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Škola BožskéhoSrdce Páně.Ročníkxxxv. Číslo 1.
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Nový rok —nové stoleti.
ÉlBožípomocí dočkali jsme se zase nového roku a s ním

také nového století, stoleti to od narození Kristova dvacátého. A tu maně naskýtážší
se otázka: »Co nám přinese doba příští?<<Znajíce dobře poměry ve světě, můžeme
směle na otázku tuto odpověděti: »Nepřinese nám doba příští pokoj, nýbrž boj.<<
A jak to? bude se snad mnohý čtenář tázati. Zcela jednoduše. Vždyť vidí každý,
že zlo není ještě přemoženo, že naopak směleji pozvedá hlavu svou; vždyť patrno,
že nepřátel Božích &svaté naší církve na světě jest síla ohromná, kteří všemožnými
prostředky k tomu cili pracují, “aby >víruc zničili, Boha s trůnu sesadili, církev
katolickou v prach pošlapali a potom nemajíce odpůrců, nad lidem vládli a panovali
dle svého způsobu a svých převrácených chtičův. A nepřátel takových jest ve světě
počet ohromný, více jest jich nežli si myslíme, a to ve všechstavech a na všech
místech. Rozhojnila se zajisté nevěra měrou úžasnou, taktéž i vlažnost náboženská,
která k oné vede, jeví se na všech stranách. A tu má věrný katolík mlčeti? Tu
má nechati vše, ať se bere směrem jakým chce? Má nečinně přihlížeti, kterak
se jeho svatá víra tupí, církev jeho hanobí, Bůh jeho uráží a vše, co mu svatého
a drahého jest, nohama šlape? O nikoliv! Jací bychom to byli Boží bojovníci?
S nepřáteli Božími & církve žádný mír, nýbrž boj! Tak to chce sám Spasitel,
jenž pravil: »Nepřišel jsem poslat pokoj na zemi, nýbrž meč.: A svatý apoštol
dodává: »Jaké pak je společenství Krista s Belialem \(zlým duche_m)?c Proto jen
ruče v boj ve jménu Božím pro Boha, pro víru a církev! Boj ten je sice těžký,
ale záslužný a na konec přece jen vítězný, neboť nám v čele stojí sám velitel
vojska nebeského, ochránce církve Páně, vůdce všech přatel Božích — svatý
archanděl Michael.

Jméno Michael znamená: »Kdo jest jako Bůh?< A krásné toto jméno
zasloužil si tento kníže dvora nebeského v prvním boji dobra se zlem v onom
tajemném boji andělů věrných s anděli odpadlými.

Písmo svaté vypravuje nám o tomto hrozném boji: »I povstal v nebi
veliký boj; Michael a jeho andělé válčili s drakem a drak válčil se svými anděli.:
A kdo zvítězil? »I byl dolů shozen onen veliký drak, starý to had, jenž se zove
ďáblem, a satan, jenž celý svět svádí; svržen byl na zemi a s ním ijeho andělé.:

To byl první hrozný boj proti Bohu, jejž podnikli andělé pýchou zpití,
chtějící býti jako Bůh. Ale svatý Michael, věrný sluha Boží, hromovým hlasem
na ně vzkřikl: »Kdo jest jako Bůh?!< a s pomocí Boží přemohl odpadlíky a svrhl.



3

je na zemi. Ejhle, toť obraz, tot vzor všech'bojů
s nepřáteli Božími! Boj tento počal na nebi, po
kračuje na zemi a dobojován bude až ku konci
světa. Všichni nepřátelé Boží a Kristovi staví se
pod prapor ďábla tohoto, zapřisáhlého odpůrce
Boží moci; ale všichni ctitelé Boží- a věřící kře
sťané spěchají pod prapor sv. archanděla Michaela,
nebot on vede nás 1. k boji, 2. k vítězství a
3. k odměně.

'1. V čem záleží tento boj? Jest
neustále tentýž, je to revoluce proti Bohu, vzbou
ření se tvorů proti Stvořiteli, dítek proti nebe
skému Otci. Tam na nebi, na začátku, zpyšněl
anděl nejkrásnější, jejž Bůh největšími nadal
milostmi. Místo aby Pána svého velebil a vděčen
jemu byl, naplněn je'zpupností, neobstál ve
zkoušce poslušnosti a zvolal v srdci svém: »Bohu
chci býti roven, nad hvězdy postavím trůn svůj!<
A pokušení toto sdělil i s ostatními anděly a
veliká část se k němu přidala. Toť první boj
proti Bohu, a odvěký tento boj trvá posud. —
»Chceme býti sami sobě Bohem, Boha nezname,
Boha nechceme, co je nám do nebe po smrti,
chceme míti nebe zde na zemi, člověk je svým vlastním pánemc atd. Tak ozývá se
ve světě ohlasem steronásobným, a to v posluchárnách škol vysokých, v akademiích
učenců, v kruzích darmošlapů, v továrnách a dílnách mezi dělníky, ba i v mnohých
rodinách. Ano ještě horší věci slýchati možno. »Není Boha, není duše nesmrtelné,
člověk zemře jako zvíře, a je konec. Není soudu, není pekla ani nebe, to vše
jsou staré báchorky. Proto jen na světě at se člověk dobře má, tu ať užívá,
o prostředky ať se nestará. Každý je k tomu dobrý, neboť beztoho majetek je
krádeží.< Hrozná tato nauka rozšiřuje se tisícerými novinami a knihami, v nesčetných
schůzích se veřejně hlásá a zvrácená vůle lidská ji podporuje, neboť se jí zamlouvá.
Tak připravuje a rozšiřuje se boj proti náboženství katolickému, tak roste nevěra
a zpupnost, tak bují odpadání od viry a Krista, tak rozšiřuje se království satanovo
na zemi na úkor království Božího. A k tomu všemu máme snad mlčeti? C)nikoli,
sice stihne nás trest Boží! Boj, boj krutý, neúprosný vésti musíme, neboť nechceme
s oněmi nešťastniky ve věčnou zahubu upadnouti. Víru proti nevěře, naději proti
zoufalství, lásku proti nenávisti, knihu dobrou proti zlé, peníze na dobro proti
penězům na zlo, modlitbu proti rouhání, život čistý a ctnostný proti nešlechetnému
stavěti nutno. Tak bojuje se pro Boha, pro víru a spásu naši! A tu je svatý
archanděl naším mocným vůdcem. Zkušený v boji, obdařený milosti Boží povede
nás krutým tímto bojem zajisté

2. k vítězství, neboť jen tam se vítězí, kde Bůh pomahá. A svatý
Michael byl vždy tam se svým vojskem na pomoc, kde lidstvo zápasilo pro slávu
Boží a spásu svou. On to byl, jenž Israelity z Egypta vyvedl a z otroctví Faraonova
vysvobodil. On to byl, jenž lid tento po 40 let pouští vodil, opatroval a před

1.
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nástrahami Faraona ochránil. On to byl, jenž s ďáblem bojoval o mrtvé tělo
Mojžíšovo, aby nebylo ho zneužito k modloslužbě. On stal lidu věrnému vždy po
boku. — Proto i nyní tam jest jisté vítězství, kde zaznívá volání: »Kdo jest jako

'BU'BAG

1549190,

naGAmor

[

'gurex

Bůhíh Kdo smí býti tak smělým a proti Bohu se stavěti, nad Boha se vynášeti?
Koho se máme více báti nežli Boha? Neboť jestliže Bůh jedinou onu zpupnou
myšlenku pyšných andělů tak hrozné potrestal, čím více potrestá hříchů našich?
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Proto jen žádný smrtelný hřích! V tom záleží vítězství nad satanem, svůdcem.
Bázeň tato Boží jest počátkem vší moudrosti, ale také i základem lásky. I tu
volá k nám svatý vojevůdce: »Kdo jest jako Bůh?c Koho máme jako Boha
milovati? Kdo miloval nás více od počátku?

Již 1900 let stojí před zraky světa veškerého Ježíš Kristus, Syn Boží,
s nebe na svět přišlý a z Panny narozený Spasitel.světa. Třiatřicet let putuje
po této zemi čině všude dobře, volá nás k Bohu nazpět, podává nám léky proti
nemoci hříchu, hledá zbloudilé, odpouští vinníkům, miluje věrné a obětuje se za
všecky. Na Kalvarii rozepíná ruce své na kříži, aby všecky lidi objal, všecky
zachránil, všecky spasil. O kdo je tak lásky hodným, jako náš milý Spasitel?
Koho onen trest nad anděly vynesený neodstraší a tato láska Kristova neobměkčí
a nepohne, ten jest již ztracen, neboť dává na jevo, že jest jeho nepřítelem
& přívržencem odvěkého nepřítele — satana.

Víra naše v Boha, víra naše v Krista Ježíše, láska naše k němu a naděje
v jeho milost — tot naše vítězství; _toto objeví se teprve v hodince smrti ve
světle nejkrásnějším, “neboť pak nás vede

3. k odměně. »Nebude korunován, leč kdo až do konce v boji vytrvalc,
praví svatý apoštol Pavel. A tu má svatý archanděl Michael za úkol, všech duší
spravedlivých, které 5 tohoto světa na onen se odebírají, se ujmouti, je proti
nástrahám zlého ducha brániti a k soudu Kristově přivésti, aby obdržely onu
odměnu, kterou Bůh zásluhám ustanovil. A jaká je to odměna? Svatý apoštol
Pavel nenalézá slov, aby ji popsal, proto pravi jen: »Ani oko nevidělo ani ucho
neslyšelo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují.:
Kníže odměňuje své věrné po knižecku, král po královsku, ale Bůh všemohoucí
božsky! O jak hojná to odměna za malou práci, jak věčná to odměna za krátký
boj! Až přijde konec světa a dobojován bude boj přátel Božích s nepřáteli jeho,
tu zavzní trouba svatého archanděla a mrtví vstanou z mrtvých. Tu povede svatý
Michael všecky své věrné bojovníky k soudu poslednímu; tam uslyší ortel, jímž
otevře se jim brána k životu věčnému, nepřátelé pak jeho i s pyšnými anděly
uslyší odsouzeni k věčným mukám.

To je tedy onen archanděl, jenž s" plamenným mečem stojí u brány
nového století, kníže nebeský sv. Michael„ nepřemožitelný vojevůdce, který nám
pomáhati bude v boji, dovede nás k jistému vítězství a k věčné odměně. Proto
k němu volá po každé mši svaté církev Páně dle příkladu sv. Otce Lva XIII.:
»Svatý archanděli Michaeli, chraň nás v boji a proti úkladům ďáblovým budiž
nám záštitou! Nechť Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme! Ty pak, kníže vojska
nebeského, satanáše i jiné duchy zlé, kteří na zkázu duši ve světě obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhnih _

Ochranu tuto sv. archanděla Michaela přejeme ze srdce všem čtenářům

a pĚátelům »Skoly Božského Srdce Páněc. K tomu kéž milostivý Bůh je zahrne
hojnými milostmi a dary i pro tento časný život, aby tím lépe a s větší radostí
horlili pro čest a slávu Boží a pracovali na spáse duše své. Kéž nám všem
k tomu d0pomůže všemohoucí, trojjediný Bůhj'Otec, ijn a Duch'l'svatý! Amen.

Bon. HENDL.



O novém roce.

zhůru srdce! vzhůru jasné zrnky, Rum k dílu! V nové času době Neklesejme! Nechuť nám i chystá
novým rokem nový svilnul čus; bud' núm práce prvním zákonem; nový rok dnem každým nový kříž —

, zujdčle již minulosti mrnky, prncí jenom zkvem v milé zdobě kdo jen s láskou následuje Kristu,
s nebo nové doby září jus: každý den mim kvčlným zúhonem, lomu lehkou bude všechnu tíž.
knžzlá hodinu, jež nám 7.415dánn. " rok celý vzácným bude sadem, A nechť mraky shlukují se černé
hvezdou naděje nám 7. temna plú. kde plod rajský zase lidem zrá. — a že opustil nás Bůh. se zdá:
její zář lo důvěm jest v Pána; líné ruky lán un pustne ladem. zachovejme srdce ctností věrní-q
vzhůru srdce, On nám požehná! Ruce k dílu! Bůh nám požehná! néklesejme, — Bůh nám požehná!

Vytrvejme! byt i nová doba vada mečem buď n právo štítem,
k novému jen zvnlu zápasu. Hospodin své bojovníky zná:
není klidu, dokud trvá zlobu, nezvítězí peklo v boji líwm,
však mír věčný jest., — boj do času. vytrvejme, — Bůh nám požehná!

Vl. Št. : .otmm..WE? %—



skryty jsou.

“ estaral se pak lsák a pošly
f= byly oči jeho a viděti ne
\, mohl(ipovolalEsaua, syna
L' svého většího, a řekl jemu:

Šynu můj. Kterýžto odpověděl: Tu jsem.
Jemuž otec řekl: Vidíš, že jsem se
sestaral a nevím dne smrti své. Vezmi

zbraň svou, toul a lučiště, a vyjdi ven.
a když něco ulovis, udělej mi z toho
krmí, jakou víš, že já chci, a přines, ať
pojím a ať požehná tobě duše má, prve

- než umru.

Což když uslyšela Rebeka a on
odešel na pole, aby rozkázánl otce na—
plnil, řekla synu svému Jakubovi: Slyšela
jsem otce tvého mluvícího s Esauem,
bratrem tvým, a řkoucího jemu: Přines
mi z lovu svého a nadělej pokrmů, ať
pojím a požehnám tobě před Hospodinem,
prve než umru. Nyni tedy, synu můj,
povol radám mým a jda k stádu přines
mně dva kozelce nejlepší, ať nadělám
z nich pokrmů otci tvému, kteréž rád
jídá, kteréž když mu přineseš a jisti
bude, ať požehná tobě, prve než umře.

Kteréžto on odpověděl: Víš, že Esau
bratr můj člověk chlupatý jest, a já
hladký; jestliže omaká mne otec můj a
ucítí, bojím se, aby se nedomníval, že
jsem si z něho chtěl posměch udělati,
& uvedu na sebe zlořečení místo po
žehnání.

Vyšších věcí nad sebe nikdy nehledej a sil- '
nějších nad sebe nezkoumej:
Bůh, o tom vždycky přemýšlej, & ve mnohých
skutcích jeho nebývej všetečný.
třebí tobě viděti očima svýma těch věcí,

Isák žehná, Jakubovi.
Napsal FR. JANOVSKÝ.

ale což přikázal tobě

Není zajisté po
kteréž

(Sir. 3, 22. 2,32)

K němuž matka řekla: Na mne
bud' to zlořečení, synu můj; toliko
uposlechni hlasu mého, a jda přines, co
jsem řekla.

Odešel a přinesl a dal matce. Při
pravila ona pokrmy, jakož znala, že chce
otec jeho. A v šaty Esaua velmi dobré,
kteréž u sebe měla doma, oblékla ho,
& kožkami kozelčimi obvinula ruce jeho
3 díl nahý hrdla zakryla. I dala krmi,
ichlebů, kterýchž byla napekla, podala.
Kteréžto když vnesl, řekl: Otče můj.
On pak odpověděl: Slyšim. Kde jsi ty,
synu můj?

] řekl J a k u b: Já jsem prvorozený
tvůj Esau; učinil jsem, jakož jsi mi roz
kázal; vstaň, sedni a jez z lovu mého,
aby mi. požehnala duše tvá. A
opět řekl lsák ]: synu svemu: Kterak's
tak brzo nalézti muhl, synu můj? Kterýž
odpověděl: Vůle Boží byla, aby se mi
brzo nahodilo, co jen chtěl. I řekl
Isák: Přistup sem, ať se tebe dotknu,
synu můj, a zkusím, jsi-li ty syn můj
Esau, čili ne.

Přistoupil on k otci, a omakav ho,
řekl Isák: Hlas jistě hlas Jakubův jest,
ale ruce jsou ruce Esauovy. A nepoznal
ho, nebo chlupaté ruce měly podobenství
většího.Žehnaje tedy jemu řekl:
Ty-li jsi syn můj Esau? Odpověděl: Jáť
jsem. A on řekl: Prines mi krmě z_lovu



svého, synu můj, aby požehnala
tobě duše má. Kterýchžto podaných
když pojedl, podal mu také vína, jehož
když se napil, řekl k němu: Přístup ke
mně a dej mi políbení, synu""můj.

Přistoupil a políbil ho. A hned jakž
ucítil vůni roucha jeho, žehnaje mu
řekl: Hle vůně syna mého jako
vůně pole plného, kterémuž po
žehnal Hospodin. Dejž tobě Bůh
z rosy nebeské a z tučnosti
zemské hojnost obilí a vína. A
at tobě slouží lidé a klanějí se
tobě pokolení; budiž pánem
bratří svých a ať se skloňují
před tebou syn-ové matky tvé.
Kdo by zlořečil tobě, ten bud'
zlořečený, a kdo by dobrořečil
tobě, dobrořečením naplněn buď.

Sotva Isák řeč dokonal, a když Jakub
vyšel ven, přišel Esau a vařené pokrmy
z lovu vnesl k otci řka: Vstaň, otče můj,
a jez z lovu syna svého, aby požehnala
mi duše tvá.

I řekl jemu Isák: I kdo jsi ty?
Kterýž odpověděl: Já jsem syn tvůj
prvorozený Esau. Lekl se Isák zděšením
náramným a více než může řečeno býti
divě se, řekl: Kdož tedy jest ten, kterýž
dávno uloviv zvěř přinesl mi, a jedl
jsem ze všeho, prve než jsi ty přišel?
I požehnal jsem mu a budeť po
žehnaným. I. Mojž. 27, 1.—33.

* *
*

Jaký to veliký děj opakoval se před
očima našima, když jsme četli slova
uvedená! lsák, veliký ctihodný patri
archa, sedí ve staně svém skloněn stářím
a slepý; brzy bude míti doputovánu
pouť pozemskou; jakožto jediný syn
Abrahamův a Sářin byl zdědil veliké
požehnání mesianské, a tož tenkrát,
kdyžtě mu řekl Hospodin: »Nesestupuj
do Egypta, ale odpočiň v zemi, kterou
povím tobě. A buď v ní pohostinu, a
budu s _tebou a požehnám tobě.; nebo

tobě a semeni tvému dám všecky kra-r
jiny tyto, plně přísahu, kterou jsem
slíbil Abrahamovi, otci tvému. A roz
množím símě tvé jako hvězdy nebeské,
a dám potomkům tvým všecky krajiny
tyto, a požehnání budou v semeni tvém
všickni národové země, protože uposlechl
Abraham hlasu mého a ostříhal porua
čení a přikázaní mých, i posvátné obyčeje
a zákony mé zachoval.: I. Mojž.26, 2.—5,

Ano, byl zdědil Isák veliké po
žehnání mesíanské, byl zdědil dědičné
právo na zaslíbenou zemi, Chanaan,
právo na převelebnou důstojnost, že
z jeh o potomstva vzejde Spasitel světa;
byl praotcem Ježíše Krista podle lidské
přirozenosti jeho. Všecku tu podivu
hodnou důstojnost Isákovu mohl zajisté
jenom jeden z dvou jeho synů zděditi,
jenom—na jednoho mohla býti pře
nesena. Kdo bude ten šťastný? Esau
či Jakub?

Kdybyjenom přirozený zákonbyl
měl rozhodovati, byla věc ihned roz
hodnuta: Esau jest prvorozený, Esau
bude dědicem. Avšak zde neběželo přede
vším a hlavně o dědictví přirozené,
pozemské, nýbrž .o nadpřirozené,
nebeské; proto neměl zde rozhodnouti
jenom přirozený, obyčejný lidský
zákon, lidská vůle, nýbrž vůle Boží;

kdo z\obou těch synů ve věčném úradku
Božím byl vyvolen, tomu požehná Isák.
Boha tedy dlužno se ptati, kdo jest
ten šťastný; a Bůh odpověděl už dříve,
než oba ti bratři spatřili světlo světa;
řeklť Rebece: »Dva národové jsou v ži
votě tvém a dvojí lid z života tvého se
rozdělí, a lid přemůže lid, a větší
(Esau)sloužiti bude menšímu
(Jakubovi).< I. Mojž. 25, 23.

Tat byla odpověď Hospodinova, toť
Boží »Amenc; Jakub musil dostati
požehnání. A byl by je věru dostal i bez
všelikého použití lsti, k níž vzala útočiště
matka jeho Rebeka i on; klidné &spo



kojem mohli všecku tu 'věc ponechati
prozřetelnostiBoží; avšak takoví už
jsou křehci a nedočkaví lidé, rádi by
předstihli klidné cesty Boží, rádi by
dříve a sami jednali, než se Bohu
zalíbí jednati. Málem byla by úskokem
Rebečiným a Jakubovým všecka zne—
tvořena a pokalena ona převelebná chvíle,
kdy ctihodný patriarcha Isák přenáší na
syna svého požehnání mesianské —-ano
znetvořena a pokalena byla by ta pře
velebná chvíle, kdyby vedle lsti lidské
majestátně nekráčelo tajemství Božího
předurčení, tajemství nám lidem nevy
zpytatelné, více nevyzpytatelné než hlu
biny mořské, hvězdy nebeské.

Od věčnosti určil Bůh Jakuba
k velikým milostem, k největším milostem,
jakéž tehdy vůbec bylo možno dostati;
od věčnosti ustanovil Bůh pro Esaua
nižší řád, nižší stupeň. Proč? Aj, který
pak rozum lidský chtěl vystihnouti hlu
biny Boží moudrosti a vůle? Jako
v těchto svatých dějinách patriarchálních
zůstává nám neproniknutelným a nepří
stupným tajemství Božích ůradků, tak
zajisté přihází se nám i v n ašem životě.
Iza našich dnů spatřujemelidi, na
něž jako na Jakuba hojnost milosti a
požehnání rozlito, však též lidi, jimž
jako Esauovi menšího dostává se podílu
ve statcích pozemských -i nebeských.
Proč jest jeden chud, druhý bohat?
jeden zdrav, druhý nemocen? — Proč
0plývá jeden pohodlím a majetkem?
proč nuzačl se druhý a pracovati musí
až do úpadu, aby nehynul hladem ? Proč
jeden tak rád, tak ochotně, tak snadno
slouží Bohu a plní všecky povinnosti
křesťanské? proč druhý padá z hříchu
do hříchu a jenom k zármutku a bolesti
iest svým rodičům, svým přátelům a pří
buzným? Proč některým národům už tolik
set let svítí světlo sv. evangelia, kdežto
druzí úpějí dosud v temnotách bludu, lži
a klamu pohanského nebo kacířského?

Který člověk odpoví na ty otázky?
který člověk odhalí závoj, jímž jsou za
střeny před námi úradky Boha vševě
doucího a nejmoudřejšího? Varuje nás
Bůh od takovéto neužitečné, ba mnohdy
hřisné všetečnosti, kdyžtě praví ústy
moudréhoSirachovce: »Vyššíchvěcí
nad sebe nehledej a silnějších nad sebe
nezkoumej; ale což přikázal tobě Bůh,
o tom vždycky přemýšlej, a ve mnohých
skutcích jeho nebývej všetečný. Není
zajisté potřebí tobě viděti očima svýma
těch věcl, kteréž skryty jsou. <Sir. 3, 22. 23.

Ano, varuje nás sám Bůh od
'všetečnosti vzhledem ku věčným úradkům
jeho, avšak z druhé strany napo míná,
by každý poctivě a svědomitě spolu
působil s milosti, jakáž mu poskytnuta,
buď si velká, nebo malá; jestit' vždycky
taková, že kdyby člověk svědomitě ji
užil, dojde jistě věčné spásy; chceť Bůh,
aby všichni lidé byli spasení, proto
dává všem milost dostatečnou.

Ať pomní také pošetilý Všetečka,
že si neví rady ani s tajemstvími pří
rody, s tajemstvími země, kteráž jest
takořka podnoží nohou Božích; Jaká
tedy smělost chtíti vystihnouti tajemství
Božího rozumu! Už tolik tisíc let leží

otevřena kniha přírody před lidstvem,
a kolik listů zbývá v ní ještě, jejichž
obsahu nemohli a nemohou rozluštiti
sebe učenější lidé, sebe pilnější, sebe
slavnější přírodozpytcovél

Ať pomní pošetilý všetečka, jak
obmezena jest dovednost lidská, co se
týče řemesel a umění. Kde pak jest jaký
člověk, jenž by se vyznal ve všech
řemeslech,ve všech uměních? Každému
jest se spokojiti se skrovňoučkým oborem
některé práce, některého zaměstnání;
všecky jiné obory zůstávají mu takořka
tajemstvím. '

Událo se jednou, že veleslavný a
vítěznýkrál macedonskýAlexander
Veliký navštívil uměleckou dílnu ře
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ckého slovutného malíře Apella. Prohlížel
si hotové obrazy, díval se na malbu
nových a leccos podotýkal o skladbě
barev a jiných věcech maliřských;"'ale
byly všecky ty poznámky chybny a ne-'
rozumny. Ipojal ho Apelles uctivě stranou
a pošeptal mu: »Králi, tamto oni hoši,
kteří mísí barvy, smějí se tvé řeči!
Dával mu tím na rozum: Ty, ó králi,
jsi znamenitým bojovníkem, vítězem,
slavným vladařem, světovým hrdinou,
avšak malířství nerozumíš.

Podobně říci lze všelikému vše

tečkovi ve věcech božských. Pře
rů'zné Boží milosti jsou světem sil nad
přirozených; nezná nižádný člověk ce
lého světa přirozeného, na němž a.
v němž přebývá; jak by si směl troufati
vystihnouti už hned na zemi všeho světa
nadpřirozeného?

Zde n a s v e t ě důvěřujeme věcem,
kterým sami nerozumíme, důvěřujeme'
znalcům, mistrům, umělcům v oborech
oněch; pomněme, co tu dozorců, správců,
vůdců, ředitelů, náčelníkův atd.! Tak i
ve věcech nadpřirozených jest
nám důvěřovati Bohu nejmoudřejšímu,
nejsvětějšímu, nejspravedlivějšímu, kterýž

jako káže slunci svému vzcházeli na
každého člověka, jako déšť dává na pole
spravedlivého i nespravedlivého, tak i
milost nadpřirozenou, milost k věčné
spáse potřebnou každému nabízí,
každému podává; antinechce smrti hříšní
kovy, nýbrž aby se obrátil a živ byl.

Všecky ty pozoruhodné cesty milosti
své, jež nám nyní jsou skryty a tajemný,
odhalí nám Bůh teprv v den
soudu všeobecného; toťpravyden
Páně, toť největší svátek Páně, po němž
nebude už následovati nižádný všední
den pozemské bídy a nejistoty & ne
jasnOsti, nýbrž věkovilá jasnost, věkovité
porozumění všem úradkům Božím.

Z a ti m jest nam uctivě věřiti v Boží
lásku a prozřetelnost, kteráž zajisté nej
lepší podil chystá. každému člověku
přicházejícímu na tento svět; jest nám
věřiti a podle té víry žíti; jenom takto
uzraje nám na stromě naší pozemské
pouti ovoce života věčného, požehnání
věčného.

Bůh ti tento život dal,
bys jej vroucně miloval
a tak touto svatou láskou
blaženým se stal.
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Věřím V Boha.

tímto vyznáním víry naší v srdci i na rtech
vstupujeme do nového roku. počíname nové
století. Před celým světem, nebem i zemí nechť
jeví se naše mužné, otevřené vyznání, že pevně
věříme v jednoho Boha stvořitele, zachovatele
a ředitele všeho míru, ve tři božské osoby Otce,
Syna a Ducha svatého; že pevně vyznáváme a
za pravdu nezvratnou uznávame vše, co nám
z lásky a moudrosti své Bůh zjeviti račil skrze
Syna svého jednorozeného, a Spasitele našeho
Ježíše Krista, a co nám svatá, římsko-katolická,
Kristem založena církev k věření předkládá.
Věříme to vše proto, že Bůh, jenž nám to zjevil,
věčná a neomylná pravda jest, že nemůže klamati,
ani oklamán býti. Víra naše stojí pevně, neboť
zaklad její jest vševědoucnost a pravdymilovnost
Boží. O jak veliký jest to poklad, jejž nám

dobrotivý Bůh daroval, poklad této svaté víry? Čím bychom byli bez víry?
O pohleďme jen na ubohé pohany, kteří posud víry neznají! Jaký to život, jaké
to skutky, jaka to smrt! V temnotách nevědomosti o nejvyšším Panu svém,
o původu našem i cíli, 0 povinnostech našich, bychom tápali, jako oni; nepoznali
bychom ono zářné slunce Boží všemohoucnosti, nepocítili teplotu jeho neskonalé
lásky, nebyli bychom si vědomi své vlastní důstojnosti, jakožto tvorové k obrazu
Božímu stvoření, a tak žili bychom jen život časný, bez naděje, bez útěchy, bez
očekávání života blaženějšího na věčnosti. Hůře nežli slepému, hůře nežli hluchému,
hůře nežli na doživotí odsouzenému vedlo by se nam beze svaté víry. Vždyť
tato božská víra jest k štěstí pozemskému i spáse věčné nevyhnutelně potřebna.
»Nelze se bez víry Bohu líbitic tak zjevil nám sám Pán Bůh skrze sv. apoštola
Pavla (Hebr. 11, 6):_ »Kdo věří, jest již souzen, a kdo nevěří, bude zatracenc,
pra'ví sam Syn Boží Ježíš Kristus. (Job. 3, 18. Mark. 16, 16.)

»Víra jest, jak praví svatý sněm Tridentský, počátkem lidské spásy, zá
kladem a kořenem každého ospravedlněníc. Kdo tedy víry nemá, nedospěje nikdy
k ospravedlnění před Bohem, bez něhož se nikomu brany nebeské neotevrou.
A jaký osud očekává ony, kteří víru Kristovu od sebe odmítají, ji přijmouti
nechtějí, aneb od ní odpadávají, vidno z jeho výroku, jejž učinil k apoštolům,
když je rozesílal: Kdokoliv vas nepřijme a řeč vaši poslouchati nebude, vyjděte
z jeholdomu a města a setřeste prach s obuvi své. Amen, pravím vám, lépe se
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povede Sodomě a Gomoře 0 dni soudném, nežli onomu městu.: (Mat. 10, 14.)
Víme, že Sodoma a Gomorha hrozněmbyly pro zločiny své Bohem potrestány,
a hle, přece ještě větším trestem hrozí Spasitel těm, kdož by víru jeho zavrhli.
O jak hrozný tedy stihne osud ty, kteří na křtu svatém víru Páně přijali, k ní
slibem se zavázali, nějaký čas ve víře žili, ale potom od Krista odpadli a nevěrci
se stali? A lidé tací přece se ještě vychloubají, že počestnými, rozšafnými zůstali
a že si nemají čeho vyčítati? Ovšem rozšafnými a počestnými se snad jeví před
lidmi, pokud veřejně nekradou a nezabíjejí, ale počestnými před Bohem nejsou,
neboť »kdo by celý zákon držel, ale jen jedno přikázání přestoupil, ten prohřešil
se ve všech-, praví apoštol Jakub. (2, 10.) A víra jest prvním, hlavním přikázáním
Božím, jest základem přikázání ostatních.

Nedávejme tedy nikdy sluchu nevěrcům a od víry odpadlikům. kteří svatou
víru naši hanobí a tupí, nýbrž hleďme, »aby žádný z nás milost Boží nezanedbalc
abychom Pána, jenž k nám mluví, neodmítli. Za největší čest sobě pokládejme,
že jsme učeníci Kristovi a členy jeho svaté církve a dávejme to vždy a všudy
na jevo. Příkladem naším jest král kastilský Alfons, nejmoudřejší to a nejzbožnější
král, jenž kdy na trůně královském seděl. Používal každé příležitosti, aby před
světem ukázal, jak vysoko cení si milosti býti katolickým křesťanem. Nezřídka
proléval slzy, slzy radosti a díků, rozjímal o velikém dobrodiní Božím, vérou
nám proukázaným. »Ustavičně děkuji Bohu svému, tak říkával, ne za to, že jsem
králem, ale za to, že jsem křesťanem.<'Nuže, važme i my si víry své, a nestyďme
se nikdy za ni. Či se kdy kdo styděl, za svůj urozený rod? anebo za svou
moudrost a vědomost? anebo za bohaté dědictví? Zajisté nikoliv. Ale právě skrze
víru jsi člověče dltkem Božím. což jest daleko větší důstojnost nežli býti dítětem
královským, skrze víru máš nejvyšší vědomosti a největší moudrost, skrze víru
máš naději na nebeské dědictví. Či se snad stydí vojín za prapor krále svého?
Špatný by to byl vojín a potupy hodný. Naopak přísahá naň, bojuje zaň až do
smrti. A my bychom snad chtěli se styděti za vítězný prapor našeho božského
krále za svatý kříž? za onen kříž, jenž celému světu přinesl život a požehnání,
před nímž se každá moc na světě sklonila, za kříž Kristův, jenž celého světa
dobyl, moc pekla zlomil a nám říši nebeskou otevřel? Nechme zvrácenému světu
jeho nevěru, v níž si libuje a v níž Bůh ví ja ou moudrost nalézá, neboť praví
písmo svaté: »moudrost tohoto světa jest bláznovstvím před Bohem: (1 Kor. 8, 9.)
Za takovou moudrost pěkně děkujeme. Proto žádný styk s nevěrci, neslýchejme
jejich řeči, nehledejme jejich společnosti, nevěřme jejich úlisnosti. Vždyťjiž Spasitel
nás varuje před nimi, jakožto před falešnými proroky: »kteří obcházejí v rouše
ovčím, ale uvnitř jsou vlci hltavíc (Mat. 7, 15). Nebeřme z ruky nevěrci žádné
knihy, kterou nám ku čtení doporučí, nebot ukryt jest v takých knihách jed
ďáblův, jed nevěry. Sáhni ku knize dobré, poptej se duchovního otce svého, a
vydej svůj groš raději na knihu dobrou, nežli na zlou. Onou dostane se do domu
tvého přítel, touto nepřítel. Jak mnoho zlého již naplodila nevěra, knihy špatné a
svobodomyslné, toho důkazů máme hojnost. Na příklad stůjž zde následující. Před
několika lety byl v Cambrai ve Francii nalezen v lese zastřelený mladík. Zastřelil
se sám, nebot vedle něho ležela jeho pistole. V kapse nalezlo se psaní, v němž
nešťastník napsal: »Kdokoliv mou mrtvolu nalezneš, věz, že jsem 5 let žil podle
předpisů svatého evangelia a že jsem tehdy byl nejšťastnějším člověkem. Ale
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neštěstím, které dosti oplakati nemohu, dostal jsem se do společnosti nevěrců,
a tito mne tam přivedli, kde mne nyni vidíš. PrOSímza odpuštění křesťany všecky,
které tímto zoufalým činem pohoršuji. Odprošuji zejména mého důstojného faráře,
ó kéž bych byl jeho napomenutí více dbal! Prosím za odpuštění, milé rodiče,
kterým jsem tuto bolest způsobil. Měl jsem v úmyslu býti jim v stáří podporou,
než, nemohu snésti břemene života svého.: Ejhle, tam vede nevěra, neboť kde
není víry, není i naděje, tam uhostí se jen hrozné zoufalství. —

Abychom ustavičně měli pravdy svaté víry naší na mysli, dala nám církev
svatá do ruky krátkou snůšku těchto, Bohem zjevených pravd náboženských, a
snůška tato zove se »apoštolské vyznání víry-. Již malé dítko učí zbožná
matka těmqo slovům; později ve škole vykládá se jejich smysl, a vyvozuje z nich
potřebná nauka. Abychom pak vědomosti naše v tomto ohledu obnovili, a víru
svou zase občerstvili, budeme letos s pomocí Boží, o článcích tohoto vyznání
víry rozjímati. Doufáme, že čtenářové »Skolyc nějakou chvilku pozornosti nám
ochotně věnují.

Všecky Bohem nám zjevené náboženské pravdy, dají se shrnouti v 12
pravd, které obsahuje apoštolské vyznání víry. Sv. otcové církevní nám vypravují,
že sv. apoštolové dříve nežli se podle rozkazu Mistra svého rozešli do světa
hlásat evangelium, za hodné uznali pravdy- svaté krátkými větami vyznačiti, a
tyto všem obrácencům na víru jakožto pravidlo odevzdati.

Vyznání toto zove se jakožto nejstarší »apoštolskýmc na rozdíl od poz
dějších, dle potřeby času a okolností sv. církví sestavených. Tak sestaveno jest
na prvním sněmu nicejském r. 325. p. Kr. vyznání víry nicejské, hlavně k vůli
kacířům, kteří rovnost Kristovu s Bohem Otcem popírali. Rozšířeno jest později
na sněmu v Konstantinopoli držaném r. 381. po Kr., aby zřejmá byla nauka
katolická o Duchu sv. jakožto třetí božské osobě, Otci i Synu rovné.

Ještě zřejměji a obšírněji vyjadřuje víru katolickou snesení víry svatého
Athanasia, čelící proti bludům oné doby. Když pak počal blud protestantský
v století 16. viděla se církev nucena pravou víru katolickou proti bludům těmto
hájiti a objasniti, což stalo se snesením víry podle sněmu Tridentského, které na
posledním sněmu vatikánském 1870 doplněno bylo. Ve všech těchto »vyznáních
víry: hlásá se tatáž nezměněná víra a nauka, kterou kázal Ježíš Kristus a apoštolé
hlásali, jen že dle okolností a potřeb časových zřejměji a srozumitelněji vyjádřená
a o'bjasněná. Tak jako v poupěti obsažen jest celý květ jenž se znenáhla vyvynuje,
tak i v apoštolském vyznání víry, které jest lidu nejznámější, obrazena jest celá
nauka naší sv. víry křest. katolické. Proto budiž nám vyznání toto zrcadlem,
v kterémž se neustále shlížíme, budiž nám obrazem, v němž Boha vidíme a
velikou jeho milost a lásku k nám zříme, budiž naší každodenní radostí, naším
pokladem, naší ozdobou! (Příštědále.)



\í
,

/".d='“\
_'_?Q “xxx“ _»»

Řež křesťanů na Libanoně.
(Část další.)

7. Výsledky našeho dobrodružství.

Měsíc ponořoval se krvavočerveně
do moře, na levé straně od nás pohoří
na vrchu svém oznamujícím se sluncem
do nachova se barvilo a přicházející den
zvěstovalo. Po půlhodince spatřili jsme
v dáli mešity bairutskě. Said-Bey nic
nemluvil, oko jeho však bylo živějším
a pohled jeho prozrazoval naději. Právem

-se domyslel, že ve městě svobody se
mu dostane. Po příchodu do města ne
byli bychom směli se odvážiti násilí proti
němu použiti aneb naň střeliti, kdyby
o pomoc volal, anebo o útěk se pokusil,
neboť jistě dobře v městě byl znám a
mnozí jej osobně znali: jen zavolati, že
on je- Said-Bey, přítel Kuršid—Paše a

- naším zajatcem a mohlo s námi všelijak
nastati. Proto jsme se s Alim umluvili,
že Said-Beye dopravíme na francouzskou
loď v přístavišti, jejíž kapitana jsem
v domě pana Pelissiera poznal. Nemuseli
jsme jeti městem, mohli jsme je obejeti,
a zrovna do přístavu zamířiti. Byly nyní
čtyry hodiny z rána a nebylo se nám
obavati, že v tak skore hodině mnoho
lidí potkáme.

»Nyni chci s tebou dále účtovatic,
zvolal Ali k Said-Beyovi, ani jsme všichni
stanuli.

»Ty jsi jako krvechtivý pes zuřil
& usmrtil jsi mnoho lidí. Tvoje hlava
za to nestojí, aby mohla býti náhradou
za prolitou nevinnou krev, sice bych
ti jí byl už dávno srazil. Tvoje však

divoké hordy zpustošili i dům Fatimina
otce v Djezzině, jeho koně a velbloudy
uloupily, a to musíš hned nyní zaplatiti.
Těch 5000 piastrův, které jsi nám pro
Abela slíbil, ty mu ihned dáš_.c

Hrozivě a zuřivě koulel Said-Bey
očima, že to bylo až děsno naň po
patřiti, neučinil však ani pohybu, aby
rozkaz Aliho vyplnil. Ten však nebyl
z těch lidí, kteří dovolí se sebou žertovati.

»Strhněte kanaliji s konětc zařval
tento na čtyry Drusy. Nebylo toho však
potřeba: Said-Bey vhodil nádherný měšec
těžce obtěžkaný zlatem k zemi pln vzdoru.
Vyňal jej zpod hedvábného kafianu, kde
jej na “nahém těle měl. »Zde jest vše,
co mám, vezmi si to, padouchul<<

Ali zaskřípěl zuby a vytrhl pistoli
z opasku. »Ještě jednou otevři svoji
nečistou tlamm, tak osopil se na Said
Beye, »ajátiji navždy uzavru.: Mělijsme

00/činiti, abychom jej násilností oproti
Said-Beyovi uvarovali. Měšec s penězi
odevzdán byl otci Fatiminu, jenž jím,
jak jsem se později dozvěděl, bohatě
byl odškodněn; bylo tam více, nežli
žádaných pět tisíc piastrův.

»Zde se rozdělímec, nařizoval nyní
Ali. »Vyx — tím myslil ony čtyry Drusy
— »zůstanete zde na chvíli a pak po—
jedete s Fatimou a s jejím otcem do
nejbližšího khanu před branou městskou.
Hostinský jest vám znám, u něho počkáte,
až k vám přijedeme.<

Na to vzalijsme Said—Beyemezi sebe
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a jeli jsme ku přístavu. Zajatci opětně
jsme oznámili, že ten nejslabší výkřik
o pomoc, nebo pokus o útěk jej na místě
a neodvolatelně hlavu stojí a on zajisté
z našich rázných slov poznal, že jde
nám doopravdy tato výstraha. Jen velmi
málo lidí jsme potkali a tak jsme přišli
téměř tajně na místo, kde francouzská
loď kotvila. Koně nám podržel jeden
námořník a my jsme se v bárce k lodi
převezli. Kapitán s podivením na nás
upřel zrak, když jsme k němu tak záhy
z rána a v takové společnosti na palubě
se blížili, znalť jen mě. Tím větší byl

ta'/ jeho podiv, když jsem jemu ve frančtině,
jíž mojí průvodčí mocni nebyli, vysvětlil
oč 'se jedná a jemu celé dobrodružství
krátce sdělil. Za dne chtěl jsem mu vše
důkladněji pověděti a se s ním uraditi
a nyní jsem jej jen prosil, aby zajatce
Said-Beye do nějaké kajuty zavřel a vším
na moje útraty opatřil. Hned bylo mému
přání vyhověno a co zatím zajatec
v bezpečnu se nalezal, přijal jsem po
zvání kapitánovo, abychom s ním spo—
lečně“ dobře posnídali. Ali, statečný a
smělý Ali, byl naším hostem a když
i naši frančtině nerozuměl, přece pln
interesu a zájmu zrakem svým naši
rozmluvu chtěl pochopiti.

Opustili jsme loď a šli za svými
druhy.

Fatimu s jejím otcem uschoval jsem
na den a noc u pana Pelissiera, Drusové
vydali se opět na svoje místo v továrně
na hedvábí u pana Boveta.

Ačkoliv Ali láskou svojí bezmeznou
ku spanilé & láskyhodné dívce téměř
přetěkal, přece s takovou skromnosti
do pozadí ustoupil, že jsem plnou úctu
k němu musil pojati. Jemu zatím do
stačovalo, že se statečnou smělostí a
vypočítavou prozíravosti vyvolenou srdce
svého a otce jejího od jisté smrti za
chránil. Věděl že tím si dívku zasloužil

„&vydobil, po níž celým žárem svého

orientalního, planoucího a vášnivého
srdce toužil. Jediná překážka, jež spojení
jeho 5 Fatímou v cestě stála, byla jeho
dosavadní nerozhodnost, aby veřejně
křesťanství přijal. Ovšem již dříve dal
se v křesťanském náboženství vyučovati
i přesvědčení pravdy nabyl a tuto jedině
v křesťanství hledal; všemožny a ne
možný směs všeličehos v drusickěm
náboženství se mu protivil. Ano, on
dovedl i zaníceně o mnohých pravdách
křesťanského náboženství horovati — ale

veřejně a otevřeně křesťanství přijati,
tam dosud nemohl dospěti. K tomu ne—
dostávalo se mu patřičné energie a mimo
to vázaly jej mnohé-ohledy na četnou
a zámožnou, jak později jsem se dozvěděl,
“jeho rodinu. Lidské ohledy stály v cestě
rychlému uzavření sňatku jeho 5 Fatimou.

Události nanejvýše trudné a smutné,
jež se v posledních dnech odehrály,
daly věci, jak jsme viděli, jiný směr. -—
Ali čítal dvacet šest let, měl příležitost,
aby zvířecí živel svých souvěrcův, jenž
ve vraždách a řežích na nevinných kře
sťanech tak se zmohl a zbujněl, odsoudil.
Ač nebyl dosud křesťanem, přece tolik
z křesťanství přijal, že by nijak nedalo
se nastalé vraždění Schváliti, jehož sou
věrci na křesťanech se dopustili.

Aniž by věděl, měl Ali na sobě jen
drusitský šat, pod jeho kaftanem bilo
již křesťanským světlem osvícené srdce.

A tak nebyla to včera pouze láska
k Fatimě, která jej k smělé práci zmužila
a nadchla, nad čímž nyní věru těšiti
jsme se mohli, povstala spíše celá jeho
ohnivá přirozenost proti do nebe vo
lajícím násilnostem, jichž se jeho sou
věrci, Drusové, se svým vůdcem Said—
Beyem a. mohamedánští vrazi na ne—
vinných křesťanech dopouštěli.

Že Fatima se svým otcem _mez
nešťastníky se nacházela a v hořícím
lese měla zahynouti a že tato dívka
spanilá, kterou Ali vášnivou láskou svojí



miloval, v Said-Beyovi měla svého bez
děčného nápadníka a že raději v ohni
chtěla uhořeti, než-li někdy Said-Beyovi
patřiti — to vše rozmnožilo jen Aliho
úsilí a hnalo jej neudržitelné v před.
Vhořícím lese zajatá Fatima byla mu
jen jaksi vůdčí hvězdou & ve šťastném
případě dosažitelnou odměnou za smělý
a odvážný čin. »Fatima v nebezpečí
života, Fatima v nebezpečí své panenské
cti, chtivým Said-Beyem ohroženálc bylo
pro Aliho onou jiskrou, která všechny
zápalné látky v prsou jeho v plamen
roznítila. Ali sám, když jemu překypěl
cit, důkaz podal, že jeho hrdinský čin
na širším a hlubším podkladě spočívá,
nežli jen na snaze na každý způsob
milovanou dívku zachrániti. Podal důkaz,
když jsme včera večer od Said-Beye se
odloučivše do lesa vjeli, abychom zajatce
vyhledali, svojí modlitbou. Tam, když ta
stonásobná vřava křiku a hlasitě modlitby
v ucho jeho pronikla, tam prozradil Ali,
že srdce jeho více hledá a více žádá,
než-li vřele milovanou Fatimu. Učinilo
na mě mocnýdojem, když, jako elektrickou
jiskrou zasažen, s koně skočil, na kolena
se vrhl a k nebi zvolal: »Pane Bože,
Bože křesťanův, Ty jedině pravý Bože,
měj slitování nad těmito přeubohými.
Odpusť mi a přijmi mne za syna. Po
silni mne, abych dítky Tvoje zachrániti
mohl.: V této ze srdce přetékající mo
dlitbě nebylo Fatimy vzpomenuto, zmizela
pro něho v okamžiku, kdy přál si, aby
jej Bůh za syna přijal & jej nástrojem
svého milosrdenství pro tyto ubohé učinil,
jež všecky zachrániti chtěl.

Ráno druhého dne sotva za prvního
šeření, jel jsem s Alim, Fatimou ajejím
otcem dobře mi povědomou cestou —
klášter Dair—Mar-Mikaelbyl naším cílem.
Naši koně měli skoro den klidu a proto
jsme se mohli řádně rozjetí. Již kolem
desáté hodiny stanuli jsme u fortny
klášterní, kde jsem měl co dělati, abych
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si vstup uvolnil. Zapomněl jsem na to,
že od mého pobytu v klášteře stala se
se mnou veliká změna, aspoň dlezevnějšku,
která hodnému bratru tortníku nedovolila
mne poznati. Ptal jsem se po otcipřevorovj,
jenž ihned v bráně se objevil a'mne
jakožto přestrojeného moslema ihned
poznal. Byli jsme ovšem všickni okamžitě
přátelsky přijati &co zatím Ali s Fatimou
a otcem jejím v přijímacím pokoji mimo
klausuru byli pohoštění, vypravoval jsem
v refektáři kolem mně skupivším se
bratřím a kněžím, v jakém poměru jsem
s tou družinou, s kterou jsem přijel.
Během dne po celé hodiny zaměstnával
se jeden kněz s Alim a nalezl jej na
hlavních článcích křesťanské víry poměrně

' dobře obeznámeným. Ráno druhého dne
byl Ali pokřtěn a. později přijali jsme
všickni svaté přijímání. Byla to jedna
z nejkrásnějších hodin mého celého života.
Fatima nevyšla při tom ani ze slzí.
»Pořád se mi zdá, že to vše jest krásný
sena, pravila mi několikrát a co my
jsme si klášter a okolí prohledali, vrátila_
se ona do kostela. Jako oslavený anděl,
přišla k nám pod platany před klášterem,
kde jsme na těch starých milých místech j
seděli a svůj opojený zrak na krásné,
vyhlídce pOpásali, tam v ono nedozírné __.
modré nebe patřili a po rozkošném po—._
hoří těkali, jemuž nikdo by to věřiti
nechtěl, že bylo svědkem tak krvavých
dějů. Ukázal jsem na levo, kde v dáli
a hluboko v moři cosi do stříbrná se

lesklo, jako snad hromada bělavého ka
mení sluncem by byla osvětlena. — Byl
to Bairut. Ali měl ostřejší oči nežli já,
on tak aspoň tvrdil, “že vidí i lodi v pří
stavu, ač v nejasných obrysech, což já
jen s použitím dalekohledu jsem _mohl
dokázati. Nyní i Alí vzal dalekohled a
podal jej pak Fatimě se slovy.: »Můžeš
tam zcela dobře i residenci Said-Beyovu
spatřitilc Tvář Fatimina zbarvila se
nachem — nepřijala dalekohledu.



Před polednem šel jsem ještě do
blízké vesnice, abych se něco dověděl
o těch _dvou raněných, kteří při po—
sledním našem návratu z kláštera do
Bairutu nás přepadli. "Je nechtěl jsem
v tomto přestrojení spatřiti, dověděl jsem
se však, že dosud na svých poraněninách
trpí. Byli oba ve dvou staveních od
vesnice poněkud stranou ležících,'v pří
bytcich to mých dřívějších průvodčích
a spolubojovníkův, umístění. O zamezení
jejich útěku bylo co nejlépe postaráno,
protože byli dobře uzavřeni, aby pak se
nemohli nějak umluviti a něco si společně
vymysliti, nebylo jim dovoleno se scházeti
& vůbec od chvíle svého uvěznění více

se ani neuviděli a spolu ani slova ne
mluvili. ,

V klášteře hleděli opět jasnějším
zrakem v budoucnost. Neboť vzdor na

nejvýš pohnutlivým a smutným událostem,
o kterých z jižního Libanonu sem zprávy
došly, zdálo se přece, že přítel můj
v Cale přebývající dobře soudí a tento
soud vyslovil již přítel před početím
všech'oněch surovostí, že severní polo
vice Libanonu vůbec všeho ušetřena

zůstane, ježto jest samými Maronity
obydlena. Ač klášter téměř na rozhraní
mezi severním & jižním Libanonem se
nalézal, nestalo se zde posud zhola nic
a s tou blahou nadějí, že klášter i v bu
doucnosti ničeho obávati se nemá, vydali
jsme se opět v pozdní odpolední hodinu
na zpáteční cestu do Bairutu, kamž
pozdě v noci jsme přijeli.

Zajetl Said-Beyovo mělo důležitějších
míti následkův, než jsem původně myslil.
Pan Pelissier konferoval, co my v klá
šteře Mikaelskémjsme prodlévali, se svým
zetěm, továrníkem Bovetem, &ještě pozdě
v noci po mém návratu dal mně o rozmluvu
poprositi. Sdělil mi, že by se mohlo zajetí
Said-Beyova pro blaho Bairutu využitko
vati. Ježto tento intimním důvěrníkem
;guvernera Khuršid-Paše jest, tak by se

Škola B. s. P. 1901. '
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z toho jistý kapitál dal vytlouci. Poda
řilo-li by se Said-Beye, v nouzi i vy
hrůžkami, k tomu přiměti, aby Kuršid
Pašovi list napsal a v něm jemu svoje
zajetí oznámil a zároveň Kuršid-Pašu
aby v tom psaní prosil všech nepřátelství
proti Bairutu se zříci — ježto při prvním
útoku na Bairut i jeho hlava k volnému
jest zadání — to kdyby se podařilo,
mínil pan Pelisser, více u Kuršid-Paše
by platilo, nežli všecky kroky konsulův
evropských velmocí.

Bylo již k půlnoci, když jsme všecky
naše možné i nemožné nahodilosti a

eventualíty na líc a rub prohlédli. Já
šel pak do bazaru přítele Assada, abych
u něho přenocoval a ráno opětně v jeho
obchodu—vypomáhal. Bylo mi nyní tím
opatrněji se chovati, abych nikde pode
zření nevzbudil a proto, aspoň za dne,
domu páně Pelissierova ve Francké ulici
bedlivě jsem se střežil.

Když jsem k polednám na mastabě
seděl a cigaretu kouřil, přišel sem Ali
ze silnice a přistoupil jako cizinec ke
mně, aby si tabáku koupil. Nikdo z kolem
jdoucích ani ze sousedů trafiky nemohl
ani tušiti v jakém a jak důležitém vztahu
jsme k sobě stáli. Když jsem Alimu ob
vyklým nápojem posloužil, jak se to
všem zákazníkům činí, a tento nargilu
k tomu si zapálil, sdělil jsem mu po
tichu a opatrně, o čem jsme ještě pozdě
v noci spanem Pelissierem debatovali
a jak jsme chtěli zajetí Said-Beyova
využitkovati.

»Doufáš, že Said-Beye navnadíme,
aby Khuršid-Pašovi dopis poslal?: tázal
jsem se ho na konec.

»Neučiní—litoho dobrovolně, tak se
mu již přijde na kobylkuc, odvětil Ali,
v mysli přemítaje a na chvilku umlkl.
»Ano, on to učiníc, vece Ali dále, »se
jděme se dnes odpoledne na lodi, abychom
se o to ihned pokusilix

Já jsem svolil.



Odpoledne o čtyrech hodinách šel
jsem k přístavu a zde vydal jsem se
na francouzskou loď, kde Said-Bey byl
vězněn; Ali byl zde již přede mnou.
Sdělil jsem kapitánovi náš plán'a on se
nabídl, že sám Said-Beye vyzve, aby
k docílení klidu Khuršid-Pašovi d0pis

napsal. Doufal, že to bude snadná práce
a poprosil mě, abych při tom dělal
tlumočníka. Ali zatím se neměl ukázati,
aby zbytečně jej nerozčiloval, ježto tento
vášnivě jej nenáviděl. A tak odebral
jsem se s kapitánem do kajuty, kde
Said-Bey byl vězněn. Tento ležel na
divaně a pokuřoval čibuk.

»Zítra nastoupíš velikou cestu,<
počal kapitán.

»Kam?< ptal se Said-Bey;
»Do Francie, do Marseilu a do Paříže.

Zítra tam odpluje jedna loď a já tě jí
odevzdám.:

»Co mám činiti ve Francii?:
»Svůj trest přijati za svoje a tvých

divochů spáchané zločiny na nevinných
křesťan ech. ..

»Po tom tvěmu'císaři nic není:,
odvětil Said-Bey vzdorovitě.

Zajatec mlčky hleděl před sebe, ale
nebylo mu volně, to prozrazovaly jeho
oči, jimiž divoce koulel.

„Já jsem ti to sdělila, pokračoval
kapitán dále, »abych ti poskytl pří
ležitosti a času, bys mohl snad různě
dopisy svým přátelům a svojí rodině
napsati, jejichž expedici na poštu rád

- sám obstarám.
»Dej mě zde zastřelitic, zvolal Said

Bey zcela rozrušen, »ale do Francie mě
neposilej : '

»To já nechci učinitic, popouštěl
kapitán, »pod jednou toliko podmínkou
mohl bych ti cestu do Francie uspořiti..

»A která jest ta podmínka?<
»Musíš napsati dopis svému příteli

Khuršid-Pašovi, aby se o plnou bezpečnost
pro Bairut postaral. Ty pak zůstaneš na

18

moji lodi, až opětně mír v zemi nastane.
Zůstane-li Bairut ušetřen, jest ti život
darován a ty, když úplný klid v zemi
nastane, budeš se moci v svoji olčinu
navrátili. Při prvním a to nejmenším
útoku na Bairut bude tvoje hlava první,
která se tvojich plecí sletí. Zde papír a
péro. Piš to Khuršid-Pašovi, aniž bys
mu sdělil, kde vlastně v zajetí se nalézáš.:

Said-Bey hleděl malým okénkem
kajuty na širé moře a tvářil se, jakoby
slova, která slyšel, nijak se ho netýkala.
Kapitán však dobře to znal, jak se má
s Východňany jednati a věděl velmi
dobře, že Said-Beyovi není tak volno
u srdce, jak se přetváří.

»V hodině dám tě na druhou loď

' dopravitic, začal opět kapitán, »kterážto
loď zítra skoro ráno vykotví. Máš tedy
volnou volbu, buďto Khuršid-Pašovi list
napsati, anebo učiniti si malý výlet do
Francie.:

S tím opustili jsme kajutu zajatcovu
a navrátili se do lodní restaurace, kde
nás Ali očekával.

Ještě hodina neuplynula, zazvonil
Said-Bey a námořník, jenž k němu se
stoupil, přinesl nám k našemu úplnému
překvapení zcela dle našeho přání na
psaný list pro Kuršid-Pašu, aby si jej
kapitán prohlédl. Došli jsme tedy svého
účelu“ a Ali sám si vzal list, aby jej
ve městě v serailu pašově odevzdal, kde
zat , Ahmed-Effendi, jeden z nejfana
tičtějších pořadatelů řeže, sídlil, an paša.
dosud v oné dvě hodiny od města vzdá
leně vesnici Bábdě ležením prodléval.

Výsledek převýšil naše očekávání.
Již dva dny později dozvěděli jsme se
pod rukou, že Kuršid-Paša byl pln sta—
rostí nad osudem svého přítele a vše
možné činil, aby Bairutu nic se nestalo.
Jakkolvěk v nejvyšší míře paša byl věro
lomný a ačkoliv nikdy nic jemu nepře
káželo, aby nyní daně slovo v tom
nejbližším okamžiku nezrušil, nápadně



počal najednou dodržovati slibu konsulům
evropských velmocí daného a Bairutu
před přepadnutím chránil. Nebyl to však
v tomto případě vliv konsulův, nýbrž
ohled na zajatého přítele, jenž pašu po
volným, poslušným a v slově věrným
učinil.

Za těchto okolností myslil jsem, že
pro bezpečnost pana Pelissiera, továr—
níka Boveta a jejich přátel dosti jest
učiněno a rozhodl jsem se pozvání
dosud v Cale meškajícího přítele vyhověti
& k němu se odebrati. Nechtěl před
svoji svatbou více do Bairutu přijetí,
tak mi psal, nýbrž měl za to, že bude
lépe, abychom si spolu Damašek důkla—
dněji prohledli, což nepoměrně více
poskytuje, nežli Bairut. To se také i mně
více líbilo. Pět z našich Drusů chtěl

jsem s sebou do Cale vzíti, co by zatím
ostatní pod vůdcovstvím Aliho při továrně
pana Boveta jako na stráži zůstali.
Fatimu jsme zatím u pana Pelissiera
ubytovali a její otec dal se upotřebiti
v továrně na hedvábí. Vše to bylo jen
na zatím a teprve až by klid v zemi
nastal, mohl Abel opět na to pomysliti,_
buďto do Djezziny se navrátiti, aneb si
s Fatimou jiné bydliště vyhledati. Napřed
bylo proň radno, aby se co nejméně
ukazoval, ježto lidé Said-Beyovi, kdyby
na jeho stOpu byli přišli, ,snadno jej
mohli ku odpovědnosti nad záhadným
zmizením Said-Beyovým potahovati.

Mému příteli Assadovi bylo skutečně
líto, když jsem jemu svůj úmysl sdělil,
že již zítra ráno Bairut opustím. On
prokázal mně dobré služby. Neboť tím,
že jsem mu byl pomocníkem v obchodě,
mohl jsem směleji v moslemském pře
vleku se ukazovati; mohlo se přihoditi,
co chtělo, u něho přece jsem měl pojištěno
stálé bydliště a nikdy bych se nebyl
mohl tak bezpečně pohybovati, kdybych
nebyl se s ním tolik spřátelil. Často dal
mi zcela moudrý pokyn a takřka mě do
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stavu věcí uvedl, že jsem mohl jistě
vystupovati & přemnohým nebezpečím
uniknouti.

8. Nechoďte přes Libanon.

Ač ustavičně na mysl se mi vracela
ona výstraha cyperského řeckého děvčete,
podnikl jsem přece onu právě nyni
nepříliš vábnou cestu. Já jsem důvěřoval
svým pěti Drusům, svoji vlastní síle a
— svému moslemskému oděvu.

S prvním ranním šerem následují
cího dne opustil jsem se svými pěti
Drusy Bairut. Jeli jsme napřed v severo
západním směru širým měkkým pískem
k »piniíma, dosti velikému lesíku, jenž
se táhne až ku jižní straně města a
tomuto jest na jihu jakousi ochranou
proti písečnatým větrům. Ježto nízké
výběžky Libanonu u Bairutu namnoze
lehko pohyblivým pískem jsou pokryty,
jímž již silný vítr semo támo pohazuje,
tedy dal znamenitý drusický náčelník
Fachrredin na počátku sedmnáctého sto—
letí tyto pinie zde nasázeti, aby zamezil
pískovým vánicím jejich rej v přístavišti
i v městě Bairutě. “Jako náhradou za

žlutý písek, jejž jsme opustili, dostalo
se nám opět společnosti jasných a čistých
potůčkův, jež tu a onde slunečním úpalem
vyprahlou zemí se hadili. Tito z dálky
třpytící se hadově měli své zřidlo na
Libanonu, v říši věčného sněhu a květena,
která po jejich vlhkých březích bujela,
působila blahodárně. na zrak.

Ještě kus dále nahoru a dostalo se
nám krásného pohledu na pohoří, jež
víc a více odráželo se a tvaru nabývalo
úchvatného, ozařováno jsouc vycháze
jícím sluncem. Dosud písčitá půda, po
níž vzhůru jsme jeli, byla porostlá če
tnými platany a čím výše jsme stoupali,
tím krásnější stávala se vyhlídka, kdy
koliv nazpět jsme popatřili. Jako s vysoké
věže dívali jsme se na hluboko pod
námi ležící Bairut, na onen jazykovitý

2*
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pruh země, na němž město leželo a na
modré nebe, které je v dalekém polo
kruhu oblévalo. *

Největší lodi v přístavu zdály se
nám z této dálky a výšky jako ořechové
skořápky a oproti široširé mořské hladině
vypadal Bairut se svými ovocnými stromy
a zahradami, jako malý obrázek. Na
levo od Bairutu viděli jsme podobný
výběžek země do moře, bylo to předhoří,
na němž Saida leží. Ikrajinu djezzinskou
tušil jsem viděti, ale les, z něhož jsme
Fatimu vysvobodili, nemohl jsem ani
dalekohledem rozeznati.

Po několikahodinovém vystupování
dojeli jsme osamělého khanu. Na dvoře
jeho nacházela se nádržka na vodu,
bazen, do něhož se jasný skalní potok
ústil a sice korytem z neotesaných ka
menů zhotoveným. Sestoupili jsme, ne
chali jsme svoje koně trochu požrati a
napojili je pak čistou, čerstvou vodou,
která i nám chutnala. Dole při moř
ském pobřeží patří čerstvá pitná voda
k velikým zvláštnostem a obzvláště Bai
rutu nedostává se tohoto dobrodiní. Ježto
cesta za khanem ještě příkřejší jest,
než dosud byla, měli jsme soustrast se
svými koňmi &raději jsme je vedli. Byl
to však na nejvýš obtížný pochod po
cestě hlubokým pískem. Brzy slunce
důkladné nám na zádech zat0pilo tak,
že v potu skoupáni matně jsme cestou
tápali. Přišli jsme k několika malým
chatrčím, kdež mi jen to na nejvýš po
divným bylo, jak se to těm lidem vůbec
mohlo podařiti, že si zde na příkrém
návrší v samém písku ku stavbě potřebnou
prst Opatřili. Rozšířili si řečistě potokův,
aby nabyli vlhkého spodku, na to na
rovnali větších kamenův a z těch nej
větších utvořili zdi, zbylý štěrk vhodili
na cestu a učinili ji tím neschůdnější.

Stavení tedy byla bez malty. Naši ubozi
koni mnoho na cestě vytrpěli, přece
však žádný kůň neklopytl, neunavně
lezli vzhůru a při tom tak spěšné, že
jsme měli co činiti, abychom jim po—
stačili.

Jen málo kdo nás potkal a pak
byli to samí Drusové. Ojedinělí Maronité,
kteří cestou šli, ihned se uchýlili z obzoru
jakmile nás spatřili, plaše a bázlivě
zmizeli v lese na znamení, že od nás
nic dobrého neočekávají. Teprve, když
jsme je pozdravili »Allah il Allah —
Bůh jest Bůhc, jak tam zvykem pozdra
vovati a když jsme je přátelsky oslovili,
dali se i Maronité k tomu přiměti, že
zdáli nám na otázky odpovídali. Bylo
nám přece ledasco věděti. Napřed již
to, co se naší cesty horami týkalo.

Varoval jsem se toho, abychom
vesnicemi jeli, aby snad při tom na
všech stranách panujícím vzrušení do
něčeho se nepřišlo, co by naši cestě
překáželo. Z toho důvodu vybírali jsme
skoro vždy vedlejší cesty & necestovali
jsme rovnou čarou, kterýmžto směrem
moji průvodčí asi před čtrnácti dny na
své cestě s Cale do Bairutu se brali.

Byla nám všem cesta dle toho nepo
vědomou. Abychom se však nevydali
do nebezpečenství příliš daleko od pra
vého směru se uchýliti, bylo třeba časem
lidí, jež jsme potkávali se dotazovati a
s nimi se poraditi. Vystoupili-li jsme
je nou na jeden jediný vrcholek pohoří
tak, že se nám vyhlídka otevřela do
údolí Célesyrie a tam dále na rovno
běžně s Libanonem běžící Antilibanon,
pak zajisté mohli se již moji Drusové
snadněji vyznati. Pak jsem se přece také
chtěl ledasco od Drusů i Maronitů do

věděti o pokroku a stavu nepřátelství
v horách. (Příště dále.)
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Ke slavnosti Jména Ježíš.
Nazváno jest jméno jeho Ježíš,

(I'/uk. 2, 21.)

a dnešní neděli kona církev

“ svatá slavnost nejsv. jména
Ježíš. Jisto jest nade vši po
chybnost, že jméno Boho—
člověka bylo křesťanům všech
věků předmětem největší a
nejvroucnější úcty, a to jednak

k vůli tomu, který jméno to měl, jednak
k vůli hlubokému významu jeho, jakož
i pro podivuhodné jeho účinky. Z po—
čátku konala se slavnost “tohoto nej
světějšího jména na svátek ObřezáníPáně,
kdy božský Spasitel náš jméno to právo
platně obdržel. Tak 'tomu bylo až do
15. století. Tehdy žil a působil svatý
Bernardín ze Sieny, obzvláštní ctitel nej—
světějšího jména. Při svých úchvatných,
nitrem lidským mohutně otřásajících ká.
zaních míval obyčej, že na konci kázaní
drže'před očima posluchačů tabulku, na
níž jméno Ježíšovo napsano bylo, prosil
a zapřísahal tyto pro nejsvětější jméno
Ježíšovo, aby pokání činili a v dobrém
předsevzetí setrvali. Pro tuto neobvyklou
novotu byl světec obžalován. Nejhorli
vějším zastancem jeho byl svatý Jan
Kapistran, a tak se stalo, že Stolice
apoštolská schvalila tento obyčej a úctu

k nejsvětějšímu jménu Ježíšovu co nej
více doporučila. Brzy povstala bratrstva
nejsvětějšího jména, až konečně papež
Innocenc XIII. na žádost císaře Karla VI.

slavnost nejsv. jména Ježíš pro celou
církev závazně nařídil. Všecky ostatní
slavnosti Páně připomínají nam jednotlivé
udalosti ze života božského Spasitele
našeho, tato slavnost však připomíná
všem vykoupencům Kristovým najednou,

“kdo a “čím Kristus Ježíš jest, co pro ně
učinil a co pro Krista očekávati mohou.
Že pak každý křesťan na dnešní den
nejsv. jménu Ježíšovu zvláštní úctu vzdáti
má, aby tak aspoň častečně nahradil
Spasiteli svému všecky urážky nesčetné
a těžké, jakých se mu mnohonásobným
způsobem dostává, rozumí se samo sebou.
K větší pak poctě tohoto nejsv. jména
chceme nasledující dnes uvažovati.

Píše-li svatý apoštol Pavel v listě
svém k Filipenským, že jméno Ježíšovo
jest nade všecka jména, pak, milí čte
nářové, nečekejte ode mne, abych vystihl
a říci v'ám dovedl, jaký jest význam i
dosah nejsv. jména. Maje o tomto nej
světějším jméně k vám mluviti, vede se
mi právě tak, jako jistému malíři milán—
skému, který zhotoviti měl obraz před
stavující božského Spasitele s 12 apo



štoly jeho. Vymaloval 12 apoštolův a
když malovati měl podobu Spasitelovu,
odložil štětec a zřekl se další práce.

Mnoho jest napsáno v Písmě svatém,
ve spisech sv. Otcův a jiných Duchem
svatým osvícených osob o tomto nej-'
světějším jméně a božském Spasiteli
našem, ale všecko to jest, jako když
dítě neumělou rukou vymaluje na tabulce
neforemný kroužek, od tohoto na všecky
strany vede křivé čárky a myslí, že na
malovalo slunce. Jméno Ježíš znamená
našeho Spasitele, Boha z Boha, neko
nečnou moc, moudrost a dobrotu, při
pomíná nám všecky ony vznešené a
oblažující pravdy, které božský Spasitel
náš lidstvu k osvícení, poučeni a útěše
s nebe přinesl, jeho sladké a moudré
zákony, kterými jako mezníky cestu k ne
besům nám vyměřil; jméno Ježíšovo při
pomíná všecky ctnosti nedostižitelné,
jimiž skvěl se pozemský život jeho a jejž
my následovati máme. Nejsvětější jméno
toto živě na mysl nám přivádí nesčetné
skutky &důkazy lásky Boží k nám lidem
od onoho okamžiku, kdy Slovo tělem
učiněno jest až k poslednímu bolestnému
vzdechu Spasitele našeho na kříži,vpravdě
jméno vznešené, jméno nade všecka
jména. Avšak nejen svým významem jest
jméno Ježíšovo nade všecka jména, ale
také svou mocí, svou působností. Moc
a působnost jména nejsvětějšího sahá. od
závratných výšin nebe, vztahuje se na
celý obor zemský a dosahuje až do

bezedných propasti pekelných. yDal mu
Bůh jméno:, píše sv. Pavel, kteréž jest
nade všecko jméno, aby vejménu Ježíše
každé koleno klekalo, nebeských, zem
ských i pekelny'ch.c (Fil. 2, 20.) Oby
vatelům nebe jest zdrojem nevýslovné
rozkoše a blaha. »Ve jménu Tvému,
pěje korunovaný pěvec starozákonní,
»plesati budou celý den.< (Žalm 88,16.)

A mám vám líčiti, jaká jest moc a
jaký účinek má. jméno Ježíšovo, jak
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drahým a vzácným jest nám poutníkům
tímto údolím slzavým? Musil bych vy
líčiti vám. nejprve dějiny pokolení lid
ského od prvního počátku až na tuto
dobu, a tehdy byste aspoň částečně po
znali, co způsobilo ve společnosti lidské
jméno Ježíšovo. Dějiny všech věkův a
národů hlásají jasně, že není v žádném
jiném jméně spasení, leč ve jméně Je
žíšově a že není žádného jiného jména
pod nebem daného lidem, skrze něž by
spasení býti mohli. Nikdo z lidí nemohl
& nemůže lidstvo spasiti, z hříchu a
z trestu' hříchu věčného zavržené vy
svoboditi mimo Ježíše Krista; nikdo ne
může duše lidské posvětiti a blaženosti
věčně účastnými učiniti mimo Spasitele
našeho. Veliká jest dnes moc státu, ve
liká jest dnes moc peněz, ba větší než
moc nesčetných armád, vyzbrojených
zbraní nejlepší. Ale daleko, nekonečně
větší jest moc a síla jména Ježíšova.
Může stát ve své takořka všemohoucnosti,
může některý panovník— a kdyby nad
říší jeho slunce nezapadalo — jednu
jedinou nesmrtelnou duši vinou hříchu
stíženou očistiti, hříchu zbaviti, před
věčným zavržením zachrániti? — Může
někdo ztracený klid duše penězi kou
piti, svědomí hříchem obtížené jimi spo
kojiti? A co nemůže žádná moc na světě,
to působí jméno Ježíšovo. Ve jménu
Ježíšově jména toho služebníci, stádce
Kristovoispravují, tímto jménem duše
raněné uzdravují, mrtvé, duševně mrtvé
k novému životu křísí, peklu & ďáblu
kořist jeho uchvacují, brány pekelné pro
lamují a nebeské otvírají, jménem tímto
svazují na zemi, co.ani Bůh sám ne
rozvazuje na nebi, ve jménu “Ježíševrací
duším a srdci pokoj ztracený, pozdvihují
srdce až k smrti uhnětené, zapuzují
hrůzu smrtí samé.

Mocjména Ježíšova, síla a působnost
jeho sahá však až do propasti pekel a
jest hroznou. Při zvuku tohoto nejsvě



tějšího jména hanba zžírá &hněv malo
mocný lomcuje ďáblem i anděly jeho,
poněvadž zapomenouti nemohou, že Ježíš
přemohl a zničil moc jejich, tak že ne
mohou již nikomu, kdo sám nechce,
škoditi.

Jméno toto rozmnožuje strašná muka
jejich, jako kdysi trápení byli, když Pán
za svého pozemského života někdy k nim
se přiblížil.

Hle, milí čtenářové, taková jest ještě
dnes a na věky bude moc a síla jména
Ježíšova! Čeho tedy jest se ti, milý čte
náři, báti, jsi-li tohoto nejsvětějšího jména
nejen vyznavačem, ale ictitelem, září-li
jméno toto leskem oslňujicim nejen tako
řka na čele tvém, kamž hned při křtu
svatém napsáno bylo, ale září-lí stejným
leskem i v srdci tvém? Ničeho, ani pekla
báti se nemusíš. Ve zvucích hudby a
zpěvu spočívá dle soudu všech podivná
okouzlující moc netoliko pro srdce lidské,
ale také prý i pro nejdravější zvířata,
která při zvuku hudby krotnou, jakoby-—
ani dravci nebyla. Ovšem platí to jen
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o tonech a akordech čistých, jak se říká
harmonicky zladěných, a ton takový do
vede vyloudit jen dobrý nástroj. —Hle,
milý čtenáři, &taková vznešená, nebeská
hudba, v níž spočívá okouzlující, zá
zračná moc, jest nejsladší jméno Ježíšovo,
vychází-li ze srdce dobrého a upřímného,
ze srdce živou věrou, plamennou láskou
a neotřesenou důvěrou v Ježíše ožive

ného. Nemá-li u tebe toto nejsv. jméno
žádné moci, žádného účinku, pak toto
jméno jest pro tebe tonem falešným „a
příčinou toho není jméno nejsvětější, ale
ty sám, tvé srdce jest nástrojem poka
ženým, schází v něm buď pevná víra
nebo nezlomná, „ničím nezviklatelná na
děje, nebo vyhasla 'v něm láska k Pánu
Ježíši. Nalaď nejprve srdce své, aby bylo
nástrojem dobrým, a pak jméno Ježíšovo
bude ti hudbou rajskou a uctivě vy
sloveno naplní srdce tvé blahem, pře
svědčiš se & poznáš, jak vznešeným a
mocným jest nejsvětější jméno Ježíšovo,
jemuž čest í sláva budiž nyní i na věky
věkův! Fn. ŠPIČKA.

(oooooooooooo]ooo[oooooooooooo]

Pomoc naše ve jménu Pán

Ctitolé sv. Cyrilla a Methoda!
letech sedmdesátých, hlavně
od památné pouti římské
r. 1881. po vydaném okruž
ním listu .čili encyklice:
»Vznešený úkol — Grande

munus- pojata myšlenka, zaříditi u nás
spolek ku pěstování a podporování snah
o jednotu slovanských národův u víře.

Nadešel rok sv.-Methodějský 1885.
Oslava tisícileté památky jubilejní blažené
smrti našeho apoštola sv. Methoda byla
příčinou a podnětem rozmanitých pro
jevů zbožné nadšenosti. Oslava tato ne

V
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měla posledním dnem r. 1885. pominoutí
bez trvalého pomníku, jenž by nejen
svědectví vydával o hojném požehnání
milostivého léta, nýbrž i hlásal vděčnost
věřícího národa pokolením budoucím. —
Takovým pomníkem stal se s povolením
nejdůstojnějších moravských ordinariátů
církevní spolek pobožný i missijní »Apo
štolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou
bl. Panny Maries.

Účelem spolku tohoto jest: »Svatou
katolickou víru r_neziSlovany rozšiřovati,
hájíti & zvelebovatí, tedy všecko podni
kati &podporovati, co by k tomu konci



prospěšným se vidělo, přihlížejíc při
všem ku platným při tom předpisům
církevním.:

Spolek tento nazván »Apoštolátemc,
neb ma apoštolovati u nás samých a
má býti apoštolem i pro jiné.

Nazván spolek tento »Apoštolát sv.
Cyrilla a Methodac, neb na jejich ne
beskou podporu spoléháme.

Co by z nás bylo bez těchto po
Bohu největších dobrodinců našich?
Celý národ nosili v srdci svém, rozdílu
neznajíce. S křížem sv. přinesli nám
i první knihu. Dali nám víru, osvětu a
historii. »Jsou tedy,: dl svatý Otec
Lev Xlll. v listě okružním »Vznešený
úkol:, »zásluhy těchto mužův o všechen
národ slovanský tím větší, ježto jim národ
slovanský děkuje nejen za křesťanskou
víru, nýbrž i za dobrodiní, že nabyl
jimi světského vzdělání.:

Netoliko nás, ale celou čeleď slo
vanskou připojili k tajemnému Tělu
Kristovu a shromáždili okolo skály
Petrovy. Toto připojení má se tužším
stati, a kdož od něho se vzdálili, mají
znova k němu připojení a takto sjedno
ceni býti. V různé větve jsme rozděleni,
avšak všichni ze společného zdroje čer
páme, ze spasonosného působení svatých
našich věrověstů, a tento zdroj má nás
všecky spojiti.

Apoštolát je pod ochranou Matky
Boží. Úcta B. Panny Marie jest příkaz
nám a odkaz po sv. Cyrillu. a Methodu.
Slovan křesťan ve všem Matku Boží má.

Do všeho splitá úctu Mariánskou a
uctíváním Matky Boží život svůj protkáva.
On chce, aby ve všem a na všem podilu
měla. Nedáme trhati sobě od nikoho ani

od cizích ani od svých toho svazku,
kterýmžto spojili nás sv. Cyrill a Method,
svazek to: společné úcty k Rodičce Boží
Panně Marii! Proto spoléháme též na
její římluvu, že u pravé víře sjednotí
na od slovanský, jejž uvykli jsme na—
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zývati národem Marianským. Apoštolát
dán pod ochranu bl. Panny Marie, kteráž
na zbožné Moravě tolik místa zvolila

sobě k uctění svému, a k jejíž poctě
hned na počátku svatí bratří chrám
založili na postvátném Velehradě —
hlavním to sídle našeho Apoštolátu.

Netřeba dlouho dokládati, jak velice
prospěšným jest Apoštolát v naší době,
kdy nejdražší skvost: víra naše jak na
straně jedné se zavrhuje, tak na druhé
straně ve mnohých srdcích chladne!
»Víra bez skutků jest mrtva,< volá. sv.
apoštol Jakub (2, 26.) a »spravedlivý
z viry—živ jest,: tvrdí sv. Pavel (k žid.
10, 38.), že tedy i veškeré naše smýšlení
a jednání ve víře sv. má míti kořen a
dle víry sv. zařízeno býti.

A o to starati se chce Apoštolat
sv. Cyrila a Methoda, by víra v srdcích
našich neuhasla, nýbrž jasným plamenem
zářila, modlitbou a zbožným příkladným
životem na jevo se davala. Toť tedy
první účel Apoštolátu: posvěcovati sebe
více a více a ukazovati živou víru skutky.
Ma-li se rozšiřovati víra, třeba připo4
menouti si: »Brachu, tu musíš sám u
sebe začiti, na sebe nesmíš při tom
zapomenouti. <<

Ale ještě jiný předůležitý úkol má
Apoštolát. Má působiti k tomu opět mo
dlitbou, ale i almužnou, skrovnou ale

_častou, aby svatá víra katolická, víra
sv. Cyrilla. a Methoda, Opět zavládla i
u těch bratři slovanských, kteří od pravé
víry Kristovy cizí aneb vlastní vinou
odtržení jsouce, v bludu rozkolu žijí ——
ba přemnozí i v nevěře mohamedanismu
vězí. Nuže, zdaliž to nebude dílem na
nejvýš Bohu milým, přispívati k tomu,
by i jinověrci a rozkolnl Slované při
vedení byli do lůna sv. katolické církve,
aby i o Slovanech platilo, že všickni
jsou v ovčinci jednom?

Nynější svatý Otec Lev Xlll. jako
maják stoje uprostřed rozbouřeného moře,



opět a opět důrazně napomíná všechny,
aby se sjednotili u víře, že takto nesmír
ného-dobra budou účastni. O sjednocení
národů slovanských pak v audienci Slo
vanů katolíků r. 1881. týž sv. Otec pravil :
»Bude-li jednota víry obnovena, lze míti
velikou důvěru v nové, mocné působení
a rozšíření víry na zemi, neb dle Boží
úrady zdá se, že lidu slovanskému pone—
chána jest veliká úloha.:

Apoštolát sv. Cyrilla &Methoda pod
ochranou bl. Panny Marie vstupoval do
života od 12. července 1892 za ochrany
biskupského požehnání, kterým jej nej
důstojnější apoštolští dědicové sv. Cyrilla
a Methoda provázeli, jakož i za pochval
ného souhlasu nejdůstojnějšího p. kardi
nála prefekta kongregace de propaganda
fide v Římě. Od té doby ctitelé Cyrillo
Methodějšti s radostí vstupují do Apo
štolátu.

Apoštolát je zaveden v arcibiskup
ství olomouckém, v biskupství brněnském
a v části'rakouského biskupství vratislav

“ského. Členů má Apoštolát na 50 tisíc.
Apoštolát zařizuje každoročně 5 po

volením & podporou nejdůstojnějšiho
kníže-arcibiskupského ordinariátu olo
mouckého duchovní cvičení čili exercitie
na Velehradě a v Přerově. Na všech

stranách voláme po obrodu a po nápravě
všech poměrů. Všickni znatelé & pozo
rovatelé poměrů dosvědčují, že náprava
musí zapoéiti vlastním vnitřním obrodem.
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Bez takového obrodu náprava nemožná,
aneb nebude trvalá &požehnaná. A právě
na exercitiích provádí se tento obrod
vnitřní. A proto jsou duchovní cvičení
tato pravým požehnáním pro účastníky.

Apoštolát zařídil na různých místech
svaté missie a duchovní přednášky, jež
jsou exercitiemi pro kruhy širší, za něž
nemohou účastníci ani dosti se naděko

vati Apoštolátu.
Apoštolát podpory poskytoval na

školy, též na chrámy a na jiné účely
dobré. Polovice “příspěvků odváděna sv.
Otci pro ústav ku rozšiřování víry, odkud
odevzdány na nejdůležitější náboženské
ústavy zvláště na Balkáně, kdež tisícero
násobné ovoce ponesou, kdež dobře
působiti budou i tenkráte, když dávno
v Pánu odpočívati budou členové, kteří
je byli darovali; druhá polovice věnována
v diecesích potřebám domácím.

Apoštolát zařizuje též Slavnostní

_schůze všeobecné na posvátném Vele
hradě, diecésní pak na vhodném místě
té které diecése, na př. na sv. Hostýně,
Rajhradě atd., aby vědomí náboženské
povzneseno a k životu dle víry vřelejšího
pcdnětu dáno bylo.

Mezi dobrodinci, z nichžto Apoštolát
se těší, první místo zaujímá nejdůstoj
nější p. kníže-arcibiskup olomoucký a
Jeho Exc. nejdůstojnější p. biskup brněn
ský. Sv. Otec udělil Apoštolátu odpustků
a duchovních milosti.



Obrázky z katolických missii.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

|. Za války jihoafrické.
Nevýslovně smutná a pro obě strany

bolestná válka v jižní Africe blíží se
svému konci. Ztráty na lidských životech
a hmotná skoda v krajích kde válka
byla vedena, jsou veliké. Také katolické
missie tamější utrpěly velkých ztrát, ale
úhrnné škody nelze dosud přehlédnouti.
Na příklad leží katolické kostely a kla
štery v Dundee, Newcastle. Ladysmithu,
Mafekingu a jinde zpola neba docela
v ssutinách.

Světlou stránkou krvavého děje
je pouze hrdinná obětavost katolických
sester řeholních ve službě raněných a
nemocných. V této příčině všecky noviny
anglické i jihoafrické souhlasí. Dokladem
toho budiž výňatek z missijního časopisu
anglického oblatů neposkvrněného Početí.

Anglická dáma, L a d y S y k es,
která byla bojiště africké procestovala.
vypravuje s podivem o vytrvalosti sester
v ošetřování nemocných. Mimo jiné vy
pravuje, že nemocní, jižto v horečce ani
mužskými hlídači se nedali skrotiti, ihned
se uklidnili, jestliže sestra k jejich loži
přistoupila. Nápadno je, že všichni vojáci
i nekatolíci prosili, aby jim za ošetřo
vatelky byly dány katolické sestry.
V Bloemfonteinu bylo před vjezdem
maršála Robertsa asi 300 anglických
zajatců. Byli dobře zaopatření. Sestry
sv. Rodiny usedlé v městě, staraly se

o všecky, Bury i Angličany stejnou péčí
a láskou. Když později maršál Roberts
města se zmocnil, navštívil jejich klášter
a vyslovil j:m svou Spokojenost. Když
jedna ze sester v Bloemtonteinu zemřela
horečkou. psala paní Robertsová, která
byla svého manžela až tam následovala,
matce představené:

»Ve vládním paláci, 21. května 1900.
Hluboce zermoucená obdržela jsem
zprávu o smrti belgické sestry. Je to
velmi smutné, že i Vy, které jste tolik
pro naše ubohé vojáky učinily, také
samy tímto zármutkem postiženy jste.
Vyslovuji Vám svou vroucí účast a zů
stávám oddaná Vám Nora RObertSOVá.c

Zvláště hrdinsky vedly si sestry za
.sedmiměsíčního obléhání města Mate
kingu. Ve dne v noci střídaly se na
svých stanovištích, svých lůžek a žtňovek
ponechávali raněným a nemocným a
samy na tvrdé podlaze léhaly. Dne 26.
června 1900 napsal zdravotní dozarce
S. H. W. Ascough v Mafekingu do
anglického časopisu >TimeSc tato slova:
.Jakožto člen zdravotní policie u posádky
mafekingské v čas obležení od Burů
prosím, abyste mi dovolili ve svém listě
vysloviti nejvroucnější dik ctihodné matce
představené a milosrdným sestrám, které
za posledních osm měsíců naše nemocné
a raněné s takovou šlechetnou obětavostí
ošetřovaly. Nelze věru dosti vynachváliti



statečnosti těchto šlechetných paní, které,
ač jim rozstřílená střecha hořela nad
hlavami, srdnatě v dešti burských kulí
na svém místě vytrvaly. Jejich dobrých
služeb nelze věru ani dostatečně od
měniti a já jsem jist, že se v Anglii
najde dosti přátel, jižto je v požehnané
jejich činnosti zde v jižní Africe budou
podporovati . .

TakégenerálBaden-Powell, jenž
byl se svou posádkou několik měsíců
od Burů obléhán v Maiekingu, vyslovil
několikrát za obležení matce představené
své pochvalné uznání. Dne 30. dubna
poslal jí velkolepý peněžitý dar, výhru
to jistého pána“ ve hře v kostky, a na
přiloženém lístku napsal: »Peníze samy
nemohou ovšem s dostatek vysloviti
diky našeho města Vám a Vašim sestrám
za všecky neocenitelné služby, jež jste
našim raněným a nemocným prokázaly,
a tím méně naši srdečnou soustrast
s Vašimi ztrátami a útrapami, jež s ob- _
ležením jsou spojeny.- Později při od
jezdu matky představené do Anglie
litoval generál, že se s ní nemohlroz—
loučiti osobně.

V Anglii utvořily se za předsednictví
vznešených dam obojího vyznání, kato
lického i protestantského, zvláštní spolky,
aby přiSpělyku pomoci ubohým sestrám,
které byly za války své kláštery, kaple,
nábytek atd. ztratily.

Il. Pronásledování křesťanů v Číně.

'Vždy děsněji zni zprávy, které nás
nyní z Číny docházejí. Nelze sice dosud
udati přehledného počtu 0 ztrátách na
životech a majetku čínských křesťanů,
nicméně však již nyní z listů jednotlivých
missionářů možno souditi, jak veliké
útrapy jim bylo trpěti.

Na začátku července dal vojenský
velitel Mandžurska ohlásiti ve všech
městech a dědínách, že v Tientsinu 27
válečných evropských lodí od Číňanů
bylo potopeno a přemnoho evropských
vojáků pobito. Tato lež způsobila vše
obecné rozčilení v zemi a dala takořká
znameni k pronásledování všech Evro
panův & křesťanů. V čelo postavili se
Boxeři. První rána stihla velký městys
Jů—tsing-ká, kde právě nová kře
sfanská škola byla zřízena a kde se
nadějná křesťanská obec začala tvořiti.
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Pět křesťanů bylo polapeno, ruce a nohy
jim rozbity a škola zbořena.

To byl začátek. V sousední missijni
stanici Pei-lin-tse byli dva tamější
missionářiP. P.Georjon a Leray od
svých představených vyzváni, by vzhledem
k hrozícímu odevšad nebezpečenství se
uchýlili do osady Pá-en-su—su, kde
dosud bylo jisto a bezpečno. Missionáři
poslechli. Nemohouce cestovati ve dne,
připravili vše, aby mohli, odejíti v noci
z 15. na 16. července. Koně byli již
osedláni, když přichvátal posel z Jů
tsin g-ká &zvěstoval smutnou zprávu,
že tamějším křesťanům se zle vede.
Ihned odhodlal se P. Leray. že tam
pospíší, aby ot-roženým přispěl k pomoci.
Nadarmo snažil se P. Georjon jej zdržeti.
Rychlým klusem jel celou noc a 16. čer
vence v 9 hodin ráno přibyl do Jů
tsi ng- k á. Téhož ještě dne vnikli Boxeři
do míssijního domu. Nebylo žádné na
děje na záchranu. Zavolal tedy missionář
hlasitě: Všichni křesťané shromážděte se
v kapli; dám vám tam posledni rozhře
šení.: Sotva však vkročil do svatyně,
zavrávoral. Provázející jej katechista za
chytil ho a ptá se, co se mu stalo, ale
v té již pozoruje, že hruď missionářova
byla. provrtala koule, která byla oknem
do kaple vnikla. Katechista poděšen unikl
ve všeobecném zmatku z kaple a prchal
do polí. Učiniv asi 100 krokův, ohlédl
se a viděl. že z kaple vystupují plameny.
Tak zahynuli všichni křesťané tam shro
máždění se svým missionářem.

P. Georjon uslyšev o smrti svého
spolubratra. prosil hned představených,
aby směl do Jů-tsin-ka se odebrati,
aby aspoň zbytky tamější křesťanské obce
zachránil a svému zavražděnému spolu
bratrovi poslední čest prokázal. Před—
stavení poslali mu naopak rozkaz, aby
se ihned vrátil do Pa-en-su-su. Ale
posel s listem došel do Pá-Iin-tse,
když už byl missionář odcestoval. Jak
někteří uprchlíci vypravovali, padl také
Boxerům za obět. Byl usmrcen dýkami
a noži čínských pohanů.

Jak mužně oba missionáři smrti
hleděli vstříc, dosvědčují dva jejich listy,
které byli 11. července. tedy nedlouho
před svou smrtí, napsali.
, PoslednilistP.Georjona: »VPá
lin-tse, 11. července 1900. Chápu se



péra, abych vám v rychlosti napsal ně
kolik řádků. Boxeři zhotovili a nalepili
plakáty proti nám a našemu svatému
náboženství a štvou lid, aby pálil naše
kostely. Vzpoura je všeobecná. Mandarini
nám vzkázali, abychom se měli na po
zoru, na ně však abychom nespoléhali.
Všechno severní čínské vojsko stojí u
města Hu—lanu azitra možná započne
boj na řece Sunghari. Dovídám se
právě, že čínské město na řece Amuru,
Ae-hu, od Rusů bylo dobyto,.se zemí
srovnáno a že Rusové táhnou na Tsi
tsi-ká. Tím bude možná válka ukon
čena. Ovšem až do míru utrpíme asi
mnohých ještě ztrát. Postavení našich
křesťanůjest velmi ohroženo. Nu učiníme,
co bude možno, abychom naše stanice
zachránili. P. Leray a já jsme odhodláni
zemříti. Nebude vám tedy třeba diviti se,
uslyšíte—lizprávu o naší smrti. Tento rok
bylo od nás pokřtěno mnoho dospělých;
rádi tedy zaplatíme tuto útěchu troškou
krve. Satan dal se do boje, ale odtáhne
s nepořízenou. Očekáváme zbujníky s od
hodlanou myslí. Za takových okamžiků
cítí člověk v srdci svém svatý klid přese
všechny své nesčetné hříchy. Musím-li
obětovati své tělo, doufám, že Bůh za to
zachrání mou duši. A čeho bychom se
také měli obávati? Všichni spolubratří
jsou na svém stanovišti.

Rovněž tak zmužile zní poslední list
P. Lerayův. Tento líčí nejprve ukrut
nosti Boxerův a dodává: »Ať je tomu
jakkoli, tolik jest jisto, že já a P. Georjon
jsme odhodláni brániti křesťany do po
slední kapky krve. Mandarini nejsou bez
pochyby s to, aby nás chránili; jejich
vojsko odtáhlo, aby se bilo s Rusy.:

III. Od svého vlastniho strýce za otroka
prodán.

Missijní stanice Ken a, jedna z nej
starších řádu františkánského, leží v hor
ním Egyptě. Představeným missie je tam
missionařP. Fortunato da Seano.
On vypravuje:

Jednoho dne byl ke mně přiveden
černoch asi třináctiletý. který byl kdysi
docházel do naší školy a nám celým
srdcem byl oddán. Najednou se ztratil
a nebylo o něm ani potuchy. Všechno
hledání bylo nadarmo; nikdo nevěděl
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kam se podél. Po dlouhém teprv čase
objevil se zase a byv k nám přiveden,
vypravoval své osudy. Byl tehdy uloupen,
prodán za otroka, konečně však jako
zázrakem z otroctví vysvobozen a svým
příbuzným navrácen. To se stalo takto:

Jednoho dne v únoru seděl Gabran
——tak se hoch jmenoval — se svými
spolužáky ve škole. Za vyučování byl
vyvolán svým vlastním strýcem pod
záminkou. že matka jeho si přeje, s ním
mluviti. Učitel netuše nic zlého, dovolil
mu se vzdáliti na chvilku, aby s matkou
pohovořil. Hoch šel a — nepřišel více.
Všecko pátrání učitelovo, příbuzných,
ano i vlády zůstalo bez výsledku po
Gabranovi jakoby se byla voda slehla.
Co se s ním stalo? Poslyšme, co nám
sám o svých osudech vypravoval!

Sotva že byl ze školy vylákán pod
záminkou, že matka chce s ním mluviti,
vedl jej strýc dál a dále od missie,

_.k blízkým horám, předstíraje, že matka
jej tam očekává. Ale jaké bolestné skla
mání očekávalo ubohého hocha! Sotva
došli k horám, zmocnil se ho strýc, a
prodal kupci s otroky. Otrokář naložil
jej mimo jiné uloupené obětí na velbloudy
a po několikadenní cestě pouští přivezl
na břehy Rudého moře a vystavil na
prodej. Gabrana koupil za fatku bo
hatý ryhař od Mekky. Tento nakládal
s ubožákem nelidsky a za měsíc prodal
jej opět jinému rybáři rovněž z okolí
Mekky. Také u nového pána čekal tentýž
smutný osud ubohého otroka rybářskéhn.

Tak pracovala trpěl několik měsíců.
Náhodou. či vlastně řízením Božím, setkal
se jednoho dne s jedním ze svých spolu

-žáků ze školy'kenské. Spolužák Achmed
Olian, poznal svého bývalého přítele,
dověděl se o jeho smutném osudu a
vypravoval všechno svému otci. Ten
vybídl Gabrana, aby psal svému otci
do Keny a sám se postaral, aby psaní
na své místo došlo. Mimo to umožnil
mu útěk pod ochranou spolehlivého
arabského kupce. V městě Goseru ujaly
se hocha úřady a dopravily ho dojeho
domova — po šestiměsíčním tuhém
otroctví! Surový strýc hochův, Gallani
Ma h m 11d, a otrokář neušli zaslouženému
trestu. Úřadům podařilo se oba vypátrati,
načež byli k nucené práci v těžkém
žaláři odsouzeni.
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Gabran dosáhnuv svobody vy- znamenitě. Po druhé to šlo lépe, po
hledal ihned představeného křesťanské třetí dobře. Také jinak jest naše kuchyně
školy P. Demetria a radostnou zprávu velmi jednoduchá; několik uvařených
o svém vysvobození z otroctví mu brambor bývá mou nejčastější stravou.
zvěstoval. Nyní je ve službě důkladného Máme sice také stlačené maso (konservy),
advokáta tamějšího soudního dvoru. ale jeho zápach je protivný. Je hrozně

Ubozí černoši! Kdybychom měli červené a kolik let v plechové schránce.
s dostatek peněz, jak rádi bychom dobré Vybíraví nemohou tedy u mne býti
símě ve škole zaseté v mladých srdcích pohostinu. Jsa dobrým lovcem vycházím
dale pěstovali a mládež v bázni Boží tu a tam na lov a přináším si domů
vychovávali! Zatim jest nám velmi často zvěřinu, kterou pak vařím nebo peku,
na to se dívati, kterak mladí lidé otroctví jak umím Ostatně jsem šťasten a spo
propadají anebo již záhy v mládí těžkou kojen. Reka, která okolo mého »palácec
prací svůj vezdejší chléb sobě vydělávají! teče, skýtá mi hojnost pitné vody. Avšak

IV. Ze života missionáře na Nově Guinei. ŠÍŽOĚŽŽU132%?ukpůgg Že ŠÉŠŽGDŠÉŠĚ
O svých denních pracích a zku— až k Vám, milí rodičové, a pak jsem

šenostech píše jistý missionář z Nové s Vámi v duchu rozmlouval a se těšil.
Quinee svým rodičům: A když potom přikvapí noc a divoši již

»O práci nemám nouzi. Chci-li do svých chýší se uchýlili, tu nejednou
míti chleba, musím sám těsto hněsti a klečím ve svém chudobném příbytku na
pak v hrnci péci. Když jsem ponejprv kolenou a prosím dobrotivého Boha, aby
své pekařské umění zkusil, byl chléb Vám žehnal a Vás těšil ve Vašich sta
černý jak uhel; nicméně chutnal mi rostech.:

segry“ “Maso
& Díkůvzdání F _ \

%ŠŽŽ33%: gg “božském-um SrdQcí Páně. 9522:V“
©?ďgrďáašížMže—čígngěrdtd

Z farnosti Bystré. Tisíceré díky Pána Ježíše a k sedmibolestné Matce
vzdává nejsv. Srdci Pána Ježíše a blaho- Boží, jakož i ke sv. Josefu a byla vy
slavené Panně Marii za vyslyšení 9denní slyšena. Proto vzdává tuto nejvroucněiší
pobožnosti a za uzdravení našeho dra- diky za milostivě vyslyšení.
hého otce. Budiž za to nejsv. Srdce Páně Z farnosti Hradecké u Opavy. 'Ve
velebeno na věky! ásndxřka„Školy“. dvou případech byl jsem vyslyšen a proto

Od Jičína. Jistá rodina vzdává tisí— dle daného Slib“ vzdávám nejpokornější
ceré díky božskému Srdci Páně, nepo- díky božskému Srdci Páně, presvaté

.sk-vrněnému Srdci Panny Marie a sv. Matce BOŽ' a sv. Josefu. J' 3'

Antonínu Pad., divotvůrci naší doby za nevdščgdsathÉnsjžgežhufšgvgyšylírírdlvššili;1 a )

vyslyšení pYOSbY'_ Čtenářka"Škaly ' se poděkovat sv. Antonínu Pad. za veliké
; .Ilhlavy. Jístásestra _ZHl. ř. SV. dal-Y, jichž jsem přímluvou jeho byla

Františka, jsouc u veliké bíde postavena, obdržela, a to v několika případech.
vykonala pobožnost 9denní k nejsv. Srdci Služebná.

L.
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Utrpení katol. missionářů v Číně.
P. Gadringer, katolický missionář v Číně,
rodilý z Vídně, uveřejnil ve »Vaterlandux
delší dopis o hrůzách čínských, z kterého
vyjímáme toto: Jen s malými výjimkami
jsou veškeré ústavy missionařů, kaple,
kostely vydrancovány, zpustošeny a se
zemí srovnány. Všecko je zničeno v pro
vinciích Kiangsi, Honan, Sethuen, Hounan,
Šantung, Sensi, Sansi a Tšeli. Není možno
vylíčiti všecky hrůzy, muka a utrpení,
která snášeti musili míssionáři, řeholnice
a křesťané v Petangu poblíže Pekingu.
P. Boscat předčítal nám denník sestry
Jurias, představené v Pekingu. Zde vy
ličuje výbuchy vášnivé luzy boxerské
spojené s císařskými vojsky Tuana. Kdyby
sám Bůh nebyl chránil missionářský
ústav a vyslanectva, byly by neustálému
dešti střel jistě podlehly. Hrůzyplná ukru
tenství byla hlavně na křesťanských
ženách spáchána. Jako v provincii Tšeli,
tak i jinde byly obce křesťanské vydran—
covány. Křesťané vyhnáni, donucení
k odpadlictví a vražděni. — Naši čínští
bratři &kněží bloudí, přestrojení jsouce
jako chudí kramáři na boso, chudě
oblečeni. — V provincii Kiangs vysadili

mandarini na hlavu jednoho missionáre
pět set piastrů odměny. V Šangaji jsou
missionářské domy Lazaristů přeplněny
uprchlými missionáři. Františkán P. Je—
remias byl ukryt 6 dní v bedně a jeho
spolubratr byl odnesen od křesťanů
v umrlčí truhle a nesen 7 dní cestou
z Hounanu do Toungu. Jen tak mohl
uniknouti smrti. Počátkem května byl
z Pekingu rozeslán na všecky místokrále
tajný telegram, kterým se nařizovala
smrt všem Evropanům. Avšak místo
králové tříjižních provincií rozkazu hned
nedbali a rozkázali mandarinům, aby
veškeré Evropany vyzvali k útěku. Mnozí
biskupové a kněží nechtěli však ovečky
své opustiti. V červnu a červenci spolčily
se všecky tajné sekty a štvaly luzu na
missionáře. Biskup Coyset byl nucen
prchnouti pod ochranou mandarina a
před jeho zraky byla residence, chrám
a všecky ústavy se vším co v sobě cho
valy, zapáleny. Šestnácte missionářů
v Mandžursku, pak biskup Houpanský
msgr. Fantosattí byli ukrutnou smrtí
umučení, očí jim vyloupány, vnitřností
vytrženy, jiní pak za živa upáleni.

Zasvěcení 20. století Jezisí
VIVI Kristu.

(Hlavní úmysl.)

NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JRZÍŠOVO, VLÁDxl A KRALUJ TY JEDINÉ VE VĚKU, JENŽ z VĚČxosrl
VELEBXÉ PRÁVĚ ZASVÍTÁ!

*." :

až;
onec 19. století vynikl zvláště větši úctou a láskou k božskému
Srdci Páně. Duše věřících vedeny jsouce nejvyšší hlavou, sv. Otcem
Lvem Xlll.. obracejí se víc a více k prameni neposkvrněného milo
srdenství. Důkazem toho byly právě nábožné pouti v uplynulém roce
konané do Paray-le-Monial, do chrámu, kde Pán Ježíš zjevil své
láskou planoucí Srdce věrné služebníci své, blah. Markétě. O tom

přesvědčí nás nejlépe číslice nábožných poutníků v jednotlivých měsících na po—
svátné místo zjevení připutovavších. V jdubnu bylo jich 2331, v květnu 9870,
v červnu 42.348, -v červenci 28.402, v srpnu 13.478, v září 15.013 a v říjnu
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11.842, tedy celkem 123.294 poutníci. K tomu třeba přidati ještě jiné poutníky
z rozličných krajin jiných, tak že se celkový počet páči až na 150.000 zbožných
duší, které buď pěšky nebo po dráze přichvátaly do chrámu nejsv. Srdce Pana
Ježíše, aby na konci století 19. co nejvroucnějí uctily Krista, Spasitele světa a
svou pobožnosti, jakož i usmiřujícím sv. přijímáním aspoň poněkud zadoštučínily
za všecky urážky Jemu učiněné. To ovšem popudilo zlost a vztek nepřátel Božích;
než vše bylo marné, čímž snažili se zničiti víru katolíků věrných. Obnova úcty
“'nejsv. Srdce Ježíšova je naplnila nevýslovným úžasem. Po celém světě úcta tato
se oživila, čemuž nasvědčují nesčetné chrámy, oltáře, sochy a obrazy božského
Srdce Páně po celém světě rozšířené. Směle můžeme říci: jako bylo 19 století
Marianským, tolika zjevy nejsvětější Panny ozářeným, tak zase má býti 20. století
zasvěceným nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, aby lidstvo skrze Marii dospělo k Pánu
Ježíši, Spasiteli a Králi celého světa. Či není toho třeba lidstvu veškerému? Jedni
vidouce všecko černým, praví, že nové století bude horším minulého. V minulém
století rozmohla se nevěra a s ní nepravOst nade vše pomyšlení. Nepřátelé se
všech stran doléhali svými nekalými zbraněmi na církev Kristovu, na nejvyšší
hlavu, na biskupy a kněžstvo tupíce .? haníce je v novinách, knihách a v řečech
svých. Chtěli, aby místo víry panovala nevěra, místo náboženství bezbožnost, na
místo ctnosti aby nastoupila nepravost. Zničili tak pokoj a mír mezi národy,
znesvětili svazky rodinné a přivedli lidstvo v jistém smyslu opravdu na mizinu.

Jiní opět domnívají se, že v minulém století dobro překonalo zlo a vidí
zase všecko v nejkrásnějším světle. Víra svatá byla rozšířena v zemích pohanských;
církev tolikrát slavila vítězství nad odbojm'ky, jsouc vedena pevnou rukou stařičkého
papeže Lva XlIl., Pia IX. a jich mnohých předchůdců; věřící se rozlišili, jako
koukol se odděluje od pšenice; věda a umění dostoupily netušené výše; tolik
krásných a užitečnýeh vynálezů přineslo nám století minulé; vzdělanost vnikla
do všech vrstev lidstva a jí nastal také docela jiný život než ve dřívějších
dobách; zbožnost opět vrací se do srdcí lidských; chrámy nové se staví, sešlé
a chatrné se opravují, obětavost k účelům dobrým roste, což ovocem zmáhajícího se
blahobytu; slunce svítí krásně a hřeje a lidé pod ním jsou šťastni.

Kdo z těchto obojích má pravdu? Jedni i druzí v tom, co týká se století
minulého, které opravdu přineslo nám mnoho dobrého, ale i mnoho zlého. Kdo
z lidí uhodne, jaké bude století dvacáté? Bude horším než minulé nebo lepším?
Přinese nám ještě více zla nebo více dobra pro lidstvo? Nikdo z lidí nemůže
o budoucnosti bezpečně souditi. Budoucnost povědoma jest jedině vševědoucímu
Bohu, v jehož moci jsme všichni. Bůh jest jediným Králem věkův, on dá dobro,
budeme-li ho poslušni, on bude trestati, jestliže jej hříchy ku spravedlivému
hněvu pohneme.

Proto sv. Otec Lev XIII. pozdvihuje hlasu svého a jako otec varuje nás,
dítky'svě před nešťastnou budoucností a ukazuje nám cestu k Ježíši, Spasiteli
světa, jemuž máme zasvětit toto nové století. K Ježíši skrze Marii! Jako ku konci
století 19. zasvětil sv. Otec celou církev slavným způsobem nejsv. Srdci Ježíšovu,
tak zase přeje si, aby toto 20. století zasvěceno bylo od nás ode všech Ježíši
Kristu, Spasiteli světa. Ve svém okružním listu o Ježíši Kristu Spasiteli zmiňuje
se sv. Otec o všelikých poměrech mezi lidmi, o každém stavu a jeho potřebách
a vždy a všudy vidí jedinou záchranu u Ježíše Krista, Spasitele. Učené i neučené,
vznešené i prosté, krále i poddané, boháče ižebráky, staré i mladé vede k Ježíši
Kristu, u něhož jedině lze nadíti se pomoci ve všech potřebách a okolnostech
života. Proto zapřísahá všechny sv. Otec, aby všichni dali si záležet na tom, aby
Spasitele svého co nejlépe“poznali; ti a takoví pak poznají jasně, že nemůže býti
nic spasitelnějšího, jako jeho zákon, nic božštějšího, jako jeho učení. Vhodná
k tomu příležitost jest nové. toto období. Již probleskuje u mnohých horlivost a
zvláště mnoho osvědčená láska ke Spasiteli, kterou lze považovati jako znamení
lepší budoucnosti. Poněvadž však jedná se o věc, kterou jen milostí Boží dosíci
lze, napomíná sv. Otec všechny ku společné horlivé modlitbě, kterou by všemohoucí
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Bůh k milosrdenství pohnut byl, aby nedal zahynouti těm, které sám svou vlastní
krví vykoupil; by milostivě pohlédl na dobu naši, ve které lidé mnoho zhřešili,
ale také mnoho zlého vytrpěti museli, aby v milosti své laskavě pojal lidi všech
národů a pokolení a rozpomenul se na slova svá: »Až já povýšen budu, všecko
potáhnu k sobě. . (Jan 12.)

Táhni k sobě, Spasiteli náš, všechny věřící, aby ve víře Tvé setrvali a
skutky víru svou osvědčovali! Táhni k sobě všechny nevěřící, aby poznali Tebe,
jediného pravého Boha a zákon Tvůj! Tahni k sobě, ó Pane, všechny spravedlivé,
aby jejich spravedlnost se rozhojnila a jiné ku plnění zákona Tvého pohnula!
Táhni k sobě, Ježíši, všechny hříšníky, aby hříchů zanechali a jako apoštol Tvůj
kajicné slzy prolévali! Táhni k sobě, Kriste, všechny rodiče, aby v lásce a svornosti
žili a dítky bohabojně vychovávali. Táhni k sobě, Ježíši, Tvé miláčky dítky, a vlej
do srdcí jejich bázeň Boží, lásku a poslušnost k rodičům. Táhni k sobě, Mistře
božský, všechny kněze a učitele, aby svorně pracovali k blahu a štěstí sobě svě
řených. Táhni k sobě všechny národy veškerého světa, aby všichni nalezli jen
v Tobě, Spasiteli svém, pokoj, mír a požehnání. Tobě, ó Ježíši, nechať zasvěceny
jsou všechny hodiny, všechny dny & roky tohoto nového století, abychom v něm
bohabojně a šťastné žijice, Tobě, králi věků nesmrtelnému čest a chválu vzdávati
mohli zde i na věčnosti.

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. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
důstojné zasvěcení 20. století nejsv. Srdci Tvému a na všechny
úmysly, jež doporučeny 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! 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. 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!

Heslo apoštolske: Zasvětiti Spusiteli našemu počátek nového století.

Úmysl v únoru 1901: Duch křesťanský v rodinách.

Tiskem benediktinské knihtiskámy v Brně
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Židům tekla voda ze skály, tobě teče krev Kristova ze Srdce jeho. Ona voda utišžla na krátko
žízeň židů ,—krev Kristova napájí věrné duše po celou věčnost. (Sv. AmbrožJ
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() SVĚTLO NEBES BLAŽENÉ!

ó SVĚTLO xmms BLAŽENÉ,
NADĚJE LIDSTVA JEDINÁ.
JI-zžíšr, JEIIOŽ ZROZENÍ
VÍTALA LÁSKA RODINNÁ. .

MARIA, PLNÁ MILOSTI,
.mž SAMA SMĚLA'S CHOVATI
JEŽÍŠE (:Is'rÝCu XA PRSOU
A ROJIT JEJ A LÍBATI.

A TY, JENŽ z ()TCÚ ZA STRÁŽCF.
l'Rl-ZSVA'I'É PANNĚ BYL JSI l).-'\N
A SLADKÝM OTCE NÁZVISKEM
HYL SAMÝM SYNEM Boží.“ zvfmť

Vy z RODK':JESSE \'ZÁCNÉIIO
KE SPÁSE LIDSTVA znozmm,
() SLYŠTE NÁS, KDY PŘED vám
v MODLITBĚ DLÍME SKLONĚNI!

KDY SLUNCE TÍHNOUC K zjmm'
.nž ZEMI LESKU vnímá,
NÁM, co TU DLÍME, HOROCCXÁ
ZE SRDCE PROSBA VYVÍRÁ:

JAK PŘÍBYTEK VÁŠ ZAKVÉTAT.
VŠECH CTNOSTÍ MILOU oznonov,
TAK AT NÁŠ ŽIVOT DOMÁCÍ
sn: ZASTKVf JEHO PODOBOL'!

Jl—z'ZíšI, TOBĚ SLÁVA BUD,
JENŽ z PANNY ČISTÉ ZROZEN BYV,
s OTCEM 1 Ducrmm PŘESVATÝM
KRALUJEŠ PO VŠI-2VÉKY ŽIV!

Přcl. Vl. še.



Věřím V Boha.
I. článek viry: „Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.“

„ € šecko naše štěstí, náš mír v duši, naše ctnost a' dokonalost, naše ná
“ hledy o životě, smrti a věčnosti, to vše závisí na pravém poznání

Boha. Jaké toto poznání jest. taký jest život člověka. A v tomto
ohledu panuje za našich dob vel'ký nepořádek. Každý si dělá takořka

67V "7 svého Boha, jak se mu líbí, to jest, myslí'o Bohu, mluví o Bohu,
doufá od Bohato, co se jemu líbí. Hříšník má na mysli Boha milosrdného a
dobrotivého, shovívavého a že si nejvyšší bytost jen v tomto světle představuje,
zůstává. na mnoze, čím jest '— hříšníkem.

Přísný mravokárce nevidí zase v Bohu nic jiného, nežli samou přísnost,
soud, spravedlnost a pekelné tresty, ani ti nejlepší lidé mu nejsou dost hodnými
— zatracení jest každé třetí jeho slovo. Člověk lačný pozemských statků'prosí
Boha jen o to, aby mu žehnal v práci, obchodě, zisku, aby den ode dne více
bohatství nashromáždil. Jiný,—jenž mnoho na svědomí má, myslí si, »i kdo pak se
bude o Boha starati. Kdo ví, je—linějaký.: Tak různí se náhled o Bohu. Každý
si dělá s »Bohem: co chce.

»I Pán Bůh to tak zle nemíní: ——praví v srdci svém hříšník, jenž o
zpovědi a lítosti slyšeti nechce — »nač zpověď?c »Nemám z čeho bych se vy
znával: — praví druhý. »Pán Bůh mne zná a já jeho.: »Bůh ví, že jsme křehcí
lidé, a má s námi útrpnost.: Tak a podobně se lidé chlácholí, jen aby Boha
v pravém světle neviděli. A přece jen pravě poznání Boha jest pravdivé a uži
tečné, kde však nalezneme je? Poznání Boha nemůže si člověk sám učiniti, neboť
není Bůh jak bychom my si ho mysliti, nýbrž my si ho tak mysliti musíme,
jakým vskutku jest. A tu se dobrotivý Bůh '— aby nám k pomoci přispěl — během
času sam zjeviti ráčil, a proto víme o Bohú tolik, kolik nám dle moudrosti své
sám říci — nás poučiti ráčil.

Ovšem káže nám i celá příroda, že Bůh jest, vždyť nám zjevuje Jeho
všemohoucnost, moudrost, dobrotu, jen kdo umí také v knize této čísti. I vnitřní
hlas našeho svědomí mluví nám o Bohu, o jeho zákoně, o odměně a trestu. Ale
to vše není pravým a jediným pramenem 'poznaní BOŽlhO. Prave poznání Boha
přichází jedině skrze víru. .

Nuže čemu nás učí naše víra o BJhu? Již první článek nám to praví:
1. Ze jest jeden pravý Bůh, 2. že jest ve třech osobách, 3. že
stvořil slovem svým všecko, že řídí a zachovává celý svět. »Bůh jest
nevyslovitelnýc — volá sv. Augustin — »spíse můžeme o něm říci co není, nežli
co jest. Důvod leží v tom, že Bůh jest nade všecko ostatní nesmírně povýšený,
nekonečný, vše objímajíci Duch, od něhož vše dobré nám pochází. Proto praví

©m'a
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dobře svatý Augustin: 8% by nebyl Bohem, kdyby nebyl větší, nežli náš rozum
vystihnouli a pochopiti může. Radujme se, že tak vznešeného Boha máme, &
poněvadž ho náš rozum vystihnouti nemůže, buďme pevni ve víře a všecko
hloubání pominec.

„:

Hloubali již tak mnozí, aby vyzpýtovali svým slabým rozumem lidským
Boha a božskou Trojici, & upadli v bludy. Trojjediný Bůh zjevil se během času na
trojí způsob lidstvu, jako Stvořitel,' Výkupitel a Posvětitel. Vědomost o nejsvětější
Trojici nezjevil Bůh lidstvu hned. V písmě svatém Starého Zákona sice jest Trojice
Boží jaksi naznačena, ale nikoli zřejmě prohlášena. Tak mluví Bůh při stvoření

3'1'
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člověka v množném čísle: »Učiňme člověka k obrazu a podobenství svému-.
Dále: »Ejhle, učiněn jest Adam jako jeden z nás.: V žalmu 109. pravi se: I pravil
Pán (Bůh Otec) k pánu mému (vykupiteli) »sed' na pravici mě<. Na výrok tento
učinil Kristus židy pozorný. Zajisté měli židé v prastarém podání ústním ještě
jiná vysvětlení, o věcech, které pismo sv. jen mlhavě naznačovalo. V knize Zohar
vysvětluje se onen výrok pisma sv. takto: »Jsou dva, kterými se spojuje jeden;
a jsou tři a tito tři jsou jedno.c To vše ovšem bylo jenom matným naznačením
Trojice Boží. Teprve Kristus Pán v Zákoně Novém prinesl pravé světlo a pravé
učení o tom. Jakmile Pán náš veřejný svůj učitelský úřad nastoupiti chtěl, dal
se od Jana Křtitele pokřtiti. A tu otevřelo se nebe, Duch svatý ve způsobě holubice
snesl se nad ním. A hlas s nebe volal: »Tentoť jest můj milý syn, v němž se
mi dobře zalíbilo.: (Mat. 3. 16. Luk. 3. 21.)

Tu zjevila se nejsvětější Trojice Běží lidstvu zřejmě. Timto počal Spasitel
učitelskou dráhu svou, nepřestal však na tom, nýbrž přečasto učíval zřejmě o Bohu
ve třech osobách. Brzy mluvil o Bohu, Otci svém, brzy o Duchu sv., brzy o sobě,
jakožto Synu Božím, jenž jedno jest s Otcem.

A "když se z tohoto světa Spasitel ubíral nazpět do nebes, zakončil své
učení zase slovy o božské Trojici, řka apoštolům svým: »Jděte do veškerého
světa, učte všecky národy křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.:
(Mat. 28. 19..)

A božské toto učení o nejsvětější Trojici nesli apoštolé do světa celého,
zaučení toto prolili svou krev. Božské učení toto přijali od apoštolů sv. Otcové
a učili je dále písmem i slovem. Totéž učení zastávali sv. mučenici á vyznávali
je poctivě a statečně, i když smrt jim za to hrozila. Toto učení zachovala nám
Bohu díky čisté a neporušené sv. církev katolická, po všechny věky bojujíc proti
všem bludům a krciřstvím. Ve jménu nejsv. Trojice začíná a končí všecky své
boh0služebné úkony začínajíc křížem: »ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého<
a končíc: »skrze Ježíše Krista Pána našeho, který s Otcem a Duchem svatým
rovný Bůh živ jest a kraluje na věky věkůVc. Ve jménu nejsv. Trojice uděluje
církev sv. svátosti a všecko své požehnání. A který zpěv ozývá se častěji v klenbách
chrámových nežli zpěv na počest nejsv. Trojice: »Sláva—Bohu Otci i Synu i Duchu
svatému, jakož byla na počátku, nyní, i vždycky až na věky. Amenc ?

O děkujme Bohu našemu z hloubi srdce vděčného, že nám tajemství
toto zjeviti ráčil! Jaká to láska jeho k nám jeví se v tom. Pán zjevil sluhům
svým nejsvětější a největší tajemství bytosti své! Ale právě, že je to největší
tajemství Boží, proto kořme se před ním v prachu slabosti své a pokorně vy
znávejme: »věřím pevně v Otce, Syna i Ducha svatého, Boha Trojjedinéholc
S věrou touto stojí i padá v nás pravá víia křesťanská, s věrou touto spojen jest
náš pokoj na zemi a naše spása po smrti.

Od věčnosti trůnil Bůh Trojjediný v plné své velebtnosti a blaženosti,a
nebylo mimo něho nikoho, neboť vše ostatní jest teprve dílem rukou jeho, dílem
všemohoucí vůle jeho. Beze vší práce a námahy, beze vší pomoci jiné, pouze
jenom mocí vůle své učinil Bůh svět — t. j. všecko, co mimo něho jest. Neni
svět sám od sebe, neboť není věčný, nýbrž stvořen jest Bohem, Pánem od věčnosti.
A Bůh stvořil svět, aby zjevil moc a slávu svou, a tvorům objevil lásku svou.
A jak krásně zařídil vše světa Stvořitel. Od tvorů nejnedokonalejších až k "nejdo
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konalejším vidíme velikou řadu tvorstva, kterému udělil Stvořitel rozličné přednosti
dle vůle své. A tak vidíme tvory, jimž Bůh dal pouhé bytí, bez života a pohybu,
to jest co přírodou nazýváme, na př. voda, kamení, rostlinstvo. Vidíme i tvory,
kteří životem obdařeni jsou, ale bez duše a jejich vlastností, a to zvířata všeho
druhu; jsou všaki tvorové, jimž Bůh vtiskl obraz svůj v duši nesmrtelnou — a to
jsme my, lidé. _

' O jak přeslavné jest dilo Boha Stvořitele našeho! Pozorujme jen stvoření
od nejmenší travičky až k největšímu stromu, od nejmenšího červíka až ku lvu,
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králi zvířat, zdaž nemusíme obdivovatí se moci a moudrosti Stvořitelově? Vše
učinil tak krásně, tak účelně, všemu vyměřil úkol a povinnosti. A což teprve po
zorujeme—li tělesa nebeská .— slunce, měsíc a nesmírný počet hvězd — měříme-li
jejich velikost, jejich vzdálenost, jejich rychlý pohyb a při tom všem přece pra
videlnost, tu' zvolati musíme: ano ano, dobře měl žalmista Páně, když pěl: »nebesa
vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje oblohac! A přece i toto vše„ ač

tak jest podivuhodné, převýšuje tvor na zemi nejdokonalejší — člověk. Na nás
ukázal Bůh stvořitelskou moc svou ve světle nejkrásnějším, i lásku svou i štědrost
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v míře nejhojnější. Neboť jestliže ostatní celé tvorstvo jest odleskem moci a
velebnosti Boží, jest člověk obrazem Božím, neboť »k obrazu &podobenství svémuc
stvořil nás Bůh.

Když Stvořitel již všecko ostatní byl mocnou vůlí svou stvořil, tu naposled
dne šestého, jakožto korunu celého tvorstva, učinil člověka. Bylo to v předvečer
první soboty, v předvečer onoho prvního dne, který zasvětil Hospodin na věky
k službě své, a v kterém nověstvořený člověk ponejprv měl Bohu obětovati obět
chvály a díkůčiněni.

Pozorujme jen stvoření naše! Nestalo se tak jak u bytostí jiných, živých
a neživých, kdy Bůh jen řekl »staň sec a stalo se, nikoli. Bůh vzal ze země,
kterou již obdařil mocí plodnou, učinil tělo dle nejmoudřejších zákonů sestavené
&určené za bydliště duše. A tomuto tělu vdechl Bůh duši nesmrtelnou, moudrosti
a rozumem, svobodnou vůli a paměti obdařenou, dle obrazu svého stvořenou.
A hle, již stál živý člověk před Bohem, bytost zvláštní, nemající mezi ostatními
živočichy sobě rovné.“ A člověka, jakožto dítko své milé postavil Bůh na světě
za zástupce svého, aby vládl vším a panoval tvorstvu a užíval k prospěchu svému
všeho, co Bůh byl proň stvořil.

Ejhle, jak vznešený jest původ náš! Patříme k říši Boží, jsme dětmi
Stvořitele, jeho jménem vládne čltwěk tvorstvu a užívá ho. 0 kterak se prohřešují
sami na sobě a na své důstojnosti, když nevěříce v stvořeni člověka Bohem,
hledají původ jeho v nižších bytostech, jakoby člověk byl jen jaksi vyvinutěišim
zvířetem! Jak zahazují sami sebe a šlapou v prach ten obraz důstojnosti své,
který nám vtiskl.dobrotivý Stvořitel! Jak nevděčni jsou, že opouštějí tvůrce pra—
vého a hledají ho jinde. Zapírají v sobě duši nesmrtelnou a staví se v řady tvorů
druhých, nerozumných, neboť jen duše nesmrtelná Bohem stvořená a v tělo vdech
nutá má rozum a svobodnou vůli, jiné bytosti pozemské těch darů nemají. Z těla
a duše záleží člověk, tak stvořil ho Bůh. Proto, kdo duši zapírá &volá »po smrti
je po všem a není duše nesmrtelná,: jest předně b e zbožný, neboťužívá vlastnosti
Bohem duši daných na urážku Boha, řka: »nemám duše:. Takový nevěrec ničí
náboženství vůbec, neboť bez rozumné duše “není také náboženství, poznání
Boha možné.

Za druhé jest takové mínění proti rozumu. Clověk přece myslí, soudí
a se k činům svým volně rozhoduje. To jest vše činností duše, neboť tělo ne
myslí, nesoudí aniž jedná dle svobodné vůle. Hleďme na př. na kámen, který
vždy padá směrem k zemi, nikdy k nebi aniž brzy na p_ravobrzy na levo, nebot
sleduje zákon tíže. Strom roste, kvete a nese ovoce vždy dle toho, jak to Stvořitel
mu dal, nikdy ale svévolně nemění listí aniž květ aniž ovoce. Zvíře si hledá
potravu, staví si hnízda a obydlí vždy dle pudu svého, který Bůh v ně vložil,
nemyslí však, neposuzuje aniž jedná dle svobodné vůle. Proto se samo sebou ničemu
nepřiučí &ničeho nezapomene. Tak jako před tisíci lety včely stavěly buňky své,
tak staví je i nyní, podobně i pavouci, ptáci atd. tu není pokroku ani rozmanitosti.
Jinak je to u člověka, ten se mění den co den. Jednou může spokojiti se kouskem
chleba, podruhé hoduje skvostné, jednou se halí v jednoduchý šat, jindy odívá.
se purpurem a kmentem! Může bydleti v chudé chyšce i v nádherném paláci;
Člověk v mysli své osn'uje-plány a také je provádí, postupuje ve vědách, v umění
a vynalézavost jeho jest ohromná. Člověk v mysli své dovede vzlétnouti k pojmům
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nadsmyslným, „cti, právu, povinnosti, ba i k poznání Boha se povznáší a z lásky
k němu schopen jest celého světa i s požitky jeho se zříci. A tu může někdo
říci, že člověk duše nemá, a že roven jest tvorům ostatním, bez duše? Není to
proti zdravému íozumu a tedy také nemožné? Za třetí ale jest popírání duše
nanejvýš nemravné a zoufalé! Nemám—li duše, tedy není pro mne také po
smrti života, ani odměny, ani trestu. Proč bych tedy si zde na světě nepřál co\
hrdlo a srdce ráčí, a nejde-li to po dobíém, proč by to nešlo po zlém? Hle, kam
vede takové mínění, k největším zločinům. A co by konečně se stalo z pokolení
lidského? Rota zbujníků, kteří se vespolek perou, aby jen jeden více ulovil než
druhý, silnější by udolal slabšího, veta by bylo po pokoji a míru, veta po právu,
veta po majetku, po cti, veta po všem. Hůře by to vypadalo mezi lidmi, nežli
mezi divokými šelmami. Jak nebezpečná, jak záhubná jest tedy věta: »člověk
nemá duše:! Ale také jak hrozná a zoufanlivá. Jak strašně jeví se nám potom
smrt! Tedy je veta po všem? Musím pryč, nemohu již ničeho užívat! musím
zde nechati bohatství, rodinu, přátele — vše, vše — a obrátím se v niveč? Nikdy
již neuvidím své milé, nikdy, nikdy? O jak by se člověk hrůzou a bolestí svíjel
na smrtelné posteli, kdyžby naň zírala smrt a s ní konec všeho! O jak by pro
klínal vůbec hodinu narození svého! Strašně to pomyšlení! Oč utěšitelnější jest

' nauka, že člověk celý neumírá, že lepší jeho část, ba ta právě, která podstatou
jeho jest, dále žije, že může míti život lepší nežli na světě, že se může sejíti zase
se všemi, které zde miloval, aby jich už neztratil!

Jaké to pobídnutí k dobrým skutkům, jaké. to vzpruha k ctnostem, od
říkání se zlého a k lásce blíženské! Na druhé straně pomněnka na věčný trest
jest zároveň nejmocnějším kazatelem; varuj se zlého, varuj se hříchu! To vše však
napomáhá ku klidnému, pokojnému & lásky plnému spolužití lidstva vespolek.
Ejhle, jak jest věta: »neni duše: nerozumná, bezbožná, nemravná a zoutanlivá,

proto je také nepravdivá.
Ú jak máme Bohu děkovati, že nám věrou svou zieviti ráčil, jaké důsto—

jenství ve světě viditelném zaujímáme. Jak úzkostlivě střežiti máme samy sebe,
aby obraz Boží v naší duši vždy se skvěl a zářil v čistotě a kráse! Jsem dítětem
Božím, jsem určen jednou k Bohu se dostati, žiji navěky v duši své, tato víra
nechť nás těší, sílí, povzbuzuje. Jaká to pro nás čest a radost, jaké to vyzna

menání, že jediní ze všech tvorů pozemských k Bohu nejvyššímu volati smíme
Otče náš! Bou. HENDL.



Na. slavnost Očišt'ováni Panny Marie.

ežli význam slavnosti této vy
povím, rád bych tě, zbožná
duše, srdečně a upřímně na—
pomenul, abys veškeré dny
a slavnosti Marianské s ob
zvláštní zbožnosti slavila.
Neboť nejenom tak jednali

všickni svatí a vyvolení Boží, dokud zde
přebývali, nýbrž i svatí otcové a učitelé
církevní nás otom ujištují, že každý
člověk, který zvláštní láskou k Panně
Marii lne, spasení a blaženosti věčné
dojde. Tomu nasvědčuje i Písmo svaté,
když o Marii Panně takto mluví: »Blaho—
slaveny muž, který mne slyší a denně
stojí u dveří mých. Kdo mne nalezne,
nalezne život a dojde spasení od Hospo
dina; kdo však proti mně hřeší, ztratí
duši svou. Všickni, kdož mne nenávidí-,
milují smrt.<<

A na jiném místě opět Písmo svaté
dí: »Já jsem matka krásného milování
a plod svaté naděje. Ve mně jest všeliká
milost pravdy a spásy. Pojďte ke mně
všickni, kteří mne žádáte, a budete na
plnění milostí mou. Neboť. duch můj

' sladší jest nad med, a dědictví mé nad
plást strdí.:

Ze výrok ten platí o Matce Boží,

o tom neklamné svědectví podává církev
Páně, kteráž slova tato klade v ústa
Matce Boží. Také dosvědčují sv. otcové
církevní jednohlasně, že jako Syn Boží
nechtěl jinak člověkem se státi, jediné
prostřednictvím Marie Panny (ač mohl
jako druhý Adam také bez matky stvořen
býti), tak že i my nemůžeme spásy dojíti,
jediné prostřednictvím a přímluvou Matky
Páně. Jak snadno můžeme přímluvou
Panny Marie milosti dosáhnouti, o tom
ve zjeveních svaté Brigitty na četných
místech nalézáme mnohé důkazy. Jednou
pravil sv. Jan Křtitel, který sv. Brigittě
se zjevil, tato slova: »Byt' i člověk
v jakékoli nouzi a soužení byl postaven,
jistě dojde pomoci a ochrany, bude-li
Pannu Marii celým srdcem vzývati.:

Podobně zaslechla sv. Brigitta u vy
tržení Krista Pána s Marií Pannou takto
rozmlouvajícího: »Nelze si ani pomysliti,
abych odepřel Ti, „Matko přemilá, jakou
koliv prosbu, kterou mi přednášíš. A
skrze Tebe chci všem býti laskav a mi
lostiv, kdož přistoupí k Tobě s upřímnou
vůlí, že chtějí život polepšiti. Neboť jako
teplo a jasno vychází ze slunce, tak také
z Tebe vytryskuje veškerá milost a milo
srdenství. Ty jsi nepřebernou studnicí,



z níž chudým a nuzným milosrdenství
přehojné prýští.:

Podruhé zaslechla sv. Brigitta tato
slova Kristova: >Kdokoliv jméno Tvé
vzývá a v Tebe doufá, maje upřímnou

41

ve zjeveních sv. Brigitty o jistém vojlnu
se čte„ na kteréhož ďáblové po smrti
před soudnou stolicí Boží velmi žalovali
a naléhali, v domnění, že bude věčné
zatracen. lujala se ubohého Matka Páně,
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vůli život polepšiti a hříchů se varovati
tomu chci uštědřiti upřímnou lítost nad
hříchy, sílu dostatečnou, aby v dobrém
setrval avkonečněblaženosti věčné dosáhl.:

, i a toz té příčiny, že před smrtí její
přímluvv & pomoci se dovolával.

Takto čteme ve zjeveních svaté
Brigitty: »Matka milosrdenství, María

K těmto dokladům připojuji ještě, co Panna, takto mluvila k andělům, obklo



pujicím trůn Páně: Duše tato utíkala se
k mému milosrdenství v hodinu smrti

a takto mne prosila a vzývala: O Matko
milosrdenství a útočiště hříšníků! Nejsem
hoden, abych k Synu Tvému se uchýlil;
vždyť hříchy mé jsou přečetné. Často
jsem Pána Ježíše ku zlosti popuzovat,
jelikož jsem více lnul k rozkoší světské
nežli k Spasiteli svému. Proto prosím
Tebe, abys se nade mnou smilovala;
vímť dobře, že nikomu pomoci-neod
píráš kdo k Tobě selutíká. K Tobě se
důvěrně utíkám a slibuji Ti, že budu-li
déle živ, chci se polepšiti a vůli svou
úplně vůli Boží podrobiti, tak abych nic
nechtěl, leč co Bůh můj chce a žádá.
Nejvíce pak lituji, že jsem nic nevyf
konal ke cti a slávě Syna Tvého. Úpěn
livě Tě prosím, Paní a přímluvkyně má,
abys se mne ujala, neboť nemám nikoho
kromě Tebe, "k němuž bych se utekli:

S takou prosbou obrátila se duše
ubohá ke mně. “Jakž jsem mohla ji od
sebe odpuditi? Neboť kdo by mohl koho
prosícího odmítnouti, chce—liupřímně se
polepšiti? Čím více sluší se, abych já,
jež sluji a jsem Matkou milosrdenství,
neoslyšela těch, kteří se ke mně utíkají?

Potom promluvil nebeský Soudce
k Matce své: »Tys “změnila pří
mluvou svou výrok věčného
zatracení, a vysvobodilas duši
ubohou z věčného zahynutíx

Z této udáIOsti jaSně vysvítá, jak
moudře jedná každý, kdo v životě i při
smrti Pannu Marii vzývá, jak velmohoucí
jest přímluva její. Protož nezapomínej
nikdy, že dobře učiníš, vyvolíš-li Marii
Pannu za přímluvkyni, budeš-li se k ní
důvěrně utikati a budeš-li slaviti a ve
lebiti Matku Páně ve dny jí zasvěcené.

Co pak slavnosti očišťování Panny
Marie se týká, věz a pozoruj bedlivě,
že jest den tento dnem vznešeným,

' utěšeným, žádoucím, protože hluboká ta
jemství den tento nám připomíná. O této
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slavnosti di sv. Ambrož: »Kdyby věřlcí
lid pilně pozoroval, jaká slavnost dnes
se koná, tut by zajisté den tento s takou
radosti a zbožnosti slavil, s jakou oslavuje
den narození Páně. Vždyť den dnešní
oslavuje toho, který o vánocích se nám
narodil. Není také slavnost dnešní menší
slavnosti vánoční; neboť ten, jenž o vá
nocích se narodil, dnes se obětuje. Ten,
kterého o vánocích velebili andělé,
oslavují dnes lidé. Ten, jenž o vánocích
zjevil se pastýřům, zjevuje se dnes Simeo
novi a Anně. Jest tedy dnešní slavnost
dvojím dnem slavným, slavností Kristovou
a slavnosti Matky Páně. Jest obětováním
Kristovým a očišťováním Mariiným. O
jaká hluboká tajemství slaví se o dnešním
dnu! Nejčistší mezi ženami druží se
mezi jiné ženy, jakoby ničím od nich
se nelišila. Ta,lkterá jest jasnější nad
slunce, má býti dnes očištěna! Ta, která
bohatší jest nežli král Šalomoun, nemůže
dnes beránka koupiti. Panna slabá &
mdtá nese na loktech obra nepřemožitel
ného. Onať toho obětuje Bohu, který
nikdy od Boha se neodloučil._ Vykupuje
toho, jenž sám jest Vykupitelem. Vyplácí
toho, který dražší jest než vesmír. Vy
kupuje pěti penězi stříbrnými toho, který
vesmír pěti ranami “vykoupiti měl. Obě
tuje toho na oltáři, který přišel, aby za
nás na kříži byl obětován. Onať dává
Bohu toho, kterého od Boha přijala, a
nicméně nechává si toho, kterého Bohu
má v oběť podati. Vrátily se tedy vody
opět na místo, z něhož vyřinuly, aby
zase dále prouditi mohly. Jak se poko
řují dnes ty nejsvětější osoby, Ježíš a
Maria, nejjasnější světla nebeská. Slunce
i měsíc se dnes zatemňují tajůplným
oblakem. Překrásný měsíc blahoslavená
Panna, podobá se dnes obyčejné ženě,
jakoby byla v hříchu počata a narozena,
a jakoby porodem panenství byla ztra
tila, a potřebovala očišťování jako každá
žena hříšná. (Ostatck příště.)
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Svatá Veronika.
(Ke dni 4. února.)

přece jest již od nejstarších
dob, ba od prvních dob kře
sťanství známo. Prastaré po

dání nám totiž vypravuje, že tato zbožná
a milosrdná žena Spasiteli našemn, když
veden byl ulicemi Jerusalemskými na
horu Kalvarii, roušku svou k utření sv.
obličeje podala. Na důkaz vděčnosti za—.
nechal pak trpící Vykupitel na roušce
této obraz svého zbědovaného, přesva
tého obličeje. Někteříspisovatelé starověcí
uvádějí, že rouškou touto byl závoj sv.
Veroniky — jaký ženy v tamějších kra
jinách až posud nosí. Bouška s obrazem
tváře Páně přišla za císaře Tita do
Říma. Dle jiného mínění — donesla ji
Veronika sama do Říma — kde do

tknutím jejím nemocný císař uzdraven
byl. Nyní nalezá se rouška tato ve vele
chrámě svatého Petra v Římě a náleží

k největším sv. ostatkům. Uložena jest
v kapli jednoho ze 4 pílířův, na nichž
mohutná kopule sv. Petra spočívá. Jednou
za rok bývá lidu veřejně k uctění uka
zována. Kdykoli pak v časech dřívějších
papež slavnou mši svatou u sv. Petra
sloužíval, vždycky po ní roušku svaté
Veroniky uctíval.

Sv. Veronika se zobrazuje stojíc,
kterak v rukou svých drží roušku s obli

čejem Páně. Největší mistři malíí'ští po
kusili se o věrné vypodobnění oné po
svatné roušky. Tak známy jsou obrazy
kolínského mistra Vilhelma, slavného
Důrera, Schongauera atd. 1 na některých
památných penězích viděti sv. Veroniku,
tak na př. na penězích papeže Pavla 1.
Zvláštní jest obraz Lukáše z Leydenu;
tento představuje nám ne sv. Veroniku,
nýbrž sv. apoštoly Petra a Pavla, ani
drží v rukou svých roušku s tváří Páně.
Má to zajisté ten význam, že rouška
tato se nachází ve velecbramě svatých
apoštolů.

Co se týče jména Veronika, hleděli
někteří je vysvětliti řecko—latinskými
slovy »vera ikona t. j. pravý obraz, avšak
neprávem. Jest to více hříčka slovní,
nežli pravé vysvětlení. Veronika, jest
staré jméno Beronika, což znamená
»stkvělác, »se třpytící-. Jméno toto na—
lezáme v starověku zhusta u slavných
žen. Tak zvala se slavná a učená jedna
královna egyptská, i několik paní z rodiny
krale Heroda měly toto jméno. Svatá
evangelia nám vypravují, že některé
vzácné paní útrpnost měly s trpícím
Spasitelem, byla tedy Veronika — ač se
jménem zřejmě neuvádí — zajisté mezi
nimi. Výjev _s rouškcu její jest také
předmětem zastavení sv. křížové cešty..

Biskup Eusebius vypravuje nám ve



svém církevním dějepise, že ona žena„
která 12 let krvotokem trpěla, a kterou
Pán Ježíš uzdravil, se jmenovala Bero
nika, a podání ústní stotožňuje tuto ženu
se sv. Veronikou. Pocházela prý z města
Caesareje Filippovy a byla ještě tehdy
pohankou. Na památku uzdravení svého
prý dala postaviti v městě onom před
svým domem sochu z bronzu, která
představovala Spasitele uzdravujíciho pla
ěící ženu. Sochu tuto ještě Eusebius
tamtéž viděl. Totéž o ní vypravuje i
znamenitý patriarcha Unephorus, který
se vší silou protivil obrazoborcům. I on
připomíná obrazy sv. Veron ky, jakožto
vzácné &vznešené matrony, kterou Spa
sitel byl uzdravil. Z toho ze všeho vy
chází na jevo, že tato vznešená pohanka
zázrakem Krista Pána k víře přivedena
jest a že z lásky a vděčnosti svému
dobrodinci hleděla na trapné jeho křížové
cestě všemožně pomoci. Jelikož žoldnéři
nedovolili nikomu, aby Kristu Pánu těžké
břímě kříže úplně sňal, učinila zbožná
tato paní alespoň to, co mohla — po
dala mu roušku, aby si Pán potem i
krví zalitý obličej otřel, a poněkud se
osvěžil. Byl to netoliko skutek lásky a
milosrdenství, nýbrž i skutek hrdinské
odvahy, neboť si zajisté za to utržila
posměch i spíláni hrubých žoldnéřů. —

Svatá Veronika bývá ctěna jako
patronka tkalcův a plátenníkův.

Obě osoby, které Kristu Pánu na
jeho křížové cestě pomáhaly — Šimon
Cyrenejský (5.- štace) a svatá Veronika
(6. štace) ukazují nám požehnání a užitek,
který z pobožnosti křížové cesty plyne.
Šimon, jenž Kristu pomohl kříž nésti,
náležel chudé třídě lidstva," bylt země
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dělským dělníkem. A hle, cesta křížová
byla proň cestou spásy, nebot došel

ipravé viry, což ztoho vidno, že synové
jeho v první církvi přední místa zaují—
mali. Veronika z rodu vzácného odmě

něna jest za lásku svou k Spasiteli
způsobem zázračným. Tak bohatí i chudí
čerpají z pobožnosti k utrpení Páně hojné
požehnání i hojný užitek.

Kéž by i nám rouška s obrazem
trpícího Spasitele nikdy z paměti nevy
mizela! Kéž bychom vždy toho sobě
vědomi byli, co Kristus Pán pro nás
trpěl, a lásku jeho nevděkem nesplácelil

Kterak bolestně hledí na nás krví

zalité oči Kristovy, mohli bychom ještě
hřešiti zlým pohledem a ne spíše oči
své na uzdě držeti? Žízní vyprahlá ústa
Páně, kterak trpí za naše hříchy, mohli
bychom ještě hřešiti slovy, 'a ne spíše
na řeč svou pozor dáti? A ta korunou
trnovou zdobená hlava Kristova, kterak
trpí za naše myšlenky, mohli bychom

_v myšlenkách hříšných se kochati a ne
je spíše v zárodku potlačiti? 0 celý ten
zbědovaný obličej Páně na roušce sv.
Veroniky volá k nám — hleďte, co jsem
pro vás vystál, vytrpěl, () nebi—ešte, aby
celé toto moje utrpení nebylo pro vás
nadarmo!

Proto jest rouška svaté Veroniky
zrcadlem, v němž se 'co nejčastěji _vzhll

žeti máme. Pohled tento bude nám po
hledem spasným, ochrání nás před hří
chem, a roznítí v nás lásku k utrpení
Páně, abychom z ní čerpali jako Šimon
a Veronika požehnání i hojný užitek
pro duši naši v životě, abychom jednou
hodni byli uzříti oslavenou tvář Spasitele
našeho na \ěčnosti . . . Bou. Hmm,.
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sešitě listopadovém roku
minulého zmínili jsme se
o nejmladší v řadě blaho

\ slavených naší sv. církve
katolické, řeholnicí fran

tiškánského řádu v Kaufbeuernu bavor
ském Marii Krescencii Hóss.

Aby čtenářové naši poznali, s jakou
slávou, s jakou radostí církev naše před
celým světem prohlašuje, že ten či onen
její člen vskutku dosáhl již koruny slávy
věčné a že od věřících ctěn a vzýván
býti smí, popíšeme krásnou tuto slavnost
blahOřečení shora dotčené Krescencie,
která slavena byla 7. října roku 1900.
Slavnost taková nevymizí nikdy z pa
měti těch, jimž popřáno bylo při ní
přítomnu býti. _

Nežli však k popsání slavnosti samé
přistoupíme, zmíníme se krátce 0 před
běžném jednání čili procesu, v němž
zkoumány byly ctnosti zemřelé Krescencie.
Proces tento trval 150 let.

Roku 1744. dne 5. dubna zemřela

příkladnou smrtí Krescencie a pověst
svatosti její, kterou slynula již za živa,
rozhlásila se po smrti její ještě více.
Již za živa byla Krescencie u veliké
úctě a vážnosti pro vpravdě svatý život
svůj. Králové a knížata a jiní vysoce
postavení mužové putovali k ní jako
k nějaké věštkyni, aby si od ní vyprosil-i
radu ve věcech důležitých. Pověst o její
svatosti dostala se i do Říma k samé

stolici papežské. Tehdejší svatý Otec

Posledni blahořečení v minulém století.

Benedikt XIV. nařídil biskupu augšbur—
skému, v jehož diecesi klášter Kauf
beuern leží, již dne 15. října 1745, aby
neprodleně, ale beze vší přenáhlenosti
zavedl zkoumání o ctnostech a bohulibém

životě zemřelé panny klášterní.
Jelikož ale biskup dříve o radu a

dobrozdání slovutných mužů, kteří Kre—
scencii znali, se tázati musil, uplynulo
drahně času, tak že poprvé roku 1775.
řádná komise bisku'pem sestavena byla.

Sezení této komise započala v klá
šteře kaufbeuernském 10. dubna 1775
a skončena jsou 12. července 1777.
Schůzí Odbýváno bylo 229 a vyslechnuto
bylo přísežně 35 svědků. Veškeré spisy
komise této byly pak do Říma poslány
s prosbou, aby nyní druhý, tak zvaný
apoštolský proces zaveden byl. Sv. Otec
jmenoval listem ze dne 4. května 1783
novou komisi, za předsednictví světícího
biskupa augšburského, která se až do
r. 1790. zkoumáním života služebnice

Boží' Krescencie oblrala. Dne 1. října
1788 otevřen byl také hrob její v klá—
šteře kaufbeuernském. Spisy o této druhé
komisi poslány byly rovněž do Říma,
kde je po přísné prohlídce komise kar
dínalů za platné uznala r. 1793.

Nyní ještě učiněna nová zkouška a
sice zdali nebožka Krescencie slynula
třemi ctnostmi božskými a čtyřmi zá
kladními a zdali tyto ctnosti na ní na
lezeny byly v hrdinném stupni. ] to se
dalo dokázati a papež Pius Vll. potvrdil



je zvláštním listem 2. srpna 1804. Jelikož
však nyní nastaly války z nešťastné doby
pro papežskou stolici, odložen jest proces
až na doby příznivější. A tak to zůstalo
80 let.

Teprve r. 1884. započalo zase nové
jednání. Potvrditi a prozkoumati se měly
dva zázraky, které se na přímluvu Kres
cencie udály a které od přisežných svědků
potvrzeny býti musily. K tomu účelu
zřízena nová komise, která v 83 sezeních
50 svědků vyslechla. Spisy otom zkou
mala ještě komise kardinálů v Římě.
Když to vše tak přísně a zevrubně vy
šetřeno bylo, vydal sv. Otec Lev Xlll.
dne 5. března 1900 zvláštní list, jímž
se ony dva zázraky stvrzují a druhý list
9. května 1900, kterým „se dovoluje
přikročiti k vyhlášení za blahoslavenou.
Ejhle, jak svědomitě, přísně a obezřele
si vede naše sv. církev, nežli někoho za
blahoslaveného anebo svatého prohlásí.
Činí tak jen v zájmu“ pravdy, proto také
soudu jejímu podříditi se dlužno s úplnou
jistotou.

Nyní tedy mohlo se přikročiti k slav
nosti beatifikační, která ustanovena byla
na 7. října 1900, poslední to v století
devatenáctém.

Již dlouho před 10. hodinou prou
dily davy věřících, ponejvíce poutníků
z Bavor, Rakouska, Čech, Švýcarska a
jiných zemí, branami do velechrámu
Svatopetrského. Každý si musil dříve
opatřiti vstupenku, na níž již také místo
vyznačené měl. Místa přední vyhrazena
byla Bavorákům, a řádu františkánskému;
také představená kláštera kaufbeuern
ského .měla vyhrazené místo. Bavorští
poutníci, jichž bylo 2800, měli s sebou
krásnou bílou korouhev, dar to manželky
prince Ludvíka Ferdinanda Bavorského,'
která také slavnosti přítomna byla. Nežli
započala slavnost sama, zpívány zbožné
písně, brzy vtom, brzy v onom jazyku.

Prohlédněme si nyní okrasu vele
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chrámu, která se hlavně soustředila u
hlavního oltáře a pak v zadní ' části
chrámové za oltářem. V této části, která
o sobě jest velikým kostelem, do níž se
vejde mnoho tisíc lidu, konala se slavnost.
Po obou stranách postaveny byly vkusné
lavice, po straně evangelní pro kardinaly,
po straně epištolní pro biskupy a ka
novníky u sv. Petra. Za lavicemi těmito
zdvihaly se tribuny pro poutníky. Víděls
tu preláty rozličných řádů v řeholním
rouše, mnoho kněží světských i řeholních.
jeptišek a mužův a žen z lidu. Na jedné
tribuně měla místo slavná Sixtinská ka

pela papežská, která majíc v čele kapel
níka slavného kněze Perosiho, obstará
vala zpěv při posvátnýchúkonech. Mezi
lavicemi ponechán prostředkem široký
průchod, pokrytý skvostným zeleným
kobercem. Stěny této části chrámové
byly až po strop ozářeny tisíci elektric
kými lampičkami, což úchvatný působilo
dojem.

Po každé straně uprostřed visel
veliký na plátně malovaný obraz, před
stavující zázraky na přímluvu nové blaho
slavenky se udavší. Na jednom vidíme
vdovu Majdalenu Kollmannovu, která
10 let trpěla prsním rakem, vzývajíc
však blah. Krescencii mžikem uzdravena
jest. Na druhém zobrazena jest Frant.
Prisova, dcera lékaře, která 13 let ne
mocna byla nebezpečným nádorem. ]
utekla se k blah. Krescencii a hle, bo-
lestný nádor zmizel na dobro.

Jiný ještě krásný obraz zdobilchrám.
Viděti na něm kněze mši sv. sloužícího.

Při sv. přijímání zmizela náhle z jeho
ruky jedna polovice sv. hostie; anděl
podává ji blah. Krescencii, která pokorně
mezi udivenými sestrami klečí. Největší
ale podivení způsobil obraz nové blaho
slavenky, když s něho rouška spadla a
viděti bylo, kterak blahoslavenka k ne
besům se. vznáší. I tento obraz byl hojně
elektrickým světlem ozářen.



Byla tedy okrasa chrámu vele
skvostná, důstojný to výraz radosti církve
svaté, že zase jeden jeji člen ku počtu
blahoslavených připočten jest.

O desáté hodině započala slavnost
sama. Skvostný průvod ubíral se ze
sakristie k hlavnímu oltáři. Napřed šli
kněží službu konající, pak kanovníci od
sv. Petra, cizí biskupové a arcibiskupové
ve fialovém rouše, počtem 14; za nimi
kráčelo 12 kardinálů v rouše šarlatovém

a dlouhých pláštích, každý provázen jsa
tajemníkem. Potom ubíral se biskup,
jenž měl mši sv. sloužiti, s četnou svou
asistencí. Za ním pak kráčel zástupce
sv. Otce, kardinál Rampolla del Tindaro.
Závěrek tvořiligenerálové některých řádů.
Úchvatný to byl pohled na tak vznešený
průvod, jaký jen v Římě “viděti možno.

Jakmile všichni vykázaná sobě místa
zaujali, přistoupil ku kardinálu Rampol
lovi general řádu františkánského a prosil
ještě jednou, aby »ctihodná službebnice
Boží Krescencie za blahoslavenou pro
hlášena byla:. Kardinál vyslechnuv jeho
prosbu, vzal papežský list 0 blahořečení
a podav jej svému tajemníkovi, poručil,
aby jej veřejně přečetl. Papež Lev Xlll.
poukazuje v listě tomto nejprve na vidění
sv. Jana'na hoře Sionu, kde tento veliký
zástup panen viděl,. které provázely be
ránka kamkoli šel a pěly krásné písně,
které nikdo jiný pěti nemohl. Od pra
dávna družila církev sv. katolická k čer
veným růžím sv. mučeníkův i běio
skvoucí lilie panen, tak že k radosti ne
poskvrněné nevěsty Kristovy, církve,
spletena byla koruna přeskvou'cí. K to
muto davu sv. panen přidružila se také
služebnice Boží Krescencie H'oss, a to
již od mladosti, neboťzachovala panenský
skvost neporušený.

Dále vypravuje se krátce život0pis
nové blahoslavenky, její hrdinné ctnosti,
mnohé zázraky, které se na její mocnou
u Boha přímluvu staly, a kterak vznešení
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tohoto světa 11této prosté řeholnice si
poučení a radu vyprošovali. lna to po
ukázáno, že obrazukřižovaného Krista,
před nímž blahoslavenka nežli do kláštera
vstoupila často se modlit/ala, kterak tento
obraz ústa svá otevřel a k ní pravil:
»zde bude místo tvojec, a od té doby
ústa otevřena zůstala. »Pro tak bohulibý,
ctnostný“ a svatý život tady:, končí list
papežský, »dáváme tímto listem dovolení,
aby Marie Krescencie Hóss za blaho
slavenou ctěna býti směla, její tělo a
jeji ostatky k veřejné úctě vystaveny &
obrazy její svatozáří okrášleny býti mohly.
Dále sctvalujeme, aby k poctě její církevní
hodinky a modlitby při mši svaté konány
byly, avšak toliko v diecesi augšburské,
a to podle řádu vyššího; '

Po přečtení tohoto listu papežského
dal kardinál Rampolla znamení a hle,
rouška, pokrývající obraz nové blaho
slavenky, spadla a na obraze objevila
se ctihodná postava Krescencie, ana se
k nebesům vznáší. Úchvatný to byl
okamžik atak dojemný, že mnozí radostí
až slzeli. Chudá, od světa opovržená
řeholnice, dcera ubohého tkalce požívá
nyni takové slávy, takové úcty!

_ Potom rozdávány jsou knížky a
obrázky 0 nové blahoslavence čelnějším
poutníkům. Slavná mše svatá sloužena
jest poprvé na počest nové blahoslavené,
po níž celý průvod zase do sakristie se
odebral. Tím zakončena sice slavnost

dopolední, ale nikoli slavnost sama, neboť
odpoledne měl přijíti sám papež Lev Xlll.,
aby uctil novou blahoslavenou v obraze
jejim.

Jestliže dopoledne slavnosti přítomno
bylo 50.000 lidí, byl počet jejich od
poledne ještě větší. Kolem 5 hodin dáno
znamení, že se sv. Otec blíží. Sotva že
věřící spatřili vznešenou postavu sv. Otce,
nesenou na skvostném trůně, vypukli
v jásavě volání. V mnoha jazycích zněl
tu jásot dítek na pozdrav otce, »Sláva,<
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»Hoch,c »Evviva,c »Qui Viva,: »Živio:
atd. ozývalo se stonasobnou ozvěnou
v klenbách velechrámu. »Cim srdce plno,
tim ústa přetékají; radostné vzrušení
věřících nedalo se při pohledu na svatého
Otce zadržeti. Sedě na trůně vysoko
nad hlavami diváků v běloskvoucí říze,
nesen jest sv. Otec Lev XIII. stařec
911etý, kolem hrobu sv. Petra až k trůnu
svému pod obrazem nové blahoslavené.
Tam sestoupil a pokleknuv na klekátko
ponejprv veřejně úctu vzdával blahosl.
Krescencii jménem celé církve svaté,
prose ji za přímluvu u Boha pro sebe
i všecky péči jeho svěřené. A s otcem
svým spojily modlitby své i děti, celé
shromáždění padlo na kolena. Potom
přinesena jest nejsvětější Svátost oltářní
a zpívána lauretánská litanie a dáno po
žehnání Nejsvětějším.

Když pak velebná Svátost zase
uložena jest, posadil se sv. Otec na trůn
a přijímal díky biskupa augšburského, ?
kterémuž také k nové blahoslavence

srdečně blahOpřál.-I představenou kláštera
kaufbeuernského přijal vlídně sv. Otec a
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povzbudil ji oteckými slovy k následování
blahoslavené spolusestry.

Po skončených obřadech odebral
se sv. Otec zase v slavném průvodu zpět
do Vatikánu, za nadšeného volání všech
přítomných. Tak 'skončila slavnost od
polední. Večer pak zazářil celý předek
chrámu Svatopetrského vbáječně krásném
osvětlení. Uprostřed visel ohromný obraz
v moři světel, představující sv. arch
anděla Rafaela, kterak blah. Krescencii
k nebi vede, kde ji vítá Spasitel a jeho ne
poskvrněná Matka. Krescencie zvolila si
totiž sv. Rafaela za obzvláštního patrona
svého a za průvodce životem, proto také
zjevil se ji ve smrti a odvedl duši její do
nebes. Tisícové stáli před chrámem a ko
chali se pohledem na ožářený stánek Boží
a krásný obraz. Byl to důstojný závěrek
slavnosti, která zajisté žádnému účastníku
z paměti nevymizí, co živ bude.

0 blahoslavená Krescencie, vypros
i nám tu milost, aby svatý archanděl
Rafael vedl nas bezpečně životem tímto

pozemským a dovedl šťastně jako tebe
ku branám nebeským. Bon. Hmmm.

U kříže.
V stínu košatých lip, tu u kříže,
z něhož mír, pokoj, tak zdá se vanouti,
odložíc- uzlík, stařenka sedá;
a „přej“, dí „odpočít tu kříži svatý“!

„Jsemt znavenou po té cestě tolik!
Starým mojim údům tíží krok každý —
obtíží k nešení nemenší mi —
ba tíhou celý tak život juž mnohdy“

!

l

!

„Ty Pane,“ šeptá tak hledíc vzhůru
k Spasiteli, sklánějícímu se k zemi,
„Ty víš dobře jak těžkým život můj —
Ty víš, jak mnoho v světě snášet je mi -—“

„Ty víš, co zkusila jsem již v žití —
víš jak krutě chudoba ted' doléhá —
Ty znáš,“ praví, „vše to trápení mé —
Ty víš, že neštěstí stále mne stíhá“.

„Však — Ty jsi trpěl též, Spasiteli —
a teď's, kde žaly v radosti měněné;
ó uveď duši mou tamto také ——
až mezi kříži tělo mé spočinel““W?



Ukončení jubilejního roku.
Jubilejní rok skončen, svatá brána

zavřena. 24. prosince. 1899 sestoupil
sv. Otec do velechrámu sv. Petra a za
jásání tisíců shromážděných poutníků &
celého katolického světa otevřel sv. bránu.
24. prosince 1900 sestoupil týž ctihodný
kmet se zářícím okem, aby zavřel svatou
bránu. Měl zajisté mnoho důvodů se
plným srdcem radovati.

Předně, že dopřáno mu, vetchému
starci, v plném zdraví přežíti rok jubi
lejní. Neunavně po celý rok přijímal
poutníky ze všech končin světa, vždy
se stejně zářící tváří žehnal jim, jakoby
nový oheň obživil vetché tělo velebného
starce. Modlitby věřících zajisté prorazily
nebe a vyprosili mu této radosti.

Za druhé viděl v tomto roce tak
krásně potvrzena slova Kristova: >Ty
jsi Petr, to je skála, a na té skále vzdělám
církev svou a brány pekelné ji nepře
mohou._<<Ano, jubilejní rok byl triumfem
pravdy, pravdy křesťanské. Kolik hrobařů
chystalo se již ve své zaslepenosti kopati
hrob církvi křesťanské, a — vykopali
jej sobě. Po všech převratech a revo
lucích vždy zaskvěla se církev svatá
v novém lesku, v nové slávě.

Pařížská výstava skončila fiaskem
ajubilejní rok skončil též fiaskem, však
pro naše moderní nevěrce, jimž římsko
katolická víra jest překonaným stano
viskem. Domnívali se, že slovo vatikán
ského vězně vůči dnešnímu osvícenému
světu je bezmocno. Ovšem o poutníky
nemohlo býti tak postaráno, jako za
dřívějších milostivých let, a přece kolem
500.000 poutníků ze všech končin světa
nelekajících se žádných obětí připutovalo
_do věčného Říma. A kdo z těchto pout
níků litoval peněz & námahy?

Slyšel jsem sám, jak po audienci
bodrých moravských poutníkův u východu
z Vatikánu tetička jakási oslovila sou

Škola B. s. P. 1901.

sedku: »No, je vám líto těch peněz?:
»Ba ne, i kdyby to stálo dvakrát tolik,
nelitovala bych.: A tatáž slova mluvily
veselé tváře všech poutníků, když jim
bylo popřáno spatřiti a pozdravili sva—
tého Otce.

Škoda, že nebyli v Sixtinské kapli
dne 26. března naši páni lidovci z Mo
ravy a neslyšeli zpívat 'velebné »Bože,
cos ráčil: a »Tam, kde strmíc — snad
by se byli obrátili a nenapadlo by je
zařizovat novou církev a poučovati lid
náš o víře Cyrillo-Methodějské. Poutníci
naši by jim to mohli vyložit, zda učení
našich sv. věrověstů nechce míti _nic
s Římem a s papežem. Ať poví jim,
jak klečeli u hrobu sv. Cyrilla v basilice
sv. Klementa a proč sv. Cyrill s bratrem
svým přišel do Říma. Zda poslouchali
papeže neb ne.'

* *
* .

V ned. 23. prosince přijat v audienci
od sv. Otce kardinál Respighi, který
mu odevzdal zlatou zednickou lžíci, zho
tovenou od umělce Tartariniho v Bologni.
Darovali ji k uzavření sv. brány bisku
pové katoličtí. V též audienci představen
p. Blancon z Lyonu, který přinesl lžíci
určenou k uzavření sv. brány ve sv. Janě
Lateráně. Pro basiliku P. Marie Větší
daroval lžíci klerus italský & odevzdal
ji rytíř Grossi-Grondi.

Rytíž de Angelis věnoval s'v. Otci
ve jménu výboru kroužku Neposkvrně
ného Početí' krásný zlatý kalich v by
zantském slohu. Sv. Otec slíbil užiti ho
při první mši sv. dvacátého věku.

Týž den (23. prosince) odevzdáno
bylo ve Vatikáně 20 cihel z různých
skal a vrchů, na kterých má býti vztýčen
kříž neb socha Spasitelova. Sv. Otce
velmi zajímaly různé nápisy a vyobrazení
na těchto kamenných cihlách.
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Účastenství lidu při uzavření svaté
brány bylo rovněž jako při otevření
veliké. _Na náměstí svatopeterském po
stavil se silný řetěz vojska královského,
který propouštěl jen, kteří se mohli vy"
kázati vstupenkami.

Sv. Otec vešel nejprv do chrámu,
kde uděleno požehnání sv. ostatky, pak
ubíral se k sv. bráně. Naposled vyšed
sv. branou, usadil se na trůnu, zřízeném
v předsíni chrámové. Při obřadech
súčastnilo se 15 kardinálů.

Na tribuně zřízené pro panovnické
rodiny viděti bylo mezi jinými prince
Maximiliana z královského rodu saského,
professora církevního práva na universitě
fryburské, knížete Ferdinanda z Orleanu,
vévodu z Alenconu, jeho syna knížete
Emanuele, vévodu z Vendóme.

Na vedlejší tribuně byl velemistr
rytířů maltézských, hrabě Jan Kř. Ceschi
s rytíři téhož řádu, a mnoho šlechtických
rodin římských.

Požehnav a pokropiv vápno i cihly,
položil sv. Otec obmítačkou vápno nejprv
do prostřed na práh sv. brány řka: »Ve
víře a moci Pána Našeho Ježíše Krista,
Syna Boha živého,: pak položiv vápno
na pravou stranu pokračoval: »Který
řekl knížeti Apoštolů: Ty jsi Petr,: na
levou stranu »a na té skále vzdělám
církev svou.< Na vápno pak položil
v témže pořádku tři pozlacené a po
stříbřené cihly se slovy: »Klademe tento
první kámen ——k uzavření této svaté
brány, která jen v jubilejním roce se
0tvírá.<< A pak požehnal je křížem. Pak
recitoval s kardinály střídavě: »Caelestis
Urbs Jerusalemc, mezitím co zpěváci
týž hymnus pěli.

Ve zdi sv. brány položeno množství
jiných památných cihel, darovaných od
různých vznešených osobností.

Po těchto obřadech vešel sv. Otec
s kardinály a všemi ostatními do chrámu,
kde se modlil předepsané modlitby. Pak
zanotil mocným hlasem »Te Deum: zpí
vané střídavě od kléru a od lidu.

Mezi poutníky byly opět zastoupeny
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všechny možné země. Zvláště vynikal
jeden s vysokou holí poutnickou, jak ji
nosili dříve »poutnícic. Jiný poutník
přišel pěšky ze Španěl. Cestu vykonal
za tři měsíce.

Nápis nad architrávem z r. 1775.
bude odstraněn a uložen k jiným na stěně
u schodů vedoucích ke kopuli. Na jeho
místo přijde nápis z r. 1825. a na tohoto
místo nápis z r. 1900.

LEO xm. PONT. MAX.
PORTAM SANCTAM

A LEONE xu.
ANNO IUBlLAEI

Mocccxxv.
—RESERATAM ET CLAUSAM

APERUIT ET CLAUSlT
ANNO lUBILAEl MCM.

(Papež Lev Xlll. svatou bránu od
Lva XII. r. 1825. otevřenou a zavřenou
otevřel a zavřel v jubilejním r. 1900.)

Podobné obřady zavření sv. brány
vykonali tutéž dobu kardinál Fr. Satolli
ve sv. Janu v Lateraně, kard. Vincenc
Vanutelli ve chrámu P. Marie Větší a
kardinál Parocchi ve sv. Pavlu.

Při velkém počtu poutníků nezpů
sobena po celý rok žádná výtržnost.
Všichni se chovali vzorně.

Z poutníků za celý rok zemřelo
v Římě as 10 všichni buď mrtvicí neb
ochrnutím srdce. Všichni starší lidé, nej
mladší Angličan Edwin Aldridge, zemřelý
11. října, měl 40 let.

Mezi zemřelými je též 80tilelý Švýcar
Jan Burry, který dřív 30 let sloužil ve
švýcarské gardě papežské.

V první polovici ledna bylo pro
vozováno v chrámu P. Marie nad Minervou
nové velké oratorium Perosiho »Narození
Páně:.

27. prosince vyjelo z Londýna 200
poutníků do Říma, většinou ze vznešených
rodin, vedených vévodou z Norfolku.
V Římě je očekával kardinál Vaughan. Ve
sv. Petru chtějí postaviti pomník papeži
Hadrianu IV. (Mikuláš Breakspeare),
jedinému papeži národa anglického.

Masses—v—
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Řež křesťanů na Libanoně.
(Část duši.)

Byla hodina 5 poledne, když jsme
dojeli obývaného khanu-el-Hussein. Po
slední hodina naší jízdy byla neobyčejně
namahavou, ano nám bylo příkře do
vrchu jeti a my i zvířata ve vysokém
stupni se unavili a uplahočili. Při téměř
tropickém žáru slunce dorazili jsme ku
khanu. Od „Bai-rutu až sem jeli jsme
z největší části pískem a jen málo pevnou
zemí a kdyby nás v tuto výši pinie a
různé křoví nebylo doprovázelo, byly
bychom úplně na milost a nemilost pal
čivým paprskům slunce vydáni bývali a
daleko více vytvrpěli.Čirá pustina patřila
na nás s vrchu dolů a úzká kamenitá
stezka, jíž nám bylo dále jeti, hadovitě
se vinula kolem různých výběžků. Bylo
by pravým tý-ráním koní bývalo, kdy
bychom na nich, přepocených, dále jeti
chtěli a pěšky holé skály slézti, jim a
palčivému slunci svůj život dáti na pospas,
zdálo se mi přece trochu mnoho. Na
svých drusických společnících, kteří sice
nereptali, viděl jsem dobře, jak zrakem
svým toužebně ku khanu pohlížejí, jenž
v tomto okamžiku nám všem hostinně

a přátelsky kynul. Viděl jsem, jaká jiskra
projela zrakem mou družinou, když jsem
dal rozkaz, aby se s koní slezlo. Co
zatím 'moje čilá chasa pospíchala, aby
koně odsedlala a pod střechu dopravila,
zahleděl jsem se znovu ku břehu moř
skému, jejž včera ráno jsme opustili.

Však neviděl jsem ničeho leč ne
smírnou až k oblakům sahající plochu
vodní, jež se nad to úplně beznadějně
a pustě vyjlmala, ježto se modř mořská

zde na vrchu ztratila a ustoupila téměř
v bezbarví, do šeda nádech mající. Bairut,
na,úpatí Libanonu sedící, oku mému
byl nedozírný.

Majitel khanu byl moslem, já tedy
dle zevnějšku, to jest dle svého kroje,
jeho spoluvěrec. Přece však brzy na
něm jsem vystudoval, že se dá s ním
všelijak mluviti a že jest to špekulantský
hostinský venkoncem, jemuž dvacet
piastrův od křesťana rovněž dvojnásobně
milo bylo, jako deset od moslema. Po
ručili jsme si napřed trochu mléka a
něco ovoce, dokud skopová pečeně ho—
tova'nebyla a počali jsme se svojím
table d'hote.

Naše hostina počala kuří polévkou,
téměř po evropsku připravenou. Pak
přišli na řadu vařená a pečená kuřata
a pak, jako vlastní vydatná krmě, našim
hladovým žaludkům velmi dobře odpo
vídající, skopovina se šťavnatými zelinami
a kořeněnou omáčkou. Na přidanou slou
žily nám z plodin země připravené
sladkosti a celku ostavena byla koruna
ohnivým libanonským, jež nám dosud
nikde tak k duhu nešlo, jako zde na
této vzdálené a osamocené výšině. Náš
hostinský měl z nás radost, že nám tak
výborně chutnalo, a když jsme ještě
svoje cigarety vzali do práce, neváhal
déle, nýbrž pil s námi víno, jakoby to
byl Mohamed přísně naporučil a on vtom
ohledu byl jeho nejhorlivějším vyzna
vačem.

Sdělil jsem hostinskému, že Cale
jest cílem naši jízdy, že však tam ne
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chceme nejpřímější cestou doraziti. Spíše
se nám jedná, abychom pohoří, pokud
to jde bez přílišného namáhání, trochu
si prohlédli. Ihned věděl toho velmi
mnoho vypravovati o divoce romantických
krásách, jež nás očekávaly. Jsou prý
lří řetězy, z nichž se Libanon skládá a
na nejvyšším vrcholí téměř prý již jsme.
Tyto jednotlivé řetězy mnoho se Sice od
sebe nerožbíhají, zde jsou však divo
kými, téměř neschůdnými údolími od
děleny. A tak dále a dále líčil nám ro
mantické hory. Když jsem však jal se
jemu vypravovali, že později odpoledne
vyrazíme, ihned se starostlivý o nás
hostinský zachmuřil, maloval mi ta nej
hroznější nebezpečí, jež by nás jistě
stihla, kdybychom na neschůdných prů
smycích Libanonu někde uvázlí 'a noci
byli překvapení a při bradě prorokově
mě zaklínal, že do večera k žádnému
jinému khanu nedorazíme. Ve svojí
orientálské žívosti stavěl nám všemožné

propasti v cestu, zastrašoval loupéžníky
& vrahy, kteří na noční cestující čekají
a divné a jinaké hrůzy cesty a to s ta
kovou opravdivostí, že bych byl pomalu
jeho slovům uvěřil. Ale podobné líčení
jsem již i jinde slyšel a pozoroval jsem
z celé řeči chytrého hostinského, že se
mu v první řadě o to jedná, aby nás
zde déle zdržel. Při tom při všem nemohl
jsem přehlédnoutí, že už je pozdě dosti
a nám jistý útulek u mluvného hospodáře
by bylo opustiti, kdybychom se na noc
v nejisto vydali. ] tomu jsem věřil, že
jeho khan velmi četné cestujícími bývá
navštěvován a tito že zde první nocleh
v horách mívají, nežli dále se pustí.

Byli jsme ve svojí řeči vyrušeni
nově přibylými cizinci. Venku na stezce
stanuli dva na ubohých koních, ale ještě
bídnějí vypadali jezdcové, kteří na nich
seděli. Byli to zřejmě moslemově, ale
ve velmi sešlém šatě, rovněž i ten na
špici malé čety byl maslem. V zadu,
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objevil se mladší, ale rovněž ubohý muž,
jenž nyní se svými průvodčimi několik
slov promluvil a pak blíže ku khanu za'
měřil, co zatím ostatní několik krokův
před khanem zastávku učinili. U dveří
zůstal státi onen mladý jezdec a prosil
o almužnu pro sebe a svojim, ježto po
celý den dosud nic nejedli a sotva dále
tolik síly by měli, aby se mohli až do
Bairutu dostati.

