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Škola Božského Srdce Páně.
ROČNÍK XLI.

Narodil se-Kristus Pán, veselme se; z růže kvítek vykvct nám, radujme se. Z [život-ačistého,

Vychází
počátkem každého měsíce. LEDEN 1907.

z rodu královského, nám, nám narodil se. (Píseň vánoční.)

Škole Božského Srdce Páně.
Novoroční přání. Podává Fr. Vrátil.

Nového roku dne u svítání,
pronáším já vřelé svoje přání
z hloubi srdce tobě, „Školo“ milá, '
úctě Srdce Páně zasvěčená,
kéž jsi katolickým lidem čtena
více letos, než jsi dosud byla.

Kéž v celý náš svět českoslovanský,
at je to již v pyšný zámek panský,
neb v příbytek lidu dělnického,
() milá „Školo“ letos zavítáš,
a všem poučení spasné skýtáš
k obnově života křesťanského.

Zavítej všude, ó „Školo“ milá,
by se tebou hojně rozšířila
úcta, chvála Srdce Ježíšova,
jež tak všecky lidi milovalo,
že za ně umřít se nelekalo,
& je stále v lásce vřelé chová.

o Školo Božského Srdce Páně,
po českoslovanském světa láně
putuj letos v počtu rozmnoženém;
provázej tě Boží požehnání,
bys plnila věrné své poslání
v lidu, nevěrou tak ohroženém.

Nevěra se v lidu našem šíří,
nepokojem srdce lidská víří,
v tom bezbožném, nevěreckém ruchu;
nebot stále se, každého roku
vzmáhá počet falešných proroků,
chtějících, by lid náš přál jim sluchu.

Všichni tito falešní proroci
v moc svou dostat hledí stádo ovcí,
jež Krista pastýřem svým nazývá;
by Kristus „se světa byl vyhlazen,
strom víry v Krista, který je vsazen
v lidském srdci, jimi se podrývá

Nevěrecké knihy, lživé spisy,
bezbožné noviny, časopisy,
falešní proroci rozšiřují;
ve kterých se svatá víra tupí,
na církev, kněžstvo hana kupí,
a katolíci to podporují.

Mnozí katolíci, mnozí jistě,
sahají po nevěreckém listě“
s velkou radostí svou rukou vždycky;
však tebe „Školo“ vždy hodí stranou,
kdykoliv do ruky tě dostanou,
že ty jsi časopis katolický.

Jak jednají mnozí katolíci
s tebou „Školo“, totéž možno říci
o všech listech, jež jsou provanury
duchem katolickým; tyto listy
mnohý katolík se stydí čísti
by z pokroku nebyl vyškrtnutý.

Pravý pokrok, a pravou osvětu,
jež Kristus přinesl s nebo světu,
šíří jenom katolické listy;
ty „Školo“ též patříš k tomu druhu,
proto po českoslovanském luhu
putuj letos „Školo“ všemi místy.
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Na nový rok.

dbila dvanáctá s půlnoci,
starý rok dokonal, nový
započíná svou pouť. Kolik
nadějí asi skládá lidstvo
v nový tento rok? Kolik
přání rozličných ozývá
se na prahu roku nového
v srdcích lidských? A
čím srdce plne je, tím
ústa překypují, proto dnes

' bezpočtukráte lze slyšeti
přání: »Šťastný nový
rok! <<Ano »štastný nový
rokle Kdo by si nepřál
štěstí? Vždyť v slově
tomto zahrnuto jest vše
co člověka blaží a spo
kojeným činí, byt' by i

rozličné byly potřeby jeho. Tak si ne
mocný přeje uzdravení, chudý majetek,
zarmoucený útěchu, prostý povýšení,
ctizádostivý slávu, lakomý hodně peněz,
rozmařilý hojnost požitků tělesných atd.,
podle toho v čem kdo své vlastní štěstí
nalezá. Avšak při všem tomto blaho
přání přece mnohý, ba řekněme většina
lidí, nenajde štěstí. Proč? Proto že ne—
hledá to, v čem štěstí pravě záleží :
»Dobré svědomí a milost Boži.<<

Lide přejíce sobě navzájem »štěsl.í<<
v roce novem, zapomínají na základ štěstí
pozemského, na dárce jeho, zapomínají
většinou na duši, majíee namysli štěstí,
blaho pouze tělesně, pozemské.

To již u nynějšího světa stalo se
takřka módou zapmnínati. na duši a všeeku
péči věnovati tělu a životu jeho, ač se
dobře ví, kterak jest pomíjejíeí, krátký
a vrátký. Proto také ubývá štěstí čím

Skrze mnohá snažení musíme vcházeti
do království Božího. (Sk. ap. 14.)

dále tím více mezi lidem. Kdo však touží

po štěstí pravém, které tkví v Bohu a od
něho vychází, které v dobrém svědomí
a v milosti Boží záleží, ten zajisté dnes
k Bohu obrací zraky své a v duchu volá:
»Pane, Tys pánem života i smrti, Ty
řídíš osudy mě; o to jedině Tebe prosím,
zachovej mne v lásce a milosti své,
neboť ta jedině mne oblaží, a mám-li
milost Tvou, mám všecko, neboť i to
ostatní, čeho mi pro život třeba, bude
mi přidáno.<< Zbožný křesťan věřící ne—
leká se ani myšlenky, že i v novém roce
trpěli bude. Vždyť dnes právě slyší svaté
evangelium o »obřezání Páněa, vidí,
kterak Spasitel jeho sotva že se narodil,
trpí, trpí pro něho, prosí za něho, vylévá
krev těla svého. Utrpení druhu všeli
jakého jest údělem člověka, tomu se
vyhnouti nelze. I v utrpení však může
nalézti slast í štěstí, jestliže utrpení toto
přijímá z ruky Boží trpělivě, oddaně a
obětuje je jako zadostučinění za tak
četná provinění svá. Kříž trpělivě nesený
má dvojí cenu před Bohem, cenu utrpení
icenu poslušnosti. Proto svatí a světice
Hoži, kteří tolik trpěli, bývali přece
i v největším utrpení svem klidni, ba
veselí, vědouce jake ovoce jim bolest
přinese. Proč volala sv. rl'erezie: »Nikoli
zeínříli, ale lrpěti,<< proč modlil se svatý
Augustin: »Pane, zde řež, zde pal, ale
ušetří mne na věčnosti?<<

Proč žertoval takořka sv. Vavřince,
když za živa smažen byl? Kdo vysvětlí
nám záhadu tuto ? Vždyťsvět vzpomene-li
jen na tato muka, již hrůzou se třese,
ba i od obrazů muka tato znázorňujících
se. odvrací. () jaká tajemná to jest moc,
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která vericího sílí v bolestech a trápení,
moc, kterou nezničí nikdo ani nikdo ji
nám odejmouti nemůže, neboťje to moc
s láskou spojená, moc a láska Otce na
šeho nebeského, jenž i když raní, zase
balsám v ránu. vlévá.. Proto nestrachuje
se věřící a zbožný katolík ani toho zlého
a nepříjemného, co mu rok nový přinésti
může, věda, že Bůh dopouští-li, přece
neopouští. S pevnou důvěrou dětinnou
a oddanou započíná tedy nový oddíl
života svého & umiňuje si v tomto roce
tak žíti, jako by byl poslední v životě.
A pro mnohé „znás také bude posledním.
Proto s tím větší horlivostí plňme po
vinnosti svě k Bohu a k duši svě. ne—

smrtelné, jsouce neochvějně Bohu, Kristu
a svaté jeho cirkvi věrni a pilně užívajíce
prostředků spasitelných, Kristem Pánem
nám daných ku spáse duše své.

Buďme věrni "Kristu Pánu, a to
zejména v době naší, kdy nevěra hrozí
strhnouti za sebou co nejvíce věřících.
Stůjme proto na stráži, hajme netoliko
dědictví Kristovo, svatou víru v srdcích
našich, nýbrž hajme ji a braňme proti
útokům nepřátel Kristových, kdekoliv a

* m u, mlll

kdykoli toho třeba. Vždyťza našich dob
zpravdují se zase slova sv. Pavla psaná
k Filipinským (kap. 3.): »Mnozí chodí,
o nichžto častokráte jsem pravil vám,
že nepřátelé jsou kříže Kristova. << Ano
chodí, ba jezdí jakoby o závod nepřátelé
tací po vlastech našich, vnikají i do
poslední dědinky &všecky nasazují páky,
aby dědictví Kristovo nám vyrvali, rodiny
naše nynější i budoucí náš dorost o víru,
o Krista a tím i blaho duchovní připravili.

Útočili již na všecko, co s vírou
souvisí, a nepochodili; nyní zasadili
sekyru na kořen, t. j. na rodinu, “rodiče
a děti. Rodiče chtějí rozvésti; ono po
svátné pouto svátostněho manželství
katolického chtějí vší moci roztrhnouti;
zvůli všech nepořádných mají býti dveře
otevřeny dokořán, dobří a hodní mají
trpěti hroznou škodu, aby jen převrácené
vůli se učinilo zadost. Co bude z rodin

křesťanských, kdyby se zrušila neroz
lučitelnost manželská? Kolik žen bude

vydáno bídě, pohaně, zármutku a zou
falosti, kolik děti bude okradeno o lásku
matky a péči otce, okradeno o šťastně
mládí avydáno cizím živlům na pospasy.

lil



Slovo písma »co Bůh spojil, človek
í'ierozlučuj<< nemá míti více. platnosti.
Človek chce lámati zákon lloží a po
způsobu zvířat žíti dle nezřízene libosti
telesí'íe bez ohledu na důstojnost lidskou
a |')()\'ll'lll()Sí.křestanskou. Rozluka man
želst ví jest počátkem rozv *aturodin a bude
příčinouhrozných neštěstí ivelkých hříchů.

A aby zlo býlo dovršeno, p-řicl'íázejí
nepřátele s útokem druhým, vzíti dítkám
ve škole Krista lv'ána. 'l'ak zvaná volná

škola ma nastati, kde nebude místa ani
času pro svaté náboženství. Kněz nesmí
překročiti prah školý, deti nebudou slýšeti
ve škole nic o Bohu stvořitelí, výkupiteli,
nic o lasce Boží, nic () bázni Boží, nic
o |_>o\-'innostechk Bohu, nebudou vedený
k životu podle křesťanství, zkrátka budou
vzrůstati bez lšoha. .-\ k tomu se jim
bude ještě vštepovati í'íevážnost k svatému
í'uiboženství, ba i nenávist a tím přijdou
v hrozný rozpor s vlastními rodiči. Veru
nepřátele kříže 'l'x'ristova mají to dobře
navlečeno, a vidno ztoho, nimi
proti Kristu bojuje chytrost. d'ábelská.

A proto nás, verne Kristu katolíky,
čeká boj a příkoří a utrpení v novém
roce, boj horší a pernřgjší nežli v dobe
minule. Avšak pon'uu'une, kdý lekali se
verní Kristu bojovníci boje sebe prudšího?
Kdý ustupovali snad zbaběle před ne—
přítelem svate víry své? Vel-ní lx'ristovi

\!
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níkdý. Nehledali boje, ale když jim
vnucen byl, nevyl'iýbali se mu. Rádi
ustupovali ve včeechjiných, ale ve.věcech
vírý, láskyr a vernosti ke Kristu ne
ustoupili ani na píd'. Ikdýž se proti
ním spolčil takřka celý svet, moc pa—
novníků i chytrost mudrců, úskok, lež,
týranství i lákání a pochlebenství, ne.
ustoupili, všecko snášeli, všecko trpěli,
proti všem bojovali, a konečně. zvítězili.
'Přečteme si jen list sv. a|')oštola Pavla
k Římanům, kde tak krásne a pro nás
tak poučne praví o sobě a tehdejších

křesťanech: »A protož, kde nás odloučí

' ale ale ale

od láský Kristovy? Zdalíž souženííJ neho
úzkost? nebo hlad? zdali nahota? čili

nebezpečenství? zdali [n'-otivenství? čili
meč? \'e všem tom vítezíme pro toho,
kterýž nás zamiloval. .l'íst. jsem zajisté,
že ani smrt., ani život, ani andi—le, ani
knížectvo, ani mocnosti, ani veci pří—
tomné, ani budoucí, ani síla, ani výsokt')st,
ani hlubokost., ani jiné stvoření nebude
moci odloučiti nás od lásky Boží, která
jest v Ježíši Kristu Pánu našemxx

Nesílí, neteší nás tato slova apoštola
Páně? Nepoteší, neposílí nás příklad
apoštolův, nničedníkův nesčíslných ze
všech stavů, všeho věku obojího pohlaví,
nepovzl.)udí l'iás příklad sv. vvznavačův
a i příklad nynějších tak mnohých hor
livých a Kristu věrných katolíků?

Proto beze strachu a bázne s Bohem

v nový rok: přijdou boje, přijdou strasti,
přijde utrpení i bolest, ale, to vše ne—
sklátí nás, nebot“ »lšůh-li s námi, kdo
proti náni<< volejíne se. svaťým Pavlem.
A je—li čestne a sladké l_)ojovati, ba
i umírati pro císaře a vlast, čím čestnejší
a sladší jest boj, ba i smrt. pro Ílšoha a
nebeskou vlast,! Spasitel obětoval se za

pro nás prolil krev svou, nám
sveřil poklad svate vírý k opatrování.
i\láíne snad býti k take lásce. nevdecni,

Mame. spojili se

nás,

take důvěry nehodni'.J
snad se světem plným lži a podvodu,
se. světem pomíjejícím a prchavýin proti
Bohu, prameni pravdy, jenž vecne jest
a jenž nás jednou v moc svou dostane
a soudit, bude? Kdo byl by tak pošetilým!

Proto dnes na počátku nového roku
slibme sobe, slibme našemu Spasiteli
věrnost v životě, vet-nost ve. víře, vel-nesl,
a stálost v lásce. a naději, a modleme

přijal tento náš dobrý úmysl,
jemu žehnal, nám pomahal, nás sílil a
tešil. A, bude—li Bůh s námi v roce novem,
dojdeme štestí praveho, jež jen on dáti
může. .-'\v tomto smyslu přejem všem čte

se, bý

narum »št'astný nový rokš<< Buh. Hendl.

šle ale ale



SVATÁ NO c..
Dva chudí poutníci ve večerní době,
hledají noclehu po Betlemě sobě;
však obyvatelé tohoto městečka,
jim nepoekytují noclehu místečka,
nikde prosby jejich nejsou vyslyěány,
dvéře jsou před nimi všude zavírány,
oni ve své dusi velmi zarmouceni

dále za městečko jíti jsou nuceni,
až velmi znavení, k půlnoční hodině,
vstupují do prosté, pastýřské jeskyně,
tam, kde stádo na noc bývá zavíráno,
přec těmto poutníkům místa je dopřáno

Josef svatý je to, a Maria Panna,
mezi ženami zde všemi požehnané,
oba. pocházejí z rodu Davidova,
Maria v přečistém životě svém chová
světa Spasitele očekávaného,
prvním lidem v ráji hned zaslíbeného,
který jednou lidstvo smrtí svou na kříži,
s Bohem rozhněvaným usmíří, a sblíží,
sám ve smírnou obět na kříži podá se,
tak lidstvu hříšněmu pomůže ku spáse,
bránu mu otevře nebe zavřeného,
navrátí lidstvu zas ráje ztraceného.

.Pastýřůrn v krajině té ponocujícím,
a stráž nad stádem svým noci té držícím,
v“jasnosti veliké anděl se zjevuje,
a jim přeradostnou událost zvěstuje:
»Nebojte se, aj, vám přináším blahou zvěst.
nebot váš Spasitel právě narozen jest,
ve stáji betlemské spočívá v jesliěkách,
od matiěky svojí zavinut v pléněičkách;
hned také jiní se andělé zjevují,
& všiekni velebným hlasem prozpěvují:
,Sláva na výsostech Bohu našemu bud',
& na zemi pokoj naplniž lidskou hruďh

Pastýři vespolek po zvěsti andělské,
ubírají se \'hned ke stáji betlemské;
když tam malé dítko v jesličkách spatřili,
že světa Spasitel, ono jest, věřili,
hned na kolena svá k jeslíčkám padají,
čest & poklona svou Dětátku vzdávají.
všecky dary, které s sebou tam přinesli,
věnují Matičee, stojící u jeslí,
pak s Matkou, s Dítkem se všickni rozloučice,
vracejí se nazpět _Boha velebíce
z toho, co byli od anděla slyšeli,
a nyní na vlastní oči své viděli.

(__Gfřvw Ú

HVĚZDA VI'RY.
Nad Betlemem hvězda stála
a zářivým světlem plála
kde v jeslích dlel položený
Spasitel světa zrozený.

Tato jasná hvězda vedla,
a také šťastně dovedla
svaté Krále od Východu
ke Kristu, Králi národů.

1 nám svítí hvězda jasná,
je to víry hvězda spasná,
a ta vede nás svým světlem
v ten nebeský, věčný Betlem.

Od“ té hvězdy na své pouti
nedejme se odtrhnouti,
jí se vésti dejme stále
a uzříme nebes Krále..

() hvězdo víry křesťanské,
rozplaš tmy, bludy pohanské,

- ukaž světlem svým pohanům
cestu k nebes věčným stanům.

Hvězdy víry svite skvělý,
pohanský svět zatemnělý
osvět, a rozptyl tmy jeho
jasnou září světla svého.

Ozařuj světlem svým stezky
pohanům, v Betlem nebeský,
by tam Kristu, svému Králi,
pěti mohli věčné chvály.

Jezu Kriste, Dárce spásy,
slyš prosebné naše hlasy,
k spáse přiveď nás křesťany,
smiluj se též nad pohany. '

F. Vrátil.



Pochválen buď Pán jezíV š Kristus.
K slavnosti nejsv. Jména. Ježíš

istá stařenka blížící se k smrti
zeptala se kněze ji zaopatřují—
cího v důvěrně prostotě své:
»('0 pak mam řící, až píijdu

©. do nebe? <<1 poradil jí kněz,
- řka: »Reknětejen: ,Pochhilen

buď Pán Ježíš Kristus., jak jste
to říkávala na zemi a celé nebe vám
odpoví: ,Až na věky věkův, amen“<<.
Ano »pochválén buď Pán Ježíš Kristus<<,
to budiž i našim nejkrásnějším pozdra—
vem, ale netoliko pozdiavcm, nýbrž i
naším úkolem v životě. Čest Spasitele
našeho, sláva jeho na zemi, \zrůst a
rozkvět svatého učení jeho i sv. církve
jeho, vše to obsaženo je v těchto ně—
kolika slovech. A Kristus "Pán sám chtěl,
aby nejsvětější jméno jeho bylo uctíváno
——posvěcováno od nás, neboť v Otče—
náši učil nás se modliti: »Posvěť se
jméno tvě<< — jméno Boží. Ježíš jest
Bůh pravý, proto i jméno jeho, jméno
Boží jest. Svatí zakladatelé řádů, svatý
Benedikt i Ignác, obrali si za heslo čest
jména Božího. Svatý Benedikt: »Aby ve
všem uctěn byl Bůh<< a svatý Ignác:
»Všecko k větší cti a slávě Boží<<. A
proto, že jméno Ježíš často a s největší
úctou vyslovoval, proto maluje se s tímto
svatým jménem na prsou. Podobně sv.
Beinardin Sienský, který posluchače své
obzvláště vždycky vybízel, abyrnejsvětější
jméno Pána Ježíše co nejvice uctívali.
A aby jim jméno toto vždy na očích
bylo, radil jim, aby jméno toto na ta—
bulku si napsali a na prsou nosili. Sám
pak vždy jméno Ježíš zlatem napsané
na tabulce a září obklopené na prsou
nosíval a přikázání posluchačůmukazoval.

Pozdrav: »Pochválen buď Pán Ježíš
Kristus<<jest prastaíým pozdíavem kře
sťanským, podle něhož se věřící pozná
vali a zároveň Pána svého chválili. Je
to zajisté pozdrav nejvznešenější, plný
obsahu nejkrásnějšího a proto pro věr
ného křesťana nejpovznešenější.

Vždyťjméno Ježíš je jménem nej
výbornějším. Vznešenýjejeho původ:
anděl přinesl je z nebe a ohlásil nej
prve Marii, určené za matku Páně, a
potom Josefovi, určenému za jeho pě

stouna. »Počneš a porodíš syna a. na
zveš jméno jeho .ležíš,<<tak děl (labriel
k Marií Panně a k Josefovi řekl: »Po
rodít' (María) syna a nazveš jméno jeho
Ježíš, onť zajisté vysvobodí lid svůj od
hříchů jejich.<< (Luk. I. a Math. l.) Bůh
sám dal jméno toto Synu svému, nebot“
svatý apoštol Pavel praví: »proto dal
mu Bůh jméno, které je nade všechna
jména.<< (Filip. 2. 7 »—1().)Otec zajisté
znal nejlépe Syna svého a mohl tedy
nejlépe věděti, které jméno by jemu nej—
lépe slušelo. A proč dal Bůh Otec toto
jméno Synu svému v požehnaném jeho
člověčenství ? Aby povýšil jej nade všecky,
neboť. tak zase píše svatý Pavel () jméně
».ležíš<<,řka: »Proto i Bůh povýšil ho,
a dal mu jméno, které jest nad všelikě
jméno, aby ve jménu Ježíšekaždě ko—
leno klekalo, nebeských zemských i pe—
kelných.<< Učinil to Bůh Otec proto, že
Syn jeho se tak hluboce ponížil a sebe
sama zmařil v tajemství vtělení svého a
své smrti. Aby tedy Syna S\ého odměnil
-— dal Bůh Otec jemu jméno »Ježíš<<,
jméno slavné & výborné, a proto nade
všecka jména povznešené. Povznešené
nade všecka jména však znamená vše,
cokoli si možno mysliti největšího, nej
vzácnějšího a nejvyššího. V tom obsaženy
jsou všecky vlastnosti Spasitelovy, mou
drost, svatost, dobrota, moc a síla, milo
srdenství a láska; v tom zahrnuty jsou
všechny milosti a dary, které slouží
k posvěcení člověka, všecky úřady, které
Syn Boží jako Spasitel vykonával, a to
jako učitel, lékař, pastýř a velekněz.

Bůh dal Synu svému jméno Ježíš
a tim ustanovil jej Spasitelem lidstva,
jemu svěřil péči, aby obnovil čest a
slávu Boží na zemi hříchem a nevěrou
zatemnelou, aby spasil, k Bohu zase
přivedl lidstvo zbloudilé a proto pánem
jej učinil lidí \šech a položil osud jejich
časný i věčný do rukou Syna svého, by
podle vůle své daroval nebo nebo otevřel
peklo. Ježíš je tedy králem, a to nejvyšším,
Bohem samým ustanoveným, králem
lidstva, jemuž všichni panovníci poddání
jsou, a soudcem, přednímž se musí objeviti
všichni lidé a jehož výroků měřiti nelze.



Když prorok Isaiáš oznamoval, že
dítě, které se nám narodí, nazváno bude
Podivným, Rádcem, Bohem silným, Otcem
budoucího věku, knížetem pokoje —-—tu,
jak praví svatý Bernard, vykládal těmito
jmény rozmanité předností výborné, které
zahrnuty jsou v jménu Ježíše: neboť
je—lipodivným, jest příčinou toho ne—
pochopitelná. nám jednota dvou přiroze

se zemí, Boha s lidstvem. Všecky tyto
slavné názvy, které prorok mu dává,
jsou, jak praví jeden učitel církevní,
tolikerými paprsky, které ověnčují a
ozařují jméno Ježíše. , jak výborné,
všecka ostatní jména slávou převyšující
jest jméno Pána Ježíše!