Bylo cosi dojemného zde v té lidu
prázdné, skalnaté, osamocené pustině
lidi viděti, kteří s hladem zápasili. Zde
nahoře cítí se člověk ubohým a opu
štěným, i když mu není strádati oděvem
'a jídlem, tím více však hoden politování,
když k těm nebezpečím a nesnázím,
kterým zdejší cestovatel jest vystaven,
i hlad, ten nemilý host, se přidá. A
tvrdý nedostatek všeho druhu byl na.
tvářích všech mužů i zvířat patrný. 'Ano,
zdálo se mi, jakoby v těch čtyřech
mužích nebyli žádní žebráci ze zvyku,
nýbrž nevinné oběti krutého osudu, čemuž
by se za stávajících poměrů nebylo nic
diviti. »Jsou to však mohomedánic, pravil
jsem si. »Měli by i tito a jako takoví
od křesťanův býti pronásledováni?c To
se mi nezdálo nijak víryhodným a nyní
mi napadl ihned onen cizozemský přízvuk
arabštiny mladého muže, který u dveří
khanu o almužnu prosil. On totiž mluvil
přízvukem, jako já, v severní Africe do
mácího maghrebinického nářečí.

Náš hostinský ukázal se hluchým
k úpěnlivě prosbě () almužnu, a .ježto
věc mě více nežli hostinského zajímala,
popošel jsem k onomu mladému muži
u dveří, abych mu sdělil, že rád jeho
druhy pohostím, ať jen sem dojedou a
zde se úplně na moje útraty občerství.
Vděčně zaleskly se oči mladého muže
a co jsem jej dále vyprovázel, ptal jsem
se ho, není-li Alžířan.

»Nikoliv, Francouze, zněla rychlá
odpověď.
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A odkud?: tázal jsem se ihned
francouzsky.

»Z Elsasu, Kolmar jest moje rodné
město.*

»Mluvíte tedy i německy ?a tázal
jsem se radostně překvapen.

>Tak, jak se touto řečí v Elsasku
mluví:, odvětil mladý muž ve skromných
rozpačích. Já však jsem byl rád, velmi
rád tomu jeho 'elsaskému nářečí; byly
to přece opět zvuky mé mateřštiny, jež
jsem směl a mohl slyšeti. Jaké štěstí
to pro mne bylo, to p'ozná ten, jenž
osobně na Libanon si zajede a tam na
nehostinné pustině rodáka nalezne! »Po
víte mi později 0 svojich osudechc, pravil
jsem mladému muži a šel jsem s ním
nahoru k oné, pěšině, kde jeho průvodčí
nás s tázavým a skoro úzkostlivým po—
hledem očekávali. Zval jsem je, aby byli
dole v khanu mými hostmi a se mnou
zde přenocovali, ježto cesta dolů ku
Bairutu ještě dalekou a velmi obtížnou
jest. Jakoby jim moje slova na nejvýše
podivnými a víře nepodobnými byla, po
patřili tito starši mužové druh na druh
a v tom samém-okamžiku nebylo u mně
žádné pochybnosti více, že jistě všichni
lepším třídám lidské společnosti patřili
a ve svém životě již šťastnějších dnů
zažili. Ale když tázavě na mohamedán
ského Elsasana pohlédli a ten jim krátce
sdělil, že já, rovněž jako on také jsem
»Frankemc, teprve tehdy vydali se se
mnou oni mužové ku khanu, patrně se
však ulekli, když zde mojich pět Drusů
spatřili. Netrvalo to-však ani čtvrt hodiny,
co úplně jsem je upokojil. Tvář našeho
hostinského, jako to milé sluníčko, opět
se vyjasnila a zazářila a brzy stála zase
dokonalá hostina na stole.

Dosud. záhadní cizinci vzpírali se
sice ještě proti tak »velkolepému: po
hoštění, ježto neměli ani piastru, aby
mohli platiti. Prosil jsem je ještě jednou,
aby jen jedli 'a placení'mi ponechali a ,

_hlavého,

tak dali se s chutí do jídla. Dal jsem
svým Drusům pokyn a opustili jsme
hostinskou mistnost, aby se mohli cizinci
beze všech ohledův řádně restaurovati.

Hodinu na to usedl jsem sis Elsa
sanem pod jednu pinii, jejiž stín nám

.byl velmi příjemnýma prosil jsem jej,
aby vypravoval svoje příhody a nehody,
co zatím jeho tři druhové ulehli si do
křoví nad khanem, aby si na hodinku
zdřimli. Aby se mohl laskavý čtenář
dostatečně s dalším obeznámiti, chceme
něco o krajině, odkud přišli, předeslati,
k čemuž se i vzpomínky mladého muže
vztahovaly,

Ubožáci přišli sem z daleka, totiž
z krajiny pohoří Hermonského, jež na
severu hraničí s Palestinou, z krajiny
tedy starozákonné a sice od samého
Jordánu. Slovo Hermon jest se slovem
harem stejnokmenným a znamená tolik,
jako »svatýc. Židé nazývali toto pohoří
Hermon také Sionem (V. Mojž. 4, 48.),
obdivovali se jemu “pro jeho majestátní
výši a vážili si ho jako »mrakosvůdcec.
Žalmista Páně velebí rosu hermonskou,
kteráž padá na hory Sionské, Šalomou
nova Píseň písní »šir haširimc nazývá jej
bydlištěm lvů a horou leopardův a sníh,
jehož dle průpovědí Šalomounových,
jakožto ochlazení za „dnů žní se užívalo,
byl dle sv. Jerolíma a jiných s Hermonu
snášen. Arabské jméno tohoto staro—
dávného horského pásma jest Djebel-eš
šejkh, což znamená horu letitého, bělo

nebo Djebel-Teldy, což jest
sněžka. V délce asi sedmi hodin táhne
se Hermon od jihozápadu na severo
východ a jeho severní konec jest roklí
od Antilibanonu oddělen. Mohutné spou
sty sněhu leží v zimě na »svatémc po
hoří a část tóho sněhu zůstává v údolích,
kam slunce méně vniká, přes léto a
tvoří »sněhová pole-. Zatím lvové, o nichž
Píseň písní se zmiňuje, dávno Hermon,
jakož i Sýrii s Palestinou opustili, naproti



tomu hostí toto imposantní pohoří až
dosud četné medvědy, vlky, lišky a jinou

.divokou zvěř.

Vinohrady stoupají na Hermonu až
do výše 1400 metrů, tedy o 300 metrů výše
nežli náš Radhošť. Po celém západním
svahu hory jest nad srnčím pásmem
pravý mandlovník tak rozšířen, že se
tatokrajina v ústech lidu »horou mandlí:
nazývá. 1 jiné druhy ovoce daří se tam
v hojnosti a patří tedy svahy hermonské
ku rajským krajinám. Ze tří vrcholův
Hermonu mají severní a jižní téměř
stejnou výši 2860 m nad hladinou mořskou
a jsou asi 500 kroků od sebe vzdáleny,
“co zatím západní malým údolím od
těchto oddělen, asi 700 kroků vzdálen
a o 30 m nižší jest, jako tyto, vždy
však jest o 1000 m vyšší nežli Rigi.

Na západním svahu Hermonu, blízko
u zřídla Jordanu, leží městys Hasbeya,
v samých olivách a jiném ovocném
stromoví a vinohradech, z jejichž hroznů
ponejvíce hrozinky a syrup se připravují.
Sousední údolí, Vadi et Teim, bylo
prvním začátkem a hlavním sídlem dru
sické sekty, jejíž zakladatel zde prý žil.
Malou půlhodinku nad městečkem stójí
doposud hlavní a centrální drusická
svatyně, která tvoří velmi krásný celek
staveb.

Z této tedy prastaré, již ve Starém
Zákoně pod jiným jménem známé Has—
beye, sídla stejně znějícího obvodu a
okresu, přišli naši záhadní cestující. Za
posledních dnův désných věcí tam zažili.
Téměř veškero obyvatelstvo toho okresu
na 5000 hlav čítající, jest, jak mi mladý
Elsasan vypravoval, křesťanským, a sice
nejsou Maronit-ý,tedy žádnými dědičnými
nepřáteli Drusův, nýbrž ponejvíce řečtí
katolíci a mezi nimi i počet protestantův,
kteří missií americkou, v _Syrrii velmi
čilou, byli vyzískáni.

»Vzdor na Libanonu panujícím ne
pokojůmc, tak počal hodný _Elsasan,
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»žili obyvatelé Hasbeye až'dosud v úplné
bezstarostnosti. Válka v horách zuřila

přece příliš daleko od nich, oni nebyli
žádnými Maronity a nikdy dosud, ať se
dělo cokoliv a nepokoje byly jakékoliv,.
nebylo se jim něčeho vážnějšího obávati,

»Plni jistoty žili i nyní svým obvyklým
životem, vzdělávali svoje polnosti-, sázeli
olivové stromy, jejichž plody činí hlavní
žeň, tkali bavlnu na zástěrky a kabáty
a barvili je ve svých barvírnách.

Do tohoto pokojného života vjelo
to jako blesk s jasného nebe, když okres
hasbeyský najednou celým přívalem
divých a barbarských Drusů byl zaplaven,
kteří sem přišli z Hauranu, ležícího na
druhé straně Hermonu. Současně však.

také přišli vojáci z Damašku, jak pravili
s posláním, aby udrželi pořádek. Toto
poslední zdálo se tím pravděpodobným,
že to nebyli divocí Baši-Bozukové, jako
v Bairutě, nýbrž řadová pěchota. Drusové
okresu hasbeyského spojili se se svými
souvěrci, kteří z" Hauranu přišli, vrhli
se napřed na několik sousedních kře
sťanských vesnic, které zapálili & oby
vatelstvo jejich porubali. Na to, bylo to
3. června, ukázali se i před městem
Hasbeyou.

Křesťanské obyvatelstvo se zatím
připravilo, aby se mohlo drusickým ne—
přátelům řádně na odpor pasíaviti a
bylo ještě povzbuzeno kajmakanem či
tureckým. podplukovníkem Osmanem
Beyem, jenž ve jménu Porty posádce
hasbeyské velel. Boj počal před městem
a na obou stranách bylo houževnatě
bojováno. Palba pušek trvala od skorého
rána až do dvou hodin odpoledne. Ku
obraně svého domácího krbu povstavší

křesťané činili divy udatenství, konečně
přece přemocí Drusů byli tísněni zpět
k městu. Tu přicválal jeden důstojník
řadového tureckého vojska z města a
zval vůdce křesťanů ve jménu Osman
Beye, aby se všichni i se svými lidmi



do serailu, to jest vládního paláce ode
brali, kde by je vojáci sultanovi v pří
padě, že by je Drusové dále obtěžovali,
proti těmto hájili.

Tísnění křesťané netušili, jaká bídná
zrada pod těmito líchotivými sliby se
skrývá. Oni věřili slovu osoby vládní a
brzy bylo viděti, jak všichni se ženami
i dětmi do serailu se stěhují. Drusové,
kteří více neviděli odporu, vrazili do
města, zpustošili domy a zapálili jei
s kostely a zavraždili každého, kdo dosud
doma prodléval. Po zpustošení města
přitáhli před serail a žádali s velikým
křikem,.aby křesťané, kteří se sem utekli,
byli odzbrojení.

A nyní se ukázalo, co perfldní Turek
umí. Osman-Bey rozložil křesťanůmvjeho
serailu se nalézajícím, jaké nebezpečí to
pro ně a pro něho znamená, kdyby tomuto
požadavku na odzbrojení nevyhověli.
Vybídl je tedy, aby- jen ,potud poža
davku tomu vyhověli, pokud u něho
zbraně svoje složiti by mohli; sám úplně
zaručil se jim každou odpovědností.

Křesťané byli věru dosti slábi, že
lstivému Turkovi uvěřili a plní důvěry
odevzdali mu svoje zbraně. Osman—Bey
dal však tyto dílem Drusům ku rozdělení
a sice těm Drusům, kteří město obléhali,
dilem poslal tyto zbraně Drusům severně
od Hasbeye v okresu rašeyském, aby jim
mohly sloužiti v podnicích jejich proti
křesťanskému obyvatelstvu oné krajiny.

Celý týden zůstali ubozí oklamaní
křesťané v serailu zavření a potrava,
kterou jim dávali, tak tak udržovala je
od smrti hladem. Zdálo se, že Turčín
je chtěl připraviti nejen o zbraně, alei
o poslední, aby tak řekl, tělesné síly, aby
tak každou obranu nemožnou učinil.

11. června konečně přijelo ještě na
tři sta Drusů jako posila a jejich vůdcové
měli hned po pohřbu drusického šejcha
Kendi-Saleha dlouhé vyjednávání s Osma
nem-Beyem. Po ukončení tohoto jednání
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vyšel Osman-Bey ven a provolal' zvučným
hlasem ku hromadě lidu před domem:
»Ja cenil jsem Kendi-Saleha výše, nežli
všecky tyto křesťany společně. Běžte a
sřežte mě všecky tyto svině.:

Tak dodržela obava svoje křesťanům
dané slovo! Ihned hnalo se vše: Drusové

i moslemi, ba i turečtí vojáci se svými
důstojníky a řež nastala. První obět,
která padla, byl přednosta řecké obce
jménem Jiří Reiss-Abas-Selim. Osman
Bey poručil jej dovésti do domu jednoho
tureckého důstojníka a zde před svýma
a přítomných drusických šejchů očima
dal jej udaviti. Ohavy nespokojily se
pouhou smrtí této oběti.

Vzali jeho mrtvolu, posadili ji za
stůl a zasypávali ji všemožnými nadáv
kami, které jen mohli vynalézti. »Nuže,
Šejchu-Abas-Selimec, pravili k mrtvému,
»piš n-yní svojim Rusům, svojim Fran—
couzům, piš všem konsulům, svému
patriarchovi, obyvatelům z Kale a Deir
el-Kamaru, ať přijdou tebe pomstiti.<

Nyní šlo se do serailu. Osman—Bey
vstoupil sám a rozkázal, aby všickni
pod jeho ochranou nalézající se křesťané
na dvůr se shromáždili. Na to otevřely
se brány a vběhli sem po vraždě dychtící
Drusové, kteří s tasenými šavlemi v rukou
vrhli se na bezbranné nešťastníky. Brzy
i vojáci řadového vojska nápodobili pří
kladu Drusův & zápolili s nimi 0 palmu
ukrutností a divokostí. Z 975 křesťanů,
kteří se sem utekli, nezůstal ani jediný
na živu. Kromě Osmana—Beye pomáhal
též toho rána dospěvší tam general
adjutant »seraskierůw, tak se zove nej
vyšší vojenský hodnostář, jenž z Damašku
přijel, při provádění a řízení řeži. Opětný
to důkaz, že celá věc nikterak snad Drusy
nebyla sosnována, nýbrž od moslemův
vůbec & tureckých úřadův zvláště vy
cházela. Vše to nejděsnější bylo důstoj—
nictvem zeměpanským nastrojeno.

Zběsilost Drusův a tureckých vojáků



nesoustředila se jen proti křesťanům.
Několik muselman—rkých emirů z rodiny
Šehab, nejstaršího a nejslavnějšího rodu
knížecího, bydlelo v Hasbeyji uprostřed
křesťanského obyvatelstva a v krásné
shodě s těmito. Když se tedy Drusové
v zemi vzbouřili, mohli se velmi snadno
tito emírové mimo vše nebezpečí dostati;
neučinili tak, nýbrž tasily svoji zbraň
ku ochraně křesťanův, učinili vše, aby
je co nejvydatněji chránili a dostalo se
jim také osudu nevinných křesťanův.
Jedenatřícet jich, těchto šlechetných kní
žat, padlo v řeži a jen třem z nich se
podařilo holého života zachraniti.. _
A tito tři to byli, kteří jako lační žebráci
stali se hosty mými v khanu el-Hussein.

Jak mi mladý Elsasan dále sdělil,
byl rok ve službě u jednoho z těchto
nešťastných mužů a nemohl jeho šle
chetnosti dosti vynachválíti.

Když'mi pak dále vypravaal, jak
tito tři mužové ve své obětavosti ku

křesťanům do slova všecek majetek svůj
ztratili, tak že nyní i o nejpotřebnější
museli žebrali, vytryskly hodnému Elsa
sanu slzy jako krůpěje v očích a po
tváři se řinuly a ja, nezapírám, byl jsem
rovněž hluboce dojat jeho vypravováním
a zadíval jsem se na delší čas na velebné
moře, abych'dojmy své zakryl.

Když nyní jeden ze tří mužů u dveří
khanu se ukázal, sdělil mi nový druh,
že to jest jeho pan, emír Hassan. Rychle
k němu zamířil, aby se ho tázal, zdaž
něčeho nepotřebuje. Co zatím několik
minut polohlasitě spolu “hovořili, stal
jsem sám. Brzy však přišel starší již
pán ke mně a na mé uctivé vyzvání
usedl si se mnou ve stín pinie. Slunce
zapadalo již k moři a slabě chvějící se
vzduch počal se nápadněji ochlazovati,
a to bylo pravým zotavením po takovém
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úpalu dne. Napřed jsme hovořili o okolí
a o cestě dolů k Baírutu. Pomalu a še

trně zabočil jsem na nepokoje v horách.
Sdělil jsem napjatě poslouchajícímu emi
rovi Hassanovi, jak to dole v Baírutě
vypadá a co vše tam a v okolí se událo.
Pak jsem se nabídl, že jim dám do
poručující listy na některé pány v Bairutě,
které listy jím jistě laskavého přijetí
pojístí; myslíl jsem totiž na pany Boveta,
Pelissiera a snad i francouzského kapi
tána, v nutnosti i na svého dřívějšího
obchodního principála, perskéhotrafikanta
Assada. Vděčně pohlédl emír Hassan při
těchto laskavých slovech na mne.

>Jest pro nas zahanbujicimc, počal,
»že ve svoji vlastní zemi na dobročinnost
Evropanův jsme poukázání, když naši
krajané & souvěrci po životě našem
pasou.—

:Evropané jsou však Vám svoji
podporou povinnic, odvětil jsem jemu.

»To přece nec, odmítal skromně.
»Vy jste se jejich křesťanských bratří

rytířský svou krví i statky ujalic, pravil
jsem dále, »a každý vzdělaný Evropan
bude šlechetnost vaši pokládati, jakoby
jemu byla se stala.:

Emir Hassan umlkl. Popatřil k moři
s patrnou tesknotou. »Tam za tou širo
širou vodou,: ptal se nyní, »jest vlast
mého drahého a věrného sluhy?<

Přitakal jsem & naznačil, pokud
jsem to uměl, směr, kde jsem vzdálené
Elsasko tušil.

>Tam mě to táhne,c pokračoval
Emir Hassan se živostí a nadšením.

»Znáš tu zemi?: otázal jsem se emira.
»Anolc s úsměvem a rychle od

pověděl. »Znám jí, protože jest vlastí
mého věrného sluhy. _Kde takoví lidé
vyrůstají, jako on, tam věru jest dobře.:

(Příště dále.)
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Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

lv. Ústav malomocných v Bivasaki.

Milým čtenářům je již známo útulné
to místo. V minulém ročníku rŠkolyc
byla o něm obšírnější zpráva, a že krutý
osud ubohých malomocných vzbudil vel
kou soustrast, dosvědčují mnohé darky,
jichž se sestrám sv. Františka, malomocne
ošetřujícím, z Evropy dostalo. Nejnovější
zprávu o této missiji máme z listu, před
stavené Marie Kolomby. V listě tom
líčí nejprve zvyky a obyčeje Japonců o
novém roce. Ašak více než novoročními
gratulacemi byly sestry potěšeny listem
japanského důstojníka dělostřeleckého,
o němž v poslední zprávě v minulém
ročníku »Školyc se stala zmínka a jenž
křest. víře velmi je nakloněn. List zní :

' »Slečně Kolombě, Francouzce. Ctěna
slečno! S radostí chápu se příležitosti
nového roku, abych Vám city své úcty
&spolu nejupřímnější blahopřání vyslovil.
Vaše blaho a zachování Vašeho zdraví
leží mi na srdci. Vy jste mne tehdy
v Kumamoto (setník byl několikrát
nemocnici malomocných navštívil &čin
nosti sester se obdivoval) tolik dobrého
prokázaly, že toho nikdy nezapomenu.
Mluvívám o tom často se svou paní,
která je se mnou stejného smýšlení.
Ovšem zdám se Vám bezpochyby býti
nevděčným, ježto nevím, jak se mám
k cízozemské slečně, a to řeholníci, cho
vati. Nicméně Ten, jenž všechno ví, vidí

také, kterak každodenně z toho srdce
si přeji, aby Vaše katolická víra stále
prospívala. To jest aspoň vděčnost nad—
šená. Ostávám s veškerou úctou nejod
danější a nejposlušnější služebník S.
Imori, setník od dělostřelců.<

»Statečný setníkc, píše sestra před
stavená, »pochopíl velmi dobře, co nej
větší radost nám způsobiti může, pochopil,
že nám nejvíce na srdci leží rozšíření
naší sv. viry. Doufejme, že spíše nebo
později milost Boží i jeho srdcem pohne.<

Nový rok přinesl ichudobné nemoc
nici malomocnych pěknou novoroční ra
dost. Sestry obědvaly toho dne po
japonsku t. j. sedlce na zemi, místo lžící
& vidliček užívajíce dřívek atd. Malo
mocným dostalo se blahopřání &různých
dárků od sester, které vše učinily, aby
jim radostný den připravily. O kdybys
byl milý čtenáři viděl, s jakým jásotem
ubožáci na své rozežrané údy oblékali
nové šaty, jež jsme jim darovaly! Po
kládaly se pak za nejkrásnější lidi na
světě a peníz, který dostali nádavkem,
zdál se jim býti velkým bohatstvím. Ti,
kteří nemohou již chodíti, dostali místo
nových střevíců po pěkné japonské židli.
Zkrátka, všichni byli přeštastni a nevý—
slovná radost zářila jim z očí.

»Potomc, vypravuje sestra předsta
vená »když byli malomocni poděleni,
přišla řada také na nás, neboť mezi námi



panuje vzájemná láska sesterská. Pro
mne určily naše dobré děti pěkný deštník,
který daly tajně zhotoviti. Umělec, vy—
učený krejčí bděl žárlivě nad svým dílem.
Když jsem jednoho dne vstoupila do
světnice, kde pracoval, vhodil ubohý
mrzák, nemoha pro svou dřevěnou nohu
hbitě se otočiti, rychle svůj plášť na své
tajemství a kutil cosi jiného. Tvářila
jsem se, jako bych nebyla ničeho viděla a
malomocný umělecšeptal pln radosti sestře
Marii do ucha: »Kašira (představená) ne
pozorovala ničeho.: Jsou to dětiny!

A kdybyste teprve viděli, jakou
radost jim způsobila malá loterie! Pěkná
jedle byla na způsob našeho vánočního
Stromku ověšena losy. Každé číslo vy
hrávalo, ale po každém trhu bylo nějaké
překvapení. V každém paklíčku byly totiž
mimo věci užitečné a rozličné pamlsky
i předměty žertovné jako: kytka ze slámy,
zemák, kousek uhlí a p. Největší bylo vyra
žení, když nastalo lovení v bečce dlouhou
vidlicí. Nemůžete si ani představiti, jak
hlučná byla radost, kdykoli buďto sandál
_nebo sardinka, zelná hlávka nebo mrkev
atd. na vidlici napíchnuty se objevily na
povrchu. Zábavaskončila oblibenou válkou
pomerančovou. Hbitě jako dělí snažili se
nemocní. lezouce po čtyrech, kutálející se
krásně ovoce uloviti. Ani jednooci nebo
slepí při závodění nescházeli..

Hle, tak se u nás bavíme. Ubohým
nemocným nelze věru odepříti nevinných
vyražení, jichž bohužel mnozí jiní na
záhubu své duše zneužívají. Domnívám
se, že náš otec sv. František — sestry
jsou Františkánky — s výšin nebeských
s úsměvem se díval dolů na své děti a
s jejich veselosti úplně souhlasil. Pán
Bůh nám posílá časem tak mnohou útěchu.
Nedávno bylo zase několik nemocných
pokřtěno a jeden z nich umřel smrtí
příkladnou. Ubožák byl teprve 23 let
stár, ale vytrpěl mnoho. Přes to nestě
žoval si nikdy„„ani tehdy, když mu sestry
rány obvazovaly. Spokojil se vším, nikdy
nerepial. Jednoho dne slyšelajej ošetřující
sestra úzkostlivě volati: -»Sestro, mé nohy
tuhnoulc To byl jeho konec. ZaOpatřen
byv svátostmi umírajících tiše skonal.
Zase jesti o jednoho více, jenž nyní u
trůnu Božího se přimlouvá za své po
hanské bratry a missijní sestry v jejich
obtížněm povolání podporuje.
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V. Povstání v Číně.

O povstání čínském a současném
pronásledování tamějších křesťanů do
cházejí nové a nové zprávy. Jedna je
smutnější než druhá. Tentokráte podá
váme tuto dopis německého Lazaristy,
Bedřicha Sagedera, ve kterémlíčí
své téměř zázračné zachránění. List byl
psán 8. srpna 1900 a zní takto:

»Byl jsem na missiich na hranicích
mezivikariáty, ekiangem a F_okie
nem, když zprávy o povstání na severu
obyvatelstvo velmi pobouřily. 'Dvě hodiny
odtud potloukala se již od delšího času
loupežná rota. P0zdéji spojila se s po
vstalci přicházejícími od severu, plenila
města a vraždila úředníky. Také město
Vusan, kde žije mnoho křesťanů, bylo
od lupičů zpustošeno a křesťané usmr
cení. Nedaleko odtud konal jsem missie
& přišel jsem do jisté osady za tímže
účelem, když okolo deváté hod. večerní
15 mužů ze sousední křesťanské obce
přišlo a oznámilo, že lupiči nejsou více
než dvě hodiny odtud vzdáleni a že
vědí o mém pobytu. ,Když jsme veče
řeli,* pravili, „dostali jsme zprávu, že
Vás chtějí zabiti; utecte s námi na hory!“
Po krátkém přemýšlení následoval jsem
svých milých křesťanů, v dešti, přes ne—
schůdná pole rýžová, v košili pouze a
ve spodkách, ježto jsem se obával, že
bych ve svým čínském oděvu snadno
mohl býti poznán. Strávil jsem celý den
v oné pohorské osadě, dal jsem si svá
zavazadla tajně za sebou přinésti a v noci
jel jsem dolů po řece do mé vlastní
missijní stanice Ho-keou. Tato byla
lonskeho roku od povstalcův úplně zbo—
řena. Najal jsem si tedy domek, abych
abych časem zbořený kostelík a missijní
dům znovu postavil. Zatím byl prabídný
domek mou kapli a residenci.:

"Ku konci června dostal jsem list
od svého představeného — provikáře —
ve kterém mně ukládá, abych se se
svým spolubratrem P. Thieífrymem ode
bral do hlavního sídla Vao-Ceou. Již
cestou došla nás zpráva, že křešťanská
obec v Kiou-Česu, která jen 18 hodin
od Vao-Čeou je vzdálena, byla pře—
padena, domy spáleny, křesťanévyplenění
&zahnáni byli. Ve Vao-Čeou dověděli
jsme se, že naše milosrdné sestry a tři
missionáři se byli utekli do Kiou



Kiangu, na anglickou válečnou loď
v tamějším přístavu. Přišedše tam, na
lezli jsme pouze pana provikáře, jenž
byl velmi rozčílen, nicméně však taměj
šímu mandarinovi zcela důvěřoval. Man
darin byl totiž slíbil, že svými 200 vo
jáky stanici naši obsahující mimo kostel
inemocnici, lékárnu, školy, sirotčinec a
útulnu pro malomocné, bude chrániti.
Dne 18. července přišli lupiči, jižto byli
Kioi-Čeou spálili, do Vao-Česu.
Cílem jejich bylo vlastně hlavní město,
kde byli najati za vojáky proti Evro—
panům. Jsouce ve spojení s učenými
Číňany štvali obyvatelstvo proti nám &
křesťanům, předstírajíce, že vyšel císařský
rozkaz, aby evropští »d'áblovéa byli
drancování a hubení. Devatenáctý čer
venec minul trochu klidněji, ježto byl
mandarín vydal přísné rozkazy. Dne
20. července byli jsme obtěžováni mno
hými návštěvníky a 21. přišlo jich na
tisíce. Povstalci štvali neustále lid, aby
aby nás drancoval. Dali jsme o tom
zprávu mandarinům. Mandarini přikvaf
pili a ujišťovali nás svou Ochranou. »Fun
sin, Fun-sín,: pravili opětně, »nic se
vám nestane.:

Sotva mandarini se vzdálili, přelezli
lupiči _zeď sirotčince, vnikli do vnitř a
všechno zničili. Vojáci nebyli s to, aby
lid zadrželi. Provikář P. Thieífrý a já
meškali jsme dosud v missijním domě
a slyšeli jsme děsný lomoz. Každým
okamžikem mohla vzteklá rota k nám '
vraziti. Již je za námi všecko v pla
menech; zadní dvéře našeho domu jsou
vypáčeny a na nás sype se déšť kamenný.
Vojáci nás obklíčili a snaží se skrýti
nás v blízkém strážním domku. ale na
darmo. Dostavili se také mandarini, plni
strachu a úzkosti o nás. Městský prefekt
zachránil P. provikáře, dav jej v nosítkách
zaněsti do soudní budovy. My dva, co
jsme zbyli, pokusili jsme se dvakrát o
východ, ale marně. Dali jšme si tedy na
vzájem poslední rozhřešení a čekali jsme,
co se dále bude diti. Zatím měl jeden
z vojáků dobrý nápad; dal nám každému
vojenský plášť a široký slaměný klobouk.
Oděli jsme se tedy vojenským hávem
& podařilo se nám tak za ochrany ně
kolika vojákův uniknouti. Za námivpla—
meny, před námi a na jedné straně
tisícový zástup, na druhé straně hluboký
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rybník. Na útěku byl by mně velký
kámen málem roztříštil hlavu; toliko
rychlý pohyb zachránil mne od jisté
smrti. Prchali jsme" několika ulicemi
k řece a vstoupili jsme tam na čínský
vojenský člun, jichž tam bylo šestnácté.
Jen stěží mohli svojáci lid zadržeti. Sotva
že jsme do člunu vstoupili, sesypal se
na nás déšťkamení. Na štěstí byla střecha
loďky dosti pevná a nárazu odolala.
Vojáci vystřelili ránu z děla na slepo
a všech 16 člunů přeplavilo se na pro
tější břeh.

Jest mi dosvědčiti, že nás vojáci
seč byli chránili. Čluny zůstaly celou
noc na řece, ale měnily velmi často své
místo, tak že povstalci nevěděli. kde
vlastně jsou missionáři uschování. Malým
okénkem viděl jsem ohromný požár, jenž
v městě celou noc trval.

O půlnoci přišel pan provikář ze
soudní budovy na mou bárku. Cestou
byv nesen v nosítkách byl poznán, ka
menován & těžce poraněn. S ním přišli
zároveň čtyři protestantští kazatelé, kteří
se byli zavčas zachránili. Byl jsem již
několikráte v nebezpečenství života, ale
nikdy nebyl jsem smrti tak blízek, jako
tehdy. A přece byl bych rád život svůj
obětoval, kdybych byl za tuto cenu mohl
zachrániti naše křesťany.Z rána jeli jsme
dále a za dva dni byli jsme v Kiou
kiangu. Jelikož poranění p. provikáře
bylo těžké, byl poslán do nemocnice.

Naše i sousední diecése jsou všecky
zpustošený, mnoho křesťanů pobito, a ti,
kteří zustali na živě, jsou ztýráni a olou
peni. V mém-okresu povstání dosud trvá.
Tři podprefekti i se svými soudními
úředníkybyli zabiti. Kiou-Čeou—Fou
v s0usedním území Cekiangu je zbo
řeno. Čtyři protestantští missionáři byli
se svými rodinami na útěku přepadeni
& zabiti. Denně docházejí nové smutné
zprávy.

Zde v Šanghai stojí zakotveno
18 evropských válečných lodí. Čínští
vojáci jsou dobře vyzbrojeni evropskými
zbraněmi a jest jich zde velká sila.
Všecko zdejší čínské obyvatelstvo drží
s nimi; s námi pouze naši křesťané.
Bohužel jsou zde angličtí a němečtí židé,
kteří proti všem zákazům Číňanům zbraně
prodávají. V neděli byla zachycena dvě
děla, která židé ze svého skladiště do



čínského města dopravovali. Missionáři,
jimž se podařilo se životem vyváznouti,
přicházejí většinou sem nebo do Hong
kongu. Přítomnost Evropanův uvnitř země
křesťanům jenom škodí. Domorodým
missionářům lze snadněji se ukrýti, ježto
není tak snadno je poznati.

.Nynější válka je missiím velmi na
škodu. Co se stane, jestliže spojenci ne—
zvítězí? Nás je tu nyní 20 missionářův
a biskup. Mnoho jiných se očekává.“ Po—
daří se- nám kdy do vnitra země se
vrátiti? Staň_ se vůle Boží! Možná, že
nám bude kolik roků čekati, možná však
také, že se vrátíme do Evropy. Pro tento
a příští rok není ovšem žádné naděje.
My missionáři a křesťané, jsouce v Číně
přiliš dobře známi, nemůžeme se již
skrývati. Takového pronásledování Čína
dosud neviděla. Toliko Boží všemo
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houcnost může pomoci. Kéž by evropští
křesťané nás podporovali a těšili svou
zbožnou modlitbouh

* *
*

Hrozny jsou spousty, které Boxeři
způsobili v provincii Šantungu. Po
divem naplňuje nás však statečnost,
jakou mnozí křesťané za pronásledování
dali na jevo. Jistý katechista z Van
kuen-si byl ukrutnězbit apak spoután
a přiveden před vůdce Boxerů. »Jsi
křesťan?< osopili se naň. »Ano, jsem.:
Po této odpovědi bylo mu uřlznuto jedno
ucho. »Jsi i nyní ještě křesťanem?< —
»Ano, jsem.: Druhé ucho padlo rovněž
pod nožem. »Jsi i nyní ještě křesťanem?<
— »Ano, jsem.: Rána mečem oddělila
hlavu od trupu a přinesla hodnému ka
techistovi korunu mučenickou.

Smirné klanění národů katolických, '
zřízené v kostele sv. Jáchyma v Římě,
v hlavním to sídle svém a spojené
s ustavičným klaněním se čtyřicetiho
dinnou pobožnosti v Římě. Z vlaštiny
přeložil P. Karel Plešek C S. S. B.
V Olomouci 1900. Nákladem sdruženi.
Stran 164 malé 80. Cena 60 hal.

S potěšením uvítají členové jednot
a bratrsxev nejsv. Svátosti oltářní a kněží
adoratoři tuto úhlednou, pěkně upravenou
příruční knížku družstva smírného kla
nění národů katolických. Část prvá obsa—
huje pohčení o družstvu, jehož hlavním
sídlem a středem jest nový, jubilejní
kostel sv. Jáchima v Římě, o jeho sta
novách a odpusto'íchs příslušnými dekrety.
Část druhá zahrnuje rozličné modlitby
a p .božnosti smírné: Mši svatou ke cti
nejsv. svátosti v latině i v překladu
českém, a jinou ještě pobožnost mešní;
modlitby k sv. zpovědi a k sv. přijímání,
rozličné Chvalozpěvy o nejsv. svátosti i
jiné; pobožnost' svatého růžence s litanil
loretanskou as příslušnými modlitbami;

litanii ke všem svatým; hodinku 'maso
pustní před velebnou svátostí s trojím
rozjimáním o nejsv. srdci Páně a se
schválenou litanií k nejsv. srdci Ježíšovu;
pobožnost křížové cesty i jiné různé
modlitby, jež konají se v ústředním
kostele sv. Jáchima v Římě. Překlad jest
správný a plynný, papir pěkný, tisk čistý.
Knížka zasluhuje všeho doporučení.

Družstvo »smírného klanění národů
katolických: jest družstvem opravdu ka
tolickým a mezinárodním, shromažďujic
kolem svatostánku všecky nároziy, aby
vzdávaly náležitý hold Pánu Ježíši svá—
tostnému a usmiřovaly. jej za veškerý
urážky, činěné jeho božské velebnosti
v. této svátosti víry a lásky. Každému
národu vytknut jest jeden den v témdni,
v kterém členovédružstva půl hodiny
stráviti mají v modlitbě před nejsvětější

“svátostí oltářní. _Clenům mocnářství Ra
kouskéhojest pon dělí dnem adoračním.
Tato p ůl h o din n á adorace zamlouvala
by se- snad našim kněžím adoratorům
ilaikům lépe, nežli dosavadní celá hodina



adorace. 1 bylo by snad záhodno, aby
spolek náš adorační spojil se s družstvem
římským, jehož jenerální ředitelství jest
při kostele sv. Jáchima. (S. Gioacchino,
Prati di Castello, Roma), Vsdp. ředitelé
dosavadního spolku eucharistického ozná—
mili by pouze jeneralnímu ředitelství
družstva smírného, že k družstvupři
stupují a obdrželi by hned příslušné
diplomy a dekrety s právem přijímati
členy, a žádné jiné změny nebylo by
potřebí, titulu spolkového vyjímaje. I
měsíčníky »SS. Eucharistiac a »Poklad
věřících: mohly by zůstati. Poněkud
obtížné stvrzenky adorační by odpadly,
družstvo bylo by přístupnějším i laikům
a zavládl by V něm čilejší ruch a život
a členů valně by přibývalo, a vhodnější
a katoličtější zajisté jest přímé spojení
s Římem nežli s Paříži a s Vídní. Knížka
pak: »Smírnéklanění národů katolických:
byla by výbornou příruční knížkou všech
členů; obzvláště, když by se v druhém
vydání zdokonalila a rozmnožila na úplnou
členskou a modlitební knížku pro členy
jak kněze tak laiky. Záslužné učiní dílo,
kdo se věci této ujme Sv. Otec Leu XIII.
družstvu přeje, a družstvo jest vlastně
jeho dílem, a příslušné dekrety a stanovy
byly svým časem uveřejněny v »Ordi—
nariatním listě Pražské arcidiecésec r.
1899 č. 22. str. 85. Ředitelem sdružení
v arcidiecési olomoucké jest rektor koleje
redemptoristů (nyní P. Josef Tomášek)
v Července u Litovle, kde lze též svrchu
uvedenou příruční knížku členskou si
objednati.

Z ústavu Růžencové výrobny; V mě
síci listopadu pořádaly chovanky tohoto
blahodárného ústavu divadelní předsta
vení »Svatá Alžběta:, které svou ná
vštěvou poctili četní příznivci ústavu,
mezi nimi J. M."Ndp. prelát Dr. V. Horák,
velmistr ryt. řádu křižovníků. — Dne
13. prosince konána byla schůze výbo
rová, v níž projednány byly četné a dů
ležité záležitosti administrační. — Dne
20. prosince konala se slavnost stromku
vánočního, ku kteréž dostavili se J. J.
Anna kněžna z Lobkowiczů s princeznou,
J. Exc. pi. hr. Coudenhove, choť c. k
místodržitele, vysokorodé hrab. z Fúnf
kirchenů a Nostitzů, mnoho duchovních
atd. Nejprve dávalo se představení »Pouť
sirotkac s dobrým úspěchem. Pak jedna
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z chovanek jménem družek svých děko
vala dobrodincům, načež ve veliké pra
covně uvedeny byly chovanky ku svým
dárkům kolem stromečku. C0 tu bylo
radosti! A radost byla i z té podívané
na chovanky. -—Do ústavu přijata byla
malá óletá chovanka, Karla Kubatova,
sirotek po topiči, který nešťastně zahynul
při známé katastrofě parníkové na Vltavě
v Praze. — Všecky své odběratele, kteří
dosud za zboží něco dlubují, snažně žá
dáme, aby své nedoplatky brzy vyrovnali!
Máme u nich na pohledávkách na 10 000_
korun! Z obnosu toho ani úroky nejdou
-—-a my dosud nejsme zbaveni dluhu
na domě, z kterého se úrok platiti musí!
Mnozí objednali si také výtisky vánoční
hry >Pouť sirotkac, aniž by dosud obnos
vyrovnali. Šetrné žádáme za laskavé
zaslání obnosu. Nikdo nám nevykládej
ve zlé tento krok! Na skladě chováme
také zásobu knih modlitebních nejen
českých, ale i německých, hlavně z na
kladatelství bratří Benziegrů! Doporou—
číme tyto knihy modlitební za ceny velice
mírné. Posleze žádáme dobrodinců za
dary! Potřebujeme také paliva! Rádi
bychom i nových „chovanek přibrali —
jenom když nám pomůže ochota a láska
útlocitných !

Plnomocné odpustky pro rok I90I.
K rozmnožení úcty nejsv.-Srdce Ježíšova
udělil sv. Otec ze dne 6. prosince 1900
na prosbu“ kardinála Perrauda, biskupa
z Autunu, plnomocné odpustky, které
také duším v očistci mohou přivlastněny
býti, a sice: 1. všem věřícím, kteří na
první pátek v měsíci tohoto roku 1901.
po zkroušené zpovědi hodně svaté při—
jímání vykonají s tím úmyslem, že chtějí
20. století nejsv. Srdci Páně zasvětiti a
jemu prvotiny jeho a panování nad/ním
věnovati a na nějaký čas na úmysl Jeho
Svatosti papeže se pomodlí; 2. všem
věřícím, kteří s jmenovaným úmyslem
na pouti kostel nejsv. Srdce Ježíšova
v Paray-le-Moniale navštíví a tam svaté
svátosti přijmou a předepsané modlitby
vykonají. (Rescr. ze dne 9. prosince 1900.)

Všecko závisí od poslušnosti. Jistý
proslulý vojenský spisovatel v Německu
učinil výrok, že ve válce všecko závisí
od poslušnosti. Toho je nejskvělejším
důkazem válka jihoafrická. Poněvadž na
straně Boerů bylo málo discipliny, po—



slušnosti, proto ztratili všecky výhody
svých vitězství. Spisovatel ten tvrdí proto,
že lidové vojsko musí podlehnouti v poli
proti vojsku disciplinovanému, vojsku
z povolání. Socialni demokraté se naproti
tomu dovolávají lidového ozbrojení. že
anglicke řadové vojsko nic, dosud nedo
kázalo. Aťse má věc jakkoliv, jisto jest,
že v armádě, kde není poslušnosti, ne
může býti vítězství. A jak se věci maji“
ve válce, tak se věci mají i v životě.

sňat—

Z Kuřima. Nejsrdečnější díky vzdá
vám nejsv. Srdci Pána Ježíše, přečistému
Srdci P. Marie, sv. Josefu a sv. Antonínu
Pad. za vyslyšení prosby v jisté záleži
tosti. M. P.

Z Moravské Loděnice. Vděčně diky
vzdávám božskému, láskou zraněnému
Srdci Páně za mnohé duchovní milosti
a dary mně i mému bratru "v nemoci
udělené, zvláště že s trpělivostí nemoc
svou snášel a klidně do vůle Boží odevzdán
zemřel v naděj ném věku mladistvém 20 let.
“Též díky vyslovují Panně Marii, Matce
ustavičně pOmoci, a sv. Antonínu Pad. za
častou pomoc v potřebách mých, u jehož
hrobu popřáno mi vloni dlíti. I. X.

Z Prahy. Díky vroucí vzdáváme
božskému Srdci Páně, P. Marii Karlovské,
-sv. Janu Nepom., a sv. Antonínu Pad.
.za vyslyšení prosby v důležitých záleži
tostech. Budiž pochváleno nejsv. Srdce
Ježíšovo na věky. I. A,B.

sd
&.S ? leůvzdam

_mlšžěaožgc “božskému“ Srdci Páně.
&%sngss%WĚČWĚMĚQ;
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Život lidský jest ustavičnou válkou.
Vezměte mládeži, dělníku, úředníku, ženě,
mužovi poslušnost, a lidská společnost
promění se ve společnost dravců. Kde
není poslušnosti, tam bují anarchie. Sami
socialni demokraté, kteří knězi zapovidají,
aby naváděl mládež a lid k poslušnosti,
žádají od vlastních stoupenců kruté a
slepé poslušnosti. Kdo nejde s vůdci,
toho nemilosrdně boykotují.

Z Něm. Brodu. Rodina, velikým stí
haná zármutkem, způsobeným od syna,
obrátila seve strastiplných dobáchkTomu,
který dovede pomoci tam, kde lidská
pomoc již nestačí. Vzývala vroucně nej
světější Srdce Páně a sladké Srdce Panny
Marie a byla vyslyšena. Vroucí dík, čest
a chválu nehynoucí vzdáváme tímto nej
světějšímu Spasiteli našemu. N

Z Prahy. Byla jsem ve velkých
strastech duševních 1tělesných a ze žádné
strany nepřicházela útěcha ani pomoc,
sama sobě jsem byla zůstavena — v ne
štěstí přátelé člověka neznají — proto
s celou duší jsem se obrátila k božskému
Spasiteli našemu v nejsvětější Svátosti

"trůnícímu a vzývala jsem nebes Královnu,
sv. Antonína, divotvorca a svatého Jana
Nepomuckého jakož i sv. Annu a sotva
uplynuly tři dny, “byla jsem vyslyšena.
Za všechny tyto milosti tisíceré Deo
gratiasl s. M. C...a.
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Zachování zbožných kongregací ve Francii.
(Hlavní úmysl.)

aši čtenářové se podiví, že pozměněn hlavní úmysl, jenž byl z prvu
/- ustanoven jako: křesťanský duch v rodinách a najednou zní »zachování

zbožných kongregací a řádů ve Francii.: Příčina této změny jest, že
došel od generalního ředitele Apoštolátu modlitby dopis, v němž ozna
muje, že pozměněn má býti hlavní úmysl z nařízení sv. Otce Lva Xlll.,
jenž vidí ve Francii veliké nebezpečenství pro církev katolickou, hlavně
pro řehole a kongregace a proto máme se modliti, aby Pán tuto ránu

“ odvrátiti ráčil. Ani se nám nezazdálo, jaká bouře povstala ve Francii
proti církvi katolické, již způsobila vláda zednářská. Boj ten namířen sice jen
proti kongregacím řeholním, které stát neuznává, ale hlavně míněna jest církev
katolická. Ačkoli konkordátem čili úmluvou mezi církví a státem zaručena jest
úplná svoboda náboženství katolického, přece vlada zednářsko-židovská nynější
za každou cenu zničít'chce kongregace katolické ve Francii zákonem, jenž právě
ve sněmovně se projednává. Smysl zákona tohoto neblahého jest: bez dovolení
státu, po případě sněmovny nesmějí se žádné kongregace zřizovati, kongregace
bez dovolení státu zřízené a trvající, mají se zrušiti a jmění jejich má se skon
íiskovati; jinak řečeno, potlačení katolického ducha ve Francii a veřejná krádež
cizího majetku má ve Francii býti provedena. Tyto úmysly nepřátelské vlády budí
v katolických kruzích veliký odpor. Sám sv. Otec Lev XIII. v řeči své, jakož i
v listu kardinálu pařížskému msgru Richardovi poslaném protestoval proti tomuto
znásilnění církve ve Francii, biskupové francouzští pastýřskými listy veřejně pro
testují, listy katolické, ano i mírně listy liberalní tento boj proti církvi odsuzují
a před zlými následky tohoto boje varují. Nicméně zednářská vláda trva v ne
zkrotné zášti proti katolickému náboženství a proti řeholím katolickým. Svůj
zkázonosný plán chtějí provésti přes všechen odpor a protest se strany katolíků.
Nedbají toho, že kongregace, které majíbýti zrušeny, veliké služby obyvatelstvu
prokazují, ano i státu samému, berouce na sebe povinnosti jeho, ošetřujíce ne
mocné a choré, opatrujíce děti i starce, vyučujíce a vychovávajíce dítky, pečujíce
o sirotky a zanedbanou mládež. Všecky tyto oběti nejsou ničím v očích nepřátel
církve. Kongregace musejí býti zničeny! Toť jejich heslem.

Aby vláda francouzská lidu pravou příčinu jednání svého zahalila a před
lidem zatajila svou proti církvi zášť, předstírá domnělé ohromné jmění kongregací,
čímž davům lidu mají býti oči zalepeny a zákon populárním učiněn. Že by ubohé
řeholní sestry _v nemocnicích, v chudobincích nebo v řeholních školách a na
missiích mezi pohany, státu byly nebezpečnými. toho lid neuvěří, to zednáři dobře
vědí, a proto nastrčena .za záminku zrušení těchto kongregací bajka o ohromném
jmění, aby tím navnadili po zlatě dychtící třídu lidu. Vláda ocenila jmění kon
gregací francouzských na velikou sumu přes 1000 mil. franků. Ale není tomu tak,
odkud by to jmění nabraly? A kdyby konečně bylo takové, pak musíme uvážit
počet řeholníkův a řeholnic a pak ústavy jaké vydržovati musí. Kongregaci všech
jest ve _Francii 1231, v nichž žije 30.000 řeholníkův a 130.000 řeholních sester,

'připadlo by tedy na osobu asi 2700 franků. Ve skutečnosti toho důchodu není,
neboť budovy nenesou nic, ba potřebují oprav, a nad to s řeholníky žijí tisíce
sirotků, nemocných, chorobných, chudých atd., jak to vůbec u klášterů bývá.
Uřadní odhad majetku kongregací jest jednoduše vylhaný, což se dá dokázat.
Katolické listy francouzské poukazujíce na tuto zřejmou vylhanost nepřátel církve,
praví, že nikoli 1000 mil. franků, nýbrž asi jenom 300 mil. franků dle pravdy
mají jmění katolické kongregace ve Francii, z čehož živí se tisíce lidí jak řehol
ních tak světských. Pařížský list katolický vypočítává, že by stát vlastně špatně
pochodil, kdyby jmění řeholím pobral i kdyby opravdu 1000 mil. fr. obnášelo.
Stát by musil se postarat o rozehnané řeholní osoby. Tak se stalo iza revoluce.
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Řeholníků jest 30.000, řeholnic 130.000, po jednom franku denně činil by náklad
ročně 58 mil. fr. Mimo to musel by se stát po zrušení kongregací postarat
o 110.000 nemocných a chorobných, 60.000 sirotků, 12.000 pokleslých ale kajících
žen, 68.000 choromyslných, nevidomých, hluchých atd., celkem o 250.000 Osob,
jež dos-ud kongregace ze svého zdarma živi a ošetřují, což stat nestojí ani
haléře; po zrušení kongregací vyžadovalo by se ročního nákladu 125 mil. fr.
Dále, řehole vyučují 'zdarma 1,600000 dětí, cožpo zrušení řeholí zaplatí stát
90 mil. fr. ročně. Celkem tedy zrušením klášterů ve Francii získal by stát ročně
30 mil. fr., vydání však by vystoupilo o 270 mil. fr. Jestliže tedyi za takovýchto
okolností sahá. zednářská vláda a sněmovní většína po jmění kongregací katolí
ckých, patrno z toho, že- hlavně jde o potlačení ducha katolického ve Francii,
vůbec čelí proti církvi katolické. Nastává boj kulturní jako byl v Německu před
mnoha lety.

My všichni jsme údové jednoho těla, jehož hlavou jest Kristus. Nemocen-li
jeden úd, cítí bolest i ostatní údové, ano celé tělo jest unaveno. A proto musíme
se i my zastati těchto katolických řeholí a kongregací, aby zachovány byly církvi
a aby na ně nesáhala nespravedlivá ruka, nýbrž, aby dále požívaly svobody a
mohly i dále vyvínoutí blahodárnou činnost svou. Nemohouce jinak, aspoň mod—
litbou pomáhejme, prosme za zachování řeholí ve Francii, ku blahu církve a lidu.
Prosme Pána, aby obrátil srdce a mysl nepřátel, aby naznali nespravedlnost,
kterou spáchatí chtějí, a nechali dále státi tak dobročinné ústavy církevní. Prosme
Pána, aby chránil osoby jemu zasvěcené a nedal své věrné v moc nepřátel. Za
“chovej je, 6 dobrotivý Bože, a nedej ubližovatí svým věrným! Spaseny učiň
služebníky své, ó Pane, Bože můj, doufající v Tebe!

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 všeliké úmysly a myšlenky, všelíké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatouicírkev a její nejvyšší hlavu, za
zachování řeholí a kongregací ve Francii, a na všechnyúmysly,jež
doporučeny 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, vlast naší a národ náš česko
slovanský! O sladké Srdce mého Ježíše, učíň, 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 6.)

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, a'řchanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské:_Hájiti všude práva církve svaté.

Úmysl v březnu: Duch obětivosti.

A -/'1';\'A

Tiskem benediktinské knlhlhkárn'y v Brně.



Úmysly apoštolatu modlitby.

V lednu modleme se o zasvěcení 20. století Ježíši Kristu.
Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

Dne Na. slavnost: Úmysly: \

*_iÍTÚÝíŠŠĚii—i—Íšhě; lili—výř'renf; „esemag—stála; Ježíši Kristu.
: Posvěť se jméno Tvé! Sv. Otec L'ev Xlll. Spolek sv. dětství Páně.

2. iSt.|Sv. Makaria, poust. (394) — Dar sehezapření. Za vítězství katolíků. Po
; lepšení jeriné osobv. Pokoj a mír v zemích našich. Císař a král naš.

3. . Č. gSv. Genov—afy,p. (512) — Za dar čistoty srdce. Šťastný výsledek voleb.
! Jednoty panen. Družiny Marianské. Napravení mládeže. Za nepřátele.

4. P. Sv Tita, bisk. m. v 1. stol. ——-Velepastýřové naši. Za apoštolskou horlivost
, , našim kněžím. Křesťanské skoly. Spolek rozšiřování víry. Nemocná.

5. S. ZSV.Simeona Styl., poust. (459) — Věrné plnění povinností stavu. Dar
! ! svornosti mnohým rodinám. Obrámní více nevěrců. 1- J. E. *? sestry.

6. N. Zjevení Páně. Sv. tří králů. — Přijď královstvítvé! Apoštolát
sv. Cyrilla a Methoda. Sjednocení slovanských národů ve víře katol.

7. P. Sv. Luciana, kn. m. (312) — Vroucná touha po sv. přijímaní. Dar pravé
, a Vl'tl'Valé pobožnosti. Povolání ku stavu duchovnímu. Duše v Očistci.

8. U. Sv. Severine, opata (482) — Dar útlého svědomí. Katolici v Číně a Ja
ponsku. Dar snášenlivosti. Katolické missie v Africe. Vítězství katol.

9- SL Sv. luliany a Basilissy, m. (313) — Za lásku k chudině. Spolek svatého
dětství Páně. Za ženské řehole a jich ústavy. Díky Bohu za dobrodiní.

10. Č. Sv. Pavla, poust. (342) — Dar pravě kajicnosti. Rozkvět katol. spolků.
Pokoření nepřátel Božích. Požehnání Boží katol. podniku. Zpovědníci.

11. P. Sv. Theodosia, opata (529) — Představení řeholí. Katcl. missie v sev.
Americe. Odstranění pohoršení. Apoštolát modlitby. Více osob duchov.

12. S'. Sv. Arnošta, bisk. — Statečnost křest. Za katol. učence. Katol. miss1e
v jižní Americe. Bnhoslovné ústavy v zemích našich. Čistota srdce.

N. jNeděle I. po zjev. Páně. Sv. Hilaria, bisk. uč. círk. (268) ——Horlivost
v dobrém. Větší úcta nejsv. Srdce Páně. Duch křesťanský v rodinách.

P. Sv. Felixe z Noly, k. m. (510) — Za stálost ve víře. Odvrácení mnoho
hříchů. Napravení jistého muže Za nepřátele. Missie tuzemské. j—J.R.

15. ĚU. .Sv. Maura, opata (584) — Odříkaní se světa. Řád sv. Benedikta. Nemocný

bt
církevní hodnostář. Armada sv. kříže. Katol. spisovatelé. Dobrodínci.

_„sv_ Bohumíra, vyzn, ř. prem. (1127) — Řád premonstrátský. Pohrdání
! světem. Kněz. Obnova křest. rodin. Jednoty sv. Josefa. Zdar podniku.

17 .Č.. !Sv. Antonina, po:—st.— Za lásku k samotě. Za mocnou přímluvu Panny
i Marie. Za těžce nemocnou osobu. %P. Sark. N. Za dobrodince. 1-syn.

18 P. íNastoIeni sv. Petra v Rimě. -— Láska a poslušnost k sv. Stolicí. Sv. Otec
? Lev Xlll. 1- P. Beda D. Spasné rozhodnutí. Boží požehnání. Kajicnící

19. S. ,Sv. Kanuta, kr. m. (1086) — Dar šlechetnosti. Dary ducha svatého.
Učitelstvo. Dík za obdržené milosti. 3 ubohé rodiny. Živí rodiče a přízeň,

20. N. Neděle 11. po zjev. Páně. Nejsvět. jména Ježíš. Posvět' se jméno
tvé. Odvrácení klem'. Hojní kajícníci. Obrácení národů pohanských.

21. P. Sv. Anežky, p'. a m. (304) — Za bazen Boží naší mládeží. Odvrácení
pokoření. Bazeň Boží ve škole. './.a věrnost v povolání. Bohoslovci.

22. Ú. Sv. Vincence, jáhna, muč. (303) — Za stálost v dobrém. Duchovní a
jeho svěřenci. Budoucnost. Záchrana mládeže. Duše v očistci. Rodina.

Zasnoubeni P. Marie se sv. Josefem. — Dobrá příprava ke stavu manžel.
Zbožnost v rodinách. Vítězství sv. kříže. Horlivost křesťanská. Sirotci.

23. S.
g—v

Odpustký 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto lunýslý.



! Dno ! Na slavnost: Úmysly:

24. ! Č.. Sv. Timothea, bisk. m. (97). — Dar poslušnosti. lll. řád sv. Františka.
Křesťanské školy. Napravení rozháraných poměrů. Za přímluvu P. Marie.

25. P. Obrácení sv. Pavla, apošt. (BF)).— Věrné plnění rozkazů Božích. Katol.
. pronásledovůní. Bratrstvo nejsv. Svátosti. Lidové missie v zemích našich.

26. S. 'Sv. Polykarpa, bisk. m. (165) — Velepastýřové naši. Zbožné vychování
dítek. Trpělivost nemocným. Pokoj a mír ve vlasti naší. j- dobrodinci.

27. N. Neděle II]. po zjev. Pa'ně. Sv. Rodiny. Sv. lana zlatoústého, bisk. uč.
círk. (497). ——Spolek sv. Rodiny. Za větší zbožnost křest. otcům.

28. P. Sv. Raimunda, kn. —- Dar horlivé pobožnosti. Pokoření nepřátel církve.
, Obhájci katol. zájmů. Požehnání katol. podniku. Nepořádné rodiny.

29. U. Sv. Františka Sal., bisk. a uč. círk (1622) — Církevní hodnostář Za
dar tichosti a mírnosti. Rád Salesiánský. jFr. Kl. Horlivé kněžstvo.

Sv. Martiny, p. a m. ve 2. stol. — Setrvánl v dobrém. Sjednocení roz
kolných Slovanů. Vychovávací ústavy. Duše v očistci. Zemřelí rodiče.

31. Č. Sv. Petra Nol., zakl. řeh. (1256) ——Za účinnou lásku k bližnímu. Živí

a zemřelí_ údové katol. biatístev. Vyslyšení proseb našich. 1—bratři.

30; S.
rv—

L odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

Před třemi lety vydal sv. Otec Lev Xlll. litanii k nejsv. Srdci Páně, vyzývaje
mocnými slovy okružního listu všechny věřící k větší úctě a lásce toho nejsv. Srdce,
které tolik nás všechny milovalo. Zároveň tento stařičký kmet, jakož nejvyšší hlava
katolické církve sám před svátostným Spasitelem zasvětil tuto nejsv. Srdci Páně, aby
tato lodička na rozbouřeném moři šťastně přistála do přístavu bezpečnosti. Byla to
krásná tehdy pobožnost, když ve všech katolických chrámech kněží s věřícími za
svěcovali se Ježíši Kristu v nejsv. Svátosti oltářní. Snad ještě potřebnější jesttoto
zasvěcení obnoviti nyní na počátku 20. století. Proto vyzývá opět sv. Otec všechny
členy apoštolátu modlitby, aby v modlitbách i dobrých skutcích svých vždy zasvěcovali
toto nové století Ježíši Kristu, králi nebeskému. Ty () Ježíši, Pane náš, uchovej
v tomto novém století církev svou vší pohromy a propůjč jí bezpečné svobody;
propůjč všem národům klidu a pokoje, aby ze všech úst zazníval hlas: »Nejsvětější
Srdce Ježíšovo vládní a kraluj Ty jediné ve věku, jenž z věčnosti velebné právě zasvítá !:

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 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
důstojné zasvěcení 20. století nejsv. Srdci Tvému ana všechnyúmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říší rakouskou, vlast naši a národ náš
česko-s-lovanský! 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. Lev XIII. r. 189-1.)
Sv. Michaeli archanděle. sv. Cyrille a Methode. orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Zusvčtit-iszisiteli našemu počátek nového století.

Úmysl v únoru 1901: Duch křesťanský v rodinách.

Tis—kema nákladem _bencdiktinské knihtiskárnv v Br.ně



Škola Božského Srdce Páně.
Ročník xxxv. Číslo 3.

lwa©se:——
“vwave—Jvc.,_

(* .-:

Bratří moji, kteří jdete do celého světa, hldsejte všem národům i barbarům velebnoat, moc a neskonc'ené
mzlosrdenství nejsvčteys'íhoSrdce Ježíšova, které k našemu dobru divy činí a po bídě radost způsobuje.

(Biskup marseilsky'.)

STF-53?

\ O žasněte nebeSal
ó užasněte nebesa
A styďte se vše tělesa!
O činy přeohavné,
Aj. samého to Boha
Zběř odsuzuje strohá,
Ú viny nevýpravné!

Byl za třiceti peněz dán,
Tak málo ceněn Bůh a Pán,
Král, jímž svět celý stojí!
Zlý učeník Ho prodal,
Žid vojínům Jej oddal,
Již na Něj táhli v zbroji.

Jak zločince Ho schápali
A ulicemi sápali,

_ A řetěz musel nésti; .
Zběř škubá, týrá, cuchá,
Rve, šlape, tepe, štuchá

..Jej kypíc od neřesti.

Teď na pračirou nevinnost
.Soud ohýralá dává zlost,
By umřel smrtí kříže;
A tudíž ku potupě
Byl předivoké tlupě
Dán svrchovaný Kníže.

Král nebes v běli upraven
Teď před tyrana postaven,
Jenž Jím co bláznem zhrdáp
A místo Stvořitele
A místo Spasitele
Zběř lotra volí tvrdá

Tak Děvice Syn nevinný,
Jímž člověk spasen zločinný,
Byl zbičován a zcásán';
Skrze zlostných katů ruky
Jak škůdce vydán v muky,
A krutě “pruhy zdrásán.

Aj, pohleď, dcero Sionu:
Patř na tu hru a úhonu,
Viz Šalomouna krále! _
Hle, královskou tu šatku,
Jíž národ zrádný k sňatku
Jej zdobil v zlobě stálé.

Aj tvář jest od ran zsinalá,
A hlava trním prorvalá,
Hruď, bok, hřbet krví pojen;
Tou šarlatovou zdobou
Byl Král tvůj onou dobou
Skrýt, upraven a strojen.

FR. SUŠIL.W“



_ Věřím V Boha.
&% ' (Část-další.)

eliký — všemohoucí jest Bůh; stvořením celého světa, stvořením
=. člověka & andělů, zjevil tuto svoji všemohoucnost. Avšak netoliko
stvořením jeví se moc Boží, i zachováváním a řízením veškerenstva.

Vystav si dům co možná nejpevnější, nebudeš 11ale h_leděti, aby
' i“ V dobrém stavu udržován by,l zpustne časem a rozpadne se. A hle,

ten ohromný svět s tolika různými částkami svými, ten trvá neustále, již po
tolika tisíciletí. Vůle a moc Boží drží ho pohromadě, dává mu silu k životu, řídí
všecko k vytčenému cíli. Kdyby Hospodin jen na okamžik odvrátil moc svou
od světa, rozpadl by se zase v niveč. Svatý Augustin praví o tom: »Svět není,
jako jiná budova, která nějaký čas státi může i když stavitel se od ní vzdá'il,
svět nemůže ani okamžik .děle trvati, jestliže ho Bůh' nezachovává.: Neboť Bůh
nedal toliko hmotě tvar, nýbrž stvořil i hmotu z ničeho, a protoby zase tato
v nivečše obrátítí musila, kdyby ji Bůh ustavičně nedržel, tak jako kámen okamžitě
padá, pustí-li jej ruka posud držící.

Zachovávání světa, jest tedy ustavičně tvoření a proto jest to důkazem
moci, lásky a dobroty Boží ku všemu stvoření. O jakými díky jsme tedy Bohu
povinni, netoliko za naše stvoření, nýbrž i za naše zachovávání! Jak nevděčný
jest člověk, jenž .hřeší a Boha uráží, vždyť i ten okamžik, v němž tak činí, jest
jen darem Božím! Kěž bychom si byli toho povťdy vědomi, oč, že by měně bylo
hříchů na světě? -— Ale ještě něco jiného máme míti na mysli. Bůh zachovává
svět i nás jen tak dlouho, _jak se jemu libí. Dokud mocná ruka Hospodinova svět
i nás opatruje, tu radovati se můžeme ze života; avšak každé minuty může Bůh
od nás ruku tuto odvrátiti a my sklesneme v hrob. Proto napomíná nás Spasitel:
»Bděte, neboť nevíte dne ani hodiny-; Bůh zůstává Pánem veškerenstva a proto \
řídí vše podle své svaté vůle. Jako Otec stará se o vše. Nepí ani jednoho tvora,
byť by v přírodě nejmenším byl, o kterého by se prozřetelnost Boží nestarala.
Proto praví Kniha moudrosti (6, 8)': »Bůh učinil malé i velké a stará se stejným
způsobem o všecky.: A jak ohromnou rodinu živí denně Bůh-Otec nebeský? Praví
se, že na světě žije 15 set milionů lidí, ati všichni muší denně jisti, & Bůh
skýtá všem. Považme to nesčíslné množství zvířat, ptáků a ryb, a všecka tato
zvířata denně potravy potřebují a Bůh jim ji dává. Jak- ohromnou to spižírnu
založil Otec nebeskýna zemi, která rok co rok dává všem potravy hojnost na
každý den? Jak krásně pěje proto David v žalmu svém 199.: »Oči všech doufají
v Tebe, ó Pane, a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Otvíráš ruku svoua naplňuješ
všecko živoucí požehnáním.: Ale kolik lidí je na světě, kteří na tuto Boží štědrost
zapomínají! Kolik jich sedá k pokrytému stolu, aniž by dárci pokrmů poděkovali
modlitbou? O jaký to nevděk, rozumného _tvora nedůstojný! Proto modleme se
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zbožně před i po jídle, děkujíce Otci nebeskému za dary jeho & proslce, aby
laskavě odvrátil neúrodu, neštěstí, hlad, válku, nemoci od sluhů svých. V žádné
křesťanské rodině nemá se modlitba před a po jídle zanedbávati; protož rodičové
nabádejte k tomu děti své již od malička, dávejte však také sami dobrý příklad.

Bůh jest netoliko Otcem veškerenstva, on jest také jeho králem
svrehovaným proto řídl vše za tím účelem, ku kterému stvořeno jest., t. j.
ku cti & slávě Boží & dobru lidstva. Nic na světě tedy „neděje se bez vůle &
vědomí Božího, nic neděje se náhodou. Náhody není. »Kdo může říci, že se něco
děje bez rozkazu Páně'h táže se prorok Jeremiáš. (Pláč 3, 37.) A Kristus Pán

5.
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praví: »Bez vůle Boží nespadne ani vrabec se střechy, ani jediný náš vlas s hlavy.:
(M. 10. Luk. 21.) Bůh jest králem, jeho vůle se vždy musí státi. Plní-li ji lidé
dobrovolně, tím lépe pro ně, dojdou odměny, neplní—lijí, musí trestem přece vůli
Boží nad sebou uznati. A Pán náš & král jest plný lásky a moudrosti. Pohleď
jen na celý řád světa! Jak jest vše rozumně a velemoudře zařízeno, rozděleno,
& jaký soulad by panoval, kdyby jen lidé svou převrácenou vůlí; hříchy, tento
pořádek Boží nerušili! Kameni, rostliny a zvířata rozdělil moudrý vládce všem
pásmům světa, & nadal je vlastnostmi, že všude žíti “mohou a lidstvu k užitku
býti. Pro žhoucí poušť stvořil Bůh velblouda, pro step sněžnou na severu soba
k témuž účelu, jako u nás domácí zvířata. Podle přísných zákonů střídá se den
a noc, jakož i roční počasí dle jednotlivých dílů světa. Aj, na vteřinu určitě
pohybuje se každá hvězda na své dráze. Ba i mimořádně zjevy v přírodě posílá
Bůh za moudrým účelem: blesky šlehají, hrom burácí, kroupy, dešť, sníh, všecko
vyměřeno jest k užitku veškerenstva, k prospěchu lidstva. Pozoruj jenom tuto
božskou moudrost v řízení světa a zajisté propukneš ve chválu a velebení Pána
svého; radost i útěcha naplní srdce tvé! Ano radost, radost čistá, ušlechtilá by
zahřála srdce naše, kdybychom si více všímali díla Božího kolem nás a v nás!
V dýmu hospod, v hluku krčem, v pařeništi zla a hříchu, hledají nesčetné davy
lidstva radost a potěšení, ale jaká je to radost! Nezahřívá, nešlechtí, naopak
otupuje a kazí; krátí věk a sežírá nejlepší síly těla i ducha. A lidé tací chodí
denně v nejkrásnějším a nejvelebnějším divadle, kde Bůh ukazujeimoc i lásku
svou, a přece nevšímaji si toho, srdce jejich jest vůči Bohu a jeho nezměrné
lásce, jako led studené. O pozorujme častěji dílo Boží v přírodě, uvažujme jeho
vznešenost, moudrost, užitečnost, a srdce naše pocítí radost, která je ob'aží,
ušlechtí, a povznese od této hroudy zemské k stvořiteli a Otci nebeskému, radost,
která vypukne v ples díkůčiněni a chvály. A radost tato, všecky jiné _převýšující,
nestojí peněz, neškodí zdraví,'nekrátí věk, nevede k hříchu, jest to radost čistá,
věru již odlesk radosti nebeské, neboť skýtá duši mír a pokoj! —

Avšak na druhé straně opět litovati musime, že mnoho je těch, kteří sice
přírody si všímají, ji zkoumají, z ní se těší, ale při tom na stvořitele a Pána
jejiho zapomínají. Sama ze sebe prý povstala ——praví — sama sebou trvá a
proto přírodu zbožňují, stvoření _Boží upírají a Boha zapírají. Hle jak zde se'
snoubí nevěra s lichou učeností. Ačkoliv zdravý rozum nám na ruku dává, že'
nic samo ze sebe nepovstává, přece učenost bez Boha a víry tak tvrditi si troufá,
a místo co by k Bohu, pramenu vší moudrosti vedla, čím dál tím více od .Boha
se vzdaluje a na scestí odchyluje. Věda pravá musí k Bohu vésti, musí s věrou
se srovnávati, neboť obou původcem jest Bůh, věda" lichá od Boha se vzdaluje,
neboť v pýše své moc rozumu lidského přemršťuje.
' A hle, pánem tohoto celého viditelného stvoření učinil Bůh člověka, toho
ustanovil za nástupce svého na zemi, tomu podřídil vše, on béře užitek z veške
renstva. Proto nada! Bůh lidi vlastnostmi, jaké neuštédřil žádnému jinému tvoru
na zemi, stvořiv jej k obrazu &podobenství svému. Příroda celá jest dílem Božím,
člověk ale dítětem Božím. Proto mu dal průvodce v tomto životě, knížete nebeského,
anděla strážného, aby vedl dítě Boží bezpečně a jistě, po cestě tímto světem,
proto očekává ho Bůh po skončené pouti pozemské ve vlasti nebe-xké. Jak krásný
a jak vznešený jest cíl náš._ Neupadneme v zapomenutí, nesklesneme v niveč,
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nýbrž žíti, ba kralovati máme u Boha na věky. A odleskem, jakousi předtuchou
radostí nebeských, byl prvním lidem ráj. Jak blažený to byl stav prvních lidi,
dokud Boha poslouchali! Na těle i duši radovali se z nezkaleného štěstí, v čistotě
mysle své ochvali s Bohem jako laskavým Otcem, rozum jejich byl obrazem
rozumu Božího, vůle jejich odleskem vůle Boží.

Pouto, které spojovalo lidi s Bohem bylo nejkrásnější, nejpevnější, byla
to láska. Aby však člověk z této lásky Boží větší radost měl, jakožto rozumný
tvor, proto poskytl mu Bůh příležitost, aby lásku svou k Bohu v poslušnosti od
kázal a tak si také částečně darů Božích na zemi &blaženosti nebeské zasloužil.

Proto dal Bůh prvním lidem přikázání a učinil poslušnost podmínkou dalšího
trvání blaženého stavu. I přikázal Bůh Adamovi: »Ze všelikého dřeva rajského
jez, ze dřeva dle vědění dobrého a zlého ať nejíš: neboť kterýkoliv den bys z něho
jedl, smrtí umřeš.: (1 Moj. 2, 17). Ejhle, toť první přikázání Boží, které mělo
rozhodnouti nad životem rajským anebo ztrátou jeho. Přikázaní krátké, jasné a
také lehké, ač veledůležité, neboť hrozný trest hned připojen jest na' jeho pře
stoupení. Trestem tímto chtěl Hospodin upozorniti lidi první na důležitost poslušnosti
a přispěli ještě na pomoc jejich vůli. Neopomenul Bůh ničeho, co by hřích od
vráti mohlo, proto celá jejich vina těžce dolehla na hřešící lidstvo. Satan, odvěký
to nepřítel Boží, jenž vzbouřiv se na počátku proti Bohu, svržen jest do propasti
pekelné. Tento satan záviděl lidem šťastný jejich stav, záviděl jim lásku Boží,
o kterou se sám zpupnosti svou byl připravil. A nemoha Bohu škoditi, vylil si
vztek svůj na lidech. I pokoušel Evu k neposlušnosti, sliboval ji ještě větší bla
ženost, vzbuzoval v ní pochybnost o trestu Božím a zviklal vůli její, že přestoupila
příkaz Boží, vzala ovoce a jedla a dala Adamovi a ten jedl. První hřích byl
spáchán! A jak se vymstil na hřešících! Hrozba Boží se splnila. Pouto lásky
přetrženo jest, lidé ztratili milost Boží, přestali býti dětmi Božímií Obraz Boží
v nich se setřel, rozum se zatemnil, vůle-se zhoršila. Proto praví církev: prvním
hříchem stal se člověk dítětem d'áblovým. A je tomu tak! S ďáblem se spolčil
proti Bohu, ďábla více poslouchal nežli Boha, proto i úděl ďáblův stal se jeho
údělem ——zavržení a zatracení od Boha! A co nejhroznějšího při tom, jest to,
že netoliko první lidé a vlastní vinníci tak byli potrestáni, nýbrž, že tentýž trest
stihnouti měl všechny jejich potomky, celé člověčenstvo lidské, neboť v »Adamovi
zhřešili všicknic. Bůh zavrhl lidstvo; každý člen jeho přichází tedy na svět s kletbou
Boží v duši. Bůh jest sice jeho stvořitelem, i otcovským zachovatelem, ale nikoli
více Otcem, jakým byl před hříchem. Proto i dům otcovský, pravá otčina lidstva
— nebe — zavřeno jest hříšníkům. Tak to žádala přísná spravedlnost Boží!
Než, kdo vyzpytuje hlubokou lásku Boží? Stav tento neměl věčně trvati. Bůh
smiloval se nad neštěstím milých dětí svy'ch, uznal, že piece nehřešili docela
z vlastní vůle. své, beze všeho nátlaku & pokušení z venčí, jako satan a jeho padlí
soudruzi. „Bůh viděl, že pokušení zlého ducha zlomilo dobrou vůli prvních lidí,
a proto ustanovil jinak s nimi naložiti, nežli s padlými a hříšnými anděly. Tyto
zavrhl Bůh na věky, lidstvo však jen na čas. Kořist, které si satan vydobyl, měla
mu býti zase vyrvána, a to samým Synem Božím, Vykupitelem lidstva! Proto
hned po hříchu přislíbil Pán lidstvu Vykupitele, který neskonale zásluhy si získá
a tyto zásluhy lidstvu hříšnému daruje, aby tak spravedlnosti Boží zadost učiněno
bylo. 0 jak krásně, jak útěšně zní první proroctví o Spasitelovi z úst rozhněvaného
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& uraženého Boha! Pravíť k satanovi, jenž se skrýval v podobě hada a již jásal
nad vítěZstvím: »Nepřátelství položím mezi tebou a ženou, mezi semenem tvým
a semenem jejím, onať potře hlavu tvou, a ty úklady činiti budeš patě jejic.
(1. Mat. B.) Tak oznámil Bůh sám konec panství ďáblova nad lidstvem a znovu
zřízení poměru prvotněho mezi Bohem a lidmi. Ženou touto jest blahoslavená
Matka Páně Maria Panna, a jejím semenem Ježíš Kristus, Syn Boží a Spasitel
náš. A tu přicházíme ke druhému článku víry, jenž zní:

2. „i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho“

Ježíš Kristus! O jméno krásně, sladké a velebné, jméno nade všecka
jména chválené v-nebesich od nesčetných kůrův andělských! Jméno Ježíš, koruno
svatých, vítězství mučeníků. čistoto panen!

Ježíš Kristus! Jaké to jméno útěchy plně pro nás pozemšťany!Slyší
je chudí & nenaříkají už, slyší je nemocní a nebědují už, zapomínajíce na bolesti
a útrapy; zvuk jeho sílí slabě, pozvedá mdlě, utvrzuje spravedlivě; jměno toto
straší hříšně, ale zároveň naplňuje naději v milost odpuštění, jménem tímto
obnovena byla tvářnost ce'ě země. Ježíš Kristus! — jméno toto požehnané zničilo
hroznou moc pohanství, přemohlo zlobu ďáblovu, rOZplašilo tmu z duší a rozžalo
světlo praveho poznání Boha. Ježíš Kristus! O jméno přeíivné, před nímž skláněti
se musí kolena těch, kdož jsou na zemi i pod zemí i v nebesích, neboť není
jiného jména dáno lidem, v němž by spaseni byli, nežli jméno Ježíše Krista. Proto
rozezvučiž se chvála Ježíšova z úst i srdcí všech milionů lidstva, a s anděly
v nebesích pějme: »Svatý, svatý, svatý jest Beránek, jenž na trůnu sedí.: »Pochválen
buď Pán Ježíš Kristus až na věky. Amen.: Tento pozdrav nechť tisícerou ozvěnou
se ozývá po světě celém, nechť letí od úst k ústům, od srdce k srdci! A co
činí jméno »Ježíšc tak sladkým, tak svatým, tak útěchyplným, tak krásným?
Proč skláněti se mají před ním kolena všech? Proč klaní se jemu nebesa i země,
proč chválí je celý svět? Jest to jméno přelaskavého Syna Božího, jenž od věčnosti
trůní s Otcem svým, v čase ale blaženost nebeskou opustil,_ na tuto naši zemi
sestoupil, člověkem se stal, učil, dobře činil, trpěl a na kříži zemřel, aby dílo
vykoupení světa vykonal. '

Ježíš Kristus jest jednorozený Syn Boha Otce, jest Bohem a člověkem
zároveň, jest naším Pánem, učitelem a zákonodárcem,

>Tys můj Sync — praví Bůh Otec ku Kristu Pánu — »a já od věčnosti
_zplodiljsem tebe.< »Já budu jemu“ Otcem a on bude mi synem.: A proto dí:
na klanějte se jemu všichni andělé Božíc. (Žid. l.)

Ještě slyšíme hlas Otce nebeského, jak praví při křtu Páně a jeho pro
měnění se na hoře Tábor: »Tentoť jest můj milý Syn, v němž se mi dobře
zalíbilo.: A hlas tento pron'ká duší naší a my s nebes anděly kláníme se Ježíši
Kristu a voláme: Ano, ano, Ty's Boha jednorozený Syn — toť naše víra, Ty's
náš Vykupitel — t'ot naše naděje, Ty's náš Pán laskavý, dobrotivý, náš učitel
a vůdce — toť naše láska. I Kristus Pán sám nesčíslněkráte o svém božství &

synovství Božím promlouval. »Já a Otec jsme jedno: — pravil — _»kdo mne
vidí, vidí i Otce; skutky, které já činím, činí i Otec; učení, které vám zvěstuji,
není mé, nýbrž Otce, který mne poslal . A když se ho před smrtí tázal u soudu

Kaifáš, a zapřísahal ho, pověděti pravdu: »Jsi ty Syn Boží?< tu v celé velebnosti
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své odpověděl klidně Pán: »Ty jsi řekl — jáťjsem. A já pravím vám: Od tohoto
času uzříte Syna člověka sedícího na pravici moci Boží a přicházejícího v oblacích
nebeských.c (Math. 26, 64)

A jak soudili 0 něm apoštolé jeho, kteří přece tři léta s ním obcovali,
řeči jeho slýchali, skutky jeho viděli, život jeho pozorovali? Když se jich Pán
Ježíš táže: »Zač máte vy mne?c tu předstupuje Petr a jménem všech slavně
prohlašuje: »Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.: A Spasiteli líbila se tato odpověď
i odměňuje. Petra za to slovy: »Blahoslavený jsi, Simone, synu Jonášův, neboť
tělo a krev nezjevilo toho tobě, ale Otecmůj, který jest v nebesícha A jak volá.
nevěřící Tomáš, když byl vzkříšeného Spasitele shlédl: »Pán můj a Bůh můj.:
A Nathanael volá: »Misíře, ty jsi Syn Boží a král Israelskýc (Joh._ 1, 48). A když
byl Pán nás Petra již již tonoucího uchopil a takto zachránil, a se do lodičky
vrátil, tu ti, kteří v lodičce byli — apoštolé — přistoupivše klaněli se jemu, řkouce
»Jistě Syn Boží Jsi Ty.< (Meth. 14, 31). A Marta, sestra Lazarová, v jejichž dům
často Spasitel zavítával, pravila k němu když byl přišel vzkřísit Lazara: »Ovšem
Pane, já jsem uvěřila že, jsi ty Kristus, Syn Boha živého, kterýž již na tuto zemi
přišel.: (Jan 11,27).

Tak zářilo božství z požehnané osoby Páně, že všichni, kdož s ním byli
a pravdy si všímali, uvěřiti musili, že Synem Božím jest. A spasitelné toto a
útěchy plné učení o božství Ježíšově nesli apoštolé a učeníci ku všem národům
země řkouce: »Kdožkoli by vyznával, že Ježíš jest Syn Boží, Bůh v něm zůstává
a on v Bohu: (1. ep. Janova 4, 15). A národové poznali a uvěřili v božství toho,
jenž člověkem se stal v čase a na kříži lidstvo vykoupil, v Ježíše Krista jedno
rozeného Syna Božího.

A Ježíš Kristus—_také veřejně dokázal, že v osobě jeho požehnané'spojuje
se božství i člověčenství. Pohled'rne jen na divotvornou jeho moc, uvažujme jeho
zázraky! Příroda bezživá poslouchá jeho vůle: voda proměňuje se ve víno, bouře
na moři se utišuje na slovo jeho, moře jest mu pevnou půdou, po níž bezpečně kráčí,
pět chlebů a dvě rybičky množí se v jeho svaté ruce tak, že 5000 mužů možno '
nasytití, ryby na jeho povel sbíhají se, aby naplnily sítě lovících apoštolů, On
jest Pánem nemoci a smrti. Hluší slyší, slepí prohlédají, němí zase mluví, malo
mocní se očišťují, kulhaví a dnou sklíčení skákají jako jelen, rozličné nemoci
v okamžiku se ztrácejí, jakmile Ježíš poručí-. A to vše beze vší jiné pomoci, bez
léku, jediným slovem, které působí i v dáli. Ba i smrt jest'přemožena — dcera
Jairova, mládenec Naimský a starý Lazar, jenž již 4 dny v hrobě ležel — na
rozkaz Páně vstali z mrtvých. O kdo vypočte všecky ty zázraky, které Ježíš
Kristus vykonal na čest Boží, na potvrzení učení svého a k blahu trpícího lidstva?
Proto hlasitě volaly zástupy udiveného lidu: »Ano, ano, ty jsi Kristus, Syn Boha
živéhotc Ano i satan viděl v něm Pána svého a Všemohoucího Boha, proto žádal
na něm zázraky na poušti: »Učiň z těchto kamenů chleba: a ;Spusť se s věže
dolů-. A tentýž satan prchá zase ve svou podzemní skrýš, jakmile Pán velí:
»Odstup ode mne, satanáši.: Ejhle, tak zjevil Pán náš božství své, že andělé přišli
& se mu klaněli, že lidé pokorně je vyznávali, že i sám ďábel uznati je musil.
A proto jaká to bolest pro věřícího křesťana, když vidí, že přece lidé jsou, kteří
božství Kristovo zapírají. () jaký to hřích, jaký to zločin! Hřich tento ani ďáblové
spáchati nemohou, neboť i oni v Krista věří a'se třesou, jen lidé v pýše své a
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zaslepenosti nevěrou svou mohou i ďábly předčiti. O jaký to hrozný hřích! A přece,
Bohu budiž žalováno, není na světě řídký._ Proti víře a božství Páně brojí se
v nesčíslnýchknihách, novinách, schůzích, řečech, dílech vědeckých, posluchárnách,
učebních síních. Krista sice za nejlepšího člověka vydávají, ale to nejlepší na
něm a to pravé, to jest božství jeho, mu upírají. A přece sám slbvy svými je
ze lži usvědčuje! Proto slyšíš—litakové rouhavé řeči, zacpi uši své, aby neslyšely,
vidíš-li takou neznabožskou knihu, neb noviny, neb kalendáře, ó nebeř je ani
do ruky, neřku-li kup si je, pryč s nimi, je to had, který jedem otravuje; do
ohně s takým škvárem, jinam nepatří! Zachovej si duši i mysl čistou a nezapomínej
na slova Páně: »Kdo nevěří, bude zatracen, ano už jest zatracen, že nevěří
v Syna Božího.: (Jan.)

Modli se k Bohu každodenně o světlo svaté víry abys se upevnil v božské
pravdě a odolal všem lichým výmyslům lidským.

Avšak Ježíš Kristus nedokázal božství své toliko svou všemohoucnosli

v zázracích nýbrž i jinými důkazy. _
Uvažujmejen jeho vševědoucnost která se jeví v jeho řečech. Pán

naš zpytuje nejtajnější myšlenky člověka a zná je, neboť se táže Farizeův: »proč
pak myslíte zlé věci v srdcích svých?c Předpovídá zradu Jidášovu a zapření
Petrovo, ví napřed o svém odsouzení, o svých útrapách a bolestech, o ohavné
smrti na kříži. Předpovídá své z mrtvých vstáni a na nebe vstoupení, slibuje
seslání Ducha svatého. S bolesti oznamuje .pád a zkázu Jerusaléma a zničení
krásného chrámu, předpovídá osud lidu židov—kéhoa poslední soud světa. A vše,
až na to poslední se již na vlas vyplnilo. Kdo jest vševědoucí? Jediný jen Bůh!
A zkoušejme jeho vezdejší život! Jaka to slabost a dokonalost! V těle lidském,
úplně nám rovném, žil Spasitel dlouhá léta na světě, podroben byl témže potřebám
životním — práce, starost, bolest, utrpení, bylo jeho údělem, ba i pokoušeti se
dal ——ale v jednom nám nebyl roveň — v hříchu a ve zlé náklonnosti. Ač si
nepřátelé jeho práci všemožnou dali, ač ho dnem i nocí stíhali, aby jen stín
zlého na něm shlédli, přece se jim to nepodařilo a Pán nás jim směle mohl
otázku dáti: »Kdo z vás může mne z hříchu' viniti?c A neodpověděl ani jeden.
Nebylo člověka na světě ani před ani po Ježíši, jenž by takou slynul svatosti a
dokonalostí života On jediný to jest, jenž na takové výši stojí, nebot člověčenství
jeho spojeno jest s božstvím.

A tento Syn Otce nebeského, Bůh z Boha, Bůh od věčnosti, ráčil se
podvoliti úloze vykupitelské z lásky čisté k nám. Ano přijal na sebe člověčenství,
aby v něm zadost učiniti mohl božské spravedlnosti za všecky hříchy celého lidstva.

A jak Syn Boží se člověkem stal, o tom jedna třetí článek víry.
Bon. HENDL.



Užitečnost přikázani postniho.
vll;

sebe sám, vezmi kříž svůj & ná

sleduj inne. (Mat. 16, 24)

, E732. kům, které učitelovémou

q “(=" drosti křesťanské doporučují a chválí, která však
svět zachovávati nechce a

jim se protiví, patří mimo pokoru a
modlitbu také půst. Přikázaní postní
však bývá ve světě, a to zejména za dnů
našich, nejméně zachováváno; nesčíslní
katolíci přestupují je, ba vysmívají se
ještě těm, kdož je zachovávají. »Vždyt
jest to jen přikázání církevní a ne Boží,:
tak sebe samy konejší. Ale, milý brachu,
rozvážil a uvážil jsi také, kdo je to církev
a jakou váhu mají její přikázani? Což
jsi již zapomněl, že církev svatá jest zá
stupkyní Pána Ježíše na zemi, který jí
svou plnou moc odevzdal a že dle jeho
vlastních slov ten, kdo církve neposlouchá,
za pohana a publikána, veřejného hříš
níka, pokládán býti má? yKdo vámi po
hrdá, pohrdá mnou, a kdo pohrdá mncu,
pohrdá tím, jenž mne poslal,< tak pravil
_Pán k apoštoiům (Luk. 10). Pohrdáš li
příkazem církevním o po-tu, na kterýž
přece církev velikou klade váhu, pohrdáš
církví, pohrdáš Ježíšem Kristem a Jeho
Otcem, Bohem nebeským. A myslíš, že
jest to něco malicherneho pohrdati
Bohem, jenž svého jednorozeného Syna
na tento svět poslal, aby nás učil skutkům

'i „ dobrýma záslužnýmskut

\

bohulibým a záslužným a ukázal nám
cestu k spasení? O zajisté tak zpozdilým
nejsi! Nechceš-li tedy Bohem a Spasitelem
svým potrdnouti, nesmíš pohrdati církví
aniž jejími příkázaními, které zajisté ne
nadarmo byla dala, a k těmto patří i
třetí přikázaní církevní o postu. Jest
tedy přikázaní toto sice od cirkve dané,
ale prostředečně jest přikázaním Božím,
neboť patří ku skutkům sebezapírání,
které Spasitel od nás žádá.

Ovšem táže se tak mnohý: »Co pak
z toho Pán Bůh má, postím-li se a co
mu na tom záleží, činím-li to nebo ne.:
0 jak zpozdilá to otázka! Jaký pak
užitek má Bůh všemohoucí ze všech

tvých dobrých skutkův a tvých ctnosti?
anebo jakou škodu bere z ttho Bůh,
jest-li hřešíš a jeho vůli neplníš? Bůh
nás nepotřebuje, nepotřebuje k blaženosti
své ani našich dobrých skutkův aniž
trpí škody z našich hříchův. On jest
všemocný a sám sobě dostačuje. Co jsme
oproti Bohu? Prášek, ba ještě méně,
jsme pouhé nic u porovnání s jeho mocí.
Může-li malinký prášek zastíniti lesk
slunce? Či může tvé světlo jas sluneční
zvýšiti? Obé jest nemožné. A proto ne
k vůli prostěchu či škodě Boží, dala
církev toto přikázaní, nýbrž ku prospěchu
našemu; z milosrdenství a lásky ukazuje
tobě církev cestu, která vede k spasení,
ukazuje tobě skutky, které tobě prospí
vati mohou. Sobě tedy postíš se, ne
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Bohu; sobě prospíváš tím, ne Bohu;
sobě však také škodíš, ne Bohu, jenž tebe
nepotřebuje. Užitečnost však sv. postu
není tak nepatrná, abys ji zavrhoval.
Poslyš příběh ze starého zákona. Na
buchodonozor, kral babylonský, dobyv
Jerusalema, odvlekl židy do zajetí ba
bylonského. Syny knížecích rodin židov
ských dal ve svém paláci vzdělávati
v tamějších vědách a umění, a stravu
posílal jim ze své královské kuchyně.
Čtyři alejinochově Daniel, Anania, Azaria
a Misaěl vzpěčovali se pokrmů těchto
jakožto zákonem nečistých požívali, a
proto prosili představeného dozorce, aby
jim daval jen luštěniny a vodu. Dozorce
ale bál se krále, kdyby snad mladíci
tito hůře vypadali nežli ostatní a proto
nechtěl svoliti. Daniel avšak prosil dále,
aby jen toho s nimi zkusil a to po deset
dní. A hle, za deset dní vypadali tito
jinochové postu milovní lépe a sličněji
nežli všichni ostatní z kuchyně královské

. krmení. Tři léta žili takto oni mládenci

v ustavičném postu a Bůh jim mimo
zdraví—tělesnédalještě takovou moudrost
ducha, že sám král, když se jich na
něco tázal, jejich odpovědi za desetkrát
moudřejší měl, nežli byly odpovědi všech
jeho moudrých a zkušených rádců. Tak
odměnil Bůh plnění přikázání postního
dary tělesnými i duševními.

Obraťme nyní zraky své na dobu
naši. C) pak je nejčastější příčinou tak
mnohých nemocí lidských. Nestřídmost!
NaOpak vidíme však, že lidé střídmí, byť
by i sebe více pracovati musili, přece
poměrně zdravější jsou a tak snadno ne
onemocní. To věděli i pohané, proto
nechávali staří Sparťané děti své často
se postiti, čímž tyto tak na těle aduchu
zmolíutněly, že pak ve válce všecky
svížele, hlad, žízeň, horko, zimu, bez
velikých obíží snášeti mohly a při tom\
zdravy zůstávaly. Císař Aurelian, jenž
již 66 let starý'byl, aniž by byl jen jeden—

kráte nemocen býval, byv otázán, co
ho tak ve zjraví uchovalo. odpověděl:
»Denně pohybuji se na čerstvém vzduchu
hodinu & zdržují se každý týden jeden.
den skoro všeho pokrmu, to je můj
lékař, toje můj lék.: A proč radí lékařové,
abychom se zdržovali nápojů rozpalujících
a abychom v nemoci si újmu v jídle
činili? Poněvadž je střídmost co nejvíce
zdraví prospěšná, jest nejlepším a jistým
lékem. A nemocný, jenž by nedržel
dietu dle předpisu lékařova, zajisté by
si nemoc ještě zhoršil. Tak udržuje tedy
půst zdraví naše a je-li porušené, na
pravuje je zase.

. Proto není divu, že staří poustevníci,
kteří takořka postem živi byli, tak vyso
kého věku dosáhli. Sv. Antonín Egyptský
byl 105 let stár, sv. Pavel poustevník
115, sv. Simon jenž na sloupu bydlil
110 let, sv. Arsen a Romuald 120 let.
[ mudrci pohanští k vůli dlouhému životu
se rádi postili. Tak slavný pohanský
lékař Hippokrates dosáhl věku 140 let.
A když se ho ptali, čím to je, odvětil:
_:Nikdy jsem se dosyta nenajedlx. Tak
pohané i křesťané potvrzují výrok písma
sv.: »Kdo střídmě žije, prodlužuje si
život-. (Kaz. 37.) Ejhle, jak užitečný jest
tedy půst pro tělo, vždyť jest zdraví
z pozemských pokladů největší. Zdravé
tělo jest dobrým a užitečným nástrojem
ducha a půst napomáhá k tomu. 1 dlouhý
život jest velikým dobrem, neboť čím
více dobrých skutků můžeme vykonati,
tím vícezásluh může ne pro nebe sobě
získati. A i k tomu napomáhá půst. Proto
jestliže toto uvažíš, zajisté neřekneš,žejest
přikázaní postní malicherné a nepotřebné,
ano uznáš, že je veleužitečné; a proto
že sobě sami co nejvíce škodí, když je
zachovávati nechtějí.

Avšak užitek tento pro tělo, zdraví
a dlouhý život jest-přece jen nepatrný
u porovnání s užitkem postu pro duši
a život její, u porovnání s užitkem, který
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nam přináší ku blahu pozemskému a
spáse věčné.

Tři veliké nepřátele má naše duše
zde na zemi, kteří ji zdržují na cestě
ku spasení a veliké jí v cestu kladou

Pňkladem nám to dokazuje sám Spasitel
nás. 40 dní postí! se přísně na poušti &
přemohl vítězně pokušení ďablova. Půst
a modlitba jsou nejmocnější zbraní proti
satanáši. Vždyť„praví sám Spasitel k apo

překážky; Tito jsou: 1. satan poku- | štolům, kteří si stěžovali, že nemohou

' “\W. -» u

šitel, 2. svět, 3. žádostivost na- [ zposedléhočlověkavyhnatiďáblanTento
šeho těla. A proti těmto mocným ne
přátelům skýtá nám sv. půst rovněž
mocnou a vítěznou zbraň a ochranu.

Pokušení zlého ducha odolá.
&přemůže snadněji ten, kdo se rád postí.

druh zlého ducha může jen modlitbou a
poslem vymýcen býtix Totéž učí nás svatý
apoštol Petr řka: »Bud'te střízliví a bděte,
neboť nepřítel náš, ďábel, obchází jako
lev řvoucí, hledaje, koho by sežral..



I'druhého nebezpečného ne
přítele našt duše, svět, přemáhá ten
snadno, kdo si postu hledí a sama sebe
zdrženlivosti přemáhá. Jistá šlechtična
měla ve svém pokoji dva obrazy; jeden
představoval krále Alexandra Makedon
ského, držícího v ruce kouli zemskou a
druhý sv. Aloisia, jak staví nohu na
kouli zemskou. Oba tyto obrazy ukazo
vala paní tato dětem svým a vysvětlovala
jejich význam. Děti ovšem jako vždy
dávaly matce rozličné otázky. Tak tázalo
se jedno: »Co pak je sv. Alois také
králem? podmanil si celý svět, že naň
nohu svou staví?< A tu matka vykládala,
že sv. jinoch Alois světem i jeho roz
košemi pohrdá, proto po nich šlape. »A
hled', maminko,< zvolalo jedno dítě, »to je
Alois přece větší král než Alexander,
vždyť šlape po světě, ale Alexander musí
svět nésti.<< Dobře to dítě povědělo. Ale
xander při vší své moci byl přece světu
podroben. Aloisius však měl srdce, které
daleko nad svět se povzneslo, neboť
přemohlo sebe sama. Svět a jeho ná
strahy neuškodí zajisté tomu, kdo smysly
své na uzdě drží a pánem každého hnuti
srdce svého jest, slovem, kdo umí sebe
přemáhati.

A jak je to možné? Vždyť žádo—
stivost našeho těla je tak mocná, tak
prudká, že jest ze všech tří nepřátel
spásy naši nejsilnější. Pokora jest ovšem
první a nejhlavnější prostředek, modlitba
i sv. svatosti musí k tomu napomáhati,
ale bez postu nebude \itězstvi nikdy
úplně, nikdy skvělé. Když Absolon před
otcem Davidem uprchl, poslal pro Joaba,
vojevůdce, aby k němu přišel. Posilal
často, ale Joab nešel. Tu zapálil Absolon
Joabova pole s osením a Joah, boje se
ještě horšího, hned se k Absolonovi do
stavil. Ejhle, pokud osení stálo, byl Joab
neposlušným, jakmile alespáleno bylo,
poslechl ihned. Tak se to má i s tělem
a duší. Pokud se tělu ustavičně po
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krmu dostává a to v hojné míře, tu
nedbá napomenutí duše, bažt, pachtí
a shání se po rozkošech a radovankách
i hříšných, jest vzdorné & neposlušné;

jakmile však se nlu odebéře pokrm a nechá
se postiti. tu skrotne, zapomene na všecko
rozkošnictví, poslouchá duše, jest po
korné a tak vysýchá samo sebou zřídlo
hříšné žádostivosti. Kdo tedy se postí,
tomu není tak těžké zůstávati čistým a
cudně žíti, neboť postem hasí se oheň
nečistých žádostí. Kdo se postí, drží
lehce jazyk svůj na uzdě atak vyvaruje
se třetině všech hříchů, které jazykem
se páší, neboť půst dodává duchu svo
body a síly, aby panoval nad jazykem.
Kdo se postí, není tak náchylným k zlosti,
neboť kdo může tak mocný pud po po
krmu přemáhati, přemůže i pokušení
k zlosti, vždyť půst i horkost krve mírní.

Tak pomáhá nám sv. půst, pakliže
ho užíváme v duchu kajicném, velice
k vítězství nad všemi třemi našimi ne
přáteli, tak že nám otevřena jest cesta
k nebesům. A proto pochopuješ nyní,
proč církev sv. půst přikázala? Můžeš
ještě pochybovati, zdali půst Bohu milým
a nám záslužným jest? Můžeš ještě se
kolísati, komu máš více věřiti, lidem
světským půst zavrhujícím, anebo slovům
a příkladu samého Spasitele, sv. církve
a svatých křesťanů? O zajisté nikoli!
Miluješ-li duši svou, tu zajisté Opatříš
jí všemožným způsobem blaho věčné a
jedním z těchto prostředků jest půst,
který církev přikazuje a jako poslušný
syn církve rád se tomuto sice těžkému,
ale užitečnému přikázaní podvolíš. Ochota
tato ti zajisté přikázání postní osladí a
ulehčí.

Sv. Augustin praví: Chceš, aby
modlitba tvá k nebi se vznesla? tu dej
ji dvojí křídla, půst a almužnu.: Ajiný
ještě moudřejší učitel, sám archanděl
Rafael praví k Tobiášovi: »Dobrá jest
modlitba společná s postem a almužnou.:
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(Tob. 12.) A když Holofernes chtěl zničiti
Bethulii, tu obyvatelé oblékli se v kajicna
roucha, postili a modlili se k Bohu. A
Bůh se nad nimi slitoval, posilnil Juditu,
tak že město tohoto ukrutnika zbaviti

mohla. Modlitba, půst a almužna při—
vedly pohanského setníka Kornelia k po
znání pravé víry. Před 4 dny, tak vy—
pravuje sám, postil jsem se až do 9. hod.
denní, t. j. do naší 3. odpol., tu stál
pojednou anděl Páně přede mnou a
pravil: »Korneli, modlitba tvá jest vy
slyšena a Bůh shlédl na tvou almužnu,
pošli do Joppe & dej přívěsti Šimona
přijmím Petra.: A Kornelius učinil, jak
anděl pravil, a Petr vyučil jej a celý
dům víře Kristově. (Sk. ap. 10.) Ano,
modlitbaa kajicný půst zachránily město
Ninive, které již soudu Božímu bylo pro
padlo. »Ještě jen 40 dní a Ninive bude
zničenOc,tak volal prorok Jonáš na rozkaz
Boží. A obyvatelé od krále až po ná
de'nníka, bai zvířata., postili se a volali
o milost a dosáhli jí. (Jonáš 3)

O můj Bože, tak četní jsou hříchové
jednoho každého z nás. Séítejme je od
počátku života našeho až po tuto dobu!
Ani nám to možné nebude. O jak velice
jest nám potřebná milost Boží. Jeho mi
losrdenství a odpuštění. A my bychom
nechtěli kajicnym postem této milosti
Boží si vyprositi ? Nechtěli bychom třemi
dobrými a záslužnými skutky, modlitbou,
postem a almužnou, tlouci' na bránu
Božího milosrdenství? Před takovými se
brána tato rada otevírá. Hleď, nekající
duše, na Spasitele svého na kříži! Kristus

Tvůj Pan v největší chudobě a ty toneš
v nadbytku? Kristus trpí hlad & žízeň
a ty nechceš opustili stůl pokrmy pře
tížený? Kristus tvůj král jest obnažen
&ty libuješ si v krásných šatech? Kristus
v bolestech a soužení a ty v sladké
rozkoší? Můžeš se ještě na Krista ukři
žovaného jen podívati &přecev nekajicném
životě setrvati? Můžeš viděti jeho ušle—
hané tělo & hověti choutkám hříšného

těla svého? »Ti, kdož jsou Kristovi,:
praví sv. Pavel, »křižuji tělo své i se
žádostmic. (Gal. 5) »Jestliže s Kristem
trpime, budeme i s Kristem oslaveni,c
tentýž sv. Apoštol. (Řím. &) Proto volají
k nam jeho svatá ústa: »Blahoslavení
jste, kteří nyní lačníte, neboť nasycení
budete, ale běda vam, kteří nasycení
jste, nebot budete teskniti a plakátu
(Luk. 6.)

O jaká radost pro tebe, křesťane
milý, jestliže postem se Pánu připodobníš
v jeho utrpení a jednou na věčnosti za
to odměny obdržíš! Neříkej: gPostiti se
jest mi nemožné.: Jsi-li sláb a nemocen,
tu ovšem od tebe ani církev toho nežádá,
jsi-li však zdrav, tu zajisté i to zmůžeš,
jen když budeš opravdu chtíti. A láska
k Bohu, poslušnost k matce církvi a
starosta vlastní b'aho zajisté pohnou
vůli tvou. Toto umiň sobě: z tohoto dů

vodu vždy svědomitě zachovávati třetí
přikázaní církevní, kterězni: Ustanovené
posty budeš zachovati, a to čtyřicetidenní
půst, čtvero suchých dnů a jiné posty,
také se v pátek masitých pokrmu zdržíš.

Bou. annn.
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Improperia.
Napsal J. ST. PAVLÍK.

Populc mcus, quid fcci tibi aut in
quo contrist-avi te? Respondc mihi!

Kterak sedí samotné město plné3 “% lidu? Učinéna jest jako vdovou
„g paní národů.a Těmito slovy po

číná prorok Jeremiáš své nářky nad
městem Jerusalemem. Jerusalem, jindy
plný lidu, sedí dnes samotný. Kam se
poděli obyvatelé jeho? Na hoře Kalvarii,
tam jsou shromážděni, aby se dívali na
velesmutné divadlo, na drama světové.
Ouvertura divadla toho zahájena jásajícím
»Hosannac. Několik scen již odehráno: na
hoře-Olivetské, u Kaifáše, u Piláta, na
ulicích jerusalemských. Nyní nastává děj
nejsmutnější. Pán a Spasiteltnáš Ježíš
Kristus je ukřižován. Temné duní rány
kladiv, nepřátelé Kristovi jásaji a po
směchy z něho si dělají, věrná družina
Ježíšova pláče. Ježíš přibit a vyzdvižen.
Král nebe a země, před nímž serafové
do prachu padají, visí jako zločinec mezi.
dvěma lotry. Učitel lidu, prorok 'veliký,
přítel dětí, dobrodinec lidstva, lékař ne
mocných, těšitel zarmoucených, vykupitel
zaslíbený odsouzen k smrti nejpotupnější.
Kdož by se byl nadál, že něco takového
jest možným? Tentýž lid, jemuž Ježíš
tolik dobrodiní prokázal, tentýž lid, jenž
před několika dny volal: »Hosanna Synu
Davidovuc; tentýž lid volal brzy na to:
»Ukřižuj hole Jaká nevděčnost!

' Ta nevděčnost Krista Pána více

bólí než všechny ty hrozné rány. Útrpně

pohlíží na lid s křlže dolůta mlčí; ale
ten jeho pohled, ten útrpný pohled mluvi
řečí dojemnou k srdci lidu: Lide můj,
lide můj, co jsem ti učinil? Aneb čím
jsem tě zarmoutil, odpověz mi! Protože
jsem tě z Egypta vyvedl, připravil jsi
kříž svému Spasiteli. Protože jsem tě
po čtyřicet let pouští vodil, tebe mannou
sytil a do velmi dobré země uvedl, při
pravil jsi kříž svému Spasiteli. Co jsem
ti měl více učiniti a neučinil jsem? Já
jsem ti vštípil vinici svou nejkrásnější
a ty jsi se mi stala tak hořkou! Lide,
můj lide, co jscm ti učinil aneb čím jsem
tě zarmoutil? Odpověz mi! K vůli tobě
pobil jsem prvorozence egyptské a tys
sám mne bil! Já jsem tě vyvedl z Egypta
&Faraona, tveho nepřítele, nechal jsem
zahynouti v moři Rudém a tys mne vydal
mým nepřátelům, velekněžím! Já jsem
moře před tebou otevřel a tys otevřel
kopím bok můj! Já jsem šel před tebou
ve sloupu oblakovém a tys mne vedl
k soudnímu domu Pilátovu! Já jsem tě
krmil mannou na poušti a tys mne za
to bičoval důtkami a políčkoval! Já jsem
tě napojil spásonosnou podivnou vodou,
již jsem ze skály vyprýštiti nechal &tys
mne napojil žlučí a octem! Já jsem
k vůli tobě bil krále kananejské & ty jsi
bil za to třtinou hlavu mou! Já jsem
ti dal žezlo královské a ty jSi posadil
korunu z trní na hlavu'mou! Já jsem

tě vyvýšil mocí velikou a tys mne vy—
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výši! na dřevě kříže! Lide můj, co jsem | svatého kříže. Milí čtenář„ nteří se mnou
ti měl víceučiniti a neučinil jsem? | v duchu na Gólgotě stojíte a Pána Ježíše
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Takové výtky (zvané »improperiac) | na kříZlútrpně pozorujete: hleďte, nejen
vkládá do úst Spasiteli církev svatá v ce- na židy, vyvolený národ starého zákona,
remoniích velikého pátku, při odhalení jsou truchlivé a útrpné oči Pána Ježíše
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upřeny, nýbrž i na nás, národ vyvolený
nového zákona. Tytéž němé výčitky platí
i nám, tytéž žaloby platí nám všem.
Lide můj. lide můj, — vyčítá nám Spa
sitel — co jsem ti učinil aneb čím jsem
tě zarmoutil, odpověz mi! Že jsem ti
tolik dobrodiní "prokázal, proto jsi mi
kříž připravil. Já jsem tě z lásky své
stvořil, abys měl podíl na radostech ne
beských a tys mně největší žalost svými
hříchy způsobil! Já j=em tě vyvedl
z Egyp'a, totiž z moci modloslužby, po
věry a hříchů všelikých, já jsem tě očistil
ode všech poskvrn hříchů tvých ve svá
tosti křtu, já jsem duši tvou_ ozdobil,
sněhobilým šatem nevinnosti a spravedli
nosti přioděl a tys mne hříchy svými
oděvu mého oloupil! Já jsem tě dítkem
Božím učinil & nebe za dědictví tobě

vykázal, ale ty jsi se stal' dítkem ne
zdárným! Já jsem přidělil strážného
anděla, aby tě opatroval na všech cestách
tvých, já jsem se ti o mocné přímluvce
v nebi postaral, já jsem ti viditelné an

“děly strážné po bok postavil, t'vé dobré
rodiče, tvé duchovní pastýře, tvé učitele,
tvé dobrodincefjá jsem ti v tolika po—
třebách ku pomoci přispěl, v nemocech,
nebezpečenstvích, v chudobě a bídě
ukázal jsem se k tobě jako tvůj nejlepší
otec a přítel; a ty mně nechceš pomoci,
ty se zdráháš jako Šimon kříž můj za
mnou nésti? Ty jsi mnohokráte zabloudil
do bařin a propastí zlých náruživostí,
mezi vlky — špatné soudruhy — jsi se
dostal; kolikráte již se pod tebou peklo
otevřelo jako pod Kor-em, Datanem a
Abironem; já však jako dobrý pastýř
pospíchal jsem za tebou, abych tě hledal,
.až nohy mé ochromly, přes hory &doly,
v horku a v zimě jsem tebe hledal,
ovečku svou zbloudilou, až jsem tě našel
a ve svátosti pokání do svého bezpečného
ovčince zase přivedl; tolikráte jsem
urážky mně učiněné tobě odpustil & ty
neustáváš mne urážetil Já jsem se z lásky
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k tobě tak ponlžil, že jsem nepatrné
způsoby chleba a vína na sebe přijal,
já k vůli tobě nechávám ve svátosti
oltářní se sebou zacházeli jako s malým
bezmocným dítětem, já jsem z lásky
k tobě tento malý příbyteček na oltáři
k svému přebývání vyvolil, kdež čekám
trpělivě na tebe až přijdeš; já jsem
ochoten s trůnu oltářního sestoupiti a
tebe i v nejbídnější chatrči navštíviti,
když onemocniš; já jsem tě tolikrát
k svému stolu pozval a tebe nejlepším
pokrmen obsloužil a nejlíbeznějším ná
pojem občerstvil, svým_ tělem totiž a
svou krvi, a ty bičuješ ustavičně mé
tělo hříchy svými a zneuctíváš mou krev!
Z lásky k tobě stal jsem se chudým,
slabým dítětem, abych tebe dítkem Božím
učiniti mohl, v bídném stáji v zimě a
v noci na svět jsem přišel a již osmého
dne po svém narození prolil jsem za tebe
první svou krev. Sotva narozen, již jsem
byl pronásledován & bylo mně utéci do
Egypta. Po třicet let" sdílel jsem s tebou
nouzi a chudobu a všechny obtíže života
vezdejšlho, tři léta jsem pro tebe pra
coval, tebe celý den učil, za tebe celé
noci se modlil! Z lásky k tobě jsem se
odhodlal umříti smrtí nejpotupnějšl, ač
koliv jsem tě ijíným způsobem vykoupiti
mohl. Na své duši trpěl jsem úzkost ne
výslovnou a potil se krví; nechal jsem
se bičovati, trnlm korunovati, sobě po
smívati a potupně se mnou zacházeti;
na svých vlastních bedrách nesl jsem
kříž, na němž jsem umříti chtěl; nechal
.jsem se ze šatů svléci, octem a, žlučí
napojiti a na kříž přibiti. Tri hodiny
'visel jsem na kříži a zápasillse smrtí.
Ode všech, i od svého nebeského Otce
opuštěn, vypustil jsem duši svou, když
"jsem byl předem ty nejhroznější muky
vytrpěl. Nebylo však toho dosti; neboť
i po smrti ještě nechal jsem srdce své
otevříti kopím vojínovým, abych i tu
poslední kapku krve za tebe vycedil.



Hleď, to všechno jsem za tebe učinil &
ty mne doposud křižuješ svými hříchy?
Lide můj, lide můj, co jsem měl ještě
pro tebe učiniti?

Milí čtenářově »Skolyc, vezměme si
k srdci tyto výtky našeho Spasitele a
nepůsobme mu žádného nového bolu.
Mějme nade všecko-.v ošklivosti hřích
smrtelný. Každý hřích těžký je trnem
do láskyplného Srdce Ježíšova. Litujme
upřímně svých hříchů, jež zavinily hořké
muky Pána našeho Ježíše Krista, roz
trhněme srdce svá, jak nás prorok Joel
napomíná a obraťme se k Pánu Bohu
našemu, neboť on jest dobrotivý a milo—
srdný, trpělivý a velikého smilování.
Volejme k Pánu: Odpusť, Hospodine,
odpust lidu svému. Srdce z kamene měl
by ten v sobě, koho by ani přehořkě
utrpení Vykupitele našeho nepohnulo,
kdo by bez ohledu na tak velikou lásku
dále chtěl kráčeti po—cestě hříchu a ne
řesti; kdo by bez ostychu přikázáními
Božími povrhoval & je přestupoval a o
dobrotivého Spasitele nic se nestaral.
Tomu by platilo slovo Hospodinovo, jež
hned na počátku první kapitoly u lsaiáše
čteme: »Slyšte, nebesa, a ušima pozoruj,
země: Syny jsem vychoval a vyvýšil;

_oni pak pohrdli mnou. Zná vůl hospodáře
svého a osel jesle pána svého; Israel
však mne nepoznal a lid_ můj mi ne
porozuměl. Běda národu hříšnému, lidu
obtíženému nepravosti, semeni nešle
chetnému, synům hříšnýmta Nenechejme
to tak daleko dojíti, aby byl Spasitel
nucen tím způsebem na nás si stěžovati,

Škola B. S. P. 1901.
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vezměme si k srdci napomenutí, jež nám
Bůh ústy prorokovými dává: »Umyjte
se, čistí buďte, odejměte zlost myšlenek
svých od očí mých; přestaňte převráceně
činiti; učte se dobře činiti; hledejte
spravedlnost, přispějte ku pomoci po
tlačenému, veďte soud pro sirotka, za
staňte se vdov; pak pojďte a vytýkejte
mi, dí Hospodin: budou—li hříchově vaši
jako šarlat, jako sníh zblleni budou; a
budou—ličervení jako červec, jako vlna
bílí budou. V kněžských hodinkách po
sledních dnů svatopostních opětují se
mnohokráte slova: »Dnes uslyšíte-li hlas
jeho, nechtějte zatvrzovati srdcí svýchlc
Nezatvrzujme tedy srdcí svých! S Ninive—
tany necht“ se každý z nás odvrátí od

_své zlé cesty a lítostně k Hospodinu
nechť se navrátí. Plačme ne tak nad

Ježíšem, jako spíše nad sebou samými
a nad svými hříchy. Započněme život
nový a pracujm'e pilně na spáse duší
svých. To—li učiníme a umučení Pána
našeho pro sebe využitkujeme, budou
nám k útěše slova Jeremiáše proroka:
»Já je chci očistiti, di Hospodin, ode
vší jejich nespravedlnosti, kterouž proti
mně zhřešili a chci odpustiti všecky
jejich nepravosti. kterýchž se proti mně
dopustili a kterými mnou opovrhli. A
oni mně mají býti k slávě, k radosti,

k chvále a plesáni mezi všemi národy
na zemi, kteří o těch všech dobrých
věcech uslyší, jež jim chci učiniti; a
oni budou žasnouti nad dobrem a nad
pokojem vším, jejž jim zjednám.:

©©©_
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Na slavnost Očišt'ováníPanny Marie.
(omítek.)

bys dnešní slavnosti poroz

): uměl, třeba uvážiti, že Bůh
33“ve starém zákoně nařídil,

_ -- '! aby, porodí ]] žena pacholíka,
po osm dní byla nečistá, tak že i ti,
kteří s ni ochvali, i to, čeho se dotkla,
bylo nečisté.. Po osmi dnech směla sice
již s lidmi obcovati, aniž by byli po
skvrněni, ale nicméně nebyla hodna vkro-
čiti do chrámu, leč teprv čtyřicátého
dne po narození pacholíkovu. Pak byla
nucena jít do chrámu jerusalemského,
aby tam před knězem se představila
jako hříšnice, kteráž ve hřlšlch počala
a porodila, tam před Bohem ze hříchů
se vyznávala a spolu i oběť donesla,
dvé hrdliček a dvě ho'oubátek, jednu
oběť za hříchy vlastní, a druhou v oběť
zápalnou a oběť díků za šťastný porod.

Tomuto zákonu nepodléhala Maria
Panna, onať bez hříchu počala a porodila.
Aby nám pak dala příklad pokory, volila
raději jako hříšnice a jako matka nečistá
před lidmi se obje-Viti, a v chrámě skrze
kněze se očistiti.

»Maria Panna byla tak čistác, dí
svatý Jan svaté Brigittě, »že nikdy ani
nejmenší poskvrny na ní nebylo nalezeno,
od narození až do smrti její. Ba i všickni
ďáblové nemohli na Panně Marii ani

tolik nečistoty najlti, co by jehelná špice
na ní měla místau

A přece podrobila se pokorné. Panna
zákonu očišťování, a pokorně prosila,
by tato slavnost očišťování Matky Boží
povždy se konala, jakoby skutečně očišťo
vání byla potřebovala. Dnes přejasne

slunce se zatmělo, anť Syn nebeského
Otce nejenom jako dítě hříšné i s Matkou
volil býti očišťován, ale volil také otrokem
a sluhou našim se státi. O vánocích

zatmělo se slunce, když Bůh člověkem
se-stal. V den obřezání Páně ještě více
se slunce zatmělo, protože Syn Boží
obřizkou vzal na sebe známku hříchů.

Dnes o slaVnosti očišťování jest slunce
nebeské úplně zastřeno, protože Pán
nebes i země nejenom člověkem, nýbrž
i sluhou naším učiněn, a jako sluha za
několik stříbrných prodán jest. Ajhle
Pán svobodný prodán jest, a Ten, jemuž
všecko slouží, sluhou naším stal se.
O toho zatmění slunce nebeského! Jak
velmi nám tim poslouženo! Maria Panna
odkoupila Krista pěti stříbrnými penězi
Bohu Otci. Zlato pak dala ne ze své
pokladny, _jelikož byla chudá, ale vy
půjčila si zlato z pokladu sv. tří králů.
Svatí tři králové jsou pak prvotiny z po—
hanstva, a jsou spolu naši otcové. Tak
se stal Kristus výkupným, které jsme
mu půjčili, naším majetkem. Proto také
chová Maria Panna dítko na loktech, a
jest ochotna všem lidem dítko božské
podati, protože jest jejich vlastnictvím.
Kdo tedy Ježíše miluje, jdi Marii v ústrety,
a vezmi dítko božské na lokty své.

Z té příčiny také církev sv. usta
novila o dnešní slavnosti průvod s ho
řícími svícemi, a“ vede nás v ústrety
Kristu Pánu, abychom Spasitele vroucně
a srdečně uvítali a přijali. Takto pro—
zpěvuje církev o dnešním průvodu:
»Ozdob snubní komnatu, dcero sionská,



a přijmi & uvítej Krista, krále svého !:
Jakoby chtěla říci: Dcero sionská, duše
nábožná, viz, jak dnešního dne přináší
tobě Panna přesvatá Spasitele světa.
Onať jej podala již stařičkému Simeonovi.
Itobě chce Syna svého dáti, aby byl
tvým majetkem, a aby ti v nouzi po-.
mohl. Proto připrav & ozdob srdce své
jako snubní lože, abys na ně mohl po
ložiti poklad nejdražší. Jdi Pánu v ústrety
se svíci hořící, s pravou věrou, hořící
láskou a upřímnou zbožnosti, jako mu
šly v ústrety moudré panny, a pozvi
Pána, aby k tobě zavítal, a nebeskou
milostí srdce tvé obdařil.

P0pros Pána & rci: Viz, můj milý
Ježíšku, přicházím Ti v ústrety s pěti
moudrými pannami, kteréž Tě vítaly
s hořícími lampami, a žádám, bys do
komnaty srdce mého zavítal. Upravil
jsem Ti srdce své jako snubní komnatu,
abys v ní mohl přebývati. Přijď tedy,
přesladký Ježíšku, a uveleb se' u mne
na věky. Amen.

Konečně věz, milá duše, že slavnost
dnešní každoročně na dnešní den i v nebi

„s velikou slávou a velebností se koná,
a že Matka Boží Ježíška každému světci

do náručí klade, o čemž svědčí sv. Bri—

gitta, která ve zjevení svém/takto tu
slavnost nebeskou popisuje: Na den
Očištování Marie Panny byla sv. Brigitta
v Římě ve chrámu Panny Marie Větší,
i byla uvyíržení mysli, i viděla, jakoby
v nebi se chystali nebeštané k veliké
slavnosti. Spatřila chrám, překrásný
chrám, v němž stál stařičký Simeon,
který s velikou touhou čekal okamžiku,
aby božské dítě vzal na lokty své. Pak
uzřela přeblahoslavenou Pannu, která
dítko nebeské nesla na rukou do chrámu,
aby je tam obětovala. Před Pannou
Marií kráčeli nesčetní andělé a svatí

Boží, mezi nimiž bylo mnoho panen a
žen nábožných, obklopujících Matku Páně
a zpívajících nebeské chvalozpěvy. Před
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Matkou Páně nesen byl dlouhý krvavý
meč, kterýž vypodobňoval bolesti a
útrapy Matky Páně, kteréž trpěla při
smrti Syna svého, a které stařičký Si—
meon v den očišťování Panny Marie
předpověděl. Pojednou vše zmizelo, &
sv. Brigittě nebylo přáno, aby byla svěd
kyní nebeských slavnostních obřadů.
Pozoruj duše má, že i vnebi na dnešní
den zvláštní slavnost se koná, kteréžto
slavnosti i ty v duchu můžeš býti pří
tomna, pomodlíš-li se vroucně a nábožně
následující modlitbu.

Modlitba o slavnosti Očišťování
' Panny Marie.

0 dni veleslavný, vzácný a milosti
plný, budiž ode mne iode všech lidí
tisíckráte pozdraven, budiž ode všech
svatých a vyvolených Božích veleben a
chválen. Pozdraven a veleben budiž

svrchovaný Bůh nad oblohou nebeskou,
jenž z pouhé milosti dal mi dočkati se
tohoto dne blaženého. Kéž dopřeje mi
milosti, abych tento den zbožně ztrávil.
O ty divuplný dni, jaká tajemství pře
hluboká se dnes konají, a jaké činy
dnes Ježíš a Maria pro spásu naši vy
konali! Vždyť dnes podána nebeskému
Otci nejdražší a nejmilejší oběť, kterou
byl dokonale usmířen, 0 dni útěchyplný,
dnes stala se nám hříšným milost pře
hojná, anat dnes Panna Maria Ježíška
nebeskému Otci'odkoupila a nám daro
vala. Nemáme-li se z toho radovali, že
Bůh učiněn bratrem naším? 0 má pře
milá Matičko Maria, jménem všech hří

šníků, pro něž jsi milé Jesulátko koupila,
vzdávám Ti neskončený dík a chvalu,
a chci jméno Tvé přesladké věčně chvá
liti a velebiti za milosti přehojné, kterých
jsem se stal dnes účasten.

Připomínám Ti ty neskonalé radosti,
kteréž jsi pocítila, když obětovalas ne
beskému Otci svého milého, jednoroze
ného Syna. O jak plesala zbožná duše

6!



Tvá, jakou slasti bylas naplněna, když
Duch sv. Tě pouěil, jakou oběť ceny ne
smírné Bohu podáváš, a že z této oběti
raduje se a plesá nebe i země. Pro
tuto přesvatou a převelebnou oběť pro
sím Tebe, bys ještě jednou z lásky k mé
ubohé, hříšné duši svého přemilého Syna
nebeskému Otci s takovou zbožnosti a

láskou obětovala, jako's jej podávala dnes
pro spásu všehomíra. Připomínám Ti
i tu utěšent—u radost, kterous pocítila,
když jsi prvorozeného Synáčka pěti pe
nězi nám od Otce nebeského kupovala
pro spásu duší našich, O jak jsi byla
potěšena, když jsi poznala, že Syn Tvůj
chce býti služebníkem všech lidí. Tehdá
jsi prolévala slzy sladkobolně, a srdce
Tvé bylo radostí i žalostí naplněno. Pro
toto přepodivné výkupné prosím Tebe,
bys mně nehodnému hříšníku dala pře
milého Ježíška pochovali, jako jsi dnes
dítko nebeské na lokty Simeonovy vložil.

O můj sladký Ježíšku, budiž ode
mne tisíckrát pozdraven, chválen a ve
leben. Duše má ode dávna po Tobě
toužila a nyní konečně raduje se a plesa
srdce mě z přítomnosti Tvé přesvaté.
Ve jménu všeho lidského pokolení při
jímám Tebe, a jménem všech národů
a pokolení velebím a oslavuji Tebe.
S nejhlubší uctivostí přijímám Tě -na
lokty své, a se srdečnou láskou objímám
a pozdravuji Tebe. Nyní jsi, Pane Ježíši,
mým a veškerý zásluhy Tvé patří mně.
Neboť jednou byls mi darován, a po
druhé byls mi koupen. Otec nebeský
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mi Tebe daroval v cné chvíli, když svět
tak miloval, že Syna svého jednorozeného
dal na vykoupení naše. A dnes Matka
Tvá mi Tebe koupila, když za Tebe
dnešního dne pět stříbrných peněz za
platila. Čeho se mi ještě nedostává,
mám—liTebe? Jakž bych neměl se ra
dovati, vzpomenu-li si, že nejvyšší dobro
se mi obětuje? O můj přelaskavý &
přerozkošný Ježíšku, já vděčně a ochotně
tento dar neocenitelný přijímám, a těším
se, že jsem dar ten dnes koupil. Musíš
tedy u mne zůstati, a nesmíš se ode
mne odloučiti, leč bych já rozkoše světské
více miloval, nežli Tebe.

() nebeský Otče, hle, dnes mám
Syna Tvého, kteréhos mi daroval a kte
rého mi dnes Matka jeho koupila. Obětuji
Tobě tohoto přemilého Syna Tvého k větší
cti a chvále Tvé a spojují se s tou obětí
nesmírnou, kterou Ti dnes Matka Tvá
podává. Obětuji Tobě duši Ježíšovu
místo duše své, tělo Ježíšovo místo těla
svého, Srdce Ježíšovo místo srdce svého,
ctnosti Ježíšovy za své poklesky a ne
dostatky, kterých jsem se dopustil a za
hříchy přemnohé a tresty, za něž jsem
dosud dosti neučinil.

Přijmi nebeský Otče tuto oběť, a
rozpomeň se v hodinusmrti mě, že
jsem Ti dnes Ježíše Syna Tvého obětoval,
abych dosti učinil za hříchy a viny svél
Svědkové této oběti buďtež Ježíš a Maria,
o jejichž slavnosti tuto oběť Tobě po
dávám. Amen.

Dle P. Martina Cochcma.
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Řebřík Jakubův.
»Blahoslavený muž, kterýž má

pomoc od Tebe; vstupování k stánku
tvému v srdci svém spořádal.a .

(ž. 83, s.)

yšed Jakub 2 Bersabé šel do
Háran. A když přišel na
jedno místo a chtěl po zá-ů

činouti, vzal zkamenů, které
tu ležely, a podloživ pod hlavu svou
spal na témž místě. 1 viděl ve snách
řebřík stojící na zemi a vrch jeho
dotýkající se nebes, anděly také Boží
vstupující a sestupující po něm a Ho
spodina, an spoléhl na řebřík, řkou
cího jemu: Já jsem Hospodin Bůh Abra
hama otce tvého a Bůh Isáka Zemi,
na které spíš, tobě dám i semeni tvému.
A bude símě tvé jako prach země, roz—
šířen budeš na západ i na východ, ina
půlnoc i na poledne, a požehnána budou
v tobě a semeni tvém všecka p íkolení
země. A budu'strážce tvůj. kamkoli
půjdeš, a přivedu tě zase do země této,
aniž opustím, leč naplním všecky věci,
kteréž jsem pravil.

A když procitl Jakub ze sna, řekl:
Vpravdě Hospodin jest na místě tomto
a já jsem nevěděl. A lekaje se řekl:
Jak hrozně jest místo toto! Nenít tu
jiného, jediné dům Boží a brána nebeská.

Vstav tedy Jakub ráno, vzal kámen,
kterýž byl podložil pod hlavu svou, a
vyzdvihl jej na znamení památné, poliv
ho olejem svrchu. I nazval jméno města
Bét-hel (Dům Boží), kteréž prve sloulo
Luza. Zavázal se také slibem řka: Bude-li

Bůh se mnou, a bude—limne ostříhati
na cestě, kterouž já jdu, a dá—li mi
chléb k pokrmu a roucho k oděvu a
navrátím-li se šťastně “do domu otce

svého, bude mi Hospodin za Boha, a

kamen tento, který jsem vyzdvihl na\

znamení, bude slouti dům Boží, a ze
všech věci, kteréž mi dáš, desátky obě
tovati budu tobě.c (I_Mojž. 28, 10.—22.)

* *

Právě přečtený úryvek Písma sva-
tého staví nás v duchu do velebněho
ticha krásné noci; jasně viděti podivu
hodný řebřík, zřejmě slyšeti hlas Boží
i šelest andělů; veliké vážné pravdy lze
tu poznati. Poslechněme. '

Zaznamenáno ve starých knihách
o hrdínském králi & neohroženém do—

byvateli světa Alexandru Velikém, za
znamenáno o tomto muži takřka želez

ného srdce, že prý plakával za jasných
krásných noci, patře na .hvězdnatou
oblohu. Proč? Na zemi dobyl kdejaké
říše, kdejakého království; panství jeho
bylo vpravdě světové, dival—lise na
ně za dne; avšak jak nicotným
jevilo se to světové panství jeho, když
za jasné noci ukázala se nesčetnost a
krása těles nebeských; tu prý pla
kával Alexander, že nemůže se svými
výbojnými výpravami zaměřili také tam
na ony světy nebeské!

Podivná to příčina zármutku, po
divné to přání — chtiti dobývati hvězd,
chtíti útočiti na oblohu nebeskou; tamiě
nevedou cesty se země; a byt i byl ten
Alexander—Veliký— vlastně jak byl Malý
s tím svým přáním a zármutkem — byt
i byl ku své ohromné říši pozemské
přivtělil — kdyby to bylo možná —
sebevětší poěet těles nebeských, ani
tím by nebylo bývalo ukojeno srdce
jeho. Zdáť se sice srdce lidské býti
malým, avšak vpravdě jest ono tak
velikým, že ani všechno tvorstvo do
hromady nemůže ukojiti tužeb jeho;
nestvořilťnás Bůh pro tvorstvo,
nýbrž pro sebe, a nepokojnojest tudíž
srdce lidské, dokud nespoěine v Bohu;



proto také nedal nám Bůh řebříkův, po
nichž bychom se dostali třeba na měsíc
anebo kterékoliv jiné těleso nebeské, jichž
jest na miliony; ale dal nám řebřík,
po němž může dostoupiti jeho samého,
Boha nejdobrotivějšlho a nejlaskavějšího,
Tvůrce všemohoucího, Pána nebes i země.

Takovýto od Boha poskytnutý řebřik
viděli jsme čtouce svrchu uvedený úryvek
]. knihy Mojžíšovy; viděl jej patriarcha
Jakub, viděli jsme jej v duchu i my.
»I viděl ve snách řebřík stojici
na zemi.:
s výšin nebeských, Boží ruka pevně jej
držela; dolní konec spočíval na zemi,
vršek skvěl se v jasnosti nebeské, ozářen
hvězdami, ale více ještě ozařen veleb
ností Hospodina, jenž naň spoléhal,
ozářen jasem andělů, kteří vstupovali a
sestupovali. Dole patriarcha Jakub.

Nejenom tenkrát smutnému Jaku
bovi ukazal podivuhodný. řebřík ne—
beský, nýbrž i jindy, a to v dobách
už křesťanských. Taktě mámez doby
pronásledování křesťanů, z roku 204.
zaznamenanu tuto událost: Sv.'Per
petua s mnoha jinými křesťany úpěla
pro Krista v žaláři; jednoho dne spa
třila řebřik. Skvěl se zlatou barvou,
ale byl tak úzký, že jenom jeden
člověk mohl po něm stoupati; stoupátka
byla plna mečů, nožů, srpův a kopí,
takže bez poranění nebylo možno kročiti;
_dole ležel drak sípě vztekem a zlostí
proti každému, kdož chtěl po žebříku
stoupati. Jeden mučenlk už směle stoupal
a vybízel spolubratří i spolusester, jen
aby se nelekali ani draka, ani břitkých
nástrojů, nýbrž aby.směle za ním krá
čeli. I vzmužila se sv. Perpetua a stou
pala také. Dostoupivši vrchole, spatřila
přelíbeznou zahradu. Vypravovala spolu
druhům své vidění; vyrozuměli, že budou
ze žaláře vyvedení na smrt mučenickou;
těšili se z toho a velebili Boha.

Boží ruka spustila jej
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Už pominula krvavá pronásledování
církve svaté, už se těšila po kolik set
let blahému míru a pokoji, avšak ře
břík, nebeský řebřík opět se ukázal.
Roku 1009. událo se, že sv. Romuald,
jenž byl od Boha Vyvolen, aby založil
ctihodný řád mnichů kamaldulenských,
řad plný přísnosti, mlčelivosti, samoty
& sebezapření, řád, jenž by byl živým
ohlasem slov Kristových: »Chce-li kdo

kříž svůj a následuj mne. — že svatý '
Romuald usnul jednoho dne v divokém
horském údolí apenninském, kam málokdy
noha lidská vstoupila. Pojednou spatřil
podivuhodný, převysoký řebřík a na něm
mnichy — své mnichy kamaldulenské,
jejichž řád aby založil, od Boha byl
zvolen a určen. Vystihl tu vůli Boží
a v onom údoli brzy stál první klášter
kamaldulenský.

Za dvě stě let potom viděl bratr
Lev, první a nejmilejší spoludruh sv.
Františka Serafinského, podobné
vidění; viděl řebřík s krvavě červenými
stupátky a druhý se stupátky běloučkými;
oba čněly do nebe; první znamenal řady
mučeniků, jež vzejdou z řádu sx'. Fran
tiška, druhý čisté panenské a panické
duše, jež vzejdou z týchž řádů.

I vidno z toho, že zjev nebeského
řebřlku občas “se ukáže v dějinách, jako
na obloze nebeské tytéž objevují se
hvězdy, třebas že za mnoho a "mnoho
let. Ano, zjevuje se občas ne
beský řebřík, jenž m_anázorně
lidstvu připomenouti velikou
pravdu, že jest spojení mezi
Bohem a člověkem, mezi nebem
a zemí, že Bůh chce našemu
štěstí a dává nám požehnání a
naše úloha že jest k Bohu se
dostati, k Bohu dostoupiti, k Bohu
doputovati.

(Příště dále.)“WV—'
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Řež křesťanů na Libanoně.
(Část další.)

A nyní mi vypravoval, jakou ne
obmezenou věrností a obětavostí mladý
Elsasan se osvědčil. Když smutné udá
losti v Hasbeyji na žebráckou mošnu jej
přivedly, byl to jeho sluha, jenž mu po
druhé život zachráníl. Úspory svoje, které
si do Hasbeyje přinesl, jakož i ty, jež
zde nastřádal, vynaložil, aby dva koně
koupil, bez nichž nikterak z dosahu ne
bezpečí nebyli by se dostali. Ten malý
obnos, který jonákovi zbyl, vynaložen
na zakoupení potravin pro nebezpečnou
cestu na útěku pohořím. Když však vše
došlo, prodal svoje šaty a vyžěbral si
cáry, jež tuzemec může darovati. Pak
bylo i těm třem pánům dobré šaty za
potraviny vyměniti a v podobný habit
se přestrojiti. Nikdy a nikde nenechal
věrný sluha svého pána žebrati. Vždy
sám šel a když vypadly sebrané dárky
chudě a nestkvěle, ničím nedal se k tomu
přiměti, aby i svůj hlad _stišil, nýbrž
vše ponechal pro svého pána a pro oba
jej provázející strýce. Byla to z hlubin
duše řinoucí se chvalořeč, kterou Emir
Hassan svému elsasskému sluhovi vzdával

a já nevím, co mě více dojímalo: zda
šlechetná věrnost a obětavost tohoto
mladého muže, či tvrdý a krutý osud,
jenž jeho pána potkal.

Z rána druhého dne jsme se rozešli.
Oni tři emírové s hodným Elsasanem pu
stili se dolu k Bairutu, kamž jsem jim
svoje d0poručujici listy a dle své tehdejší
možnosti peněžní podporu dal. Já se
svými pěti Drusy jel jsem dále vzhůru.

Jeli jsme příkře do kopce a úzká
kamenitá stezka vbíhala v mnohých
zakoutech v četné holé strmící Skaliny.
Za hodinu dojeli jsme vrchu pohoří.
Byli jsme na prvním ze tří, souměrné
vedle sebe se táhnoucích řetězů Libanonu.

Na rozchodnou ještě poslední pohled

v zad '— ve hloubku a ku širému moři

a pak jeli jsme dále.
Velikolepě romantické a_divokéúdolí

leželo před námi. Srázně a neschůdné
vedla cesta naše dolů do údolí a zdálo

se nám lepším, abychom s koní slezli
a je dolů svedli. Vlastně mělo by se
spíše říci, že koně nás vedli. Oni totiž
byli, kteří cestu hledali, brzy mezi skal
ními balvany, brzy obchůzkami děsných
srázů, brzy téměř kolmo dolů krkolom
nými skoky. Připisuji to chytrosti a
zručnosti koni a jejich jistotě, že jsme
se bez úrazu dolů do údolí _dostali. Jaký
rozdíl mezi háji oranžovými a citronovými
u Bairutu a zde, kde ani stopy po člověku
a kde s výjimkou několika mrzáckých
smrkův, ani stromy, ani keře nerostly.
Vpravdě děsivý klid v tomto údolí rušen
byl jen šumotem jasného horského po—
toku, který v hloubi zurčil. Jeli jsme
vzhůru proti vodě & spatřili jsme za
chvíli chatrč před sebou. Vše v člověku
zaplesá, když v takové hrobové samotě
a pustě lidský příbytek, byt to jen bídná.
chatrč byla, uzří. Dodává to jaksi zmu
žilosti, když spatříme, že člověk i této,

Lnepřátelsky se jevící, přírodě sílu má
vzdoróvati. Jak jsme však byli sklamáni!
Když jsme blíže přijeli, spatřili jsme
chatrč na polo spadlou a zpustlou &
patrně již dávno od svých obyvatelův
opuštěnou. Nemáme býti sentimentalními
na takové krkolomné cestě a přece stal
jsem se takovým patře na pustý, prázdný
lidský barak. Když kolem obývající a na
zdejší přírodu zvyklé obyvatelstvo ne
mohlo zde vydržeti, jak teprve bylo mně
u srdce! Nikdo z mých průvodčích ne
věděl, kde by mohla snad jestě nějaká
chatrč býti. Ti, kdo zde bývali, zajisté
údolí opustili a vyšplhali se na druhý
pohorský řetěz. Když jsme však spatřili



kolmou údolní zed', kam jsme brzy na
své cestě dorazili, zdálo se nemožným,
že by vzhůru někdo mohl“ vylézti. Co
se tak bez rady na sebe díváme a ne
víme, mame-li vpřed, anebo se vrátiti,
spatřili jsme náhle na vrcholi stádo
mezkův.

Rychle sahl jsem po svém daleko
hledu a mohl jsem jasně poznati, že
honci právě stezku si prohlíželi, aby brzy
směrem k nám sestoupili. »Kudý ti
slezou,“ myslil jsem si, »tudy i nám
možno bude vystoupiti.

Bylo zajímavým dívati se na tuto
dopravu, kterak krkolomně dolů vše se
hnalo. Vždy při odvážnějším skoku zdálo
se nám, že vše dolů sletí a před našima
nohama se rozláme a rozdrtí. Pak dalo

se vše vždy trochu stranou po úzké
stezce a vše zdálo se pouhému oku
jako rej koček, které po kalenici se honí.
Chvíli slézali lidé i zvířata roztroušeně
skalní zeďa opět se zdálo, že vše střemhlav
spadne. Konečně přišel přece celý zástup
zcela dolů k nám a když jsme se jich
na vše přeptali, abychom se o svém
výstupu i dalším poučili, počali jsme i
my tuto, nikterak zavidění hodnou vý
pravu. .

Šířka stezky nebyla napřed nic větší,
nežli že koně naši tak stěží kopyta vedle '
sebe klasti mohli. Kde stezka nad hlu

bokými propastmi vedla a kde při tom
z druhé strany stezky skaliska se mohutně
vypínala, přitlačili se vždy koně, tato
chytra zvířata, na skály a to s velikou
důvtipností, ačkoliv to mnohdy jezdci
milým nebylo, ježto noha jeho nepříjemně
o skalu se třela. Naše poslední pasáž
byla ta nejobtížnější. Stezka zúplna pře
stalaa bylo nám jeti jako po střeše
uměle lidskou rukou zhotovené; po sa
mých břidlicových tabulích jelo se příkře
dale. Na štěstí bylo tam dosti děr v ka
mení vyleptaných a proražených, kamž
naši chytří koně nohy svoje kladli &nás
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'tak šťastně do výše vynesli. Tak tedy
slezli jsme prostřední a nejsráznější řetěz
Libanonu. Na hodinku jsme si odpočinuli,
což našim kohům velmi milým bylo.
Pohled s této výše byl k nevypsaní
velkolepý a pro mne měl i kouzlo čehosi
neznámého. Neníť kromě Libanonu žá
dného horstva, které by mělo tolik a tak
podivně utvořených údolí, jako toto. Brzy
jsou ona údolí téměř nepřístupna a tak
divoka, že ani zvěř jich nevyhledává,
ne tak člověk; jestiť to směs skalisk,
kde jen ubohá osamělá křoviska a zne
tvořené zakrsky stromů spoře lze viděti,
kdežto hned zase jina údolí, jako rajské
kraje oku lahodí a bujným, všelikého
druhu stromovím oplývají.

Když jsme něco málo poje'dli a svým
koňům ještě dva chleby pokrájely, na
pomínal nás pokročilý čas k další jízdě.
Kus měli jsme nyní pohodlnou cestu,
ale brzy šlo to opět dolů do údolí, které
nás ještě před třetím, před námi ležícím
řetězem Libanonu dělilo. Sledovali jsme
napřed běh potoka, přišli jsme však
k tak sráznému svahu, že po delší dobu
o nějaké vlastní chůzi nebo jízdě ani
řeči býti nemohlo. Zdravé údy a ne
rozdrcené kosti přece koňům a sobě
jsme zachovali, když jsme se v tom
druhém údolí octli, snad více zázrakem
nežli vlastní zručností. Toto druhé údolí,
kde nyní jsme stanuli, bylo sice plno
divoké romantiky, ale nebylo přece tak
hrůzné děsivé jako první. Dali jsme se
poněkud k jihu, přešli jsme napřed
spodní plochu údolí a opětně jali se vy—
stupovati na třetí řetěz. Kdyby nas ne
bylo slunce svými žhavými paprsky tolik
soužilo, byli bychom se dostali na povrch
tohoto pasma bez větších obtíží. Při
bezvětří'palily paprsky sluneční, ač jsme
se velmi vysoko nachaz'eli, až nesne
sitelným žárem. V potu skoupani a až
do poslední nitky mokří, stanuli jsme
na hoře. Zde se nám objevilo pravé moře



samého kamení a skalisk. Po stromech

a křovinách zde ani památky, naproti
tomu rostl zde bujný mech na způsob
křoví a bylo tam dosti četné bylinstvo
fanerogamické květeny, ač vše ostatní
dělalo dojem divoké pustiny.

Jeli jsme jihovýchodním směrem,
ve kterém Cale muselo ležeti, ustavičně
dále, až jsme nalezli zřídlo. Zde jsme
zastavili, _abychom naši již téměř ne—
snesitelnou žízeň zahnali, rovněž koně
jsme napojili a na improvisovaném,
z kamení urobeném krbu čokoládu a
kávu si uvařili. Svoje koně postavili jsme
pod mohutnou k severu spadající skálu,
kde ubohá mnoho upotřebovaná zvířata
v příjemném stinném chladu svoji píci
požírala a si pohověla.

V průvodu svých dvou Drusů vy
hledal jsem přístupný skalní balvan
kamž bychom bez přílišné námahy mohli

' vylézti, abychom tak s jeho vrchu orien
tační obzor přehlédli. Pod našimi nohami

k .východu' ležela Bekaa, ona velika,
vysoká a náhorní rovina mezi Libanonem
a Antilibanonem. Ve starověku slula
Célosyrie. Právě před námi zdvihal se
Antilibanon a ku pravé ruce měli jsme
v jihozápadním směru rozkošný pohled
k Hermonu, na jehožto úpatí z této strany
ležela právě zmíněná Hasbeya. K levici
vypínal se majestátní Sannin, 2608 m
vysoký, jeden z nejvyšších vrcholů liba
nonských a několik hodin na jihovýchod
od našeho zorního místa leželo dle mí

nění mých obou Drusů Cale. Tito odtud
již několikráte Sannin slezli a tak jim
bylo možno i s tohoto stanoviska na
směr souditi, kde by Cale leželo a mohli
i přibližně vzdálenost určiti.

Kdybychom byli měli tuze na spěch,
bylo by'nám možno bývalo ještě téhož
dne do Cale doraziti. Ale při veškeré
touze, která mě po příteli tam meška
ifcím jímala, nemohl jsem se přece roz—
hodnouti, abychom ještě dnes tak na

89

mahavou cestu vykonali. lmposantní
Sannin zíral na mě tak svůdně, že jsem
se jeho pohledu nikterak nemohl na
sytiti a po krátkém uvažování rozhodl
jsem se, že napřed ještě tento. vrchol
slezeme a teprve odtud do Cale se pu
stíme. Dle našeho ocenění bylo nám tak
půl třetí až tři hodiny jeti, abychom se
dostali na široce roztažený & k Cale
směřující hřbet Saninu. Když jsme se
tam jednou dostali, byli moji Drusové
úplně jako doma. Misto dnes večer byl
bych v Cale na druhý den po poledni,
a to mi stačilo.

Byly tři hodiny s poledne, když
jsme opět vyrazili. Naše cesta, či lépe
řečeno směr naší cesty, kudy jsme se
dali, vedl nás hodinu stranou, přece však
nebyla cesta tato příliš strmou. Pak
dali jsme se napříč v levo a po půl
hodině zadržel jsem radostně překvapen
svého koně: dosti veliký cedrový les stál
před námi. Bylo to poprvé, co jsem
divoce rostoucí cedry spatřil. Přešel celým
tělem mým zvláštní pocit, když jsem
poprvé tento strom v jeho domovině
spatřil, onen Siro-.n, jenž od proroka

-Isaiaše okrasou Libanonu slove a který
od žalmisty Páně sv. Davida, jest opě
vován. Kterak hojnými byly druhdy lesy
cedrové viděti z toho, že David celý
palác z jejich dřeva si vystavěl a Ša
lomoun cedry libanonské ku stavbě vele
chrámu dal s'váželi. Kmenů majestátních
těchto stromův ku stavbě stožárů na
lodích četně se používalo. Ano, jisto jest,
že mnohé, nyní ůplně holé vrchy'Libanonu
tímto mohutným stromem se pyšnily.
Jeli jsme volně k okraji tohoto lesa a
tak všecky klassické vaomínky na tento
strom jedna za druhou v mysli mě se
vybavovaly. Jak mohutný, jak majestátní
to strom! obraz krásy, sily, veleby!

_V Marianske písni i Bohorodička nazývá
se cedrem na hoře libanské. Velebný to
strom! (Příště dále.)

%
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Obrázky z katolických missii.
Podává MAXMILIAN WEINBEBGEB.

VI. Povstáni v číně.

Podávati nyní zprávy o missiích
čínských jest úlohou velmi trudnou. Všude
jen slyšeti 0 vraždách, loupenl, pálení
a zřiceninách křesťanských chrámů, škol
a dobročinných ústavů! Jaká to zodpo
vědnost pro ty, jížto onu neblahou válku
začali!

Jako z celé skoro Číny tak do
cházejí i z provincií Hupe, Hunanu
& Šansi zprávy vesměs truchlivé. Za
jímavý jest list missionáře z řádu svatého
FrantiškaP. Placida Slijkermana,
jenž své osudy a hlavně své zachránění
dojímavě líčí. On píše:

»Když jsem zvěděl první zprávu,
že pronásledování vypuklo, prchl jsem
do křesťanské osady, asi 6 hodin od mé
stanice vzdálené. Dověděv se však, že
moji křesťané se začínají páčiíi, vrátil
jsem se 10. července. Svolal jsem všechny
muže zbraně schopné, zakoupil jsem
střelného prachu a učinil jsem i jiné
potřebné přípravy, abychom každý útok
nepřátelský mohli odraziti. Aby však
pohané o mé přítomnosti nezvěděli,
uchýlil jsem se do blízké horské jeskyně,
doufaje, že křesťany nechají na pokoji.
Prozřelelnost určila však jinak. Dne
15. července o půlnoci zaslechl jsem
hrozný ryk; zahřměloasi 20 ran z ručnic.
V to mísilo se úpění a nářek mých
ubohých křesťanů, jižto ve smrtelné
uzkosti prchali dovhor, a zběsilý řev
pohanů. Nemohu ani vysloviti, co jsem
trpěl; slyšeli něco takového, je hroznější
nežli bolesti mučidel. Všecek omámen
jal jsem se modliti. Za chvilku stál
můj kostelík v plamenech. Modlil jsem
se až do rána; jísli jsem nemohl; pil
jsem jenom studenou vodu. Můj průvodčí,
mladík to asi dvanáctiletý, prosil mne
za dovolenou, aby se směl domů po
ohlédnouti po své matce a svých bratřích.
Nejprve jsem vyslyšel jeho zpověď, načež
odešel, slíbil, že se brzy vrátí.

Asi o 9 hodinách zrána slyším
u vchodu své skrýše kliti a lomoziti.
Jsa přesvědčen, že můj úkrýt pohanům
byl vyzrazen, ptal jsem zmužile po—
vykujících, co že by si přáli: »Ach, otče,

\ty zde?: pravili, »my jsme poctiví lidé
a chceme tě vysvoboditi. < Dovolil jsem,
aby vstoupili. Byli to čtyři pohané. D0—
věděl jsem se od nich, že za noci šest
křesťanů, mezi nimi moji dva hodní
katechisté, byli zavražděni. Zádali na mně
výkupné, řkouce, že potom mne osvobodí
a na bezpečné místo zavedou. Než co
jsem měl dáti? Byl jsem sám chud jako
kostelní myš a celý můj majetek záležel
v košili a spodkách, kapesních hodinkách,
růženci, přikryvce, brevíři, hrnci 5 po
travinami, kousku sýra a půl láhve
mešního vína. Právem jsem tedy od
pověděl: »Nemám nic. .

Odpoledne přišlo 6, později 12 po—
hanů a od nich dověděl jsem se, že má
skrýše je známa a že přijdou brzy
vrahové, kteří mne zavraždí. Ještě je
čas-, pravili, »za 100 uncí stříbra za
vedeme tě na bezpečné místo.“ Z jejich
řeči seznal jsem, že jsou to vlastně
lupiči: »Vy zbabělcic, zvolal jsem, »pod
praporem svého císaře proti Evropanům
bojovati se bojíte, ale vražditi opuštěného
cizince k tomu máte zmužilosti s dostatek.
Peněz nemám; můj život je ve vašich
rukách; zabijte mne, chcete-li. Veškeren
prospěch, jejž vám má smrť přinese,
bude záležeti vtom, že žádáno bude
nejméně tisíc životů na usmíření za mě
zavraždění. a

Tato slova způsobila, že někteří se
skutečně vzdálili. Kteří zůstali, řekli mi
docela přívětivě: »Ti ostatní jsou lupiči,
ale my jsme dobří lidé; dej nám tedy
své zlato a stříbro a my tě osvobodíme.:
Když jsem jim dokazoval, že nic nemám,
jali se hledati, ano i mne ohmatávati.
Najednou zaznělo venku volání: »Kdo
chce svůj život zachrániti, vyjdi rychle
ven!: Okamžitě opustili pohané jeskyní
a venku slyšel jsem volati: »Mužové,
ruce k dílulc a hned, na to sypaly se
hroudy na mou jeskyni. »Pochovejme
ho za živac, volali někteří. »Nikolch,
pravili jiní, »ale raději ho vytáhněme
z jeskyně a umučmelc »Vite co:, pravili
zase jiní, »neposkvrňujmerukou svých
krví tohoto evropského ďábla, ale za
veďme ho raději k mandarinům !: Zatím



co se toto dálo, modlil jsem se; mysl
má byla klidná, byl jsem na všecko
připraven. A Bůh pomohl. Dalo se do
deště; pohané se vzdálili a brzy utichlo
všecko.

Co jsem měl nyní činiti? Utéci sám?
Pomodlil jsem se růženec, abych si vy
prosil na Bvihu daru osvícení v této
věci. Přemýšleje, jak bych nejsnáze vyvázl
z nebezpečenství, usnul jsem. K půlnoci
jsem se probudil. Stál u mne mladík,
jenž mne byl ráno opustil, a syn mého
kostelníka. »Otčec, pravili mi, autec—
ihned! půjdeme s tebou.: Složil jsem
tedy své věci do houně a ačkoli pršelo,
vydali jsme se na hory.

Po delším pochodu přišli jsme k je
skyni, kde bylo místa jen pro dvě osoby.
Nicméně směstnali jsme se tam všichni
tři a promočeni a zahaleni v houni
zůstali jsme tam celý den. Hlt mešního
vína a kousek sýra byly naší potravou.
Večer přišli k nám dva křesťané, kteří
rovně jako my v horách bloudili. Od
nich dověděli jsme se, že povstalci v mé
obci bez milosrdenství vraždili.

Několik křesťanů bylo za živa upá—
leno; jiní, ženy a děti, byli zabiti. Jistá
mladá žena byla děsně zkomolená, vedle
ní, v krvi zavražděné matky, leželo její
dítě, ještě živé. Počet usmrcených není
ještě znám; bezpochyby ušel z mých
více než 600 křesťanů málokterý smrti.
Můj Bože, jaká to bída! Celý svět, ba
sám vlastní život zbnusi se missionáři,
jenž takové hrozné výjevy byl zažil.

Za takových okolnosti nemaje nej
potřebnějších potravin, bezmála bezoděvu,
nastoupil jsem bos na cestu 30 hodin
dalekou. V noci z pátku na sobotu do
razil jsem do křesťanské osady a sešel
se tam s jinými rovně uprchlými mis
sionáři.

Tojsou krátké dějiny pronásledování
našeho v mém okresu. Zde jsem v bez—
pečnnsti a čekám příznivý okamžik. kdy
se budu moci vrátiti ku svým křesťanům,
abych ty, kteří zůstali na živě, potěšil,
ty pak, kteří byli odpadli, do lůna církve
svaté nazpět přivedl.

VII. Ohavnostl modloslužby.

Sotva v které krajině temného dílu
světa Afriky kvetla kdy pohanská modlo
službá jako v zemi Dahomeyi ajejím
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hlavním městě Abeokutě. Bůžkůroz
ličných bylo tam bez počtu a zvláště
byly _toplazově, na př. oškliví hadi, již
za bohy byly považowáni a jako takoví
ctěni chrámy, které pro ně byly vy
stavěny, neměly dveří, aby ohyzdní pla
zové bez překážky mohli vcházeti a
vycházeti. Nezřídka bylo viděti, kterak
tato zvířata lezla po městě a od okolo—
jdoucích uctívána byla. Čím byla oškli—
vější a žravější, tím mocnější zdála se
býti ubohým divochům, ano jistá matka,
jejížto dítko od jedné takové obludy bylo
pohlceno, padla před ní na kolena a
děkovala jí, že její dítě za hodné uznala
takového. vyznamenání. Jestliže modlo
služebníci takového netvora potkali, vrhli
se před ním v prach, klaněli se mu a
zanesli buďto stočeného okolo ruky anebo
zaobaleného v rohožce nazpět do chrámu.
Jistý missionář, jenž kdysi do takového
chrámu vstoupil, vzpomíná si podnes
s hrůzou na ošklivé plazy, kteří po
stěnách lezli anebo se stropu dolů viseli.
Bezděky vzpomene si tu člověk na sa
tanáše, jenž již v iáji vzal na sebe

podobu hada a také tam v podobě hadaucuván bývá.

V poslední době se chvála Bohu
smutné poměry tamější poněkud zlepšily
a toho zásluhu má křesťanství. Přes to
je mezi lidem mnoho ještě tak řečených
fetišů rozšířeno, t. j. bůžků obyčejně
ze dřeva zhotovených. Černoši tvrdí, že
bůžky zhotovují za pomoci a přispění
největšího a nejvyššího boha, jenž pak
ducha svého jim vdechuje. Jsou bohové
rozličných sil, nepravosti a ctností. Bůh
nemocí, jehož nemocný prosívá o uzdra—,
vení, je vlastně lože z drnů, posypané
peřím z rozmanité drůbeže; uprostřed
tože stojí dlouhá hůl. Jestliže kdo hledá
pomoci u čaroděje, blíží se tento bohu,
učiní do lože hlubokou díru. dá si donésti
slepici a zabije ji holí. Při tom zaklíná
nemoc, aby opustila tělo obétujíciho a
vešla do těla obětovaného zvířete. Zatím
co se toto děje, nesmí nikdo pod nej
přísnějšími tresty na to se dívati, všichni
přítomní'zavrou oči a obrátí se k čaroději _
zády. Když se byl čaroděj přesvědčil,
že všichni uposlechli a se nedívají, vhodí
slepici rychle do pytle, zasype diru, ve
které podle domnění přítomných slepice
vězí, a všichni se rozcházejí, jsouce pevně



přesvědčeni. že se slepici zároveň i nemoc
byla zahrabána. Přes to-li však nemocný
umře, chtěl tak bůžek, a jeho vůli třeba
se podrobiti.

»Merhuec je pěkný pohanský
chrám. Na zdi jsou dokola upevněny
rozličné špičaté a ostré nástroje vražedné.
Chce-li kdo přízeň bůžka ve chrámě
sídlícího si získati, dostačí, jestliže před
zabitým zvířetem nebo otrokem několik
minut klečí.

Nejstrašnější však a nejobávanější
ze všech bůžků v Dahomeyi je »OrOc.
A jak vypadá? Je to kousek dřeva na
provázku zavěšený, jímž čaroděj ustavičně
točí. Nechá-li bůžek tento slyšeti svůj
hlas, vlastně chřestot, pak běda ženě,
která vtom okamžiku je na ulici“—
bez milosrdenství chopí se jí průvodčí
Orovi, zabijí ji, rozřezají na kousky a
na veřejném místě vystaví na odiv.
V době, kdy Oro prochází vesnicí, uzavře
se úzkostlivě každá žena ve svém domě
a skryje se, ano černošky jinak silné a
neohrožené třesou se jako děti, jakmile
známý chřestot bůžkův uslyší. Samy
missijní sestry a jejich chovanky musejí
v takový čas býti velmi opatrny, ježto
by je stihl tentýž osud jako jiné ženy,
kdyby z domu vyšly. Jedna z missijnich
sester v Abeollutě byla by málem
této pohanské pověře padla za oběť.
Tamější představená o tom vypravuje:

»Byl nám oznámen příchod dvou
našich sester a my jsme je chtěly
v určitou hodinu u řeky očekávati.' Ale
co se nestalo? Právě se chystáme na
cestu, když se na druhém konci města
ozval hlas Orův. Vrátily jsme se tedy,
zatarasily jsme dveře a poslaly ihned
několik mužů sestrám naproti, aby se
snad neodvážily do města vstOupiti, zá
roveň pak daly jsme i missionářům
zprávu o nebezpečenstvi, jaké sestrám
hrozilo. ___

Zatím co jsme tyto přípravy, konaly,
přihodilo se v městě Lagos, odkud
měly sestry přijíti, něco neočekávaného.
Jedna z oněch dvou sester musila v Lagos
pro nenadálou překážku zůstati a na
cestu vydala se pouze druhá, ovšem
pod ochranou několika spolehlivých čer
nochů. Přišedši na břeh marně se ohližela
po známých tvářích svých spolusester,
od nichž očekávala, že ji přijdou naproti.
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Již se stmívalo, ale sestra neznala cesty
Co teď? Po krátké úvaze naznala, že
bude nejlépe, když vyčká jejich příchodu.
Po dlouhém čekání přinesli jí naši černoši
konečně list, kterým se jí dostalo pří
slušného vysvětlenía zároveň napomenutí,
aby naprosto na břehu řeky noc ztrávila.

Zpráva naše nebyla právě příjemná,
ale taková dobrodružství jsou se životem
missijním nerozlučně spojena a pak bdí
Bůh nad námi na cestách našich a sleduje
každý náš krok. Ubohá sestra pořídila
si jak mohla-pod palmou lůžko, zatím
co černoši rozdělali velký oheň, aby jim
odháněli dravou zvěř. Sestra nezamhou
řila ovšem ani oka; každý šustot naháněl
jí strachu. Okolo -10. hodiny večer bylo
slyšet koňský klusot. Všecka polekána
vyskočila sestra, nemyslíc jinak, než že
se blíží hrozní modloslužebníci Orovi.
Byli to však naši missionáři, kteří
obdrževše naši zprávu, nechtěli dopustili,
aby sestra pod širým nebem přenocovala.
Aby se však do missie dostala, bylo jí
závoj odložiti a se převléci — zkrátka
musila služebníky Orovy oklamati a za
muže přestrojena do města vejíti. Statečná
sestra podrobila se ráda této přeměně,
proběhla nepoznána ulicemi městskými
a přišla šťastně a bez úrazu do missie.
Rozumí se, že její neočekávaný příchod
& více ještě její přestrojení vzbudilo
v domě veselou náladu a radost a že
ona sama nikdy ani si nepomyslila, jaké
dobrodružství ji v životě missijním
očekává.

VIII. Malomocni na Molokai.

Loňského roku 29. června byl v osadě
malomocných na ostrově Molokai nový
kostel posvěcen. Tím vyplněno vroucí
přání P. Vendelína, nástupce to ne—
zapomenutelného P. Damiana. Pro
stranného a vzdušného chrámu bylo tím
více třeba, ježto se vzduch silnými výpary
ubohých malomocných rychle kazí. Od
r. 1897. snažil se P. Vendelín neunavně,
aby z Francie, BelgieaNěmecka potřebné
peníze sehnal. Také malomocni zaklepali
u svých příbuzných a přátel a sebrali
téměř 15 set zl. Dne 1. srpna 1898 byl
položen základní kámen. Za dva roky
byla stavba dokončena. Kostel má podobu
kříže, je 30 m. dlouhý, 12 m. široký,
10 m. vysoký a skutečně pěkný. Hlavní
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oltář z .bílého mramoru byl zhotoven
v' Římě a 'je darem jisté anglické dámy.
Ostatně je stavba celá dílem P. Vende
línovým a jeho malomocných. Lze si
pomysliti, jakou radost způsobilo malo
mocným její posvěcení. Dvě stě jich
přijalo v tentýž den svátost sv. biřmování.
»Byl to pro mne:, píše P. Vendelín,
»okamžik nevýslovné útěchy, když jsem
ponejprv přistupoval k oltáři chrámu,
jejž jsem stavěti si umínil, jehož plány
jsem zhotovil, jehož stavbu jsem řídil

a jejž jsem konečně dokončil, ke cti
Boží a ku spáse našich ubohých malo
mocných.

_ Co do počtu nemocných bylo v roce
1900. ošetřováno na Molokai 988 malo
mocných: 594 mužů, 394 žen; mezi
nimi bylo: 30 Číňanů, 20 bělochů, totiž:
5 Američanů, 1 Portugalec, 4 Angličané,
5' Němců, 1 Norvežan a j. Od založení
osady bylo tam ošetřeno 6000 malo
mocných. Průměrný počet úmrtí obnáší
ročně 125. '

Ku svátku blah. Jana Sarkandra.
(Dne 17. března, letos neděle 4. postní.)
Letos bude tomu již_41 rok, co byl krajan
"náš Jan Sarkander, jako mučeník zpo
vědnického tajemství od svaté Stolice za
blahoslaveného prohlášen. Velká byla
tehdy v r. 1860 radost po celé Moravě
a úcta blahoslaveného Jana utěšeně se
pak zmáhala ve vlastech našich. Než,
bohužel, ochabla horlivost v uctívání
našeho blahoslavencé, a jen ojediněle,
sem, tam, se veřejně oslavuje. A přece
dobro i blaho naše vlastní, i čest naše
a vděčnost vyžadují toho, abychom vážili
si tohoto přímluvce svého, a zvykli si,
utíkati se k němu ve všelikých strastech.
O jak bychom zkusili brzy, že on jest
mocným orodovnikem u Boha za nás,
a Pán Bůh — podivný ve svých svatých —
zajisté i zázraky potvrdí naši úctu a dů
věru k blahoslavenci, aby ověnčen býti
mohl blahoslavený Jan zaslouženou ko
runou svatořečení! Nadešly smutné časy
po vlastech naších, černá mračna všeliké
zloby—proti církvi sv. a co s ní spojeno
jest, stahují se se všech stran a hrozí
spoustou zaplaviti národ náš, jako za
dob Sarkandrových. Zvláště za našich
dnů jest třeba, by kněžstvo za zářivým
příkladem blah. Jana mužně hájilo práva
církve sv., a bránilo vlkům, kteří derou
se do stáda svěřeného, a rozhánějí ovce
&lapají je. A proto vzhůru, zvolme sobě

za patrona b'ah. Jana Sarkandra, a ve
svátek jeho dne 17. března, letos v neděli
čtvrtou svatopostnl, ať zaznívá po všech.
končinách vlasti naší : Blahoslavený .Je—ne
Sarkandře, patrone náš milý, oroduj
za nás! Ig. Zavřel.

Provolání. Díky přemilému bož
skému “Srdci Páně. přímluvě Rodičky
Boží a sv. apoštolů Cyrilla a Mothoděje!
Bohumilé dílo vystavění chrámu Páně
a zařízení duchovní správy v Radějově,
postupuje mohutně k cíli vytknutému.
Požehnánlm Božím zajisté stalo se, že
tolik dobrodinců zbožných v tak krátkém
čase sneslo obnos značný k dílu tomu.
V duchu již zříme chrám Páně čníti
k nebesům a chudé Radějovjany pospí
chati do svého chrámu Páně, aby v něm
svolávali požehnání a odměnu svým do
brodincům. Z toho vděčného a roztouže—
ného srdce voláme: Pomozte nám opět
všichni, kteříjste dobrého srdce, pomozte,
aby se touha naše vyplnila co nejdříve!
Pomozte, a Pán Bůh Vám odmění! Milo
darý buďtež laskavě zasílány podepsa
nému faráři v Pártultovicích u Hranic
na Moravě aneb Kostelní jednotě v Ra
dějověu Strážnice. — Za kostelní jednotu:
P. lg. Zavřel, zakladatel.

Rozvin katolictva v Anglii. Kdy
královna anglická Viktorie rozžehnala se
s tímto světem, aby postoupila trůn
synu svému Eduardu VII., projednávají
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se rozličné poměry v Anglii a tudíž také
rozvin katolictva v této protestantské
zemi. Začátek uplynulého století posky
toval katolictvu málo vyhlídek. Napsal
sice biskup Douglass, jenž byl od r.
1790. do 1812. apoštolským vikářem lon
dýnského okrsku: »Katolické náboženství
počíná nyni rozkvétati a poněvadž v ka—
plích povolena jsou kázaní &bohoslužby,
přestupují mnozí na víru katolickou.
Asi 10.000 kněží vyhnaných z Francie
velikou revolucí přišlo do Anglie.: Biskup
Poynter, nástupce Douglasse, udával ve
své r. 1815. Svaté Stolicí zaslané zprávě
„tehdejší počet anglických katolických du
chovních na 88 a počet katolického oby
vatelstva na 69.000 duší. V oné době
byly- Anglicko a Wales rozdělený od
Sv. Stolice ve čtyry okrsky, londýnský,
západní, střední a severní a v čelo ka
ždého z nich byl postaven apoštolský
vikář. Na počátku století minulého ne

bylo více než 10 »kollejlc a katolických
středních škol a státně uznané elemen—
táíní školy nebylo ani jediné. Také ve
Skotsku nevyhlíželo to jinak. Země byla
rozdělena ve dva okrsky — horno- a
dolnoškotský — z nichž každý spravoval
apoštolský vikář. Bylo jen 40 kněží,
asi 12 kaplí, dva malé semináře a všeho
katolického obyvatelstva jenom na 30 000
duši. R. 1850. byla znovuzřízena hie
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Díkůvzdání šči

božskémumSrdci Páně.

rarchie. Počet katolických kostelův a
kaplí obnášel v oné době 587, počet
uznaných elementárních škol 166. Roku
1890 bylo však již 1536 kostelů a kaplí,
2837 duchovních, 1400 elementárních
škol, kteréž navštěvovalo 300.000 kato
lických ditek. Římsko—katolické obyva
telstvo v Anglii obnáší na 1,.800 000 duší. 
Největší pokrok znamenati jest v Lanca
shire a v Glasgowě; v Lancashire vzrostlo
katol. obyvatelstvo od r. 1800 z 350.000
více než na 600.000 duší. V Glasgowě,
kde ještě před stoletím nebylo takřka
žádných katolíků a kde stála jen jedna
stará kaple, je dnes 100 kostelů a kaplí,
228 kněží a římsko-katolické obyvatelstvo
čítá 180.000 duší. V Anglii je na 2000
jeptišek a 200 z dobrovolných příspěvků
vydržovaných užitečných společnosti a
ústavů. V britské severní Americe a
v Novém _Foundlandu jest pokrok kato
lictva ještě patrnější. R. 1800. byl tam
jen jeden biskup, 60 kněží, 50 elemen—
tárních škol a' katolíků se čítalo pouze
137.000 duši. Dnes je tam 7 arcibiskupů,
19 biskupův a 2400 kněží, 20 seminářů
s 540 studenty, universita se 600 stu
denty a 5070 jiných vyučovacích ústavů
s 280-000 dltek. Katoliků tamějších čítá
se 2,335000 duší. Kéž by poměry kato
lické tak se zlepšily, aby celá anglická
země zase se spojila s církví římskou!
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Z farnosti Pološovské. Jistý čtenář

tohoto časopisu vzdává tuto nejhlubší
díky za obdržené milosti, jichž se mu
dostalo po vykonané 9denní pobožnosti
k božskému Srdci Páně, k Panně Marii
lurdské, sv. Josefu a sv. Antonínu Paduán
skému.

Z Votic v Čechách. Trpěl jsemMjiž
několik roků rheumatismem v prsou,
jenž sklíčoval mne víc a více. Četl jsem
Váš časopis a v něm mnohá díkůvzdání.
I pomyslil jsem sobě, když jiní byli

ivaslyšeni, budu snad 1já vyslyšen. Konal
jsem 9denní pobožnost. Ještě jsem ji
ani nedokončil a byl jsem zdráv. Proto
volám z plna srdce: Zaplať Pán Bůh!

Bratr z řádu sv. Fr.

Z Hnojic. Nejsrdečnější poděkování
božskému Srdci Páně za vyslyšenou
prosbu.

Z Malé Chýše. Diky vroucí vzdávám
Královně svato-horské, Panně Marii, za
vysvobození z nebezpečenství.

Čtenář „ školy.“
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Křesťanský duch v rodinách. 1)
(Hlavní úmysl.)

edna stará pověst praví, že kdy praotec náš Adam umíral, hleděl se
: syn jeho Seth ještě jednou dostati do ráje, aby se stromu života
; donesl ratolest, aby jí mohl pomíjející život otce svého zadržeti.
_-Podařilo se dostati ratolest z ráje, ale přišel s ní pozdě, otec Adam

zatím byl umřel. Proto zasadil tu ratolest na hrobě otcovém. A ejhle,
ujala se, pustila kořeny, zazelenala se a rostla docela podle toho,

jak jevil se náboženský život lidu Božího. Panovala-li v' lidu bázeň Boží a
nábožnost v myšlení a jednání, prospíval strom a krásně kvetl. Oddal-li "se lid
modloslužebnosti a šel-li za zlatými telaty, svadly ratolesti a visely smutně dolů.
To trvalo až do té doby, kdy při odchodu lidu do zajetí babylonského v bouři
blesk onen-strom zastihl a roztříštil, tak že zůstal jenom pahýl. Než když na
hoře Kalvarii měla veliká obět na kříži vykonána býti, měl onen pahýl z toho
stromu býti přece k něčemu. Odsoudili Spasitele kesmrti kříže, a poněvadž tu
nebylo dřeva na kříž, vzali ve spěchu onen pahýl ze stromu života a udělali
z něho smrtelné lůžko Kristu Pánu, kříž, kterýžto krví Páně zrosen, znovu se
zazelenal, přinesl -ovoce vykoupení a života věčného, tak že kdo z toho ovoce
požije, smrti neuzři na věky.

Tomuto stromu pověstnému podobá se rodina, která jest také stromem
života od Boha již v ráji sazeným. Hospodin Bůh přivedl Adamovi družku života
Evu, dal mu ji za ženu a žehnaje jim pravil: »Bosttež a množte se a naplňte
zemi.< (l. Mojž. 1, 28) Prvním hříchem byl tento strom jako bleskem poškozen
&musel bez listí a všeliké okrasy tisíce let živořití, dokud pohanstvo svou nevěrou,
nemravnosti a všemi svými neřestmi panovalo. Až pak nebeský zahradník slitoval
se nad ním a nevydal jej v zahynutí. Jako vše ostatní obnovil, tak vrátil také
rodinnému životu jeho původní ctihodnost & svatost. Ano povzneslmanželský
stav v nadpřirozený řád, povýšiv jej za svátost. Když na kříži pněl Spasitel náš,
teklo i na tento strom života požehnání jeho přesvaté oběti. Od té doby roste
onen strom a prospívá podle toho jaký je náboženský stav lidí. Je-li náboženství
a zbožnost v rodině, přináší strom ten hojný květ a ovoce, pak je'rodina
středem pokoje, štěstí a spokojenosti a čistých radostí. Je-li rodinný život
bez zbožnosti a dobrých mravů, vadne onen strom a hyne, nemá rodina Onoho
štěstí a blaha, jaké by podle vůle Boží mohla míti. Nábožnost jest vždy v každé
rodině potřebná. Jestli kdy jinde, tedy jmenovitě v době naší, v níž mravný,
společenský a zbožný život tolika nebezpečím čeliti musí, kdy zlý duch a náhončí
jeho jedem nevěry a hříchu otravují všechny posvátné svazky rodinné. A proto
je potřebí, aby za doby naší rodiny tím více ducha křesťanského sobě vážily &

,zachovati hleděly. Nepřátelé hledí zničiti kořen rodinného života — manželství,
strhujíce je do bláta nízké neřesti a zlomyslností a rušíce posvátný svazek
manželský, hlásajíce lásku volnou, zvířeckou. Dále hledí zničili kmen rodinného
stromu, odnímajíce jemu'starou, dobrou prostotu a domácnost,_ křesťanské zvyky
a obyčeje. Hledí zničiti haluzy a ratolesti, dítky totiž, jejich nevinnost a čistotu.
Všude, na každém místě číhá na jinocha a dívku nebezpečí hříchu svůdnictví, zlý,
pohoršlivý příklad jiných lidí. Vidí, jak lehkomyslně se přestupují přikázaní Boží
a církve, slyší, jak se lidé zlí posmívají pobožným, jak tupi církev a kněžstvo,
musí se sami přemáhat a mnoho trpět a mnohou přinésti obět, chtějí-li svému

náboženskému přesvědčeni věrnými zůstati.
Proti tomuto zlu, jaké hrozí rodině, nejlepší je ochranou, zbožný, křesťanský

život. Ve které rodině dobrý, zbožný duch celý proniká život a jednání, kde
svědomitě plní přikázaní Boží—acírkevní, tam také svatě smýšlejí o manželství, tam
dbají pilně napomenutí sv. apoštola Pavla: »Jako církev poddána jest Kristu, tak

') Nalímž—ujemeza měsíc minulý, kdy hlavní úmysl pozměněn byl.
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i ženy mužům svým ve všem. Muži, milujte manželky své, jako i Kristus miloval
církev »vydal sebe samého za ni.: (Ef. 5, 24.) Kde v rodině pravidelně se
modlívají, církevní posty zachovávají, neděle a svátky náležitě světívají, svaté
svátosti častěji přijímají, tam nevnikne tak snadno duch zimou rozrážející lhostejnosti.
Tu se neoddá žádný člen rodiny nepořádnému živobytí, nestřídmosti, karbanu, ale
dbá cti rodiny své a pořádku. V takové rodině rodiče milují dítky své, dítky milují
zase rodiče své, jsou jim poslušny, ctí je, podporujíje ve všem. Srodinou křesťanskou
má ruku v ruce kráčeti škola, která přece jest cirkvi mnohým povinna. Ona má
doplňovat vychováni dítek v rodině a tedy učiti je vychovávali v náboženství &
mravnosti a ne toliko jim dávati zevnější nátěr slušného chování. To zmizí jako
pozlátko a nezůstane leč zase hrubost. Dá-li se dětem dobrý základ zbožnosti a
mravnosti, pak bude i chování jejich dobré a stálé a odolá všelikým nástrahám světa
a zlých lidi. Škola má podporovat a dop'ňovat dobré vychování dítek z rodin křest.
a kde nejsou rodiny duchem křesťanskýmproniknuté, tu má škola nahradit i domácí
vychování Tím povinna je škola Bohu, církvi, sobě a dítkám sobě svěřeným.

Clonové rodiny mají netoliko doma býti hodnými křesťany, ale i u veřejném
životě, všude mají svým živobytím, svým jednáním, když potřeba i slovy zjednávati
platnost zásadám křesťanství a vyznávati víru svou slovy i skutky. Potřeba jest

- toho veliká. Za nedlouho budou se všichni stydět za svou víru; za nedlouho budou
_se lidé stydět smeknout před křížem, pomodlit se Anděl Páně, budou se stydět
jít do kostela. Takový duch je nyní ve světě. Tomu se však třeba bránit. Pryč
s lichým studem, neohroženost a statečnost u vyznání víry ať zavládne v životě
soukromém i veřejném. .

Vzhůru k modlitbě! Měsíc březen zasvěcen jest sv. Josefu, patronu rodin
křesťanských! Prosme tento měsíc spojenými silami Spasitele našeho, jenž sám
ráčil také v rodině žiti, aby našim rodinám dobrého dal ducha. Jeho nejsv. Srdce
jest ohništěm života a lásky; u něho at rodiny opravdu křesťanské hledaji sílu,
by v horlivosti své setrvaly a ty, které jsou již vlažné anebo docela studené,
v nichž oheň vši lásky Boží uhasl, at se naučí znáti, co velikého mají v ná
boženství a jeho darech, aby se zase vrátily k Bohu a věrně jemu sloužily.

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. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za'
ducha k řestanského v našich rodinách a na všechnyúmysly,jež do—
poručeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko—
slovanský! Ú 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. Lev XIII. 1891.)
Svatý Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, oroduite za nás!
Heslo apoštolské: Všude buditi v rodinách ducha křesťanského.

Úmysl-v dubnu: Záchrana mládeže.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Úmysly apoštolátu modlitby.

V únoru madleme se za zachování katolických řeholí ve Francii.
Ustanoven :. žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

DRB | Na, slavnost: Úmysly:
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1. P. lSv. Ignáce, m. (107), — Láska k utrpení. Za Cll'keV sv. na Východu.
Pokoj a mír v zemích našich. Za milost Boží. Dar pravé moudrosti.

2. S. Ocišl'ováni P. Marie. (llromnic.) — Věrnéplněnízakona Bož.
i Úcta Bohorodičky. Křest. matky. Šťastná hod. smrti. Bratrstva Marianske.

N. Neděle Devítní/c. Sv. Blaifje. bisk. a m. (516), — Nasi velepastýřové. Za
ochranu Boží. Nemocní. Za trpelivost. Za pokoj v rodině. Sirotci.

P. Sv. Ondřeje Korsiny. bisk. (1373) -— Pohrdání světem. Za pokoření

U

.“

nepřátel církve. Choromyslný kněz. Za stale povoianí. Duše v očistci.
. Sv. Háty, p. a m. (252) — Dar obélivostí. Dar cudnosti mládeži naší.

Jednoty panen. Obrácení poh .ršlivé osoby. Živí rodiče & dítky. 1—syn.
. Sv. Doroty, p. a m. (280) — Stálost ve víře. Ctitele sv. Doroty. Vy

tr ani v životě ctnostném. Za 2 ubohé rodiny. Bazeň Boží ve škole.
7. Č Sv. Romualda, opata. zakl. r. (1207) —- Povolání ke stavu duchovnímu.

Karol. řady. Církevní hodnostář. Zdar katol. podniku. -'r příbuzenstvo.
P. Sv Jana z Maihy, řeh. (1213) — Za křesťanskou lásku k bližnímu.

Nemocnice. Rad milosrdných bratři a sester. Ziví dobrodinci. Kněz.
$v. Apollonia. p. a m. (249) ——Neohrožené vyznání víry. Odvrácení

zlého. "Fdobrodincí. Uzdravení na duši i na těle. Více Osob. Rodina.

10. N. Neděle I. po Devítníku. Sv. Školastiky. p. (543) — Dar umění. Pane,
nauč nás modlili se. Obnova křesťanské společnosti. Sjednocení národů.

11. P. SV. Tita, bisk. (I. stol.). — Horlivost v dobrém. Sv. Otec Lev XIII.
Spolek rozšiřování VII'Y.Zničení podvratných živlů. Tichosť v obcování.

12.: U. :Sv. Eulalie. p. a nm.(;504). — BlZFtň před hříchem. P'remožení pokušení.
i ; Dar pokl.-ry. Odvrácení mnoha hříchů. Dokonalost křesťanská. 1' bratří.

13. :Sthv. Kateřiny Ricci. p. (1590) — Dar sebemrtveoí. Třetí řád sv. Frant.
; Laska, _iez'snáší vše. Napravení poměrů nepříznivých. Křest. opatrnost..

14. ŠČ. ;Sv. Valentina. kn. m. (306) — Za ctnost pokory. Napravení muže. Za
; | obetí nevěry. Snašelivost ve veřejném životě křest. Katolický tisk.

15.1 P. “(Sv. Faustina a lovity. m. (121) — Pomni na poslední věci. Překažení
| hříuhn. Apostolat sv. Cyrilla a Methodéje. Milost Boží do skonání. Trodiče.

16. 9S. ÍSV' .Iuliány, p. a m. (300) — Důvěra v Boha. Dobročinné ústavy. Časté
: | přilímání sv. svátosti. Napravení manžela. Neoořádné rodinv. + matku.

17. N. *.NeděleII po Devítníku. SV. Evermoda. bisk. ř. orem. (1177) — Pobož
l nost k Matce Boží. Zabranení hříchňm. Za mravnost mládeže. 1- otec.

18. P. Sv. Simeona, bisk., m. (106) — Křesťanská statečnost. O-lstranem
, _ mnohých pohm'šení. Mír světový. Nékoik evangeliček. Umírající.

19. U. l_Sv.Cyrilla Alex., bisk. a uč. círk. — Křesťanské školy. Časté přijímání
; svátosti. Vvorosení jisté milosti od Boha Vdova a rodina. Jistý muž.

20. StiPopelcc. Sv. Eucheria, bisk. (778) — Kajicnost. Zachování postu.: U;)ominka na poslední věci. Obrácení 2 neštastníků. Duše v očistci.
21 G_'Sv. Severina., bisk. m. (452) — Horlivost ve službě Boží. Lidové missie.

Za studující mládež Postní kazatelé. Obrácení hříšníků. Zdar podniku.
22; p_iTrnové koruny Pána ložiše. Pohožnost křížové cesty. Č'enové armády

. sv. kříž--. Verne zachovaní postu. Za lásku k trpícímu Spasiteli.
23. S. ISV. Patra Damian., bisk. a uč. círk. (1072) Dar lásky k chudině. Obrácení

A 2 maožeů. Za duchovní pokoj. Zdar a požehnání podniku. Sivotci.
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24. N. Neděle I. postní. Sv. Matěje. ap. P. — Horlivost pro čest a chválu Boží.
Obrácení více rodin. Duchovní a jeho svěřenci. Duše v očistci. 1- syn.

25. P. Sv. Valburgy, p. (799). Duchovní řady ve vlasti naší. Za dary Ducha sv.
Odstranění neshody. Horlivost pro spásu duší. Katolické missie. Rodina.

26. U. Sv. Porphyria, bisk. (420). — Naši Velepastýrove. Polepsení jisté ()thy.
Třetí řád sv. Frant. Za ty. kteří sv. svátosti zanedbávaji. Nemocná.

27. St. Sv. Leandra bisk. a uč. círk. (596) — Sv. Otec Lev Xlll. Pokoření ne
přátel Božích. Vítězství církve svaté. Za Boží požehnání jisté osobě.

28. C Sv. Romana, opata (460). — Dar sebezapírání. Vytrvalost v dobrem.
Záchrana mládeže. Zemřelí údové katolických bratrstev. Duše v očistci.

L Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. í

Ve Francii povstala nová bouře! Zednářská vláda chce zrušiti všechny
řehole a zbožné kongregace a zabratí jejich jmění. Zapomínají na dobrodiní,
jakáž tyto ústavy prokázaly dětem nábožným vychováním, chudiné podporou a
výživou, nemocným ošetřováním a horlivostí v rozšiřování katolické víry mezi
pohany. Vlastně tento boj zamířen proti samé církvi Kristově. Proto sv. Otec
Lev Xlll. pozdvihuje varovný hlas, protestuje proti tomuto krutému bezpráví,
jakého vláda zednářské. dopustiti se chce na řeholích a kongregacích v zemi
francouzské. Z té příčiny mámei my prositi Pána Ježíše, aby nedopustil této
pohromy na církev svou, ale odvrátiti ráčil tuto bouři od lodičky Petrovy. Proto
ukládá všem členům Apoštolatu modlitby, aby své pobožnosti a dobré skutky obětovali
na tento úmysl za zachránění řeholí a zbožných kongregací v zemi francouzské.
Pane, zachraň služebníky a služebnice své!

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, obětuji 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
zachování řeholí a kongregací ve Francii a na všechnyúmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou, vlast naší a národ náš
česko-slovanský! () 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, budiz mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius 1x. 1852.)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

100 dní jednou za. den. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Hájiti všude právo církve svaté.

Úmysl v březnu 1901: Duch obětivosti.

Tiskem & nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Škola Božského Srdce Páně.
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Jsi zayrmoucen? Znepokojtg'e tě vzpmnínka na tvé hříchy? Ttíží (ě trápení? Jdi do Srdce Ježíšova;
ono jest útočištěm neštastny'ch. (Sv. Petr Damian. )
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Vzpěj novými teď písněmi ; Pán skví se slávou vítěznou,
Sbor nové Jerusalemi, Ctí obklopen jest bezmeznou;
A uctí skromnou radostí A zemi tu a nebes výš

Den velkonoční slavnosti. Teď v jednu pojí spolem říš.

Lev nepřemožný, Kristus vstal O "vzpějme Krista spasenci

A draku mocně v pouta jal; i A prosme Krále oděnci,
„Kam živý hlas ten zazvučí, ' At'. v paláci své oslavy

Vstát mrtvým z hrobu poručí. Nás dle své lásky postaví.

Co kleté peklo vzalo V plen, Buď Otci vzdána pochvala
Zas vrací zpátky tento den, Vždy bez přestání trvalá,
A prosty pout & potup)r S ním spolu stejně každý den
Jdou za Ježíšem zástupy. 'éřSvn & svatý Duch bud' ctěn.

FR. SL'ŠIL.
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Dvanáctero proroctví na Bilou sobotu.

3,5-ako jelen touží po zřídlech
vodních, tak touží duše má

bylo svatému pěvci Davidovi,
jenž tímto vhodným přirovnáním
vyjádřiti chtěl svou velikou touhu
po Bohu, té milosti dostalo, jako

' nám, kteří k velikonočnímu stolu
blížiti se smíme, věru, že by nebyl

nalezl dostatečných slov k vyjádření své
touhy po Bohu a své radosti nad spo
jením se s ním v tajemství nebeské lásky.
Však i naše touha po spojení se s Bohem
,při velikonočním přijímání jest zajisté
veliká, pakli patříme k horlivým, a ne
k vlažným křesťanům. O jaká radost
proudí naším srdcem, když jsme svrhli
břímě hříchů s beder svých a očistili se
od všeliké nečistoty a oděli se krásným
rouchem spravedlnosti a posvěcující mi
losti; jaká radost, když jsme přivítati
mohli nebeského hostě, jenž duši naši
chrámem učinil a ji dary svými ozdobil
a obohatil. S radostí vzpomínáme si na
onen den, kdy jsme poprvé k stolu
Páně přistoupili a křestní slib obnovili.
Kéž by se ten krásný den opětoval!
Proč ne? Co nám překáží, s toutéž
věrou, s toutéž touhou, s toutéž
nevinnosti, jako tenkrát, .kstoluPáně
přistoupiti akřestní slib znovu obnoviti ?
Conám překáží,výroční den prvního
svatého přijímání a výroční den
křestní každoročně slaviti? Příležitost
k tomu dává nám Bíla neděle, obyčejný
den prvního svatého přijímaní. Bílaneděle

Napsal JAROLÍM ST. PAVLÍK.

je takořka oktávou Bílé soboty. Po celý
ten čas — od Bílé soboty až do Bílé ,
neděle — oblékali se novokřtěnci v šat

"bílý, stav nevinnosti znázorňující. Oblecme
se i my v šat nevinnosti, upřímně a
skloušeně se zpovídajíce, křestní slib
obnovujice a velikonočního Beránka při
jímajíce.

Dříve nežli katechumeni k brodu

svatému přistoupiti směli, byly jim jisté
kapitoly z Písma svatého předčítány a
vysvětlovany. Tyto kapitoly nesou jméno
.proroctvíc, a jest jich celkem dvanácté.
Nejsou sice všecky vyňaty z knih proroků;
avšakjmenují se »proroctvíc, poněvadž
předobrazují a předzvěstují vykoupení
lidstva, křest svatý a nejsvětějšísvátost
oltářní. Na památku toho starokřesťan
ského zvyku čte se dvanáctero těch
proroctví každoročně na Bílou sobotu
před svécením křestní vody. Jsouce pří

pravou k přijetí svatého křtu.a velko
nočních svátostí, budou i nám vhodným
poučením a napomenutím k hodné vý
roční oslavě našeho duchovního obrození

a velikonočního přijímání, jestliže o nich
maličko rozjímati budeme, k čemuž čte—_
náře »Školyc zvu a o trpělivost prosím.

První proroctvílíčínamstvoření
světa. Člověk jest korunou viditelného,
stvoření; on převyšuje všechny viditelné
tvory, neboť má nesmrtelnou duši, rozum
a svobodnou vůli. »Cožjest člověka, volá
žalmista Páně, »že jsi na něj pamětliv?
aneb syn člověka, že navštěvuješ jej?
Učinils ho málo menším andělů, slávou
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a ctí korunoval jsi jej a ustanovil jsi udělil nám nadpřirozené důstojenstvídítek
jej nad dílem rukou svých. Všecko jsi Božích a dědiců království nebeského.
položil podnohy jeho, ovcei voly všecky, »Viztec, dí sv. Jan evangelista, »jakou
nadto i zvěř polní, ptactvo nebeské i | lásku nam Bůh prokázal, že dítky Božími

.ryby mořské.: Obdivuhodná jest dů-_ | se jmenujeme i jsme-. Než i to se zdálo
stojnostčloveka již ze stránky přirozenosti laskavému Bohu ještě málo. On chtěl
své. Ta však nebyla ještě Bohu dosta- nás ještě více nad ostatní tvory pozve
tečnou; neboť on chtěl nás v dobrotě své dnouti, on chtěl nás i své božské při
ještě více vyznamenati; na křtu svatém rozenosti účastnými učiniti, pokud toho'.
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nevýslovného daru člověk vůbec schopen
jest, on se chtěl s nami jak možno nej
úžeji spojiti; a proto ustanovil velebnou
Svátost oltářní, proto nás nasycuje po
krmem, jehož ani andělé požívati ne
mohou. Vizte tedy, jakou přednost máme
před všelikým stvořením, ba i před sa
mými anděly! Buďme si vědomi této
převeliké důstojnosti & 'iejme jí se zra
čiti v životě svém a v mravech svých,
modlíce se s církví svatou na Bílou
neděli: Uděl, prosíme, všemohoucí Bože,
abychom, kteří jsme velikonoční svátky
dokončili, tyto 2 tvé štědroty v mravech
a životě zachovávali.

Druhé proroctví popisujevše
obecnou potopu a záchranu rodiny
Noemovy. Jenom ti pak ušli. zkáze vše
obecné, kteří v arše útočiště hledali.
Noemova archa byla obrazem katolické
církve. Pouze ti, kteří v katolické církvi
spásu hledají, budou zachráněni. 1 nám
se dostalo toho štěstí, že jsme byli vzati
do záchranné archy, že jsme byli přijati
do katolické církve, a sice na křtu sva
tém. Za tu milost máme býti Bohu
vděčnými, & jako Noe vešel ve smlouvu
s Bohem, i my máme smlouvu s Bohem
učiniti, slibíce mu věrnost a lásku a
poslušenství. Učinili jsme ji na křtu
svatém, obnovili jsme ji při prvním
svatém přijímání: obnovme ji opět ve
výroční den prvního svatého přijímání,
a duch míru a lásky Boží bude se nad
námi opět zastkvívati.

Třetí proroctví vypravuje,
kterak Abraham syna svého Isáka obě
tovati chtěl. Isák byl předobrazenim Pána
našeho Ježíše Krista, jenž též na svých
ramenou na horu Kalvarii nesl ono dřevo,
na němž umříti měl. Nebeský Otec nechal
jej zabiti jako obět za naše hříchy. Tato
oběť kříže, Isakovou obětí předobrazená,
obnovuje se při každé mši svaté, a též
i sv. přijímáni má v nás památku na
smrt Kristovu oživovati; neboť svatý

Pavel píše: »Kolikrátkoli tento chléb
jisti a tento kalich píti budete, smrt Páně
máte zvěstovati, dokudž nepřijde.. Hleďme
však se státi podobnými Isákovi po
slušnosti k rodičům & představeným,
podrobujíce se jejich vůli i v těžkých
věcech, obětováním všech praci a námah,
ochotni tak žití, jak si to Pán Bůh přeje;
pak i nám Bůh požehná, jako požehnal
Abrahamovi a Isákovi na hoře Moria.

Čtvrté proroctví popisujepře
chod Israelitů mořem Rudým. Rudé moře
bylo obrazem křestní vody. I my jsme
šťastně unikli hroznému nepříteli, pekel
nému Faraonovi, sestoupivše do pramene
křestního. I my můžeme s Mojžíšem
zapěti hymnus dikůslavný: »Zpívejme
Hospodinu, neboť slavně zveleben jest.
Síla má i chvála má Hospodin, a učiněn
jest mi k spasení. Tenť jest Bůh můj,
a oslavovati ho budu; Bůh otce mého,
a vyvyšovati ho budu.< Ba vpravdě,
třeba nám díky vzdávati a Boha chváliti
a oslavovati,_v čas každý, zvláště však
v čas velikonoční, že nás vysvobodil
z Egypta hříchů a uvedl do zaslíbené
země říše Messiášovy. — V Rudém moři
zřime však i obraz nejsvětější krve Páně.
Přátelům Božím slouží tato krev k zá—

chraně; jeho nepřátelům jako Faraonovi
k záhubě; neboť kdo nehodné, s Bohem
nesmířen, jeho tedy nepřítel, tuto krev
pije, odsouzení sobě pije a stává se
vinným věčné smrti. Zachovej nás Bůh
před velikým hříchem nehodného při-'
jímání.

V pátém proroctví voláIsaiáš:
»Všicknž žízniví pojďte k vodám! Proč
pachtite se po tom, co vás nemůže na—
sytiti? Poslechnouce poslechněte mne,
a .jezte to, co jest dobré, a kochati se
bude v tučnosti duše vaše.: Vidím
v těchto slovech vyzváni k účasti na
svatém přijímání. Ibožský Spasitel volá
k nám: »Kdo žízní, pojď ke mně a piji
Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete
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a obtíženi' jste, a já vas občerstvim.:
Nejsvětější krev Kristova uhasí naši žízeň,
nejsvětější tělo Kristovo ukojí naš hlad.
Proč se pachtíme za pomíjejícím po.
krmem, jenž duše nenasytí? Jezme, což
dobrého jest, chléb andělský, mannu
nebeskou, & duše naše bude se kochati.
Neřiďme se podle těch, kteří se jen

o tělo, a nikoliv o duši starají, kteří
svou radost jen v ukojení nízkých tužeb
a náruživostí hledají a vyššího cile
neznají; hledejme spišv radostí čistých
a nevinných, radosti nebeských, zvláště
při svatém přijímaní. Jsouce s Bohem
smíření a očištěni a pokrmem nebeským
posilnění, budeme se v Pánu radovali.
»S veselím vyjdetec, prorokuje Išaiáš
v téže kapitole, »a v pokoji sprovozcni
budete; hory i pahrbkové zpívati budou
před vámi chválu, a všecko stromoví
krajiny plesati bude. Místo ostružiny
vzejde jedle, a místo kopřivy vzroste
myrta, i bude Hospodin jmenován na
znamení věčné, kteréž nebude odňato.:

V šestém proroctví napomína
nás prorok Baruch, abychom zanechali
bezbožnosti a vyhledávali cest spasy,
vyhledávali pramene, z něhož moudrost
a pokoj se prýští. »Co jest, Israeli, že
jsi se sestaral v" zemi cizí, že jsi po
skvrněn s mrtvými a počten k těm, kteří
sestupují do pekla? Opustil's studnici
moudrosti; neboť kdybys byl po cestě
Boží chodil, byl bys ovšem v pokoji
věčném přebýval. Nauč se, kde jest
opatrnost, kde jest síla, kde jest rozum,
abys spolu věděl, kdejest dlouhost života,
kde jest živnost, kde jest světlo očí a
pokoje. Prorok nas tedy napomína,
abychom opustili poskvrněnou cestu
hříchů smrtelných, &abychom se obmyli
ve zřídle, z něhož moudrost a rozum
se prýští. Zřídlo to není nikde jinde
k nalezení jak v domě Božím. »Moudrost
vystavěla sobě důmc , čteme v knize pří—
sloví, »vytesala sloupů sedm, obětovala

oběti své, smísila víno a přistrojila stůl.
svůj. A poslala děvečky své, aby volaly
na'hradě a na zdech městských: Jestli
kdo maličký, pojď ke mně! A k ne
moudrým mluvila: Pojďte, jezte chléb
můj a pijte víno, kteréž jsemhalila vam.
Opustíte dětinství a živi buďte a choďte
po cestach opatrnosti.: Pijme tedy často
ze zřídla moudrosti, a bude světlo očím
našim &pokoj srdci a život věčný duši naší.

Sedmé proroctví popisujevidění
proroka Ezechiele. Tento muž Boží viděl
před sebou pole rOZSahlé, pokryté vy
schlými kostmi; a on prorokoval o těch
kostech a přikazal jim ve jménu Božím,
aby ožily. I stal se zvuk, & pohnuly se
kosti, a přistoupily kosti ke kostem,
jednakažda k té, s níž byla spojena.
i žíly a maso vzešlo na nich, ikůže
roztáhla se na nich svrchu; ale ducha
neměly. I řekl Bůh k Ezechielovi: Rci
k duchu, aby'ode čtyř větrů přišel, tyto
zabité ověl, tak aby zase ožili. Ezechiel
učinil, jakž mu Pán Bůh přikázal. Ivšel
duch do kostí, a ony ožily & postavily
se na své nohy, zástup veliký, náramně
veliký. Takž bude v den vzkříšení. Kosti
v hrobech seschlé a zpráciznivělě se
pohnou a dohromady sepnou; nervy,
maso a kůže zas naroste na nich, a ony
oživnou. »Aj, já otevru hroby vaše &
vyvedu vás z hrobů vašich, lide můj,
a dám ducha svého do vás, a živi budete.:
Který duch způsobí s námi tento div?
Duch Pana našeho a-Boha našeho, jehož
moc oživující proudí nejsvětější Svátosti
oltářní. Velebná Svátost oltářní je za
rukou našeho budoucího vzkříšení a

věčného života; Neboť Spasitel naš dí:
»Kdo jí mě tělo a pije mou krev, ten má
život věčný, a já jej vzkřísím v den nej—
poslednější: Povídají: Proti smrti neroste

' žádné zeliny. 0 ano, i proti smrti máme
prostředek, bylinu, jež vypučela z kořene
Jesse, tajemný klas, jenž srdce člověka
posilnuje, a vinný hrozen, z něhož panny
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se rodí. Má—livšak býti velkonoční svaté
přijímání zárukou našeho budoucího
z mrtvých vstání k životu věčnému, jest
nezbytno, abychom teď vstali z hrobu
hříchů svých k životu novému.

Osmé proroctví je opět vzato
z Isaiáše. »Vten den-, prorokuje, »bude
výhonek Hospodinův ve velebnosti a
slávě, a ovoce země vznešené bude a
k plesání těm, kteří zachování budou
z Israele . .. A stánek bude k zastínění

ve dne před horkem a za bezpečnost a
ukrytí před vichrem a deštěmc. Stánkem
tím je, milí čtenářové, oltářní svatostánek,
příbytek Spasitele našeho. Tento stánek
poskytuje nám stín před horkem náru
živostí a bezpečný úkryt před vichrem
pokušení. Zde máme se utíkati, když
nás nepřítel pronásleduje a nevinnost
naši ohrožuje. Zde před svatostánkem,
a zvláště ve svatém přijímání nalezneme
prostředek k zachování křestní milosti
a nevinnosti. Starosti a prací zemdlený
otče, jdi k svatostánku, a pOsilněn budeš.
Utrápená matko, jdi k svatostánku, a
ulehčí _se tobě. Zlým světem ohrožený
mladiku, jdi k svatostánku, a zachován
budeš. Nevinná panno, jdi k svatostánku,
a neklesneš. Jdi, nábožný křestane, ve
svém soužení a pronásledování k nebe
skému Ochránci, a on ukryje tě před
všelikou zlobou ve stínu srdce svého.

»Kdo obývá v pomoci NejvyššíhOc, pěje
David v žalmu 90., »v ochraně Boha
nebeského přebývati bude. On vysvobodí
tě z osidla lovců a rameny svými zastíní
tě,—apod křídly jeho doutati budeš. Jako
štítem obestře tě pravda jeho, nebude!-';
se báti přistrachu nočního, ani ďábelství
poledního . . ..

Deváté proroctví vypravujeo
zabití beránka velikbnočního, jejž před
svým odchodem z Egypta Israelité požívatí
měli. Tento beránek velikonoční, jemuž
žádná kost nesměla býti zlomena, byl
obrazem Beránka Božího, jemuž na kříži

nebyly kosti zlomeny jako ukřižovaným
lotrům, a jenž ani ve Svátosti oltářní
nebývá lámán, ačkoliv se způsoba chleba
láme. Milý čtenáři, ty jsi na tom mnohem
lépe, než lsraelité; neboť ty nepožíváš
beránka předobrazeného, ale skutečného
Beránka velikonočního, jenž hříchy se
světa snímáj Hleď však, abys se stal
beránku podobným pokojem, tichosti,
trpělivostí, otevřeností a upřímnosti. Buď
povahou svou beránkem, aby o tobě
platilo, co církev svatá o katechumenech
v čas velikonoční pěje: Toť jsou znovu
zrození beráncí, kteří přišli k zřídlům
a jasnOStí naplnění jsou; před obličejem
Beránka Božího stojí, oděni v šat bílý.

.V desátém proroctví se do
vídáme, kterak Jonáš kazal Ninivitanům
pokání, a kterak se tito upřímně k Bohu
obrátili. Den, v který dítky křesťanské
poprvé přistupují k bodům Božím, volá
nám do svědomí hlasem mocnějším nad
hlas nejvýmluvnějšího kazatele, abychom
výhost dali hříšnému životu a opět cho
dili v nevinnosti dětské. Kamenné srdce

by musel míti ten, koho by ani pohled
na nevinné &přesťastné dítky k polepšení"
života nepohnul. Obraťme se z celého
srdce k Pánu Bohu svému a sperme
znovu šat dětské nevinnosti, aby se
stkvěl jako šat těch, kteří před obličejem
Beránkovým stojí. Nebu .leme-lijako jedno
z těch maličkých, nevejdeme do-králov
ství nebeského.

Jedenácté proroctví obsahuje
vyňatek z poslední řeči Mojžíšovy. Vůdce
lidu israelského sepsal celý zákon Ho
spodinův ve zvláštní knize, jež ve svatyni
vedle archy úmluvy měla býti přecho
vávána. Archou úmluvy je i srdce křesťana,
když Spasitel nás milý do něho vejde
a v něm přebývá. Srdce naše stává se
při svatém přijímáni trůnem Božím. Nechť
však i zákon Páně v něm odpočívá,
abychom o něm neustále přemítali &

podle něho se řídili. Synu můj — tla—,
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pomíná nás Šalomoun — nezapomínej
na zákon můj, & přikázaní mých at
ostříhá srdce tvé;'dlouhost zajisté dnů
i let života i pokoj přinesou tobě.

Dvanácté a poslední pro
roctví vypravuje o třech mládenclch,
kteří se zdráhali klaněti se zlaté soše

Nabuchodonozorově, a kteří proto do
ohnivé peci byli uvrženi, avšak andělem
Božlm od ohně smrti podivně uchráněni
byli. Kdož by neuznal a neobdivoval
neohrožené víry Ananiáše, Azariáše &.
Misaele, kteří ochotni byli, raději smrt
podstoupili, nežli modlam se klaněti. Tak
neohroženou musí býti i víra naše. I my
musíme býti hotovi, raději všechno ztratiti,
ba i smrt' podstoupiti, nežli od víry se
odchýliti. Kdo ví, zda-li se k tomu i
u nás nenaskytne příležitost? Co se stalo
ku konci osmnáctého století ve Francii,

může se opakovati opět. Smutné divadlo
v Číně může se přenésti i na Evropu.
Nepřátel víry je dosti jak mezi lidem
učeným, tak i pracovním. Vzplanou—li
vášně, je rozum slepý. Než i byt k tomu
nedošlo, a my neměli příležitosti, věrnost

u víře ztrátou statku a životem osvědčiti,
přece máme každodenně příležitost, víru
svou veřejně vyznávati bez. ohledu na
posměšky &potupu se strany nevěreckých
lidí. Plňme, co víra káže, at je to komu
vhod, nebo ne. Na křtu svatém přísahali
jsme na prapor Kristův; hlasme se k němu
veřejně, před celým světem, vyznávajíce
Ježíše Krista. Kdo mne vyzná před lidmi,
toho i já vyznam před Otcem svým,
jenž jest v nebesích, řekl Pán Ježíš.
Ukažme tedy v životě veřejném i sou
kromém, že jsme katolickými křesťany
a učeníky Ježíše Krista.

ĚWĚWW ŠĚŠÝĚĚĚWWWŠ
Blahoslavený Heřman Josef.

(Ke dni 7. dubna.)

_ „„la blah. HeřmannazvanýJosef,
z řádu premonstrátského. MilovaltRodičku
Boží tak něžně, tak vřele s tak čistým
a nevinným srdcem, že po celý život
s ní jak s matkou rOZprávěl, z přitomnosti
její se těšil a tak více v duchu svém
na onom světě dlel nežli na zemi. Život

jeho byl pro ostatní spolubratry i lidi
světské mnohdy nepochopitelným iskutky
jeho všecky vyplývaly z úzkého spojení
jeho duše s Bohem, a proto zdály se
ovšem lidem obyčejným mnohdy po
divnými. Heřman od dětinství již zasvětil
se cele Bohu, nehledal ničeho na světě
než ušlechtění duše své a proto přivedl

ezi největší a nejněžnější ctitele
a také miláčky blahoslavené
MariePanny patří bez odporu

9

to také na vysoký stupeň dokonalosti.
Heřman Josef jest jedním z nejkrásnějších
a nejvonnějších kvítků v zahradě svatých
a vyvolených Božích, a proto náleží
i mezi nejkrásnější ozdoby církve svaté
a řádu svého.

Heřman Josef narodil se v Kolíně

nad Rýnem asi v polovici dvanáctého
století, z rodičů sice jednou bohatých
ale později zchudlých. Až posud ukazuje
se v Kolíně bývalý rodný dům Heřmanův
v sousedství kaple sv. Štěpána. Již 11věku
dětském ukazoval Heřman jiného ducha
nežli jeho druhové v stáří, neboť když
tito na ulici si hráli, zašel si malý
Heřman do chrámu a tu kleče před
oltářem Panny Marie s ní jako s matkou
něžně rozmlouval ji pozdravoval a chválil.
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A Maria Panna vyvolila si tuto čistou
dušinku za dítě svě, chránila ji před
světem a jeho nástrahami a dařila
Heřmana za lásku jeho zase láskou.
A čkn Heřman více dospíval, tím větší
planula v srdci jeho čistém láska k čisté
Bohorodičce a Synáčku jejímu. I zjevně,
skutky dětinnými chtěl tuto svou lásku
na jevo dáti. Tak jednou dostal" od
matky krásné jablko. I spěchal hned
s dárkem tím do zamilovaného kostela

před sochu své nebeské Matičky a po
hlížeje se zaníceným okem ku krásnému
Ježíšku na jejich loktech pravil: »Ježíšku
víš, že nic nemám a rád bych Ti něco
dal, mám jen to jablíčko, prosím Tě
vezmi si je.: A vtom již jablko Ježíškovi.
podával. _

Ejhle, jaký to div! Ježíšek se nahnul
a vzal si od Heřmana podávané jablíčka..
O jak miluje Ježíš a Matka jeho duši
čistou, pokornou a prostou! A takých
a podobných výjevů událo se v životě
Heřmanově více, neboť láska jeho nehasla,
nýbrž čím dále tím 'více plála. Ký div
ale, že taková duše, které jen ve sva
tosti a věcech nebeských zalíbení měla,
nenalezala zalíbení ve světě, že zatoužila
po životě, v němž by ustavičně jen
Bohu sloužiti a nebe si zasložiti mohla.

A proto ještě ve věku pacholeckém
vstoupil do kláštěra Steinfeldu u Kolína,
nové tehdy řehole premonstrátské, svatým
Norbertem založené, z něhož i do krá
lovství Českého první přišlipremonstráté,
& to na Strahov v Praze. 0 jak byl
šťastným Heřman, když oděn byl v bílé
roucho sv.-Norbertské, jak zaplesal, že
nosí roucho Marie Panny, která je sva—
tému Norbertu byla podala. Ale jak
Obšťastnil svým příchodem také celý dům
svým příchodem, nebot podobal se andělu,
jenž byl vstoupil mezi zbožné řeholníky'
Steinfeldské. Líčiti život jeho v klášteře,
vedlo by nás daleko, toliko připomínáme,
že všecky povinnosti své v přísné řeholi

co nejlépe plnil. Prospíval ve vědách,
ve zbožnosti, v pokoře, trpělivosti, tak
že netoliko mladším, nýbrž i starším“
spolubratrům zářným byl příkladem.
] v útrapách, jichž prost nebyl, těšil se
Rodičkou Boží, doporučoval vše Bohu
a tak zachoval si klid duše. Jaký život
vedl vidno ztoho, že sami bratří v klá
šteře pro jeho čistotu a nevinnost a
pro-lásku jeho k Rodičce Boží mu dávali
jméno Josei To ho ale velmi bolelo,
neboť v pokoře své za nehodna se po
kládal takovéhoto jména. Již si chtěl
na bratry proto stěžovati, ale Matka Páně
sama mu ukázala, že jí jméno toto na
něm milé jest.

Dlel jednou v noci v kostele na
modlitbách. A spatřil Pannu Marii v kráse
nebeské u oltáře a vedle ní skvoucího
anděla. A anděl vzal ruku jeho a vložil
ji do ruku *Panny a pravil: >Tuto Pannu
tobě zasnubuji jako byla zasnoubena
Josefovi, abys jméno snoubence jejího
přijal a budoucně bude jméno tvoje Josef. <
Pokorně podrobil se Heřman tomuto
rozkazu. Heslem jeho bylo vždy: »Čas
života jest časem pokáníc, podle toho
se také řídil. Krotil tělo své, aby duch
více a více mohutněl a panoval. Proto
také, jsa knězem s takou v'roucností a
zbožnosti mši svatou .sloužíval, že do
vytržení upadal a mnohdy několik hodin
v takovém stavu setrval. Musil proto od
jiných mnohdy posměchu ivýtektrpěti;
ovšem co je veliké a vznešené před
Bohem, bývá malé a nepatrné před lidmi.

Heřman Josef jak žil, tak i zemřel
svaté. Na neděli květnou konal ještě
sv. obřad v klášteře řeholnic premon
strátek v Hovenu, v úterý po tom však
přepadla ho zimnice, tak že musil uleh
nouti. Ve čtvrtek velikonočního téhodne,
pak po dokonalé přípravě tiše a zbOžně
zesnul v Pánu. Mrtvola jeho byla po—
chována v místě jeho smrti. Ale bratří

_Steinfeldští toužili svatého míti ve středu

.
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svém a proto žádali o jeho mrtvolu. [
nastal spor, který teprve rozhodl arci
biskup Konrád kolínský ve prospěch
Steinfeldu. .

I byl po 7 nedělích otevřen hrob,
a hle, ač nebožtík ve vlhké zemi ležel,
bylo tělo jeho po tak dlouhé době tak
čerstvé a neporušené, jakoby teprve
pohřbeno bylo. Zázrak ten potvrdil svatost
Heřmanovu i bylo tělo jeho u veliké
slávě neseno do kláštera a tam v chrámě

slavně uloženo. Lid hned počal Heřmana
blahoslaviti a za přímluvu prositi. A Bůh
oslavil také svého vyvolence hojnými

_zázraky na hrobě jeho.
Úcta bl. Heřmana Josefa rozšířila

se záhy daleko široko; netoliko řád
premonstrátský ctí Heřmana, nýbrž i
v celém Německu, Hollandsku i v částech
Rakóuska, slavné jest jméno jeho. Ku
hrobu jeho putovali tisícové poutníkův.
Sám císař Ferdinand II. přimlouval se
u papeže, aby blah. Heřman Josef za
svatého prohlášen byl, což se ovšem
pro třicetiletou válku nestalo. Ipapež
Benedikt Xlll. ctil Heřmana na výsost
a vyžádal si částečku jeho ostatků.
Památka jeho připadá na 7. dubna.
Jen v kostele Steinfeldském, kde ostatky
jeho jsou, koná se slavnost bl. Heřmana
Josefa teprve na _3.neděli po velíkonoci,
poněvadž často 7. duben do pašijového
týdne padá.

Klášter Steinfeldský jest zrušen a
bývalý klásterní chrám jest nyní farním.
V tomto odpočívá blah. Heřman Josef
v jednoduché rakvi z ořechového dřeva,

%

vyzdobené okrasami stříbrnými, která
zase leží v krásném sarkofágu z mramoru
uprostřed lodi chrámové. Na rakvi této
jest alabastrová deska, na níž spočívá
socha bl. Heřmana, an leží a Jezulátko
v náruči drží. Ke hrobu tomu přichází
ohromné množství poutníků, zejména
matky, které zde děti své do ochraný
bl. Heřmana doporučují. Také v dobách
sucha přichází lid prosit o déšť. Svátek
bl. Heřmana slaví se v Steinfeldě a

Kolíně nad Rýnem velice okázale.
Obrazů blah. Heřmana jest veliké

množství, buď se vypodobňuje, jak drží
Ježíška v ruce, anebo jak mu Panna
Maria podává prsten na znamení du
chovního zasnoubení.

Slávu jeho a život vypsalo neméně
“nežli 120 životopiscův, a to po většině
mužů slavných, z čehož vidno, jak zna
menitým mužem bl. Heřman byl. V řádě
premonstrátském slaví se bl. Heřman
jakožto největší světec po sv. Norbertu
a proto se i jeho jméno v každém
klášteře řádovém, jednomu bratru při
obláčce uděluje; Kéž by příklad tohoto
vzorného ctitele Marie Panny, čistého.
anděla v těle lidském, horlivého řeholníka
pobídl nás všecky k následování, abychom
jako on hledali, »co na nebi jest a ne
co na zemia, abychom vše ku cti Boží
konali, Matku Páně nanejvýš milovalia
povinnosti stavu svého svědomitě plnili.
Pak i přímluva blah. Rodičky Boží a
ctitele jejího bl. Heřmana Josefa poskytne
nám pomoc vydatnou, útěchu sladkou.
Blah. Heřmane Josefe, oroduj za nás!
/' Bon. HENDL.
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Věřím V Boha.
(Část další.)

3. „lenž se počal z Ducha svatého, narodil se 2 Marie Panny.“
Několik jen slov zavírá v sobě tento článek víry, a' přece jak hluboký,

jak veleobsahlý má význam. Vždyť pravi nám, že:
1. Jednorozený Syn Boží, Otci ve všem rovný, ráčil se vtěliti, a to

způsobem nadpřirozeným, skrze působení Ducha svatého.
2. Ze ráčil se z čisté Panny naroditi, aby jako člověk nám ve všem

roven byl, vyjma hříchu.
3. Ze Maria Panna, Matka Ježíše Krista, pravou Matkou Boží jest.
Jak vznešený to význam tohoto článku sv. víry naší! A proto, kdykoli

duše křestanská se tento článek víry modlíš, klaň se v pokoře, lásce a milosrdenství
Boha tvého, jenž k vůli tobě tak se snížiti ráčil, že bídnou naši lidskou přirozenost
na se vzal, dlouhá léta v tomto slzavěm údolí s námi dlel, aby jen takto z nás
sníti mohl kletbu hříchu, nás sprostiti hněvu Božího a s Bohem smířití. O kdo
pochopí tento zázrak večné lásky, nezměrné milosti Boží? Krásně o tom praví
sv. Řehoř řka: »Tím, že Kristus božství svě s člověčenstvím spojil, udělil lidské
přirozenosti vyšší lesk a zmírnil zároveň velíčenství božské, tak aby toto lidskému
zraku již nebylo nepřístupným.. A sv. Augustin rozjímaje otom tajemství pravil:
»Kristus stal se člověkem takým způsobem, že nepřestal býti Bohem. On, jenž
člověka byl stvořil, zůstal Bohem a vzal jen člověčenství na sebe.: A klaně se
tajemství tomuto volá sv. Chrysostom: »Vím, že Slovo Boží tělem učiněno jest,
jak se to stalo, nevím. Vtělení se Krista Ježíše, jest tajemství yznešené, Boha
všemohoucího důstojně..

Než poslyšme již, co nám o tom zjevno jest. Vykoupení přislíbil Bůh
padlým lidem, vykoupení v plnosti času. A čas ten blížil se kvapem. Více než

'čtyři tisíce let musilo sice pokolení lidské na “zázrak tento čekati, po celou tu
dobu ozývalo se úpěnlivě volání spravedlivých: »Rosu dejte nebesa a oblakové
deštěte spravedlivého, otevři se země a vydej nám Spasitelec; celá řada boho—
nadšených proroků těšila _lid na příští Vykupitele: »Nebojte se, ale vzmužte se,
nebot Bůh sám přijde a vykoupí vás.: Dlouhá to byla sice doba zkoušky, doba
utrpení lidstva, doba bloudění, hříchu a zase kajicnosti, ale doba ta míjela rychle
a konečně utekla a čas Bohem ku spáse ustanovený nadešel. A tu v malém,
opuštěném městečku země zaslíbené, v hornatém Nazaretě, klečí v chudičké
komůrce své čistá, zbožná. Pannafod věků Bohem vyvolená nevěsta Ducha svatého
a Matka Spasitelova: Panna_Maria. Rty její šepotají slova modlitby, jíž srdce její
plno jest, oči v zanícenosti pohlížeji k obloze, odkud vyjíti má spása světa. Maria
modlí se, modlí se duší celou, volá-k Bohu a netuší, že zač prosí, již se nyní
stane, netuší, že ona má právě býti nástrojem. Než hle, jaký to lesk oslňuje
náhle oči její, jaký to zvuk doráží k sluchu jejímu: »Zdráva buď, milosti plná,
Pán s Tebou, požehnana jsi mezi ženami. < Tak zavzněl pozdrav skvoucího se
anděla, posla nebeského, tak dává Bůh knížetem nebes pozdraviti vyvolenou
Mašlťu Syna svého. Maria slyší, Maria trne; ustrašeně pohlíží na zjev, neboť
nemůže pochopiti smysl slov jeho. A anděl jí vykládá dále: »Neboj se Maria,
neboť jsi nalezla milost u Boha. Aj počneš v životě a. porodíš Syna a nazveš
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jméno jeho Ježíš. Tenť bude-veliký a Syn Nejvyššího slouti bude a dá jemu
Pán Bůh stolici Davida otce jeho a kralovati bude v domě Jakubově na věky,
a království jeho nebude konce.-= Ale tu teprve zarmoutila se Maria, neboť
panenství své byla Bohu zaslíhila, & proto dovoluje si skromnou otázku: »Klerak
se to stane?< A andel odpovídá jí a odhaluje tajemství. Boží řka: »Duch svatý

vstoupí v Tě a moc. Nejvyššího zastíní Tebe a protož i co še z Tebe svatého
narodí slouti bude Syn Boží.c A jakoby na potvrzení svých slov dodává anděl,
že i na Alžbětu tetu její, dosud bezdětnou vzpomněl a praví: »A aj Alžbětn'
příbuzná tva i ona počala v starosti své, neboť nebude u Boha nemožné žádné
slovo,< Tedy všemohoucnosti Boží stane seco andel Marii zvěstuje.



A Marii Panna poslušná a pokorná služebnice Boží, nechce takovýmto
důkazům déle odporovati; nýbrž oddaně béře na sebe úlohu, již na ni sám Bůh
vkládá a praví: »Aj já děvka Páně, staniž mi se podle slova Tvého.: A anděl
vyřídiv poselství Boží a uslyšev svolení Mariino, odešel. O jaká jsou to slova,
která jsme právě slyšeli, slova plná sladkosti, plná naděje v šťastnější budoucnost.
Již vyvolena jest Matka Spasitelova, již dozvěděla se o úkolu svém mateřském,
již svolila a vzala na sebe kříž těžký a bolestný, ale zároveň také velečestný a
záslužný býti Matkou Spasitelovou a trpěti s ním. Tak stala se Marie Panna
dennicí, která zvěstovala příští slunce spravedlnosti, Syna Božího, tak učiněna
jest archou Nového Zákona, neboť pod srdcem svým nosila Syna Nejvyššího.
Slovo jest tělem učiněno a přebývalo mezi námi, blahoslavený život, který je
nosil. Blahoslavená jsi Maria, Matko Spasitelova, nade všecky panny jediná jsi
vyvolená, jediná jsi vyvýšena! Prvni počátek k vykoupení lidstva jest učiněn,

_Syn Boží ráčil se vtěliti., Radostná tato událost zůstala ale posud skrytá, toliko
několik málo osob svatých a s Marií Pannou úzce spřátelených se o ní dozvědělo.
Pak ženich jeji a ochránce, spravedlivý Josef, týmž andělem zpraven jest o zázraku,
který se s Marií byl stal, aby ji i nadále opatrovala vzal na se úlohu býti
pěstounem Syna Božího. Dále to byla sv. matrona Alžběta, kterou Marie Panna
hned potom navštívila, chtíc jí zvěstovati radostnou událost. Ale sv. tato žena
poučena byla již shůry o 'všem, co se bylo stalo ,a proto, dříve ještě nežli Marie
Panna vypravovati mohla, přivítala a oslovila ji slovy: »Požehnaná jsi mezi
ženami a požehnaný jest plod života Tvého.x A vědouc, že Maria Matkou Boží
bude, volá. Alžběta v udivení: »A odkud mi to, že Matka Pána mého přišla ke
mně ?: A věříc v zaslíbení Páně, chválí Marii Pannu, že vzala na sebe mateřství
Syna Božího a praví: >A blahoslavená jsi, že's uvěřila, neboť vykonány budou
ty věci, které jsou »-pověděnyTobě od Pána.: A Maria Panna vidouc, že Bůh
i této příbuzné. její, která místo matky u ní zastávala, zjeviti- ráčil tajemství to:
z celé duše své srdečnosti a láskou plná zanotila překrásný svůj chvalozpěv;
>Velebí duše má Hospodina a zplesal duch můj v Bohu Spasiteli mémc, atd.
(Luk. 1, .47.) A tu zajisté i pobožný Zachariáš, otec předchůdce Páně, sv. Jana
Křtitele, zasvěcen jest v radostné tajemství toto. Tak jen málo duší, zvědělo
o brzkém příští Páně, ale byly to duše nejlepší, duše svaté, hodné zástupkyně
pokolení lidského, které také Bohu v prostotě'své vřelé diky vzdávaly.

Avšak již blížila se. doba, kdy světu zjeveno mělo býti veliké tajemství,
příští Vykupitelovo. Syn Boží, jenž z Ducha sv. vtěliti se ráčil, měl viditelně na
tomto světě se naroditi. A tu musil i pohanský císař římský ač nevědomky
k tomu působiti. Bylt' totiž Bůh skrze proroka svého Micheáše předpověděl, že
očekávaný Spasitel narodí se v městě Davidově v Betlémě. »A ty Betlémě Efrata,
maličký jsi v tisících judských, z tebe mi vyjde, jenž bude panovník v Israeli a
východové jeho od počátku, ode dnů věčnostic, tak prorokoval již více než před
400 lety prorok Micheáš. (5, 2.) Betlem, z něhož kdysi vyšel nejslavnější král
David, byl Bohem ustanoven za rodné místo krále nebeského. Maličké to bylo
sice město, ale mělo předčiti slávou města největší a nejbohatší, neboť v něm
měl Syn Boží jako člověk uzříti světlo světa. (Příštědále.)

W
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Cojsou agnůstky?

od tímto jménem rozumíme elipso
..Q._,'jvitě zaokrouhlené malé tabulky

' " z čistého bílého vosku, na nichž
a jedné strany vytlačen jest obraz Be
ránka Božího s korouhví a nápisem
»Ejhle Beránek Boží, který snímá hříchy
světa: a jménem panujícího papeže, a
na druhé straně vytištěn jest obraz ně
kterého svatého, zhusta Rodičky Boží
Marie Panny. Tabulky tyto mající od
obrazu Beránka Božího »Agnus Dei:
jméno své (zkráceně agnůstky) bývají
od 'papeže v témdni velikonočním slavně
želmány a v sobotu před nedělí provodní
tímtéž papežem po mši sv. rozdávány.
Žehnání toto koná každý papež v prvním
roce svého panování a potom vždy jednou
za 7 let. Již v dobách nejstarších bylo
v Římě zvykem novokřtěncům (v sobotu
provodní) dávati na památku obrázek
Beránka Božího z vosku zhotovený. Vosk
k tomu bere se ze zbylých paškálů čili
svící velikonočních, roku předešlého, do
něhož se přimíchá něco sv. křižma a
balsámu. Čistý, bílý vosk aguůstek nám
připomíná, že Kristus Pán z moci božské
přirozenost lidskou z lůna přečisté Panny
Marie byl vzal, beze všeho hříchu a
poskvrnění. Tiskne se do něho obrázek
beránka na znamení onoho neposkvrně
ného Beránka, který ku spáse lidstva
na oltáři sv. kříže zabit byl. Balsám se
přimíchává k vosku,'což znamená, že
věřící křesťané ve všem konání a všech

skutcích příjemnou vůni ctností vydavati
mají. A sv. křižmo se přidává, aby jim
agnůstky ku cti Boží zasvěceny byly,
neboť křižmem se znamená vše, co

k službě Boží sloužiti má :_kněží, chrámy,
oltáře, kalichy atd. Tak znamená svaté
křižmo ctnóst ze všech nejpřednější,
svatou lásku. Zajisté krásný to význam
posvěcených agnůstek! Všichni novo—

křtěnci, ano všichni věřící po celý čas
života“mají býti ovečkami, beránky Kristo
vými, nebot on jest našim nejvyšším
pastýřem, pastýřem duší našich. A jako
ovečky milují pastýře svého, jenž se o ně
stará a je na dobrou vede pastvu a před
vlky chrání, tak i my, ovečky Kristovy
máme Pastýře svého Krista nade vše
jiné milovati, jemu věrni býti a hlasu
jeho ochotně poslouchali. Proto se dával
novokřtěncůmdárek posvěceného Beránka
Božího. Slavné děje se svěcení agnůstek
v témdni pašiovém. Agnůstky, jichž je
veliké množství, vloženy jsou do nádob
& přineseny k sv. Otci, jenž obklopen

. jsa kardinály a jinými hodnostáři dvoru
svého v kapli své je žehná a vodou
svěcenou kropí. Modlitby, které při žeě
hnáni tomto říká, jsou krásné a významné,
a dokazují nám, kterak užitečné jsou
agnůstky věřícím, pakliže jen si jich
váží a s čistým srdcem na" požehnání
shůry jim udělené spoléhají. — Prosít
papež v modlitbách těch Boha za milost,
aby agnůstky všem. kdo s důvěrou jich
užívají, milost pokání a očištění od hříchů
&smíření s Bohem vymohly, tak abychom
ku svatým a vyvoleným Božím připočteni
býti zasloužili. Dále se svolává pomoc
Boží na všecky, kdož majíce posvěcené
agnůstky Jméno Pána Ježíše vzývají
v nebezpečí krupobití, vichřice, bouří,
atd., aby všecko zlé od nich odvráceno
bylo. Také aby zlí duchové s pokušením
svým prchli před praporem Ježíše Krista,
který na agnůstkách vytištěn jest. Dále
se modlí, aby jako krví beránka veliko—
nočního' potřené veřeje Israelitů v Egyptě
chránili je před náhlou smrtí, tak aby
i kre'v Beránka Božího skrze tyto po
svěcené agnůstky chránila věřící před
náhlou smrtí, v bouři,na moři, v nebez
pečí ohně, a při těžkém a nebezpečném

't



110

porodu, a to vše z milosti Syna Božího.
Po modlitbách těchto ponořuje papež
jednotlivé agnůstky do svěcené vody,
-z níž je preláti vytahují a osušují. Potom
se vodou tou obmývají ti, kdož ku křtu
slavnému na Bílou sobotu ustanoveni
jsou. Dalšími modlitbami slavnost svěcení

agnůstek se zakončuje.
V sobotu provodní pak při mši svaté

kterou obyčejně papež slouží, po »agnus
Deic (»Beránku Boží: před svatým při
jímáním) nesou se nádoby s posvěcenými
agnůstkami slavnou processí k papeži.
Třikráte v této processi poklekne pod
jáben a volá: »Sv. Otče, zde jsou nové
agnus Dei, které nám zvěstovaly Alleluja !.
»Naplněny jsou velebností Alleluja |: a kůr
zpěváků odpovídá:“ »Bohu díky Allelujatc
Potom papež začne rozdávali agnůstky,
nejprve kardinálům, kterým je klade na
biskupské čepice, které oni v rukou drží,
potom- jiným přítomným, kolik se mu
líbí. Po mši svaté uděluje svatý Otec
apoštolské požehnání spojené s odpustky.

Již 2 tohoto tak slavného svěcení
a rozdávání agnůstek vidíme, že církev
svatá řadí posvěcené agnůstky mezi čelné
posvátné věci a že jim velikou moc při
pisuje. Proto po všecky časy vážili si
věřící křestané agnůstek, s úctou je cho
vali anebo při sobě nosili. Agnůstky
patřili i mezi posvátné "ostatky, proto je
zhusta vidíme i na oltářích v reliquiářích.

Císař Konstantin Veliký dal uliti
veliký obraz agnůstky ze zlata — ve váze
30 liber — a zavěšiti u křtitelnice svato

Petrské. V hrobě císařovny Marie, choti
císaře Honoria a její dcery Stilichon —
které žily na počátku V. století — na
lezeny jsou agnůstky, dávaly se tedy i
zemřelým do hrobu, jako posvátné
předměty.

Papež Lev III. poslal prvnímu řím
skému císaři Karlu Velikému 812 agnůstek
s- listem o nich jednajícím, a císař přijal
je jako drahocenný poklad.

Bapež Urban V. zaslal rovněž po
svěcené agnůstky r. 1363. v dar císaři
řeckému Janu VI. Paleologovi a císař
sám vyšel jim naproti a provázel je ve
slavné processi do města.

Kéž by zase i u nás obnovena byla
úcta posvěcených agnůstek, abychom
jimi upomínání byli na Beránka Božího,
Ježíše Krista, jenž krvi svou nás vykoupil
'a tak pohnuti byli k lítosti nad hříchy,
ku pravému pokání a života polepšení.
MocBoží je neobmezená a působí mnohdy
skrze věci nepatrné. Iskrze agnůstky
působí tatáž moc ku prospěchu věřícícha
doufajících, vždyťv obrazu beránka Božího
jeví se nám největší a nestihla láska
Boží. Protož važme si posvěcených
agnůstek a volejme kajicně k Spasiteli:
»Beránku Boží,“ smiluj se nad námi!:

BOH. HENDL.
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Řebřík Jakubův.
v\A_\f-. ,

ana našeho dlouhočekání za

. ve své Il. epištole 3, 15., t. j.
. věřte, že jen dlouhočekáním
amilos'rdenstvím Pánědojdete
spásy, sic kdyby hned trestal,

—jak jsme hřešili, už dávno býlo by
po nás veta. Ať popatříme kamkoli
do svého života, do života svých

známých a přátel, do časů minulých,
přítomných neb budoucích, pokud nám
je Bůh zjevil, všude a všude osvědčuje
se uvedené slovo sv. Petra, že jenom
dlouhočekání &milosrdenství Božímu jsme
_díky povinni “za své spasení; osvědčilo
se to slovoi na patriarchu Jakubovi.

Dle věčného úradku Božího byl vy
volen býti předkem, praotcem Spasite
lovým a dědicem velikého požehnání
časného i věčného. Bůh by byl tento svůj
úradek uskutečnil svým časem, avšak
Jakub a matka jeho Rebeka, jakoby se
už nemohli dočkati náplně onoho úradku
se strany Boží, sami chtějí provésti,
s čím Bůh ještě otálí; víme z minulé
úvahy,jak obelstili slepého otce
[ sáka, aby dal prvorozenské požehnání
Jakubovi, a nikoliv Esauovi.

Než co by byl platen býval klam,
co plátna lest Rebečina i Jakubova, kdyby
byl Isák po příchodu a nářku Esauově
prohlásil, že se před chvílí zmýlil, kdyby
byl požehnání Jakubovi dané odvolal a
Esauovi udělil? Avšak nestalo se tak,
nikoli z vůle lidské, nýbrž z vůle Boží ;
B ůh chtěl, aby požehnání Jakubovi
zůstalo, proto ho slepý, Oklamanýotec
neodvolal; čtemeťtakto v Písmé
svatém: Sotva že Isák řeč svou (po
žehnání nad Jakubem) dokonal,a když
Jakub vyšel ven, přišel Esau a vařené
pokrmy z lovu vnesl k otci řka: Vstaň,

(Část další.)

otče můj, a jez z lovu syna svého, aby
požehnala mi duše tvá. I řekl jemu Isák:
I kdo jsi ty? kterýž odpověděl: Já jsem
syn tvůj prvorozený Esau.

Lekl se Isák zděšením náramným a
více, než může věřeno býti, divě se řekl:
Kdož tedy jest ten, kterýž dávno uloviv
zvěř, přinesl mi, a jedl jsem ze všeho,

;prve než jsi ty přišel? [ požehnal
jsem mu a bud-et požehnaným.

Uslyšev Esau řeči otcovy zařval
křikem velikým a zděšen jsa řekl: Po—
žehnej také i mně, otče můj! Kterýž
řekl: Přišel bratr tvůj lstivě a vzal
požehnání tvé. Aleon doložil:Právě
nazváno jest jméno jeho Jakub; nebo
podtrhl(podvedl) mne, hle podruhé; prvo
rozenství mé prve odjal a nyní podruhé
uchvátil požehnání mé. A opět k otci řekl:
Zdaliž jsi nezachoval i mně požehnání?

Odpověděl Isák: Pánem tvým jsem
ho ustanovil a všecky bratry jeho službě
jeho jsem poddal ; .obilím a vínem zmocnil
jsem ho, a tobě po těchto věcech, synu
můj, co více učinim?c I. Mojž.27, 30.—37.

Na ustavičné a naléhavé prosby po
žehnal konečně Isák i Esauovi, avšak
požehnáním skromnějším, nepatrnějším,
slabším; velice se lišilo od požehnání
Jakubovi uděleného, jež bylo prvo—
rozenské, mesianské. O vpravdě,
milý patriarcho Isáku, požehnal jsi
Jakubovi a budet požehnaným!

Blaze, třikrát blaze nám, že po—
žehnání zůstalo Jakubovi, zůstalo přes
všelikou jeho lidskou mdlobu a křehkost,

zůstalo pro veliké dlouhočekání a ne
stihlé milosrdenství Boží. Dobře napsal
sv. Petr: »Pána našeho dlouhočekání

za spasení mějtec, t. j. vězte, že jen
dlouhočekáníma milosrdenstvím
Páně docházíte spásy a požehnání.



Zajisté,že nedůstojným pro
středkem, lstí a klamem, přiměl J ak ub
otce svého Isáka, aby vyřkl nad ním.
slova velebného, věkovitého požehnání;
tak věru nebyl by jednal Abraham,
jenž majestátnězahájil radu patriarchů
starozákonních; proto musil nyní Jakub
projití přiměřenou očistou, aby byl
hoden vřaděnu býti mezi velebné patri
archy; musil nastoupiti cestu zkoušek
a utrpení; otcovské požehnání vznášelo
se nad ním, jako se vznáší blahodárný
dešťový mrak nad polem; má-li však
déšť poli prospěti, _musi pole napřed
býti vzděláno a upraveno; taktě i Bůh
upravoval nyni a vzdělával srdce J aku

_bovo; zoral je rádlem soužení a proti
venstvi, zvláčel branami zármutků a
svízelů; nadcházejí mu dnové, v nichž
později před tváří Faraonovou v Egyptě
vyznal: »Dnů putování mého jest sto
třicet let malých a zlých, a nedošly až
ke dnům otců mých, v nichž putovali.:
-(I. Mojž. 47, 9.).

Dnes vidíme začátek oné očisty;
jest dosti trudný, bolestný a smutný;
musíť odejíti z otcovského domu
do daleké Mesopotamie, rychle odejíti;
hrozilť mu smrtí Oklamaný Esau. Čtemet
takto v Písmě sv.:

»Nenáviděl vždycky Esau Jakuba
pro požehnání, kterýmž byl požehnal
mu otec, a řekl v srdci svém: Přijdou
dnové smutku otce mého, a zabijí Jakuba
bratra svého.

Oznámeno jest to Rebece, kteráž
poslavši a povolavši J akuba, syna svého,
řekla k němu: Hle, Esau, bratr tvůj,
hrozí, že tě zabije. Nyní tedy, synu
můj, poslechni hlasu mého a povstana
utec k Lábanovi, bratru mému do
Haran, a bydliti budeš s ním nemnoho
dnů, až by se upokojila prchlivost bratra
tvého & přestalo rozhněvání jeho a za
pomenul by na to, co's učinil proti němu;
potom já pošlu a přivedu tebe odtud

'!3
sem; proč bych obou synů zbavena býti
mělajednoho dne?1) (i. Mojž.27, 41.—-45.)
Poslechl Jakub; odchází, rychle od
chází, ha prchá, utíká. Jaká to změna!
Tohot se nenadál do. požehnání, jež
rukama otcovskýma naň vloženo. Touže
cestou bral se před lety Abrahamův
služebník Elie z e r, avšak se znamenitým
průvodem druhé čeledi & velbloudů, se
znamenitými poklady a drahými věcmi;
bral se do Háran pro nevěstu lsákovi,
do téhož Háran, kamž nyní syn oné
vyvolené prchá bez průvodu, všecek
opuštěn, jako žebrák; v ruce má jenom
hůl a na noc položí si kámen pod hlavu.

Toťjenom zevnější strast prchajícího
Jakuba; což teprv se dálo v srdci jeho,
jaká byla strast jeho duševní! O věru
úzko bylo mladistvému srdci, jež se musilo
rozloučiti s drahou matkou, s dobrým
otcem, jenž nad to byl sklíčen pro spá
chaný na něm podvod a klam; úzko
bylo Jakubovi, že se musil rozloučiti
s otčinou, se stany, kdež tak blaze byli
míjeli dnové jeho mládí; úzko mu bylo,
že se musí bráti do neznámé ciziny;
úzko mu bylo pro výčitky svědomí.
Úzkostona poháněla ho tak, že prvního
dne uběhl patnácte hodin; tak tě bylo
vzdáleno město Luza, před nímž ho spa
třujemé poprvé nocovati, od Bersabé, kdež
byli jeho rodiče i bratr Esau; úzkost
ona i v tom se zračí, že se neodvážil
ani vejíti do zmíněného města Luzy, nýbrž
že nocoval pod širým nebem. Na obloze
nebeské třpytí se hvězdičky, klidně se
berou svými drahami; avšak v duši.
Jakubově smutné myšlenky, bol a zá
rmutek; vůkol něho posvátný klid a ticho,
uvnitř však ve svědomí výčitka na vý?
čitku. Zajisté, že v-duchu skroušenosti
a kajicnosti kladl se na tvrdé lože, na
tvrdou zemi, položil si tvrdý kámen pod
hlavu; zajisté že přemýšlel a v duchu

1)Kdyby Esau bratra svéhoJakuba byl usmrtil,
byl by těž musil usmrcen býti.
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se dotazoval,zdaž Bůh mu ponechá
požehnání, jež byl od otce ve jménu
Božím obdržel.

O jak byl potěšen v té své úzkosti
nebeským řebříkem! Jak milý,jak

| krásný byl to zjev!WQĚĚÉ
Vstalť jest.

Lidstva spása, pastýř dobrý, pramen těchy naší,
zrazen, zapřen, ztupen, volí souzen býti,
kříž rád bere na se a krev nad vše dražší

cedí za nás všechny v sklonku svého žitg.

Vztýčen kříž, a na něm Kristus nepodoben sobě
slova. mluví spasná., prosí Boha Otce:
»Přijmi, Otče, všechny, odpust jejich zlobě,
v ovčinec svůj uveď, jež jsem pásl, ovcelu

Hlas zní bolný, hlava klesla, Kristus skončil strasti,
mrtvé srdce, němá ústa, zbledlu. svatá líce,
ďábel zmožen, lid vykoupen, získán nebes vlasti;
dal Bůh všecko — Syna svého; nemohl dát více.

Mrtvé tělo ve hrob dali, libou vůní dýše,
a stráž četná u hrobu dlí, kámen hrob ten kryje;
s/mutek všudy, bol nad ztrátou Krále nebes říše
v Marie a apoštolů, v nitro všech se _ryje.

Jest den třetí — časně ráno — puká tvrdá skála;
hrob otevřen, stráž se děsí, vidí Krále Krista,
a u hrobu v slunce jasu bytost krásná stála.
»VstaltjestKristusa, voláanděl, »vstaltjestdozajista.c

Kristus slavný z hrobu povstal, povstal z hrobu noci,
jas a krása. — tělo slavně jako slunce září,
Kristus vítěz ďábla zmohl, smrt zmoh' vlastní mocí,
nesmrtelnost, věčná, radost jeví se mu v tváři.

Plesej každý v srdci, radost chovej v duši,
Kristus mrtev ožil, v slávu změnil strasti,
snášej každý křivdy, živ buď, jak se sluší,
vzbudí tebe Kristus, bys žil v nebes vlasti.“Wa"

Řež křesťanů na Libanoně.
(Část. další.)

9. Setkání plno velkých následkův.
Slunce klonilo se k západu a z údolí

a slují zdvíhaly se tmavé mlhy. Pohnali
jsme unavené koně k rychlejší chůzi,
abychom dorazili na nejzadnější rameno,
dlouze roztaženého Sanninu, kde dle
výpovědi Drusů nacházel se khan. Tam
jsme chtěli přenocovati. Kdybychom byli
měli stany, mohli jsme ihned se roztá
bořiti, pod volným nebem však nechtěli

„jsme se přece rozložiti. Konečně spatřili

jsme cosi před sebou, co se v šeru ve
čera velikému balvanu skalnímu podobalo,
jakých jsme již dnes a před tím dosti
viděli. Pravidelná podoba tohoto tajem
ného »cosia učinila mě více pozorným
a tu již ozval se radostný výkřik

Škola B. s. P. 1901.

FR. P. KOSÍK.

v čele naší čety jedoucího Drusa. Co
jsem nočním, či dosud večerním, šerem
oklamán, za skalní balvan'pokládal, byl
toužebně očekávaný khan, naše stanoviště
po denních útrapách. Ovšem byl to khan
bez hostinského, ale budova dosti pro—
stranná. Jeho asi sedm metrův vysoké
zdi byly postaveny z prostých na sebe
položených kamenův a na místě malty
byly prostory mezi kameny ucpány me
chem. Dle východního způsobu plochá
střecha byla zhotovena z kmenův palmo
vých vedle a přes sebe položených a
prostory vzniklé rovněž mechem a zemí
by'y ucpány. Na střeše mimo to ležela
i vrstva kamení. Toto kamení mělo

střechu jako těžiště proti vichorům chrá
&
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niti. Naši koně řehtali radostně, když
byli odsedláni a do stáje zavedeni. Vedle
stáje byla místnost, kterou Drusové pro
sebe ihned opanovali alpravili mě, že
tato prostora jest — jak bych se vyjádřil
—— jakýs druh čeledníku, ana třetí
místnost a ta poslední obyčejně pro
»panstvm se reservuje. Moji lidé myslili
to zcela vážně se svojím návrhem, mě
však zdál se komickým, neboť nabytek
v panském i čeledním »pokojic byl tentýž,

“to jest: ani v jednom ani v druhém
pokoji nebylo předmětu, jenž by na
bytkem zván býti mohl. Tam i zde byla
podlaha nerovná, upěchovana země a

uprostřed byla prohlubeň, kdež několik
kusů ohořelého dřeva leželo, které jsme
zapálili, abychom si posvítili a nějakou
večeři uvařili. Nejschopnější ku obývání
vypadal vlastně stáj .'Neboť několik věchtů
slámy, které jsme zde'nalezli a sedla
našich koňův, která na dřevěných rahnech
ve zdech visela, skýtala stáji jakési do
máckosti oproti oběma »světnicímc, kde
čirá pustota ze všech koutů zírala. Na
moje vyzvání ubytovali jsme se všichni
v »panskémc pokoji, kde jsme se kolem
doutnajícího uhlí rozložili a svůj skrovně
odměřený večerní chléb pojídali.

(Příště dále.)

%
Obrázky z katolických missií.

Podává MAXMILIAN WEINBEBGEB.

IX. Povstani v Gině.

Zajimavy jsou případy, kdy mis
sionaři nebo missijní sestry takořka zá
zrakem smrti unikli. Jeden takový případ
líčí nám sestra Gerardína Frey
burgerova, která s ostatními svými
spolusestrami prchla z města T i e-l i n g u
a šťastně se dostala do ruského města
Vladivostoku a odtuddo Nagasaki
v Japonsku, odkud právě zajimavou svoji
“zprávuo svých osudech na útěku podává.

Sestry se právě na nové stanici
v Tie-lingu byly zařídily, důvěru oby
vatelstva si získaly, v osmi měsících již
na tisíc umírajících dětí pokřtily, nový
sirotčinec skoro dostavěly a na přijetí
35 dítek Se připravily, když z nenadání
bouře se strhla. Sestry uchýlily se v noci
z 3. na 4. července na ruskou vojenskou
stanici nedaleko města. Dne 5. července
byl učiněn pokus, drahou dostati se do
In g-tse. Ale vlak byl na cestě zástupem
Boxerů napaden a zastaven. Nezbývalo
tedy“než se do Tie-lingu vrátiti. Dráha
byla zbořena a cesta do lng-tse za
tarasena. Dne 7. července večer podnikli
Boxeři a čínští vojaci útok na ruskou
Stanici. Po krátkém boji hlouček kozáků

nepřítele odrazil. Avšak na další pobyt
tam nebylo lze pomysliti. V noci ze
7. na 8. července byly učiněny přípravy
k útěku na sever. Rusové zachytivše
čínskou poštu našli rozkaz císařovnin,
všecky Evropany povražditi. Za takových
okolnosti nesměly jsme mařiti času.
Chráněna kozáky dala se karavana,
celkem asi 500 osob, mezi nimi sestry
božské Prozřetelnosti, dva missionáři a
četní křesťané, na pochod.

»Celý osmý červenec:, vypravuje
sestra Gerardína »jeli a šli jsme bez
přestávky. Brzy dostavil se hlad, ježto
jsme pro krátkost času byli špatně po
travinami se zásobili Vzpomněli jsme si
na Krista Pana, jenž také kdysi lačněl.
Po 14 dní trpěli jsme nouzi a hlad.
Casto živili jsme se planým ovocem. Ne

,jednou byl kousek čokolády a sklenice
vody naší jedinou potravou. Abychom
se vyhnuli menším městům. obcházeli
jsme divokými pustinami. Obtížný byl
zvláště přechod přes pohoří Ká—jůen.
Tam se kozáci srazili s čínskými vojaky.
Za žhavého vedra slunečního snažili se
uprchlíci co nejdříve sejíti do roviny.
Jistý ruský katolík nabídl sestře před
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stavené své rámě. Konečně však ani to
nepomohlo a sestrám bylo se odhodlati,
ponejprv za svého živobytí vystoupiti
na koně.

Konečně dospěla karavana k ruské
železniční stanici, která na štěstí neby'a
ještě zbořena. Tam jsme si poněkud od
počinuli. Šálek polévky a voda, to bylo
vše, čeho nám poskytla kuchyně. Ve
-14dnech byla karavana třikráte napadena.
Posledníútok byl nejsilnější. Jeden kozák “
padl, tři byli raněni, Celou noc potom
táhli jsme dále bez přestávky, ač na
nejvýš unavení a hladoví. Kozáci sháněli
potravu jako v nepřátelské zemi. Sotva
se ukázala nějaká vesnice, strhla se práva
honba na kuřata, husy, kachny a ušipané
a kořist p'ak pekla se na rožni. Tak
dostalo se tu i tam i sestrám několika
soust pečeně.

Jedenkráte jsme také právě tako
výmto způsobem obědvali, když najednou
začaly hvízdati kulky. Byli jsme zase
napadeni Boxery. Každý hleděl" se za
chrániti jak mohl. Plni strachu skrčili
jsme se na malém dvorku, s námi dva
'missionáři a naši křesťané. Boj byl čím
dáltím urputnější. Skryli jsme se do
slámy a chrastí. Dostali jsme rozhřešení
a připravili jsme se na smrt. Za takových
okolností mizí všecka bázeň lidská. Každý
vyznává veřejně svou víru. Jeden z našich
pravoslavných soudruhů pravil: »Nic se
nebát! stojíme pod ochranou katolických
kněžííc Okolo půlnocí nebezpečenství
pominulo. Táhli jsme dále. Na dalším
pochodu kozáci všecko zapalovali, aby
Číňanům nahnali strachu. Časem trpěli
jsme hroznou žízeň. Brzy byl .naš povoz
pln raněných._ Ženy a děti musily jim
udělati místo. Mnohé z nich nemohly
pro přílišnou únavu s námi dále a zů—
staly zpět. Bůh ví, co se s nimi stalo.

Abychom se vyhnuli městu Koan
č e n g-s e, učinili jsme opět velkou okliku.
Přes to napadli nás Číňané a bylo jich
1000 mužů, našich 150 kozáků. Avšak
hned zpočátku padl čínský general a
jeho vojsko se rozprchlo. Prapor a zasoby
potravin byly ukořistěny a mezi uprchlíky
rozděleny. Večer byli tři padlí kozáci
pochováni. Velitel prosil jed-noho z mis
sionářů, aby hrob zažehnali. Pohřeb byl
velmi slavný a pravoslavní Rusové zpí—
vali vážně velmi krásné písně. Pohled

- milosrdenství

na zpustošenou dráhu, na vytrhané koleje,
přelámané telegrafní tyče, spálené ná
dražní stanice kozáky podráždil; bez

skolili každého Číňana.
který -jim přišel do cesty. Sestry při
takovém krvavém divadleobcházela hrůza.
Jednou nabídl kozák sestře Gerardině
slunečník Číňana právě zabitého. Bylo
totiž hrozné vedro a sestra chránila se
před úpalem slunečním svým kapesníkem.
Aby kozáka neurazjla, přijala krvavý
dar“ a nad sebou rozprostřela.

Konečně bylo v dáli viděti lesklý
pruh vinoucí se na obzoru a kozáci dali
se do radostného jásotu. Byla to řeka
Sungari, jež teče na rozhraní mezi
územím čínským a ruským. Ubozi upr
chlíci uslyševše radostnou zvěst, nabyli
nové zmužilosti. Brzy'na to přišla nám
vstříc švadrona kozáků z pohraniční
stanice. Ruský inženýr na stanici pozval
nás ke stolu. Po dlouhém čase mohli
jsme se zasejednou řádně nasytiti. Rusové
dělají málo poklon při jídle. Stůl se
přístroji a každý si vezme stoje nebo
sedě co a jak mnoho chce.“My jsme
činili totéž." _

Přeplavili jsme se přes řeku a jeli
jsme pak po'železnicido města Harbinu.
Sestry vyhledaly si místečko v krytém
voze nákladním. Poněvadž však v noci
se dalo do deště, uchýlilo se do téhož
vozu mnoho jiných uprchlíků, takže na
spánek nebylo pomysliti. V Harbině
nás všecky, zvláště sestry, slavně při
vítali. Na nádraží stálo velké množství
lidu. Mnozí plakali radostí. Domnívali
se totiž, že všichni Evropané byli v Číně
povraždění. Vojenskáhudba hrála; kočáry
stály pohotově, aby nás do města zavezly.
V obrovské dvoraně byl připraven stůl
pro 200 osob. Ruský generál nás uvítal
a zavedl nás na první místa. milá
ctihodná matko! Vy byste byla zajisté
uprostřed onoho nádherného světa svých
chudých dcer nepoznala. Vedle nás seděly
ruské paní a slečny, nám naproti pravo
slavný ruský duchovni. Povstav pronesl
nám v ruské řeči přípitek, velebil naši
statečnost, obětovnost atd. Všichni hosté
souhlasili s jeho vývody & hlasitě a
zdvořile nám připíjeli. Po hostině byli
jsme všichni fotografováni. Nechali jsme
si všecko líbiti, všecko pro milého Pána
Boha.—

si
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Méně příjemný byl úkon, kterému
se bylo potom sestrám podrobiti. Ne—
mohouce cestou ani pradla zaměnili, byly
plny hmyzu. Nezbývalo tedy, nežli oboje
aRuskem vypukla válka
Ženy a děti, — ozna—
movali Číňané —nechat
se odstraní a zavedou
na bezpečné místo;
ozbrojeného průvodu
však jim netřeba. Ru
sové věřili této čínské
zpravě, ale missionáři
pokládaliji vším pravem
zaúskok a klam. Na
dva parníky &tři vlečné
lodi bylo vměstnáno
3000 osob, které se
měly dopraviti do bez—
pečného území na řece
A muru. Na palubě ne—
bylo možná se hnouti.
Mimo to nastalo deštivé
počasí a plavba se tím
značně zdržela. Třetího
dne blížily se lodě čínské
pevnosti San-pingu,
a missionáři se obávali
možného útoku sestrany
Číňanů. Askutečně če—
kalo v pevnosti 2000
čínských vojáků na kře—
sťanské uprchlíky, mí
níce je povražditi. Zatím
přišlo tam předešlého
dne 4000 Rusů, jižto
posádku porubali. Ná
sledkem deštivého po
časí se parníky o den
opozdily, a to bylo
štěstím pro uprchlíky.

Z řeky Sungari
vjely parníky doAm u r u.
Za několik dní připluly
doChabarovky,
krásně položenému &
zkvétajícímu městu rus—
kému. Bohužel nena
lezly'tamÍsestry žádného
katolického'kostela. Ve303hodinách zavezl
je potom vlak do V,lad ivostoku, kde
nalezly laskavé přijetí u katolické rodiny.
Dne 7. srpna vstoupily na japonskou loďa
dostaly se šťastně do japonského města

důkladně očistitija zaměniti. Ale v Harbinu
nebylo dlouhého pobytu. Zvláštní depeší
oznamoval mfstokral sousední čínské pro
vincie ruskému generálovi, že me.-fiČínou

Ženy- u
Nagasaki, kde se věnovalyošetřování
raněných v _činské válce japonských &
francouzských vojínů.

* *
*
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X. Stanice Srdce Páně v Luali.
Ze stanice Srdce Páně v Luali

v Africe píše missijní sestra Maria
Bertha.:

:obu Páně.
smiloval a je svými dítkami míti chce.
S pevnou důvěrou odevzdávají se pak
do nejsvětější vůle jeho, prosí za
křest sv. a pak plni radosti, že již
isou dítkami Božími, hledí bez bázně a

»Konečně jest mi mažno, abych
slibu svému dostála a podala zprávu
o naší missii. My missijni sestry v srdci

j Afriky, obklíčeny pralesy, věnujeme se,
zvláště výchově dětí
abychom co možná nej
dříve mohly za'ložitikře
sťanské rodiny a obce.
Naše dívky, počtem 60,
jsou mravně a pilně.
Mimo učebně hodiny
zaměstnávají se pracemi
domácími a polními.

Naše velké sady,
oseté kukuřici, mani
okem, bohy a banány
letos velkým a dlouhým
suchem mnoho trpěly.
Nicméně není u nás ještě
tak zlejako v pobřežních
krajinách. .Vbřeznu do
stavily se silně bouřky,
tak že žeň bohů a- kuku—
řice bude asi dobrá.

Abychom co možná
nejvíce duší pro nebe
získaly, věnujeme se
zvláště službě nemoc
ných. Naše nemocnice,
stará. to a nízká slaměna
chatrč, je bohužel příliš
malá, aby všecky ne
mocné pojmouti mohla.
Rády bychom jim po
skytly lepšího útulku,
ale nedostává se nám
peněz. Nemocní jsou
však šťastni a spoko
jeni, postaráme-li se jim
aspoň 0 léky a potravu.
Obvazujíce jejich rány
& ošetřujíce je, snažíme
se, abychom ubožáky
ve víře křesťanské vy—
učily. Křesťanskéskutky
milosrdenství jsou těmto
divokým synům přírody
nejlepším důkazem, že
Bůh i nad nimi se

strachu vstříc blížící se smrtí. Takové
případyjsou pak pro nás sladkou útěchou
a hojnou náhradou za všechnu práci a

neméně i mocnou ipobídkou, abychom
v namahavé práci neustávaly.
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Dítky na smrt nemocné křtíme oby
čejně potajmu, ježto pohanští rodičové
se domnívají, .že křest smrt buďto při
vozuje aneb aspoň urychluje. Bohužel
zaslepenost, se kterou pohané modlo
službě jsou oddáni, je veliká a naplňuje
nás žalem. Jak mnoho ukrutných oběti
vyžaduje zde denně pošetila pověra!
minulý týden un řel v sousední vsi bratr
jednoho z našich mladých chovanců sou
chotěmi. A co neučinila matka zemřelého?
Povolala všecky čaroděje z okolí, aby
vypátrali, kdo že smrt dítěte zavinil.
Modloslužebníci poznačili 14 osob jako
vinníky, tak řečené dušežrouty. Ubohým

% 9360/4?1%)

,?

Z Komárova u Brna. Vzdávám věčně
díky nejsv. Srdci Pána Ježíše, Panně
Marii, sv. Josefu a sv. Antonínu Pad.
za obdrženou pomoc v duševních i tě
lesných nesnázích. M. S.

Z Majetina. Dik svůj-skládám bož
skému Srdci Páně, nejčistšímu Srdci
Panny Marie za milost mi prokázanou,
že moji známí mého povzbuzení po
slechli a v hojném počtu svaté svátosti
přijali. J. R.

Ze Strážnice. Jistý mladík vzdává
tisíceré díky božskému Srdci Páně a
přečistému Srdci Panny Marie, jakož
i sv. Josefu a sv.,Antonínu. Pad. za
vyslyšení prosby, která byla vyslyšena
s přáním, aby každý v trudných zale
žitostech k božskému Srdci Páně & ne
poskvrněnému Srdci Panny Marie se
utíkal. M. M.

Z Olomouce. Jistý studující vzdává
nejvroucnějši díky božskému Srdci Páně,
Panně Marii a sv. Josefu za pozdravení
z choroby. J. P.

Z Prahy. Nejsrdečnějšl díky vzdá
váme božskému Srdci Páně, Srdci Panny
Marie, mateři sv. Anně, sv. Janu Nepom. a
sv. Antonínu Pad, za vyslyšení a uzdra
vení z těžké nemoci. F. A. R.

Díkůvzd'ání
božskému Srdci Páně. .

“ keeáwssárášsršeáwsw

bylo se podrobiti zkoušce jedem t. j.
musili na důkaz své nevinny vypiti jed.
Rozumí se, že všichni zahynuli. Mimo to
byl jeden otrok za živa upálen, jiný za
živa pochován. Také pohlavár Mani
hema dalf'fteprv včera opět jednoho
otroka za živa pochovati. _

Všechno to naplňuje nás žalem,
ježto jsme si vědomy, že takovým zlo
řádům zabrániti nemůžeme. Tu nezbývá,
než trpělivě vyčkati, až Bůh sám se
smiluje nad slepotou ubohých pohanů
a dopustí, aby slovo Boží missionáři
hlásané zatvrzela srdce obměkčilo, v nich
se ujalo, a pevné kořeny zapustilo.

» &

%Wtóěš
“+c—& *?

' koš—ŠÉŠSÍO' _

už “Á *“

K. 2. vzdávám díky nejsladšímu
Srdci Pána Ježíše, že na přímluvu Panny
Marie svato-hostýnské, sv. Josefa \a cti
hodného sluhy Božího Martina Středy
byla jsem uzdravena z těžké nemoci.

Od Rajhradu. Obratila jsem se s dů
věrou k božskému Srdci Páně, k blaho
slavené Panně Marii a sv. patronům za
uzdravení matky z nebezpečné nemoci.
Konala jsem 9denní pobožnost k Panně
Marii lúrdské. Byla jsem díky Bohu
vyslyšena a matka má se pozdravila.
Vzdávám tuto díky nejvroucnější nej
světějšimu Srdci Páně, bl. Panně Marii
a všem svatým. „Čtenářka Školy/“.

Z Olomouce. Dle učiněného slibu
vzdávám tímto nejsv. Srdci Páně, nej
blahoslavenější Panně Marii a sv. Josefu
vroucné díky za dobrotivé vyslyšení
v důležitých záležitostech. 0. F. .P.

Z Mor. Ostravy. Dvě přítelkyně
vyslovují sv. Antonínu vřelé díky za
pomoc při nalezení ztracené věci.

Přináším úcty plné díky nejsvětějšim
Srdcím Pána Ježíše & Panny Marie a
sv. Josefu za udělenou službu.

M S. Brno.

U
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" l vZáchrana mladeze.
(Hlavní úmysl.)

Jestli nebudou naše školy proniknuty duchem křesťanským, jestli dítky
již v klínu matek nenaučí se zbožnosti a ctnosti, nemáme od mládeže nic dobrého
k očekávání, tak naříkají všichni, jimž záleží na blahu lidstva. Jen opravdu
křesťanské vychování dá nám křesťansky smýšlející pokolení a s tímto vychováním
musí se záhy začíti, má—lijaké ovoce přinésti. Ano vychování staniž se hned
v den narození dítka. Duše dítěte podobá se čerstvěmu praménku, jenž ze skály
vyvírá a malým jezírkem se pak stává. Vše se v tomto praménku zhlíží v září
sluneční, tráva i stromy, měsíc i hvězdy, ale i mraky s blesky i dravé ptactvo
se svou kořistí v ostrých drápech. Tak vše vtiskuje se duši dítěte, dobré i zlé,
krásně i šeredné. Ve vodě se vše zase ztratí, v duši však zůstává vše vězet.
Jak dobře tak i zlé pouští. kořeny do duše vnímavé a roste, roste i s dítětem
až nabude rozumu, pak ukáže se Ovoce dobré nebo zlé. Proto, mají rodiče dítky
své i v nejútlejším mládí opatrovat a střežit jako zřítelnici oka svého. Než na

_to není dosti, když chlapeček nebo dívenka zůstanou nevinnými až do té doby,
kdy jdou k první sv. zpovědi a sv. přijímání anebo snad i několik let později.
Nejhlavnější věcí jest, aby se pak jednou sami rozhodli pro dobré, pro ctnost,
když počínají býti samostatnějšími. Dětštví jest jako'ráj prvních rodičů. Jako těmto
nadešla doba zkoušky, tak přichází i dítkám, když dospívají, ze školy vyjdou,
taková doba zkoušky, aby se rozhodly bud' pro Boha, nebo proti němu, by zůstaly
buď Bohu a jeho přikázaním věrnými, nebo aby střásly se sebe jho zákona Božího
i lidského. Pokušení to je někdy hrozné. Svět láká, pojďte, užívejte světa, ověnčete
se růžemi, dokud jste mladí, dokud žijete, tu máte čest, bohatství, slávu, rozkoše!
Uvnitř probudí se vášně a náklonnOsti, tyto zatemňují rozum, jenž vidí jen tu
krásu, propast bídy nevidí. K tomu všemu přidružuje se špatný příklad jiných
mladíků a dívek, kteří již zaprodali duše světu i ďáblu. Hochu nastává tento
okamžik, když odchází z domu do světa, na svobodu, dívce tehdy, když jest
uvedena do světa, anebo má svou domácnost založiti. Mladíku, dívce ukáží se
dvě cesty, na pravo, na levo. Může jít po té nebo po oné cestě, ale na tom
záleží, aby šel a zvolil tu pravou cestu, by na ní nezabloudil.

V severní Americe nad řekou Missouri stál na rozhraní obydlí a začínající
pouště ještě do nedávna vysoký sloup s rukamiu kazujícími směr, jedna do Kalifornie,
druhá do Mexika. Pocestní tudy jdoucí přečetli si nápis, vydali se na cestu do

“zlatonosných zemí plni naděje. Než cíl byl „sta a sta mil daleko. Mnozí ztratili
směr cesty buďto _na poušti nebo později zbloudili a bídně zahynuli. Takový
ukazovák-na rozcestí mládeže má také dvě ramena, jedno ukazuje pravou vlast,
nebe s radostmi a odměnou, k .níž vede víra, druhé ukazuje falešnou zemi, plnou
pozlátka, s pomíjejícím bohatstvím & rozkošemi, k nimž převrácená vůle člověka
vede a strhuje. Kdo se na tuto poslední cestu vydá,zahyne, ne-li na těle, tedy na duši.

Hlavními nebezpečími mládeži za doby nynější jsou hostince, továrny a_
podniky průmyslově, hledání práce v cizině, služba v domech nekřesťanskýcb,
přebývaní cizinců na osadě, rozličné slavnosti, veřejné kratochvíle a zábavy.
Velikou záhubou pro mládež jsou hostince, kdež trpí se a podporují všeliké neřády,
hýření za času nočního, za služeb'Božích, nepočestné řeči a písně, taneční zábavy,
karban & podobné. Dále továrny a jiné podobné podniky, při kterých mnoho lidu
oběho pohlaví a rozdílného stáří zaměstnánO'jest. Místa tato bývají semeništěm
nemravnosli, nákazou jedovatou duši mládeže ano i dospělí často neodolají po
kušením těžkým. K tomu přidáme opilství; člověk po klopotné práci, hledá
v nestřídmosti a prostopášném životě jakousi náhradu za to že musel pracovati.
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Vliv práce v továrnách na dívky dospělé bývá záhubný pro mravnost
obecnou. Znalci poměrů v továrnách dosvědčují, že mravnost dívek pracujících
v továrně velice klesá a tím se bolestná rána zasazuje budoucím rodinám. Mnohá
mravní zkáza pochází také ztoho, když odcházejí mladí lidé do světa po práci,
po službě a jiném povolání. Přebývání cizinců na osadě bývá velmi často příčinou,
že lehké a špatné zásady se rozšiřují a mravy lidu se porušují. Slavnosti rozličné
a zábavy, často-lí se dějí, též škodí, zdržují od služeb Božích, podporují nestřídmost
a nepořádky. Zdrojem mravní zkázy mládeže dospívající bývají také hříšné,
nepočestné známosti různého pohlaví, scházení se, toulání večerní a noční, a pak
taneční zábavy, kteréž dávají podnět smyslnosti zavádějí k nestřídmosti, k domácí
krádeži a jiným neřestem a konečně k hanbě.

Odstraňte tyto škůdce a mládež dospívající bude částečně zachráněna.
- Než to by ještě nepomohlo, kdyby se pokušení tato mládeži odstranila, musí se

jí něco za to dáti užitečného, a to jsou zbožná bratrstva pro jinochy a dívky,
to jsou jednoty sv. Josefa, jednoty panen, kongregace Mariánské, to jsou poučující
schůze, ušlechtilé zábavy, čtení dobrých a nábožných knih, úcta a láska k Ježíši
Kristu a přečisté Panně Marii, poměrné vzdělání u jinochů i dívek, ustavičně
zaměstnání a práce, ostražitost a upřímná zbožnost. Proto, kdo chceš zachránit
mládež od záhuby jí hrozící,_neskládej ruce v klín, nenaříkej, ale chop se díla,
navnaďji pro zbožné bratrstvo, založ jednoty svatého Josefa pro mužské, jeanty
panen, poučuj, varuj, posluž dobrými knihami, dej mládeži dobrou, zdravou a
ušlechtilou zábavu, nebude se pak shánět po špatnostech.

K tomu ovšem potřeba jest obětí mravních i hmotných, ale za to bude
dobrý výsledek radostí a odměnou tvou. Kdo dobré vů'e jsi, přilož ruku k dílu!
Rodiče, přátelé mládeže, vynaložte všechny síly na záchranu její a žachráníte
celé budoucí pokolení. Přiveďte mládež k slunci lásky, at' ohřeje se srdce její a
naplní nadšením pro ctnost. Sluncem tímto jest nejsv. Srdce Pána Ježíše s jeho
starou a věčně novou krásou s jeho vše obsahující láskou. Kdo mládež k Srdci
Páně přivede, přivede ji k prameni života, z něhož může piti, aby nežízníla na věky.

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 všelikě 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
zachránění dospívající mládeže a na všechny úmysly,jež doporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce naseho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou vlast naši a národ náš česko
slovanský! 0 sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych '] ě 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. Lev XIII. 1891.)
Svatý Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Podporujme spolky ve prospěch mládeže.
Úmysl v květnu: Duch obětavosti.

(_. *?
Tiskem benediktinské knílitlskárny v Brně.



Úmysly apoštolátu modlitby.

' březnu modleme se o ducha. křesťanského v rodinách
Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

Dne Na slavnost: Umysly:

1. P. Kopí a hřebů Páně. Sv. Rudesinda, bísk. (909). — Pobožnost křížové
cesty. Za pravou kajicnost. Za težce nemocnou. Rozšíření úcty sv. Josefa.

2. S. BI.Anežky České, řehw('1282). — Zenské řehole ve vlasti naší. Nemocný
| jinoch. Pokoj & mír v zemi naší. Sv. patronové. chraňte nás. Kajicníci.

3. N. Neděle II. postní. BI.Bedřicha, op. ř. prem. (1177). — Zdar missiím. Povolání
ke stavu duchovnímu. Zbožne vychování mládež-u ády ve vlasti naší.

4. P. Sv. Kazimíra, kralev. (1438) — Duch zbožnosti v rodinách. Císař a král nás.
Odstranění záhubnych rozbrolů. Postní kazatele. Zpovědnici. “|“opat.

5. U- Sv. Kunhuty, cís. ř. sv. Ben. (1040). — Touha po dokonalosti křest. 1' císa
řovna EllSka. Dar Osvícení rozumu. Za mocnou přímluvu. Panny Marie.

6. St. Sv. Kolety, p. (1447). ——Obnova srdcí našich. Zdar podniku. Za těžce ne
mocnou osobu. Za trpělivost a setrvání v dobrém. Duše v očistci. 1-otec.

7. Č.. Sv. Tomáše Akvln., Vyzn. a uč. círk. (1274). — Katol. školy vysoké. Boho
slovné ústavy. Obrácení dvou mužů. Odvrácení pokušení. Dar moudro—Ji.

8. P. Plátna Páně. Sv. Jana z Boha, zakl. r. 0550). — Pobožnost k umučení
Pane. Obrácení velikých hříšníků. Za Buzí požehnání. 1- kneží. Sirotci.

9. S. Sv. Františky Rim., vd. (l440). — Školní mládež. Tři ubohé rodiny. Za
trpelivost nemocným. Vzpružení hnuti katol. Duše v oňístci. 1- matka.

10. N. Neděle III. postní. Sv. 40 vojínů, muč. v Sebaste (320). — Dar křest.
statečnosti. Obrácení dlouholetých nekajicníků. Za bázeň Boží naší mládeži.

11. P. Sv. Vincence, muč. (630). Neohrožené vyznání víry. Povolání ke stavu
duchovnímu. Obrácení opifce Napravenl muže. Umírajícn Čistota srdce.

12. U. Sv. Rehoře Vel., pap.'uč. círk. (604). — Sv Otec Lev Xlll. Vítě ství sv. církve
nad nepřáteli. Zvelebení zpevu církev. Obhajci zajmu cirkve sv. Knežstvo.

13. St. Sv. NiCephora, bísk. (l828). — Sjednocení národů u víře katol. Katolici
v Anglii. Mis-ie mezi pohany. Spolek sv. Dětství Ježíšova. Zpovědníci.

14. C. Sv. Mathi'dy, cís. (íJ68). — Duch křest v rodinách. Obnova spo'ečnosti.
Za truelíVOst smíženym. Za hojné kajicníky v dobe velíkon. Rodina.

15. P. Pěti ran Krista Pána. Sv. Longina, m. (BO.) -— Za lásku k ukřižovanému.
Postní kazatelé. Odvrácení težkvch pokušení. Nemocní. Duše v očistci.

16. S. Bl. Klementa, vyzn. Mnravana (1820). ——Úcta sv. patronů našich. Řád
kazatelský. Jednota sv. Methoda ve Vídni. Horlivost v dobrém. 1-sestry.

17. N. Neděle IV. postní. BI, lena Sark., m. (1620) — Velepasnýřové naši. B\atí
patronove naši, chraňte nás! A ostolat sv. C. a M v zemích slovanských.

18. P. Sv. Gabriela, archanděla. — Dar vroucné pobožno—ti. 1- knez. Pokoj a mír
, v zemi naší. Církev na vychodil. Pronásledovani katolíci. Duše v očistci

19. U. Sv. Josefa, pěstouna Páně. — Úcta sv. Josefa. Církevsv. SV.Otec
Lev Xlll. Císař a král nnš. Rád henedikt. Jednoty sv. Josefa. Dar čis'oty.

20- SL SV. Cyrilla lerus., bisk. uč. círk. (381) — Obrácení rozkolnych Slovanů.
Katol. učenci. Křesťanské školy. Bazeň Boží mládeži. 1- knez Sirotci.

21.' C, Sv. Benedikta, patr. řeh. (543) — Řad benedikt. Povolání ke stavu řehul.
Arcihra'rstvo nejsv. Svátosti. Hojnl kajicníci. Čistota srdce Nemocní.

22. p_ Sv. Mikuláše Flue, poust. (l487). —-Dar pravé zbožnosti. Za vetší horlivost
v dobrém. Dar sebezapření. J(rodiče. Za nepřátele. Duše v očis ci. 1-knez.

23. S. Sv. Viktorína, muč. (484). — Za vyprošení jisté milosti. Za Svornost.
Dar poslušnosti. Sesíiení zásad křest. Naše školství. Zbožnost v rodinach.

lltlpuatlíy 100 dní :s kaídý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.



! Dne | Na. slavnost: Úmysly: N
24. N. Neděle smrtnd. — Ošklivost před hříchem. Dar upřímné kajicnosti všem.

Za ticht-st v obcování. Družiny Marianske. Apoštolát modlitby. ý bratři.
25. P. Zvěstování Panny Marie. — Za křest.pokoru. Za milost Božído

. skonání. Za mravnost mládeže. Povolání ke stavu duchovnímu. 1-kněz.
26. Ú. Sv. Haštala, muč. — Pohrdání světem. Pokořeni nepřátel Božích. Obrácení

na víru katol. Návrat odpadlíka. Hojná sv. přijímání. Zemřelí rodiče.
27. St. Sv. Ruperta, bisk. v Vlll. stol. — Ve'epastýřové naši. 'i' Opat R. H. Upřímná

horliv0st ku spáse duší. Obnova křesťanské spolučnosti. Volha. Sirotci.
28. Č. Sv. lana Kapistrana, vyzn. 0260). — Věrné plnění zakona Božího. l'ostní

kazatelé. Neohrožené vyznání vlrv. Dar opatrnosti a síly. Zdar podniku.
29. P. Sedmero bolesti P. Marie. Sv. Ludolfa. bis-k.0250). — Bratrstvo bolestné

P. Marie. Za trpelivost v soužení. Obrácení hříšníků. 1- l'OtllČr'. Kněží
30. S. Sv. lana Klimaka, opata (605).. — Za dar sebemrtvení. Náprava neblahých

poměrů Za odstranění hněvu. Požehnání katol. podniku. Duše v očistci.

31. N. Neděle květnaí. — Milost hledali království Božího. Dar upřímné kajícnosti.
Missis lidové. Zemřelí údové katol. bratrstev. Vyslyštní proseb nasich.

L odpustky 100 dní la každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. l

Nejlepším základem rodiny jest zbožnost, bázeň Boží. Kde tyto jsou, tam
jest také krásné jejich ovoce: láska, svornost, věrnost, trpělivost, pokoj a štěstí. A
poněvadž tohoto ovoce nenalezáme v rodinách. toť důkazem, že i duch křesťanský
z nich vymizel buď docela nebo částečně. Jestli kdy bylo třeba ducha křesťanského
rodinám, pak jest to jistě v době naší, v níž tolik nebezpečí hrozí rodině. Proto jest
třeba, aby rodiny za doby naší více si hleděly ducha křesťanského, zbožnosti. po
slušnosti k Bohu a církvi, aby život náboženský více a horlivěji se vyvíjela vzkvétal.
Předně jest toho třeba pro samo blaho rodiny. Kde víra, tam naděje a láska! Tam
rodiče poslušni jsou Boha a církve, dítky zase rodičů. Zbožnosti křesťanské dbejte
rodiny pro blaho církve a pro blaho křesťanstva, kteréž tolik nyní osočováno bývá.
Nuže modleme se vsichni tento měsíc k nejsv. Srdci Páně, prosme Pána Ježíše, jenž
sám ráčil v rodině žití, aby křesťanské rodiny novým osvěžit duchem. duchem lásky
a horlivosti pro Boha a spásu duší nesmrtelných. Pro-:me tež sv. Josefa. patrona
křesťanských rodin, aby duch dobrý v rodinách našich zachován byl.. což bude také
zárukou hojného požehnání Božího.

Obětování úmyslu denního.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na.

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdávat a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonáni 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. [ndulg.
12. prosince 1885. Dicc. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, za
ducha křesťanského v našich rodinách a na všechnyúmysly,jež dopo
ručený jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou, vlast naši & národ náš
česko-slovanský! O sladké Srdce mého Ježíše učiň abych 'l'e. 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 Sidce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp 300 dní Pius IX 1352
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Sidce. oroduj za nás! (Odpustk

100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděle sv. Cyrille a Melhode oroduíte za nasi

Heslo apoštolské: Všude buditi v rodinách ducha křesťanského.
Úmysl v dubnu: Záchrana mládeže.

Tiskem & nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Školo Božského Srdoo Páně.
Číslo 5.Ročník XXXV.

Maria má pro nás srdce mateřské, mdo-e, do nához její Syn svou dobrotu, své milosrdenství, svou
deku, ba skoro své vlastní srdce složil. (Sv. Alfons I/ig. )

)A; olik květů ve svém lůně
.zemč chová, plných vůně,

“ květen sky tl nám —
' vpravdě v tomto jarním čase

kraj náš celý podobá. .se

rajským končinám.

Role, luhy, lesy, sady
plny krásy, něhy, vnady,
samý pestrý květ —
člověk při té čarné kráse
v jiný ruče, lepší zdá se,
'vnesen život, svět.

A což písní, zpěvů snivých,
dojemnýeh tak, vábnýeh, tklivýeh
všude vítá nás!

»Náš Domov.

$$$?

V máji.
Duch náš kouzlem jejich jatý
mní již tamo přebývati,
věčný ples kde, jas.

A k čí chvále toto kvítí

tak se všude pestře nití,
nežli, Bože, k Tvé?

Tobě ke cti vše se děje —

jásá člověk, ptáče pěje
libé písně své!

Tobě & Tvé drahé Máti

krása tato, vůně platí,
i ta píseň, ples. —
K slávě Tvé i Matky Tvojí
toto kvítko — píseň svoji

i já v chrám Tvůj vnes'!
P. ZALETĚL.



Letniée židovské a křesťanské.
Napad JAROLÍM Sr.du

.:?— Řf: nazvete ten den nejslavnější
, anejsvětější;žádného díla slu

ů * žebnéhonebudetedělalivněm.

bw Ustanovení to věčné bude ve
všech příbytcích a pronárodech vašich.
(Lev 23, 21.)

V den Letnic naplnilo se, co pro
rokoval prorok Joel: »V oněch dnech
vyleji Ducha svého na všeliké tělo.<
V den Letnic naplnila se předpověď Pána
našeho Ježíše Krista: »Já chci prositi
Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby
zůstal u vás na věky, Ducha' pravdy.a
V den Letnic sestoupil Duch Svatý na
apoštoly ve způsobu ohnivých jazyků;
v den Letnic založena jest církev svatá;
v den Letnic uzavřena mezi Bohem a

lidmi smlouva nová, kteráž měla platiti
místo smlouvy staré. Proto jest den
Letnic “dnem veleslavným. Vyznamenán
jest vigilií spojenou 's postem; vyzna
menán jest vigilními obřady, jež obřadům
bílosobotním jsou podobny; vyznamenán
jest dvěma zasvěcenými svátky a slav
nostní okíavou s quatembrem; celá oktáva
věnována jest výhradně úctě a oslavě
Svatého Ducha, tak že žádný svátek
světce nějakého se v ní neslaví. V řeči
liturgické sluje slavnost svatodušní »Pen
tecostesc, což znamená tolik“jako pade
sátý den, poněvadž padesátého dne po
z mrtvých vstání Páně Duch Svatý na
apoštoly sestoupil.

Již ve starém zákoně slavili židé
slavnost Letnic padesátého dne po Velké
noci. Neslavili však ve slavnost tu se

PAVLÍR.

slání Ducha Svatého, o němž ještě žádné
známosti neměli; nýbrž zákonodání na
hoře Sinai. Lelnice židovské byly však
předobrazením Letnic křesťanských.

Veliké divy způsobil Bůh uprostřed
Israelitů: prvorozené jejich ušetřil pro
krev zabitého beránka velikonočního;
ze země otroctví je vyvedl a mořem
Rudým převedl, nechav v něm Faraona
se vším vojskem zahynouti; cestu jim
ukázal, jda před nimi za dne ve sloupu
oblakovém, v noci ve sloupu ohnivém;
nasytil je zázračně mannou na poušti
a napojil vodou podivně ze skály vy
vozenou. Dříve však než je chtěl uvésti
do země zaslíbené, chtěl s nimi uzavříti
zvláštní smlouvu, chtěl je vyvoliti a při—
jati za národ »vyvolenýc ze všech ná
rodů, chtěl. jim vůli svoji zvěstovati.
Toto všecko se mělo státi pod horou
Sinajskou. "

Takž i Pan Kristus vyplnil svůj
úkol, za kterýmž-na zem poslán byl.
On zachránil své věrné od věčné smrti,
a sice krví svou, kterouž na dřevě kříže
jako nevinný beránek obětní prolil; on
vysvobodil lidstvo z otroctví ďáblova'a
přemohl starodávného nepřítele pokolení
lidského, svrhnuv je do pekla moře ru—
dého; on ustanovil na zelený čtvrtek
nejsvětější Svátost oltářní, tuto nebeskou
mannu, pravou mannu, jejlžto stínem
jen byla manna Israelitů; i z pramenů
jeho nebeské moudrosti jsme pili. Zbý—
valo ještě, dřlve nežli vejdeme do zaslí—
bené zeměráje nebeského, novou smlouvu
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s lidstvem uzavříti a vůli Boží jemu
zvěstovati; a to se mělo státi v den
Letnic. .

Mojžíš vystoupil na horu Sinaj, a
Bůh řekl k němu: Toto díš domu Ja

kobovu a-zvěstuješ synům israelským:
Sami jste viděli, co jsem učinil Egypt
ským, kterak jsem nesl vás jako na
křídlech orličícli a pojal k sobě. Jestliže
tedy poslouchati budete hlasu mého &
budete—li ostříhati úmluvy mé, budete
mi za zvláštní majetek ze všech lidí,
nebo má jest všecka země. A vy bu
dete mi za království kněžské a národ

svatý.:
Důstojnost národa vyvoleného zdědil

po židech národ křesťanský. Svatý Petr
píše: »Ale vy jste rnd vyvolený, kra
lovské kněžstvo, nárvd svatý, lid vydo—
bytý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž
z temností vás povolal v předivné světlo.

„své.c Podobně píše i sv. Jan: »Milost

vám a pokoj od toho, kterýž jest a kterýž_v'I! . a od Ježíše

Krista, kterýž zamiloval nás a umyl
nás svou krví od hříchů našich a učinil
nás královstvím a kněžími Bohu a Otci
svému..

Hle, jaké důstojnosti se nám v ka—

lenému národu Božímu! Neuáme tedy
žíti jako pohané. kteří pravého Boha
neznají a křesťanských ctností nekonají.
Třeba nám se odděliti od hříšného světa,
od jeho špatných zásad, od jeho špat
ného konání, třeba nám vpravdě ná
božně a po křest'ansku žíti. Jsme krá
lovstvím; vládněme tedy nad svými my
šlenkami, nad svými žádostmi, nad svými
řečmi, nad svými skutky, tak aby se
jen Bohu líbily; vládneme nad sebou
samými & opanujme sebe umrtvovaním
těla a smyslů! Jsme však také kn'ěžstvem,
ježto my všeci, i laici, oběť modlitby,.
oběť chvály i oběť utrpení Bohu přiná-i
šeti a při mši svaté s obětujícím knězem

v duchu spojiti se můžeme a máme.
Veďme tedy takový Život.. jaký odpfivídá
tak veliké důstojnosui.

Rekl Hospodin B_ůh k Mojžíšovi:
»Jdi k lidu a posvěť jich dnes 'a zítra,
a at? vyperou roucha svá a ať jsou ho
tovi ke ríni třetímu; neboť v den třetí
sestoupí Hospodin přede vším lidem na
horu Sinaj.: Bylo se tedy připraviti
israelitům na příchod Boha očištěním
těla i oděvu & posvěcením.

Takž i katolický křesťan povinen
připravili se na příchod Ducha Svatého,
očištěním svého srdce hodnou velikonoční

zpovědí. Jtn čistě srdce naplní Duch
Svatý svými dary. [ apoštolové připra
vili se na přijetí Ducha Svatého, trvajíce
na modlitbách po deset dní. Kdo nevy
pere roucha duše své vzdor předpisu
církve, jež z moci Boží přikázání dává,
kdo se nenechá proniknouti ohněm Ducha
Svatého, toho pronikne oheň pekelný,
věčně zžírajici.

Jakmile nastal třetí den, začalo se
blýskati a hřímati a oblak zakryl horu;
posauny zavměly a jejich zvuk čím dál
tím více se rozmáhal. Celá hora Sinajská
kouřila, protože Hospodin v ohni na ni
SeStOllpll,a celá hora byla strašná. Zdaž—li

tolické církvi dostalo! Náležíme k vyvo- Í nevidíme v tomto zjevu obraz seslání
Ducha Svatého, jenž v bouři & ohni na
učeníky-sestoupil? Červená. barva rouch
kněžských a oltářních připomíná nám
oheň Ducha Svatého. V ohni Duch Svatý

dolů přisel, poněvadž je Duchemlsvětla
naše duše osvěcujícího, a poněvadž jest
Duchem lásky, již naše srdce roznícena
býti mají. Oheň ten jest nám i napo
menutím, abychom ohnivě, totiž horlivě
náboženské své povinnosti plnili, ne
liknavě, ne vlažně, aby o nás Bůh ne
řekl: Poněvadž jsi vlažný, vyvrhnu tě
z úst svých.

V ohni a bouři zvěstovat Bůh své

zákony, obzvláště desatero svých přiká
zání, základ mravného života; Desatero

9x
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napsal Mojžíš na dvě desky kamenné,
ostatní předpisy a zákony do zvláštní
knihy, z níž potom lidu předčítal. Tímto
způsobem byl zvěstován zákon stary.

Nový zákon byl židům zvěstován
v den Letnic, a sice ústy apoštolů, kteří
byli nástroji Ducha Svatého. Týž udělil
jim dar řečí, aby zákon nový, zákon
evangelia zvěstovati mohli všem národům
země. Ovšem že Spasitel zvěstoval první
apoštolům nauku křesťanskou; avšak
Duch Svatý apoštoly všemu vyučil a
vše jim připomněl, což byli od Božského
Mistra svého slyšeli. Duch Svatý to byl,
jenž ústy apoštolů mluvil. »Ne vy jste
to, kteří mluvíte, ale Duch Otce, jenž
mluví z vás.: Nástupci apoštolskými
jsou však biskupové a kněží. Oni zvě—
stují zákon Boží. Je tedy povinnosti
křesťanského lidu, aby jich poslouchal
& totéž řekl, co Israelité řekli: »Všecko,
což Hospodin mluvil, chceme učinitix
Poslouchejme tedy pilně slovo Boží! Po
slouchejme je, i k srdci sobě je vezměme
a v skutek uveďme!

Když byl Hospodin Bůh všecka při
kázání svá oznámil, postavil Mojžíš u
paty hory Sinajské oltář a dvanácte sloupů
s nápisy podle dvanáctera pokolení isra
elského a přinesl Bohu slavnou obět.
Potom vzal krev a pokropil jí shro—
mážděný lid a řekl: »Tato jest krev
úmluvy, kterouž učinil Hospodin s vámi
o všech věcech těchto.<

Úmluva novozákonní, kterouž Bůh
s lidstvem uzavřel, již \z předu byla po
tvrzena krví, kterou Ježíš Kristus na
kříži prolil. Tato úmluva obnovuje se
při každé mši svaté, an kněz nad vínem
tato slova pronáší: »Tentoť jest kalich
mé krve, nové a věčně úmluvy, kterážto
(krev) za vás a za mnohé vylita bude

na odpuštění hříchů.c Zvláštní slavnou
mši svatou v den Letnic můžeme po
važovati a představiti si jako slavnou
obnovu nové úmluvy. Bůh nám slibuje
odpuštění hříchů, svou milost, své pože
hnání, blaženost nebeskou; my pak mu
máme slíbiti, že jeho přikázání věrně
zachovávati budeme. Rceme: »Všechna

slova Hospodinova, kteráž mluvil, chceme
vyplniti.<<

Na památku zvěstování desatera
přikázání a uzavření úmluvy s Bohem
slavili Israelité každoročně svátek Letnic.

Neboť takto mluvil Hospodin k Israelitům
ústy Mojžíšovými: »Počítati budete od
druhého dne soboty, v němž jste oběto
vali snop prvotin, — (Velkonoci) — sedm
tyhodnů plnych až do druhého dne do
plnění sedmého tyhodne, to jest padesáte
dní, a tak obětovati budete obět novou
Hospodinu: dva chleby prvotin... A
budete obětovali s těmi chleby sedm
beránků ročních bez vady, a tele ze'
skotu jedno, a skopce dva, a budou
v' zápalnou obět k vůni nejlíbeznější
Hospodinu . . . I nazvete ten den nej
slavnější a nejsvětější; žádného dila
služebného nebudete dělati v něm; usta
novení to věčné bude ve všech příbytcich
a pronárodech vaších.:

I Hod Boží Svatodušní má _nám
byti dnem přeslavným a velesvatým;
neboť jest dnem, v nějž se církev zro
dila, den, v nějž od Ducha Svatého dary
a milostmi jsme zasypáni. Radujme se
tedy ve slavnost Letnic a vzdávejme díky
Bohu za dar povolání k pravé svaté
katolické církvi; učiňme však i předse
vzetí, podle pravidel a předpisů církve
této žíti a je věrně zachovávati, i matku
naši, svatou církev, upřímně milovati.

WW?



s_gv Věřím V Boha..
(Část další.)

_ ' Šaría a Josef bydlili však v Nazaretě, které bylo přes 30 hodin od
* ' Betlema vzdáleno, a ani by jim bylo na mysl nepřišlo tam jíti.

A tu “použil Bůh k záměru svému moci světské. Císař totiž vydal
nařízení, aby obyvatelstvo země židovské“ popsáno bylo, a sice
jak dle počtu tak dle majetku a k vůli pořádku, aby každý se

udal v místě své příslušnosti. A jelikož oba, Marie i Josef, z rodu Davidova
pocházeli, musili se vydati na cestu do tohoto města a tam se přihlásiti.

A tak vidíme svatou a zbožnou tuto dvojici, jakožto poslušné poddané
putovati z Nazaretu do Betlema. Byla to cesta daleká a obtížná, zvláště pro útlou
Matku Páně. Po několikadenní cestě přicházejí k Betlemu, a noha jejich kráčí
po nivách, po kterých před drahným časem kráčel praotec jejich David, kde tak
krásně žalmy pěl Hospodinu, kde se těšil na příchod Vykupitelův. Přicházejí již
k městečku, a Matka Páně těší se na potřebný odpočinek. Avšak jaké to bolestné
zklamání. Městečko je plno cizinců, všecky příbytky i veřejné hospody byly plny,
tak že místa nezbývalo pro pravé vlastníky. Proto praví později sv. Jan ve svém
evangeliu :“ »Do vlastního přišel a svoji ho nepřijali.: O ty Betléme, tvrdý a ne
citelný, kterak's mohl vypuditi „z bran svých ty, kteří tobě nesli spásu, slávu a
čest? Kterak's mohl neposkytnouti místečka Pánu svému, na jehož příští jsi s celým
národem tak toužebně čekal? Inu ovšem, zastřeno to bylo před zraky tvými,
a ty's nestaral se o chudé poutníky. O jakým jsi to smutným obrazem lidstva,
v radostech pozemských pohříženého, a nemajícího soucitu s chudobou! Jakým
jsi to smutným obrazem lidstva, pachtíciho se po světských věcech, a nemajícího
v srdci místečka pro Spasitele svého; i když klepá a za vpuštěni žádá, člověk
světácký mu neotvírá. O jaká to byla rána pro Marii Pannu. Pět dní již jest na
cestě, a když celá znavená dojde šťastně cíle cesty své, musí zase dále, pryč
z města, a noc již nastává! Než svatý Josef vyhlédl již útulek. Nebyl to palác,
nebyl to ani skrovný domek, byl to-bídný chlév, jaké na pastvinách pastýřové
mívali, aby v dešti a nepohodách se v nich ukryli. Chlév — příbytek zvířat —
sotva že chránil před deštěm a větrem, měl jim poskytnouti útulek. A přece —
který palác světa vyrovná se onomu chlévu betlemskému? Všecky po celém světě
paláce a příbytky králů a velmožů, předčil chlév tento, nebot stal se palácem
Boha, člověkem učiněného, stal se kolébkou vykoupení celého člověčenstva. Neboť
,když pokojné mlčení drželo všecky věci a noc v běhu svém
polovic cesty vykonala, všemohoucí řeč Tvá s nebe od stolic
královských vkročilac. (Moudr.18, 14.) \

Tu v požehnanététo noci vzešlo světlo a narozen jest Pán, jehož jméno
jest: »Podivný, rádce, Bůh, silný rek, otec budoucího, věku a kníže pokoje.<
(ls. 9., 6.) Tu narodilo se božské dítě, syn nám jest dán, na jehož bedrách spočívá
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panování. Tam v tomto opuštěném místě, místě chudoby, stal se zázrak! Tam
porodila čistá Panna Syna Božího, Spasitele, světa! »| porodila Syna svého prvo
rozeného & plenkami jej obvínula a položila ho v jesle, protože neměli místa
v líOspoděc (Luk. 2, 7.)

Tak jednoduše a přece tak dojímavě vypravuje nám slovo Boží () tomto
zázraku lásky. »l položila ho v jesle.- Zdaž nepřipadá nám na mysl již nyní ono
slovo Páně: »Lišky mají svá doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá kam
by hlavu svou položil.c Jesle dřevěné a tvrdě byly prvním lůžkem narozeného
Syna Božího, sláma byla jeho peřinou. Sem spěchejte, vy bohatci, kteří sobě hovíte,
a tělo své kmentem. odíváte a v měkkých polštářích se boříte, a na plačící chudinu
zapomínáte. Sem pospěšte a vizte, jakou chudobu to zvolil. si Pán nebes i země,
aby vám ukázal nicotnost všech pozemských statků. V chudých přichází k vám,
v chudých prosí vás o almužnu a vy mu jí odpíráte? O běda vám! Chudý Ježíš
bude bohatce neútrpné jednou přísně soudili! Sem však pospěšte i vy chudáci,
kteří bědujete nad chudobou a bídou svou! Ejhle, kdo je z vás chudším nežli
Kristus? Zde u jesliček jest místo vaše, podobní jste učinění Kristu v chudobě,
i buďte mu podobní v trpělivosti. On neopustí vás, posvětilť chudobu vaši chudobou
svou, jen se ho nespusťte, má více nežli rozdal, i nezapomene na vás. Jako se
chudé jesličky nyní proměnily u Krista v trůn nebeský, tak i vaši chudobu, za
sloužíte-li si toho, promění Pán jednou v bohatství lásky a odměny nebeské!

Sem k jeslím Kristovým spěchej světe křesťanský, zde klaň se, neboť
zde vidíš první velikou oběť, kterou Syn Boží za tebe Svému nebeskému Otci
přináší. »Ano jesličky jsou pro nás všecky kazatelnou, božská moudrost káže nám
z nich, učitel celého světa mluví z nich k nám. V jesličkách čísti můžeme
evangeliumc. Krásně praví sv. Tomáš z Villanovy. —

Chudo a chladno bylo ve chlévě, ale Maria Panna, přešťastná Matka,
toho necítí. Chudoby necítí, vždyt svým nazývá toho, jemuž celý svět náleží,
chladu necítí, neboť láska mateřská a štěstí rozehřálo celé srdce její. O Maria,
cďs pocítila v tomto čase? Slovy vypraviti nelze radost tvou a plesání, když
spatřila jsi před sebou krásné Jezulátko, v jehož tváři spatřovala's odlesk Boha
neviditelného! Cítíš, že Tě Bůh nyní povznesl nejen nad všecky pozemšťany, nýbrž
inad kůry andělské, nebot stala jsi se Matkou Boží. Syn'Tvůj jest zároveň Synem
Božím, Bohem pravým a ty's s ním co nejúžeji spojena hodností i láskou mateřskou.
Ty's ale zároveň první z lidí, která's Syna Božího nově narozeného uziela a která
u jesliček jeho poklekla. aby se mu v pokoře klaněla Tys zástupkyní celého lidstva,
v Tobě uvítalo člověčenstvo svou spásu na zemi. Tys naše prostřednice u Boha,
Tys pravá naše matka, Tys nejmocnější orodovnice, nebot“ nejblíže u trůnu Božího
stojíš nyní, jakos stála nejblíže u jeslí Syna svého v Betlémě. A přece i na tobě
prohřešilo se lidstvo nevděčné. Bludzachvátil mnohé, tak že Tebe sice za Matku
Kristovu uznávali, ale jméno Matky Boží Tobě upírali. Chtěli Tobě strhnouti
zářící korunu mateřství Božího._kterou Tebe sám Bůh byl korunoval, ale nepodařilo
se jim to. Proti Nestoriovi a jeho bludařským spojencům_v V. století postavila
se jednomyslně církev svatá katolická, svolaná na sněmě v Efesu a za jásotu
veškerého křesťanstva slavně prohlásila: »Věříme & vyznáváme, že Maria Panna
jest vpravdě Matkou Boží.: Ano, Jsi Matkou Boží, neboť pravil k Tobě anděl:
»A co se z Tebe svatého narodí, Synem Božím slouti bude.: A proto i my vy—
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znavame Tě za Matku Boží slovy: Jenž se počal z Ducha sv., narodil se 2 Marie
Panny, totiž Syn Boha živého, pravý Bůh, jenž z Tebe člověěenství přijmouti
ráčil. .. O přijmi, ó Maria, dětinnou víru naši v Tvoji důstojnost a zastaň se nás
u trůnu Syna svého! .

Milostné narození Spasitelovo nesmělo zůstati světu ukryté, vždyť k vůli
lidstvu sestoupil Syn Boží s nebe na tuto zemi. A také nezůstalo tajné. Ticho
panovalo nad nivami betlemskými a jen někteří pastýři ponocovali, stráž držíce
nad stády svými. »A hle, anděl Paně stal vedle nich a jasnost Boží obklopila je,
a báli se bázní velikou.: Ale bázeň jejich ustoupila ihned údivu a radosti neboť
zaslechli z úst andělových radostnou zvěst: »Nebojtež se, neboť aj zvěstuji vám
radost velikou, kteráž bude-všemu lidu; nebot narodil se vám dnes Spasitel, jenž
jest Kristus Pan v městě Davidově.: A aby snad novorozeného Pána nehledali
v domech velmožů, dodava anděl: »A' toto bude vám znamením: naleznete ne
mluvňátko plénkami ovinuté a položené v jeslích.a A hned potom rozezvučela
se chvála novorozeného Spasitele z úst nesčíslných andělů pějicích: »Slava na
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.: (Luk._2, 14.) Pak ponejprv
zahlaholíl světem radostný pozdrav Spasiteli v ústrety. Lidstvo ještě mlčelo, ale
kůrové andělští zapěli již chválu. A zpěv tento vzduchem se nesoucí dál a dal,
nalezl ozvěnu v srdcích chudičkých, ale bohabojných pastýřův. Neboť ihned
pravili vespolek: »Pojďme až do Betlem-i a vizme tu“ věc, jež se stala, kterou
Pan ukázal nám.: ] spěchali svatou radtstí jsouce puzení a přišli do chléva a
uzřevšé děťátko poznali zázrak, jak jim byl anděl pověděl. A poklonivše se
zázračnému dítěti odcházeli s radostí a vypravovali ostatním, co byli viděli a
slyšeli, a děkovali Bohu za milost jeho.

Ejhle, chudý Ježíš chudé vola k sobě pastýře. Nikoli hrdý a ukrutný král
Herodes, nikoli nadutí velekněží a zpyšnělí fariseové uznáni jsou za hodny, aby
nejdříve jim zvěstovana byla radostná udalost — nikoli — nýbrž chudičcí, ale
Spl'avedliví a bohabojní pastýřové jsou prvními, které anděl k jeslím povolal.
Co jest před Bohem světská slava, co bohatství a lesk zlata, co licha učenost,
ktera nadýmá? Vše toto nemá ceny před obličejem Jeho. Srdce čisté, prosté byt“
i chudé nalezá milost před Pánem, pokora vede k Bohu, pýcha od Něho odvádí.
Avšak ani vznešené tohoto světa neodpuzuje od sebe Pán, hledají-li ho. Neboť,
ejhle, hvězdu krasnou zjevil vznešeným mudrcům &bohatým knížatům na východě,
a tato hvězda vedla je, když novorozeného Krále hledali, ku „Spasiteli Ježíši Kristu.
A touha jejich byla upřímná, víra jejich pevná a láska jejich obětavá. Ač našli
novorozeného krále v tak bídném stavu, jako nejchudšího, přece uznali panství
Jeho nad sebou, klaněli se mu a obětovali vzácné dary. Ejhle všecky stavy lidské,
volal Spasitel k jeslím svým, neboť všecky objímal láskou stejnou, všecky spasit
a vykoupit byl jest přišel. Ano, toť příčina Jeho příchodu na tento svět, toť úkol
Jeho života na zemi. A co Syn Boží činil, aby nás vykoupil a spasil, o tom
budeme rozjímatipříště. BOH.HENDL.
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Svatá. Monika a. syn její svatý Augustin.W
rojí kříž nalézáme v četných
rodinách, a jestliže všecky
tyto kříže v jedné se sejdou
rodině, jsou tak těžké, že

jen síla ctnosti a sv. víry je nésti může
beze hříchu a reptání. A tyto tři kříže
jsou: zlá tchýně, tvrdý manžel a ne
zdá'rné dítě, buď syn nebo dcera. Všecky
tyto kříže nésti musila Monika, svatá
ona matka Augustinova, jejíž památku
církev sv. slaví dne 4. května. Mělať

zlou, velmi zlou tchýni, velmi divokého
muže, a také po dlouhou dobu nezdar—
ného syna. Avšak síla zbožného srdce
jejího, kterou čerpala z víry křesťanské
a kterou živila a zachovávala modlitbou
& sv. svátostmi, této síla přemohla s Boží
pomocí i toto trojnásobné zlo, tak' že
se vše pro ni v dobro a radost obrátilo.
Její podivuhodná skromnost, vytrvalá
trpělivost, něžnost mysle a důvěra v Boha
získaly jí netoliko přízeň tchýně, nýbrž
i srdečnou lásku chotě Patricia, pohana
to, s nímž v Tagastě v Africe v man
želství byla vešla. Ba nejen to se ji po
štěstilo, nýbrž Bůh jí dal takovou pře—
svědčivou výmluvnost o pravdách svaté
víry křesťanské, a příklad její byl tak
silný, že i dříve zatvrzelého v pohanství
manžela “Kristu Pánu'získala. Dva-kříže

tedy již sňal s beder jejích Pán, ale
třetí ještě s velikým lkáním a bolestí
nésti musila a křlž tento působil ji syn
Augustin. Tento mladík od Boha vzác—

nými dary ducha bohatě nadaný, kráčel
po cestách zlých jsa sváděn špatnými
druhy. A aby míra bolesti dobré matky
dovršena byla, musila viděti, kterak syn
Augustin konečně i na stranu kacířů
Manichejských přistoupil. Zbožná, s celou
duši svou' víře svaté oddaná a věrná
matka Monika a syn její Augustin ho

(Ke dni 4. května.)

vící bludu kacířskému a církví zatrace

nému — jaká to protiva, jaká to ale
také nezměrnábolest pro útlé a milující
srdce matčino; vědělať matka Monika
dobře, že na této cestě se syn její řítí
ve zkázu časnou i věčnou. O kolik jen
nocí probděla ubohá tato matka v pláči
a ustavičně modlitbě za spásu syna svého
to ví sám Otec nebeský. Vždyť převe—
liká jest láska mateřská a neleká se
žádných obtíží, li největším obětem jest
hotova, jen aby viděla děti své šťastné
a bohumilé.

Ale rok za rokem míjel. Monika
neustále s lkáním k Bohu za pomoc
volala. Avšak jak se zdálo, nadarmo.
Augustín kráčel neustále po cestách bludu,
ač před světem učeností svou a výmluv—
ností se stkvěl, tak že brzy učitelem
libomudrctví ustanoven jest. Sláva světská
tak ho omámila, že nedbal o slávu před
Bohem, cele jsa pohroužen ve věci &
radovánky světské. V úzkosti své vzala
Monika útočiště k biskupu" církve své a
prosila o radu. Velebný kmet odpověděl:
»Nech ho, čas jeho obrácení určí Bůh.<<
Avšak Monika lkala ustavičně a důtklivě

prosila biskupa, aby sám s Augustinem
promluvil. Biskup ale odvětil: »Jdí a
modlí se, neboť není možné, aby syn,
nad nímž takové slzy prolity byly, za—
hynul.: Slova tato dodala Monice velkou
útěchu a sílu.' Bůh zkoušel hrdinskou

tuto matku mnoho let, ale konečně přece
prosby jeji vyslyšel.

Augustin pocítil konečně ošklivost
nad kacířstvím a jeho bludy, jimž posud
hověl i úřad jeho učitelský v Karthagu
se mu znechutil a proto si umínil, že
odjede do Říma. Matce se“však o odjezdu
nezmínil, chtěje se vyhnouti něžnému
loučení. Právě té noci, kdy matka jeho
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na modlitbách za něho dlela 'v kapli sv.
Cypriana, vsedl Augustin na loď a od
plul do Italie. Později ho tato nelaskavost
k tak dobré matce velice bolela a k za—

hanbení svému vyznává vinu 'švou sám
slovy: »matku svou přelstil jsem lží,
mezi tím co za mne se modlila a pro
mne plakala. Čeho si jiného od Tebe
žádala, můj Bože, nežli abys mně ne
dopustil odjetí? Ty ale, jenž v moudrosti
své věci budoucí znáš a cíl její touhy
víš, nedbal jsi jeji tehdejší prosby, abys
ve mně způsobil to, zač ona bez pře
stání prosila.: Druhého dne dozvěděla
se Monika ku svému velikému žalu o
odjezdu syna Augustina. Tvrdost srdce ji
zajisté “hluboko ranila.
Augustin se však dlouho
v Římě nezdržel. Přestav

těžkou nemoc a na pří
mluvu matky své jsa
uzdraven, odebral se do
Milána, aby v městě
tomto, kde právě svatý
'Ambrož biskupoval, vy
učoval krasořečnictví.

Stalo se tak zajisté ří
zením Božím, neboť v
Miláně měl Augustin býti
obrácen. Dílem z rozprav se slavným &
učeným biskupem Ambrožem, dílem
z kázání jeho bohonadšených, dílem ze
svatého života jeho poznal Augustin
záhubné bludy, v nichž vězel, i odřekl
se jich sice, ale dále po pravdě nepátral.
Jeho nepokojný duch musil jinou milostí
Boží přiveden býti k čisté a pravé víře.

Jakmile starostlivá matka se do

zvěděla, kde syn její se zdržuje, spě
chala za ním, nedbajíc dlouhé a namá
havé cesty a přibyla k němu do Milána.
K nevýslovné radosti slyší z úst jeho,
že se bludů zřekl a že lepší má nyní
náhledy. Tím povzbuzena jest matka
pečlivá k novým úpěnlivým prosbám a
modlitbám, aby obrácení Augustinovo

bylo úplně. A Bůh vyslyšel konečně vo
lání její. Augustin obrátil se k svaté
víře katolické a k ctnostnému životu
náhle jakoby zázrakem. Oplakávaje hoř
kými slzami poblouzeni mládí svého,
sliboval upřímně, že celý život svůj
zasvětí službě Boží. »O Bože, jak pozdě
jsem Tebe začal mi'lovati,<< tak naříkal
obrácený Augustin. Po nějakém čase
pokřtěn jest svatý Augustin od sv. bi
skupa Ambrože a při sv. úkonu tomto
zapěli oba tito slavní mužové střídavě
krásný onen chvalozpěv »Te Deum lau
damus< (»Tebe, Bože, chválímea) na po—
děkování za tak velikou milost. Chvalo

zpěv tento ozývá se až posud v chra
. mech našich, kdykoliv

z hloubi duše své Bohu

za prokázaná dobrodiní
díky činíme. Kdo byl
šťastnější při tom nad —
Moniku? Jako byla dříve
na kolenou Boha za tuto

milost po mnoho let pro
sila, tak zase nyní na
kolenou Bohu vděčně za
ni děkovala. Od této

doby neopustila již mi
lého syna svého,až jiPán

Bůh z tohoto světa povolali iáčil. Lpěla
na synu svém láskou dvojnásobnou,
neboť po druhé ho byla porodila; po
nejprve pro svět, po druhé modlitbou
svou pro nebe. Po nějakém čase chtěli
se zase přeplaviti domů do Afriky. l
přijeli do Ostie, města-to, kde řeka Ti
bera v moře ústí a kde vsednouti měli

na loď. Než přišel čas odjezdu, rozmlou
vali syn a matka vespolek o věcech
nebeských. Svatá matka pravila k synu:
»Milý synu, pro_mne nemá život tento
již žádné vnady. Nevím, co bych zde
ještě dělala když jediná moje touha
došla splnění. Přála jsem si Tebe viděti
v lůně církve katolické, dříve nežli umru.
A Bůh mi toho dopřáti ráčil, neboť nyni
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jsi .leho sluhou, který vším štěstlm po
hrdá. Čeho bych si tedy ještě zde přala?
Brzy potom roznemohla se pak zbožná
Monika nebezpečnou zimnicí_a nemoc
byla tak prudká, že upadla do hlubóké'
mdlcby. Když zase přišla k sobě a oba
syny své Augustina a Navigia u lože
svého v zármutku spatřila, pravila k nim:
»Zde pochováte svoji matku.: Augustin
ronil hořké slzy. Navigius pak projevil
přání, aby alespoň ještě do domova se
dostala, nežli zemře. Na to odvětila svě
tice: »Pochovejte toto tělo kdekoli chcete.
jen za to jediné vás prosim, pamatujte
na mne, kdekoli jste u oltáře Páně;
neboť nikde nejsme od Boha daleko,
aniž máme se obávati, „že by na nás
zapomněl, až konec tohoto světa přijde,
a nás snad ze zapoměnlivosti nevzkřísil.c
Ejh'e. jaká to důvěra v moc nejsv. oběti
mši svaté. Prosí umírající Monika, aby
jen často za ni mši sv. sloužili a tak
jí jednou radostné z mrtvých vstání vy
prosili. Není to spolu jasný důkaz, že
již v tehdejší prvotni době křesťanské
se mše sv. obětovala za zemřelé?

Jak krásně tedysrovnavá se církev
naše katolická s církví prvotní, učíc, že
mše sv. nejlepší jest obětí za spásu
zemřelých! Toť také jeden z četných
důkazů pravosti církve naší.

Devátého dne nemoci své zesnula
Monika blaženě v Pánu roku 387. v stáří

65 let. Smrt matčina naplnila Augustina
hrozným bolem. Nyní teprve přišlo mu
vše na mysl, nyní viděl v duchu ony
nesčíslné miliony slzí, které dobrá ma
tička proň byia prolila, nyní cítil, co
zmůže láska dobré starostlivě matky.
Puzen jsa vděčností, prosil Augustin
všecky kněze, kteří dále jeho spisy čísti
budou,_ aby pamětlivi byli matky jeho
u oltáře Páně. Augustin byl při smrti
matky své 33 leta stár & cosrdce jeho
"pocítilo, to vyznává nám následovně:
»Zatlačil jsem jí očiva srdce mé zapla

veno bylo hroznou bolestí; hojné slzy
řinuly se z očí mých; tyto vyschly téměř
docela následkem nezměrného bolu a

vedlo se mi velmi zle. Když matka moje
duši svou vydechla, vzkřikl syn můj
Adeodat (Bohdar), tak že jsme ho ko—
nejšiti musili. Já pak myslil, že není
dobře nad nebožkou lkáti a slzami a

nářkem pro ni truchliti, neboť tak se
oplakává jenom bída a úplná zkáza.
Avšak ona matka moje nezemřela bídná,
ba ani nezemřela docela; o tom jsme
přesvědčeni pro její ctnostný čistý život
a její pevnou živou víru.: — Tak hlu
boce byl Augustin přesvědčen o svatosti
matky své.

Tělo sv. Moniky bylo prvotně po
hřbenovOstii, kde zemřela; odtud však
r. 1430 do Říma přeneseno jest a 5 po
ctivostí uloženo v chrámě na počest
syna jejího sv. Augustina zbudovaném.
Na hrobě jejím čte se následující nápis:
»Zde uctí Augustinovu svatou matku,
na tomto náhrobku vyslov přání svá.
Kdysi neznal svět Moniku, nyní jest
známá po celém světě; všem pomáhá
přímluvou svou a zjednává jim pomoc.:

Jaký to krásný příklad dává svatá
Monika všem křesťanským matkám! Oč,
že“ by méně bylo ve světě zločinů, méně
nevěry, méně zpustlých lidi, kdyby všecky
matky vždycky následovaly jejich pří
kladů. Vědělaťdobře, že dítky jsou darem
Božím na čas svěřeným a že z-nich
přísný jednou matka klásti musí počet
Bohu na soudě. Proto hleděla vší silou

duše jejich získati a zachovati Bohu.
Ne statky tohoto světa, ne peníze a tučná
věna chtěla dáti dětem svým, nikoli,
nýbrž dobrý křesťanský základ k bohu
milěmu životu — dobré křesťanské vy
chování. Toto zajisté vyváží všecky po
klady světa daleko. A když proti její
vůli, kjejímu největšímu zármutku, bez
její nejmenší viny Augustin ve světě na
scestí přišel, neustává matka k Bohu
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volati, neustavá se modliti, dobre skutky
zaří obětovati, neustava napomínati a
prOsiti. Zrudly již oči od pláče, zhrubla

kolena od klečení, súžilo se srdce bolesti,
ale Monika neustavá trpěli za,syna svého,
až po letech blaho &spásu jeho na Bohu
vyprosila. Veliká byla její oběť, ale také
veliký užitek. Augustin stal se jedním
z největších okras církve, slavnýmučitelem
církevním, bohonadšeným biskupem a ná—
sledování hodným světcem. A to měl po
Bohu matce své děkovati. O blaze rodině,
kde taková matka vládne, blaze dětem, za
něž také matka se k Bohu modlí!

O křesťanské matky, rozjímejte často
o životě Moničině a učte se od ní., kře
sťanské děti hled'te na Augustina; ne—
buďte mu podobní v tom, když hoře
působil matce svě, abyste s ním nemu—
sili Oplakávati provinění sva, buďte mu

'podobni v čem radost působil dobré
matce a co sloužilo k spáse a_ slávě
jeho. Sv. Moniko, vypros matkám pravou
lasku, trpělivost, bohumilou starost o
výchovu dítek. Svatý Augustine, vypros
dětem: poslušnost a vděčnost k rodičům
a lásku k Bohu a ku ctnostnému životu!

BOH. III-INN..

ĚWĚWW ŠWĚĚWĚWW
Řebřik Jakubův.

(Ostatek )

Neviděl na řebříku mečův a nožův

a jiných mučivých nástrojů, jak později
viděla sv. Perpetua; nebyl ani výslovně
vyzván, 'aby po řebříku stoupal, jak byli
později vyzváni i sv. Romuald i bratr
Lev; jen viděl řebřík &na něm anděly,
svrchu pak samého Hospodina; ale to
již postačilo, aby byl přesvědčen a ubez
peěen, že Bůh jest mu přítomen se svou
prozřetelnosti, péči a láskou, že mu na
hrazuje lásku rodičův i pohodlí otěiny.

Spí Jakub unaven, zemdlen, lidskou
ochranou nestřežen; avšak nad ním bdí
laska Boží,laskaandělů; se žalmistou
Páně mohl už tenkrát volati: »Pozdvihl
jsem očí svých k horám, odkud přijde
mi pomoc. Pomoc má od Hospodina,
kterýž učinil nebe i zemi . . .. Aj, nebude
dřímati ani spáti, kterýž ostříhá lsraele.
Hospodin ostřiha tebe, Hospodin jest
ochrana tva po pravé ruce tvé. Přes den
slunce nebude páliti tebe, aniž měsíc přes
noc?) Hospodin ostříha tebe ode všeho

1) Bůh ve dne i v noci zastíní toho, aby
nic zlého k tobě nemohlo.

zlého, ostřihejž duše tvé HOSpodin. Ho
spodin ostříhej vjití tvého i vyjití tvého
od tohoto času až na věky.c (Z. 120.)

Bojí se Jakub a neví, zdaž se ještě
těší u Boha lásce, zdaž platí ještě po
žehnání, jež otec nad ním nehodným
synem vyslovil; tu však pojednou zjevuje
se Hospodin v podobě lidské svrchu na
řebříku .na zqamení, že svazek lásky a
přátelství dosud trvá, a opakuje mu
velika slova požehnání: »Já jsem Ho
,spodin, Bůh Abrahama otce tveho a Bůh
lsaka. Zemi, na které spíš, tobě dam i
semeni tvému. A bude símě tvé jako
prach země, rozšířen budeš na západ i
na východ, i na půlnoc i na poledne, a
požehnána budou v tobě a semeni tvém
všecka pokolení země. A budu strážce
tvůj, kamkoli půjdeš, a přivedu tě zase
do země této, aniž opustím, leě na
plním všecky věci, kteréž jsem pravil.:
(I. Mojž. 28, ]3.—15.) .

Tak chud leží Jakub, a jaké bo
hatství posílá mu Bůh! Země, z níž
prchá, patří jemu i potomstvu jeho. Hlava
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spočívá na tvrdém kamenigavšak hlavě
tě v potomstvu dostane se přeskvoucí
koruny. Prchá Jakub samojediný, jako
poslední; avšak slibuje mu Bůh potomstvo
přečetné, nesčetné. Prchá stíhán hněvem
a kletbou Esauovou; avšak Bůh mu
oznamuje převzácné požehnání : »V tobě
a semeni tvém požehnána budou všecka
pokolení země: — z tebe vzejde Mesiáš,
jenž přinese požehnání všemu světu, všem
národům. Prchá Jakub do neznámé země,
nevěda, jak mu tam bude, zdaž se kdy
vrátí; avšak těší ho Bůh: »Budu strážce
tvůj, kamkoli půjdeš, a přivedu tě zase
do země této, aniž opustím, leč naplním
všecky věci, kteréž jsem pravil..

Viděli jsme Jakuba, vizme sebe!
* * *

Chudým poutníkem s holív ruce
spatřili jsme patriarchu Jakuba. Zdaž
zjev poutníka nám nepřipomíná, že i my
jsme na zemi jenom poutníky, cizinci,
že zde nemáme trvalého přebývání, nýbrž
že příštího, budoucího, věčného příbytku
hledáme?

Sklíčeného, strastmi sevřeného
viděli jsme putujicího Jakuba. Zdaž i
nás neskliěují strasti, svízele, pohromy
a trpkosti na pouti pozemské? V kolika
nebezpečich ocitá se naše tělo, naše
duše, my, naši bližní, příbuzní a přátelé,
jimž z té duše jsme oddáni! Kolikrát
už přikvačila na nás temná noc soužení
a utrpení! Jednomu nedostává se chleba
vezdejšiho, úpí v bídě, nouzi a nedo
statku; druhý zlou nemocí připoután
na lůžko; třetímu konati jest krušnou,
přetěžkou práci, zastávati příliš těžký,
nesnadný úřad; čtvrtý teskní po miláčku,
jenž mešká v daleké cizině; pátý hořké
slzy prolévá nad rakví, nade hrobem;
konečně všichni jsme tisněni tíhou
hříchů. O věru veliká úzkost spočívá
na pokolení. lidském a pravdivo jest
slovo, jímž naříká ubohý Job: »Člověk
narozený ze ženy, krátký 'živ jsa čas,

naplněn bývá mnohými bědami.
Kterýžto vychází jako kvéta setřín bývá,
a utíká jako stín a nikdy v témž stavě
nezůstává.: (Job. 14, 1, 2.)

Přes to však nesmíme oddati se

malomyslnosti, zoufanliv0sti; vždyt ve
všeliké té temnotě a noci naší bídy a
strasti strml nebeský řebřík, jako
za noci, kdy smutný Jakub spal pod
širým nebem, řebřík Boží všude—
přítomnosti a ,ochrany, všude
anděl-é Boží, andělé strážní. Vidí
nás Bůh, zná nás Bůh, dopřává milosti,
bychom trpělivě nesli kříž, aby nám
jednou mohl otevříti bránu nebeskou,
jako se otevřela Ježíši Kristu, jenž pře
dešel všecko lidstvo s nejtěžším
křížem a na něm i život dokonal; často,
velmi často v Písmě svatém ubezpečuje
nás o tělo své ochraně. Tak praví
u svatého proroka Isaiáše: »Zdaliž
se může zapomenouti žena nad ne
mluvňátkem svým, aby se neslitovala
nad synem života svého? A byť ona se
zapomněla,jávšak nezapomenu se
nad tebou.: (ls. 49, IE).) Tak pěje
žalmista Páně: »Andělům svým přikázal
o tobě Hospodin, aby ostříhali tebe na
všech cestách tvých. Jako na rukou po
nesou tě, abys snad neurazil o kámen
nOhy své.: (Z. 90, 11, 12.) — »Z hlu
bokosti volal jsem k Tobě, Hospodine:
Hospodine vyslyš hlas můj. At jsou uši
Tvé nakloněny k hlasu modlitby mé . . .
U Tebeť jest slitování . . . U Hospodina
jest milosrdenství a hojně u něho vy
svobození.: (Z. 129.) Tak volá sv. Pavel:
»Zdaliž všichni andělé nejsou služební
duchové, posláni k službě pro ty, kteří
obdrží dědictví spasení?c (Žid. 1, 14.)
Tak píše sv. Jan: »Bůh láska jest, a
kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a
Bůh v něm.: (1. Jan 4, 16.)

Zdaž nám čtoucím ony výroky
nepřipadá, jako bychom s patriarchou
Jakubem vidělinebeský řebřík, na



něm anděly vstupující i sestupující a ' všemu lidstvu,sněhožpochodí požehnání
“svrchu Hospodina, jenž volá: »Já jsem“
Hospodin Bůh tvůj, ochrana tvá, od
měna tvác ?

Ačím-pakjsme si zasloužili,
že všude spatřujeme pro nás připraveny
takovéto řebříky? Čím jsme si zasloužili
ochrany andělské,o péče a lásky Boží,
čím jsme si-zasloužili, že po časném
putování. můžeme jako po řebříku vstou
piti do slavy nebeské? Ach, o nějaké
zásluze naší nelze zde mluviti; na to
nestačí naše síly a naše schopnosti,
nýbrž způsobila to jediné láska
a dobrota Boží, způsobila to láska
a dobroba jednorozeného Syna Božího,
láska & dobrota Beránka Božího, jenž
svou smrtí na kříži sňal hříchy světa
a zemi, lidstvo s nebem, s Otcem ne—
beským opět spojil. »Tak Bůh miloval
svět, že Syna svého jednorozeného dal,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.: (Jan 3, 16) Kříž
Kristův, toť pravý řebřík ne
b eský, naň poukazoval řebříkJakubův.

* * *

Poněvadž Bůh Otec už od věčnosti

viděl, patřil smrt Ježíše Krista na kříži,
podával lidstvu nebeské řebříky už
ve Starém Zákoně; každý z nich „vzta
hoval se na kříž Páně, tedy i první
řebříkJakubův.

Nikoliv skvělých schodů mramoro
vých, nikoliv zářných nějakých stupňů
spatřoval Jakub, nýbrž prOStinký, dřevěný
řebřík. ovšem předlouhý, převysoký; ale
nezvrátil se, nezlomil se, poněvadž Boží
síla ho držela. Zdaž to není obraz kříže

Kristova, prostinkěho, nevzhledného, ale
přec už tolik věků pevně a nezvratné
na světě stojícího, poněvadž ten, jenž
na něm život svůj dokonal, jest vše
mohoucí Syn Boží? Rebřík Jakubův,
s něhož " znělo převelebné požehnání
HOSpodinovo, zdaž to není věrný obraz
kříže Kristova, na němž se stala spása

všech křesťanských věků, požehnání
věčné?

Svatý kříži, tebe ctíme,
tvrdé lůžko Ježíše,
jež v den soudný uvidime
na obloze třpytit se!
Slovem, srdcem tebe ctíme,
lůžko Pána Ježíše!

Ty památko umučení,
napln láskou Boží nás,
chraň nás všeho provmění
umučení Páně hlas.

Praporem nám, svatý kříži, —
v boji ve vší bídě buď,
udatnost i věrnost v tíži
v srdci našem vzbuď.

Vítězství ty's rukojcmství,
k tobě kdo se přivine,
hlcdě na tě v protivonství,
ten se cílc nemine.

Svatí otcové, kteří v řebříku
Jakubově spatřují obraz kříže Kristova,
vidí v Jakubovi pod řebříkem odpočí
vajícímobraz Krista Pána. Ačdoma
bohatého má otce jest nyní sám chud,
velmi chud, bez majetku ubohý Jakub;
jenom kus šatu na sobě, hůl poutnická
a kámen pod hlavou, toť jeho majetek;
avšak přes to otevřeno jest nad ním
nebe, andělé se nad ním vznášejí a
promlouvá k němu Hospodin; ejhle,
chudoba pozemská, bohatství nebeské!
Kdo by tu nepomněl chudoby Ježíše Krista
a jeho poníženosti zde na světě? Sám
to vyznal pravě: »Lišky doupata mají,
a ptactvo nebeské hnízda; ale Syn člověký
nemá, kde by hlavu sklonil.c (Mat. 8, 20.)
Avšak přes to praví opět týž chudičky
Spasitel: »Amen, amen pravím vám,
uzříte nebe otevřené a anděly Boží
vstupující a sestupujicí na Syna člověka.:
(Jan 1, 51.)

Otevřelo se nebe nad Kristem,
kdyžtě při jeho křtu v řece Jordaně se
zjevil nad ním Duch svatý ve způsobě ,
holubice, a Bůh Otec vydal s nebe hlas:
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»Tentoť jest Syn můj milý, v němž se
mi dobře zalíbilo.: Otevřelo se nebe

nad Kristem, kdyžtě týž hlas Otce ne
beského slyšán při proměnění Páně na
hoře Táboře. Otevřelo se nebe nad

Kristem či Kristu, když podivuhodné
vstupoval na nebesa s hory Olivetské;
avšak nejenom Kristu Pánu otevřelo se
nebe, nýbrž zůstalo otevřeno všem po
ctivým křesťanům; neboť musí se usta—
vičně plniti slib Páně. »Kde jsem já,
tam bude i služebník můj.:

Zatím ovšem jsme my služebníci
Kristovi na zemi; avšak i zde na
zemi máme už přesvatá místa,
na nichž se nad námi a nám nebe
otvírá,mámechrámyBoží,_máme
kostely. Procitnuv Jakub ze sna, řekl:
»Vpravdě Hospodin jest na místě tomto,
a já jsem nevěděla A lekaje se řekl:
»Ják hrozné jest místo toto! Neníť
tu jiného, jediné dům Boží a
brána nebeská. Vstav tedy Jakub
ráno, vzal kámen, kterýž byl podložil
pod hlavu svou, a vyzdvihljej na znamení
památné, poliv ho svrchu olejem. l nazval
jméno místa Bethel, dům Boží.

Kolik takovýchto Béthelů, kolik
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domů Božích jest po oboru světa
křesťanského, kolik bran nebeských, kolik
chrámův a kostelů!

Denně otvírá se nebe ve svatyních
našich, kdyžtě při mši svaté Syn Boží
sestupuje na oltář, však nejenom se
stopuje, ale trvale tam přebývá ve svato
stánku, milosti rozdává ve svátostech,
milosti odpovídá na naše modlitby, řebřík,
řebřík nebeský nám drží, bychom po
něm stoupali do slá'vy nebeské, denně
výš a výše.

Z té duše zamiloval'si Jakub
Béthel, zůstalo mu místo ono po všecky
časy svatým, milým, drahocenným; z té
duše máme my milovati své Béthely,
domy Boží, chrámy, kostely, a osvěd
čOvati lásku onu přeochotným a horlivým
obcováním mši svaté a všem ostatním

službám Božím, důstojným & častým
přijímáním svatých svátostí, veleuctivým
chováním na posvátném.tom místě &
ustavičnou snahou, by i srdce jednoho
každého z nás bylo Béthelem, domem
Božím, aby Bůh v nás přebýval &jednou
do svého věčného, nebeského příbytku
přijal. — Proto: Sursum corda. Vzhůru
srdce! Fn. J.-\_\'ovsi; Ý.

__JMALHw__—LT _—9_k_$%—=$+

Rež křesťanů na Libanoně.
(Část. další.)

Naše zásoby vyžadovaly ohleduplně
šetrnosti, aby ještě pro den vystačily. I
píce pro koně docházela. Umluvilijsme se,
že všichni z rána Sanninu nebudeme slé

zati, neboť moji Drusové nebyli toho příliš
žádostivi, aby po námahách minulého
dne ještě tuto horskou cestu konali, která
jen pro mne měla svoje kouzlo. Vybral
jsem. tedy z nich tři,.kteří cestu nejlépe
znali, s nimiž při prvním ranním šeření
bych na cestu se vydal. Chtěli jsme jeti,
pokud by cesta dovolovala & pak jsme

chtěli koně u jednoho z Drusů nechati
a pěšky nahoru vylézti. Vše bylo při
praveno, aby se mohlo co nejspíše vyjetí,
pokrm pro nás, píce pro koně a já si
přibral značkovou mapu, jakož i ku
měření výšky aneroidový tlakoměr. Jen
jeden z nás měl si vzíti šavli a ani té
nemínili jsme'v boji použiti, nýbrž spíše
k mýcení, čehož'při takové cestě často
bývá zapotřebí. Ačkoliv moji Drusové
tvrdili, že zde nehrozí žádné nebezpečí
nebo nějaké nemilé potkání, přece jsem



nařídil, aby si každý vzal ostře nabitou
pistoli a náboj, an sám také svůj revolver
jsem si vzíti chtěl, bez něhož nikdy,
ani v Bairutě, procházky jsem nekonal.

Když jsme_._še chystali prostěradla
svoje rozestříti a'se ku spánku uložiti, dotkl
se našich sluchů jakýs zvuk, jako od
blížících se'jezdcův. Okny naší »panskec
světnice "nemohli jsme viděti, nebot díry
oné místnosti, které by snad mohly za
okna se pokládali, postrádaly zasklení
ajejich zaclony, to jest desky, upevnili
jsme řádně a zcela je povazali. Nebylo
tedy nic s rychlým otevřením, nebylo
toho však ani třeba. Neboť sotva první
šumotjsme uslyšeli, již stala přede dveřmi,
dosud otevřenými, mužská postava, v níž
i při skrovném našem osvětlení dle šatu
ihned jsme Drusa poznali, aniž bychom
byli mohli muže onoho ostřeji pozorovati.

»Mašallahla zvolal nám na pozdrav.
Mně ihned jeho hlas byl nápadným a ja
jsem se sám sebe tázal, kde jsem již
tento hlas slyšel. Jeden z_ mých lidí
zapálil dlouhý 'uhel a šel s ním ku dveřím.
Všickni ostatní zdvihli jsme se se svých
přikrývek. Jak veliké bylo moje překva
pení, když jsem ve světle dřevěné po
chodně cizího příchozího bystřeji pozo
ro—val. Bylo mi co činiti, abych svoje
překvapení opanoval. _Nikdojiný nestal
přede mnou nežli Ben-Agou dříve najatý
vrah mého přítele, jenž ihned na druhý
den, co jsem přijel do Bairutu, mě na
cestě do kláštera Dair—Mar-Mikaelského

přepadl a na mé zpáteční cestě z kláštera
na mě ještě s jedním bandilou číhal,
patrně, aby se pomstil za zastřeleného
koně a mým koněm se odškodnil, Po
díval jsem se na- jeho levě ramě, které
jsem mu při druhém přepadení poranil
a zpozoroval jsem, že je dosud na
_tkanici nosí. Nebylo tedy' s mé strany
žádného klamu, nebyla zde žádné.záměna:
stal jsem tomu ohavníku tváří v tvář,
jenž mi již dvakráte po životě bažil a
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který mně úplně neznámým Ben-Agon ku
zavraždění meho přítele v Cale meška—
jícího za tisíc piastrů najat byl. —
Tento lotr zřejmě prchl ze svého vězení
v onom osamělém domě ve vesnici Cuk

Mikaelu, kde byl držán jako uzdravující
se zajatec. Zdaž i jeho rovněž po
raněnému soudruhu se útěk zdařil?

' Pochyboval jsem o tom. Neboť ten druhý
Vměl ránu v patě a dle zprav, jež jsem

při příležitosti křtu Aliho v Cuk Mikaelu
do-tal, nemohl ten člověk po delší dobu
na útěk ani pomysliti.

»Jest ještě místa pro šest koní?<
tázal se nezvaný host mého Drusa, jenž
mu s hořícím polenem až ku dveřím
naproti byl vyšel.

»My mame již sami právě tolik
koní ve stájic, odpověděl tento. »Pro
tři tam ještě bude mista, ostatní můžete
pod střechu postaviti.a 'l'ím myslil jakýsi
druh kolny, která tím byla zařízena, že
střecha khanu na jedné straně asi o dva
metry dolů byla prodloužena &palmovými
stromy podepřena. Drze kolem sebe pa
'třícímu příchozímu nelíbil se tento návrh,
aspoň kopal zlostně nohou a hleděl, jak
by byl sedm vesnic vypalil.

Zde však se nedalo nic činiti, neboť
nás ani nenapadlo, abychom této veličině
k vůli svoje tři koně do kolny umístili.
Chodil jsem pokuřuje svoji dýmku sem
a tam, zůstal jsem i dvakráte u dveří
státi, abych rozhovoru lépe mohl na
slouchati, můj hlavní účel však byl, zdaliž
mně můj »milýc známý v mém orientál
skěm šatě pozná. Nic na něm neukazovalo,
že ví, s kým jest mu jednati.

Nyní i před khanem vše obživlo a když
jsem vystoupil, sestupovalo oněch pět
jezdců s koní, jimž napřed ubytování
bylo připravováno. Všickni až po zuby
ozbrojení nečinili dojmu pokojných cesto—
vatelův, jimž, jako nám, oslezení Saninnu
by se jednalo. Záhadným mi bylo, proč
vlastně vyjeli, a že ten nebezpečný po—
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buda jim cestu připravoval, to dalo místa
mnohým, pochybné ceny domněnkám.

Aniž bych se byl stal dotěrným a
nápadným, vzal jsem si přece ostře celou
tuto čistou společnost na mušku. Byli to
sami Drusové, odvážně, zpustlé & drze
si počínající chasa. Jen jeden z nich
označoval se jemnější tváří a vzácnějším
šatem: měl červený, hedvábný kaftan,
krásné řemení u šavle a v záři této naší

slabé svítilny leskly se drahokamy, jimiž
hlavně jeho pistolí, které v opasku byly
zastrčeny, byly vysázeny. Byl to bez
odporu vůdce na nejvýše podezřelé kaval
kady, což i z té okolnosti na jevo šlo,
že, jak při slézání s koně, tak i při
dalším jeho opatření, k ničemu ruky ne—
přiložil, nýbrž jen krátké rozkazy dával
a pak si vnitřek khanu prohlížel.

Ač i na něm patrně bylo pozorovati,
že jej netěší naše společnost v khanu,
poddal se přece nutnosti, an se svými
lidmi čeledník opanoval. A ježto jsem,
soudě ze zevnějšku, všecku měl příčinu
v těchto cizincích krvežíznivé nepřátely
křesťanův a fanatické moslemy tušiti,
poučil jsem svoje lidi, aby při příležitosti,
kdyby to cizinci ukázali, také oni fana
tickou barvu na jevo dali. Čtyři z mých
lidí prodělali dobrodružnou cestu do Saidy
a v arabském khanu velmi chytře dovedli
všecko nastrojiti, aby důvěry paličův a
vrahův získali a tím vše, co Said-Bey
zamýšlel, vyzvěděli. — Bylo tedy z mojí
strany jen dosti malého poučení třeba,
abych chytré svoje průvodčí k opatrnosti
a slídivosti povzbudil. Jen tak jsme se
mohli více dozvědětii o oné čisté spo
lečnosti a_záměrech, s nimiž naši »pod
nájemníci: sem byli přišli.

Netrvalo to ani půl hodiny a jeden
z mé družiny vešel a oznamoval mi se
zářící tváří, že ze stáje tyto dobrodruhy
při jejich rozmluvě vyslechl a se do
věděl, že se o přepadení jedná, jež platí
turistům, kteří za skorého rána z Cale

sem přijedou. Skulinamiu dveří též viděl,
že tito pobudové i různé masky mají a
i jinobarevné šaty, patrně aby k poznání
nebyli.

To byla ovšem cenná pro mě zpráva.
Nemýlil jsem se tedy, když hned od prvo
počátku v této ozbrojené četě nic do
brého jsem nehledal. Moji Drusové skří
pali zuby vztekem, když o tomto vra
žedném plánu slyšeli. Neboť, jak jsem
již spíše nastínil, nikterak to není v dru
sické povaze, aby bezbranné přepadali
& ty věčné rozepře, které s Maroníty
vedou, byly ustavičně jakýmsi druhem
války, kde násilí proti násilí s otevřeným
hledím vystupovalo. A ačkoliv se nyní
skoro všecky drusické zástupy proti
křesťanům spojily a se všelikým druhem
podvodu-a darebnosti se pracovalo, nesmí
se přece zapomínati, že v tomto povstání
moslemi a obzvláště turecké úřady i vojáci
prsty měli a vůdci byli _a že Turci to
byli, kteří uměli Maroníty u Drusů na
nejvýš pomlouvati a ustavičně poleno
za polenem na oheň kladli a nenávist
až v ďábelské zášti u Drusů rozplamenili
atak veškerých těch neštěstí a krve
prolití mravními původci byli. Celá řada
drusických rodin, ba i menší kmeny
jejich, zůstali těchto ohavnosti vzdáleny,
které jejich souvěrci páchali a i rázně
proti tomu se postavili, pomáhajíce šle
chetně křesťanům.

Tak se vysvětlí, že moji lide, ač
sami Drusové, loupeživým podnikem
našich bezděčných »sousedůc skoro právě
tak pohrdali, jak by to u nás v Evropě
každý pořádný člověk byl učinil. Nechci
tím nikterak říci, že by je ten případ
k úzkostlivosti ve svědomí byl naladil.
Ve způsobu nepřítele se chopiti a jej
přemoci, nebyli nikterak vybíravými &
když jednou byli v tom, nemohl nikdo
za to státi, že hranic, v čestném boji

stanovených, nepřekročí. To se nikdy\
u takových lidí nesmí zapomínati, že



137

nejsou žádnými pravými křesťany, že
sice vlastní křesťanskou civilisací byli
dotknuti obcováním s křesťany, nikdy
však duch víry křesťanské je neovanul,
tím méně pronikl. Ač zde Ali až ku
výši jakési čestné & slavné výjimky
dospěl, přece vždy tu a onde jeho pů
vodní narodni povaha, se všemi těmi
vášněmi, lstivostí a nástrahami pronikala.

Tak bylo by se na př. Said-Beyovi
bez mého přispění rozhodně hůře vedlo
při jeho zajetí .a odvedení a ja jsem
dobře viděl, jak všecko občas v Ali jen
jen hrálo, když jsem překážel, aby se
se Said—Beyemtak nejednalo, jak si toho
_Ali přál.

Mně však dosti bylo, když moji
Drusové aspoň na té výši vzdělanosti
byli, že plán zákeřnického přepadení
nevinných cestujících, který naši sousedi
kuli, neschvalovali &jím pohrdali.. Když
jsem jim šeptem sdělil, že ten, co večer
první k nám přišel, dvakráte mi o život
ukládal a dvakrát po mně, ovšem bez
výsledku, střelil a kterak jsem jej potom
na rameni poranil, byli by nejraději
ihned ku zbraním sáhli, & kterak by se
potom našemu sousedstvu vůbec bylo
vedlo, to nevím. Moji průvodčí — to
mohl jsem si říci ——měli mě rádi a
já při každé příležitosti, když jsme spolu
cestu sem a tam konali, vždy o to se
snažil, abych je na sebe upoutal. A
všeobecně vzato — o tom jsem byl
přesvědčen — jsou Drusové citům vděč
nosti přístupní &od přírody daleko méně
věrolomni a nepoměrně méně úskočni
a ošemetně lstivi, jako Turci.

Když jsem konečně svým lidem
také sdělil, že onen ode mne na rameni
poraněný pobuda od jakéhosi mi ne
známého Ben-Agy za tisíc piastrů ku
zabití mého přítele v Cale meškajícího
a jim dobře známého Dra Kerna najati
se dal, měl jsem je co krotiti. Já jsem
jim o tom dosud zúmyslně mlčel, nyní

však měl jsem na místě, abych jim to
sdělil a nezmýlil jsem se v tom.

»Není to naposledy i nyní tentýž
doktor, na něhož zde čekajl?c ptal se
Hassan tiše, byl po Ali nejchytřejším,
ale i nejsmělejším a nejstatečnějším
z mých lidí.

»I já jsem si již na to myslilc,
odvětil jsem z ticha.

Nyní přistoupil onen blíže, který
ze stáje rozmluvě našich sousedův byl
naslouchal a pravil: »Já jsem slyšel,
že jeden z nich řekl: ,Já chci tu ranu
míti. Já trefím i jednou rukoul'c Náš
vyzvědač měl tuto výpověď z prvu za
méně cenou. a snad bezvýznamnou,
ježto se mohlo mluviti o střelbě pro
vyražení, anebo do terče. Nyní však
bylo jemu i nám jasným, že se jednalo
o krvavou skutečnost s touto ranou a
vždy více vznikala u mne myšlenka, že
to asi jest můj přítel, na něhož se zde
s takovou čeká. Co by jinak raněný

. pobuda zde hledal, jenž za Bairutem
měl svoji domovinu? Zdaž sem nepřišel,
aby Ben Agovi zpravu podal a si od
něho vyžádal, aby směl započaté dílo
dokonati a konečné toho praveho ranou
skoliti, což dosud se mu nepodařilo?

Tím by byl druhou polovici slíbené
krvavé mzdy obdržel. Celá řada takových
myšlenek vířila mojí hlavou a různě se
krystalovala a mně se bylo na tom ustáliti,
abych vše bedlivě pozoroval a se svými
lidmi každému možnému krveprolití za
mezil.

Ani jsem nepotřeboval zvláště Drusy
na to upozorňovati, aby pro každý případ
zbraně svoje z opasků nevydélávali a
šavlí někam nepohodili, nýbrž pro každý
okamžik aby hotovi byli. At jsme to
vzali jakkolvěk, tolik bylo jisto, že kdyby
se zde skutečně nějaký přepad měl státi,
my jistě se zbraní v ruce na obranu
přepadeným bychom přispěli, ať tito byli
kdokolvěk. (Příště dále.)% 10



;
Bohumír Bendl,

nový probošt & farář na Svatém Kopečku u Olo'moucc.

Kolikrát se tázali čtenáři naši: „Kdo píše takové krásné, poučné
články do ,Školy'?“ A když dostali za odpověď, že vdp. Boh. Hendl,
pravili: „Škoda, že jej neznáme.“ Nuže tuto vyhovujeme přání mnohých
našich čtenářův a přinášíme jim zdařilý obrázek, podobenku našeho
nejhorlivějšího spolupracovníka po 18 let pro „Školu B. S. P.“ Zajisté po
zásluze byl vdp. Boh. Hendl od nejd. p. generálního opata strahovského
jmenován proboštem & farářem na Sv. Kopečku v hanáckém kraji. Náš
oslavenec narodil. se r. 1853. V Berouně, slavné sliby řeholní složil &na
kněze byl vysvěcen r. 1879. Víme, že horlivě působil v Jihlavě v duchovní
správě u sv. Ignáce, odkudž se dostal za faráře do Staňkovic u Žatce, do
německého kraje. A nyní zase přijde mezi své! Morava s radostí vítá

' horlivého, šlechetného kněze, který bude zajisté nejlepším strážcem svatyně
nebeské Královny na Svatém Kopečku. '

Přejeme mu Všichni hojného požehnání Božího! Ignom_

Mé, - &
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Obrázky z katolických missii.
Podává MAXMILIAN WEINBERGEB.

XI. Povstání v'čině.

Nové a nové zprávy docházejí podnes
z čínských missií. Jsou většinou žalostné
a srdce nás bolí, čteme-li o hromadném
vraždění křesťanů, boření a pálení ko
stelů, missijních domů a pustošení kře
sťanského majetku. Tu i tam dojde odtud
zpráva utěšenější, ale takové jsou velmi
řídké. Jsou totiž případy, kdy se kře—
sťanům podařilo proti loupežným tlupám
se ubrániti a majetku svého uhájiti.
Takový případ vypravuje nám missionář
P. Jan Braam, rodem Hollanďan; on píše:

»Již bylo na rozličnýčh missijních
stanicích došlo ku krvavým srážkám a
vraždám křesťanů a každý den přinášel
nové děsné zprávy. Soudili jsme tedy,
že brzy dojde řada i na nás a ustano—
vili jsme se v opevněné osadě Brugge bo—
jovati a brániti se do posledního dechu.
V úterý 30. července vyrazili jsme —
bylo nás 4—5 missionářů a všechny
školní děti — z Balgasonu. Vzali jsme
s sebou věci nejpotřebnější, několik koni
a asi 100 _krav. Poněvadž byli všichni
křesťané uprchli, neměli jsme nikoho,
kdo by nám byl pomohl; já sám musil
jsem hnáti krávy. Následujícího dne
okolo 10. hodiny přišli jsmevelmi una
veni, nicméně však zdrávi do Brugge.
Večer téhož dne dorazili tam ostatní,
kteří byli na cestě zbloudili. O den po

zději byl, jak jsme se dověděli v Balga
soně, spálen kostel a vše ostatní bylo
vydrancováno a zpustošeno.

Dne 9. srpna o 11. hod. v noci
přišli první Boxeři; bylo jich asi 500.
Noc byla velmi tmavá; jakmile však
jsme zpozorovali, že se lupiči na dostřel
přiblížili, vystřelili jsme najednou 20 -—30
ran. Boxeři na výstřely odpovídali ze'
svých ručnic volajíce: »Zabte je, ďáblylc
První dům stál již v plamenech. Ně—
kteří' z Boxerů sedli si vedle, kouříce
ze svých dýmek, jiní vtírali se do vsi
a zapalovali domy sousední. Abychom
tomu zabránili, učinili jsme výpad. Naše
pušky zahřměly & Boxeři dali se na
útěk. Za 10 minut byli ze vsivypuzeni,
načež se uchýlili do Ning-liao-bangu.
Následujícího dne našli jsme na bojišti
10 mrtvých Boxerů, z raněných pak
zemřelo později 16 mužů. Boxerů jsme
se tedy sprostili, ale brzy stál nový ne
přítel přede dveřmi: Tataři, počtem asi
300 mužů a dobře ozbrojení. Dne 13.
srpna se dostavili a hned nás obklíčili.
Od onoho okamžiku bylo nám ve dne
v noci státi na stráži, neboť nepřítel
stál sotva 5 m. před branami ukrývaje
se v protějších domech. Mé stanoviště
bylo právě u brány; zídka, která mne
chránila, byla po několika dnech koulemi
všecka provrtána. Střílnami nesměli jsme
ven vyhlížeti, nebot nepřátelé velmi často
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do nich stříleli. P. Anixo a jeden čínský
kněz byli takovým způsobem lehce po
ranění na hlavě. Dne 14. srpna z rána
mezi 6—7 hodinou byl P. Jaspers za
sahnut koulí, která byla střílnou prole—
těla. Koule vnikla do hlavy pravě nad
pravým okem a těžce raněný skacel se
na zemi. Dostal ještě poslední svaté po
mazání, načež skonal. Seděl jsem asi
20 m. od něho, nemohl jsem však se
vzdaliti, jelikož nebezpečí u brany bylo
veliké. Udělivše sobě navzájem rozhře
šení, stali jsme připraveni k boji. Tataři
i Boxeři hnali útokem na bránu; scho
vávajíce se za desky, jež před sebou
nesli, snažili se k ohradě se přiblížiti.
Uvítali jsme je střelbou ze všech ručnic.
Jedna koule prorazila silnou desku a
vryla se do hlavy jednoho z Boxerů.
Boxer padl a ostatní upustili od dalšího
útoku. Později hnano na bránu útokem
ještě jednou. V čele Boxerů hnal se
vůdce jejich posmívaje se nám a volaje:
»Nebojím se eerpského prachuh Tak
stal před branou a maval mečem. Dvě
koule učinily konec jeho životu.