Avšak i mocí převyšuje všecko
ostatní, neboť zázračné jsou účinky

ností božské a lidské, z nichž se skládá
osoba Ježíšova. Nazývá, jej rádcem,
neboť Ježíš má účastenství v "radě Boží,
aby tu hájil prospěch svých milých
vyvolenců. Nazývá se silným, a to
proto, že k našemu spasení překonal
smrť, potřel moc ďábla. a zničil hřích.
Jest Otcem budoucího věku, neboť
církví svou plodí sobě nový národ,
národ vyvolených. A jest knížetem
pokoj e, neboť krví svou smiřuje nebe

jména Ježíšova. Svatý Bernard nám je
vykládá. takto: »Jmeno Ženichovo (Ježí
šovo) jest světlo, pokrm, lék. Ono
svítí, když je oznamujeme, živí, když je
rozjímáme, jest balsámem, jenž zla mírní
a. hojí, když jest vzýváno. ím se roz
šířilo po celé zemi tak rychle toto veliké
světlo víry? Zvěstováním jména Ježíše.
Zdaž nás Bůh nepřivedl z temnoty ne
věry k svému světlu podivnému tím, že
užíval jména Ježíše, nejvyšší úcty hod—



nebo, za pochodeň zářící. V téže době,
(:o svítí, také živí? 'Adaž se necítíš po—
silněna, kdykoli si vzpomináš, co zna—
mená? Je—lina světe potravy lepší, bud
pro ducha, bud“ pro srdce? .le—li něco
tak t'lčinného, aby občerstvilo síly ochab—
Ieho, abyr dalo ctnostem pružnost. aby
udržovalo city šlechetne a čisté? Ježíš
jest. medem v ústech mých, hudbou
v uchu mém, jásotem v srdci mém.
Proto jméno svaté jest lékem malmm'sl—
nosti a všeel'í chorob duševních. Jsi—li
smuten, Ježíš ať přijde do srdce tveho,
odtud at přijde na rty tvé, jakmile VY—
slovíš jmeno to, mrak zmizí, jasnost se
vrací. Padl snad někdo do hříchů? Snad
se řítí do propasti smrti? Vzývá—lijméno
Ježíše, počíná hned se probouzeti a
k životu se vraceti. Nikoli, není žádného
pokušení, jež býchom pomocí jména
Ježíše nepřemohli, žádné 'i'iáruživosti,
které bychom nepollačili. U duše má,
výborným lékem jest jméno Ježíše, které
jest zároveň tak sladké a tak mocně.<<
i\ž potud sv Bernard. Může—likdo krá
sněji a obrazněji vviíčiti moc a sílu
jména Syna Božího? .-\ Kristus Pán do—
kázal, jaká zazračná moc uložena jest
v jeho nejsvětějším jméně. (iltemeť ve
Skutcích apoštolských, že když jednoho
dne apoštolé Petr a Jan vstupovali do
chrámu, našli u brány chromého, jenž
je prosil o almužnu. Petr nan po
hlédl a pravil k němu: »Zlata a stříbra
nemám, ale co mám, to tobě dám. Ve
jménu Ježíše Krista Nazaretskeho vstaň
a chod'!<< „\ ujav jej za pravou ruku,
_pozdvihl ho a hned obrození jsou klou
bové jeho i nohý. I vyskočil, stál a
chodil. (Skut. ap. 3, 6——7.)A zázračné
moci musí býti jméno Ježíše, nebot“jest
to jiného Všemohoucího Boha. Poslech—
něme tedý svatého Bernarda a vždy a
ve všem volejme, vzývejme jméno Ježíše
a poznáme sami zázračnou moc jeho
ku svému potěšení, posilnění a po—
vzbuzeni.

Jelikož však jméno Ježíš je jméno
převýborně, nade všecka jména slávou
a moci povznešené, náleží mu od nás
úcta největší. .--\úctu tuto ukážeme, bu
deme-li míti k nejsvětějšímu jmenu Spa
sitelovuvděčnost, důvěru alásku.

V d e čn 0 st proto, že, abyrnás spasil,
přijal Syn Boží jmeno Ježíš. Proto při

pomíná nám jmeno toto všecky práce,
všecko ponížení, všecky bolesti a útrapy
duševní i tělesné, které za nás vytrpět.
l,)řivádí nám na mysl všecka tajemství
jeho života i jeho smrti se všemi temi
l'iojnýn'ii milostnti, jichž nám zasloužil.
Toto vše vzbuzuje v nás opravdovou
vděči'íosí.

l)(tvěru k nemu mejn'ie, vždyt je.
Ježíš (ltec naš nejlaskavejší, přítel nej—
věrnější, ochránce nejmocnější. Jméno
jeho je peklu straši'íé, ono zahání d'ábla
a ničí jeho moc, odvracuje od nás ve—
škeré pokušení k zlému. Vždýl' sán'i
pravil k apoštolům: »Ve jménu mem
budete vymítati d'áblý.<<

Lásku. Nestačí, aby toto nejsvet.
jmeno vycházelo často z úst našich, ale
jest potřebí, abv duch i srdce, mysl i
cit oživovalý službu, kterou od nás při—
jímá. Svatý Pavel vyslovoval a ve svých
listech zaznamenával nesčíslnékrátejméno
Ježíše proto, že je miloval. Jeho řeč
byla ('lílkazem, jakou sladkost uděluje
duši jeho toto božské jmeno. Miluje—li
kdo někoho, zajisté rád a často naň
vzpomíná a jméno jeho vyslovuje; milu
jeme—li Ježíše, často jeho přesvaté jméno
vyslovovali budeme, zejména v tom
ktestanském pozdravu: »Pochválen buď
'?án Ježíš lx'ristusa Jméno Ježíše budiž
průvodcem naším stálým, při všem našem
konání, všech našich pracích, v radosti
i žalu, v životě i smrti. Neboť sám svatý
Pavel napomíná nás, abychom tak etili
jméno Ježíše řka: »(Jiňme všecko ve
jménu Ježíše Krista, díkv vzdávajíce
skrze neho Bohu ()tci.<< (Kol. 3, 12)
Jako Ježíš Kristus všecko, cokoli činil,
činil ku spáse naší, tak i my vše odná—
šejme ke cti Spasitele svého. Děkujme
Otci skrze Syna jeho, neboť. i on nám
všecko dal, skrze něho.

Církev svatá nařizuje sluhům svým,
aby, kdykoli vyslovují anebo slýší při
posvátných a bohoslužebných obřadech
jmeno Ježíše, abyr hlavu sklonili, a tak
veřejně úctu svou nejsvětějšímu jménu
prokazovali; čiňmež podobně. Kdykoli
vyslovujeme nejsvětější jméno toto anebo
je slyšíme, ukloňine hlavu v úctě před
tak vznešeným jmenem.

Pozdravujme se vespolek pozdravem
nejkrásnějším: »Pochválen bud' l.)ánJežíš
Kristus,<< nad nímžto andělé v nebi



plesají a s radostí odpovídejme: »-\ž
na věky věkův.<< Modleme se často onu
krašnou modlitbu, kterou dnešního dne
církev svata na konci mše svaté říka:
»Bože všemohoucí věěny, jenž jsi naš
stvořil a vykoupil, rač vyslyšeli naše
prosby a přijati dobrotivě oběť spasitel— 
nou, již jsme přinesli tve velebnošti ke
cti jmena tveho Syna, Pana našeho Ježíše _
Krista, abychom přijavše hojnost tvé
milosti skrze šlavne jmeno .ležíše tomu
se těšili, že naše jména v nebesích za—
psana jsou předurčením věčným. Za to$%

tě .prosime skrze tehož Ježíše Krista,
Pai'ia našeho.<< _ _

'l'ak konejme vše za živa ve jménu
Ježíše a k jeho cti a slave, abychom
š tímto nejsvětějším jménem v srdci a
na rtech mohli blaženě jednou zemříti
a Spasitele našeho tam na nebesíeh
tváří v tvář spatřiti. Oslavujme nejsvět.
jmeno Ježíš s celou svatou církví na
zemi, abychom hodni byli jednou také
je chvaliti a velebiti s anděly a svatymi
v nebi. »,l'ochvalen bud' Pan Ježíš
Kristus.<< »Až na věky věkův. Amen.<<

Boh. Handl.

Vůdčí hvězdou budiž nám pokora.
Ku svátku svatých Tří králů.

aždy člověk je proto na světě,
aby vyplnil účel, dosáhl cíle,
ku kteremu ho stvořil Bůh.
Jsou ovšem mnozí, kteří hle—
dají mís-to Boha a jeho říše,
mamonu a svět. 'Kdo myslí,
že účel jeho bytí je jiný, než
milovati, ctíti, hledati a po—

slouchati Boha a dosíci věčné slávy, ten
mine se se svým vlastním cílem. Tři
králové, kteří od zdaleka přišli hledat
Spasitele, buďtež nam vzorem; našli ho,
protože následovali hvězdy.Najdeme Boha,
budeme-li ho vpravdě hledati, nebot
čteme: »Jestliže Boha však hledati budeš
celym srdcem a vši skroušeností duše
sve, najdeš jej<< (5. Mojž. fi 29). Na—
jdeme Boha, budeme-li hledati v pokoře,
bude—linam pokora vůdčí hvězdou.

Tři králové přišli do Betlema, našli
dítě ležící ve stáji v jesličkach; ač viděli
Ježíška v takové poníženosti a pokoře,
přece uvěřili z plna srdce, že je Syn
Boží a náš Vykupitel. Protože v pokoře
duše své hledali, našli ho a dosáhli cíle
dlouhé sve poutě. Snažme se i my byti
pokorni a varovati se pýchy.

Cvičme se v pokoře! Pokorny
člověk ví, že vše, co má,.na př. zdraví,
rozum, pobožnost atd., je dar Boží a

"pochází od.—Boha, toto vše je milost
Boží, kterou nám dává nejvy'š milostivý
Bůh, aniž jsme ji dříve zasloužilí & o

ni prosili. Dary tyto jsou nám uděleny,
abychom užívali jich k větší cti a-slavě
Boží a k službě Boží i bližního. Prava
pokora obsahuje v sobě všechny ctnosti
ostatní; kdo je v pravdě pokorny, vy—
konava zajisté všechny ctnosti, jež nám
předpisuje naše svatá víra. Pokora je
také podmínkou všech ostatních ctností,
t. j., nikdo nemůže vykonavati žádné
jiné ctnosti, není-li zaroveň pokorny.
Tomáš Kempensky praví: »Pokorneho
bere Bůh v ochranu a vysvobozuje, po
korného miluje a těší, k pokornému se
nakloňuj e, pokorné-mu udílí velikou milost
a když byl ponížen, opět jej zvedá ku
slávě, pokornému, odhaluje sva tajemství
a sladce jej k sobě připoutává a zve.
Pokorny i když se mu dostalo zahanbení,
požívá žádoucího pokoje, ježto spoleha
v Boha a nikoli ve svět. Věz, že“s ne—
učinil ani kroku k dokonalosti, nepo
važuješ—li se za nižšího, než jsou všichni
ostatní.<<

Kolik lidí jest, kteří starají se o vše
možne, hleději obohatiti své vědomosti,
poznati celou hvězdnatou oblohu, všechnu
přírodu a její zakony chtějí prozkoumati
a seznati důvod všeho, ale co jsou samí
před Bohem, jaké mají povinnosti k němu
jako k nejvyššímu Panu, to není před
mětem jejich práce a starosti. Prava
pokora jest nejdůležitější ze všech věd,
je vědou svatých na zemi, je založena



na poznání Boha & sebe samého; Bůh
je náš Pán a my jeho sluhové. Svatý
Lukáš nás napominá: »Tak i vy, když
učiníte všechno, co vám přikázáno jest,
rcete: ,Služebnici neužiteční jsme, což
jsme povinni byli učiniti, učinili jsme.<<
(17, 10.) Mnozí lidé, kteří pokud mohou,
žiji dle vůle Boží, doufají v sebe a své
dobré skutky, pohlížejí na dobré, jež
vykonali. Kterýsi zbožný muž praví:
»Kdo by tak smýšiel, nejedná správně,
ale podobá se člověku, který napsal na
úhledný papír vzletnou báseň, ale pak
by ji polil černým inkoustem, tak že je
nečitelná. Kdo by jen v sebe a ve své
dobre doufal, nepokořuje se, ale nadýmá
se, povznáší nad jiné, což není již pravá
pokora.<< Nezapomínejme na slova sva
teho Lukáše: »Rcete, služebníci neuži—
tečni jsme, učinili jsme jen to, co bylo
naši povinnosti.<< Bůh nás nepotřebuje;
co dobrého konáme, neprospívá Bohu,
ale nám; konáme-li něco dobrého bliž
nímu, byl by mu to Bůh jinak také pro
kázal, i kdyby nás nebylo na světě.

At podnikáme cokoliv, vždyhledejme
čest a slávu Boží a nikdy slávu svou.
»Doslatečnost naše je z Boha, nikdy
nemysleme, že bychom byli něco sami
ze sebe. (2. Kor. 3, 5.) Počneme-lí něco
v pokoře, pracuj eme—lidále a dokončime-li
také v pokoře, neodepře nám nikdy Bůh
svého požehnání. Vykonavše něco dobrého
rceme: »Ne nám I—IOSpodine,vnenám,
ale jménu svému dej slávu.<<(Zalm 113,
Q.) Bůh zajisté jest, který působí ve vás
i chtění i vykonání podle dobré vůle
své.“ (K Filip. 2, 13.) Majíce na paměti
tyto výroky Ducha sv., budeme zajisté
vždy a ve všem pokorni. Všechny dary,
které máme, jsou od Boha, jemu přísluší
za ně dik. »Co máš, čeho bys nebyl od—
jinud vzal? Pakli jsi vzal, proč se chlubíš,
jakobys byl nevzal?<< (1. Kor. 3, 17.)
Svatý Jan Zlatoústý chtěl jednou tuto
pravdu názorně vysvětliti svým poslu—
chačům a pravil: »Nese-li osel anebo
mezek náklad, pozůstávající jen z dra—
hého kamení, zlata a stříbra, nepřestává
býti oslem a mezkem, tak i vy, lidé,
máte-li výtečné vlohy a výtečné nadání,
nepřestáváte býti lidmi, stvořenými od
Boha, který vám dal všechny tyto vý
borné dary.