Po několika hodinách hnalo na nás
útokem 10 Boxerů, mezi nimi jakasi
žena. Podle jejich mínění měla ona osoba
moc, svým pOuhým vějířem bránu zapá
liti. Všichni skoro zaplatili svou pověr
čivost životem; naše koule je skolily.
Mrtvol nesměli jsme pochovati, neboť
vyjíti z ohrady znamenalo tolik, jako
postaviti se Tatarům a Boxerům do rány..
Následkem toho byl vzduch v okolí brany '
hnijícími mrtvolami otráven. Ani naší
věže neušetřeno; jedné noci byla pod
kopana a měla pak do povětří býti vy
hozena. Na štěstí zpozorovali jsme ne
bezpečenství a nepřítele jsme zavčas
zahnali.

Po téstříleno na nás ze dvou děl;
každá koule vážila 5 liber; nasbírali a
uschovali jsme jich 15. Jedna padla do
kostela. Na náspy bylo tak úsilně stří—
leno, že jsme myslili, že dlouho neodo
lají. Ale Bůh poslal z nenadání déšť a
Tataři nemohli stříleti; celý den krčili
se za zděmi a nemohli ven, bojlce se
našich koulí. Na slavnost Jména P. Ma
rie učinili jsme ještě jeden výpad; čtyři
z našich mužů přepadli Tatary v osadě
samé a davše první výstřely, utekli se
do jednoho domu, odtud pak dveřmi,

okny a štěrbinami na nepřítele stříleli,
Obávajíce se však, aby přesile nepod
lehli, otevřeli jsme bránu a přispěli jim
na pomoc. V půtce byl zastřelen jeden
křesťan, P. Bermyn byl poraněn. Tatarů
padlo devět a dva byli raněni. šít

Zatím byla uzrala úroda na poli,
ale my jsme nemohli ničeho skliditi.
Když jsme nicméně jedenkrate ozbrojení
vytáhli do polí, přepadla nás tlupa jezdců.

„Mohlo jich býti sto; avšak naši mužové
postavili se zmužile na odpor a zastře
lili dva koně a jezdce, načež ostatní se
dali na útěk. Ale za krátko byli jsme

_ napadeni opět a ježto nepřítel byl v pře—
sile, ucouvli jsme znenáhla do naší ohrady.
Následující noci vytáhli jsme opět do
pole na žně a podařilo se nam zásobiti
se potravinami na celý měsíc. Nepřá
telskou hlídku, která se nam postavila
v cestu, jsme zahnali. Zatím přibylo do
Ning-liao-leangu 400 čínskýchvo
jáků, aby nás chránili; neměli jsme však
o tom ani tušení. Ostatně cela ochrana
čínských vojáků nestala za mnoho. Po—
máhali vlastně Tatarům; obilí nechávali
krásti, kostely loupiti, křesťany zabíjeti.
V tom záležela vlastně jejich »ochranac.

Konečně nastal pokoj toužebně oče
kávaný. Konali jsme za tímto účelem
devítidenní pobožnost ku sv. archanděíu
Michaelu. A skutečně, právě na svátek
sv. arch. Michaela Tataři odtáhli. Roz
hořčení proti nám sice trva dosud, ale
myslím, že se nemáme již čeho bati.
Rmoutí nas pouze, že nemáme ani peněz,
ani potravy. Důvěřujeme však v Pana
Boha, jenž nás byl tolik chránil a jenž
zajisté i příště nám pomůže. Za našeho
obležení Tatary a Boxery byla ochrana
Boží patrna. Měli jsme pouze 20—30
pušek, naš nepřítel na 200 a mimo to
dvě děla. Jedno dělo jejich prasklo a
porazilo vojaka je obsluhujícího. Casto
viděli nepřátelé na zděch našich zářící
plameny a bílé postavy anetroufali sobě
stříleti. Nuže, žijte blaze a Bůh budiž
s vámiíc

XII. Pohanské mravy.

O mravech divokého kmene P ahu
inů ve střední Africe píše missionař
P. Antonín Reeb:

»Smutný jest osud pohanské ženy.
Pohanství ji snížilo na otrokyní mužovu.
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Ani v životě rodinném, ani náboženském
nemá zhola žádných práv, má jen po
vinnosti. Od nejútlejšího mládí až do
nejvyššího stáří jest bezbrannou otro
kyní mužovou. Ženě jest konati práce
nejtěžší a nejnižší. Nosí nejtěžší bře
mena, zatím co pan manžel vedle si vy
kračuje s puškou na rameni. „Žena se
stará o děti, má na starosti svou chu
dobnou kuchyni, obdělává pole, sbírá
dříví, donáší vodu a nikoho ani nena
padne, aby jí pomohl. Muž považuje
práci za nectnou a snižující. Jeho práce
záleží v tom, že chodí do obecních se
zení nebo s puškou.

Ani v záležitosti vdavek nemá žena
co mluvili, nikdo se jí netáže, chce-li
se vdávati nebo nechce-li: Prodá se tomu,
kdo nabízí nejvíce. Sňatek se uzavírá i
rozvádí podle toho, jak muži libo. Sebe
menší příčina dostačí, aby manželství
bylo rozvedeno. Založiti rodinu ve smyslu
křesťanském jest jednou z největších
obtíží, jež se missionáři staví v cestu.
Nicméně naše missie den ode dne pro—
spívá a se vzmáhá, byti jenom pone—
náhlu. Lid zdejší je příliš divoký, než
aby za krátko se dal na křesťanství
obrátiti a upustil od svých surových
mravů.

Na doklad tyto příklady:
V jedné vesnici, asi 2 dny cesty

od naší missie, měla mladá žena hezkého
chlapce. Ale co se nestalo? Zlá její
sousedka ji přemluvila, aby dítě zabila.
Žena poslechla, mrtvolu upekla, načež
ji obě ženštiny snědly. Za to slíbila sou—
sedka ženě, že ji co nejspíše na podobnou
příšernou hostinu pozve. Na štěstí se
věc vyzradila, ženy podrobeny byvše
krutým mukám se přiznaly a za trest
bylo jim obci zaplatiti tolik, kolik stálo
zabité dítě. To bylo všecko.

Před nějakým časem vzdálil se jeden
z našich mladých křesťanů z missie,

aby v nejbližší osadě nakoupil kaučuku.
Tam však se ho divoši chopili a chtěli
ho stíti. Úpěnlivě prosil za smilování.
Nadarmo, musil umříti. I prosil tedy,
aby aspoň byl zastřelen. Prosbě této vy
hověno a za chvilku byl ubožák mrtvolou.
Po té vytrhli divoši z těla srdce a zá
roveň s jeho růžencem a škapulířem
pověsili na strom, na postrach našim
křesťanům.

S pomocí Boží však — dokládá
missionář -— a za přispění našich pří
znivců v Evropě neustaneme dobré se-
meno zasívati a,“Bůh dá, že přijdou i
žně. Doufáme, že budou bohaté. Zatím
modlí se naši křesťané denně za všechny
své neznámé dobrodince.:

XIII. Svatý růženec v missiich.

»Naši obrácení Kafřic, píše jistý
missionář z jižní Afriky, »milují velmi
modlitbu svatého růžence; zvláště však
zasluhuje v této příčinězmínky náš hodný
Dominik, jenž žije a pracuje v naší
missii. Jednoho dne vzkázala mu matka
jeho, jež bydlí asi 7 hodin cesty od nás,
že její chatrč je na spadnutí, že vítr
mnohými děrami do ní fouká; aby tedy
přišel domů a jí vystavěl chalupu novou,
kde by své stáří v pokoji tráviti mohla.
Hodný syn uposlechl ihned, osedlal svého
komoně a radostně jel k svému domovu.
Již byl pět hodin na cestě & doufal, že
za další tři bude u cíle. Najednou mu
napadlo, aby se za své ubohé krajany
pomodlil růženec. Sáhne tedy do kapsy,
ale růženec tam nebyl; zapomněl ho doma.
Co nyní? Náš Dominik nepřišel do roz
paků; jel pět hodin zpět, našel svůj
růženec a jel teprv následujícího dne ku
své matce, modle se celou cestou růženec
za růžencem.: Možná, že mnohý čtenář se
zastydí, dovídaje se, že jeho černý souvěrec
v úctě nejsvětější Panny ho zahanbuje.



Z farnosti bohuňovické. Ode všech
tvorů budiž“ poznáno, milováno, ctěno
božské Srdce Ježíšovo! Ono jest moře
milosrdenství, lásky a dobroty, z něhož
prýští prameny všech milostí, sytíc, na
pájejic a uzdravujíc všechny duševní
hladovce a neduživce! Ono jest ohnivou
pecí “věčné lásky, vysílajíc ohnivé šípy
lásky své na srdce tvorů, aby je ranilo
tím ohněm sžírajicím své božské lásky.
O jak vyslovím díky své nejsv. Srdci
mého Spasitele za všecky ty mnohé
milosti, kterých se mi dostávalo od dětství
mého v míře veliké; neboť celý život
můj jest jako nepřetržený řetěz usta
vičných milostí, milosrdenství a lásky
nejsv. Srdce Spasitele našeho, které jsem
já vždy s vděčným srdcem přijala, ale
přece často nevděkem splácela; ono však .
nepřestalo mé milosti a dobrodiním za
hrnovati, chtíc překonati tím nevděk a
odpor můj. Od této chvíle však budiž
božské Srdce Ježíšovo jediným vládcem
vůle i srdce mého na věky. Zároveň tu
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díky vzdávám nejsv. Srdci Páně, Panně
Marii a sv. Josefu za troje vyslyšení &
za obdržené milosti v potřebách mého
bratra a mých vlastních.

Odbčratelka „Školy.“'

Z Odryšova. Plníc tímto svůj slib,
vzdávám nejvřelejší díky nejsv. Srdci
Páně, Panně Marii a sv. Josefu za vy
slyšení prosby. F. R.

Od Jičína. Tisíceré diky vzdávám
božskému Srdci Páně, neposkvrněné Ro
dičce Boží a sv. Antonínu Pad. za ně

kolik vyslyšených proseb v duchovních
záležitostech. Gtmdřka„Šach/“.

Od Olomouce. Vzdávám vroucí dik

nejsv. Srdci Pána Ježíše a blahoslavené
Panně Marii vždy trvající pomoci za
uzdravení dvou dítek z nebezpečné ne
moci. L. B.

Od Třebechovic. Děkuji božskému
Srdci Páně a přímluvě sv. Antonína za
to, že se podařilo otce mého přiměti
k operaci, která se podařila. J. S.
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Duch obětivosti.
(Hlavní úmysl .)

%bětovati se! Zdali dobře rozumíme tomu co jest obětovati se?
Obětovati se, řekne někdo, jest podstoupiti utrpení, aby zadost—
učiněno bylo, jest sebe umrtvovati, sebe zapírati, vydati se za jiné

3, nebo pro Boba. Obětovati pro Boha sebe nebo dar nějaký jest obětí.
„(% ©? Člověk, jenž děkuje za svou jsoucnost Bohu všemohoucímu a nejvýš

dobrotivému, má povinnost, aby Tvůrce svého ctil. 'lo děje se
klaněním a přinášením obětí. Již první listy dějin pokolení lidského nám podávají
zprávu o obětích. Kain a Abel obětovali Pánu Bohu, Noe zbudoval oltář obětní,
Job obětoval, Abraham, lsak a Jakub obětovali Hospodinu. Později Bůh sám
ustanovil řád obětí pro národ židovský. Veškeré tyto oběti měli čtverý účel: Bohu
se klaněti, jemu děkovati, jej prositi a konečně, aby mu dostiučiněno bylo za
spáchané urážky. Avšak všecky tyto oběti byly jen stínem, obrazem jedné pravě
oběti, kteráž nastati měla a již měl Bůh nejvíce uctěn býti & usmířen za hříchy
všeho světa. 0 této oběti již předpověděl prorok Malachiáš řka: »Nemám zalíbení
ve vás a darů (obětí) nepřijmu z ruky vaší; neboť od východu slunce až na západ
veliké jest jméno mé mezi národy: a na každém místě obětována býva jménu
mému obět čistá; neboť veliké jest jméno mé mezi národy. (Malach. 1, 10.) A tak
se stalo. Obět tu přinesl Ježíš Kristus na kříži Otci svému nebeskému a na památku
této krvavé obětí na Kalvarii ustanovil nám nekrvavou obět, při níž se tentýž
Ježíš Kristus pod způsobami chleba a vína obětuje za nás při mši svaté. Touto
svou oběti Ježíš Kristus podstoupil největší utrpení za nás, učinil zadost spra
vedlnosti božské, sebe samého zmařil a Vydal za Spásu naši. O kéž bychom této
oběti vážili sobě nad všeliké poklady světa!

Z této oběti největší a nejsvětější čerpáme my sílu k našim obětem
rozličným, jež na nás vyžaduje Bůh sám nebo prospěch bližního našeho. V této
oběti nalezli první křesťané svou sílu a statečnost, že neváhali podstoupit nevýslovná
muka a státi se 'obětí Bohu milou. Vzpomeňme na svaté apoštoly, na první otce
křesťanstva a na ty miliony svatých mučeníků, jejichž krví-země zúrodněna tolik
přinesla užitku, nových vyznavačů víry Kristovy. Z'této oběti Kristovy nabývejme
síly k sebe umrtvování, k pokání, jímž bychom Bohu zadostučinili za hříchy své.
Svatý Bohumír byl k sobě tvrdý a neuprositelný. Když mu jednou sluha trochu
lepších pokrmů přinesl, pravil bolestně: »Nevíš, že tělo se vzpouzí, když se mu
lahodílc Ačkoliv Kristus dostiučinil, tím neosvobodil nás od pokání a zadostučinění.
Proto psal sv. Pavel ke Kolossenským: »Nyní se radují z utrpení pro vás a doplňuji
to, čehož se nedostává z utrpení Kristových, na těle mém za jeho tělo, jež jest
církev. : (Kol. 1, 24.) Aby se urážka Bohu hříchem učiněná poněkud napravila,
máme přinésti sami obět, skutky kajicné: půst, almužnu, modlitbu. Toť skutky Bohu
milé a nám velmi prospěšné! Čiňme tedy ovoce hodné pokání, trestejme se sami,
aby Bůh nás nemusil trestati. Stojí to sice přemahání, oběti ale jiné pomoci není.
Jak tuhé pokání činili svatí! Trýznili tělo své postem, bděním, prací, mučením;
což teprve nám hříšným jest činiti! Přinesme aspoň tu malou obět, kterou Bůh
na nás žádá. Ach, jak málo viděti oběti pokání a zadostučinění! Nynější svět
nechce slyšeti o obětech bolestných. Pýchu miluje a modlitbu zanechává; žádost
očí, chtivost statků pozemských sžírá lidské srdce a člověk nerad almužnu dává;
vše jen hověti chce tělu, o mrtvení sebe, 0 postu neradi slyší. V době hříšné
změkčilosti, sobectví a nemírné žádostivosti jest právě potřeba ducha obětivosti,
jenž jeví se sebezapíraním, láskou k bližnímu a štědrostí.
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Bůh chce, abychom i jiné přinášeli oběti, kromě obětí duchovních &kajicných.
Jšou to obětí hmotné, podobné almužně; aby, komu Pán požehnal na statcích
vezdejších, rád, z lásky k Bohu uděloval nuzným almužnu a podporoval vše, co
směřuje ke cti a chvále Boží. Jak krásná jest obětivost farníků pro chrám Boží,
když nelitují žádné oběti k oslavě domu Božího. A což není jiných potřeb církevních?
Čím více nepřátelé církev olupují, tím více potřeba jest hmotné podpory. Takové
oběti máme rádi přinésti. Raději na jiné straně něco si odříci a věnovati na dobrou
věc, jako jsou: bratrstvo sv. Michaela, katolické missie v zemích pohanských,
spolek svatého dětství Ježíšova, rozličné potřebné dobročinné _ústavy, nemocnice,
chudobínce. Takové a podobné věci potřebují podpory, a na takové .nemáme
litovati oběti žádné. Jednou z hlavních věcí, která potřebuje velikých obětí od
všeho katolictva, jest katolický tisk, vydávání katolických listův & časopisův, aby
odstranily plevel, trud a bodláčí vzrostlé na poli liberalismu.

Z oběti Krista Pána učme se i my oběti přinášeti pro vše, co k větší cti
&slávě Boží slouží a napomáhá. Tak nejlépe naložíme s tím, co Pán Bůh jednomu
každému štědře nadělil. Jistý Jesuita, jenž v Paříži duchovní správu u německých
dělníků zastával, obdržel od kohosi jednou 100 franků. V tom přišel do Paříže
kněz z Belgie sbírat pro křesťanský ústav a zastavil se nejprv _u Jesuity, aby se
pozeptal, kde asi má sbírat almužnu. Jesuita milerád udal mu rodiny obětavé, ale
i sám dal hned oněch 100 frankův. Ale neli—valoto dlouho a témuž Jesuitovi
donesl jistý továrník 1000 franků za pokání, že i v neděli u něho se pracovalo.
Zvláštní dobročinnosti vyznamenal se biskup velko-varaždínský Stanislav. Tak
k bohoslužebným účelům věnoval asi 600.000 zl., na zbožné fundace 152.000 zl.,
na výchov , mládeže 142.000 zl., chudým 425.000 zl., na vlastenecké podniky
97.000 zl. A co rozdal podpor a almužen jinak, o nichž se neví! Jak církev svatá.
tak národ náš českoslovanský potřebuje pomoci naší, a tu vyžaduje se na jednom
každém krásná, šlechetná ctnost, obětivost, štědrost, nezištná láska k bližnímu.
Kdež jinde naučíme se těmto ctnostem lépe jako ve škole božského Srdce Páně?

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 všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpuetky 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
ducha křesťanské obětívosti a na všechnyúmysly, jež doporučenyjsou
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 &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. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpuetky

100 dní jednou za den. Lev XIII. 1891.)
Svatý'Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Obětovati se z lásky k Bohu.

Úmysl v červnu: Království božského Srdce Páně.v \?
Tiskem benediktinské knihtisumy v Brně.



Úmysly apoštolátu modlitby.

* dubnu modleme se o záchranu mládeže
Ustanoven & žehnin Jeho Svatosti Lvem XIII.

DM N&.slavnost: Umysly: \

1. P. Sv. Hugona, bisk. (1132) — Milost setrvání v kajicnosti. ý- sestra Bl. Za
větší úctu k nejsv. Srdcím P. J. a P. M. Nemocná T. S. 1- kněz Fr. E.

2. Ú. Sv. Františka : Pauly. (1508) — Dar lásky k Bohu. 1- cirk. hodnostář.
Svornost. Dobrodinci. Zabránění opilství. Obrácení hříšníků. Umírající.

3. St. Sv. lana Kapistr. (1456) — Za ošklivost před hříchem. Obětavá sestra.
Zachování postu. Lidové missie. Pokoření zarytých nepřátel Božích. 1-otec.

4. Č. Zelený čtvrtek. Sv. Isidora, bisk. (636) — Za lásku k Ježíši svátost
- nemu. Věrnost v povolání. Hojní kájicníci. Bratrstvo nejsv. Svátosti olt.

5. P. veliký pátek. Sv. VincenceFer. (1419) — Duchskroušenosti.Armáda
sv. Kříže. Napravení urážek Bohuučiněných. StrážciB. hrobquerusalemé_

6. S. Bílá nebota. Sv. Viléma. opata. (1202) — Milost"odumříti světu. Rodiče,
Probuzení k větší horlivosti v dobrém. Obrácení zpustlého muže. 1—kněz

7. N. Vzkříšení Páně. Bod Boží vellkonoční.Bl. Hařmanalos.ř.prem.
(1233) — Stálost ve ctnosti. Povstání z hříchů. Za šťastnou budoucnost.

8. P. Pondělí velikonočnLSv. Alberta,bisk.(1214) — Zakřest.dokonalost.
Slepec. Staň se vůle Boží. Povolání k stavu duchov. Studující. Nemocní.

9. U. Sv. Petra Celestina [. pap. (432) — Dar sebezapření. Obrácení nepřátel
„církve.Odvrácení pokušení. Za šťastnou hodinku smrti. Za opilce. Sirotci.

10. St. Sv. Mechtildy, abat. (1312) — Dar štědrosti k chudým. Učitelstvo a žactvo.
Ženské řehole. Klášter českých Dominikánek. Záchrana mládeže. 1- syn.

11. Č. Sv. Lva Vel., pap. “(461) — Sv. Otec Lev XIII. Za větší lásku katolíků
k církvi. Za odpadlíky od církve. Za církev katol. na Východu. Missie.

12. P. Sv. Iulia I., pap. (352) — Za dětinnou mysl, Stálost v pokušeních. Za
chování přikázání církevních. Obnova společnosti lidské. Rodina. 1-otec.

13. S. Sv. Hermenegilda, m. (586) -—Za stálost ve víře. Za osvícení Duchem sv.
Za napravení lehkomyslného muže. Dar horlivosti jisté osobě. Dobrodinci.

13. N. Neděle bílá. I. po Velikonocí. SV. Justina, muč. (167) — Dítky u prvního
sv. přijímání. Zachování slibu křestního. Poznání dobra i konání. Rodiče.

15. P. Sv. Petra Gonz. ř. (1247) — Za svatou radost duším. III. řád sv. Františka.
Odvrácení pokušení. Za obrácení všech nekajících. Duše v očistci. 1-sestra.

16. U. Sv. Paterna, bisk. (555) — Dar trpělivého snášení soužení. Naši vele
pastýřové. Dobrodinci. Za sestru obětavou. Napravení manžela. Rodina.

17. St. Sv. Aniceta, pap. m. (168) -—Za skromnost. Za věrnost v povolání. Spolek
rozšíření katol. víry. Katolíci v Číně. Obrácení hříšníkův. Zdar podniku.

18_ C, Sv. Appolonia, m. (186) — Horlivost pro čest a slávu Boží. Polepšení
. zpustlé mládeže. Dobré vychování dětí v rodinách. Za šťastnou budoucnost.

19. p_ Sv. Lva IX., pap., (1059) — Za křesťan. statečnost. Pokoření nepřátel
církve. Poznání dobra i konání. Jednoty sv. Josefa. Opuštěná rodina.

20. s_ Sv. Anežky : Montep., p. a řeh. (1316) — Za ducha umrtvení sebe. Křesťanské
školy. Rozšíření Apoštolátu modlitby. Obrácení lehhomyslného muže. Tsyn.

21. N. Neděle II. po Velíkonocí. SV. Anselma, bisk. (1109) — Za umění, které činí
svatým. 1- 2 řeh. sestry. Odstranění pohoršení. Nemocní. Duše v očistci.

22. Sv. Sotora a Kaja, pap. m. (298) — Za statečné vyznání víry. Za zbožnost
v rodinách. Za svornost. Dar upřímnosti. Snášení příkoří. Dobrodinci.

23. !S. Sv. Vojtěcha, bisk. m. (997) — Velepastýřové naši. Dar vytrvalé pobožnosti.
“|“kněz A. S. Svornost a mír ve vlasti naší. Bohoslovné ústavy. 1-sestra.

Mputký 100 (hl za každý dobrý skutek vykonaný » tyto úmysly.



(Dne ' Na slavnost: Úmysly: \
24. S

eo . Sv. liři, m. (333) — Dar síly k odpírání zlému. Záchrana mládeže.
Vítězství sv. Kříže. Horlivnst křest. Nábož. mravně vychování dítek.

25. Č. Sv. Marka, evang. P. (68). Aby Bůh vyslyšel prosby naše. Odvrácení zlého. '
Mír a bázeň Boží v rodinách. Bchulibé podniky ve vlasti naší. Rodiče.

26. P. Sv. Klota &Marcellina, pap. m. (89) Za věrnou oddanost ke sv. Stolicí 
řím. Zamezení veřejných pohoršení. Vzpružení ducha katol. Naši předáci.

27. S. BI. Petra Kanisia, tov. J. (1597) — Horlivostpro spásu duší. Naše školství.
Lidové míssie. Ucta P. M. Matky dobré rady Apoštolát sv. C. a M.

28. N. Neděle III. po Velí/conocz'.Ochrana SV. Josefa. — Spolek sv. Rodiny.
Křesťan. statečnost. Povolání ke stavu duchovnímu. Obrácení hříšníků.

29. P. Sv. Hugona, opata. (1109) — Ctnost odříkání se. Pokoření nepřátel Božích.
Řeholní dům. Dar trpělivosti. Živí rodiče a přízeň. Čistota srdce. Sirotci.

30. Ú. Sv. Kateřiny Senen. p. (1380) — Za lásku k církví sv. Zemřelí údové
_ katol. bratrstev. Dar čistoty srdce. Za lásku k ukřižovanému Spasiteli.

\ lldpustký 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. J

Všeobecně naříká se na nevázanost dospívající mládeže. Ctnosti si namnoze
neváží, za “to ale oddává se více hříchům, neposlušnosti, vzdorovitosti, nestřídmosti,
nevázanosti a nemravnosti. Kterak ji zachrániti? Hned v mládí musí býti jí dán
dobrý základ nábožného a mravného vychování jak doma od rodičů, tak i ve škole—
od učitelů. Pevné zásady křesťanské musí se vští-piti hned do útlého srdce dítek, aby
pak nedaly se tak lehce svésti lákavému světu a převráceným zásadám zbloudilých
lídí. Bože, co tu lákadel pro mládež škole odrostlou. Svoboda, radovánky, probouzející—
se vášně a náružívosti, požívavost, nestřídmost, karban, toulky, společnosti zlé a jiné
podobné vécí. Zachraňte dobří lidé co zachráníti se dá! Zdržujte mládež od zlého,
dejte jí ušlechtilé zábavy, poučení, varujte ji nebezpečenství duše i těla. Učiňte jí
ctnost milou. Zakládejte jednoty katolických jínochů a panen, pokračovací školy,
duchovní cvičení pro studující, dejte jí zdravou četbu dobrých knih, povzbuďte její
mysl pro vše, co dobré, šlechetné a užitečné. Přiveďte mládež k nejsv. Srdci
Páně, přiveďte ji pod ochranný plášt Královny panen!

Obětování úmyslu denního..

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

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
zachránění dospívajícímládeže a na všechnyúmysly,jež doporučenyjsou
na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říší rakouskou, vlast 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. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

100 dní jednou za den. Lev XIII. !. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděle. sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

H e slo ap očt ol s ké : Podporujme spolky ve prospěch mládeže.

Úmysl lv května : Duch obětavostí.
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V (imho/, chci celou zenu“ procestovali, aby/oh všecky drahou krví mého božského Žmicha vykoupena

Q duše vyhledala a za ně za, všecky nejsv. Srdci Ježíšem zadostučiniln.. (Bl. Maria, řeholním.)67%?

Šlave aha: falc/Bum.
(Svatý Tomáš Akvinský.)

Aj, Slovo shůry vyjdoucí
Však jsouc vždy s Otcem v jednotě,
A k dílu svému sejdoucí
Již k večeru šlo v životě.

Co člověk jest, nám za brata,Když učeníkom v odpravu
Měl vydán býti vrahům svým, : Co host jest krmě přesvatá.

Dal dřívějí še za stravu V své smrti jest nám výplatu
Svým učoníkům rozmilým. A v nebi věčná odplata.

Tu pod dvojí jim způsobou () spasitolná oběti,
Své tělo, krev svou ustavil, Jíž nebes brána odkryt-a,

By člověk dvojí zásobou Boj proti nám chce bujeti,

Jsa (lvousl'nlzon se zotavil. Dej, sílu. buď nám záštita.

Zpěv Trojjcdnomu vítězný
Se ustavičně od nás děj.

J_enž blnbý život; bozmozný
Tum v nebeské nám vlastí dej.

, Fn. SL'ŠII...
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Slavnost nejsvět

v A my jsme poznali a uvěřili lásce,
kterouž Bůh má. k nám. Bůh láska
jest; a, kdož zůstává. v lásce, v Bohu
zůstává a Bůh v něm.

(I. list Janův 4, Id.)

životě lidském na zemi
neustále se střídá radost
se žalostí, štěstí 3 ne
štěstím. Často se stává,
že se člověk cití osa

mělým, opuštěným, ne
šťastným. Nemám ani otce ani matky,
tak běduje sirotek; ztratil jsem milo
vanou ženu, muže, dítě, naříká manžel,
manželka, naříkají rodiče. Nemám přátel,
jako kůl stojím sám ve světě, tak žaluje
jiný, apodobně ozývá se
nářek a bědování z úst
tisíců. V štěstí a blaho—

bytu ovšem necítí člověk
tak ztrát těchto, vždyt
jiní se přičiňují, aby mu
nahradili vše; neboť do
kud slunce štěstí na člo
věka se usmívá, mívá
dosti přátel na světě.
Hůře jest, jestliže trud
a bída zaklepe na dveře, “A“

tu cítí teprve člověk osa—
mělosta opuštěnost svou
dvojnásobně, tu hojné
slzy kanou z očí, tu po
znává se nicota a oše—
metnost lidská. Avšak

utěš a potěš se, trpící
srdce !Nenalézáš-li lásky
u lidí,- hledej ji tam,

ějšiho Srdce Páně.

jsem na počátku _uvedl. Bůh láska jest,
nezměrná, nevyčerpatelná; Bůh láska
jest, všem přístupná, všecky objímající,

, všecky šťastnymi činící; Bůh láska jest,
věrná, ustavičná &pomáhající; Bůh láska
jest, trvající i po smrti i_ za hrobem.
A láska tato božská soustředěna jest
v srdci „jednom, v srdci nejšlechetnějšim
a nejsvětějším, v srdci, jež pro nás
vždycky bilo a vždycky bije, v srdci,
jež hotovo jest vždy nám se otevříti a
nás v sebe pojmouti; láska Boží sou
středěna jest v Srdci Pána našeho Ježíše
Krista, Syna Božího a Spasitele světa.
A jelikož dnes církev svatá vede nás

k Srdci tomuto, jelikož
chce, abychom v něm
útulek si našli a lásku

jeho láskou naší spl'áceli,
spolehněme na Srdce
toto jako kdysi sv. Jan,
miláček Páně, při po
slední večeři a dva

žujme zbožně 1. zjevení,
2. obět, 3. zázrak lásky
nejsvětějšího Srdce Spa—
sitele našeho.

1. Hledej si jen, mily
křesťane, hledej si jen ve
světě přítelíčka, který by
byl hotov každého oka
mžiku za tebe do ohně

jíti, který by nemohl ani
minutku bez tebe žíti,
přítele, jejž by tvoje
vlažnost a netečnost ne

kde nalézti ji lze jistě a bezpečně, tam, | odpuzovala, tvoje urážky nezaháněly;
kam tě vede sv. Jan slovy svými, které [ hledej si přítele, jenž by tobě dobře činil,
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když jim povrhuješ, jenž by vždy od
pouštěl, když jej odprošuješ, jenž bytě
vždy s láskou zase v náruč vzal, třebas
jsi ho stokráte opustil. Kde nalezneš
takového přítele? Mezi lidmi na celém
světě nikde.

Jen jednou, a to před 19 sty lety
kráčela po nivách, po polích a silnicích
země Judské takováto bytost v lidském
těle, která tak milovali dovedla a tak
skutečně nás milovala.

Bylť to Onen, jenž pro
nás a k vůli nám slávu
Otce svého v nebesích

opustil, na tuto bídnou
zemi sestoupil, 33 let
mezi námi zůstával,
všecky k sobě volal,
všecky láskou objímal.
Byl to Ježíš Kristus,
Syn Boha živého, jenž
přirozenost lidskou na
se vzal, aby nám nej
větší důkaz lásky po—
dal. Jen Bůh může tak

milovati, jen v Srdci
Kristově mohla taková.

láska se zjeviti. Srdce
Páně miluje nás a zje
vuje nám lásku svou i
tehdy, “kdyžji-neuzná

,váme, když jí pohrdá
me a hříchy se od něho
odvracíme. Ono miluje
nás tak velice, že jde nám vstříc, že první ;
činí kroky ku smíření, že rádo zapomíná.“
učiněné jemu urážky, jen když kajicně se
k němu vracíme. Ono miluje nás tolik, že
nás milostmi zasypává, kdykoliv o ně pro
síme, a že se nám dokořán otvírá, kdy
koli v něm útočiště hledáme. Vždyť praví
Kristus sám o sobě, že dobrým jest
pastýřem, že hledá ztracené ovce své
a nalezna je že na bedrách svých je
nese k ostatnímu stádci. Ono miluje nás
tolik, že chce s námi"štěstí a blaženost

svou sdílěti a nás na věky na blízku
míti. Vždyť sám pravil: »V domě Otce
mého jsou mnozí příbytkové; i jdu,
abych vám je připravil.< O jaká jsou
to zjevení lásky božského Srdce Páně!
Můžeme si větších, tajůplnějších, radost
nějších a utěšenějších přáti? Bůh láska
jest, a tuto lásku svou zjevuje v nej
světějším Srdci Kristově. O blaze nám,
katolickým křesťanům, poznáme-li pře

laskavé Srdce Páně!
Pak vzplane zajisté i
chladné srdce naše lá—

skou a vděčností k nej
dobrotivějšímu Srdci
Pana Ježíše, které nám
tak krásným způsobem
a tolikerými příslibení
mi lásku svou zjevuje.
Uvažujme však dále

2. Obět lásky
nejsv. Srdce.

Srdce citelné ne
může zůstati bez do
jmu a vzrušení, vidí—li
téci lidskou krev. Ale

jestliže nad to trpící je
nevinným, ba jestliže
právě utrpením svým
na jevo dává lásku svou
a obět přináší za jiné,
tu zajisté v srdci lid

,. ském spojí se s útrpno
J sti i vděčnost a láska

opětovná. Jediný pohled na Spasitele na
3 šeho na kříži, kde obět největší a nej

cennější za nás přináší,kde prolévá drahou
krev svou na spásu naši, ukazuje nám
takovou lásku. Když byl již krvi se potil
v zahradě Getsemanské, a to tak silně,
že stékala na-zem, když byl mnohokráte
až do krve zbičován, otevírá na kříži
netoliko staré rány těla svého, aby z 'nich
řinula se krev přesvatá, i srdce své dává
probodnouti, aby i nejposlednější krůpěj
krve cestou touto ztěla vyprýštila. Po

11*
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třebuje tato obět Kristova ještě výkladu ?
Nevolá k nám krev jeho přesvatá: »Ejhle,
tak miloval vás Pán, že takou obět pří
nesl za vás, krev svou vylil do poslední
krůpéje a dal život svůj za život váš1<
Tu zajisté naplnil sám slova svá: »Žadný
nemá větši lásky nežli ten, jenž život
svůj dává za přátele své.: On položil
život svůj, vylil krev svou, obětoval se
netoliko za přátele, nýbrž i za nepřátele.
Není větší oběti nežli kterou přinestPan
naš. Zhřešili—lijsme a vyvolali na sebe
těžký trest Boží, o tu utečme se do Srdce
Prostředníka našeho Krista Pána, jeho
svatou krev obětujme Bohu Otci a ona
bude štítem nas chránícím, usmíří hněv
Boží, omyje duši od hřícbův, &pak po
známe moc i lásku oběti, kterou Kristus
Pan za nás přinésti ráčil.

Aby tato obět však ustavičně trvala
a den co den za nás se konala, ustanovil
Pán náš z lásky božského Srdce svého

3. zázrak lásky své nehynoucí.
»Nezůstavím vás sirotky, nebot ra

dosti mou jest mezi syny lidskými býti<<,
tak pravil Spasitel náš a slova jeho
stala se skutkem. Třiatřicet let přebýval
Syn Boží mezi lidmi, toto mu však ne—
stačilo, Srdce jeho prahlo ustavičně u
nich a s nimi býti. Nestačilo mu jen
v jedné zemi .žíti., celý svět měl býti
jeho bydlištěm,_každý národ jeho ná
rodem, všude chtěl rozbití stánky své,
aby každý k němu přístup měl, strasti
mu žaloval, prosby přednášel, útěchu
u něho hledal &milost z božského Srdce

jeho čerpal. »Já s vámi jsem po všechny
dny až do skonání světa:, pravil Pán,
a co slibuje, plni v nejsv. Svátosti oltářní.
Zanechává sama sebe na zemi v tajemství
lásky a moci své, v chlebě andělském;
den-co den opakuje obět kříže ve mši
svaté, kdykoli cheeme, vchází v naši
duši skrze svaté přijímání. Jaký to byl
zázrak, když Hospodin po 40 let lid-svůj
na poušti krmil mannou, jak obdivujeme

se tomu až podnes. A hle, daleko větší
zázrak činí Spasitel den co den a již
19 set let a bude to činiti až do sko

_nání světa. A tomu bychom “neměli se'
diviti? — Jaký to byl úžas při svadbě
v Kani Galilejské, když Spasitel pro
měnil vodu ve víno, a když ve mši sv.
proměňuje chléb v tělo své a víno v krev
svou. Toho bychom si neměli všimnouti?
Jak radovali se zástupové, když nasytil
je Mistr několika chleby, a zde nasycuje
nás všecky ustavičně, ne tělo smrtelné,
ale duši nesmrtelnou chlebem nebeským.
A my bychom si toho neměli vážiti?
Odstup to od nás! Mše sv. největším je
zázrakem, zázrakem zázrakův, a zázrak
tento učinil Pán, aby ukázat a dokázal
nezměrnou lásku Srdce svého k nam.
Proto září z velebné Svátosti láska božssá,
proto zjevil Spasitel nejsv. Srdce své
blah. Markétě, když se mu klanéla v nej

světější Svátosti oltářní. Co by z nás
bylo beze mše svaté? Již dávno bynas
všecky stihnoutí musila trestající ruka
Boží, ale obětující se Spasitel zadržuje
ji den co den. Co by z nás bylo bez
nejsv. Svátosti? Duše naše by prahla
po pokrmu a neměla by ho, žíznila by
po nápoji a nikdo by jí ho nedával,
toužila by po lásce a nenalézala jí, chtěla
by k Bohu a nemohla. Duše naše by
zahynula hladem a žízní a nemohla by
žíti život věčný. Neboť pravil Spasitel:
»Já jsem chléb života, který s nebe
sestoupil, a kdo z tohoto chleba jí, bude
žití na věky.

Nuže, milá duše křesťanská, pocho
puješ nyní tu nezměrnou lasku Spasitele
svého, lásku božského Srdce jeho, po
chopuješ ji alespoň poněkud? Ona jeví se
v jeho zaslíbeních, v jeho oběti i v jeho
zázraku lasky ustavičně se opakujícím
v nejsv. Svatosti. A co mu za to vše
dáš? S malem se spokojí, dej mu, co
máš — své srdce; je to sice malý dar
za tak veliký poklad, je to sice naše



srdce hříšné, slabé a vrtkavé, ale Spasitel
se přece s ním spokojuje. Srdce za srdce.
Jako kdysi na kříži dal Matce své za
sebe v náhradu Jana, ačkoli to byla ná
hrada velmi slabá, tak i nyní za lásku
svou nežádá než laskulnaši. Srdce naše
sémkniž se pevně se Srdcem Páně, ono
budiž našim vzorem, naším vůdcem po
této cestě pozemské. Srdce Kristovo,
budiž naším světlem, které láskou svou
ozařuje nám temnosti tohoto světa, budiž
útěchou v bolu a trápení, útočištěm
v pokušení a nebezpečí! Srdce Páně,
budiž naší naději v životě a ve smrti,
aby bylo naší radosti na věčnosti!

Proto, milí ctitelé nejsv. Srdce Páně,

slavme slavně slavnost nejsv. Srdce Spa
sitele našeho, necht rozezvučí se chvály
a zpěv na počest jeho ve chrámech i
domácnostech našich! Nechť každý z nás
přinese mu v dar srdce své, očištěné ve
svaté zpovědi, aby hodno bylo přistoupiti
ke stolu Páně. Nechť před oltářem jeho
slíbí každý, od doby té jen Kristu ná
ležeti, jen jeho hledati, jen jeho milovati,
jen v něho doufati, jen jemu se líbiti.
Pak zajisté otevře se Srdce Páně nám
všem a připraví nám útočiště bezpečné
a radosti plné. O nejsv. Srdce Ježíšovo,
v tobě chceme žiti, v tobě chceme ze
mříti, abys, ó Pane, nebyl nam přísným
soudcem, nýbrž milostivým odplatitelem.

' Bon. BENDL.

|

Škola božského Srdce Páně;
Napsal JAROLÍM ST. PAVLÍK.

Discite a me, quia mitis sum et
(Mat. II.)

_ Zždy větším a obsáhlejším stává
j 5? se vzdělání pokolení lidského.

' Žasnouti musíme nad „vynálezy
v oboru mechaniky, optiky, elektriky,
astronomie atd., na něž bohato bylo
století devatenácté. Kdyby naši předkové
vstali z hrobu a ohlédli se po světě,
to by se v něm ani nevyznali. Člověk
je pánem přírody; neboťBůh řekl, chtěje
stvořiti člověka: »Učiňmečlověka k obrazu

a podobenství svému; a ať panuje nad
rybami mořskými a nad ptactvem ne
beským i nad zvířaty i nade vší zemh

„K všeobecnému vzdělání přispívají
čelné školy. Od nynějších dětí žádá se
mnoho, a ne neprávem, nechceme-li zů
stati pozadu za pokrokem času. Tážeme—li
se však, zdali s rostoucí vzdělanosti a
vědou roste také věda náboženství a

humilis corde.
mravnost, dostaneme odpověď zápornou.
Množí se stesky nad vzmáhánim se
zločinů & nevázaností mládeže školní i

nad zpustlými mravy mládeže dospělejší,
jež teď tak lehkomyslně žije, že zřídka
nevěsta svatební věnec s dobrým svědo
mím nese k oltáři. Naplňuje nás zármut—
kem opovrhovaní náboženstvím, církví
i kněžstvem selstrany socialni demokracie;
naplňuje nás zármutkem, že se již veřejně
učí a rozhlašuje, že člověk jest ničím
více, než zvířetem nejvyvinutějším, smrtí
že všecko vezme konec, pravdy ná
boženské a události dějepisné že patří
do říše bajek a pověr atd.

Kde hledati dlužno příčinu těch
smutných zjevů? Odpovídám: Lidé ny
nější navštěvuji sice mnoho škol, avšak
nechodí do školy božského Srdce Páně.
Zde právě jest nám si stěžovati na za
nedbanou návštěvu, a to právě u těch,
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kteří by toho měli nejvíce potřebí. Kdo
je učitelem v té škole? Ježíš Kristus,
učitel nejlepši, jenž žádným hypothesám
a domněnkám, ale čisté pravdě učí,- jenž
však i své žáky upřímně miluje a nad
jejich pokrokem se raduje. »Učte se ode
mne:, praví, »nebot jsem tichý a pokorný
srdcem.: K němu třeba nám choditi do

školy, nejen po osm let, ale po celý
život; my jsme školou povinní až k po
slední zkoušce, která na konci doživot
ního školního roku před soudnou stolicí
Boží odbývati se bude. Kterak v„té škole
vypadá, a co se tam v niučíme, chci
vam, milí čtenářové »Školya vyprávěti.

Je mnoho předmětů, kterýmž se
mládež v národní škole učí. Kromě ná—

boženství, jež stojí, na prvním místě,
jsou to hlavně tři předměty, v nichž se
každé dítě dobře vyznati musí, chce—li
to ve světě k něčemu přivésti: čtení,
psaní a počítání. Těmže předmětům jest
nám se učiti i ve škole božského Srdce

Páně. Čtenářové »Školyc mi _porozumí,
že nemíním zde čtení, psaní a počítání
ve smyslu obyčejném, nýbrž ve-smyslu
obrazném.

V tabernáklu na oltáři, v monstranci
a ciboriu, bytuje veliké tajemství božské
lásky, pravé tělo a pravá krev Pána
našeho Ježíše Krista pod způsobou chleba.
Pozorujeme-li obezřele a nábožně svatou
hostii, co můžeme z ní vyčisti? Co
čteme v tajemství velebné Svátosti? »Učte
se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný
srdcem.< Pokoru a tichost! Ach, jak se
Syn Boží ponížil, aby nás vykoupil! On
si mohl bohatou kněžnu a královnu za
matku vyvoliti; on toho neučinil; chu
dobnou pannu vyvolil si za matku svou.
V nádherném paláci mohl přijíti na svět;
on“.však v chudém stáji spatřil světlo
světa. V kolébce skvostné, nádherně
vyřezávané draperiemi ověšené a pozla
cené mohl ležeti; místo toho ležel v.oby
čejných, prostinkých jeslích, na slámě

a seně, místo na polštářích měkkých.
Nejkrásnější věk života, svoji mladost,
prožil v chudobě a pomáhal při práci
svatému Josefovi, pomahal svým rodičům
chleba vydělávati. Ten, který miliony
tvorů krmí, bez jehož vůle ani vrabec
se střechy nespadne, chce si skývu chleba
těžkou prací zasloužiti. Tři léta učí ve—
řejně, koná zázraky, lidé za ním běží,
chválí jej, volají mu hosanna, chtějí ho
za krále provolati. On však se v pokoře
své nazývá jenom »synem člověka:, on
se skrývá, aby ušel všeliké poctě, on
žije z almužny dobrých lidí a nemá ani
tolik vlastního místa, kam by hlavu svou
položil. Hanebně zrazen, zajat, posmíván,
bičován, trním korunován, jako zločinec
mezi dvěma lotry je ukřižován. »Ponížil
sebe samého až k smrti kříže.: Není

však toho dosti. I teď, kdy mezi námi
dlí, skrývá nejen své Božství, ale i své
člověěenství a bere na sebe nepatrnou
způsobu chleba, nechá se sebou nakládati
jako malé dítě, ačkoliv poroučí andělským
kůrům, dlouhý čas sám a sám prodlévá
ve svatostánku a čeká, až nějaká dobrá
dušička přijde k němu na návštěvu.!

Hle, 'tak velikou pokoru můžeme
čísti ve Svátosti oltářní. Jako jeho žáci
a učeníci povinni jsme od něho pokoře
té se učiti. Pokory jest nám potřebí
jako chleba a soli. Kdybychom byli po
kornými, nezáviděli bychom těm, kdo
stojí výše nežli my anebo kdo má větší
majetek; kdybychom byli pokornými,
obcovali bychom přívětivě s každým,
i s podřízenými i s chudobnými, a po
važovali bychom je za bratry a sestry
v Kristu. Kdybychom byli pokornými,
nestyděli bychom se před Nejsvětějším
na kolena padnouti, ze svých hříchů
upřímně a podrobně se zpovídati, růženec
se modliti, křížiček _líbatí, na požehnání
a. obřadech církve účast míti. V tomto
ohledu máme ještě ve škole božského
Srdce Páně mnoho k učení.
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Kromě pokoryr jest to také tichost,
kterou čteme z tajemství nejsvětější Svá
tosti. .Jako beránek k zabití veden jest
&neotevře úst svýchc, prorokoval lsaiáš
o Vykupiteli. Ježíši se posmívají, rouhají,
zle s ním nakládají, jej křižují; a on se
nemsti, on zůstává tichým a trpělivým,
on se modlí za své nepřátelý. A jak
jim opovrhují lidé i teď, v tajemství
oltářním! Jak mnozí si ho nevšímají,
o něho nestojí, jak mnozí v jeho domě
se chovají jako v hospodě, jak mnozí
ho nikdy v kostele nenavštíví, jak mnozí
k jeho stolu nechodí, jakoby ho ne
potřebovali, anebo ho zase svatokrádežně
přijímají, zamlčujíce těžké hříchy ve
svaté zpovědi — a to všecko snáší a
trpí Spasitel náš, beránek tichý, čekaje,
až se polepšíme. Jako jeho žáci a uče
níci, učme se od něho tichosti. Též se
nám mnohdy dějí urážky, též se nám
lidé vysmívají, nás pomlouvají a pro
následují. Máme snad s nimi žíti v usta
vičném nepřátelství a zlé zlým spláceti?
Nikoli! Něco takového se ve škole bož—
ského Srdce Páně nevyučuje, mír, usmí
ření, odpuštění, upřímná láska k bližnímu,
tot' jsou články,- které čteme v knize
božské moudrosti, kterým se i nazpaměť
učiti máme.

Avšak nejenom čísti, nýbrž i psáti
učíme se ve škole božského Srdce Páně.

Ne na papíře, ale do srdce máme sobě
napsati, co všecko Pán Ježíš z lásky
k nám vykonala dosud koná, abychom
na to nezapomněli, ale ustavičně na to
mysleli, ustavičně to před očima měli
a za to vděčnými byli. „In manibus
meis scripsi te — na dlani své zapsal
jsem tebe, proto jsem tě přitáhl k sobě,
smilováni maje s teboua, dí Bůh ústy
prorokovými. Pak-li Bůh o nás má taký
zájem, ač toho nezašluhujeme, proč by
chom. my písmem nesmazatelným neza
psali si do srdcí toho, co pro nás z lásky
učinil. Onť naším stvořitelem, zacho

vatelem, obživitelem, vykupitelem, posvě
titelem, otcem nejlaskavějším, vůdcem,
učitelem, mistrem, ochráncem, advokátem,
sprostředkovatelem, přítelem nejvěrněj
ším, ženichem duše naší nejmilejším.
Kdo spočítá všecky dary, všecky milosti,
ježto jsme od něho obdrželi? Je jich
jako hvězd na nebi a jako písku na
moři. On za nás život svůj položil —
dobrý pastýř za ovce své ——on si nás
svou krví do srdce svého zapsal jako
majetek svůj draze koupený; zapišme i
my sobě do srdce svého, co pro nás
učinil, a buďme vděčnými!

Ve škole jsme se učili i počítati.
Počtům máme se učiti i ve škole bož

ského Srdce Páně. Máme si vypočítati
cenu světského statku, k němuž jsme
snad doposud lnuli, máme si vypočítati,
zač stojí nebe. Král Šalomoun dobře si
vypočítal cenu statků pozemských. »Mar—
nost nad marnost, všecko jest marnost-,
zvolal; a přece měl nadbytek všeho,
čeho si jen srdcejeho žádalo. Ba vpravdě,
všecko jest marnost. Kdybychom měli
sebe více domů, polí, luk a lesů, sebe
více akcií a peněz v záložnách, co máme
z toho všeho, pakliže statků pozemských
dobře nepoužíváme? Ani halíře, ani
šindela ze střechy ani hroudy polní ne
můžeme s sebou vzíti. Co měl onen

bohatec z toho, že stodoly jeho nemohly
pojmouti zboží navezeného, tak že chtěl
staré stodoly strhnouti a nové prostran
nější postaviti a potom .dob'ře žití, jak
čteme v evangeliu? Co měl onen boháč
ze svých denních hodů, z nichž ani
zbytků nechtěl popřáti chudobnému La
zarovi? Co měl onen lakomec ze svých
banknot, jež spálil před svou smrtí, aby
se druhému do ruky nedostaly? Peníze
a statky pálí je na duši v jezeře za
vržených. Pozemské statky jen tenkrát
mají cenu, pakli jich k dobrému použí—
váme. A jakou cenu má krása tělesná?
Ta zvadne příliš záhy, a kdo se nepo



staral o krásu duše, ten stojí nahý a '
ošklivý před očima Božíma, i kdyby
hedvábím a brokatem byl oděn. Jakou
cenu mají vyznamenání, důstojnosti,
predikáty a řády? Po tom se Bůh ptáti
nebude, když nás bude souditi. On se
otáže: Zachoval jsi důstojnost synovství
Božího? Varoval jsi se hříchu, konal
jsi dobré skutky, následoval jsi mne na
cestě křížové? Statky pozemské ceny
nemají a rovnají se nulám; za to však
nebe má cenu neskonalou, a proto mame
vše možné vynaložiti, abychom nebe
získali. Kolikrátkoli Portius Cato, senator
římský, v senátě se objevil, řekl pokaždé:
»Domnívám se, že Kartago má býti
zničeno.< A každou svoji řeč, i když
o jiném předmětě jednala, končil slovy:
»Já pak se ostatně domnívám, že Kartágo
má býti zničeno.< Rceme i my při každé
příležitosti: Ja pak se domnívám, že
nebe ode mne za každou cenu musí býti
získáno, nebot stojí za to.

A tak můžeme se mnohým jiným
věcem ve škole božského Srdce Páně

učiti. Avšak při každém předmětu sly
šíme: Miluj Boha, nebot on tě zpředy
miloval; z lásky k Bohu varuj se hříchu
a cvič se ve ctnostech. V tom pozůstává
»věda svatých-, moudrost Ducha svatého,
pravé vzdělání ducha a srdce. Jeden
pedagogický list má za motto slova
Dittesova: »Ne dolů, ne zpátky, ale
vpřed a nahoru !: Ve smyslu křesťanském
mají slova ta pěkný význam: Ne zpátky
do starých hříchů, ne dolů do pekla,
ale vpřed u víře a ctnosti a nahoru do
nebe! To nám budiž.—pravidlem!Choďme
pil-ně do školy božského Srdce Páně,
_čiňníe pokroky v ctnosti a nábožnosti,
a pak můžeme doufati, že šťastně slo
žíme poslední zkoušku před soudnou
stolicí Boží, a že nastanou pro nás na
věčnosti, v říši Otce nebeského, veselé
a věčně prazdniny.

WWWĚWWWĚĚ
Věřím V Boha.

(Část další.)

osud jsme rozjímali o vtělení se a narození Syna Božího a viděli
jsme zázrak jediný svého druhu, že totiž Bůh člověkem se stal,
jiným ve všem rovným, vyjma hříchu, a že jako Bůh člověk na
tomto světě 33 let žil pod jménem Ježíš Kristus. Co ale bylo příčinou

zázraku tohoto, proč stal se Bůh člověkem? Jaký úkol vzal na sebe Ježíš Kristus
na tomto světě? Na otázku tuto odpovídá. nam sám posel Boží archanděl Gabriel,
jenž z rozkazu Páně nařizuje Marii Panně, aby dala synáčku svému jméno »Ježíšc.
Jméno toto znamená v tamějším jazyku spasitele, vykupitele, osvoboditele ze zajetí
otroctví-a poddanosti. A aby nebylo pochybnosti co toto jméno značiti má, praví
anděl Josefovi ve snach: »Josefe synu Davidův, neboj se uvésti do domu svého
Marii, nebot co se z ní narodí z Ducha svatého jest. Porodí syna a nazveš jméno
jeho Ježíš: on zajistě vysvobodí lid svůj od hříchů jejich.< (Mat. 1, 10.) Kde
zřejmě prohlásil Bůh ústy anděla svého, v čem že záležeti bude povolaní Syna

jeho na zemi: »Aby vysvobodil lidstvo od hříchů jejich.: A Ježíš Kristus _praví
o této své úloze podobně: »Syn člověka přišel aby hledal a spasil, co bylo zahynulo.:

.A lidstvo celé hynulo trojí nemocí: 1. nevěrou, 2. nelaskou, 3. hříchem, a od této



trojí nemoci vysvoboditi měl je Ježíš Kristus, jako Spasitel. & Vykupitel. K tomu
směřoval celý jeho život, k tomu se nesla celá jeho veřejná činnost, k tomu sloužilo
jeho utrpení & hrozná smrt!

]. Lidstvo tapalo ve tmách nevěry, slovo Kristovo zaplašilo je a odhalilo
slunce pravdy božské. Kristus stal se pravým učitelem lidstva, učitelem ve věcech
nejsvětějších a nejpotřebnějších, ve věcech poměru lidí k Bohu. Učitelská činnost
jeho jest části jeho vykupitelského úřadu, jest stejně spásonosnou pro celé lidstvo.
Na ni poukázal Ježíš v mládí svém, když byl jako 12letý hoch v chrámě
jerusalémském po slavnosti velikonoční zůstal a tam ve škole chrámové sešedivělým
kněžím -a učitelům písma moudrost božskou vykládal, tak že se všichni divili.
A když Matka jeho po 3 denním bolestném hledání ho byla tam nalezla, a s jemnou
výčitkou k němu pravila: »Sýnu proč jsi nám tak učinil?< Odpověděl Ježíš
tajemná ona slova, která se později vysvětlila: »Nevíte že musím býti v těch věcech,
které mého Otce jsou ?.

A již nadešla doba jeho. Ježíš v stáří 30 let, opouští klidný Nazaret, loučí
se s Matkou & pěstounem a odchází z té tiché útulné chýže, v níž byl prožil
mládí své v ústranní, v práci, postu a modlitbě. Od té chvíle nemá domova; po
celé zemi chodí jako rozsévač rozsévaje dobré símě slova Božího. Od té chvíle
jest lid jeho poslouchající jeho milou :rodinou, chudé chýše jeho učeníků jeho
přístřeším. Ježíš obětuje se cele učitelskemu úřadů svému. Bůh však chce hned na
počátku zjeviti lidu božské jeho posláni, i vede ho k Janovi u řeky Jordánu, a
ten křtí Ježíše. A hle, nebesa se otevírají a Duch Boží sestupuje jako holubice
na Ježíše. A v témž okamžení hlas s nebe volá: »Tentoť jest syn můj milý, v němž
jsem sobě zalíbil. (Met. 3, 14.) Úžas zmocnil se Jana i všech kdož tam byli.
Jan kázal nyní s větším ještě důrazem pokání: »Neboť přiblížilo se království Boží.<<
Ježíš však odchází na poušť, aby se vyhnul zvědavosti lidu a tam ponořil se v hluboké
rozjímání o věcech božských a.svém úkolu. Skála mu byla útulkem, divá zvěř
jeho společníkem. Zde v úplné odloučenosti od světa, v postu a modlitbě viděl
Ježíš celý svůj budoucí život. Viděl utrpení a bolesti, viděl ohromnou práci a lidský
nevděk, viděl i strašnou svou smrt. Viděl, že satan, odvěký to nepřítel lidstva,
stojí mu v cestě, že se vší mocí bude hleděti, aby zničil všecku práci jeho. Proto
bylo potřebí, satanovi ukázati moc, zbořiti osten jeho pokušení. Třikráte jej svádí
ďábel, aby poslechl hlasu jeho, ale Ježíš neustupuje ani na píď. Poráži satana
pevností svou, až na konec mu velí, aby ho Opustil a 'satan vida Pána svého,
s nepořízenou odchazi. Ježíš zvítězil, a taki nám dal příklad, kterak nad satanem
zvitěziti můžeme, věrnosti k Bohu, přemáháním samých sebe postem a sebezapíráním
a vyznáním pomocí Boží — modlitbou. '

Z pouště jako vítěz nad úhlavním nepřítelem spásy lidstva, přichází Ježíš
nyní mezi tento „lida zvěstuje pravdu Boží. O jak krásní to byly dnové, o kterých
Ježíš Syn Boží lidu pravdy věčné hlásal. Jaký to byl skvostný pokrm, to-jeho
slovo pro prahnoucí a lačníci duše! Otevíral před nimi knihu, posud sedmi zámky
uzavřenou, a odhaloval jim tajemství, posud neznámá. Kamkoli přišel božský mistr,
všudy šla s ním radost, útěcha, světlo a život; tisícová přicházeli, slyšeli a nalezli
pravdu, poučeni a skrze ně vysvobození jsou od nevěry.

A s jakou dychtivosti ssály do sebe davy lidu slova Kristova! Celé dny
vydržely u něho, po celé dny provázely ho, ať již na hoře sedě učil nebo z lodičky
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k nim mluvil nebo na nivách judských kázal “anebo v chrámě jerusalémském
promlouval. Vešel-li do některého domu, zástupově valily se za ním, šel—lina poušť,
zůstaly u něho zapomínajíce na pokrm a nápoj. Vždyť slovo Boží bylo jim pokrmem
inápojem. -Tu volal Ježíš hříšníky ku pokání, tam vedl zbožně na, bezpečnou
dráhu ctnosti; potíral pochybovače, brzy hrozil zatvrzelým hříšníkům. A kdykoliv
mu lest fariSeův léčky kladla, vždy zvítězil mocí své svaté pravdy, že zahanbeni
ustoupiti museli. Ježíš- zjevoval vůli Boží, vykládal sVatý zákon Páně a ukazoval
krásný obraz bohulibých ctností. On učením svým dal životu pozemskému pravé
ceny, vytkl jeho cíl a ukazoval cestu k němu, totiž k věčné blaženosti. Všem
svým věrným' přislíboval čisté a nekonečné radosti. Pak zazářila pravda věčná,
pravda čistého poznání Boha na zemi skrze Ježíše Krista. Pak osvobozoval Ježíš
Kristus jako Spasitel lidstvo od temnosti nevěry, tak osvěcoval je světlem nebeským
a povznášel k Bohu.

2. Avšak lidstvo tonulov jine ještě bídě, 'a bída tato byla neláska.
Sobectví nesmírné zmocnilo se lidi, vymřela láska k bližnímu, vymřela svornost,
zaniklo štěstí, které láska plodí. l-tu byl Ježíš Spasitelem. On učil lásce k Bohu
a z ní plynoucí lásce k lidem. Skutkům lásky blíženské zasliboval velkou odměnu,
lásku prohlašoval za největší ctnost. Jak krásně proto se poslouchá a jak dojímá
vypravování jeho 0 milosrdném Samaritanovi. Jakou hrůzou však naplňuje zase
podobenství jeho 0 nemilosrdněm služebníkovi, kde tepe a trestá Ježíš nelásku a
tvrdost srdce. Milujte se vespolek, jste dítky jednoho Otce, vespolek bratří a sestry,
_dobřečiňte všem i nepřátelům, a modlete se za všecky, toť obsah tak mnohých
řečí Ježíšových. 

A jaká vane láska z jeho slov! »Já jsem pastýř dobrýc praví o sobě,
aa miluji ovce svéx. Jak lásky plné jest jeho jednání. Nikdy se nepře, nikdy se
nehádá, s láskou a klidem pronáší svůj úsudek, nikoho neuráží, neraní, všudy
jen láskou h'edí získati srdce. A jak něžně odhaluje nám lásku svou k nám
v podobenství o marnotratném synu. Které srdce bylo by tak kamenné, aby ji
odolalo? A-le netoliko slovy jeví Kristus lásku, více ještě skutky. Všecky jeho činy,
všecky jeho zazraky měly původ v lásce. Tu z lásky ujímá se chudých snoubenců
a pomáhá jim k vínu, proměněním vody. Tu z lásky a ochoty utišuje bouři na
moři, aby upokojíl ustrašené učeníky. Tam s láskou oteckou ujímá se nemocných,
kteří s důvěrou k němu o pomoc přicházejí, a daruje jim zdraví těla. Tu láskou
k plačícím puzen jsa volá mrtvé miláčky jejich zase k životu, tu pláče nadhrobem
přítele Lazara, tam zase nad zaslepeností lidu a budoucí jeho zkázou. A jak něžně
má se k dítkám! Když byl celý den do únavy pracoval a konečně si odpočinouti
má, tu volá ještě k sobě dítky řka: »Nechte maličkých- přijíti ke mnělc A jak
miloval chudé a opuštěné! .Byliť to jeho miláčci, kterým vždycky hleděl těžký
jejich kříž ulehčiti a lásku k ním v srdcích jiných vznítiti. Proto se tak rád
s nimi ztotožňoval, proto tak často přísliboval velikou odměnu těm, kdož se
těchto ubožáků ujímají a je milují, slovy: »Co jste nejmenším z bratřfí mých
učinili, to jste mně učinili, ja odplatím.: A při posledním soudu bude Pán podle
této lásky nás všecky souditi. _Ejhle tak vanula ze slov i skutků Ježíšových čistá,
božská láska k lidstvu, kterou chtěl Kristus v srdci našem vznítiti lásku vespolnou,
aby nás tak vysvobodil od hrozné nectnosti: nelásky. Láska ho přivedla na tento
svět, láska vedla ho k největší práci a utrpení, láska ho přibila na kříž.
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A tato láska božského Spasitele byla tak mocná, tak žhoucí, že rozehřála
„srdce mnohých. Láska lásku plodí, a proto lid vida tak láskyplného Pána, celou
láskou svou k němu lnul. Proto vidíme ty veliké davy lidu, které se k němu
hrnuly, vidíme tu něžnou lásku, kterou ho vším potřebným opatřovali, k sobě do
domů zvali a na cestách ho doprovázeli. Chudí i bohatí, vznešení i nízcí rozohněni
jsou láskou k Ježíši Kristu. ze vznešených uvádíme členy rady vysoké: Nikodema
a Josefa Arimathejského, rodinu vznešeného Lazara; z nízkých pak jeho učeníky.
Byli to ponejvíce rybáři z Galileje, kteří rádi vše opustili, aby následovali Pána.
A z těchto vyvolil si Pán 12 mužů, apoštolů, aby je zasvětil ve svůj úřad učitelský,
kněžský a pastýřský, chtěje jim jednou odevzdati moc svou, aby déle působili
na spásu lidstva.

' Tak staral se Spasitel, aby činnost jeho vykupitelská a ovoce její, působily
až do skonání světa na spásu a dobro veškerého světa; k tomu účelu založil na
apoštolech svých církev svou. A aby v duších apoštolů svých utvrdil víru v božské
své poslání, dokázal jim božství své: zázraky a vševědoucností. Vše jest Ježíši
.poslušno vše, jest poddáno, jak bezživá příroda, tak lidé. On slovem svým ztišuje
bouři na moři, když již již se zdálo, že lodička i s apoštoly se potopí. Moře
i větrové poslouchají ho. On zazračně proměňuje vodu ve vino při svatbě v Káni
Galilejské; rozmnožuje zázračně 5 malých chlebů a 2 malé ryby, že tisícové se
jimi nasycují. On poroučí rybám, aby naplnili sítě, ačkoliv před tím apoštolé celou
noc byli nadarmo pracovali. Na jeho slovo učinili dobrý lov. On poroučí, a hle,
muž, který již 38 let jako lazar na loži ležel bez pomoci, vstává zdráv z nemoci
své! Kulhavi odhazují berly své, velí-li Ježíš, a jako jelen poskakují zdraví. Slepí,
prohlédajl, jakmile Kristus ruku na ně vkládá, a těší se z nabytého zraku. Hluší
a němí jsou neduhů svých sproštěni, chce-li tomu Ježíš. [ hrozná nemoc, která
tolik lidí zohavila a v náruč jisté smrti hnala — malomocenství ——neodolá moci
Ježíšově. Malomocní volají z daleka: »Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námic
a Pán se smiloval, vztáhl ruku svou a velí: »Chci, buďte čistíte a po nemoci
není již ani známky na těle jejich. A tak tisícové okoušeji sladkého ovoce moci
božské, kterou vládne Ježíš, tisícové ubožáků radují se z nabytého zase zdraví.
Ba i do podsvětí sahá moc jeho i za hrob. Tu přichází Jairius vznešený představený
& pláče, že dcerka jeho zemřela. A Ježíš znaje lásku oteckou spěchá s ním do
domu, beře studenou ruku zemřelé dívky a praví: »Dívko vstaňc, a hned vrátila
se duše do těla, a dívka vrácena jest živá a svěží truchlícím rodičům. Tam zase
potkává Pán v bráně města Naimu pohřební průvod. Pochovávají mládence,
hodného to a jediného syna matky chudé, matky vdovy. A matka tato bolem
sklíčená jde plačky za mrtvolou miláčka svého. Sotva že zočil ji Pán, pravil
vlídně: »Neplač.c A dotýkaje se mar, volá: »Mládenče, vstaň.<< ] vstal mládenec
k novému životu a matka usušila slzy a se srdcem radostným děkuje Spasiteli,
že vrátil jí milého syna, naději a podporu její jedinou. l hrob musí poslouchati
vůle Páně a vydati kořist, která již v hnilobu přechází. I stalo se, že Ježíš byl
vzdálen, a mezi tím zemřel Lazar, přítel,jeho. Sestry poslaly posla, aby to zvěstoval
Pánu. A Ježíš vydal se hned na cestu. Došel ale teprve 4. dne po úmrtí. I dá
se vésti hned ku hrobu a zapláče nad ním. Tak velice ho miloval. Ale potom
poroučí “otevříti hrob a volá do něho: »Lazare, pojď ven.: A mrtvý vstává a.
vychází z komůrky své hrobové zdráv, a lid vida to hrůzou trne a volá: »Vpravdě
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veliký to povstal mezi námi prorok a Bůh navštívil lid svůj.: To vše vidí, to vše
slyší apoštolé Páně a s očí jejich padá bělmo a oni zřejmé vidí v Ježíši čím je,
Synem Božím. A když se pak ještě rozpomínají na slova jeho, kterými íňnohé
věci byl předpověděl a které-se na vlas vyplnily, tu vyznávají všichni ústy Petrovými :
»Ty jsi Kristus, Syn Boha živého. '

Tak byl celý život Ježíšův nepřetržitá řada žehnání a dobrodiní, život
plný pravdy a lásky, život vpravdě spásonosný. Tak uprostřed tohoto světa,
oddaného vší pýše, všem nesvárům, nenavisti, útisku a násilí, zakládal ponenáhlu
Ježiš kralovstvi nové, založené na pokoře, mírnosti, lásce, milosrdenství a odpuštění,
na šetrnosti a ochraně všech trpících, slabých & bídných. Do tohoto království,
o němž sám pravil, že není z tohoto světa, chtěl přijímati všecky, kdož bažilí
po pravém Bohu a po spáse. Tu sjednotiti 'chtěl, co byl svět rozloučil, v lásce
a svornosti—všecky jako bratry a sestry v jedné rodině, jíž hlavou sám byl. Tu
chtěl povznésti lidstvo v hmotu pohřlžené k Bohu a nebi a proto zbavoval je
slepoty rezumu a slabosti vůle, kázal své božské slovo, učil přesvatým svým
příkladem. Celý život svůj trávil v největší chudobě, aby byl obětí, snášel nevděk,
pohany a potupy od těch, jimž nabízel vykoupení. A aby úřad svůj vykupitelský
dovršil a všecky od hřichův a trestu vysvobodil, podvolil se i hroznému utrpení
a přebolestné smrti. 0 čemž. budeme rozjímati v článku pátém. Bon. HENDL.

Život blahoslaveného Františka Cleta,
kněze z tovaryšstva missie svatého Vincence z Pavla.

Píše člen téhož tovaryšstva.

gvatý Vincenc Pavlánský, slavný\. apoštol křesťanké lasky, založil
' ' dvě duchovní rodiny. Jedna obírá

se pěstováním křesťanské lásky, hlásáním
slova Božího a skutky duchovního milo
srdenství mezi chudinou, ponejvíce sva
tými missijemi, druha obzvláště konáním
skutkův tělesného milosrdenství v ne

mocnicích, v ženských věznicích, nale—
zincích, ústavech pro choromyslné, útul
nach pro dítky, starce a, stařeny, ve
školách a opatrovnách pro dítky chudého
lidu. Jsou to missionáři, řečení lazaristé,_
podle mateřského domu svého sv. Lazara
v Paříži a dcery křesťanské lasky, jinak
milosrdné sestry sv. Vincence, mající
rovněž kolébku svou v Paříži, _noviciat
pak ve Štýrském Hradci.

Z první duchovní rodiny svato
Vincencianské vyšli posud dva blaho
slavenci, kteříž ozářili církev sv. svými
krásnými příklady a zkropili pohanskou
Čínu svou krví, jsou to blahoslavený
Jan Gabriel Perboyre, kteréhož nazýval
zvěčnělý papež Pius IX..druhým Aloisiem,
a blahOSIavený František Regis Clet (čti
Klé), svatým Otcem Lvem XIII. dne 27.
května r. 1900. za “blahoslaveného pro
hlášený.

Z druhé duchovní rodiny se právě
projednává ve svaté kongregaci obřadů
blahořečení ctihodné služebnice Boží

Ludovlky Marillac (Marijak), spoluza
kladatelky milosrdných sester a služebnice
Boží milosrdné sestry Kateřiny Labouré
(Laburé).



V těchto řádcích bychom čtenáře
rádi povzbudili líčením života blahosla
veného Františka Regis Clet. ——František
Clet narodil se ve Francii, v městě
Grenoblu dne 19. srpna roku 1748.

Bůh sám ukázal, jak _munemluvňátko
bude kdysi milým, byloť hned druhého
dne po narození pokřtěno a dostalo 'na
křtu svatém jméno velikého apoštola
z tovaryšstva Ježíšova František Regis:
Františkovi rodiče byli César a Klaudie
rozena Bourquyová (Burkyová). Oba byli
dosti zámožní, živili se obchodem splá
tnem, přináleželi po předcích stavu
zemanskému, ale víc jak vezdejšimi
statky, vynikali křesťanskou zbožnosti
a hojnými ctnostmi. Měli velice četnou
rodinu, sedm synův a osm dcer, kterým
dali řádné, křesťanské vychováni. Tři
z jejich ditek zvolili si stav řeholní.
Starší syn František vstoupil do přísného
řádu kartuziánského, sestra Františkova
Anna oblibila si řád panen karmelitánek,
a náš František Regis zvolil si svatého
Vincence z Paula za svého duchovního

otce. Máme sice málo zpráv o mládí
Františka Regis, poněvadž se všecky
zprávy za revoluce francouzské ztratily,
ale zajisté můžeme podle jeho ctností
souditi, že vynikal ve svém mládí po
slušnosti, skromnosti, pokorou, láskou
k chudině, vroucí pobožnosti aneúnavnou
pilnosti.

Byl náš František Regis neobyčejně
nadaný. Když vychodil domáci školu
obecnou, chodil do latinských škol pod
vedením velebných otců Oratoriánů, za—
ložených sv. Filipem Neri, a reformo
vaných kardinálem Berullem (Beryllem).

V latinských školách vynikal náš
František Regis zvláště v latině, jak
o tom jeho latinské listy spolubratřim
psané svědčí. Odbyv si školy latinské,
vstoupil nejprve do bohosloví v Grenoblu,
kdež i konal svá bohoslovná studia, leč
poznávaje, že ho Bůh k apoštolskému

životu volá, prOSil' Boha za osvícení,
rozvažoval si, kde ho Bůh chce míti a
po konečném rozhodnutí se zaklepal na
bránu klášterní u lazaristů v Lyoně,
kdež byl přijat. Dne 6. března r. 1769.
nastal v životě Františkově rozhodný
obrat. Byl ovšem vždycky neúhonný,
nevinnost, ano i jakási svatost zářily
z jeho obličeje, ale přece stal se teprv
novým člověkem, oblékl roucho svatého
Vincence, a přičinil se sv. Vincence,
(nynějšího) duchovního otce svého ve
všem jednání a Chování se následovat.
Tak se cvičil v bohumilém následováni

sv. otce svého po dvě léta. Trvát noviciát
u lazaristů dvě léta. Po noviciátě v Lyoně
složil svaté sliby dne 18. března na
svátek sv. Gabriela archanděla r. 1771.
zasvětiv takto na věky život svůj službě
Boží. Bylo mu tehdá neúplných 23 let.

„Svatý Vincenc nechtěl sice, aby lazaristé
byli počítáni mezi řeholníky, tomu bránila
jeho pokora ——měl stav řeholní .za příliš
vznešený, ale přece chtěl, aby jeho
synové měli řeholního ducha. V jeho
tovaryšstvu missie skládají se jednoduché
sliby a sice: chudoby, ustavičně čistoty,
poslušnosti a setrváni- do smrti v práci
na spásu duši chudého venkovského lidu,

*tedy venkovanů vůbec. Řehole tovaryšstva
ukládá missionářům za povinnost: po
svěcovati sebe sama, kázati evangelium
chudému venkovskému lidu & řiditi du

chovní semináře, jak chlapecké, taki
kněžské, když si toho nejdůstojnějši páni
biskupové přejí. Byl totiž sv. Vincenc
přesvědčen, že se dobré ovoce sv. missií ne
udrží, když nebude duchovenstvo v duchu
svaté církve vychováno a právě za jeho
času-duchovních seminářů bylo velice
poskrovnu. Svaty' zakladatel neuložil
svým missionářům řádných těžkých ka
jicných skutků, za to mají se jeho synové
vyznamenávati prostosrdečností ve smý—
šleni a jednání, vše maji jedině ke cti
a chvále Boží konati, upřímni býti, maji
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si oblíbiti pokoru, sebezapírání a horliti
o spásu duší. Dle jeho přání mají býti
na venkově apoštoly, doma však kartu
zíaný, to jest zachovávati přísné mlčení,

kněžském semináři v Annesy. Mladý
professor byl tak učený, že ho nazývali
»živou knihovnouc, vynikal takovou srde—
čností, že ho duchovní z široka daleka

modliti se vroucně a obírati se studiemi. | žádali o radu v pochybnostech, takovou

// 4
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Blahoslavený František Clet.

Že se blahoslavený František Clet tomuto | svatosti, že si ho všichni, kdož ho znali,
vzoru míssionáře co nejvíce přiblížil,
kdo by o tom pochyboval? Choval se
tak příkladné, že se brzo po vysvěcení
na kněze (dne 27. března 1773) stal
professorem mravovědý v biskupském,

velice vážili. Byl také řečníkem nadjiné
vzácným, který dovede srdce všech po

„sluchačůokouzliti. V Annesy ztrávil blaho
slavený František jako professor bohosloví
& superior biskupského semináře 15 let.
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Již jako mladý kněz jevil touhu dostati
se do zámořských zemí a hlasati po
hanům svatou víru. Cílem tužeb jeho
byla Čína. Několikráte prosil své před
stavené o dovolení, ale nadarmo, ještě
nepřišla Bohem ustanovena chvíle. Když
tehdejší vrchní představený řadu vd. pan
Jacquier (Žakijé) umřel, vypsal jeneralní
vikář volbu nového vrchního předsta
veného, ku které se vyslaní volitelě
z jednotlivých provincií sešli. Mezi voliteli
byl též naš bl. František. Již zevnějšek
Františkův velice dojímal, což teprve
jeho skromné chování, jeho hluboka
učenost, nesmírná pokora a zbožnost.
Byl vůbec pravým missionařem jak ho
svatý Vincenc míti chce: hbitý ve vstá
vání o čtyřech hodinach ráno, věrný
v rozjímání a v konaní pobožných cvičení,
téměř' úzkostlivý v zachovaní sv. řehole,
vytrvalý v praci, milovník samoty du
chovní a odloučenosti od světa, ve světě
se'ukazuje jen z té příčiny, aby příkladem
svým ozářil jeho temnoty a jemu prospěl
svými bohoslužebn'ými úkony. Všude
rozšiřuje dobrou vůni Kristovu. Dobře
používa svého času, jeho duch je klidný;
vnitřní hlas mu praví, že všecko bylo
dobré. Pro tyto vzácné vlastnosti, kterými
náš oslavenec vynikal, byl od nového vrch—
ního představeného tovaryšstva missie
vd. pana Cayly (Kély) v mateřinci v Paříži
ponechán a ustanoven ředitelem novicův.
Nemohlo býti lepší volby. František Clet
s takovou láskou a péči svěřence své
vychovával, že se všeobecně říkalo, že
se duch svatého Vincence v novicích

probudil, že tovaryšstvo missie má mnoho
slibné naděje. Než působení Františkovo
v Paříži nemělo býti trvalé. Z čista jasna
vypukla revoluce. Ubohý, svedený lid
plenil a drancoval kde mohl. Především
pustil se do klášterů. Jediné noci v mate
řinci lazaristů u svatého Lazara všecko

zničil a vyplenil. Bylo to v noci z 12.
na 13. července r. 1789. Všichni kněží,
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klerikové a bratři zachránili se útěkem,
kongregace lazaristů byla pronásledována.
Revolucionáři sotva že tělo sv. zakla
datele Vincence ušetřili. Všichni mis

sionáři byli skorem rozprášeni. Na znovu
zřizení domu nebylo pomyšlení. Náš
bl. František neměl v Paříži stání, vida
ohavnost spuštění na místě svatém. Co
začít v tak smutné době? Sloužiti Bohu
ve Francii se zdarem, zdálo se v tak
ohrožené době Františkovi nemožné. Kdo

by slyšel hlasu jeho? Mno'zí spolubratří
dokonali život svůj jako mučeníci na
popravišti. Kdyby ve Francii zůstal, mohl
by se lehko státi mučeníkem pro víru,
ale touha srdce jeho nesla se do Číny.
Neklamalo ho srdce jeho? Že ho Bůh
do Číny volal, toho důkazem následující
udalost: Dne 15. března r. 1791. měli

tři missionáři odplouti do Číny; dva byli
tehdáž ještě jáhny, třetí měl býti kněz.
Kněz nemohl však v ustanovený čas pro
nahodilé překážky odcestovati a kněze
bylo pro čínské missie především potřeba.
Blah. Clet pOznaval v tom řízení Boží.
Šel k vrchnímu představenému tova—

ryšstva prosit, aby mohl místo zmíněného
kněze do Číny odjetí. Představený tento
krat bez meškaní svolil, ač se dříve
úmyslu jeho protivil. Nelze si ani po
mysliti, jak se sluha Boží'radoval! Bůh
splnil dávné přání jeho; »Bůh to “chce-,
to bylo od té doby jeho heslo, ústy před
staveného projevil vůli svou. Tam bude
mu úmorné na spáse pohanů pracovati,
snad i tam dobude mučenické koruny
pro víru Kristovu!

Rodiče Františkovi již zemřeli. Zů
stali však na živu mnozí příbuzní. Jakmile
se o úmyslu jeho dověděli, vším možným
způsobem mu to vymlouvali. Ale ne
podobal se František třtině větrem se
'klátící, nebyl jejich odporem překonán.
Hledal posilu u Boha. Modlil se. Bůh
posilnil ho. Dne 10. dubna r. 1791.
odpluli zmínění tři _missionáři, totiž
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jáhnové Lamiot a Pesné a náš kněz
Clet od břehů francouzské vlasti a pustili
se po dalekém moři do Číny. Cesta po
moři trvala bez mála osm měsíců. Teprve
v měsíci prosinci vpluli do přístavu Makao,
kdež byli s otevřeným náručím od kněze
tovaryšstva missie pana Villy přijati.
V Makao se příchozí missibnáři na své
působení v Číně připravovali. Žádný
missionář nesměl se v Pekingu bez do
volení čínského císaře zdržovati, v osta
tních čínských krajích žili missionáři jen
z milosti čínských mandarinů (úředníků),
dostali se do Číny jen pokradmu. Kdo
chtěl na čínskou půdu vstoupit, musil
se počíňaniti. Především musil nositi po
čínském způsobu přístřižený vous, dal
si docela oholit hlavu, nechal si na týle
jen trochu vlasů a nechal si růsti dlouhý
cop, který se splétal. Nechtěl—lina sebe
upoutati pozornost Číňanů, musil též
nositi čínské šaty, jísti místo lžice a
vidličky s dvěma hůlečkama rýž, chodíti
s dlouhou dýkau a učiti se čínské řeči.
Když se naši missionáři s dostatek čínským
zvykům přiučili, vydali se na cestu,
každý do svého okresu. Pan Lamiot se
ubíral cestou do Pekingu, pan Pesné do
Hu-kuangu a náš světec do Kiang-si.
Území Kiang—si je nyní rozděleno na
tři apoštolské -vikariáty, řízené lazaristy.
První missionář, který v tomto chudém
kraji pohanům svaté evangelium zvěstoval,
byl“ P. Alvarez de Bonávente, z řádu
sv. Augustina. Zajisté mnoho sluha Boží
František Glet podstoupil, než se do kraje
Kiang—sijského dostal. Píšet své sestře
Marii Terezii: »že nebyl po třicet dní, '
co cesta trvala, poznánc. Byl přestrojen
za Číňana, bylo mu jíti lesy všelijakými
roklinami, lézti po neschůdných kopcích.
choditi-blátivýmicestami _ jelikož v Číně
jest o cesty a silnice špatně postaráno,

\dobrý mu bylo dávati pozor, aby se
neprozradil. Přijdá na místo, našel velmi
chatrný byt, jak praví — celý zpuštěný
— byla to dřevěná chaloupka. Křesťanů,
byla hrstka, již několik let byli bez kněze;
k tomu byli již celí zanedbání. Tyto
chudáky měl znova ve víře utvrditi, jejich
mravy napraviti, k ctnostnému životu
přivésti a pohany na víru obraceti.
Číňany těžko na víru křesťanskouobrátiti!
Jsou z většího dílu lidé sobečtí, nedů
věřiví vůči Evropanům a celkem dosti
nepřístupni. Skutky lásky a milosrdenství
nejsnáze „Číňanem pohnou. Clet ujal se
bez prodlení úmorné práce. Nejvíce
těžkostí mu způsobila čínská řeč. Z mluv
nice je skoro nemožno-čínsky se naučiti.
Výslovnost má v té řeči hlavní úlohu,
cizinci je těžko jí přivyknout. K jedno—
tlivým slovům se buď předrážejí anebo
zavěšují-koncovky, přízvuk dává často
celým větám jiný smysl, a Číňané při
řeči dosti zpívají. Písmo čínské je také
jinaké než evropské, každé slovo má
svou značku; takových značek je aspoň
na 40.000; Proto mnohý učený Číňan
ani všecko nemůže přečísti. A Číňan je
na svou řeč pyšný. Dále bylo třeba pod
nebí přivyknouti. Sluha Boží byl často
nemocen. Pokrm jeho doma byl nezřídka
velice skrovný, ač se mu časem dobře
vedlo. Ponejvíce „mu však bylo choditi
pěšky, poněvadž jeho ovečky častokrát

_na kopcích přebývaly. Křesťané mu pro
svou chudobu. mohli dáti jen slabou
stravu; nápojem mu byla obyčejně voda,
kterou bylo třeba míchati několika kapka
mi pálenky, aby nebyla pro své špatné
přísady zdraví škodlivá; vína bylo po
skrovnu, jen ke mši svaté. Za postel
mu sloužilo pouhé prkno postlané slámou,
přikryté hůní a'krom toho nějaká při
krývka; dosti často jen holé prkno.

(Příště díle.)„W„



tvoji, Jakuba, a ].říbytkm'é
tVoji, Israeli! Jako údolí plné
hájů, jako zahrady podle řek

Jak krásní jsou stánkové ,J svlužené, jako stánkové, kteréž
postavil Hospodin, jako cc
clrové blízko vod.

(1 V. Mojí. 24, 5, a.)

Jakub slouži u Lábana.

', dešed tedy Jakub, při
šel do země východní.

—,] uzřel studni na poli,

též tři stáda ovci,ležicí
"' podle ní; neboť z ní

napájen býval dobytek
a svršekjejí velikým
kamenem se zavíral.

' A byl obyčej, že když
shromáždili všecky

ovce, odvalovali ká
men, a když se na

pojila stáda, opět ho na vrch studnice
kladli. I řekl k pastýřům: Bratří, odkud
jste? Kteříž odpověděli: Z Haran.
Jichžto táže se řekl: Znáte li Lábana,
syna Náchorova? Řekli: Známe. Dí:
Zdráv-li jest? Pověděli: Zdráv; a hle,
tl achel, dcera jeho, přichází se stádem
svym. l řekl Jakub: Ještě mnoho dne po
zůstává, aniž jest čas, aby zase vedena
byla stáda do chlévů; dejtež prve nápoj
oveím, a tak je na pastvu zase' veďte.

Kteřižodpověděli: Nemůžeme, dokud
se všecek dobytek neshromáždí, a ne
odvalíme kamene od svrchu studnice,
abychom napojili stáda.

Ještě mluvili, a hle, Ráchel při—
cházela s ovcemi otce svého; nebot:
stáda ona pásla. Kterou když uzřel Jakub
a zvěděl, že je sestra jeho uječná,1) a
ovce že jsou Lábana, ujce jeho, odvalil „
kámen, kterým se studnice zavírala. A
napojiv stádo políbil ji a pozdvihl hlasu ?
plakal. & oznámil jí, že jest bratr otce

') Jeho sestřenice, dcera ujce jeho.

Škola B. 8. P. 1901.

jejího a syn Rebeky; a ona pospíchajíc
oznámila to otci svému. Který když
uslyšel, že přišel Jakub, syn sestry jeho,
běžel vstříc jemu, a pojav ho a v líbání
se dav, vedl ho do domu svého. Vy
slyšev pak příčiny cesty odpověděl: Kost
ma jsi a tělo mě.

A když se naplnili dnové měsíce
jednoho,. řekl jemu: Zdali, že bratr můj
jsi, darmo mi sloužiti budeš? Pověz, co
za mzdu vezmeš? Měl pak dvě dcery,
jméno větší Lia, menší pak sloula
Ráchel. Ale Lia byla krhavých 1) očí,
Ráchel pak krásné tváře &pěkného vze
zření. Kterouž miluje Jakub řekl: Budu
sloužiti tobě za Ráchel, dceru tvou menší,
sedm let.

Odpověděl Lában: Lépe jest, abych
jí dal tobě nežli jinému muži; zůstati
u mne. '

Sloužil tedy Jakub za Ráchel sedm
let, a zdálo se mu to málo dnů pro
Velikost lásky.

] řekl potom k Lábanovi: Dej mi
ženu mou, nebot již čas vyplněn jest,
abych všel k ní.

Kterýž svolav mnohé zástupy přátel
k hodům, učinil svatbu. Ale u večer
Liu dceru svou uvedl k němu. Jakub,
když bylo ráno, uzřel Liu. Iřekl k testi
svému: Co je to, co jsi mi učiniti chtěl?
Zdali za Rachel nesloužil jsem tobe?

%Proč jsi mne oklamal?
Odpověděl Lában: Není na místě

našem obyčej, abychom menších prve

') Slzavýrh.
]"
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vdávali. Vyplň týden dnů této svatby;1)
i tu to (Ráchel) také dám tobě za práci,
kterou sloužiti mi budeš jiných ,sedm let.

Přivolil (Jakub) žádosti, a když minul
týden, pojal Ráchel za manželku.: (l.
Mojž. 29, 1—28.)

* *
*

Krásná, svatá noc byla, kterou strávil
Jakub u města Luzy, jež, pak nazval
Béthel, dům Boží ; avšak nebylo mu tam
meškati, nýbrž dále a dále musil se bráti,
do Mesopotamie, do Háran, ku svým
tamnějším příbuzným, kdež ho nečekala
taková sladkost a posvátná rozkoš jako
v Béthel, nýbrž klopotná, těžká, trudná
služba a práce, spojená s mnohou hoř
kostí, bolestí a sklamáním, služba,
práce dvacetiletá!

Avšak i tato léta práce a služby
vzácna byla předHospodinem, i na nich
spočívá sváteční ráz, jakož i všeliká
naše práce, ať duševní, ať hmotná,
mozolným namáháním konaná, ač koná—li
se v pravém úmyslu, svaía jest před
Bohem a milá jemu jako modlitba; vždyť
práce taková dobrým úmyslem provázená,
jest ustavičnou modlitbou,modlitbou,'
kjakéž nás vyblzí sv. Pavel, an píše:
»lBezpřestání se modletelc (1. Sol. 5, 17 .)

Ano, dvacetiletá služba a práce
Jakubova u Lábana všecka provanuta
bázní Boží, službou Boží, modlitbou,
dobrým úmyslem, tím milejší Bohu,
že svatý ten patriarcha trpělivě nesl i
všelikou hořkost a bolné sklámání, jež
ho po ta léta provázelo. Místa, stany,
v nichž po tu dlouhou dobu přebýval,
taktéž byla posvátná jako místo, na
němž jsme ho byli viděli nocovati, Béthel;
též o mesopotamských stanech
Jakubových platí chvála: »Jak hodni
jsou stánkové tvoji, Jakube, a příbytkové
tvoji, Israeli! Jako údolí plné hájů, jako
zahrady podle řeksvlažené, jako stánkové,

1) Svatební veselí trvalo u starých sedm dní.

kteréž postavil Hospodin, jako cedrové
blízko vod.< (IV. Mojž. 24, 5. G.)

Po mnoha a mnoha stoletích pa
matovali ještě potomcina práce
a strasti Jakubovy ve službě
Lábanově & povzbuzovali se vytrva
lostí a trpělivosti jeho. Tak zejména se

událo v VII. století před Kristem, když
hrozný vojevůdce assyrský Holo fe rn e s
obléhal palestinské město Bethulii a
všecky vodovody zpřetínal, tak že obležení
hladem a žízní už hynuli a již pomýšleli,
že se vzdají, tu zbožná, cudná a rekovná
vdovaJudita napomínalastarších města,
aby jen doufali v Hospodina, že jim
pomůže, nápomínala &vzpomínala důvěry
a doufanlivosti starých patriarchů, řkouc:
»Nyní, bratří, poněvadž vy jste starší
v lidu Božím a na vás záleží duše jejich,
protož výmluvností svou pozdvihněte
srdce jejich, aby pamatovali, že zkušováni
jsou otcové naši, aby zkušení byli, zdali
by právě ctíli Boha svého. Pamatovati
mají na to, kterak otec náš Abraham
zkoušen jest, a skrze mnohé zármutky
jsa zkušen, přítelem Božím učiněn jest.
Tak Isák, tak J a k ub, tak Mojžíš i všichni,
kteříse líbili Bohu, skrze mnohé zármutky
prošli věrni.- (Jud. 8, 21.—23.) Víme též,
jak neohrožeností a obětavostí Juditinou

- Holofernes usmrcen, a město i vlast
ostatní zachráněna.

* *
*

Chvatně bral se Jakub do Meso
potamie, do Hárana; tamtěhoposlal
otec lsák, tamtě mu poručil jíti, kdyžtě
nemohl doma zůstati pro hněv &pomsty
chtivostljsauovu; čtemeť u Mojžíše:
»Povolal Isák Jakuba a požehnal jemu
a přikázal \mu: »Nepojímej manželky
z pokolení cbananejského; ale jdi a beř
se do Mesopotamie, do domu Batuela,
otce matky své, a pojmi sobě odtud
manželku ze dcer Lábana, ujce svého.
Bůh pak všemohoucí požehnej tobě a
dej ti vzrůst a rozmnož tě, abys byl
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v zástupy lidí. A dej tobě požehnání ; dal se do řeči 5 pastýři, kteří tu čekali
Abrahamovo i semeni tvému po tobě, l'se stády, až přijdou ostatní, až se odvalí

abys vládl zemí putování svého, kterouž ! kamen od studnice v určitou chvíli, aby
zaslíbil dědu tvému.: (l. Mojž. 28, 1.—4.) [ napojili stáda. Marně jich pobízel Jakub,
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Ano, putoval, dlouho putoval Jakub. proč že čekají; odpověděli skromně:
Jaký to rozdíl mezi krajinami, kterými »Nemůžeme, nesmíme.<< Bylotě vody po
se bral a mezi zemí, ze které prchal, skrovnu, musilo se šetřití. Toť smutná
zemí zaslíbenou, krasnou, úrodnou, po- přivítaná pro Jakuba, toťsmutná nahrada
žehnanoulDošel Havana. Stanulu studně, | za zemi palestinskou, chananejskou.

12—
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Avšak jakoby v první chvíli toho
ani nedbal, ptá se pastýřů ihned na
ujce svého Lábana: Znáte-li Lábana?
Zdráv—li jest?—

Jako sirotek octl se u cizích lidí,
u pastýřů, jichž jak živ neviděl; ký div,
že hledá opory v člověku příbuzném,
v člověku, na nějž vlastní otec jej od
kázal? Na Lábanovi spočívá nyní všecka
jeho naděje. Ubohý Jakube! Jak se
sklameš! Neznáš Lábana, neznáš jeho
lakoty, ziskuchtivosti, lstivosti!

»Známe Lábanaa , odpovídají pastýři;
»jest zdrav, a hle, Ráchel, dcera jeho,
přichází se stádem svým.:

Takový býval obyčej u sebe za
možnějších knížat pastýřských, že, pokud
jen bylo možná, svěřovali stáda nejraději
svým vlastním dítkám, synům i dcerám;
nájemníků se chránili, nájemníci, najati
pastýři nemívali laskavé péče o stáda;
odtud pochodí i krásné podobenství Páně
o dobrém pastýři: »Ja jsem pastýř dobrý.
Dobrý pastýř dává život svůj za ovce
své. Ale nájemník a kterýž není pastýř,
jehož nejsou ovce vlastní, vida vlka, an
jde, opouští ovce a utíká; a vlk lapá
a rozhání ovce. Nájemník pak utíká,
neboť nájemník jest a nemá péče o ovce.<
(Jan 10,11—13.) Podnes pak spatřuje se
u zámožných pastýřskýeh knížat arab
ských, kterak vedle synův i dcery do
zírají na stáda.

Úzko asi bylo v tu chvíli Jakubovi,
že má jako žebrák, jen s holí v ruce
předstoupiti před svou bohatou spřízněn
kyni; byloť zajisté v domě jejím ještě
v dobré paměti, kterak před lety zavítal
Abrahamův služebník Eliezer se zna
menitou karavanou a velikým bohatstvím;
a on nyní, syn té, kterouž s takovou
slávou byl Eliezer odváděl do země cha
nanejské, on stojí tu jako žebrák!
Těžká to zkouška. Co učiní?

O vizme ho, kterak se představuje
Rácheli, kterak jí pozdravuje, kterak

odvaluje už kámen, na nikoho ne—
čekaje,kterak přeochotně napájí stádo
její a radostí pláče!

Prokázal Rácheli podobnou službu,
jako kdysi matka jeho Rebeka prokázala
Eliezeroví. Podivuhodná bývá spřízněnost
lidských duší a povah; podivuhodným
způsobem opakují se v potomcích ctnosti
a ušlechtilost jejich předků, zejména
ctnosti matek! O jaké to požehnání
působivá dobrá matka na dlouhé, dlouhé
časy! Také náš Pán a Spasitel Ježíš
Kristus, jenž byl otevřel studni věčného
spasení, jakož bylo prorokováno už u
proroka lsaiáše: »Vážiti budete vody
s radostí ze studnice Spasitele- (ls. 12, 3)
- také Pán Ježíš vyvolil si Matku, kteráž
podobnými skvěla se ctnostmi, jako on,
božský jeji Syn, podobnou láskou a
úslužností ke spolubližnímu; pomněme
na př., s jakým chvátáním brala se Panna
Maria do Hebrona za sv. Alžbětou, aby
jí posloužila, aby jí pomohla!

Oznámil Jakub Rácheli. že jest bratr
otce jejího a syn Rebeky. Vidno z toho,
že i vzdálenější příbuzní nazývali se
bratřími; nebyltě Jakub přímo bratrem
Lábanovým, nýbrž jsa synem Rebeky,
sestry Lábanovy, byl jeho sestřencem
(synovcem:, avšak jak už tenkrát bylo
obyčejem, říkalo se zkrátka bratr. Dů
ležito jest toho si povšimňouti, abychom
věděli, co souditi o tak zv. »bratřícha
Pana Ježíše, když přece víme, že Pán
Ježíšbyl jediným, jednorozeným
Synem blahoslavené Panny Marie; byli
to zajisté jenom příbuzní Páně, —sy
nové matek s Pannou Marií spřízněných.

»Když uslyšel Laban, že přišel Jakub,
syn sestry jeho, běžel vstříc jemu, a
pojav ho a v líbání se dav, vedl ho
do domu svého.: Vypravoval nyní
ubohý příchozí své osudy; vypravoval
o rodičích, jak jim Hospodin žehnal, jak
spokojeně žili, až pojednou otec oslepl,
a on tohoto slepého otce oklamal, lstí
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a klamem Esaua, bratra svého, 0 po

prchnouti musil, aby nebyl zabit.
Zajisté bolest a lítost mísila se

Jakubovi do vypravování toho, litovali
také posluchači, litoval ho dům Lábanův;

. avšak v témže dómě čekalo ho rovněž
žehnání prvorozenské připravil a nyní ' lstivé oklamání ; ten, který oklamal otce,

oklamán jest od ujce, a to ve věci vele
důležité, ve věci týkající se srdce; chtěl
za manželku Ráchel a dostal Liu.

(Příště dále.)

++++$+$%++s—+=em+=%+

Rež křesťanů na Libanoně.
(Část další.)

Co jsme tak tiše mluvili a uvažovali,
bylo na dveře dle východního způsobu
známým železným prstenem zaklepáno,
a sice na dveře z čeledníku do »pan—
ského<< pokoje vedouci. Tento kroužek
je totiž při všech dveřích na východě
k zaklepání připevněn a v moslemských
domech musí klepající počkati, až paní
a dívky, které snad ve světnici nebo na
dvoře meškají, schovají se v některé části
domu nebo na půdě. Paní u sebe jsme
neměli a na moje zavolání: »Min?c což
jest asi tolik, jako: »Kdo je zde?: od
pověděl hlas z' venku: »Ben Agac, a
téměř současně otevřely se i dvéře a
vůdce nekalé bandy vstoupil s přátelským
pozdravem a s cigaretou v ústech. Jako
elektrická jiskra projelo pojmenování
»Ben Agac mojim celým tělem a všemi
mými Drusy. Stál zde muž před námi,
který úhlavního vraha najal na mého
milého přítele.

na rameni dosud ochromený vrah v jeho
společnosti se nalezal. Když jsem uvážíl,
že můj přítel skutečně sem nějak dostati
se může, souhlasilo vše dobře. Byla to
však přece jen kombinace dosud nedoká—
zaná a padla-li moje domněnka stran osoby
vůdce jako klamná, padly i celé větrové
zámky mých zlomyslných pomyslů.

Kdož ví, zcela dobře mohlo se zde
jednati o dopadnuti jednoho nebo více
zločincův a proti tomu z naší strany
nemohlo se žádné překážky v cestu
stavěti. Tak dosud v me hlavě důvody
pro i proti pracovaly, nyní však bylo
skutečnosti a jistotou, kdo přede mnou
stál a ja hleděl jinýma očima v bu
doucnost. Zarazil-li jsem se v prvním
okamžiku poněkud, bylo mi přece milo,
že jsem se mohl ihned úplně opanovat
a Ben-.Agu, jenž se mně takto představil,
tajně pozorovati i s jeho stvůrou, najatým

Mezi tou největší pravděpodobností '?
a konečnou potvrzenou pravdivosti a
skutečností jest větší rozdíl, nežli jsem
dosud tušil. Od počátku pokládal jsem
tohoto slušně vypadajícího vůdce roty
v jeho hedvábněm červeném kaftaně a
s jeho zlatem protkávaným řemením u
šavle a drahokamy na hlavních pistolí
v bohatém opasku tak skoro najisto za
Ben-Agu, úhlavního nepřítele lékařova,
ježto jím najatý a mnou postřelený“ &

l

_ vrahem, aniž by Ben-Aga měl toho nej
menšího tušeni o mé osobě. Měl jsem
tedy, ač vážnou, přece daleko lehčí
úlohu, nežli Ben-Aga, který ve mně jen
osobnost bezvýznamnou, ač jemu nyni
nevhodnou, viděl. _

Nebylo proti- pravdě a upřímnosti,
když jsem vcházejícího pozdravil, jenž
přímo na mě se obrátil. Neboť mohl
jsem doufati, že jeho návštěva, ovšem
proti jeho vůli, mně s nějakým pro—
spěchem bude, že trochu světla podá
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v tu záhadu, proč Ben-Aga mému příteli
po životě šel. Jeden z mých “lidí přinesl
čerstvý koberec pro mého hosta, na němž
rád vedle mne se posadil. Ani podané
kávy neodmítl, a já musím doznati, že
by se mi tento člověk velmi dobře byl
libil, kdyby se nebyl Ben-Agou nazýval.

Byl to krásně rostlý mladý muž asi
26 či 28 roků starý. Jeho kudrnaté,
černé vlasy měly -cosi negerského na
sobě a lesklou hnědožlutou pletí obličeje
prorážel nádech zdravé a mladistvé čer—
veně. Málem bych byl tuto vlastní smě
sici barev za bronzovou barvu pokládal.
Pod hustým obočím blýskaly vpravdě
orientálskě oči, které měly velký půvab.
Bezvadné ozubí, jako z nejdrahocen—
nější slonoviny vysoustruhované, nemálo
k tomu přispívalo, že celá hlava Ben—
Agova činila dojem dokonalé krásy. Jsem
tak dalece pánem svých citův a svého
úsudku, že i proti nepřátelům bývám
spravedlivým pozorovatelem a bez před—
sudku skutečné přednosti jejich oceňuji.
Namáhal jsem se všelijak, abych uhodl,
čím a v čem mohl se tento člověk s mým
přítelem znepřáteliti, že i po zivotě jeho
práhl. Nemohl jsem uhodnouti. Jako
sprostý úkladník nevypadal však Ben-Aga
nikdy.

Napřed vyměnili jsme spolu několik
otazek dle tamějšího zvyku po zdraví a
jiných věcech, konečně přišli jsme na
účel svojí cesty. Nic jsem neváhal a
sdělil jsem mu, že se chci ráno na
vrchol hory vypraviti.

»A tvoji lidé?: tázal se Ben-Aga
s takovým kvapem, že mě to až zarazilo.

»Zůstanou zde až na dva, kteří
půjdou se mnou, aby našeho návratu
zde očekávali.:

Ben-_Aga prohlížel si při této odpo
vědi moje lidi, jak v kruhu seděli, dů
kladně a po jeho obličeji sjel blesk ne
důvěry a stín nemilého dojmu. Nám
neušel žádný z jeho pohybův a obzvláště

byl to Hassan, který úskočně naslouchal
jako liška a každý pohyb našeho hosta
okem svým sledoval. Když jsem viděl,
že Ben-Agovi přítomnost mých lidí není
příjemnou a jej při mluvení jaksi zdr
žuje, dal jsem jim pokyn, aby nás samy
nechali.

»Děkuji tic, počal Ben-Aga, »ty jsi
mi porozuměl.:

»Nepotřebujeme žádných svědků
při tom, co mluvímec, přisvědčil jsem
s úsměvem.

»Mám rád přímou'řečc, pravil Ben
Aga, »proto řekni mi krátce, nebudeš-li
tomu brániti, dám-li zítra ráno zde je—
dnoho Franka zastřeliti.:

»Po tom mi nic není:, pravil jsem
zdánlivě chladnokrevně. >Ty nenávidíš
toho Franka a proto učiň si s ním, co
chceš..

»Ano, nenávidim jej a on musí
umříti. Pomysli si, nějaký člověk postavil
by se před slunce tak, že by světlo
a teplo ze země muselo zmizeti a život
se nám nesnesitelným stal.a

»Ano, toho člověka sám se slunce
bych sestřelil, kdyby jej moje koule do
sáhlac, pravil jsem se smíchem.

»Nerozumíš mi dosudc, odmítal Ben
Aga smích.

»Ten Frank jest to, jenž mi před
sluncem stojí a pokud tam státi bude,
tuhnouti mi bude všecko v kostechi
údech, žádný paprsek sluneční neozáří
stezku mého života. Pustinou stala se mi
země a smutně zde živořím.c

»Máš pravdu, nerozumím tomu. Kdo
jest tím sluncem, které ti ten Frank
zastirá?<

Ben-Aga zadíval se na mne pla
noucím zrakem. Usmál se a vztáhl obě

ruce proti mně.
»Tys jí nevidělc, zvolal vášnivě

očima zakouliv, »a proto mě nemůžeš
pochopiti a mi rozuměti. Kdo by mohl
o Slunci vykládati, když nikdy v jeho
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teple se neohřál, jeho světla neuzřel?
Jakou řečí mohl bys znázorniti slepci
čarovnou hvězdnatou nebes bání, aniž
bys mu zraku navrátil? Tak jest to
s mojím sluníčkem. Tys jí neviděl a slovy
nemožno mi ji tobě vylíčiti.<

»Ale kdo jest tím sluncem? Tak
přece mluv, snad přece pochopimlc

»Naifa-Djemblatova jest to, knížecí
dcera našeho kmene, květina Libanonu.<

Ben—Aga zadržel v řeči, patřil na
mě, jakoby se na něco rozpomínal.

»Ano, Naifa-Djemblatovac, opakoval
více pro sebe.

»Neslyšel jsi ji dosud velebiti? Celé
hory plny jsou chvály její.:

»Přichazím z Afriky, ze země Abd
el-Kaderovyc, odvětil jsem, »a nejsem
dosud zde znam.

»Tedy věZc, pokračoval Ben-Aga
dále, že Naifa jest mojim sluncem, že
bez ní žiti nemohu ani nechci, a že
onen Frank jest to, který mi braní, abych
ji dostal. Proto musí umříti. Neboť raději
ať on umře nežli ja.

Nyní bylo na mně se diviti. Polo
blázna z nešťastné lasky měl jsem tedy
před sebou, blázna a silence, jakých
všude, i v moji daleko chladnější otčině,
dosti. — A můj přítel že si srdce dru
sické princesky vydobil? On stal se 'ne
věrným svojí nevěstě? Nemožno! Věc
zněla příliš romanticky a cosi, jako
útrpnost, ozvalo se v srdci mém s ubohým
Ben-Agou, ač jsem mohl již po dvakráte
pro jeho slepou lasku nějakým vrahem

»Víš to jistě, že Naifa toho Franka
miluje?c tazal jsem se.

„Musí jej milovati, neboť chce s ním
na podzim do Evropy cestovati.:

»Měla tě spíše ráda?:
»Byla dobrou ke mně a jsem jist,

že by byla moji lásku opětovala, kdyby
onen Frank nebyl se mezi ní a mne
postavil.:

»Myslíš, že by Naifa i potom ti ruky
podala, kdyby se dověděla, že jsi onoho
Franka zavraždil?c

»Já jej sám nezavraždím, k tomu
mám svoje lidi. Moje ruka čistou zůstane,
jakou dosud vždycky byla. Co jiný učiní,
po tom mi nic není.:

»Kdy přijde sem ten Frank?< tázal
jsem se a při tom tvářil jsem se tak
nevinně, abych pokud možno svoji úplnou
lhostejnost na jevo dal.

»Jakmile rano počne se šeřiti, vy
jede se dvěma vůdci z Cale, to dal
jsem na jisto vyslídíti.:

»Kolik hodin sem potřebuje ?a
»Třic, odvětil Aga.
»Zna tě ten Frank?c
»Ne, nikdy mě neviděla:
»Znáš jeho, nebo kteroukoliv jinou

evropskou řeě?<
»Něco angličině rozumím. Není však

toho třeba. K řeči to mezi mnou a ním

nepřijde. Dřívenežli slunce nad Sanninem
vzejde a dále k moři svoje paprsky
rozešle, budou jeho ústa na věky uza
vřena.<

»Kde jej chceš dáti zastřeliti?c
»Zde před khanem. Mám dobrého

střelce u sebe, jenž jej vyslídí a koulí
s koně srazí, pojede-li bezstarostně zde
kolem dvora.c

»A chybí-li se tvůj střelec a bude-li
se Frank se svými průvodčími brániti?c
. »Pro ten případ mám zde ostatní
své lidi, kteří pak rychle dokonají, v čem
první pochybil. Frank živý neodjede.:

Věc tedy šla do opravdy. Svinul
jsem si novou cigaretu & odkládal jsem
trochu žhavé uhlí, abych náš rozhovor
trochu přerušil a času nabyl k úvaze,
co dále činiti. Dva Drusy do Cale po
slati a přítele varovati? Bylo by to
dosud možným, avšak bylo by to ná
padným a vzbudilo by to podezření
u Ben-Agy a jeho lidí, a kdyby přítel
pak skutečně nepřijel, byli by jistě mě
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místo něho na mušku si vzali. Jich pak
by bylo šest proti nám čtyřem. V takové
okolnosti není radno sil svých drobitif

»Ví to Naifa, že ji máš rád ?c tázal
jsem se opět k Agovi přisednuv.

„Myslím, že to ví. Nebot zdaž není
duše moje částí její duše, ježto jen v ni
a pro ni žijí a cítím? Jako hvězdy na
nebeské obloze nerozlučný celek činí a
tak ve věčné harmonii svoje vzdušné
dráhy vykonávají, tak jest to i s Nailou
a se mnou. Můj život jest na její upoután.
Cítím to a proto musí to i ona věděti.
Od ni odtržen, trávil bych zbytek svého
.života bez vůle, bez účelu, bez naděje,
jako opuštěná lodička na rozpoutaném
moři. Já jsem tě lásky nehledal. Ne
viditelnou rukou byla v srdce moje
vložena a její kořeny musely sei do
srdce Naifma dostati. Odtud, ze srdce,
řine se ona láska celou silo'u i do mojí
duše a proto musí Naifa o tom věděti.:

Pousmál jsem se zamilovanému
blouznivci. Bylo při vši této komice přece
vtom mnoho kouzla. Mluvil více pro sebe,
nežli ke mně a jeho slova byla plna
fantasie zamilovaného srdce. Orientální

způsob jeho řeči pln vhodných obrazův
a žár jeho vášně hodily se zcela pěkně
k této sílyplné osobě mladého muže, a
když jsem se jemu pak do očí zadíval,
které při výrazuplné deklamaci jen jen
zářily, šlehal z nich oheň, jaký jsem
jen velmi zřídka viděl. Bez této nešťastné
lásky nebyl by se z Ben-Agy nikdy stal
člověk, tak jsem za to měl, který by
byl s to jinému ublížiti, protože ani nyní
přimo ruky své lidskou krvi nechtěl
poskvrniti.

Když i na severu žárlivost člověka
zaslepuje, kterak zde krev v žilách vře,
kde ohnivá příroda—a nedostatek kře
sťanské vzdělanosti & civilisace také na

váhu padají, nemohlo by se to přihoditi ?
Ben-Aga vzbuzoval víc a více mou sou
strast, ač u něho rozhodnuto bylo, že

přítel můj v několika hodinách má býti
zastřelen.

»Kdyby se mi podařilo, že bych
jej z jeho Žál'liVOSti vyléčil-, tak jsem
si v duchu pravil, »pak by jistě svoji,
k vraždě najatou chasu v okamžiku
propustil.: Jak jsem mohl doufati, že
mu vymluvím, kterak přítel můj mu
žádným sokem v lásce není, an sám,
s jinou zasnouben, co nejspíše chce
svatbu slaviti ? Tato idea, že Naifa přítele
mého miluje, ač nikterak dokázali se
nedala, byla přece hluboko v srdci Agovu
zakořeněna, a s takovými lidmi není
žádné řeči. Patrně ležela lásce jeho
nějaká překážka _vcestě, kterou on sám
neznal a vyhledávaje ji “přišel nějak na
mého přítele, jenž z Bairutu často jako
dovedný lékař do oné drusické knížecí
rodiny v Cale byl volán. Jistě Naifu
častěji viděl a jak bychom se po evropsku
vyjádřili, stal se domácím přítelem v tomto
knížecím domě. Které okolnosti toto po
dezření tak vysoko u Ben-Agy stupňovaly,
že by přítel s Naifou byl zasnouben,
jsem nevěděl. Možná také, že jeho sku—
tečné zasnoubení, byť i s jinou, stačilo
zamilovanému k této domněnce. Ben-Aga
krátce řečeno myslil, že přítel jest sokem
jeho lásce a že Naifa jej více miluje.

Nápadný nepokoj mezi našimi lidmi
bylo lze venku pozorovati, a když jsme
oba ku dveřím přikročili, vstoupil nám
cizí člověk vstříc, jenž ruku k lesu při
ložil, jakoby pozdravoval a přímo k Ben
Agovi šel, který naň tázavě popatřil.

»Mluv !: vyzval Ben-Aga příchozího.
»Co mi neseš za zpravu?

»Ten Frank nepřijde-, sděloval ci
zinec, »veliké zástupy Drusův a moslemů
táhnou od Bašeye ke Cale & toto město
se ku obraně chystá.<

»A ten Frank ?.

»Zůstane, aby města hájil.:

Ben-Aga kopl mrzutě nohou a tázal



se po několika okamžicích posla: »Co jsi
slyšel o Šejchu lmail—el-Atrašovi?

»Přišel se sedmi sty jezdcův a dvěma
tisící pěšáků z Hauranu před Rašeyi.:

»A súčastnil se na řeži?c tázal se

rychle Ben—Aga.
»Anolc

»Padou'chlc zvolal nyní Ben-Aga
k mému nemalému překvapení. »To bych
nebyl v něm hledal.

:Naífe-Djemblat a její bratr poslali
mu hned po jeho příchodu posla, aby
ho zdrželi a on poslal jim odpověď, že
z Hauranu přišel, aby proti nepřátelům
bojoval, ne však aby bezbranné lidi dávíl.:

»A on to poslední přece učinil?c
»Jen donucena, odpověděl posel.

nuliti?<<

»Nejvyšší kněz.
'»Hamdan—Belmíni?. zvolal Ben-Aga

pln údivu.
»Ten. Pohrozil Ismail—el-Atrašovi,

že jej z lůna naši drusícké víry vyloučí,
nebude-li ochoten i se svými lidmi'ruku
svojí krvavě na křesťany vztáhnouti, jak
s tureckými úřady jest umluveno.:

»A lsmail—el—Atrašposlechllc pravil
Ben-Aga hlavou potřásaje. ,Běž k mým
lidem a zotav sev, pokračoval Ben-Aga
k poslovi, jenž nás na to ihned opustil.

»Nevím, co o těch nepokojích v ho
rách, které již tolik krve stojí, soudíš,
pravil mi nyní Ben-Aga, »nebot ty's
moslemem.:

»Aležádným 'l'urkemc, odvětil jsem.
»Neschvaluji těchto pronásledování.:

»A já je zatracujic, vece rázně Ben—
Aga. >Nebot Turkům jedna se jen o vy
hlazení křesťanův a proto používají ne—
přátelství mezi Drusy a Maronity, aby
křesťany mohli zničiti. Po křesťanech
dojde na nás. Já nejsem nespravedlivým
nepřítelem Jinověrců, ale Turka nena
vidim, ne že jest moslemem, nýbrž že
v porobu uvádí můj lid.:
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»Pak máš však ve svém lidu málo

přívrženců; neboť skoro všickni jdou
s Turky.<

»Bohuželc, odpověděl Ben—Aga.»Ale
naš národ zanikne právě tím spojenstvím
s Osmany. Jest to spojenstvi nepřirozené.
My Drusově mame starý účet s kře
sťanskými od obou stran nenáviděnými
Maronity. Kdybychom -jenom my měli
spolu počítati, tak bych byl se svými
lidmi'proti našemu starému nepříteli do
pole vytáhl. Turci jsou však jenom svojí
politikou, jež nám Drusům tak jest
vskutku nepřátelskou. jako Maronitům
a pak svým náboženským lanatismem
hnáni. Fanatismus jejich nás méně pro

; nasleduje, jako křesťanské Maronity. Jim
»Kdo jej mohl k tomuto padoušství %se zdá. že džaur jest hoden smrti, at!

jest to Maronit, nebo jiný křesťan, anebo
žid. Tak slouži naši lidé pouze pano
vačným a fanatickým Turkům, jako ubozi
najati paliči a vrazi„aby později sami
tím hůře byli ujařmeni; Turecká vlada
ode dávna rada viděla, když jsme si
s Maronity byli ve vlasích a se navzájem
potýkali. Turecká vláda jest to, která i
nynější ohavnosti sorganisovala a provádí.
Konečně však můj lid to odnese, že dosti
hloupým byl, aby katovskě práce na
Maronitech provedl a ve službě svy'ch

podmanitelův sám si hrob vykopal.:
»Jsem zcela tvého náhledm, odvětil

jsem. »Co však myslíš nyní ěínití?c
Ben-Aga několik minut sem a tam

přecházel. Pak přede mnou stanul a
pravil: »Já jsem rozený nepřítel Maronitův,
ježto jsem Drus, avšak Drusově a Maro
nitě mají býti rozenými nepřáteli Turků.
Proto nenávidím Turky více, nežli Maro
nity. Pojedu do Cale, abych Ismail-el
Atraše a snad i jiné drusícké šejchy k od
chodu od města přiměl.<

»Nepodaří-li se ti to?
:Pak, ne ze sympatie pro křesťany,

nýbrž z povinné zášti proti Turkům po—
skytnu obyvatelům v Cale svojí pomoci.<
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»A necháš se na konec od svých
Drusů sám udavitilc

»To nikdo neučiní. Já jsem po
tomkem velikého Emira Bešira, žadný
Drus se neopova'ží své ruky na mě
vztáhnouti.:

»Co však tomu řekne Naite-Djem—
blatova, když uvidí, že bojuješ proti
Drusům a Turkům ve spolku s křesťany?c

»Slyšel jsi jiždříve od posla, že ona
ise svým bratrem Ismail el—Atrašovido
Rašeye vzkazala, aby města šetřil. Její
rodina sleduje v této věci stejnou politiku,
jako já. A přece jsme rozvaděni a ve
sváru už od našich otcův, kteří se o
prvenství v našem národě přeli.:

»A tato nevraživost Otcův přešla i
na děti?:

»Na venek ovšem. Můj otec jest
mrtev, otec Nailin na smrt nemocen a
ten Frank má jej léčiti. Dokud její otec
žije, nevolno mi práh jeho domu pře—
kročití. Jen náhodou potkal jsem se
několikráte s Naifou a jejím bratrem.<

»Tedy tvoje láska k Naifé jest potud
nesplnitelnou touhou, dokud otec jejl
žúe?.

»Ovšemc, odvětil Ben-Aga, »avšak
roky jako dnové by mi plynuly, směl-li
bych tuto dívku za odměnu svého čekání
dostati. A ejhle, zase ten Frank — ať
to uvažuji jakkolvěk, vždy se mi v cestu
staví, ten Frank, jenž všude ničí moje
štěstí.c

»Avšak úkladně přepadnutí francouz
ského lékaře není přece nijak rytířským
skutkemlc zvolal jsem rychle.

».To ne, já však toho neučinímc,
odpověděl Ben-Aga, ana temná růměň
tváří jeho proletěla.

»Jaký pak jiný prostředek mám,
abych- člověka odstranil, jenž mi celé
životní štěstí kazí? Já pohrdám najatými
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vrahy tam venku, kteří za peníze za
prodají svoje ruce k tomuto krvavému
skutku — avšak znáš ty jinou cestu,
po které bych k cíli dospěl?.

»Za jistých okolností, lano. Jak sluje
ten Frank ?:

»Robert Kern.

>Pak jest to tvůj dobrý duch, jenž
tě ke mně přivedl. Ty jsi špatně zpraven.
Robert Kern nikdy nemyslil a dosud
nemyslí, aby Naifu Djemblatovu za svojí
ženu pojal. Chceš Kaimakama z Cale
ze lži viniti, jenž mi to již po celé týdny
tvrdi? On zná Franka a přichází často
do rodiny Naitiny.:

»Není Kaimakam z Cale Turkem ?.

»Ovšem, jest Turkem..
»A ty dosud nevidíš, že tě pouze

svojí lživou zprávou do svých tenat chce
dostati? A kdyby tě ani proti křesťanům
nemohl popuditi, tak přece doufal, že
ty se svým lidem budeš neutralním a
ohavnosti na křest'anech dopustíš, jež
sám jinak zamítáš?c

Ben-Aga chodil v nejmocnějším mysli
pohnutí sem a tam. Jako bleskové zá
chvěvy cukaly jeho rty a z očí jeho
šlehal oheň, oheň zlověstný. Najednou
vysoko vypjala se jeho postava a tak
po delší dobu ostře na mě hleděl. Ležel
jsem o rameno Opřen na-svém polštáři
a zcela klidně kouřil jsem svoji cigaretu.
Ben-Aga nebyl “člověk přetvářky, mohl
jsem tak zpola uhodnouti, co se nyní
v něm dálo. Přece však jsem mlčel.

Byl to pro mě pravý požitek tuto
silnou, krasnou, mužskou postavu tak
zcela pohodlně a dopodrobna pozorovati.
Krocení vřící náruživosti v jeho nitru
stálo jej mnohou práci, avšak podařilo
se mu, a kouzlo celého jeho zjevu tím
jen získalo.

(Příště dále.)

6

_ _ ;..G)“Tr—W



171

Obrázky z katolických missii.
Podává M.A.XMILIANWEINBERGEB.

XIV. Povstání v Gině.

Pořád ještě stojí Čína v popředí
světových událostí. 0 pronásledování kře—
sťanů docházejí podrobnější zprávy. Jest
otázka: Jak pak se za pronásledování
chovali čínští křesťané? Celkem dobře.
Jako při každém, taki při posledním
pronásledování tu a tam mnohý odpadl,
ale celkem drželi se statečně & jsou i
četné případy neohroženosti, o jaké se
dočítame v životopisech mučeníků za
prvních dob křesťanských. Poslyšme, co
vypravuje missionář z provincie Celi, P.Gaudissarts:

Hned po mém odchodu z Koang-fu,
26. června 1900 večer, objevili se 11na
šeho domu lidé žádajíce na mém kate—
chistovi ve jménu mandarina, aby od
stranil kříž nade dveřmi domovními visící.
»To je věc příliš důležitác, vece kate
chista, »než abych mohl za to vz-ti na
sebe zodpovědnost.: -— »Aťsi chceš nebo
ne, musí se tak státi. Je to výslovný
rozkaz mandarinův. Pohled na kříž dráždí
lid a vypravuje se, že kříž je příčinou
nynějšího sucha.: Po té vystoupili dva
mužové na střechu a kříž uřezali.

Tento skutek ukazuje patrně na
příčinu nynějších nepokojů. Kříži vlastně
byla válka vypovězena. Pohled na po
svátné toto znamení byl vždy pohanům
i nevěrcům předmětem hrůzy. Ve všech
křesťanských osadách začalo pronásledo—
vání tím, že odstraněn byl kříž. Než
vraťmese do Koang-fu!

Když byl kříž uříznut, dostavil se
sám mandarin provázen několika soud—
ními úředníky, dal si otevříti všecky
dvéře a založil inventář o všech věcech,
které byly ve světnicích a v kapli. V ná
sledujících dnech střežili dvěře vojáci, ale
jinak nestalo se nic. Ale 29. a 30. června
byl vydán rozkaz,“kterým se missionáři
vypovídali ze země a křesťanům bylo
vyhrožováno nejpřísnějšími tresty. Slibena
jim však ochrana státní, jestliže by od
víry odpadli. Prefekt městský a pod—
prefekt přišli se svými sluhy do našeho
domu a zabavili všecko, co se jim uzdalo:
šaty, nábytek, bohoslužebná roucha a p.

Čeho sami nechtěli, o to se rozdělili
sluhové, a lid, aby také něco měl, v_y
páčil a pokradl dveře a okna. Obrazy a
knihy„které zdobily kapli a mou světnici,
nahromadili na dvoře a spálili. Po té dal
prefekt ty z našich lidí, kteří v domě
zůstali, zjímati a postaviti před soud.
Byli to: katechista, vratný, ku—
chař, chudobný kulhavý sirotek,
jehož jsem byl přijal do naší školy, a
jiný žák z města, jenž byl katechumenem.
U soudu tázal se soudce katechisty:
»Kde jsou peníze?: — »Neni žádných.
Vždyť jste sám před chvilkou dal dům
prohlédnouti a seznal pak, že ani v pří
hrádkách ani v pokladně peněz není.: ——
»Jsou tedy uloženy v některé bance
v městě?: -— »Také nikoliv; můžete se
sám přesvědčiti. Nenajdete ničeho.c —
»Jsi křesťan?c — »Ano, není to ostatně
nic zlého, jelikož několika císařskými
výnosy to bylo dovoleno.: — »Dnes to
není dovoleno; musíš náboženství své
změniti. Rouhej se Bohu &Panně Marii!
——»To nemožnolc — »Holomci, vybijte
mu!: — V té vrhli se již naň biřiči a
bili ho. Víte asi, v čem tento trest záleží,
jehož se v Číně denně užívá? Odsouzenec
položí se na zem, obnaží a holomci bijí
jej d10uhými bambusovými holemi. Že
se v tomto případě ranami nešetřilo,
jest na bíledni. Dvakráte byla exekuce
přerušena a mandarin opětoval svou
otázku: »Jsi křesťan?c ——»Ano, jsem:,
odvětil katechista, na křesťanemzůstanu.:
Když konečně následkem tolika ran ztratil
vědomí, pravili holomci mandarinovi:
»Hle, již nemluví ani slova, třeba ho
nechati zatím na pokoji.<< Zavedli ho
tedy do blízkého žaláře, dali mu na krk
železné pouto a následujícího dne poslal
jej mandarin, aby se ho zbavil, svému
podprefektovi do Ciang-ho—hieau zpět.
Katechistovi nastala na pětidenním po
chodu nová muka. Štěstí, že mu dal
mandarin svůj vojenský průvod. Ně
kolikráte byl v nebezpečenství, že jej
luza v oněch městech, kde byl jako
křesťan znám, usmrtí. Konečně přišel
domů, kde následkem strašných ran celý



měsíc se kolísal mezi životem a smrtí .
Nyní, 2—3 měsíce po mučení ještě se
úplně nezotavil.

Vrátný, dobrý a hodný to člověk,
padesátník, jenž nebyl jaktěživ nikomu
ublížil, byl rovněž jako katechista mučen
a dal na jevo tutéž srdnatost jak onen.
Kuchaře a žáka z města, kteříbyli
jenom katechumeny, ujali se příbuzní
jejich a přátelé tvrdíce, že nejsou dosud
pokřtěni a že tedy výnosům protikře
sťanským nepodléhají. Byli tedy oba pro
puštěni. Vypravovalo se, že vlastně od
padli, ačkoli to v mé přítomnosti popírali.

Když došlo konečně na sirotka,
nebyl ubohý mrzák pro slzy s to, aby
mandarinovi odpovídal. Teprve když
mandarin naň doléhal, aby odpadl a nej
světější Panně Marii se rouhal, řekl:
»Nemohu. Od malička — jest nyní asi
16—17 roků stár ——byl jsem od missio
nářů vychován, kteří se mne byli ujali.
Nemohu odpadnouti.< — »Nemluv již ()
missionářích<<, odpověděl mandarin, »to
jsou ďáblové od západu, nic více. Ostatně
už tu není žádných, byli všichni zahnáni.
Odpadneš-li, postarám se ti zde o nějaké
místo a slušnou výživu.: Jelikož sirotek
stále plakal a žádné odpovědi nedával,
dal ho mandarin zavésti do téhož vězení
jako katechistu. Následujícího dne ho
propustili, a po dvou měsících vrátil se
k nám.

Zatím stal se výnos proti křesťanům
všude známým a byl prováděn s ďábelskou
Opravdu zuřivosti. Máme nyní na to více
než jeden důkaz; byla to rána dlouho
připravovaná a kdyby se nás nebyl sám
Bůh ujal, byli" by zahynuli nejen všichni
křesťané, ale i Evropané vůbec. To bylo
v plánu. Mandarini rozesílali posly do
všech osad, kde byli křesťané, s rozkazem
na místní představené, aby křesťany svá
děli k odpadu a ty, kdož by se zdráhali,
k němu přiváděli. Skoro všecky kostely,
kaple a školy byly zbořeny a stavivo až
do poslední cihly bylo odnešeno. Co ne
bylo zničeno, bylo zabaveno.

XV. Křesťanské rekyně.

Bylo to v březnu r. 1898, když
čtyry sestry z řehole služebnic Ducha
svatého přibyly do Toga na západním
africkém pobřeží. Zmužile vzdorovaly
nebezpečím oceanu, s toužebnou nadějí

vstoupily na půdu africkou. Byly to sestry:
Bernarda. Františka, Vincencia
a Margaretha. Kdyžtak samotnystály
na pobřeží nesmírného oceanu, jenž je
délll od mile otčiny, kterou právě byly
opustily, tu, bylo jim smutno u srdce.
Co asi je čekalo v budoucnosti? Ani se

' nenadaly a hořká zkouška se dostavila.
Nejstarší z nich, sestra Bernarda, za
chvácena byla brzy po svém příchodu
do Afriky nemocí smrtelnou. Několik
jenom neděl žila na půdě africké a zemřela.
'l'ak záhy odebrala se na věčnOSt! Podle
nevyzpytatelného úradku Božího záležel
její missijní úkol v tom, že přichvátavši
do pohanské země, byla prvotní květinou,
jíž utrhla chladná ruka smrti.

Nejstarší sestru tedy pochovali. Přes
to pracovaly ostatní tři sestry odhodlaně
o úkolu sobě svěřeném. Zdálo se, že
smrt je první svou obětí na dlouho spo
kojena. Ve zdraví a síle bylo sestrám
popřáno tak mnohou věc dobrou učiniti
ke cti a chvále Boží. Časem zasáhla
smrti do nejbližšího okolí, aby si tu
neb onu oběť vyvolila, ale cely našich
tří sester se vzdalovala. Možná, že se
jí zželelo tak skrovného počtu sester,
možná, že měla i jiné příčiny. Již stalo
nové století přede dveřmi _; tu najednou
objevila se smrt zase a zaklepala na
příbytek našich sester. Jakoby si byla
vzpomněla, že byla při poslední své
obchůzce ještě tři obětí ušetřila. Její
útrpnost byla u konce; neúprosně vy
žádala si svou obět; snad ji hryzla veselá
mysl, se kterou sestry svou denní práci
začínaly, snad ji mrzelo, že sestry všem
i největším námahám a strastem zmužile
vzdorují. Zmocnila se tedy sestry Vincencie
a uvrhla ji na lůžko smrtelné. Ubohá
sestra poznala brzy, že smrti neujde.
Vážně a klidně připravovala se na ni;
ano, toužila po ní, přejíc sobě ztoho
srdce, aby co nejdříve byla zbavena
obtížných pout pozemských.

Ale smrt nemínila vroucí přání trpící
sestry Vincencie V\plniti hned. Dala na
sebe ještě dosti dlouho čekati a zatím
vyžádala si oběť novou. Byla to sestra
Františka. Tato ošetřovalasvou ne
mocnou spolusestru pečlivě a s radostí.
“Když to a tam sestra Vincencie si stěžo
vala, že smrt dlouho nepřichází, říkávala
jí sestra Františka žertem: »Upokoj se,



drahoušku, a buď ujištěna, že my obě
stejnou dobou se odebéřeme na odpočinek
tam na věčnosti.:

Nikdo netušil, že tento žert se tak
záhy vyplní. Nadešel poslední den v mi
nulém roce; Sestra Vincencie den ode
dne slábla; den smrti nezdal se býti
daleko; avšak onen žert sestry Františky
nebyl nikterak pravděpodoben. nebot“
sestra byla na pohled zdravá a veselá
a neměla, jak se zdálo, pražádné chuti,
se svou přítelkyní Vincencií položiti se
na máry. Ale smrt sledovala svůj plán
s neúprosnou jistotou. Byl právé poslední
den v roce, svátek sv. Sylvestra. Do
kláštera přišel klášterní lékař a vida
sestru Františku jaksi bledou a neduživou,
radil jí, aby se odebrala na zotavenou
na několik dní do pobřežní osady »Malé
Popo< a dala se tam prohlédnouti pro
jistotu t_amnějším nt mocenským lékařem.
Sestra Františka svolila nerada. Odjezd
byl ustanoven na poslední večer v roce.
»Malé Popo- je od Lome jenom asi
deset hodin vzdáleno; cesta tam vede
ustavičně pobřežím, podél moře. Sestra
Františka byla ještě přítomna závěrečné
slavnosti sylvestrovské. spořádala své
věci na cestu a navštívila naposledy
nemocnou spolusestru Vincencii, aby se
s ní rozlouč-la. Loučení bylo dojemné.
V pološeru stály dvě sestry, jež byly
věrně a neúmorné o spáse svých černých
bližních pracovaly, s žalem v srdci vedle
sebe a podaly si na rozloučenou ruce
Za několik minut opustila sestra Frantiska.
usadivši se ve visuté rohoži, své milé
klášterní zátiší, aby ho již nespatřila.

Sestra Vincencie truchlila zatím ve
své cele. Loučení. jí velice dojalo; zdálo
se jí býti těžkým před smrti 5 věrnou É
společnicí se rozloučiti. Nemoc se oči—
vidně zhoršila; byl na rychlo zavolán
zpovědník a zdálo se, že nadešel po
slední okamžik. Přijavši svátosti umíra

do vůle Boží. Nemoc poněkud povolila
& nemocná se proti všemu očekáváni
trochu zotavila. Byla půlnoc; svět byl
právě vstoupil do nového století. Zvony
na missijni věži slavnostně zazvučely. Na

tázala se nemocná své Ošetřovatelky:
»Jsme již v novém století?: Když slyšela,
že ano, upadla v klidné dumání.

V následující dny se stav nemocné
zase zhoršil. Slábla očividné. Tak vlekla
se až do noci z 8. na 9. leden. Tu
prosila najednou, aby byl ihned povolán
zpovědník. Cítila patrné, že se smrt blíží.
Zpovědník došel o 4 hodinách ráno.
Ještě jednou přijala sestra Vincencie
svátosti umírajících; bylo to naposledy.
Křečovitě objala svatý kříž a zdálo se,
jakoby byla u vytržení. Právě svítalo;
žhavá koule sluneční zvedala se nad
nezmérným oceánem a první její paprsky
dopadly na lnže ubohé nemocné. Bylo
6 hodin a 20 minut. Náhle klesla nemocná
Zpet ——nebylo ji více. Hned na to
zvěstoval telegraf smutnou zprávu do
Malého Popo. Sestra Františka byla
smutnou zprávou jak ohromena. Její
věrná přítelkyně odešla na věčnOSt. »Kdy
asi-, myslila si, ose zase spolu shledáine?
Bude mne ještě dlouho na shledanou
čekati?a Nečekala dlouho; brzy zakle
pala smrt i na její dveře.

Prvních devět dní sestře Františce
v nemocnici, jak říkáme. »sloužiIOc. Ale
třo<tavila se zimnice a den ode dne ji
př.bývalo. Věda a zkušenost pracovaly
o překot, aby zimnicí zahn ly, ale na—
darmo. Nadešel 16 leden, bylo úterý.
Právě před osmi dny byla sestra Vincencie
se odebrala na věčnost. Sestra Františka
cítila se toho dne velmi slabou. Horečka
zbavila ji vědomi. V poledne přišel kněz
a udělil ji sv. poslední pomazání. Za po
svátného ukonu nenabyla ani na okamžik
vědomi. Bezvědomí trvalo až do večera.
Bylo5 hodin 30 minut; horečka dostoupila
nejvyššího stupně — jeji čistá duše pospi
sil-a nahoru k věrné jeji družre Vincencii.

Opět stala africká mis—'ieu hrobu
jedné ze svých dcer. Srdce jeji krvácelo

: nad ztrát: 11 tak velikou. Kde jsou ony
jících ležela nějaký čas pokojné odevzdána ' statečné sestry, které byly před krátkým

časem na africkém pobřeží přistály?
* 'l'ehdy vystoupily čtyry na břeh mořský

blízkém přístavišti kotvil parník; příšerně .
vyčnívaly stožáry z husté tmy a lodní
hlásná trouba ohlašovala zemi i moři,

a dnes tři jsou již pochovány. Sestra
Marketa je poslední. kterou smrt z oné
male missijní výpravy na živu ponechala.

Kdybyjsi, mllý čtenáři, jednou přišel
do tamější krajiny a na hrob zvěčnélých

_ sester se tázal, poví ti každé dítě, kde
že začalo nové století. Chraptivým hlasem ,! odpočívají a ochotně ke hrobu tě zavedem-_,
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Z jižních Cech. V knize »Lurdyc
četla jsem o sv. Expeditu, kterýž ctí se
ve Francii jakožto patron šťastného pro
vedení všech záležitostí. Velikou starost
působila mi záležitost nevyřízená. I obrá
tila jsem se s prosbou k tomuto světci
se slibem uveřejnění. V krátké době
byla věc dobře vyřízena. Plním tedy
s radostí svůj slib a vzdávám tomuto
dobrodinci své upřímné diky. Marie

2 Hory Kutné. Nejsvětějšímu Srdci
Páně, nejsvětějšímu Srdci Panny Marie,
sv. Josefu, jakož i sv. Antonínu Pad.
budiž čest a chvála a nejsrdečnější po
děkování za vyslyšení prosby v jisté
záležitosti. Ant. a An. 0.

Z farnosti křižanovské. Hodná,
zbožná rodina B—ských vzdává tímto
své nejvřelejší diky za vyváznutí z těžké
nemoci svého drahého otce. Rodina ta
ve své úzkosti, když už všecka lékařská
pomoc zdala se býti marnou, vzala na
radu zbožných přátel útočiště k Panně
Marii a vykonala devítidenní pobožnost
k sv. Antonínu Pad., učinivši zároveň
slib, uzdraví-li se její živitel, že dá
chudým tři bochníky chleba a uzdravení
jeho že uveřejní v tomto listě. A hle!
Netrvalo to dlouho a otec rodiny té úplně
ozdravěl. Podán zde opět nezvratný důkaz
o pravdě, které učí církev katolická, že
modlitba skróušená a vytrvalá nebesa
proniká, že Panna Maria a ostatní svatí
svou přimluvou u Boha jsou velmocní
& že rádi nám ku pomoci přispívají,
když je o to prosíme. - a.

Z Brna. Slíbila jsem sv. Antonínu
Paduanskému, budu—livyslyšena na jeho
přímluvu ve velmi důležité záležitosti,
že dám na chléb pro chudé a že to
uveřejním. Prosba má vyslyšena a proto
tisíceré diky vzdávám svatému Antonínu

Paduanskému za jeho mocnou přímluvu.K. H

Díkůvzdání
božskému. Srdci Páně.
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Z Přibora. A. K. vzdává srdečné
díky blah. Panně Marii lurdské a sva
tému Blažeji za vyhojení neduhu krčního.

Z Velehradu. Plníc tímto slib svůj
vzdávám nejvroucnější díky božskému
Srdci Páně, bl. Panně Marii, sv. Josefu
a ctihodnému sluhovi Božímu P. Martinu
Středovi za vyslyšení prosby a za šťastný
obrat jisté záležitosti. J. M.

Z Jiříkovic. Jistá divka vzdává
vroucné diky božskému Srdci Páně a
blah. Panně Marii tuřanské za vyslyšení
prosby v jisté záležitosti. S. M.

Z Brna. Nejsrdečnější díky vzdávám
božskému Srdci Páně, bl. Panně Marii,
sv. Josefu a sv. Antonínu Pad. za vy
slyšení mé vroucí prosby.

7. K., čtenářka, „Slwly“.

Z Brna. Nejsvětějšímu Srdci Páně,
nejblah. Panně Marii, sv. Josefu, pěstounu
Páně, vzdávám tímto nejvroucnější díky
za vyslyšení ve velmi velké tísni. M. Z.

Z Kladna. Plním tímto slib svůj a
nejpokornější diky vzdávám bl. Panně
Marii lurdské, v jejíž ochranu jsem se
před 8 lety odevzdal v těžké nemoci,
sv. Josefu, a jakož především svatost
nému Spasiteli, že dopřáno mi dožití se
kýženého věku. J. V.

Z Chrudimi. Věrny slibu danému
s radostí oznamujeme, že sv. Antonín
Paduanský, jejž jsme si správcem podniků
všech a jaksi hospodářem domu zvolily,
na novo ukázal svou moc, vyslyšev nás
v záležitosti nejvýš obtížné, o jejímž
provedení pochybovali a nemožnost její
tvrdili sami znalci poměrův a odbornici.
Proto oznamujeme to všem ctitelům
sv. Antonína k potěše, a neznajícím
moci divotvůrce Paduánského ku roz
množení důvěry, aby v záležitostech
svých utíkali se k němu a volali: »Svatý
Antoníne, pomozlc a on jistě pomůže.

Školské sem—yv Chrudimi.
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Království božského Srdce Páně.
(Hlavní úmysl.)

& !: .
?(aí _c/Q'Qdté doby, co pekelný duch svedl první rodiče v ráji k neposlušnosti

proti Pánu Bohu, hleděl říši svou šířiti na světě a zlé símě rozsévati

_ do srdcí lidských. Již první rodiče trpce zakoušeli následků tohoto
á“ panování ďáblova na světě. Lidé upadali hlouběji do hříchův, až

„93 zapomněli na Boha, Stvořitele svého, a klaněli se mrtvým modlám.
S touto nevěrou kráčely ruku v ruce nepravosti, ažňzaplavily celý svět. Zželelo se
Hospodinu, že stvořil člověka, jenž nechtě pokání činiti, musil propadnouti trestu
Božímu. Přišla potopa. Vše zahynulo kromě těch, kteří zachráněni byli v arše
Noemově. Ale potom znova rozmohla se moc ďáblova a zase opanoval srdce
lidská. Poranil je slepotou nevěry a naplnil srdce všelikou nešlechetností. Až přišel
Ježíš Kristus, aby zbořil království hříchu a ďábla a založil nové království své
milosti a lásky. Sám vymítal z lidí ďábly & omezoval moc jejich nad lidmi, až
pak smrtí svou na kříži a svým z mrtvých vstáním zvítězil nad nepřátely a nad
ďáblem. Tento jest nyní jako pes přikovaný na řetězi; nemůže škoditi leč těm,
kdož se mu přiblíží. A Bohu budiž žalováno, lidé i na tuto lásku Spasitele našeho
zapomínají a dobrovolně vydávají se zase v otroctví hříchu a ďábla. Nevěra vše
zaplavující, rouhání proti Bohu, znesvěcování dnů Páně, rozháraně poměry
v rodinách a v národech, zášť a nenávist, nestřídmost a požívavost, nečistota
a smilstvo, krádeže majetku a cti, nemírná žádostivost po všem, což zapovězeno
jest, což jest jiného, než ovoce panování ďáblova na světě. Zuřivost proti Bohu
a církvi svaté, proti náboženství a jeho zřízením, což to jiného jest, jak ovoce
působení pekelněho nepřítele? Zdá se, jakoby brány pekelné se dokořán otevřely
a celou mocí dorážely na budovu církve, postavené na skále Petrově. A právě
v této době nabízí nám Ježíš Kristus lásku svou a neskonale milosrdenství,
prýštící se z nejsv. Srdce jeho. Kde jinde máme v .této bouři hledati útěchu
a útočiště, jako u nejsv. Srdce Pána Ježíše? Zajisté ne bez úmyslu ponechal Ježíš
Kristus až na dobu naši důkaz své lásky k nám, zjeviv své láskyplné Srdce,
kteréž jako slunce zahřívá paprsky milosti'své celý svět, vlévá nový život v duši
naši, život nebeský, život plný čistých radostí.

Jako květiny obrací se k slunci, od něhož mají život svůj, tak obrat'me
i my zraky své ke slunci spravedlnosti, ku Kristu Ježíši, Králi našemu. Se svatým
Petrem volejme: Pane, zachraň nás, hynemel Nedej nám padnouti v moc a otroctví
ďábla, ale Ty, ó Pane, panuj nad námi! Přijď království Tvé, ó Pane! Ke komu
půjdeme, ó Pane, ne-li k Tobě, Ty jediný máš slova života! Kde najdeme lepšího
učitele, kterému bychom více měli příčin .věřiti, než Tebe, ó Spasiteli náš! Ať
tedy blud a nevěra o to usilují, aby nás zbavily naděje naší, tím více chceme
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v Tebe, ó Pane, důvěřovat! a u Tebe pomoc hledati ve všech potřebách našich!
Tvůj zákon, 6 Ježíši, jest zákon milosti, lásky a spravedlnosti, Tys soudcem živých
i mrtvých, spravedlivých i hříšníků, Ty odplatíš jednomu každému podle skutků
jeho. Zákonu Tvému podrobujeme svůj rozum, svou vůli, celé srdce své, ó bud'
naším Králem! Tvá církev, toto duchovní'království Tvé na zemi, tak krásně
zřízená, jednu má neijšší hlavu, jedno učení, jedno přikázání, jedny svátosti,
bez rozkolu, bez bludu, stojí tu jako velkolepá budova, pevná jako skála, již
žádná lidská ani pekelná moc není s to rozbořiti. O jak šťastni jsme my nehodní,
že jsme údy tohoto království Tvého na zemi, že jsme údové tohoto duchovního
těla Tvého! 0 Pane, zůstaň naším Králem &nedopusť, abychom kdy zpronevěřili se
Tvé církvi, Tvému království! '

Smiluj se nade všemi, nejlaskavějšl Ježíši, a všecky k Srdci Tvému uchvat!
Budiž Králem. nejen věřících, ale i nevěřících a všech hříšníkův, aby dali tito
výhost hříchům a vrátili se k milosrdnému Srdci Tvému! Budiž Králem těch, jež
bludné mínění oklama'o nebo rozkol odtrhl; zavolej je zpět k jednotě víry, aby
brzy byl jeden ovč'nec a jeden pastýř. Králem budiž všech národů po _celém
světě bydlících, aby poznali lásku Srdce Tvého &milovali Tebe, Boha, nade všecko,
aby všichni národové pod sluncem bydlící byli Tvými poddanými, aby ze všech
úst zazníval jeden hlas: Pochváleno budiž božské Srdce Páně, jemu budiž čest.

'a sláva na věky!

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 T885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)
Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za

rozšíření království nejsv. Srdce Tvého, a na všechnyúmysly,jež
d0poručeny 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, vlast 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 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!

Heslo apoštolské: Nejsvětější Srdce Páně, panuj v nás i vůkol nás!

Úmysl —včervenci: Duch křesťanské poddanosti.V&V
Tlakem benediktinské knihtiská'rny v Brně.



Úmysly apoštolátu modlitby.

V květnu modleme se o ducha obětavosti.
Ustanoven a zahnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

(Dne Na.slavnost: Úmysly: ?

Sv. Filipa a Jakuba, ap. P. (62) —-Zdar pobožnosti májové. Za odvracení
vnitřních pokušení. Cirkevní hodnostář. Zdar milostivému létu. 1—sestra.

. Sv. Athanasia, bisk. a uč. círk. (373) ——Dar síly v pronásledování. Za
šťastnou hodinku smrti. Velepastyřové naši. Ill. řad sv. Františka. Nemocná.

. Nalezení sv. kříže (326) — Za trpelivost v protivenství. Za obracení
všech, kteří by meli nešťastné u-nříti. Ucta ke sv. kříži. Více farností.

Sv. Moniky, vd. (387) Sv. Floriana, muč. (297) Za dar modlitby.
Matky. modlete se za syny. Hasičské spolky. Opuštěné vdovv. Novomanželé.

. Neděle IV. po Veli/conocz'.Sv. Pia V., pap. (1572) — Sv. Otec Lev XIII.
Pobožnost růžencová. Pokoření nepřátel cíikve. Dobiočinné ústavy.

P. Sv. lana ap. a m. (95) — Laska k Srdci Páně. Úplné odevzdání se do
vůle Boží. Záchrana naší mládeže. Jednoty sv. Josefa. Duše v očistci.

U. Sv. Stanislava. bisk. a m. (.079) _. Věrné konání povinností. Odstranění
překážek složení slibů. Apoštolat sv. Cyrilla a Methoda. Umírající.

. Zjevení se sv. Michaela, archand (490) — Dar síly v pokušení. Církev
nav východu. Dar pravé pobožnosti. Bratrstvo sv. Michaela. Nemocná.

. Sv. Rehoře Naz., bisk. a uč. círk. (391) — Za pokoj a mír tak potřebný.
Odvrácení pokušení od jisté osoby. Polepšení více osob. Katolické missie.

. Sv. Antonina, bisk. (1459) Za účinné jednaní křesťanů. Za umírající.
Apoštolát modlitby. Katolické missie v Číně. Odstranění zlořádů. 'l-otec.

'. Sv. Mamerta, bisk. (477) — Horlívost pro spásu duší. Odvrácení neštěstí.
Obrácení hříšníků. Zdar milostivému létu. Polepšení společnosti lidské.

. Neděle V. po Velz'lconoci.Sv. Pankráce. m. (304) — Stálost V dobrém.
Aby Bůh vyslyšel prosby naše. Obrácení velkych hříšníků. Poutníci.

P. Sv. Serváce. bisk. (384) — Dar mlčenlivosti. Dar trpělivosti v souženích.
Za hojné účastenství na prosebných průvodech. Pane, zachovej úrodu naši.

Ú. Sv. Bonifáce, m. (307) — Dar živé víry. Ochraň nás, Pane, od neštěstí.
Odevzdání se do vůle Boží. Pobožnosti svatojanské. Zbožnost v rodinách.

Sv Isidora, rolníka (1130) — Úcta nejsv. svátosti oltářní. Od všelikého
zlého vysvoboď nás Pane! Povznesení stavu rolnického. Dobrodinci.

Nanebevstoupení Páně. Sv. lana Nepomuc.,(1383) — Přijď kra—
loVství Tvé, () Pane! Dar pravé zbožnosti. Pokoj a mír ve vžasti naši.

. Sv. Paschala Bayl., řeh. (1592) — Vroucna touha po sv. přijímaní. Za
ty. kteří dlouho nebyli u sv. zpovědi. Duch křesťanský na našich školách.

. Sv. Venantia, m. (250) — Za křestanskou statečnost. Za dar bázně Boží.
Obelava se—tra Obrácení nepřátel sv. cirkve Úcta sv. patronů našich.
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.*Nedeze VI. po Veltlconoci. Sv. Petra Celest., pap. (1296) — Pohrdání
světskou slávou. Věrnost a povolání. Poznání dobra i konání. 1- syn.

Sv. Bernardina Sen. (1444) — Za úctu k nejsv. jménu Ježíš. Vítězství
sv. kříže Abv nebylo jméno Boží klením t'olik zlehčováno. 1- rodiče.

. Sv. Felixe, řeh. (1587) — Za dar pravé kajicnosti. Bohulibé podniky.
Choromyslny kněz. Sesíleni zásad křesťanských Jubilejní průvody.

?šv. lulie, p. a m. (439) — Záchrana mládeže. Jednoty panen. Odpíraní
všem pokušenlm Překažení opilství. Za studující mládež. Rodina. Tsyn.

Bl. Ondřeje Boboa, ř. m. (1657) — Za trpělivost. Polepšeni manžela.

Za vetší horlivost vevšelikyt 11dobrých skutcích. Tři ubohé rodiny. 'l'kněz.

tlipnstky iOll (iní za kaídy dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly J



! Dne ' Na slavnost: Úmysly: ]
24. P. Sv. Johany, p. (1641). — Zdar milostivému létu. Statečné vyznání víry.

Obrácení dvou neštastníků. Bázeň Boží ve škole. Katolická bratrstva.
25. S. Sv. Rehořo Vll., pap. (1085). -— Láska a oddanost k církvi sv. Svatý

Otec Lev XIII. Biřmovanci. Obhájce církve sv. Pokoření nepřátel Božích.

26. N. Seslání Ducha IV. Hod Boží. Sv. Filipa Ner., vyzn. 0595).
Za dary Ducha sv. Spolek rozšíření sv. víry. Požehnání katol. podniku.

27. P. Pondělí svalodnšní. Sv. Magdaleny z Pazzis, p. (1607). — Dar
pevné důvěry. Biřmovanci. Za mocnou přímluvu P. Marie 1- rodiče.

28- Ú. Sv. Viléma, řehol. (812). — Dar živé víry. Díky Bohu za dobrodiní. Od
stranění neshody. Za dar pravé moudrosti. Za jistou osobu. j- řthOl. sestra.

29. St- Sv. Maximina, bisk. (394). — Velépastýřové naši. Zachování postu. Za
dar sebezapřenl. Zadostuěinění za hříchy. Vytrvání v dobrém. 1- bratr.

30- Č. Sv. Gerlaka, ř. prem. 0589). — Za lásku k utrpením. Zdar jubilejním
- průvodům. Přemožení pokušení. Marianske družiny. Dobrodinci chudoby.

31. P. Sv. Anděly Mer., zakl. ř. Urš. (1540) — Ženské kláštery. Za horlivé
kněžstvo. Spolek sv. Vincence z Pauly. Zemřelí údové katol. bratrstev.

L odpustky 100 dní na každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. l

Každý dobrý skutek předpokládá jakousi oběť; a díky Bohu, za našich dnů—
kdy láska křesťanská tak vychládla, nalézáme přece ještě dosti dobrých skutků a
krásných pobožnosti. Než duch obětivosti mizí víc a více. Nestačí, aby křesťanněde
jen něco dobrého vykonal, nějakou přinesl oběť, to učiní i nekřesťan: ale tu žádá
se duch obětivosti, který hotov jest vždy a všude dobře činiti, almužnu udělovati
dle možnosti. Křesťan mající ducha obětivosti zapomíná na sebe, na vlastní blaho,
na své zájmy, aby pamatoval na bližního svého, na jeho štěstí, na jeho blaho a
to pro Boha a z lásky k Bohu. Takový duch obětivosti náleži ku křesťanské doko
nalosti a toho příklady nalézáme na světcích Božích. V době naší, v době hříšné
sebelásky, sobectví, závisti, škodolibosti ba i nenávisti tím jasněji zazáří duch kře
sťanské obětivosti, nezištnosti, lásky, útrpnosti a milosrdenství. »Bluhoslaveni milosrdnía
nebo oni milosrdenství dojdouc, pravil Pán. Kdo miluje Boha, miluje i bližního
svého a kdo umí se zbožně modlit, umí též pro Boha dobře činit svým bližnímÍ
O následujme nejsv. Srdce Pána Ježíše, které se za nás cele obětovalo a ještě nYm
nepřestává za nás obětovati.

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. 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 žádostí.
všeliké skutky i slova svá.. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu. za
ducha křesťanské obětivosti a na všechny úmysly, iež doporučenyjsou na
tento měsíc a na tento den členům Apoštolatu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou, vlast naši alnárod náš
česko-slovanský! O sladké Srdce mého Ježíše. učiň. abych Tě milovalía) 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 spásou1 (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852x;

Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce. oroduj za nás! (Odpust—kw
100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cvrille a Methode. ornduite za nás'
Heslo apoštolské: Občtovatise z lásky k Bohu.

Úmysl v červnu :FKrálovství božského Srdce Páně.

Tiskem &.nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Škola Božského Srdce Páně.
Ročník xxxv. Číslo 7.

( "“ ©
Vím „ale k důvěře, důvěra k lásce, tato k Srdci Ježíše. (Sv. Alfons Mg.) _ Otevřený bok Ježíšův
jest ono slunné město, o němž Isaiafš mluví; neboť zároveň se Srdcem našeho Spasitele otevřena„ndm

Q brána ráje nebeského.(Sv. AntonínPad.)GÉĚĚ

Srdce Ježíšovo!
Jesu, z hloubi Srdce Tvého ! Jesu, z rány Srdce Tvého

proud se i-ine sladkost-i - -< : vytrysk rubin krvavý.

neli, my v moci (luehu zlého, Í Zo tmy bratry světa všeho

znžeň SVů(lCCpekelného, !; vyveď i mne nehodného

(lej mim pomoc s Výsosti. v rajské, prosím, (láluvy.

Ty přístave v žití moí-i, Jesu, Srdce probodené

mln'áněný se všech stran, v sladký pokrm jsi nám (l:ll,

mm žár libé lásky hoří, -—-— pozvi lidstvo unavené,

kóž'se má loď nerozboří, pozvi lidstvo rozholněné,
než him vpluje, chraň ji, chraň. aby 'uždý podíl hral.

Jesu, Jesu, Srdče Tvoje.
lásku, milost, spasení,—
kčž se 7. toho nebes zdroje

nedověry shladí znoje
k pověčnómu blaženi.

'l'. P. va.
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Vydej počet z vladařství svého!
K neděli 8. po sv. Duchu.

Napsal JAROLÍM STANISLAV PAVLÍK.

_'"" ;vangelíum neděle osmé po
svatém Duchu (o nesprave

.dlivém vladaři) dává nám
,; vážné naučení. Oním bo

hatým mužem jest Pán Bůh, „správcem
jest každy člověk. Jedině od nás závisí,
budeme-lí při skládání účtů od Pána
Boha pochváleni nebo pohaněni, odměněni
nebo potrestáni. Všecko, co máme, tělo
i duše, vlohy, úřady, důstojnosti, pocty,
moc a panství i jmění naše jsou statky
od Boha nám svěřené a k správě pro
půjčené. Správa netrvá dlouho, jenom
několik let, a po jejím uplynutí zavolá
nás anděl smrti do kanceláře nebeského

hospodáře, před jeho soudnou stolici,
abychom počet vydali z vladařství svého.
Musíme ukázati denník, v němž naše
příjmy a vydání jsou zapsány. Mame-li
účty v pořádku, byla—li správa naše
dobrá, můžeme—lise vykázati, že jsme

,dobrodiní, milostí a darů Božích k do
brému užívali, tu nás nebeský hospodář
pochválí a odmění. Kdo však milostí
nebeských k urážkám Boha dobrotivého
zneužíval, kdo statky duchovní pro
marnil a mnoho dluhů hříchy svými
nadělal, ó kterak zbledne, když před
nejvyššího soudce náhle bude zavolán,
kterak bude trnouti, když uslyší slova:
»Co slyším o tobě? Vydej počet z vla
dařství svéholc A ten nešťastník nemá

svých knih v pořádku, _on si nic ne
zaznamenal, nezapsal, svědomí svého

nezpytoval, dluhů hříchy svými na
dělaných svátostí svatého pokání ne
vymazal; zkrátka, on nepřipraven odešel
z tohoto světa a musí se teď zodpovídatí.
Ach, jaká těžká zodpovědnost čeká na.
něho!

Než ani nám netřeba se radovati!

Rozpomeňme se na ty mnohé. ba pře
četné hříchy, kterýchž jsme se d0pustili.
Bude-li nám počet vydati z každého
neužitečného slova, čím více, z každého
hříšného slova, zkaždého hříšnéhoskutku?
»Kniha bude "na jev dána, v níž jsou
všecka díla psána, ježto budou ohledánas,
zpívá církev ve mši zádušní. Přistupme
v duchu před soud Boží! Bázeň a strach
námi třese, ani nečekáme na přísný
výslech.

Vydej , počet z_ vladařství svého!
Tolik a tolik roků byl jsi správcemzí
vydej nyní účet za všechna ta léta!
Vydej počet 2 let dětských! Jak jsi
poslouchal, jak jsi se modlil, jak jsi do
kostela chodil, jak jsi pracoval, jak jsi se
náboženství učil? Vydej počet z mnohých
těch hodin, jež jsi daremnostem věnoval,
vydej počet ze všech dobrých naučení,
jež jsi do větru zase pustil, ze všech
lží, jimiž jsi své představené oklamal,
ze všech nezbedností, na nichž jsi účast
měli Ach, kterak budou již ty první
listy denníku u mnohých lidí vyhlížetí!

Vydej počet z mládí svého, řekne
nejvyšší soudce. Vydej ze svých her,



ze svých zábav, vydej počet z tak
mnohých myšlenek, necudných slov, ne
stydatých pohledů, z tak mnohých hodin,
j ežjsi vešpatné společnosti strávil, odpověz
si za všecky, jež si k hříchu svedl a
o nevinnost oloupili Vydej počet z ne
sčetných proklínáni, jež jsi míval každo
denně na jazyku, ze všech mší, jež jsi
zanedbal, ze všech hodin nedělních a
svátečních, jež jsi těžké práci, výstřed—
nostem a opilství věnoval, ze všech
peněz, o něž jsi ženu a děti zkrátil,
a jež jsi sám promarnil. Než i od
manželky bude se počet žádati z vedení
domácnosti a výchovy dětí. Možná,
že přehlédla chyby svých dětí v ne
zřízené k nim lásce, omlouvala je,
místo co by je trestala, možná, že se
nedobrých dětízastávala,dorostlým synům
a dcerám potajmu peníze strkala, aby
svou marnivost a touhu po zábavách
mohli ukojiti, možná, že jim známosti do
volovala, bai podporovala. 0 z jak
mnohých věcí bude se jí zodpovídati.

Vydej počet ze své staroby! řekne
soudce nebeský. Tolik let čekal jsem
na tvé obrácení a polepšení; mohlo by
se mysleti, že již máš bláznivá léta za
sebou a přece jednou přišel k rozumu;
ty však jsi hřešil lehkomyslně, aniž bys
myslel na smrt již zcela blízkou; ty
jsi s pokáním až do konce odkládal,
mysle, že v okamžiku dosahneš toho,
co jiní mnoholetým mrtvením a sebe
zapíráním chtěli si zasloužiti; zodpověz
se tedy ze své lehkomyslnosti.

»Co mám říci v oné“ době, koho
volat v pomoc sobě, an se ctnostni třesou
v mdlobě?c Ba věru, co budeme moci
říci k" ospravedlnění svému při “tak
mnohých věcech nám před oči po
stavených? To však není ještě všecko.
Nejen ze svého života musí se člověk
zodpovidati, nýbrž i ze všech darův a
milostí, jež od Boha obdržel.

Co to slyším o tobě? Vydej účty
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z vladařství svého! Já jsem ti dal
nesmrtelnou a ku podobenství a obrazu
svému stvořenou duši; kólikrát jsi obraz
ten v sobě zneuctil, ba i zcela zničil?
Dal jsem ti zdravé a kvetoucí tělo, nad
to i krásou a půvabem jsem tě obdařil.
Tu však jsi znesvětil své tělo, a krásu
k ukojeni svých náruživostí zneužil. Pět
zdravých smyslů dostal jsi ode mne:
oči, abych slávu a moudrost Boží v pří
rodě pozoroval, ty jsi však je dal v slu
žebnost rozkoší; uši, abys slovo Boží
slyšel, tys však jimi naslouchal řečem
nevěreckým, neslušným a utrhačným;
vůni a chuť jsem ti dal, tys však žádné
chuti neměl na věcech nebeských, zápach
ďábla byl ti milejší; dal, jsem ti jazyk,
abys jím Boha svého slavil a k němu
se modlil; tys však jen- samá proklínání
měl na jazyku, tys jim bližního svého
ošpatnil, jemu na cti utrhal. Dal jsem ti
zdravé údy, vlohy a nadání, tys však
hřivnu svou zakopal, pohodlí vyhledával
a každé práce a námahy se štítil.

To všechno jsou dary přirozeně;
kde však jsou dary nadpřirozené? Kde
je šat nevinnosti, milost posvěcujíci?
Jak pak vypadá ten šat? K nepoznání.
Kde jsou ty mnohe milosti, ta mnohá
dobrá vnuknutí? Vydej počet ze spolu
působení s těmi milostmi! Většího dílu
z nich jsi nepoužil. Vydej počet ze svých
zpovědí! Kolik z nich bylo neplatných,
kolik povrchních a ledabylých? Vydej
počet ze všech přijímání! Mnoho jich
vůbec nebylo, a i ta nemnoha jak spěšná
a roztržitá. Vydej počet z knih, jež jsi
četl, z kamarádů, s nimiž jsi obcoval,
ze společnosti, jež jsi navštěvoval! Vydej
počet ze svých úřadů, hodností a vyzna
menání, zdali jsi po nich bažil, zdali
jsi je zasloužil, a jak jsi je zastával,
zdali ke cti Boží a k blahu bližního,
anebo jen z lakoty a ctižádosti? Vydej
počet ze svého majetku, jejž jsem ti
jen k správě propůjčil! Je získán poctivě,

13*
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bez hříchu? Používal jsi ho k dobrým
skutkům, ke cti a chvále Boží a k umír
nění bídy bližního svého? anebo nechal
jsi jej ladem ležeti jak lakomec? Výdej
počet z vladařství svého!

Ach, kterak bude člověk trnouti a
strachem se třásti při vypočítávání toho
všeho, z čeho se mu jest zodpovídati!
Jak se ulekne seznamu svých hříchů!
Kéž bychom, milí čtenáři, častěji mysli'i
na tento posledni výslech, na tuto pře
hlídku našich účtů; kéž bychom se již

bychom se již nyní po přátelích ohlédli,
již by nám potom pomohli, jak to učinil
správce nespravedlivý. Přátelé ti, kteří
nás až za hrob doprovázejí, jsou dobré
skutky. >Učiňte si přátely z- mamonu,
aby, když by s vámi šlo ku konci, do
věčných příbytků vás přijalic, dí Spasitel.
Čiňme tedy dobré, používejme dobře
všech darů a milostí, jež nám Bůh udělil,
pracujme s hřivnou, kterouž jsme do
stali, aby nás Pán Bůh jako věrné slu
žebníky jednou pochválil a do radosti

nyní na ní připravili, majíce denník své uvedl.
svého svědomí vždy v pořádku; kéž

Věřím V Boha.
(Část další.)

V. Trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest.

tomto článku víry uvádí se nám na mysl nejhorší, ale zároveň také
nejslavnější událost z celých dějin světových.' událost, která nemá

7 sobě rovné. Ježiš, jednorozený Syn Boha živého, trpí a umírá za.
hříšné lidstvo. Utrpení a smrt Páně, jest událostí jedinou svého druhu,
jak podle osoby trpítele tak podle množství a hořkosti bolesti jeho,

tak podle ceny a užitku této oběti. Proto jesta zůstane smrt Ježíšova věčně
památnou, věčně dojemnou, věčně spásonosnou. Chystajíce se tudíž o této přesvaté
a přeslavné události utrpení a smrti Pána našeho Ježíše Krista rozjímati, padněme
v duchu svém na kolena před, svatým křížem a vyprosme si od Ježíše osvícení
mysle a milostnou pomoc, abychom rozjímali, ku" cti Jeho a spáse naší, a z utrpení
Páně čerpali posilu & útěchu v utrpení svém.

O jak bychom rádi putovali tam do svaté země, kde Spasitel žil, trpěl,
zemřel, kde zázraky svými města i dědiny oslavil, kde nesčíslnými kroky svými
celou zemi posvětil. Jak rádi bychom shlédli tu posvátnou výš'nu Kalvarii, která
pila předrahou krev Syna Božího, jak rádi bychom pokíekli u hrobu Páně ve
skále vytesaného, & slzami vděčnosti i lítosti smáčeli studený kámen, jenž nesl
mrtvé tělo Páně. Avšak není každému dopřáno štěstí a radosti této; proto ne
mohouce tělem, alespoň duchem zaletme v místa tato posvátná. A tu první na
horu Sionskou do prostranného večeřad'a, kde Ježíš s apoštoly svými naposled
stoluje, a dle nařízení Mojžíšova beránka velikonočního jí. Nedaleko místa toho
v jiném sále, v domě velekněze Kaifáše shromážděna jest téhož času však vysoká
rada židovská a radí se, kterak by se Ježíše způsobem nepříliš nápadným zbavila.
»Jenom ne v den sváteční, tak rozumuje zloba jejich, aby nenastalo jitření v litu
Radí se sem a tam a nemohou se shodnouti. A hle, tu posílá jim satanáš sám
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posilu a radu. Jeden z apoštolů Páně, nešťastný, mamonem zaslepený Jidáš
lškariotský, vplížil se do rady a táže se: »Co mi dáte &já vám ho zradím?c Sotva
zavzněla slova ta z úst muže, jejž byl Spasitel docela k něčemu jinému vyvolil,
rázem utichl hluk a křik a radOsti ďábelskou rozjasnily se tváře jejich. To je
přece muž, jakého hledají, za peníze prodá jim mistra svého, za bidný groš zradí
jim dobrodince, Pána, Boha svého. A peníze mají a rádi dají, jen když povede
je ku zničení nenáviděného Krista. I pospíšili a smluvili s ním cenu, 30 stříbrných,
cena to asi zač se otrok kupovával. A Jidáš béře bídný tento a hříšný peníz &
páše zločin, pro nějž lidská řeč ani pravého slova nemá a proto jmenuje to slovem
ohyzdným »zradax. Jidáš zrádce! Peníze jsou mu milejší než ten dobrý Pán,
kterýž ho k hodnosti apoštolské byl povznesl a tolik miloval, tolikráte varoval.
O jak je přece Hospodin shovívavý. že bleskem nesmetl ohavu tuto s tváře země
a nevrhl ji do propasti pekelně! Však ji Jidáš neušel. A tak co ostatní
apoštolé radují se při poslední večeři s Mistrem, prodán jest tento jejich drahý
Pán nepřátelům nejhorším a to jedním z jejich počtu!

V sále Sionském sedí Pán za stolema kolem apoštolové jeho. I.lidáš
osmělil se bráti podíl na podivné této slavnosti beránka velikonočního; přichází
s tváří pokryteckou — jakoby byl neviňátkem; věru prohnaný to dareba a
podvodník, neboť. pod škraboškou nevinnosti skrývá se mu v srdci hrozný hřích,
zrada. V jakou bezednou zkaženost upadnouti může člověk, zaslepitili se dá
mamonem Zapomene na všecko — i na Boha i na duši svou a zlato a penize
naplní celou jeho mysl, celé jeho srdce!

Naposledy stoluje Spasitel s milými apoštoly. Za nedlouho začne utrpení,
které se skončí hroznou smrti, za nedlouho vyrván bude z jejich středu, spoután
a vlečen jako zločinec k soudu. A ten, který ho k tomu vyda, zradí, ten již sedí
v jeho blízkosti a přemítá, který okamžik by se asi k tomu nejlépe hodil. Kristus
ví vše, cítí vše, a jako otec loučící se s dětmi, tak mluví Pán o své budoucnosti.
Apoštolé ale nechápají. skryto jest jim ještě, co nejbližší budoucnost přinésti má.
Hodiny míjejí, čas utíká, již chystá se Pán s nimi se loučiti, ale nežli je opusti
tělesně, zanechá jim památku drahou, svatou, sama sebe. Chcet' s nimi ustavičně
býti až do skonání světa. Nebylo- mu na tom dosti. že se v bídném narodil chlévě,
že jho chudoby po celý život nesl, že pravdě učil. Boha hlásal, skutky zázračné
a láskyplné konal. Nebylo mu dosti na tom, že chtěl vzíti na sebe kříž a s ním
útrapy největší a že na tomto kříži za lidi zemříti chtěl, to vše lásce jeho nedo
s!:íčílo. Zůstati chtěl u nás po všechny dny až do skonání světa, on sám, v osobě
>vě božské, opravdově a podstatně.

[ běře do svatých rukou svých chléb přesný, modlí se, pohlížeje k nebi.
žehná jej, láme a dávaje ho apoštolům za pokrm, praví: »Vezměte &jezte, totoť
jest tělo mě.: Nikoli chléb, ale tělo své dává jim za pokrm, tělo své ve způsobě
chleba. Podobně běře kalich s vínem, modlí se, žehná a jim dává řka: »Vezměte
a pijte ztoho všichni, totoť jest krev má, která vylita bude na odpuštění hříchů.:

_ Tu se obětuje Pán za nás způsobem nekrvavým, jakož se den po tom
obětoval na kříži způsobem krvavým. Totéž tělo, které za hříchy naše na kříži
pnělo, tutéž krev, která s kříže kanula, dává Spasitel apoštolům ve způsobach

chleba a vína a to netoliko jednou. nýbrž po celý čas se tak díti má až do skonání
světa. Neboťhned potom nařizuje jim »tot čiňte na mou památku-. Proto
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praví sv. Augustin: »Kristus držel sama sebe v rukou a dal se apoštolům za
pokrm a nápoj.: Pokrm to nejsvětější, nápoj to nejsvětější, určený ne pro tělo,
ale pro duši. Tak asi upozornili se v posvátné chvíli této apoštolé na slova Páně,
který děl: »Já jsem pravý chléb života; ne jako manna, kterou jedli otcové vaši
a zemřeli. Tentoť jest chléb, který s nebe sestoupil, aby každý, kdo z něho jí,
nezemřel. Já jsem chléb živý, jenž s nebe sestoupil. Kdo z tohoto chleba jí, žíti
bude na věky. Chléb však, který já vám dám, tělo .mé jest za život světa. Tento
chléb jsem já.: (Jan 8.). Tuto nekrvavou obět chtěl Pán ve světě obnovovati,
opětovati, proto ustanovil apoštoly za kněze její, dal jim moc totéž konati, co konal
on, chléb totiž v tělo jeho a víno v krev jeho proměňovati, požívati a jiným
podávati. Kristus byl při poslední večeři veleknězem a tu apoštoly na kněžství
posvětil, dávaje jim moc přinášeti Bohu obět nejsvětější a nejmilejší. Tělo a krev
Syna jeho. A s apoštolů přešla moc na jejich řádné nástupce svěcením kněžstva.
Biskupové a kněží sv. cirkve katolické přinášejí platně a dovolené nejsvětější obět,
mši svatou, proměňujíce .chléb a víno v tělo a krev Páně. Jsouť Ježíšovými
viditelnými zástupci, skrze ně působí Ježíš neviditelné. O jak velikolepý to důkaz
lásky Ježíšovy k nám! Za pokrm se nám dává a za nápoj a den co den obětuje
se za nás, jako tehdy na kříži, a snímá hříchy světa. 0, jaký to zázrak lásky a
moci Boží! V nepatrné podobě chleba a vína jest Bůh, král nebes a země, Spasitel
náš přítomenj v nejsv. Svátosti oltářní jest Ježíš Kristus, jenž nás očišťuje, sytí
a posvěcuje. () jak hrozné jest to tajemství! S jakou posvátnou bázní máme
dlíti v chrámu Páně před_Kristem Pánem zde přítomným, s jakou zbožnosti máme
obcovati oběti mše svaté, s jakou čistotou srdce přijímati tělo a krev Spasitelovu!

,Co nedal Pán andělům, to dal nám — sebe sama za pokrm a nápoj.
Jaké to tedy pro nás vyznamenání, můžeme-li ve sv. přijímání Spasitele přijmouti.
On nás povznáší za dítky své, ba spojuje se s námi co nejúžeji, abychom splynuli
s ním. »Kdo jí mě tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm-, tak
ujišťuje nás Pán; sv. přijímání jest nejsvětějším naším úkonem a nejslavnějším
vyznáním víry v Spasitele. Jest však také nejutěšenějším závdavkem budoucího
z mrtvých vstání a spásy věčné, neboť pravil Pán: »Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, ten má život věčný a já ho vzkřísím v den nejposlednější: Jak drahý, jak
vzácný to dar, jaký to zázrak lásky Boží je tedy nejsv."svátost oltářní! Kéž bychom
si toho byli vždycky vědomí, a toužili po tomto nebeském pokrmu! O kterak by
to jinak vypadalo ve světě, kdyby křesťané lačněli po tomto chlebu andělském;
ctnosti by kvetly, hříchů by ubývalo, neboť jen čistý srdcem hoden jest pokrmu
tohoto. Čím více se lidé vzdalují stolu Páně, tím více mizí zbožnost, víra, horlivost,
čistota, neboť není pomoci Spasitelovy; tím více pak ovšem zahnízďuje se netečnost
& vlažnost ve víře, ba i nevěra, tím více roztahuje se zlo a neřest, tím více ale
také upadá lidí v nespokojenost vezdejší a záhubu věčnou. Bez Krista nejsme
ničím, bez Krista nemůžeme nic. Proč bývali prvotní křesťané tak horlivými?
Proč mohli odolati největším pokušením, vytrpěti nejhorší útisky a pronásledování ?
Proč mezi nimi láska panovala a ctnosti kvetly, že i tehdejší pohané se tomu divili..
a křesťany za vzor spořádaného života pokládali ? Proč tolik křesťanů z dob starých
došlo koruny slávy v nebi? Proto, že Kristus byl*s nimi a v nich, neboť co nej—
častěji a také nejhodněji ho přijímali v nejsv. Svátosti, proto že nežili oni sami,

nýbrž živ byl Kristus v nich. _Proto tajůplné spojení jejich s Kristem Pánem sílilo



183

je, těšilo je, učilo je, chránilo je; spisovatelé církevní praví o dřevních křesťaneeh,
že odcházeli od stolu Páně jako lvové, plni horlivosti, sily, ohně pro Krista,
Pána svého, a sv. jeho víru i zbožný život. Jestliže tehdy Kristus Pán takými
dary obdarovával své vyznavače, neměli bychom my nyní po tamtéž toužiti?
Nejsou doby naše podobny časům starým, co do pokušení, pronásledování, byť
nekrvavého, ale tím nebezpečnějšího? Nevidíme, že zlo se rozlézá a nesčetní že
v něm zálibu nalezají? Nevidíme, že horlivost ochladla, láska potuchla, poněvadž
ta pevná, nezdolná víra se zviklala? Kdo pomůže nám? Jediný Kristus Pán.
Tam u stolu Páně ve svatém přijímání hledejme útěchy, posily, tam ujme se nás
Bůh a bojovati & pracovati bude s námi a pro nás. Proto předpisuje církev svatá
věřícím sv. přijímání v životě i při smrti, proto přeje si, by dítky její co nej
častěji přistupovali, ovšem po důkladné přípravě, čisti na duši, k těmto “hodům
nebeským. Ne jako Jidáš, máme přijímati tělo Páně, tak Boha ještě více urážeti
a sobě smrt věčnou připravovati, nikoli, nýbrž jako ostatní apoštolě, o nichž sám
Spasitel děl: »Jste čistic. Kéž poznáme jednou, co nám k blahu slouží, a toho
užíváme, abychom nemusili slyšeti jednou u soudu výčitku z úst Spasitelových:
»Chtěl jsem vás živiti, síliti, těšiti, posvěcovati, sama sebe jsem vám za pokrm
duší vašich dával, vy však jste nechtěli; věci 'pozemské jste více milovali, jich si
v ce vážili nežli mne.: O běda nám pak, nebot jaký by nás pak očekával ortel?

BOH. BENDL.

0 Apoštolátu svatého Cyrilla. a"Methoda.

poštolát, zvolna sice, přece
ale utěšeně zkvétá, a pokud

rozvinuje činnost. Třeba nám
zvolati se Samuelem: »Až

potud pomáhal nám Hospodina
a dodejme >a On pomáhati bude i na
dále, pakli i my se přičinímelc

Apoštolát o to dbá a dbáti má, aby
naši bratří slovanští podporováni byli
v náboženských potřebách svých Bolně
to dojímá, vidíme-li, že Francouzi pod
porují pobratimy naše, a my že doposud
v tom ohledu málo jsme činili.

Poslední pak cil a účel Apoštolátu
úplně shoduje se s přáním tak zhusta od
papežů, hlavně od nynějšího sv. Otce, tak
vřele a toužebně projadřovaným — Unie
cili jednota všech Slovanů u víře. Apo

\ '? prostředkystači,blahodárnou '

štolát jest spolek, který všech nás se
týká, a proto ujměme se díla jeho.

Po přednosti úlohou jestvelebněho
duchovenstva, aby po přání našich nej
důstojnějších arcipastýřů ve farnostech
svých apoštolát zaváděli a rozširovali.
Netřeba vpopírati, že hlavně v nynější
době úlohou to jest nesnadnou. Mnoho a
mnoho jiných spolků a bratrstev se za
vádí. Nicméně přece Apoštolát, jakožto
spolek hlavně náš, dovolává se rozšiřo
vání a podpory tuším přednější & na
újmu jiným spolkům právě býti nemusí.
Třeba uvážiti, že kdyby dnes všude za
veden byl Apoštolát, mohlo by se ročně
v diecési z příslušné polovice peněz se
braných přemnoho vykonati. Třeba úplně
uznati obtíže, než nicméně v každé far
nosti budiž aspoň ve známost uveden; dle
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zkušenosti sdělených časem členové i do
brodinci se přihlásí. Kde potuchy ani
nebylo o podobných spolcích, stal se Apo
štolát p0pularním. Velebné duchovenstvo
různé podniky ochotně a vydatně podpo
rovalo, z nichžto mnohé obrátily se pak
přímo proti víře, zde při Apoštolatě obavy
té ovšem není.

Ale třeba též, abystei vy, milí čte
náři stavu světského, pro Apoštolat se
zaujali. Kněží mnohdy si již ani netrou
fají, vám něco sděliti a oznámili, by vám
na obtíž nebyli. Přihlaste se u nich sami
a tim dobré věci velmi prospějete. »Nena
mítejle, že těch sbírek mnoholc Tot“

pravda, ale pravda též, že ať se vyskytne
jakakoliv sbírka, vždy v seznamech téměř
tytéž osoby poznačeny jsou, kdežto tisíce,
ač mohou, na nic ničím nepřispívají.
Kdyby všickni vždy třebas jen tím vdovim'
trojníkem přispívali, vše jinak by do
padalo. Bez velkých obětí veliké věci

by se pořídily a uskutečnily.
Děj se tedy, čtenáři milý, kdožkoliv

jsi, nakloniti a staň se údem aneb do
brodincem Apoštolatu svatého Cyrilla a
Methoda pod ochranou bl. Panny Marie.
Pomni, že víra naše, že naše o'táře a ka—
zatelny národ náš zachránily. Jen pro
létni v duchu, jaké divy obrodu u jedno
tlivců i u n-rodů víra Způsobila. jak zá
klady ku vědám a osvětě položila, jak
doposud vysila missionáře tam, kam noha
vzdělancova ještě nevkročila, aby celé

národy přivedla k důstojnosti lidské!
Pumni, kterak s křízem přináší národům
první knihu a základ klade u nich ku
pravé osvětě. Z údolí málo uvidis; vystup
na kOpec, a. zcela jiný rozhled budeš míti
před sebou. Vyjdi, obrazně řečeno, z údolí
spisů lživých a víře nepřátelských na
kopec spisů pravdě sloužících a jinak
soudili budeš o'viře, a nebudeš í váhati
přispěli něčím na rozšíření víry, váhati
nebudeš, Pánu Bohu, jak náš Kubínek
pravíval, desateček pranepatrný odváděti,

,0

aby On si jej sám nebral různými po
hromami a neštěstím.

Nerozpakuj se tedy, čtenáři milý,
stati se členem neb aspoň dobrodincem!
Na Velehradě jsme viděli, že se dali
zapsati hrabata, kněžny, poslanci, advo
káti, dámy vznešené, professoři, učitelé,
učitelky a akademici atd.; viz jaké před
chůdce máš, k těm přidružiti se nebudeš
přece váhati?

Zapomněl jsem udatí, jakou budeš
míti povinnost. Dotyčný odstavec stanov
zní: »Každý spoluúd apoštolatupomodlí'
se každodenně jednou Otčenáš a Zdrávas
Maria s přídavkem: „Svatá Panno Maria,
sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!“
a přispívá nejméně 1 kr. r. m. měsíčně,
čili 12 kr. ročně.: Kdo Apoštolatu jedině
modlitbou nebo jen peněžitou podporou
slouží, mimo spolek stojíce jako dobro
dinci jeho vážení jsou a na všech pří
mluvách a zásluhách spolku podíl mají.:

Než ukončím, přímo chci pověděli,
na čem vlastně nejvice záleží.

Jistý spisovatel v knihách svých vždy
a vždy čtenáře své napomíná: »ne, milý
čtenáři, abys to přečetl, odhodil atd., ne,
uskuteční, co jsi zde četl, já tě jinak ne—
pr0pustím atd.< Tak třeba i zde jednati.
Nc -—ne, milý čtenáři. neodkládej listu
tohoto, dokud pevně si neumíníš, že ihned
se staneš členem aneb dobrodincem Apo
štolátu. Nerci, však oni mne vyzvou, oni
mně pošlou provolání. Neočekávej toho,
neb také vybírání poštou a rozesílání
provolání, at nic nedím o ohromné práci
s tím, brzy nyní polovici příspěvků po
hlcuje, a přece pro to podobné pod—
niky nejsou.

Tedy opravdu, staň se členem aneb
dobrodincem Apoštolátu! Nebudeš želeti
okamžiku, kdy se pro to rozhodneš, budeť
to tvůj nejvlastnější prospěch.
' Také by měl každý ve své závěti pa
matovati na Apoštolát. Jako druhdy ne
bývalo testamentu bez odkazu na normalní



fond tak zavládni krásný zvyk: nebudiž pamatováno bude, když v prach apopel
závěti bez odkazu. třebas i pramalého, budeš obrácen. Na všem, co Apoštolát
pro Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda. v život uvede, podíl a zásluhu míti budeš.

Apoštolátspomoci Božízkvétati bude | ] končím slovy královského pěvce:
a doufá, že i toho docílí, že bude budo- .Hospodine, zachovejž dobrou vůli čtenářů
vati chrámy, ústavy atd. Ty pak sejdeš mých a dej jim vytrvalost v službě Tvé.:
s očí a sejdeš s mysli, ale v chrámech Sv. Maria, sv.“ Cyrillc a Methode,
těch a v ústavech těch i tenkráte na tebe orodujte za nás!

WĚWWŠ ??ĚÝĚŠĚĚ'ĚĚÝĚWĚĚĚĚ

Cim musí býti missionář v Gině?
Z »Chinesischesa od R. Picpcrn podává F P. KOSÍK.

Přišel jsem, abych obětovánbyl- Prozíravý, jenž oči má a přece často

(1. Král. 16. 2.) ] slepým jest.
o jest missionář? -— Muž Slyšícím, který často hluchým jest.

* s křížem v ruce, který káže Bojovníkem Božím, vojínem Ježíše
pohanům ve stínu palmy nebo Krista.
na tržišti, muž kolem něhož Skalou v moři, kovovým sloupem.

se tisíce po spáse toužících Toť obraz pravého missionaře: ta
shromažďují,.by se křesťany kovým má a musí býti.

stali? — O nikoli, takovým je missionář Předně tedymužem »velkéhosrdce-.
v obrazotvornosti, jak si ho mnozí Evro- Proč pak? Poněvadž svým srdcem celý
pané představují, ne však missionář svět objímati má, poněvadž jeho zrak
skutečný. — Co jest tedy missionáí' nesmí se na vlast pouze omeziti. Svět
pravý, jak ve skutečnosti vypadá? jest mým polem: praví vzdělanost, prů

Jest to snad Číňan s dlouhým copem mysl a vynálezy. Tak mluví i missionář,
&dlouhým vousem, s černým kloboukem a právě on vším právem. Jeho Pán a
na hlavě a s dlouhými boty na nohou; Mistr mu nařídil: »Jdi do celého světa
s vějířem v ruce, s velkými brejlemi akaževangeliumvšemustvořeníla »Žádej
ná nose? — Nikoli, ani tak nevypadá ode mne a dám ti národy v dědictví a
missionář, nýbrž hejsek. Cop ovšem patří končiny země v majetek Tvůj !: A mis
k osobě missionářově a krásný vous není sionář jde do toho dílu světa, kam
v Číně také k zahození, to však jsou z poslušnosti jíti mUSí. Jeho srdce chová
pouze vedlejší ne však hlavní věci pro v sobě všecky lidi, stejně je milujíc, ať
míssionáře- jsou to lidé černé nebo žluté pleti a

Nuže, jen žádné napínání obrazo- proto láskou svou objímá duše nejvzdá
tvornosti, žádné blouznění! Co jest tedy, lenějších a nejodlehlejších dílů světa,

vlastně čím m a a “_musi b ýti mis— duše, jež nikdo nemiluje, nad nimiž nikdo
sionář v Číně? smilování nemá. _

Mužem velkého srdce a dobrého »S velkým srdcem, se zdravým ža
žaludku. ludkem.: »Jezte, co se vám předkládat,

Mužemtvrdě kůžeapevneho zdraví. napomíná božský Spasitel. Často však



nemá missionář ničeho k jídlu, a postní
dny musí umět snášeti. A často, co k jídlu
dostane, nad tím musí oči zavříti, ústa
otevříti : zapáchající vejce, housenky, žáby,
p-'í maso, česnek a podobné, to vše musí
snášet. Důležitým požadavkem na každém
missionáři je, míti dobrý silný žaludek.

»Tvrdou kůži, pevné zdraví:: třetí
vlastnost missionáře. Otrlou musí býti
kůže missionáře jednak proti žhavým
paprskům slunečním, jednak proti třeskuté
zimě sibiřské. A často nutno, zdraví
v šanc vydati, nutno sebe obětovati za
spásu duší, a při tom z veselého srdce
zvolati: »Hle, Pane, jsem připraven:
jak Ty chcešh

Musímíti dobrý zrak, a přece mnohdy
slepým býti, musí míti dobrý sluch, a
přece mnohdy hluchým býti. Věř mně,
milý čtenáři, že vůbec těžko jest, v dýmu
státi a nezačerníti se. Bělostná lilie,
postavena do kouře, skloní v brzku
svoji hlavičku; veta jest po její kráse.
Ibílý mramor, lesklé perly, pozbudou
svého lesku, jsou-li v mraku, dýmu.
V pohanských zemích vane pohanský
vzduch, vystupují černé mraky hříchů,
i nejčistší ctnost se poskvrní, není-li
dobrým andělem chráněna. Prach a kouř
boje stále se vznáší nad hlavou mis
sionářovou jako tmavé mraky, jež všechny
věci zatemňují. Tu třeba je mu modliti
se: »Odvrať, Pane, oči mé, aby nepatřily
na marnosti: Tu musí býti nevidoucím,
maje dobrý zrak. A jaké zvuky“ často
doléhají k jeho sluchu? “Jaké řeči slyšeti
jest obyčejně mezi pohany? Pohané
mluví pouze o časných a hříšných věcech.
Boha neznají & nenazývají Jej svým
otcem. A missionaři samému v cestu se

kladou obtíže, dochází posměchu, sápají
se na něho. — Co má ubožák činiti?

Musí býti hluchým maje dobrý sluch!
Co jest missionař? Čím má a musí

býti? —_ —

»Kovovým sloupem.: Vítr duje, déšť

silným proudem pada, blesky se křižují,
hrom burácí: a missionář stojí pevně,
bez bázně, nepohnutě. Toť obraz mis
sionaře, čim býti má. Jeho víra, jeho
ctnosti musí jako maják jasně svítiti
v temnu hříšného světa. »A kdyby se
svět i v kusy rozpadl, ——bez bázně
stojí tu missionař na zří'ceninách.: Mis
sionář musí se naučit na zřícenínách

svého kostela, který postavil, který ho
tolik potu a námahy stál, svého Boha
a Pána chváliti; klidně musí svých očí
ku hvězdnatému nebi pozdvihnouti, kde
milý Otec trůní, a v jehož ochraně na—
lezá vždy štěstí a útěchu:
»Byt zloba, hřích a všaká bouře vládla v světě,
t-u štěstí, útěcha, mír v Bohu jenom kvete.e

»Skalou v moři.: Proudy mořské
na ni dorážejí, vlny divé do ní bijí,
pěniva voda už nad ní stříká, skála však
stojí nepohnutě, vzdoruje všem nárazům.
Tisíce vln na ní se rozbilo, skála však
zůstala pevnou —- toť obraz missionáře,
jakým býti má a musí.

Pohleďme na mladého, statného mis
sionáře, který ponejprv vkročil na půdu
pohanskou. Hlavu má plnou plánů, kypí
zdravím 'a silou. Skoro se mu zda, jakoby
jeho předchůdcové to nečinili dobře, tak
a tak bylo by to lepší; nyní tomu bude
jinak. '

Dobrák! Jak se zklame, snad v
krátkém čase, snad velmi brzo! Spatří—lí
bezvýsledně své práce, bezúčelnou svou
námahu; bude-li nucen po mnoholeté
práci,'práci namahavé se modliti: »Pane,
týdny, měsíce, léta jsem pracoval, avšak
nadarmo-, pak se snadno může státi,
že pozbude zmužilosti a odhodí zbraň.
Než, tu teprve musí pevně státi; pak
teprve musí bojovati, udatně bojovati,
bojovati zvláštní zbraní — trpělivostí:
»V trpělivosti své vládnoutí budete dušemi
svýmí.c ] tehdy musí pevné státi jako
skála v moři, jako kovový sloup. Byť by
na něho dopadaly nehody sebe více a
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zničili jej úsilovaly, odrazí se od něho
a roztříští se, jestližejen nepohnutě stojí,
pevně důvěřuje V.Boha, ozbrojen trpě
livostí. Pak také jemu nadejde doba, kdy
vyjasní se hladina jeho nitra a modrá
obloha a zářící slunce SpOkth nosti zazáří
v jeho duši. Tenkráte v trpělivosti za
chránil svoji duši, a nejen svoji duši.
nýbrž i duše tak mnohých, kteří mu
svěřeni byli.

Skála v moři na pevném, žulovém
zakladu. jest pevna sama v sobě ne
potřebuje jiného základu. Tak imissionař.
Pevná povaha jeho musí zahy býti v duši
založena, hned v domě otcovském. A na
pevných zakladech křesťanského života.
založených zbožnou matkou. má budoucí
Ži\'0t křesťanských ctností vyrůstati k ne
beské výši, pevně a dobře. i největším
bouřím vzdoruje. A vejde-li missionář
do skutečného života, pak musí již uměti
svými silami a svou přičinlivostí praco
vati; Napomínající jej vůdčí hlas jeho
představených zřídka kdy již uslyší. sám
zůstaven sobě ve světě. nespatří ani

dobrého příkladu svých zbožných Spolu
bratrů; zvláštní okázalé vlastnosti ne
povznašejí více jeho srdce; důstojné
chrámy, bohatě zdobené oltáře, toho více
nespatřuie; tklivé zvuky varhan, mohutné
hlaholení zvonů s vysokých věží, zařící
světla svící &lustrů: toho všeho postrádá.
Vonné kadidřo nezpřijemňuje mu jeho
modlitbu, libý zpěv z tisíce pějících srdcí
nepovznaší mysli jeho vzhůru. Tiše se
mndlící Spasitel v samotě na hoře v tichu
nočním ——tot jeho obraz: všemožna
jednoduchost, často nejvyššího stupně
samota. Tu musí čerpali ze starých
pokladů, jež si nahromadil v domě
otcovském, v domě miSsijním; tu musí
býti zbožným, s Bohem těsně spojen, i
bez zevnější pobídky, bez příkladu; tu
musí pokušení a boje všeho druhu mužně
snášeti; zbožným býti, byt' pohany ob
klopen, zbožným zůstati mezi hříšníky;
dosti míti na tom, comu zůstalo, a to
je to hlavní — totiž Ježíš Kristus sam,
oběť mše svaté.

(Ostatek příště.)

Život blahoslaveného Františka Cleta,
kněze z tovaryšstva missie svatého Vincence z Pavla.

(Část další.)

jednoho roku celou kře—
sťanskou osadu v Kiang-si

přetvořil. Jeho ovečky jsouce po mnoho
let zcela opuštěny, skoro všecko z kře
sťanské víry zapomněly, čemu se od
dřívějších missionářů naučily. Neměly
téměř nic křesťanského, kromě svatého

křtu, byly velice povérčivy, skoro již
pohany. Blahoslavený František jim ta
kovou péči věnoval, že se i vzornýmí

ehledíc na tyto obtíže pů- | křesťany stali. Bůh dal i svému sluhovi
subil náš blahoslavenec ! milost, že mnoho pohanů na víru kře
tak požehnaně, že během : sfanskou obrátil. Za půl druhého roku

svého působení v Kiang-sijském kraji
pokřtil sto dospělých a byl by jich více
pokřtil, kdyby byli dokonale ve víře
vycvičeni. Byl však proto tak opatrný,
poněvadž nabyl přesvědčení, že katechu
meni (t. j. pohané ve víře cvičení) před
časně pokřtění v čas pronásledování od
víry odpadávají, příbíjejíce na dveře domů
svých obraz ďábla na znamení, že se
víry odříkajl. V kraji Kiang-sijském pobyl
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hl. Clet asi půl druhého léta. S krajem
Kiang-sijským sousedil kraj Hu-kuangský,
kdež také dva jeho spolubratři působili.
Byli to pánové Aubin (Oben) a Pesné,
kteří již před naším missionářem do Číny
se dostali. Oba spolubratři byli již celí
námahami vysílení. Neměli-li nemocem
podlehnouti, bylo jim třeba pomoci. Tuto
pomoc jim poskytl náš sluha Božl, jsa
od svých představených do Hu—kuangu
poslán. Bylo to roku 1793. Kraj Hu-ku
ang—skýje jedním z nejbohatších krajů
rozsáhlé říše Čínské, jež ve svém objemu
má přes 400 milionů obyvatelů. Kraj
tento byl pro svou rozsáhlost na dva
veliké okresy rozdělen. První okres na
zýval se Hu-pé a rozkládal se na 127
mil délky a 70 mil šířky; Druhý [lo-nan
měl na 120 mil délky a na 100 šířky.
Oba dřívější missionáři brzo po příchodu
blT Františka Clet nemohouce více na
mahám čeliti, zemřeli. Křesťané tohoto
kraje byli opět lidé z nejchudších tříd
obyvatelstva. Roku 1784. byli ubožáci
strašně od pohanů pronásledováni, mnozí
od víry křesťanské odpadli, jiní opět ve
víře kolísali. Svatý missionář takořka
zdvojnásobnil své síly. Pracoval seč mu
síly stačily. První péči věnoval dítkám.
Shromažďoval je s obzvláštní láskou.
kolem sebe, laskavě se k nim měl, hleděl
si jejich náklonnost získat a vyučoval
je základům svaté viry s obzvláštní horli
vostí a vytrvalostí. Založil také pro ně
Spolek andělský, aby'je svatí andělé
strážní k větší horlivosti v učení se
katechismu vybízeli; dobré chlapce časem
odměňoval malými dárky a vlídnou po
chvalou, _ano i mnohé mladíky čínské
vyučoval ve světských vědách; když je
vycvičil, poslal je do Pekingu. kdež byli
pod vedením spolubratra pana Ghislaina.
(Gisléna) dále vyučování a vychováváni
a zůstali—li hodni, na kněze posvěcení.
Mnohé čínské kněze takovýmto způsobem
bl. František odchoval. V Číně až posud

panuje zrovna ďábelský obyčej, že rodiče
jim nepohodlné _dí-tky utopiti nechávají
aneb leckde je pohodí. Svatý kněz znaje
cenu duše krvi Krista Pána vykoupené
pečoval o to, aby takové ubohé pohanské
dítky byly pokřtěny._ Sám takových dítek
mnoho pokřtil, dal je vychovat, a vydal
zvláštní nařízení, aby se takové dltky
beze křtu svatého umřít nenechávaly.
Kdo jenom p0píše jeho vroucí touhu po
spáse duší? Kolik křesťanů v celém kraji
Hu-kuangs' ém ve víře utvrdil, kolik po
hanů zase tu pokřtil? To je vše jen ve
knize života zaznamenáno, to ví jen Pán
Bůh sám. Po celých 17 let, co v kraji
hu-kuangském apoštoloval, neustále chodil
od obce k-obci, shromažďoval své ovečky
kolem sebe, vykládal jim katechismus,
kázal, urovnával rozepře, modlil se s nimi,
radil jim v jejich záležitostech věčných
i časných, navštěvoval nemocné, těšil je,
poradil jak se v nemoci zachovati mají,
nebo každý missionař,chce-li v pohanských
krajích účinně p_ůsobiti, musí i v ne—

mocech umět raditi; ale především zpo
vídával >Vé svěřence nezřídka devět až

deset hodin za den. Ačkoliv mu, jak se
vyjadřuje, zpovídání »kříža dělalo, přece
se mu s nejvťtší píli věnoval. Když se
zas do svého »slaměného paláce-, jak
žertem své chaloupce, ve které se dvěma
člnskými missionaři přebýval, říkal, na
vrátil, znova pracoval a se modlil. O desíti
hodinách obyčejně šel spat a o čtyřech
ráno byl opět na nohách; vykonal svou
ranní modlitbu, rozjímal, sloužil mši
svatou, a byl vsem, kdož potřebovali
nějaké rady anebo pomoci ochoten po
sloužiti. Největších obtíží působí v Číně
zaopatřování nemocných. Když někdo
onemocní, pošle nejprve pro missionáře,
i když nem c není nebezpečná. Clet
s největší ochotou k nemocným chodil,
ačkoliv to bylo ivelmi vzdáleno, někdy
i deset, dvacet, třicet hodin; nic mu ne—
vadilo, že kolikrate celou noc cestou



strávil. Nejednou bylo mujíti na takových
apoštolských cestách-v_dešti a bouřce,
byl mokrý, že nebylo na něm ani suché
niti, když přišel na místo, neměl mnohdy
krát jiného obleku na převlečení, a musil
přenocovati v chatrči na polo zbořené,
se všech stran všelikému povětří vy
stavené. Místo co by se před deštěm
skryl, se všech stran na něho teklo.
Vždy jen vyhledával spásu duší zblou
dilých & čest Boží. Svým spolubratřím
missionářům předcházel nejlepšími pří
kladem v plnění “řeholních a kněžských
povinností. Spolubratři si ho tak vážili,
že píše o něm blahoslavený Jan Gabriel
Perboyre, missionář za dvacet let po
smrti bl. Cleta umučený: »Všichni okolní
kněží utíkali se k němu o radu jako
k nějakému proroku.. Jiný missionář
z Makao na své působiště se ubírající
nenašed Cleta doma psal do Paříže před
staveným: »Neměl jsem potěšení pana
Cleta vidět, tento úhlavní nepřítel belze
bubův (ďáblův) byl na cestách apoštol
ských-. Přemnozí missionáři na něho
patřili se svatou závistí; za veliké štěstí
si pokládali s ním pod jednou střechou
přebývat, jeho svaté horlivosti se ob
divovat a jeho apoštolský život následovat.
Jeho biskup ndp. Madello napsal o něm:
»Missionář Clet dělá pravé divy; jeho
vroucí horlivost o spásu duší je všude
známa, není třeba se o ní zmiňovat.
=Zcelého srdce si ho vážím. Kdyby mi
dal Pán Bůh dvacet takových missionářův
jako je on, všecky mé starosti by po
minuly.: Jeho představení ho sami kolikrát
musili v jeho horlivosti míi'niti. Obávali
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se o jeho život. Náš svatý missionář
byl vskutku těžce nemocen, tak že lékaři
o jeho uzdravení pochybovali, ale jak
mile se uzdravil, zase neznala horlivost
jeho mezí. Doufal neobmezeně v pomoc
Boží, jsa přesvědčen, že smrt dříve ne
přijde, dokud jí Bůh na něho nezavolá.
Bůh každému hodinu smrti již od věčnosti
ustanovil, proto se František C'et v té
příčině úplně v Boha" důvěřoval.

Několik let pracoval sám, až mu
představení v čínských spolubratřích po
mocníky poslali, ale i tehdá byl vždycky
v práci prvním a neúnavlným, nejtěžších
prací sám se chápal. Odkud pak ale čerpal
takovou neoblomnou horlivost? Z mo
dlitby. Vytrvalost jeho v modlitbě jest až
podivuhodné.. Očití svědkové, jeho spolu
bratři missionáři a křesťané, kteří ho znali,
dosvědčují, že se sluha Boží neustále
modlil. Z jeho úst se bez ustání vznášely
zbožné povzdechy k nebesům. Všeliký
volný čas věnoval modlitbě. .Ba můžeme
říci, že všecko, co podnikal, všecko co
konal, mluvil, trpěl a myslel, bylo samou
modlitbou. Při všem měl nejčistší úmysl,
jen líbiti se Bohu, plniti jeho svatou
vůli. Jeho zásadou bylo: »Bůh to chce<<,
co se mně poroučí v desateru Božích
přikázání, v pateru přikázáních církev
ních; :Bůh to chce<<, co mně moji před
stavení velí, co mně svatá řehole káže;
»Bůh to chce-, když na mne nějaké
neštěstí, nějaká nemoc přijde, koho Bůh
miluje, křížem ho navštěvuje; »Bůh to
chcec, abych zlé náklonnosti přemáhal.
»Nejlépe jest plniti vůli Božíc, tak psal
jednou jistému spoluhratru. '

(Příště dále.)



Alkohol
edávno konal se ve Vídni

sjezd nepřátel alkoholismu,
na němž se usnášeli 0 pro
středcích, kterak by možno
bylo bojovati proti tomuto'
hroznému nepříteli lidstva.
Skoro ze všech států evrop

ských byli zde zástupcové a každý vy
pravoval z vlastní zkušenosti, jak hrozným
morem pro lidstvo jest alkoholismus.
Uváděný příklady, nad nimiž každý člověk
žasnouti a trnouti musí. Jelikož otázka

tato blaha lidského se týče a také na
pole náboženské a mravní zabíhá, bude
dobře i ve »Školec naší, která k po
řádnému, křesťanskému životu nabádati
má, také o tom se zmíniti.

alkoholismus? Alkohol jest slovo arabské
a znamenávlastně »bytost zcela
čistou-c. U nás ale znamena slovo to
nyní líh, jenž v mnohých tekutinách a
nápojích obsažen jest a který působí
opojení smyslů.

Alkoholismus jest tedy podle toho
nemírné a náruživé hovění piai nápojů
opojných, na př. piva, vína, koř-lky,
likérů atd., kterými se člověk Opojuje.
Alkoholistem zove se tedy každý člověk,
kdo si zvykl na opojné nápoje v míře
škodhvé.

Na sjezdu onom dokázalo se, že
mylná jest doménka, jakoby alkohol
v míře malé byl člověku prospěšný,
jakoby podporoval a vzpružoval sly
životní; naopak dovodili znamenití lé
kařové, že alkohol působí zhoubné na
zdraví lidské, a ovšem tím zhoubněji,

čím větší míra se ho požívá. Ukázalo
se a příklady objasnilo, že nesmírné
požívání lihových a opojných nápojů
podrývá zdravíí lidí nejsilnějších, že
působí třesení těla, rozrušuje čivy, přivodí
hrozné nemoci, ba i jistou smrt v zápětí
mívá. Toho ovšem svědkem může býti
každý, kdo tak pozoruje opilcea milovníky
lihovin Vidí na své oči, kterak den ode
dne scházejí, slábnou, hynou, tak že ne
mohou dostáti povinnostem svým v práci
a povolání. Uvidime, že tací ubožáci
jsouce otroky vášně své upadávají v ne
moc, a ve věku poměrně mladém
i v hrob.

Proto můžeme říci, ani mor aui

= válka nenadělá tolik _skod mezi lidstvem
Co pak je to tedy alkohol a co ! jako alkoholismus, neboťjest všude roz

šířen, a denně vyžaduje si nesčíslných
obětí. Nešťastná tato vášeň alkoholismu
ale působí zhoubněi v ohledu mravním
a náboženském. Kdo jí hoví, ztrácí
panství nad “smysly svými, jest hnán
silou cizí, ke skutkům, kterých by se
ve stavu střízlivém nikdy nebyl dopustil.
Na sjezdu onom se ukázalo, že většina
zločinů páše se ve stavu opilosti. Kolik
jenom praček při nichž krev teče, kolik
vražd, žhařství má opilství na svědomí!
KOltk manželek roní slzy krvavě a kolik
dělí strachem se třese, kdykoli muž
nápilý domů přichází. Každé i to nej
nevinnějsí slovo jej dráždí ku hněvu,
zlost jvho schlazuje si žáhu na ubohé
ženě a ditkách 'bitím a týráním, ba
často i na nářadí domácím, které opilec
rozbíjí, ač si s bídou byl k němu po
mohl. A co máme teprve říci o hříších,
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které takový alkoholisla páše pznli It.-hn?
Jaká to rouhavá slova řinou se z úst
takového nešťastníka, slova nad nimiž
nebe pláče a peklo se směje. Bůh a
všecko svaté jest mu ničím, slinou svou
pokálí to nejsvětější, neboť ďábel sám
pobádá ho k tomu. Kolik bývá do roka
soudů pro rušení náboženství a rouhání
se Bohu, a vždy anebo —velmi zhusta
se vymlouvají obžalovaní, že byli Opilí.
Jaké řeči necudné a ošklivé vedou tací

lidé po hospodách, společnostech, zá
bavách a idoma! Kolik nevinných duší
bývá jimi zkaženo a na scesti uvedeno.
Zejména hříchy proti svaté čistotě má
nešťastná vášeň ta na svědomí._ Tak jako
se člověk v opilství snižuje až pod tu
němou tvář, tak bývají i skutkové jeho
zhovadilí, horší ještě nežli zvířecí.

A pohleďme na zábavy takových
lidí. Dovedou se slušně pobavili? Hlavy
tabákem a pivem a kořalkou rozčilené
nemají záliby v slušné zábavě; zábava
jejich jest taká, že každý počestný člověk
se jim hodně daleko vyhne. A kolik,
rodin již zchudlo následkem pití? Kolik
statků musilo býti již dražbou prodáno
a kolik rodin vyhnáno z oteckého domu,
následkem opilství otcova? Ano soudní
síně, chudobince, nemocnice, dokazují
zřejmě škodlivost a záhubnost alkoholu;
jím utrácí se nejlepší síly lidské, on řádí
tělesně i duševně hůře nežli mor a válka.

A moru tomu nepropadávají jenom muži,
bohužel i ženy a děti. Podívejte se jen
tak v neděli do hostinců v městech

anebo na výletních místech. Celé rodiny
tam najdete, muž, žena, děti; i děti
v kolébce vezou s sebou a všichni v tom

dusněm, otráveném vzdt'mhu si libují a
do sebe lejt otravné nápoje. Žena sedí
s mužem za stolem a připíjí si; děti
si hrají, skotačl, a co chvíli uřícené
přicházejí ke stolu a volaji: »Mammko
dej mně napítl- A nerozumná matka
dává dětem pivo; zárodek budoucího

&kulismu už je dán. Děti až do jistého
stáři vůbec nemají ani pi\0 ani víno
ani jiné opojné nápoje požívati. a hle,
zde sami rodičové jim je podávají.

A kolik je rodin, v nichž vládne
kořalka anebo 'likéry! Muž si zajde
do putyky na sklínku, a žena má lahvičku
doma a tak pomalu propíjí statek. Ano
znali jsme nejednu rodinu, “kdekořalka,
at si sladká a lepší, byla denním nápojem
rodiny. K snídaní dali dětem do hrnečku
trochu této rasoviny a nalámali do toho
chléb. A to má býti také strava. Za
dnů našich se žaluje, že rodičové děti
své tak již nevychovávají, jako dříve
bývalo. lnu ovšem, po hospodách se
vychovatelskému umění nenaučí.

Kde se zahnízdilo takové »hospo
dářstvíc, tam veta jest po míru rodinném,
po lásce, svornosti, obětavosti, tam nej—
více nalézáme nešťastných manželství a
konečně i rozvody. To nebývalo dříve
dokud ženy aspoň se doma držely, dokud
matky ještě přísnou kázeň v rodině
zachovávaly, dokud ženy s muži ne
závodily po hospodách v pití.

Než tu zase rozeznávati musíme,
abychom byli spravedliví. Kdy jest člověk
alkoholistem? Pivo a víno pije se vše—
obecné, a zajisté není každý, kdo pije
nápoje tyto již proto také špatným člo
věkem. Proto jest jakási meze, kterou
překročiti nelze bez hříchu a škody, a
tuto mezi musí každý sám u sebe si
stanoviti. V tom ovšem záleží 'i ne
bezpečenství. Neboť zde stává se člověk
sám nad sebou soudcem, a soud tento
bývá velice strannicky'. Proto jest radno
pití všech takových nápojů omeziti na
míru nejmenší, zde platí pravidlo: »lépe
měně nežli více» Nejlépeby ovšem
bylo, kdyby lidstvo se obrátilo k nápoji,
který Bůh dal,;k vodě. Než to není ani
možné. Celá naše soustava hospodářská
podmíněna jest také odbytem piva a
vína; často zejména v městech není



vody zdravé, naše celé živobytí již si
zvyklo nápojům těmto a proto se ne
dají zcela vymýtiti, jak by si »temperen
clářic přáli. Jednotlivci ovšem si mohou
tuto újmu učiniti; ale aby se všeobecně
tak stalo, k tomu asi nedojde. Proto
musí celá pozornost lidumilů obrácena
býti k otázce, jak lze zameziti zneužívání
nápojů a nemírné jich požívání, tedy
hrubý alkoholismus ? Na sjezdech radili se
sem a tam, jeden udával prostředky jedny,
jiný jiné, ale o hlavním málo se zmínili.
A hlavní a také nejúčinnější prostředek
proti tomutomoru jest náboženství.
»Začátek moudrosti jest bázeň Božic,
výrok tento platí i zde. Vložte v srdce
a mysl lidstva pravou zbožnost, a zajisté
vypudíte alkohol snadno. Hleďle ať se
lidé, muži, ženy Boha boji, ať si zdraví
jak se patří váží, ať děti své nejen
slovem, ale i příkladem křesťansky vy
chovávají a vypudite alkohol z rodin.
Dbejte ať každý člověk v sobě ctí obraz
Boží, tento nehanobí opilstvím, ať za
chovává šesté Boží přikázání, které také
za'povídá vše co k nemravnosti vede,
ať je pilen hlavní ctnosti: střídmosti,
a vyhýbá se smrtelnému hříchu opilství
a pak zajisté nezneužije nápojů ku hříchu
a zkáze své. Postarejte se také, aby se
neděle a svátky katolické tak světily
jak církev žádá, modlitbou, bohoslužbou,
dobrými skutky, a odpadne to vysedávání
po hospodách od soboty až do pondělka.
Dbejte ať náboženství a starost o spásu
duše pronikne celé konání a život jedno
tlivců a opilství zmizí samo sebou. Víra
tedy, živá víra jest nejlepším prostředkem
v boji proti tomuto zhoubnému nepříteli
lidstva. Pak nebude ani tolik škod na
zdraví a majetku ani tolik zločinů a
hanebností, které vesměs kořen svůj
mívají v alkoholismu;

Bohužel cestu tuto k Bohu nechce

svět nastoupiti. Ba ani v tak vážném
&opravdovém shromáždění, kde se přece

Škola B. s. P. 1901.
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jednalo o blaho lidstva, neuznán tento
prostředek podle zásluhy; ba jeden člen
docela varoval, aby snad potírání alko
holismu nevzalo směr církevní. Místo

co by se její ustavičně snahy na po
tírání tohoto zlořádu podporovati měly,
dává se ji vyhostí Pak se však ne
divme, že všecky jiné prostředky bez
Boha ukáží se marnými. Ovšem uznati
sluší, že církev sama, bez podpory
státu i tu by málo asi vykonala. Neboť
co platno učiti, kázati, na dobré pouka
zovati, když dovoleno jest opak činiti?

Tu musí stát, země, obce a zejména
škola ruku k práci přiložiti a souhlasně
s církví proti alkoholismu bojovati. Jen
tak jest. náprava možná. »Člověče, přičiň
se, Pán Bůh ti pomůžec. .

Opojné nápoje jsou prudký jed, ale
jest ještě jiný horší a zhoubnější jed,
na nějž zde upozorňujeme a před nímž
varujeme: jest to špatný tisk. To jest
ten ďábel v papíře, kterýž nesčíslné davy
svádí, od Boha a víry odvádí k nejhorším
neřestem a hříchům láká. Kolik lidí bylo
zkaženo již knihou špatnou a to zejména
mladých, kteří jed ten do sebe ssají
nepozorujíce, že to jed. A ku špatnému
tisku jako blíženec řadí se také špatné,
zvrhlé umění. Nemravné obrazy, sochy
otupují cit mravnosti a kazí lidstvo;
nemravné pohlednice lákají k sobě ne
sčíslné davy mladého lidu a utkví
v mysli jeho. '

A aby i toho jedu bylo do třetice,
patří sem išpatné divadelní hry, kde
Bohu se rouháno, svatí bývají posmíváni,
náboženství poháněno, ctnost za slabost,
hřích za rekovnost vyhlašován; kde celý
pořádek křesťanský a mravní se pře
vracuje vzhůru nohama. Toto vše je
také zhoubný alkohol, alkohol duševní,
který otravuje duši, ničí tělo, maje
v zápětí hříchy a přináší zkázu časnou i
věčnou. Proto musí se dbáti, aby netoliko
lidstvo se varovalo opojných nápojů, aby
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opilství tělesné zmizelo, nýbrž aby i ' noviny a nechodí na špatná představení,
opilství duševní se ztratilo, špatný tisk,
zvrhlé umění a nemravná divadla, jinak
není náprava úplná.

Kéž čtenářové »Školyc jichž jest
celá řada, v tomto směru působí! Nechť
nejen sami a rodiny jejich co nejvíce
pilní jsou střídmosti tělesné, nechť ne
trpí v domácnosti žádnou špatnou knihu,
neodbírají protináboženské, proticírkevní

nechť neokrašlují stěny příbytků svých
obrazy neslušnými, které jsou spíše
ostudou, nýbrž nechťhledí takéi u jiných
přátel známých atd. takto působiti. Toť
zajisté dobrý a záslužný apoštolát, tak
pomáhá se církvi a působí se v ní.
V rodinách takých zajisté zalíbí si nej
světější Srdce Páně a radost, laska, pokoj
a Boží požehnání bude přebývati v nich!

Bou. HENDL._m—m
Rež křesťanů na Libanoně.

(Část další.)

Jako manometr tiše vařícího par—
ního stroje výši k propuknutí ochotné
síly ukazuje, tak prozrazovaly mi svítivě
oči Ben-Agovy, jak silno to v něm všecko
vře a vzpírá. Bylo cosi divokého a přece
přitažlivého v jeho zjevu a slabé světlo
uhlového ohně ozařovalojeho osobu vtom
řásném turbanu, červeném, hedvábném
kaftanu, s vzácnou šavlí, nádherným ře
mením a drahocennýmí pistolemi, dýkou
a nožem v opasku a podávalo oku
Evropana vzácného požitku fantasticky
krásného zevnějšku.

»Ty tedy myslíšc, počal Opět, »že
Kaimakam v Cale mě přelhal a proti
Frankovi pobouřil, aby mě pro sebe
získa1?<

»Obelbal tě, to při nejmenším úplně
jisto. Řekl jsem ti právě, že ten Frank
nikterak na to nemyslí, aby Naifu
Djemblátovu za ženu si vzal..

)A Odkud Víš tO tak jistě?<
»Protože máv Damašku svojinevěstu,

která co nejspíše ženou jeho bude.a_
»Kdo ti to pravil?< zvolal Ben-Aga

pln podivu.
“»Já jsem se to v Bairutě dozvěděl

&ručím ti za tuto zprávu svojí hlavou.:
»Znáš _také onoho Franka?<
»Lépe nežli tebe; věř mi, jest to

pravda, co ti pravím.:

»Věřím ti, ač si mi dosud tajemným
člověkem-, odpověděl Ben-Aga »Pak
ovšem padouch Kaímakam toho bude
pykati, že mě za blázna měl a ze mne
úkladného vraha učiniti chtěl. O proč
nemám toho bídného psa u sebelc

Ben-Aga tasíl šavli a mával ji ve
stranu, kde leželo Cale, výhrůžně.

»Jak ale bude<<, obrátil se ke mně
a schovával šavli, v pochvu, »ty—limě
klameš a má—liKaimakam přece pravdu'Ps

»Svoji hlavu jsem na svoje slova
vsadil a budeš míti vždycky právo jí
koulí prohnati..

»Ano, budeš—li na Sanninu, aneb
Allah sám nejlépe ví, kde-, usmál se
Ben-Aga ne bez trpké nedůvěry.

»Nuže, věže, odpověděl jsem jemu
z koberce povstávaje, »od tohoto oka
mžiku nemyslím již na slezení Sanninu
a osobně s mými lidmi tě do Cale do
provodím.:

g_Myslilbys to do opravdy s těmito
slovy?.

>Ovšemc, přitakal jsem. »Ijá přispějí
svojí pomocí stísněným obyvatelům vCale,

"když se ti nepodaří, abys Ismail-el—Atraše
a ostatní šejchy od obležení města k od
táhnutí přemluvil.:

Tím se Ben-Aga úplně uspokojil a
já jsem v něm přítele získal. Když jsme
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bližší věci stran našeho skorého zítřejšího
odchodu z tohoto _khanuurovnali, opustil
mě a zašel si opět ku svým lidem, aby
je krátce zpravil o nahodilé změně a
pak se k odpočinku nočnímu odebral.
[ mně se již klížily oči, neboť za půl
hodiny byla půlnoc. Jak to jen šlo, sdělil
jsem svým lidem nastaly převrat, pokud
se našich sousedův a umluveného zí

třejšího plánu týkal. Pravil jsem. jim, že
Ben-Aga jest potomkem velkého Emira
Bešira a oni se těšili, že jim s ním po
přáno bude proti Turkům vystoupiti.
Neboť i oni, jako přívrženci knížecí
rodiny Djemblatské v Cale, byli tímže
politickým směrem unášeni, jako Ben-Aga.

S prvním svítáním povstali jsme
ze svých tvrdých loží a vypivše kávu,
vstoupili jsme na své koně a naše tlupa,
nyní 0 dvanácti mužích, pod dvěma
vůdci nastoupila pochod. Jelo se rychle
dolů, a když jsme tak asi půldruhé ho
diny za mlhavého jitra jeli, zahnuli jsme
na levo, abychom po malé zajížďce do
Cale se dostali. Jak Ben-Aga včera poslem

svým byl zpraven, ležel Šejch Ismail—el
Atraš se svými Drusy asi půl hodiny .od
Cale, a sice východně od města při mě
stečku Keraku. Sem jsme se tedy chtěli
napřed dostati, ježto Ben—Agas mocným
šejchem z Hauranu chtěl promluvitia
jej k odchodu přiměti'.

K sedmé hodině ráno dorazili jsme
do Kel—aku.Městečko leží na jižním úpatí
Sanninu a pozůstává asi ze 180 domů;
jest úplně moslemské. Pověsti plné dějiny
této země navlékají ku Keraku zlatou nit,
jíž celá krajina libanonská až k Damašku
jest obetkána. Zde přiKeraku jest prý totiž
hrob praotce Noema. Plochou střechou
opatřené stavení, které onen domnělý
hrob Noemův uzavírá, který jest na
čtyry metry dlouhý a asi metr široký,
stojí na jižní straně městečka, blízko
u jedné mešity. Jak aspoň tam zcela
určitě se tvrdí, je to skutečná hrobka
Noemova, a tento hrob praotcův jest od
staletí místem úcty jak pro moslemy a
Drusy, tak pro Maronity.

(Příště dále.)

_4/ —._V _ __.

Obrázky z katolických missii.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

XVI. Povstání v Gině.

Až podnes nelze určití počet kře—
stanů za povstání zavražděných, ani počet
kostelův a dobročinných ústavů, které
tehdy byly ztróskotány anebo lehly po
pelem. Jísto jest již nyní, že bylo za
vražděno 58 missionářův a řeholnic,
9 čínských kněží a značný počet domo
rodých řeholnic, seminarisuův a kate
chistů. Mezi zavražděnými missionáři je
9 missijních biskupů. Jest na bíledni,
že ubohá, těžce zkoušená missie se dříve
nezotaví, dokud tak řečená čínská otazka
nebude rozluštěna. Vyjednávání evrop
ských velmocí s Čínou prodlužuje se do
nekonečna a nelze předvídati, kdy a jak
bude skončenol)

_*)—_By—lopžskončeno, ale jest otázka, budou-li
podmínky miru od Číňanů splněny.

Bohužel nelze hrozné spousty, jakou
čínské missie utrpěly, napraviti & od—
činiti. Jako vždycky tak i tentokráte py—
kají missie za to, čím se jiní byli pro—
vinili. Z listů missionářů dovídáme se,
že bída v Číně jest veliká. Válka a zpu
stošení celých krajin mělo v zápětí, že
jest velký nedostatek potravin a že ven
kované přišedše o svůj majetek, jsou na
pokraji zoufalství. Zvláště nouze a bída
ubohých křesťanů dostoupila nejvyššího
stupně. Tisícově křesťanův uniknuvše
Boxerům, zmírají nemocemi a hladem.

Dva missionáři vrátili se již do
hlavního města mandžurského Mukdenu.
V missijním domě nalezli zakopanou
truhlu, ve které bylo několik bohoslu
žebných předmětův uschováno. Předměty
byly sice poněkud poškozeny vlhkem,

14'
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ale při nynějším nedostatku jsou velmi
povděčni, že aspoň ty mají. V Mukdenu
samém je klidno; na venkově však, kde
není. ruských posádek, velká nejistota.
Přes to vracejí se missionaři ponenáhlu
na svá působiště.

V poslední dni došla do Evropy
ještě celá řada dodatečných zpráv 0 pro
následování čínských křesťanův a o bojích
s Boxery. Zajímavá je zpráva belgického
missionáře H. Kallena z biskupského
sídla Sung-džon-tsui—tsenu, jež bylo
opevněno. Pět měsíců“ bylo obléháno.
Proti nepřátelské přesile bránilo se tam
20 missionářů, čtyři čínští kněží a né
kolik tisíc křesťanů.

»Dne 30. červencec, vypravuje zmi
něný missionář, »byli jsme ponejprv
Boxery, vojáky a jinou spřeží napadeni.
Po boji půldruhé hodiny trvajícím leželo
jich mnoho na bojišti; jedni byli mrtvi,
jiní raněni. Zvítězili jsme; na naší straně
nebyl nikdo ani mrtev ani raněn. Od
počátku července až do listopadu žili
jsme ustavičně jako ve válce. Po čtyry
měsíce bránili jsme se za naši Ohradou.
Toliko v říjnu měli jsme 14 dní pokoj.
Toho času použili jsme rychle k vý
ročním cvičením. Již jsem se chtěl vrátit
na svou missii, když tu najednou dojde
zpráva o strašném spiknutí, jež v celém
kraji proti nám bylo zosnováno. Večer
téhož ještě dne (29. října) byli jsme pře—
padeni a nastalo vražděni. Ale pro
zřetelnost Boží bděla nad námi._ Neoče
kávaně přirazilo k nám odděleni 90 kozáků
na koních. Dne 31. října napadli kozáci
předni stráže našeho nepřítele, nebyli
však s to, aby přesilu 2000 mužů zmohli. .
Zabili sice 70—80 nepřátel a poranili
jich velký počet, konečně však musili
přesile ustoupiti ztrativše 11 raněných
a dva mrtvé.

Byl jsem ještě s jedním knězem boji
přítomen, abychom ošetřovali raněné;
mimo to bylo s námi asi 100 křesťanů,
kteří raněné nosili. Již jsme myslili, že
se budeme moci v pokoji vrátiti, když
tu najednou několik set nepřátel se na
nás vrhlo. Křesťané nechali strachem
raněné ležeti. Vojáci musili tedy sami
se jich ujimati a zároveň čeliti nepříteli.
Dostáli svému úkolu co nejčestněji. Jak
jsem zdráv a bez úrazu vyvázl, nevim
sám, nepochybuji však, že nás chránila

Prozřetelnost sama, nebot koule litaly
okolo nás celou čtvrt hodinu jako kapky
dešťové. Bylo to hrozné. Pušky hřmotily
tak, že jsem svého koně sotva na uzdě
udržel. Rusové bojovali jako lvi a ne—
zanechali ani jednoho raněného na bo

ďřjišti. Všichni kozáci, kteří vyvázli bez
úrazu, měli prostřelené šaty. Sám velitel
měl dvě díry v rukávě „a lehkou ránu
na ruce. Dva dni později byl těžce raněn
na noze. Ještě 31. října byl vyslán kurýr
k nejbližší ruské vojenské stanici s prosbou
o brzkou pomoc. Od toho dne počínaje
byli jsme obklíčeni; 5—10000 mužů
svíralo nás ve dne v noci. Tři celé dni,
na Vše svaté, na Dušičky a na svátek
sv. Huberta bojovali jsme nepřetržitě od
východu až do západu slunce. V tytéž
dni lehly všecky kostely, kaple a domy
křesťanů v celém okolí popelem. Naši
křesťané utekli se k nám a tak se za
chránili. Jenom asi 25—30 bylo jich
zabito. Naši křesťané byli hotovi, osadu
a biskupskou residenci do poslední krů

, pěje krve hájiti. Ani Rusové nemohli
jejich statečnosti svého podivu odepříti.
Počet padlých nepřátel není znám; bylitě
většinou od svých druhů z bojiště od
nesení. Jelikož 90 Rusů bylo v nebezpe
čenství života, pospišily ruské posádky
v Man'džursku nám na pomoc. Nejprve
přišlo v noci a tajně 230 mužů. Později
dorazilo jich 1600 pod vůdcovstvim ge—
nerála Eserpického se šesti děly. Spo
jeným jich úsilím podařilo se řady ne
přátelské proraziti a rozehnati. Diky
Rusům za tento krásný a záslužný skutek!
Budeme jim povždy za to vděčni.

Za tři dni byli jsme pány celého
okoli. Potom se generál vrátil s raněnými
na svou stanici; 300 mužů ponechal nám
jako vojenskou stráž a později pošle nám
i děla a ručnice, abychom se i "dále
bránili mohli. Tři dědiny, které se byly
proti nám nejvíce provinily, byly po
trestány, t. j. částečně spáleny. Ostatním
osadám je vojáky a křesťany zaopatřo
vati potravinami; to však nebude dlouho
trvati, neboť daly už skoro všecko. co
měly. Možná, že hlad bude našim větším
nepřítelem. Do budoucna jsou smutné
vyhlídky. Jsme v nebezpečenství, že se
svými hodnými křesťanyzahyneme hlady.
Žně se nezdařily; obilí bylo křesťanům
ukradeno nebo spáleno. Bůh nám pomoz !.
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XVII. Stanice Boroma.

Předlety založili jesuité v jižní Africe
missijní stanici v osadě, které jméno
Boroma a která leží nad dolním tokem
řeky Zambezi. Stanice se během let
utěšeně vzmohla & zvětšila a nynější
tamější missionář, jesuita P. Hiller,
o ní píše:

»Roku 1898. vystavěli jsme si nový
kostel a od té doby žehná Bůh naší
apoštolské činnosti dvojnásobně. Se všech
stran přinášejí k nám černoši své dítky,
aby v naší krásné svatyni pokřtěný byly.
Je to dobrý výsledek křesťanských cvi
čení, které se v okolních černošských
osadách pravidelně konají. Na takových
vycházkách vyšle missionář do osady
dva jinochy. Když tito do osady přijdou,
dá pohlavár jejich příchod vybubnovati,
t. j. tlouci na velký černošský buben,
vlastně vyhloubeny kmen lví nebo kro
kodilí kůží potažený. Dutý zvuk svolává
černochy ku křesťanskému cvičení. Muži,
ženy a děti shromáždí se a vyslaní od
missionářů jinoši učí lid modliti se. Po
zději dostaví se mis'sionář a vysvětluje
křesťanské pravdy, snaže se pádnými
obrazy a podobenstvími je znázorniti.

ernochy na víru obrácené utvrzu
jeme podle možnosti ve víře a dobrých
mravech. Každou neděli je mezi mší sv.
kázání, večer sv. požehnání a křesťanské
cvičení. V týdnu pašijovém koná se tři
denní pobožnost jakožto příprava na
velkonoční svaté přijímání. Zvláště slav
nostně koná se první svaté přijímání.
Roku 1900. měli jsme 86 ponejprv při
jímajících. Při této jakož i jiných pří
ležitostech střílí se celý den, neboť bez
střelby není pro černocha žádné slavn0sti.

Když bylo na velké svátky postaráno
o duši, nezapomíná se i na tělo. Několik
kusův ušípaného se zabije, a pořádná
zásoba černošského piva je pohotově.
Slavnostní hostina pro všecky naše kře
sťanské černochy nastává. Všichni byli
pobožně obcovali službám Božím a slovo
Boží slyšeli, všech zmocnila se slavnostní
nálada. Okolo druhé hodiny spoledne
zavíří bubny a všecko spěchá na ono
místo, kde hostina se má konati. Po
příslušné modlitbě dají se do jídla. Po
sezení netrvá však dlouho, za krátko
zmizí i poslední sousto, neboť žaludek
našich černochů koná pravé divy. Je—liještě

pokdy, provozují se po hostině rozličné
národní hry, na př. zdánlivá honba na
lva nebo levharda. Potom se rozezvučí
zvony a sezvánějí na odpolední služby Boží.
Černoši seřadí se ve skupiny a ubírají se
společně do kostela na svaté požehnání.

Tyto rodinné slavnosti nestojí mnoho
a působí na lid velmi dobře. Pohané
vidouce, kterak křesťanští pohlaváři, lid
a missionáři svorně spolu obcuji, se baví
a vyrážejí nalézají v křesťanství zálibu
a_ každá taková slavnost přináší naší
křesťanské obci značný přirůstek.— Ve
svátky vánoční pořádámespolečnou loterii,
při které každý'los nějakou malou cenu
vyhrává. na př. klubko nití, udici, nůž
a podobné. Není třeba větších a cenněj
ších věcí, chceme-li našim velkým dětem
nějakou radost způsobiti.

Obojí naše škola zkvétá. Máme tam
přes tři sta dětí, které netoliko vyučujeme,
ale i živíme a šatíme.. Sestry sv. Josefa
z Clugny působí zde velmi blahodárně.
Jejich ústav je semeništěm křesťanských
matek. Minulý rok vystavěli jsem sestrám
novou„ cínem krytou spárnu, abychom
zmenšili a obmezili nebezpečenství po
žáru, jaké se střechou dřevěnou a slamě
nou nevyhnutelně je spojeno. Pilně bylo
pracováno i o stavbě nového obydlí pro
sestry. Poloha kláštera je překrásná,
budova prostorná. Práce stavitelské ko
náme my sami: pálíme cihly, hasíme
vápno, stavíme, tesáme, hoblujeme atd.
Při stavbě nam vydatně pomáhají černoši,
jež jsme vyučili řemeslu zednickému,
stolařskému. kovářskému a pod. Bohu
žel jest nám pořád ještě bojovati proti
zimnici. Zvláště roku loňského řádila
zle mezi námi. Skoro všichni jsme byli
více méně nemocní. Čas dešťů nastal
o něco později a proto se nemoc tolik
vzmohla. Bratr íta mes, rodem z Portum
galská, jenž na stavbě chrámové velkou
měl účast, zemřel v osmi dnech jsa
teprv 27 roků stár. Je od založení missie
r. 1880. dvaašedesátou obětí, kterou si
smrt v missii na řece Zambezi vyžádala.:

XVIII. Jitřní v Siamu.
Pěkný obrázeček z missii nakreslil

jistý Angličan v časopisu »Tabletc. Ne-_
váháme i milým čtenářům »Skolyc jej
ukázati.

Angličan píše:
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»O 7 hod. večer dorazili jsme do
osady Patriena. Je to osada mající
asi 2000 katolických obyvatelů. Kostel
je vystavěn se dřeva. Právě naproti
kostelu je přístaviště. Tam jsme náš
člun upevnili. V osadě žijí a působí dva
kněží. Nejednou se stává, že třebas celý
rok' nevidí Evropana. Po večeři hráli

_ jsme v šachy, ale již o 1/29. hod. odebrali
jsme se na opočinek, abychom před
jitřnl aspoň několik hodin spali. Zatím
dojíždělo stále mnoho bárek ze všech
stran, v nichž křesťané putujíce na jitřní
nábožné písně prozpěvovali. Každou čtvrt
hodinu zvonilo se vsemi zvony a pro
stranství před kostelem bylo osvětleno ne
sčetnými olejovými lampičkami. O 11. ho
dině v noci oblékli jsme se a brali se
ke kostelu. Co jsme viděli, přirovnávalo

nám schůze starých křesťanů. Kostel
byl osvětlen voskovými svíčkami, které
bez svícnů na oknech nebo kostelních
lavicích byly přilepeny. Také ženy, které
na podlaze klečely, držely v rukou olejové
lampičky. Staré ženy byly oděny šaty
tmavými, mladší zelenými, žlutými a
podobnými.

Počala jitřní. Mladádomorodka hrála
na harmonium, zpěváků bylo asi 15—20
mužů a tolikéž žen. Zpívali velice pěkně
a pobožněji než se děje u nás v Anglii.
Všichni v kostele přítomní přistoupili
ke stolu Páně a chování jejich bylo
skutečně příkladné. Slyšeli jsme ještě
druhou mši sv. a vrátili jsme se pak
ku svému člunu. O 8. hod. byli jsme
Opět na zpívané mši sv., která svatým
požehnáním se skončila.:

Š', „ a— „on? (L

3,955 _ Weiss;
_ ŠŠŠŠŠŠWĚ Dikuvzdani , Širší—£ _

025232508"“> božskému Srdci Paně. 35%,
„9335343 se?-wg

Matyášem35?
Od Ceské Třebové. Nejsrdečnějšio

díky vzdávám Marii Panně, Matce usta
vičně pomoci, za'vyslyšení “prosby mě
v záležitosti pro mne dosti těžké. J V.

, Z Mor. Ostravy. Dle učiněného slibu
vzdávám vroucně diky nejsv. Sidci Páně,
neposkvrněnému Srdci Panny Marie a
sv. Josefu za vyslyšení v jisté těžké
záležitosti. o. N. Š

Z Hory Kutné. Naše rodina nachá
zela se po dlouhou dobu v nemalých
nesnázích — nemoci, mnohé svízele a
útrapy se na nás jen hrnuly. Konali
jsme rozličné pobožnosti za odvrácení
těchto tísní. A hle, modlitba vytrvalá
došla vyslyšení! Pán Bůh nám pomohl,
poměry naše značně se zlepšily. Tudíž
vzdáváme díky nejvroucnější nejsv. Srdci
Páně, nejbl. Panně Marii, Matce usta
vičně pomoci, sv. Josefu. sv. Antonínu
a b'ah. Klementu Hofbauerovi. Nechť
slouží toto naše díkůčinění k větší cti

_a chvále Boží! Rodina V.

“QQ _

©6Ě52r5©a©55©
Z arcidiecěse pražské. Jsouc du

ševně nemocná, utekla jsem se ku Krá
lovně nebes a slíbila jí, budu-li vyslyšena,
že uveřejním své díkůvzdání. Prosba moje
byla vyslyšena; proto vzdávám tisíceré
díky Matičce nebeské a volám: »Všickni,
kteří obtíženi a zarmouceni jste, proste
Královnu nebeskou a ona vás potěší a
vyslyší-.c— . M. 3.

Z Přerova. Čest, chvála a díků
činění nejsv. Srdci Pána Ježíše, pře—
čistému Srdci Panny Marie a sv. Josefu
za vyslyšení mé prosby v jisté záležitosti.

Čtenář „Školy/“.

Ze Smržic. Plníc učiněný slib, vzdá—
vám božskému Srdci Páně, neposkvrněné
Panně Marii, sv. Josefu a sv. Antonínu
vroucí diky za vyslyšení v jisté “záleži
tosti a dokládám, že kdo s důvěrou Pannu
Marii vzývá a božskému Srdci Páně to
odevzdává, oslyšen nebude.

Čtenářka. „školy “.

<%- f
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0 křesťanské poslušnosti.
(Hlavní úmysl.)

-ako pyšnýkrál Farao, tak mluvínynějšíhrdýsvět: »Kdojest Hospodin,abych poslouchal hlasu jeho?<< Ano, nynější svět nechce slyšeti ničeho
o poddanosti, ale chce míti volnost vůle své; každý si přeje, aby ve
všem podle své vůle jednatí mohl nehledě k tomu, zda to dobré čili
zlé jest. Pýcha zaslepila mysl a rozum většiny lidí, že nechtějí nad
sebou uznávati Pána nejvyššího, Tvůrce svého, ale sami sobě chtějí

býti bohy, chtějí býti »nadčlověkyc. Jako svedl ďábel první rodiče k neposlušnosti,
tak nepřestává až dosud namlouvati lidem vzpouru proti Pánu Bohu. Tato vzpoura
“proti Bohu tak již ovládla srdce lidská, že pohrdají zjevením Božím, zákonem
Božím a na místě toho postavili blud, nevěru, vůli svou. Běda světu, jestliže
vymizí z něho veškerá poslušnost! Pak přestane na světě všeliký řád a budou
lidé rváti se jako dravá zvěř na poušti. Jakmile přetrhán je svazek člověka vížícl
ho k Bohu, pak přirozeně přetrhaji se všecky jiné svazky mezi poddanými a
panovníky, mezi poddanými a vrchnostmi, mezi rodičemi a jich .dítkami, mezi
učiteli a školáky, mezi hospodáři a jich čeledí. Odtud ty nářky na vzpoury mezi
lidmi, na nepošlušnost dětí, na nevázanost mládeže, na nepodajně žáky a nepořádnou
čeleď. Nikdo si nechce dát v něčem poroučet. Každý chce býti sám sobě nejvyšším
pánem. Jak nedbá člověk rozkazu Boha, kterak bude dbáti rozkazu lidského?
Komu není svatým zákon Boží, kterak bude míti úctu k zákonu lidskému? Nanejvýš
ze strachu před trestem pokuty, žaláře vyplní rozkaz zákona, jinak ne. 0 běda
světu bez poslušnosti k Bohu! Protože lidé nechtějí dbáti zákona Božího, přicházejí
všeliké tresty na nás; to jsou kletby hříchů našich. Obraťte se k Bohu, poslouchejte
Pána Boha, a bude s vámi požehnání jeho. K poslušnosti musí se zase svět vrátit,
ato k poslušnosti zákona Božího. Z této poslušnosti vrátí se zase úcta k zákonům
lidským. Poslušnost k Bohu upevňuje trůny, posvěcuje svazky rodinné a všeliký
řád ve společnosti lidské. Pravá poslušnost pochází z lásky k Bohu a z úcty
k zákonu. Poslušností přináší člověk Bohu ža obět svou vůli, jak moudrý Sirach
nazývá plnění 'zákona obětí, an praví: »Obět spasitelná jest plniti přikázání. <
Poslušnost naše musí býti ochotná jako byla u žalmisty Páně, jenž praví: »Slu
žebnikem Tvým jsem já, nauč mne plniti vůli Tvou.: Poslušnost naše budiž
upřímná a ne na oko, 1adostná a ne s reptáním, rychlá bez odkládání, hidinná
jako byla u mučeníkův a pokorná jakož i stálá a dobře spořádaná. t. j. musíme
více poslouchati Boha než lidí. Boha musíme poslouchati vždycky, ve všem a bez
výjimky, lidi však jen tenkráte, když rozkazy jejich nestojí na odpor přikázaním Božím.

Pravá poslušnost je ctnost Bohu velmi milá; ona jest nejkrásnější květ,
ba více, jest ovoce lásky k Bohu. Jen ten Pána Boha miluje, kdo jej poslouchá,
a kdo Boha jest poslušen, toho zase Bůh miluje. Jak velice Bůh poslušnost miluje,
vysvítá z těchto jeho slov: »Zdaliž chce Hospodin zápalné oběti a ne raději, aby
bylo posloucháno hlasu Hospodinova? Lepšíť je zajisté poslušenství nežli oběti.:
Pán Ježíš nazývá zrovna přáteli svými ty, kdož ho poslouchají, an dí: »Vy jste
moji přátelé, když učiníte všecko, cožkoliv jsem přikázal vám.:

Tou měrou, jak svět poslušnost haní a jí pohrdá, vychvalují sv. Otcové
církevní tuto ctnost. Poslušnost jest oběť, která všecko Bohu zasvěcuje a odevzdává;
chudoba obětuje statky, zdrženlivost tělo, ale poslušnost obětuje jak tělo tak duši,
tak rozum, tak vůli, slovem ona všecko Bohu podrobuje. Ano, “sv. Otcové nazývají
poslušenství zrovna mučenictvím. Tak praví blah. Humbert: »Poslušnost jest jako
nějaké mučenictví. Poslušný nechává si vlastní hlavu svou stíti (an nejedná podle
své hlavy) a přijímá za hlavu svou Krista Pána nebo toho, který na místě jeho jest.<
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Tím méně smí někdo poslušnosti pohrdati, protože jest každému na výsost
potřebná. Každý tvor "plní“ vůli všemocného Stvořitele svého, byť i nevědomky,
přece ji plní; všechen tvor jest Boha poslušen, nejen slunce, měsíc a hvězdy, ale
i větrové, moře a všecko stvoření Boha poslouchá a vůli jeho plní. Tím více jest _
povinen člověk Pána Boha poslouchati, jeho Svatý zákon plniti. Bez poslušnosti
nebylo by žádného pořádku, jak jsme již pravili. Bez poslušnosti hyne a musí
zahynouti blaho rodiny, blaho obce, blaho státu; bez poslušnosti hyne všeliká
lidská společnost. Poslušnost-i jest kromě toho potřebí ke spasení. Dosvědčuje to
výrok Pána Ježíše řkouciho: »Chceš-li do života věčného vejíti, zachovávej při-.
kázaníc, t. j. buď poslušným. Poslušným slibuje Bůh požehnání, neposlušným však
hrozí zlořečením, an praví:. »Předkládám vám požehnání a zlořečení; požehnání,
budete-li poslouchati přikázaní Hospodina, Boha svého, zlořečení pak, jestliže byste
neposlouchali Hospodina, Boha svého.:

O prosme—tento měslc nejsv. Srdce Páně o dar pravé poddanosti a po
slušnosti jak k Bohu, tak k církvi svaté! Rceme: Pane Ježíši, jenž jsi pro nás
poslušným se stal až ke smrti kříže a podroboval se i těm zákonům, které se
na Tebe nevztahovaly, dej nám všem milost, aby všem přikázaním Tvým jakož
i církve Tvé ochotně se; _poddali a v poslušnosti všecko vykonali, cokoliv nám
zákon Boží nebo přikázaní církve svaté ukládá.

V koutě klášterní zahrady stal suchý štěp. Bratr zahradník chtěl jej
vkapati. Opat mu to však zakázal & poručil, aby strom hnojil a každodenně jej
zaléval. Bratr myslil, že je to marná práce; ale z poslušnosti vykonával rozkaz
ten tři leta velmi pilně. Proti všemu nadání dostal strom již prvního roku čerstvé,
zelené listy, druhého roku stkvěl se krásnými, bílými a červenými květy, z kterých
nebylo ještě ovoce, třetího roku konečně nesl strom překrásná jablka zlatožlutá,
plná chuti příjemné. Pln radosti přinesl jich bratr košíček do večeřadla, postavil
je na stůl před opata a tento pravil: »Ejhle, ovoce poslušnostilc ] nám všem
poslušnost přinese dobré ovoce!

' 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 všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá; (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště „Ti je obětují za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, za
pravou poslušnost křestanskou, a na všechny úmysly, jež d0poručeny
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, vlast 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 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

[00 dní jednou za.den. Lev XIII. 1891.)
Svatý “Michael-i,,archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Poslouchatípředstavených ve všem, jen-li nepřikazují něcoproti Božím přikázaním.

, Umysl v srpnu: Svěcení neděle.
_\W ——'———-—-———

ňskem benediktinské knihuskámy v Brně.



' červnu modleme se za království Srdce Páně.
Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

D"“ 2 Na slavnost: Umysly: ?

1- 'S- Sv. Fortunáta, kn. — Dar trpělivosti v soužení. Za nemocnou osobu. Za_ opuštěnou matku. Zdar jubilejním průvodům. Ctitelé božského Srdce Páně.

2. i N. Nejsvětější Trojice. lVeděleI. po sv. Duc/m. SV.Blandiny, p. m. (177).
ř — Vyznání víry. Láska k nevinnosti. Dar trpělivosti v protivenstvích.

3. %P. Sv. Klotildy, král./(545) — Pravá láska, k vlasti. Usmíření národů. Za pokoj
= a svornost v rodině. Biřmovanci. Uplne odevzdání se do vůle Boží.

4. U. Sv. Františka Caracciolo (1608). — Křest. láska k bližnímu. Obrácení vice
zatvrzelých hříšníků. Povolání ke stavu duchcvnímu. Spolek sv. Františka.

5. St. Sv. Bonifáce, bisk. m. (755). — Horlivost pro spásu duši. Za odpadlíky od
církve katol. Odvrácení pokušení. Za věrnost a oddanost k církvi katolické.

6. Č.. Božího Těla. Sv. Norberta, zakl. ř. prem. (1134) — Laska k Ježíši
v nejsv. Svátosti. Smiřujicí sv. příjímání. Bratrstvo nejsv. Svátosti oltářní.

7. P. Sv. Roberta, opata. — Dar bázně Boží. Povolání ke stavu řeholnímu. Dar
: zdraví nemocným manželům. Za dary Ducha sv. studujicímu. Biřmovanci.

. ; S. Sv. Medarda, bisk. (545) — Dar pobožnosti. Tři zpustlé rodiny. 1-dva círk.
7 hodnostáři. Za ochranu před neštěstím. Nemocný kněz. Za Ý kněze B. V.

9. N. ÍNeděle II. po sv.Duc/zu. Sv. Prima &Feliciana, m. (286). — Svornost v dobrém.
; Za spustlého otce. Dar mlčenlivosti. Za křesťanské školy. Napravení urážek.

10. P. ŽSV.Markéty, král. (1093) — Pohrdání marnostmi. Za zdraví jisté osobě.
, Napravenízanedbané mládeže. Dobrodinci. Obětavá sestra. Družiny marian.

11. U. iSV- Barnabáše, ap. P. v 1.stol. — Dar tichosti a mírnosti. Za dary Ducha sv.
; Věrnost v povolání. Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda. Katol. missie. 1'-rodiče.

12, St.!Sv. Lva |||., pap. (816); — Sv. Otec Lev XIII. Dar pravé pokory. Za duše
v očistci. Obrácení nepřátel cirkve katol. Zactvo i učitelstvo. Za svornost.

13_ C. 'Sv. Antonina Pad. (1239). — Za větší lásku k Bohu. Ucta tohoto světce.
Dobrodinci chudých. Dobročinně ústavy. Poznání dobra i konání. Kněz.

14_ P. iNeisv. Srdce Páně. Za lásku k Srdci Ježíšovu. Obrácení velikých hří—
Í šníků. Obnovení společnosti lidské. Zdar milostivému létu. Rodina. 1-otec.

15_ S. ;Sv. Vita a spolumuč. (300). — Dar křest. statečnosti. Za umírající. Dar po—
j slušnosti dítkám. Zdar jubilejní pouti. Záchrana mládeže.'Církev ve Francii.

16. N. |zNeděle 111.190 sv. Duchu. Sv. Bennona, bisk. — Za horlivost apoštolskou.
" Sjednocení národů slovanských ve víře katol. Duchovní a jeho farnost.

17. P. | Sv. Františka Reg., řeh. (1640) Za úctu ke stavu duchovnímu. Spolek sv. Fran
tiška. Rozvaděná manželstva. Duch zbožnosti v rodinách. Bohoslovci.

18. U. Sv. Marka a Marcellina, muč. (286) — Dar sebezapření. Velepastýřové naši.
Vítězství cirkve sv. Bohulibé podniky. Živé a 1- příbuzenstvo. Sirotci.

19. St. Sv. luliány z Falkon., p. (li-340). — Úcta nejsv. Svátosti olt. Zamezení ve
řejných pohoršení. Jednoty panen. Vytrvalost v dobrém. Horlivost křest.

20. C. iSv. Florentiny, p. — Dar čistoty srdce. Sesilení zásad křesťan. Katol. missie
i v zemích pohan. Obrácení manžela. Ženské řehole a jich ústavy. Dva %kněží.

21. P. _,Sv.Aloise z Gonz. (1591). — Následování tohoto světce. Studující mládež.
; Vzpružení ducha katol. Řehole ve vlasti naší. Napravení mládeže. '" otec.

22. S. lSv. Pavlina, bisk. (431). — ,Za lásku k chudým. Odstranění podvratných
! zásad. Za šťastnou hodinu smrti. Kajícnici. Poutní místa. Sirotci. Rodina.

23. N. Neděle IV. 190 sv. Duchu. Sv. Ediltrudy, abat. (679). -—Dar modlitby. Roz
šíření sv. víry. Řeholní ústavy. Dar pokory. Za obrácení hříšníků. “|“syn.

tldpnstký 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
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24.1P- Narození sv. Jana Křitele. — Dai pravé kajicnosti. Zachovávání postu.
, Svěcení neděli a svátků. Apoštolát slova. Dobrodinci katolických missií.

25. , U. Sv. Viléma, opata (1142) — Za lásku. k řeholi. Odstranění lhostejnosti
: * ve víře. Představení řeholí. Obrácení jisté rodiny. Za těžce nemocné.

26. St. Sv. lana a Pavla, muč. (362) — Za svornost. Za zanedbavatele služeb
Božích. Uíovnání poměrů v naší vlasti. Spolek sv. dětství. Umírající.

27. C. Sv. Ladislava, kr. (1095) — Císař a král náš. Pokoj a mír v zemích
_ našich. Pokoření nepřátel církve. % otec a dcera. Reholný dům. T syn.

28. ' P. Sv. Lva II. pap. (683) — Sv Otec Lev XIII. Zachování postů cíkevních.
Čekatelé stavu duchovního. Úcta Rodičky Boží. Vítězství sv. církve.

29. S. Sv. 'Petra a Pavla, apošt. P. (67) — Za věrnost a oddanost k církvi
katolické. Zachovávání církevních přikázání. Více farností. 1- rodiče.

30. N. Neděle V. po sv. Duc/zu. Sv. Pavla, ap. památka. — Milost obrácení. Dar
opatrnosti & snášenlivosti. Apoštolát slova. + údové katol. bratrstev.

L Odpustký 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na týtoímýslý. ;

Sv. Gertruda tázala se ve svém_vidění sv. Jana, miláčka Páně, proč že
nenapsal ničeho o pokladu milosti a lásky, jež objevil při poslední večeři v Srdci
Pána Ježíše a dostala odpověď, že zjevení toto ponecháno bylo na poslední _věky
lidu křesťanskému, až bude lhostejnosti úplně zmalátněn. Snad jest to již doba naše.
Či kdy byla větší nerozhodnost u víře, větší lhostejnost a nedbalost ve věcech
Božích jako jest nyní? Kdy byla tak zřejmá nenávist k Bohu a sv. církvi jako nyní,
podněcována jsouc ještě více zednáři? Duch dobrý mizí z rodin, ze společností, ze
srdcí jednotliv'ců a zanechává místo volné duchu pekelněmu, jenž zahnízdiv se
rozpíná moc svou víc a více. Prosme tedy Pána, aby království svých milostí rozšířil
a upevnil, kíálovství pak ďáblu & hříchu zkazil. Nejsv. Srdce Ježíšovo vládniž srdci
našimi a celým světem!

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 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. Dicc. kurenda. brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště T-i je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
rozšíření království nejsv. Srdce Tvého. a na všechnyúmysly,jež do
poručeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev říši rakouskou, vlast 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-lí se to denně, odpustky
plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Mar,íe 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. r. 1891.)

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

Heslo apoštolské: Nejsvětější Srdce Páně, panuj v nás i vůkol nás!

Úmysl v červenci: Duch křesťanské poddanosti.

Tiskem & nákladem benediktinské kííihtiskárny v Brně.



Škola Božského Srdce Páně.
Ročník XXXV.
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Jak sladko jest býti u Ježíše ukřizboane'lw/ Na něm chci tři stánky zbudou-ati; jeden 7: Kristových
rukou, druhý v jeho nohou a třetí v otevřeném boku jeho; tam chci odpočinout, čísti a mluviti.

(Sv. Bonaventura.)
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K nejsvětější tváři Páně.

() tváři Páně, plná vnad,
buď navždy požehnána!

ach, jak mám sličnou tebe zvát?
jak hrozně's rozedrána!

A vy, vy oči prekrásué,
v nichž světlo nebes září;

v nich plamen lásky nehasne »—
zlost lidská všecko maří.

A ty, () čelo, moudra trůn,
jak ty jsi zohaveno!

ty rány tvé, toť od korun —-—

to-Iiž tvé lásky věno?

A'líce vy, kde váš je květ?
aj, zvadl, sprchl k zemi.

A ústa svatá ——neslyšet —
jež srdci zněla všemi.

\\

() hlavo svatá, ztrýzněná,
kde sličnost, krása tvoje?

to-liž tvá za vše odměna?

ty kruté k smrti boje?

Ach, my to, kteří v krásu líc
jsme hnus & šereď plíli,

že nezřít tvojí něhy víc,
až nebe z toho kvílí.

Ach, odvrať se již líce tvé
od našich mdlob a hříchů;

k nám oko obrat milostné
& pokoř naši pýchu.

A před tebou až budem' stát,
splyň na nás, lásky zdroji;

dej láskou k tobě v srdci plát,
ta nechť nás s tebou spojí.

B. HAKI..
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Jak ctili staří křesťané Pannu Marii.
Ke dni 15. srpna.

, uřivýboj proti svaté církvi
Q'-—í katolické začíná na všech

' stranách. Kamkoli se obrá.—

', tíme, všude vidime četné a
' ' mocné nepřátele víry naší,

kteří mermomocí lid katolický
o víru připraviti a v blud uvésti usilují.
Můžeme říci, že není v Evropě země,
kde by nebylo boje proti katol. církvi;
byť ne všude byl boj tento zjevný, po
tají vede se všude. Tak vidime, kterak
v krásné Francii, nejvěrnější to dceři
církve katolické, se spojuje židovstvo se
zednáři a zjevný vede boj proti církevním
řádům, těmto sloupům církve naší; dobře
totiž vědí nepřátelé naši, že povalí-li
řehole a zničí kláštery, že tím citelnou
ránu zasadí církvi samé. Vždyť jsou
církevní řádové vydatnou podporou svaté
církve, zejména ve výchově mládeže naší;
budou-li odstraněny, bude mládež vydána
beznáboženské výchově na pospasy, a
tím zajisté utrpí církev těžkou ztrátu.
Vidíme boj ten i v katolickém Španělsku,
Portugalsku, v Italii, ba i v našem kato
lickém Rakousku hýbají se nepřátelé
všeho katolického & veřejně tupí církev
naši, drzou rukou sahají na naše svaté
svátosti, na “naše světce a světice, na
naši víru, naše kněžstvo, aby tak lid od
víry a církve odloudili. Boj nevede se

krvavě, neboť tu zkušenost mají již ne
přátelé naši, že s násilím a krvavým
pronásledováním by málo pořídili; proto
se vede boj více lstivě, lží, podvodem,
hanou na vše katolické kydanou s nej
většími pomluvami. A tu jest jim jedna
věc v cestě; je to hluboko zakotvená
láska a úcta věřících k Rodičce Boží,
Marii Panně. Dobře vědí nepřátelé naši,
že dokud lid náš Marii Pannu ctí &k ní

se utíká, že dotud víry své se nevzdá;
jestiť Matka Páně nejlepší ochránkyní
a strážkyní víry Synaěka svého u lidu
katolického. A proto obrací se zloba ne
přátel na Matku Páně, proto hledí ji co
možná nejvíce zlehčiti, s-hlavy její tu
krasnou, zářnou korunu slávy, kterou ko
runoval ji sám božský Syn její, strhnouti.
A tu bývá jejich koníčkem výtka, kterou
nám katolíkům přečasto ěinívají, že jsme
modláři, poněvadž ctíme tak významně
Pannu Marii, že ona toho nezasluhuje,
že úcta tato není vpravdě křesťanská,
neboť prý první křesťané o ní ničeho
nevěděli. Tím hledí v srdci našem vzbu

diti pochybnost, jež bývá počátkem ne
věry. Avšak lež má krátké nohy. I toto
tvrzení nepřátel jest vylhané, neboť mů
žeme jim uvésti doklad nad jiné jasný
a zřejmý, kterak staří křesťané, a sice
ti, kteří pro víru svou krutě byli pro—
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následováni, Matku Páně již tehdy ctili,
a že tedy úcta Mariánská tak je stará
jako křesťanství samo. Důkaz tento jeví
se nám v katakombách, v nichž se za
dob pronásledování — v prvních třech
stoletích — celý život křesťanský sou
střeďoval. O tom chceme tedy pojednati.

Ovšem nejevila se na počátku církve
křesťanské úcta Marianská již hned vtom

rozsahu a v tom rozkvětu, jak ji za dob
našich shledáváme. Nebylo tehdy ještě
ani tolik chrámů k úctě její postavených
ani tolik krásných svátkův a slavnosti,
které zbožná mysl později zavedla, aby
tak každý důležitější zjev v životějejím
hodně oslaven a uctěn byl. Vždyť tehdy
byla církev svatá teprve v počátcích
svých, měla se teprve vyvinovati a také
byla ještě svírána pOuty pohanství a
židovstva, tak že se do podzemních
katakomb utéci musila. Církev je živé
ústrojí, které se dle času a potřeb vy
víjí. Obsah víry a jejího učení byl sice
již od apoštolů dokonaný, ale způsob,
kterak tuto víru objasňovati, proti bludům
a nepřátelům obhajovati, způsob tento
se měnil & vyvíjel dle potřeb se na
skytujících. Tak jako v pupenci vinné
révy jest již list i plod, totiž hrozen
v celosti své a jen později vlivem světla,
tepla a vláhy se vyvíjí, roste a uzrává,
tak i církev svatá obdržela učení víry
Kristovy v celku, ale vyvíjela je, obha
jovala je a tak ku zralosti přiváděla
vším možným způsobem na spásu lidstva.
Tak i úcta Marianská dána je církvi
hned na počátku jakožto krásný odkaz
Kristův. Bůh sám uctil ji způsobem,
jakým neuctil nikoho jiného z lidí. K ní
poslal archanděla s krásným poselstvím,
ji pozdravuje slovy: »Milosti plná, Pán
s Tebou, požehnaná mezi ženami.: —
Z Marie Panny vzal Syn Boží svou po
žehnanou lidskou přirozenost a učinil ji
takto matkou svou, Matkou Boží. Apo
štolé viděli na vlastní oči, kterak božský

Mistr Matku svou ctil a miloval, slyšeli
poslední slovo jeho, kterým na kříži ji
v ochranu Janovi d0poručoval, a od
Mistra učili se učeníci. Spěchávaliť často
apoštolé i věřící křesťané do Efesu, kde
v tichosti u sv. Jana žila Matka Páně,
aby ji uzřeli, ji pozdravili, jí poklonu
složili jakožto Matce božského Pána
svého, u ní se potěšili a posilnili k další
práci na vinici Páně.

Ovšem starali se svatí apoštolé
v první řadě o víru Ježíše Krista, Mistra
svého;. k tomu pracovali, aby tato víra
pronikla všecky, naplnila všecky, oblažila
všecky, neboť to je »život věčný, aby
lidé poznali Boha a Toho, jenž poslal
Ježíše Krista.: Všecko ostatní musilo

ustoupiti, Ježíš Kristus jakožto Syn Boží
musil za Pána uznán býti. Víra v ukři
žovaného Bohočlověka, která byla židům
pohoršením, pohanům pak bláznovstvím,
músila vlita býti v srdce lidská, aby
srdce lidská od hříchu se odvrátila,
ctnost si zamilovala a tak skrze Krista
Pána spásy došla. Proto také praví dobře
sv. Pavel, že nekáže a nezná nic jiného
nežli »Krista, a to ukřižovaného-. Jak—
mile však Spasitel náš v celé své ve
lebnosti a božské moci poznán byl a
srdce lidská si vydobyl, obraceli křesťané
zraky své i k Tě, která mu na tomto
světě nejblíže stála, k Marii Panně jakožto
požehnané Matce jeho. A čím více byl
Kristus Ježíš poznáván, čím více víra
jeho v srdce lidstva hluboké zapouštěla
kořeny, tím více roštla i láska a úcta
učeníků Kristových k Matce Marii.-Vždyť
se nedá Marie Panna jakožto Matka od
Syna odloučiti. Proto s velikou úctou
mluví o Panně Marii svatí Otcové apo
štolští, kteří byli bezprostředními učeniky
apoštolův, a z úst jejich ichválu Marie
Panny slýchali. Tak píše svatý biskup
antiochenský Ignác (mučenik roku 107.
po Kristu) ve svém listě k Efesským:
»Kde jest pravý křesťan, který naši
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svatou víru miluje a jí si váží, aby slyše
o ní (totiž Marii Panně) nepřál si ji
viděti aji pozdraviti, když uznána byla
nositi pod srdcem pravého Bohalc A o
něco později píše jiný sv. Otec, Justin,
v listech svých 0 Marii Panně, kde ji
chválí jakožto »druhou Evu-, která po
slušnosti svou postavila se naproti první
Evě neposlušné, a pozdravuje ji jakožto
»Pannu podivuhodnou, nevěstu Ducha
svatého: atd. Podobně vyslovuje se i
svatý biskup Irenej. A co tito svatí mu
žové psali, to věřila, to cítila celá tehdejší
církev křesťanská.

Úctu starobylé církve křesťanské
k Marii, Matce Páně, dokazují zřejmě
katakomby římské, tyto tiché podzemní
kobky, kde staří křesťané své svaté mu
čeníky s úctou pochovávali a kde také
v dobách pronásledování se k službám
Božím shromažďovali. Co tehdy křesťané
věřili, to také po stěnách těchto pod
zemních kapli a chrámův obrazy znázor
ňovali. Jsou to ovšem většinou obrazy
neuměle, ale „s dětinnou láskou pro
vedené, a proto tím více jímají mysl.
Všude potkáváme se zde se vznešenou
osobou Spasitele světa; brzy jest vy
obrazen jako dobrý pastýř, který zblou
dilou, ale zase nalezenou ovečku na
bedrách svých nese, brzy jeví se v osobě
Orfea, který čarovnými zvuky lyry své
krotí zvířata a je k sobě vábí; jinde
zase vidime téhož Spasitele jakožto be
ránka Božího, který za hříchy světa
život svůj dává. Vedle obrazův a podo
benství Kristových jeví se nám zde i
obrazné vypodobnění Matky jeho Marie
Panny. A obrazů Mariánských v kata
kombách jest hojný počet, což zajisté
poukazuje na čilou a hlubokou úctu a
lásku křesťanů k Rodičce Boží.

Na všech starobylých obrazech Ma
riánských shledáváme však zobrazenou
jednu myšlenku, a to jest ona, která
nám při jméně Maria samovolně napadá:

Maria jest Matka Boží. Toť je také nej
větší vyznamenání Mariino, největší její
ozdoba, toť její vlastnost, která nikde
sobě rovné nemá a která ji tak vysoko
nade všecky lidi povznáší. Mateřství Boží
jest prvním a největším milostným darem
Bohem Marii Panně daným; ono je zá
kladem a kořenem všech ostatních mi—

lostí. Neboť ať ctíme Marii v jejím ne
poskvrněném početí nebo v přečistěm
panenství, ať ji velebíme jakožto Krá
lovnu andělův a svatých, ať ji vzýváme
jako naši přímluvkyni, ať ji milujeme
jako, naši Matku, všecky tyto přednosti
Marie Panny mají původ a základ svůj
v důstojnosti její jako Matky Boží. O této
důstojnosti její mluví svatá evangelia, ji
vyznává svatá církev slovem Bohurodička,
Matka Boží atd. Pojmenování toto na
lézáme ve všech řádech bohoslužebných,
kdekoliv o Marii Panně je řeč. Jméno
»Bohorodičkac vyskytuje se již v druhém
století. Proto hleděli prvotní křesťanétoto
nejužší spojení Marie Panny s Ježíšem
Kristem jako Matky se Synem znázorniti
obrazy, na nichž vidíme Marii Pannu
s děťátkem. *

Obrazy tyto lze rozděliti ve dvě
třídy. Do první patři obrazy, kde svatí
tři Králové se klaní božskému dítěti na

klíně Mariině; obrazů takových jest
v katakombách asi dvacet. Maria Matka

sedí obyčejně po pravé straně na obraze
na trůně, oděna jsouc řásnatou římskou
dalmatikou, majíc dvě purpurové stužky
kolem hrdla splývající. Jemný závoj po—
krývá—hlavu. Na klíně drží božské dítko.
Z protější strany přicházejí tři mudrcové
a obětují božskému dítku známé dary.
Proč asi staří křesťané tak rádi znázor
ňovali klanění se mudrcův od východu
božskému dítěti, není těžko uhodnouti.
Platiliť tito svatí mužové za zástupce
pohanstva a. zázračné jejich uvedení
k Ježíši Kristu znamenalo obrácení'po

hanů ke Spasiteli. Staří křesťané však
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byli většinou obrácenci z pohanstva,
proto ctili tolik své první zástupce a
viděli v Marii i Matku svou, které děko-,
vati měli svéh'o Spasitele a svou spásu.
Ke druhé řadě obrazů Mariánských patří
ony obrazy, na nichž přichází Panna
Maria s dítětem sama; na obrazech těchto.
jest mateřství Boží základní a vůdčí my
šlenkou. Vždycky vidíme Marii Pannu
sedící na trůně, čímž se má ukázati
vznešená její důstojnost. Ježíška drží
buď na rukou nebo na klíně, a aby ne—
bylo ani nejmenší pochybnosti, že je to

Matka Marie s Ježíšem,
jest u obrazu připojen
zkratek jména Ježíšova.
Obrazy tyto, jichž jest
hojný počet, pocházejí
ze třetího století před

Kristem, tedy z dob tuhého pronásledo
vání křesťanů.Obzvláště jednoho z obrazů
těchto si musíme více povšimnouti. Je
to obraz tak zvaný »Královna prorokůvc
a nalézá se v hrobní kapli sv. Priscilly.
Maria sedí na trůně oděna jsouc bílým
rouchem. Průhledný závoj zakrývá hlavu
a splývá po bedrách dolů. Obličej Panny
jeví vážný výraz; na rukou jejích spo—
čívá božské dítě Ježíš. Po levici její
stojí mladík oděný pláštěm, v levé ruce
drží knihu, pravou pak ukazuje na hvězdu,
která na obloze nad dítětem září. V muži

tomto znázorněn jest prorok Isaiáš, na
zvaný také evangelistou starozákonním,
poněvadž již v duchu viděl Matku s bož
ským dítětem, Vykupitelem světa, a pro
rokoval: »Ejhle, Panna počne a porodí
Syna a nazve jméno jeho Emmanuel, t. j.
Bůh s námi.: (Is. 7, 14.) A na hvězdu
ukazuje, neboť předpovídal »velké světlo,
které vzejití mělo těm, kteří v temnostech
smrti seděli, a osvítiti ty, kteří ve tmách
chodili.: (IS. 9, 2.)

Obraz tento jeví velikou uměleckou
dovednost & proto má slavný badatel
katakomb de Rossi za to, že bezpochyby

obraz tento ještě za apoštolů malován
byl. S určitostí ale říci možno, že po
chází ze druhého století a je tedy nej
starším obrazem Marianským. Ovšem
není obraz tento věrnou podobou obličeje
Marie Panny, nýbrž jen obrazem jejím
jakožto Matky Boží. O pravé podobě
Panny Marie nevíme nic jistého. To však
nám nevadí; víme, že byla duše nej—
čistší, přesvatá, že byla nejvznešenější
mezi lidmi jakožto Matka Boží. Proto
za to míti můžeme, že krása duše jeji
obrážela se také v její tváří jako v zrcadle,
vždyť svatost duše tak často ráda pro
nikává ve tváři i u lidí jiných.

- Ještě je v katakombách více obrazů
Mariánských, kde Maria buď sama nebo
s apoštoly Petrem a Pavlem vyobrazena
jest, a to po způsobu starodávném s ru
kama rozpjatýma, jako posud činí kněz
u oltáře. Obrazy tyto zovou se »Orantec,
t.j. »modlící sec. Připsanéjméno »Mariac
naznačuje, kdo zde míněn jest. Tu si
znázornili staří křesťané Matku Boží

v její vlastnosti jako orodovnici u Boha.
María Panna prosí za nás u trůnu Bo
žího, & přímluva její má proto u Boha
tak velikou moc, že jest Matkou Boží.
Pojmenování orodovnice (advocata) jest
v církvi prastaré; již ve druhém století
jmenuje svatý Irenej Marii Pannu »Oro
dovnicí našíc.

Z toho tedy ze všeho vidno, že
církev již na počátku věřila, že Marie
jest panenskou Matkou Boží a že proto
jest i naši milostivou a mocnou oro
dovnici a prostředníci u Boha. Proto
také když se roku 451. v Efesu shro
máždění biskupové vyjádřili proti kacířům,
že Marie Panna má býti nazývána a
ctěna Matkou Boží a ne, jak kacíři chtěli,

jen Matkou Kristovou, nezavedli nic no
vého, nýbrž potvrdili a objasnili jen to,
co církev pravá již od počátku držela.
A jásot lidu, který u slavném průvodu
s pochodněmi biskupy z chrámu do jejich
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příbytků provázel, nebyl také jen oka
mžitým výbuchem, nýbrž přirozeným ná
sledkem lásky a úcty k Matce Boží dávno
chované. A jestliže během “století věnec
slávy Mariánské se víc a více zvětšoval
a neposkvrněná Matka Páně za našich
dob tak význačné místo v církvi naší
zaujímá, není to zase nic nového, nýbrž
jen přirozený vývin toho, k čemu již za
prastarých dob základ položen byl.

A proto máme my katolíci to veliké
potěšení a útěchu, že se v úctě a lásce
k Panně Marii jakožto Matce Pána Ježíše,
Syna Božího, & naší orodovnici srovná
váme s apoštoly a prvními křesťany a
že to věříme, cítíme, milujeme a ctíme,
co onino první hrdinové viry naší věřili,
cítili, milovali a ctili. Úcta naše a láska
k Matce Boží je tedy čistě křesťanská,
a proto se jí povždy držme.

Právě dnešního dne, 0 svátku Nanebe—.
vzetí Panny Marie, ukazuje nám svatá
církev Marii Pannu jako oslavenou Matku
Boží. S tělem i duší pojal ji vděčný Syn
její do nebeské své říše a učinil ji Krá—
lovnou andělův a všech svatých na nebi
a Královnou věřících svých na zemi.
Proto s úctou velikou pohlížejí katoličtí
křesťané k oslavené Matce Páně jako
k své Paní a Vládkyni a nedopustí, aby
tato vznešená jejich Královna nevěrci
a nepřáteli tupena a haněna byla; ne
chceme zůstati pozadu za bratry svými

v dobách starých v úctě Mariánské, nýbrž
hotovi jsme i život svůj položiti za její
čest a slávu. Proto pryč s každou knihou,
pryč s novinami, kde se Matka Páně
haní; nechť neposkvrní taková nečistota
naše příbytky! Proto kdekoli slyšíme
Matku Páně haněti, nemlčme, nýbrž se
rozhodně na čest její ozvěme, a 'ne
pomůže-li to, takovým lidem a spo
lečnostem raději se vyhněme! Úctu Matky
Páně Marie Panny zničiti, to je heslem
našich nepřátel; úctu Marie Panny zvýšiti
budiž naším heslem, jemuž věrni zů
staňme! S touto úctou povinnou naší
Královně spojme i dětinnou lásku a
důvěru k naší Matce. To je právě veliká
přednost Matky Boží, že je pravou
vládkyní. ale i také laskavou Matkou
nás všech. Ona neopustí nikoho, kdo ji
cti a v ni doufá. neopustí ho v životě,
v trápení, v nebezpečích, neopustí ho
v hodince smrti. 0 kterak důvěřovali
naši zbožní předkové Matce Boží! Toho
důkazem jest krásná modlitba: »Pod/
ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží
RodiěkOc atd. Tuto modlitbu modleme

se často s důvěrou a láskou, a naplní se
i na nás slova sv. Bernarda, jenž ze
zkušenosti pravil, »že nebylo slýcháno,
aby Maria někoho opustila, jenž se k ní
byl utíkal.: Proto necht panuje Maria,
Matka Boží, v srdcích našich jako Krá
lovna, nechť žije v lásce naši jako Matka!

Bon. BENDL.
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Eigeá ]: ?aaaě Marii.

Zdráv buď, svatý zdroji náš,jenžto milost rozléváš,'
Maria., ó těcho křesťan,
přijmi pozdrav náš!

Slavíme Tě v každý čas,
slaví srdce, slaví hlas,
velebíme Tvoji lásku,
krásu & Tvůj jas.

My jsme děti, Ty jsi Mátl,
k Tobě věrně budem' stát,
do srdce si nás jen zapiš,
nedej vymazat!

Posud byla's jedinou
radosti nám příčinou,
kéž Tvá. útěcha a láska
nikdy neminou!

Posud není památky,
že by Syn Tvůj přesladký
nebyl laskavě vyslyšel
prosby své Matky.

Nebezpečí hrozí-li,
když jsme dráhu skončili,
Tvojím jménem vysvoboď nás
Syn Tvůj rozmilý!

Straší-li nás těžký hřích,
pod ochranu rukou svých
vezmi nás, Tys útočiště
hříšných, zoufalých!

V zármutku kdo k Tobě lkal,
rady Tvé se dočekal,
zradoval se, kdo se, Matko,
Tobě odevzdal.

Bycbom došli k výšinám,
zápasíme proti tmám,
& Ty, Matko, v pokušení
síly dáváš nám!

Všechno s námi zápolí
v slzavém tom údolí,
chraň nás, Máti, at Tvé děti
k zlému nesvolí!

Až duch tělu „S Boheml“ dá,
ret Tvé jméno zašeptá,
6 pak rychle, Matko, vezmi
nás pod křídla svá.

Až boj bude dokonán,
do nebeských veď nás bran,
zaveď nás, kde bydlí v slávě
Syn Tvůj, Kristus Pán!

Z němčiny přeložil K. D. L.'WWWĚWWWW
Svěcení zelin na. Nanebevzetí Panny Marie.

Napsal JAROLÍM STANISLAV PAVLÍK.

dyž se byl Adam hříchu do
pustil, byl nejen on trestem

byl vzdělával. Ježto země
učiněna byla kvůli člověku,
musila i jeho osud sdíleti.
Plod země to byl, jenž se stal

Adamovi nástrojem hříchu; proto iplo
diny zemské stihla kletba Boží. »Ze jsi
uposlechl hlasu ženy své-, řekl Bůh
k Adamovi, »a jedl jsi se stromu, s kte
réhož jsem přikázal tobě, abys nejedl,

zlořečena bude země v díle tvém; v pra—
cích budeš jísti z ní po všecky dny ži
vota sveho. Trní a hloží tobě ploditi
bude, a budeš jisti plodinu země.:

' V milosrdenství svém nezavrhl Bůh

padlého Adama, nýbrž slíbil mu vy
koupení. Syn Boží vzal na sebe úlohu
vykoupení; svou smrti na kříži zbavil
člověka zlořečeni. Než nejenom rozumny
člověk měl byti zbaven kletby Boží, nýbrž
i nerozumná. příroda. I příroda a vše,
co obsahuje,“ měla se radovati nad vy
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koupením. »Hory israelskéc, prórokovali
proroci, »rozviňte ratolesti své a kveťte
a plody neste; blízko jest den Páně!
V onen den Oplývati budou hory středí,
a s pahrbků téci bude mléko a med.
Bůh s Libanu přijde a Svatý s hory
stinné a hustě. Radovati se bude pustina
&bezcestí, a plesati bude poušť a kvésti
bude jako lilium; pučíc, pučeti bude a
jásati, radujíc se a chválíc. Sláva Liba—
nonu jest jí dána, ozdoba Karmelu a
Saren.

Jako však užitky vykoupení se teprve
přivlastňují obětí mše svaté, svatými svá
tostmi i svátostninami, tak i přírodě se
přivlastňují svěcenim a žehnáním. Voda
se světí, oheň se světí, pokrmy a'pře—
mnohé jiné věci se světí. Tak i plodiny
zemské se světí a žehnajl: při prosebných
průvodech, při průvodě Božítělovém i při
jiných příležitostech. Na svátek Nanebe—
vzetí Panny Marie světí se zeliny a vůbec
i jiné plodiny podle úmyslu církve. Proč
právě v ten den? Jednak proto, že jest
již čas žní a církev chce, aby prvotiny
úrod byly požehnány, jakž to bylo již
u židů zvykem, jednak proto, že Panna
Maria v Písmě svatém k různým plo
dinám se přirovnává.

»Když vejdete do země:, přikázal
Bůh lidu israelskému, »kterouž já dám
vám, a žíti budete obilí, přinesete snopy
s klasy, prvotiny žni vaši, ke knězi,
kterýž pozdvihne snopek před Hospo
dinem, aby příjemné bylo za vás, a po
světí ho.: Tak čteme v knize Leviticus.

A v knize Deuteronomium příkaz ten
obnoven: »Když vejdeš do země, kterouž
Hospodin, Bůh tvůj, dá tobě, abys jí
vládl, a obdržíš ji a bydliti budeš v ní,
vezmeš ze všech úrod svých prvotiny a
vložíš do koše a půjdeš na místo, kteréž
by Hospodin, Bůh tvůj, vyvolil, aby tam
vzýváno bylo jméno jeho. ] přistoupíš
ke knězi, kterýž bude v těch dnech, &
díš k němu: Vyznávám dnes před Ho

spodinem, Bohem tvým, že jsem vešel
do země, kterouž s přísahou zaslíbil
otcům našim, že ji dá nám... A protož
nyní obětují prvotiny úrod země, kterouž
Hospodin dal mi. A vezma kněz koš
z ruky tvé, postaví ho před oltářem Ho
spodina, Boha svého.: — Když tedy židé
obětovali prvotiny úrod zemských Ho
spodinu, odevzdavše je knězi, jenž je
posvětil: zdaliž není slušno, abychom i
my prvotiny plodin zasvětili Hospodina?
Blahoslavená Panna Maria již vešla do
nebe, naší země zaslíbené, a vhodně
tedy v den jejího Nanebevzetí úrody
zemské se zasvěcují, mezi nimiž jsou
dvě plodiny, jež jsou vpravdě plodinami
nebeskými, žito a víno, proměněné v tělo
a krev Pána našeho Ježíše Krista.

Panna Maria se připodobňuje v Písmě
svatém květům a plodinám zemským pro
ctnosti své a sílu svou, jež plodiny ty
zobrazují. Tak čteme 'v dnešním čtení:
»Vyvýšena jsem jako cedr na Libanu,
a jako cypřiš na hoře Sion. Jako palma
v Kades vyvýšena jsem, a jako štěp
růže v Jerichu. Jako oliva spanilá na
polích a jako javor vyvýšena jsem podle
vody na cestách. Jako skořice a balsám
vonný vydala jsem vůni, jako myrrha
libezná vydala jsem líbeznost vůně, a
jako storax a galban a “guttac, dí moudrý
Sii—achdále, »a jako liban nenaťatý, na
pustila jsem parou příbytek svůj a jako
balsám nemíšený vůně má. Já jako
terebiat rozložila jsem ratolesti cti a

“milosti. Já jako vinný kmen vypučíla
jsem libost vůně, & květ můj přináší
Ovoce cti a poctivosti.a Zdaliž tedy není
přihodno světiti vonné a léčivé zeliny,
jež jsou obrazem vůně ctností Mariiných
a léčivé její moci, kterouž již nesčetně
kráte ukázala a dosud ukazuje na pout
ních místech a zvláště v Lúrdech?

Církev světíc zeliny a plodiny země,
vzdává., jak z níže uvedených modliteb
zřejmo, Bohu díky za požehnání úrod.
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V prosebné dny církev o toto požehnání
prosila. Patří se zajisté nejen Boha o
zdar práce naší prosití, nýbrž iza zdar
díky vzdávati. Mnozí křesťané modlí se
sice o to a ono, co potřebují; ale když
jim to od Boha uděleno, zapomínají,
kdo jim to dal, jsou nevděčnými. Od
žebráka čekáme >Zaplať Pán Bůh., když
něco od nás dostane, a Bohu bychom
neměli děkovati? Již ve Starém Zákoně

napomínal Bůh Israelitý. aby nezapomí
nali za požehnání Boží děkovati. Ctemeť
zajisté v páté knize Mojžíšově: »Ho
spodin, Bůh tvůj, uvede tebe do země
dobré, do země potokův a vod a studnic,
do země obilí, ječmene a vinic, v nížto
fíky a jablka granátová a olivy rostou,
do země oleje a medu, kdežto beze všeho
nedostatku jístibudeš chléb svůj a všech
věcí hojnosti požívati budeš, abys, když
bys jedl a nasycen byl, dobrořečil Ho
spodinu, Bohu svému... Budiž pilen a
vystříhej se, abys někdy nezapomenul na
Hospodina, Boha svého, a nezanedbával
přikázání jeho a soudův a posvátných
obyčejů . . _. Na znameni radosti a dobro
řečení za požehnání Boží světí se plodiny
v barvě bílé.

Církev prosí v obřadech dnešního
svěcení, aby zeliny posvěcené byly vý
borným lékem a prostředkem jak proti
nemocem a pohromám tělesným, tak i
proti nemocem a nákazám, ježpocházejí
od ďábla. Zeliny mají sice již samy v sobě
sílu léčivou, již je Pán Bůh obdařil;
svěcením nabývají i síly nadpřirozené,
tak že tím lépe a jistěji mohou působiti a
zdárný vliv míti nejen na tělo, nýbrž i na
duši. Ovoce zemské uvádí nám také na

paměť ovoce dobrých skutků, jež máme
nesli, abychom s Pannou Marií na nebe
byli Vzati; neboť jinak strom prázdný
ovoce bude vyťat a do ohně uvržen.

Obřadsvěcení zelin započíná veršem:

Ý. Pomoc naše ve jménu Páně.
B. Kterýž učinil nebe i zemi.

Následuje žalm 64. »Te decete.

Tobě přísluší chvála, Bože, na Sionu,
— a Tobě se splní slib v Jerusalemě.

Vyslyš modlitbu mou: — k Tobě
všeliké tělo přijde.

Slova zlostníků zmocnila se nad
námi, — avšak nad hříchy našimi Ty
se slituješ. .

Blahoslavený. kohož jsi vyvolil &
přijal: — bydleti bude v síních Tvých.

Naplnění budeme vším dobrým domu
Tvého: — svatýť jest chrám Tvůj, divný
v spravedlnosti.

Vyslyš nás, Bože, Spasitelí náš, —
nad ěje všech končin země i na moři daleko.

Kterýž zakládáš hory mocí svou,
přepásán mocností, — kterýž bouříš hlu
bokost moře, zvuk vlnobití jeho.

Lekati se budou národové a báti se
budou ti, již přebývají v_ končinách,
znamení Tvých: — obyvatele východu
a západu potěšíš.

Navštívil jsi zemi a opojil's ji, —
hojně obohatil's ji.

Reka Boží naplněna jest vodami,
připravil jsi pokrm jejich, ——neboť tak
je země spravována.

Potoky její napoj. rozmnož plody
její, — v krůpějích deště jeho veseliti
se bude a ploditi.

Žehnáš běhu ročnímu dobrotou svou,
— a pole Tvá naplněna budou hojností.

Tučné budou pastviny na poušti, —
a pahrbkové plesántm přepásáni budou.

Oděni jsou beraní a ovce, a údolí
rozhojní se obilím: — všecko jásá a zpívá.

Sláva Otci.

Následuje několik veršův a odpovídek:

V. Hospodin uštědří dobroty.
B. A země naše vydá plod svůj.
V. Svlažuješ hory 5 výšin svých.
B. Ovocem skutků Tvých nasycena

.bude země.
V. Vyvádíš trávu dobytku.
B. A zelinu k službě lidem.
V. Abys vyvedl chléb ze země.

_ B. A vlno aby obveselovalo srdce
člověka.

V. Aby vyjasnila se tvář jeho olejem.
B. A chléb srdce člověka posilnil.
Ý. Vyslal slovo své, a uzdravil je.
B. A vytrhl je ze všech zahynutí jejích.
77. Pane, vyslyš modlitbu mou.
B, A volání mě k Tobě přijď.



211

V. Pán s vámi.
B. [ s duchem Tvým.
Následují tři modlitby:

1. Všemohouci, věčný Bože, jenž jsi
nebe, zemi, moře a všechno viditelné i
neviditelné slovem svým z ničeho stvořil,
a jenž jsi- nařídil, aby země zplodila
zeliny a stromy k užitku lidem, a aby
každá bylina podle semene svého sama
v sobě ovoce nesla, jenž jsi ze své ne—
výslovné dobroty dovolil, aby zeliny ne
jenom živočichům k potravě, nýbrž i
churavým tělům k vyléčení sloužily:
Tebe pokornou myslí a ústy vzýváme,
abys tyto různorodé byliny a plodiny
smilováním svým j- požehnal a nadpři
rozenou od Tebe vycházející sílu i milost
nového požehnání do nich vlil, aby, když
by jich ve jménu Tvém pro lidi a do
bytek bylo použito, staly se ochranou
proti všelikým nemocem a protivcnstvím.
Skrze Pána našeho atd.

2. Bože, jenž jsi skrze Mojžíše, slu
žebníka svého, synům israelským nařídil,
aby snopky nových plodin zanesli knězi
k požehnání a vzali s sebou ovoce stromu
nejpěknějšího a veselili se před Tebou
Hospodinem, Bohem svým: buď milostiv
prosbám našim a vylej hojnost svého
pože'l'hnaní na nás a na snopy nových

plodin, nových zelin a na snůšku ovoce,
jež s díkůvzdánlm před Tebe klademe a
ve jménu Tvém v tuto slavnOst že'j-hnáme,
a uděl, aby plodiny ty lidem i dobytku
všelikému byly lékem proti nemocem,
nákazám, vředům, škodlivému vlivu, proti
jedu hadímui jiných jedovatých živočichů,
proti pokousání od divých zvířat a vše
líkému jinému jedu, a aby ochranu ský-_
taly proti ďábelskému mámení, lsti a
úkladům, kdežkoliv by z nich něco po
loženo nebo nošeno nebo uschováno bylo:
tak abychom se snopy dobrých skutků,
pro zásluhy blahoslavené Marie Panny,
jejíhož Nanebevzetí svátek slavíme, tam,
kde ona byla vzata, přijati býti zaslou—
žili. Skrze Pana našeho atd.

3. Bože, jenž jsi prut Jesse, Ro—
dičku Syna svého, Pána našeho Ježíše
Krista, dnešního dne proto na nebe vzal,
abys na její přímluvu a ochranu plod
života jejího, téhož Syna svého, smrtel
nosti naší uštědřil, Tebe pokorně pro
síme, abychom silou téhož Syna Tvého
a slavnou ochranou Rodičky jeho a za
štitou těchto plodin zemských skrze blaho
časně na blaho věčné připraveni byli.
Skrze téhož Pana našeho atd.

Na konec se zeliny pokropí svěcenou
vodou a okouří kadidlem.

+++=$$+$é>=a+=a=+$ř=g+$

Věřím V Boha.
(Část další.)

bklopen jsa svými věrnými učeníky, kteří ho nyní'i v srdci chovali,
sedí Pán náš 11 poslední večeře. Oči jeho s láskou spočívají na
mužích těchto, kterým chce svěřiti úřad svých zástupcův, ale oči
tyto zalévají se slzami, neboť vědí již napřed, jaký bol mu připraví

slabostí a bázlivostí svou. Proto praví hlasem se chvějícím: »Jeden z vás mne
zradí.: Jako když z jasného nebe hrom zahučí, tak ulekli se apoštolě slov těchto.
IJidáš, jenž dobře věděl, na koho Pan Ježíš míří, zachvěl se v srdci svém.
»Jeden z vas mne zradí.: Kterak mohli apoštolé, kteří přece Mistra svého tolik
milovali, pochopiti smysl lev těchto? A přece pochybovati o nich nesměli, vždyť



vyřkl je Pán, o jehož pravdomluvnosti dosti již přesvědčeni byli. A proto jeden
přes druhého ustrašen se táže: »Jsem to _já, Mistře?c I zrádce sám, aby snad
mlčením nevzbudil podezření a sám sebe neprozradil, těžce ze sebe vypravil slova:
»Jsem to já, Mistře?c — »Tys pravil:, odpovídá mu Pán a ještě jednou laskavě
naň pohlíží, a pohled tento mu praví: »Ejhle, Syn člověka jde, jakož o něm
psáno jest, ale běda tomu, jenž ho zradí; lépe by mu bylo, kdyby se byl ani
nenarodil.: A Jidáš?'Jiného by,pohled ten tal do duše, byl by se obrátil a hrozného
úmyslu svého se vzdal po těchto slovech Páně; ale Jidáš trvá na svém. Jiný by
se byl vrhl k nohám Páně a se slzami prosil za milost a odpuštění; ale Jidáš
necítí toho potřebu. Srdce jeho zkamenělo, mysl jeho obírá se jen žoldem, který
mu dán za zradu. Ani slova Mistrova, ani laskavý, smutný jeho pohled nepohne
jím. Ovšem nevolno jest mu přece v tomto svatém shromáždění a proto pokradmu
plíží se ven a spěchá tam, kde 'již peklo naň čeká — spěchá vykonati hnusný,
černý čin zrady. Jaké to podlosti je schopno srdce lidské, když spustí se Boha
& přidrží světa! Jidáš jest nám všem výstražným příkladem.

Po skončené večeři vstává Pán a pomodliv se s apoštoly, vychází změsta
přes potok Cedron k zahradě Getsemanské ' na hoře Olivetské. Tudy kráčel p_řed
drahným časem král David, oplakávaje zradu syna svého Absolona. Tudy kráčí
i Král nebes i země, Kristus, oplakávaje zradu milého syna Jidáše. A na této
cestě promlouvá Pán k učeníkům svým tak krásně a tak dojemně! Každé slovo
svědčí o jeho lásce k nim jakožto Otce k milým dítkám. O čtěme jen často. tuto
velekněžskou řeč Spasitele našeho, která je zároveň i modlitbou za nás všecky,
a poznáme to něžné, citlivé, milující Srdce Páně. Není možné, aby kdo řeč tuto
čta a o ní zbožně přemýšleje, nevzplanul láskou ku Spasiteli a neupevnil víru
svou v něho. Nejdříve obrací se Pán k Otci svému a modlí se o své oslavení,
věda, že přichází hodina utrpení. I praví: »Otče, přišlať hodina, oslaviž Syna
svého, aby Syn Tvůj oslavil Tebe; jakož jsi mu dal moc nade vším tělem, aby
všechněm, které jsi dal jemu, dal život věčný.: A nyní praví Spasitel, v čem
pravý život náš, život věčný záleží" řka: »Tentoť jest pak život věčný, aby poznali
Tebe samého, pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista.: Ejhle, Boha
poznati, ato poznati skrze Syna jeho, Ježíše Krista, skrze jeho víru a učení,
toť naší úlohou, tot naši povinností, toť přináší nám život věčný.

Dále praví Pán, že svědomitě vykonal úlohu svou na zemi řka: »Jáť
jsem Tě oslavil na zemi: dokonal jsem dílo, kteréž jsi mi dal, abych je činil.
A nyní oslaviž mne Ty, Otče, u sebe samého slávou, kterou jsem měl u Tebe
prve, nežli svět byl. Oznámil jsem jméno Tvé lidem, které jsi mi dal ze světa.
TVOÍÍťbyli a mně jsi je dal, a řeč Tvou zachovali.: Jak krásné dává tudy Pán
vysvědčení apoštolům svým! Praví o nich, kterak ochotně uvěřili v něho a slova
jeho &podrobili se jemu. Proto praví dále: »Nyní poznali, že všecky věci, kteréž
jsi mi dal, od Tebe jsou: neboť slova, kteráž jsi mi dal, dal jsem jim; a oni je
přijali a poznali právě, že jsem od Tebe vyšel, a uvěřili, žes Ty mne poslal.
A proto prosí za ně Pán, aby vytrvali a úkol na ně vzneseny na spásu lidstva
svědomitě plnili.< Proto svolává na ně miIOSt a pomoc Boží řka: »Já za ně
prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť Tvoji jsou. A všecky
věci mé jsou Tvé a Tvé jsou mě, a já jsem oslavou v nich. A již nejsem na
světě, ale oni jsou na světě, a já jdu k Tobě. Otče svatý, zachovej je, kteréž jsi
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mi dal vejménu svém, aby byli jedno jakož i my. Když jsem byls nimi, já jsem
je zachovával ve jménu Tvém. Kteréž jsi mi dal, zachoval jsem: a žádný z nich
nezahynul, než syn zatracení, aby se vyplnilo Písmo. Ale nyní jdu k Tobě a toto
mluvím na světě, aby měli radost mou vyplněnou v sobě. Dal jsem jim řeč Tvou
a svět je měl v nenávisti, nebot nejsou ze světa, jakož ani já nejsem ze světa .
Nechce snad Spasitel, aby Bůh vzal apoštoly k sobě ze světa, nýbrž aby posiloval
je a pomáhal v boji a v práci a zachovával od zlého. Proto praví: »Neprosím,
abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval _od zlého. Nejsouť ze světa, jakož ani
já nejsem ze světa. Posvětiž jich v pravdě. Řeč Tvá je pravda. Jakož jsi Ty
mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět. A já posvěcuji (obětují) sebe
samého za ně, aby i oni posvěcení byli v pravdě: (t. j. aby hotovi byli za pravdu
život položiti). A nyní vzpomíná Spasitel i těch, kteří. skrze apoštoly přijmou víru
jeho, tedy i nás, a modlí se za nás něžně a láskyplně řka: »Neprosím pak toliko
za ně, ale i za ty, kdož skrze slovo jejch uvěří ve mne: aby všichni jedno byli,
jako Ty, Otče, ve mně a já v Tobě, aby i oni v nás jedno byli: aby uvěřil svět,
že jsi Ty mne poslal.: Ejhle, jednotu svaté víry žádá náš Spasitel, za tu se modlí,
za tu prosí, neboť tato má býti odleskem jednoty Boží ve svaté Trojici. A všem,
kdož víru jeho zachovají, dává Spasitel slávu svou a odměnu věčnou řka: »A já
slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jsme. Já v nich
a Ty ve mně," aby dokonáni byli v jedno: a aby poznal svět, že Ty jsi mne
poslal a žes miloval je,. jakož i mne jsi miloval. Otče, chci, aby kde jsem já,
i oni, které jsi mi dal, se mnou byli: aby-viděli slávu mou, kterou jsi mi dal;
neboť jsi mne miloval před “ustanovením světa. Otče spravedlivý, svět Tebe
nepoznal; ale já jsem Tebe pozna', i tito poznali, žes Ty mne poslal. A'známo
jsem jim učinil jméno Tvé a známo učiním: aby milování, kterýmž jsi mne
miloval, bylo v nich a já v nich.: (Jan 17.)

Jak hluboký, jak krásný smysl chová v sobě tato velekněžská modlitba
Páně! Modli se za své oslavení jakožto člověka, modlí se za apoštoly, kteří v něho
uvěřili a za něho bojovati, trpěti a umírati budou; modlí se i za všecky věrné
a pravověrné křesťany, aby setrvali v jednotě víry, v jednotě lásky, a spojení
jsouce zde na světě s Kristem, světlem víry a páskou lasky, spojeni s ním byli
u Boha Otce v království věčném. Rozjímaj'ce o slovech těchto, poznáme cenu
víry Kristovy, poznáme péči lásky jeho a zajisté se přičiníme, aby Spasitel před
utrpením svým za nás se nadarmo nemodlil. Kéž proniknou slova jeho jako šíp

- srdce naše a utkví tam, aby na nás vyplnila se slova Páně: »Slávu, kterou jsi
mi dal, dal jsem jim a chci, aby kde já jsem, i oni se mnou byli.:

_ Po modlitbě této obrací Pán náš zase zřetel svůj k věcem nejblíže příštím.
Proto věda, že 'apoštolé ze strachu a slabosti lidské hc opusti, praví teskně: »Vy
všichni se pohoršíte této noci nade mnou, nebot psáno jest: Bíti budou pastýře
a rozprchnou se ovce, ale když z mrtvých vstanu, předejdu vás do Galileje.:
(Jan 18.) Petra jakožto ohnivého milovníka Páně dojala řeč tato. Nemohl tomu
uvěřiti, že by on anebo jeho druhové Mistra v nebezpečí opustiti mohli; islibuje
alespoň za sebe: »Byť se všichni nad Tebou pohoršili, já se nikdy nepohorším.:
Ale Pán Ježíš věda, co se stane, varovné volá k Petrovi: »Ty! amen, pravím
tobě, že této noci prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapřeš.c Ale Petr děsí se
slov těchto a ubezpečuje horlivě: »Třebas bych měl s Tebou umříti, nezapru Tebe.:
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l jiní apoštolé tak slibovali. Neznal ovšem ještě Petr to veliké pokušení, které
naň čeká, a ten obrovský boj, neznal sama sebe a slabost svou a důvěřoval velmi
vlastní síle. O jak se mýlil! Za několik hodin již poznal, že Mistr pravdu děl.
Ne v sílu svou, nýbrž v pomoc a milost Boží doufati a důvěřovati mame. Čím
déle kráčeli, tím větší úzkost a truchlivost bylo na Ježíši znáti. [ pravil: »Smutná
jest duše má až k smrti. Zůstaňte tuto a bděte se mnou.: Byli již u zahrady
Getsemanské. Zahrada tato ležela na úpatí hory Olivetské, asi sto krokův od
levého břehu potoka Cedronu. Do této zahrady docházel Ježíš často s apoštoly,
aby se tam modlil; trávíval tam na modlitbách asi mnohou noc, kdykoliv se
v Jerusalemě zdržovalf Místo to bylo tiché, pochmurné a k modlitbě jako stvořené.
Tu chtěl Spasitel naposled se pomodliti, tu se měl zkormoutiti až ku krvavému
potu. Odešed několik krokův od apoštolů Petra, Jakuba a Jana, které byl do
zahrady s sebou vzal, padl na tvář svou a vztahuje ruce své k nebi volá: »Otče
můj, je-li možné, ať odejde ode mne kalich tento, ale však ne já chci, ale jakž Ty.
Jak trpký a hořký mě! to býti kalich, kalich utrpení jeho! Kristus předvídá vše
a lidská jeho přirozenost hrozí se takých muk, a proto volá, aby odňat byl od
něho kalich; ale podvoluje se úplně vůli Otce nebeského.

Po modlitbě jde Pán k oněm třem apoštolům, ale'nalezl je, ani spi. lřekl ,
k Petrovi: »Šimone, ty spíš, takliž jste nemohli jedné hodiny bdíti se mnou?. (Mat. %)
Jak jemná to výčitka z úst Mistrových! Petr, jenž před chvíli se vychloubal, že
chce s ním umříti, za hodinu spí klidně, jakoby se nic nestalo. Tak snadno
zapomínáme na sliby Bohu učiněné a na dobré předsevzetí! Ale netoliko kárá je
Pán, nýbrž i prostředek jim udává, kterak by se zachovati měli: »Bděte a modlete
se, abyste nevešli v pokušení! Duch zajisté hotov jest, ale tělo nemocno.- Aby
duch náš nepodléhal slabostem těla, radí nám Spasitel »bditi a modliti se-. Apoštolé
sice duchem a vůli ochotni byli za Mistrem jíti, ale brzy podlehla vůle jejich
slabostem těla. Síla ducha zachová se tedy bděním, ostražitostí a modlitbou za
pomoci Boží. Napomenuv apoštoly své, odchází Pán náš na své místo a podruhé
volá: »Otče můj, nemůže-li tento kalich minouti mne, než abych jej pil, staň se
vůle Tvá!c I vstal a šel podruhé k apoštolům, ale nalezna je opět ve spánku;
nechal je a Odešed, modlil se potřetí tutéž modlitbu. A nyní úzkost dostoupila“
vrchole. Na celém těle chví se Kristus strachem smrtelným, tak že krvavý pot
vyráží se na něm a zbrocuje ho v takěm množství, že i krůpěje potu toho na
zemi stékaly. () jak hrozná to byla úzkost, v níž tonul náš Pán! Předtuchou
budoucích bolestí umíral takřka již nyní úzkosti a strachem. Kdykoliv se člověk
před něčím chvěje úzkosti a bázní, vyvstává mu pot na čele jakoby smrtelný.
Avšak jaký to rozdil mezi potem obyčejným a potem krvavým! Jaká to tedy

.hrozná byla úzkost, úzkost vpravdě smrtelná, že smrtelný, krvavý pot vyvolala
na těle Spasitelově! A jak neměl se Kristus hroziti, když viděl to hrozné utrpení
a hanebnou, potupnou a bolestnou smrt! Jak neměl se Kristus hroziti vida tu
spoustu hříchů lidských a jejich velikost, za něž za všecky mu bylo snášeti trest
a pokutu! Pomněme jen, jaká to hrozná urážka Boží jest jeden jediný těžký
hřích a jak hrozný na to je trest! Považme jen, jaký trest uložil Bůh na jediný
hřích Adama a Evy v ráji! A nyní na tomto jediném hříchu není dosti. Lidstvo
nejen že v hříchu dále se rodilo, ono samo hříchy páchalo, hřích na hřích
hromadilo, tak že ohromná spousta hříchů je tlačila, a tu vzal na sebe Spasitel
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a tresty za ně vytrpěti měl. A kdyby průměrně každý člověk jen jediného hříchu
se dopustil v celém životě svém, považme, kolik nesčíslných milionů hříchů by
tonon a jak nesmírně veliký by to byl trest, který za ně všem uložen musil býti.

A nyní považme! Kristus Pán chtěl býti Spasitelem a Vykupitelem všeho
člověčenstva. Vykoupiti měl všecky ze hříchův a trestův, a to cenou utrpení
a smrti sve! Pak asi poznáme, jak hrozné to musilo býti utrpení, když se vyrovnalo
trestu za všecky hříchy, když napravilo urážku Bohu učiněnou, když Boha s lidmi
usmířilo, ano ještě nekonečný nadbytek milosti Boží tím lidstvu získalo. A toto
utrpení těla iduše stálo nyní v celé své hrůze před duševním zrakem Kristovým.
Proto ta úzkost smrtelná, proto to volání k Otci, proto ten krvavý pot! A k tomu
viděl Spasitel i veliké množství těch, za něž veškerou tuto obět nadarmo přinesl.
Vidí zaterelost srdce, hříšnou vůli, nevěru, vidí hrozné urážky, které mnozí za
lásku &obět jeho mu ve tvář budou metati, vidí četné davy ipřes jeho vykoupení
do pekla v náruč satanovu se řititi. A nevděk tento a zkáza věčná tolika duší
bolí ho ještě více nežli samo utrpení, a protota hrůza, „proto ta úzkost, proto
ten krvavý pot. Zdaž tato úzkost, kterou Spasitel k vůli nám měl, nepohne
srdcem naším? Zdaž nemáme stále před očima míti jeho drahocennou krev, která
již nyní za nás se lila v potu jeho na zemi? Zdaž netrneme při myšlence, že by
i za nás obět tato nadarmo přinesena byla a' my že bychom stáli v řadě těch,
o něž se Kristus chvěl, pro něž tolik tesknil a kteří přece v zatracení věčné
přišli? O rozjimejme o tomto utrpení Páně na hoře Olivetské a srdce naše se
otřese hrůzou spasitelnou před hříchem a nevděkem a přiine tím úžeji a věrnéji
k Pánu Ježíši. On, vzor náš nejsvětější, učí nás, ke komu se máme utíkali,
kdykoliv na nás dolehne starost a trápení, kdykoliv. chtéjíce zůstati věrnými
povinnostem svým a dobrému, od jiných potupení, posměch a pronásledování trpěti

musíme. On volá k Otci svému za posilu, tam i my obraceti se máme. Bůh
dopouští, ale neopouští a s pomocí a milostí jeho snese Bůh i to nejhorší. Nikdo
netrpěl tolik jako Kristus, nikdo neměl větší lásky nežli on, a to k nám. Proto
pro něho trpěti nechť nám je sladkostí, pro něho žíti nechť nám jest úlohou, pro
něho pracovati necht nám jest odpočinkem 'a pro něho zemříti nechť jest naším
přáním. O smiluj se nad námi ubohými hříšníky, Spasiteli náš, skrze úzkost,
kterou jsi pro nás vystál, skrze krvavý pot, jejž jsi pro nás vylití ráčil!

BOH. IIENDL.

Jakub slouži u Lábana.
(Část další.)

eměl se Jakub příliš valné
v domě Lábanově; avšak při
tomnost Ráchelina, s níž už
tak milé bylo setkání u
studnice, přítomnost Ráche
lina, dívky cudné & sličné,
oslazovala mu nový ten

pobyt; ji si všecku oblíbil, ji za man

želku pojali se rozhodl; všaktě měl i od
otce svého ísáka poručeno: »Pojmi sobě
manželku ze dcer Lábana, ujce svéholq

Ovšem že tenkrát, kdy temné stíny
pohanské už spočívaly na zemi, byla
důstojnost pokolení ženského hrozným
způsobem zneuznána; dcery sloužily
v domě otcovském, pokládány jaksi jenom
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za část majetku, a proto vydávány že
nichům jenom za jistou cenu, takřka
prodávány. Jaké to zneuctění osobní
svobody! Však nejenom na dalném vý
chodě panoval hrozný ten obyčej; spa
třůjeme jej později i v končinách evrop
ských, i k nám se dostal, a panuje
dosud u národů pohanských, jsa takřka
živou hanou a posměchem všelikého po
kroku, mluví-li se kde ojakěm, jsa živým
svědkem a dokladem, že nemožna jest
vzdělanost bez křesťanství, bez milosti,
bez vykoupení. Toť ovšem smutná jest
ještě památka z dědictví Evina, toťsmutné
pokoření za pýchu, jakouž požívajíc za
povězeného ovoce chtěla býti jako Bůh!

Teprve Kristem Pánem, božským
Synem nejčistší Panny, vrácena je ženě
důstojnost, kteráž jí podle úradku Božího
od věčnosti byla určena.

Než zač pak měl si Jakub koupiti
Ráchel? Vždyťpřišel žebrákem? Co dá?
co nabídne? K těžké odhodlal se věci,
k dlouhé, perné službě; avšak činiti
takto pokání za svůj hřích a získati zá
roveň Ráchel — tím zdálo se mu, že
bude všeliká nesnáz a “klopotanahrazena;
i rozhodl se a řekl Lábanovi: »Budu tobě
sloužiti za Ráchel, dceru tvou menší,
sedm let.: Souhlasil Laban, svolil, řekl:
»Lépe jest, abych jí dal tobě nežli jinému
muži; zůstaň u mne.:

Sedm let služby, těžké pastýřské
služby, sedm let čekání! O věru, mila
byla Ráchel Jakubovi, že se takové
oběti k vůli ní odvážil. O věru, veliké
bylo sklamání Jakub'ovo, veliká bolest
jeho, když konečně sedm let odsloužil,
a místo Ráchele nevědomky dostal ne
sličnou, starší sestru její Líu, oklamán,
podveden od Lábana; bývalat po tehdejším
způsobě nevěsta všecka zastřena a za—
kryta, když ženichovi odevzdávána; i
zastřel, zakryl Lában Líu a dal ji místo
Ráchele ubohému Jakubovi.

Pozdě, pozdě seznal Jakub lest

Lábanovu; byl by ovšem mohl Líu pro
pustiti; vždyť byl oklamán, co se týče
osoby nevěstiny; avšak byla by zůstala
Lía v necti, a nad to snad už tenkrát
dostalo se mu vnuknutí Božího, že z Líe
narodí se mu syn,1) z jehož potomstva
vzejde Messiáš, z Líe, nikoliv z Ráchele;
proto nepropustil této nenadálé manželky
své, podržel ji; kajicně přijal ono do
puštění, vzpominaje, kterak podobným
hříchem se provinil proti otci svému
lsákovi í bratru Esauovi; ale stěžoval si
přece'Lábanovi vece: »Co je to, co jsi
mi učiniti chtěl? Zdali za Ráchel ne
sloužil jsem tobě? Proč jsi mne oklamal?

Odpověděl lstivý Laban: »Není na
místě našem obyčej, abychom menší prve
vdávali... Budeš—limi sloužiti jiných
sedm let, dám ti i Ráchel.: ,

Divné to byly tenkrát obyčeje!
Provdati mladší sestru dříve nežli starší '

—tot nebyl obyčej; avšak míti několik
žen — toť byl obyčej! Ano bohužel byl
tb obyčej, jakému navyklí lidé hříchem
zaslepení a zapomenuvší, že manželství
původně založeno od Boha mezi jedním
mužem a jednou ženou. H0spodin po
míjel, trpěl zatím ten obyčej, jakož trpěl
celé hříšné - lidstvo; avšak zde onde
v Písmě sv. čteme slova, jimiž" se Bůh
takřka ohražuje, protestuje proti tomu;
plnou nápravu přinesl teprve Kristus
Pán, jenž vrátil stav manželský na ony
tři pilíře, na nichž byl sice už v ráji

od Boha založeno, ale od hříšnýho lidstva
5 nich posunut — vrátil stav manželský
na ony tři pilíře, jež jsou: jedinost
(jeden muž a jedna žena), svatost, ne
rozlučitelnost (leč smrtí), a povýšil zá
roveň na svátost. Zatím v dobách před
Kristem Pánem podobalo se manželství
královně, jež byla svržena s trůnu, zatím
mlčí a trpí, zde onde však alespoň po
tichu ohražuje se, protestuje proti uči
něnému bezpráví, až konečně nadejde

1) Byl to Juda.
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den, kdy veřejně a slavně vrácena jí
všecka práva, vrácen jí trůn. Ano, před
Kristem bylo manželství takováto se
sazená královna; už se pomalu zapo—
mínalo na její důstojnOst a práva; ani
patriarchové neměli pravého poznání v té
věci, i oni nesení proudem tehdáž vše
obecným; stržen do proudu toho i Jakub,
ion pojal druhou manželku; přijalť na
bídku Lábanovu,'přijal službu na nových
sedm let, a za to dostalo se mu i Ráchele.
Nových sedm let služby a práce, klo
poty, strádání!

* * *

Pernou školou bylo projití Jakubovi.
Byl určen od Boha praotcem národa vy
voleného, z něho mělo vzejíti dvanácte
synů, dvanácté knížecích pohlavárů ná—
roda israelského, obrazové to dvanáctera
apoštolů, .pohlavárů všeho křestanstva;
vyvolený národ, říše jeho, trůn jeho —
to vše bude nazýváno jménem Jákubovým :
trůn Jakubův, dům Jakubův, BůhJakubův!
Jak skvělé to povolání! Proto musí snad
před pokáním odčiněn býti hřích spá
chaný proti otci i bratru, musí pozemská
žádostivost a chtivost nahrazena býti
tužbami nebeskýmí, prostota a upřímnost
musí překonati světskou chytrostalstivost.

Všeho toho dosaženo trpkou a těžkou
službou u Lábana; přišel k němu Jakub
slabým člověkem, a spatříme ho, an od
chází statečným mužem víry; zůstal
věren Hospodinu a získal mu duše i
svých manželek, jež vyclívátil z osidel
pohanstva a modlářství, jakéž v tamějších
končinách už panovalo; byl takřka missio—
nářem v domě Lábanově; ve mnohé pří
čině podobal se božskému Pánu a Spa
siteli našemu Ježíši Kristu;

* *
*

Jakub byl vyšel hledat nevěsty;
v krajině nevlídné mezi modloslužebníky
bydlela vyvolená srdce jeho; pojal jí a
domů, do své otčiny, si jí odvedl. I nej
dražší Spasitel náš vyšel ze slávy Otce

Škola. B. s. P. 1901.

svého nebeského k nám na zemi, do
slzavého údolí, hledat nevěsty, a nalezl
trojí: naši lidskou přirozenost, církev
svatou a všelikou duši věřící.

»Slovo tělem učiněno jest a pře
bývalo mezi námi, i viděli jsme slávu
jeho, slávu jakožto jednorozeného od
Otce, plného milosti a pravdy. . (Jan 1, 14.)
Což jiného obsahují tato slova miláčka
Páně, nežli zasnoubení Syna Božího 5 při
rozeností lidskou? Syn Boží vtěliti se
ráčil, t. j. přirozenost lidskou — lidské
tělo, lidskou duši — přijal a spojil ne
rozlučně se svou božskou přirozeností
v jedné, a to v božské osobě své. Toť
byla svatba, kterou Král věčné slávy, Bůh
Otec učinil Synu svému jednorozenému.

Jak neobyčejným, jak podivuhodným
způsobem stala se svatba ta! Takové
svatby svět nikdy neviděl, aniž kdy opět
uvidí. Napřed poslán svatý archanděl
Gabriel k Panně Marii, aby zvěstoval,
že se již naplní tajemství, na něž po
4000 let se těšil celý svět. Jakmile pro
nesla Panna Maria přepamátná slova:
»Ejhle, dívka Páně, staniž se mi podle
slova Tvého: — v té chvíli spojila se
převelebná přirozenost Syna Božího s pře
ubohou, zbědovanou, nízkou přirozeností
lidskou — Slovo tělem stalo se. .

Při svatbách lidských vyhledává se
krása, urozenost nevěstina nebo bohatství ;
í-ičeho z toho nebylo na přirozenosti
lidské, když se Syn Boží s ní zasnuboval;
ale přece zasnoubil se ve svém neskonalém
milosrdenství, aby nás ubohé hřišníky
obdařil krásou, urozeností nebeskou. —
Dobře praví svatý Bernard: »Čím lépe
hlásáno milosrdenství Páně, nežli že on
bídu naši na sebe přijal? Čím lépe
hlásána láska Páně, nežli že Slovo tělem
učiněno jest?'

Při svatbách lidských uzavírá se
ovšem nerozlučítelný sňatek; oddávajíť
se spolu dvě osoby, aby až do smrti
spolu setrvaly; smrt však, jak zřejmo
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jest, sňatek ten trhá, ruší. Jinak bylo
při zasnoubení Syna Božího s přiroze
ností lidskou; zde v plném slova vý
znamu uzavřen jest nerozlučný, nerozdě—
litelný sňatek, tak že ani smrt ho ne
porušila; zůstaloť po smrti na kříži
Božství Kristovo jak s tělem ve hrobě,
tak s duší v předpeklí. Ano, což podivu
hodno jest, což veliké jest tajemstvi:
právě při smrti Krista Pána na kříži,
když pronesl veliké slovo: »Dokonáno
jest:, aj, tehdáž zasnoubení s přiroze
ností lidskou utvrzeno, upevněno jest na

věky věkův, tehdáž stal se vpravdě Otcem
budoucího věku, tehdáž dostalo se mu
nesčíslného potomstva, milionů milionův
údů církve svaté, jak byl předpověděl
prorok lsaiáš: -Poněvadž položil za hřích
duši svou, uzří simědlouhověké.. (53,10)
Toto símě zplodila mu přirozenost lidská,
když z probodnutěho boku krev a voda
vyšla, což opět svatý lsaiáš v duchu
prorockém předvídal _pravě: »Synově
tvoji zdaleka přijdou, a dcery tvé z boku
povstanouc (ls. 60, 4.)

(Ostatek příště.)

%s
\—

©

Život blahoslaveného Františka Cleta,
kněze z tovaryšstva missie svatého Vincence z Pavla.

(Část další.)

ůh si jeho modlitby a po
vzdechy oblíbil. Toho dů
kazem jsou následující
události 0 pročessu blaho
řečení vypravované. Tak

prohlásil jeden missionář, který žil
v letech padesátých v Číně, jsa vzat
pod přísahu: »Náš slavný mučenik pan
Clet se těšil za svého života takové

pověsti svatosti, že se nejen křesťané
ale i pohané ve svých soukromých a
veřejných pohromách k němu utíkali o
pomoc. Vykládá se o-mnohém zázračném
vyslyšení jeho modliteb. Tak mezi jiným
přišli ho jednou obyvatelé jedné osady
prosit, aby jim v době dlouhého sucha
vyprosil na Pánu Bohu déšť; Clet poslal
je do kaple, a sám se ve své světnici
zavřel. Aspoň dvě hodiny se modlil, pak
vyšel ven s pláčem a pravil křesťanům
čekajícím odpověď : budete míti déšt, ale
až nazbyt. A opravdu brzo spadlo tolik
deště, že nastala povodeň.< —_-Zase jindy
byla jistá křesťanka jménem Pavla —

jak to v Číně častěji bývá — zlým duchem
posedlá a hrozně rouhavě mluvila; blaho
slavený František modlil se nad ní, vložit
na ni štolu a přemlouvalji, aby se vy
zpovídala. Když se s pláčem ze svých
hříchů vyznala, zlý duch ji opustil. —
Dvě křesťanské panny vydaly o Františku
Cletovi svědectví, že se jedenkráte plavil
na loďce a měl jeti kolem celnice. U
celnice byli cestující přísné prohlídce
podrobováni ; veslař obávaje se, že blaho
slaveného Cleta jako Evropana poznají,
prosil ho, aby se modlil za příznivý vítr,
aby mohl celnici co nejrychleji vyhnouti.
Sluha Boží modlil se několik okamžiků

a ejhle: zdvihl se vítr, a loďka ušla
dotérným celníkům. Když bylo po ne
bezpečí, vítr se utišil. Bůh ho těž patrně
chránil. Náš blahoslavenec, tak dosvědčil
jiný svědek, vracel se z jisté křesťanské
osady, již navštívil. Tak tři mile od té
osady čekali na něho pohanští lupiči,
chtíce se ho chopit a _oloupit. Neopovážili
se ho však dotknout, viděli ho nadpři
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rozeným světlem ozářeného dvě pídě od
země se vznášet. Mnoho očitých svědků
potvrdilo, že měl dar prorokovati budoucí
věci. Jeden pravil: Slyšel jsem, že pan
Clet na kázání předpovídal pronásledování
křesťanův &dodal : »až vás bude mandarín

pro víru pronásledovati, ach! odpadnete
od víry a budete šlapati kříž nohama.c
Po těch slovech padl ctihodný Clet u
stupňů oltáře na kolena a usedavě plakal.
Za nedlouho vypuklo pronásledování a
mnoho křesťanů na neštěstí odpadlo od
víry. — Křesťané v Hu—pé měli ho za
velikého světce, kterému Bůh zjevuje
svá tajemství. Stalo se nejednou, že je
Clet při sv. zpovědi upozornil na ten
onen tajný hřích, který chtěli zamlčet.
Také se ho báli, když se nějakého hříchu
dopustili aneb se ho dopustiti chtěli;
staly se totiž případy, že jim Clet pravil,
co se v jejich srdcích děje. Ano i řikali
o něm, že mu andělé tajemství lidských
srdcí zjevují . Nepraví Bůh v Písmě svatém,
že s lidmi prostého srdce rozmlouvá?
(Přísloví III. 32.) Nedivme se tedy tomu,
že bl. František takovými dary se honosil ;
miloval Boha ze srdce upřímného, proto
byl Bůh upřímný k němu. Blahoslavený
Clet miloval také vroucně Matku Boží

Marii Pannu, k jejímu mateřskému Srdci
se s celou důvěrou utíkal, a proto se
dodělal tolikých úspěchů mezi křesťany
a pohany. Svým spolubratřím missi
onářům, jímž byl představeným, do—
poroučel, aby Marii Pannu zvláštní úctou
ctili. Nadělali mu ovšem křesťané kolikrát

starostí, stýskal si též, že ho neposlou
chají, jak by si přál, ale přece mnozí
mu působili velikou radost. Bůh práci

“jeho hojnou měrou požehnával. Byli
mnozí křesťané ve víře skalopevni, ne
přemožitelni. Nemůžeme si odepříti pro
povzbuzení ve víře vyličiti následující
příklad stálosti ve víře. Udál se v po
sledních měsících léta Páně 1803. Jistá
křesťanská rodina otročila' čínskému

mandarinovi. Před nějakým časem dala
se pokřtít a byla velice horlivou v za
chovávání přikázání Božích. Nejstarší syn
té rodiny byl dosud katechumenem (teprve
se připravoval na svatý křest), jeho pán,
pohan a čínský mandarin (úředník) ho
chtěl odvrátit od víry křesťanské a za
tou ' příčinou použil všechmožných pro—
středků, ale nadarmo. Nejprve mu sli
boval hory, doly, když katechumen na
sliby ničeho nedal, vyhrožoval mu nej
přísnějšími tresty. Milý Vincenc, tak se
jmenoval zmíněný nejstarší syn, se vy
hrůžek nebál. Mandarin se rozlitil a
Vincence tak strašně zbičoval, že ho až
ruce bolely. Vincenc se dal bíti, na rány
nedbal. Pán ho bil takovýmto způsobem
několikrát; ale dobrý ten člověk držel
se víry svaté zuby nehty. Hospodáři
čínští nesmějí otroky svě zabiti, ale do
vyhnanství je mohou poslati pro ne—
poslušnost a špatné chování. Mandarin
hrozil Vincenci, že ho dá odsoudit do
vyhnanství; podobně vyhrožoval i jeho
matce, jeho manželce a Vincencovu bratru
dodávaje, že budou do čtyř úhlů světa
zavezeni, že se vícekrát s dětmi a
manželkami svými neshledají. Odpověděli
však jednomyslně po čínsku: »Pán Bůh
bude naším dědečkem a babičkouc t. j.
on se o nás postará, raději všechno
podstoupíme, než bychom víru zapřeli.
Ukrutník také celou rodinu pro víru u
soudu zažaloval, ale dostal odpověď, že
císař jí neodsoudí, poněvadž jest nyní
křesťanům nakloněn, ba že bude ještě
mandarinství zbaven. Mandarin neznal
ve zlosti žádných mezí. Dal Vincence
znova strašně mlátit; ubohý Vincenc
přes sto ran obdržel; za každou desátou
ranou tázal se ho, jestli se víry odřekne.
Náš katechumen stál na svém. Když se
missionáři dověděli co se mu stalo, po
mohli mu od surového pána dostat se
pryč, dali mu mast, aby se spíše uzdravil
& milý vyznavač křesťanské víry byl

16'
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brzo na to se svou manželkou, svým
bratrem a s dětmi ' pokřtěn. Zvláště
manželka dodávala Vincenci statečnosti,
prosíc ho, aby zůstal víře svaté věrným
a sama přivedla k missionářům tři sou
sedky, aby se daly ve víře sv. vycvičit
a pokřtít. Pravila jim: nebojte se pro
následování pro víru, Bůh nám dává
příležitost., abychom mohly zadost učiniti
za naše hříchy.: Vincenc se volky ne
volky musil ku svému pánu vrátit. Pán
ho tak týral a bil, až konečně přijav'
sv. svátosti svatě zemřel.

Svatý Vincenc říkával: »nejjistější
známkou, že má Bůh s někým obzvláštní
úmysly, je, když ho naváěvuje samou
opuštěnosti a samým trápenímc. Svatí
mívají mnoho trampot. Bůh je chce při
podobniti podobenství svého syna Ježíše
Krista; chystá jim v nebi velikou od
platu, chce však, aby si ji též nějakým
aspoň způsobem zasloužili. Zasloužená
odměna vždyckv více těší.

Náš blahoslavený Clet měl mnoho
křížů a trápení. Především ho Bůh
zkoušel mnohými duchovními strastmi;
každý světec má mnoho pokušení jak
proti svaté víře, tak i naději a lásce,
sv. čistotě, modlitbě, někdy zdá se mu,
že ho Bůh docela opustil, jindy zase
trápí ho nejistota o své spasení. Mnoho
bolestí způsobilynašemu oslavenci smutné
zprávy z francouzské vlasti, když slyšel
jak je Bůh urážen, jak revolucionáři
chrámy boří, oltáře podvracejí, svaté
sochy a obrazy ničí a pálí, jaká zpuštěnost
panuje na místě svatém. Hořké slzy
vyléval při zprávách o popravách a
žalářování svých milých spolubratří mis
sionářů a kněží, velice litoval všech
nevinných obětí padlých v revolucí. Bolelo
ho to nesmírně, když slyšel, že jeho
starší bratr František, kartuzián musil
se utéci do Říma, aby ušel smrti, ačkoliv
se později do vlasti za císaře Napoleona
směl vrátiti & v klášteře mohl v službě

Boží život svůj dokonat. Jeho sestra
Anna, karmelitánka musila klášterní zátiší
se svými spolusestrami opustit a byla
nucena ve světě život trávit; Náš Fran

tišek Regis byl nezřídka celý slabý od
rozličných nemocí, které ho téměř na
pokraj hrobu přivedly. Tak mu'tekla
delší dobu z nosu krev a ztratil jak sám
pravi pět liber krve; v posledních letech
mu otékaly silně nohy a časem nemohl
nikam mezi své drahé ovečky vyjít;
roku 1818. udělala se mu na noze veliká

rána, která mu nevýslovných bolestí
působila. I hlad navštívil milé jeho stádce.
V posledních letech jeho života se málo
urodilo, peněz bylo málo, pomoci bylo
těžko. Dobrý kněz pomáhal nejen svým
křesťanům, ale i pohanům seč byls to,
raději sám trpěl hlad. Když nemohl
pomoci, těšil co mohl, modlil se a ode
vzdával vše do vůle Boží. »Milujícím
Boha vše napomáhá k dobrému; praví
písmo svaté. Nejvíce však člověka boli,
když nevinně trpí. Špatní lidé našeho
milého blahoslavence u jeho biskupa
nevinně obžalovali. Biskup z dopuštění
Božího žalobám věřil a odňal nevinnému

missionáři mnoha práva. Sluha Boží se
pokorně hájil, ale potom mlčel. S radostí
snášel křivdy. Biskup brzo na to poznal,
že je Clet úplně nevinen a ještě více
si ho vážil. Projdeme-li však těch 29 let
co v Číně apoštoloval, málo pokoje
shledáme. Málo let uplynulo, aby nebyl
nějakým způsobem od pohanů se svými
milými křesťany pronásledován. Jen asi
tři léta v hu-kuangském kraji měl pokoj.
Zmíněný kraj všelijakými podvratnými
sektami se hemžil, sekty se nejvíce na
ubližovaly křesťanům. Již roku 1796.
rozzuřilo se v jeho kraji pronásledování.
Z čista jasna povstala "sekta povstalců
jménem Nenufarové (synové bílé mořské
růže), kteří chtěli panující tatarský rod
s trůnu shodit. Nenufarové nejen že
nevinné křesťany na život a na smrt
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pronásledovali, ale vše, co jim pod ruku
přišlo, kradli, loupili, drancovali, pálili
a nešťastné křesťany na kousky rozse
kavali. »Předešlého roku,: tak píše
v jednom listě bl. Clet, »zpustošili tito
lidé jednu naši velkou křesťanskou obec;
jenom kapli ušetřili, všecka ostatní sta
vení spálili.: Jaká to těžkost pro bez
toho hodně veliké chudáky! Pravíť zase
sluha Boží: »Mojikřesťané nemají statků.

Jsou chudáci. Větší dil jejich obydlí jsou
baráky všem živlům přístupné. Dve tře
tiny nemají ani potřebných šatů, aby
se proti zimě v našich horách dosti
kruté opatřiti mohli; nemají na lůžku
houní na přikrytij; chtějí-li se trochu vy—
spati, zahrabou se do slámy. Chtějí-li
se ohřáti, hledaji suché byliny na spálení
na polích.:

(Příště dále.)

žmĚÉ—Ws'seas—zaji:—
I

Duch svatého Františka Saleského.
Podává FR. KLÍMA.

První kniha.

1. Jak třeba pravdu láskou
obestříti.

K7 dykolivsv;Františeko bratrskémŠý pokárání se zmínil, pokaždé při—pojil zvláštní naučení. Pravím
pokaždé; vždyť přečasto o tom předmětu
mluvil, tak že napomenutí jeho hluboko
v paměti mi utkvělo.

Napomenutí takové každému člověku
jest užitečné; avšak zvláště prospívá těm,

_jimž svěřena péče a starost o jiné. Pravda,
která z lásky nevychází, není známkou
lásky. ó kéž každý dbá tohoto zlatého
pravidla, a kéž často o něm přemýšlí!

Světec zvěděl vlastním naziráním i

pověstí jiných svědků, že jsem na počátku
jako biskup při vísitacích jakousi ne
místnou a drsnou horlivostí se proslavil.
Abych se upřímně přiznal: horlivost má
v zastávání úřadu biskupského byla často
nepříslušná, nemistná a převrácená,
musil-li jsem někdy kárati, činil jsem
to takovým způsobem, že pokáraný byl
roztrpčen a rozmrzen. Nedostávaloť se
napomínánl mému křesťanské vlidnosti.

Jednou mne světec vzal k sobě, aby.

mi zlaté pravidlo vložil na srdce, kteréž
přes celý život utkvělo v paměti mé.
Napomínal mne obezřetně, láskyplně a
otcovsky. Kdokoliv má povinnost, že musí
chyby a poklesky podřízených kárati,
pravil světec, tenť musí pravdy, které
se zdají trpké a nezážívné býti, ohněm
pravé lásky upraviti, aby pokárání nemělo
příchuti drsnosti a nelásky. Jinak na
pomenuti a pokárání podobá se nechut—
nému pokrmu, z něhož žaludek pociťuje
obtíže, &nikterak není pokrmem záživným
a cbutným.

Neni-li pravda, kterou jazyk vy
slovuje, okořeněna láskou, tu zřejmo,
že není pokárání bratrské.

2. Z čeho poznáváme, že pravda
vychází z lásky.

Jednou jsem se tázal světce, z čeho
lze poznati, že pravda vychází z lásky?

Odpovědělna otázku mou s určitostí,
které. označuje nejenom činy, nýbrž i
slova světcova. »Pravda tehdá vychází
z lásky, bývá-li podávána pouze z lásky
k Bohu,.a má—lijedině na zřeteli blaho
toho, jenž kárán bývá.: Jestiť odpověď
tato pamětihodna, anať nás poučuje otom,
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vjakém úmyslu máme podřízené kárati
a napomlnati. Mát zajisté láska přede
všemi ctnostmi tu zvláštnost, že jest
prosta všeho sobectví. Veškery jiné
ctnosti mají na zřeteli blaho toho, kdo
jimi jest obdařen. Jediná láska má na
zřeteli pouze čest a slávu Boží. Tato
jest směrem a cílem jediným, k němuž
se nese. Zde končí její tužby a přání,
tuto jest cíl její činnosti. Kdokoliv bližního
napomína ne stím úmyslem, aby čest a
chválu Boží množil a spásu bratra svého
zajistil, o tom možno říci, že napomínání
jeho nevychází z lásky, nýbrž z jiného
pramene.

Lépe pravdu zamlčeti, než ji ne
slušným způsobem podávati. Neboť tím
způsobem dobrý a záživný pokrm se
podává nedobře upravený a nabízí se
lék v čase nepříhodném. Avšak možno
snad říci, že se takým způsobem pravda
v pouta jímá. () nikoliv; naopak možno
tvrditi, že pravda se mluví, ale spolu
spravedlnost uráží; nebot pravda musí
míti vždy podklad lásky. Mlčeti v pravý
čas jest lépe, než pravdu mluviti způ
sobem nelaskavým.

3. Ještě jiná známka, vychází-li
pravda z lásky.

Prosil jsem sv. biskupa, by mi ještě
jiná znamení udal, z nichž by bylo zřejmo,
že kárání má základ v lásce. Odpověděl
mi z plnosti srdce svého, používaje vý
roku apoštolova (Galat. 6, l.): »Nap o
minání děj se v duchu lásky.:
Vlídnost a laskavost jest důvěrnou přítel
kyní lásky a její nerozlučnou družkou,
k tomu poukazuje i sv. Pavel, an dí:
»Láska jest dobrotivá, všecko
trpí, všeho senadějeu: (I.Kor.13.4.)

Bůh, jenž jest pouhá láska,
vede vlídné zvláštními cestami,
a učí dobrotivé cestám s vým.
Duch Páně nezjevuje se ani u vichru,
ani v bouři. Nemluví Hospodin v přívalu 

vod ani ve víru ječivých proudů, nýbrž
v tichém a jemném vánku libého větérk—a.

Svatý František radíval, že třeba
následovati milosrdného Samaritana, který
vína a oleje nalíval do ran ubohého
neštastníka. Zamilovaným rčením světco
výmbylo: »Ku přípravě chutného
salátu mnohem více oleje, nežli
octa a soli..

Tuto chci připomenouti ještě jeden
výrok světcův, který se odnáší k témuž
cíli, a který jsem často z úst jeho slýchal.
Buďmež vždy laskavi &přivětivi bez míry,
vědouce, že kapkou medu mnohem více
komárů přilákáme, než kdybychom vědro
octa vylili. A třeba-li někdy překročiti
pravou míru, pak děj se tak v mírn'osti.
Hojnost cukru ještě žádného pokrmu
nepokazila. Duch lidský jest tak uspo
řádán, že přísnosti a tvrdosti se protiví,
a pouze vlídnosti a laskavostí se po
drobuje. Jakož vodou oheň bývá uhašen,
tak slovo mírné a laskavé mírní zlost.

Žádné pole není tak neúrodné, že by
nesplacelo práce, která. se mu věnuje.
Kdokoliv pravdu láskou obestírá, tent
zbloudilému růže hází do tváře. Kdo by
mohl zlobiti se na někoho, bojuje-li
proti nám perlami a drahokamy?

Pokud ořech jest obestřen zelenou
korou, chutná hořce, bývá-Ii však zavařen
v cukru, ztrácí hořkost &trpkost a posiluje
žaludek. Kárání jest trpké a nemilé, ale
bývá-li oslazeno láskou a vlídnosti, bývá-li
ohřáto plamenem lásky, pak jest srdečné,
milé, vzácné a drahé.

Ale pravda zůstává pravdou, po
dotkl jsem, at ji propoví kdo jakkoliv,
ať je komu vhod či nevhod. Při tom
myslil jsem na výrok apoštolův: )Kaž
slovo, nabízej včas i ne včas;
tresci, pros, žehři ve vší trpěli
vosti a učení.: „(II.Tim. 4, 2)

Světec opětoval pouze slova: ve vší
trpělivosti, v tomt zahrnut veškeren smysl
slov těchto. Učení hlásá pravdu, a pravda
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musí v trpělivosti býti hlásána, to jest,
nesmí ten, jenž pravdu mluví ani tehda“
se horšiti, nenálezá-li pravda místa. Nesmí
také se domýšleti, že pravda vždy 5 po—
tleskem musí býti přijata. Jestliže odpirali
a protivili se lidé samému Pánu Ježíši,
musi i učení jeho, kteréž jest věčná
pravda, touž známkou býti znamenáno.

Kdokoliv lidi chce vésti cestou pravdy
a pravosti, ten musí býti připraven, že
narazí na nejeden odpor, a musí tolikéž
nevděk lidský přijmoutí jako odměnu za
své namáhání.

4. O lásce a čistotě.

Když jsem nastoupil úřad biskupský,
stěžoval jsem si u světce, že dvě ctnosti
v nitru mém se potýká.

Svatý František tázal se vlídně a
laskavě, jaké by to ctnosti byly? ] od
pověděl jsem, že láska bojuje s čistotou.
Ta první, která jest statečná a neohrožená,
nebojí se ničeho; nebot jde-li o čest a
slávu Boží, pak všeho jest schopna.
Můžet' v Bohu všecko, a nic není s to,
aby ji od Boha odloučilo. Onat se nebojí
ani smrti, ani hladu, ani žízně, ani nahoty,
ani pronásledování, ani meče. Onat se
nezabývá ani minulostí, ani přítomností,
ani budoucností. Ona vítězí nad lidmi

i anděli, nad žalářem a okovy, jedním
slovem přemáhá všecko tvorstvo; jestiť
mocnější než smrt, ba ani pekla a hrůzy
jeho se nebojí. Onaťjest vlídnáa laskavá,
všemu věří, všeho se naděje, všeho
trpělivě čeká, ba i vlastního prospěchu
nedbá. Nestojí o to, aby lidem se zalíbila,
pouze o to ji .jde, aby Bůh měl v ní
zalíbení. Bohu ustavičně přináší oběť
živou a svatou, aby tvář jeho ukojila.
Pro Boha všeho milerada podniká, nic
nezdá se jí těžké a nesnadné.

Naopak ctnost druhá jest jaksi ne
smělá, bázlivá a stydlivá. Onať se třese
a boji každého slova. Ipřípad nepatrný
ji děsí. Mnohdy i pouhého pohledu se

bojí. A byt i pohled tento vycházel od
sv. Joba, jenž s očima svýma smlouvu
učinil, aby na nikoho nepohlížely. Jediné
slovo ji znepokojuje. Úsměv považuje za
nezvednost, má-li se objeviti vespolečnosti,
bojí se léček a osidel, má—liněco roz
marného čísti, domýšlí se, že číhá tam
nějaké nebezpečenství. Onať zkrátka tak
tak si počíná jako pověst, která s očima
zavřenýma a ušima zatknutýma se po
hybuje, anebo jako obchodník, který má
na prodej mnohé perly a drahokamy,
jemuž jest kráčeti lesem, plným lupičů,
a který při nejmenším šelesténí se ihned
ukrývá a schovává.

Láska spěchá, aby bližnímu pomohla,
nehledíc na to, je-li zdráv anebo churav,
chud anebo bohat, je-li starý nebo mladý.
Onať nedbá ani stáří ani stavu, ani
pohlaví; neboť vidí a pozoruje ve všech
věcech jedině Boha, a všecky věci v Bohu.
Čistota naopak nikdy nezapomíná, že
přechovává drahocenný poklad v hliněné
nádobě, a že poklad ten mnohému ne
bezpečenství jest vystaven. Jak si mám
v také nesnází poraditi? Co mám činiti,
aby odboj mezi těmito ctnostmi se utišil?

Nuže, naslouchejme nyní pozorně
odpovědi světcově, která oddychuje pra
vým nebeským duchem. Tuto především
třeba míti na zřeteli lidi, kteří v úřadech
a hodnostech jsou postavení, a třeba
dbáti i těch, kteří v soukromí žijí, a
jimž netřeba na jiné bráti ohled. Onino
necht spojí čistotu s láskou bliženskou.
Je—li láska jejich pravá, nikdy z pravé
míry nevypadne, a bude spolu čistotě
ochranou a záštitou. Lidé, žijící vsoukromí,
dobře učiní, podají-li lásku pod dozor
čistoty, & nebudou-li se často veřejně
ukazovati.

Příčina tohoto jednání nestejného
dá se tím vysvětliti, že představení jsou
nuceni nejednou v nebezpečenství se
vydávati, v němž milost Boží je provází
a ochraňuje, ač-li Boha nechtějí pokoušeti,



vydávajíce se samochtě v nebezpečenství. (Eccl. 3.) Výrok tento plati též o těch,
Pravít' zajisté Písmo svaté: »Kd o miluj e“ kteří zúmyslně nebezpečenství vyhledá
nebezpečenství, zahyne v něm.: | vají. (Příště dále.)WWWĚWWWĚW
Katolíci v arcidiecési Olomoucké

a ve VŠBGI'Izem'ch

Po Bohu naši největší dobrodinci
sv. apoštolé Cyrill a Methoděj zůstavili
milému národu našemu převzácné dě
dictví: sv. víru katolickou, drahou řeč
mateřskou a vzdělanost na tomto zá
kladě postavenou. Národ náš po mnohá
staletí vážil si tohoto drahocenného
dědictví a byl šťasten v životě rodinném,
oplýval zámožností a blahobytem, byl
bohat mravností a počestností. I v do
bách přetěžkých pohrom z tohoto pra
mene — z dědictví Cyrillo-Methodějského
čerpal sílu, že přestál'všecky útoky na
drahou řeč a národnost svou, že krok
za krokem dobýval si svatých práv svých.

Ale nyní má býti jinak! Vetřeli se
nám na “milouMoravěnku falešní proroci,
kteří již od více let usilují lid náš
oloupiti o to, co po tolik let bylo jeho
štěstím — o drahocenné dědictví
Cyrillo-Methodějské. Rozmanitou zbraní,
ale nejvíce tiskem, ustavičně útočí
prudce na víru a církev katolickou,
podrývajíce nejzákladnější články věro—
uky a mravouky křesťanské. Dobře vě
douce, že kněží v pevném spojení
s biskupy a římským papežem jsou
hlavními strážci sv. víry, a bude-li ubit
pastýř, že ovce stáda samy se roz—
prchnou, napadají s umluvenou důsled
ností kněžstvo, biskupy, sv. Otce v Římě,
usilujíce připraviti je u lidu o důvěru a
vážnost.

A kdo chtěl by neviděti, že tyto
usilovné a důsledně útoky na víru a
církev katolickou nenesou již trpkého
ovoce? Vizte, jak upadá život rodinný,
jak z rodin našich čím dále tím více
mizí duch a život křesťanský! Vizte,
jak v životě společenském a veřejném
skoro až úzkostlivě se odstraňuje vše,
coby upomínalo na náboženství kato

českoslovanských !

lické! Vizte, jak ubývá lidu našemu
proslavené kdysi zbožnosti a mravnosti!

A s úpadkem víry, zbožnosti a
mravnosti ruku v ruce jde i úpadek
pravého vlastenectví, také i úpadek
hospodářského blahobytu milého národa!

Dějiny nad slunce jasněji učí, že
jediným pevným základem opravdové
lásky k vlasti jest víra, náboženství,
věrnost Bohu zachovaná. Od jakživa,
kde nebylo víry a věrnosti k Bohu,
nebylo ani věrnosti k národu, vlasti.
Kdo nebál se Boha, lehce zradil i svou
vlast. A nepotvrzuje také toho smutná
skutečnosti v národě našem? Nežijí
také již mezi námi rodní bratří naši,
kteří nejen vychloubají se nevěrou,
nýbrž také lásku k vlasti za pošetilost
vyhlašují?

Dějiny nad slunce jasněji učí, že
víra, mravnost a na nich založená
vzdělanost jsou nejpevnějšími sloupy
každého národa. a kdo těmito sloupy
viklá, viklá i hospodářským blahobytem,
ano samým bytím národa! Kde v ná
rodě podařilo se nepřátelům podkopati
tyto sloupy, tam rychle. následoval
i úpadek hospodářský. protože bez víry
není ani spravedlnosti, ani poctivosti,
ani svatosti přlsahy; takový národ rychle
spěl do záhubý, aby ustoupil jinému
národu, národu silnému zbožnosti a
mravností!

Katolíci! Což máme takového osudu
dočkati se i na milém národě našem?
Toho nikdy nedopustíme, sice bychom
nebyli pravými katolíky. Nám katolická
víra naše ukládá svatou povinnost,
bychom milovali svůj národ nejen slovy,
nýbrž i skutky. A skutky dokážeme
svou lásku ke drahé vlasti, když hájiti
a brániti budeme, na čem časné i věčně
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blaho národa spočívá, sv. víru katolickou,
křesťanskou mravnost, křesťanskou
vzdělanost!

Katolíci! Opravdu již svrchovaný
čas, abychom jako jeden muž se po
stavili na obranu těchto drahocených
statků, od nepřátel tak ohrožovaných!

Jeden nebo dva ničeho nedokáží,
tu třeba spojených vycvičených sil
všech! Až doposud bojovali jsme po
různu, každý pro sebe, neznajíce se, bez
jednotného postupu. Nyní chceme se
naučiti bojovati silami spojenými, svor
ným postupem, druh druha znajíce,
druh o druha se opírajíce. K tomu
chceme se povzbuditi na katolickém
sjezdě, který konán bude ve staroslavném
Kroměříži ve dnech 25., 26. a 27. srpna
roku tohoto. Bude to sjezd náš, sjezd
úplně český. Rečníci, které jsme o účast
poprosili, promluví o thematech, o nichž
nikdo neřekne, že nejsou důležitými a
časovými. Ovšem kýžený výsledek bude
záležeti především na požehnání Božím a
pak na lásce Vaší, jakou ukážete svatému
dědictví Cyrillo -Methodějskému. Proto
především snažně prosíme veledůstojné
kněžstvo česko moravské,jakož i všechny
řády a kongregace naše, by již od ny

nějška sjezdu při nejdražší oběti mše
svaté a v modlitbách byli pamětlivými!
Vás pak, milení bratří, u _vířekatolické
vřele prosíme a důrazně a nadšeně
zveme. Přijďte všichni na katolický
sjezd český do Kroměříže! Přijďte, vy
mužové, od učence počínaje až do děl—
níka, který mozolnou rukou chleba si
vyděláváš, přijďte v hojném počtu zvláště
vy rolníci, neboť dostane se vám vítané
příležitosti poznali na sjezdě našem zá
stupce katolického rolnictva veškeré
Moravy, usilující o povznesení stavu
rolnického; přijďte všichni všech stavů
a každého povolání! Ale přijďte i vy,
ženy a panny, neboť i vám náleží
veliký díl práce při obraně nejdraho
cennějších statků .národa našeho! Ne
lekejte se nižádných obtíží, ani obětí,
ani han a potup, kterých se vám snad
od protivníků dostane. Čím větší bude
obět, kterou pro věc Boží přineseme,
tím hojnější bude požehnání Boží na
díle našem!

V Kroměříži, v červenci 1901.

Za přípravný výbor:

Dr. Josef Pištěcký,
předseda._m

Řež křesťanů na Libanoně.
(Část. další.)

Před městečkem na květinatčm pro
stranství byly rozprostřeny přikrývky a
koberce a celé stohy arabských čerstvých
chlebův byly zde nakupeny. Měla se zde
totiž konati porada šejchův a náčelníků
křesťanům nepřátelského hnutí. I v ulicích
a bazarech městečka panoval čilý život
a lid byl slavnostně nastrojen, jakoby
se zde nejednalo o surové dávení džaurů,
nýbrž o veselou slavnost. Zástupy Drusů

hemžily se ulicemi s jásavým pokři
kováním, mnozí z nich mohli si lehce
kapsy svoje laciným způsobem při pu
stošení Hasbeje a Rašeje, jakož i jiných
maronitských vesnic naplniti zlatem a
kupovali tedy, jako krví spiti, lehkomyslně

nejrůznější věci, aby je poslali do svých
vesnic, aneb aby je darovali, komu se
jim jen zachtělo, aneb by jich rozmarně
užili. Za cizí se ovšem snadno a lehce

kupuje. Na severním konci Keraku páslo
se veliké stádo „ukradených ovcí a vedle
stálo asi dvě stě koní po dvou spoutaných,
té nejušlejchtilejší krve. Tito koni měli
na sobě drahocenné koberce a balíky
mně neznámého obsahu. Vše to bylo
nešťastníkům obou neznámých okresů
ukradeno, kteréžto okresy byly svědky
sveřepého násilí. A co všecko mimo
veřejnou loupež do »bezpečí: se dostalo?
K tureckému fanatismu a drusické zášti
přidružila se bezměrná lakota jako třetí
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spojenec v boji proti Maronitům a kře—
sťanům vůbec.

Co Ben—Agašejcha lsmail-el-Atraše
hledal, aby s ním ve prospěch Cale vy
jednával, vrátil jsem se se svými lidmi
do dosti prostranné lokandy při hrobě
»proroka Noemac. Panoval tam úplně
válečný život a opět a opět nové a nové
houfy ozbrojených Drusů přicházely. Při
cházeli sem \šak také Baši-Bozukové,
Beduíni z Bekaje a roviny damašskě.
] moslemini z Damašku a řadové turecké

vojsko se šesti děly utábořili se v naší
bezprostřední blízkosti a měl jsem tedy
Opětně důkaz v rukou, že Turci přímo
úředně celé povstání řídili, ačkoliv si
potom »Vysoká portac ruce umývala a
do konce několik svých nejvyšších úřed
níků v Syrii smrtí potrestala.