Po hrozných námahách _anesčetných
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bojích dobyli křižáci dne 15. července
roku 1099 města Jerusalema a provolali
za krále svého vůdce Bohumíra z Bouil
lonu; stalo se to v kostele Božího hrobu
a chtěli mu tam posaditi na hlavu zlatou
korunu. Ale nepřijal jí, řka: »Zde, kde
v pokoře kráčel Syn Boží, nepokryji
hlavy své zlatem a slávou, zde, kde
korunován byl Ježíš trnitou korunou,
nikdy neponesu koruny zlate'.<<

Varujme se pýchy. O německém
králi ()ttovi I. se vypravuje, kdykoliv
měl veřejně vystoupiti ve svém králov
ském majestátu, oděn odznaky své moci,
ozdoben na hlavě korunou, maje na
bedrách drahocenný, zlatem protkaný
plášť a drže v ruce žezlo, vždy se celý
den před tím postil a trávil mnoho hodin
na modlitbě, což i činil proto, aby
uchránil se vší pýchy, nepyšnil se na
svou převelikou moc; domníval se, že
kdyby zpyšněl, odvrátil by se Bůh od
něho.

Chtěje ukázati, jak' velikým hři
chem je pýcha, namaloval ji jakýsi
slavný umelec takto: pýcha vyobrazena
jako nápadně vyiintěná žena, sedi ve
voze, který táhne: 1. žádostivost vlád
nouti, 2. opovrhování jinými lidmi, 3.
ctižádost, 4. neposlušnost. Koly toho
vozu jsou: 1. chválychtivost, 2. opo
vážlivé posuzování, 3. marne mluvení a
4. lehkomyslnost; na kozliku sedí a po—
voz řídí sám ďábel. Ne nadarmo praví
svatý Isidor: »Pýcha je pramenem všech
hříchů, záhubou všech ctnosti.“ Pravdivé
líčí její zhoubné účinky sv. Bonaventura,
řka: »Vítr shasne světlo, vysuší rosu a
vzbudí prach; podobně uhasí pýcha
světlo moudrosti, vysuší rosu božské
milosti a vzbudí prach marnivosti, která
uškodí nad míru duši lidské.<<

Pochybí-li někdo a je tak nešťasten,
že upadl do hříchu, vzpamatuje se, prosí—li
Boha o milost; pochybí-li pyšný, zřídka
se obrátí, neboť pýcha mu zabraňuje,
aby uvažoval o své slabotě a hříšnosti,
ano i když snad poznal, že pochybil,
zabraňuje mu pýcha, aby vyhledal lékaře,
který by mu byl nápomocen smířiti se
s Bohem, ale myslí, že může si sám
pomOci. Když se loučil otec Tobiáš
se svým synem, ubírajícím se na dalekou
cestu, mluvil též o této nectnosti ařekl:
»Pýše nikdy nedopouštěj, aby panovala



v mysli tvé aneb v tvém slovu; _ncbtě
zní počátek vzalo všelikě zahynutí,<<
(Tob. 4, 14), andělé totiž i první lidé
hříchem pýchy ztratili milost Boží a
zhřešili.

Pýcha je lahodný jed, který vpliží
se nepozorovaně v naše srdce a neboju—
jeme-li hned proti němu, zničí v nás
všechno dobré, které bychom vykonati
mohli. Je duševní nemoc, která připra—
vuje nás o rozum. Ano kterýsi znalec
duchovního života praví, že pýcha při
vede člověka o rozum a učiní z něho
blázna, neboť není větších bláznů nad
pyšné, kteří živí se větrem a kouřem a
prodávají věčnou slávu za oslavování
nepatrnou chvilenku trvající. »Počátek
všelikého hříchu je pýcha,<< »pýcha je
v nenavisti před Bohem i před lidmi<<
(Sirach 10,10 a 10, 15). A kolik lidí
je, kteří oddáni jsou tomuto hříchu?

Často naskytuje se příležitost k pýše
a malokdy jí odoláme Jak často hajímc
své názory o některé věci, chceme býti
neodvisli, nechceme nikoho poslouchati,
všemu chceme rozuměti, milujeme samy
sebe, jiným neprokazujeme povinně úcty,
rádi se vychloubáme, toužíme po slávě,
vyznamenání, důvěřujeme ve svůj um,
přetvařujeme se. O, kdybychom důkladně

zpytovali své svědomí, co se týče pýchy,
jak často bychom říci musili: má vina,
provinil jsem se proti pýše.

Závěrek. Umiňme si: chceme se
varovati vší pýchy, tělesné i duchovní.
Neboť »Bůh pyšným se protiví, ale po
korným dává milost.<< (Jak. 4, ($.) Jak
pokořil se náš Pán a Spasitel! Když
přišli k němu svatí Tři králové, byl
obydlím jeho nehostinný, chladný chlév,
chudinké jesličky a šatem jeho plenky.
»Aby nás naučil pokoře, sestoupil z nebe
na svět a stal se člověkem,<<praví svatý
Augustin. Kterak může někdo něčím
se pyšniti, pozoruje a uvažuje pokoru
Ježíškovu? Král polský Boleslav IV.
nosíval prý na krku zavěšený obraz
svého otce a kdykoliv měl podniknouti
nčco důležitého, vzal ho do rukou, po
líbil a řekl: »Otče, nedovol, abych někdy
něco učinil, co by bylo nehodno tvého
jmen-ala Kdykoli chceme něco konati,
vzpomeňme si na svého Spasitele a
zvolejme: »Božský Spasiteli, který jsi
nas'vykoupil krví svou, který jsi nám
dal takový příklad pokory, nepřipusť,
aby ve mně vládla pýcha, ješitnost; od—
vrat' 'ode mne ducha pýchy a naplň
mne duchem pokory! Ignát Zhdnel.

Když jitro života mého
učinil nebeský Pán,
tu za vůdce bezpečného
svit jitřcnky byl mně dán.

Za svitem té jitřní hvězdy,
jíž jest Panna Maria.,
měl jsem se ubírat vezdy
k nebeskému ráji já..

Však svévolně jsem odvrátil
od jitřní hvězdy svůj zrak,
a. cestu k ráji jsem ztratil,
obcstřel mne hříchu mrak.

Než i tu mně nepřestala
jitřní hvězda zářiti,

Hvězdo jitřnl.

světlem svým nazpět mě zvala,
v ráj bych mohl dojíti.

I poslechl jsem já a šel,
mne svit hvězdy zářivý
vedl k místu, kde jsem našel
pramen spasný, léčivý.

Hned, jak jsem se napil z něho,
hříchu mrak byl rozptýlen, 
a nastal života mého
nový krásný, jasný den.

Teď jasně zrak můj poznává
pravou cestu v ráj nebes,
v kterém mně Bůh uchystává
věčnou radost, věčný ples.

V tom blaženém nebes ráji
mám já. s Bohem věčně dlít,
ústa touhou šepotaji:
»Kéž bych tam již mohl vjítla

I-Ivězdo jitřní, ó Maria,
žití mého dennice,
slibuji ti, že nechci já
svit Tvůj opustit více.

Za Tebou každého času
k nebi chci se ubírat,
bych na Boží a Tvou krásu
věčně mohl nazírat.

F. Vrátil.



Proč jest nám církev naše milá a vzácná,?
Nad zdraví i nad krásu miloval jsem ji a umínil jsem ji za

světlo míti, neb neuhasitclné jest světlo její.

dyž byl Kristus Pán na zemi svou
církev zakládal, aby v jeho duchu
a v jeho moci po všecky časy
až do skonání světa pracovala
na spáse lidí, tu předpověděl jí

také veliké utrpení, pronásledování aboje.,
které ji čekají jak od židů tak pohanů.
»_\ budete v nenávisti všechněm pro
jméno mé,<< »každý kdo vás zabije,
domnívati se bude, že by tím Bohu
sloužil,<< »mne nenáviděli, i vás nená
viděti budou.<<tak a podobně předpovídal
Pán apoštolům a věřícím svým budoucí
utrpení.

A.věru nebylo v celém tom dlouhém
období skoro 2000 let, kdy církev Kri—
stova trvá, delší doby, kdy by byla církev
katolická měla úplný pokoj a nemusila
se bránili nepřátelům. Bývaly doby kru—
tého pronásledování, doby, kdy věřící
křesťané a jejich pastýřové o jmění,
čest i život, ol upováni byli pro víru svou,
kdy veškerá zloba pekelná i lidská,
veškerá moc světská i učenost se spojily,
aby jen nenáviděnou církev Kristovu
zničili, avšak všecko nadarmo. 'Byly to
boje hrozné, utrpení strašná, mnoho,
přemnoho křesťanů vytrpělo muka nej—
horší i podstoupilo smrt za Krista,
avšak církev v celku svem nebyla zni—
čena, naopak rostla, mohutněla, sílila a
vzkvétala tím více. Tak vyplnilo se
vždycky ještě slovo Spasitele naseho
řkoucího: »Nebojle se, já jsem přemohl
svět, a já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání světa. <<Proto také spiso—
vatel církevní v starověku 'l'ertullian
vida to, mohl napsali: »Krev mučedníků
je semenem křesťanů. <<

Za našich dob začíná boj proti
církvi na všech stranách. I dnes spolčují
se různé živly v celek proti ní, i dnes
rostou nepřátelé její jako houby po dešti.
A nejsou to jen židé a pohané, jsou to
bohužel i křesťané, ba, budiž Bohu ža—
lováno, i křesťané katoličtí, a můžeme
říci, že tito zpronevěřilí jsou mezi ne
přáteli církve ti nejhorší. Dobře se říká,
že poturěenec jest horší nežli 'l'urek sám.
[ to však předpověděl sv. Pavel církvi
řka: »Vím, že po mém odchodu vejdou

(Maudr. 7, | O.)

mezi vás vlci hltaví, kteří nebudou šetřiti
stáda, a z vás samých povstanou muži,
kteří budou mluvili převrácené věci, aby
obrátili učedníky po sobě..<<(Sk. ap. 20, 29)

Není nyní ani jedné země, kde by
církev byla svobodnou a neměla ne
přátel. Ba v mnohých zemích, jako ve
Francii začíná i pronásledování zabíráním
církevního majetku, ničením svobody,
veřejného vyznávání víry, což povede
i k “|n-onásledování krvavém-u. A u nás
vidíme, že se věci schylují k témže
koncům. lltočí se na kněze, biskupy,
papeže, posmívají se věrní katolíci, útočí
se na učení církve a její bohoslužbu,
činí se pokusy mládež církvi odciziti,
a pomluv i těch nejl'iorších neštítí se
nepřátele, jen když je to proti nenáviděné
církvi katolické. Ba věru trudno a smutno
'esl člověku. ')ovaží-li, co si ne řátelé.l . !

dovolují proti Bohu, Krislu a svaté jeho
víře, trudno a bolno, když vidí, že mnozí
necl'iápajíce za nimi jdou a se tak svá
děli nechávají na cestu zášti a nenávisti
proti všemu božskému. Na druhé straně.
však zase s potěšením “vidíme, kterak
dobří a věrní katolíci ]_)ovst.ávají a víru
svou hájí a brání, byt' by i za to trpěli.
líorlivost pro lšoha, Krista, církev se
vzmáhá lou měrou, kterou přibývá ne
přátel a lid náš věřící (,'.yrillon'iethodějský
bohda povstane jako jeden muž, aby si
uhájil dědictví svaté, víru svou a uhájil
i církev svou. A věru naše církev toho za—
slouží, aby věřícíza ni všecko podstoupili.
Vždyť sám Kristus Pán miloval církev
svou a jak praví () lom svatý Pavel
v listě k lifes.: »Kristus miloval církev,
a vydal sebe samého za ni na smrt,
aby ji posvětil, očistiv ji obmytím vody
skrze slovo života, aby učinil sobě
slavnou církev, nemající poskvrny ani
vrásky, neb cožkoli takoveho, ale aby byla
svalá a neposkvrněná.<< (Efes. 5, 25, 27.)

Proto i věrný katolík miluje církev
svou a rád za ni trpí i bojuje, vždyt“
jest mu matkou. A jako se dítěti dobře
spočívá v náručí milené matičky, nebot“
cítí, že ona největší jeho jest dobro—
dilelka, že neiupřímněji je miluje a pě
stuje, tak i křestanu jest církev jako
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máf jeho duchovní milá a vzácná a dobře
se mu odpočívá v lůně jejím. Církvi
svěřil zakladatel její Syn Boží draho
cenný poklad učení svého, trůn její
vzdělal na skále, obestřel ji moudrostí,
krásou a světlem slávy své; i oblekl ji
v pancíř spravedlnosti, lebku spasení
vstavil na hlavu její, opásah ji mečem
pravého soudu, levici štítem pravdyr ne—
přemožitelné, pravici její pak kopím
hněvu Božího ozbrojil. ()n dal jí korouhev
novou se znamením jeho, Beránka s křížem
a s nápisem: »V tomto znamení zvítězíš.<<
Učinil jí mocnou a slavnou, že ani brány
(moc) pekelné ji nepřemohou.

A synové světa uzřevše tuto rekyní
nebes brněním skvoucím přioděnou
s úžasem se tázali: »Která je to, která
kráčí co dennice vycházející, krásná co
měsíc a jasná co slunce, hrozná co vo
jensky šik k bitvě uspořádany?<< (Píseň
Šalom. ($, 9.) A tu někteří zbujnící
shlukli se proti ní vespolek řkouce:
»Pojd'rne, zabrne ji, a budeme míti
dědictví její.<< (Mat. 21, BB.) ] obořili se
na ni sílou veškerou, zápas vedouce
mečem, ohněm, ústy, pérem a knihami.
Ale církev, rekyně nepřemožitelná státně
odolala bouřkám a útokům jejich. »I
spadl příval, přišly řeky a válí větrové
a obořili se na ten dům, a nepadl, nebo
položen byl na skále.<< (Mat. 7, 25)
O skálu církve polámali císařově mocní
Nero, Domician, Traján, Decius, Diokle—
cían a jiní své břitke meče a církev
stojí. 0 pevnost Petrovu rozedral se
Mohamed a církev stojí! 0 hrad ten
ztupili péra svá jedem najímštěná spiso—
vatelé Voltaire, Rousseau, Barth, Strauss,
Renan, Haeckl, Nietsche a jiní, a církev
stojí! V nejhorší zápas se s ní pustili
Viklef, Corugli, l.ut.,her Kalvín, ale ona
štítem pravdy Boží odrazila i jejich ostre
šípy a posud stojí. ()dpadli od ní mnozí
z dětí jejich a za odměnu lásky její
chtěli ji zničili pomluvamí a lžemi všeho

' způsobu, a hle, jako když slunce z mraku
šedého vystupuje, tak v omladlé jasnosti
a kráse vystupuje církev z krvavého boje
a stojí posud neporušená, nepřemožená.

Již proto musí bytí církev naše
všem věrným milou a vzácnou, avšak
jsou nad to ještě i větší důvody, proč
vroucně ji si zamiloval věrný křesťan (\
proč tělem i duší jí oddán jest. A důvody

tyto jsou: Církev svatá naše katolická
jest mezi všemi sbory, které se k víře
Kristově přiznávají, nejstarší. Která
společnost náboženská, jež se také kře
Šť'ctl'lSkOuzove, může říci, že by byla církve
naší starší anebo soudobou? Anijedna. Již
stary 'Fertullian volá na novotáře: »Co
jste? Kdy a odkud jste přišli.? Co děláte,
nejsouce mými dětmi na polích mych?
Moje je všecko. Já jsem v držení od
starodávna, mám právo pevné a stálé od
těch, kterym vše to přináležeto, jsem
dědičkou apoštolův.<<

Svatý Irenej, biskup Lyonsky, umu—
čeny roku 202, praví o církvi katolické
takto: »Ta církev největší, nejstarší,
všem známá od nejslamějsích dvou apo
štolů letra a lavla \ Rímé založena a.
uštanmcnajest <<\ sv. (yprian, umučeny
plo \írn r. Qt)1.pra\í: »(.írkev římská
jest kořen (t matka círk\e katolické.<<
l sam “protestant i(obett vyznává: »Kato—
lická církev povstala hned Ježíšem Kri
stení.<< Ano církev římsko—katolická stála
po dlouhý, čas sama, l'lel'Il'ctjÍCžádného
soupeře: zvěstovala evangelium všem
národům, řídila věřící svým kněžstvem
apoštolským, konala vlastní službu Boží
a obsluhovala věřící svatymi svátostmi,
jak to až posud činí. Jí a žádné jiné
bylo světeno čiste slovo Boží od Pána.
Ježíše a ona až posud jako vzácný klenot
opatruje a“chová spisy apoštolské a otců
svatých í'íeporušené, takže sám „I.,uther,
zakladatel protestantismu k ní poukazuje
řka: »Pod papežen'í je slovo Boží, apo
štolský úřad, a my jsme od nich svaté
písmo, křest, svatost. a kazatelsky úřad
obdrželi, neb jinak co bychom o tom
věděli? Proto také musí u nich víra,
křest., církev, Kristus a Duch svatý byti.<<

Církev tedy naše katolická samo
jedíná nese ráz dávnověkosti na čele
svém, jest. pramátí všech ostatních, prvo
rozená, původ mající od Boha samého.
Pro toto největší stáří svě jest katolíku
milá a vzácná, nebot: tím ručí mu, že
ona jest pravonti církví Kristovou, a on
tedy že v pravém ovčinci Spasitelově
se nalezá.

.Je—livšak církev naše nejstarší a
prvotní, tož i ona sama a žádná jiná
přijala bezprostředně od, Ježíše Krista
přípověď stálé ochrany : »A aj, já s vámi
jsem po všecky dny až do skonání světa,<<



1/1

pravil Spasitel k apoštolům, prvním
údům církve své své. (Mat. 28, 30)

Mý jsme sice údově mnozí, avšak
toliko jedno tělo v Kristu. Ježíš jest duše,
jest život tohoto tajemného těla; jako
tělo neumírá, dokud duše ho oživuje,
tak tež nižádnou smrtí, žádným bludem
toto tělo tajemně, jež jest církev Krí—
stova, nemůže zachváceno býti, pokud
svou milostí, svým duchem ji oživuje,
řídí a spravuje Kristus. Či snad ustanovil
Kristus Pán v jistých dobách opustiti
svou milovanou nevěstu a odníti ji Duchu
svatému? _Kterak bý tedý mohl apoštol
Pavel Význačiti manželství novozákonní
v obrazu duchovním jako spojení Krista
s církví svou řka: »Tajemství toto velike
jest, ale já pravím v Kristu a církvi.<<
(Efes. 5, 82.) Přípověd' Kristova jest
určitá, vyšla z úst Božích, jenž věrný
jest v tom co zaslíbil, a proto jest ne—
omýlná. Po všecký dný, pravil Pán,
neVýmínil tedý čas žádný, a ustavičně,
až do skonání světa zůstati slíbil
s církví. Ano, on nad to připověděl
učedníkům svým, že jako Sýn Otce ne
beského prositi bude, abýjiného ochránce,
zástupce a utěšitele ještě dál, Ducha sv.,
který bý zůstal s nimi, je řídit a spra—
voval ustavičně řka: »Já budu prositi
Otce a jiného Utěšitele a učitele dá vám,
abý s vámi zůstal na věký.<< (Jan 14, G.)

Ano, dostál snad Kristus Pán slibu
svemu? Prohlédneme-li veškerý řetěz
devatenácti století, nenalezneme ani jedin—
keho okamžení, kdež bý Kristus církví
své, aneb ona jemu nevěrnou se býla
stala. I sám Luther praví: »Rímská
církev od Boha přede vší jinou věrou
jest poctěna, nebo pro ni kromě Petra
a Pavla a 46 papežů mnoho tisíc mu
čedníků svou krev prolilo, a svět a peklo
přemohlo, tak že se makati může, kterak
Bůh svůj zvláštní zřetel na ni má.<<

Kristus jest chot' duchovní církve
své, nebot dle svědectví Janova: »Kdo
má. nevěstu, ženich jest.<< (Jan 3, 29)
(Jírkev je tedý chotí jeho nejmilejší, jíž
ústý proroka ()seáše takto praví: »Za
snoubím tě sobě na věky a zasnoubím
tě sobě v spravedlnosti a zasnoubím tě
sobě u víře, a věděti budeš, že já jsem

Hospodin.<< (Os. 2, 19—20.)1Mýfpravo
věřící křesťané katoličtí jsme dítký její
duchovně zplozené. Nebýla—libý to tedy
rouhavá nedůslednost, kdýbýchom Krista
nebo choť jeho církev katolickou z ne—
věrností vinili?

Věrnou církev katolickou hájil svatý
Augustinproti bludařům donatistům takto :
»7.dali ta církev, která církví všech ná—
rodů býla, již více není? zahýnula? Tak
mluví ti, kteří v ní nejsou. O hanebná
slova! Ona není, protože tý vní nejsi?
Ona však bude, třebas tý nebýl.<< A.
sv. (]ýrill Alexandrijský praví: »Jakkolí
po svém zmrtvých vstáni na nebesa
vstoupil Pán, přece skrze Ducha svatého
věřícím svým (t. j. církvi svě) vždý
přítomen jest.<< „

Proto tedy, že Zenieh nebeský Kristus
Pán, k jedině toliko choti, choti prvotní,
církvi katolické se hlásí a s ní v du
chovním spojení ustavičně jest, ona pak
ženichovi svému po všechen čas nepo
rušenou věrnost zachovala, “proto ona
jediná má zaslíbení neustále jeho ochraný
láský a péče. A proto ona jediná kře
stanu katolickému tak milá a vzácná
jest, že bý ani za pokladý všeho světa
synem odrodilým se nestal, věda, že bý
tím Krista, jenž život a spása jest, za—
přel. »Církvi se odciziti je tolik, jako
Ježíše zapříti,<<praví sám bludař Kálvin.

Jsou-li slova Kristova: »Aj, já
s vámi jsem až do skonání světa; prositi
budu Otce a jiného Utěšitele a učitele
dá vám, abý s vámi zůstal na věký;
Utěšitel pak Duch svatý, ktereho pošle
Otec ve jménu mem, tent' vás naučí všem
věcem a připomene vám všecko, cožkoli.
budu mluvit i vám<< (Jan 14.,26); »Dáno
bude zajisté vám s hůrý v tu hodinu,
co byste mluvili; nebo vý nejste, _kteří
mluvíte, ale duch Otce vašeho, jenž
mluví z vasa (Mat. 10, 19, 20) a »Tý
jsi Petr (skála), a na té skále vzdělám
církev svou a bráný pekelně jí nepře—
mohou<< (Mat. 16, 18), jsou-li, pravíme,
slova tato Kristova neomýlná, jako že
jsou, tedy i církev katolická v učení
víry a čestných mravů “neomylná býti
musí. O tom si povíme příště.

Boh. Handl.



Obětování Páně.

V chrám velebný teď vešla svatá Mati,
by obětovala tu božské dítko své;
jen hrdliček dvé, kteréž Josef přináší,
jsou chudičké, s ním na oltář chce dáti.

Maria, jak smím Tě zváti chudou?
V svém náručí máš poklad vzácný, nejdražší,
máš Ježíška, jenž milost svatou přines, těm,
kdož následovat, milovat jej budou.

Ti! ii!

vaďlnnq ó
svit mne, ó můj Ježíši,
světla vnitřního jasností,
mého srdce ze příbytku
zaplaš veškeré temnosti!

Potři též roztržitosti
v srdci mém se vzmáhající,
zahlaď všecka pokušení
proti mně povstávající!

Bojuj za mne a mě svůdné
žádosti ve mně ztišiti,
aby v mém svědomí čistém
mohla Ti chvála zazníti!

Vyšli světlo, at osvítí
pustou zemi srdce mého,
které ono podobá se
vždy bez osvícení Tvého!

\ , \ . \ .
;M\ 4;*\ -M\

Hle, dítko, kteréž Beránkem jest Božím,
jenž hříchy světa přišel smýti krví svou,
ted dáváš Hospodina v obět líbeznou.

dovol mně, at srdce svoje vložím
též, Matička má, ve Tvé ruce svaté,
bys Bohu obětovala je s Ježíškem...
6 Marie„ přej štěstí jeho zcela být,
mé duši touhou po něm vzňatě.

Marie Veselá.

Ú

můj Ježíši!

Vylej milost a občerstvi
rosou nebeskou mé srdce
a je zvlaž vodou zbožnosti,
vydá pak dobré ovoce.

Povznes mysl mou, stísněnou
tíží hříchů, nepravosti,
k nebes věcem, at' okusí
vyššího blaha sladkosti.

Ode vší útěchy tvorů
rač mne zcela odtrhnouti,
neb žádný tvor není mně s to
pravou útěchu skytnouti.

Spoj mne s sebou páskou lásky,
nebot Ty jediný, Pane,
mne dostačíš, a bez Tebe
všecky věci zde jsou marné!

PRACUJ
Proč lenivě hovíš sobě,
když ku práci jsi se zrodil,
když práce je dána tobě
Bohem v životě za podíl?

Jako ptáka ku létání,
tebe ku práci Bůh stvořil;
proč lenivě bez ustání
na tom světě bys živořil?.

Pracuj, pracuj, a to pilně,
chraň se hříchu lenivosti,
at na poli nebo v dílně,
práce vždy buď tvou radostí.