Proklínání a řev na druhé straně

hrobu Noemova dospělo k mému sluchu;
šavle řinčely a několik střelných ran se
ozvalo. Spěchal jsem se poohlédnouti,
co se děje a byl jsem tak právě svědkem
klackoviny ve velkém, čehož jsem dosud
neviděl. V rozpoutaných, mezi sebou se
peroucích chumáčích po dvaceti, třiceti,
ba na jednom místě až po padesáti
chlapech válelo se tu sem a tam a když
se kdo na ty chlapy z blízka podíval,
kteří s okrvavěnými hlavami ,se kouleli,
jakoby nikdo z nich ven živ neměl se
dostati, byl by každý za to měl, že
nejošklivější ze všech ďáblů z pekla se
dostali, aby také na krvavých událostech
v této nešťastné zemí podílů měli. Až
zuřivci děsným namáháním unavení po
čínali se navzájem pouštěti, mohl jsem
teprve blíže poznati, kdo se to vlastně
pral. Byli to diví, mně již z Bairutu
známí Arnauti a Baši-Bozukové, z nichž
však prvnějši, ač byli v menšině, zůstali
vítězi. Jednalo se jen o ležení. Baší
Bozukové byli tu spíše a nechtěli ovšem
později došlým Arnautům místa popustiti
a jiné si vyhledatí. Avšak Arnauti, praví

potomci dřívějších Janičárův a Mameluků,
tasili ihned jatagany a vyhnali konečně
mnohem četnější Baši-Bozuky s pustým
smíchem pryč.

O jaké to štěstí pro mě bylo, že
jsem byl v šatě moslema. Ve svém
evropském kroji vůbec ani sem bych
nebyl došpěl, což vždy na paměti míti
jsem musil a dobrý pozor si dáti, abych se
nějak jako křesťan neprozradil. Tak však
bez nebezpečí mohl jsem se mezi nej
horší paličskou a vražednou chasu vmísiti,
která ze všech stran země sem se byla
sběhla. Jen od Arnautů držel jsem se
vždy ve slušné vzdálenosti. Jak jsem
se již"v Bairutě dověděl, jsou tito potulní
žoldáci ode všech obáváni a kde se v ka

várně nějaký Arnaut usadí, schoulí se
před ním ostatní hosté úzkostlivě do
jednoho kouta a neosmělí se tím nej
menším slovem mu v ničem odporovati,
aby velkomožného pána nějak neurazili.

Zde bylo tomu podobné. Zahnavše
Baši-Bozuky, jako když řeznický pes ně
jakého pudlíčka vypudí, rozložili se maje
státně“ tito Arnauté, kteří jinak ve svých
bílých fustanellích a červených kabátcích
velmi malebně se vyjímají, na svém tá
bořišti, které bylo pro ně až mnoho
veliké, a nikdo z těch zástupů, které
ustavičně dosud docházely, se neosmělil,
aby jim příliš blízko přišel na oči. Jako
neutrální pásmo obkličoval “je pruh
prázdného prostoru a s jakousi plachostí
patřili ostatní ozbrojenci, kteří přece za
stejným nekalým cílem po “vraždě a
loupeži sem byli přišli, nesměle na ně.

Běda ubohým, kteří za krátkou dobu
do těchto rukou měli se dostati, běda
těm, které tito satani zpracují. Neboť
že missie Ben-Agova u Ismail-el—Atraše
nic nesvede, to každou lninutou bylo
patrnějším. Věc již daleko přišla a kata
strofa musela nad Calem propuknouti..
S vnitřním .soucitem patřil jsem k ne
šťastnému městu, které asi půl hodiny
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na západ na horském svahu v zeleném
okolí leželo. Právě slyšeti bylo hlas zvonů
s věží obleženého města. Hned bych byl
na kolena padl a za nešťastné se modlil,
ale bylo mi se míti na pozoru, abych ze
své moslemské zevnější úlohy nevybočil.
Moslemi kleli a zuřili, když uslyšeli daleké
zvonění. Neboť, jak známo, je v celém
okrsku říše sultánovy zvonění křesťanům
jen tam povoleno, kde ve veliké a rozhodně
většině se nalézají.

Divné myšlenky vznikaly ve mně,
když oko moje spočinulo na mohyle
Noemově, která. v bezprostřední blízkosti
ode mne se nacházela. Připouštěl jsem
se všeobecným míněním tuzemců, že zde
prach a popel arciotce Noema skutečně
jest. Nemohl jsem toho nejmenšího proti
důkazu podati. Tedy odpočíval i pro mé
Noe v této budově bez okras, která byla
obk10pena chasou vraždychtivou a lou
peživou, a to nejhoršího zrna. O kéž by
náš praotec směl ven vystoupiti z této
tmavé hrobky a popatřiti, co se kolem
něho dělo. Neřekl by snad, že za jeho
časů, kdy do archy vstupoval, na zemi
dosud takových bestií nebylo, ohavníků
takových tehdy že nestávalo, jací zde
se nakupili?

»Ano, otče Noe- , zvolal jsem v duchu
k němu, »viz, my všickni jsme tvými po

tomky, my jsme tvými dětmi! Nepada
stín na otce, když děti se nezdaří a
předností lidské přirozenosti jen k tomu
zneužijí, aby pod zvíře padli?<

A v duchu viděl jsem velebného
starce v řásném oděvu, s dlouhou sněho
bílou bradou z mohyly vstavati a za—
stupy těch, kteří k loupeži a vraždě sem
se byli sešli, nanejvýše bolestivým &
teskným zrakem pozorovati.

»Ovšemc, pravil pak ke mně, »ovšem
pada stín z.těchto nelidů na mě, jejich
praotce. Nezapomeň však, že i světlo
mých děti mohylu tuto ozařuje, a toto
světlo přemůže jednou úplně tmu, ano
kdysi na celé čáře“zvítězí.

Tím zmizel ctihodný stařec opět ve
svojí hrobce. Ale ještě dlouho stal jsem
zde zahloubán v myšlenkách. Můj zrak
opustil na chvíli tuto divokou vřavu a
zaletěl k hajům olivovým a tazal jsem se
sebe sama ve svém dojatém srdci, zdaž
izde holubice se ukáže, která by nesla
v zobáčku olivovou ratolest míru a po—
koje! Byl jsem teprve tehdy ze svého
snění probuzen, když mi kdosi rukou na
rameni poklepal; byl to Ben—Aga.Díval
se mrzutě, lehce jsem mohl uhodnouti,
proč. Zabočili jsme do lokandy, kde byli
naši lidé s koňmi.

(Příště dále.)

Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIANannnnonn.

IXX. Povstání v Gině.

Pořád ještě docházejí četné zprávy
o missiích čínských. Jedny potvrzuji to,
co se bylo stalo, jiné vypravují udalosti
nové. Přes to nelze si dosud učiniti
jasný pojem o celkovém stavu missií.
Jistým zda se býti toliko to, že vlastní
a nejzuřivější pronásledování křesťanů
v měsíci listopadu minulého roku pře
stalo, byť ipodnes missionáři neměli na
růžích ustláno &v celé říši čínské velká.

jest nejistota. Obsazení hlavního města
Pekingu sice Číňany postrašilo a loupežné
tlupy drží na uzdě, ale čeho spojené
mocnosti evropské docílily vytrvalostí a
statečností svých vojsk, to pokazily bez
mála svou nesvorností. Čína byla sice
pokořena, ale nebyla napravena a kdož
ví, polepší-li se. Nic nezdá se tomu na
svědčovati.

Zatím však povstal domorodému
obyvatelstvu a zvláště křesťanům nový
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nepřítel, hroznější než byli Boxerové ——
hlad. Poslední léta beztoho bylo v mnohých
provinciích velké sucho a špatné žně.
Na to přišla válka, krvavé pronásledování
a loupežné pochody Boxerů. Následkem
toho je, že v mnohých krajinách schází
nyní i to nejpotřebnější a tisícové, jichž
ušetřil meč, podléhají hladu a bídě. —
»Velká většina chudobného liduc, zní
nejnovější zpráva z missie františkánů
v provincii Sensi, »tře největší bídu
a nouzi. Zdá se, že hlad a bída zpře
trhaly všecky pásky přátelské a příbu
zenské. Rodičové nechávají své dítky
na polích a silnicích ležeti, házejí je do
řek a studní, pochovávají je za živa nebo
prodávají za několik halířů. Manželé opou
štějí své manželky anebo za levný peníz
je prodávají. Každý pamatuje na sebe a
hledí svému bližnímu urvati i sousto,
které si byl onen zahospodařil. Denně
umírají na ulicích a silnicích sta, ba
tisícové. Mrtvoly zůstávají ležeti, kolem
jdoucí trhají s nich poslední hadry &
divoká zvěř je požírá. Také křesťané,
kteří byli beztoho všecko ztratili,
největší nouzi a missie není s to, aby
je sdostatek podporovala.:

Podobně zní zprávy missionářů
z jiných území ohromné říše čínské.
Ceny potravin se zdesateronásobnily a
k tomu hemží se země potulnými loupež
nými tlupami.

Smutná rovněž zpráva dochází
z missie jesuitů ve východní Celi. Asi
15.000 křesťanů, kteří za pronásledování
veškerého svého majetku pozbyli, jsou
vydáni v šanchladomoru. Nejlepší pole
nabízejí se ku koupi za fatku, ale nikdo
jich nekupuje. Mnohé rodiny živily se
kořínky a divokými zelinami, ale brzy
přikvapila zima a o tuto jedinou potravu
je oloupila. V nouzi vyrábějí obyvatelé ze
slámy jakousi mouku a z mouky vaří
jakousi bídnou kaši. P. Nevaux T. J.
sešel se s křesťanem, jenž tři měsíce
se svou rodinou se živil kaši z prosně
slámy a polními zelinami. Měl tři měchy
této smutné potravy v zásobě.
došla i tato. Jiný otec rodiny žaloval
missionářovi, že svou rodinu pozůstá—
vající ze šesti osob, po šest neděl živil
toliko třemi litry žita. Sám zemřel krátce
na to hlady. Jeho matka, žena a děti'
potácely se slabotou jako opilí a konečně

trpí“

Nyní '

skrčily se v koutku, aby čekaly smrt.
Muž, sám na kostru zhubenělý, urazil
20 hodin cesty, aby si vyprosil almužnu
a obdržev ji, vrátil se rychle ku svým,
aby se o ní s nimi rozdělil. Pomíjíme
mnohé jiné podobné případy. Co po—
věděno, stačí, aby se ukázalo, jak bídné
postavení maji nyní čínské missie.

XX. Z osady malomocných na ostrově
Molokai.

Nedávno navštívil osadu malomoc
ných na Molokai ředitel musea v Brémách,
Dr. Schauinsland, a pak svou návštěvu
v jistém časopise popsal. V p0pise tom
líčí nejprve ostrov Molokai sám a jeho
přírodní krásy, vypravuje dějiny osady
malomocných a zmiňuje se konečně o
dojmu, jaký návštěva naň učinila. Píše:

Jdouce do osady malomocných do
mnívali jsme se, že uslyšíme všude pláč
a skřípění zubův, ale zkusili jsme opak
toho. Zrakům našim naskytl se obraz
nikoliv hrozný, ale utěšený. Kráčeli jsme
podél dřevěných domků, před nimiž po
kojně si hověli osadníci a okolo nichž
prohánělo se černě ušípané pronásledo
váno hbitými domácími psíky. Uprostřed
osady stojí vlídný kostelík a vedle něho
obydlí missionáře malomocných P.Vende
lína. jenž osm roků již jako nástupce
P. Damiana tam působí. P. Damian i
P. Vendelín jsou krásnými příklady obě
tavé, na víře spočívající lásky k bližnímu.

Svobodné ženy a dívky mají zvláštní
osadu pro sebe, kterou jim dal vystavěti
jistý milionář z hlavního města Honolulu.
Osada je podřízenamatce Marianně
zřádu milosrdných sester, které v obsluze
a péči o malomocné vypomáhají jiné
sestry téhož řádu. Je to pravým štěstím
pro nemocné, že nemoc “trvádlouhá leta,
aniž nemocní větších bolestí cítili. Smrt
přivozují obyčejně nemoci podřízené,
jmenovitě souch_otěa zápaly, často umí
rají malomocní ponenáhlu bez zápasu
smrtelného, pozbývajíce pomalu vědomí.
Nemocní smějí se mezi sebou ženiti a
vdávati, a ku podivu, většina dítek z tako,
vého manželství pošlých je zdráva. Děti
malomocných rodičů dopravují se na
pozorovací stanici do Honolulu a jestliže
zůstaly zdrávy, bývají přijaty do spo
lečnosti lidské.

Úmysl vlády Spojených Států severo
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amerických, jimž souostroví Havajské
náleží, všecky malomocné z celé říše
dopravovati na Molokai, potkal se 5 od
porem veřejného mínění. Malomocenství
bylo beztoho na souostroví zavlečeno a
již dosti neštěstí tam způsobilo. Rečený
úmysl vládní by nebezpečenství nákazy
ještě zvýšil. Ostatně bylo by takové na
řízení i nelidské, ježto by pak ubozí
malomocní tisíce mil od své vlasti a
svých příbuzných byli vzdáleni. Pro sou
ostroví samo jest odlučování nemocných
na osamělý ostrov Molokai velkým dobro—
diním. Jednak zamezuje šíření se nemoci,
jednak usnadňujestyky nemocných s jejich
příbuznými, ježto spojení mezi Molokai
a ostatními ostrovy je snadné a pohodlné.

Celkem bylo na Molokai v 35 letech
ošetřeno 6000 malomocných. Letos je
tam 1010 nemocných; 950 Havajanů,
34 Číňanů, 9 bělochův a 17 různého pů
vodu. Běloši bydli odloučení od ostatních
ve zvláštních příbytcích. Vůbec je život
nemocných ne—li příjemný, tedy aspoň
uspokojivý.

. XXI. Lev.

Ve střední Africe, na jezeře řečeném
San ganyika, působí missionářz řádu
»Bílých otcůc, P. Daull. V oněch
krajinách jest král zvířat, lev, domovem
a nezřídka ohrožuje a děsí svou pří
tomností i stanice missijní. Každoročně
padne několik lidských životů hroznému
dravci za obět. Jeden takový případ
vypravuje nám svrchu zmíněný missi
onář a líčí smutnou událost takto:

»Kdykoli ve Starém Zákoně král
David se vracel jako vítěz z boje proti
Filištinským, byly to ženy a dívky,
které přicházely jemu vstříc a zpívajíce
i tančíce vítězství jeho oslavovaly. Tutéž
úlohu měly i ženy našeho kmene Vaíi
pamanů, vítajíce radostně a slavně své
muže a bratry, kdykoli jako vítězové
v boji proti sousedním kmenům domů
se vraceli. Od té doby však, co německá
vláda osadní všecky takové srážky
mezi černošskými kmeny zamezila, jest
i pro naše Vaíipamany hrdinná rytířská
doba u konce. Jedinými jejich nepřáteli
jsou nyní lvové. A jsou to nepřátelé
skutečně obávaní. Kdykoli takový »král
pouštět se u osady nebo missionářské
stanice objeví, poděsí celou okolní
krajinu. Zde jeden takový případ.

Hlavní prací našich černochů je
obdělávání polí a zároveň hlídání polí
osetých. Ve dne v noci je sadů a zahrad
hájiti proti divokým sviním alopicím a
jiným škodlivým zvířatům.

Jakási stařena hlídala kdysi své
pole a celou noc probděla. Z rána, když
se svítalo, chtěla si, aby spánek za
pudila, zapáliti dýmku. Avšak to bylo
její neštěstí. Sestoupivši se svého na
stromě upevněného lůžka, octla se ubohá
najednou v drápech silného lva. Na
její žalostné volání přikvapílo několik
ozbrojených černochů, ale bylo již pozdě.
Lev sice upustil od své kořisti a zmizel
v blízkém houští, ale starocha za krátko
dokonalá; byltě jí lev ukousl nohu.

Černoši přísahali, že se na lvu
pomstí. Vynesen nad ním ortel smrti &
ustanoveno, že má býti otráven. Když
byl totiž lev při své hostině vyrušen,
vrací se po čase k místu, kde uchvátil
svou kořist, aby přerušenou hostinu do
končil. Tak učinil i tentokráte a tím
zpečetil svůj osud. Černoši nalíčili na
onom místě kus otráveného masa, lev
skutečně se dostavil a vrhl se na do
mnělou kořist. Za krátko však začal se
potáceti, klesl a zdechl.

Zdechlina byla ve slavnostním prů—
vodu nesena k nám na missijní stanici.
To jste měli viděti ono divadlo! Na
ubohou nebožku stařenu brzy se za
pomnělo, všeobecný strach ustoupil
divoké nevázané radosti. Ženy celého
kmene jásajíce tančily okolo nosičů.
Vzduchem zaznívaly starodávné hrdinské
zpěvy, jakoby celé vojsko nepřátel bylo
bývalo na hlavu poraženo. Celý ten den
byl věnován tanci a radovánkám. Mužové
neustávali obstupovati mrtvého dravce
a podivovati se krásné jeho kožešině.
K večeru se o maso rozdělili a kůži dostal
černoch, jenž byl na lva jed nalíčil.

Bohužel vyžadují si dravci v okolí
našem častých obětí. Před třemi dny
sežral lev černocha, jenž se byl odvážil
daleko od osady a nedávno opozdil se
na cestě z města Sabory náš listonoš a
nedošel svého cíle: padl dravcům za obět;
zbytky šatů byly nalezeny stranou v lese.
Na štěstí naši černoši na takové případy
brzy zapomínají. Dnes mrtvého oplakávají
a zítra již jsou sám smích a vtip, jakoby
se nic nebylo stalo. Jsou to velké děti!

W
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, Z Velkých Němčic. Byla jsem před
lety povážlivě nemocná a ztratila jsem
zrak. Osleplá na obě oči hledala jsem
rady a pomoci v Brně u sv. Anny. Tam
jsem pobyla několik neděl, ale zraku
jsem nenabyla. Brala jsem útočiště své
k nejsv. Panně Marii a modlila se, jak
jsem uměla a mohla. V té své sklíče
nosti slíbila jsem ještě s jednou spolu
trpitelkou někde od Olomouce, že denně
po celý rok budu se modliti sv. růženec
s tim úmyslem, aby mně Pán Bůh na—
vrátil zrak. Též jsem slíbila, že, vyslyší-li
mne Rodička Boží, uzdravení své roz
hlásím i v některém katolickém listě.
Bez uzdravení, osleplá, opustila jsem
nemocnici; vedli mne Pekařskou ulicí,
a tu na kopečku jsem jmenovala dům,
u kterého jsme byly, a viděla svou prů
vodkyní, sestru, prohlédla jsem a od té
doby dobře vidim, aniž by mne kdy oči
bolely. l vrátili jsme se k svaté Anně,
abych se ukázala, že vidím. Okolnostmi
stalo se, že až posud jsem to veřejně ne
oznámila, teprve letos plnlm slib svůj,
vzdávajíc nejvroucnější díky božskému
Srdci Páně a nejčistšímu Srdci Panny
Marie a vyzyvam ku chvále a díkům
všecky trpící, aby s důvěrou útočiště své
brali k Rodičce Boží, která jest Uzdra
vení nemocných. Anna Ond.

Z Val. Klobouk. Po dlouhý čas
byla jsem navštívená zlou a pro jiné

odpornou nemocí. Pomoc lidská zdála
se mi býti již marnou & proto s dů
věrou obrátila jsem se o pomoc k Panně
Marii Lurdské. Vykonala jsem k ní
9denní pobožnost & prosba má byla vy
slyšena. Pročež nyní tuto vzdávám nej
světější Panně upřímné díky. B. K.

\
Díkůvzdání

božskému Srdci Páně.

Řeeemsemgáeegwgesě

'uzdravena od dlouhého neduhu.

w *

Z Husovlc. V nemoci mého manžela
a bratra konala jsem 9denní pobožnost
za jejich uzdravení Díky Bohu vše
mohoucimu, Panně Marii sedmibolestné a

—sv. Antonínu Pad., že modlitba má byla
vyslyšena a oba se uzdravili. R. P.

2 Frenštátu p. Rad. Ze má dcera
po dlouhé a nebezpečné nemoci povstala
a vůčihledě se zotavuje, mám jedině
ku poděkování božskému Srdci Páně,
Panně Marii Lurdské a sv. Josefu.
Proto volám z plna srdce: »Pochváleno
budiž vždycky Srdce Páně, skrze něž
věčnou spásu máme!

— Díky vzdávám Pánu Bohu vše
mohoucímu, že na přímluvu Panny
Marie Svato-Hostýnské a ctihodného
sluhy Božího, Martina Středy, byla jsem

N. V.

Z dlecese Králová-Hradecká Plníc
slib svůj vzdávám tímto nejvřelejší díky
nejsv. Srdci Páně, nejsladšímu Srdci
Panny Marie a sv. Antonínu Pad. za
vyslyšení prosby v jisté záležitosti.

A. R.

Zo Slověnic. Plnlc učiněný slib \
svůj, vzdávám nejsv. Srdci Páně a nej
čistš'mu Srdci Marie Panny nejvrouc
nější díky za milostivě vyslyšení prosby
mé. Budiž chváleno a velebeno nejsv.
Srdce Páně na věky. P. H.

2 Vol. Pavlovic. Vzdávám tísicerě
díky sv. Antonínu Pad. a blahoslavené
Panně Marii za vyslyšení proseb mých.J.B

Z Val. Klobouk Srdečné díky
vzdávám sv. Antonínu Pad. za nalezení

ztracených věcí. Rovněž vroucí díky
vzdávám sv. Josefu za ulevení v nouzi
mých prátel. Clen apoštoldtu modlitby.



% &&M Q_—"—
'ooooooooooouoi. Holín-monos___—___—
l

gl east—__ng
OOONODOODOOOIO l'ILOUQIIOH'__l ." II

|

|

"" a \“ _4' “ '4
=. = z . '

— : .=
*: * (,\\\ "n.-\ '

"»,

lol I." II II | “M$—„sis

Náležité svěcení dne Páně.
(Hlavní úmysl.)

dyž byl všemohoucí Stvořitel nebe i zemi a všecko, co na nich jest
viditelného i neviditelného v šesti dnech stvořil, posvětil sedmý den
& odpočinul od dila, kteréž byl učinil. Již tenkráte posvětil Bůh
den sedmý, den Páně, a požehnal jemu. Chce tedy patrné Pán Bůh,
abychom šest dní pracovali a konali všecka díla svá, sedmého pak
dne abychom odpočinuli od práce a svétili jej náležitě, zasvětili den

ten Bohu & spáse duše naší. »Šest dní budeš pracovati a dělati všecka díla svá.
Sedmého pak dne sobota Hospodina Boha tvého jest. Nebudeš dělati žádného
díla v něm, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé
i příchozí, kterýž jest v branách tvýchc. (ll. Mojž, 20.). A na hoře Sinai ještě
krátce zjevil Hospodin vůli svou slovy: »Pomni, abys den sváteční světilla
Zvláštní kouzlo opřádá den nedělní, jestliže se světí. Práce odpočívá; na polích
nepracuje ani pluh ani kosa. Lidé zaměnili pracovní všední oděv za nedělní šat.
Slavnostní ticho spočívá nad osadou a jejím okolím. Ustoupilať mlha všedních
starostí a prací, aby milost Boží volně mohla působiti skrze modlitbu, obět mše
svaté a skrze slovo Boží. V milém veselí rodinného života, účastenstvím při od
poledních službách Božích, nábožným čtením. procházkou do přírody, uplyne
ostatek nedělního dne. Jest to vpravdě den odpočinku, den duševního i tělesného
zotavení po všedním zaměstnání minulého týdne.

Kde však svět na Boha svého zapomněl a nečiní žádného rozdílu mezi
dnem Páně a dny všedními, tu spočívá smutná jednotvárnost na životě člověka.
Den jako den. Vše točí se, honí se a víří v pozemském ruchu. Anijediný pohled
nezabloudí k nebesům. Zdá se, jakoby hustá mlha zastírala oči a mysl lidí. Lidé
jakoby neměli očí pro nebe, uší pro hlas Boží, srdce pro Boha; nýbrž všecko
pro svět, tělo a ďábla. Jedni pracují ať všední den nebo neděle; druzí zase
v obchodech jsou zaměstnáni; jiní opět nepracují sice, ale také nesvětí dne Páně,
protože celá duše jejich zaujata jest světem a jeho radostmi. Proto samé slavnosti,
výlety, tance. muziky, jiné a jiné veselosti a to v neděli. Pro tyto věci zapomínají
lidé na kostel. na služby Boží, odvracejí se od Boha, Pána svého, a vydávají se
v otroctví světa, ďábla a hříchu. Při takovém zneuctivání dne Páně nemůže byti
o nějaké mravnosti řeči. Proto, že lidé den Páně nesvětí, do kostela nejdou, ale
do hostinců a na výlety, suroví mravy jejich víc a více. Zde také jedna z hlavních
příčin úpadku mravnosti, množení se hříchů a surovostí. Ukazuje se sice náprava
v této důležité věci, ale nevíme zdali není pozdě. Jest sice zaveden >nedělnl klid-,
ale 0 služby Boží a návštěvu jejich není zákonem postaráno. Jsou obchody, které
se zavírají v neděli v poledne, jsou továrny, v nichž se v neděli nepracuje, jsou
úřady, které v neděle a svátky neúřadují; avšak tím ještě není zabezpečeno ná
ležité svěcení dne Páně tak, jak toho žádá Bůh a jak církev svatá nám činiti
velí. Nejen z ohledu k potřebnému klidu, nýbrž proto, že Bůh sám tak přikazuje,
mají neděle a svátky svěceny býti'odpočinutím od práce a nábožným obcovánim
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službám Božím dopoledním i odpoledním. Práce jen tehdy dovolena jest, žádá-lí
toho čest a sláva Boží a potřeba bližního anebo patrná nutnost.

Kéž by přikázaní o svěcení dne Páně ode všech svědomitě bylo plněno;
přineslo by to zajisté požehnání hojné rodinám, obcím a celému národu. Věrné
plnění přikázání Božích přináší vždy blaho a štěstí. Národové, kteří nedělí po
hrdají, přivolávají na sebe kletbu Boží. Možno, že časté škodlivé bouře, krupobití,
povodně a jiné živelné pohromy, jsou takovými metlami na ty, kteří den Páně
nesvětí a s nimi trpí pak i věrní přátelé Boží. Dejme, co Božího jest Bohu,
a Bůh zase bude štědrým odměnitelem nám. Dosti jest příčin, ze kterých máme
se všude, jak v soukromém tak i ve veřejném životě náležitého svěcení dne Páně,
nedělí a svátků domáhati. Sami buďme věrni povinnosti této ahleďme příkladem,
laskavou domluvou také své spolubližní příměti k tomu, aby den Páně světilí.
Zdržujme pokud možno své domácí, podřízené od hostinců, karbanu a pití, od
muzik a tance a jiných světských veselosti, aby neuráželi Pána Boha leností ve
službách Božích a jinými hříchy, kterými Bůh zvláště tento den nedělní uražen
bývá. Slušnou zábavu v den Páně a sice po službách Božích nezapovídá církev
svatá, avšak tomu brání, aby Pán Bůh nebyl urážen v den, jeho službě určený.

Přátelé Boží, tu máte dosti veliký úkól; hleďte, aby den Páně byl svěcen
podle úmyslu Božího a svaté církve katolické. Hleďte horlivostí ve službách Božích
nahraditi nedbalost tolika vlažných křesťanů. Snažte se nábožným obcováním
službám Božím a hodným přijímáním sv. svátostí, klaněním se Kristu Ježíši
v nejsvětější svátosti napraviti urážky, jakéž činí bohaprázdní lidé a lehkomyslní
křesťané Pánu Bohu právě V'zasvěcených jemu dnech. Nejmilejší dnové byli
blahosl. Kolletě, panně, neděle a svátky: ne snad proto, aby si mohla na pro
cházky vyjíti, nebo návštěvy konati, nebo snad k tanci běhati, nýbrž aby mohla
do kostela jíti a tam Ježíše, svého miláčka, navštívití, slovo Boží poslouchati a
sv. svátosti přijímati.

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 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
náležité svěcení "nedělí & svátků Páně, a na všechnyúmysly,jež do
poručeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastříž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou, vlast naší 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-lí se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

100 dní jednou za. den. Lev XIII. 1891.)
Svatý Michaeli, archanděla, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Působiti k tomu, aby den Páně byl svěcen.

Úmysl. v září: Horlivost v učení se svatému náboženství.

VW./“7
Bekem benedíkllskě kníhthkámy v Brně.
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Úmysly apoštolátu modlitby..

( červenci modleme se o křest'anškou poslušnost.
Ustanoven a- žehnán Jeho Svatosti Lvem“ XIII.

Dne Na. slavnost: Úmysly: \\

1- P. Sv. Theodora, op. (533). — Za lásku k Ježíši Kristu. Velepastýřove naši.
„ 1-kněz J. F. Vyhlazmí moru opilství. Pokoj a svornost v rodině. Duše v očistci.

2 U. Navštívení Panny Marie. — Dar lásky k bližnímu. Zvelebení poutních míst
Mariánských ve vlasti naší. Za ochranu Boží. Za odvrácení pokušení. Obec.

3. St. Sv. Phokas, m. (303). — Za křest. pobožnost. Za svornost v rodinách. Za
šťastnou hodinu smrti. Odvrácení všelikého neštěstí. Obrácení nekajících.

4. Č- Sv. Prokopa, op. (1053). — Za dar modlitby. Povolání k stavu řeholnímu.

E)

6

Více kněží. Za trpelivost v protivensívích. Šťastná volba představeného.
P. Sv. Cyrilla :: Methoda, ap. slov. (869a 885).— Sjednocenínárodu

slov. ve vířekatol. Za apoštolskou horlivost. Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda.
S. Sv. Bohumily, m. (1070). — Dar živě víry. Náležitě svěcení dnů Páně. Úplné

odevzdání se do vůle Boží. Polepšení jistého muže. Třetí řád sv. Františka.

7. N. NeděleIV. posv.Ducha. Předrahé krve Páně. — Horlivostpro spásu
duší. Vitezství nad náruživodmi. Za milost Boží a za trpělivost. 1-matka.

8. P. Sv. Alžběty, král. portng. 0336). — Dobročinnost k chudině. 1- císařovna
rakouska. Pronásledovane řády.Napravení zlých poměrů. Velehrad a Hostýn.

9 Ú. Sv. mučeníků Gorkumských (1572). — Za důvěru kMatce Boží. Pronásledovani
křesťané v Cine. Vítězství sv. církve nad nepřáteli. Napravení zbloudilých.

10. St. Sv. sedmero bratří, m. (150). — Za statečně vyznání víry. Dar poslušnosti—a
poddanosti. Štastný výsledek volby. Oddanost a láska k církvi sv. 1-rodiče.

11. C. Sv. Antonia Maria Zaccharia, Vyzn. ——Vazeni si milosti Boží. Jednoty svato
- Jo.—&efské.Záchrana mládeže. Katol. missionáři. Choromyslný kněz. Rodina.

12. P. Sv. lana Gualb., op. (1073). — Za lásku k nepřátelům. Smíření dvou osob. Za
stale povolání. Zničení kořalecního moru. Obrácení pohoršlivé osoby.

13. S. Sv. Markéty, p. a m. (260). — Častější svate přijímání. Chraniž nás Bůh od
neštěstí! Zbožně vych0vání dítek. Křesťanské skoly. Katolické missie.

14. N. Neděle VII. po sv.Duchu. Ochrana sv Benedikta, op. — Rád benediktinský &
premonstrátský. Úcta ke sv. kÍ'lŽí.Za spasitelnou horlivost. Smíření národů. '

15. P. Sv. Jindřicha, cis. (lO24). — Císař & král náš. Za zbožnost v rodinách. Dar
cistotv. Neohrožené vyznání víry. Mír a bázeň Boží v jistých rodinách.

16. Ú. Panny Marie Karmel. — Bratrstvo sv. skapullře. Zdar slavnosti. Zamezení
veřejných pohoršení. Vytrvalost v dobrem. 1-členové bratrstva. Umírající.

17. St. Sv. Alexia, žebr. (417). ——Úslavy chorých. Za ducha dobrovolně chudoby.
Opuštěné vdovy a sirotci. Sesílení zásad křest. Zbudování kláštera.

18. C. Sv. Kamilla, zakl. ř.( l614). — Za lásku k nemocným. Milosrd'ní bratři a sestry.
Zdar jubilejním průvodům. Za věrnost v povolání. Velehrad a Hostýn.

19. P. Sv. Vincencia Paul., zakl. ř.(l660). — Za pravou lásku k bližnímu. Ochrana
nevinné mládeže. Spolky sv. Vincence Povolání k stavu duchovnímu.

20. S. Sv. Jarolíma Aemíl. (1537). — Spolek sv. dětství Ježíšova. Katolická církev.
v zemích pohanských. Pokoření nepřátel Božích. Obrácení pobloudilých.

21. N. Neděle VIII. po sv. Duchu. Sv. Praxedy, p. (164). -—Aby si mládež nevinnosti
vážila. Konání skutků milosrdenství. Sv. Otec a jeho rádcově. Katol. řády.

22. P. Sv. Maří Magdal., kajic. (63). — Dar kaiicnosti. Častější zpověď. Polepšeni
velikých hříšníků. Za 1-Ros. H. Rozšíření katol. tisku. Bohulibě podniky.

23. U. Sv. Appolináí'e, bisk. m. (81). — Setrvání v dobrém. Dobrodinci. Smíření dvou
osob. Pomoc v jisté potřebě. Obrácení velkých hříšníků. Jistá rodina.
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.FF Sv. Kristiny, p. _m. 300). — Dar síly k odpírání zlému. Obětavá sestra. Vše
ku větší cti a-c' álě Boží. Obnova společnosti křest. Zemřelí dobrodinci. '

25. Č. Sv. Jakuba, ap. P. (44) — Za lásku k pronásledovatelum. Věrnost v povolání.
- - Upřímná horlivost pro spásu duší. Neohroženě'vyznání víry. Jistá osoba.

? 26. P. Sv. Anny, matky bl. P. Marie. ——Za úctu sv. Anny. Rodiče. Poutníci. Radostné
plnění zákona Božího. Dar pravé pokory. Za zbožně vychování ditek. 1—otec. ;

27. S. Sv.Pantaleona,lék.m.(305).—_Horlivostvesnášeni duševníchchorob Stálost *
v pokušeních. Křest. lékaři. Mírnost v obcování. Nemocní. Duše v očistci.

28. N'. Neděle IX. po sv.Ducha; Sv. Nazaria, Celsa a spolum. (56) — Staň se ve všem
vůle "Boží!Zá “ducha obětavosti. Družiny Mariánské Apoštolát modlitby.

29. P. Sv. Marty,_p. (84). —Za horlivost křesťanskou. Obrácení nepřátel církve. Za
', ctnosti hospódy'ním' potřebné. Mravnost mládeže. Mír světový Umírající.

30. Ú. Sv. Abdon aSenen,—Šm. (250) —Dar trpělivostí. Zactvo í učitelstvo. Osvícení
Duchem sv. _Polépš'enijedné osoby. Odstranění kořalečního moru. Sirotci.

31. -St._Sv. Ignáce, : Loýoly zakl ř. (1556) — Tovaryšstvo Ježíšovo. Horlivost pro
čest a slávu Boží. Velehrad &Hostýn. Zemřeli údové katolických bratrstev.

L - „. _ „j!ltlpnstky íílíllíljií n kaitly' dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. ]

. Ačkolivje. poslušnost ctností tak potřebnou, přece ii lidé nemiluji a ženou se
za lichou svobodou. Tato lichá svoboda není nic jiného než pravé otroctví. POs-lušnost
k Bohu &zákonům jeho vede .,kpravé svobodě synů Božích. Poslušností přináší člověk
Bohu za obět vůli svou, o čemž již moudrý Sirach praví: »Obět spasrtelná jest plnit'i
přikázani.a Budiž poslušnost naše .,ochotná jako měla blah. Panna Maria a sv. Pavel,
'budiž upřímná, radostná, rychlá, hrdinná, pokorná, stálá a dobře spořádaná, pak
bude jistě Bohu milá & nám,:k zásluze. »Jestliže uposlechneš hlasu Hospodina, Boha
svého, abys činil &.ostříhal. všech přikázaní jeho učiní tebe Hospodin. Bůh tvůj
:nejpovýšenějšího :nade všecky národy, kteříž bydlí na zemi. . Tak mluvil Hospodin
již ve Starém Zákoně. A; _zdali nedává nám nejkrásnější příklad poslušnosti Ježíš
Kristus, jenž pro nás stal se poslušným až ke smrti kříže? O kéž by lidé více
poslouchali- hlasu Božího. než, hlasu světa, lépe by pochodili Pak řy jistý pořádek
zavládl jak v rodinách tak v. obcích a celých státech. Poslušnost k zákonu Božímu
& k duchovní lSVětSkéJEP-QhDOStI, toť nejpevnější základ pevnosti trůnu a oltáře.
Prosme, aby nejsv. Srdce“ Hans učinilo srdce naše poslušným vůle Boží.

_ 'J'tlbětování ilmyslu denního.
Pane Ježíši Kristef _Vespojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým ohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší ze_mi bez přestání y-z'd'ávášaž 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 C_ongr.Indulg.
12. prosince 1885. Dice. kurend'a brn. 1886 č.11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvo'u svatou církev a jeji nejvyšší hlavu za
pravou poslušnost křesťanskou a na všechnyúmysly,jež doporučenyjsou
na tento měsíc a na tento _den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastj'lž ochranou svého božského Srdce našeho sv Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou, vlast naši & národ náš
česko-slovanskýl, O sladké Sr'dee mého Ježíše učiň, abych Tě miloval_(a)víc a
více. Amen. (Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za. měsíc, modlíme—lise to denně, odpustky
plnomoené. Pius IX. '26. listopadu 1,876.)

Sladké Srdce Marie,:budiž mou spásou! (Pokaždéodp 300 dní Pius IX. 1852
Sv Josefe, “vzorez-na:.patro'ne ctitelů božského Srdce, oroduj _za nás! (Odpustky

100 dní jednou anti-den. Levfw'míl. r. -1891.)
'S'v. Michaeli, archanděle. sv. Cyrille & Methode orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Podouchatt představenýchve všem,_jen--li nepřikazuji něco proti Božím přikáznním.
mesl v srpnu:Svěcení neděle.

Tiskem & nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Číslo 9.

ĚĚÉ'ĚEĚĚĚŠ

Ucta, božského Srdce Páně ie štítem víry, pokrm ndboznosti uprostřed bludův a, hříchů tohoto století.
(Kord. Pie.) _„ Nejsvětější Srdce Ježíšova jest v J'htcharistii naším zajatcem, svatostánek íeho žalářem

a, láska jeho pouty. (Sv. Alfons Dig.)

O působení lásky Boží.
Velikou jest věcí láska;
dobrem dober zvát ji sluší:
nezná obtíží & snáší

protivenství s klidnou duší.

Lehkým jest jí každé břímě,
co je drsno, činí hladkým,

trpký kalich strasti láskou
nápojem se stane sladkým.

Svatá. láska. k Jesu Kristu

k činům velkým napobádá,
a. vždyr větší dokonalost
obsáhnouti sobě žádá.

Láska nedá. držeti se_

věcí podlou, vzhůru vzlétá.,
volně chce se povznášeti
prosta. nízkých tužeb světa.

Láska, bdí & vniterného

nedá zraku sobě kalit,
prospěchem se nedá poutat
ani strasti v temno balit.

Nad lásku nic sladším není,
ani silnějším, ni blažším,
ani vyšším, ani lepším,

O ' O V 'nebesum 1 zemí drazšim.

Neboť z Boha, zrozena. jest,
' v 0 v . .

amz muze spočmouti
ve tvoru; jen v Bohu najde
klidu ve své zemské pouti.

Z »Obzoruu. \'1.. so

3%?—
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íděl jsem spanilou vystu
povati nad potoky“ vod,
jejížto vůně byla neoce—
nitelná, a jako dnové jarní

obklopovaly ji květy růží a lilie údolí.
Tak pěje církev v hodinkách Mariánských.
Kdo je ta spanilá? Blahoslavená Panna
Maria, obklopena růžemi bílými, červe
nými a zlatožlutými, růžemi nevadnou
cimi. Kvítí růžencové jest Panně Marii
nejmilejším. A to roste každého času,
v letě, v zimě, z jara i na podzim, všude,
ve všech končinách, ve všech dílech
světa, i v pouštích afrických i na sněžných
pláních severu. Choďme často na'to kvítí !.

Jistý hoch z nábožné rodiny měl ve
zvyku, den jak den, jestli roční čas do—
voloval, čerstvého kvítí natrhati, věnec
z něho uplésti & obraz Panny Marie jím
zdobiti. Když byl trochu větším, dali ho
rodiče na studie a odevzdali jistému klá
šteru k vychování. Šel tam s radostí a
držel se svědomitě domácího pořádku,
jenž tam vládl. Ač se mu vše dobře
llbÍlO,přece byl mnohdy smuten, a mohlo
se mu vyčisti z obličeje, že ho něco
rmoutí. Převor kláštera tázal se ho jeden
kráte, co jej tak rmoutí ; tu odpověděl:
»Mně se zde líbí zcela dobře, pouze jedna
věc mi schází. Byl jsem zvyklý Panně
Marii každodenně věnec uplésti z čerstvého
kvítí a její obraz jím ozdobiti; zde však
mně domácí pořádek nedovoluje ven vy
jíti.: Převor, velmi potěšen nad jeho

“'Fil, ll\

Něco o růžencí.
Napsal J. ST. PAVLÍK.

dětinskou láskou k Matce Boží, upokojil
ho a pravil: »Můj synu, nebuď proto
smuten; i u nás můžeš pro Pannu Marii
věnce plésti. Já ti ukáží květy, jež jsou
daleko pěknější než květy polní a za
hradní, & jež Panně Marii mnohem lépe
se líbí.- Při tom vytáhl růženec a vy
světlil mu tajemství růžencová 'a ukázal
mu, jak se má růženec modlili. Jinoch
byl nyní velmi spokojen a potěšen, že
i v klášteře může svým způsobem Bo
dičku Boží ctíti, a modlil se každodenně
svatý růženec.

ljá vám chci, milí čtenářové, uká
zati, jak byste se měli růženec modliti.
Ach, ten umíme dávno, hned mi na
mítnete. Vím, vím, a není mým úmyslem
vysvětlovati, z čeho růženec se skládá;
toť bych nesl stromy do lesa. Modlit se
a modlit se, je rozdíl. Při růžencí máme
se nejenom ústy modlit, nýbrž i duchem _
rozjímat o tajemstvích života Ježíšova.

Mnozí křesťané považují růženec za
modlitbu nudnou. Vždycky totéž, deset
krát, ba padesátkrát za sebou Zdrávas
Maria, jak pak by člověk udržel my
šlenky pohromadě? Toť jest modlení
mechanické! Ovšem, kdo růžencí ne
rozumí a jedno Zdrávas za druhým,
řekl bych, ze sebe sype, aniž by ducha
něčím zaměstnával, ten to při růžencí
dlouho nevydrží. Záleží na tom, “jak
se růženec modlíme. Církev svatá si

přeje, abychom při růžencí nejdůležitější
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tajemství ze života Pana Ježíše a Panny
Marie rozjímali, abychom je sobě nále—
žitě představili. Tato představa může se
dlti tím způsobem, že si celou historii
dotyčného tajemství na deset Zdrávasů
rozdělíme, tak abychom při každém
Zdrávasu na něco jiného mysleti' mohli.
Začnu hned prvním tajemstvím radost
ného růžence:

Kterého jsi, Panno, z Ducha, sv. počala,

při němž máme rozjímati příběh 0 po
selství archanděla Gabriela.

Při 1 Zdravasu představme si, kterak
archanděl Gabriel od Boha rozkaz obdržel,
Marii Panně tajemství vtělení Syna Bo
žího zvěstovati; při 2. Zdrávasu před—
stavme si Pannu Marii, kterak ve své
komnatě se modlí ; při 3. Zdrávasu, kterak
Gabriel Pannu pozdravuje; při 4., kterak
Maria se nad pozdravem andělovým leká;
při 5., kterak anděl ji upokojuje a praví:
Porodíš Syna a nazveš jméno jeho Ježíš;
při 6., kterak Maria se táže, jakým způ
sobem se to stane, poněvadž muže ne
poznává; při 7., kterak jí anděl vy
světluje, že poč'ie z Ducha svatého;
při 8., kterak Maria svoluje a dí: Aj,
dívka Páně, staniž se mi podle slova
tvého; při 9., kterak Gabriel do nebe
se vrací; při 10. mysleme na slova:
A Slovo tělem učiněno jest a přebývalo

mezi námi._ _
Jiný způsob rozjímatiprvní de

sátek. Předmět rozjímání při jednotlivých
Zdrávasech: 1. Maria prarodičům v ráji
zaslíbena; 2. Maria od proroků před
pověděna; 3. Maria od spravedlivých Sta—
rého Zakona očekávána; 4. Maria bez
poskvrny hříchu počata; 5. Maria na
rozena; 6. Maria ve chrámě obětována;
7. Maria se svatým Josefem zasnoubena;
8. Maria od anděla navštívena; 9. Maria
Duchem sv. zastíněna; —10.Maria Syna
Božího v lůně svém počínající.

Druhé tajemství radostného růžence:

Kterého, “Panno, v životě nosíc, svatou
Alžbětu jsi navštívila.

Rozjímej nebo představ si při jedno
tlivých Zdrávasech: 1. Duch svatý vnuka
Marii, aby tetu svou Alžbětu navštívila;
2. Maria vydává se na cestu; 3. Maria
spěšné kráčí přes hory; 4. Maria po
zdravuje Alžbětu; 5. Jan je posvěcen
v lůně matky své; 6. Svatá Alžběta volá:
Požehnana's Ty mezi ženami a požehnaný
plod života Tvého; 7. Maria zpívá »Magn'i
ficat —, Velebí duše ma Hospodinac;
8. narození sv. Jana; 9. jazyk Zachariašův
rozvazan: on velebí Boha a zpívá »Bene
dictus — Požehnaný Pán Bůh israelskýc;
10. Maria vrací se do Nazareta._

Velmi dojemné udalosti podává nám
k rozjímání třetí desátek:

Kterého jsi, Panno, porodila.

Latka rozjímací je zde bohatá a
rozmanitá. Rozjímejme třebas tímto způ—
sobem: 1. Císař Augustus dáva rozkaz,
aby popsán byl veškerý svět; 2. Maria
a Josef putují do Betlema; 3. Josef hleda
místo v hospodě a všude jest odmítnut;
4. Maria a Josef přenocují v stáji vně
města; 5. o půlnoci narodí se Ten, jenž
jest očekáváním národů; 6. noc mění se
v den; 7. María Panna zavinuje božské dítě
do plenek a 8. klade na seno do jeslí; 9. vůl
a osel zahřívají dítě božské; 10. Maria a
Josef padají na kolena a klaní se jemu.

Jiný způsob. 1. Na luzích betlem
ských jsou pastýři na noční stráži u stád
svých; 2. anděl se zjevuje pastýřům;
3; pastýřové se lekají; 4. anděl zvěstu_|e
narození Spasitele; 5. na obloze zjevuje
se velké množství andělů; 6. andělé zpí
vají »Gloria in excelsis Deo — Slava na
výsostech Bohu-; 7. pastýři praví k sobě:
»Pojd'me do Betlema a vizme, co anděl
zvěstoval nám:; 8. pastýři chvatají spěšné
do Betlema: 9. pastýři klaní se novo
rozenému Spasiteli; 10. pastýři vrací se
ke stadům svým, chválíce a velebíce Boha.

17'
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Třetí způsob. 1. Na nebi zjevuje se
hvězda; 2. tři mudrci od východu berou
se do Jerusalema; 3. mudrci dotazují se
v Jerusalemě po novorozeném Králi ži
dovském; 4. Herodes se leká a táže se
zákonníků, kde má býti Messiáš narozen;
5. zákonníci praví, že se má v Betlemě
Judově naroditi; 6. mudrci ubírají se
z Jerusalema do Betléma; 7. mudrci
klání se novorozenému Spasiteli a 8.
obětují mu dary: zlato, kadidlo a myrrhu;
9. ve snách dostávají napomenutí, aby
se nevraceli k Herodesovi; 10. mudrci
jinou cestou navracejí se do vlasti své.

Čtvrtý způsob. 1. Herodes čeká
marně na mudrce; 2. Herodes dává
rozkaz k zavraždění pacholat betlem
ských; 3. anděl zjevuje se ve snách
Josefovi a přikazuje mu, aby utekl do
Egypta; 4. Josef utíká s Marií a dítětem
božským do Egypta ještě v noci ; 5. vražda
v Betlemě a v ókolí; 6. nářek matek;
7. svatá rodina bydlí v Egyptě; 8. anděl
zjevuje se podruhé Josefovi; 9. Josef
vrací se do Nazareta; 10. božské dítě
prospívá věkem, moudrostí i milostí.

Rozjímání čtvrtého tajemství:

Kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala

může se díti tímto způsobem: 1. Osmého
dne božské pacholátko jest obřezáno;

2. čtyřicátého dne naplňují se dnové
očišťování Marie; 3. Maria a Josef jdou
do Jerusalema; 4. Maria a Josef obětují
Ježíška Hospodinu; 5. vzdávají oběť dvou
holoubátek; 6. Simeon bere Ježíška na
lokty své; 7. Simeon velebí Hospodina
a pěje: »Nyní propustíš služebníka svého
v pokojic; 8. Simeon předpovídá Marii,
že duši její bolesti meč pronikne; 9.
prorokyně Anna přichází do chrámu a
poznává v Synu Mariiném Vykupitele;
10. Simeon a Anna zvěstují lidu na
rození Messiášovo. '

Páté tajemství radostného růžence:

Kterélio jsi, Panno, v chrámě nalezla

může se takto rozjímati: 1. Maria a
Josef putují do Jerusalema; 2. Maria a
Josefslaví svátky velkonočnívJerusalemě;
3. Maria a Josef vracejí se domů; 4. u
večer prvního dne není Ježíš k nalezení;
5. Maria a Josef se zármutkem hledaji
ztraceného Ježíška; 6. třetího dne na
lézají ho ve chrámě, sedícího mezi učiteli;
7. Maria praví: »Synu, proč jsi nám tak
učinil? Otec tvůja já s bolestí hledali
jsme tebe'c; 8. Ježíš vrací se s rodiči
svými do Jerusalema; 9. Ježíš je rodičů
svých poslušen; l'O. Ježíš žije skrytý
život v Nazaretě až do třicátého roku

svého. (Příště dále.)

Věřím V
(Část další.)

Boha..

'- inule provázeli jsme Krista Pána na horu Olivetskou a viděli
hroznou jeho úzkost a krvavý pot, slyšeli jsme úpěnlivě volání
a modlitbu jeho k Otci nebeskému.
a vstav, kráčí opět k apoštolům, kteří zase ve spánek upadli.
Ježíš jest odhodlán k oběti nejtěžší, ku smlti kříže. Překonal

Po třetí domodlil se Pán

prudký boj, jejž hrůza před takovou smrtí v požehnaném jeho člověčenství vzbudila;
posilněn jest Bohem samým, atak stojí nyní mezi spícími apoštoly. Bylit skiíčeni
mdlobou, strach a zármutek je uspal; neměli dosti síly bdíti na modlitbě, a proto
jak snadno upadali v pokušení! A Ježíš vida je spící, laskavě je kárá slovy;
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»Spěte nyni a odpočívejtec, jakoby chtěl řÍCI: »Jak jen můžete tak klidně spati,
když přichází hodina, v níž Syn člověka, Pan & Mistr vaš, vydán bude v ruce

hříšníků?a Proto praví dale: »Vstaňte, pojďme! Hle, blíží se., který 'mne zradíh
A zrádce přicházel. Cerná zrada vyvolíla si černou noc k vykonání černého skutku.

Tak zase potvrdila se slova Kristova, že kdo koná zle, štítí se světla a miluje
tmu. Člověk zly jakoby se sama sebe bal, vyhledává jen vždy ticho a tmu noční
ku konání zla, jakoby tím chtěl své svědomí uspati a ošáliti. Tak i Jidáš ne za
bílého dne, ale za tmy noční přichází, aby Pana a dobrodince svého vydal v ruce
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nepřátel. Jak zkažené musilo asi býti srdce Jidášovo! Z prachu nicoty pozvedl ho
Pán k sobě, povýšil na hodnost apoštola. Kolik slov lásky zaslechl Jidáš z úst
Mistra svého, kolik důkazů přízně a milosti dostal od Pána! Znal život jeho vpravdě
božský, slýchal učení čisté a očišťujicí, viděl skutky, jež jen Bůh činiti může, ato
vše neváží u něho pranic! Tak hluboko klesl nešťastný tento muž, že několik
stříbrňáků milejší mu jest nežli Ježíš, nežli víra, nežli věrnost, nežli ctnost. A satan
lakoty ponížil ho až na nejnižší stupeň, učinil z něho zrádce, jimž celý svět pohrdá;
jméno jeho stalo se pohanou a nadávkou největší. Po celý večer již i při slavnosti
poslední večeře zabýval se Jidáš jen jedinou myšlenkou, kterak by bez lomozu
a sběhu lidu zmocnil se Ježíše a ho vydal židům. Zrádná tato myšlenka naplňovala
srdce jeho i v okamžiku svatého přijímání, kdy sám Ježíš mu podával své svaté
tělo a předrahou krev. A toto nehodné přijímání mu dodalo. Jedl a pil si_smrt
a učiněn jest vinným těla a krve Páně. Místo milosti přišla naň kletba, místo
života zatracení. .

Na tomto nešťastníku vidíme nejlépe zhoubné a hrozné následky nehodného
svatého přijímání, o němž svatý apoštol Pavel dobře praví: »Kdo jí tělo Páně
a pije jeho krev nehodné, jí & pije sobě odsouzení.: Avšak Jidáš necítí ani,
v jakém stavu se nalézá; svědomí jeho jest úplně uspané, a to je vpravdě nej
hroznější stav hříšníků. S horlivostí svolal již žoldnéře římské posádky a strážce
chrámové a vedl je za ticha nočního k hoře Olivetské. V ústraní tomto, kde
nebylo jiných lidí, chtěl provésti hrozný svůj záměr. Jelikož však věděl, že několik
učeníků je s Ježíšem a že mnohým žoldnéřům Ježíš osobné neznámý jest, aby
tedy místo něho nelapili některého apoštola ve tmě noční, pravil jim: »Kteréhož
polibím, tent jest; držte jej a odveďtelc Znamení lásky a úcty zneužívá podlý
zrádce k děsněmu zločinu, líbá, zrazuje, pozdravuje & vydává nepřátelům. () té
nezměrné zloby zrádcovy!

Sotva že Spasitel s učenlky ve vratech se objevil, již k němu přistupuje
Jidáš'a líbaje jej, praví úlisně: »Zdráv buď, Mistřelc A Pán, jenž dobře věděl,
co Jidáš zamýšlí, smutně, ale laskavě mu odpovídá: »Příteli, nač jsi sem přišel?
Polibením zrazuješ Syna-člověka.: Jsou to poslední slova, která Jidáš z úst
Kristových slyšel, ale slova, která ho mohla ještě zachrániti, neboť jsou to slova
lásky. Přitelem ho jmenuje Pán, aby mu dokázal, kterak jej miluje a aby tato
láska rozehřála studené srdce jeho. Staví mu před oči skutek zrady slovy: »Políbením
zrazuješ Syna člověka-, aby se rozpomněl, co činí & pokud čas obrátil. Avšak
všecko nadarmo! Jidáš nevidí, neslyší, raduje se jen, že se mu zrada tak snadno
podařila. -_—-Od Jidáše obrací se Pán k rotě žoldnéřův a táže se mírně: »Koho
hledáte?c [ odpověděli mu: »Ježíše Nazaretského.c A Ježiš nemaje příčiny, proč
by zapíral, praví: »Já jsem.: Jen dvě slova, ale byla tak hrozná sluchu jejich,
že postoupili nazad & padli na zemi. Zrádci ukázal Ježíš lásku svou, nyní však
ukázal také moc svou. Pohlédl zajisté přísně a s božskou svou velebností na rotu,
tak že strachem na zemi upadla. Chtělť ukázati Ježíš, že moc má osvoboditi se
od jejich nástrah, ale že jí užíti nechce, a dobrovolně se vydá v ruce jejich.

' Strachem poražené stráže se pomalu zase zvedly a Ježíš ptá se podruhé:
»Koho hledáte?: Tatáž dána jest odpověď: »Ježíše Nazaretskéhoc — »Řekl jsem
vám, že já jsem. Jestli tedy mne hledáte, nechte těchto, at odejdouc, aby se naplnila
řeč, kterouž modle se k Otci, byl pověděl: »Z těch, které jsi mi dal, neztratil.
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jsem žádného.: (Jan 7, 12.) Ne o sebe, ale o miláčky své, apoštoly stará se Pán
v tomto nebezpečí. Sebe vydává, ale je chrání. Jet! dobrým pastýřem, jenž chrání
ovce své a v čase nebezpečí život svůj za ně dává.

l přistoupili žoldnéři a jali se Pána vázati. To ovšem nemohl ohnivý
Petr snésti. Vida Pána svého v nebezpečí, tasí meč a jednou ranou utíná ucho
služebnikoví velekněze, jenž asi první na Pána ruku vztáhl. Ježíš však neschvaluje
násilí a obrátiv se k apoštolům. hledí je upokojiti slovy: »Petře, schovej meč svůj
do pochvy, neboť všichni, kdož meč berou, od meče zahynou. Což nemám píti
kalich, který mi dal Otec? Zdali mnlš, že bych nemohl prositi Otce svého, a dal
by mi nyní více nežli dvanácte plukův andělů?< Zase dokazuje Ježíš, že dobrovolně
se vydává na smrt.

Poté dotkl se ucha Malchova & uzdravil ho. A Kristus vida, s jakou
zbrojí na něho byli vyšli, vytýká jim slovy: »Jako na lotra vyšli jste s meči a kyji
jímat mne; ježto na každý den sedával jsem u vás uče v chrámě a nejali jste
mne. Ale totoť jest hodina vaše a hodina moci temnosti.: Ivztáhli ruce na Ježíše,
jali jej a vedli zpět do města do veliké rady židovské k soudu. A učeníci vidouce
to, rozutekli se ze strachu, a tak naplnilo se slovo Písma: »Bíti budou pastýře
a rozprchnou se ovce.c Jenom Petr a Jan šli povzdálečí za Ježíšem, dychtivi
jsouce zvěděti, co se s Ježíšem stane. Žoldnéři však vidouce je,.chtěli je chytiti.
Petr se skryl a Jana již již by_byli lapili, ale on svlékl roucho svrchní a nechav
je v rukou jejich, prchl.

O jak hrozný to pohled! Syn Boží v rukou hříšníků' Svázány jsou drahé
ruce, které žehnáním tolik nemocných uzdravily a tolikeré dobrodiní lidem rozdávaly,
zneuctěn jest od hrubých žoldnéřů nejsvětější Pán. Protož padněme na kolena
svá & klaňme se Spasiteli, jenž se za nás na smrt vydává, abychom nahradili,
co zavinila hrubost a neuctivost jeho nepřátel. Ale učme se od Ježíše, kterak se
zachovati máme v pronásledování. Ježíš zapovídá Petrovi _nerozvážný a ukvapený
čin obrany, tím však ovšem nezapovídá a nezavrhuje zákonné a moudré užívání
moci a sebeochrany. Dovoleno je zajisté člověku chrániti se, a proto také v každé
spořádaně společnosti jest moc ozbrojená k obhájení práva a ku potrestání vinniků.

Avšak Ježíš dává ještě jiný příklad, příklad lásky. Láska často obětuje
právo své a zříká se moci obrany. Láska raději řídí se příkladem Spasitelovým,
jenž byl »mlrný srdcem-. Láska ráda odpouští i to nejhorší. Ježíš nechtěl použiti
moci a práva, on snáší bezpráví a tak učí i nás, abychom raději sami něco
trpěli nežli jinému ubližovali. To je království lásky, a tato láska přemahá svět
a vede k Bohu. Zejména pro Krista a víru je sladko trpěti, ba i zemříti, neboť
láska Boží zhojí rány, které násilí zasadilo; proto dle příkladu Ježíšova učeníci
ivšichni dobří křesťané ponechávali obranu svou Bohu, trpěli rádi a šli odhodlaně
i na smrt jako Mistr jejich. Tajemství toto nepoznává ovšem člověk světský, ale
člověk věřící a milující nalézá v něm posilu, pobídku a již i zde sladkou odměnu,
která jest předzvěsti odměny nebeské. (Příštědále.)
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Muž podle Srdce'Páně.
Posilni se a. buď muž!

(III. Kn. král. 2, I.)

- ozorujem'e—listvořený svět a tvory

% © na něm, vidíme, že moudrý stvo
m-y—wřitel nepostavil všechny na stejný
stupeň, že každému vyměřil jiné po
vinnosti, jiný vyznačil úkol, tu důležitější,
tam méně _důležitý; jednomu vykázal
působnost na veřejnosti, jinému zase
více v ústraní. Tak jako v hodinách
více jest koleček větších i menších, a
přece všecky jsou potřebné, přece všecky
dohromady jednomu účelu slouží, tak
i ve světě lidé rozličné a nestejné maji
povolání, nestejné povinnosti a přece
všichni působiti mají k jednomu cíli, ku
cti Boží a spáse duší.

A tu vidíme, že mužům vyhradil
Bůh práva jistá, že však i zvláštní jim
přikázal povinnosti. A tu velice na tom
záleží, jak a pokud mužové se přičiňují
povinnostem těmto dostáti, záleží na tom
blaho jejich vlastní, blaho jejich rodin
i blaho celé veřejnosti. ,Muž jenž vždy
a všude svým vznešeným povinnostem
dostál, může s chloubou o sobě říci,
že nežil nadarmo, může míti to sladké
vědomí, že byl mužem podle Srdce Páně.
Kéž by takými byli všichni naši muži
katoličtí! Kéž by zasloužili toho krásného
jména muž, muž katolický, muž bez
bázně a hany, muž v němž se Bohu za
líbilo, muž podle Srdce Božího. K tomu
hodlám mužským čtenářům naší »Skolyc
podati obraz takového muže, jichž tolik
potřebí jest právě za dnů našich. Chci
k nim promluviti slovo vážné, otevřené,
neboť pravý muž miluje slovo mužné
& žádá'stravu silnější pro ducha svého.
Kéž by slova tato ze srdce plynoucí
vnikla i k srdci čtenářů a roznítila v nich

touhu býti muži podle Srdce Páně.
Pozorujeme-li úkol muže, tu vidíme,

že má dvojípovinnosti,ato: 1. v'rodině
a za 2. na veřejnosti.

]. V rodině zaujímá muž katolický
trojí postavení: 1. jako syn, 2. jako
manžel, 3. jako otec, a z toho také plynou
proň jeho rozmanité povinnosti.

1. Jako syn nezapomene muž“ ka
tolický nikdy, a byt sebe dospělejším
byl, anebo sebe výše v hodnostech stál,
nezapomene nikdy, že rodiče po Bohu
největšími jeho jsou dobrodinci, nej—
lepšími jeho přáteli. Proto hluboko tkví
v srdci jeho čtvrté Boží přikázani: »Cti
otce svého i matku svou.: Pamatujte
na to, synové _milí,že Bůh žádnému ze
všech desíti přikázaní nedal tak krásně
přislíbení, jako právě tomuto: »Abys
dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na
zemi.: Ve slovech těchto jest obsažena
milost a požehnání Boží, jehož se do—
stává hodným synům, kteří plní přikázaní
čtvrté. Naopak však zase, že hroznými
tresty stíhá toho, kdož je neplní, neboť
stojí v Písmě sv. psáno: »Požehnáni
otcovo staví dětem domy, ale zlořečení
matčino je bourá.: A které pak jsou ty
povinnosti, jež ti, synu katolický, ukládá
přikázání toto?

a) První a hlavní ctnost tvá.
jakožto syna jest poslušnost' Tak
pravi Duch svatý v Písmě svatém:
»Slyš, synu můj, kázeň (vůli) otce svého
a neopouštěj přikázaní matky svéx A
hned zase krásné přislíbení připojeno
jest: »Aby dána byla milost hlavě tvé
& zlatý řetěz hrdlu tvémuc, t. j. abys
došel hojné odměny. Jak krásným při
kladem ctnosti této jest Isák. Bez reptání
a dlouhého se ptaní poslechl rozkazu
otce svého Abrahama a šel na horu
Moriah, tu byl i hotov na slovo otce
svého v obět se vydati. A nejkrásnějším

vzorem synovskě poslušnosti jest sám
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náš Spasitel, bylť Otci svému poslušný
až k smrti, a to smrti kříže.

b) Křesťanskýsyn potěšuje dale
srdce rodičů svých. Písmo svaté praví:
»Syn moudrý obveseluje otce svého, ale
syn bláznivý zármutkem jest matce své.:
(Přísl. 10, 1.) A jak můžeš potěšiti srdce
rodičů svých? Zajisté jen spořádaným,
čistým, ctnostným a vpravdě křesťanským
životem. Syn také věru jest chlouba
rodičů, jest jejich radostí, ozdobou celé
rodiny, jako byl Josef syn Jakubův,

"jemuž Bůh tak hojně za to odplatil.
c) Syn dobrý zachází s rodiči

svými laskavě, uctivě a v starobě jejich
jest jim podporou. Tak zajisté nařizuje
Duch sv. synům: »Synu, ujmi se v stáří
otce svého a nezarmucuj ho v životě
jeho; a zemdlí-li na rozumu, odpust a
nepohrdej jim v síle své.: Jak vážná
to slova! Pomni, že rodičové tvoji sestarali
se k vůli tobě, že v práci, v starostech
o tvé blaho a tvou budoucnost ztratili

sílu těla i ducha svého; proto zacházej
s nimi laskavě a uctivě s křesťanskou

šetrností, neopouštěj jich, ale budiž jim
podporou až do smrti. Však i ty jednou
sestárneš a budeš tytéž ohledy požadovati
od jiných.

Pravý syn modlí se za rodiče
své živé i mrtvé. Sv. Pavel, apoštol, na
pominá v listu svém k Timoteovi rka:
»Prosím, aby modlitby se dály za všecky
lidi.< Jestliže tedy za všecky se modliti
máme, čím více za ty, kteří nám nej
bližšími byli, kteří největší dobrodiní
nám prokazovali, za rodiče své ? O pomni
jen synu milý, kolikráte se rodiče tvoji
za tebe modlívali! Kolik nocí vyseděla
matka tvá, bdíc a modlíc se růženec
u lože tvého, byl—lis nemocen? Kolik
zbožnýcb vzdechů a proseb vysílal otec
tvůj k nebi za tebe, byl-lis v cizině!
Proto splácej lásku láskou a modli se,
aby Bůh hojně jim odplatil na světě,
a jsou-li již na věčnosti, aby nad nimi

se smilovati ráčil, k sobě je vzal\ a
tobě dal s nimi se u Něho shledati.

Hleďte, tak jedná křesťanský muž
jakožto syn v rodině; to jest syn podle
Srdce Páně.

ll. Pohled'me dále na muže jakožto
manžele. Mnohovážných a také někdy
i těžkých povinností bere na sebe muž
manželstvím. Bůh sám svěřil mu družku

jeho, svěřil mu její štěstí, její spokojenost
na zemi, ba i částečně její spásu \ěčnou.
Proto pomni, manželi křesťanský, jak
něžný tebe pojí svazek s manželkou,
tak úzký a něžný, že mu není na světě
rovno. ] páska mezi dětmi a rodiči se
trhá, aby jen svazek manželský se utužil,
nebot tak praví Bůh v Písmě svatém:
»Protož opustí člověk otce i matku svou
a přidrží se manželky své, a budou dva
v jednom těle.: Bůh sám v ráji již usta
novil manželství, neboť stvořil muže a
ženu a spojil je v manželství požehnáním
svým: »Rosťte a množte se!— A když
bylo zlobou lidskou manželství kleslo,
tu pozvedl je Spasitel Ježíš Kristus, Syn
Boží a povznesl je na svátost Nového
Zákona, učinil svazek tento posvátným,
nerozl'učitelným. Sám dává tobě pomoc
a posilu, abys plnil povinnosti stavu
manželského. Žádá od tebe věrnost k při
saze svatební, lásku k ženě, úctu k ní a
starost i péči o ni. Tak vybuduješ si
v domácnosti své svět nový, milý a
krásný, tak nalezneš v manželce své
pomocnicí zcela tobě oddanou. tak sdí
leti budete svorně dobro i zlo ve spoko—
jenosti života, až Pán sam svazek vaš
rozloučí. Žiješ-li takto jako manžel, pak
jsi manželem podle Srdce Páně.

Ill. Nejvznešenější však a také nej
vážnější postavení v rodině má muž jako
otec. S otcem sdílí Bůh moc svou tvůrčí,
jemu odevzdal v péči a ochranu všecky
členy rodiny, dítky i služebnictvo. Otce
ustanovil Bůh zástupcem svým v ro
dině, jemu dal moc trestati a odměňo—



vati, on jest pánem a hlavou domu.
0 jak vznešená jest důstojnost otcova,
ale jak veliké má také povinnosti, aby
hodným byl zástupcem Pána nejvyššího!
Proto o to starati se máš, otče křesťanský,
aby rodina tvá poznávala Boha a zákon
jeho, oto máš dbáti, aby svatá víra
v čistotě se-zachovala v domě tvém,
aby ctnosti kvetly a spořádaný, zbožný
&poctivý život se vedl. Proto, milý otče,
chraň rodinu svou, braň dítky své před
vlky, kteří je udáviti chtějí, chraň je
před jedem, kterýž je otráviti může. —
A ptáš se mne, kteří že to jsou vlci a
jaký to jest jed? Špatné knihy to jsou,
noviny a časopisy, kterými se svět nyní
hemží, které od nevěrců psány jsouce,
nevěru a bezbožnost rozšiřují a tím také
nemravnost podporuji. Spatnou knihu,
nevěrecké noviny, neslušné obrazy netrp
v domě svém, nekupuj je, nepodporuji
Neboť jako dobrá kniha přítelem je člo
věka, jenž z ní čerpá poučení, ušlechtění
a osvěžení ducha, tak špatná kniha jest
nepřítelem, jenž mu krade víru, zbožnost
a mravnost, jest jedem, jenž sice po—
malu, ale jistě duši otravuje, ctnosti vy
hání a neřestem srdce otvírá dokořán.

Špatná četba zkazila již na tisíce lidí,
zejména mladých, nesoudných, urvala
jim Boha a nasadila v srdce červa po
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chybnosti a zoufalosti. Chraň děti i čeleď
dále před špatnými spolky, známostmi,
netrp jim noční toulky, hýření a pode
zřelé poměry, neboť jen hanba a škoda
pochází z toho. Jsi pánem a pastýřem
rodiny své, proto braň a chraň stádo své!

Ovšem musíš také ve všem před
cházeti dobrým příkladem, nebot slova
sice hýbají, srdce však příklad táhne
k následování.

Tys však, otče i, knězem rodiny
své. Dům tvůj má býti domem, v němž
se Bohu dobře zalíbilo, pravým stánkem
Božím, a ty předním sluhou Páně v ro
.dině Kde se Bohu líbí, tam jest i Boží
požehnání, svornost., láska, štěstí. —
() modlí se, otče, modli se jakožto kněz
rodiny s ní, modlí se ráno, večer, před
jídlem a po jídle, svět svátky a neděle
a hled', ať v domě tvém zachovávají se
přísně přikázání Boží i církevní. Žehnej,
otče, večer před spaním dítky své, neboť
velikou moc vložil Bůh v požehnání
otcovo, stavíť jim domy, t. j. vyprošuje
od Boha pomoc a posilu. Dbej, ať svatý
pokoj, mír a svornost panuje u vás, ať
páska svaté lásky vás spojuje, ať každý
povinnosti své pozemské věrně plni. Tak
budeš otcem podle Srdce Páně &sklidíš
hojnou za to odměnu.

(Ostatek příště.)

WĚWŠĚĚĚĚWWĚWWĚW
Slavnostní schůze Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda.

na Velehradě 31. července 1901.

"_,; vláštní pocitzmocní se každého
, Moravana, když od Starého

vznáší srdce velebná hymna velehradská:
»Bože, cos ráčil před tisíci roky rozžati

' Města hradišťského blíží se | otcům víry světlo pravému Tisícerou
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vděčnosti plným ozývají se tyto písně
vždy o valné schůzi Apoštolátu sv. Cyrilla
&Methoda. Jako jiná léta, sešlo se i letos
hojně poutníků na posvátný Velehrad,
mezi nimi Slováci, Slovinci, Poláci i Srb.
V úterý 30. července dostavilo se na
60 kněží, na sta žen, mnoho mužů všech
stavů, jmenovitě také studující. Zvláště
četní a milí hosté dostavili se z krá
lovské Prahy a z Čech, jichž přibylo
v úterý odpoledne na půltřetího sta.
Okolo 7. hodiny večerní sešli se poutníci
po krátkém občerstvení na nádvoří při
svatyni Mariánské a ubirali se odtud
k Cyrillce. Četné byly zastoupeny: Vídeň,
Olomouc, Přerov, Kyjov, Bystřice p. H.,
Bučovice, Uh. Brod, Vsetín, Kroměříž,
Paskov; Vyškov, Dubňany, Moravičany.
Za hlaholu písně velehradské ubírali se
v procesí do velechrámu. kdež proslovil
uvítací řeč rektor kolleje velehradské,
vdp. Jan Nep. Cibulka, v níž velebil
svaté věrozvěsty slovanské a promluvil
pak o významu Apoštolátu sv. Cyrilla &
Methoda. Každý, bez ohledu na svůj stav
a povolání, může pracovati ve prospěch
povznesení víry &mravnosti a hmotného
povznesení národa a vlasti.— Pak vital
poutníky u hrobu sv. apoštola Methoděje

a hosty slovanské a vyslovil přání, aby
slavnost přinesla užitek církvi svaté na
Moravě a v Čechách, celému národu a
veškerému Slovanstvu. Je toho potřeba
tím více, abychom se spolčili v době,
kdy se na nás se všech stran útočí. —
Chvalořeč na sv. Cyrilla a Methoda pro
nesl pak mladistvý, ohnivý řečník, kan
didát filosofie Brož. Pouti velehradské
a schůze Apoštolátu porovnal s olymp
skými hrami, na které se dostavovali
Řekové ze všech krajův a na něž upírali
zraky veškeré země řecké přejíce synům
svým, aby tam dobyli vítězství a vrátili
se do vlasti s vavříny. Též poutníci shro—
mážděni ve schůzi Apoštolátu se sešli,
aby cvičili duchovní své síly, aby čerpali
z pokladu sv. Cyrilla a Methoda. Zivot
náš zmítán jest bouřemi. Tu třeba po
vznášeti se k blankytu, spěchati k ochran
nému majáku, který by nás z bouří vy
vedl. Majákem tímto světlým jsou svatí
apoštolové Cyrill a Method, kteří svítí
k spáse celému Slovanstvu. Na to líčil
řečník slovy úchvatnými činnost svatých
bratří soluňských, kteří celou naši vlast
po roce 863. na svatou víru obrátili a
poklad svaté víry jí dali a tím náš národ
zachránili před poněmčením a porobou.
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Na to promluvil pomocník truhlářský,
G. Tesař, zástupce Čechů vídeňských.
Vyřídil pozdrav spolku sv. Methoděje a
členů třetího řádu sv. Františka. Apo
štolát sv. Cyrilla a Methoda je důležitý
pro veškeré Slovany, zvláště však pro
vídeňské Čechy. Uředně jich napočetli
jen 102.000, ale jest jich několikrát tolik.
Ale jak jest postaráno o ně duchovně?
Otcové řádu nejsv. Vykupitele káží ve
třech chrámech též pro Čechy a o české
bohoslužby pečuje též Jednota sv. Methoda
od r. 1885. České bohoslužbyjsou usvaté
Anny, u Otců Lazaristů v X. a XI. okresu.
.v Brigittenavě a ve \Neigrrsdorfé. České
bohoslužby platí a vydržují si čeští děl
nici, seberou na ně asi 5000 korun;
česká intelligence se bohužel o bohu
služby a duchovní život Čechů nestará
tak, jak to viděti na př. na šlechtě,
důstojnících, poslancích a úřednících
polských. Řečník přišel na schůzi Apo
štolátu na Velehrad, aby se Čechův ujal.
Čechově vídeňští s prelátem Horným si
přejí, aby Otcové Redemptoristé z Českých
Budějovic se přestěhovali do Vídně, po—
stavili tam klášter a postarali se o výchov
českých hochův a dívek. Jednota svatého
Methoda nemá na to bohužel dosud
peněz. Na Moravě a v Čechách čítá
dosud jen 40 dobrodinců, hlavně v diecesi
královéhradecké. Řečník volá proto:
»Pomozte i vy nám toto velkolepé dílo
provésti! Velcí apoštolé slovanští nedají
naší myšlence zahynoutitc (Bouře sou
hlasu a pochvaly)

Jednatel Apoštolátu, říšský a zemský
poslanec Dr. Stojan poděkoval truhlář
skému dělníku. Ve spolku sv. Methoda
ve Vídni jsou takoví junáci, kteří se
v řečnictví cvičí a apoštolují mezi svými
soudruhy, pečují o svou víru a národnost,
platí si své bohoslužby. Dr. Stojan a celé
shromáždění jim provolali pr'oto »Sláva'c
a další činnosti provolali >Zdař Bůhic

Tklivě, nadšeně promluvil pak jeden
syn uherské Slovače. lSlováci patří
k-velkému slovanskému národu, který
apoštolové Cyrill a Method na víru
obrátili. Na to líčil ústrky uherských
Slováků v kostele, ve škole, v úřadech
i v životě veřejném. Slováci mozolně
pracují, nemají času k odpočinku, ale
milují svou zemi a řeč a děkuji sv'atým
apoštolům za. život svůj. Jeden z nich

.doucnosL

odpočívá v Římě, druhý na Velehradě.
Slowáci musí proto lnouti k posvátnému
Římu a Velehradu a není Slováka, který
by na hrobě svatých apoštolů se nepo
modlil a nezaplakal. Proto musí býti
Slováci spojeni s Římem a Velehradem,
aby zde čerpali sílu a naději pro bu

Proto spěchali Slováci na
Velehrad, aby dali výraz myšlence o
sv- rnosti slovanské, aby viděli na Vele—
hradě lásku a svornost slovanskou. Jsou
nadšeni, posilnění. Přišli též na Velehrad,
aby se zdokonalili v řeči slovanské, neboť
v Uhersku jsou od maličkosti ve školách
potlačení a není jim dopřáno vzdělávali
se v řeči slovanské. Slováci však vědí,
že mají za hranicemi bratry, kteří s nimi
sympatisují a mravně je podporují. Vítá
je nadšeně a volá: »Necht žije slovanská
svornosti: — Sídelní kanovník Dr. Po—
spíšil poděkoval synu ubohé Slovače
srdečně. Slováci zasluhují tím většího
uznání, čím těžší jest postavení Slováků
v Mad'arii. (Bouřlivý souhlas.)

Tu zapěli čtyři slováčti bohoslovci
dumnými, tklivými hlasy dojemnou píseň:
»Kdo za pravdu horí v svaté oběti...—
Píseň ta mluvi bol i útisk uherské Slo
vače a proto slova: »Kdo za krivdu verí,
slzu vyháníc vyvolala s'zy a hlasitý pláč
přečetných našich dívek a žen a srdce
mužů svíral zvláštní pocit. Píseň ta dýše
však také naději v lepší budoucnost a
proto vyvolala konečně bouřlivý potlesk
a tuš dražovické hudební kapely.

Slova se pak ujal úředník hypoteční
banky v „kráIOVstvíČeském, p. J. Solle.
Vyřídil pozdrav více než 200 přítomných
poutníků a všech katolických Čechů,
kteří na Velehrad přijíti nemohli. Řeč
jeho byla nadšenou apologií katolické
víry, mravnosti a ctnosti. Bez Boha není
víry, idealu, karakteru, národní syornosti,
nadšenosti a podnikavosti. Nerozhodnost
a kollsavost nás k vítězství nepovede.

*Přes odhodlanou vůli scvrkají se však
hory v malé hromádky. Proto s Bohem
v před a svorně, neboť svornosti nebe
žehná. (Hlučná pochvala.) Vdp. předseda
upřímně poděkoval vytrvalému řečnlkovi.
Slovácké sextetto zapělo pak tklivou
píseň: »Hojže Bože, jak to bolí!c Píseň
jejich vyvolala bouři potlesku.

Na to promluvil notář K. Frankl,
americký Čech z Chicaga. Pozdravil
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shromážděni po americku. V Americe
ztrávil 24 let a použil návštěvy staré
své vlasti k pouti na Velehrad. V Americe
se říká: Co srdce pojí, moře nerozdvojí.
Ani naši krajané nezapomínají odkazu
SV.věrozvěstů; Staví četné školy a kostely
a sv. Cyrillu a Methodu je v Americe
zasvěceno více kostelů, než-li v staré
vlasti. Vytrvá-li tento potešitelný ruch,
nedá zahynouti Bůh nám ni budoucím.
Shromáždění zapělo na to velebnou hymnu
»Bože, cos ráčil před tisíci roky...<<

Nadšenou řeč promluvil pak pan
L. Cervenka, ředitel měšťanskýchškol
v Napajedlech. Projevil radost z tak
četného shromáždění a promluvil pak
o dědictví sv. Otců Cyrilla a Methoděje.
V dobách našich ukazují se faťešní
proroci, kteří se snaží víru v posměch
uváděti všelikými škodlivými hesly pro
naši víru, říši a národ český. Popíraji
existenci světců, tupí kněze, rozšiřují
protináboženské pamflety a noviny, pod
porují protestantské pastory a kněze
odpadlíky. Jsou to smutné úkazy za
slepenosti a pyšného srdce. Lidé tito se
vynášejí nad Boha. Řečník pak porovnal
dědictví sv. apoštolů s odkazem boha—
bojného, pracovitého a bohatého rolníka
který důmyslným odkazem tajného po
kladu přivedl lehkomyslné syny své ku
práci, přemýšlení, k šlechetnosti a za—
možnosti. Takový poklad. ale duchovní
zanechali nam také bratři solunšti. Učili
národ znáti světlo víry, krásu, ctnost..
Největším ctitelem slovanských svatých
apoštolů jest sv. Otec Lev Xlll., který
jejich oslavu ve světě nejvíce rozšířil.
Snažme se proto zachovati dědictví
Cyrillo-Ii-Iethodějské neztenčené Z-třid'ine
život rodinný dle zásad sv. apoštolů!

Nyní se ozývají v našem veřejném
životě mnohá sladká, ale falešná slova
a skutky. Následkem toho není v národě
našem smyslu pro čest a jeví se ůknz
všeobecné nedůvěry, protože je u nás
tak málo víry, tak málo se zachovalo
z odkazu sv. Cyrilla a Methoděje. Jino
věrci nehanobi své víry tak, jako mnozí
našinci. Zdali potom jinověrci mohou
míti úctu k nám, zdali mohou věřiti
našemu slovu? Kdo víru sv0u před
jinověrcem hanobí, není úcty a důvěry
hoden. Náboženská vlažnost u nás je
příčinou přemnohé i mravní bídy. Bez

viry není pravé vzdě'anosti, národní
hrdosti a charakternosti. U nás se na
řiká na nedostatek charakterů. A mnohý
dělník je věru charakternější a poctivější,
nežli mnozí tak zvaní vzdělanci. Naši
předkové byli snad méně vzdělaní, ale
byli charakternější. Dějiny nás učí, že
národové, kteří opustili svou víru, také
se ztratili a zanikli. Časopisecké ano
nymní články a pamflety, jimž lid věří,
protože jsou tištěné, otravují náš lid a
proto pryč se špatnou knihou a časo
pisem! Na to líčil řečník apoštolování,
zásluhy a strádání sv. apoštolů, oceňuje
jejich dllO. Rád putuje vždy na Vele
hrad. Vidělj ej zanedbaný. skoro v troskách.
Teď skví se ve slávě a lesku velechrám
velehraiský. Děkuje všem, kdož se o lesk
Velehradu přičinili, našim kněžím bu—
ditelům, zvěčnělému velehradskému dě
kanovi Vyky dalovi a přítomným dě—
kanům Dru. Schneidrovi a Vycho
dilovi, jakož i Dru. A.C. Stojanovi.
Kéž zkvétá & šíří se myšlenka Cyrillo
Methodějská ! (Výborně! Výborně !)

Vdp. kanovník Dr. Pospíšil dě
koval tomuto vzornému vychovateli mlá
deze a horliteli pro myšlenku Cyrillo
Methodějskou a provo'al mu s celým
shromážděním hřímavé »Slávalc

Pak oslovila slavné shromáždění
posluchačka filosofie na české universitě
v Praze, Olga Nádherná ze Sofie
v Bulharsku: Počteno sobranije! So—
brachme se tuka da oslavjavame pamet
na sv. Cyrilla u Metodija, tija veliki
muže, kojto Bolgare rodom, dojdochu
tuk od Solon, da razširjavat christianstvo
i z-Ia prosvěstavat. Az kojato nekolik
godini živějach v Bolgaria i kojata znaja,
s kakor golěmo tržestov pametka na tija
veliki muže se Oslavjava, pozdravljavam
vas sega v imeto na vsickite Bolgare!
Cesky pak připojila: Oslavujeme dnes
památku mužů, kteří byli povoláni od
Rostislava na Miravu a klest li zde dráhu
kultuře. [ Bulhaři cti sv. apoštoly, své
věrozvěsty ; vyřizují shromáždění pozdrav
Bulharů. jimž s nadšením budu vy
pravovat, jak na Velehradě uctívají pa
matku bratří soluňských. Posléze vyřídila
pozdrav svých di'užekna universitě bratřím
a sestrám moravským. (Hlučná pochvala.
Rečnici vzdán vřelý dík jménem shro
máždění.)
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Slova pak se ujal prof. P. Ladzin, '
Polák z Těšína. Pozváním na slavnost
velehradskou byl velice potěšen. I Polska
ctí sv. bratry jako své apoštoly, neboť
prostřednictvím Čechů přijala 100 let
později nežli Morava křesťanství. Polska
jest vděčna sv. apoštolům, ctí sv. Cyrilla,
že přeložil pismo sv. na jazyk slovanský
a položil tak základ k literatuře slo
vanské i polské. Vyřidil pak pozdrav
bratři Poláků, kteří před lety za vůd
covství kněze poslance Swi ežyho při
putovali ve velkém procesí na posvátný
Velehrad. Poláci hraniční s Čechy, jsou
s nimi sjednocení jazykem a vírou.
Přeje Slovanstvu, aby sjednoceno bylo
v spo'ečném ovčinci podjedním pastýřem,
aby starý Velehrad byl opět velkým a
slavným a končil pak: »Pozdrowienie a
lacznosé Polaków i národu českiegola

Nadšeným, hřímavým hlasem vy
řídil pak shromáždění pozdrav Slovinců
P. Gom ilj ašek z jižního Štýrska. Milé
bratry Cechy, Moravany a Slovince víží
dávné svazky přátelské. I Slovinci cti
sv. apoštoly a s Čechy mají společné
přátelei nepřátele, společně brání svatou
víru katolickou a práva jazyka a lidu
svého. S vděčností vzpomněl loňské ná
vštěvy Dra. Hrubana, Stojana, Tumpacha
a nadučitele Kadlčaka na loňském ka
tolickém sjezdě v Lublani. Slovanství a
katolictví vábí Slovince na Velehrad.
Rád splácí Čechům jejich návštěvu, velebí
sv. apoštoly slovanské a volá: Bůh vše—
mohoucí _žehnej našim i vašim apoštol—
ským pracím!

Na to promluvil Hornolužičan, ka—
techeta Jiří Pinter z Budišlna. Vy—
řidil pozdravení od nejmenšího slovan
ského národa. Z velkého národa slovan
ských Polabanů zbylo po dnešní den
pouze 200.000 lužických Srbů. Polabané
byli poněmčeni, protože nebyli tak šťastni,
aby jim byli sv. apoštolé slovanští při
nesli poklad sv. víry. Němci šířili u nich
víru mečem & to byla zkáza Polabanů.
Nejlépe se udržují lužičtí Srbové v ka
tolických krajích Horní" Lužice. ] tam
přišli svatí apoštolé. Velká škoda, že
Lužičané jsou vírou rozštěpení. Luterská
víra je »nimská vírac a proto pastoři
srbský lid germanisují, kdežto katolické
duchovenstvo čerpajíc své vzdělání v lu
žickém semináři v Praze, katolickou víru

a slovanskou národnost udržuje. V Praze
mohou se Lužičané přiučit česky. Bohužel
nemají jiných středních škol a university.
Leč i Lužičané ctí svatého Cyrilla a
Methoděje.VyřizujeCechům a Moravanům
pozdrav Lužičanů a volá jim »Slávah

Děkan želechovský P.“Vychodil,
bývalý kaplan velehradský, přednesl pak
stručnou zprávu o činnosti Apoštolátu
sv. Cyrilla &Methoda. Odbor arcidiecése
olomucké sebral vloni 2532 K 71 h.,
brněnské diecése pak 3266 K 22 h.,
tedy dohromady 5798 K 95 h. Polovice
příspěvků zůstane na apoštolské účely
v diecésích moravských, zbytek posílá se
propagandě na účely apoštolátu v zemích
slovanských na Balkáně. Řecník zmínil
se pak obšírněji o postavení katolíků na
Balkáně a prosil, aby dle intencí papeže
Lva XIII. se konaly modlitby a pořádaly
se sbírky ve prospěch účelu Apoštolátu.

Jednatel ApoštolátuDr. A.C.Stojan
poděkoval pak shromáždění, přečetl došlé
pozdravné telegramy a omluvné listy,
jmenovitě od Dra. Hrubana, knížete Sa
piehy, hrabat Komorowského a Chotka,
poslance Roschowského, odborného min.
rady Houdka, P. Rejžka, pí. Sevčíkově.
Posléze navrhl poslanec Dr. Stojan, aby
knížeti—arcibiskupovi olomouckému, nej
důstojnějšímu biskupovi brněnskému,
knížeti-arcibiskupovi pražskému a na po
žádání kněžstva též nejdůst. biskupovi
královéhradeckémuJ. N. Brynychovi
poslán byl tento holdovací telegram:
»Učastníci slavnostní schůze Apoštolátu
svatého Cyrilla a Methoda na Velehradě
z Moravy a Cech projevují synovskou
oddanost a prosí o požehnání.:

Řečník oznámil pak, že jednatelská
zpráva vydána bude tiskem, proslovil
posléze chvalořeč na svaté slovanské
apoštoly a sv. Ignáce, který nám zů
stavil také dědictví: dal nam zrcadlo,
abychom se v něm podívali na vlastní
vady a vybídl nás, abychom apoštolovali
doma, aby dobrý život rozproudil se
v českých rodinách a obcích a vyzval,
aby každý daroval něco na účely Apo
štolátu a provolal pak »Slávu: sv. Otci
Lvu XIII. a Jeho Veličenstvu císaři a
králi Františkovi Josefovi l., v niž veškeré
shromáždění propuklo a ubíralo se pak
za zvuků papežské hymny do velechrámu,
aby tam 11hrobu sv. Methoda súčastnilo
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se slavné mše svaté. kterou celebroval
nejdůst.opat zNové Říše. .l. Karásek.

Na to po obědě konalo se svaté po
žehnání, po němž nastalo rozloučení a
odchod mnohých poutníků. Četní jiní
zůstali. Zatím přibyli na Velehrad noví
četní poutníci, kněží a bohoslovci, kteří

meskal dne 30. července na Velehradě
pan pos'anec J. Svozil, dne 131.července
dojel pan Dr. Hruban. Četní profesoři,
učitelé, učitelky, úředníci a kněží. mezi
nimi též vdp. kanovník dr. Karel Wisnar
z Olomouce a mons. Vl. Šťastný súčastnili
se nezapomenutelných a krásných slav

konali dne 1. srpna svůj sjezd. Zposlanců . ností velehradských.

Wramwwm%WMe ©©©
Jakub slouži u Lábana.

(Ostatek )

toho ze všeho vidno, jaké
. cti & důstojnosti do—

stalo se naší přiroze—
.nosti, ktyžlě sám jedno

rozený Syn Boží, všemohoucí
Pán, tuto přirozenost přijati ráčil a
stal se takto bratrem naslm. Z toho

vidno, jakou svatou povinnost mame,
nezneužívati duše, nezneužívati těla,
nýbrž zbožným, ctnostným, křesťanským
životem stále díky vzdávati Bohu Otci,
kterýž učinil svatiu Synu svému jedno
rozenému s naší ; řirozeností, a to z pouhé
lásky k nam. Tak Bůh miloval svět,
že Syna svého jednorozeného vydal, aby
nikdo, kdo v něho věří, nezahynul. ale
měl život věčný (Jan 3, 16.), stále diky
vzdávati Bohu Synu, který námi zbě
dovanými hříšníky nepohrdl, ale pře
bolestnou smrtí k životu milosti a slávy
nás znovazrodil, stále díky vzdávati
Duchu svatému, který přezázračným způ
sobem v Marii Pannu sestoupil při vtě
lení Syna Božího, stále díky vzdávati
panenské Matce Boží, kterážto tělo po
skytla Mesiáši světa, řkouc přepamátná
slova: »Aj, děvka Páně, staniž mi se
podle slova tvěholc Zvláště pak ve
svatou dobu adventní a vánoční ma tím

vřelejší býti ona vděčnost naše; tenkrat
i svatými písněmi se projevuje, tenkrát

"mile zaznívají slova:

»Vyros nebe Spasitele,
vypuč nám ho země klínlx
lkali otci z duše vřelé,
an je děsil noci stín.
Vyslyšel Bůh jejich hlasy,
seslal Krista, dárce spásy,
mizí děsná pevěr noc,
klesá, hříchu, pekla moc.

Vykupitel s nebes trůnu
sstoupil v země končiny,
vtělen v čisté Panny lůnu
narodil se v jeskyni.
Vítej, vítej v prosté chýši,
Králi všakých světa říší;
k Tobě chcem se povznésti,
očisti nás z neřestí!

Vyznúvz'unc, Boží Synu,
zplozen že jsi od Otce,
Duchem vtělen v Panny
života jsi původce;
bytostí a božskou mocí
rovnáš Duchu se i Otci.
Žasnu věří lidský duch,
T_v že člověk jsi a Bůh.

klínu,

*

Vedle přirozenosti lidské jei církev
svatá nevěstou Syna Božího.
Církev mínil sv. Jan Křitel,když pravil
o Kristu Panu: »Kdo má nevěstu, ženich
jest.: (Jan 3, 29.) Láskyp'lné spojení Kri
stovo s církví svatou představuje svatý
Pavel vzorem manželům křesťanským,
píše v listě Efeských: »Tajemství toto,
svatost stavu manželského, veliké jest,
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ale já pravím v Kristu a v církvi.
(Efes. 5, 32.)

Uzavřen byl sňatek tento na kříži,
trvá po všecky dny u všeliké slávě a
velebnosti zaskví se v den posledního
soudu.

Jako byl archanděl Gabriel pro—
středníkem pří zasnoubení Páně s pří
rozeností lidskou, tak byl sv. Jan
Křtitel prostředníkem pří zasnoubení
s církví svatou.

[ tato svatba převzácna jest a
podivuhodna, V jak hrozném stavě byla
nevěsta, když se jí sám Kristus ujímal!
Praví zde svatý Jan Zlatoústý: »Chceš
slyšeli o její neslíčnosti? Slyš sv. Pavla
řkoucího: Byli jste zajisté někdy temnost.
(Efes. 5, 8.) Co černějšího nade tmu?
A přece vydal sebe Pán ja ko za nevěstu
slíěnou, milou, podivuho'dnou, a vydav
se obmyl ji, očistil.:

O věru skutky lásky, lásky neskonalé
konal Pán a Spasitel náš, celé moře
bolestí snášel, a to od vlastní nevěsty
své, jen aby se s ní spojil, jen aby se
s ní zasnoubil. Jen pomněme jeho 33leté
poutí pozemské, pomněme jeho smrti na
kříži.

Milou Ráchel chtěl sí Jakub takřka

koupití službou sedmiletou, a musil potom
přídati ještě sedm let; my však koupení
jsme za cenu daleko větší, koupení jsme
krví Bobo-člověka, krví Ježíše Krista;
všecko, co měl, nám daroval: své
nesmírné zásluhy, převýborné příklady
svych ctností, svou moudrost nebeskou,
své srdce, utrpení, smrť i své jméno;
slujemeť od Krista: Christiani, křesťané;
konečně i sebe sama dal církvi, dat ve
lebnou Svátost, své tělo, svou krev, aby
se takto za nás denně obětoval Otci nebe

skému. způsobem nekrvavým na oltáři,
jako se byl krvavě obětoval na kříži,
aby se nám dával za pokrm k životu
věčnému ve svatém přijímání a stále
s námi přebýval ve svatostánku.

Ach, což Tě, Jezu, k tomu mělo,
'že's nám ráčil svoje tělo
na oltáři zůstavit?
Jen Tvá láska neskonalá
Tvému tělu sídlo (lala
ve Svátosti upravit.

Pí'ijmi naši chválu skrovnou
za tu lásku nevýslovnou,
za milosti přehojné!
(), že naši nestateči
nelze vzdátí chvalořeči,
Tebe hodné, důstojné!

* *
*

Jakosestalalidská přirozenost
nevěstou Krista Pána, jako se jí stala
církev svatá, tak se jí stávái_duše
každého věřícího křesťana; za
snubuje se s ní božský Spasitel hned
na křtu sv. Tuto svatbu duše s Kristem

Pánem měl na mysli sv. Pavel, když
psal Korinťanům: »Miluji vás Božím
milováním.Zasnoub'ilť jsem vás jako
čistou pannu oddati jednomu muži Kristu.
(2. Kor. 11, 2.)

Velevzácna a podivuhodna jest i
tato třetí svatba. Chudičká duše pře
chází z otroctví ďáblova ve svobodu

synů Božích ; ze stavu hříchu &nepravosti
jest vysvobozena a oděna rouchem mi
lostí Boží posvěcující; tři božské ctnosti,
víra, naděje a láska, v ní se rozlévají;
nezrušitelné znamení se jí vtiskuje.
Všecku tuto krásu měl na mysli pěvec
starozákonní, velebný král Šalomoun, an
pěje ve své velepísní: »Jak si krásna,
přítelkyně má, jak si krásnah (4, 7.)
»Krásna jsi přítelkyně má, líbá a pěkná
jako Jerusalém.<< (6, B.) »Kráčí jako
dennice vycházející, krásná jako měsíc,
výborná jako slunce, hrozná jako vo
jenský šik spořádaný.: (6, 9.)

Sňatek tento trvá, dokud sama ne
věsta. duše se nezpronevěří; ženich,
Kristus Pán přeje si na věky býti spojen
s duší naší. »Neboj se, nevěsto, neboj
sec, volá sv. Augustín, »že bytě ženich
opustil; onť dané záruky neruší. A'jakou
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dal záruku? Svou krev vylil. Jakou
dal záruku? Ducha sv. poslal. Těmto
zárukám by nedostal? Kdyby nemi
loval, nebyl by takových záruk dal.

Proto ani duše neměla by trhati
tohoto převzacného svazku, ale měla
by býti naplněna láskou k ženichu svému
láskou takovou, jakou plál sv. Pavel
a veřejně ji vyznal: »Kdo nás od
loučí od lásky Kristovy? Zdali
soužení, aneb úzkost, nebo hlad? Zdali
nahota, čili nebezpečenství? Zdali pro
tivenství, čili meč? Ale v tom ve všem
se přemáháme pro Toho, kterýž si nás
zamiloval.Jíst jsem zajisté, že ani
smrt, ani život, ani andělé, ani knížectvo,
ani mocnosti, ani věci přítomné, ani bu
doucí, ani síla, ani vysokost, ani hlu—
bokost, ani jiné stvořenínebude moci
nás odloučiti od lásky Boží,
kteráž jest v Kristu Ježíši Pánu
našem.: (Řím. 8, 35—39.) 0 věru,
nic, nic na světě neodloučilo sv. Pavla
od srdce Ježíšova; vyznání svoje zpe—
četil na konec přeslavnou mučenickou
smrtí pro Krista podstoupenou. Kéž
bychom se mu podobali!

Avšak bud' toho Bohu žel, že duše
tak často, přečasto se zprone
věřuje Spasiteli svému, jinému
oddává se ženichu, ďáblu, duchu zlosti,
duchu závisti, duchu pýchy, duchu ne
čistoty; duše zpronevěřuje se, kolikrát
koli hřeši, zákon Boží, zákon církevní
přestupuje, povinnosti stavu svého ne
plní. Takováto pak zpronevěřilá duše

podobá se pak zbořenému městu Jeru—
salemu, platí o ní nářek, jímž naříkal
sv. prorok Jeremiáš nad zbořeným
Jerusalemem: »Kterak sedí samotné
město plné lidu! Učiněna jest jako
vdovou paní národů, pbd plat uvedena
jest kněžna krajin . . . Hříchem zhřešil
Jerusalem, protož nestálý učiněn jest;
vsickni, kteří jej oslavovali, zhrdli jím,
protože viděli pohanění jeho.<< Pláč
Jerem. 1, 1, 8.

Než jak jest laskav, jak milo
srdný Ženich duše, Kristus Pán! On
Opět přijímá nás na milost, když se
kajicně blížíme; on sám říci ráčil, že
jest v nebesích větší radost nad jedním
hřišníkem pokání činícím, nežli nad
devadesáti devíti spravedlivými, kteří
pokání nepotřebují; ont přišel hledat a
spasit, co bylo ztraceno; onťjest pastýř
dobry, který jde po ovci ztracené a
hledá až nalezne ; onť vedle křtu svatého
ustanovil i svátost pokání; onťi potom
živí nás svým tělem a krví, naplňuje
nás milosti v ostatních svátostech a

chystá věčnou blaženost.

„ó, můj Pane, Pane nebes, země,
za tu lásku nevýslovnou ke mně
já, se Tobě vděčně kořím,
Tvému srdci všecek láskou lioi-ím.

Za ty dary lásky srdce Tvého
zříkám já se slasti světa všeho,
a jen toužím, ať jest vzdána
věčná chvála srdci světa Pána!

FR,. JANOYSKÝ.

Škola B. 8. P. 1901.
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Život blahoslaveného Františka Cleta,
kněze z tovaryšstva missie svatého Vincence z Pavla.

(Část další.)

bozí křesťané mnoho vystáli.
& % Sluha Boží byl sám několi

/ krát v nebezpečí padnout
' ' do jejich rukou, ale Božská

Prozřetelnost ho jeho stádci
zachovala; bez pastýře by si většina
křesťanů zoufalá. Jednou pohanští lupiči
samého blahosl. Cleta oloupili. Tak píše:
>Lupiči vedrali se i do mého stavení.
Všecko co se jim hodilo pobrali, stavení
však nezapálili. V mém domku jsou
dvě světnice; vkradli se do první, ve
druhé světnici jsem potichoučku seděl.
Kdyby byli otevřeli dveře, už by mne
měli; ale neotevřeli. Pochutnali si na
mém víně a odešli. O jak jsem děkoval
Božské Prozřetelnosti; jen její vše—
mohouc'nosti děkuji, že jsem vyvázl
jisté smrti.:

Roku 1805. a 1812. vypukla nová
pronásledování. Obě pronásledování po
vstala jenom z pouhých podezříváni.
Tak se roznesla z nenadání pověst, že
se Eerpané chtěji zmocnit hlavního
města čínské říše Pekingu a proto byli
čínští křesťané, jako přátelé Evropanů
znova pronásledováni. Aby pohanští
tyrani tím snáze křesťany od víry od
vrátili, vráželi jim do chodidel na
nohách špendlíky a kousky železa na
způsob kříže, aby, chudáci, byli při
nuceni po kříži šlapat! Když jednomu
do jedné nohy špendlíky a cvočky na
způsob kříže nazaráželi & do druhé
nohy mu to dělali, od bolesti omdlel.
Jiní dva se při tom mučeni tak tiše
chovali, že jim radost zářila z očí,
poněvadž mohou něco pro Pána Ježíše
trpěti. Jeden mládeneček docela i po
těch útrapách, když se ho tázali, jak
to mohl klidně přetrpěti, odpovědel:

»Ale vždyť jsem pro Pána Ježíše trpěl,
který za mne tolik trpěti ráčil.<<

Při druhém pronásledování nadělali
zase pohané řeči, že se křesťané srocují
a na svátek nanebevzeti Panny Marie
způsobí revoluci. Mnoho neprozíravých
pohanů opustilo svá obydlí. Na první
pohled mohly úřady poznat, že je to
omyl. Ale nepřátelům křesťanské víry
postačila i nepaurná záminka. Křesťané
byli volání na úřady a ponecháno jim
na vůli, buď se víry odříci anebo dáti
se pro vír'u bíti.

' Sluha Boží brzo vyzpytoval, že
Mandarini mají především na jeho hlavu
namířeno. Proto se zavčas skryl. Man
darini ho dali skutečně hledati. Nena

lezše ho v jeho domku, zbořili jej do
základů, ačkoliv byl před nedávnem
postaven, a zřítili nadobro kostel i školu,
zanechavše jen hromadu kamení; Nová
to a peprná zkouška pro dobrého kněze;
bylo mu vše zase znovu postaviti, ne
tratil však odvahy. Jak se Bohu líbilo,
tak se stalo; toť nejlepší známka, že
pracujeme jen pro Boha a z lásky k Bohu,
když v neštěstí na mysli neklesáme.

Dvě léta před jeho smrtí vyžádal
si Bůh novou obět od něho. Zemřel

mu nejlepší přítel a spolubratr, pan
Dumazel (Dymazel), lazarista francouzský.
Ovšem že ho ta rána bolela, vždyť
i svatí jsou lidmi, ale Bůh ho připra
voval na mnohem těžší obět. Sluha Boží

každý den večer Pána Boha prosil
o milost svatého mučenictví a nejvíce
ho trápilo pomyšlení, že tě milosti ne.
bude snad hoden. Zdálo se, že Bůh již
vyslyšel prosby jeho.

Vykládá se v té příčině ve spisech
blahořečení následující zajímavá událost:



251

»Když jednou ve své kapli v Ku-čingu
mši svatou sloužil, přiletěli dva ptáci a
šveholíce obletovali svatynku; za chvilku
vletěli cvrkajíce do kaple. Po mši svaté,
před snídaním mávl blahoslavený rukou,
chytil je, dal do klece a pravil přísto
jícím křesťanům: »Podívejte se, toť
obraz toho, co se mně stane; slídiči
mne chytí, jako jsem tyto ptáky chytil.:
Blahoslavený Jan Gabriel Perboyre sám
roku 1837. dosvědčil, že František Clet
právě tehdá (toho dne), když ještě ani
v celém okolí nebylo na to pomyšlení,
že by ho kdo pronásledoval, jedné osobě,
kteráž za jeho času ještě žila, řekl, že
bude od slídičů chycen.

Hodina tak srdečně na Bohu vy
žádaná brzo nastala.

Dne 14. května r. 1818. zmocnil

se všech obyvatelů císařského paláce
v Pekingu veliký str-ach. Kolem 3/,6 od—
poledne nastala v Pekingu &celém okolí
strašná tma, nesnesitelný zápach naplnil
celé okolí, vichřice hrozně burácela,
hrom strašlivě bil, blesky se křižovaly,
a nevídaný liják — patrně protrhla se
mračna ——zaplavil celou krajinu, způ
sobiv hojně škod. Pověrčivý císař Kia
king strachem se třesa povolal k sobě
kouzelníky, hadače, čínské učence a
mandariny, aby mu pověděli, co" ten
neobyčejný zjev má znamenati? Nikdo
nemohl dáti odpovědi. Císař žádá znova
mandariny, aby se jen přiznali, zdali se
snad nějaké velké chyby ve správě říše
dopustili, anebo zdali neprolili nevinnou
krev? Pravil: »Vichřice dula směrem

od strany polední na západ, to pravdě
podobně znamená, že na té straně byl
spáchán nějaký veliký zločin, o kterém
asi mandarini nevědí, jsouce v plv-ční
povinností svých nedbali. Tento spáchaný
zločin volá bezpochyby k nebi o pomstu!c
Co činí schytralí mandarini, aby se
tolikého podezření zbavili? Podpíclíli
proto necitelného císaře proti křesťanům

pravíce: »Toho všeho jsou křesťané
vinni.

Císař tedy vydal rozkaz, aby kře
stane v kraji hu—kuangském byli co nej
krutěji pronásledováni, nebo vichřice se
právě od této strany zdvihla. Kněží a
věřící byli jímání. Mandarinům na tom
záleželo, aby se jim dostalo za proná
sledování pochvaly. První obět manda
rínské zběsilosti byl spolubratr pana
Cleta, věrný jeho spolupracovník, čínský
lazarista, kněz Šen. Věrného sluhu
Božího, Šena, vyslídil jeden odpadlík,
našel ho nedaleko v Ku—čingua obdržel
za svůj jidášský skutek 20.000 denárů.
Bylo to začátkem roku 1819. Z Ku-čingu
byl Sen veden do Kan-čingu a odtud
byl poslán do Učang-fu asi s osmnácti
zajatými křesťany.

Clet byl také hned na to stíhán.
Stalo se to následujícím způsobem.
Jeden pohan, známý v okolí dareba,
zapálil své stavení; aby ušel trestu,
svedl zločin na dvě křesťanské rodiny,
o kterých křivě tvrdil, že z návodu
kněze Cleta zapálily. Toto klamné oso
čení došlo u pohanských soudců víry.

Mandarin poslal aspoň dvacet úřed
níků od soudu do Cletova domku.

Zběsilí úředníci soudní vyplenili celý
domek. Roztřískali nábytek a náčiní,
pobrali slepice a vepře a hledali kněze
Cleta kde jen mohli. Vojenský mandarin
sám chtěl si získati zásluhy o chyceni
Cleta, ač jak praví náš blahoslavenec
v listu ke spolubratru Lamiotovi do
Pekingu proti všemu pravu — a proto
poslal dvě sta až tři sta vojáků do
kraje hu-kuangského Evropana hledat.
Ano i zmíněný mandarin vypsal na jeho
hlavu cenu 3000 .taelův (podle našich
peněz 20.400 korun) a k tomu ještě měl
být, kdo by C'eta chytil, vyznamenán
mandarinským kncílíkem, to jest měl
dostati vy'nosnou císařskou službu. Po
sluhovi Božím byla veliká sháňka. Páni

is
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od soudu, vojáci, pohané, ano i mnozí
daremní křesťané pátrali po něm po
chalupách, jeskyních, lesích a podzem
ních dirách. Tak ho hledali přes měsíc.

Blahoslavený kněz nebál se o svůj
život, jenom uposlechl rady božského
Spasitele, když vás budou pronásledovati
v městě, utecte do města jiného (svatý
Matouš hl. 10). Chtěl se ještě křesťanům
státi užitečným. Hledal tedy útočiště, kde
mohl. V jedné jeskyni ztrávil na příklad
jedenáct dní s čínským knězem Ho.
Podivuhodno, jak ho Bůh chránil! Právě
jedenáctého dne kolem západu slunce
šel kdosi okolo a hlasitě pravil: »V této
jeskyni je kdosi schovaný, kámen je
u otvoru odvalený.: Clet poznal, co ta
slova znamenají, a proto ještě v noci
se odstěhoval jinam. Hle! časně z rána
prohledávali již slídiči jeskyni. Jak mu
Bůh pomohl! Nebyla to ještě jeho chvíle!
Ubohý hladem a útrapami zmořený
stařeček, byloť mu tehdá přes 70 let,
po dvě noci utíkal maje jen jediné šaty
na sobě, ukradliť mu i missionářskou
tašku a skoro všecky čínské knihy.
Nicméně přece ještě psal do Pekingu
o svaté oleje, aby mohl — sám jsa
v největším nebezpečí života — svým
milým křesťanům posluhovati svatýmí
svátostmi.

Dostalo se mu přístřeší u jedné
zbožné křesťanské rodiny v Nan—yang—fu,

v okresu ho-nanském. U těchto dobrých
lidí po nějaký čas pobyl, ačkoliv se
necítil jistým. Konečně doba jeho zajwtí
nadešla. Dne. 16.. června na svátek

svaté Trojice r. 1819. nám měl divný
sen. Zdálo se mu, že vidí před sebou
mládence v bílých_šatech; mládenec
ho volá jménem a dí: »Slídiči jsou na
blízku; “vstávej !( Sluha Bóží se k tomu
neměl; mládenec ho vzal za ruku a
táhl ho s postele řka: »Slídiči jsou tu
a ty spíšlc Ctihodný mučeník rychle
vstal, poděkoval svatému anděli strážci

za výstrahu a pomodliv se sloužil
s velikou pobožnosti mši svatou. Po
mši svaté vyžádal si od svých hostitelů
„jiné šaty, aby se mohl přestrojiti; ale
právě když chtěl v kupeckých šatech
nesa v ruce džbán s olejem překročiti
práh, byl od biřičů zadržen, řetězy
spoután a do vězení v Nan-yang-fu od
veden. Byl ho totiž vyslídil jeden ne
šlechetný člověk, dříve křesťan, kterého
ctihodný Clet musil pro jeho chování
častěji pokárat. Byl to tentýž člověk,
který též kněze Sena za 20.000 vyzradil.

Když ho Clet zpozoroval, oslovil
ho laskavě jako Božský Mistr Jidáše:
»Přiteli, nač jsi přišel?< a pak mu
útrpně pravil: »Líto mně tebe-. Oslovený
však uraženě odvětil : »Proč mne-lituješ ?.
a pak obrátiv se k biřičům děl: »Ten
to je; tohoto hledáte!

Snad nyní si milý čtenáři pomyslíš:
.Chudák, stařičký Clet byl spoutan
řetězy a jako zločinec do žaláře od
veden. To ho jistě bolelolc Ale ne, svatý
kněz se právě velice radoval. Vždyť po
okovech toužil, za tuto milost Pána Boha
denně na modlitbách prosil. Nyní byl
pravým miláčkem Božím, tyto řetězy a
okovy byly mu dražší nežli všecky po
klady celého světa. Tyto okovy s radostí
líbal, byl v této chvíli šťastnějším nežli
knížata & králové tohoto světa. Ovšem

ho to trápilo, že drahé jeho hostitele
také zajali a do žaláře odvedli, že jim
všecko pobrali a ničeho nenechali kromě
očí, jak píše, aby se. mohli vyplakat;
ale těšil je, že to snášejí pro milého
Pána Ježíše. Těžko jest vypověděli, co
František Clet ve vězení po celou noc
vystál! Musil ležeti na hrubém prkně,
jsa okovy spoutan na rukou, na nohách
&na krku, takže se nemohl ani pohnout.
Mandarin ho brzo po tom pohnal před
svůj soud a několikrát ho mučil všeli
jakými úskočnými otázkami, aby ho spletl
a na něm vylákal, kteří kněží s ním pra
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covali, kde jsou, jak se jmenují a kde ! odpovídal vyhýbavě. Když mu mandarin
jsou všichni ostatní křesťané. Několika

výslechům ho mandarin podrobil, ale;
hrozil velikými mukami, ano i smrti,
odpověděl blahoslavenec statečně: »Ra—

sluha Boží se statečně držel. Za pří—( ději všecko podstoupím, než bych se
kladem Krista Pana neodpovídal anebo Krista Ježíše odřekl..

(Příště dále.)„Wm
Duch svatého Františka Saleského.

Podává FR. KLÍMA. (C. d.)

5. Jak mocná jest vlídnost.
Jednou byl světec donucen jistého

kněze, jenž životem hříšným dával ne
jedno pohoršení, a byl z kněží pod—
řízených pravomoci sv. Františka, vsaditi
do žaláře. Po několikadenním uvěznění

jevil ubohý upřímnou lítost, plakal hořce,
dokládaje se živým Bohem, že se po
lepší. ] prosil úpěnlivě, aby mu bylo
dovoleno, by sv. biskupa, který mu již
nejeden poklesek, nejedno provinění od
pustil, mohl navštíviti, by vrhl se mu
k nohám & za odpuštění poprosil.

Duchovní radcové biskupovi, jimž
vlídnost & laskavost světcova s dostatek

byla známa, opřeli se této žádosti;
neboť. předvídali, že by světec vězně,
jehož pohoršlivý život trestu zasluhoval,
nenechal v žaláři, ale že by na svobodu
byl propuštěn.

Konečně domohl se toho kněz po
mnohé a úpěnlivě prosbě, že byl před
biskupa uveden. Trest, kterýž vinník
vytrpěl, zavdal příčinu, že světec ctnost
pokory hrdinným Způsobem vykonal.
Božská Prozřetelnost používa často
k nápravě hříšníků takových cest. a
prostředků, že lidské chytrosti zdají se
býti nemožný.

Sotva byl kněz k biskupovi při
veden, padl před _ním na kolena, prose
úpěnlivě za odpuštění. Dovolavalť se
vševědoucnosti a spravedlnosti Boží,

chtě—jedokazati, že má upřímnou vůli
'napraviti život svůj a odčinili pohoršení,
kteréž světu dal. ] biskup poklekl před
knězem, kterýžto nenadál se takové
blahOsklonnosti a prosil usedavým pláčem
za prominutí. Světec, který také úpěnlivě
plakal, odpověděl: »Také ja zapřísahám
vas při milosrdenství Pána našeho Ježíše
Krista, k němuž cela naděje naše
směřuje, abyste _sesmiloval nade mnou,
nad duchovenstvem celé diecese, nad
Církvi a náboženstvím, jimž jste byl
hříšným životem ku pohoršení, a abyste
nedával našim odpůrcům příčiny, pro
kterou by naši víru tupití mohli.

Prosim vas, abyste se ustrnul sam
nad sebou, nad svou duši, kterou
uvrhnete ve zkázu věčnou. Vyzývám
vás pro lásku & milost Ježíše Krista,
abyste pravým pokáním smířil se
s Pánem Bohem.

Já vas zapřísaham při všem, co
nám svato na nebi i na zemi, při krvi
Ježíšově, jižto jste nohama šlapal, při
lásce a dobrotě Kristově, kteréhož jste
na novo ukřižoval, při Duchu svatém,
jemuž jste se rouhal.:

Toto napomenutí bylo tak účinné,
-— mluvilť Bůh sám ústy tohoto svatého
biskupa — že od té chvíle nejenom dal
kněz výhost dřívějšímu prostopášnému
životu, ale že byl vzorem všelikých
ctností.
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6. Zkouška trpělivosti, v níž
světec obstál.

Svatý biskup zaručil se jistému
šlechticovi, s nímž svazkem přátelství
byl Spojen, že na jistou sumu peněžitou
zaň ručí. Když lhůta platební vypršela,
žádal věřitel, by biskup zaplatil. ] od
pověděl světec s laskavostí jemu vro
zenou, že šlechticův majetek daleko
přesahuje obnos půjčených peněz, a že
tudíž netřeba se báti ani o kapitál ani
o úroky. Že pak šlechtic je ve službě
vojenské, a tudíž nemůže okamžitě se

' dostaviti, aby dluh zapravil, prosil biskup,
by věřitel byl trpělivý a shovívavý.

Avšak věřitel, snad že i sám byl
v tísni peněžní anebo snad ze zlé vůle,
nechtěl se nikterak poddati těmto dů
vodům slušným a rozumným. Dožadoval
se dotěrně peněz půjčených, obtěžoval
sv. biskupa, křičel a vyzváněl věc tu
všude, kdekoliv se objevil. Světec prosil,
by aspoň tolik shovívavosti prokázal,
aby mohl šlechticovi dopsati, by celou
záležitost nemilou srovnal. Avšak věřitel,
který o průtahu ani slyšeti nechtěl,
vytýkal sv. biskupovi neprozřetelnost,
ano hrubými &nemístnými výrazy světce
urážel.

Světec odpovídal a bránil se vlíd
ností a laskavostí právě nebeskou:
»Byl byste-, tak pravil, »pane milý, s to,
jako dobrá a vděčná ovečka, mně,
pastýři svému utrhnouti sousto chleba,
kteréž jste mi povinen dáti? Vždyť
znáte, jaké nepatrné příjmy mám, že
nejsem často v stavu, abych nejnutnější
potřeby si opatřil. Také jsem nikdy
ještě neměl takovou sumu peněz v rukou
jako ta, kterou ode mne žádáte, a za
niž jsem se z pouhé křesťanské lásky
zaručil. Proč mne chcete pro ten skutek
křesťanské lásky žalovati? Dcstačí-li'
vám na zapravení dluhu můj dědičný

podil, milerád se ho zříkám. Chcete-li
snad i výtěžek z mého nářadí, dovoluji
vám, byste jej veřejnou dražbou prodal.
Úplně se odevzdávám do vůle vaší.
Jenom o to vás prosím, abyste mne
pro Boha miloval, a abyste zlosti,
hněvem a netrpělivostí Pána Boha ne
urážel. Ostatně jednejte se mnou jak se
vám líbí, já se všemu podrobujic.

Dotěrný věřitel odpověděl: »To jsou
pouhá slova, zdvořilé vytáčkyc. Zkrátka
člověk ten neústupný nepřestával křičeti;
avšak světec necítil se uražen. Ano pře
četnými předhůzkami obsypával svatého
muže, který však je mile přijímal,
jakoby byly požehnáním, anebo jakoby
byly samé perly a drahokamy, které mu
někdo předkládá. Avšak nicméně ne
mohl se ubrániti trpkému pocitu nad
urážkami, kteréž se Bohu dály. Aby
nemilá věc byla skončena a aby Bůh
nebyl více hněván a urážen, pravil
světec pln /vlídnosti a laskavostí: »Vy
jste, milý pane, nepředloženým ručením
z mé strany rozhněván; avšak buďte
ujištěn, že všecko vykonám, abyste záhy
byl spokojen. Buďte však ujištěn, že,
byt byste mi i jedno oko vypíchl, nic
méně druhým bych se na vás laskavě
díval, jakobyste byl na širém světě
mym jediným přítelem.:

. Věřitel vzdálil se zahanben, bručel
cos netrpělivě a nevrle, a nejedno ne
předložené a urážlivé slovo ještě pro—
hodil. Svatý biskup oznámil šlechticovi
celou věc. Tento pak neprodleně zaslal
dluhující obnos, a tak byl světec osvo
bozen od dotěrného věřitele. Tento pak
v krátké době zavítal zahanben ku

sv. biskupovi, prose tisíckrát za pro
minuti a odpuštění. Biskup přijal muže
toho s otevřenou náručí, zamiloval si
jej zvláštním způsobem a nepojmenoval
ho jinak, leč názvem nejlepšího přítele.

(Příště dále.)
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Řež křesťanů na Libanoně.
(Část další.)

»Co jsi u lsmail-Atraše pořídili?:
ptal jsem se mlčky vedle mne kráčejí—
cího mladého muže.

»Jest to padouchh odpověděl za
skřípav zuby, »nebo sketa, jak to kdo
chce. Neodváží se nejvyššímu knězi na
odpor se postaviti, jenž mu dal na vy
branou: buďto řeže osobně i se svým
lidem se súčastniti, anebo _zdrusického
náboženství dáti se vyloučiti.:

»A co bys byl ty na jeho místě
učinil?

»Nejvyššímu knězi vypověděl bych
v této věci poslušnost,: odvětil Ben-Aga
vzrušen.

.A kdyby tě
souvěrcův ?:.

»Pak já bych jej vyloučil ze světa.,
dal Aga v odpověď pln hněvu.

»Ze světa?< ptal jsem se na chvíli
krok zastaviv.

»Ano, tímto nožem, nebo dýkou,
tou dýkou po mém velkém předku Bešivovi
bych jej sklal. Ion je tureckým pacholkem.
Můj ubohý lide, tvůj čas jest již pryč.:

Neklamal-li jsem se, setřel si Ben
Aga při těchto vřele pronesených slovech
bohatou slzu z oka. Když jsme zašli za
mešitu a lokandu spatřili, kde naši lidé
na nás čekali, najednou stanul, rychle
se ke mně obrátil a pravil:

»Jedeš tedy se mnou do Cale?c
»Jak jsem ti slíbil.:
.A pomůžeš mi tohoto města proti

tureckým psům obraňovatiíh
»Proti Drusům také:, dodal jsem.

»Ja jsem svými lidmi jist, ač jsou to
sami Drusové.

:I já se mohu na svoje spolehnouti,
škoda jen, že jsem jich doma více
nenajal. Slepé mne všickni poslouchají
bez dotazováni příčiny. Ale ježto z druhé

vyloučil z počtu

strany pohoří při Deir-el—Kamáru bydlím,
nemohu žadné posily na rychlo zavolati.
Zde může každý den boj propuknouti..

»Jak silny čítaš obléhatele Cale?
»Může jich tak býti 17.000, jak mi

lsmail-el-Atraš sdělil.:

»Neuteče tedy nikdo z obležených
ŽÍVJ

»Neboj se toh0c, odpíral Ben-Age.
»Obyvatelstvo v Cale jest statečným.
Hleď, jak to město až na samém horském
kuželi leží! Bude mnohému dobyvateli
tam hlava roztříštěna, nežli Cale padne.
Ale padne tentokráte, an boj příliš ne
rovným a nepřítel příliš jest silným. Pak
ale teprve nastane začátek pravého zla,
neboť toto město jest klíčem všech kře
sťanských posic na Libanonu.<

»Jak jsem spíše od hostinského
v lokandě se dozvěděl, prodělalo Cale
již jednou trojměsíční obležení, aniž by
se-by se bylo vzdalo.:

»Tak jest tomu. Bylo to r. 1845.-,
povrdil mi Ben-Aga. »Já jsem tehdy byl
ještě chlapcem, ale vím se dobře pama
tovat, že naši Drusové se nemohli vyna
právěti o statečnosti obyvatel caleských.:

Naše řeč byla přerušena novým
příbojem Drusů, jenž tudy se bral. Na
špici jel imposantní šejch, jenž, jakmile
Ben-Agu poznal, přátelsky pozdravuje
k němu přijížděl. Ben-Aga mohl mi ještě
spěšně sděliti, že jest to Kattar—Bey-el
Hamad, vrchní náčelník Drusů libanon
ských, jakož Imail-el-Atraš jest chef
Drusů v Hauranu. Pak odjel za Kattar
Beyem, jenž patrně měl naspěch, dále.

Netrvalo to však ani půl hodinky
a Ben-Aga v plném trysku vrátil se
k naší lokandě. Vztekem supě, patřil
kolem sebe, obličej jeho byl olověné
barvy, což mne přímo děsilo.
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»Nuže, co říká Kattar-Bey?< tázal
jsem se.

.To, co lsmail-Atraš: Cale musi
padnouti, nebot pád tohoto města jest
prý rozhodným vítězstvím našeho národa
nad Maronity.. Jsouť oni všickni slepotou
poraženi a nechápou nikterak, že jsou
jen pacholky tureckými. Naši Drusové
pletou si nyní oprátku, na kterou po
zději od Osmanův budou zahrdleni.
Sjednocenými bychom měli dnes býti,
Drusové i Maronité a tureckého buřiče

ze země vyhnati. Však, což prospějí
moje řeči, mlčme o tom. Vzhůru tedy
ku Cale, tam bydlí Naifa-Djamblatovalc

Půl hodiny po tom jeli jsme v čele
svých lidi vzhůru k romanticky polože
nému městu. Naše cesta vedla podél
krásného krátkého údolí při potoku, jenž
hnal několik mlýnův — obraz to pokoje.
pro tento nešťastný čas. Na pravo i levo
roztroušeně ležící domy provázely nás od
Keraku až k samému Cale a rozkošné vino—

hrady střídaly se se zahradami bujného
ovocného stromoví. Hlavní díl malého
města leží na skalním pahrbku, kamž nás
nyní malebná sluje vedla.

Tak jsme snad čtvrt hodinky od
Cale byli ještě vzdáleni, když jsme na
první ozbrojené Caleťany narazili, kteří
druh předních stráží činili. Ihned jsem
vytáhl bílou plenu a mával jí proti
stráži, která nás s velikou nedůvěrou
pozorovala. 'Kázal jsem zastaviti & jeli
jsme s Ben-Agon sami dále, až jsme
dojeli ke Caleťanům, jichž se zatím
celý houf nakupil. Vysvětlil jsem jim,
že nemáme nic společného s oblehateli,
nýbrž že za pokojné vpuštěni prosíme,
abychom mohli navštíviti doktora Kerna
v rodině Djemblatově.

»Toho Franka'ň zvolalo jich více
najednou a ihned jsem z tahu jejich
obličeje vyčetl, že můj přítel jim všem
dobře znám jest a že je u nich dobře
zapsán.

»Co však chcete se svými jezdci,
kteří. tam stojí?c tázal se nás starší
muž, který, jak se zdálo zde komandoval.

»Ty máme u sebe, abychom s nimi
Vám proti Vašim nepřátelům pomáhalic,
ujal se nyní Ben-Aga slova.

»Ale ty jsi přece také Brus-, od
větil velitel.

»Drus jsem:, odvětil Ben-Aga pyšně
se v sedle vzpřímiv, »ale žádný turecký
pacholek a žádný padouch, jenž bez
branné nepřátely, k tomu ještě starce,
ženy a dítky dáví. Turka ze země vy
hnati, to by mělo býti naší společnou
úlohou, místo abychom se navzájem dro
bili a ničili.:

»On mluvi jako Selim—Bey a jak

jeho otec často ve svých zdravých dnech
k nám mluvívalc, řekl calský velitel ku
svým lidem.

»A jak Naifa Djemblatova mluvi,
sestra Selima-Beyec, zvolal Ben-Aga pln
nadšení. »Či jí snad nemáte?:

»Jak bychom neznali nejvznešenější
našeho města!< rychle v odpověď dal
velitel.

»Věřim vám tedy:, pokračoval ke
mně a Ben-Agovi obrácen, »přijmeme
vás tedy mezi sebe vzdor vašemu pode
zřelému obleku, jako přátely a spojence.
At přijedou sem vaši jezdci a já vám
dám průvod až ku městu, aby se vám
brána otevřela.:

|O. Radostné shledání.

Ben-Aga přivedl naše lidi a pak
jeli jsme provázení jedním Caleťanem,
zrovna k městu. V jedné lokandě, kde
byly i stáje pro koně, slezli jsme s koní
a já vzal si ihned jednoho z mých
Drusů, abych přítele, doktora Kerna vy
.hledal, an zatím Ben-Aga u našich lidí
zůstal. Vnitřek malého města učinil na

mě dobrý dojem. Toto město patřilo
vždy k území drusickému a bylo, jak
mi Ben-Aga již cestou sdělil, jedním
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z nejdůležitějších měst jeho velikého
předka, Amira Bešira. Nyní ovšem jest
v poddanství tureckém a kaimakam jest
nejvyšší turecký úředník v městě, jest
to týž, který Ben-Agu proti mému příteli
p0pudil, k čemuž se i v pozdějším
dojde. Cale má asi tisíc domů a na
devět tisíc obyvatel, ponejvíce křesťan
ských a mezi těmi opět Maronitů nej
více. Cale má svoje trhy, které bývají
zaopatřovány zbožím z Damašku a
z Bairutu a kteréžto zboží opět u sou
sedních Fellalrův a různých arabských
kmenův na odbyt jde. Fellahové tráví
z části zimní 'měsíce v sousední Bekaji
a v Cale různé zboží na záměnu svého
másla, stanův, koní a nářadí velbloudího
berou. Většina domů jest ze země zho
tovena; střechyjsou upevněny na jednom
nebo dvou dřevěných pilířích, které
v průčelí světnice stojí. Navrchu jsou
haluze dubové a na nich hlína, která
tvoří ploskou střechu domu. V zimě
by se jistě sníh na slabé střeše probořil
a proto každého rána bývá se střech
odstraněn.

Jak mi můj Drus při naší povolné
projížďce městem sdělil, živí se část
obyvatelstva ovčím obchodem, který
s Kurdy provádějí. Tito Kurdové při—
ženou každoročně asi na 30.000 i více

ovcí s hor kurdistanských do “Sýrie.
Hlavní odběratelky jsou sice města
Aleppo a Damašek, ale i obyvatelé pohoří
také mnoho ovec odeberou, neboť Syrie
sama nemá pro své obyvately dosti ovec,
ježto tyto hlavní masitou potravu činí.
Kurdičtí obchodníci navštěvují tedy se
svými stády napřed Aleppo, pak Hamu,
Hems a Baalbekk a co na této cestě

neprodají, přiženou na pastvu do údolí
bordšského, kamž pak lidé z Cale, z Deir
el-Kamaru a jiných měst pohoří přicházejí
a ovce po tisících skupují, aby je Opět
v menším lidem v horách prodávali.
Horští obyvatelé v drusických a maro

nitských okresích chovají jen málo ovec,
jedí však také velmi zřídka ovčí maso.
Jen když se jejich velké svátky blíží,
Vánoce u Maronitův a Ramadam u Drusů,
zabíjí každý hospodář jednu nebo dvě ovce.

Po celou ostatní dobu živí svoje
lidi borgulem a „příležitostně starým
kravským či kozín masem. Jenom ve
městech pohoří denně se maso prodava.
Co se dalšího zaměstnání a zdroje vý
živy týká, pěstují se vinohrady a moru
šové sady a obdělávají se polnosti při
Bekaji. Skoro každá rodina přede ba
vlněné zboží pro sebe i Araby na košile
a když se na červeno vlna zbarvila,
potřebuje se pro muže na kabatce.
V samém Cale jest na třicet barvíren,
které jen indigo spotřebují a z toho již
si můžeme učiniti pojem o celém zdejším
bavlnářském průmyslu.

Konečně spatřili jsme prostrannou
budovu, kde rodina Djemblatova bydlela.
Srdce zabušilo mi radostí, neboť jsem
měl co nejspíše svého vřele milovaného
přítele spatřiti, a co mi to znamenalo,
jen ten řádně ocení, kdo se dovede
dobře v moji situaci vžíti. V divoké
neznámé zemi, uprostřed. nebezpečí
všeho druhu, sem a tam zmítán jako
skořápka, s kterou rozbouřené moře si
pohrává — a nyní konečně přede dveřmi
domu, kde můj přítel, jako rád viděný
host dlí a kamž i já jsem pozván: ano,
mně bylo blaze na těle i na duši a
aspoň pro několik okamžiků zapomněl
jsem, že mnoho a mnoho tisíc kořisti
& vraždychtivých nepřátel pod branami
města leží, a že boj 'a ne pokoj nás
v nejbližších dnech očekává.

Jednomu služebníkovi, jenž nám
přišel v ústrety, dal jsem svoji navští
venku a kázal jsem mu, aby ji doktorovi
Kernovi odevzdal. Minutu na to leželi
jsme si s přítelem v přátelském náručí.
Hned mne uvedl do pokoje, který obýval,

a nyní počalo otazovápí _a odpovídání,
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vypravování o tom a onom, že hodina
i dvě uplynuly, jakoby to byly jen mi
nuty. Mne zajímalo, jak bychom co nej
spíše odtud se mohli dostati a do Da—
mašku se odebrati. Přítel se, zasmušil,
když jsem na toto thema přišel.

»Moje nevěsta [mne sice každou
chvíli čeká a můj budoucí švakr na
vrátil se právě před osmi dny ze své
cesty z lndie do Damašku. Ke svatbě ne
chybí tedy nikdo již, pouze já scházím;
pravil přítel, trpce se usmívaje.

»Což bychom nemohli v mosle-n
ském nebo drusickém oděvu obléhateli

se protlouci, právě tak, jak jsme sem
přišli?c tázal jsem se. »Jistě potom do
Damašku bychom še dostali, kde bys
mohl svoji svatbu slaviti.:

»Ovšem bylo by to možným. Mám
však za svoji povinnost, abych zatím
déle zde zůstal a silně obleženým
Caleťanům svojí pomoci přispěl.:

»A hlavu při tom ztratil?
)Možná, nejde to však jinak. Jeď

zatím s tvou družinou napřed do
Damašku, rodina mé nevěsty rovněž tě
očekává a s radostí tě přijme. Já při
jedu za tebou, až zde kostky budou
vržený.:

»Nevoď mne k šípkuc, odvětil jsem,
»ty víš dobře, že tě v nebezpečí ne
opustim. Důvody, které pro tebe plati,
abys zde vytrval, platí i pro mne.:

»Kdyby mne ani útrpnost s křesťan
ským obyvatelstvem tohoto města zde
nezdržovala, pak by to byl přece
hrdinný příklad, který mi rodina Djem
blatova dává, jejímž dosud jsem hostem.

:Právě jsem slyšel, že tato rodina
pronásledování křesťanů nepřeje.:

»Nejenom to, tato rodina rozhodně
a s důrazem bere věc křesťanů za svou

a s takovou horlivostí pro křesťany
pracuje, že mne to až dojímá. Musil
bych se styděti, kdybych svoje souvěrce

z bázně či pohodlnosti opustil, _ana

drusická rodina hrdlem i statkem své
spoluobčany rytířsky chce chrániti.:

A nyní vypravoval mi přítel, jak
Selim-Bey, asi pětadvacetiletý bratr
Naiíin, do služby města najati se dal a
při přípravných pracích ku opevnění
města výtečně služby svoje osvědčil.
S nasazením vlastního života, když již
nepřátelé kolem města se kupili, do
pravil mnoho zbraně do města a i ně
kolik set mužstva z okolí k obraně

města najal a je z vlastních důchodův
napřed zaplatil. Nyní jest zde dobře na
dva tisíce silně ozbrojených mužů,
ovšem jest to dosud velmi málo, aby
se mohlo po delší dobu více nežli osm
krát silnějšímu nepříteli brániti. Mimo
to ani zásoby na dlouho nevystačí, aby
obyvatelstvo nedostatkem potravy a
střeliva dohnáno, nebylo nuceno se
vzdáti na milost a nemilost. Bude tedy
zuřivý boj a rozhodnutí jeho přijde brzy.

>Ano, kdyby naši krátkozrací kon—
sulové v Bairutě nebyli se tak hanebné
od perňdního Khuršid-Paše dali okla
matic, žaloval mi můj přítel, »pak by
mohla celá věc vzíti jiný obratu!

»Nerozumím tic, odpověděl jsem
pln napjetí, »co se stalo s konsuly ?

aOvšem, ty to nevíš? Dnes ráno
přinesli nám posli pravou zprávu. Slyš
tedy. Jakmile po hasbejské a rašejské
řeži křesťané v Bairutě počali tušiti, že
nyní asi Cale bude ohroženo, sdělili to
konsulům a tito ihned sešli se k poradě.
Neboť musili si říci, žeosud ostatních
křesťanských osad na Libanonu, jakoži
v Damašku, kde přece také mnoho tisíc
křesťanů bydlí, od zachování Cale jest od
vislý. V tom nemůžeme a nesmíme se
žádnému klamu poddávati: padne-li Cale
— a ono padne — pak jest celý ostatni
jižní Libanon v nebezpečí, i Damašek,
jehož obyvatelé, jak mi otom moje ne
věsta píše, nechtějí o tom ničeho věděti,
stane se jevištěm děsných ohavností.:
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»A evropské velmocí?: zvolal jsem
roztrpčen.

»Ty jsou odtud daleko-, odpověděl
můj přítel s trpkým úsměvem.

»Než se diplomaté různých kabinetů
dohadnou, může Turek — tenť jest
osnovatelem celého povstání — posled
niho křesťana v Syrii vyhubiti.:

»Co tedy vlastně učinili konsulové ?.
tázal jsem se dále.

»Nuže ovšem, učinili společný slav
nostní krok, doprovázeni svýmidragomany
vjeli ku guvernerovi Khuršid-Pašovi do
jeho ležení u Baabdy, aby tureckou
vládu za obležení Cale odpovědnou učinili.
Perfidní paša přijal tyto pány s ujištěním
své nejvyšší blahovůle a beze zdráhání
všecko slíbil, co od něho žádali. Zavázal
se na svoje čestné slovo, že zabrání
obležení Cale a aby konsuly důkladně
o tom přesvědčil, dal ještě za jejich
přítomnosti několika setninám řadové
pěchoty rozkaz, aby tam popílily a oblé—
hající k ústupu donutily. To vše však
byl jen padoušský podvod! Konsulové
dali se však tím upokojiti a vrátili se
plní chvály ráznosti Khuršid-Pašovy do
Bairutu. Kdyby tohoto hloupého kroku
vůbec nebyli učinili, bylo by nám zde nyní
daleko lépe. Byli bychom dostali pomoc od
Jusuf-Boye, nejmocnějšího vůdce Maronitů
severního Libanonu, který s velkým od
dílem svého lidu vytáhl zkraje tripoliského,
aby Cali na pomoc přispěl.

:A proč tedy nepřišel Jusuf-Bey
se svými lidmi?:

»Protože francouzský konsul, zmá
men zdvořilostiKhuršid-Pašovou, a skálo
pevně přesvědčen o výtečnosti svých
předchozích skutků, maronitskému voje
vůdci formální rozkaz dal, aby se tiše
choval a ničeho nepodnikal, ježto paša
za jistotu Cale se zaručil. Rovněž i
maronitský patriarcha vydal podobný
rozkaz Jusufu-Beyovi. Tento postupoval
následkem toho jen úplně zvolna a nyní

leží táborem jen několik hodin odtud,
ale k tomu na takovém místě, kde aniž
by nám sám mohl pomoci, ještě k tomu
každou jinou pomoc, jakož i dovoz
potravin a střeliva nemožným činí; to
máme svým slavným, konsulům ku po—
děkovánílc

»A nyní k něčemu jinémulc pravil
jsem dále. »Byl bych na to hlavní za—
pomněl. Víš také, kdo mimo mých pěti
Drusů, jež jsem si s sebou z Bairutu vzal,
nalézá se v mém průvodě?c

»Nemám o tom ani tušení.:

»Tvůj úhlavní nepřítel Ben-Agac,
odvětil jsem a nyní jsem mu vyprávěl,
jak jsme se v khanu při svahu Sanninu
setkali a co se vše tam mezi námi událo.

»Ben-Aga, jehož osobně neznám,:
odvětil můj přítel, »byl mi líčen jako
ohnivá hlava, ale dle všeho, co jsem
o něm slyšel, jest z kořene vznešeným
charakterem. Pravím to, ač mě mnoho
kráte chtěl zabiti. Musíme totiž vždy
toho býti pamětlivi, že nejsme ve své
otčině, nýbrž v orientě a že Ben-Aga
jest Drus a jak sám podotýkáš, šíleně
zamilovaný druh. Novinkou však mi jest,
že zdejší turecký kaimakam také v tom
svoje prsty má a že Ben-Agu vzbuzením
žárlivosti proti mně do své sítě chtěl
polapiti. Plán není hloupý. Ben-Aga patří
k jedné z nejvznešenějších drusických
rodin a má značné pozemky na druhé
straně Libanonu při Deir—el-Kamaru. Po
znávám z celého zauzlení té historky, že
moslemi mají'namířeno i na toto město.
Proto vylákal kaimakam Ben-Agu z jeho
otčiny, ježto tento jistě svým mocným
vlivem v krajině kolem Deir-el—Kamaru
městu jistě na pomoc by byl přišel. Ostatně
takovou historkou rytířský mladík z celého
hnutí jest vyloučen a zcela jest omámen.
Chytili jej na bolavém místě a žárlivost
měla bohatýra tak zaměstnati, až by
ostatní náčelníci drusičtí po turecku byli
zpracováni.: (Příštědále.)
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Obrázky z katolických missii.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

XXII. 2 m'ssijni stanice sester dobrého
pastýře v Bangaloru.

Jeden z nejkrásnějších názvů, jež
si božský Spasitel sám dal, je název
>Dobrého pastýře-. V tomto názvu je
obsažena takořka všecka láska, obětavost,
trpělivost a oddanost, jaké je schopno
jenom srdce křesťanské. Nikde však není
tolik příležitosti, tuto lásku a obětavost
křesťanskou i skutky dokazovati, jako
v missijích, jmenovitě ve východních
městech pohanských, kde vedleneslýchané
nádhery nalézá se nezměrná bída, tělesná
i duševní. ,

Uprostřed takového pohanského Ba
bylonu v Přední Indii působí sestry
Dobrého pastýře. Babylonemtímje
město Ban galor. Několik obrázků
z missijní činnosti sester nakreslila sestra
představená Albertina. Nejprve líčí
vznik a průběh moru v Bangalolu &okolí
a působnost sester v nemocnici a pak
pokračuje:

»Připojuji tuto několik malých udá
losti, jaké se u nás přiházejl bezmála
každý den, abych našim přátelům a dobro
dincům aspoň poněkud ukázala, jak to
u nás chodí.

Jednoho dne přišla k nám chudá
žena s dvěma děvčátky, z nichž jedno
tři, druhé pět roků míti mohlo. Všecky
tři měly na sobě patrné stopy bídy a
nouze. »Hlec, pravila sestře vratné,
»přinesla jsem vám tyto dvě děti; jedno
je mě, druhé po mě nebožce sestře;
jejich otcové jsou též mrtvi. Jest mi celý
den pracovati, abych je uživila; proto
svěřím je každodenně své sousedce;
vidím však, že sousedka je jenom bije
a tluče, místo aby je ošetřovala. Dnes
pravila mi paní, u které pracují, že žádné
mzdy nezasloužím a také mi žádné ne
dala. Tak je práce celého měsíce pro
mne ztracena. Mám beztoho dluhy a při
tom jest mi živiti dvě děti; to nemohu.
Chcete-li je přijati do kláštera, dobře,
ne—li, nechám je ležeti na silnici.: To
řkouc, zamračila se hněvivě a odešla.

Přijaly jsme ubohé siroty a zavedly
je mezi ostatní děti. Právě se rozdávala
rýže k obědu. Daly jsme jim ihned

- sionářovi,

důkladnou porci, která okamžitě zmizela.
[ zrnka, která spadla na zemi, sbíraly
pečlivě a snědly. Po té byly důkladně
očištěny a při tom bylo uviděti na těle
ubohých dítek stopy ran, které jim byla
nadělila sousedka-pěstounka. Když potom
dostaly ještě nové šaty, dívaly se udiveně
na sebe, nemohouce pochopiti, co se to
s nimi děje. Po nějakém čase byly pokřtěný,
a hle, týž den přišla do kláštera tatáž
žena, která je byla přivedla, která se
však potom o ně nestarala, a prosila,
aby byla do kláštera přijata a v křesťan
ském náboženství vyučována. Vyslyšely
jsme prosbu jeji a za krátko přijalai
ona křest sv. Je naděje, že bude kře
stankou hodnou a horlivou. Také dítky
jsou na výsost šťastny a v klášteře se
jim nadmíru líbí, tak že odtud odejdou
teprv, až dospějíva ve víře křesťanské
důkladně budou vyučeny.

Jindy zase, když jsme byly všecky
pospolu, zaklepáno na dvéře. Vstoupí
domorodé děvče asi šestileté, vedouc
svou mladší, asi dvouletou sestřičku. Tato
vidouc nás, dala se do křiku a pláče,
ale starší sestra ji brzo upokojila. Obě
držely se pevně sebe a nedaly se ani
na okamžik od sebe odloučiti. Zavedly
jsme je do oddělení sirotků, daly jim
jisti, vykoupaly je a oblekly, tak že si
v klášteře brzy zvykly a na předešlý
svůj život docela zapomněly. Z listu
missionáře jejich farnosti dověděly jsme
se, že matka jim zemřela morem a chu
dobný otec nevěda si rady, dal je mis

aby s nimi naložil, jak mu
libo. Missionář poslal je k nám. Po ně
jakém čase byly pokřtěný. Obě jsou velmi
hodně a zvláště mladší z nich je miláčkem
všech. Kéž by jenom rostla a prospívala
k radosti božského Pastýře jenž byl
ve svém domě připravil útulek dítkám
chudým a opuštěným!

U vchodu do kláštera stojí domek,
kde bydlí domorodý domovník klášterský
se ženou a dvěma dětmi. Jednoho dne
asi o dvou hodinách slyší domovnice
přede dveřmi pláč dětský. ] vyjde ven
a vidí na prahu ležeti děťátko ipřikryté
hadrem, Domnívajíc se, že matka dítěte
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poodešla do blízké jeskyně Panny Marie
Lurdské, aby tam svou pobožnost vy
konávala, a že za chvilku se vrátí, vzala
dítě k sobě. Čekala však nadarmo. Přišel
večer, ale nikdo si pro dítko nepřicházel.
Bylo tedy zaneseno do naší dětské útulny,
ošetřováno a pokřtěno. První dva měsíce
bylo zdrávo, ale sotva že začaly zuby
»léztia, onemocnělo nebezpečné a za
několik dní zalétl náš Joziíek do nebe.
Bude se tam zajisté za nás modliti,
nebot bez kláštera Dobrého Pastýře byl
by bez milosti křtu sv. zemřel.

První pátek v měsíci listopadu večer
o 6. hod., ohlašovala sestra vratná, že
přišli dva policisté s chlapcem 3—4letým,
kterého chtějí odevzdati klášteru. Chlapec
třásl se na celém těle slabotou a strachem.
Jeho oděv pozůstával z kabátku až příliš
krátkého a špinavé čepice na hlavě.
Policisté měli u sebe kua:papíru, na němž
osudy hochovy byly vypsány. Je synem
policejního vojína, jenž více než před
rokem i se svou ženou morem zemřel.
Jelikož se po smrti rodičů chlapce nikdo
neujal, bloudil ubožák ulicemi, spával
leckde v koutku a 'vyžebrával si svou
výživu. Jednoho 'dne zabloudil na policejní
stanici. Dobří policisté majíce s ním
soustrast, ponechali jej několik dní u sebe,
vypátrali jeho původ a zavedli konečně
k nam, abychom ho přijaly do kláštera.
Učinily jsme tak rády a máme z něho
radost, že utěšeně prospívá a sílí. Nedávno
byl pokřtěn a za několik měsíců bude
přijat do sirotč nce otců missionářů. Tito
nahradí mu mateřskou lasku sester Do
brého Pastýře svou péčí otcovskou a na
řádného křesťana jej vychovají. Nehodí
se na našeho malého Augusta slova
žalmisty Páně: »Otec a matka mne Opu
stili, ale Pán přijal mne:?

V čas moru bděla nad námi Pro
zřetelnost _sama. Katolíci, protestanté,
pohané i mohamedáni divili se, že jsme
vždycky bez úrazu vyvázly, ačkoli v našem
ústavě na 250 domorodců bydlí a ne—
bezpečenství nákazy často jest veliké.
Jednoho dne přišel k nám mladík a při
nesl s sebou malé dítko s prosbou,
abychom je do kláštera vzaly. Vyhověly
jsme prosbě jeho netušíce, že bylo dítko
vzato přímo z náruče matky, která ze
mřela morem. Dítko bylo ihned pokřtěno
a zemřelo v několika dnech; teprv asi za

týden po jeho smrti dověděly jsme se,
jak nebezpečná byla jeho přítomnost
v klášteře. Nicméně nákaza se nedosta
vila, ačkoli zemřelý sirotek se byl nalézal
mezi dětmi ostatními. Stalo se tak za
jisté na přímluvu sv. Rocha, kterého
stále prosime, aby od nákazy nás chránil.

Takové a podobně případy opakují
se u nás velmi zhusta. Je to naší útěchou
a radostí, že můžeme síly své věnovati
službě nešťastných Indův a ku světlu
pravé víry jim dopomáhati. Bohužel naše
pouhá víra nestačí; jest nám třeba i
hmotných prostředkův, abychom úkolu
svému dostaly. Proto prosíme a dožebrá—
váme se u dobrých -1ldÍalmužny. Ačkoli
spoříme jak můžeme, abychom svým
svěřencům daly aspoň to nejpotřebnější,
přece se nám to vždycky nepodaří. Bez
almužny a dárků našich dobrodinců ne
mohly bychom tolik dobrého činiti, co
činíme. A jak vděčny jsme za každou
soustrast, které se nám od šlechetných
duší dostává, a za každou almužnu. byt
byla i sebe menší! Jak vroucně modlíme
se s našimi ubohými dětmi, aby Bůh
našim dobrodincům oplatil stonásobně,
co nám dobrého prokazují. Kéž Bůh
naši modlitbu vyslyší!

XXIII. Mučeniei.

Kdosi pravil, že doba mučeníkův
už dávno pominula; ale není tomu tak.
Za posledního povstání v Číně tisíce
křestanův umřeli pro víru svou smrtí
násilnou a nedali se ani nejhroznéjšími
mukami k odpadlictví donutiti. Zde dva
příklady!

U Venn Vinn byl starostou kře
sťanské osady, když pohané přišli a kře
sťanský kostel bourati se jali, ohradil se
proti takovému násilí a postavil se na
odpor. Pohané udali ho u mandarina a
mandarin dal jej předvolati před soud.
Nastávající mučeník předvídaje, že jde
o život, poklekl, dříve nežli jej soudní

' sluhoVé odvedli, před svou, starou matku,
aby se s ní rozloučil. Statečná žena mu
vece: »Umřeš-li pro víru, Bůh se o nás
postará. Neměj proto ani o mne ani o
své dítky žádných starostí. Zapřeš-li však
svou víru, pak mi nechoď na oči, pak
se k tobě nebudu již znáti jako ku
svému synul<< — »MatkOc, odpověděl



syn, »buď klidné mysli. S pomocí Boží
víry své nezapruh

Nežli vkročili do města, chovali se
k němu soudní sluhové dosti slušně, ale
v městě táhali jej' po ulicích a nakládali
s ním jako se sprostým zločincem. »Jsi
křestan?< tázal se jej mandarin. »To
není nyní dovoleno, tobě jest náboženství
změniti.< — »Nemohu, není možnálc —
»Biřiči, bijte hola Biřiči tloukli jej tak
dlouho, až zůstal bez sebe. Když zase
nabyl vědomí,ptal se jej mandarin znova:
»Jsi ještě křesťanem?< — »Ano, nemohu
své víry zapříti, to je nemožnolc l dal
jej mandarin tlouci podruhé, ale zase
nadarmo. Zkusil tedy mučidla jiného.
Opakovav tutéž otázku a obdržev opět
tutéž odpověď, dal vyznavače pověsiti do
dřevěné klece. Avšak zase nadarmo. Mu—
čenlk neustával i v kleci se modlíti a tvrdil
hlasitě, že umírá jako křesťan. A již dříve
byl před mandarinem i biřiči prohlásil ve
řejně: »Nebudu-li následkem velkých bo—
lestí moci mluviti, budu-li toliko rty po—
hybovati, nemyslete pak, že snad budu
víru zapírati, nikoliv, budou to slova mo
dlitby, která budu říkati.: A skutečně bylo
po krátkém mučení v kleci viděti, kterak
pohybuje rty. Také biřiči soudíce 2 pro
měněného obličeje domnívali se, že jest
blizek smrti a pospíšili si, aby ho s_mu
čidla sňali. Ale bylo již pozdě. U Venn
Vinn byl již dosáhl koruny mučenícké.

Mezimnohými missionáři sk. nal smrtí
mučenickou P. Se gers z kongregace ne
poskvrněného Srdce Panny Marie,jenž pů
sobil v Mongolsku. Ačkoli již “bylavzpoura
vypukla a nebezpečenství bylo největší,
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zůstal nicméně na svém místě v Lao-ku
k eu; za dne zdržoval se v horách a v noci
vracel se na svou stanici. Dne 12. července
vidělijeho křesťané500 vojínů na pochodu
do osady. Poslal je tam sousední mandarin,
zuřivý to nepřítel křesťanů. P.Segers prchl
ihned na hory odhodlán vyčkati tam, až
by pronásledování přestalo. Ale pohané
byli mu záhy na stopě. Dne 16. července
vydal se s dvěma křesťany na cestu do
okresu Ve- čangu, kam ho byl spolubratr
jeho P. Desmedt povolal &kde byla bez
pečnost větší. Cestou však byli přepadeni
tlupou Boxerů, ztýráni a do městečka Lan
ping-hienu vlečení. Dne 24. července byl
P. Segers odsouzen k smrti._»Nyni se na
vrátíš do své otčiny !. volal naň posměšně
mandarin. Večer vyvedli jej zakuklení ho
lomci z bídného žaláře a vedli jej několik
set kroků za město na břeh řeky Lanho.
Tam již byla připravena v zemi jáma.
Missionář byl po surovém domácím zvyku
jenom napolo zardoušen a dojámy vhozen.
»Hle, to je tvá vlastlcv volali za ním biřiči.
Kdyžvšak bráně se proti strašnému osudu,
za živa býti pochovánu, chtěl povstati, za
sadil mu jeden z biřičů do hlavy ránu mo
tykou, načež klesl a byl zahrabán. Po
šesti dnech dal mandarin mrtvolu vyko
pati & hodili do řeky. Křesťané z Pien
kiao-tse nalezli ji na blízkusvé dědiny.
Rysy ve tváři bylo lze dobře rozeznati, na
čele zela hluboká rána a na těle bylo
pozorovati známky surového nak'ádání.
Bohužel zakročil pohanský starosta osady
a oznámil věc mandarinům. Ostatky mu
čeníkovy bylykřesťanům opět odňaty a
v hlubině potopeny.
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Díkůvzdání božskému _Srdci Páně.
Od Kroměříže. Jistá rodina vzdává

vroucně díky božskému Srdci Páně,
bl. Panně Marii, sv. Josefu a svatému
Antonínu Pad za obdržení veliké milosti,
o kterou bylo dlouhou dobu k nebi voláno.
'l'isíceré díký b .ďcež za to nejsvětějšímu

.Srdci Páně. A. N.
Z osady chrášťanské Učinila jsem

slib sv. Antonínu, že budu—livyslyšena
v jisté záležitosti, k jeho větší cti a slávě

uveřejním to ve »Škole B. S. P. . Plnim tedy
svůj slib & radim každému, aby prosil
sv. Antonína; rád pomáhá.

agenta-ka „Školg'l.

Od Vysokého Mýta. Vroucné diky
vzdávám božskému Srdci Páně, blaho
slavené Panně Marii, svatému Josefu a
sv. Antonínu Pad. za milostivou pomoc.
0 kéž všichni utíkají se k dobré Matce
v potřebách svých. A. K."W—

Horlivost v učení se sv. náboženství.
(Hlavní úmysl.)

eliká jest netečnost lidí co do svatého náboženství i co do konání
povinností jeho! Lhostejné jsou dítky sotva škole odrostlé, lhostejní
jsou mladíci na školách středních a teprve na vysokých školách.

(a Lhostejnost tato jest jak u prostých lidí taki mezi vzdělanými a roste
* čím dál tím více, jakobý všichni přesvědčeni byli, že náboženství se

GfU\ _ již nehodi pro nynější dobu. Odtud ta nechuť k modlitbě, ke službám
Božím, ke svatým svátostem a jiným povinnostem křesťanů. Co toho příčinou?
Jednou příčinou je zkaženost srdce a druhou nemalou příčinou jest nevědomost
náboženských pravd a povinností. Z té příčiny je třeba, aby jak dítky, tak mládež
odrostlá, tak i dospělí lidé všech stavů nepřestávali se ustavičně vzdělávati ve
svatém náboženství tu posloucháním výkladu ve škole, tu zase pilným nasloucháním
křesťanskému cvičení a kázaní, tu opět čtením náboženských knih. Ve svatém
náboženství nikdy se nedoučíme, v něm ustavičně vzdělávati se máme, vždyť ono nám
jediné ukazuje pravý a poslední cíl náš, spasení věčné. »Či co prospěje člověku,
být všecek svět získat a na své duši škodu trpěl?c (Mat. 16, 26.) A blah. Tomáš
Kempenský praví : »Co prospěje veliké hádký vésti o tajné a temné věci, z nichž
nebudeme ani obviňováni na soudě, že jsme jich neznali?... Pokorné poznání
sebe samého jest jistější cestou k Bohu, nežli hluboké bádání vědecké. Neníť
k opovržení ani věda ani kterákoliv prostá znalost nějaké věci, ona jest dobrá
i sama o sobě i že od Boha zřízena jest; ale vždy náleží přednost dobrému
svědomí _actnostnému životuu (Násl. K. P.. I. kn.) A opět praví tentýž zbožný muž:
»Zbožné a prostě knihý čtěme rovněž rádi jako vznešené a důmyslné... Chceš-li
prospěch 2 čtení míti (rozuměj Písma sv.), čti pokorně, prostě a věrně a nic nebaž
po jménu učence.c (Násl. K. P., I. ku.) O kéž by dítky, mládež ve škole i v kostele
a dospělí rovněž tak následovali krásného příkladu Marie u nohou Spasitelových!
Kdýž totiž jedenkráte Kristus Pán zavítal na svých cestách do městečka Bethanie,
kdež Maria s bratrem Lazarem a sestrou Martou žila, prosila jej Marta, aby byl
Pán u nich pohostinu a přijala ho s uctivostí do domu svého. Pán Ježíš pak všed
do domu, ujal se slova a učil. A tu Maria toužíc poznati dokonale jeho
učení, zasedla u nohou jeho, podobně jako žáci sedali u nohou učitelův, a
poslouchala pilně slova jeho. Zatímsestra její Martastarala se oto, aby
obsloužila Pána Ježíše co nejlépe. A vidouc Marii, ana sedí u nohou jeho, obávala
se, že sama nestačí, aby vykonala všecko, čeho bylo třeba k důstojnému uctění
hosta tak vznešeného. Vědouc pak, že neodtrhne se od Krista, aby jí pomohla,
leč on sám .jí pokyne, zastavila se a řekla Pánu Ježíši: »Pane, nemáš-li o to
péče, že sestra má nechala mne samu sloužiti? Protož rci jí, ať mi pomůže.“
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Pán Ježíš však jí nevyhověl, _ale také ji nepokáral, vždyť i ona činila skutek
dobrý; avšak pln laskavostí poučil ji o tom, co jest lepší a potřebnější. Pravil:
»Marto, Marto, pečlivá jsi a rmoutíš se při mnohých věcech. Maria nejlepší stránku
vyvolila, kteráž nebude odňata od ní.:

A což ti zastupové lidu, kteří dychtíce po učení Krista Pána, šli za ním
v pustá místa, nedbajíce hladu a žízně, zdaž nejsou nám příkladem horlivosti
v učení se svatému náboženství? A vizme dědice země české, sv. Václava! Tento
kníže; oddal se již jako útý mládenec tak horlivě vědám božským, že v krátkém
čase nade všechny spolužáky své vynikl. Zakrátko naučil se nazpaměť knize
žalmů. Také ostatním mnohým knihám náboženským dobře porozuměl a vše pevně
v paměť si vštípil. Nikdy nezapomínal na to, co kdy od učitelů byl slyšel, nýbrž,
jak dí životopisec jeho, »pravdy božské, jež u přítomnosti učitele náboženství
srdci byl vštípil, i za nepřítomnosti jeho v knize srdce svého opakovával. . Nejsou--li
to krásné příklady horlivosti v učení se svatému náboženství? Jednejme jako Maria,
sestra Lazarova, jako ti zástupové lidu a jako sv. Václav, kníže český!

Zač.ti se musí hned doma v rodině se cvičením dítek a pak hlavně ve
škole. Skola jest velkým dobrodiním. Účelemjejím jest nábožensko—mravnévychování
dítek. Na náboženství tedy musí se vždy a ve všem největší váha klásti nejen
od státu, ale i od učitelů. Náboženství má býti onou páskou-, která se táhne všemi
předměty učebnými; má býti duší, která všechno oživuje. Učitelé musí býti s dětmi
stejného vyznání náboženského, jinak vyroste s těmito netečnost náboženská.
Katoličtl učitelé nesmějí býti katolíky jen dle jména, nýbrž musí víru svou
osvědčovati, kostel navštěvovali, svaté svátosti přijímali, bezúhonný život vésti,
jinak páchají loupež na statcích duše dítek. Díky Bohu, máme ještě dosti hodných
učitelův a učitelek. Nicméně však veliký jest počet učitelů nepříznivých náboženství.
Sami „jsou neteční a nepřátelští, a to přechází i- na dítky svěřené, a tím již od
mládí odcizují se svatému náboženství a životu křesťanskému. Vzdělání nesmí býti
bez Boha, neboť pak neprávem si přivlastňuje toto krásné jméno. A proto jen
křesťanské školy žádejme a vpravdě katolické, zbožné učitele; jen tak zabezpečena
bude budoucí horlivost v konání povinností našeho svatého náboženství!

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. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
horlivost v učení se sv. náboženství, a na všechnyúmysly,jež doporu
čeny 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, vlast naši a národ náš česko
slovanský! Ú 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 patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

LOOdní jednou za den. Lev XIII. 1891 .)
Svatý Michaeli, archanděle. svatý Cyrille a Methode. orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Cvičiti se v náboženství co nejvíce možno.

Úmysl v říjnu: 'Šlechetnost křesťanská.
17 .v.

maketu benedlkunskě knihtlakárny v Brně.



Úmysly apoštolátu modlitby.
'srpnu modleme se o náležité svěcení neděle.

Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII

N&slavnost: Úmysiy: \

P. Sv. Alfonse Lig., bisk. a uč. círk. (1748) — Za tuzemské míssíe. Rad kazatelský.

Sv. Petra v okovech (4.59) — Osvobození od zlých náružívostí. Časté svaté
přijímání. Tři ubohé rodiny. Zdar duchovním cvičením. Nemocná žena.

Povolání ke stavuvduchovnímu. Dar trpělivosti. Třetí řád sv. Františka.
Nalezení ostatků sv. Stěpána, prvom. (415) — Za smír národů. Za smíření

nepřátel. Obrácení nešťastného otce Odevzdání se do vůle Boží. Umírající,

casa

St.

U)

. NeděleXpo sv. Duchu. Sv. Dominika,zakl. řeh.(1221) — Pobožnostrůžencová.

. Ptoměněni Páně. — Obnova společnosti lidské. Abychom hledali království

Skola. Dar pravě zbožnosti. Církevní hodnostář. Ženský klášter. 1-matka.
Panny Marie Sněžné. (366) — Poutní místa Mariánská. Šťastné provedení

jísíého podniku. Jednota sv; Josefa. Zdar duchovním cvičením. 1-otec.

Božího. Uzdravení z choroby. Horlíví zpovědnici. Duše v očistci. Sirotci.
Sv. Kajetána, zakl. ř. (1517) — Polepšení velikých hříšníků. Živa i zemřelá

přízeň. Ošetřovatelé nemocných. Choromyslný kněz. Napravení muže.
Sv. Cyriaka &soudr. m. (303) — Dar horlivosti v dobrém. Zdar podniku.

Bazen Boží u mládeže. Odstranění velikého pohoršení. Dobrodinci. "[syn.
Sv. Emidía, bisk. m. (3. stol.) — Naši velepastýřové. Odvrácení pokušení.

Armádae-sv. kříže. Zemřela řeholní sestra. Trpělivé snášení chudoby.
. Sv. Vavřince, m. (258) — Dar křest. štědrosti. Dar živé víry mužům. Za*

lásku k duším v očistci. Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda. Báze-ň Boží;

w:.z

CJ—
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Neděle XI. po sv.Duchu. SV.Filumeny, p. a m. (300) — Úcta této světice. Dar
čistoty srdce. Jednoty panen. Sjednocení všech národův u víře katolické.

Sv. Kláry, zakl. r. (1257) '—Zenskě řehole ve vlasti naší. Napravení mládeže. „
POIGpŠt-Hlotce. Náhrada za urážky božskému Srdci Páně učiněné. Rodina. *

. Bl. Gertrudy, ab. ř prem. 0297). — Povolání ke stavu duchovnímu. Rád;
premonstrátský.. Za pokoj a mír v zemích našich. Dar tichosti a mírnosti.

Sv. Eusebia, kn. m. (3. stol.) — Horlívé kněžstvo. Odstranění pohoršení Za
Boží požehnání podniku. Nemocný církevní hodnostář. Zemřelí rodiče.?

Nanebevzetí Panny Marie. — Za ustavíčnoutouhupo nebi. Věrné
následování ctnostt Rodiěky Boží. Dar pravé kajícností. Zdar katol. sjezdu.

. Sv. Rocha, poust. (1.327) ——Odvrácení zlých nemocí. Polepšení nešťastného
otce. Napravení zlých poměrů. Sjezd katolíků. Odvrácení neštěstí. 1-bratr.

Sv. Librráta a spolumuě. (483) — Statečné vyznání víry. Pokoření nepřátel
Bozch. Drnžínv Marianske Těžce nemocný kněz. Školy katolické 1-sestra.

18.

19.

20.

21.

22.

. Neděle XII. po sv. Duchu. Sv. Joachima. — Svatý Otec a jeho rádcové. Císař
a král náš. Zdar poutím Marianským. Dar trpělivé snášenlivosti. Umírající.

P. Sv. LudVIka,bisk. (1297) — Zdar katolickému podniku. Apoštolát tisku. Za

S .
p_

svornost v domě. Za trpělivost nemocným. Bohoslovné ústavy. Starci.
. Sv. Bernarda, op. &uč. círk. (1153) — Mužské řehole ve vlasti naší. Pokoj

v národě. Povolání ke stavu duchovnímu. Katol.missie v zemích pohanských.
Sv. lany Františky ze Chant. (1641) — Pobožnost v rodinách. Za horlivost!

v dobrých skutcích. Odstranění pohoršení. Více osob. 'l'osoba. Křest.matky.
Sv. Timothea, bísk. m. (4. stol.). — Dar horlivé činnosti. Požehnání práci. Za

úctu k nejsv. Svátosti oltářní. Za věrnost'v povolání. 'l-rodiče. Missionáři.
. Sv.Fílípa Benit., řeh. (1285) — Mírumilovnost. Zdar katol. sjezdu. Obrácení,

nepřátel církve katolické. Za ducha apoštolského naším kněžím. Umírající.

lídpuatký 100 dní !& každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.



(Dno ' Na. slavnost : Úmysly . \
24. a. "Sv. Bartolomě'e, ap. P. 71). — Dar trpělivosti v souženích. Za a ošlolskou! P

horlivost. Bohos'ovné ústavy. Pronásledovaní katolíci. Svatý Otec Lev XIII.

25). N. iVeděleXIII. po sv. Duchu. SV.Ludvika, kr. (1270) — Císař a král náš. Šťastné
zahájení sjezdu katolického. Dar moudrosti a pravé opatinOsti. Starý otec..

26. P. Sv. Zephyrina, rap. m. (219). — Za tuto ku kněžím. Sxaíý OieeiLev Xlll.
' Štastný průběh sjezdu katolického. '!božnost v rodinách. Nemoc.nl Sírzotii.

27. U. Sv. Josefa Kalas., zakl. ř. (1648) —Zakřesťanskou lásku k n::ládeži. Stu.stné
zaknňčení sjezdu katolického. Křeslanské školy. Naprai enl ZDIlSllém adeže.

28. St. Sv. Augustina, bisk. a uč. círk. (430) — Naši velepastýřové. Řády ve vlasti
naši Zaobracení hříšníků. TknězA. (r. Vytrvalostvdobrém Nemocný otec.

29. Č. Stětí sv. Jana Křtitele (31). — Pohu-íání svátem a jeho radostmi. 7.1 bojoe
. ovm.e katol sjezdu Vzpružení ducha katol. Vítězství .sv. církve kat. licke.
30. P. Sv. Růženy Lim., p. (1617). ——Dar šlechetnosti. Ochraná nevinné mládeže.

Kře tan ké služky v domech neveii ů. 1-sestra. Umírající a duše v očistci.
31. S. Sv. Raimunda, kard. (1240) — Dar lásky k bližnímu. Dobročinne ústavy. /a

zemřelé údy katolických bratrstev. Svěcení d..e Páně. Štastná hodina smrti.

L lldpustky100 dní za každýdobrýskutek vykonanýna tyto úmysly. *)

S velikým potěšením pozorujeme veliký obrat co do svě-cení neděli a svátků
Páně aspoň v úřadech, ale i v jiných zaměstnáních. Nicméně zase na druhé straně
dnové Páně bývají velice zneuctívány lenosti ve službách Božích a velikým býřením
& tudíž i hříchy. Proto nepřestaneme připomínali přikázaní Boží: »Pomni, abys den
sváteční světillc Odpočiň odtěžké služebně práce, pamatuj více na. Pána Boha, obcuj
nábožně službám Boží-m ráno i odpoledne, přijímei, kdy možno svaté svátosti, čti
duchovní knihy a tím okřeje tělo tvé i duše tvá. Učiníš—litak, požehnání Boží bude
stebou. Š>Ostříhejtesobot mých... a dám vám deště časy svými a země vydá úrodu
svou a stromové plni budou ovoce... Hledéti bít-tiumilostivě na vás a dám vzrůst...
& nezavrhne vás duše máe, toto dí Hospodin lluh. Běda však nám všem, jestliže
nebude den Páně jak náleží svěcen! Nynější bída, úpadek. nespořádanost v rodinách,
zvrhlost mravů, tot jen následek zneuctívání dnu Páně Nepřestávejme domáhati se
všude náležitého svěcení dne Páně!

Obětování úmyslu denního.
Pane Ježíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

.zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádostí
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za. den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Dicc. kurenda brn.1886 č 11)

Obzvláště Ti je obětují za 'lvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
náležité svěcení nedělí & svátků Páně, a na všechnyúmysly, jež dopo
ručeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev říši rakouskou, vlast naši a národ náš
česko-slovanský! 0 sladké Sldce 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. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděle. sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Působiti k tomu, aby den Páně byl svěcen.

Úmysl v září: Horlivost v učení se svatému náboženství.

Tiskem s. nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Škola Božského Srdce Páně.
Ročník XXXV.
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Poněvadž nejsi). Srdci Ježíšova žádné při/adam! tak není důležitým jako tichosti, pokory a lásky,
tedy třeba těchtoctností obzvláště si vdžiti. (Sv. František Sal.) -—-Pilně roziímdní kopím probodene'lw

Srdce Ježíšova je známka vyvolení. (Sv. ' 'omrís'Akvinský.)íťřvp

Církvi svatá, budiž zdráva!

Město Boží, svatá církvi Páně,
jež se leskem věčné slávy skvíš,
ku hvězdám se zdvihají tvé báně
a z, nich světu vládne svatý kříž;
na skále tvé hradby zbudovány,
marný útok vedou světa brány,
základ tvůj vší zlobě odolává:
město Boží, církví, budiž zdráva,!

Církvi jedna! po oboru země
zákon lásky hlásáš jediný,
hříchem rozeštvané lidské plémě
pojíš svazkem Boží rodiny;
jednou cestou vedeš všechny k cíli,
národ každý v tobě zkvétá, sílí,
bez tvé jednoty se rozpadává:
církvi Páně jediná, bud' zdráva!

Církvi svatá, království tý .Boží,
říše bez hranic a bez mezí,
jež se hájí ctností, vírou množí,
a jež utrpením vítězí:
Hrdinové tvoji — mučeníci,
tvoji vládci — sluhů služebníci;
tělo Kristovo jsi, On tvá hlava:
církvi, svatá Máti, budiž zdráva!

Z :OIizoru .

Církvi obecná, tý pravdy světlo
sama rozžíháš všem národům,
a kde v duších věřících se vznětlo,
blažen národ, šťasten každý dům;
tebou Kristus posud všude učí,
tebou chvála Bohu světem zvučí,
prchá noc a slunce jasné vstává:
církvi katolická, budiž zdráva!

Církvi Páně, církvi apoštolů,
jež Pán stále tebou vysílá.,
aby zvali k svátostnému stolu,
kde všem kyne nebes posila;
Petr mluví papežů tvých rtoma,
řádem Božím světovládná Roma.,
stádce Kristovo pást neustává-z
církvi apoštolská, budiž zdráva!

Církvi svatá, naše drahá máti,
naděje ty spásy jediná!
V míru, v boji při tobě chcem? státi,
veď nás, až kde věčnost počíná;
byt', jak musí, zloch tě nenáviděl,
byť se slaboch za svou matku styděl,
ty jsi naše láska, naše sláva,
církvi, drahá máti, budiž zdráva!

V1.. ŠL.
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Něco o růženci.
Napsal J. ST. PAVLÍK. (Č. d.)

Nyní
bolestnému.

První tajemství:

uvedu příklady k růženci

Který se pro nás krví potiti ráčil

můžeme trojím způsobem rozjímali.
První způsob. 1. Ježíš ubírá se

s učeníky svými na horu Olivetskou;
2. Ježíš pojímá s sebou Petra, Jakuba
a Jana a vchází s nimi do zahrady
Getsemanské; 3. Ježiš počíná úzkostlív
býti a praví: Smutná jest duše má až
k smrti; 4. Ježíš se modlí : Otče, chceš-li,
odejmi ode mne kalich tento; ale ne má,
nýbrž Tvá vůle se staň; ó. Ježíš se vrací
k učeníkům, nalézá je spící a napomíná
je k bdělosti a modlitbě; 6. Ježíš se
modlí po druhé; 7. Ježíš se vračí po
druhé k učenlkům, kteří opět spí; 8. Ježíš
se modlí po třetí; 9. Ježíš se potí potem
krvavým; 10. anděl s nebe posiluje Ježíše.