Spas duši svou! ta úloha
& práce tvá, nejpřednější,
vykázaná jest od Boha
tobě na pouti vezdejší.

Proto stále, v každém čase
v životě svém s horlivostí,
pracuj své duše o své spáse,
neoddej se lenivosti.

Při své práci, () křesťane,
často na tu pravdu vzpomeň,
že tam na věčnosti plane
pro lenivce věčný oheň.

F. Vrátil.W—
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P. Dominika a Jezu maria

Zivotopis sv.
Úvod..

Po všechny časy bděla božská pro
zřetelnost láskyplným okem nad církvi
svou, kterou Syn Boží přesvatou krví
vykoupil a za nevěstu bez poskvrny,
při níž až do konce času státi chce,
vyvolil. Mnoho lidí v církvi svaté jest
podobne oněm desíti pannam: pěti mou
drým a pěti pošetilým, nebot nejsou
všichni svatými, v pravdě a lásce utvr—
zeny'mi, ale jest také bohužel veliký
počet pošetilých, bloudících, převrácených,
kteří málo touží po tom, aby jednou
v domě ()tce nebeského účastenství měli
na svatbě Beránkové.

Aby však zkáza se nešířila, ale
milosrdenství plná vůle Boží --—svatost.
a posvěcení všech, uskutečněna byla,
tu mocná ruka toho, jenž sám i'něsta
svého střeží, vyvolila si v každé době
muže i ženy, kteří svítíce vyššími dary
ducha a hořice zanícením lásky k Bohu
a bližnímu, úplně způsobilí byli k tomu,
aby v noc nevěry -—»světlo, v zimu a
chladnost —-—lásku k bližnímu, v to
kolotání & mihotání, zmatek a neklid
života lidského pořádek a utišení
přinesli.

Byli to svatí, již mocí Ducha sva
tého jimi vanoucího mluvili, činili, trpěli
& při tomjen jednujedinou pohnutku na
zřeteli měli: aby oslavili Boha, hříšníky
probudili, slabé posílili, v dobrém upev
něné od ctnosti ke ctnosti vodili dle
slov žalmu: »Kdo vstoupí na horu .Ho—
spodinovu a kdo bude státi na místě
svatém jeho? Ten, kdo jest nevinných
rukou a čistého srdce.<<

Na obzoru svaté církve nescházelo
nikdy těchto skvoucích hvězd, ona ho—
nositi se může velkým, rozmanitýmjich
počtem. Zvláště, v prvních stoletích kře
sťanských na místě bez útěšneho, temného
pohanství a na mrtvé liteře lpíci syna—
gogy, vykvetaly bujně. nejkrásnější a nej—
hrdinnější ctnosti křesťanství, jako svěd—
kové původu Božího, & tím více sílily
v nevadnoucí leposti, čím častěji tato
niva Boží zvlažována byla krví milionů
hrdin svaté víry.

Jana z Kříže.
V té době. takové množství vnitř

ním životem žijících se výskýtá po
hledine. jen na pouště nesčíslnýn'imnož—
stvím velikánů, světců zalidněné „_ že
pozdější staletí jakoby zastíněna jimi
byla. Pravím »jakoby<<, nebot ve světle
víry objevuje se. věc jinak. Bůh jest
vždy na všech cestach svých stejně bohat
smilovánín'í a divy a církev jeho jeví
po všechny časy znak svatosti »svatéa,
kteří ji krášlí. Božská prozřetelnost
všechno dle míry a důležitosti pořádajíc
a v rozličných dobách také rozličně
v život. lidstva zasahujíc, probouzí, být
ine tak, jako v prvních dobách, čas
od času osoby, jimž j'n-opůjčuje plnost.
n'iiloslí a požehnání. Životem jejich do
svědčuje se patrně a pravdivě, že. rámě
Boží dosud není zkráceno, že Ježíš
Kristus včera, dnes, věčně tentýž milu
jící Zenich, jenž ustavičně velilmmyslně
dává sve nevěstě, svaté církvi vzácně
klenoty „- svalě, z nichž nezřídkajeden
jediný zajedno století tak velikým leskem
září, jako mnoho jiných v časích dří
vějších.

Může býti nazváno ono století
malým, v němž žil pokorný a chudý
mnich, světlo církve, učitel pravdy, růže
trpělivosti, veliký svatý (ltec l)(nninik,
u něhož se snoubí jemnost srdce a la—
hodnost duše se zn'iužilou odvahou k boji
pro Krista, hluboká učenost s hlubokou
pokorou, vysoký rozjímavý život se šetr
nou a vynah'ezavou péčí o blaho blížních,
klid Marie. s činností Marty? Není—liž i
čas, v němž žil sv. Karel Boromejský,
kardinál a arcibiskup, tež velikým a
láskyplným proti časům prvních století
křestai'íských? On jej '|')osvět,ilbezn'iěrí'íou
štědrosti k chudým spojenou s přísnosti
k sobě samen'iu, on obnovil pravého
ducha v hluboce kleslem kněžstvu. .lest,
snad chudo století v němž působil svatý
biskup František Haleský, věrný obraz
laskavého a pokorného Krista, světec,
jenž s nevýslovi'íými námahami a obětu—
jící se láskou hájil svatou církev proti
vzmáhajícímu se kacířství? Měl by právě.
ten čas býti malým, v němž žil prostý



svatý kněz. Vincenc z Pauly s bohat—
stvím lásky, jež jen srdce Bohu oddané
pojmouti může? V něm pojila se prost
nost a jednoduchost nelíčené pokoře
vlastni s klidnou, ale jistou silou prý—
štíci se z moudrosti Pánem doporučené.
Onať plodí věci v počátcích malé a slabě,
ale ve výsledcích skoro nepomíjející,
jež podobny veliké sítí lásky, celou zemi
obepínají a všude všechny Kristu získá—
vají. Jest téměř neuvěřitelno, jak jeden
člověk vše to v krátkém čase života
svého vykonal a celé století tím po—
vznesl.

Bůh jest podivným ve svatých
svých. Pán vyvoluje si malé, neváženě,
aby zahanbil silné a ty, kteří v očích
světa něčím býti se zdají! — Vjednom
vynikajícím světci může celé století svůj
lesk a velikost 'získati. Ne však každému
světci propůjčena velikost zraky všech
poutající. Naopak: v nizkostí &ponížení
byla jejich velikost, v temnotě úkrytu
— světlo, v nepřestávajicím utrpení
mocné hnutí a činnost; jich život byl
zázračný bez divů činění a jich nejvýš
strastiplná pout pozemská plná hrdinných
skutků jest již nepřetržitým zázrakem;
a takovým světcem jest í muž, jenž
v pohnutlivém 16. století jako anděl
strážný světu se ukázal, muž v našich
dobách téměř neznámý, od kterého to
jediné potřebné — lásku v nesení kříže
se naučiti můžeme, chudý mnich,
s. Joannes a Cruce, svatý Jan
z Kříže.

Hlava první.
Rodiče avětcovi. Jeho útlé mládí.

Světec, o jehož životě pojednati
chceme, byl syn chudého tkalce Gonzala
Yepeza a Kateřiny Alvarezové. Oba byli
upřímně zbožní, ježto však údělem
pravých ditek Božích jest utrpení, bylo
ijim mnoho těžkých zkoušek přestátí,
nežli dána jich trpělivosti odměna v synu
nejmladším, Janu. Ku cti Boží, jenž
z ničeho vše stvořil a žádné věci ne
potřebuje, jenž i z kameni syny Abra—
hamovy učinit může a ku povzbuzení
všech, kdož zevnítřnímí poměry mnoho
zmítáni b'yli, uvedeno zde budiž něco'ze
života dobrých rodičů světcových.

Otci Gonzalovu, jenž požíval, jak
se proslýchalo, vysokého důstojenství &

Škola B. 8. P. 1907.
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' dali sebou vládnouti.

jehož příbuzní dosud vzuešeni jsou, bylo
trpce zakusili, jak nevěrno jest tak zvané
»štěstí“, aneb lépe po křesťansku řečeno:
bylo mu okusiti tajemstvi plných, ale i
smilováni plných úradků Božích. Ne
štěstím o všechen majetek byl připraven
& sláva jména jeho hluboce poklesla. —
Syn Boží, nejsvětější Vykupilel, když na
zemi v přirozenosti lidské láskyplně se
objevil, měl za matku sice z královského
rodu pocházející, ale schudlou a nezná
mou pannu. Chlév, betlemský volil pří
bytkem, vší své vznešenosti se zbavil &
při svém objeveni na této zemi kázal
podobou chudobného dítka, jak všecka
moc & skvělost jest ničím — a svou
chudobou &ponížeností zahanbíl všechen
lesk a blýskot věcí pozemských. Tím dal
svým věrným naučení pro všechny časy,
že pravá velikost a ušlechtilost v něčem
jiném, než co tato země skýtá, původ
svůj má ——v tajemství plném to při—
buzenství s chudobou. Proto i tento
způsob platí většinou při vyvolení a
vedení velikých služebniků Božích. Pán
vyvolává jich buď z nízkého (života)
stavu, z chudobných poměrů, aneb
z úkrytu ku velikým pracím na roli své;
aneb nechá jich, než vlastní cestu Páně
započnou, projití školu. Je to škola
chudoby, neznámosti, opovržení a útrap,
v níž je připravuje ku životní úloze, aby
tak ostatní lidé, vidouce veliké věci, jež
oní činí & požívajíce ovoce ztoho štěpu
namaháni a slzi- plného — vzdali čest
tomu, jenž ty malé na pohled, ale veli—
kány skutkem, duševně zrodil + Bohu.
Jemu patří čest, jenž v nich působil,
ale i úcta těmto světcům, že bezvý
mínečnou a skutků Božích napodobivou'
poslušnosti jako výtečné nástroje úplně

Vždy pamětliví
jsouce nízkého původu, neb dřívějšího
nepatrného života, nedůvěřovalí pak sobě,
ale povždy s přesvatou Máti Boží volali;
»Velebi duše má Hospodina a veliké
věcí učinil mi ten, jenž shlédl na po—
nížení mé.<<

Vraťme se ku Gonzalovi, otci našeho
světce. Za nepříznivých okolností, jež
rodinu stíhaly, nemohl déle v otcovském
domě zůstati, ale byl nucen odejiti do
Toledy ku strýci, bohatému to obchod
niku s hedvábím. Gonzales již dříve pílí
a pořádku — těmto pramenům tak
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mnohého dobra a hrázi hříchu __ uvyklý,
prokazoval svému strýci zvláště při za—
sílání ZlJOŽÍ\'Ýl)01"l'1ÝCl'lslužeb. Nejčastěji
podnikal cestu do Medíny a v častých
obchodních záležitostech i do Fontibery,
malého městečka ve Staré Kastilii. Bylo—li
mu déle prodletí, bydlel u nemajetné
paní z Toledy, Kateřiny Alvarezové,
jejíž dcera vynikala nevšední krásou,
více však ještě, což daleko povšimnutí
hodnějším jest: výbornými ctnostmi. '.l'oto
poslední mocně působilo na Gonzala,
jenž dovedl vysoce ocenili vnitřní ušlech—
tilost, i požádal ojejí ruku. Prosba tato
byla s *adostí vyplněna a on tak pojal
Kateřinu za manželku. Někteří dějepisci
praví, že bez vědomí svých rodičů; není
to však vyšetřeno a nelze se toho ani
rozumně domnívati, rozvážíme—li jeho
křestansky založenou a nikoli nízkou neb
smyslnou lásku. Jen tolik jisto jest, že
krok ten nepřijat od rodičů, ani od pří
buzných s příznivým souhlasem, což i
z následků vidno.

Došlo až i k tomu, že příbuzní,
kteří svazek za ujmu cti své pokládali;
o Gonzalovi již slyšeti nechtěli, a jej
vydědili, nedbajíce ani obtížného jeho
postavení, aniž proseb. Při tak krušných
poměrech uzavřel u sebe Gonzales učíti
se nějakému řemeslu. Zvolil si tkalcov—
ství, chudobné to zauněstnání, z něhož
pramalý zisk plynul; chtělť tímto způ—
sobem příbuzné své k milosrdenství po—
hnouti.

Než marné byly jeho naděje —
kde pýcha a bohatství s necitelností a
samolaskou se spojí, tam navždy usmr—
cena lidskost a útlocit. Starostmi pře
tížený Gonzales, jemuž i tchyni živiti
bylo, byl zapomenut a cizincem u svých
příbuzných a bratrů. To hluboce zranilo
hořem stísněné srdce jeho a hledalo
pomalu, ale jistě na kořenu jeho života,
až sklonilo jej v předčasný hrob. Záhy
stala se Kateřina, matka tří dítek, chudou
vdovou, jejíž majetkem byly trpké starosti
a utěšující vzpomínka na zbožný život
a pokojnou smrt (ionzala.

Ruční prací živila své tři sirotky,
z nichž František byl nejstarší, Alois
prostřední a Jan nejmladší. Jan a Fran—
tišek milovali se vroucně, Alois v útlém
věku zemřel. František dosáhl značného
věku a velké ctnosti dle svědectví svaté
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Terezie, jež zajisté dovedla pravou cenu
člověka poznati.

Jan narodil se roku 1542, den se
určitě neví, ježto knihy křestní farnosti
byly požárem zničeny, jest ale všeobec—
ným domněním, že to byl den, v němž
slaví církev svatá památku narození
sv. Jana Křtitele. At již tomu jakkoli,
obdržel jméno Jan a spojoval v sobě
líbeznýi'n a podivuplným způsobem po—
vahu obou světců jichž jména nesl: po—
vahu svatého Jana Křtitele a sv. Jana
Evangelisty, miláčka Páně.

“Tak jako první byl hořícím světlem,
svítící pochodní. Dovedl po tajemných
cestách z tmavé noci ku jasnému dní
lásky voditi duše, připravoval Pánu lid
dobrý. Podobně, jako druhý světec, měl
veliký podíl na lásce Ježíše Krista. Ze
srdce láskynej hodněj šího Vykupitele čerpal,
onu plnost světla, která jej orlem mezi
učiteli duchovního života učinila. Byl i
zvláště milým dítkem nejblal'íoslavenější
Panny, již také jako matku svou ctil,
a jež se ho jako syna svého ve všech
případnostech života jeho ujímala. Byl
i pravým dítkem kříže a plnými doušky
pil z přehořkého kalicha utrpení Spasi—
telova. Bůh byl s ním odvnejútlcjšího
jeho mládí a dal mu jako Salomounovi
ducha n'íoudrosti. Zbožný pokorný, zdržen—
livý, tiché mysli a plný líbeznosti a
vděku, nejevil na sobě nikdy oněch
nedostatků, jež již záhy na dítkach
Adamových se objevují. Neobeznámen
ještě s ostnem těla, byl již úplně obe
známen s horlivostí evangelia, smyslnost
a chtíče tak důrazně kárajícího a před
nimi varujícího.

Srdce nikoho nezůstalo nepolníuto,
žádný nemohl se ubrániti sladkému ná—
silí, jakmile toto čisté, duchaplné, láskou.
svatou planoucí dítě o Bohu mluviti
slyšel, aneb na něm pozoroval, s jakou
svatou bázní střeží se, by Boha nikdy
v žádné věci neurazil. Nic tak hošíka.
nebolelo, jako zneuctívání Boha hříchem.

V oné škole moudrosti, do níž ho
Pán sám již za nejí'ítlejšího mladí po—
volal a kde ho jako nejmilostnější učitel
vyučoval, poznal brzy Jan, že pro člo—
věka nic nestává štastnějšího a užiteč—
nějšího nadto: již od mladosti nositi
jho Páně. Ký div tedy, že božská pro
zřetelnost i zázračně jej cln-ánila. Slo



mu na šestý rok, když jednou chtěje
rákosem změřiti hloubku bahnité vody,
upadl do ní. Dvakráte vynořil se na
povrch, ale vždy upadl opět ke dnu.
Na pokřik hrajících si druhů přiběhl i
poblíž zaměstnaný rolník. Ustrnutí zmoc—
nilo se ho, když viděl, že podivuhodným
způsobem po dvojím klesnutí ke dnu

„malý Jan po třetí nad vodu se vynořil.
Rychle hodil mu dlouhou tyč a vytáhl

_jej na zem. Tu vyprávěl zachráněný
.s otevřeností a upřímnosti všem dítkám
vlastní, že, když právě po třetí potopiti
se měl, jakási krásná paní ruku mu po—
dávala; poněvadž však byl umazán, ne—
troufal si ruky nabízené se uchOpiti.
Paní však s nevýslovnou přívětivostí
posadila si jej na rámě, aby opět do
„hloubky neklesl. Kdo tato milostvá ochra—
nitelkyně byla, snadno jest se domysliti,

_jenom srdce tvrdé, bez víry živé, srdce,
jež pro vše velké a podivuhodné uzavřeno
jest, může pochybovati o lásce, moci a
.přívětivosti božské Matky. Od této chvíle
umínil si svatý hošík zvláštním způsobem

_.službě milostivé Královny nebeské se
:věnovati. Dle vznešeného příkladu jejího
voddalse s neúnavnou horlivostí modlitbě,
onomu cvičení, jež pod ztrátou spasení
věčného za povinnost uloženo a tím

"vnitřní potřebou učiněno, onomu cvičení,
jež od _Boha samého, k jehož službě a
klanění stvořenijsme, za podmínku nových
“milostí jest položeno, bez nichž ničeho
dosáhnouti nemůžeme. »Kdo se ustavičně, <<
podotýká svatý Chrysostom, »k Pánu ne
__modlí, jest mrtev.<< Duch žije jedině
_z Boha a člověk duševně nikdy nezahyne,
vdokud svého ducha a srdce na Boha
upoutá, což právě účelem modlitby jest.

Jak jinak můžeme se povznésti
.ku spojení s Bohem, než pozdvižením
.„srdce k věčným nebeským věcem? Jako
strom, chce—li ovoce přinésti, kořeny
_svými životní mízu ssáti musí, právě tak
:i nám, chceme—lidobré ovoce pokání a
bohumilého života vyploditi, vodou mod—
litby svlažovati jest duši svou. Krásně

.:svatý Augustin praví: »Máš—li obilí na
_nízkém, vlhkém místě, hledíš je, jak
možno nejdříve, uložiti na místě zvýše—
ném, aby před zkázou ušetřeno bylo. 0

své obilí sc staráš, jemu jiné místo vy
kazuješ, ale své srdce, mnohem cennější,
.než obilí, necháváš na zemi setlíti.<<
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() té zpozdilosti! Krásně o modlitbě
pěje jistý spisovatel:

„Modlitba jesti žití sladká mana,
ku štěstí, cesta klidu rajská brána,
v útrapách balsam, v hoří utišení,
v mrákotách žití světla jasné skvění.
Průvodce svatý žití, na úsvitě
nebeská záře, Boha jasné dítě,
v samotách trudu blahá společnice,
v pochyby mukách pravdy zřítelnice,
v, bludišti světa maják mocné záře.
Utěcha mocná, ve všech změnách stálá,
moudrosti zdroj a studna neskonalá,
zázračná síla, vzácné srdce jmění,
líbezný květ, andělských křídel chvění,
rozmluva duše s Bohem libá. vroucí,
v níž k člověku se sklání Všemohoueí.

Veliká jestiť cena modlitby a potřeba
ku zachování života vnitřního; jak tudíž
klesá srdcem i žítím ten, jenž, ne—li
více, alespoň ráno a večer a delší chvíli
v neděli neoddává se nebeskému tomuto
zaměstnání '?

Poněvadž svatý Jan, abychom se
k němu vrátili, Bohem povolán byl, aby
jako mistr vnitřního života životu tomu
učil a o něm psal, proto též již v útlém
věku chlapeckém bylj akobypuzen vánkem
Ducha svatého, by oddával se duchovním
cvičením. Dobrá matka našla malého
Jana častěji celé hodiny na oblíbeném
jemu místě klečícího a se modlícího, ano
nezřídka shledávala od půlnoci do rána
lůžko jeho prázdné a Jana pohrouženého
opodál v milém obcování s milovaným
Pánem a Bohem. Ve spánku jeho často
pozorovala, jak úplně přístrojemnuzným
svým oděvem jen na několika slaměných
doškách leží, aby příjemnost spaní „tím
nepohodlímzmenšil. Bylonemalou útěchou
paní té, starostmi těžkými přetížené, když
shledala na synu svém tak důvěrné ob—
cování s Bohem a svatými a tak tichý,
veselý, na ctnosti bohatý život. Proto
též na nic tak bedlivě nepomýšlela jako
na to, aby dle možnosti. své a omezených
sil vše*vynaložila a ničeho neobmeškala,
což prospívalo by ku pokroku dítka
jejího ve ctnostech. Poslala jej brzy po
smrti svého „muže do vychovávacího
ústavu v Medině,neboť bylo jejím přáním,
aby tam byl vyučen ve všech krásných
včdomostcch, především však ve vědě
svatých, která v tom záleží: Boha se
báli a jej milovati a vlastní duši spasiti.
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O kéž by se vrátil ten šťastný,
chvályhodný čas, v němž rodiče a vy
chovatelé hlavně o náboženství při vý—
chově svých svěřenců dbali, v němž
Ježíše Krista za střed veškerého života
a dějin, za slunce lidstva, svého krále,
pána, mistra, ženicha, přítele, učitele,
vůdce, posvětitele & soudce považovali;
o němž, jak dítko tak i dospělý, jak
jednotlivec tak i celý národ v duchu a
pravdě volá: »Můj Bůh a mé všeckol<<
Kdyby pak ten čas křesťanské výchovy,
jedině pravého vzdělání vrátiti se neměl,
pak bychom byli nuceni s hořkosti na—
plněným srdcem volali světu: »Kéž bys
raději vymřel, nechceš-li Ježíše milovali,
neboť žíti bez lásky k Ježíši hořěí než
smrt.<< Tak jedná veliká, pravá bolest.

Co by též mohli rodičové očekávati,
kdyby příkladem svým každodenním ne
učili milovati Ježíše, jenž za nás na kříži
umřel? Naděje takových rodičů, kteří
dítky sobě svěřené neopatrovali a ne—
vychovávali pro nebe, budou sklamány
a jejich užitek žalostný. Jak šťastná byla
naproti tomu matka Janova. ' Mohla
mnoho od syna očekávati, nebot nejen,
že sama v ničem nezanedbala vznešené
dary a výbornou vůli syna svého vy
pěstiti, ale s mateřskou nábožností o
vzrůst jeho duševní se starala a nad to
byl i Jan pod zvláštní ochranou vyššího
milostného vedení Božího. A její naděje
byly skvěle splněny.

Bůh, jenž vše, co dobré jest, za—
počíná i dokonavá, vyplnil její očekávání.
Mladý Yepez byl v každém ohledu
skvělým vzorem všem ostatním hochům
ve zmíněném ústavě.

Skromný, moudrý, obezřelý, učelivý,
ochotný na pouhé pokynutí kázal svým
spolužákům více skutky, nežli ústy
vznešenost ctnosti. Jeho tvářnost, po
hyby a celý zevnějšek prozrazoval něco
dokonalého, jasného, spořádaného, takže
mimoděk pozornost všech na sebe poutal.
Brzy shledali na hochu více, než se od
jeho stáří očekávati dalo. Nemálo usnad
ňovala Janovi učení mimo jiné neoby
čejné dary a vlohy i výborná pamět,
takže k největší jeho radosti zbývalo mu
více času, než ostatním žákům. Tento
čas nevynakládal nikterak na dětinské,
duchu i srdci nebezpečné, snad ihříšné
a duši ubíjející zábavy_ a hry, jež tak

20

často rodičové a představení dětem bez
domluvy promíjejí.

Když povážíme, jak hluboko první
dojmy do srdce mladého se vtiskují,
jak první vychování na celý potomni
věk působí, jak zvyky dobré nebo zlé,
v mládí ustálené, celému pozdějšímu
žití směr dávají, jest nám bolestně se
podiviti oné lehkomyslnosti a povrch—
nosti moderního vychování i mnohých
rodičů.

Ú kéž bychom se učili od Jana a
jeho bohabojné matky, jak se děti vy—
chovávají a jak vychovávali sami! -—
(„as, který mu po učení zbýval, dával
s vděčnou věrností Pánů, jemuž patřil,
a po většině prodléval před Nejsvětějším
v blažené modlitbě.