Druhý způsob. l. Pán Ježíš modlí
se v zahradě Getsemanské; 2. Pán Ježíš
potí se krvavým potem; „31on vidí v duchu
nástroje svého umučení; 4. on vidí před
sebou všechny hříchy světa minulé;
5. on vidí všechny hříchy světa budoucí;
6. on vidí i naše hříchy; 7. on předvídá,
že utrpení jeho mnohým lidem nepomůže;
8. on se odevzdává do vůle Otce nebe

ského; 9. anděl s nebe posiluje ho;
10. Pán Ježíš vydává se v ruce ne
přátel svých. '

Třetí způsob. 1. Pán Ježíš potí
se potem krvavým; 2. Jidáš dává po
chopům znamení; 3. Jidáš dává Ježíši
polibek a praví: Zdráv bud', Mistře;
4. Pán Ježíš táže se pochopů, koho
hledají; ti odpovídají: Ježíše Nazaret
ského; 5. Na odpověď »Jáť jsem<<pada
rota k zemi; 6. Pán Ježíš táže se po
druhé, koho že hledají; 7. Petr utíná
ucho jednomu služebníků; 8. Pán Ježíš
přikazuje Petrovi, aby meč schoval do
pochvy, a hojí utatě ucho; 9. Pán Ježíš
nechává se svázati; 10. učeníci se

rozutíkají. :
Druhé tajemství 'bolestného růžence:

Který za nás bičován býti ráčil

můžeme takto rozjímatí: 1. Pán Ježíš
mrskán a bit na cestě k Annašovi;
2_. jeden ze služebníků dává Ježíši “u
Annáše políček; 3. Pán Ježíš mrskán na
cestě ke Kaifášovi; 4. Pán Ježíš mrskán
lží a pomluvou; 5. Pán Ježíš třikráte na
duši raněn zapřením Petrovým; 6. Pán
Ježíš u Kaifáše přes noc vězněn, bit a
posmíván; 7. Pán Ježíš bit na cestě
k Pilátovi; 8. Pán Ježíš bit na cestě
k Herodesovi; 9. Pán Ježíš bit na cestě od
Herodesa k Pilátovi; 10. Pán Ježíš na
rozkaz Pilátův u sloupu bičován.

D-ruhý způsob. 1. Pán Ježíš u
Pilata od židův obžalován; 2. Pán Ježíš
od Pilata vyslýchán; 3. Barabáši dává se
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přednost před Pánem Ježíšem; 4. Pán
Ježíš k bičování odsouzen; 5. Pán Ježíš u
sloupu přivázán; 6. od pochopův ukrutně
bičován; 7. Pán Ježíš celý krví polit;
8. Pán Ježíš obětuje své bolesti za hříchy
nečisté; 9. Pán Ježíš obětuje své bolesti
i za naše hříchy; 10. Pán Ježíš od sloupu
odvázán.

Třetí způsob. Pán Ježíš trpí:
1. za hříchy proti víře, 2. za rouhání,
křivé přísahy a zneuctívání jména Božího,
3. za znesvěcení nedělí a svátků, 4. za
neuctivost a neposlušnost k rodičům,
5. za vraždy na těle i na duši, 6. za
všechnu nečistotu, 7. za všechnu krádež
a všechen podvod, 8. za lež, pomluvu
a na cti utrhání, 9. za špatné myšlenky,
10. za hříšné žádosti.

Třetí tajemství:

Který za nás trním korunován býti ráčil

může se takto mysli naší představiti:
1. Pán Ježíš na kámen posazen; 2. Pán
Ježlš pláštěm purpurovým přioděn ; 3. Pán
Ježíš trním korunován; 4. Pánu Ježíši
dávají třtinu do ruky; 5. před Pánem
Ježíšem- klekají a se mu posmívají;
6. Pán Ježíš trpí za naši pýchu a za
naše hříšné myšlenky; 7. Pilát před
stavuje korunovaného Ježíše lidu a praví:
Ejhle člověk! 8. židé volají: Ukřižuj,
ukřižuj ho; 9. Pilát odsuzuje Pána Je
žíše k smrti a myje si své ruce; 10. židé
volají: Krev jeho přijď na nás a na
naše syny.

Při čtvrtém tajemství :

Který za nás těžký kříž nésti ráčil

představme si po pořádku jednotlivá za
stavení křížové cesty až po ukřižování,
jichž je právě deset: 1. Pán Ježíš k smrti
odsouzen; 2. na bedra Ježíšova těžký
kříž vložen; 3. Pán Ježíš poprvé pod
křížem padá; 4. Pán Ježíš potkává se
s Marií, Matkou svou; 5. Simon z Cyreny
pomáhá Pánu Ježíši kříž nésti; 6. Ve—

ronika podává Pánu Ježíši své roucho;
7. Pán Ježíš po druhé pod křížem padá;
8. Pán Ježíš těší ženy jerusalemské;
9. Pán Ježíš po třetí pod křížem klesá;
10. Pán Ježíš ze šatů svlečen & žlučí

napájen.
Páté tajemství:

Který za. nás ukřižován býti ráčil

dává nám příležitost mysliti na sedm
' slov Páně na kříži: 1. Otče, odpust jim,

nebot! nevědí, co činí; 2. kající lotr dí:
Pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš
do království svého; 2. Ježíš mu odpo
vídá: Amen, pravím tobě, ještě dnes
budeš se mnou v ráji; 4. Ježíš dí k Matce
své: Zeno, hle, syn Tvůj; 5. k Janovi:
Hle, Matka tvá; 6. Bože můj, Bože můj,
proč jsi mne opustil? ?. Žízním; 8. Do
konáno jest; 9. Otče, v ruce Tvé po—
roučím ducha svého; 10. Ježíš nakloniv
hlavy, umírá. .

Jiný způsob. l. Ježíš je ze šatů
svlečen, 2. žlučí a myrrhou napájen,
3. na kříž přibit, 4. na kříži vyzdvižen;
5. vojáci rozdělují sobě roucha jeho a
metají los; 6. lid čte nápis na kříži:
Ježíš Nazaretský, král židovský; 7. po
tři hodiny trvá tma; 8. velekněží, zákon—
níci a fariseové posmívají se Pánu Kristu;
9. jeden z vojáků podává mu houbu
S" octem; 10. Panna Maria stojí pod
křížem, mečem bolesti proniknuta.

Třetí způsob. 1. Pán Ježíš umírá
na kříži; 2. země _setřese, skály pukají
a hrobové se otvírají; 3. opona chrá
mová trhá se na dvě půle; 4. římský
setník dí: Vpravdě, tento byl Syn Boží;
5. lid se bije v prsa a vrací se zkrou—
šeně do města; 6. Panna Maria oplakává
mrtvého Syna; 7. jeden z vojínů bodá
kopí své do srdce Ježíšova; 8. z rány
boku prýští krev a voda; 9. Ježíš s kříže
složen; 10. Ježíš do hrobu položen.

Čtvrtý způsob. 1.Ježíš visímrtev
na kříži; 2. Josef z Arimatie a Nikodemus

19
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prosí Piláta o tělo Ježíšovo; 3. Pilát | a stráží osazen; 10. zbožné ženy sedí
daruje jim tělo Ježíšovo; 4. Josef &
Nikodém nakupují jemného plátna a
drahých mastí; 5. Pána Ježíše s kříže
snímají, 6. do klínu Panny'Marie sklá
dají a 7. do hrobu pochovávájí ; 8. ke
hrobu kámen přivalen; 9. hrob zapečetěn

_?- “aw—"*G _. _.. . ___lktz *“» _?v' vf.— 15' *r;

proti hrobu a oplakávají Ježíše.
Hle, jak rozmanitou a vděčnou látku

k rozjímání podává nám růženec bolestný !
Vizme ještě, jak můžeme rozjímati rů
ženec slavný.

(Ostatek příště.)

.QL %....7_2—4m__.„2+

Muž podle Srdce Páně.
(Ostatek )

ak nastínil jsem vám, mužoxé
katoličtí, ovšem jen v krát—
kosti, jakým má býti muž
jako syn, jako manžel, jako
otec, chce-li býti mužem
podle Srdce Páně. Než na
tom není ještě dosti. Bůh

nechtěl, aby mužův úkol omezen byl jen
na úzký kruh rodiny, nýbrž chtěl, aby
muž působil i ve veřejnosti. ku blahu
obce, zeměi státu. Proto dal Bůh muži
moudrost a silnějšího ducha, dal mu
větší sílu tělesnou, dal mu věhlas, rozum.
Mužům svěřil Bůh vládu světskou a muže

vyvolil si Spasitel a svěřil jim vládu
duchovní. Na muže dva se svět a slovo

jeho platí mnoho, a příklad jeho vábí
k následování. Proto zajisté velmi mnoho
na tom záleží, aby muž katolický tak
se jevil, tak jednal, jak to od něho
žádá Bůh a očekává církev svatá. A tu

chci vám ukázati některé hvězdy, které
vás na dráze této vésti mají, a také vedou
k cíli jistému.

a) První taká hvězda jest přísná
spravedlnost.

Ať jsi muži křesťanský v povolání
jakémkoli, vždycky, kdykoliv máš činiti
s jinými, buď bedliv spravedlnosti
k nim.

Tato ctnost jest základem ctností
mužných a vyvyšuje jednotlivce i celé

národy. Krásnou chválu vzdává Písmo
svaté muži spravedlivému řkouc: »Muž
spravedlivý pučeti bude jako lilie a kvěsti
bude před Pánem; spravedlivého vede
Pán_po cestách pravých, ukazuje mu
králowtví Boží. . Aspravedlivým při—libuje
Duch sv. v Písmě sv. odměnu krásnou

řka: »Spravedliví na věky žiti budou a'
u Boha jest jejich odměna.:

b) Druhá vůdčí" hvězda jest po
'cti vost, která ze spravedlnosti vyplývá.
:S poctivostí nejdál dojdešc. praví staré,
(svědčené přísloví. Nebažte po inamonu
nepravosti, nebot nespravedlivý krejcar
vyhání deset spravedlivých a nespra
vedlivě nabytý majetek mstí se na rodině
až do třetího kolena, nejvíce ale v hodině

_smrti. o kolik lidí již naříkalo sobě,
když smrt hrozila, že v životě nepoctivosíi
se dopustili! Jak by byli rádi nahradili,
ale nezbývalo času anebo nemohli. Jak
pálil je nespravedlivý groš na duši!
Poctivost ale těší vždy a získává vám
chválu a vážnost u lidí a odměnu u Boha.

0) Třetí hvězda jest věrnost
v slovu a slibu. »Slovo dělá muže.:
»Cokoli po dobrém a zralém uvážení
slíbíš a řekneš, to také dodrž, zachovej.:

| Lež, přetvářka a ošemetnost nechť ne
poskvrní tebe. Na věrnosti a pravdy
milovnosti zakládá se celá důvěra. Proto

zejména při přísaze &svědectví mluv dle
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slov Páně ano, ano, ne, ne, a vždy dle
pravdy.

d) Jiná hvězda jest láska k vlasti
a národu.

Bůh přikazuje milovati lidi všecky
a dobře jim činiti, neboť, svaté jest
přikázání: »Miluj bližního svého jako
sebe samého.: Ale mezi všemi má první
nárok lid s námi jazykem, zvyky a rodem
Spřízněny, má národ, jehož členy jste,
má země, ve které jste se zrodili, vaše
vlast! Kristus Pán zajisté miloval všecky
lidi, vždyť za všecky zemřel, ale hleďíe,
jak něžně miloval vlast, jak upřímně
miloval národ svůj, ač nevděčný. Hořké
slzy proléval nad zatvrzelostí lidu svého
a nad zkázou vlasti své. Milujte národ
svůj, vždyťjest dobrý a zbožný, pracujte

' na jeho povznesení, zušlechtění, pracujte
k jeho blahu časnému i věčnému. Muž
vpravdě katolík jest také dobrým vlasten
cem, & prospívá lidu svému, ne tak
planými slovy, jako spíše skutky. Bůh
i národ, vlast pozemská i nebeská, necht'
naplňují srdce vaše a památka vaše
bude požehnaná. Takové muže slaví
Písmo svaté řkouc: »Chvalme muže slavné

a předky své v. pokolení jejich!<<
Při tom však ovšem musí býti muži

vůdčí hvězdou
e) neohroženost a stálost

v dobrém, ato zejména neohroženost
a statečnostv ohledu náboženském.
A ctnosti této jest za našich dnů na
nejvýše třeba. Pohleďte jen na svět,
pohleďte na naši vlast a uvidíte, že bojuje
se boj sice nekrvavý, ale prudký, boj
zla z dobrem, lži s pravdou, nevěry
s věrou. Tajně i veřejné společností Bohu
nepřátelské vystupují proti víře, Kristu
a církvi jeho a hledí náboženství vymítiti.
V nesčíslných knihách, novinách, časo
pisech, divadlech spolcích a shromáždě
ních kydá se hana a potupa na naši
svatou víru, sv. svátosti, úctu Marianskou,
na našeho nejvyššího pastýře sv. Otce

v Římě, naše biskupy a kněze, a vy
smíván bývá, kdo věrně plní povinnosti
své k Bohu a církví. Ba i božská osoba

našeho Spasitele Ježíše Krista, nebývá
ušetřena, stírají s něho božství a porovná
vají ho s pouhými lidmi, jako na př_
5 Husem ajinými. Není na světě nábo—
ženství, které by více bylo pronásledováno,
na jehož zkáze by se úsilovněji pracovalo,
jako náboženství naše. A přece je lid
náš v ohromné většině katolickým lidem,
a tu by mělo několik štváčů vládnouti
nad ním v ohledu duševním? smělo by
několik jednotlivců pokáleti hanou a
blátem co drahé a svaté jest lidu všemu?
O nikoli !_A tu na vás jest, mužové katoličtí,
abyste tomu zabránili, abyste jako pevná
hradba stáli na obranu viry naší katolické,
abyste chránili a potomkům zachovali
toto krásné dědictví Cyrillo-Methodějské,
neztenčené, abyste pozvedli vždy a všude
hlasu svého na obranu nejsvětějších zájmů
našich, Boha, víry a sv. církve. Tu není
možné omlouvání a shovívání, neboť,
buď Kristus anebo Belial, buď víra anebo
nevěra. Ci chcete, aby i nevěrou rozplazil
se hřích, aby rodiny vaše se pokazily,
děti víře v Boha a ctnosti se odcizily,
chcete aby s nevěrou a nemravností
vplížila se k vám bída a nespokojenost,
chcete k vůli několika lidem zapřtti Boha?
Či snad věříte těm, kdož praví, že bez
Boha a víry. Kristovy také možné jest
blaho, byť jen pozemské? Čtěte dějiny
lidstva, čtěte jen dějiny vlasti naši a
národa našeho &uvidíte, že tehdy právě
se lidu nejlépe vedlo, když víru měl,
zbožně žil. Jak slavný byl „národ náš za
císaře Karla IV.! Jaký tu panoval blaho
byt. A to byl císař naskrze'prodchnutý

věrou a zbožnosti, a lid byl vpravdě
katolický. A kam dovedla národ náš
vzpoura proti církvi? Vzpoura husitská
a protestantská? Až na pokraj záhuby.
Jen církev katolická zase to byla, která
národ náš zachovala, pozvedla, tak že
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zase mohutněl a sesílil. Kdojest nepřítelem
víry, jest nepřítelem ilidu svého. Proto
nestyďte se nikdy za víru svou katolickou,
nebuďte jako Nikodem, který potají sice
v Krista věřil, ale před lidmi se bál &
proto nebyl Kristem Pánem vyvolen.
Buďte jako Pavel, jenž veřejně vyznával:
»Kdo odvrátí mne od Krista? Ani bohat

ství, ani soužení, ani bolesti, ba ani
smrt neodloučí mne od lásky jeho.“
Nikdy se neptejte, co by tomu lidé "řekli,
kdybych tu neb onu povinnost nábožen
skou konal, nýbrž vždy se ptejte, co by
tomu Bůh řekl, kdybych jí nekonal. Lichá
jest bázeň lidská, ale počátkem moudrosti
jest bázeň Boží. A proč byste se styděli
nebo báti měli? Stydí se vojak za císaře,
svého pána? Nikoli, s pýchou nosí jeho
šat. Styděti by se měl katolický muž
za Boha a Spasitele Krista? Pýchou mu
má býti vědomí: jsem mužem katolickým,
věrným synem církve, kterou založil Bůh.

A proč báti se? Vždyť na vaší straně
je právo a pravda, s vámi bojuje Bůh,
za'vás modlí se církev.

Když lodi na moři hrozí nebezpečí,
tu kapitán volá: »Všichnimuži na palubu: ,
žádný nesmí scházeti, každý musí praco—
vati na záchraně lodi. 1sv. Otec Lev XIII.,
tento nejvyšší kapitán lodice Kristovy,
církve sv., vida nebezpečí hroziti, volá:
mužové katoličtí, nebojte se, mužové
katoličtí, nestyďte se, mužové katoličtí,
nedejte se. Každý z vás necht působí
a pracuje v oboru svém na veřejnosti
k ochraně víry, zbožnosti, dobrých mravů,
k ochraně matky společné, církve svaté;

kéž hlas jeho pronikne k vám a nalezne
v srdcích vaších ohlas radostný!

K tomu ovšem potřebí jest i pomoci
shůry. A tu hledejte tam, kde ji před
vámi hledali všichni praví Boží bojovníci,
v modlitbě a svatých svátostech, tam ji
naleznete jistě. Vypravuje se o starých
křesťanech, že odcházejíce od stolu Páně
bylijako lvové, sálajíce sílu a odhodlanost.
Tak sílil je Kristus, že mohli odolati i
těm nejhroznějším mukám a přemoci
největší nepřátele.

Čiňte podobně. Neohroženě konejte
s pomocí Boží povinnosti křesťanského
muže a nepřátelé musi umlknouti, neboť
pravda a Bůh musí na konec přece
zvitěziti.

A ještě jednu Oporu máte a to vy
datnou. Jest to Matka Páně, která si '
ničeho tak toužebně nepřeje, než aby
co nejvíce“ srdcí získala Synu Svému.
K té se utíkejte, tu c_těte, milujte a
vzývejte, a pomoc její bude vám jistou.
Putujte k jejím posvátným místům, tam
se povzbudíte, potěšíte a posilníte, neboť
poutě dobře konané, mnoho napomahaji
ku vzpružení ducha katolického.

Pak budete muži celými, vpravdě
katolickými, řídíce se podle vzoru mužů
slavných a svatých, pak budete pravými
bojovníky Božími amuži podle Srdce
Páně. A až vás jednou Pán zavolá,
zvoláte radostně s apoštolem Pavlem:
»Dobrý boj jsem bojoval, život dokonal,
víru zachoval; naposledy uložena koruna
spravedlnosti, kterou mi dá Pán, přísný
soudce.:
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Věřím V Boha.
(Část další.)

tak beze hluku veden jest Ježíš temnem nočním do paláce velekněze,
kde se zatím sešla vysoká rada židovská. "Zatčení Ježíšovo se

(qů úzkostlivě tajilo, v celém Jerusalemě netušil nikdo, co se stalo,

'$. e);? neboť báli se nepřátelé Ježíšovi lidu, který Pána ctil a miloval.
t/QJ Na cestě stál dům bývalého velekněze Annáše, starce to již, který

ale zášti proti Ježíšovi planul. Aby se potěšil, že přání jeho vyplněno, zastavil se
u něho na okamžik průvod, a svázaný Ježíš ukázán jest Annášovi. Jaká to radost,
viděti nenáviděného Ježíše spoutaného! Takou radost pocítil Annáš, neboť srdce
jeho bylo zlé!

Odtud veden byl .Iežíš ve spěchu na horu Sionskou, kde stál palác panu
jícího velekněze Kaifáše. Zde měl býti Ježíš vyslýchán a souzen. Vysoká rada už
byla pohromadě a také nebylo pochybnosti, jak asi soud dopadne, vždyťjiž z večera
byl Kaifáš, předsedajejich učinil výrok, »že lépe jest, aby jeden člověk
zemřel pro spásu národaa. l doveden jest Ježíš přes dvůr do síně soudní,
přes schody nahoru. Vysoká rada měla také za úkol, bdíti nad čistým učením
židovským & potírati bludy a kacířství. Učení Ježíšovo ovšem pokládali za
blud a za sektářství a proto chtěli ho z tohoto zločinu souditi. Bažili po tom,
aby jim učení své vykládal, ale Pán pravil klidně: »Mluvil jsem vždy zřejmě. Já
zjevně mluvil jsem světu; veřejně jsem vždycky učíval ve škole a v chrámě,
kdežto se všichni židé scházejí; & ničeho jsem tajně nemluvil. Co se mne ptáš?
Ptej se těch, kteří slýchali co jsem mluvil. Aj, tito — tu ukázal Pán na soudce,
kteří se ho kolikráte dotazovali — aj, tito vědí, co jsem já učil.c Vážná tato
odpověď ale vzbudila nevoli. Pokládali ji za nedostatek úcty k veleknězi a proto
jeden služebník, aby se pánu svému zalichotil, udeřil Pána Ježíše v tvář, řka:
»Takto odpovídáš veleknězi?c

S důstojnOstí a mlrnostl nadlidskou snesl Pán náš toto hrubé pohanění.
Klidně odpovídá tomu, jenž ho zneuctil: »Mluvil-li jsem zlé, vydej svědectví o zlém,
pakli dobré, proč mne tepeš?< O jak velikou oběť sebezapřeni přinesl zde Pán,
oběť trpělivosti, ku které jen láska výhradně nebeská schopna jest! Pamatujme
na tento výjev, kdykoliv vře v nás krev a bouří se hněv nad urážkami nepřátel.
Ježíš dal nám příklad, že mírnost více zmůže, než vzplanutí hněvu-. Ovšem je
k tomu potřebí pevné a veliké síly vnitřní. Co sebezapřenl, než kdo chce býti
pravým učeníkem Páně, bude za milost a pomoc s hůry prositi, a také ji obdrží.

Úskočný a lstivý výslech u velekněze neměl žádného výsledku, neboť
nemohli na Ježíšovi ani stín viny nalézti. I vzali útočiště k falešným svědkům,
aby svědčili, že se rouhal Bohu. Než ani to nepomohlo. Svědectví jejich se ne
srovnávala. Konečně ale našli přece dva svědky, kteří jakousi vinu Ježíšovu
odhalili. Pravil totiž jeden: »Slyšel jsem, jak tento pravil: Mohu sbořiti chrám
Boží a ve třech dnech jej opět vystavěti.:

.A druhý svědek dosvědčoval: »Ano, slyšeli jsme to, an řekl: sbořím chrám
tento, rukou lidskou udělaný a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukou lidskou
udělaný.: Chrám byl u židů ve veliké až přemrštěné úctě, tak že, kdo proti
chrámu se rouhal, smrtí trestán byl. Jestliže by byl tedy Ježíš slova tato kdy
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řekl, bylo by to jako rouháním, a byl za to hoden smrti. Členové rady však sami
nebyli toho mínění, že by se byl Ježíš chrámu Božímu rouhal, nebot“ znali jeho
horlivost pro dům Boží. Proto ptá se ho jeden velekněz: »Nic neodpovídáš na
to, co se tobě od těchto vyčítá?< Ale Ježíš mlčel. Proč by byl mluvil? Vždyť
nemohl je přesvědčiti, nebot shromáždili se již za tím úmyslem, aby ho odsoudili;
hleděli jen tomu nějaký, byť jen zdánlivý právní podklad dáti. A tu sáhl Kaifáš
ku prostředku poslednímu, aby usvědčil Ježíše z viny. Povstal &slavnostně se Ježíše
táže: »Zaklínám tě skrze Boha živého, abys nám pověděl, jsi—liSyn Boží, čili ne ?:
Ježíš, jenž až posud mlčel, nemlčel nyní. Věděl, že důkaz pravdy o-jeho božství
bude zároveň odsouzením na smrt, proto pod přísahou slavně vyznává: Já jsem,
a uzříte syna člověka, an sedí na pravici moci Boží a přichází s oblaky nebeskými.:
Jako blesk dopadla tato slova Kristova na hlavy soudců. Povídá jim, že je synem
Božím, že vstoupí na nebesa & že jednou přijde a je také soudit bude. To bylo
ovšem u nich velikým pohoršením. Chudý Ježíš, činí se Synem Božím, a volá je
před svou soudnou stolici! Proto Kaifáš nalznamení bolesti nad tímto rouháním
roztrhl roucho své a pravil: »Slyšeli jste rouhání? Co potřebujeme ještě svědků?
Co se vám zdá?< Dlouho neuvažovali. Všichni byli hned toho mínění, že jest
hoden toho trestu, který zákon na rouhání stanoví, totiž smrti. Nenalezl se ani
jeden, jenž by byl povstal a navrhl, aby se posečkalo s výrokem a vina Ježíšova
se úplně dokázala. I ti, kteří snad Ježíše si vážili, jako Nikodemus, mlčeli, nebot
věděli, že by ničeho nepořídili proti veliké většině jeho nepřátel. Záští a závist
zaslepovaly soudce, a tak vyřčen jest ortel: »Hoden jest smrtilx Padlo osudné
slovo, Ježíš vydán zlobě všech. Všecka zloba vychrlila se naň. Plili naň, bili ho,
kopali, zavázali mu oči a bijíce ho, volali: »Hádej nám Kriste, kdo tě udeřila,
ač jiný zajatec k smrti odsouzený býval ušetřen všeho pohanění, pro Ježíše neměli
těchto ohledův. Vůči němu dovolovali si vše. Zášť, jíž pronásledovala ho vrchnost
židovská, zuřivosti naplňovala proti němu i služebnictvo.

O jakých tu muk vytrpěl Pán náš, muk na těle i duši! Jako zločinec
stál zde před lidmi, kde měl státi jako soudce jejich. Hrozně zločiny kladeny mu
za vinu, ač sám tento soud byl největším zločinem. Kněží stánku jeho sami
odsuzují ho na smrtl O jaká- to bolest! Hrozný tento obraz odsouzeného a zne
uctěného Ježíše měl by tkvíti před očima všech nepřátel jeho za dnů našich,
všech nevěrců, všech odpadlíků a zbloudilců, kteří se také na Krista sápají, po
něm plivají, jej hanobí a skutky svými v tvář tepou. Jako zběsilí bojují ne
kalými zbraněmi proti církvi jeho, hledíce ji povaliti, zničiti, a tím také bojují
proti Kristu, svatému jejímu zakladateli. O jaká kletba padá na všechny takové
nepřátele Páně, jaký trest určí asi Bůh těm,. kdož přesvatého jeho Syna takto
pronásledují. O Ježíši, Pane náš, kéž nikdy nepatříme v řady těchto nešťastníků,
nýbrž věrni Tobě a církvi tvé zůstaneme, byť celé peklo se zlobou lidskou se
spojilo a nás ohrožovalo. Tys zvítězil tenkráte, s Tebou zvítězíme i my.

Bon. HENDL.

MĚ JAG)
% ŠQĚŽW. % Šó



Život blahoslaveného Františka Cleta,
kněze z tovaryšstva missie svatého Vincenée z Pavla.

(část další.)

%ida pohanskýsoudce,že si svatý
mučeník z jeho vyhrůžek ničeho
nedělá, dal mu ruce přivázati na

záda, nechal ho na zemi klečet a zavolal
pacholka, aby mu vyplatil 30 ran po
hlavě a po tvářích. Pacholek, silné chla
pisko, byl hned pohotově. Držel v ruce
dlouhou plácačku ze trojích kožených
podešvů sešitou a bil sluhu Božího po
hlavě, po lících a po celém obličeji.
Ubohý Clet ze všech ran krvácel, zdálo
se mu, že se mu hlava rozpukne; ale
všecko snesl trpělivě. Ve vězení v Nan
yang-fu pobyl deset dní. Z Nan—yang—fu
byl opět okovy jsa spoutan veden do
hlavního města okresu ho-manského,
Kaj-fung-fu. Bylo to 60 mil. Tuto dalekou
cestu bylo sluhovi Božímu podstoupiti
pěšky. Vystál tedy na cestě nové trampoty.
Z Nan-yang—fu přišel jak říkáme z deště
pod okap. Byliť žalařníci v Kaj-fung—fu
mnohem surovější než v žaláři předešlém,
V Kaj-fung-fu byl postaven jak my říkáme
před krajský soud. Stál před krajským
soudcem a krajskými mandariny. U nás
obžalovaní sedí na lavici. Blahoslavený
Clet musil však celé čtyři hodiny, po
celou dobu výslechu na holých kolenach,
aniž se směl podepříti, na železných
okovech klečeti! Když se už celý v bo
lestech svljel, zdvihl hlavu a pravil vlídně
“krajskému soudci: »Milý bratře, nyní
mne soudíš, avšak za 'krátký čas bude
tě můj Spasitel sam souditlc Krajský

soudce se na něho celý rozkacen obořil
slovy: »Dám tě teď zbíti a uvidíme, co
mně tvůj spasitel udělalc Pacholek zase
měl praci! Mílého blahoslaveného zase
plácačkou po hlavě a po tváři mlátil,
tak že mu všecky rány obnovil. Z celé
hlavy řinula se krev, a smáčela jeho
rozedrané šaty. On však mlčel."— Pro
roctví blahoslaveného se vyplnilo. Za
krátký čas po jeho mučenické smrti byl
nešťastný soudce pilou za živa na kusy
rozřezan. Zemřel jako velezrádce. Roz
řezané údy hodili do vody. — Po čtyř—
hodínném výslechu zase odvedli Cleta
do žaláře. Byl celý zraněný, zkrvacený 
a téměř k sobě nepodobný. Mnoho trpěl,
nenaříkal však. Hledal posilu a útěchu
v modlitbě. Celou noc se modlil. Jeden

strážník hleděl na něho celý udivený.
Neosmělil se k němu ani přistoupit. Ráno
se však ptal jednoho křesťanas podivením:
»Chtěl snad ten stařeček vymodlit nějaký
zazrak, že se až do bílého rana modlil ?:
Nezřídka klečel blahoslavený mučeník
na stoličce, jeden strážník mu dal na ni
okovy, ale sluha Boží modlil se kleče
dále jakoby ničeho necítil. Vůbec byl
žalář Kaj-fung—fuský velice krutý. Pravíť
opět sám Clet : Byli jsme všichni ve vězení
každý na svém polštáři za hlavu přivazáni
jedním železným řetězem, nikdo z nás
nemohl nazvednouti hlavu, mohli jsme
se buď jen na bok anebo naznak obrati'tí..
Během měsíce července r. 1819. dověděl
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se soudce, že mučenik Páně přebýval
v okresu Hu-pé. Protož ho dal odvést
do hlavního města téhož okresu, U-čang-fu.

Tak dali milého kněze do žaláře mezi

druhé. K velkému potěšeni svému shledal
se tam svatý kněz se svým milým spolu

Z Kaj-fung-fu do U-čang fu bylo 140 [ bratrem a spolupracovníkem knězem
čínských mil. Sluha Boží
vykonal tu cestu jsa na
krku a na nohou spoutan
okovy &na rukou řetízky.
Cesta „trvala dvacet dní;
po celou dobu nocoval vždy
v žalářich, kde špína a
zápach spolu o prvenství
závodily. Nebohý Clet ne—
musel tuto cestu konati
pěšky; ale divte se tomu!
byl nesen jako nějaká diva
šelma ve veliké dřevěné

kleci. Dle popisu očitého
svědka s blahoslaveným
Cletem-též u soudu žalo

vaného »mél naš milý sta
řeček šaty “celé krví po—
třísněné od ran, které na
cestě obdržel, byl však
přece vesel, úsměv po
hrával mu na rtech a žádný
stesk nevyšel zjeho úst.:

Snad si, milý křesťané,
nyní pomyslíš: ale co ten
chudák vystál! Nedivme
se tomu! Bůh mu chystal
krásnou korunu; neza—
pomněl na něho. Když
přišel milý blahoslaven'c
do Ulčang-fu, chtěl ho
mandarin dáti do osamě

lého žaláře, aby mu tam
nikdo nemohl v jeho bo
lestech pomoci atak tam
zahynul. Ale Bůh usoudil
jinak. Žalařníci vidouce
blahósl. Cleta ve zbědovaném stavu,
v roztrhaných šatech, ve zkrvácené košili,
s rozcuchanými vousy a vlasy, pomyslili
si: ten člověk ničeho nemá, nedá nám
peněz; dáme ho mezi druhé zločince.

Mučenieká smrt blahosl. Cleta..

i

Šenem a s jinými pro víru žalařovanými
křesťany. Bylo jich tam všech 12 v jedné
celi. Byli tam úplně volní. Mohli se ráno
a večer společně" modliti; slavili tam
docela potichu, nejsouce nikým vyruše—
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váni své křesťanské svátky; blahoslavený
Clet všecky častěji zpovídával, konal jim
častěji kázání, napomínal je k vytrvalosti
v utrpení. Sám praví: »Pravím vám, od
samé radosti jsem plakal, vida jak se
milý Bůh o svého nehodného sluhu a
své věrné dítky otcovsky stará.c Bůh je
však ještě více potěšil! Jeden milý, čínský
kněz jménem Čang, který se na blízku
potajmu zdržoval, své křesťanské spolu—
bratry v celém okolí navštěvoval a je
těšil, odvážil se drahým vězňům přinésti
i svaté přijímání a tak se mohl pan
Clet a jeho milí soudruzi nejsvětějším
tělem Páně posilniti ! Ojak srdečně radostí
plakali! Jak velice za tu milost Pánu
Ježíši děkovali! Ba měl bl. Clet nebeské

posily potřebí. Několikráte'byl vyslýchán,
maje ruce a nohy obtížené řetězy a na
krku nesnesitelně mučidlo — kang. Co
je to kang? Je to velké, těžké prkno
mající uprostřed díru pro krk. S tímto
prknem na krku byl pokaždé mandarinem
souzen. Vyptávali se ho na vše možně
jako v Nan-yang-fu. Ale držel se opět
statečně. Odpovídal velice opatrně, aby
někoho nevyzradil. Přece však podstoupil
v tomto vězení hrozně veliké úzkosti;
snad největší v celém svém živobytí. Při
prohledávání jeho domku našel mandarin
tři listy jemu panem Lamiotem. před—
staveným missionářů v Pekingu psané.
Clet se přiznal, že to jsou psaní od pana
Lamiota. Ve svém zmatku nevěděl si jiné
rady. Mandarin u-čang-fuský hned o tom
podal zprávu do Pekingu. Císař čínský
dal pana Lamiota hledat a do U-čang—fu
před soud u přítomnosti Cletově postavit.
Sluha Boží nic zlého netuše a vida za
nedlouho před sebou pana Lamiota, svého
spolubratra stát, na smrt zbledl. Dával
si vinu: já jsem ho vyzradil. A celé
týdny plakal a na smrt truchlil; ačkoliv
jeho vinou to nebylo, že se úřady
o panu Lamiotovi v Pekingu dověděly. Sám
Lamiot psal později svému bratru Petrovi,

že byl vyzrazen a vyčenichán tím samým
zrádcem, který pana Cleta a pana Šena
pohanům vydal. Hned při prvním výslechu
nedal Lamiot spolubratru Cletovi nižádné
hořkosti znáti. Ba naopak velice se za
radoval, že se s ním zase jednou za
30 let sešel. Slyšeli jsme již dříve, že
se pan Lamiot se spolubratrem Cletem
jako jáhen do Číny po lodí plavil. Jeho
dobrosrdečnosti děkujeme několik zají
mavých zpráv o výslechu sluhy Božího.
František Clet byl velice uvězněním
Lamiotovým jak bylo řečeno zarmoucen,
ale dobrý Lamiot ho hned při prvním
setkání těšil slovy: »Niěeho se nebojte;
doporoučím se vašim modlitbám; jak
se máte ?. Clet odpověděl usmívaje se:
»Užneumím ani francouzsky, ani latinsky,
ani čínskyu Chtěl se asi blahoslavený Clet
omluviti, že už je celý spletený. Jak
mandarini zpozorovali, že missionáři spolu
mluví, hned je rozvedli. Při výslechu,
který se zase konal po celou dobu kleče,
mluvil, jak pan Lamiot poznamenává,
blahoslavený Clet velice rozvážně, že
se jeho odpovědem divil.

Blahoslavený projevoval všem spolu
obžalovaným věrným křesťanům, ano i
odpadlým od' víry takovou lásku, že na
všecky mandariny velice příznivý dojem
činil. Když chtěl mandarin pana Šena
nechat spolíčkovati, pravil Clet lítostivě:
»Proč ho chcete bíti? mne'zbijte a ne
ho. Já jsem vinen.: Mandarin ho sice
okřikl; »Stará mašino: (to je veliká
nadávka u Číňanů) »ty“s mnoho našich
lidí svedl; císař usiluje o tvé bezživotí.:
Sluha Boží však odvětiv zcela klidně:
»to mne velice těší . , uchlácholil mandarina
a kněz Sen nedostal bití. Pana Lamiota

tak účinné a přesvědčivě při výslechu
hájil, že i mnozí mandarini se mínění
Cletovu přidali a Lamiot nejen že nebyl“
odsouzen k smrti a nebyl poslán do
vyhnanství, ale byl sproštěn obžaloby
a směl se vrátiti do Pekingu. Ostatním



křesťanům ovšem že tež neustále při
výslechu pomáhal, ale i ve vězení je
měl na očích; napomínal je, aby se
nedali od víry svaté odvrátit, byl vždycky
před nimi veselé mysli, aby je tím spíše
příkladem svým ve víře utvrdil a když
viděl, že se nedají k odpadnutí od víry
svésti, se slzami'v očích za tu milost
Pánu děkoval. Ba i nešťastným od
padlíkům od víry neodepřel lásky své.
Projevil jim srdečnou soustrast a dal
jim několik sapék, t. j. čínských drobných '
peněz, aby nemusili žebrat. Bolelo ho
to velice, že se stali Kristu Pánu ne—
věrnými, litoval jich, ale přece dobrotou
a láskou chtěl je zase do pravého ovčince
přivést. Píšeť sám o jejich neštěstí ná
sledovně: »Jejich 'zloba jim ničeho ne
pomohla ; nám v našem žaláři nic neschází,
ale ti neštastní provinilci mají se velice
špatně. Mysleli si, že je, jakmile od
víry odpadnou, pošlou domů, ale po
nechali je tu v jedné věznici, kdež
mrou hlady, čtyři až pět měsíců.: 1 ke
svým nepřátelům, již mu patrně ubližovali,
choval se velice laskavě. Mandaríni u-čang
fuští měli s ním celkem upřímnou soustrast,
bylíť jeho dobrosrdečností a trpělivostí
tak dojati, že byli ochotni bez trestu
ho pustiti na svobodu, kdyby si sám
císař smrti jeho nepřál. Jedenkráte sám

nejvyšší mandarin se o něm vyslovil:
.Opravdu takového člověka _isem ještě
v životě neviděl-, a nejvyšší mandarin
byl velice letitý; zas jindy se s pláčem
takto pronesl: »Byl bych špatným člo—
věkem, kdybych mu chtěl ublížiti.: Clet
se však netěšil, že bude propuštěn.
Poznával, že bude k smrti odsouzen.
Na 1. ledna 1820 byl konečně odsouzen.
Bylo to v sobotu. Blahoslavený Clet,
Šen a Lamiot byli tehdá naposledy k soudu
předvoláni. Nejprve byli odpadli křesťané
vyzváni, aby na znamení, že veřejně
od víry odpadávají, pojedli vepřového
masa. Když to učinili, bylo i 23 věrných
čínských křesťanů vyzváno, aby také
vepřové jedli. Nechtěli však o tom ničeho
slyšet, proto byli znova do žaláře dání,
až sám císař o jejich osudu rozhodne.
Pan Lamiot byl jak již shora pověděno,
obžaloby sproštěn a bylo mu dovoleno
do Pekingu se vrátiti. Kněz Šen byv
vyzván, aby od víry odpadl, toho
učiniti odepřel, proto byl i s_věrnými
křesťany ponechán ve vazbě. Když i
posléze blahoslavený Clet se vší roz
hodností své víry se zastával, pronesl
nejvyšší mandarin několik slov na omlu
venou jeho zdržování se v Číně. proti
císařskému zákazu, rozhodnutí však bylo
ponecháno blahovůli císařově.

(Ostatok příště.)WĚW ĚĚĚĚĚĚĚĚWĚWW
Prastarý pomník křesťanský v Číně.m

'$ ovstání v Číně, jemuž tolik
kvetoucích osad katoli

Ýt/ gk ckých za obět padlo,
' v němž přemnoho chrámů

a kaplí zničeno a velký počet křesťanů
domorodých i missionářů mučeno bylo,
obrátilo na sebe pozornost celého kře
sťanského světa. [ vlády evropské chopily

se té příležitosti & vyslavše vojska svá
do Číny, chtěly vládu říše této přinutiti,
aby křesťany chránila a zničený majetek
jejich jim zase nahradila. Válka tato
trvala skoro rok a teprve nedávno
skončena jest, když Čína přislíbila, že se
podmínkám. vládami evropskými kla
deným podrobí. Křesťansko-katolické
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missie v Číně utrpěly povstáním a válkou
škody hrozné. Z mnohých katolických
osad nezbylo praničeho a z četných
chrámů, kaplí a škol jen několik málo.
Pozorujeme-li dějiny missiev Číně, vidíme
vždycky totéž. Jakmile se církev kato
lická v Číně rozmáhala a utěšeně kvésti

počínala, vždy nepřítel zničil praci mnoho
letou. _Tak dělo se od nejstarších dob.
Jest v tom viděti zoufalóu snahu pohan
stva udržeti se při životě, proto sbírá
poslední síly své a bojuje proti'kříži.
Ale boj ten bude neustále slabším a
bezvýslednějším, neboť i v Číně roz
padne se modla pohanství a kříž Kristův
zaskvěje se V plné záři. Ovšem mnoho
ještě poteče krve křesťanské, ale ta
právě jest semenem, z něhož vypučí
osení církvi katolické přinášející užitek
stonásobný. '

Církev katolická již od dob nej
starších zajisté vysílala i do Číny věro
zvěsty své, a památník. o němž promlu
víme, dokazuje, že se tak stalo již počátkem
osmého století. Byl totiž objeven kamenný
pomník s nápisem, který po důkladném
bádání rozluštén jest a svědčí, že již
před 12 sty lety křesťanská víra v Číně
hlásána byla a že missionáři tehdejší
z Říma tam přišli. O zajímavém a
důležitém tomto objevení podává ze
vrubnou zprávu čínský missiOnář dp.
P. Henninghaus, jejíž obsah s laskavými
čtenáři »Skolyc sdílíme. Provazel totiž
ndp. biskupa Anzena na visitační cestě
a tu dojeli i do velikého města Signaufu.
Město toto čítá na milion obyvatel, a
proslulo velikými trhy, neboť se zde
křižují silnice na všecky strany. Za staro
dávna sídleli zde císařové &město slynulo
krásou a bohatstvím. Dvůr se však pře
stěhoval do Pekinku a město skleslo

na stupeň třídy druhé.
Když byli missionáři jesuitští, dpp.

P. Ruggieri a P. Ricci, do Číny přišli,
domnívali se, že jsou prvními věro—

zvěsty v říši této. Avšak mýlili se, neboť
křesťanství dávno před „nimi zapustilo
kořeny v této zemi.

Roku 1625. objevili totiž čínští
dělníci přikopání základů domu v Signaufu
kamenný pomník asi 10 stop vysoký a
několik stop široký, na němž bylo viděti
čínské a cizí písmeny a nahoře kříž.
Kámen tento byl tehdy na rozkaz úřadů
do chrámu pohanského (pagody) přenesen.

Evropští missionáři tehdejší dali si
všemožnou práci, rozluštiti nápisy, &
shledali k svému překvapení, že kámen
ten jest prastarým památníkem křesťanství
v Číně. Jako výmluvný řečník vyprávěl
jím tento tisíciletý pomník o pracích
a námahách oněch sterých missionářů
křesťanských, kteří za doby slávy a roz
květu Číny, za vlády dynastie Tangovy,
ze Syrie přišli. Evangelium kázali a
velikých úspěchů se dodělali. Rychle
roznesla se zvěst o nálezu tomto a

vnikla až do Evropy, kde učený jesuita
Athanáš Kircher slovem i obrazem o roz

šíření pomníku se přičiňoval.
Památník tento nalézá se posud

ve staré sešlé pagodě, asi 1 hodinu “od
města vzdálené. Pomník ten jest tak
ve'liký, jak obyčejně pomníky čínské bý
vají; na vrcholí jeho jeví se kříž vyrobený
z květin. Strana přední jest celá čínským
písmem pokryta; písmeny nejsou veliké,
ale dobře čitelné. Na patníku nalézá
se nápis v řeči syrské. Strany kamene
jsou popsány, a jak se P. Hugo domnívá,
jsou zde jména biskúpův a kněží staré
církve čínské. Nápisy obsahují krátký
obsah a pojem king-kianu, t. j. učení
světla, jak křesťané víru svou nazývali
a dějiny jeho rozšíření v Číně. Poslyšme
tedy, co kámen v písmě svém praví:

Kolem r. 635. za panování Tang-tit
zunga, otce dynastie Tangovy, přišel do
Čanguan (tak slulo dříve město Signaufu)
muž velectnostný jménem Olapen. Byl
knězem z Dazinu (Sýrie, znamená však
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také ve starých pamětech čínských Řím)
a přinesl pravé knihy. První dvořané
přivítali ho u brány východní a před
stavili jej císaři, který ho pozval, aby
svaté knihy do čínské řeči přeložil.
Dlouho zkoumal císař učení v nich

obsažené a přesvědčil se, že pravdu za
základ má a že jen k dokonalosti čelí,
pokoj a mír poskytuje. Proto dal je
národům svým kázati &poručil, ' aby pro
nové náboženství v hlavním městě chrám

vystavěn byl.:
»Za nástupců Tázungových roz

šířila se nová víra v deseti provinciích
říše a ve všech městech stavěly se četné
chrámy. Náboženství a stát kvetly utěšeně
a rodiny zakoušely štěstí, které posud
ani neznaly.

nNová bohoslužba však nalezla

v kněžích pohanských &učencích čínských
nepřátele. Podporováni jsouce císařovnou
Uhen, roztrušovali nejhorší pomluvy proti
křesťanům. Jednou zdálo se, že kříž již
padne hrozné zlobě za obět;' avšak silná
ruka Lohana, velekněze křesťanů, za
chránila ho a vztýčila opět. Nový císař,
moudrý Hůenzung, ujal se svaté věci, a
na rozkaz jeho musila Ning-hue a ještě
čtyři jiní králové osobně křesť. chrámy
navštěvovati a bohoslužbu chrániti.

Kolem r. 744. objevil se v Signaufu
nový velekněz z Dozinu, jehož příchod
náboženství hojný užitek přinesl. Kníže
sepsal vlastní rukou nápis ku poctě
nového Boha, a dal ho nad vchodem
do chrámu pověsiti. Zároveň vyzval lid,
aby podobně nové náboženství ctil. Tak
byla celá říše hlubokou úctou k ná—
boženství prodchnuta.: Toť obsah >ná
pisu onoho. .

Památník má letopočet 781 a nápis
končí 'slovy, z nichž na tehdejší kvetoucí
stav církve v Číně souditi lze: »Toho

času stál četný lid křesťanský ve vý
chodní krajině pod vedením velekněze
(biskupa) Nimu.c

Tento nápis je vše, co víme o prvních
počátcích křesťanství v Číně. Jest to
jen článek dlouhého řetězu, dějin kře
sťanství v této říši, které nám“ většinou
posud neznámy jsou. Někteří učenci
domnívají se, že tito staří missionáři
syrští byli nestorienští bludaří. Dokázáno
není, možná, že budoucí bádání více
světla věci této přinese.

Jak P. Hugo vypravuje, převrhli
v posledním povstání pohanští Číňané
tento památník, & tu vypadly z horní
části jeho nějaké starobylé listiny. Ač se
biskup Chiais všemožně namáhal, aby
je do ruky dostal, nepodařilo se mu to,
neboť povstalci je roznesli. Byly zajisté
vzácnou památkou na missii křesťanskou
v Číně.

Ještě jiný předmět vabí na sebe
pozornost. Vedlekamenného sloupu nalézá
se totiž veliká mramorová mísa, asi
3 stopy v průměru mající, velice podobná
křesťanské křtítelnici. P. Hugo pravil, že
se všeobecně za křtítelnici staré církve

pokládá. Podivné tvary květin a značek
nezdají se býti původu čínského. Půda
této staré pagody jest snad ještě zbytkem
prastarého křesťanského chrámu z dob
středověku. Kolik slzí, kolik krůpějí potu
a krve stékalo již během 1000 let na
tuto zemi. Vřelá vstupuje k nebesům
modlitba, aby Spasitel i této země ujmouti
se ráčil a semeni, které před více než
tisíci lety horlivými věrozvěsty zde za
seto bylo opět klíčiti, růsti a užitek
přinášeti popřál!

Když jsme se vraceli, tu upozornil
nás P. Hugo na nepatrnou pagodu, v níž
křesťanský missionář jako bůžek ctěn
jest. Jest to Fangšenfa, z řádu Tovaryšstva
Ježíšova muž v pověsti svatosti zemřelý,
který v této krajině mnoho dobrého
vykonal, ba prý i několik zázraků učinil.
Hrob jeho není odtud daleko. Pohané
i křesťané putují k němu jako k ně
jaké svatyni a vyprávějí o podivuhodném



vyslyšení proseb a modliteb. Při jedné
povodni_ prý řeka změnila své řečiště,
aby hrob ten ušetřen byl. Proto přijali
pohané tohoto zbožného missionáře mezi
své bohy a vystavěli mu zvláštní chrámek.
Kéž by horlivý tento věrozvět křesťanský
tam u Pána Ježíše ubohým těmto po—

hanům vyprosil to nejdražší, světlo pravé
svaté víry.

Památník, o němžjsme zde pojednali,
jest důkazem, kterak, od dob nejstarších
i do nejzazší říše čínské již vnášeno bylo
učení Kristovo, kterak tam vzkvétalo a

k'r'r (
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lid i stát milostmi obdařovalo. Jest to

zase jeden důkaz, že církev největší
jest dobroditelkou národů, přinášejíc lidu
s vírou i pravou vzdělanost, ušlechtilost
mravů, mír a pokoj a pozemské štěstí.
Tak plnila církev vždy rozkaz Pána a
zakladatele svého: »Jdouce do veškerého

světa, učte všecky národy.: Kéž by i nyní
Pán sílil sluhy své v říši čínské, aby
plníce vůli jeho hojných údů získali
církvi, četné ovce přivedli do ovčince
Kristova. Dej to Bůh!

Bou. HENDL.

, 145— „ ta';
\ \u., 'iior

Pomník spisovatele zlaté knížky 0 následování Krista.

radostí uvítají zajisté všichni !
čtenáři zlaté knížky »O ná
sledování Kristac zprávu, že
bohulibému spisovateli jejímu
Tomáši v městě Kempenách

pomník z vděčnosti postaven a slavným
způsobem posvěcen byl 8. června 1901.

Dlouho bylo nejisté, kdo asi jest
spisovatelem zlaté oné knížky, která po
Písmu svatém největšího rozšíření došla
ve všech řečech. Mělť totiž spisovatel
onu krásnou ctnost, kteróu v knížce své
tak často doporučoval, totiž pokoru, že
jméno své zatajit. Tak stalo se, že jedni
učenci dilo to přisuzovali slavnému
kancléři university pařížské Gersonovi,
jiní zase jistému učenému opatovi bene—
diktinskému v ltalii. Starobylé podání však
poukazovalo vždy na Tomáše Kempen
ského jakožto spisovatele; bádání nej
novější pak potvrdilo mínění toto a nyní
již na jisto postaveno jest, že spisovatelem
zlaté knížky »O následování Krista: není
nikdo jiný, nežli pokorný a zbožný mnich
z kláštera kempenského jménem Tomaš
Hemerkon, později vždy dle kláštera
zvaný Tomáš Kempenský.

Narodil se roku 1380. z rodičů

chudobných, ale zbožných. Jeho starší
bratr Jan vstoupil ve věku 20 let do
nového kláštera řeholních kanovníků sva
tého Augustina ve Vindesheimu. Tomáš
však chodil až do 12 let do školy vrodném
městě svém; později však poslán byl
bratrem svým k bývalému jeho učiteli,
zbožnému & učenému knězi Florentiovi

v Deventru na další vzdělání. Zde pozo
roval, jak sám později napsal, bohulibý
život učitelův i jeho žáků, kteří všichni
jedna mysl a jedno srdce byli, ve světě
sice žili, ale ne se světem a pro svět,
nýbrž v ústraní Bohu sloužili, knihami
se zabývajíce, bud' je četli neb opisovali.

Z počátku činil Tomáš veliké po
kroky v ctnostech i vědomostech, ale i
u něho, jako u každého, nadešel čas
ochabnutí a vlažnosti. Z tohoto stavu

vyděsil ho jednou podivuhodný sen. Zdálo
se mu totiž, že sama Matka Páně, kterou
dříve horlivě ctil, ale později zanedbával,
přísně mu pohrozila. Tomáš poznal svůj
smutný stav, sebral se zase a vší silou
se přičiňoval, aby sebe vždy více zapíral
a s Kristem žil. Dokončiv studia svá
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v Deventru odebral se Tomáš do Agneten
berku u Zvolle v Hollandsku, kde bratr
jeho Jan převorem byl. Tam složil po
šestileté zkoušce r. 1406. svaté sliby
řeholní. Leč teprve r. 1413. vysvěcen
byl Tomáš na kněze. Téhož roku sepsal
čtvrtý díl knížky své, jednající o Nej
světější Svátosti oltářní a stavu kněžském.
Ostatní tři díly sepsal brzy potom.

Od roku 1425. zastával úřad pod
převora i novicmistra, maje za úkol
mladíky do kláštera vstoupivší vyučovati
v duchu řehole. Sám byl jím zářivým
příkladem. Pokora jeho byla neobyčejná,
upřímná; miloval celu svou a samotu,
zabývaje se čtením posvátných knih a
spisováním. Proto také napsal, že hledal
klid a pokoj a nikde ho nenalezal, nežli
»v koutku své cely s knihami:. V tomto
svém zátiší byl však jedenkráte nemile
vyrušen. V Utrechtu, kamž Zvolle patřilo,
byl zvolen nový biskup, jenž však v Římě
potvrzen nebyl. Proto utvořily se dvě
strany, které vespólek se potíraly. Papež
vynesl nad diecesí interdikt, t. j. zákaz
služeb Božích na potrestáni &k zavedení
klidu Klášter Tomášův podrobil se
rozkazu a proto byli mniši r. 1429. od
strany protivné z kláštera vyhnáni. Utekli
se k spolubratřím svým do Lúnekerku
ve Frieslandě, kde nalezli vlídné poho
stinství. Teprve po třech letech, když
zase pokoj nastal, mohl se Tomáš 5 bra
třími ,do svého kláštera 'navrátiti. Nyní
jmenován jest Tomáš provisorem kláštera,
jemuž úkolem bylo pečovati o vedlejší
potřeby celého domu, 0 hosty a chudé,
k nimž vždy co největší lásku choval.
_ Roku 1448. zvolen jest podruhé za
podpřevora a novicmistra, ku kterémužto
úřadu v pokročilém věku svém se nejlépe
hodil. _Často obléhána bývala cela jeho
mládeží studující, která se jeho vlídnými
a mírnými slovyr potěšiti a povzbuditi
chtěla. Čas svůj dělil na dvě: ku práci
a modlitbě; ba i v noci neustával, psávaje

bez'odpočinku, což zhoubně působilo na
jeho zdraví tělesné. Složil a sepsal více
spisů, jejichž korunou však zůstane vždy
nejkrásnější jeho spis »Kniha () následo
vání Kristac. Spisů jeho všech čítá se
38. V posledních letech musil mnoho
trpěti bolestmi těla svého, až ho dne
25. července ve svátek svatého apoštola
Jakuba r. 1471. v 92. roce věku Pán

vysvoboditi ráčil.

Po smrti jeho našel spis »O násle
dování Krista: cestu do všech měst &

dědin, ba nastoupil pouť do světa. Vy
nálezem knihtiskařství totiž mohl se

v tisících otiscích rozšiřovati, byl pře
kládán do cizích řeči a přečetní světci
v nebi se radující děkují spisu tomuto
za své obrácení. Knížka tato vyšla již
v 5000 vydáních, a to více nežli ve stu
rozličných jazycích. Nesčíslným křesťa
nům byla a jest útěchou, rádcem, učitelem,
vůdcem na královské cestě kříže, která
jistě k nebi vede, zkrátka, po Písmě
svatém jest knížka tato nejrozšířenější
a nejspásonosnější knihou křestanstva.
A tu zajisté zasluhuje zbožný spisovatel
tak důležité a krásné knihy, aby mu
postaven byl pomník z vděčnosti a lásky
lidu věřícího. Když před 20 lety město
Kempeny slavilo 6001eté narozeniny veli
kého a slavného rodáka svého Tomáše,
tu pojalo měšťanstvo úmysl, jemu vrod'ném
městě zbudovati důstojný pomník. Pří
spěvky scházely se hojně a tak se stalo,
že mohl pomník letos se slávou a nádherou
odhalen a posvěcen býti. Dne 8. června
t. r. odbývány dopoledne slavné služby
Boží, po nich skvělý průvod k pomníku,
který stojí na náměstí. Slavnosti súčastnili
se: biskup Můnsterský, dále zástupcové
vlády a úřadu, spolky katolické a nesčetné
množství věřícího lidu. Pomník sám jest
důstojný toho, jemuž ku cti sloužiti má,
jednoduchý, neboť i Tomáš miloval jedno—
duchost a pokoru. Na podstavci z mramoru
jest socha Tomášova z bronzu, v sedící



postavě, jednou rukou drží knihu, v druhé
péro. Mírná jeho'a vlídná tvář nakreslena
jest podle nejstaršího obrazu jeho ve
Zvolli. V řeči své podotkl bikup Heřman,
že jest povinností města Kempenu ctíti
rodáka tak slavného, jenž jméno otčiny
své známým učinil celému světu, jenž
tak užitečným Se stal učitelem nesčíslných
lidí. Dále doporučoval vřele četbu knížky
zlaté a rozjímání o pravdách tam obsa
žených, k zachování pravé víry a pravé
zbožnosti. K tomuto vyzvání přidáváme
se i my a důtklivě čtenáře »Školyc
prosíme, aby si zaopatřili a také pilně
četli krásnou tuto knížku. Neměla by
scházeti v žádné rodině křesťanské, denně
by se z ní nějaký úryvek čísti měl, aby
předmětem úvahy a rozjímání byla po
celý den. Kdo pozorně přečetl knihu tuto
jednou, sáhne rád k ní podruhé, .po třetí
atd. Cte se lehce a mile, duch Tomášův
zbožný mluví z ni tak dojimavé a tklivě,
že místy islzy buď radosti, buď bolesti
vyluzuje z oka. Kéž by ctnosti, jimž

Tomáš učí a jichž sám byl horlivým
pěstitelem i u nás se ujaly, kéž by zlatá
jeho knížka byla naším vůdcem v životě,
mnohých bychom se vystřihali chyb &
hříchů, větší radost bychom měli v Bohu
& dobrém a jistěji bychom kráčeli po
cestě vedoucí k spáse. Tomáš sice posud
církví svatou za blahoslavence prohlášen
není, ale knížka jeho jest s to s pomocí
Boži z lidí svaté učiniti. Proto i my
radujme sez pocty jemu učiněné, děkujme
jemu za tak krásný dárek, který nám
dal knihou svou, prosme jej, je—li tam
již u Boha — jakož dle spisu jeho a
života za to míti máme — aby nám
vyprosil pomoci od Pána, již sám měl,
abychom knížku jeho 5 toutéž horlivostí
četli, s jakou on ji psal, a ctnosti v ní
hledané s takou pečlivostí pěstovali, jako
on. Pak bude zlatá knížka »Onásledování

Krista . i nám pomůckou vydatnou k životu
bohabojnému na zemi, vůdcem k šťastné
smrti a po smrti k nebesům, jakož byla
nesčíslným jiným křesťanům. Dejž to Bůh!

Bon. BENDL.

Obrázky z katolických missii.
Podává MAXMIIJAN \VEINBERGna

XXIV. Mučo'nice.

Velmi skvostné kvítko je to, jež ti,
milý čtenáři, dnes utrhnuv je z mohutného
stromu sv. missií podávám, avšak jsem
již předem přesvědčen, že lahodná vůně
tohoto kvítka tvé dobré srdce hluboko
dojme a novým nadšením pro naše katoli
cké missie je naplní. Poslyš tedy, co nám
vypravuje missionář v Západní Africe
P. Trilles.. On píše:

»Jedna z našich'malých křesťanských
dívek byla od nelidského otce starému,
ohyzdnému a uk'rutnému pohanu prodána
za manželku, vlastně za otrokyní. Naří
kajíc a usedavě plačíc byla nebohá násilně
zavlečena do pohanské osady E sis,
která nepožívá chvalné pověsti. Bohužel
jest nám missionářům na takové smutné

škoin B. s. P. 1901.

výjevy často se dívati, ale zabrániti jim
nemůžeme.

Brzy nastala pro naši malou Noeíii
ona dlouhá řada utrpení, ono dlouhé ne
přetržité mučenictví, jež ukončila teprv
bolestná, zdlouhavá smrt. Noelie byla,
jak již pověděno, křesťanka a pevně od
hodlána křesťankou zůstati. Její manžel,
surový to ukrutník a zatvrzelý pohan,
to věděl a vynaložil vše, aby ji k ohavným
nepravostem pohanské modloslužby svedl.
Nadarmo ——Noelie se vzpírala; Nejednou
dopadla pádná pěst tyranova na hlavu
nebohé trpítelky, nejednou bylo útlé její
tělo modřinami a ranami jako poseto —
nadarmo: Noelie se nepoddala. Ani rány,
ani biče, ani poličky, ani oheň nebyly
s to, aby její srdnatost zlomily.

Po té vymyslil si surovec jiná muka:
' 20
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ubohé byl zavěšen dlouhý řetěz jedním
koncem na šíji, druhým na noze. Uprostřed
řetězu byl připevněn dlouhý železný kůl.
Kamkoliv surovec šel, aťsi do lesa, atsi
na hon, nebo na cesty, všude musila
ho Noelie následovatí. Jindy zase zarazili
železný kůl do země a ubohá byla při
póutána k zemi, jako na př. u nás kozy
nebo krávy ke kolu přivazujeme. Celé
hodiny, dni, musila v tomto postavení
ztráviti, aniž jí kdo podal nějakého po
krmu nebo občerstvení. Ano, kolemjdoucí
neměli pro ni ani. soucitu ani politování.
V očích zaslepených pohanů nebyla než

' neposlušnou manželkou a vzpůrnou otro
kynL

Když jsem se o nezměrné bídě Noelině
dověděl, pospíšil jsem ihned do Esis.
Proč? Abych nešťastnou osvobodil? O,
můj Bože, jsou okamžiky, kdy missionář

's bolestným srdcem přiznatí se musí, že
prostředky jeho jsou nedostatečné a moc
jeho slabá. Za peníze bylo by bývalo
možno NOelii vykoupiti, ale kde peněz
vziti?

Již od několika dní nevodil tyran
Noelie s sebou, ale dal ji spoutanou řetězy
zavříti do chaty. Ve vězení tom měla
zůstati tak dlouho, až by povolila. Brzy
dověděl jsem se o jejím pobytu a pře—
mýšlel jsem, jak bych s ní mohl pro
mluviti a náboženské útěchy, bude-li
třeba, ji poskytnouti. Jedné noci připlížil
jsem se za husté tmy k chatrči. Vše bylo
pohříženo ve hluboký spánek, ano zdálo
se, že ani psi neslyší mých kročejů. Do
chaty vkročiti nebylo možná, ale stačilo,
štěrbinami v bambusové zdi zavolati do
vnitř. »Tys to, otče?: odpověděl mi
slabý hlas. Následovala krátká zpověď
& následující na to rozhřešení očistilo
duši nebohé trpitelky od veškeré i nej
menší chyby. Na konec pomodlila se za
svého tryznitele &já jsem plakal.

Následujícího dne odešeljsem z osady,
aniž jsem krvežíznivému tyranovi _mohl
jeho ukrutnost vytknouti; byl bych tím
ještě více jej podráždila Noelii uškodil.

V lesích střední Afriky roste strom,
jenž má bílou kůru a prohloubené listy.
Z kmene pry'ští se pryskyřicovitá šťáva
příjemně vonící. V koruně stromové viděti
nezřídka tmavou, neforemnou hmotu;
je to ohromné hnízdo mravenčí, jehož
obyvatelé, jichž je na miliony, nepřetržitě

na kmeni vystupují a sestupují, nesouce
ve svých zubových klištkách kousky
ulovené kořisti. Jsou to tak řečení termité,
t. j. mravenci obzvláště žraví a bojovní.
Zakousli-li se svými silnými kleštěmi do
masa, nechají se raději na kousky roz
trhati, než aby od kořisti své upustili.
Béda tomu, kdo se dostane do jejich
moci! Toliko nejrychlejší útěk může jej
zachrániti.

Když Noelie nepřestávala víru svou
vyznávati a'odpadnouti od víry stále se
zpěčovala, zavlekl ji nelidský tyran
jednoho dne k takovému stromu, na
němž bylo hnízdo mravenčí, uvázal ji
a odešel. Tento hrozný trest bývá ukládán
neposlušným otrokyním. Zdravá, silná
žena vydrží napnouc všecky síly, boj
s mravenci i několik hodin. Když potom
za dvě—tří hodiny se odváže, upadá
sice do mdlob a onemocní na dlouhý
čas, ale nicméně ještě žije. Avšak jak
dlouho mohla útlá, dlouhou trýzní sesla
bená Noelie mravencům odolati? Jak
dlouho asi trpěla? Kdož to ví? Když ji
přišli odvázat, byla již mrtva.

Teprv po třech měsících vrátil jsem
se do Esis. Mínil jsem ostatkům'panenské
mučeníce poskytnouti poslední poctu, ji
po křesťansku pochovati, jejímu pak
nelidskému tryzniteli a jeho spoluvinníkům
trpké učiniti výčitky. V lese v hluboké
jámě ukázali mi vybledlé kosti — byly
to ostatky malé naší mučenice. A v od
lehlé, napolo rozpadlé chalupě ukázali
mi lidskou kostru, ošklivýmí vředy, ne-y
zhojitelnou malomocí pokrytou — to byl
nelidský tyran. A hle! tento netvor prosil
mne nyní úpěnlivě a s pláčem, abych
ho ve víře křesťanské vyučil, jej pokřtil,
a tak od věčné smrti zachránil. Vyhověl
jsem jeho prosbě. Noelie mu byla od—
pustila a přímluva její za bývalého
tryznitele byla řyslyšena . ..

XXV. Z Brasilia.

Asi před desíti roky byli Františkáni
provincie saské od sv. Otce vyzváni, aby
řád svůj v Brasilii obnovili a tamější
duchovnísprávy rázně se ujali. Františkáni
uposlechli, do Brasilie se odebrali a za
deset posledních let značných úspěchů
na vinici '“Páně se dodělali. O jejich



požehnané činnosti dovídáme se z listu
P. Amanda Bahlmanna, ve kterém
píše:

»V městě Bahii bylo prve možno
na prsty spočítati muže, jižto ke sv. zpovědi
chodili; nyní přistupují ve větší svátky
ke sv. svátostem po stech, tak že mis
sionáři v předvečery takových svátků
často do půl noci zpovídávají. Apoštolát
modlitby má bezmála 1000 členů, kteří
pravidelně měsíčně sv. svátosti přijímají.
Totéž dlužno říci o četných údech třetího
řádu a spolku dělnického. Roku 1900.
bylo .ve Františkánském kostele rozdáno
asi 40.200 sv. přijímání. Kdežto dříve
křesťanské cvičení bylo věcí neznámou,
koná se nyní pravidelně. a

Podobná obnova křesťanskéhoživota
stalasevměstechRecife,Petiopolis
a jiných. Františkánská škola v Petro
polis vychovává 700 hochů. Hlavním'
prostředkem ku osvěžení víry jsou svaté
missie, které missionáři na žádost bi
skupů v zemi konají. Poslyšme, kterak
zmíněný již P. Bahlmann takovou
apoštolskou cestu nám popisuje. On vy
pravuje:

»Od 9. do 19. prosince konali jsme
já a se mnou tři druhové sv. missie
v městě San Lorenco. Měli jsme
2265 sv. přijímání a 2310 osobám jsem
(splnomocněn jsa od sv. Otce) udělil
svaté biřmování. Přes 300 civilních
manželstev bvlo církevním sňatkem na
praveno. Od 20. do 24. prosince konali
jsme sv. missie v káznici města Recife.
Z 537 trestanců přišlo 325 ke sv. zpo
vědi. Doufám, že dobré símě námi za
seté iu ostatních vzejde a užitek přinese.

Hned po Vánocích odebrali jsme
se do pohraničního města Itambe. Ode
dráhy bylo nám ještě 23 mil jíti pěšky.
Obyvatelé přišli nám 6 mil naproti,
s palmovými ratolestmi & kyticemi
v rukou. Když jsme vcházeli do města,
jeli před námi dvě jízdné hudební kapely,
klusala řada jezdců a doprovázelo nás
na 6000 lidí. Obávali jsme se však, aby

_ toto brasilianské »hosannac nezměnilo
se brzy v »ukřižuj ho!-, jakmile lidem
věčné pravdy zvěstovati začneme. Obava
byla bezdůvodná. Četné posluchačstvo,
všecka kázaní konala se pod širým
nebem, přijalo s vděčným srdcem slovo
Boží. Také úředníci, soudcové, advokáti

atd. přistoupili ku sv. svátostem. Zá
věrek missii byl velkolepý. Na náměstí
byla na vysoký sloup postavena krásná
socha Spasitelova a náměstí nazváno
»náměstím božského Spasitelec. Tam
konal se v poslední večer průvod s ve
lebnou Svátostí, tam bylo poslední ká
zaní a sv. požehnání. Počet účastníků,
jižto všichni nesli hořící svíce, přesahoval
deset tisíc.

Na žádost církevní vrchnosti ode
brali jsme se odtud do města A quas
bellas v provinciiPernambuco;
cestovali jsme celý den po železnici a
pak ještě 194 mil koňmo. Cesta vedla
přes vysoké hory, hluboká údolí a širé
pouště. Jedna z nich táhla se 23 mil
daleko; není tam ani vody, ani obydlí
lidského, nic než kamení a nízké křoví
a nad tím palčivé slunce. Na štěstí byli
jsme na takovou namahavou jízdu dobře
připraveni a urazili jsme onu cestu za
půldruhého dne. Celých 7 let nebylo
tam katolického kněze. Zatím usadila
se v městě jakási protestantská sekta,
zmocnila se kostela a školy a mnohé
už svedla. Jednalo se tedy o důkladnou
nápravu. V missie skládány velké na
děje a Bohu díky skutečně splnily. Všichni
obyvatelé vynikající vážností a svým
postavením, v čele místní úřady, při
stoupili ku sv. svátostem.

V Aquas bellas žije také vzdě
laný kmen indiánský, tak zv. Karejové.
Jsou nápadně úslužní a vedou život
velmi ctnostný. Jednou za rok táhnou
do lesů a uctívají tam »velkého duchac. .
Vynasnažil jsem se všemožné, abych
vypátral, klanějí-li se jednomu pravému
Bohu anebo jsou-li modloslužebniky.
Tvrdili mi zcela určitě, že věří v jednoho
Boha; toliko způsob jejich uctívání Boha
je zvláštní a tajemný.:

XXVI. „Ntyonget'.

Ntyonge je hra u některých čer
nošských kmenů v Africe velmi oblíbená.
Podobá se našemu šachu neboli dámě.
V afrických museích ve Vídni, Solno
hradě a Mnichovějest vystaveno několik
takových her, které ipro missie nejsou
bez významu, jak ihned uslyšíme.

»Byl jsem:, vypravuje missionář
P. Trilles, »mladým nezkušeným mis
sionářem. Sotva jsem přišel "do Afriky,
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byl jsem pln horlivé ohnivosti a snil
jsem oobrácenlcelých kmenů černošských.
Brzy ovšem poznal jsem, že to tak
snadno nejde a mnohá trpká zkušenost
poučila mne, že často třeba více spra
vovati se ne citem, ale rozumem.

Jednoho krásného dne přijdu ná
hodou do pohanské osady černošské.
Obyvatelé mne vlídně přijali a pohostilí
& na konec povídá jeden z černochů:
»A, jak pak, nebylo by libo zahrátí si
s námi partičku ntyonge?< »O, proč

.pak ne, od srdce rád a vám k vůli,
abych vám radost učiníln: Dobrá, sesedli
jsme se a dali se do hry. Ale já bláhovýl
Neměl jsem o hře ani potuchy, stále
jsem dělal chyby, stále prohrával, okolo
nás stálo dokola na 50 černochů; všichni
mne pozorovali a vidouce mou nejapnost
ve hře, lokty potutelně se štuchali a
z plna hrdla smáli. Konečně syt nešťastné
hry zavedl jsem řeč jinam a jal se

mluviti o náboženství. Ale nový smích,
nová porážka, a jakýsi staroch povídá
mi: »Co že, ty nás chceš poučovat?
Vždyť ty jsi tak hloupý, že tě každé
dítě v ntyonge porazil:

»Však já na vás vyzrámlc myslil
jsem si a přišed domů, zabral jsem se
do ntyonge, prozkoumal celou hru a
naučil se jí důkladně. Odté doby chodívám
zase do oné osady, hrávám s černochy
ntyonge, porážim je napořád a hru za
hrou vyhrávám. A když jsem jim byl
pořádně vyprášil, říkávám černochům:
Milí přátelé, vy nic neumíte; nechme
tedy hry a mluvme o nečem jiném.:
A černoši-vážně kývají hlavou a říkají:
»Je to pravda. ty jsi chytřejší nežli my,
mluv tedy, my budeme poslouchati.:
Začínám nejprve mluviti o věcech lho
stejných, později 0 křesťanském ná—
boženství a nejednou podaří se mi získati
Kristu Pánu nesmrtelnou duši.:

Katolický sjezd v Kroměříži. Staro
slavné město Kroměříž stalo se dne 25.
srpna jevištěm velkolepé manifestace
katolické, jež překonala všelíkě očekávání .
Tisíce a opět tisíce upřímných a věrných
katolíků naší milé Morav-y plnily město
vyzdobené prapory a slavobranami, aby
súčastnily se katolického sjezdu. Průvod
slavnostní od chrámu sv. Mořice byl
velkolepý, čítal asi 16.000 osob, a ubíral
se do sjezdové dvorany v rozsáhlém
sklenníku Květné zahrady arcibiskupské.
Sjezd zahájen byl slavným vzýváním
Ducha sv. ve chrámu proboštském sva
tého Mořice, jež vykonal J. Exc. ndp.
biskupbrněnskýFrantišek Saleský
Dr. Bauer. Dvorana, kde měly býti
slavnostní schůze, byla vkusně upravena.
Ve květinovém háji vztýčen byl sv. kříž
a pod ním sousoší sv. apoštolů slovan—
ských Cyrilla a Methoda a po stranách
poprsí sv. Otce Lva XIII. a císaře a krále
Františka Josefa I. Po jedné straně jsou

znaky koruny svatováclavské &ostatních
zemí naší říše pod prapory v barvách
národních, papežských a říšských, po
druhé straně byly příhodné nápisy z Písma
sv. a výroky vynikajících mužů. Rečnická
tribuna vyzdobena jest čalouny v barvách
národních. Na tribuně zaujali místa
ndpp. biskupové, šlechta katolická, du
chovní a světští hodnostáři. Nadšení bylo
veliké. Prostranná dvorana byla až do
posledního místečka naplněna v neděli
a to jenom spolky a deputacemí spolků
s prapory asi přes 4000 osob, ostatní
se musili tlačiti v zahradě. Po příchodu
J. E. ndp. knížete arcibiskupa T h eod o r a,
byl sjezd zahájen uvítací řečí předsedy
přípravného výboru pana Dr. Píštěckého.
Po vykonané volbě předsednictva sjezdu
promluvil a zahájil slavný sjezd pan
Dr. Jaroslav hrabě Thun z Hohensteínu
velmi krásnou řečí dýchající upřímnou
zbožnosti a duchem křesťanským. Po
přečtení mnoha pozdravných telegramů



chopil se slova J. Exo. ndp. biskup
brněnský Dr. František Sal. Bauer za
veliké ovace veškerého shromáždění. po
jehož vznešeným duchem nesoucí se
řeči modlili se všichni vyznání víry, což
dojalo tak mnohé, že slzy kanuly z očí
mužům otužilým. Pak řečnil pan Dr. Mořic
Hruban, advokát z Olomouce, veliký
obhájce katolické myšlenky a idey Cyrillo
Methodějské. Po jeho řeči překrásné
přednášeli mnozí účastníci pozdravy
sjezdu, načež přednesl druhý řečník
slavnostní řeč svou 0 socialni otázce, byl
to na “slovo vzatý pan farář z Němčic
u Kojetína Fr. Valoušek. Po této řeči
skvělé bylo panem hrabětem Thunem
podékováno řečníkům a první slavnostní
schůze skončena. Naval obecenstva byl
v neděli 25. srpna ohromný. Znalci po
čítali, že se první den sjezdový soustředilo
v Kroměříži daleko přes 20.000 návštěv
níků, Hanáků, Slováků i Valachů v krojích
národních, mužů všech stavů, kněží a
jiné intelligence. Tak minul první den
sjezdu.

Druhý den sjezdu. Za nepře—
stávajícího nadšení byl zahájen druhý
den sjezdu slavnou, pontifikální mši svatou
u sv. Mořice. již sloužil za veliké přísluhy
kněžstva J. E. ndp. kníže-arcibiskup olo
mucký, Dr. Theodor Kohn. Po službách
Božích odebraly se spolky s prapory a
ostatní účastníci v průvodu do velké
dvorany sjezdové, jež pro množství lidu
ani nestačila. Byla tlačenice o živobytí.
Po zasednutí předsednictva a slavném
uvítání ndp. biskupa brněnského a jiných
hodnostářů církevních přednesl svou řeč
pan professor Dr. Fr. Nábělek, zemský
školní rada. Mluvil přes dvě hodiny o víře
a vědě za stálého nadšení posluchačů.
Po této duchaplné, místy i žertovné řeči
přečtený nové telegramy a předneseny
pozdravy, načež vystoupil na řečniště
vdp. Dr. Rob. Neuschl, professor boho
sloví v Brně, a řečnil o manželství a
křesťanské rodině. Řeč tato odměněna
bouřlivým potleskem a nadšeným voláním
»slávy :. Pan předseda hrabě Thun ukončil
schůzi tuto o jedné hodině a shromáždění
rozchází se za zpěvu písně velehradské
ze dvorany, aby se posilnilo skrovným
obědem. Odpoledne byly jednotlivé odbory
v budově gymnasijní české shromážděny,
kdež rokovaly o důležitých odborných
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záležitostech a pak se zase všichni
shromáždili ve dvoraně ke slavnostní
schůzi, při níž řečnili vdp. kanovník'
Dr. Wisnar o významu katolictví a kato
lické církve, pak mluvil J. M. Kadlčák,
nadučitel, o školské otázce, dále řečnil
poslanec vdp. Dr. Ant. Cyrill Stojan o
autoritě v církvi a státě; řečník odměněn
ohromným, nadšeným voláním »slávyc.
Schůze skončena po sedmé hodině večer.

Třetí den sjezdu začal pracemi všech
šesti odborů sjezdových o osmé hodině
ráno. Usnašející schůze byla opět ve velké
dvoraně ve Květné zahradě a zahájena
0 10. hod. dopoledne panem předsedou
hr. Thunem. Předneseny jednotlivé reso
luce, které byly jednohlasně přijaty. Na
to řečnil vdp. Dr. Bud. Horský o spolcích.
Řeč vyslechnuta s velikou a nadšenou
pozorností a řečníku tleskáno a voláno
hřímavé »slávac ; druhou řečpřednesl pan
Fr. Stábl o katolickém tisku. Po této
řeči ukončil pan předseda hrabě Thun
sjezd tento tak velikolepý všestranným
poděkováním všem vynikajícím hodno
stářům a účastníkům a požádal J. M.
ndp. knížete—arcibiskupa olomuckěho za
arcipastýřské požehnání. J. M. ndp. kníže
arcibiskup T h c o d o r povstala 'vystoupiv
na tribunu za hromového volání »slávyc
promluvil velmi dojemně a srdečné ku
shromážděným, povzbuzuje ku osvědčo—
vání víry v životě soukromém &veřejném
a na konec udělil J. M. shromážděným
velepastýřské požehnání. Učastníci od
cházejí ze dvorany za zpěvu písně vele
hradské a písně »Kde domov můj . v náladě
slavnostní a nadšeně radodostné a ubírají
se do domova svého. Kéž přinese tento
sjezd hojného ovoce sv. církvi a drahé
vlasti naší. Kéž duchem Kristovým obnoví
se společnost lidská v zemích koruny
svato—Václavské !

Papežské jubileum. Slavně panující
sv. Otec XIII. vstoupí budoucím rokem
v 25. rok slavného papežovaní svého.
V dějinách církve je to událost velice
vzácná. Po sv. apoštolu Petru byl přes
25 let papežem jen předchůdce nynějšího
sv. Otce Pius IX. Doba papežství svatého
Otce Lva Xlll. bude povždy náležeti
v dějinách církve k nejslavnějším. Koslavě
papežského jubilea sv. Otce sestavil se
v Římě ze spolků katolických zvláštní
výbor za předsednictví kardinala vikáře
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J. E. Petra Respighiho, jenž postará se
o pioje'vy blahopřejně a poctu sv. Otce
při jeho jubileu. Doporučuje především
modlitbu za sv. Otce soukíomou 1veřejnou.
Dáledoporučuje, aby na oslavu papežského
jubilea sbírány byly milodary na Opravu
lateránské basiliky v Římě. Kněží aby
ve prospěch této opravy obětovali aspoň
stipendium jedné mše svaté; doporučuje
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Z Uh.Hradiště. Jistý studující vzdáváŘ
nejsrdečnější dík božskému Srdci Páně
a Panně Marii, sv. Otci Františku, blaho
slavenému Janu Sarkandru a sv. Janu
Nepom. a všem svatým za vyslyšení
prosby v záležitosti, kteráž rozhodla celý
běh života. Učinil jsem'dobrou volbu
stavu svého, zvoliv stav duchovní.

Vybízím by každý v těžké chvíli
vzýval božské Srdce Páně a P. Marie,
sv. Otce Františka bl. Jana Sarkandra
a sv. Antonína a jistě bude vyslyšen.

E. J. čtenář „Školy/“.

Od Jihlavy. Po celých 7 roků snášela
jsem trpké bolesti, jsouc obtížena neduhem
na prsou a v krku, tak že mi nebylo
lze ani slova hlasitě promluviti. Všech
domácích prostředků jsem použila, čtyři—
krát byla jsem v nemocnici, mnoho lékařů
sjela a nic mi nepomohlo. Již jsem si
rady nevěděla, dnové plynuli mi v pláči,
má skrovná služba mi ani tolik nevy
nášela, abych lékaře a léky 'zapraviti
mohla. Ba časem jsem si nemohla ani
chleba vydělati ani šatu zaopatřiti. Milý
Bůh na mne dopouštěl, ale neopouštěl.
Když byla bolest a bída nejvyšší, napadla
mě dobrá myšlenka, odevzdati se do'vůle
Boží a následovati Krista Pána, skrýti
se do jeho sv. oběti. Konala jsem pobožnost
k Srdci P. Marie a P. Ježíše, a k nej—
světější Rodině. Vzdala jsem se vší
lékařské rady, odevzdala se pomoci Boží
s důvěrou a cítila jsem, že jest mi lépe.

!
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dále pořádati výstavy církevních rouch
ve plospěch chudých kostelů. Pro druhou
polovici dubna r. 1902. určena jest velká
pout ke hrobům apoštolským do Říma
z celého katolického světa a ku sv. Otci;
doporučují se sbírky Petrského halíře ve
prospěch katolických missií; dále se do—
poručují ve všech diecesich jubilejní
slavnosti.

***

Díkůvzdání
bozskému Srdci Paně.

Šcěeegsqssgwsseewss“$;
FV čase adventním vykonala jsem svatou

zpověďa sv. přijímání, přišla jsem z kostela
a hle!, Jsem docela zdráva. Díky Bohu!

Přímluvníkem byl mi Patron můj,
sv. Josef. Konám své pobožnosti a ne
přestanu nikdy Bohu děkovati a prositi
za duše v očistci. . J. D.

2 Křivsoudova. Byla jsem těžce ne
mocna. V této mé přetěžké nemoci vzala
jsem veškerou důvěrou útočiště k bož
skému Srdci Páně, k blahoslavené Panně
Marii a k sv. Josefu A hle', šťastně jsem
z nebezpečí vyvázla. Umínila jsem si,
jestli se pozdravím, že to ve »Skole
B. S. P.: uveřejním &také tímto plním
slib svůj a vzdávám díky nejvroucnější
nejsv. Srdci Páně a doporoučim se na

'dále pod mocnou Jeho ochranu.
Čtenářka „ŠkolyJ'

Ze Žeranovic. Srdečně diky nejsvě
tějšímu Srdci Páně, za vyslyšení proseb
v urovnání jisté rodinné záležitosti S.J.

Od Rajhradu. Sklíčena těžkou nemoci
obrátila jsem se s důvěrou k božskému
Srdci Ježíšovu a sladkému Srdci P. Marie
a byla jsem vyslyšena. Protož plním
slib svůj & vzdávám nejvroucnější díky.
O kéž jste ode všech hodně ctěnya
milovány, nejsv. Srdce Pána Ježíše a
sladké Srdce Panny Marie. E. M.

Z Dobré u Frýdku. Nejvřelejší díky
vzdávám tímto nejsv. Srdci Páně za
vyslyšení v těžké tělesné nemocí, z níž
zázrakem jsem vyvázl. A. K.„M



Šlechetnost křesťanská,.
(Hlavní (mysl.)

lechetným býti znamena, míti srdce povznešené nad všeliké maličkosti,
povznešené k Bohu, bárajíci pravou láskou a obětavostí křesťanskou.
Takova šlechetnost není snad jen u vznešených lidí k nalezení, ale
také u prostých. Říká se, že i pod balenou bije „srdce šlechetné. Než
křesťan _je i jinak šlechetný tim, že stal se dítkem Božím na křtu sv.,

bratrem Ježíše Krista, který jsa Bohem stal se člověkem a povýšil tím naši
přirozenost lidskou. Dobře dí sv. apoštol Pavel v listu k Efesským: »Bratří, již
nejste příchozí a hosté, ale jste občané svatých a domácí Boží, založení na základě
apoštolův a prorokův.:

Šlechetný křesťan, veden jsa Duchem Božím, snáší trpělivě všeliké nepřátelství,
všeliké ústrky, rad odpouští křivdy učiněné a zapomíná. na příkoří. 0 sv. Janu
Qualbertu se vypravuje, že potkal jednou svého úhlavního nepřítele, který bratra
jeho zabil. I vida jak nemoha utéci, padl na kolena požehnav se svatým křížem,
tu sv. "Jan padl mu okolo krku a odpustil mu z lásky k Ježíši ukřižovanému.
Toť obraz pravé šlechetnosti, která nezná žadné msty. Proč bys ty, křesťané,
nemohl býti tak šlechetným a velikodušným, abys odpustil rád všem, kteří se
proti tobě provinili a nechoval v srdci svém hněv & mstu. Odpustíš-li ty, odpustí
i tobě Pán a odplacej dobrým za zlo!

Šlechetný jest hotov i veliké přinésti oběti, když toho Bůh nebo prospěch
bližního vyžaduje. Či není to šlechetná odhodlanost opustiti rodiče a přately své,
vlast svou, a odejíti do nehostinných krajin pohanských a hlásati divochům svaté
evangelium? Nebyla to šlechetnost neslýchaná od P. Damiana, že odhodlal se býti
mezi málomocnými na ostrově Molokaiském? Kdo by to dovedl učinit, nemaje
pravé lásky k Bohu? A co bratři Makkabejští? Nebyla to velkodušnost, když
přes všecky hrozby zůstali věrnými Pánu Bohu a jeho svatému zákonu a raději
zemřeli smrtí hroznou? Či nebyla to šlechetnost u té chudobné vdovy, která jdouc
do chrámu dala do schránky dva malé penízky? Na to zavolal Pán Ježíš účeníky
své a pravil: Amen pravím vám, že ta ubohá vdova více dala než-li všichni
ostatní, kteří davali do pokladny. Ostatní dali z toho co jim zbývalo, ale ona dala
z nedostatku svého všecko co měla.

Dávati na kostely, na chudobné anebo na jiné dobré účely z toho co zbývá,
jest velmi dobré a chvály hodně; ale zmenšiti své potřeby, odtrhnouti sobě od
úst, toť něco jiného, toť hodno pravého křesťana. Šlechetnost jest ctnost tak



pěkná, tak vznešená, především Pánu Bohu tak milá, že nevím, zda se jí která
jiná ctnost vyrovná! Ona ovšem jiným ctnostem dodává krásy a ceny a činí je
milými nejsv. Srdci Ježíšovo, který ve velkodušnosti své za nás na kříži umřel,
sebe nám dal v nejsv. Svátosti a učinil nás společníky království svého.

Od nejsv. Srdce Ježíšova naučme se tento měsíc pravé- šlechetnosti a
velkodušnosti a poněvadž se jí nám nedostává, prosme o ni Pána Ježíše na
přímluvu Královny sv. růžence.

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 G. II.)

Obzvláště Ti je. obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za

šlechetnost křesťanskou a na všechny úmysly,jež doporučenyjsou 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, vlast 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. 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!

Heslo apoštolské: Hlavně podporovatikatolické podniky.

Úmysl v listopadu: Křesťanská milosrdnost.
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Tiskem benediktinské knihtiskúmy v Brně.



Úmysly apoš_t___olá.tumodlitby.
V září modleme se () ll01live učení se svatému náboženství.

Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

“110 Na. slavnost: Umysly:

1. N. NeděleXIV.po sv.Ducha.Sv. Andělů strážných. Sv. ltljl,op (700)—
Za úctu ke sv Andelům str. Zdar p0utu.Za dar pokory. Záchrana mládeže.

2. Sv.Štěpána, kr. uh. (1038) -—Cisarakrál náš Za svornost národů rakouských
Za nemocnou sestru. Obrácení mladíka. Za dvě rodiny. Za duše v očistci.

3. U. Sv. Serafie a Sabiny, m. (121) — Za dar čistoty srdce. Za šťastnou hodinu
smrti. Za nemocné manžele. Napraveni jisté rodiny. Trodiče. Umírající.

4. St. Sv. Rosalie, p. (1333) — Za dar bdělosti nad sebou. Za ochranu Boží. Zbožné
& mravně vychování ditek. "I'B. H. Odvrácení moru kořaleěniho. 'i' matka.

5. Č. Sv. Vavřince Justin., bisk. (1155) — Velepastýřové nasi. Bohoslovné úslavy_
Křesťanské skoly. Povolání ke stavu duchovnímu. Klášter cistercianek,

6. P; Sv. Magna, Op (653) ——Katolické řády. Dar povolání ke stavu duchovnímu
'la dar zdiav1.'1ří ubohé rodiny. Obiácení nešťastného otce. Dar pokory

7. S. Sv. Reginy, p. a m. (251) — Dai sebezapření. Živíazemřelí dobrodinci. Škola
Napraveni zpustlé mládeže. Odvrácení pohoršení. Více osob. Křest. panny

8. N. NeděleXV.po sv.Ducha. Narození Panny Marie. — CtlteléRudiěky
BOŽI. Pokoj & mír ve vlasti nasi. Odvrácení pokušení. Hojní kajicníci.

9. P. Sv. Petra Klavera, apošt. černochů (1654) — Obrácení vých. Indie na víru
katolickou. Zdar katol. podniku missijnímu. Jistá šlechtična. Nemocný kněz.

10. U. Sv.MíkuIáše Tolot., řeh (1309) -—Za ducha obětavosti. Za pokoj a svornost
v rodině. Obrácení zatvrzelých hříšníků. Dar trpělivosti v souženi. 1-otec.

11. St. Sv. Karla Spinoly a soudr. m. (1622) — Za dar neobroženosti křesťanské. Za
. vyprošeni stálého povolání. Choromyslný kněz. Napravení pohoršeníďsyň.

12. C Sv. Guidona, vyzn. (1012) — Touha po dokonalosti. Za obrácení hříšníků.
Překonání nestřídmoslí. Pokoření nepřátel Božích. Katoliětí missionáři.

13. P. Sv. Notburgy, p. (1313) -—Dar živé víry. Za dobrou čeleď. Náležité svěcení
dne Páně. Za větší horlivost ve službách Božích. Služebné. DIVČÍústavy.

14. S. Povýšení sv. křlže (629).'— Za větší úctu ke sv. kříži. Více farností. 'í—kněží.
Dar trpelivosti v souzeni. ,Za neohrožené vyznání víry. Spolek sv. dětství.

15. N. NeděleXVI. po sv.Duchu. Jména Panny Marie. — Zvelebenísvatyň
Marianských. Vítězství sv. církve nad nepřáteli. Bratrstva růžencová. Sirotci.

16. P. Sv. Ludmily, patr. země české (937) — Pokoj &mír ve vlasti naši. Aby nás
sv. patro::ové chránili Zhožné vychování dítek v rodinách Opuštěná rodina.

17. Ú. Sv. Hildegardy,abat. (1179) — Ženské řehole ve vlasti naší. Za vychovací
ústavy. aby duchem křesťanskýmpůsobily Následováníctnosti Marie Panny.

18. St. Sv. Josefa a Kupert., vyzn. (1664) — Dar sebemrtveni. Upřímná horlivost
pro spásu duši. Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda. Jednota sv. Methoda ve Vídni.

19. Č Sv. lanuaria a spolumuč. (303) — Věrnost křesťanská Obnova společnosti
křest. Sjednocení národů slovanských u víře katol. Snahy sv. Otce Lva XIII.

20. P. Sv. Eustachia &spolumuě. (120) — Dar poslušnosti. Radostné plnění zákona
Božího. Odvrácení nesvornosti. Dar bázně Boží naší mládeži. Zpovědníci.

21. S. Sv. Matouše, apošt. P. (90) ——Horlivé učení se sv. náboženství. Sv. Otec náš.
Hojné sv. přiiímání. Nekolik evangeliček. Třetí řád sv. Františka. Kazatelé.

22. N. NeděleXVlI. po sv. Duchu. Sv. Mořice a spolumuě. (330) ——Křest. duch ve
vojsku našem. 'i' kněz. Dar moudrosti a opatrnOstí. Katolický tisk. Umlrající.

23. P. Sv.TekIy, p. m. (1.stol.). ——Věrné plnění přikázání církve. Milost Boží do
skonání. Apoštolát modlitby. Zdar duchovním cvičením. Duše v očistci.

lltlpuslky 100 dní » kaidý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
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24. U. Sv. laromira. bisk. m. 0046). — Útrpnost s nešťastnými. Mravnost mládeže.

Obrácení jisté osoby. Za ducha pravé kajicnosti. Nemocní. Touha po nebi.
25, St. Sv. Pacifika, řeh. (l721). — Dar horlivosti v dobrém. Poutní místa. Jednoty

sv. Josefa. Smíření nepřátel. Dar zdraví. Duše v očistci. Ucta k rodičům.
26. Č. Sv. Cypriana &Justiny, m. (304) — Dar sily křesťanské. Za věrnost v povolání.

Za vytrvalou pobožnost Bratrstva nejsv Svátosti. Nemocní. Dar štědrosti.
27. P. Sv. Kosmy a Damiana, m (30ó). — Uzdravení ran duševních. Za větší úctu

k nejsv. Srdci Páně Dar stálosti v dobrém. Reholnl dům. Křesťanští lékaři.
28. S. Sv. Václava, patr. země české (935). ——Pokoj a mír v zemích našich. Několik

osad. Bohulibé podniky ve vlastech našich. Úcta k autoritě. Missionáři.

29. N. NeděleX VIII. po sv. Ducha. Sv. M.Ghaela,archanděla. — Sv. Otec a jeho snahx .
Bratrstvo sv. Michaela. VítěZství církve svaté. Sesílení zásad křesťanských.

30. P. Sv. Jarolíma, uč. círk. (420). — Dar bázně Boží. Vzpružení ducha katolického.
Katoličtí učenci. Naše kněžs=vo. Zemřelí údové katolických bratrstev.

L lldpustký 100 dní :s každý dobrý skutek vykonaný na tyto' úmysly. ]

Jednou z hlavních příčinnynější Ihostejnostia vlažnosti katolíků jest nevědomost
svatého náboženství. Již ve školách jest chyba. Náboženství je sice na prvém místě
jmenováno, ve skutečnosti jest však vedlejším předmětem. Dítky nej.-iouce vedeny od
rodičů ke zbožnosti, nemají chuti ani ve škole učiti se svatmu náboženství. A čemu
se naučí, to brzo zapomenou, protože paměť jejich bývá. přeplněná jinými věcmi
kromě náboženství. To platí _io vyšších školách. A když vyjdou odtud a vrženi jsou
do víru života, tu teprve bývá smazáno, co ještě z náboženství zůstalo. Mládež
nynější na křesťanské cvičení nechce chodit, na kazaní také ne; odkud pak má bráti
vědomosti náboženské? Vzdělanci též se vyhýbají slovu Božímu, nábožensktu knihu
do ruky nevezmou (až na malé výjimky) a tím odcizují se víc a více službám Božím,
svatým svátostem a cííkvi vůbec. Neznají náboženství a proto ho nemiluji; neznají'
povinností křesťanských a proto jich nekonají. Z té příčiny je třeba co nejhorlivěji
učiti se a vyučovati pravdám svatého náboženství a milým je učinit, aby zasáhlo
kořeny svými do veškerého života soukromeho i veřejného. Pro:-me Pána o dar
učenlivosti ve vznešených pravdách nebeských.

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 všeliké úmysly & myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá.. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č.11.)

Obzvláště 'l'i je obětují za 'lvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
horlivost v učení se sv. náboženství a na všechnyúmysly,jež doporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou, vlast naši a národ nás
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. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

100 dní jednou za den. Lev XIII. :. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděle sv. Cyrille a Methode. orodujte za nás!

Heslo apoštolská: Cvičiti se v náboženství co nejvíce možno.

Úmysl v říjnu: Šlechetnost křesťanská.

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.



mmmmmmmm
,

Škola Božského Srdce Páně,
Ročník XXXV.

)/\l l/

Číslo 11.

0 Ježíši, sladká ma' naděje! ])ej, at' Tvé božské, z lásky ke mně probodene' a všem hříšníkům ote
vřené Srdce jest útočištěm duši mě ! (Sv. Mechtilda ) --- Přišel jsem, abych na zemi roznít—iloheň.

Mám si nyní přdti, aby nehořel? (ójpasžtel u sv. Lukáše) 9Gťr1>8

Modlitba Páně.

áš i otců naších Otče nebeský,
života i skonu věčný Zdroji,
nedotknut Jenž trváš v tvorstva bojí,
neskončené lásky, moci Tvojí
slunce zář a hrom jsou pouhé odlesky.

Tvému jménu celý vesmír, noc i den
stálý hymnus plný chvály, hlásá,
v plesu, i když srdce bol mu drásá,
tvor jen Tebe vzývá, v Tobě spása,
na věky Ty jediný bud' velcben.

Zemi sladkou vůní míru osvěžiž,
pokoj, vc království Tvém jenž vládne,
sešli v naše žití vratké, zrádné,
soucitu v nás probuď plamy chladné,
a nfun v srdcích vášní bouře ztiš!

(Dle Danteho)

Všemocným Tyls pánem prostoru i dob,
před Tvým zjevem šíj svou bez ustání
serufů sbor u pokoře sklání,
d'ábli v oheň pílí na Tvé přání, —
dej, by duch náš vždy byl Tvojí vůle rob!

Štědrou pravici Svou otcvřenu měj!
Odkud, Ty-li odepřeš, nám pomoc kyne?
Z níž kéž hojně darů dnes se line,
„včera“ jak ať „dnešck“ šťastně mine,
& nám chleba denní skývu požchncj!

Nespočetných \".dorů'našich zapomeň,
zdroj, jež měly v malichernó pýše,
& jak nám hruď milosrdím dýše,
odpuštění ždáme z Tvojí říše '

v v
než dozraje posledního soudu zen.

Jimiž svět; nás vábí, svůdná osidla
dej, af- s pomocí Tvou přetrhámc,
n ctnost, v křehkých nádobách již máme,
popřej, do konce ať zachováme,
nedopustí, by v nebi "ada naše prořidla! “( )hzorz .
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Něco o „oěistcitt.
(K Dušíčkám.)

ase jest »dušičekc, zase za

55 létá duch náš tam v onen\ nám neznámý posud kraj,
. kde duše lidské časné tresty

trpí, kde projití musí očistou
trpkých muk a bolestného strádání, nežli
dojdou věčné blaženosti. A tu mimoděk
se tážeme kdo jest v očistci? Jsou tam
snad i ti, kdož nám v životě na blízku
stáli pokrevenstvím, přátelstvím a láskou ?
Musí snad nyní tam hrozná trpěti muka
ti, jímž bychom ze srdce přáli štěstí
nebeské? Na otázky tyto ovšem by mohl
nám dáti jen Bůh jistou odpověď. Avšak
to víme z učení víry božské, že místo
takové, očistec jest, a že v něm trpí
duše ony, které sice v okamžiku smrti
tělesné byly bez těžkého hříchu, avšak
přece stiženy byly hříchy všedními, aneb
se na světě dosti nekály, a tak trest
časný v očistci vytrpětí musí. A mezi
těmito jr.-au, jak s velikou pravděpo
dobností za to míti můžeme, i duše“
našít drahých a milých osob, rodičů,
bratá . a sester, příbuzných a přátel naších
a byť by i ti tam nebyli, jsou tam duše
křesťanů, kteří páskou svaté víry a lásky
křestanské tak úzce s námi spojeni byli,
kteří téže církve údy byli jako my, a
tedy našimi byli bratry a sestrami
v Kristu. A proto zajisté povinností
naší jest, poskytnouti jim pomoci &
útěchy; přáním naším má býti, aby co

nejdříve opustiti mohly dušičky muka
očistcová a vejíti do slávy nebeské. Péče
o dušičky v očistci jest přední péčí
církve sv., proto při každé mši sv. za
ně se modlí, na ně vzpomíná, proto
tolikráte za ně nejsvětější obět přináší,
proto každou modlitbu církevní končí
prosbou za ně, proto ustandvíla svátek
Dušiček. Pomáhati dušičkam z očistce

jest skutkem velmi dobrým a záslužným,
skutkem lásky obětavé a proto i Bohu
milým. Sv. Brigitta (zemř. 1373) praví
o tom: »Jestliže modlitbami svými jednu
dušičku z očistce vysvobodíme, činíme

co Ježíši Kristuizrovna tak milé jest
a příjemné, jako bychom jej samého
vysvobodili. Tento důkaz lásky nám on
jednou odmění a až přijde čas, k našemu
dobru obrátí.: Slova tato četl kdysi
papež Benedikt XIII., jenž v pověstí
svatosti zemřel a slova ta učinila nan

taký dojem, že se viděl puzena veřejně
s kazatelny vyzývati lid věřící k takým
skutkům obětavé lásky pro dušičky. Sám
konal o předmětu tom neméně nežli
60 kázaní, která také tiskem vydal na
poučení jiných. '

Sv. Brigitta, kterou Bůh hojnými
zjevenimi obdařil, praví, že z očistce
zaslechla tato slova: »Kdokolinás z tohoto

trápení vysvobodí, ten bude za to hojně
odměněn.: A jindy zase uslyšela jasný
hlas řkoucí: >O Pane Bože, odplatiž
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podle nestihlé moci své tisíckráte lásku
všem těm, kdož modlitbami svými nám
pomáhají a nás k jasu blaženosti Tvé
pozdvihuji.: Tatáž světice slyšela jednou
anděla řkouclho: »Velebeni buďtež na

zemi ti, kdož přímluvami, dobrými skutky
a tělesnými útrapami dušičkám v jejich
očistci pomáhají.:

A veliký světec Bernard praví: »Vše,
co z lásky pro duše zemřelých činíme,
obrátí se nám v milost a po smrti
budeme z toho míti stonásobný užitek.:

Péče o duše zemřelých jest tedy
Bohu milá, duším v očistci užitečná a
a nám samým prospěšná, proto také
namahá se nepřítel náš a spásy duší,
satan, aby pokud možno nás od dobrého
tohoto konání odvrátil. Z tohoto jeho
úsilí, prýští se nevěra v nesmrtelnost
duše, nevěra v možnost odplatu a trestu
na věčnosti; proto hlásají také stoupenci
jeho, není nebe, není pekla, není očistce,
člověk zemře jako to hovado a je po
všem, nema duše. Vše toto ale příčí se
zjevení Božímu, je tedy klamné a lživé.
Co se týče očistce, učí nás o něm písmo
svaté i rozum náš.

Již 300 let před Kristem Pánem
známa byla víra v očistec. Velitel vojska
israelského proti nepřátelům Judas Ma
chabejský, viděl k zármutku svému, že
v jedné bitvě více padlo israelských.
[ šel aby je pochoval. Dříve ale pro
hlédl oděv jejich a tu viděl, že měli
pod oděvem schováno něco z darů model.
[ poznal ihned, že pro tuto příčinu
zabiti byli. ] obrátili se všichni !( modlitbě
a pravili, aby to provinění, kteréž se
stalo, v zapomenutí dáno bylo. A vůdce
učiniv sbírku, poslal 12.000 drachem
stříbra do Jerusalema, aby obětována
byla obět za hříchy mrtvých, dobře a
nábožně mysle o vzkříšení. Proto svaté a
spasitelné jest myšlení za mrtvé se modliti,
aby hříchů sproštěni byli. (2. Mech. 12.)
Jelikož ale v nebi jen duše úplně čisté

jsou, proto nemohou tam od hříchu
očištěny býti; v pekle pak se nic již
neodpouští, musil Judas věřiti v očistec.

Spasitel náš Kristus Ježíš učí
v krásném svém kázaní na hoře, kterak
máme býti milostivými a rádi odpouštéti
nepřátelům. Praví otom, jenž nechce
se smířiti, že uvržen bude do žaláře:
»Amen pravím tobě, nevyjdeš odtud
dokudž posledního penízku nenavrátíš.:
(Mat. 5, 26.) A místo toto, z něhož jen
po zaplacení úplného dluhu, až po vy
trpení všech trestů časných, lze vyjití,
jest očistec.

A sv. apoštol Pavel praví dosti
jasně (1 Kor. 11, 15): Žádný nemůže
jiného základu položiti mimo ten, kterýž
položen jest, jenž jest Kristusa Staví-li
pak kdo na ten základ zlato, stříbro,
drahé kamení, anebo dříví seno a strniště
zjeveno bude na díle jednoho každého.
Den Páně zajisté ukáže nebo v ohni
to zjeví, a jednoho každého dílo, jaké
by bylo, oheň zkusí. Zůstane-li čí dílo
které vystavěl, vezme odplatu, pakli dílo
shoří, vezme škodu; sám ale bude spasen,
avšak tak jako skrze oheň.: (Očistec.)

A Spasitel mluvě o hříších proti
Duchu sv. praví, že nebudou odpuštěny
ani na tomto ani na onom světě. Jsou

tedy hříchové, kteří i na onom světě
odpuštění býti mohou, a to v očistci.

Víru v očistec měli svatí otcové

všech dob, i všichni pravověrní křesťané.
Již veliký učenec křesťanský Origenes
(1- 253) píše o očistci, vykládaje místo
sv. Pavla svrchu uvedené.

Dionysius Areopagita (1'96) vypravuje
o jednom křesťanském pohřbu, při němž
představený sboru k mrtvole přistoupil
a vroucnou modlitbou Boha prosil, aby
zemřelému všecky hříchy- ze slabosti
lidské spáchané. odpustil a jej do světla
věčného, do říše živých přijmouti ráčil.

Totéž vyznává sv. Augustin (1-430)
jenž promlouvaje o onom místě svatého

21*
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Pav-la, že »bude spasen, ale jako skrze
oheň: dí: »Slovy těmito nepraví apo
štol, že by byl očištěn od těžkých hříchů
nýbrž jen od lehkých. Címlvětší ale je
počet hříchů těžkých, tím déle musí duše
v tomto ohni očisťujicím zůstati.:

Sv. Řehoř V. (+ 604) vyznal víru
v očistec těmito slovy: »Vím,.že po tomto
životě někteří v plamenech očistcových

musejí zadost učiniti.:
A církevní sněm tridentský, slavně

prohlásil v 25. sezeni víru církve ka
tolické v očistec.

Než i zdravý rozum lidský uznává
očistec. Moudrý Sirach praví: iDobro
činnost jest živoucím'přljemná, neodpírej '
ji ani mrtvým.c (Sirach 7, 37.) Kdyby
byla jen věčná odplata v nebi a věčný
trest v pekle, pak by bylo vyznání toto
zajisté zbytečným, neboť nebeštané ne
potřebují dobročinnosti živých a těm
v pekle pranic neprospívá. Čím více
rozum přemýšlí o stavu budoucím duší
zemřelých, tím více dospívá k poznání, '
že musí očistec býti. Neboť na zemi
vidíme lidi zcela špatné, lidi skoro dobré
a lidi úplně dobré. Pro 'zcela zkažené
'a zlé jest peklo, pro zcela dobré jest
nebe. Jelikož ale lidé jen z části dobří
do nebe vejíti nemohou, do pekla ale
přijíti nezasluhujl, musí býti ještě třetí
místo, kde se nedokonalostí zbavují a
a očištěni bývají, a to jest očistec.

Tak zjevení rozumu nám praví, že
očistec býti musí, proto také víry se
drží církev naše katolická.

Další otázka ale jest: co jest očistec?
Svatý Augustin nám odpovídá: »Očistec
jest místo, v němž ony duše chovány
jsou, které se nalézají uprostřed mezi
dokonalou blažeností vyvolených a za
vržením zatracených, a to tak, že zde
za malé chyby a nedostatky, s kterými
do nebe vejíti nemohou, dosti činiti
musejí.: Očistec jest místo, kde se do
plňuje to, co se zameškalo v životě, jest

to očistec duše, která úplné čistoty
v životě nedbala.

Očistec jest místem přípravným
k nebi. Kde musí se duše zdokonaliti,
aby tak připravena byla k slávě věčné.
Příprava tato jest ovšem s mnohými
bolestmi a útrapami spojena. Nežli jest
duše očištěna, musí vytrpěti trest za
hříchy lehké, které ještě na ní lpí.
A tento trest jest hrozný. Neboť 1. jsou
duše v očistci oloupeny o tu ve
likou blaženost viděti Boha, Stvořitele
a Otce, Spasitele a Posvětitele, po němž
tak horoucně touží. Jsme-li vzdáleni

toho, koho vroucně milujeme a ne—
můžeme-li k němu přijíti, pak zajisté
nás to bolí. Jistě více to bolí duše

v očistci neboť prahnou po Bohu a posud
k němu se dostati nemohou. Jestliže

svatý apoštol Pavěl ještě za živa volal:
»Přeji si rozdělen býti (umříti), abych
s Kristem spojen byla, čím více přejí
si toho duše v očistci, které již od toho
světa se odloučily? Duše v očistci znají
radosti nebeské, touží po nich a nemohou
jich posud dosíci, jaká to pro ně muka.
Jakých radostí pocítili mnozí sv. mučenici
již zde na zemi v Bohu a s Bohem!
Tak sv. Vavřinec jsa pečen na rožni
plesal a se radoval, neboť byl již u Boha.
A duše v očistci takových radosti po
strádají.

2. Trpí duše v očistci hroznými
výčitkami svědomí. Trojimyšlenka
je trápí a sice: a) na všecko to zlé,
kterému se mohly vyhnouti a nevyhnuly,
b) na všecko to dobré co konati mohly
a nekonaly a c) na nebe, kde by daleko
větší blaženosti byly došly, kdyby byly
na světě zlého se varovaly a dobré činily.
To slovo: »Kdybychbyla toje trápí;
svědomí jim stále vyčítá, jen svou vinou
musíš tak dlouho bez nebeských radosti
zůstávati.

3. Trpí duše v očistci i ci
telné tresty o nichž nemáme ponětí.
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Sv. Bonaventura pravi : »Nejmenší trest
očistcový jest mnohem větší a bolest
nější nežli největší trest tohoto světa..:
Podobna jsou muka očistcová mukám
pekelným, ovšem že netrvají věčně. Jsou
to muka, která tak duši trýzní, jako
muka smyslů našich způsobená ohněm.
Proto církev naše modlí se za duše

v očistci, aby »sproštěni byly žáru
očistcových plamenů-.

Nuže tedy jestliže to vše dohromady
uvážíme, zdaž nebudeme povzbuzeni,
abychom sami i všedních hříchů se co
nejvíce varovali, abychom neustále se
káli a za hříchy božské prozřetelnosti
zadost činili? Zdaž nepohnou nás muky
očistcové k tomu, abychom mysly své
na uzdě drželi i v maličkostech věrni

byli a vždy osud svůj v očistci na očích
měli? Ciňme pokání dokud čas jest a
hleďme, abychom skrze plnomocné od
pustky trestů časných, očistcových spro
štěni byli. Avšak nezapomínejme i na
ty, kdož nyní v očistci trpí. Vždyťjsme
dosti bohatí a můžeme z přebytku na
šeho jim hojně přispivati. Mše svatá,
modlitba, dobré skutky všeho druhu,

plnomocné odpustky, tot poklad nevy
čerpatelný, který duším v očistci darovatí
můžeme. Vrozená láska k zemřelým,
soucit s jejich bídným stavem, jejich
slabost k vlastní pomoci a vůle Boží,
to vše žádá od nás, abychom se dušiček
ujímali a jim ku pomoci spěchali. A ne
učiníme to nadarmo. Až očištěny jsouce
do nebe vejdou, splatí nám vděčností,
již jen svatí schopni jsou, dluh; mocná
jejich přímluva u Boha, pomůže nám
na zemi bohabojně žíti a pakli přece
by duše naše do očistce se dostala,
láska svatých nás brzo z něho vysvobodí.
Co tedy pro duše v očistci činíme, to
ukládáme si sami prp sebe v budoucnosti.
A Bůh sám, jenž odměnu přislíbil za
každý sebe menší skutek lásky, zajisté
bez odměny nenechá skutky lásky obě
tavé. Spojme slabé a nehodné volání
své s mocnou modlitbou Neposkvrněné
královny nebeské matky to trpících
dušiček a s modlitbou všech svatých
na prospěch duší v očistci, tak aby
církev vítězná i bojující v jednotě volala
k milosrdenství Božímu za milost a od

puštění pro církev trpící. Bon. Hmm.WĚWĚŘŠĚĚWWW
Život blahoslaveného Františka Cleta,

kněze z tovaryšstva missie svatého Vincence z Pavla.
(Ost-tek.)

gluha Boží na blabovůli císa—
. * řovu nespoléhal. Čekal smlť

*_*—„.ltak za 15 anebo 20 dní.

Ái Píše: »Díky Bohu chystám
se na tento rozsudek a jeho provedení
trpělivě a klidně říkaje se sv. Pavlem:
»Kristus je můj život, smrt je můj zisk.:
Na smrt se připravoval co nejsvědomitěji.
Modlil se ještě více než dříve. Každý
den se knězi Šenovi zpovídával. Když ho
křesťané litovali, odpovídal; »Užitečno

mi zemříti; ničeho se nebojte, 'důvěřujte
v Boha, nespouštějte se víry, snášejte
všecky muky a zkoušky z lásky k Bohu
trpělivě, bude-li třeba až do smrti.:
Ještě šest neděl od posledního před
voláni k soudu měl bl. Clet trpěti. Po
celý čas od svého zatčení. až do po
slední chvíle mnoho vytrpěl. Píše—li
nicméně: »Nám v našem vězení nic

nescházíc, ta slova je třeba přičísti na
vrub trpělivosti. Popisujeť v jiném listě
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čínské věznice a praví: »Pobyl jsem
v 27 žálářích než jsem se dostal
z Honanu do U-čang-fu. V žaláři jsou
se mnou zavření: vražedníci, lupiči,
zloději.: Zajisté pro člověka svatého
strašná to společnost! Bylo mu ovšem
povoleno si na stravě přilepšiti a zvláště
Spoluhratr Lamiot mu velice v té příčině
pomáhal, ale kromě trápení o kterých
jsme se již zmínili, musil dávati nohu
každý večer do velikého dřevěného
šroubu a tak ji míti zašroubovanou až
do rána. Druhou nohu neměl sice ve

šroubu; byla volná, ale za to ho ne
výslovně brněla a bylo mu zima. Jak
s ním mnozí žalářníci nakládali, jsme
také slyšeli. Jeho předpověď, že ho chytnou
a dají do klece, jako ty dva ptáky chytil
a je do klece dal, se také vyplnila. Po
dobajít' se čínské žaláře velikým klecím.
V žalářích čínských jsou „totiž velké cely,
světnice. do kterých se asi 27 lidí vejde,
v těch celách jsou samé přehrady na
způsob klecí nadělané a v takových
přehradách jsou vězňové; proto říkají
Číňané vězeňským celám klece. Konečně
nastala našemu blahoslavenému doba
vysvobození. Bylo to dne 17. února 1820.
Z Pekingu přišel od císaře Kia-kinga
rozsudek: »Evropan Liéu (t. j. čínské
jméno Cletovo) vetřel se po tajmu do
Číny, změnil své jméno, kázal v pře—
mnohých krajích evangelium a mnoho
lidí tím způsobem svedl (totiž že stali se
křesťanyl); proto bude na kříž vyzdvižen
& oběšen.: V Číně panuje obyčej: že
jakmile dojde císařský rozsudek, hned
na to je vykonán. Tedy dne 17. února
r. 1820. ráno vstoupili soudní zřízenci
do cely, ve které Clet byl uvězněn a
pokynuli mu, aby šel s nimi. Clet ne
věda, že rozsudek došel, tázal se jich:
»Přivedete mne sem zase zpět?: Když
se neměli k odpovědi, pobízel jich kněz
Sen: »Rekněte jen pravdu, Evropané se
smrtí nebojí.c [ řekli bez obalu, že se

více do cely nevrátí. Náš blahoslavenec
právě téhož dne přijal svaté přijímání,
byl tedy s Kristem Pánem co nejúžeji
spojen, proto se těšil, že se s Ním na
vždy spojí a nikdy více od Něho ne
odloučí. Nebeská radost zářila při té
zprávě z jeho tváří, blaženě se usmíval,
jen jednu milost si ještě přál; co to asi
bylo? Chtěl si se spolubratrem Šenem
o něčem pohovořiti. Když mu to povolili,
ještě naposled žádal si od něho svaté
rozhřešení. Vyzpovídal se. Byl přece
čistý & nevinný jako anděl, ale nechtěl
se žádnou chybičkou před svého Soudce
předstoupit. Jak bylo při tom dobrému
knězi, když dával naposled svému du
chovnímu otci a představenému roz
hřešení? Plakal hořce, bolest svírala mu
lítostí srdce! V té samé chvíli obklopili
všichni" věrní křesťané svého drahého

duchovního pastýře a prosili ho sepjatýma
rukama o svaté požehnání. Svatý mučenik
je požehnal svatým křížem, těšil je a
prosil, aby nad jeho'smrtí netruchlili:
»Radujte se,: pravil, »že mně Pán Bůh
dáva milost umříti pro Pána Ježíše!
Služte Bohn horlivě po všechen čas;
nikdy se sv. víry nespouštějtela Před—
stavený pekingské missie (P. Lamiot)
dal sluhovi Božímu zhotoviti nově šaty,
aby se mohl, až půjde na popravu, slušně
obléci. Křesťané prosili ho, aby si nové
šaty oblékl, ale dojemně odpov =-.lěl:
»Chci jako kajicník a ne jako m: 'eník
umříti.: Pak vyšel zcela vesel z cely
a soudní zřízenci vedli ho na ,; »ravištč.
Bylo za městem. Stála tam šibenice,
podobná kříži. Jakmile tam přišli, prosil
bl. Clet, aby se směl několik okamžiků
pomodliti. Obdržev povolení klekl si na
kolena a vykonal krátkou modlitbu.
Potom vstal a pravil pacholkům: »Svažte
mne.: Vyzdvihli ho ihned na šibenici,
a přivázali ho provazy u krku, ruce
mu přivázali na zádech a nohy mu po
stavili proti sobě. V Číně je smrť za



rdoušení velice těžká. Nezatáhnou provazy
hned u krku, ale nejprve škrtí ho a
pak provazy povolí, aby měltěžký smrtelný
zápas; tak to opakují třikrát. Mnozí
křesťanéchtěli tento těžký smrtelný zápas
našemu mučeníku ušetřit; dali pacholkům
peníze, aby ho při škrcení netrápili, ale
nebylo to nic platno! Třikráte zakusil
i náš blahosla'venec smrtelné úzkosti.

Tak dokonal svatý život svůj maje 71 let
a 6 měsíců. Kněz Sen byl i s věrnými
víře křesťany za měsíc poslán do vy
hnanství. '

* * *

Bl. Jan Gabriel Perboyre, mučeník,
spolubratr bl. Františka Cleta píše v listě
ze dne 25. září roku 1837. o trestech,
kterými si vzpomněl všemohoucí Bůh
na pronásledovatele bl. mučeníka Páně.
Tak vzpomíná mandarina, který dal
bl. Cleta pro slova: »Milý bratře, nyní
mne soudíš; avšak za krátký čas bude
tě můj Pán soudit: 30 ranami po hlavě
a po tvářích zbit, a dí, že té samé chvíle
co blahoslavený mučeník na kříži umíral,
upadl u císaře v nemilost a jako vele—
zrádce, jak již bylo pověděno zemřel.
Též píše, že“bl. František v žaláři u—čang
fuském před svou smrtí jednomu ka
techetovi, t. j. světskému učiteli kře
sťanského náboženství, pravil: »Teď mne
soudí; ale císař, který mne soudu vydal,
za nedlouho zahyne; neboť míra jeho
zločinů je vrchovata.< Za půl roku po
smrti blahoslavencově skutečně hrom

do císaře Kia-kinga udeřil a všeobecně
se za to mělo, že ho Bůh za proná
sledování nevinných křesťanů potrestal.
Dne 19. ledna r. 1835. psal nový před
stavený missionářů francouzských, laza
rista P. Torrette (čti Torret) p. Etiennovi,
generálnímu prokuratoru tovaryšstva
missie. Pohané, kteřínejsou nesmířitelným
záštím ku křesťanům zaslepeni, řikali:
»Hleďte, všichni, kteří křesťany proná
sledovali, zahynuli. Od té doby co usmrtili

starého Liéua (čínské jméno Cletovo),
ještě jsme neměli dobrých žní, jde na
nás neštěstí za neštěstím. Vidíte jak ti
tři udavači otce Liéua smutně skonali:
jeden (totiž otec zrádcův) snědl ze zu
řivosti ve své poslední nemoci svůj
vlastní jazyk; druhý (byla to matka
zrádcova) snědl ve vzteku své vlastní
prsty; a třetího (zrádce Cletova) našli
na poli, rozpuknutého na dvě, zemřel
náhle rozpukl se ve dvě a vykydla se střeva
jeho. Tyto tresty Bbží zanechaly zvláště
u křesťanů hluboký dojem. Křesťané
považovali všeobecně bl. Františka za
svatého. Próto jakmile vypustil ducha,
hned chtěli křesťané všecky ostatky po
bl. Františku zachovat. Především koupili
jeho šaty, ve kterých na kříži zemřel,
ano ivšecky nástroje, kterými byl mučen
byli jim drahé a vzácné. Skoupili i okovy,
řetězy a želízka, kterými byl spoután.
Tělo jeho bylo sice pochováno na místě
popravném, na poli zločinců zvaném,
ale vykopali je a pohřbili na křesťanském
hřbitově na »Růžové hořec nedaleko

U-čang—fu, kdež i po 20 letech bl. Jan
Gabriel Perboyre byl pochován. Křesťané
tak si bl. Cleta vážili, že jeho hrob
velice rádi zdobili a bylinám, květinám
ano i trávě na jeho hrobě velikou moc
v nemocích připisovali. Cleta velice často
za přímluvce u Boha vzývali a poněvadž
nezřídka od něho pomoci došli, i ku hrobu
jeho putovali. Ve spisech o jeho blaho—
řečení projednávajících čteme, že když
na kříži umřel, nastala v městě Pekingu
a okolí velika tma, která trvala tři dny;
tak že se zdálo, že se slunce úplně
zatmělo. Mezi uzdraveními, která se na
jeho přímluvu u Boha stala, čteme
o uzdravení jisté anglické dámy, jménem
Markéty Goldsmuttové, kterou lékaři za
nevyléčitelnou prohlásili, pro dva těžké
neduhy, a která se nicméně vzýváním
bl. mučeníka náhle a úplně uzdravila.
Bl. Jan Gabriel Perboyre, kněz z to
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varyšstva missie jsa novicmistrem častěji
si prohlížel šaty Cletovy a provaz, kterým
byl zardoušen a zahořel takovou touhou
po koruně mučenické, že jedenkráte
ukazuje je novicům v Paříži zvolal: »Po
patřte, tác šat mučeníka, toť šat P. Cleta,
hle, to provaz, kterým zardoušen byl.
Jaké by to bylo štěstí, kdybychom také
tak zemříti mohli.a Za nějaký čas po
smrti bl. mučeníka začal proces jeho
blahořečení.- Zkoumalo se v Paříži,
v Grenoblu, Annecy (Annesy) a v Číně,
zdali skutečně tak svaté žil a umřel

jak se za to všeobecně mělo. Mnoho
svědků veskrze neúhonných a poctivých
bylo pod přísahou vyslechnuto. Všichni,
kdož sluhu Páně znali anebo o něm

z hodnověrny'ch úst slyšeli, potvrdili na
svou víru a duši, co byli 0 jeho životě
a ctnostech věděli a slyšeli. Bylo vše
nade vši pochybnost jisté. Vše bylo
náležitě propátráuo & již r. 1843. dne
9. července dovolil sv. Otce Řehoř XVI.,
aby se v práci na Cletově blahořečení
pokračovalo a udělil sluhovi Božímu
název »ctihodnýc. Když pak r. 1859.
pan biskup Delaplace (Delaplas) pana
biskupa Če-kiangského msgr. Speltu
o Cletovo tělo prosil, odepsal mu nejdp.
následovně: »O kdybyste věděl, jak
osobnost páně Cletova mezi všemi mis
sionáři, kteří do Číny přišli, vyniká;
jakou vzácnou památku po sobě zanechal !.
Potkal jsem se s mnohými křesťany,
kteří jeho péči svěření byli, ale nikdy
nemohou se dosti starého Liéua vyna
chválit. Missionáři a hodně mnoho kře

sťanů si přejí, aby ctihodný mučeník
Clet tu zůstal a je chránil. Rádi by
postavili kostel a postavili mu tam pomník.
Zkrátka, nechtějí dOpustit, aby bylo tělo
jeho odvezeno a chtějí všech prostředků
použiti, aby si je zachovali.: Roku 1868.
se přece panu biskupovi Laplaceovi
podařilo tělo blahoslaveného dostat a
již začátkem roku 1869. bylo do mate

řince lazaristů v Paříži převezeno Dne
27. května r. 1900. byl František Clet
s ostatními 76 mučeníky umučenými
v Číně, Anamu a Tonkíngu sv. Otcem
Lvem XIII. prohlášen za blahoslaveného.

Máme tedy nového přímluvce u Boha,
jeho přímluva je mocná! Zdá se, že
Bůh chce zvláště nově blahoslavence a

světce vyslyšet, když se k nim na
modlitbách utíkáme. Nasvědčuje tomu
aspoň následující událost popsána v leto
pisech tovaryšstva missie, ročník 1900.

V Paříži, hotel Dieu (Nemocnice ——Dieu : Bůh)
dne 10. června 1900.

Blah. Clet nám ukázal svou moc
u Boha. Máme zde 28letého člověka
s nemocným kolenem. Měl pakostnici
kloubů, z jednotlivých kloubů tekl hnis
(materie); byla to těžká nemoc. Opatrovali
jsme nemocného již 7 měsíců, nemoc
se však horšila. Nemocný neměl žádné
chuti k jídlu a nemohl spát. Pátého
června t. r. přišli do sálu čtyři lékaři
nemocného operovat. Uznali, žeje Operace
velice potřebná, chtěli mu uříznouti
nohu. Poněvadž se však nemocného
netázali o dovolení, nechali toho. Když
se lékaři vzdálili, pravi milosrdná sestra
L., řekla jsem nemocnémuz' »Váš stav
je velmi nebezpečný; máte nohu
velice nemocnou; chcete-li, můžeme
k novému blahoslavenému vykonat devíti—
denní pobožnost.: Vyložila jsem mu, že
je nový blahoslavený spolubratrem blaho
slaveného Perboyra (Perboára), na kterého
se všichni v kapli velice rádi dívají.
Nemocný na to odvětil: »Oano, uznávám,
že jsou lékaři se svou vědou u konce,
musím se na mocnějšího obrátit.a Ihned
započal vykonávati devítidenní pobožnost;
& hle, téhož dne s chutí pojedl a klidně
strávil noc. Od té doby se nemoc zlepšila
-a když lékař dne 9. června obkladek
s kolena oddělal, byl celý překvapen;
koleno již nehnisalo a s udivením zvolal:
»Rána se již zacelujec a nemocnému
řekl: »Vaše rána se hoji.<<Nemocný se
jen usmíval.

Dne 9., 10. a 11. listopadu konala
se slavná třídenní pobožnost ke cti
blah. Františka Cleta ve Štyrském Hradci.
Dne 10. t. m. měl nejdůstp. prelát a
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poslanec K. sloužiti pontifikalní mši sv.
Celý týden byl nemocen a nemohl mše
svaté sloužiti, poněvadž musil užívati
v noci léků. Jak ale velice bl. Františka

prosil, aby mu té milosti přece na Panu
Bohu vyžádal, aby v ustanovený den mši
svatou sloužiti mohl; A bl. František
pomohl. Nejdp. prelát jsa docela zdrav
téhož dne pontiňkalní mši sv. sloužil!
Čest a chvála budiž vzdana blahosla

venému mučeníku Františku Cletovi!

%$
$%.$%,

Milí čtenáři! Zajisté byste i vy něco
pro svatou víru učinili! Nuže milujte
víru svou! Nestyd'te se za víru nikdy
a za žadnou cenu! Modlete se, aby
víra svata v našem drahém národě přišla
k zasloužené cti; nedejte se od víry
pravé, víry svato-Vaclavské jaktěživi od
vratit. Víra svatá je náš nejdražší poklad
na světě. Buďte trpělivi v kříži, jest to
velika milost “něco z lásky k Pánu Ježíši
trpěti. Chybuje-li trpělivost, modlete se,
všecko modlitbou překonáte!

Duch svatého Františka Saleského.
Podává FB. KLÍMA. (C. d.)

7. Jak důmyslně dovedl světec
bližního omluviti.

Stěžoval jsem si jedenkráte světci,
že někteří chudí rolníci, kteří byli tak
chudí jako Job, když seděl na smetišti,
při tom pak na velké pány si hrali, vždy
jen o šlechtickém původě a o nesmírném
bohatství svých předků mluvíce.

I odpověděl světec vlídně &laskavě:
»Co vlastně tím chcete říci? Mají-li tito
chudí lidé snad dvojí chudobou býti sklí
čeni? Čím častěji o bohatství svých
předků, vypravují, tím méně. pociťují
chudobu a nouzi, v níž žijí. Připomínám
si jistého řeckého mladíka v Athénách,
který v blouznění se domýšlel, že jest
nejbohatším v celé říši.. Když pak přáteli
z tohoto domnění byl vyveden, žaloval
je soudně, proto že prý zbaven byl svého
bohatství. Proč se tedy těm lidem divíte?
Jestiť vlastností šlechticů, že i v neštěstí
neztrácejí mysli. Slechtic podobá se palmě,
jež se nikdy neohne pod břemenem.
Kéž ti lidé jiných slabostí nemají! Kdož
by zde nevzpomněl na nešťastné _apro

klatě souboje ?. Světec tuto poslední větu
skončil hlubokým povzdechem.

Jistý úd duchovního spolku dopustil
se nerad a z pouhé křehkosti lidské
jakéhos provinění. Věc ta byla přísně
posuzována, a 'mnozí neměli dosti pří
hany pro ubohého pobloudilce. Světec,
který byl přítomen, když nad ubožákem
přísný soud byl držan, neřekl leč slova:
»O té bídy a slabosti lidskéhl Jindy
opět ulevil srdci svému výrokem: »My
jsme ze samých slabostí a mdlob složení.
Jindy zase omlouval pobloudilce slovy:
»Nic nemůžeme sami ze sebe, leč hřešiti.:
Jindy když kdosi jakéhos poklesku se
dopustil,omlouvalsvětecpadléhovýrokem:
»My bychom ještě hůře zhřešili, kdyby
nás pravice Boží nedržela, a kdyby Pan
nás nevedl, jako otec vodí nezkušené děti..

Když pak karání a posuzování ne
bralo konce, ano když věc ta vždy
živějšími barvami byla líčena, zvolal
světec: »O toho blahého pobloudění,
z něhož tak mnohé dobro vzešlo. Vězte,
že tato duše byla jako mnohé jiné na
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věky zatracená, kdyby se poklesku toho
byla nedopustila. Tento poklesek bude
nejenom jí, nýbrž i mnohým jiným po
bídkou k ctnostem.: Tato prorocká slova
mnozí ve zlou stránku vykládali.

Leč budoucnost do'svědčila, že světec
mluvil pravdu ;neboť hříšnice tak oprav
dově se polepšila, & tak blahodárně na
vůkolí působila, že čest a sláva Boží
byla rozhojněna a rozmnožena.

8.0 pokárání.
Tento můj duchovní otec často mne

káral z mých pokleskův, a ku pokárání
připojoval slova: »Mám za to, že mi za
pokárání budete vděčen, neboť nemohu
vám lepším způsobem přátelství pro—
kázati. Ano i já. jen z toho bych uznal,
že jste mým upřímným přítelem, kdy—
byste i vy za stejných okolnosti mne
náležitě pokáral. Avšak vy jste v té věci
jaksi vlažný a obezřetný. Láska má
obyčejně oči zavázány, onat se neptá
po okolnostech, ona jen slepě v před se
ubírá a nedbá žádných ohledů.

Že pak vás upřímně a srdečně miluji,
nemohu ani stopy nedokonalosti na vás
trpěti. Rád bych, aby syn můj tak byl
bezúhonným, jako byl syn sv. Pavla
Timotheus. C0 u jiných lidí, kteréž méně
miluji, bylo by pouhým komárem, to
u vás, kterého, Bůh mi svědkem, upřímně
miluji, vyrůstá ve slona.

Nebyl-li by lékař hoden trestu, a ne—
musil-li by slouti' ukrutníkem, kdyby
nechal nemocného umřít pouze z té
příčiny, že neměl tolik odvahy, aby rány
nemocného obvázal? Rána, kterou ude
říme někoho jazykem, způsobena v pravý
čas, prospívá duši právě tak, jako po
ranění těla, kterýmž může nemoc ne
bezpečná býtí odstraněna. Vstřiknutí
krve v pravou dobu nejednomu zachovalo
život, tak i pokárání v pravý čas mnohého
vyrvalo z věčné záhuby.

9. Láska světcova ku kněžím.
Jistý duchovní, který svým životem

tropil nejedno pohoršení, musil býti
vsazen do žaláře. Duchovní rádcově

biskupovi snažili se světce v tom utvrditi,
aby provinilce trestal tak, jak zákon žádá.
Světec dal se přemluvití, zanechal vlíd
nosti a laskavosti, a dovolil rádcům
svým, aby naložili s provinilcem dle
svého zdání. Kromě pokut, jimiž i v ža
láři byl sklíčen, bylo mu uloženo, že
půl roku nesmí žádného církevního úkonu
se súčastniti. Leč tato přílišná přísnost
měla právě opačný výsledek. Neboť ne
jenom nebyl tím kněz polepšen, nýbrž
byl ještě více roztrpčen a ve zlém
utvrzen. Tak že musil konečně i farářské

hodnosti se vzdáti a diecesí opustiti.
Dokud byl v žaláři,_podrobil se všemu,
ano byl tak pokorný, že lítost, kterou
jevil, slibovala nejlepší ovoce trvalého
polepšení. Plakal, prosil a sliboval hory
doly. Když mu bylo oznámeno, že jest
zbaven hodnosti farářské, stavěl se tak,
jakoby se chtěl opravdově polepšiti. Ze
pak spravedlnosti tak dlouho se posmíval,
byla mu brána milosrdenství a odpuštění
zavřena.

Po několika letech byl jiný kněz
následkem týchž provinění uvězněn. Du
chovní přičiňovali se usilovně oto, aby
se vší přísnosti s ním bylo nakládáno,
a nedovolili ubohému, aby mohl biskupa
o prominutí poprositi. Ač vězeň živým“
Bohem se dokládal, že po ničem jiném
netouží, než aby se mohl úřadu farářského
vzdáti a u nohou biskupových za prominutí
prositi. Kojilť se nadějí, že sv. biskup
pozná pravou lítost, která srdce jeho
naplňuje. Světec poručil, aby vězeň byl
k němu uveden. Avšak rádcové biskupovi
nechtěli přivoliti. Nuže, pravil sv. biskup,
nesmí-li vězeň ke mně příjítí, nesmí také
nikdo mně brániti, že bych nesměl já
zavítati k němu. Nesmí-li z vězení býti
propuštěn, pak nikdo nic nenamítej,
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s nim uvězniti. Jsemť zajisté povinen,
abych ubohého spolubratra, jenž po mně
touží, nejenom návštěvou oblažil, nýbrž
i v zármutku potěšil. Ostatně ujišťuji
vás, že jenom s vaším svolením bude
z vězení propuštěn.

Po těch slovech ubíral se světec,
provázen radci, do žaláře. Sotva spatřil
sv. biskup provinilce, klečícího u nohou
svých, zaplakal hořce, objal a políbil
ubohého. Pak se obrátil ku svým prů
vodčím se slovy: Jakž můžete o tom
ještě pochybovat, že Pán vinníkovi od
pustil? Mohou-li pak ti, kteří důvěrně
ku Pánu Ježíši se utíkají, býti zatraceni?
Bůh-li hříšníka ospravedlňuje, kdož jsme
my, abychom jej chtěli zatratiti? Tolik
jen pravím, že bych ja tak neučinil.
Pak pravil vezňovi: Jděte v pokoji, synu
můj milý, jdětě v pokoji, a nehřešte již.
Jsem o tom přesvědčen, že poklesku
svého upřímně litujete.

Rádcové biskupovi pravili, že se
vězeň jenom přetvařuje. Vždyť prý před
chůdce jeho, jenž s úřadu byl sesazen,
mnohem upřímněji poklesku litoval.

Kdož ví, připomenul světec, nebyl-li
by i on se polepšil, kdybyste byli místo
přísnosti, užili vlídností a laskavosti.
Vizte, abyste nemusili před Pánem
za duši jeho počet klasti. Za tohoto
budu já sám rukojmím, ač-li vám mé
rukojemství dostačí. Já jsem ubezpečen,
že lítost jeho jest prava a nelíčená.
Ostatně podvede—limne, uškodí mnohem
více sám sobě, nežli mně.

Vězeň rozplýval se v pláči, chtěje_se
milerad podrobiti jakémukoliv trestu a
pokání. Ze pak bolest, kterou v srdci
cítil, byla upřímná a nelíčená, pravil,
že milerad 'na rozkaz nejdůstojnějšího
p. biskupa fary své se vzdává.

Toho si nepřejí, odvětil sv. bískup;
nebot ja doufám, že budete nyní horlivým
pastýřem. Jáť vás přirovnávám věži,
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která pádem Církvi dala pohoršení a
způsobila nejednu škodu, ale že nyní
povstáním budete Církvi ozdobou.

Rádcové biskupovi byli přemožení,
i oni musili upustiti od přísnosti a brány
vězení se otevřely. Kněz musel přes
celý měsíc zdržeti se všech kněžských

úkonů, a“ pak opět v úřad svůj uveden.
Život jeho byl'bezúhonný, a předpo
věděni světcovo vyplnilo se do po
slední litery.

Když jednou stala se řeč o pře
vrácenosti prvého a o polepšení druhého,
propověděl světec pamětihodná slova:
»Lépe jest vlídností přivádětí
ku pokání, nežli přísnosti ku
přetvařování nutiti.<

10.Jak uměl světec nabádati
k zmužilosti.

Roku 1608. byl jsem Jindřichem
Velikým jmenován biskupem belleyským.
Dne 30. srpna roku 1609. udělil mi světec
v biskupském chrámu Páně v Belley
posvěcení. Že pak jsem byl teprv 25 let
stár, bylo mi třeba prominutí kteréhož
se mi ohledem stáří dostalo. Neboť

diecese belleyská již čtyři léta byla bez
biskupa, tudíž nebylo divu, že papež
milerad prominutí mi u_dělil.

Toto předčasné posvěcení nejednou
mne hnětlo, což divu, že jsem obavy
světci, jenž byl mým duchovním vůdcem,
netajil, kterýž mne však nejenom potěšil,
nýbrž i mnohými důvody'posilnil. Zmínilť
se o tom, že diecese-biskupa nutně po—
třebovala, připomenul i svědectví, která
mi dali mnozí výteční a ctnostní mužové,
takéneopomenulpřip'ojitiúsudekJindřicha
Velikého, a konečně dotkl se i rozhodnutí
Jeho Svatosti, dle něhož nesmím více
v zad se ohlížeti, ale nutno, abych dle
rady apoštolovy jenom k těmto věcem
zřetel měl, kteréž jsou přede mnou.

Pravilť nad to: >Že pak již o hodině
první hospodář nebeský na vinici svou
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vás najal, třeba vám uch0piti se díla,
abyste s odměnou nezůstal za těmi,
kteří 'mezi posledními na vinici byli
povoláni.:

Jednou řekl jsem světci: »Přemilý
otče, ač ctnostmi se stkvíte, nicméně
mým předčasným vysvěcením dopustil
jste se chyby.:

Světec odpověděl: »Ovšem jsem se
dopustil hříchu a bojím se, že mi Bůh
tak velkého hříchu ani neodpustí ; neboť
až do této chvíle nepocítil jsem nad
tímto hříchem ani nejmenší lítosti. Vizte,
že jsem byl často zván ku svěcení
biskupů, ale pokaždé pouze jako svědek.
Vy jste první, jemuž jsem svěcení udílel.
Jste prvním a posledním, jste my'm
učenickým a spolu mistrovským dílem.
Nepozbývejte mysli, Pán Bůh nám po
může. On jest pomocník a Spasitel náš,
čeho se budeme báti ? Ont jest ochránce
našeho života, co nás může zastrašiti?c

11.0 liché pokoře.
Světec velmi proti tomu horlil, kdy

koliv zaslechl, že někdo pokorně o sobě
se zmiňuje; neboť pravá pokora vychází
z pravdy &upřímnosti. Porovnával takové
pokorné žvásty s umělými květinami,
s mlékem a výrazem nejjemnější pýchy.
Kdo pravou pokorou se honosí, ten
i zdání pokory se vyhýbá, onť chce
skutečně a právě pokorným nejenom
slouti, nýbrž i býti. Pokora jest tak
jemné povahy, že i vlastního stínu se
děsí a leká. Onaťnemůže ani jména svého
slyšeti, aby se nevydala v nebezpečenství,
že utrpí citelnou ztrátu.

Kdo sám sebe haní, tenť po křivo
lakých cestách bloudí, vyhledávaje chvály,
a podobá se lodníkovi, který k cíli,
k němuž směřuje, obrací se zády.

Toho, kdo nápadně sebe ponižuje,
velmi by mrzelo a bolelo, kdyby kdo
tomu věřil, co o sobě mluví, a jenom

pýcha jej dohání, by pokorou se vy—
chloubal.

12. Jak světec málo sobě
důvěřovaL

Chtěje s baronem Luxem, řádovým
rytířem a místodržitelem burgundským,
jenž byl spolu vyslancem královským,
o jistých církevních záležitostech se po—
raditi byl světec nucen cestovati Ženevou.
Cesta tato byla spojena s nejedním ne
bezpečenstvím. Kdyžjednou v přátelském
kruhu stala se zmínka o té cestě, a
každý své mínění o tom podal, nesměl
jsem i já svého mínění tajiti. I vinil
světec sebe 2 neprozřetelnosti, nechtěje
nijak viny uvaliti na své služebnictvo,
kteréž sv. biskupa ujištovalo, že netřeba
se báti, a že nikdo se neodváží biskupa
znepokojovati. Tím a podobným ujišťo
váním byl světec pohnut, že vydal se
na cestu nad míru nebezpečnou.

Pravíl jsem při tomto hovoru:
»Přemilý otče, nejhorší, co nás na této
cestě mohlo potkati, bylo by se změnilo
ve vaše největší štěstí. Kdyby vás byli
obyvatelé Ženevy usmrtili, byli by vy
znavače postavili v řadu mučeníků.:

»Jak pak můžete věděti,c odpověděl
sv. biskup, »že by mně Pán byl takové
milosti popřál, a že by mne byl milostí
svou tak posiloval,. abych tak vzácné
koruny byl účasten ?x Na to jsem odpo
věděl: »Mádomněnka není bezpodstatná;
neboť jsem ujištěn, že byste raději
tisícerou smrt podstoupil,. abyste jen
víru uhájilx

Na to světec: »Vlm, že by to bylo
povinností mou, přiznávám se, že bych
tak byl skutečně se zachoval, jak vy se
domníváte; však jsem snad prorokem,
abych již napřed předvídati mohl, co
by se mohlo státi? SvatýPetr, patron
ženevského chrámu Páně, byl odhodán,
že chce pro Krista i umříti, & přece
vám známo, jak byl hlasem jedné děvky
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zastrašen.Blahoslavený,
ustavičně hojí. (Přísl.28. 14,). Bla
hoslavený, kdo své slabosti povědom,
na sebe neposléhá, ale veškeru důvěru

kdož se | v Pána klade. Posilní-li nás Hospodin,
můžeme všecko; bez něho nic nemůžeme
učiniti.:

(Příště dále.)

Něco o růženci.
NapsalJ. ST. mm. (01)

První tajemství slavného růžence:

Který z mrtvých vstáti ráčil,

můžeme rozjímati různým způsobem:
První způsob: 1. Duše Kristova

zvěstuje vykoupení arciotcům v před
peklí, 2. Kristus vstává slavně z mrtvých,
3. povstává zemětřesení, strážci se lekají,
4.—andělsestupuje s nebe, odvaluje kámen
hrobový a usedá na něm, 15. zbožně
ženy jdou z rána k hrobu, aby pomazaly
“tělo Ježíšovo, 6. ženy se starají, kde
jim odvalí kámen hrobový, 7. ženy na
leznou hrob prázdný a dva: anděly
v rouchu bílém, 8. "anděl po pravici
zvěstuje jim vzkříšení Ježíšovo, 9. ženy
navracují se do města, 10. potkává se
s nimi Ježíš.

Druhý způsob: 1.zbožné ženy
jdou ke hrobu, s nimi i M gdalena,
2. ženy shledají hrob prazdny, 3. Magda
lena vrací se do města a “zvěstuje apo
štolům, že "hrob je'prázdný, 4 Petr a
Jan spěchají ku hrobu, Magdalena jde
za nimi, 5. Magdalena stojí proti hrobu
a pláče, 6. anděl zjevuje se Magdaleně
a táže se koho hledá, 7. Magdalena uzří za
sebou Ježíše a považuje ho za zahrad
níka a táže se, kam byl Ježíš odnesen,

8. Ježíš praví: »Mariah 9. Magdalena
p'o hlase ho poznává a vrhá se mu
k nohoum, 10. Ježíš praví, aby zvěstovala

'učeníkům, že on vystoupí do nebe.
Třetí způsob: 1. dva učeníci

jdou do Emaus, 2. na cestě potkává se

s nimi Ježíš, 3. Ježíš vysvětluje učeníkům

písmo, 4. učeníci prosí Pána, aby zůstal
s nimi, že se již připozdíva, 5. Ježíš
hoduje s nimi, láme. chléb a jest poznán,
6. Ježíš zmizí s jejich oči, 7. učeníci
praví: »Zdaliž nehořelo srdce naše, když
nám vykládal písma?: 8. učeníci vrací
se ten sám večer do Jerusalema, 9. zvě
stuji apoštolům vzkříšení Ježíšovo, 10.
apoštolové zvěstují,žeJežíš vstal z mrtvých.

Čtvrtý způsob: 1. apoštolové
jsou shromáždění v jednom domě, 2. Ježíš
vchází k nim zavřenými dveřmi, 3. Ježíš

'pozdravuje je slovy: »Pokoj vám—adává
se jim poznati, 4. Ježíš večeří pečenou
rybu a koláč medový, 5. J_ežíšustanovuje
svátost pokání, 6. Tomáš nechce věřiti,
že Ježíš vstal z mrtvých, 7. po osmi
dnech zjevuje se Ježíš apoštolům, tento
krát je Tomáš s nimi, 8. Ježiš vybízí
Tomáše, aby vložil prsty své do ran
jeho, 9. Tomáš padá na kolena a volá:
»Pán můj a Bůh můjlc 10. Ježíš praví:
.Poněvadž jsi mne viděl, uvěřil jsi;
blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili..

P a tý z p ů s o b obsahující jednotlivá
zjevení Vzkříšeného. 1. Ježíš vstává
slavně z mrtvých, 2. Ježíš se zjevuje
blahoslavené Matce své, 3. Ježíš se
zjevuje svatému Petrovi, 4. Ježiš se
zjevuje Maří Magda'eně, 5. Ježíš se
zjevuje zbožným ženám, 6. Ježíš se
zjevuje dvěma učeníkům do Emaus
jdoucím, 7. Ježiš se zjevuje apoštolům,
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kdy. není s nimi Tomáš, 8. Ježíš se
zjevuje apoštolům, kdy Tomáš je's nimi,
9. Ježíš se zjevuje apoštolům u moře
Tiberiatského, 10. Ježíš se zjevuje na
jedné hoře velikému zástupu uěeníků.

Druhé tajemství slavného růžence:

Který na. nebe vstoupiti ráčil.

1. apoštolové jsou shromáždění na
jednom místě, 2. Ježíš se zjevuje jim
naposled, 3. Ježíš vede je na horu
Olivetssou, 4. Ježiš žehná svým apo
štolům, 5. Ježíš vystupuje na nebesa,
6. Ježíš vede s sebou spravedlivých duše,
7. apoštolové hledí za Ježíšem, 8. apo
štolům se zjevují dva andělé, 9. anděl
praví: »Muži galilejští, co hledíte do
nebe: atd., 10. apoštolové vrací se plní
radosti do Jerusalema.

Jiný způsob: 1. Ježíš vystupuje
. na nebesa, provázen dušemi spravedlivých,
2. oblak zakrývá jej očím apoštolů,
3. andělé otvírají nebeské brány, aby
vešel do nich Král slávy, 4. Ježíš slaví
triumf v nebi, 4. Ježíš sedá. na pravici
Boží, 6. čtyřiadvacet starců kleká před
ním na kolena, 7. nebem hřmí »alleluja
a zpěv vykoupených krvi Beránkovou,
8. Ježíš ukazuje Otci nebeskému svoje
rány, 9. Ježíš se přimlouva za nás
u svého Otce, 10. Ježíš přijde s velkou
slávou v poslední den na svět, aby nás
soudů.

Třetí tajemství slavného růžence:

Který Ducha Svatého seslati ráčil.

1. apoštolové trvají s Marií na
modlitbách, 2. o deváté hodině přichází

velký vítr a zvuk s nebe, 3. Duch svatý
sestupujena apoštoly ve způsobě ohni
vých jazyků, 4. apoštolové naplnění jsou
milostí Ducha sv., 5. apoštolové mluví
různými jazyky, 6. lid se sbíhá ze všech
stran, 7. Petr vychází ven a káže Krista
ukřižovaného, 8. tři tisíce z lidu dává
se pokřtít. 9. apoštolové konají zázraky,

_za svátost svěcení

10. apoštolové zvěstuji evangelium po
všem světě.

Druhý způsob: 1. Duch sv. se
stupuje na apoštoly, 2. apoštolové zvě
stují evangelium, 3. jáhen Filip křtí
komorníka ethiopského, 4. Petr a Jan
biřmují v Samarii, 5. Petr obrací na
víru Kornelia a dům jeho, 6. Duch svatý
sestupuje na Kornelia a dům jeho, 7.
Pavel biřmuje v Ephesu, a Duch svatý
sestupuje na biřmované, a oni mluví
různými jazyky, 8. Duch svatý sestupuje
i na nás při' biřmování, 9. vzpomínka
na vlastní biřmování, 10. prosba o obno
vení milostí při biřmování nám udělených.

Třetí způsob: Vzdávejmedíky
Duchu sv. při jednotlivých zdrávasech:
1. za povoláni k pravé víře, 2. za milost
posvěcující, 3. za milost skutkovou neb
přispívající, 4. za svátost křtu, 5. za
svátost biřmování, 6. za svátost oltářní
a oběť mše svaté, 7. za svátost pokání,
8. za svátost posledního pomazání, 9.

kněžstva, 10. za
svátost stavu manželského.

Čtvrtý způsob: Prosmepřijedno
tlivých zdrávasech Ducha sv.: 1._o dar
víry, 2. o dar naděje, 3. o dar lásky,
4. o dar moudrosti, 5. o dar rozumu,
6. o dar rady, 7. o dar síly, 8. o dar
umění, 9. o dar pobožnosti, 10. o dar
bázně Boží.

Čtvrté tajemství slavného růžence:
Který tě, Panno, na nebe vzíti ráčil,
můžeme takto rozjímati:

l. Panna Maria umírá z touhy a z lásky
Bohu, 2. Pannu Marii pochovávají,
Panna Maria vzkříšena z mrtvých,
Panna Maria vystupuje na nebesa,

. Pannu Marii vítají andělé, 6. Pannu
Marii vítají svatí a světice, 7. Pannu
Marii vítá nejsvětější Trojice, 8. radosti
Panny Marie v nebi, 9. Panna Maria
oroduje za nás, 10. apoštolové shledávají
hrob prázdný a kvitím vonící.
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Jiný způso'b; Mysleme si při
jednotlivých zdrávasech: Který tě na
nebe vzíti ráčil 1. za tvou víru, 2. za
tvou důvěru v Boha, 3. za tvou lásku,
kterou jsi k Bohu chovala ; 4. za tvou lásku,
kterou jsi k nam, hříšným lidem, chovala,
5. za tvou zbožnost, 6. za tvou čistotu,
7. za tvoupokoru, 8. za tvou poslušnost,
9. za tvou trpělivost, 10. za všecky tvé
dobré skutky a zásluhy.

Páté tajemství slavného růžence:
Který tě, Panno, na. nebi korunovati

.ráčil,

můžeme takto rozjímati:
Prvni způsob: 1. nejsvětější

Trojice korunuje P. Marii, 2. Královně
nebeskévzdávajíhold serafini, 3. cherubini,
4. trůnové, 5. panstva, 6. knížata, 7. síly,
8. moci, 9. archandělé. 10. andělé.

D r 11h ý 2 p ů s o b. Pozdravme Pannu
Marii v jednotlivých zdrávasech: l. jako
královnu andělů. 2. jako královnu patri
archů, 3. jako královnu proroků, 4. jako
královnu apoštolů, 5. jako královnu
muěeníků, 6. jako královnu vyznavačů,
7. Jako královnu panen, 8. jako královnu
církve vítězné, 9. jako královnu církve
bojující, 10. jako královnu církve trpící.

Třetí způsob: ]. MariaPannana
nebe vzata, 2. andělé otvírají bránu ne
beskou, 3. andělé a svatí provázejí Pannu
Marii v trimfu k trůnu pro ni uchystanému,
4. Bůh Otec vítá svou dceru, 5. Bůh
Syn vítá svou matku, 6. Bůh Duch

svatý vítá sVou nevěstu, 7. sv. Trojice
korunuje Pannu Marii korunou z dvanácti
hvězd, 8. Panna Maria přijímá hold
občanů nebeských, 9. církev svatá jasá
nad slávou Panny Marie, 10. P. Maria
zjevuje se“ duším vyvoleným na zemi,
a Bůh koná na její přímluvu velké divy.

Toť několik příkladů, jak bychom
mohli jednotlivé snadným způsobem de
sátky růžencové sobě rozjímati. Při ta—
kovém způsobu modlitby nebude nám
čas dlouhý; spíše naopak, ještě nám ho
pochybí, a ten na první pohled tak
jednoduchý růženec stane se nám za
jímavým a milým. Může někdo ještě
namítnouti: myslím-li na jednotlivé udá
losti ze života Krista Pána a Panny Marie,
nemohu mysliti na slova zdrávasů, rty
říkají 10 ave, a duch o tom neví, jsa
tajemstvím zaměstnán. Na to odpovídám:
To nic neškodí; Panna Maria slyší, co

_ ústa mluví. Přáním církve jest, abychom
jednotlivá tajemství rozjím ali. Ovšem
že při takém způsobu modlení nemůžeme
říkati růženec z paměti, nemůžeme jedno
tlivé zdrávase čítati aneb na ně pozor
dávati; musíme použiti skutečného rů
žence: prsty berou zrnko za zrnkem,

ústa se mlodlí pozdravení andělské a
a duch prodleva u svatých a tajemných
událostí, jež se vztahují na vykoupení
naše. Milý čtenáři, zkus to tedy!

Královna posvátného růžence, oroduj za nás!
Abychom hodni učinčni byli zaslíbení Kristových.



Věřím V Boha.
(Část další.)

o se toto v síni nahoře dálo — tábořili žoldnéři na dvoře a ve

chladnu nočním rozdělali sobě oheň, aby se ohřáli. K těmto při
družil se nepozorovaně i Petr, aby *pobllže byl Mistru svému a
zvěděl, kterak soud vypadne. Petr vidi, kterak služebník veleknězův

Krista bije v tvář a Petr zachvěl se na celém těle. Což nezasáhne Všemohoucí
Bůh rouhavou tuto ruku bleskem? On slyší ten lomoz a křik nepřátel svého
Pána, slyší žaloby naň sypané, a žasne, že se Mistr jeho nehájí. Jak mohl rozum
jeho chápati, co oči jeho viděly a uši slyšely? Nebyl ještě sám dosti osvícen &
utužen, stálť sám před zkouškou, ve které neobstál, před pokušením, kterému
propadl. A nyní vidí ještě to největší a nejsmutnější, které jen v Israeli udáti se
mohlo, vidí výjev, kterak velekněz Kaifáš zármutkem trhá roucho své, slyší, že
rada Ježíše obviňuje z rouhání nejhoršího, slyší, jak soudcové skoro jednohlasně
Krista k smrti odsuzují ; oči jeho musí patřiti na rány, které dopadají na milého
Mistra, uši jeho slyšeti musí hany a potupy, které se sypají na hlavu jeho. To
vše vidí a slyší věrný dosud Petr, vidí i nebeskou trpělivost Mistrovu. Vše to
rozčililo mysl jeho, neboť viděl věci neuvěřitelné. S ním ale stalo se rovněž něco,
čeho by u něho nikdy člověk nehledal a nikdy nečekal. Přišlať totiž dévečka
jakási ze služebnictva velekněze a pohlednouc na Petra pravila: »I tys učeníkem
jeho, i tys byls Ježíšem Nazaretským.: A Petr, zmatený v nitru svém, odpovídá:
»Ženo neznám ho, aniž vím, co pravíš.: I zapřel Petr Pána svého po prvé. Jak
smutné a truchlivé to jest podívání .pro anděly v nebi, když Petr, tato skála,
se chví, a před děvečkou se boje, zapírá Krista! Jak hrozný to byl asi strach,
jenž Petra naplňoval. že tak poklesl ve věrnosti své! A vida, že už je poznán,
odstoupil od vojáků a vyšel ze dvora do předsíně, a v tom právě kohout
zakokrhal po prvé. Ale ani tu nebyl Petr jist. Šla kolem jiná _děvečka & uzříc
Petra, pravila k těm, kdož kolem stáli, že tento jest také jedním z učeníků
Kristových. Ale Petr zapíral statečně, že není tím, za koho jej mají, že nezná
Krista. A aby veškeré podezření od sebe odvrátil, jde zase k vojákům zpět. Sotva
se však k ohni posadil, prohodil jeden ze žoldnéřů, řka: »Nejsi—li.jeden z uče-
níků jeho? Jistě z nich jsi, vždyť jsem tě v zahradě viděl.: Bylť to onen
sluha, jemuž Petr v zahradě Getsemanské byl ucho uťal.

A nyní byly oči všech na Petra obráceny. Kdo pochopí jeho stav? Kdo
pocítí tu bázeň, která srdce jeho nyní svírala, nebot věděl, že už jim neunikne, a že
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lapen a jako jeho Mistr k smrti odsouzen bude. Nebyl Petr tehdy ještě Petrem,
jak se nám jeví po zmrtvých vstání Páně, byl tehdy ještě člověkem slabým,
třtinou větrem se klátící. A když naň doléhali & ho pronásledovali slovy: »Jsi
jistě krajanem Ježíšovým, jsi z Galilee, neboti řeč tva znama tebe činí.- Tu Petr
vykřikl: »Nejsemc a počal se zaklínati a zapřísahati: »Neznam člověka toho,
o němž pravíte.: A “hned kohout Opět zazpíval. V tom okamžiku byl také Kristus
odsouzený, pohaněný, poplvaný odváděn. Ipohlédl truchlivě ale laskavě na Petra
a v pohledu tom vyčetl Petr výtku zaslouženou: »To je tvůj slib, Petře, že se
nade mnou horšiti nebudeš i kdybys na smrt jlti musil? Tak brzy zapomněl jsi
na slovo mužné?< A jako když po chmurné bouři paprsek sluneční rozplašuje
sivý mrak a jemný deštík na zemi padá, tak rozplašil í milostivý pohled Kristův
mlhy a mrákoty v duši Petrově, a Petr vrátiv se k dřívější své horoucl lasce,
vyběhl ven a plakal hořce. Vzpomněl si zajisté, jakou bolesť způsobil dobrému
Mistru svému, zapřev ho. Vzpomnělť si, kterak Ježíš sám a sám tam před soudci
stál. vydán pohanám, trýznění a posměchu a on jediný z apoštolů, jenž ho byl
až sem následoval, on zapírá ho! Pán nazýval ho skalou a on tak zbaběle se
zachoval; viděl Pana na hoře-Táboru proměněného, slyšel s hůry hlas Boží, viděl
zázraky, přesvědčen byl o jeho božství a přece ho zapírá, praví, že ho nezna.
A zapíra ho k vůli ženské, zapírá ho ze strachu před nějakým utrpením a to ve
chvíli, kdy všecko Pána bylo Opustilo. Takové myšlenky hrnou se na mysl jeho,
a Petr cítí osten bolesti, lltosť v srdci a pláče.

O spasitelné slzy, o slzy svaté! Takové smiřují nebesa, omývají duši, jsou
zdrojem milosti a osvěžují a posilňují mysl kleslou. O vizme v Petrovi obraz
člověka slabého!

Hrůzy utrpení a strach před smrtí obklopily jej ; za ztracené považoval vše;
víra jeho oslábla, naděje ochabla a proto zapomněl i na lásku a věrnost a dopustil
se hříchu velikého. Než neodsuzujme ho, nebot ani Ježíš ho neodsoudil, aniž
snad ze slabosti jeho a pádu omlouvejme slabost a hříšnost svou! Považme jen,
jakou tehdy ještě kojil se Petr nadějí. Vždyť měl za to, že Ježíšzřídí znovu
lc'alovství lsraelské, království pozemské, že povznese lid svůj, aby panoval
národům jiným na zemi. A nyní věděl, že Ježíš toho neučinil a že již na sklonku
života stojí. Tak znal moc Ježíšovu, viděl jeho zazraky, a nyní vidí téhož Ježíše
svázaného a odsouzeného na smrt, vidí, kterak Ježíš to vše trpí a neukazuje
božskou moc svou. To vše ovšem pomátlo mysl jeho, oslabilo víru a s vírou
ochabla i naděje. Pomněme jen, že tehdy neměl ještě dar osvícenosti Duchem
s_vatým,že neměl dar hrdinnosti, aby podstoupil smrt mučenickou a pak zajisté
uznáme, že není divu, že za takých okolností se kolísala klesl. A dále, nemusíme
za to míti, že to tak Bůh dopustil?

Bůh, jenž prudkým větrem obrovskými duby amítá, aby tím pevněji v zemi
tkvěly. Bůh jenž hroznou bouří přírodu osvěžuje a očišťuje, tentýž Bůh, nejlepší
znatel lidského srdce, dopustil pád apoštolův, aby Petr tím více později upevněn
byl v lásce, a aby při vzpomínce na pád svůj tím věrněji v lásce vytrval. A Petr
dokazal celým pozdějším životem, že první tento pád byl mu k novému životu;
vždyť od té doby jako skála nepohnutě vytrval při Kristu, vždyť s radostí a
ochotou šel pro něho i smrti kříže vstříc. Za Krista a pro Krista trpěti bylo mu
radostí; láska jeho neznala mezi. Protož neodsuzujme Petra pro jeho pad, nýbrž
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učme se od něho, jak snadno i člověk nejlepší zhřešiti může; učme se od něho,
nikoli na vlastní sílu spoléhati, nýbrž vždy a ve všem na pomoc Boží; učme se
od něho blízké příležitosti ke hříchu se varovati; neboť kdyby byl Petr nešel ze
zvědavosti — ovšem chvalitebné — do nádvoří, byl by nehřešil. Učme se od
něho, v modlitbě že hledati máme posilu proti všemu' zlému. Neboť opomenul
Petr modlitbu tuto na hoře Olivetské, i když Pán sám ho vyzýval, »bděte a
modlete sec. Učme se od něho však také lítosti a upřímnému pokání. Veliký byl
jeho hřích, ale veliké také jeho pokání. Lítost rozdírala tak srdce jeho po celý
život, že hořké slzy v proudech ronil, kdykoli si na hřích tento vzpomněl, takže
na tvářích jeho brázdy se objevily od častého pláče. Tak oplakávejme a litujme
i my poklesky a hříchy své, prosme o dar slzí srdcei očí, neboť jen tak omyjeme
duši svou jako Petr. Vizme však také, jak milostný a laskavý jest Ježíš Kristus.
Nezavrhl učeníka, ač ho byl zapřel, přísně a laskavě naň pohlednuv, pozvedl ho
Opět z nicoty hříchu k sobě. Ba ještě více, Ježiš má s Petrem veliké zámysly.
Víru jeho učiní nezničitelnou, učiní ho základním kamenem, sloupem království
Božího na zemi, svým zástupcem. Tak Bůh používá toho, co není ničím, aby
dokonal díla svého a ukázal, že ne lidskou, ny'brž božskou mocí zřízeno jest.

Opustíce nyní Petra plačícího, obraťme zřetel svůj dále k tomu, co se
s Ježíšem dálo. Bylo zákonem ustanoveno, že velerada nesmí vynésti rozsudek
smrti, dříve než slyšela obžalovaného. Proto byl svolal Kaifáš na rychlo některé
členy již v noci, aby vyslýchali Ježíše a poznali vínu jeho. Celá rada však se
stoupila se teprve ráno. Proto také, když se sešli a pospolu byli, předveden jest
Ježíš;_i sňata s něho p'outa a doráženo naň se všech stran,“ aby řekl, zdali on
_jest Kristus. I odpověděl Pán: »Pravím-li vám, nevěříte, budu-li se tázati, neod
-_povítea nepropustíte mne; od těchto časů však Syn člověka bude seděti na
pravici moci boží.<<Tu 'zvolali všichni: »Tys tedy Syn Boží ?. A Ježíš odpověděl:
,Vy pravíte, ano, já jsem.: [ zvolali všichni: »Co potřebujeme ještě svědectví?
„Slyšeli jsme z úst jeho.: Ano, chtěli z úst jeho slyšeti, že Synem Božím jest,
aby ho mohli odsouditi pro rouhání. Kristus to věděl, ale dál průchod pravdě.
Rada byla tedy ihned skončena a rozsudek smrti vynesen ihned jednomyslně.
A tak byl Pán náš poznovu k smrti odsouzen, a to od rady celé; soudcové po
vstali. Ježíš byl zase provazy svázán & terčem pohany a posměchu. Tak jedná
člověk v pýše své, ve své zaslepenosti. Co mu spásu přináší, to zamítá, co ho
povznésti může, to zavrhuje a vynáší to, co jej snižuje. Krista Pána zavrhuje
.a sama sebe staví na jeho trůn. Toť věrný jest obraz nevěrců našich dnů. Učení
božského Mistra jest jim povržlivé, sv. svátosti jsou jim pověrou; pohanou a po—
směchem zasypávají božskou pravdu, zamítají milost, držíce vlastní hloupost za
moudrost a hledajíce na světě tomto vrchol všeho blaha a štěstí. Tací ale rádi
pronásledují Kristovy věrné učeníky, posmívají se těm, kdož Bohu slouží a
o duši pečují. Avšak šípy pohan jejich a posměchu jsou podobny šípům papírovým,
_jimiž si chlapci hrají, neraní toho, kdo mužně prsa svá jim odhalí. Proto, milý
křesťané. jestliže tě tací lidé nevinně pronásledují a haní, tu vzpomeň jenom na
Krista nevinného před soudem stojícího! On snesl větších pohan, větších nátisků
a pokoření, a to k vůli tobě. On trpělivě vše na se vzal, abys ty trpělivostí jeho
posilněn byl a rád a ochotně pro něho snášel protivenství tohoto světa. Vzpomeň
.na slova apoštola Pavla řkoucího: »rozpomínejte se na toho, kterýž

22—
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takové proti sobě odporování od hříšníků snášel: abyste ne
ustávali v myslích svých hynouce,c t. j. v malomyslnostupadávajíce.
(Žid. 12, B.) —

Nežli se rada židovská rozešla, stalo se něco neočekávaného a židům
velmi nemilého. Netoliko Petr byl dychtiv, kterak to s Ježíšem dopadne, i jiného
ještě apoštola pudila sem zvědavost, a to byl Jidáš — zrádce. Svědomí mu asi
nedalo pokoje, a proto spěchal do blízkosti chrámu, aby se dověděl, jaký ortel
nad Ježíšem vyřčen bude. Slyše však k hrůze své, že k smrti odsouzen jest,
uchvácen byl hroznými výčitkami svědomí. Toho se byl nenadál. Myslil, že Pán
a Mistr, ač byl jím zrazen, nějakým způsobem přece zase z rukou jejich vyvázne,
jakož byl již dříve několikrát učinil. A nyní musí slyšeti, že umříti má a to jeho
vinou, jeho zradou. Tento následek zločinu jeho děsil ho nesmírně. I vzal měšec
s 30 stříbrnými,'které byl za zradu obdržel a zvolal ke knížatům kněžským a
starším lidu: »Zhřešil jsem _zradiv krev nevinnou.: Ale nevyřídilničeho.
S úsměvem pronesli: »Co nám do toho, ty vizlc I zalomcoval jím vztek
a v zoufalosti popadl měšec a hodil ho jim před nohy. Jidáš neznal pokory, která
by ho byla vedla k sebepoznání a k lítosti, jako Petra. Neměl důvěry v Boha,
hřích jeho zdál se mu býti tak hrozným a velikým, že ho ani Bůh odpustiti ne
mohl. A proto nerozmýšleje se dále v prvním návalu vzteku a zoufalosti odběhl
a oběsil se. Tak plodí hřích jeden jiných několik. Jaký to rozdíl mezi Jidášem
a Petrem! Tento poznav hřích svůj pláče v pokoře a srdce rozdírá lítostí. Onen
vztekem sopti a ničí život svůj. Kéž by byl pohlédl na Ježíše a padl k nohám
jeho a slzami smáčel je! Slitovná láska Spasitelova byla by odpustila i zrádci!
I na Jidáši vyplnilo se přísloví, že lidérádi zradu přijímají, ale zrádcem povrhují.
I židé, kteří se neostýchali Ježíše nevinného k smrti odsouditi, ostýchali se peněz
zrady vziti, aby se neposkvrnili. »Jest to sazba krve, nesluší se je dáti do po
kladnice chrámové,c tak rozumovali dle převrácené moudrosti své. Zrada jim
byla vhod, peníz za ní však pokládali za nečistý. [ radili se, co s penězi a usnesli
se zakoupiti za to pole jakéhosi hrnčíře a tam pochovávati zemřelé cizince. Dobře
tak rozsoudili, zrada vedla k smrti, i mzda za zradu má sloužiti mrtvým. Jidáš
bude vždy osobou ohavnou, a jméno jeho jest a bude největší pohanou. — Rada
židovská sice odsoudila Ježíše k smrti, ale ortel vykonati nesměla bez přivoleni
místodržitele císařského Piláta. Sice by byli židé zajisté-Ježíše ukamenovali, jakož
později učinili sv. Štěpánovi. Tehdy však pozbyli právo meče podrobeni jsouce
moci římské. Velerada sice soudila i odsuzovala, ale rozsudek neprováděla. Vy
konáni rozsudku bylo vyhrazeno moci římské a její zástupcům. Proto byl Ježíš
veden k Pilátovi, aby i tam potvrzen byl a vykonán na něm rozsudek smrti.

Bou. HENDL.
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Návrat Jakubův

»Bože, ku
Hospodine, ku pomoci mé pospěšlc

(ž. 69, 2.)

dyž byl odsloužil Jakub
v domě Labánově i druhých
sedm let a chtěl se již
vrátiti do své otěiny, do
země Chananejskě, zdržel

ho ziskuchtivý Lában ještě šest let;
byltě pozoroval, jaké požehnání Boží
zavítalo do domu jeho. přítomnosti po
žehnaného Jakuba; novou mzdou dopřál
mu hojných ovec a koz, takže i Jakub
nyní zbohacen jest nad míru, tak zbo—
hacen, že mu synové Lábanovi až zá
viděli a otce proti němu štvali. Proto„
a zvláště také že mu'řekl Hospodin:
»Navrat' se do země otců svých
a k rodině své, a budu s tebou-, odešel
Jakub s rodinou i majetkem. odešel
z MeSOpotamie do své otčiny, do země
Chanaan; odešel za nepřítomnosti Lá
bánovy, stíhán jest potom od něho, ale
v dobré se rozešli. Po mnohých dnech
došel k řece Jaboku, přítoku Jordánu,
hlavní to řeky chananejskě ěili pale
stinské.[ bál se nyní, bál se velice,

pomoci mé vzezři ;

jaké bude setkání s bratrem
Esauem.

»Poslal tedy posly před sebou
k “Esauoví, bratru do země Seiz, do
krajiny Edom, a přikázal jim řka: Takto
mluvte pánu mému Esauovi: Toto vzkazuje
bratr tvůj Jakub: U Lábana jsem po—
hostinu bydlel a byl až do tohoto dne.
Mám voly, osly'i ovce, služebníky i
děvky; a posílám nyní poselství k pánu
svému, abych našel milost před obli
čejem tvým.

[ navrátili“ se poslové k Jakubovi
řkouce: Přišli 'jsme k Esauoví, bratru
tvému, & hle posplchá v ce'stu proti
tobě se čtyřmi sty mužů. 1 bál se

z Mesopotamie.

Jakub velmi, a přestrašen jsa roz—
dělil lid, který s ním byl, stádo také,
ovce, voly i velboudy na dva pluky,
řka: Jestliže by přišel Esau k jednomu
pluku a pobil by jej, pluk druhý, který
zadní jest, zachován bude. 1řekl Jakub:
Bože otce mého Abrahama a Bože otce

mého lsáka, Hospodine, který jsi mi
řekl: Navrať se do země sve &na místo

narození svého, a dobře učiním tobě,
menší jsem všech slitování Tvých a
pravdy Tvé, kterou jsi učinil se služeb
níkem svým. S holí svou přešel jsem
Jordán tento, a nyní se dvěma pluky
zas se vracím. Vytrhni mne z ruky bratra
mého Esaua, neboť se ho velmi bojím,
aby snad přijda nepobil mne i matku
se syny. Ty jsi mluvil, že mi dobře
učiníš a rozšíříš simě tré jako písek
mořský, kterýž pro množství sečten býti
nemůže. .