Jeho vřelá láska k nejsvět. Svátosti,
jeho hořící roznícenost při klanění se
tomuto božskému tajemství byla tak
veliká, že nedala se utajiti obyvatelům
vychovávacího ústavu v Medině. Tak
jako oheň, který předměty v dáli osvě—
cuje, blížící se zahřívá, posléze je uchva—
cuje, zapaluje a v sebe: ve svítící, za—
palující, hořící žái proměňuje; tak i
Bůh náš ve Svátosti oltářní, ono slunce
a výheň lásky k lidem, osvěcuje ty, kdož,
s otevřeným srdcem k němu se blíží,
zahřívá ——rozplameňuje všecka hnutí
vůle jejich a přeměňuje je zcela a úplně
v sebe, že ne již více oni žijí, ale On,
milovník duše jejich žije v nich. Tato
proměna, byt i pod rouškou pokory
i.ikřýlá, děje se v srdci mnohých milu-
jících Pána. Takový pravý ctitel nej—
světější Svátosli oltářní vyznačuje se
nejen svatou ušlechtilosti, požehnaným
mlčením, nezakalenou přívětivostí,nikomu
neobtížnou pohroužeností v sebe sama,
ona jen milujícím vlastní jest, aleitím,
že všechen jeho činný život se kol
Pána v nejsvětější Svátosti otáčí. Tomuto
nejdražšímu Ženichu obětuje zasvěcená
duše všecky obtíže pozemských dnů:
potká—li ji něco hořkého, Nejsvětější je
to potom, z něhož útěchu čerpá. Dožije-li
se nějaké radosti, jestiť to opět Pán ve
Svátosti lásky, jemuž ji sděluje, za ni
děkuje a velkomyslně i pokorně pozem
skou radost zamítá, v ryzí moudrosti
doznávajíc: »Znám a chci míti jen
jednu radost, tohoto svého Pána a Boha
Ježíše ve Svátosti.<< Stane-li se, že jest



duše taková nějak povýšena, spěchá,
aby snad s výše do hloubký hříchu
svržena nebyla, k tomu, jenž v klanění
hodné pokoře skrývá svůj majestát
v podobu chleba a zde se učí své do
mnělé vyvýšení v pravém s'větle pozo—
rovat a na toto své vlastně »nic<< za—
pomínati. A naopak, podá—li svět pra—
vému milovníku Ježíše trnovou korunu
potupý a ponížení ——je to opět božský
Mistr ve Svátosti, k němuž spěchá s dů
věrou, s nímž jako s přítelem a bratrem
mluví, v němž svou nadměrnou čest
nalézá &jenž- jeho nepomíjejíeí korunou
jest. Bolest i blaho, lesk i pokořování,
chudoba i hojnost, vůbec každý životní
poměr jest tomu, „kdo na nejsv. Svátost
pevně a vroucně milující věrou se
“upoutal, »jedinou cestou<<, na níž
v každém čase na Boha jest odkázán a
po níž s radostnou ochotností a hoto—
vostí svému Nejmilejšímu vstříc spěchá.

Toto vše můžeme na svatém Janu
již ve stáří dětském pozorovati. Na
ústavu Výchovávacím, v němž se nalézal,
robcovali dle předpisu všichni chovanci
denně mši 'svaté.vS tím však nebyl Jan
ještě spokojen. Sel po vykonání této
;povinnosti do kláštera svaté Magdalenjr
a přisluhoval tam kněžím při mnoha

mších svatých, a to s takovou duševní
sebraností a pokorou, že se mu všichni
obdivovali, jím povzbuzeni býli a hocha
z celého srdce si zamilovali. Syn Boží
pak, jenž na naších oltářích svůj trůn
si vývolil, abý ubohým žebrákům tajemný
chléb uděliti mohl, ten připravoval si,
hledě s oltáře na Jana — služebníka,
jenž měl jemu býti jednou zápalnou
obětí na kříži velkých a rozmanitých
utrpení života.

Kdýž dospěl Jan 13 roku věku
svého, byl nucen vystoupit z ústavu
výchovávacího a odebrati se domů, nebot
matka nebyla dále s to pro velikou
chudobu, bý jej vydržovala. Měl se nyní
přiučovati některému řemeslu, abý později
sám \'ýdělati si mohl chléb vezdejší.

Velmi ochotně svolil chlapec, jenž
tak velice studium miloval, v žádost
matkjr své a jal se učiti řemeslu. Ve
čtýřech se pokusil, ale v žádném nepo
dařilo se tomuto pilnému, ochotnému,
bohatě nadanému hochu potřebných do—
vedností si osvojiti. Jeho ruka nebyla
stvořena, abý sekerou neb štětcem vládla.
Yepez byl od Boha k něčemu vyššímu
určen a nám jest jen obdivovata klanětí
se božské prozřetelnosti, kdýž rozjímáme,
jakým způsobem jej na svou cestu uvedla.

(P. d.)

Před trůnem Matky Boží.
—óMatička, slyš dítka svého hlas,
slyš vroucí přání, prosby dětinně,
jež k Tobě plynou ze hlubiny duše,
v níž pevná, důvěra v Tvé přispění.
Mé srdce touží vřele milovat —
snad onou láskou, jíž se koří svět?

nikoli! Všech avěta marnosti
_jsem zřekla se v té chvíli blažené,
kdy Syn Tvůj, Kristus, mluvil k duši mé.
Jej následovat, nad vše milovat
a z lásky k němu trpět, umírat —
tot, Matiěko, je heslem mého žití.
Chci milovuti jen svého Ježíše,
on duše mé buď štěstím jediným,
anon radOstí a celým bohatstvím.

ó Maria, znáš vroucí přání již,
zda pokornou mou prosbu oslyšíš?
Přej srdci mému větší lásky žár,
mne chraň a v boji s hříchem se mnou buď
a ctnostem, jimiž září Srdce Tvé,
mne nauč, Matiěko má. přesvatit
Když hvězda naděje se ztrácí v obzoru
& duši svírá utrpení, bol,
kéž volám: »Staň se vůle Tvá, můj Panel:
& hvězda v dáli novým svitem vzplane.

_Ach, Panno nejsvětější, tam mne veď,
kde Kristu zasvětím své žití celé,
kde přivinu se k Srdci jeho blíž.
ó Matička, znáš moje touhy již
a jistě splnění jich vyprosíš!

Marie Vueld.
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Nejsvěteju Srdce Pána Jense, plno dobroty & milosti !( nám.
- » Rozjímá Dr. Rudolf Zhd'něl.

É' — Aj, Pane Bože můj nejdobrotívější, když _Tvé nevystihlé dobroty' a milosti, slávu rozjímati chci, nestačí srdce me. Nebo čest Tva, krasa
Tvá, láska Tvá převyšuje všeliký smysl arozum lidské mysli. Jakož jesi
nevypravitelný blesk slávy Tvé, tak nevýmluvná jest: dobrota věčné

, lásky Tvé. (Sv. Augustin)
„ 3

istrovský geniální štětec Rallaelův 'zvěčnil na četných nádherných.
obrazích nevystižilelnou krásu a nevyčerpatelný půvab různých
krajů umbrijských. Na úpatí nebetyčných horských velikánův
pnou se bujně vinice a štuní šedé háje olivové, lemo 'ané temnou
zelení nikdy nevadnoucích vavřínův a břečtanův, v širokém úvalu
prostírají se žírná pole vlnící se smaragdovým mořem užitečného
obilí, dlouhé lány jejich jsou místy rozděleny v čarokrásné za—
hrady, obklopující lepotvárné bílé letohrádky jasnou zelení.

Požehnaným krajem tím ubíral se před věky ctihodný
sluha Boží František s druhem řeholním .lflassžijem.Letní slunce
stálo kolmo nad jejich hlavami, celá příroda odpočívala tiše pod.
parnými jeho paprsky, zelené klásky a různobarvé květinky
klonily znavené půvabné hlavinky své ke chladící zemi. I na
poutníky naše krušnč doléhalo polední parno, takže s radostí

spěchali k místu, kde kynul chladem hustý košatý strom a kde vesele.“bublal
stříbrojasný čerstvý pramenek. Tam usedli znavení poutníci do chladivé trávy,
vyňavše z chudého hávu sveho několik drobných tvrdých sk'ývek černého chleba,
jež útrpné duše daly jim almužnou, smáčeli je v křišťálové vodě, požívali jich
a nabírajíce plochou rukou čerpali chladivý mok z čistě. studánky. Dobrému citu-
plnému Františkovi vytrysklo několik slzí, jak jasných perel, z modrých očí.
Udiven hleděl naň bratr Massaus a pravil: »Otče, ty pláčeš! Proč? Stalo se ti
něco ?<< »Ach, bl'atř0!<<odpověděl František s pohnutím, »kterak nemám plakati,
když dobrotivá božská Prozřetelnost přichyslala nám zde tak vzácné občerstvení.<<
Mass'ájovi nezdál se oběd jejich právě vzácným, a proto divil se ještě více. »Hled',
bratře,<<pokračoval František, »jak dobrotiv jest Pán Bůh! Od věčnosti předvídal,
že my jedenkráte znavení parnem a zmořeni žízní přijdeme sem; proto od věčnosti
ustanovil v nevýslovně své dobrotě, že tu má vyřinouti chladivý prameni a vy
růsti stinnýstrom, abychom mohli tuto se oběerstviti a odpočinoutj. (Jím pak jsme
si zasloužili tak velikou milost a dobrodiní? Zda nemám rozjímaje to prolévati
slzy vděčnosti a láskyíJa

Milý křesťane a upřímný ctiteli nejsvětějšího Srdce Ježíšova, čta tento
příběh, polož ruku na srdce a zkoumej, zda jsi již kdy „podobně rozjimal 0 ne—
skonalé dobrotivosti Boží? Proléval jsi kdy slzy, ač dostalo se ti tolik dobrodiní?
Prokázal jsi se kdy vděčným k Dobrodinci nejvyššímu? Ci nedalo ti nejdobrotivější
a nejmilostivější Srdce Ježíšova více než tvrdou skývn chleba? Aby srdce naše
větší láskou k Srdci nejsvětějšímu vzňata byla, budeme rozjímati neskonale dobro
tivosti Srdce Ježíšova k nám; Srdce to nejmilostivější zahrnuje nás všemi dobry,
chce jen naše dobro, poukazuje nám nesčetná dobrodiní nezištností, jíž podobné na
světě najdeme. Tyto body buďtež stěžejními myšlenkami našeho dnešního rozjímání.

Rozjímání.
I. Na sever od stověžaté matičky Prahy strmí k modrému blankytu skalnatá

památná hora Rip. S vrcholu jeho otvírá se velikolepá vyhlídka široko daleko..
Středem širokého úvalu vine se stříbrné Labe omývajíc bílé město Litoměřice,
a za ním vztyčuje se hora za horou vzhůru; roztodivné jsou ty skalnaté hroty a
a protáhlé hřbety, po nichž bloudí oko naše. Mohutná plece vysokých hor těch
jsou kryta černými lesy, v údolích pak střídají se úrodná pole, zelené louky,.
stinné háje, bílé vesnice.



Socha božského Srdce Páně na Velehradě.
(Dar rakouských a. pruských Slezanů.)

Věru překrásný je ten Boží svět! Nahoře rozestřel nad ním Všemohouci
blankytnou oblohu, s níž jasnč září zlata koule sluneční; po zemi pak rozprostřel
nádherný koberec, jak neutka ho ani nejdovednější umčlec. Kdož sčítali může tvory
všech stupňů a tvarů, kteří pohybují se na zemi? Kdo dosti nadivili se může
Skvělé pestrosti barev, jež rozlila Tvůrčí ruka na pažitu a louky? Když pak večer
zapada krasný ten svět v mrákotných temnotách, tu vyskakují na modrém poli
nebeském třpytivé hvězdičky družice se k bílému mčsíčku, jak přítulné ovečky
k milému pastýři. O jak dobrotivý jest Bůh, který přioděl všechnu zemi tak krásným
rouchem &přikryl ji tak skvělým pokrovem! »Slunci svému vzcházeti velí na dobré
i na zlé, a déšť dává na spravedlivé i nespravedlivé. <<(Mal. 5, 4.5) »Dobrotívý
Hospodin všechněm: a slitování jeho nade všechny skutky jeho. ()či všech v 'lebe
doufají, o Pane, & Ty dáváš jim pokrm v času příhodném. Otvíráš ruku svou a
naplňuješ všeliký živočich požehnáním.“ (/alm 114,9,15,16.)

A jakými dary nadal teprve dobrotivý Bůh nás lidi, své rozumné tvory!
Duši naši stvořil dle obrazu a podobenství svého, dal jí četné a skvělé dary, při—
oděl ji tělem, a dává nám vše, co k výživě potrebujeme. Že zijeme, že jsme tvory
rozumnymi, že duše našejest obrazem jeho, tím vším děkujeme neskonale dobrotě
Boží. Kdož spočísti dovedl by milosti, jichž se nám dennč dostava? Ano, spíše
lze spočítati hvězdy na obloze nebeské 'a písek na břehu mořském, než sečísti
všechna dobrodiní, která nám prokazuje Bůh.

II. Z nejsmutnějších kapitol Písem svatých jest ona část, kde líčí se černý
nevděk nezdárného syna Absolona proti starému otci Davidovi David miloval a
vyvýšilho nade všechny syny ostatní; ale podla duše jeho osnovala ohavnou zradu.
Odporu, který jima srdce každého při vzpomínce na hanebný nevděk syna zlo
třilého, dávají až do dnešního dne Turci vyraz, házejíce kamení na zlověstný hrob
syna nevděčníka. Ale co činil David, když donesli mu zprávu, že přestalo bíti
nevděčné srdce nezdárného