A když tu byl spal noci té, od
dělil z těch věcí, kteréž měl, dary
E sau ov i, bratru svému, koz dvě stě, kozlů
dvacet, ovec dvě stě a skopců dvacet,
velbloudic po mladých s mladými jich
třicet, krav čtyřicet a býků dvacet, oslic
dvacet & oslátek jejich deset. [ poslal
po služebnících svých jedno každé stádo
zvláště a řekl služebníkůin svým: Jděte
přede mnou, a buď prostranství mezi
stádem a stádem. I rozkázal přednímu
řka: Potká-li se stebou bratr můj Esau
a optá-li se tebe: Čí jsi? anebo: Kam
jdeš? nebo: Ču jsou tyto věci. za kterými
jdeš? Odpovíš: Služebníka tvého Jakuba;
dary poslal pánu svému Esauovi ; sám také
za námi jde.

“Podobně přikázaní dal druhému i
třetímu a všechněm, kteří šly za stády
řka: Týmiž slovy mluvte k Esauovi, kdy
byste ho našli. A přidáte: Sam také
služebník tvůj Jakub za námi touž cestou



310

jde; nebo pravil, ukrotím ho dary, které
předcházejí, a potom uzřím ho, snad
mi bude milostiv.

Předešli tedy dai—ovépřed ním, sám
pak zůstal noci té ve stanech. Akdyž časně
vstal, vzal dvě manželky své, a také
tolik děvek s jedenácti syny a přešel
přes brod Jabok. A přepraviv všecky
věci, kteréž mu přináležely, zůstal
sám; a hle muž zápasil s ním
až do rána. Který když viděl, že by
ho přemoci nemohl, dotekl se žily stehna
jeho, a hned uvadla. ] řekl k němu:
Pust mne, nebo již vstupuje dennice.
Odpověděl Jakub: Nepustím tebe, leč
mi požehnání dáš.

Řekl tedy: Které jest jméno tvé?
Odpověděl:Jakub. Ale on řekl: Nikoli
nebude slouti jméno tvé Jakub,
ale Israel; nebo poněvadžproti Bohu
silný jsi byl, čím více lidí přemůžeš?
l požehnal jemu na témže místě?

1 nazval Jakub jméno místa toho
Fanuel řka: Viděl jsem Boha tváří
v tvář, a spaseďa jest učiněna duše má. 1)
] vzešlo mu hned slunce, když přešel
Fanuel, sám pak kulhal na nohu. Pro
kteroužto příčinu nejedí synové israelšží
žíly, kteráž uvadla ve stehnu Jakubovu,
až do dnešního dne, protože se dotekl žily
stehna jeho, a zmrtvěla.c (l. Mojž. 32.)

* *

Dobředělávalista ří malíři, že vy
obrazovali radost a žalost podobami
osob, jež nerozlučným svazkem byly
spolu sloučeny, takže kde vystoupila
je a ihned za ni následovala druhá,
anebo jevili se obě najednou. Dobře děl
starozákonní mudřec Šalomoun: »Srriích

s bolestí smíšem bude, a po radosti na—
posledy bývá žalost.: (Př. 14.13.) Zkusil
toho' plnou měrou náš patriarcha Jakub.

1) To jest: Ačkoliv jsem viděl Boha tváří
v tvář, přece jsem zachoval život a neumřel
jsem. Věřilit staří otcové, že kdokoli Boha tváří
v tvář'uzřel, hned na místě by umříti musil.

S chuti a radosti vybral se z Meso
potamie, z domu Lábanova, kdež strávil
dvacet let krušné služby a těžké práce.
Stlhal ho sice Laban, ale smířil se s ním,
smlouvu přátelskou učinili a svazek míru,
jejž i štědrou hostinou potvrdili na po
hoří Galaad. S chuti a radostí sestoupil
Jakub s pohoří onoho &blížil se k Jordánu.
Vzpomíná si, kterak před dvaceti lety
jako bídný uprchlík tudy se bral, ne
maje, leč hůl v ruce; dnes však vrací
se u věnci své milé rodiny, v davu svého
služebnictva i se stády přečetnými; dě

\ kuje z toho Bohu volaje: »Bože, Hospodine,
menší jsem všech slitování Tvých a
pravdy Tvé, kterou jsi učinil se služeb
níkem svým. S holí svou přešel jsem
Jordán tento, & nyní se dvěma pluky
zas se navracuji.: Avšak k radosti a spo
kojenosti současně družila se úzkost,
bázeň a strach. Vzpomíná, proč před
dvaceti lety byl prchl z otčiny, s hrůzou
vzpomíná, jaké bude setkání
s bratrem Esauem, jenžbyl tenkrát
přísahal: »Přijdou dnové smutku na dům
otce mého, nebot' zabijí bratra svéholc

Zatím co Jakub meškal u Lábana
v Mesopotamii, žil Esau na pohoří edom
ském jižně od Mrtvého moře, žil mezi
zlými potomky Ismaela, pobočního syna
Abrahamova, žil mezi nimi, pomáhal
jim ve zlém jejich řemesle, ve válkách
a loupežích; byli to předkové nynějších
loupeživých Beduínů. Zabíhali, zajížděli
daleko široko, nic jim neušlo, všeho se
dověděli. A tak dověděl se nyní Esau,
spoludruh jejich, kterak se vrací bratr
Jakub s četnou rodinou i bohatstvím
velikým. Hned se rozhodl. Vraždu, kterou
před dvaceti lety Chtěl spáchati, vykoná
nyní,-avšak nejenom na bratru svém,
nýbrž na celé rodině jeho a zmocní se
všeho statku jeho. 1 shromáždil čtyři sta
ozbrojených mužů a chvátá proti Jakubovi.

Považme, co by se bylo událo,
kdyby hněvivý Esau sozbrojeným lidem
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svým byl zničil Jakuba a rodinu jeho,
považme,jak hrozné následky by
byla měla ona porážka na utvá
ření dějin království Božího, ' ha na
veškery dějiny světové? Zdaž nebyla
země Chanaan zemí vyvolenou, na niž
měla býti vykonána spása světa? Zdaž
nebylo potomstvo Jakubovo, dvanáctero
pokolení národa israelského, dle úradku
Božího určeno, zemí onou vládnouti až

' do té chvíle, kdy vzejde z nich Spasitel
světa. Nyní hrozila však zkáza, hrozná
zkáza, hrozilo zahynutí u vražedném
bojipraotcům onohonároda, soptě hněvem
a pomstou hnal se proti nim Esau se
čtyrmi sty ozbrojených mužů.

Než nelekejme se, království Božího
nezvrátí zloba lidská. Štípeno jest
království Boží po hříchu našich pra

rodičův a stále potom udržováno,
třebas že rozsah jeho nebyl veliký. Udr
žováno kajícím Adamem, Abelem, Sethem,
Henochem, Noemem, udržováno i po
Noemovi, udržováno ustavičně, a spíše
svět, spíše nebe i země zahynou, ale
království Boží potrvá, potrvá na
věky; nemůže zahynouti, ježto jest
poznamenáno krví Kristovou, ježto v čele
se vznáší vítězný prapor Kristův, svatý
kříž! Blíže a blíže přichází Esau, více a
více leká se Jakub, slyšeli jsme, jakých
li d s k ý c h prostředků použil, aby umírnil,
aby utišil hněv bratrův, co dobytka
vybral ze stád svých, by je darem věnoval,
avšak všecky ty dary byly 'by zůstaly
nicotny, kdyby Bůh sám nebyl
p ři s p ěl.

(Příště dále.)
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_Rež křesťanů na Libanoně.
(Část další.)

»To by byl věru rovněž chytrý,
jak ďábelský plán,: dal jsem za odpověď.

»Každý okamžik dává mi nové
světlo,c pokračoval můj přítel živě.
»Nebyl-li Ben-A ga tak říkajíc až ku zblá—
znění zamilován, byl by události v po
hoří bystřejším okem sledoval a já velmi
pochyuji, že by byl s Kattar-Bey-el
Hamadem nedovedl se sjednotili, s tím,
jenž dnes jako nepřítel před branami
calskýmí leží..:

»Já jsem viděl jakéhosi Kattar
Beye,c pravil jsem, »jak v předu svých
lidí dnes ku Keraku přijel. Přijížděl
přátelsky Ben-Agu pozdravuje, jenž jej
k odjezdu od obležení chtel přimět, však
marně.:

>Ovšem,c odpověděl můj přítel,
»k tomu jest již nyní pozdě. Věci daleko

došly. Stará zášť Drusů proti jejim ma
ronitským sousedům jest nyní příliš roz
dmýchána, k tomu se druží lakota, která
při plenění chce slavit svoje body a tak
nemohou vůdcové Drusů, i kdyby chtěli,

„dnes obrátit. Okolnosti vyrostly jim přes
hlavu.<

Ještě hodnou chvíli bavili jsme se

těmi věcmi a ani jsme nepozorovali, jakčas pokročil.
Právě zaklepal kdosi známý železným

kroužkem na dveře a na »dálec mého

přítele, vstoupil mladistvý, krásný muž
do světnice, kteréhož mi můj přítel jako
Selim-Beye, syna domácího pána, před
stavil. Byl jsem unesen krásou tohoto
mužného zjevu. Ben-Aga byl též krásným
mužem, ale z jeho zjevu plála celá
vášnivost orientálního temperamentu. Ne
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tak u Selim—Beye. Milá vážnost ležela '
v jeho tazích a jeho přátelský pohled
prozrazoval tíseň, která neblahými udá—
lostmi v srdce jeho se vryla. Byl jsem
mu dle jména již déle znám atak jsme
se velmi rychle dostali z prvních formalit.
Jak však jsem byl překvapen, když Selim
Bey do velmi plynné frančtiny se pustil,
naučil se jí, jak mi sdělil, u Jesuitův,
kteří v Cale znamenitou školu měli.

Mladý muž právě přicházel ze sezení
otcův města, kteří se o kritickém stavu
věcí radili.

»Dosud nepřemožené Cale musí
padnoutic, pravil pohnutým hlasem. »Ne
přátelé dostávají ustavičně posily a každý
následující den umenšuje naši naději.
Dosud jest však cesta k pohoří dosti
volnou, ježto hlavní síla nepřátel u Kel-aku
se soustředí. Proto jsme se uradili, že
město opustíme, ženy, starce a dítky
ve svůj střed" vezmeme a tak se tou
cestou k pohoří proklestíme.:

»To bude státi přece mnoho krve<<_
namítal můj přítel.

»V druhém připaduc, odpo'věděl
Selim—Bey, »totiž zůstaneme-li ve městě,
sotva jeden živ vyvázne. Jest tedy chopiti
se toho menšího zla.:

Patřili jsme na sebe po delší dobu
zce'a vážně.

»Ale „váš pan otec-, poznamenal
nyní můj přítel, »nemůže přece utíkati.
Jest sice poněkud zotaven, ale vrušení,
bez jakůož by se to neobešlo, mohlo
by “býti pro něho plno špatných ná
sledkův.:

»On zde může bez nebezpečí zů
static, odpověděl Selim-Bey. rVážnost
naší rodiny jest tak veliká, že se toho
žádný Drus neodváži, aby členu této rodiny
jen vlas pokřivil.

»A vy jste o tom tak pevné pře
svědčen?< tázal jsem se nedůvěřivě.
»Věrolomnost hraje právě v tomto po
vstání hlavní úlohu. Sliby dáti a za

chvíli je nedržeti, to se každou chvíli
opakuje.

>Ale jen u Turkůvc, odvětil Selim
Bey. »Ismail-el-Atraš a Kattar-Bey, tito
hlavní vůdcové Drusů, při včerejším
setkání nejslavnějšími přísahami se mi
zaručili, že můj dům i moje rodina bude
ušetřena. Ti zachovají jistě svoje přísahy!

>] když ve prospěch křesťanův
budete. bojovati?a tázal jsem se potřásaje
rameny. _

»l tehdya, odvětil Selim—Bey pln
neklamné důvěry.

»Však, pánové, jest čas k jídlu,
pane doktore, směl bych prositi, abyste
vzal přítele s sebou? Já jen nyní honem
svoji zbraň v pokoji odložím.:

Když nás Selim-Bey opustil, upravili
jsme, co nejrychleji svoji toaletu a přítel
mě prosil, abych zatím při zábavě po
jídle o Ben-Agovi se nezmiňoval.

»Jest nenáviděn v domě ?

Můj přítel se zasmál a pravil: »Ne
náviděn & milován, jak to kdo chce,
Naifa není na něho zlá, jen jest jí
mnohdy přiliš divokým. Selim-Bey vidí
v něm rytířského druha, jenž, jako on,
Turky nenávidí a nikdy nic společného
s nimi míti nebude. Starý pan, ten za
dřívějších let s jeho otcem o přednost
zápolil a mu nepřátelství přísahal. Nemá
se mu o rodině zemřelého soupeře ničeho
vzpominati a jména Ben-Aga vyslovovati.
Zdaž však i do dneška nepřátelství trvá?
Sotva asi, však můžeme zatím o Ben
Agovi mlčeti.:

»Ovšem to učiníme za těchto po
měrův.:

Ne bez zvědavého napjetí provázel
jsem nyni svého přítele k jídlu. U drusi
ckěho knížete jsem dosud nejedl a ježto
jsem pro květinu libanonskou, tak byla
od Ben—Agy velebena princezna Naifa,
před šesti týdny tak tak jižzastřelen
býti měl, byl jsem tedy tím více zvědav
tuto dámu osobně poznati, která, aniž
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by snad to byla věděla, z ubohěho Ben
A—gyhotového blázna a již již vraha
byla by učinila.

Vešli jsme do velikého drahocen
nými koberci okrášleného pokoje, kde
nás starý pán se synem a dcerou, všichni
na lenoškách sedíce, přijali. Sluha uvedl
nás na velikou a vysokou dle evropského
způsobu zhotovenou pohovku, kdež jsme
usedli. 'Po tichém pozdravu a mlčky
přijatém pamlsku na přivítanou, který
záležel ze sladkostí, čerstvé vody s rakií
a z cigarety, počal se mě starý pán
na můj domov dotazovati, po mém zdraví
a po mojí cestě až sem se vyptávati,
činil tu a onde krátké a věcně poznámky
— vše v běžné frančtině, což mě rovněž
tak překvapovalo, jako těšilo. Moje v se
verni Africe obvyklá a domácí maghre
binština nezdála se mi přece, ana to není
čistá arabština, pro tuto vysokou a
vzdělanou společnost dosti salonní.

Zatím skoro nepozorovaně donesena
byla tabule, již v kuchyni pokrytá. Usedlí
jsme k ní.

Jídla, jež nyní byla přinášena, uvedla
mne v podiv. Od svého odchodu z Evropy
dosud nikdy tak jemných jídel jsem
nepožil; příprava jídel byla výtečna. ]
to, co ve vlasti tak zhusta se děje. u
orientalův však Opomenuto bývá, stalo
se zde: nutili mě, abych jen jedl. Skorem
bych se byl vmyslil v moji vzdálenou
vlast a zapomněl jsem úplně na Cale od
krve a loupeže dychtivých nepřátel ob
klíčené. Tabulový úbor, ba celá tabule byla
evropskou: porculánově talíře, servity,
stříbrné nářadí, broušené sklenice, vše
jako ve vznešeném evropském dom-ě.

Starý pán ukázal se úplně sečtelým,
vzdělaným mužem a ničím jsem nebyl
upozorněn, že jsem v drusickém domě.
A Naifa? Pochopil jsem nyní, proč Ben
Aga se zbláznil, pochOpil jsem, že ji svým
sluncem nazýval, bez něhož ani žili nechce,
ani nemůže. _Ba pochopil jsem i to, že

zblázněný Drus byl sto, aby »Frankac,
který mu toto slunéčko zastíral a ne
d05tižným činil, z cesty odstraniti chtěl,
když ne jinak, tedy najatým vrahem.

Její šat byla rozkošná směsice vy
tvořená dle východního a evropského
kroje. Nic neuráželo mravnosti, jako
mnohé dámy západu rády to svým šatem
činí, dávajíce si jej někde přiliš těsně
zhotovovati, plýtvajíce látkou tam, kde
ji ani tolik třeba není a skrblíce opět
tam, kde by se slušelo neskrbliti. Sat
její měl ohled na sličné formy celého
spanilého zjevu dívčina a při tom byl
volný. Ve tmavočerném vlase, jenž
se divukrásně leskl, zářila diamantová
ozdoba plna ohně, ale milostněji těchto
diamantův lesklý se tmavočerně, hluboké
oči, do nichž jistě nikdo dlouho patřiti
nemohl, aniž by jimi jat nebyl.

Bavili jsme se francoqukou ba i
anglickou literaturou, nebot princeska
Naifa četlai anglické spisy, ač tomu přá
telsky odpírala, když jsem sr dovolil svoji
debatu o anglické literatuře po anglicku
vésti. Jest prý příliš nejistou v obtížné
výslovnosti, kterou angličina jest stižena,
bránila se, šelmovsky se usmívajic, že
toho jest daleka, aby se směla odvážiti
v této řeči se baviti. Později však dověděl
jsem se od přítele, že tomu tak není,
ana Naifa výtečně anglicky mluví, ale
z politické nechuti proti Angličanům,
kteřl toho času s turky sympatisovali,
řeči tě nyní nikdy neužívá.

A co se naší rozmluvy a předmětu
jejiho týká, byl jsem jim unesen. To
nebyla mělce vzdělaná salonní dáma,
zde nebylo žádné koketerie, ani skryté
a zjevné chuti po zalíbení. Byla při té
dívce pravá a vznešená prostota mysli,
byla samorodým a přirozeným poupětem
růžovým, jež v tichosti svého skrytého
bytí se rozvíjí a zraje v růži spanilou.
Při úsudcích o různých věcech bylo po
zorovati, že na vlastni půdě vyrostly a
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ničeho nevédély o jedovatém vše uni
formujícím a ničícím vlivu konvenience.
Jedním slovem řečeno: NaifaDjemblatova
byla rozkošné lidské dítko, dítko lidské
z první ruky. smím-li se tak vyjádřiti.

Jak bez namáhání mohl jsem uhod—
nouti, nezůstal mnohostranný styk této
knížecí rodiny drusické se vzdělanými
křesťanskými rodinami a s katolickými
missionáři, otci Jesuity, bez blahého a
vydatného vlivu pro ducha této rodiny.
V celém jejich domě byl patrný tento
duch. Vpravdě křesťanskou lásku ku
bližnímu musel jsem celé jejich duchovní
pojímání názorův nazvati, když nyní
Naiía, ana naše zábava k denním hrozným
událostem zabočila, o tom vypravovala,
kterak již před několika dny velký počet
lidí, ponejvíce matek s jejich kojenci,
sama z města vyprovodila a je do úkrytu
v sousední křesťanské vsi dopravila. Pro
případ, že by až k nejhoršímu došlo,
čemuž dosud nijak nechtěla véřiti, při
pravila ve svojí prostranné vile a v míst
nostech při ní pro padesát právě již
zaznamenaných slabých a nemocných
lidí z města místo pro ubytování.

„Když však nepřítel vaše město a
váš" dům zpustoší?x ptal jsem se.

»Pak postavím se mezi dvéřea jenom
přes moji mrtvolu jde cesta k těm, jimž
jsem poskytla posvátného pohostinství.

©>Nemáš se čeho báli, moje sestro-,
pravil Selim-Bey, »ji'stota“našeho domu
jest zaručena.<<

A nyní rozvinul mladý muž plán,
jak rano pro záchranu křesfanského
obyvatelstva v Cale byl sosnován a
který mému příteli a mně již krátce byl
sdělil. Starý pan napjatě poslouchal a
když jeho syn vše byl vyložil. zdvihl
se ctihodný stařec, položil pravici žehnaje
na jeho hlavu a pravil pohnutým hlasem:
»Ty jsi sice můj jediný syn a nastupuješ
nebezpečnou cestu. Jdi však s Bohem,
On té ochrání a opět k nám přivede.:

Byl to dojemný okamžik a pro mě
tím jímavějšim, že to Drusové byli, při
nichž této sceně jsem byl přítomen.
»Křesťanská mysl a cita, tak jsem si
bezděčně pravil, »zavítala do tohoto
domu.<<

Kdyžjsme ještě v přiléhající světnici,
kde jsme se na nízkých divanech usadili,
kávu vypili a jemné cigarety vykouřili,
odebral jsem se se svým přítelem do
jeho světnice. Sotva jsme tam přišli,
objevil se sluha, jenž mi vlastní světnici
vykázal s krásným balkonem. _

II. Katastrofa Cale.

Nedalo mi to dlouho v mém po
orientálsku nádherné vypraveném pokoji
vydržeti. Neboťčtyry hodiny již uplynuly,
co jsem Ben-Agu v lokandě opustil. Arci
poslal jsem k němu onoho Drusa zpet,
jenž mě k mému příteli dovedl a po
něm jsem mu vzkázal, že o něco později,
jak umluveno, k němu přijdu, avšak.
konečné příliš dlouho se to protáhlo.
Můj přítel mě provázel. Přislíbil jsem
Ben-Agovi,že mu podám dokonalý důkaz,
kterak to byla drzá. lež, když kaimakam
mu napovídal, že přítel o'Naifu se uchází.

Ben-Aga umístil se zatím v dosti
prostranné a dosti upravené světnici
lokandy, kde nás i přijal. Ani čtvrt
hodinky to netrvalo a Ben-Aga jasně
viděl, na čem stran mého přítele jest,
Bylo to dojemné, jak Ben—Aga mě i
přítele za odpuštění prosil, za všecko
to, co v návalu své vášně učinil.

»Nechci-zatím plýtvati slovya, pravil,
nýbrž skutky dokázati, co jsem vinou
jiných učinil. Ostatně již v nejbližší
době přijde pomsta na toho bídníka,
jenž mě tak ohavně oklamal a málem
by čestné jméno mojí rodiny byl pokalel.<<

»Jest to zdejší kaimakanc, odpověděl
můj přítel.

»Tentýž tedy, který se na tobě i
mně provinile, potvrdil Ben-Aga. »On
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poslechne mého pozvání, aby mě zde
navštívil. Jděte zatím do sousední svět

nice, jejíž dvéře jsou jen přivřeny tak,
že budete moci slyšeti, co se díti budee.
A tím nás téměř do vedlejšího pokoje
vystrčil. Přítel ijá vyjeveně jsme se na
sebe podívali, poněvadž jsme nevěděli,
co má Ben-Aga za lubem. Konečně ne
zbylo jinak, leč se podrobiti a vyčkati,
co se diti bude, když jsme to již změniti
nemohli.

Sotva jsme se na nízkém divanu
usadili, přišel kaimakam.

Plni napjeti zadrželi jsme dech,
abychom se žádným šustotem nepro
zradili a abychom nedali si ujíti žádného
slova, které Ben-Aga s kaimakamem
vymění.

Po obapolném obvyklém pozdravu
počal Ben-Aga: »Děkuji ti za tvoje zprávy
o Naifé Djemblatovéaotom Frankovi.:

»Kteréhož ať Alláh zatralic, zvolal
kaimakam.

»Hodlám právě:, pokračoval Ben
Aga, .svoji dosavadní politiku změniti

“___/WP?

&se ku Kattar-Beyovi ku zničení Maro
nitův připojiti. A tuto změnu svého plánu,
jež mně mému lidu opět vrací, připisují
tvojim zprávám.:

»Chceš-li mnou věci své vlasti se

opětně vrátiti, &na zničení všech džaurův
slavného podilu míti, tak pokládám se
za šťastná. Přišel jsi však sám do Cale?c

Nikoliv, mám malou bezpečnostní
stráž, ale nežli ještě zítřejší den se ro'z—
břeskne, přijede dvě nebo tři sta jezdcův
z mojí otčiny.:

>To dělá tvému jménu čestc, od
pověděl kaimakam. »A hlavni věcí jest,
že Deir—el—Kamaru,tomuto městu džaurův,
ve tvojí blízkostí, žádné podpory ne
poskytneš.:

»Nikdy! Přijde tedy také Deir—el—
Kamar vážně na radu?:

»Jakmile Cale padne.
:Hm. to je všecko znamenitě sosno

váno.x

»Výteěněc,
s úsměvem.

potvrzoval kaimakam

(Příště dále.)

\\ ..

Obrázky z katolických missii.
Podává MAXMILIAN WElNBERGER.

XXVII. Smutný konec nevěrecké rodiny
černošské.

Mamfi je krásná úrodná rovina
v Africe, která se prostírá v obvodu
7—8 hodin a nesčetnými dědinami čer
nošskými je poseta. Nedaleko odtud stojí
missijní stanice Tununguo. Tam stOjí
skrovná kaple, ve které se černoši shro—
mažďují k modlitbě & na křesťanské
cvičení. V jedné z černošských dédin
žila pohanská rodina, jejížto. smutný
konec může býti příkladem, kterak Bůh
kolikrát už na tomto světě ony trestá,
jižlo teho milosti se vzpírají.

Otec zmíněné rodiny jmenoval se
Ndora; byl to vysoký a silný muž

tmavohnědé barvy. Pocházel z kmene
Makua, jehožto příslušníci jsou daleko
široko známi jako obratní & odvážliví
lovci. Jedenkráte byl napaden silným
lve'n; ale Ndora lva'se nejen neulekl,
ale naopak vrazil mu svůj dlouhý nůž
s takovou silou do oka. že okamžitě
zdechl a on sám svůj život zachránil.
Aby tento rekovný skutek nikdy nevy—
mizel z paměti, dal si jméno »Simbac.
t..j. lev. Jeho žena nazývala se Mama
Lulu. íMamac znamená tolik co matka,
»Luluc tolik co perla. Mama Lulu zna
mená tedy matku, jejížto poslední dítko
se jmenu1e Lulu. Je totiž u černochů
zvykem, že matky si dávají 'jméno nej
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mladšího dítěte a tak po každém porodu
své jméno mění. Tak na př. nazývají
se křesťanské matky »Mama Serc, dle
posledního dítěte, jež bylo na křtu sv.
dostalo jméno Josef, »Mama Elisa-,
»Mama Maria- a p.

Mama Lulu byla černoška štíhlé po—
stavy a pleti jako smůla černé. V celém
okoli byla známa jako nebezpečná kou
zelnice'a traviěka. Svými silnými jedy
sprovodila už tak mnohé se světa. Mimo
to vyráběla kouzelně amulety, léčila různé
nemoci a předpovídala budoucí věci z letu
ptáků a z vnitřností zvířat. Měla již
pestrý život za sebou. Simba byl jejím
pátým mužem. Narozena a provdána
byla v Usagař e, později byla uloupena
od loupežného kmene Vahehů a od
vedena do území Uheh e, kde byla tři
krát prodána za otrokyní. Tam se na
učila čarovati a míchati jed. Poslední
její pán nakládal s ni nelidsky, proto
od něho utekla; na útěku byla však
lapena od kmene Mafítů a odvedena
do Mamfi,_kde ji koupil Simba za 10
koz, 2 slepice, kousek sukna a sekyru.

Mama Lulu měla čtyry děti. Nej
starší se nazývalo Mzungu, t. j. Evro—
pan, poněvadž se narodilo v roce, kdy
prní běloši byli přišli do vnitřní Afriky.
Mzungu byl velmi pěkný, štíhlý mladík,
stár asi 18—20 roků. Ježto černoši let
svého života nečítají, dávají ditkám svým
často jméno vynikajici události, aby aspoň
poněkud mohli stáří jejich určití. Ostatní
děti Simby a Mamy Lulu jmenovaly se:
Mh he, výrostek to asi 15 let starý,
Nzše, t. j. kobylka, ježto se narodil
v roce, kdy přiletěly kobylky, stár asi
12 roků a Lulu, děvčátko lesklé černé
pleti 10 roků staré.

»Částěji jsem rodinu tu navštěvoval,
vypravuje missionář P. Sinner z tova
ryšstva Otců od Ducha sv., »a ji o Bohu
a sv. náboženství vypravoval. abych ji
ponenáhlu získal Kristu; nedosáhl jsem
však ničeho mimo odpovědi záporné nebo
vyhýbavé. Za poslední mé návštěvy pravil
mi Simba: »Hle, otče, my věříme v Boha,
ale my se nemůžeme modliti, ba ani
nechceme; my nepotřebujeme žádného
náboženství !: Totéž tvrdily i Mama Lulu
& její děti. A hle! již za dva dni přišel
ke mně pohan z oné osady a sdělil mi,
že Simba se svou dcerkou Lulu byl ode

lva roztrhán. Stalo se to tak. Když Simba
s Lulu na poli pracoval, vyřítil se na
ně z nenadání lev. Lulu běžela křičíc
k otci, ale za krátko octli se oba pod
mohutnými tlapami zvířete a byli do
nepoznání rozsápáni. Simbu zavlekl lev
za rameno do nejbližšího houští.

Tato nehoda Mama Lulu velice ne
dojala, neboť již třetího dne po tom
vzala si jiného muže do své chaty, jenž
rovně dvě ženy sobě přivedl. Za takových
okolností byla ovšem naděje na obrácení
tím menší.

Třetí syn Simbův Nzige pásl jed
noho dne ovce svého otce. Téhož dne
byl jsem na rychlo povolán do oné osady.
Zavedli mne do lesa a ukázali mi ve
stínu košatého stromu ubohého Nzige,
položeného na trávníku. Mnoho černochů
z “okolímne provázelo a jakýs křesťanský
chlapec donesl mi čisté vody, abych le
žícího pokřtil. Ale bylo pozdě, Nzige
byl mrtev, byl si zlomil vaz. Na větvích
bylo ještě viděti stopy, kudy dolů padal.
Nežlí na strom vylezl, svlékl svůj oděv
a nechal dole ležeti. Jeho druhové pra
vili mi: »Nzige zabil se sám; často sám
říkával, že na žádný způsob nechce býti
pokřtěn a když dnes stáda vyháněl, pravil,
že se už nevrátí.: Je to možná, aby
malý Nzige byl sebevrahem?

Tento rok právě řádily osypky a ve
východní a střední Africe zemřelo mnoho
černochů. Tito mají před touto nemocí
hrozný strach. Dostal-li který neštovice,
shodí sesebe oděv, vezme hrnec rýže nebo
prosa, prchne do lesa k nejbližší řece,
vystaví si z chrastí a trávy boudu a
zůstane tam tak dlouho, dokud se zdrav
mezi své nevrátí, anebo dokud nemoci
nepodlehne. Kdo se do 10—12 dní ne
Vl'dtí, pokládá se za mrtvého. Kdož
z obyvatelů z nemocí vyvázli, opouštějí
často svou rodnou osadu a táhnou jinam.
Tak se stává, že strašná nákaza nezřídka
celé dědiny a krajiny odlidňuje. .

Když jsem se dověděl, že v Mamíi
neštovice řádí, posadil jsem se na svého
osla & provázen chlapcem missie vydal
jsem setam, abych nemocné vyhledal
a jim sv. svátosti udělil. Sotva jsme se
blížili nejblížší vesnici, zadrží najednou
můj malý průvodčí osla a táže se:
»Otče, kam pak to vlastně jdeš?c -—
»Tam, do Mamfi,c odpověděl jsem. ——
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»A co pak nevíš, že tam řádí neštovice ?.
——»Ovšem, že vím,: zněla moje odpo
věď. — »A jak pak, jestliže také nešto
vice dostaneš a umřeš, kdo bude potom
naším missionářem?c — »O to se ne—
starej; Pán Bůh vás neopustí. Ostatně,
jestliže se neštovic bojíš. počkej zde,
až se s oslem vrátím.< Šel jsem tedy
do první osady sám. Tam nalezl jsem
pouze jedinou starou křesťanku, která
mi ukázala místo při řece, kam se byli
křesťané na neštovice nemocní utekli.
Byli tam všichni pohromadě, podporujíce
se vzájemně ve své bídě. Jedenkaždý
si byl zhotovil boudku z rákosí a trávy;
někteří vyhřívali se na slunci, jiní seděli
u ohně a vařili vodu, aby si jí časem
tělo umývalí, což proti ošklivé nemoci
velmi dobrým je lékem; opět jiní seděli
u řeky, propichovali si navzájem bouly
trnem a vymývali si rány. Když jsem
jim byl poskytl útěchy sv. náboženství,
vrátil jsem se domů.

Z tamějších křesťanův umřelo toliko
pět, kdežto z pohanů zahynuli přemnozí,
mezi nimi i oba synové Simbovy, Mzungu
a Mhehe, tak že z celé rodiny zbyla“
pouze stará čarodějnice Mama Lulu.
Avšak i jí nadešla brzy poslední hodina.
Od té doby totiž, co si vzala do chalupy
nového muže s dvěma jeho ženami, byl
tam denně svár a hněv- Jednoho dne
došlo k pračce a Mama Lulu, plná ran
& modřin, byla ze své “vlastní chaty vy
puzena. Okolojdoucí křesíané nalezli ji
polomrtvou na zemi ležeti a zanesli ji
do rodné její dědiny. Byl jsem k ní
ihned zavolán. Byla již blízka smrti, ale
při vědomí. Bohužel, všecka má napo—
menutí, aby hříchů svých litovala a se
nechala pokřtiíi, byla nadarmo. Odešel
jsem od ní s úmyslem, že ji v modlitbě
do milosrdenství Božího poručím a ná
sledujícího dne ji zase navštívím. Sotva
však jsem se asi čtvrť hodiny od chatrče
vzdálil, dohonil mne jeden z našich kře
sťanův a volal: »Otče, mzimu (čert) škrtí
Mama Luluic Vrátil jsem se rychle, ale
čarodějnice právě dokonalá.

»Ubohá Mama Lulu!c pravil jeden
z křesťanů, »co jí prospějí nyní její kozy
a slepice, jež za své jedy a svá kouzla
od lidí dostávala?c Nikoho nelze tak
těžko obrátiti, jako čarodějku! Jak často
mluvili jsme k ní o naší sv. víře, ale

ona odpovídala: »Já se nemohu obrátiti.:
Mělatě spolek s mzimu (ďáblem) a byla
mu zapsána. Zlého ducha pak vštípíla
i Simbovi a svým dětem, neboť všichni
jedli s ní maso obětovaných koz a slepic.

Smutný konec této jindy kvetoucí
rodiny nebyl na okolní černošské oby
vatelstvo bez vlivu. Sami pohané pravili
ve své zaslepenosti a otupělosti: »Ne—
záleží sice na tom, zda my černoši do
nebe přijdeme čili nic, ale nicméně přece
jenom lépe dáti se vyučovati a pokřtiti,
neboť věčně na onom světě trpěti, to
také není žádná maličkost. Od té doby,
co k nám přišli missionáři, nemůžeme,
jako dosud, žíti a jako zvířata umírati,
aniž jsme co vykonali pro Boha a pro
věčnost.: Od té doby začali mnozí kře
sťanskému vyučování obcovati.

XXVIII. Z missijní stanice sester do
brého pastýře v Bangaloru v Indii.

O působnosti těchto horlivých mís
sijních sester nakreslili jsme pěkný obrá
zek v čísle zářijovém :S. B. S. P.< Tento—
kráte ukážeme milým čtenářům »Školyc,
jak se vedlo sestrám a jejich klášteru
za války čínské.

»Válka čínská,: píše představená
Kateřina Strássle, aodvolalaodtud
mnohé domorodé vojáky,1) jimž bylo
ženu a děti zanechati doma bez ochrany.
Opuštěné rodiny přicházejí potom k na—
šemu klášteru, a my jim dáváme přístřeší
za nepatrný poplatek. Byť i nebyly ženy
vojáků ze všech nejchudobnější, cítíme
se nicméně zavázány ve svém svědomí,
je přijímati, ježto následkem zdejší hrozné
zkaženosti mravní jsou mladé ženy a
dívky ve velkém nebezpečenství a jisté
zkáze vydány v šanc, jsou—libez ochrany.
Takovéto ženy nejsou zvykly pracovati.
A není divu. V domorodé chatě není
co čistiti a uklízeti, není ani »prádlac,
ježto o to se stará »dhobyc, pradlák,
t. j. příslušník kasty, která v rodinách
obstarává prádlo. Obyčejně nedbá nikdo.
aby měl oděv čistý; nosí ho na těle tak
dlouho, až se v cáry rozpadne. Také
rýže je brzy uvařena; jednou za den
jí se teplá, jindy studená, tak že ani
kuchyně nedá hospodyni mnoho starostí.
Většinu svého času ztráví tím,“ že leží

1) Míněno' tu anglické domorodé vojsko in—
dické, jež Angličanům vypomáhalo v íně.
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na zemi a nechá na sebe svítiti sluneční
paprsky. Ošetřování malých dětí jest
rovněž prajednoduché. Jakmile dítě do
vede Iézti po zemi, ponechává se samo
sobě. Zdá se, že tato svoboda jde dětem
k 'duhu, neboť vypadají zdravě a vesele
;a jsou stále při dobré chuti a dobrém
rozmaru.

Před několika dny přišla k nám
žena s ditkem v náručí. Dítko nemělo
oděvu pražádného, žena byla chatrné,
přioděna roztrhaným cárem. Missionář,
který nám ji poslal, psal: ,Přijměte tuto
.ubohou ženu. Byla ještě nedávno po
hankou; konečně odhodlala se státi se
křesťankou a já jsem ji i s ditkem po—
křtil. Nyní však nemůže se už vrátiti
domů, neboť jí tam spílají, týrají a vy
hazují. Mimo to mohl by delší pobyt
jeji mezi příbuznými býti nebezpečným,
_ježto by mohla upadnouti do starých
hříchů.“

Přijali jsme ji a lze očekávati, že
-z ní bude hodná křesťanka. Až si zde
zvykne a ve víře křesťanské důkladně
;se vycvičí, bude připuštěna k prvnímu
sv. přijímáni. Později naskytne se jí
možná přiléžitOst provdati se za křesťana,
.a to je nejlepší zaopatření pro takové,
které doživotně v klášteře zůstati nechtějí.

Brzy na to přišly k našemu klá
šteru jiné tři osoby. a tentýž missionář
psal: ,Anežka je dobré dítě, které jsem
LbYlnůávno pokřtil. Nebyla ještě u prv

niho sv. příjímání. Připravte ji na to
a učiňte z ní hodnou křesťanku! Její
sestra, která s ní přichází, jest ještě
pohankou; snad se Vám podaří také ji
na víru křesťanskou obrátiti. Třetí ko
nečně osoba, kterou Vám posílám, je
sice také dosud pohankou. ale jinak bez
úhonná a v křesťanském náboženství
s dostatek vycvičena. Schází j í toliko křest
svatý, který jí za krátko, až se osv'ědčí
a ve víře utvrdí. bude se moci udělitif

Přijaly jsme všecky tří do kláštera.
První a třetí se'brzy osvědčily a uká—
zaly býti hodnými dobrodiní, jehož se
jim přijetím do kláštera dostalo. Toliko
s druhou, sestrou to Anežčinou, budeme
míti mnoho práce, než ji na pravou
cestu přivedeme. Před příchodem do
kláštera vedla život bezbožný. Byla vdaná,
ale nevěděla ani, kde jejímuž žije, je—li
vůbec živ čili nic. Byla se toulala světem
a o muže se nestarala; bezpochyby ji
zahnal pro její veliké nectnosti. — Je
otázka: zůstane u nás, bude z ní hodná
křesťanka? Kdož to ví? Je třeba velké
milosti, aby taková ubohá duše, která
byla přivykla nevázanému pohanskému
životu, našla východ ze svých nepra
vosti a se obrátila. Náš dobrý Pastýř
zachránil už tak mnohou zbloudilou
ovečku, snad se smiluje i nad touto?
Co se nás týče, my učiníme, seč budeme.
abychom nešťastnici k dobrému Pastýři
přivedly.<<

Dikůvzdáni božskému Srdci Páně.
Ze Stěpanova n/P. Plne tímto slib

:svůj, vzdávám diky božskému Srdci Páně,
nejčistšímu Srdci Panny Marie, sv. Josefu
.a sv. Antonínu Pad. za uzdravení mého
synáčka a za milost vysvěcení na kněze
našeho druhého Syna. . A. (Í.

Od Uh. Hradiště. V nemoci mé man | Páně za všecka dobrodiní.

želky konali jsme devítidenní pobožnost
k sv. Josefu a slíbili jsme, že to uveřejníme
ve »Šxolec a že půjdeme na p ut na Svatý
Kopeček u Olomouce. Manželka se uzdra
vila, ale my jsme nevyplnili svůj slib. Až
nyni tak činím a díky vzdávám nejsv. Srdci

J. M.
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Křesťanské milosrdenství.
(Hlavní úmysl.)

iž slovo samo napovídá, že milosrdenství jest něco srdci našemu milého.
: Každý zajisté již zkusil. že za dobrý skutek prokázaný bližnímu pocítil
: v srdci svém jakousi radost, útěchu, pochvalu. Tím více pak tento
; blahý pocit rozleje se v srdci našem, konáme-li dobro z lásky k Bohu.

jednáme-li podle vznešeného příkladu božského Mistra, jenž všude
. dobře činil a pomáhal. Ci neslitovalo se milosrdné Srdce Jeho nad

rOZpaky chudých snoubenců v Káni Galilejské? Anebo neslitoval se Pán nad
slepcem, nad hluchoněmým. nad malomocnými? Zdaž neměl Pán útrpnost se
zástupem hladovým na poušti? A co teprve mám říci o pohnutí mysle Jeho, když
spatřil chudičkou vdovu plačící o zemřelého syna, anebo knížete Jaira naříkajícího
nad ztrátou mladičké dcery? A u hrobu Lazarova plakal sám Ježíš Kristus, tak že
se divili všickni vidouce Jej plakati. Ovšem pohané neznali žádné útrpnosti; této
ctnosti naučil nás Ježíš Kristus a učinil ji záslužnou, ano blahoslaví ty, již jsou
mi10srdného srdce, ujišťuje jich, že i oni pak milosrdenství dojdou.

Za doby nynějšího sobectví brzo by milosrdenství vymizelo ze světa, kdyby
nás naše svaté habr-ženství k tomu nevedlo, kdyby výslwně nam nebyl Pán Ježíš
skutky milosrdenství doporučil a za ně věčnou blaženost slíbil. Proto je třeba
patřiti na vzor milosrdenství, na nejsvětější Srdce Pána Ježíše, abychom též rádi
milosrdenství prokazovali bližním svým. Proto vidouce bližního v bídě a neštěstí,
nejen máme míti s ním útrpnost v srdci svém, ale máme skutkem pomoci; neboť
sv. Jan, apoštol Páně, píše: »Synáčkové moji, nemilujmež slovem ani jazykem,
ale skutkem a pravdou.: (1. Jan 3.) Dobrý strom nenese toliko listí, ale i krásné
a chutné'ovocia Krásně též k milosrdenství napomíná svatý apoštol Jakub řka:
»Kdyby bratr „ sestra byli nazí a potřebovali živnosti vezdejší a někdo z vás—
by jim řekl: Jděte v pokoji a ohřejte a najezte se, a nedal by jim, čeho tělo
potřebuje, což to bude platno?c Buďme mílosrdnými netoliko slovy, ale skutky!
Nakrm lačného, dej žíznivému piti, neváhej pocestné do domu přijmouti. máš-li
zbytečný oděv, dej jej nahému; neštit se nemocného, jdi a potěš jaj; čiň, jak
starý Tobiáš činil, doprovázej mrtvé na svaté pole. Služ netoliko zdravým, ale
také nemocným, jak to učinil milosrdný Samaritán. Přistoupil k raněnému, vyčistil
a obvazal rány jeho. Nelitoval ani oleje ani vína. nezdráhal se něco vynaložiti,
aby bylo bližnímu spomoženo. Takovými Samaritz'tny jsou milosrdní bratři a sestry,
kteří věnují celý život svůj ošetřování nemocných ať známých nebo neznámých,
ať přátel nebo nepřátel. Právě tuto povinnost, sloužiti nemocným, považovali
svatí za nejdůležitější. S jakou ochotou na př. sloužil sv. Karel Borromejský nebo
sv. Jan z Boha těm. kteří v rozličných i nakažlivých nemocech se nalézali! C')
mam říci o sv. Alžbětě nebo—o sv. Františce, jak laskavě a milosrdně se chovaly
k nemocným a neduživým! Nechť mě! jakoukoliv nemoc, třebas nej0šklivější, hned
k němu přistoupily a sloužily mu, vymyly a zavázaly raný jeho, těšily jej, někdy
i rány líbaly a z Boží vůle ozdravily. Vpravdě »Blahoslaveni milosrdni, neboť oni
milosrdenství dojdoulc Jak“ hojná bude odplata milosrdných, když ani hlt vody,
podaný žíznivému, nezůstane bez odměny! Proto. synu, dcero, neopouštěj starých
rodičů svých, když jsou nemocní, ale opatruj jich a služ jim co nejlépe! Buďiež
milosrdni, abyste došii sami milosrdenství! Tou měrou, kter...u vy měříte, bude vám
zase odměřeno.
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Kromě milosrdenství tělesného neopomeňme konali také skutky milosrdenství
duchovního. Trestejme hříchy na blížních. osoby pak milujme; odvracuj jeden
druhého od zlého. Jako apoštolové tak i ty dle možnosti neumělé poučuj jako
rodičové dítky, jako učitel žáky své. Pochybujícim dobře poraď, aby činili, co by
jim opravdu prospěšno a spasitelno bylo. Vidíš-li bližního plakati, potěš jej, jako
potěšil Pán o syna plačící matku v Naimu. Odpusť křivdy tobě učiněné &nalezneš
též milosrdenství u Soudce spravedlivého. A nezapomeň prokazovati všem službu
dobrou, modlí se totiž za všecky, za živé i za mrtvé; obzvláště tento měsíc
neopomeň horlivě se modliti za duše zemřelých, které v očistci jsou.

Jak máme svým nepřátelům odpouštěti, poví tento příběh z našich dějin.
Kníže český Břetislav II. veda roku 1095. válku v Polsku, dověděl se, že páni
z rodu Vršovců proti němu píkle strojí. I povolal k sobě Vršovce Mutinu
a v soukromí mu vytýkal nevěrnost řka: »Mutino, věz, kdybych se Pána Boha
nebál, tak jak bys zasloužil, kázal bych tě oslepiti. Ale toho nechci učiniti, nebot
znám, že veliký hřích je to; co Bůh při člověku učinii, zkaziti.: Na to Mutinu
propustil a jen statků jeho jej zbavil; Ano, kdo bližnímu milosrdenství prokazuje,
kdo jest okem slepému, nohou chromému a otcem chudému, ten se smrti nemusí
hatí, může pokojně a beze strachu poslední hodinku očekávati, jakoby již slyšel
radostné do nebe pozvání: »Pojďte požehnaní Otce mého a vládněte královstvím
vám od věků připravenýmlc

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 vzdávaš 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
proszování skutků duchovního i tělesného milosrdenství a na
všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apo
štolátu 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-lí se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876.) _

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

Heslo—apoštolské: Milovati ty, kteří trpí, a jim pomáhatí.

Úmysl v prosinci: Statečné hájení zájmů církve.

tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Úmyslý apoštolátu modlitby.

! říjnu modleme se o šlechetnost křesťanskou
Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

! Na. slavnost: Úmysly:

S .
1——

. Sv. Remigia, bisk. (bas). __ Dar stale—víry.—NeinotmýnknězlÚ-c'lanejsv.Trojice.
Zdar zbožnosti růžencove. Osvěžení katol. smýšlení. Křesťanské školy.

Sv. Hildegardy, p. 0179). Řád benedikt. Za bázeň Boží. Rodiče. Duch zbož
nosti v rodinách. Náprava zpustlé mládeže. Apoštolát sv. Cxa M. 1-bratr.

. Sv. Diviše, b. m. (273), — Častější návštěva nejsv. Svátosti olt. Studující
mladík. Pulepšení jistého muze. Dobročinné ústavy. Pokorení nepřátel.

. Sv. Františka Seraf. (1226). ——Císař a kral náš. Tl'pěllVOSl.v Chudobě. Dar
pravé pokory. Nemocná. Řád sv. Františka. Katol. missie. Více osob. + otec,

. Sv. Placida a spolumuč. ř. sv. Ben. (541). — Pohrdáni světem. + P. Matbon,
Za lásku rodinnou. Povolání ku stavu duchovnímu. Míssie mezi pohany

10.

11.

. Neděle XIX. po sv. Duchu. Sv. Růžence bl. P. M. — Rozkvět růženc. pobož
nosti. Naprosté odevzdáníse do vůle Boží. Vítězstvísv. církve nad nepřáteli.

. Sv lustiny, p. m. (3. stol.). — Za pevnou důvěru v Boha. Díky za obdržené
milosti. Odvrácení pohoršení. Neohrožené vyznání víry. Dar kázně Boží.

. Sv. Brigity, vdovy (1373). — Dar prave moudrosti. Slepec ajeho rodina. Za
pravou lásku ke Spasiteli našemu. Nemocný kněz. Dar setrvání v dobrém.

. Bl. Gunthera, poúst. (1045) — Dar sebezapření. Radost vutrpeni. Úcta Panny
Marie. 1-opat G. K. Pokoj a mír ve vlasti naší. Bohoslovne ústavy. Sirotci.

. Sv. Františka Borg., řeh. (1572) ——Úcta nejsv. Svátosti olt. Za spásu duší. Řád
tovaryšstva Ježíšova. Vše ku větší cti a chvále Boží. Duše v očistci. 'l—kněz.

P. Sv. Germána, bisk. m. (407) — Velepastýřové naši. Vítězství myšlenky katol.
Sjednocení všechnarodů u víře katol. Boží pomoc v povolání. Umírající.

. Sv. Maximiliána, bisk. m. (283). — Bázeň před hříchy všedními. Obrácení ne
přátel našich. Tóuha po dokonalosti. Zamezení opilství.. Záchrana mládeže.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. NeděleXX. po sv. Duchu. Sv. Eduarda,_kr. (1066) — Pohrdání radostmi svět
skými. Žákyně. Síla v povolání. Skoly katolické. Horlivost v dobrém.

P. "Sv. Kalixta, pap. m. (222). — Sv. Otec Lev Xlll. Dar kajicnosti. Odměna za
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dobrodiní. Mravnost mládeže. Snášelivost u veřejném životě. Svornost.
.' Sv. Teresie, p. řeh. (1585) ——Úcta sv. Josefa. Rád karmelitek. Posvéť se

jméno Tvé. Přemáhání pokušení. Obrácení jisté osoby. Ill. řád sv. Františka.
. Sv. Havla, opata (624), — Zdar jubileu papežskému. Zamezení hříchův. Vy

prošení jisté milosti. Obrácení mladíka. Za dvě rodiny. Zpovědníci. 1-kněží.
Sv. Hedviky, vévod. 0243). — Církev katol. na Rusi. Naše řehole. Těice

zkoušená vdova a dítky. Za šťastnou hodinu smrti. Nemocný muž. 1-otec.
. Sv. Lukáše, evang. P. (90). — Dar pravého umění. Povolání ke stavu du

chovnímu. Dar pravé pobožnosti. Obrácení nekajicných hříšníků. Sll'OlCl.
Sv. Petra z Alkant., řeh. (1562) — Horlívé následování Krista. Obnova spo

lečnosti lidské. Dar mlčenlivosti. Choromyslný kněz. Duše v očistci. 1-bratr.

20

21.

22.

23. ma.—oz

NeděleXXI.po sv.Duchu.Posvěcení chrámů Páně. — Šetřenípo
svátnoti chrámů Páně., Zamezení hříchův. Horlivost v návštěvě chrámu P.

. Sv. Uršuly a spoludr. (238). -—Dar křest. srdnatosti. Ženské řehole ve vlasti
naší. Zdar katol. podniku. Bázeň Boží naší mládeži. Dobrodinci. Katol. tisk.

. Sv. Korduly, p. a m. (238). — následování dobrých příkladů. Za bázeň Boží.
Zamezení hříchův. Obnova společnosti lidské. Za vytrvalou pobožnost.

Sv. lana Kaplstr., řeh. (1456) — Horlivost pro rozšíření sv. víry. Za rodiče.
Armada sv. Kříže. Naše řehole. Obrácení nepřátel církve katol. Rodina.

lldpnstky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.



(Dne | Na slavnost: Úmyšly: ?
24. ;Č. Sv. Rafaela, archand. — Sv. Gilberta, ř. prem. (1152) — Úcta ke svatým

andělům. Spolek sv. Rafaela. Poznání dobra i konání. Studující mladík.
25. P. Sv. Krišpina a soudr. (lll. stol.) — Dar moudrosti. Za pravou pokoru.

VítěZství zájmů katol, Mír a bázeň Boží v jistých rodinách. Rodina.
26. S. Sv. Evarista, pap. m. (112) — Úcta k ostatkům svatých. Za nemocnou.

Žákyně. Zdar bohulibym podnikům. Ucta k autoritě. Hojní kajicníci.

27. 'N. Neděle XXII. po sv. Duchu. Sv. Frumehcia, bisk. (4 stol.). _ Přemáhánl
' náruživostí. Dikůčinění za milosti jubilea. Obrácení nepřátel našich. 'l-kněz.
28. P. Sv. Šimona a Judy, apoštol. P. (l. stol.). — Dar pevně důvěry. Odevzdání

' se do vůle Boží. Zamezení veřejných pohoršení. Spása duší. BohOslovci.
29. Ú. Sv. Narcissa, bisk. Jerus. (213) — Horlivost v dobrém. Díky za obdržené

milosti. Vytrvalost v dobrém. Sesllení křesťanských zásad. 1—rodiče.
30 St. Sv. Alfonsa Rodrig. T. J. (1617). — Za ducha modlitby. Ucta bl. Panny

Marie. Síla v povolání. Naše školství. Kazatelé. Snahy sv. 0 ce Lva XIII.
31. Č Sv. Volfganga, bisk (994) — Hodnostáři církevní. Za křest. statečnost,

Vítězství sv. kříže. Horlivost v dobrém. Zemřelí udové katol. bratrstev_

íldpustky 100 hl n ksidj dobrý skutek vykonaný na tyto anyíly. „

Šlechetným býti znamená býti šlechetné povahy, míti dobré srdce pro vše
dobré & prospěšné zaujaté. My křesťané, kteří jsme dítkami Otce nebeského,
bratřími Ježíše Krista, zdaž nejsme původu vznešeného? Nesnižujme tedy rodu
svého a pozdvihněme srdce svá k těm věcem, které jsou Božími. Slechetný křesťan
miluje Pána Boha nade všecko a bližního svého pro Boha. Proto rád snáší všeliké
křivdy, rád odpouští nepřátelům svým, odměňuje zlé dobrým, nechce v ničem
bližnímu uškoditi. proto nezná pomluvy ani na cti utrhání an'i jakékoliv posuzovaní.
Nehledě sveho prospěchu, nýbrž blaho a štěstí bližního sveho. Šlechetný křesťan
jest také obětavým. Rád obětuje dle možnosti ku cti a chvále Boží chrámu Páně,
podporuje missie tu- i cizozemskě a všechny jiné dobré účely směřující ke cti
Boží a spasení duší. Jak krásné to býti tak šlechetným! Ale kde je nynípravá
šlechetnost? Prosme o tuto tak krásnou a tak vzácnou ctnost nejsv. Srdce Páně!

? 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 všeliké úmysly & myšlenky, všelikě city a žádosti,
Všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za. den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 45. II.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
šlechetnost křesťanskou. a na všechny úmysly, jež doporučenyjsou na tento
měsíc a na tento den členům Apoštolatu modlitby. ,

' Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou, vlast 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—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. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděle. sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Horlivě podporovatikatolické podniky.

Úmysl v listopadu: Křesťanská milosrdnost.

Tiskem & nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.



( Dne Na. slavnost.: _ _ Úmysly: ?
24. U. Adama & Evy, prarodičů. — Zachování postu. Příprava na hod Boží

vánoční. Za ducha pravé _kajicnosti._ Dobrodinci chudobných dítek.
25. St. Narození Páně. -— Milost našeho znovuzrození. Úcta nejsvětější

Svátošti oltářní. Spolek sv. dětství Ježíšova. Posvět se jméno Tvé, Pane.
26. C. Sv. Štěpána, prvomuč. (35). — Neohroženost v hlásání slova Božího.

Láska k nepřátelům. Sjednocení všech narodů ve víře katolické. Rodina
27. P. Sv. Jana, apoštola & evang. P. (lOl). — Porozumění sv., evangeliím.

Láska k čistotě duše. Hodnostář církevní. 1- kněz J. F. Duše v očistci.
28 S. Sv. mláďátok betlémských. — Nevinná mládež. Odstranění pohoršení dítek.

Dobré & zbožné vychování dítek v rodinách. Laska k duším v očistci.

29. N. Neděle po Narození Páně. Sv. Tomáše, bisk. m. (1170). — Obrácení
Anglie na víru katolickou. Horlivě hájení zájmů církve svaté. 1- otec.

30, P. Sv. Davida, kr. ——Za šlechetnost mysle. Nábožensky zpustlé rodiny.
Ježíš. vzor učitelů. Školy katolické. Napravení poměrů ve vlasti naší.

31. U. Sv. Sylvostra, pap. (335). — Díky za všecka obdržená dobrodiní. Pokání
za urážky Bohu učiněné. Zemřelí údové katolických bratrstev. 1-matka.

L Odpustky100 dní |: každý dobrý skutek vykomj na tyto ímjlly. )

Církev svatá jmenuje se na zemi bojující církví, a to vším právem. Od
té'chvíle, kdy ji Pán Ježíš založil na skále Petrově nepřestaly brány pekelné proti
ní bojovati. Byli to hned na počátku židé a pohané. Za pronásledování v prvních
třech stoletích tekla krev křesťanů proudem a napájela zemi a krvelačná srdce
pronásledovatelů. Později to byli kacíři, bludaři rozliční. Iproti těmto musela církev
hájiti sebe i pravdu jí od zakladatele svěřenou. Než vždy vyšla církev svatá z boje
obnovena, jako vítězkyně. A nyní snad mácírkev pokoj? Snad jest toto století dvacáté
lepší všech dřívějších? Dříve bojovalo se proti církvi hrubě, ohněm a mečem, žaláři
a dravými šelmami, nyní se bojuje pérem a tiskem, jazykem, a dravými šelmami jsou
lidé sami, kteří by rádi roztrhali každého rozhodného katolíka. Boj nynější je hrozný,
na celé čáře se vyvinul, tak že netoliko kněží mají hájiti církve, ale i'nekněží jsou
povinni u veřejném životě hájiti zásady víry katolické a brániti zájmy Krista Pána.
Hajme oltář, hajme trůn, a nedejme se zaplašit planým křikem zuřivých nepřátel
Božích. sv. Michael archanděl bude s námi bojovati proti mocnostem pekelným, by
nezdolaly nás ni církve Ježíše Krista!

Obětování úmyslu denního.
Pane Ježíši Krista! 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 1886. Díec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště 'l'i je obětují za 'l'vou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
statečné obhájce církve a zájmů Tvých na zemi a na všechnyúmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou, vlast 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. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli, 'archanděle, sv. Cyrille a Methods, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Modliti se & p'racovati na, hájení dobré věci katolické.

Úmysl v lednu 1902: Milosti v pronásledování.

Tiskem s nákladem benediktinské. kníhtiakárny v Brně.



Úmysly apoštolátu modlitby.

V prosinci modlemese za hájení zájmů Kristových.
_Ustanoven a zahnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

Dne Na slavnost: Umysly:

1. N. Neděle [. adventní. Sv. losafata, bisk. m. (1623). — Horlívost pro spásu
duší. Duch kajicnosti. Slovanstí národové. Naše duchovenstvo. Nemocný.

2. P. Sv. Bibiany, p. m. (363). — Dar statečnosti křesťanské. Dívčí ústavy
vychovávací. Za mládež. by mravnosti sobě více hleděla. Napravení opilce.

3. U. Sv. Františka Xav. 0552). ——Za ducha apoštolského. Za císaře a krále
našeho. Obrácení národů pohanských na víru katolickou. Studující.

4. St. Sv Barbory, p. m. (236) — Pohrdání světem a jeho radostmi. Za
šťastnou hodinu smrti. Za dělnictvo hornické. Polepšení otce rodiny.

5. Č. Sv. Petra Chrysologa, bisk. a né. církve (450). — Velepastýřové nasi.
Za horrívé kazatele. Povolání ke stavu duchovnímu. Křesťané v mě.

6 P. Sv. Mikuláše, bisk. (527) —- Za křesťanskou lásku k mládeží. Sirotci.
Dnbl'Odanl chudiny. Dobročinné ústavy. Církev katolická na východě.

7. S. Sv. Ambrože, bisk. uč. církve (397). — Útrpnost s hříšníky. Obrácení
nevéruů Učenci katoličtí. Horlívost ve službě Boží. Za jistého kněze.

8. N. Neděle][. adventní. Neposkvrněného Početí P. Marie. — Za
dar čistoty srdce Záchrana nevinné mládeže. Dobrodinci chrámu Páně.

9. Sv. Petra Kanisia, kn. (1510) — Učenlivost ve svatém náboženství.
HOl'lvost v křesťanském cvičení. Křesťanské školy. Zdar veliké pouti.

10. U. Sv Eulalie, p. m. (340) Úcta ku kněžím. Pokoj a mír v národě
nasem. Odstranění pohoršení. Dar svornosti bratřím. Polepšení muže.

11. St. Sv. Damasa, p_ap. (384) — Oddanost ke Stolicí apoštolské. Překažení
zlých úmyslů nepřátel víry naši. Za katolické učence. Ústavy slepců.

12. C Sv. Otilie, abat. (720). — Za dar moudrosti. Ženské řehole. Za zemřelé
dvě osoby. Obrácení nábožensky zpustlé rodiny. Diužstva Mariánská.

13. _P. Sv. Lucie, p. m. (504) — Za vážení si milosti Boží. Jednoty panen.
Odvrácení pokušení. Bratrstvo nejsvětější Svátosti. Apoštolát modlitby.

14. S. Sv Sind ona, bisk. (349) — Za svobodu dítek Božích. Naši biskupové.
Bohoslovné ústavy. Větší úcta svaté Rodiny Napravení opílců. 1- otec.

15. N. Neděle 1I1.aduentní. Sv. Irenea. bisk. (202). — Horlivé šíření úcty Panny
Marie Za tri .uh0hé rodiny. Živá přízeň. Pokoj. Tri nemocné Osoby.

16. P. Sv. Adléty, vd. (999) ——Obhájcové zájmů Kristových. Zemřela přízeň.
Nemocná matka. Nábožensky zpustlé rodiny. Úcta nejsvětější Trejice.

17. U. Sv. Lazara, bis . (To) — Za obnovu společnosti lidské Bázeň Boží ve
skole. Jednota sv. Josefa. Mílosrdne sestry. Rídíče. Studující T_sestra.

18. S. Očekávmi porodu P Marie. — Dar pevné naděje v Boha. Odvrácení po
horšení. Dar zdraví. Dar pravé pokory. Láska rodinná. Střední školy.

19. Č.. Sv. Nemesa, m. (2óU). ——Začínnos-t křesťansknu. Odvrácení pokušení.
Zdar podniku. Napro—té odevzdání se do vůle Božíř Zemřelí řadiče.

20 P Sv. Dominita, bisk. (600). — Dar setrvání v dobrém. Živí dobrodincr.
' Vitezstw církve katolické. 8113 v povolání. Zamezení hříchů. Tkněz.

21 S. Sv T máše, apoštola Páně (TJ). — Dobrá příprava na Vánoce. Zemřelí
dohrodinci. Obrácení nevěrců. Nase řehole. Jistá rodina. Zda-r podniku.

22. N. Neděle ] V. adventní. Sv. Servula, Zebr. (NO). — Trpélivost 'v chudobě.
- Za těžce zkousenou vdovu. Pokoření nepřátel. _Vyorošení jisté milostí.

23. P. Sv. Viktorie, p. a m. (253). — Vítězství svaté Církve nad nepřáteli.
+ rodiče a bratři. Obrácení jistého mladíka. Dar sebezapřenl. Rodina.

“odpustky 100 dnl la kaidy' dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.



Škola Božského Srdoo Páně.
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Kdo nejsuětčíší Svátost oltářní hodně přijímá, jest v Srdci Ježíše a Ježiš » srdci jeho. Toto spojení

Q jest netoliko duchovní, ale jest skutečně a pravdivé. (Sv. Alfons Lig.) ' 9
Ífř—Šňě

%%$ Roratel
' lyším vás plesy mého mladí. ! A zpívá každý plnou duší

z domácích (lálek dýcháte — [ ze hrudi blahem zahřáté ——

(" (>, jak ta léta rychle pádí, ten zpěv v ní svatou touhu vzrnší,

kdy zpívali jsme tolik rádi — vždyť- příchod spásy svojí tuší —
() rorate, () rorate! () rorate, () rorate?

Přes pole bílá, tiché stráně Zní svatý zpěv ten v kraje spící '
přes cesty sněhem zaváté, vždy výš a výš — zní třikráte ——

jdou slavit brzký příchod Páně hle, hvězda bleskla v nn'aku_1íci —-—

jak svatý Jan kdys při Jordáné — přcdtucha spásy polevící —
() řorate, () rorate! ? r') rorate, (» roratc!

Zřím oltář náš ve světel'havu ! Zvuč touhy naší blaha písni,
kněz oči k nebi upjaté, l vzbud' všecky hříchem zajaté,

jakoby viděl příští slávu l zvuč tam, kde zloba nejvíc plíšní,
z úst: vděčných volá k věrným davu — ' kdc hříchu' mráz květ ctnosti tísni —

() rorate, () rorate! l () nebesa, ó rorate!

'Obzor'- Fn. ('IIR.\.\[()S'!'A.
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Koruna z dvanácti hvězd.
Napsal JAROLÍM STAN. PAVLÍK.

Signum magnum apparuit in coclo:
mulier amícta sole, et luna. sub pedibus
ejus, et in capite ejus corona. stellarnm

duodecim. Apoo 12,1.

oucho tvé jest jako sníh a
obličej tvůj jako slunce. Těmi
! slovy pozdravuje církev ne

__=___ poskvrněnouPannu v hodin
kách o jejím neposkvrněném početí. Jaké
je to roucho? Roucho nevinnosti a po
svěcující milosti, jež Maria již v okamžiku
svého svatého početí s sebou na svět
přinesla. Anijediné skvrny není na rouchu
jejím, anijediného hříchu. »Všechnakrásná
jsi, přitelk ě má, a poskvrny není na
tobě!<< — Obličej tvůj jako slunce. Tím

*_í

je vyjádřena Marie vznešenost, její pře-'
veliká. důstojnost a lesk jejích ctností.
»Na slunci postavil příbytek svůj :, praví
David 0 Kristu, »a ona — Moudrost Boží
totiž — vychází jako ženich 2 ložnice
svě.<<] svatý Jan evangelista viděl Pannu
Marii sluncem oděnou. >Velike znamení
ukázalo se na nebi: žena, sluncem
oděná, a měsíc pod nohama její
ma, a na její hlavě koruna ze
dvanácti hvězdu (Zjev. sv. Jana.)
Měsíc je obrazem proměnlivosti a ne—
stálosti. Měsíc stojí pod nohama Marie
Panny,_ poněvadž je vyvýšena nade vše
likou nestálost světskou. Jasu jejích ctností
neubývá, žádný stín hříchu se ji nedotkl.
Co znamená oněch dvanácte hvězd?

Obyčejně bývají hvězdy ty vztahovány

na přednosti a ctnosti, z nichž si Maria
stkvělou zásluh korunu upletla. Já chci
tentokráte dvanácte hvězd v koruně
Mariiněspojiti s dvanácti význam
n ými d ny v jejím životě, z nichž každý
jako zářná hvězda svítí do noci světové

. a obveseluje dítky Eviny. Jsou to dnově
pamětní, jakých nikdo na zemi nezažil;
památka jejich nezmizí, dokud svět ten
státi bude.

První hvězda — toť den jejího
neposkvrněného početí, den vítězství.
Jako černá noc ležela kletba prvotního
hříchu na celém okrsku zemském. Ve
stínu smrti a ve tmách hříchu seděli

lidé & vzdychali a toužili po světle. A

hle, na nebi vzplála hvězda — Maria,
bez poskvrny počatá. »Lid, který chodil
ve tmách, viděl světlo veliké, obyvatelům
kraje stínu smrti vzešlo světlo:, proro
koval Isaiáš o Vykupiteli, jenž jest světlem
ze světla. Avšak i Maria byla lidstvu
světlem, a jest jím dosud. l my jsme
na křtu svatém od prvního hříchu očištěni,
i nám vzešlo _v den křestní světlo kře—
sťanství. Kéž nám zůstane tento den,
den našeho pokřtění, den našeho nepo
skvrněného znovuzrození, vždy dnem
památným; Nechť je nám stálým napo
menutím k neposkvrněnému zachování
posvěcující milosti.

Druhá hvězda — toťden naro
zenin a jmenin Mariiných, den radostný
pro zbožné rodiče, Joachima & Annu,
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kteříž tak mnoho let o dítě k Pánu Bohu'

se byli modlili a konečně přece vyslyšení
byli, den radosti pro celý svět. Církev
svatá zpívá v den narození Panny Marie:
Tvé narození, panenská Rodičko, zvěsto

jméno Maria. Narozeniny a jmeniny jsou
dva důležité dny v životě našem. Mnozí
lidé nevšímají si takových dnů, den ten
jest jim jako každý jiný. To však se
nepatří; my máme dny ty křesťanským
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valo radost celému světu! .— 1 jméno
-»Mariac, jež tolik značí jako »hvězdac,
obveseluje každé křesťanské srdce. Čím
je hvězda plavci v tmavé noci 5 vlnami

.*..na
.o_ r:;

způsobem Oslaviti, do kostela jíti, mnoho
se modliti a Bohu děkovati za milost.

že nám opět jeden rok daroval.
Třetí hvězda, třetípamátnýden

.rozbouřenými bojujíclmu, tím je nám | v životě Mariiném je den jejího obětování
23'
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ve chrámě. Teprv tři léta stara zasvětila
již život svůj službě Boží. Byl to ta-(ořka
den jejiho duchovního zasnoubení s Bo
hem. »Uvedl mne Král do komnaty svez, '
mohla říci s nevěstou ve velepísni. »Můj
milý jest můj a já jsem jeho; on se
pase mezi liliemi.: I naši duši Bůh si
zasnoubil, i naše duše je nevěstou Boží.
Den první svaté zpovědi byl dnem našeho
duchovního zasnoubení, den prvního sva
tého přijímáni byl dnem naší duchovní
svadby. »Tu jsem šel kolem tebex, čteme
v'prorocích »a viděl jsem tebe, praví
Bůh, a hle, byl čas, abych se o tebe
ucházel. Přísahal jsem ti a vešel jsem
s tebou v smlouvu, a ty“ jsi se stala
mojí. Umyl jsem tě vodou a pomazal
tě olejem a oděl jsem tě pestrými šaty
a okrášlil jsem tě šperky.: Vizte, milí
čtenáři, to vše se událo ve svátosti po
kání. Tu jsme byli obmytí od hříchů,
pomazání milosti Boží, oděni rouchem
svatosti a ozdobení. Ústy proroka Oseáše
mluví Pán Bůh: »Zasnubuji se s tebou
na věky, a zasnubuji se s tebou skrze

spravedťíost a soud, skrze milost a
smilování. Z toho vidíme, že den první
svaté Zpovědi byl dnem našeho duchov-_
ního zasnoubení s Bohem. Nespusťme
z mysli toho dne, slavme jej každoročně
a obnovme jej často přijímáním svatých
svátostí.

Za duchovním zasnoubením násle
dovalo u Panny Marie, když byla v dívku
vyrostla, její zasnoubení se sv. Josefem.
Ačkoliv Panna Maria čistotu panenskou
chtěla doživotně zachovati, přece byla
skutečně sezdána se sv. Josefem; neboť
Bůh tomu tak chtěl, chtěje ušetřiti cti
Mariiny a jí zjednati živitele a ochránce
a pěstouna božskému Ditku. Den sva
dební, to byla čtvrtá hvězda, čtvrtý
památný den v životě Bohorodičky. Církev
oslavuje ten den 23. ledna. 1 váš den
svadební, křesťanští manželé, byl krásný
den v životě vašem. l tento den mate

_

slaviti modlitbou a návštěvou kostela..

Možná, že se od vaší svadby mnoho
změnilo a není, jak by mělo býti. Láska
ochladla, mír porušen, nespokojenost
vzrostla; vizte, zde máte příležitost ví-
tanou, všecko zase napraviti. Použijte
výročního dne své svadby k obnovení.
a znovuupevnění vzájemné lasky, věr
nosti a cti.

Pátá hvězda, pátý krásný den
v životě Mariině byl den jejího zvěsto
vání, o němž archanděl Gabriel byl k ní
poslán, aby jí oznámil, že se stane matkou
Vykupitele. Byl to vlastně den jejího
prvního svatého přijímání, poněvadž.
skutečně mileného Ježíše do útrob svých
přijala. Opravdu krásný den! 1 ve vašem.
životě, milí čtenářově, je den prvního
svatého přijtmání krásným, ba nejkrásněj
ším dnem. Co jsou u porovnání k němu,
světské slavnosti, co jsou slavnosti všeli
jakých založení a trvání, co koncerty,
věnečky, 'výlety a všeliké jiné světské
radovánky_? Božský Ženich spojil se
tenkrát s vámi, an vás ke svému stolu

. pozval. O kéž by se ten den ještě jeden
kráte pro mne vrátil, myslí si mnohý.
Nuže, nenechejte aspoň výročního dne
prvního svatého přijímání bez povšimnutí!
Na památním obraze od sv. přijímání je
datum'jeho zapsáno. Má býti pro vás
dnem modlitby, aneb idnem svaté zpo
vědi a svatého přijímání.

Šestá. hvězda v životě blahosla—
vené“ Rodičky Boží je den jejího navští
vení, den, o němž Duchem svatým na
plněna velebné »Magnificat — velebí
duše má Hospodina: zpívala. [ Alžběta
byla Duchem svatým naplněna, a svatý
Jan zaplesal v lůně matky své, pocítiv
přítomnost vtěleného Boha. Druhého čer
vence slaví církev svátek navštívení Panny
Marie. I ve vašem životě, drazí čtenářové,
byl jeden den, v nějž jste milostmi Ducha
svatého naplnění byli: den svatého
biřmování. Ovšem bývá obyčejně brzo
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zapomenut, mnohý ani potom neví, v který
den byl u svatého biřmování; & přece
si máme den ten dobře zaznamenati a
každý rok zbožně ztráviti jako den, o
němž jsme od biskupa na rytíře byli
pasováni a bojovníky za svatou víru
jsme se stali.

Sedmá hvězda v koruně Panny
Marie. sedmý památný den byl onen
v dějinách světoznámý den, v nějž Panna
Maria Ježíše Krista porodila, v nějž
nebesa medotekoucími se stala, jak církev
svatá v hodinkách pěje, den nového
vykoupení, všeobecného obnovení a věčně
blaženosti, den radostí mateřských Panny
Marie. Tento den byl pastýřům nebeským
světlem, a mudrcům na východě hvězdou
oznámen. Zdaž-li je takový den v životě
našem? Ano, ale jen kněz ho může
slaviti; jest to den jeho posvěcení, o němž
pOprvé skrze slova »Totoťjest tělo mě:
a »Totoť jest krev má: Ježíš Kristus
takřka v jeho rukou se zrodil a při
každé mši svaté se znovu zrozuje. Kněz
se stává účastným mateřské důstojnosti
Marie Panny, on se stává účastným
i jejich radostí. A proto je den ordinační
a den primiční krásným dnem v životě
kněze jak pro něho samého, tak i pro
jeho rodiče, pro jeho příbuzné, pro celou
obec, a hodný křesťanský lid béře vřelou
účast na radosti kněze ina jeho dnech
jubilejních. Modleme se aspoň v quatem
brové dny 0 hodné kněze.

Osmá hvězda v životě Marie
Panny byl den jejího očišťování, kdy
milého Ježíška nebeskému Otci v oběť

přinesla, plna radosti nad blahopřánim
a požehnáním stařičkého Simeona, jenž
Dítě božské jako světlo k osvícení po
hanů opěvoval. Ovšem byla již tenkrat
jeji radost s bolestí smíšená, když
uslyšela, že vlastní její srdce k vůli
tomu Dítku mečem bolesti proniknuto
bude. Tento pamětní den je ponechán
křesťanským matkám, jež s radostí '

novorozené dítky do chrámu přinášejí,
aby je Pánu Bohu představily, obětovaly
a za nebeské požehnání děkovaly. Kře
sťanská matko, svěť ten den, spoj se
v duchu s panenskou Rodičkou Boží a
pros ji, aby ti pomohla dítko tvé tak
zbožně vychovati, abys je jedenkráte
ve chrámě nebeském Pánu Bohu mohla

představiti.
Devátá hvězda, devátýpamátný

den v životě Rodičky Boží, byl den
velkého smutku; byl to velký pátek,
0 němž na Kalvarii pod křížem stála,
svého Syna oplakávala &nesmírné bolesti
na duši trpěla. Den ten je pro nás
i proto důležitým, poněvadž o něm Maria
naši matkou se stala. »Synu, hle matka
tvác, pravil Ježiš k“ Janovi. Jan za—
stupoval tenkrát naše místo. Všecky
slzy, jež bolestná Matka tenkráte prolila,
proměnily se _vperly, jez jako hvězdy
září nyní v její koruně. Takových pátků
je v našem životě dJsť. Jsou to úmrtní
dny našich milých, našich rodičů, našich
bratři a sester, příbuzných, přátel a
dobrodinců. Zdaliž máme zapomenouti

na také dny? Zajisté ne! Také dny
mají býti pro nas dny pamětními, dny
samoty, smutku a pokání, modlitby a
zbožny'cli proseb za zemřelé.

Desátžt hvězda koruny — t.ttí
den vzkříšení, den, jenž učinil Hospodin,
den radosti, den,__o němž Ježíš Kristus,
povstav z hrobu,. své přemilé Matce se
zjevil, aby ji potěšil a její sizy bolestné
v slzy radostné proměnil. Tento jediný
den odškodnil ji za všecky hodiny, jež
byla probdela a prOplakala. Snad i váš
život, milí čtenáři, vykazuje dny, jež
vám zůstanou proto nezapomenutelnými,
poněvadž vám Buh nějakou milost pro
kazai a vás potěšil a obveselil. Vy jste
na příklad přestali nějakou krisi, opět
jste zdraví dosáhli, Matička Boží vám
tu neb onu milost vyprosila, nějakou
zkoušku jste šťastně složili, svého cíle
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neb jistého postavení dosáhli, ten neb
onen dar od Boha obdrželi: hled'te na

takové pamětní dny nesmíme zapome
nouti; v takové dny třeba Bohu děkovati
za milosti prokázané, třeba s celého
srdce »a s vděčnou myslí zpívati nebo
se modliti »Bože, chválíme tebex.

Jedenáctá hvězda v diademu
Panny Marie, jest den jejího úmrtí, jejž
teprv nyní v nebi slaví. Byly to její
nebeské narozeniny. Církev slaví svátky
světců ne v den jejich narození, nýbrž
v den jejich smrti, jakožto v den jejich
narození pro nebe. Maria toužila celým
srdcem po tomto dni, modlíc se se
žalmistou: »Kdy tam přijdu a ukaži se
před'tváří Boží? Těšila se již předem
na shledání se s mileným Synem. Tak
i křesťan může se radovatí a s blahou

nadějí vstříc hledeti večerní hvězdě života
svého, pak-li žil zbožně a bohabojně a
modlil se k Panně Marii o šťastnou

hodinku smrti. To bychom měli často
činiti, každý den o šťastnou hodinku
smrtí se modliti a Marii vzývati &ctíti:
pak bude den naší smrti pro nás nikoliv
dnem strachu, ale dnem radosti.

Dvanáctá hvězda, poslední,

avšak i nejslavnější pamětní den v ži
votě Panny Marie je den jejího nanebe
vzetí a korunováni. »Maria Panna byla
vzata do nebeské komnaty, kde Král
králů na h'vězdnatém sedí trůněc, zpiva
církev v hodinkách o nanebevzetí Panny
Marie. Velkolepý byl vjezd do Vídně,
jejž slavila blahé paměti císařovna
Alžběta, když za nevěstu císaře pana.
vyvolena, domovinu svou Opustila & do
Rakouska se přistěhovala. Vjezd ten
však daleko zastíněn triumfem Panny"
Marie, jemuž miliony andělů a spra
vedlivých byly přítomny. I my se po
dobného dne dožijeme, zůstaneme-li Bohu
věrní a vytrváme-li v milosti Boží. ] my
budeme kdysi na nebe vzati korunováni,
jakž ujišťuje sv. Pavel: »Dobrý boj jsem
bojoval, běh života dokonal, víru za
choval; naposledy jest mi uschována
koruna spravedlnosti; již mi dá v onen
den Bůh, spravedlivý soudce.: »Sprave—
dliví budou se stkvíti jako hvězdy v říši
Otce _méhOc, 'ujišťuje nás Spasitel. Aby
chom se této radosti dožili, prosme ne—
poskvrněnou Bodičku Boží, aby nám svou
přimluvou vymohla milost setrvání v do
brém a šťastnou smrt.

ĚĚŠĚĚĚĚĚĚĚĚŠŠÉŠĚĚĚĚŠĚĚ$$$3333

Dobrý
__ co člověk koná, koná zajisté
g, (% za tím účelem, aby mu to pro

spělo, nikoliv aby z toho škodu
měl, nebot přání naše nese se po štěstí.
Největší užitek však mohou přinášeti
nám činy naše, když se Bohu líbí, neboť
Pán zajisté co největší odměnu za ně
dáti může; tak zajisté prospějí k našemu
štěstí v míře co největší. Aby pak celé
naše jednáni Bohu líbezné a _nám zá
služné bylo, třeba, abychom vše v pravém
_umyslukonali, t. j. skutky svými vždycky

úmysl.
Bohu “sloužiti chtěli, dle jeho vůle a
k jeho cti a slávě. Tak zajisté napomína
nás sv. Pavel řka: »Ať jíte nebo pijete
nebo něco jiného činíte, čiňte to vždy
ku cti Boží.: A toto pevne předsevzetí,
vše tak konati, jak to Bůh chce a po
něvadž to tak chce, jmenujeme »dobrým
úmyslema.

Jistý starý poustevník měl v obyčeji,
že před každou prací nějaký okamžik
postal a mysl svou sbíral. Když se ho
po příčině toho ptali, odpověděl: »Jako
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střelec dříve nežli vystřelí míří. aby
dobře do terče trefil, tak mám i já za
nutné před každým skutkem tiše postáti
a ducha svého k Bohu pozvednouti;
tím takřka mířím, abych skutkem svým
svatou vůli jeho "vyplnil a tak cíle se
neminul.: Zde je znázorněna potřeba
dobrého úmyslu před každým činem.

Abychom „pak na něj nezapomněli,
jest dobře vzbuditi tento dobrý úmysl,
každého rána na počátku denní práce
a obnovovati jej před každým důleži—
tějším & význačnějším skutkem. Dobrý
tento úmysl posvěcuje všecky, i ty nej
menší práce naše; skrze něho stávají se
jednotlivé naše úkony jakoby články
v řetězu záslužných činův. I když se
nám to neb ono bez naší viny nepodaří,
zásluha toho skutku zůstává nám pro
věčnost; nebot' úmysl jsme měli, a ten
příjme Bůh za skutek.

' Měla-li s_vatá služka Zitta něco
fěžkého na práci, posilovala se vždy
slovy: »O můj Ježíši, Tobě k vůli chci
kříž tento néstilc A příslovím sv. lgnáce
bylo: »Vše květšícti Božíls Sv. Baldomer,
svého řemesla kovář, provázel vždy své
údery na kovadlinu střelnou modlitbičkou:
»Vejménu Páně.: Sv. Magdalena z Pazzis '
navykala své učenice, aby vždy na otázku,
proč šíjí, pletou, perou atd. odpovídaly:
»Ku cti Boží, pro Pána Boha.a Tak učila
je všechny Bohu dobrým úmyslem za
svěcovati. Sv. Isidor, sedlák, mod'líval se
často při těžké práci: »Pane, buď vůle
Tvá jak na nebi tak i na zemilc A tak se
posiloval v trpělivosti a vytrvalosti a po
svěcoval svou denni práci. Sv. Klimakus,
řeholní bratr, musil denně pro 250 lidí
vařiti stravu; nikdy však nebyl rozmrzen,
nýbrž vždy veselé mysli. Jednou byv
tázán, proč může býti při tolikeré mrzuté
práci tak veselým a spokojeným, od—

větil: »Proč bych měl býti mrzutý? Vždyť
vařím pro Pána Boha, jenž sám pravil,
že co pro naše bratry činíme, pro něho
činíme, a že on odplatí.<

Dejž Bůh, abyste takto smýšleli vy
všichni, kteří si chleba vezdejšlho těžkou
praci vydělávati musíte, i vy, kteří stiženi
jste nějakým křížem, nemocí, chudobou a
jinými strastmi! kéž byste vůbec všichni,'
kteří ráno začínáte život trudný, strasti
plný, dobrým úmyslem kříž tento si po—
lehčovali, mezi dnem častějším obnovo
váním dobrého úmyslu se posilovali &
všecku práci svou Bohu obětujíce, ji
záslužnou činili! Na tomto úmyslu záleží
vše, i spása naše,.neboť jím proměňují
se denní naše skutky, byť sebe ne
patrnější v očích světa, v zlaté poklady
před Bohem a v zásluhy, které spra
vedlivý Bůh bez odměny nenechá.

Znázorněme si to takto: Kdybychom
sebe vice nul napsali (000000), nemají
přece ceny žádné, postavme však před
ně jednotku jen a hle, již to znamená
čislo převeliké, milion. Nuly, to jsou
naše činy, které zajisté pramalou cenu
mají, číslice však před ně postavená
značí dobrý úmysl, s “nímž vykonány
jsou, a to dodává jim pravé ceny a zá—
služnosti. Dobrý úmysl však chrání nás

_ také před hříchem; nebot vyprošuje nám
' zvláštní pomoc Boží a upomíná vždy na

Boha, na jeho všudypřítomnost, na jeho
spravedlnost, na soud a trest či odměnu.
Nelze přece při dobrém' úmyslu hřešiti.
Proto navykněme sobě hned ráno denně
dobrý úmysl vzbudití, všecko naše konání
a jednání Bohu obětovati střelnými mo
dlitbami obnovujme jej častěji za den.
Uvidíme, že zbožný tento zvyk hojné
ponese ovoce a že rozhojní se dobří
skutkové i zásluhy naše.

Bon. HINDL.



Návrat Jakubův z Mesopotamie.
(Část další.)

říčinou boje, kterým chtěl
Esau Jakuba zničiti, byl
starý hřích, podvoda

\W klam Jakubův, když chtěl
Isák Esauovi požehnati. I byl ten chy
staný boj jakoby metlou, kterouž měl
hřích býti trestán; jakoby spravedlnost
Boží užívala Esaua nástrojem. Avšak
_nadspravedlností zvítězilo milosrdenství!
Dovolávaje se Boží pomoci, Božího milo
srdenství, přemohl Jakub takřka Boží
spravedlnost,__ která se mu blížila hro
zivým Esauem; přemohl Esaua, naklonil
si ho, prve než ho spatřil, prve než se
bojem utkali, proto že napřed v ta
jemném boji zvítězil. Píšet' Písmo sv.:
»Přepraviv Jakub všecky véci přes brod
Jabok, zůstal sám; a hle, muž zápasil
s'ním až do rána. Který když viděl, že
by ho (Jakuba) přemoci nemohl, dotekl
se žíly stehna jeho, alhned uvadla.
I řekl k němu: Pusť mne, neboť již
ustupuje dennice. Odpověděl Jakub: Ne
pustím tebe, leč mi požehnání dáš.<

Jaký to podivuhodný zjev! Kdo je
ten muž, s nímž zápasil Jakub? Jakub
sám nám odpovídá, kdy'žtě praví zapas
níku: :_Nepustímtebe, leč mi požehnání
das-, a když nazval jmeno místa toho
»Fanuel — Viděl jsem tvář Boží..
Ano, Bůh sám zjevil se v podobě lidské.
Bůhsám jakoby zastavoval cestu Jakubovi.
Jaký to zjev, hrozný zjev!

Aj, co by zmohlo proti člověku sebe
více nepřátel, Bůh-li jemu jest přítelem?
Dítky Boží, přátelé Boží opírajíce se o
všemohoucí rámě Hospodinovo mohou
přes všelikou zlobu nepřátel pěti vítězo
slavnou píseň: »Hospodin spravuje mne,
a nic se mi nedostávati nebude. Nebo

bychť pak chodil uprostřed stínu smrti,1)
nebudu se báti zlého; nebot Ty se mnou
jsi: (Žalm 25); se sv. Pavlem mohou
směle říci: >Jestli Bůh s námi, kdo proti
nám?: (Rím. 8, 31.)

Avšak běda, komu Bůh nepřítelem,
kdo se proti Bohu hříchem vzepjal a
dosud se nepolepšil, ba polepšiti se nechce.
Hrůza, jaká tu nastává, hroznými vylíčena
jest slovy v páté hlavě knihy »Moudrosti-z
»Vezme zbrojné odění horlivost Páně,
a obleče tvorstvo v odění k pomstě'
nad nepřáteli. Obleče se místo pancíře
ve spravedlnost a vezme místo lebky
soud jistý. Vezme štít nepřemožitelný,
pravostý) a naostří tvrdý hněv v kopí,
a bojovati bude s ním okrsek země proti
nesmyslným. Půjdou přímo střely blesku,
a jako. z dobře nahříveného luku oblaků
vypuštěny budou &do jistého místa uhodí.
A od hněvu skalnatého poslána budou
veliká krupobití, rozlítí se proti nim voda
mořská, a řeky se na mně sběhnou tvrdé.3)

1) V patrném nebezpečenství smrti.
7*) SvatVOSl.

'3) Silně se rozvodní a t_v'bezbožníky zatopí.



Zdvih'ne se proti nim vítr silný a jako
vichřice rozmete je; a v poušť obrátí
všecku zemi nepravost jejich, a zlost
jejich vyvratí stolice mocných—1)

Ejhle, jaka to zbroj, jaké brnění,
jímž spravedlnost Boží takořka oděna
kára, trestá, poráží odbojného hříšníka!
Bůh jen pokyne, & všecko tvorstvo po
vstává. k soudu a trestu. Kolikrát spa
třujeme v Písmě sv. Starého Zákona ono
divadlo! Pomněme trní a hloží hned na

prahu lidských dějin, trní a hloží, po
mněmesmrti, hrobu, hniloby, jimiž trestán
hřích prarodičů. Pomněme přestrašných
spoust vody při potOpě světa, ohně a
síry při zkáze bezbožných měst Sodomy
& Gomory; pomněme přehrozných ran
egyptských, kdyžtě Farao nechtěl a nechtěl
propustiti naroda israelského; pomněme
hadův ohnivých na poušti; pomněme
hrozného sucha za časův Eliašových,
medvědů za dnův Eliesovy'ch, stromu,
na němž dokonal nezdárný Absolon atd,;
neboť kdo pak by mohl ve chvíli sčítati
všecky ty pohromy, všecka ta dopuštění
Boží? Toť bojovníci, toť vojska. uraženě
spravedlnosti Boží. >Zavolany jsou, a
řkou: Tu jsme.: (Bar. 3, 35)

Kdo že by se odvážil takovéto voje
Boží proti sobě poštvati? Hříšník to
dělá, všecko hříšné lidstvo to udělalo,
Jakub to byl učinil, kdyžtě byl prve
zhřešil. Bůh s ním nyní zápasí. O Jakube,
vjakém to nerovném boji se's octl! za
hyneš, zahyneš! Než ejhle, jaký to div?
Zapasí spolu až do rána; Bůh bojuje
svou spravedlností, Jakub se dOVOlava
kajicně Božího milosrdenství, a vychází
z boje vítězem; ne svou silou — aby se
toho nedomníval, dotekl se Bůh žíly
stehna jeho, a hned uvadla, a Jakub
zůstal kulhavým — Jakub vychází z boje
vítězem, ne svou silou, nýbrž milo—
srdenstvím Božím; milosrdenství zví—

1) Pro bezpráví u ncšlechclnost zpustne země,
a zvráccna budou království.
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tézilo nad spravedlností; naklonil si milo
srdenství Boží, protože byl vyvoleným
praotcem Messiašovým, protože v osobě
své už napřed zobrazoval Vykupitele, kte
rýmž se stalo milosrdenství všemu světu.

Zaleťme v duchu o 1800 let dále

do budoucna od boje Jakubova u řeky
Jaboku, zaleťme v duchu na horu Oli
vetskou u Jerusalema a vizme tam zapas
Kristův. OzápaseJakubově napsal
prorok Oseáš: »Plakal a prosil. . (Os. 12,4)
O Kristu zapasícím na hoře Olivetské
napsal sv. Pavel: therýžto za dnů těla
svého s velikým křikem 1) obětoval mo
dlitby a ponížené prosby Tomu, kterýž by
ho mohl vysvobodili od smrti.: (Žid. 5, 7.)

Jen si čtěme umučení Páně o jeho
úzkosti a smrtelném, krvavém potu na
hoře Olivetské po poslední večeři! »Pojav
s sebou Petra a dva syny Zebedeovy
(Jakuba a Jana), počal se rmoutiti a
teskliv býti. Tehdy- řekl jim: Smutnať
jest duše má až k smrti! Pozůstaňtež
tuto a bděte se mnou. A poodešed ma
ličko, Lpadl na tvář svou modle se a
řka: Otče můj, jestli možná, ať odejde
ode mne kalich tento, ale ne jak já
chci, ale jakž Ty.: (Mat. 26, 3l—39.)
Modlil se tak i po druhé, po třetí; ve
smrtelných “úzkostech až krví se potil.
Ovšem nebyl ušetřen smrti, zemřel na
kříži, avšak nezůstal mrtev, nýbrž slavně,
veleslavně vstal z mrtvých a drží v ruce
na věky prapor svého vítězství nad
hříchem, smrti a ďáblem; jako však
Jakubovi zůstala na těle památka na
boj, že totiž mu uschla žíla. že kulhal,
tak i Pan Ježíš zůstavil si na přesvatém
těle patero ran, jimiž byl zbodnut na
svém bolestném smrtelném lůžku, na
kříži; svou smrtí přemohl spravedlnost
Otce nebeského a přinesl milosrdenství,
milost, spásu všemu světu; ó jak krásně
svědčil ústům jeho po vzkříšení pozdrav
apoštolům a všemu světu: Pokoj vám!

1) Upčulivým hlasem a voláním.
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Po boji řekl Bůh Jakubovi: Které
jest jméno tvé? Odpověděl: Jakub. Ale
on řekl: Nikoli nebude slouti jméno tvé
Jakub, ale Israel; neboťponěvadžproti
Bohu silný jsi byl, čím více lidí pře
můžeš? I požehnal jemu na témž místě.

Jaká to čest, jaké vyznamenání!
Jakub jest nyní Israelem, bojovníkem
Božím, neostojí před ním sebe nepřátel—
štější lidé, neostojí před ním hned nyní
nepřátelství Esauovo, nepotrvá pomsty
chtivost jeho. Právem lze se domnívati,
že touž chvíli, kdy Jakub zvítězil v ta
jemném zápase u brodu Jaboku, touž
chvíli obrátil Hospodin srdce Esauovo,
vypudil z něho hněv, naplnil mírem
a láskou.

»Pozdvih pak Jakub očí svých, uzřel
přicházejícího Esaua a s ním čtyři sta
mužův; i rozdělil syny. .. a sám napřed
jdá, poklonil se, schýliv se k zemi po
sedmkrát, až se přiblížil bratr jeho. Běže
tedy Esau vstříc bratru svému, objal ho
a stískaje šíji jeho a líbaje, plakal. A
pozdvih očí uzřel ženy a maličkéjejich,
a řekl: Co'jsou tito a náležejí-li k tobě?
Odpověděl Jakub: Jsou dítky, které dal
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mi Bůh, služebníku tvému. A přiblíživše
se, sklonili se. Iřekl Esau: Jací jsou to
houfové, které jsem potkával? Odpověděl
(Jakub): Abych nalezl milost před pánem
mým. Ale on řekl: Mám sám velmi
mnoho, bratře můj; měj sobě své. I řekl
Jakub: Ne tak, prosím; ale jestliže jsem
nalezl milost před očimaatvýma, přijmi
ten dárek z rukou mých; neboť tak jsem
uzřel tvář tvou, jako bych viděl tvář
Boží; buď mi milostiv a přijmi požehnání,
které jsem přinesl tobě, a kterýmž mne
oblažil Bůh, dávající všecko. Sotva, jsa
přinucen od bratra, přijal to Esau...
Navrátil se tedy toho dne Esau cestou,
kterouž byl'přišel, do Seiz. A Jakub
přišel do Sokot, kdežto vzdělav dům a
rozbiv stany, nazval jméno místa toho
Sokot., to jest stany. [ přišel do Salem,
města Sichemských, kteréž jest v zemi
Chanaan, když se vrátil z Mesopotamie
syrské, & bydlel při městě. 1 koupil díl
pole, na kterémž byl rozbil stany, od
synů Hemora, 'otce Sichemova, za sto
beránkův. A vyzdvih tu oltář, vzýval
na něm nejsilnějšího Boha israelského.c
(l. Mojž. BB.) (Příště dále.)

Věřímm V Boha.
(Část další.)

ylo ráno" Velikého pátku, onoho prvního Velikého pátku, jenž věčně
památným měl se státi pro celé člověčenstvo. Palác vladaře Piláta
stál poblíž chrámu, v hradě Antoniově. V nedobytné skoro budově
této bydlil vladař římského císaře Tiberia s oddělením římských

' žoldneřů. Obyčejně sídlíval v Cesarei, ale na veliké slavnosti při
cházíval do Jerusalema; přítomnosti jeho bývalo zapotřebí, neboť v těch dnech
veliký nával lidu byl v hlavním městě a zřídka kdy odbyly se slavnosti bez bouří,
rozdmychovaných fanatickými židy.

Bylo. ještě časně z rána a již přichvátali členové veliké rady židovské
k soudnímu dvoru Pilátovu, “nebot tento úřadoval již od východu slunce. Přivedli
tam spoutaného Pána, jenž byl uveden do budovy, sami však do ní nevstoupili,
nechtějice se návštěvou domu pohanského poskvrniti před slavností velikonoční.
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Pilát tedy chtěje s nimi jednati, musil k nim vyjití ven. Stoje tedy ve dveřích
paláce ptá se jich: »Jakou obžalobu vedete proti člověku tomuto?<

Odpověděli “zkrátka a drze: »Kdyby tento muž nebyl zločinec, nevydali
bychom ho tobě.: Pilat dobře jim rozuměl, že sami chtěli souditi a odsouditi
Ježíše a od něho jen žádali vykonání rozsudku. K tomu však neměl chuti a proto
odvětil jim suše: »Vežměte jej tedy &sud'te sami podle svého zákona. Potrestejte
ho sami.: Tu však musili židé s barvou ven a pravili: »Nám nesluší nikoho
zabiti.: Musili přiznati svoji odvislost a to jim bylo perné. Chtějice Piláta pro
při svou získati, začínají na Ježíše žalovati: »Toboto jsme nalezli an převrací
národ a brání daně dávati císaři a praví se býti Kristem králem.<<Jak nespravedlivé
a drzé bylo toto obvinění! Kdo slova Ježíšova kdy slyšel, věděl, že nevyslo ani
jedině z úst jeho, které by lid proti vrchnosti bouřilo, ba že naopak Kristus
Pan vždy lid vyzýval i licoměrné vyzvědače farizejské, aby dávali císaři co jako
poddaní mu dávati povinni jsou. 1 království, které Kristus založiti měl na zemi,
království lásky a milosti Boží, nemělo nic společného s královstvím světským
aniž proti němu brojilo. Jakmile slyšel Pilát o králi a království, chtěl více se
dozvěděti i zavolal si Ježíše do domu a vyptával se ho: »Jsi-li ty král židovský?<
Co měl mu na to Pán _odpověděti? Ve smyslu židů nebyl králem, ve smyslu
duchovním pak byl králem, a proto jal se laskavě Pilátovi odpovídati: »Sám-li od
sebe to pravíš, čili to jiní tobě pověděli o mně?: »Což jsem já žid?< pravil
Pilát, »národ tvůj, kněží nejvyšší vydali mi tebe; co jsi učinil'Pc A tu Ježíš chtěje
poučiti vladaře, který se ho tak upřímně tázal, pravil: »Království mě není
z tohoto světa. Kdyby bylo z tohoto světa království moje, služebníci moji bránili
by mne, abych nebyl vydán židům, ale nyní království mě není odtud.: Tu udiven
táže se Pilát: »Tys tedy králem?< a Ježíš dle pravdy odpovídá: »Ty jsi řekl,
jsem králem. Já jsem se k tomu narodil a proto jsem. na svět přišel, abych
svědectví vydalo pravdě. Každý kdo jest z pravdy, slyší hlas můja. Podobná
slova zajisté Pilát nikdy neslyšel; nepohnula však ani myslí ani srdcem jeho, ne
dělalť si přílišné starosti o vyzkoumání pravdy, a proto jen tak ledabylo a lho
stejně se tázal: »Co jest pravda?: Ale nečekav ani odpovědi vyšel ven a pravil:
»Já na něm žádné viny nena'lezámh Těmito slovy odsoudil se Pilát sám. Kdyby
byl býval hodným a spravedlivým soudcem, byl by zajisté Ježíše nevinného
propustil, ale nešlo mu o spravedlnost, šlo mu o vlastní prospěch, aby si židy
nepohněval, je nepobouřil a tak u císaře se opovídati nemusil. A proto rozmlouval
s předními židy, a tito veliké 'Zaloby na Pána pronášeli, což vidno ze slov
Pilatových,- která k Pánu Ježíši“ pravil: »Neslyšíš-li jak veliké věci proti tobě
svědčí? Neodpovídáš ničeho?c Ježíš mlčel. To zarazilo soudce, nevěděl si rady.
Zatím židé dotírali a žalovali tím více volajíce: »Bouří lid po celém Judsku, od
Galilee až sem.: Slyše Pilát o Galilei, a zvěděv, že Ježíš z té krajiny pochází
zaradoval se, že se tě nemilé pře zbaví a Ježíše králi Herodesovi, jakožto pánovi Galilee
pošle. Král tento meškal také právě v Jerusalemě a palác jeho nebyl od Pilatova
daleko. Oba tito mužové byli spolu na štíru. nebot dal Pilát několik Galilejců
pro vzpouru popraviti což I—Ierodesaurazilo. Nyní chtěl Pilát věc napraviti atak
si zase Herodesa získati. Herodesovi to lichotilo, zapomněl na svár a od té hodiny
stali se přátelí.

Herodes byl dychtiv Ježíše spatřiti, žádal si od něho divů jako od
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nějakého kouzelníka, neboť byl velice pověrčivý, proto dotazoval se na všelicos,
ale Ježíš zůstal před vrahem Jana Křtitele nemluvným.

Nečinilt' Spasitel zázraků na ukojení všetečnosti lidské, nýbrž ku cti Boží
a blahu lidstva; zázraky jeho měly býti důkazem pravosti učení jeho a neměly
sloužiti k zábavě pohanovi. Proto mlčel Kristus Pán před Herodesem a proto také
neučinil před ním divů. Kníže byl uražen a pomstil se pohrdáním, které sdílel
s ním celý jeho dvůr. Obleklit Ježíše v bílé roucho, jaké nosívali králové židovští
o velikých slavnostech, a pohanivše ho, poslali zpět k Pilátovi. Tento byl velmi
nerad, že se tak stalo, neboť. by se byl rád nemilého tohoto soudu zbavil. Avšak
povinnost kázala, proto začal poznovu vyjednávati s předními židy, poukazuje na
to, že na Ježíši ani on, ani Herodes viny neshledal. Proto že ho potrestá a potom
propustí. Ostatně byla na blízku veliká noc a tu bez toho bylo zvykem, že jim
některého odsouzence vydal. Koho že si tedy přejí, Ježíše či Barabáše? Jak zmatené
pojmy o spravedlnosti a povinnosti soudcovské měl tento slabý Pilát! Byl-li Ježíš
nevinen, proč měl přece trestán býti? Pilát byl patrně v něčem povolným židům,
chtěje je přiměti by upustili od usmrcení Ježíše.

Ústupnost a nerozhodnost Pílátova měla však zlé následky. Židé byli tím
zpupnější a troufalejší, žádajíce 'mermomocí smrt Ježišovu. Proto navedli lid před
domem stojící, aby si vyžádal Barabáše. v duši Pilátově zuřil boj. Ač byl to slabý
člověk, přece nechtěl se poskvrniti nespravedlivým rozsudkem, proto pokusil se
ještě jednou, řka: »Propustím vám krále židovskéhoc Ale zástup vida jeho kolí
savost, tím více volal: »Ne toho, nýbrž Barabášelc »A co mám učiniti s králem
židovským?< ptal se Pilát dale. A tu slyšel hroznou odpověď, odpověď zášti a
nesmířitelnosti: »Ukřižuj ho, ukřižuj ho!:

To byla odplata nevděčného- zaslepeného lidu největšímu dobrodinci.
Zapnmněli na všecka dobrodiní, která jim prokázal. zapomněli na úctu 'a lásku,
kterou k němu dříve chovali, zapomněli na jásot, kterým ho pět dní dříve při
slavném vjezdu do Jerusaléma vítali, nyní prahli jen po jeho krvi! Jak kolísavý
jest duch lidský — láska a nenávist, vděčnost a nejhrubší .nevdek — stojí takřka
vedle sebe, jednou volá »hosannac a podruhé »ukřižuja. Dav lidu nepřemýšlí,
neuvažuje, nýbrž dává se unésti okamžikem, kdo tůní vésti, toho slepě následuje.
Proto ani tak vina nepadá na lid samý, nýbrž na ony zlotřilé vůdce a štváče,
kteří zaslepený lid štvali proti Ježíšovi. Tu stál Ježiš proti nájezdům pekla sám
a sám, zloba d'ábelská spojila se se zlobou lidskou a žádala jen smrt nejnevinnějšího.

Ale Pilát ještě neztratil veškerou nadějí. Doufal, že se lid obměkčiti dá,
"když uvidí toho, jehož dříve zbožňoval, krví zbrOceného. Proto dal Ježíše bičovati.
Božský Spasitel byl na svrchním těle obnažen a pochopové bičovalí ho důtkami,
které na konci měly ostny z kostí, neb olova. Mučení to bylo tak kruté a bolestné,
že mnohý bičovaný ho nesnesl. Již po několika ranách byla záda Spasitelova
rozedrána &krev řinula se proudem na zemi. A Ježíš, tento beránek B.)ží, snášel
muka tato bez reptání. Otče na nebesích, viz Syna svého, v němž se Ti dobře
zalíbilo, slyš ty rány, které na svaté jeho tělo dopadají! 0 Vy nebešfané, zakryjte
tvář svou, neboť nemůže oko vaše patřiti na ponížení a bolest Pána. Ty pak
lidstvo, ty křesťanstvo, viz svého velekněze, kterak ponejprve obětuje krev svou,
cizími rukami prolitou, viz, kterak odkládá své velekněžské roucho, a obléká se
v roucho krvavě! Viz štolu jeho kněžskou, ty potůčky krve svaté, které se po

,'
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těle řinou, viz cingulum jeho, provazy to, jimiž přivázán jest ku sloupu, viz
albu jeho, čisté bělostkvoucí tělo jeho, které kryje kněžské roucho, setkané z krve.
vlastní. Tak vzácné, tak slavné a před Bohem čisté roucho nenosil posud žádný
kněz na zemi. Tak stojí před námi, oběť zloby & nespravedlnosti lidské, Beránek
Boží, na němž viny světa smíření docházejí, tak stojí před námi Kristus Ježiš,
mlčí a modlí se a obětuje bolesti krev svou za nás. Kolkolem na zemi rozzuřená
chátra a zběsilá zloba, nad ním kůrové andělští v němém ustrnútí a hrůze si tvář
zahalující a pozdálečí stojí Petr, vidí co se s Pánem děje, chvěje se a pláče.

A vyplnilo se přání Pilátovo? Ztrnul snad lid nad zbíčovaným Ježíšem
a ustrnul se nad ním? Bohužel nikoliv. Pilát sice zbičovaného Ježíše lidu ukázal
a pronesl při tom slova: »Ejhle člověk !: chtěje je upozorniti na zbědované tělo
jeho, lidskému málo podobné, ale zklamal se. Hyena se neustrne nad obětí svou;
rozeštvaný lid neměl citu, viděl rány, viděl krev, a lačněl ještě po větším trestu,
po smrti. »Ukřižuj, ukřižuj ho!: to byla jediná odpověď rozzuřeněho davu.

BOH. HENDL.„__/W
Duch svatého Františka Saleského..

Podává FR. KLÍMA. (C. d.)

13. O poslušnosti představených.
»Jak si to mám vysvětliti, přemilý

otče,< ptal jsem se jednou, »že i před
stavení mohou a mají poslušni býti?<

Světec. odpověděl: »Lépe jim po
slušnost svědčí, nežli poddaným.:

Že pak taková odpověď mne ne
uspokojila, poprosil jsem o vysvětlení.
Sv. biskup vysvětlil mi záhadu těmito

slovy: »_Ti,kteří jsou v poddanství, mají
obyčejně jenom jednoho představeného.
jehož rozkazu jest jim dbáti . Ano, povinnost
tato až tak daleko jde, že bez svolení před
staveného nikomu jinému poddání býti
nesmějí. Ti pak, kteří úřad představených
zastávají, mají nejednu příležitost ku
prokázání poslušnosti a mohou kdy
koliv rozkazy dávají, v poslušnosti se
cvičiti. Mají-li totiž-na zřeteli pravdu,
že Bohem jsou ustanoveni, aby nad
poddanými vládli, musí jim také na
mysli tanouti pravda, dle n'íž rozkazy
Boží vykonávají, kdykoliv jiným něco
poroučejí. A tím se stává, že rozkaz,
který dávají, jest pro ně úkonem po

slušnosti. Tímto způsobem mohou i krá—
lové a panovníci poslušni býti, ač jenom
Boha samého jako Pána nad sebou
uznávají, jemuž také kdysi účty klásti
budou. Také třeba uvážiti, že žádná moc
nost na zemi není tak vznešená, která by
nemusila nad sebou uznati vrchností

vyšší, alespoň v ohledu duchovním.
zvláště tehdá, když se jedná o to, aby
duše a svědomí řádně byly vedeny.
Avšak ještě jest jeden stupeň poslušnosti
pro představené, který připomíná sv. Petr
slovy: Poddán—ibuďte všelikému
zřízeni lidskému pro Ježíše
Krista. (1 Petr. 2, 13.) Touto vše
obecnou poslušností všemu stvoření, stá
váme se všem všecko, abychom všecky
získali Kristu. Tím také podrobujeme
se všem lidem, a učinění jsme slu—
žebníky &poddaní Pána a Mistra svého
Ježíše _Krista.c

Světec řídil se tímto pravidlem celý
život. V celém jeho chování jevila se.
ušlechtilá poddanost, kterou i nepatrným
lidem na jevo dával. Nikoho neodkazoval,
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s každým vlídně rozmlouval, každého
ochotně vyslechl, nikdy nedal známky
netrpělivosti, nevole, odporu a nevrlosti,
ač někdy návštěva mu byla nemilá,
protože zmařil drahocenný čas. Jeho
heslem bylo: Bůh tak chce. Bůh to ode
mne žádá. Třeba-li pro mne jestě ně
jakého vyššího důvodu? Konám-li vůli
Boží, nemusím tou dobou nic jiného
činiti. Středem veškeré naší činnosti musí

a má býti nejsvětější vůle Boží, nebot
nepodrobíme-li se vůli Páně, žijeme
v neklidu a rozbroji,

14. Jak velmi miloval světec
spravedlnost, a jak zhrdal čas

nými věcmi.

Jednou zavítal k světci vznešený
muž, aby mu předložil prosbu svou.
Sv. biskup dobře věděl, že žádá o věc
nepravou a nespravedlivou, proto usiloval
o to, aby prosebníka mírnosti &důvody
závažnými pohnul-, by od žádosti té
upustil. Rozhorlen stálosti a neohrože—
ností biskupovou, rozhněval se muž ten
tou měrou, že si stěžoval na nespra
vedlnost biskupovu. Světec zůstal klidný,
jenom toho litoval, že nemůže vyplnění
prosby zodpovídati před svým svědomím.
»Přátelství mě<, tak pravil, »sahá pouze
až k oltáři. Služba Boží a volnost svě

domí nesmí nikterak trpěti škody. Žá
dejte věci slušně a spravedlivé, a já
milerad žádosti vaší vyhovím.c Žadatel
byl těmito vlídnými slovy ještě více
podrážděn, a obrátil se s prosbou na
radu města Chamberry. Zde vyhověno
žádosti jeho. Ale muž Boží nepovolil,
stálť pevný jako skála v přiboji mořském.
Hájil se pouze tím, ,že spásou duše své
nechce zahrávati, a že nemůže proti
svému svědomí jednati, že však nicméně
každé doby ochotně chce přednésti dů

vody, kterésjej přiměly, že žádosti vy
hověti nemohl. Věc došla tak daleko,

_že měly býti přijmy biskupovy zadrženy.

Když později po utišené bouři .o této
záležitosti stala se zmínka, říkával světec

rozmarným způsobem: »Věru, nemohli
jste mi lépe posloužiti, leč kdybyste
byly příjmy mé mi zadržely; pak byl
bych se stal člověkem právě duchovním
a nad to i soudcem vaším. Vždyť stojí
psáno: »Clověk duchovní soudí
všecky, ale sám nebývá souzen.:

Když jednou zase záležitost ta pře
třásána, pravil mi světec, že úředníci,
kteříbyli vysláni, aby zbavili biskupa
jeho příjmů, bezpráví na něm se do—
puetili, protože ho příjmů nezbavíli;
neboť byl by Pán zajisté škodu utrpěnou
stonásobně nahradil. Což se vám zdá, že

by mne byli moji věřící nechali hladem
umříti? Jsem ujištěn, že bych byl v ne
snázích, proto že by mi více nabízeli
než k živobytí potřebuji.

15. Podivuhodná shovívavost.

Kdo představených poslouchá, ten
projevuje ne tak pokoru jako spra
vedlnost; neboť právem se žádá, aby

poddaný pán_ů svých poslouchal. Kdo
sobě rovnému se podrobuje, ukazuje
přátelství, zdvořilost a jemný mrav. Kdo
však vůli svých podřízených se podrobí,
dokazuje pravou-pokoru; vždyť pokora
učí nás, že nic nejsme a že všemu stvo
ření jsme poddání.

Tato pokora byla u sv. Františka do
konalá. Ve všem, co se týkalo spánku,
vstávání, odpočívání, svlékání &oblékání,
poslouchal komorníka tak dokonale,
jakoby byl komorník pánem a pán komor
níkem. Kdykoliv přes čas zůstal mimo
lože, prosil komorníka, aby jen ulehl;
neboť se obával, aby dlouhým čekáním
nevzbudil v něm nevole.“

Jednou ráno vstal světec předčasně,
nebot jakási důležitá záležitost tanula
mu na mysli. I volal komorníka, aby
jej oblékl. Ten však spal tak pevně, že
volání svého pána nezaslechl. Svatý
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biskup vstal s lože domnívaje se, že
snad komorník někam odešel. Když po
zději svatý biskup nahlédl do ložnice.
komorníkovy, viděl, že sluha spí libým
spánkem. Světec se obával, že by snad
zdraví sluhovo utrpělo, kdyby. jej pro
budil, proto se sám oblekl, pomodlil,
pak studoval a psal.

Za chvíli probudil se komorník a
sotva že vešel do komnaty panovy, viděl,
že biskup sedí u stolu a pracuje. I os0pil
se na pána svého: »Kdo vás dnes
oblékalih »Já sám-, odpověděl světec,
»či nejsem snad už dosti velký a starý,
.abych se nemohl sám oblékati'h Sluha
byl však velmi rozmrzen &pravil: »Což
pak jste mne nemohl probuditi, byla to
věc tak těžká?c »Ujišťuji tě, milý synu,:
vece biskup, »že nejsem já vinen. Vždyť
jsem tě několikráte volal, ale že*s se
neozýval. domyslel jsem se, že's někam
odešel, teprv když jsem spárnu otevřel,
viděl jsem jak dobře a pokojně spíš.
„Ze pak mi svědomí mé nedalo, abych
tě ve spánku rušil, tak jsem si posloužil
sám.: »Zdá se jako by vám bylo po
těšením a radosti, že.můžete sluhovi
svému se vysmívati-; odsekl komorník.
.Nikoliv, milý příteli:, chlácholil ko
morníka důstojný sluha Páně, >ty mi
nerozumíš.. Nikterak jsem nechtěl tobě
se vysmívati. Já někdy ovšem rád si
zažertuji, avšak nikomu se nevysmívám.
Jdi jenom v pokoji a buď ujištěn, že po
druhé budu tak dlouho volati, až se probudíš
a s lože povstaneš; a že si tak přeješ,
od nynějška nikdy se nebudu sám oblékati.

16.0 nezištnosti světcově.
Svatý biskup mělmezi služebnictvem

také mládence, který nejenom krásou
tělesnou, nýbrž i ctnostmi vynikal, &
který byl mravů a způsobů'uhlazených
a příjemných. Což divu, že v nejedné
rodině se ozvalo přání, že by ta neb
ona dcera byla po jeho boku šťastna.

Mladík vše tak zosnoval, že i sv. biskup
o takých řečech věděl. lpovolav mladíka,
pravil: »Synu milý, tak tě upřímně
miluji jako sebe a přeji ti všeho do
brého. Rád bych pro tebe všecko učinil,
co v moci mé stojí. Mám za to, že's
neměl dosud příčiny, abys o tom po
chyboval. Jsi ještě mladý a nezkušený
a tudíž není divu, že mládí a sličná
tvář tvá jest příčinou lásky &přítulnosti,
kterou ti nejedna rodina prokazuje. Dle
mé domněnky měl by*s s_ečkati, až více
zkusíš, a pak teprv mohl by's na vlastní
domácnost pomýšleti. Nepřenáhli seš
nebot kdo jednou vsedl na loď, ten už
vrátiti se nemůže. Manželství podobá
se řádu, v němž skládá ženich a nevěsta
slavné sliby před noviciatem. Kdyby
snoubenci mohli noviciatem ku stavu

manželskemu se připravovati, málokterý
by pak do stavu manželského vstoupil.
Cim jsem ti ublížil, že mne chceš topu
stíti? Jsem už stár a nebudu již dlouho
živ. Po mé smrti můžeš činiti, co se ti
líbí. Doporučím tě před smrtí bratru
svému, který se o tebe zajisté tak dobře
postará jako ti, kteří by "rádi svazkem
manželským tebe upoutali.: Ještě světec
ani nedomluvil, tu již sluha klečel u nohou
pána svého prose, aby mu prominul tu
myšlenku neprozřetelnou, že chtěl ze
služby vystoupiti; Ujišťoval pána svého,
že mu chce zůstati věren, & že nevy
stoupí ze služby dokud pán jehd živ
bude. »Nikoliv synu můjc, pravil světec,
»tak jsem já. nemyslil. Ty máš míti
uplnou svobodu, a já bych jako sv. Pavel
chtěl u ji opatřiti, kdybych i svou
svobodu ztratiti měl. Ja jsem ti Chtěl.
pouze jako přítel poraditi; neboť kdyby
můj vlastní bratr byl v tvém staří, také
bych mu jinak neradil.- Tak jednal
světec se služebnictvem. Byltjim laskavým
otcem, který jen láskou a dobrotou
podřízené spravuje._ Chovalť se ke slu
žebníkům jako ke svým bratřím a dětem.
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Proč biskupové jezdi a kapucini chodi pěšky.

;vec Klimeš, čtenář spisův a
*,novin církvi nepřátelských,
. velmi se zlobil, kdykoli viděl

_ _4/5 pana biskupa vkočárejedou
cího. Ale právě tak bylo mu píoti mysli,
že kapucini chodí pouze v sandálech;
i huboval, kdykoli takového kapucína
viděl: »Mohl by nositi také botylc A tak
se mu nelíbil ani biskup jedoucí ani
kapucín pěšky a bosky chodící. Jednou
sedí zase u okna a s ním soused jeho,
rozšafný a moudrý Klíma, který už po
vahu Klimešovu znal a také mu často

peprnou pravdu pověděl. Tn hrčí kočár
kolem oken a v něm sedí biskup, jenž
jel do vzdálenějšího města udělovat svaté
biřmování." Sotva to Klimeš zočil, již
se začal zase zlobit, »nač prý musí jezdit.
mohl by také jit pěšky jako chudí lidé.:
— »Ale toběc, pravil mu na to Klíma,
nemůže nikdo trefit do noty. Na kapucína
se zlobiš, že nenosí bot, a na biskupa,
že jezdí a nechodi pěšky. Víš také, jací
jsou to mužové, které tak příkře od—
suzuješ'h — »Jacipak?c otázal se Klimeš.
»To si mohu hned mysliti. Kapucín jest
asi ze selské rodiny a stal se žebravým
mnichem, poněvadž nechtěl asi pracovati,
a ten biskup jest asi z hraběcí rodiny a
nechce se k sprostým lidem snížiti. <<—
»Špatně jsiuhodlc, odvětil Klíma. »Znám
oba tyto muže i jejich život a chci ti
o nich vypravěti. Pater Jeroným, ten
kapucín, je synem milionáře; jeden jeho
bratr je generálem "ve vojště, druhý je
zetěm velkovévody. On sám mohl do
sáhnouti nejvyšších hodností, ale Bůh
mu vnukl, aby se zřekl všeho bohatství
a důstojnosti na světě a zasvětil se chu

Oděv jeho je z hrubé látky, strava jeho
prajednoduchá, lůžko jeho by tobě bylo
příliš tvrdé; ba nemá ani toho, co jiní
maji ——bot, chodi bosky. A to činí z lásky
k chudým, aby tak kříž chudoby necítili,
aby poznali, že chudoba má také před
Bohem zásluhu. A co dělá P. Jeroným?
Dej jen pozor, kam chodí a uvidíš, že
navštěvuje nejbidnější a nejchudší lidi
v jejich podkrovních anebo podzemních
bytech, nemocné v nemocnicích, zajaté
v žalářích a odsouzence že provází na
popravu. Ani ti nemohu vypověděti, kolik
zoufalcův od sebevraždy zachránil, kolik
slz usušil, kolik bídy _ulevil a kolik duší
Bohu získal. A proto co je ti do toho,
že chodí bosky a pěšky? Ani ty ani já
nejsme hodni tomuto knězi řemínky u
jeho sandálů rozvázati. A biskup, myslíš,
že je z rodu vznešeného a že snad chu—
dými opovrhuje? Je vidět, že jsi se zde
nenarodil, sice bys věděl, že náš milo
stivý pan biskup pochází z rodiny chudé
a že se také tím netají. U svého vesni
ckého faráře učil se latině, pak s velikým
strádánim v městě studoval, a ukončiv
studia vstoupil do kněžského semináře.
Byv vysvěcen na kněze, vyznamenával se
velikou horlivosti v úřadě pastýřském,
stal se brzy farářem a pro svou učenost
generálním vikářem biskupovým. Po smrti
biskupové byl uznán za hodna hodnosti
biskupské. To však mu pýchy nedodalo.
Že jede v kočáře, to tě pohoršuje? Proč
pak se nezlobíš na ministry, vyslance,
lékaře atd., že jezdí v kočárech? Ministři
a vyslanci musí přece i_zevně ukázati,
že jsou zástupci králův a knížat, a lékaři
by zajisté nemohli tolik nemocných na
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že i na venek s jakousi nádherou se i biřmování ajiné biskupské práce konati?
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lpí na svém otci, že se jí žádná cena
nezdá příliš vysokou, když by. za ni
prodloužení jeho života vykoupila.<

»To jest pěkně od ní:, přitakal
Ben-Aga.

»Ovšem, pro tebe a tvoje záměry
bylo by však lépe, kdyby starý, čím spíše,
tím lépe, zemřel. Neboť znáš jeho nechuť
k tvoji rodině.

:To znám.:
»A pro naše pospolité záměry, pro

věc Drusů obzvláště, bylo by to velikým
prospěchem, kdyby Nailin otec vůbec
nežil.: .

»Jak, stal se snad křesťanem?<
tázal se Ben-Aga pln obdivu.

>Neví se o tom jistě, ale mluví se
take, odpověděl Turek. Budiž tomu, jak
budiž, ty tomu porozumíš, že jeho smrt
byla by nám vítanou.:

»Rozumím.:

:] proto bylo by to žádoucno, aby
Frank byl usmrcen. On jest to jen, jenž
prchající život v něm udržuje:

»Teprve nyní ti úplně dobře roz
umím, však odpusť, chci ti nekterézmých
lidí představiti, které jsem sebou vzal.:

Tdřka, otevřel dvéře, jimiž tři z jeho
Drusů vkročili a jako divoké kočky se
na kaimakama vrhli, jenž ani času ne
měl nůž tasiti a se k obraně přichystati.
V okamžiku byl kaimakam spoután a.

„Ben-Aga hedvábným šátkem mu ústa
ucpa'l. Pak přišel k nám a prosil nás,
abychom vstoupili dale. Přítel i já tázavě
jsme se na sebe podívali asledovali konečně
Ben-Agu do jeho pokoje.

»Tak padouchuc, pravil nyní Ben—
Aga divoce očima kouleje k Turkovi na

'zemi spoutanému. »Zde stojí onen Frank
před tebou. Otevru ti nyní ústa k mluvení:
Je to pravda, čili lež, co jsi mi dříve vypra
voval? Přiznej se, neboť jde ti o života

'Já jsem lhal-, odvětil Turek po
krátkém přemýšlení. .:Pusť mne však,
ať mohu odejíti.:

»Myslíš, že tě tak lehce propustím,c '
odpověděl Ben-Aga dosud na nejvýš roz
čilen s potupným smíchem. »Ty zůstaneš
zde mojim zajatcem, dokud se osud Cale
nerozhodne.<

Na to byl kaimakam uvržen do
místnosti z druhé strany chodby a až
na dále našimi lidmi střežen.

»Nyní jsi slyšel na vlastní uši hada
sípěti, jenž mne tvým vrahem učiniti
chtělc, pravil Ben-Aga k mému příteli,
když jsme opět osaměli.
. Dobrý doktor podivením téměř oně

měl a trvalo to hodnou chvíli, nežli
opět k sobě přišel.

»Co se má však nyní s kaimakamem
státi?c tázal se konečně. Ben—Agy.

»To posud sám nevím. Já jsem
napřed jen chtěl jemu odchod z města
zameziti, aby totiž plánů obyvatel Cale
nemohl Turkům prozraditi.: '

»To ovšem za mnoho stojí:, po
tvrdil můj přítel.

' „Najednou naše zábava byla přeru
šena. Trubač projížděl městem a signal,
který vytruboval, znamenal. jak mi přítel
sdělil,.že vůdcové městských ozbrojencův
ihned na náměstí mají se sejít-i, aby se
o něčem důležitém radili. ] my s Ben
Agou jsme se tam odebrali, abychom
uslyšeli, oč se bude jednati. Přišel vy
slanec Nury—Beye, "který pyšně na koni
se vypínat a na náměstí stál. Tento
Nury-Bey byl totiž vůdcem oněch několika
setnin, které Khuršid-Paša z Bairutu ku
zjednání pokoje, či vlastně k oklamání
evropských konsulův, do Cale byl poslal.
Místo, aby Cale chránil, spolčil se Nury—
Bey s obléhajícími Drusy. Jeho vyslanec,
jenž jako parlamentář do města přijel,
přinesl rozkaz, aby Calet'ané svoje zbraně
složili, ježto turecké vojsko jen tehdy
za pořádek ručiti může.

Bylať to tatáž lesť, jaké dříve od
tureckých úřadů v Rašeji bylo použito.
Rašejští bláhoví obyvatelé v důvěře
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v tureckou ochranu svoje zbraně složili
a byli očekávajícími je Drusy porubáni,
při čemž turečtí vojáci buďto se založe
nýma rukama se dívali, aneb i osobně
rukou svých proti křesťanům pozdvihli.

Vůdcové vzali vzkaz Nury-Beýe na
vědomí, ale rozhodně ho odmítli tak,
že parlamentář ihned město opustil do
táboru při Keraku pospíchaje. Situace
města byla každým okamžikem povážli
vější. Útok na město bezprostředně na
stával a většina vůdce nalehala na to,
aby umluvené opuštění města již v nej
bližší noci se stalo. Jiní opět z toho
zrazovali, poněvadž pořád dosud doufali,
že Jusuf—Kharram, zmíněný již vůdce
Maronitův na severním Libanonu, na
pomoc přispěje. Ovšem bylo to přáním
všech. Neboť při „opuštění města padlo
vše, co tam zůstalo, v úplný plen ne
přátel, prchající museli se spokojili
s holy'm životem.

Ani se tak a onak dále radili, před
stoupil Ben—Agaprose, aby svoje mínění
směl přednésti. .

Plni podivu &nedůvěry všichni naň
popatřili.

»Jsem sice Brus—\, počal, »ale ne
přítel Turkův a tito jsou to, kteří nás
proti sobě štvou. Aťmoji zpozdilí souvěrci
proti vám zuří, jak se jim líbí, nepři—_
počítejte to nikdy na můj vrub, já jsem
ochoten vám svojí pomocí příspětiux

Tazavé reptání procházelo shro
mážděnými, nevěděli mnozí, kdo ten
drusický řečník jest. Konečně předstoupil
Selim-Bey, bratr Naify Djemblatovy, jenž
se dosud úmyslně vzdaloval a jenž dosud

.nevěděl, co se stalo s tureckým Kaima
kamem v lokandě. Ten zvolal 'na shro
máždené:

»Jest to Ben-Aga, pravnuk Emira
Bešira, jenž k vám _mluví. Jak víte
všichni, není on přítelem mé rí-diny, ale
jest nepřítelem Turkův a to více platí.a

Pochvala provázela tato slova.

»Jakájest tedy tvoje rada, Ben-Ago?.
tázal se vrchní velitel v Cale.

»Jusuf-Kharramc, odpověděl Ben
Aga, »jest více od Cale vzdálen s celým
svým mužstvem, jako oblehatelé Cale
a přijde-li vůbec, to se neví. Proto radím,
aby se na něho nečekalo, aby se raději
dnes v noci' ženy, dítky a starci do
Kesrauanu v bezpečí odvedli. Udrží-ši
se město, ať se vrátí, ne-li, jistě dobře
bude, když budou uschování.: Ben-Agova
dobře míněna slova našla i u nepřátel
sluchu a co všichni k bližší poradě do

kostela se odebrali, šel jsem s přítelem
do našeho bytu do djemblatovské vily.

Jest mi otevřeně vyznati, že mi
nebylo právě volno v duši. Kdybych
isvým životem městu pokoje byl po—
skytl, vždy a vždy ozývalo se__miv duši,
že já zde vlastně osobně nemám čeho
hledati a' že jest to zvláštní přídavek
ku mé cestě, která přece svatbě přítele
v Damašku platila, když zde v Cale
každou vteřinou život ve hru sázím.
Nemusí ani zbabělcem člověk býti, aby
nebezpečím vyhýbal, po nichž vlastně
jemu nic není.

Nemohl jsem stav svůj se stavem
Ben-Agovým porovnávati. U něho hrala
politika, nenávist proti Turkům, a ne
smírná laska ku vyvolené jeho srdce
hlavní roli. Ač nenáviděl jsem períidního
tureckého hospodářství, proto nemohlo
mi přece napadnouti, abych se dal mně
nic tobě nic porubati. [ s přítelem, do
ktorem, bylo jinak. Byl domácím přítelem
této knížecí rodiny, přijal od nich mnohé
projevy přízně a tak jsem nyní chápal,
že přátelství jej k této rodině poutalo,
aby ji v kritické době neopouštěl. Ale
co mi, přísně vzato, bylo po všem tom?

Když jsem oknem svého pokoje dolů
se zahleděl ke Keraku a na ty tisíce,
jež jen jen chtěly vyrazití — ne, lupiči a
vrahy všeho druhu obklopen, od Turků
a Drusů, Basi-Bozukův a Arnautů, Be

24
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duinův a Metaulů sevřen, jak jsem se
jen mohl do této myší pasti odvážiti!

Co však pomohlo nyní naříkání?

Nedalo se nic víc změnití. Bylo m_ně
tiše se chovati a si kůži chrániti. Však
zapřísahal jsem se, žejiž žádnému pozvání
ku svatbě do Damašku nevyhovím, at“
přijde od kohokoliv. Jak měla prav-du
červenolící řecká dívka, která mě asi_
před dvěma měsíci v oranžovém loubí
v Larnace více nežli jednou varovala:
»Nechoďte na Libanon.: Libanon jsem
sice přešel, neboť Cale stojí právě na
jeho východním úpatí, nevolno mi však
nyní v nejvyšším stupni bylo. Ostatně
vyzval jsem v sobě všecku lásku k Bohu
a bližnímu, abych si svatou povinnost
učinil, když již zde musím býti, ubohým
křesťanům Maronitům pomocí svojí při
spěti, byť bych se i ztrátou hlavy 0 po
žitky svatební v Damašku připravil.

Den plný rozčilení byl za mnou,
když se slunce za Libanonem k moři
chystalo. Noc však nepřinesla mi klidu,
jehož jsem tolik potřeboval. Ulicemi
města, čím více tmy přibývalo,. tím více
to vířilo. Ne méně jako dva tisíce žen,
dítek a starců připravovalo se na cestu,
aby pod ochranou noční tmy město
opustili a do Kesrauanu utekli. Procházel
jsem se s přáteli některými hlavními
ulicemi, abychom si tuto zvláštní vý
pravu prohlédli. Byly to srdcelomné
sceny, jež se před naším zrakem ode
hrávaly. Matka s-dětmi, někde i slabý
dědeček, nebo babička, stály zde „na
cestu připraveny, aby svůj domov opustily;
otcům bylo k obraně města zde zůstati.
»Uvidíme se ještě?:, vázlo jim na rtech
a kdyby i láska k domácímu krbu někdy
byla chtěla zvítěziti a na cestu připravené
členy rodiny vzdor všemu nebezpečí
přece snad k zůstání přinutiti, pronikl
'Občas děsný, zlověstný jásot vzduchem,

" jenž přicházel.ztábora vrahův a paličův od
Keraku. Děti bázlivě k sobě se tulily,

ustrašeně. hleděly k matkám a volaly
k otcům: .My chceme jíti pryčc a
opět naříkali červíčci: »Drusově přijdou
s Turky, a váhání všecko rázem pře
stalo. Již tolik toho těchto dnů o Drusích

a Turcích slyšely i o jejich ukrutnostech,
jak dítky z pouhé vraždychtivosti za—
bíjejí v náručích matek! Mnohé jiné
hrůzy přicházely ubohým dítkám na
pamět. Nepřekonatelná bázeň hnala malé
siroty', že raději chtěly 'do tmavé noci,
než Turkům a Drusům do rukou se do

stati. Vše prosilo o slitování nebes při
bídě a hrůze toho večera.

»Vidíš jia, zvolal na mne přítel,
»právě vešla do jednoho domu, aby po
mohla, nebo potěšila.:

>Kdo?c tázal jsem se.
»Kdo jiný, jako Naifa Djemblatova.

Já jsem myslil, že jsi ji již pozoroval.
Jako anděl milosrdenství procházela uli—
cemi města, věděla, kde nouze největší
a kde nejvíce bude třeba její pomocí..
Veliké sumy peněz, jak jsem se později
dozvěděl, rozdala potřebným a těm, kteří
mají odejíti a ničeho na cestu nemají
a ty, kteří jíti nemohli, vzala k sobě
domů do prostranné vily, již v nemocnici
proměnila.

Již byla téměř půlnoc, když ten
mohutný dav na cestu co možná tiše se
vydal. Mnohé z dítek spaly na prahu
domu sedíce a potácely se rozespalě po
boku matčině, ani otcové nemohouce jim
pomoci s bolným srdcem za nimi patřili.
Dole, v ležení nepřátel panovalo ticho.
Vystěhovalce vedl Ben-Age. s pěti sty
Caleťanův, rovněž tolik — mezi nimi
doktor a ja — činilo konec voje. Po
obou stranách prchajících jeli také ozbro
jenci a sice ve čtyřech řadách tak, že
všichni byli dobře chráněni.

Tak jsme jeli asi čtvrt hodiny ve
směru ku pohoří, když náhle padla rána,

' brzy na to druhá _a třetí. Jenom stěží
mohli ůprchllci, obzvláště dítky, býti
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upokojeni, což by nás, kdyby se nebylo
podařilo, příliš brzy bylo prozradilo. Naše
karavana se zastavila. Jeli jsme se Selim
Beyem a doktorem v čelo naší dopravy,
abychom se dověděli, co se stalo a
zvěděli jsme, že Ben-Age malý nepřátel
ský oddil, asi 50ti mužů, kteří zde spali,
zajal a právě přepadené odzbrojoval.
Bez další překážky jeli jsme asi dvě
hodiny a mohli jsme uprchlíky již za
zachráněné považovati, ježto jim žádný
přepad více nehrozil. Jen padesát ozbro
jenců zůstalo k další jejich obraně, an
jsme se my se zajatci co nejrychleji do
města navraceli. Šlo to nyní značně
rychleji, poněvadžjsme mohli tryskem jeti.

Jen kratičký čas mohli jsme klidu
věnovati. Když pravě slunce na východě
nad Antilibanonem se zdvihalo, zazněly
alarmové signaly na všech ulicích —
horký nastával den. Všichni muži sáhli
ku zbrani, aby nepřátelům od Keraku se _
valícím čelili. Selim-Bey opustil otce a
sestru, aby se do řad Caleťanů postavil.
Můj přítel zůstal na všestrannou prosbu
doma, aby starému pánu s lékařskou
pomoci k ruce stál.

Však proč bych líčil tyto horké a
námahyplné boje toho a dvou následu
jících dnův. Nechci přece žádné vojenské
povídky psáti. Jen tolik budiž připome
nuto, že jsme třikráte útok nepřátel od
razili, prvního dne až do sousední vesnice
Kabb—Elias, druhého dne do údolí řeky
Berduni, jež na Sanninu vyvěrá a pro
dravši se úskalím zahrady v okolí Cale
zvlažuje. Obzvláště toho druhého dne
šel boj do tuha. Na koncích polí jakož
i zahrad stálo mnoho růžových keřů
v plném květu a všude tam zalézali
umírající & poranění, zvláštní to obraz!
Koho síly neopustily, ten utekl se až do
stínu vinohradů, aneb do křoví grana
tového a jiných ovocných stromů.

Ben-Aga a Selim-Bey proslavili se
těchto dnův skutky hrdinství a udateuství,

vždy vedle sebe bojovali a jakoby byl
nedotknutelni a jisti před ranami a
koulemi, Vyšli bez poranění z boje. Již
chýlilo seslunce k západu a my jsme
právě se usnesli prchajícího nepřítele
dále nepronásledovati, když se tento
proti našemu očekávání náhle proti nám
obrátil a tak zvaný jezdecký voj s hrotem
proti nám utvořil. \

Napřed jel šavlí mávaje na vzácném
hřebci syn Kattar-Beye, vůdce Drusů na
Libanoně. Však v nejbližším okamžiku
sletěl s koně, koulí našich lidí zasažen.
Velký lek zmocnil se našich nepřátel,
obrátili svoje koně a tryskem ujížděli
pryč.

Zdrželi jsme se několik minut na
tom místě, ježto někteří Caleťané byli
toho mínění, abychom padlého syna ne—
přátelského vojevůdce s sebou do města
vzali a jeho mrtvolu jen pod tvrdými
podmínkami vydali. Selim-Bey a Ben
Aga byli zatím proti tomu a tak jsme
se tedy za večera unavení bojem Vrátili
do Cale. Panoval jásot ve městě. Neboť
všeobecně se mys-lilo, že prchající ne
přátelé se nevrátí a že konec strasti
nastane. 1 Zprávy se roznášely, že tou
žebně očekávaný Jusuf—Beý,vůdce Maro
nitův na severní straně Libanonu se
blíží a že nejpozději zítra z rána pod
branami města se ukáže. Moji přátelé
co nejrozhodněji se postavili proti těmto
klamným zprávám, nebot“ dobře věděli,
co francouzský konsul ba i sám maro—
nitský patriarcha učinili, zaslepeni jsouce
prohnanosti Khuršid-Pašovou, jenž všecku
odpovědnost úlisně na sebe vzal a za
pořádek a jistotu města se zaručil. Vy
kládali to Caleťanům, ti však tomu ne—
věřili.

»Zítra přijde Jusuf—Beyc,Ozývalose
tím zvučněji městem po všech ulicích a
jen malokleří věřili slovům Selima-Beye,
jenž k důkladnějšim přípravám pro zi
třejší den radil.
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Noc již nastala, když na náměstí
konala se porada, při níž Selim—Bey
a Ben-Aga radili, aby se zřídil oddíl
ze čtyř set mužů, kteří by v nejhorším
případě vnikání nepřátel do města za—
mezovali, aby jiným obyvatelům útěk do
Kesranaunu umožnili. Oni by měli za
úkol, jako druhdy Leonidas se svojí smrti
vzdornou družinou při Thermopylách,
to učinil, s nasazením vlastního života
nepřítele tak dlouho, pokud by jen to
šlo, zdržovati. Velmi brzy přihlásil se
žádaný počet, samé marcialní postavy,
jimž každý i při pochodňovém osvětlení
lehko z celé postavy mohl vyčisti, že
života svého lacino neprodají. Všickni
se usnesli, že zítra ráno sv. přijímání
přijmou — — —i Selim-Bey. Ponejprve
sobecnělo, co turecký kaimakam jen tušil:
drusická knížecí rodina Djemblatova pře
stoupila ku křesťanství. Jak mi můj přítel
teprve nyní sdělil, stalo se to ve vší
tichosti teprve před nedávnem po uzdra
vení Naifína otce, chtěli však náboženství

naše z prvu v tajnosti 'vyznávati, aby se
nepřátelským Drusům nedala nová příčina
k fanatickým přehmatům. V tomto vele
vážném, mohu' směle říci svatém oka
mžiku, prozradil Selim—Beysám tajemství.

»Já jsem bratr váš!— zvolal, »zítra
společně zemřemelc _

Ben-Aga patřil ztrnule k Selim
Beyovi. »To jsem nevěděla, pravil nyní
jako omámen, »já však zůstanu tvým
druhem v boji se stejnou věrností, jako
dříve.: 

Hodinu na to klečelSelim-Bey s Ben
Agou před otcem prvnějšího.

Starý pán byl dojat nad bravurou,
kterou Ben-Aga' za posledních dnů do
kázal.

aNepřátelství, které mezi námi pa
novaIOc., pravil starý pán povzneseným
a dojatým hlasem, »budiž odstraněno.
A k té těžké cestě, která vám zitra
nastává, dej vám Všemohoucí svého
plného požehnání. Bůh vás posilnižlc

(Příště dále.)
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Obrázky z katolických missii.
Podává MAXMILIAN VVEINBERGER.

XXIX. Z Eski Sehiru.
V Malé Asii leží turecké městečko

Eski Šehir. Obyvatelé jsou většinou Turci,
menšinou Arméni a přistěhovalí Evro
pané. V městě působí již několik let
missionářiz řádu Asumptionistů a
vedle nich missijní sestry z kongregace
Nanebevzetí Panny Marie. Missie
obou stále se vzmáhají a zkvétají. Dříve
byli missionáři tureckou vladou proná
sledováni; turečtí úřadové viděli v nich
nepřátele státu. Poznavše však opak toho,
nechávají missionáře svobodně pracovali
o rozšíření království Božího na zemi
a také _missionáři pracují s horlivostí
dvojnásobnou od té doby, co nadešla
doba míru a pokoje.

Které pak jsou asi příčiny obratu
tak příznivého? Co pohnulo turecké
úřady, že missiím nekladou žádných pře
kážek? »Že můžeme nyní svobodně
konali své povinnostix. píše missionář
P. Kayser, vže můžeme konati veřejné
služby Boží a otevírati školy své dítkám
všech národů, to vše máme co děkovati
skutkům křesťanského milosrdenství, jež
konají missijní sestry Nanebevzetí Panny
Marie Na prvním místě stojí ošetřování
nemocných, které se děje bezplatně. Jino
věrci vidouce nezištnou lásku sester
k trpícímu bližnímu, kloní se ku kře
stanství a míssie i “hmolně podporují.
Takovými podporami bylo možno záhy
v Eski Šehiru postaviti kostel a školu;



343

Ovšem poskytuje se ubohým nemocným
dobrodiní nejen tělesné, ale možno-li i
duchovní. '

Mimo četné nemocné, kteří denně
v klášteře ošetřováni bývaji, navštěvují
sestry také ony churavce, jižto nemohou
choditi, v jejich příbytcích. Při jedné
takové příležitosti přišel jednou k sestrám
chudobný stařec &nabídl jim svého osla.
»Můj dům,: pravil, »je příliš daleko a
bylo by vám to tudíž obtížno, tak daleko
jíti pěšky.: Avšak netoliko chudáci, ale
i zámožní. kteří by si lékaře mohli za
volati, s důvěrou obracejí se na sestry.
Tak na př. přijel jistý turecký pod
plukovník pro sestry s kočárem, aby
ošetřovaly jeho paní. Když pak se úplně
pozdravila, chtěl podobného dobrodiní
dopřáti i jiným nemocným a ponechal
sestrám svůj kočár pro takové případy,
když by byly volány k nemocným. Od
té doby jezdil kočár celý deni nejodle
hlejšími ulicemi starého tureckého města.
Všude. jak před chatami chudáků tak i“
příbytky boháčů se zastavoval. Lze po
chopiti snadno, jaké vzrušení takové
návštěvy zvláště v klidné jinak a osamělé
čtvrti turecké působívaly. Pověst o tom
rozšířila se brzy i za městské hranice.
Do Eski Seheru přijíždívaly pak celé
karavany, které ze vzdálenosti 4 —6 hodin
nemocné na vozích, koních anebo vel—
bloudech do klášterní nemocnice do
vážely. Nejvíce však těšila nás návštěva
blízké řecko-rozkolnické osady, která se
svým popem v čele náš klášter takořka
vzala útokem. Byla totiž v osadě vypukla '
zlá horečka tak silně, že nebylo rodiny,
kde by nebylo bývalo několik nemocných.
Ta byla dobrá rada vzácná. Pop učinil
návrh, aby byly na pomoc povolány naše
sestry. Návrh byl přijat jednohlasně a
osadníci vydali se na cestu do našeho
kláštera. Nejprve zavítali do klášterní
kaple, kde pop předříkával modlitby, jež
lid opakoval. Potom teprv žádáno za
pomoc tělesnou. Každý dostal mimo
dobrou radu dostatečnou zásobu léků a
plni radosti a útěchy vrátili se všichni
do rodné osady.

Od té doby nikdo. ani vláda, ani
jinověrci nás neobtěžují. Minulého roku
mohli jsme ponejprv konati veřejně slav
nost Božiho Těla, událost to, která v od
lehlém tureckém městě, kde prve žádných

náboženských slavností nebylo, velké
vzrušení způsobila. Celé město súčastnilo
se slavnosti. Rozkolní Řekové a Arménové
okrášlili své domy, aniž k tomu byli
vyzváni; sami Turci zapůjčili své nej—
krásnější koberce, vásy, svícny a p. na
výzdobu oltářů. Turecká policie průvod
doprovázela. Slavnost skončila v nej—
větším pořádku. Byl to vpravdě den
vítězoslavný pro našeho Spasitele. Mši
sv. ovšem nebylo možno ten den sloužiti
v našem prozatímním kostelíčku, neboť
jenom nejmenší část přítomných byla by
v něm nalezla místa. Za tou příčinou
byl náš dvůr školní proměněn ve svatyni.
Postaven oltář uprostřed a našimi kato
líky krásně vyzdoben. Uctivě obcoval
slavností velký zástup lidu, všichni i ne
věřící mohamedáni zdáli se býti Bohu
blíže. Důmyslný je výrok jednoho roz—
kolníka: »Vaše slavnosti vábí k sobě
každého; vaše svátky jsou svátky celého
města; člověk chtěj nechtěj je nucen
jich se súčastniti.: Ajiný rozkolnlk řekl:
»Katolictví v Eski Šehiru stále vzrůstá,
již nyní musíme s katolíky počítati a
půjde—li to tak dále, bude záhy všecko
katolické.<< Dejž Bůh. aby se toto před—
povědění brzy vyplnilo!

Bohužel byla tento rok většina na
šich katolických rodin těžce zkoušena.
Ježto celý rok skoro nepršelo, nepovedlo
se obilí, tak že nebylo sklizeno ani se
meno. Následkem toho váznou obchod
a živnosti a na 60 rodin je bez chleba.
Pomáháme trpícím jak můžeme, ale což
jsou naše skrovné prostředky pro tak
mnohé? Jak často dostávám lístky tohoto
anebo podobného obsahu: »Ve jménu
Božím, ve jménu mých šesti _nedospělých
dítek, pomozte mi! Ani chleba nemáme,
ani dříví, ani oděvu; nejmenší dítě jest
nemocno a nedostává se nam všeholc
Kdybychom měli, mohli bychom rozdati
tisice, ale odkud je vzíti? Naše výdaje
na školy. sirotky a nemocné jsou beztoho
veliké. Nad to nemame jistých příjmův,

, ale jsme odkázáni na křesťanskou dobro
činnost. Tak se stává, že naši dodavatelé
kolikrat celé měsíce čekati musejí, než
jim chléb, dříví, maso a pod. zaplatíme.
A přece bez dobrcčvnnosti nepořídíme
zde ničeho; zdejší národy lze toliko láskou
a dobročinností křesťanství nakloníti a
Kristu získati.



Uprostřed této nouze dostalo se nám
veliké radosti. Svatý Otec Lev Xlll. zřídil
arcibratrstvo na obrácení východních
rozkolniků pod zvláštní ochranou Panny
Marie na nebe vzaté. Hlavní sídlo arci
bratrstva je v řecko-katolickém kostele
v Cařihradě. V listě, kterým arcibratrstvo
zřizuje, vyzývá sv. Otec všecky katolíky
světa, aby do onoho arcibratrstva se dali
zapsati a modliteb i dobrých skutků za
účelem obrácení rozkolných národů vý
chodních se súčastnili. Aby ukázal, kterak
mu dílo to leží na srdci, dal se sám na
prvním místě za člena zapsati. Jeho pří
kladu následovali ihned: kardinál Va
nutelli a více než 50 kardinálů, patri
archův, arcibiskupův a biskupů ze všech
zemí katolického světa. Má to býti takořka
křížové tažení na obrácení odštěpeného
východu.

Až dosud podporovaly naši missií
a modlily se za nás jednotlivé zbožné
duše. Nyní však praví nám sám zástupce
Krista_Pána na zemi: »Já schvalují
modlitby a žehnám dobré skutky konané
na obrácení rozkolných Výchoďanů. Ne

' ustávejte získávati i jiné duše, aby tak
den ze dne tisícové vysílali své modlitby
k nebesům a tak skrze milosrdenství Boží
katolická pravda nad bludy a nesjedno
ceností křesťanskou zvítězilax

XXX. Ze západní Afriky.

Na pobřeží západní „Afriky prostírá
se anglická osada Sierra Leone. Asi
před třemi roky stal se pokus, zavésti
křesťanství u kmene Mendův a zdá"
se, že se neminul účinkem. Obtíže jsou
ovsem veliké, neboť protestantské sekty
byly katolické missionáře předešlý a již
dávno v oněch končinách působí. Přes
to práce katolických missionářů nebyla
marná. Poslyšme co vypravuje missionář
P. Fleck, z kongregace otců sv. Ducha.

»Uspěch a pokrok v naší níissii,<
píše. "»přesahuje všecko očekávání. Náš
malý kostelík bývá naplněn nejen ka
tolíky ale i protestanty a pohany. U obou
dostalo se nám přijetí velmi vlídného.
Není p_ochybnosti, že toho příčinou je vliv
zdejšíhokrále Řehoře Kómmingsa,
jenž velmi se stará oto, aby jeho pod
daní ve svátek a v neděli obcovali
službám Božím a křesťanskému cvičení.
Náklonnost ku křesťanství vzmohla
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se od té doby, co zdejší domorodci
vedli válku s Angličany. Běží jenom
oto, kdo bude míti hojnější žně, my
anebo protestantské sekty. Je-li škola
nejlepším prostředkem, jímž se kře
sťanská obec vyvinuje & upevňuje, pak
má naše missie zasvěcená sv. Antonínu
dobré vyhlídky do budoucna. Nejprve
měla 30, nyní po dvou měsících má
95 žáků, dílem pohanů, dílem prote
stantů. Denně přihlašují se žáci noví a
naše místnosti již nestačí, tak že nám
nezbývá než děti propouštětí do škol
protestantských anebo budovu školní
rozšiřiti. Můj učitel a katechísta Tomáš
Hook, je pln horlivostí a koná mi vý
borné služby. Avšak bylo by třeba po
mocníka ještě aspoň jednoho.

Jako docházka do školy tak dobrá
je i návštěva kostela. Protestanté závodí
v horlivosti s pohany i s katolíky.
Mnozí přichází z počátku ze zvědavosti.
Abych je přivábil, spojují příjemné
s užitečným. Každou neděli je zpívaná
mše sv. a po evangeliu kázaní, nejprve
anglicky a potom v řeči Mendův. Kdyby
zde každý měl rozuměti kázaní ve své
řeči, bylo by' třeba, aby se opakoval
zázrak jako v den seslání Ducha svatého.
Mimo řeč Mendů mluví se tu mnohými
jinými nářečími. Všechen svůj volný
čas věnují studiu řečí domácích, zvláště
nářečí menského. Dobré služby mi při
tom prokazuje katechismus od mého
předchůdce v řeči Mendů složený. Mimo
to obeznamují se s řečí domácí i tím,
že chodim mezi lid a mnoho s ním
obcuji. Bude to trvati ještě _několik
měsíců nežli v řeči domácí nabudu
zručnosti. Je to práce, která vyžaduje
mnoho trpělivosti a vytrvalosti, aleje
nezbytná.

Cf) zvláště černochy k nám vábí,
je krásná naše bohoslužba. Bohužel ne—
dostává se nám kostelního nářadí a
náčiní. Nicméně jsou i tu dobrodinci,
kteří mne podporují. Tak daroval mi
na př. jeden z černochů nově obrá
cených 'pěkné harmonium, jež si byl dal
pro sebe z Evropy dovézti. Často vídal
jsem tento nástroj v jeho příbytku.
Když jsem jednoho dne pozoroval, že
je v dobré míře, prohodil jsem tak
mimochodem: »Vaše harmonium by
v našem kostelíčku velmi krásně znělo.
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Mně_se velice líbí a já mám sto chutí
vám je odkoupiti, jenže zatím nemaje
peněz nemohu na to ani pomysliti.
Zač pak by bylo?: »Koupil jsem je za
200 K 3 prodám je za 160 K.. Při tom
zůstalo. Neopomenul jsem však vložit
záležitost tu sv. Antoninovi na srdce;
vždyť se jednalo o jeho kostelíček.
Později zmohl se P. F.eck asi na 100 K
.a nabídl je černochovi za harmonium.
»Nikoli,c pravil mi černý pán, »po—
nechte svých peněz. Jakýsi vnitřní hlas
pobádá mne, abych pro missii také něco
učinil. Harmonium náleži vám. Můžete
si pro .ně poslati, kdykoli libo.

Moji krajané v—Elsasku _složíli se
na krásnou sochu sv. Antonína pro náš
kostelíček. Naše missijní sestry ze Sierra

Leony postaraly se seč byly o výzdobu
hlavního oltáře. Tak jest na náš oltář
i celý kostelíček v neděle a svátky
pěkný pohled a naši černoši divíce se
takové kráse bývaji jako u vytržení.
Ovšem na hromadné obrácení zdejších
černochů, dokládá náš missionář, zatím
pomysliti nelze. Jesti území naší missie
osadou anglickou a převážnou většinou
obyvatelstva jsou protestanté. Zde třeba
nejprve srdce černochů připraviti a láskou
i přívětivostí důvěru. jejich získati. Nej
lepším prostředkemk dosažení toho ješkola
a škola naše působí již velmi přitažlivě. Vý
raz >Roman School: (římská škola) značí
zde. jako vůbec ve všech katol. missiích,
školu »dobrouc. Tak má sv. Antonín za
jisté nadějnou budoucnost před sebou.:

cecssceeeeeeecceseseěeeececse
Dikůvzdání božskému Srdci Páně.

z Čáslavi v Čechách. Vzdávám nej
srdečnější diky nejsvětějšímu Srdci Páně,
Panně Marii, Paní Srdce nejsvětějšiho,
Sv. Josefu. sv. Janu Nepomuckému. sva- ;

svatým
na věky! M. B

tému Antonínu Paduanskému,
čtrnácti pomocnikům (svatým Achaci,
Jiljímu, Blažeji, Cyriaku,D_vonisu.Erasma,
Eustach'u, Jiřímu, Krištofovi, Pantaleo—
novi, Vítovi, Barboře, Markétě a Kate
řině) a sv. andělu strážci za mocnou
pomoc v soužení a tísni mně poskytnutou
a kajicn'ě doznávam, že nová tíseň ku
vyplnění dávno již učiněneho slibu mne
vede. Opětné v mocnou přímluvu uve—
dených milých světců a světic Božích
u nejsvětějšího Srdce Páně doufám a
veřejné poděkování ve případu vyslyšení
prosby v úzkostech svých slibuji. Josef.

ZTelče.Nejvroucnější díkybožskému
Srdci Pána Ježíše, nejčistšímu Srdci Panny
Marie i sv. Antonínu Pad. za vyslyšení
proseb stran uzdravení nemocné osoby a
přijetí svatým-h svatosti.

Z Frenštátu. Těžkou nemoci sklíčena
a odkázána lékaři k operaci, učinila jsem
slib, že chci ke cti božského Srdce Páně
po 9 prvnich pátků" v měsíci přistoupit
ke sv. zpovědi a sv. přijímání, jestli
šťastně z nemoci vyváznu. Právě měsícem
listopadem 'počala jsem pobožnost tuto,

abych vzdala díky, chválu a čest Srdci
Páně za šťastné uzdravení své. Kéž všichni
obrátí se s důvěrou k němu a budou
vyslyšení. Chváleno, ctěno a milováno
budiž to dobr,é láskyplné Srdce Páně

Z Neveklova. Plníc tímto slib svůj
vzdávám díky nejvroucnější nejsvětější
Trojici milostnému Pražskému Jezulátka
a nejblahoslavenější Marii Panně, Matce
dobré rady a ustavičně pomoci za vy
slyšení prosby a udělení veliké milosti
a uzdravení svého dítěte. M.

2 Neveklova. Byvše vyslyšení, vzdá
váme tímto božskému Srdci Páně, nejblah.
Marii Panně potěšující, karmélské a sedmi
holeslné, jejímu neposkvrněnému početí i '
Srdci své nejvroucnější díky. Nechť každý
ve svých potřebách vroucí a důvěrnou
modlitbou na Boha se obrátí a jistě vy—
slyšen bude.

Od Vel. Meziříčí. Tisíceré díkyPvzdá
vám ukřižovanému Spasiteli a jeho sedmi—
bolestne' Matce, Panně Marii, za vyslyšení
prosby mě a za šťastné vyváznutí z ne
bezpečenství života svého a přeji si, aby
všichni tvorové celého světa tisíckrát
Opakovali chválu Pánu Ježíši a Panně
Marii, neb neustávají nová. dobrodiní
proukazovati nám. J. 1).



Svatá
S nebes výší v chudé chýši
cherub zaplesá ——
v stinném loubí v mír se snoubí
zem i nebesa.

szedi hvězdo třpytných luhů,
v čarovný se oviň kruh!
Jako slunce paprsk zlatý
snes se nad práh nízké chaty
tam, kde dřímá člověk—Bůh.

V slastném plese chcrub nese
zvěst tu_ v bědnou zem:
„Z temna noci božskou mocí
kyne světlo všem!“

Odlétají trudů mraky
v jas se halí širý svět. . .
Jenž vše láskou obejímá —
hle, jak v jeslích sladce dřímá
láský božské snivý květ.

Poupě spící s nachem V líci
sladký líbá sen;
V jeho tváři snivě září
půvab nejeden.

Jehož chrámem báně zlatá
protkaná tisíci hvězd —
viz, jak nahý u oslátka
chudinký jak jeho matka
v tvrdém loži složen jest-.

„Hajej drahý, usměvavý
andílku ty můj;
s rajských vlastí tobě v slasti
cherub prozpěvuj.“

Vzplane jasněj hvězdná báně
prchá noční palem stín;
davy duchů k zemi plují,
píseň lásky, míru snují —
ret kdy šeptá Mariin.

)Olízor. (
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Již se sklání v zadumáhí
máti — líbá rty.
Mha se tratí, paprsk zlatí
témě Golgoty . . .

Slyším zpěvy nebes duchů,
jak se linou v širou zem . . .
Rdí se východ, den se hlásí,
vzchází slunce věčné Spásy:

'Svatý mír a pokoj všem!

AL. HALAŠKA.
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Statečné hajme zájmy Kristovy.
(Hlavní úínys1.)

ším pravem nazývá se církev svatá na zemi »církví bojujícíc, protože od
1"'. prvopočátku bylo a jest ji bojovati-proti pekelným mocnostem. Netoliko

církev jako celek, ale i každý jednotlivec musí bojovati proti temnostem,
chce-li ve ctnostech setrvati a duši svou spasiti. Bez boje není vítězství, bez
vitězství není koruny. A což je'st život lidský jiného ne-li boj ustavičný proti
světu, tělu a ďáblu.

:Již božský Zakladatel církve svaté předpověděl svým učeníkům všeliká
pronásledování. »Jako mne pronásledovali; pravil, »tak i vás budou proná—
sledovali.: »Šimone,c pravil Pán, »satanáš vyžádal si, aby vás mohl třibití, ale
já jsem se modlil za vás a za tebe, aby nezhynula víra tvá a ty obrátě se, posiluj
bratří mých. Blahoslaveni budete, když vás pronásledovati budou pro spravedlnost,
neboť-vaše bude království nebeské.: Takovými a podobnými výroky těšil Pán
Ježíš učeníky své, aby se nebáli, přislíbil jim pomOc "svou až do skonání světa.
Aby pak přesvědčeni byli učeníci o stálosti církve a vítězství jejím pravil Pán
Petrovi: »Ty jsi Petr, to jest skála, a na té skále vzdělám církev svou a brány
pekelné ji nepřemohoů.:

Tyto brány pekelné vyřítily své lotry již na Pána Ježíše, tím více na
jeho apoštoly &učeníky. Sv. Štěpán kamenován, apoštolé žalářováni a usmrcováni
násilně, Petr ukřižován, Pavel mečem sťat v Římě. Za nimi tisíce tisícův křesťanů
krvácelo za víru Ježíše Krista, jsouce upalování, umučení, dravé zvěři před
hazováni a jiným ukrutným způsobem se světa sprovázeni. Kdož by neznal jména
ukrutníků na trůně říše Římské? Komu by nebyl znám ukrutný Nero, Domitian,
Diokletian a ostatní více méně ukrutní a krvežízniví císařové římští. Po 300 let
tekla krev křesťanů a napájela zemi a stala se semenem křesťanů jak dí Tertullian.

Než nebylo dosti na tom, že církev od nepřátel vnějších byla pronásledo
vaná a tudiž se musila hájiti; ale povstali v lůnu jejím samém nepřátelé, nehodní
křesťané, pýchou a nepravým uměním na bludné cesty svedení, kteří popírali
mnohé pravdy zjevení Božího. Byli to bludaři a kacíři, kteří trhali roucho církve
Páně. 1 proti těmto povstali svatí a učení mužové, biskupové a kněží, hájíce
pravdu Boží a neomylně učení církve katolické. Byli to sv. otcové církevní jako
sv. Ignác, sv. Irenej, Origenes, sv. Cyprian, sv. Řehoř, divotvorce, sv. Athanas.
s_v.Cyrill Jerus., sv. Ambrož, sv. Augustin, sv. Jarolím, sv. Rehoř a jiní učitelové
církve. I v pozdější době, když povstaly bouře proti církvi, vzbudil Pán všemohoucí
vždy na obranu její statečné, neohrožené muže, vynikající svátostí i učenosti.
Tak stalo se i za dob husitských bouří a v pozdějších dobách reformace. Byli to
sv. Dominik, sv. Ignác z Loyoly a jiní zakladatelé úřadů.

Jak bylo za prvních dob a. později, tak jest i nyní. Bouře zevnitř i vně
neutuchají a rozbouřené moře vlnami svými doráží ustavičně na skálu Petrovu.
Nyní ovšem není pronásledování křesťanů krvavé aspon ne u nás jako je v Číně
.a v pohanských zemích, ale za to bojují nepřátelé tím urputněji potají i zjevně,
slovem i písmem, knihami a novinami, podrývajice autoritu Boží, církve i trůnu,
kazíce dobrý mrav a rozsévajíce koukol nešlechetnosti. sobectví, nevěry a bezměrné
domýšlivosti a pýchy. Jsou to hlavně zednáři a noviny židovskými penězi vydržo
vané. Z Francie řeholníky a'ř'eholnice, kteří tolik dobrého po staletí působili, vláda
zednářská vyhnala, kláštery i jmění kostelů zabavila, velmi krásně se jim a církvi
odměnila! U nás zase české i německé liberální noviny _tupí církev a kněžstvo
„její, rozsěvají rozkol v rodinách, v obcích, v národě, odtrhují věřící od kněží,
tyto od biskupů a svádějí lid všelikým způsobem k odpadnutí od Boha, od Říma,
od trůnu! Dříve nepřátelé zabíjeli tělo, nyní zabíjejí duše, totiž pohoršují je a svádí
k záhubě věčné. Ba i lupičské bandy chodí, aby okrádaly kostely a znesvětily
oltáře a nejsvětější Svátost. Jestli kdy bylo potřeba statečných obhájců církve a
Krista Pána, jest to zajisté v době naší. Čiňme přede vším to, co činili prvotní

!



křesťané, modleme se k Pánu, aby nedal nám zahynouti a buďme živi ctnostné.
aby nepřátelé neměli příčiny vytýkati nám něco zlého. Tak svítiž světlo vaše před
lidmi, aby viděli dobré skutky vaše a velebili Otce. „jenž jest v nebesích. Dále
nedejme přístupu zlým knihám a novinám do domu a doobc'e, nepředplácejme
nevěrecké listy & podporujme katolické časopisy a noviny. Tím obhájíme také
něco dobrého a zabráníme mnohému pohoršení doma i v obci. Nedeime si hanobiti
víru a náboženství naše nikde a nikdy. neposlouchejme takových lidiček povrchního
vzděláni, nemůžeme-li se jim postavit, anebo napomeňme je. aby nehanobili a
nešpinili, co jest každému křestanu nejdražšího. Jest nám dále třeba statečných
obhajců na schůzích rozličných, které nepřátelé naši konají a v nichž na víru,
na papeže, na biskupy a kněžstvo hanu kydají. Když jim nikdo neodporuje, tu
nabývají čím dále tím větší smělosti. Proto postavme se v boj za Boha, církev a
vlast. Máme třeba statečných obhájců církve a vlasti naší na místech zákonodárných,
na sněmu a na říšské radě, aby tam zastávali zájmy Boží a naše a nevydali nás
na pospas zuřivým nepřátelům" církve katolické a trůnu rakouského. Proti heslu:
»Pryč odRímac, »pryč od Boha:, >Pryč od Rakouska: hlásejme vždy a všudy:
K Římu zpět, k Bohu zpět, věrnost Rakousku našemu! '

Máme díky Bohu dobré zastánce ve veřejném životě našem, ale jest jich
málo! Přičiňme se budoucně, aby jich bylo více a to při volbách. Ukažme, “že
jsme neohrožení katolíci a vlastenci, nedejme se klamati falešnými hesly, vystupme
statečně jako celi mužové, svorně hajme zájmy vlasti naší a církve svaté. Nestačí
za doby naší jen naříkati a doma seděti, nýbrž třeba ruku k dílu přiložiti a při
tom nepřestávati Boha prositi: Pane zachraň nás, abychom nezahynuli časně
i věčně!a

Bojujme proti slovům slovem živým, proti spolkům liberalním zase spolky
& jednotamí katolickými, proti časopisům a novinám židovským a liberálním zase
časopisy & novinami katolickými, předplácením, podporováním jich a pilným jich
čtením, neboť tisk jest velikou mocí, proto se ch0pme této moci, abychom tím
lépe čeliti' mohli nepřátelům Božím a naším. Vždy a všudy važme si církve svaté
a jejich nařízení! Osvědčujme se vždy a všude horlivými a neohroženými katolíky;
věrni Bohu, věrní cirkvi, věrní vlasti naší drahé. Učiňme heslem svým pro
budoucnost: Modliti se a hájiti zájmy církve Kristovy a národa našeho!

Obětování úmyslu denního.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem. za kterým Tý 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 6. II.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
statečné obhájce církve a zájmů Tvých na zemi a na všechnyúmysly,
jež doporučeny 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! 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. 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!

Heslo apoštolské: Modliti se a pracovati na hájení dobré věci katolické.

Úmysl v lédnu 1902: Milosti v pronásledováni.
tiskem benedikňnské knihtiskárny v Brně.



Úmysly apoštolátu modlitby.
V listopadu modleme se o milosrdenství křesťanské.

Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

Dne Na. slavnost: Úmysly: Á

Všech Svatých. _—Přijd'království Tvé! Následování svatých. Obrácení
nábožensky zpustlé rodiny. Za vážení si sv. pole. Za několik 1- kněží.

. Všech věrných duši — Za lásku k duším v očistci. Bratrstvo na vy
svobození duši z očistce. Za duše, které nejvice přimluvy potřebují,

scaner—laws?

. Neděle XXIII. po sv. Duchu. Sv. Valentina, kn. (304) — Za trpělivost.
Služebné v domě nevěrců. Odvrácení rozbrojů v našem národě. Žákyně.

P. Sv Karla Borom.. bisk. (1584) — Za poslušnost k cirkvi sv. Apoštolát
modlitby. Zdar pouti do Sv. země. Zachování zbožnosti v osadě. Rodina.

. Sv. .luty, hrab. a poust. — Za dar pravé zbožnosti. Napravení zlých
* poměrů. Pohrdání světem a jeho radostmi. Za opuštěné duše v očistci.

. Sv. Leonarda, Opata (559) ——Za sebranost mysli. Za bázeň Boží. Pravá
pokora. Láska rodinná. Slepec a jeho rodina. Nemocný. 'l- dobrodinci.

Sv. Engelberta, bisk. m. (1225) — Aby spravedlnost, vládla. Naprosté
odevzdání se do vůle Boží. Díky za obdržené milosti. Ucta Marie Panny.

. Sv. Bohumíra, řeh. (1118) — Abychom hledali království Boží. Spása
duší. Vítězství myšlenky katolické. Obrácení nepřátel našich. i'otec.

Sv. Theodora, voj. (306) — Za křesťanského ducha ve vojsku našem.
Síla v povoláni. Odměna za dobrodiní. Zamezení hříchů. Pobloudilé.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. wrc

. Neděle XXIV. po sv. Duchu. Sv. Ondřeýe Avel., řeh. (1608) ——Za dar bázně
Boží. Posvět se jméno Tvé! Stas-iné provedení měsíční pobožnosti.

Sv. "Martina, bisk. (400) — Velepastýřové naši. Za lásku k chudině.
Horlivost pro spásu duší. Větší úcta ke sv. Rodině. Za dary Ducha sv.

. Sv. Kristina & spolumuč., patr. morav. (1005) — Stálost ve víře. Obnova
křesťanské společnosti. Pokoj a mír v zemích našich. Naše řehole.

. Všech Svatých ř. bened. a premonstr. ——Rády ve vlasti naší. Dar
čistoty srdce. Křesťanská dokonalost. Skoly katolické. Za dobrodince naše.

Sv. .Iosafata, bisk. m. (1623) — Sjednocení Slovanů u víře katolické.
Utiskovaní katolíci. Bohoslovné ústavy. Milost Boží do skonání. 1- syn.

. Sv. Leopolda, markr (1197) — Za panovnickou rodinu naši. Odstranění
rozbrojů v národě našem. Za snášenlivost. Apoštolát sv. C. a M.

Sv. Otmara, Opata (729) — Za dar kajicnosti. Za trpělivost v proná
sledování. Missie mezi pohany. Obrácení nevěrců. Tichost v obcování.

17.

18.

19.

20

21.

22.

23.
mwowawz

Neděle XXV. po sv. Duchu. Sv. Getrudy, abat. p. (1292) — Úcta nej
světějšiho Srdce Ježíšova. Řád benedikt. ve vlasti naší. Střední školy.

Sv. Odona, bisk. -— Povolání ke stavu duchovnímu. Horlivost pro spásu
duší. Přemáhání Opilství. Obnova společnosti lidské. Napravení mládeže.

. Sv. Alžběty, vdovy (1234) — Dar skromnosti. 'l- císařovna Eliška. Za
dobrodince chudých. Ženy, které od svých mužů mnoho trpěti musejí.

Sv. Felixe z Valois (1212) — Pohl—dáníslávou světskou. By si mužové
víry více vážili. Křesťanské školy. Řeholný dům. Duše v očistci. Tkněz.

. Obětování Panny Marie. — Abychom se Pánu Ježíši vždy obětovali. Dru
žiny Mariánské. Zbožné vychování dítek. Napravení mládeže. ? bratr.

Sv. Cecilie, p. m. (230) — Horlivost ve chválách Božích. Mravnost
mládeže. Hojná sv. přijímáni. Ucta sv. anděla strážce. Obrácení hříšníků.

Sv. Klementa, pap. m. patr. Moravy (100) — Sv. Otec Lev XIII. Na
praveni urážek Pánu Ježíši učiněných. Obrácení jistého mladíka. 2 rodiny.

lltlpusíký 100 datla každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.



mne ' Na. slavnost: Úmysly: ?
24. N. Neděle XXVI. po sv. Ducku.,00hrany bl. Panny Marie. ——Družiny

Mariánské. Dar pravé zbožnosti. Porozumnění Ill. ř..sv. Františka.
25. P. Sv. Kateřiny, p. m. (307) — Dar umění a pravé moudrosti. Přemáhání

sebe. Boboslovné ústavy. Obhájcové katolické víry. Horliví kazatelé.
26. U. Sv. Silvestra, opata (1261). — Dar horlivosti v dobrém. Napravenl manžela.

Kněz choromyslný. Obrácení hříšníků. Zdar pouti do Sv. země. 1- syn.
27. St. Sv. Vigtlia, bisk. (784). — Velepastýřové naši. Odstranění pohoršení.

' Obrácení nešťastného otce. Živá a mrtvá přízeň. Odvrácení pokušení.
28. Č. Sv. Štěpána, opata (768). — Řehole ve vlasti naši. Trpětivost nemocným.

Bázen Boží ve škole. Pokoj v domě. Dobrodínci. Věrnost v povolání.
29. P. Sv. Saturnina, bisk (65) — Dar sebezapíránl. Trpělivost souženým.

Pokoj v národě. Obětavá sestra. Obrácení nepřátel sv. církve. jsestra;
30. S. Sv. Ondřeje, apošt. P. (62). — Dar trpělivosti. Ucta ke sv. kříži. Mír a

bázeň Boží v jistých rodinách. Zemřelí údové katolických bratrstev_

L titlpustky 100 dní to každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. - j

Milosrdnost jest právě křesťanská ctnost. Sobecké pohanství neznalo žádného
milosrdenství s bližním. Ježíš Kristus teprve naučil lidi milosrdenství pravému a
záslužnému. Sám Spasitel předchází příkladem svým, maje útrpnost s hladovým
zástupem na poušti a prohlásil: »Blahoslavení milosrdní. nebot oni milosrdenství
dojdou.: Blahoslavená Matka Páně slitovala se nad chudobnými snoubenci a prosila
Syna svého: »Pane nemají vínalc Rovněž i vznešená paní z Jerusaléma, jménem
Veronika, milosrdenstvím byla hnuta, vidouc Pána Ježíše s křížem na ramenou,
celého krví a blátem zbroceněho. Ipodala mu roucho, "aby jim osušil tvář svou.
Každý dobrý skutek, jejž z milosrdenství bližnímu prokážeme, jest před Bohem za
služný, jenž nenechá ani hlt vody podané žíznivému bez odměny. O jak bude blaze
jednou všem, již útrpnost měli s bližním svým, až Pán Ježiš řekne: »Pojďte, po—
žehnaní Otce mého, a vládněte královstvím vám připraveným; neboť byl jsemlačen
a nasytili jste mne; byl jsem žízniv a napojili jste mne . . . COkOlIVjste jednomu
zbratří mých učinili ve jménu mém, mně jste učinili! Ježíši mitosrdný, smiluj se nad námi!

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 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
prokazovánískutků duchovníhoitělesného milosrdenství. a na všechny
úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou, vlast 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. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

100 dní jednou za den.. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle. sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Heslo apoštolské: Milovati ty, kteří trpí a jim pomáhati.

Umysl v prosinci: Statečné hájení zájmů církve.

Tiskem & nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.


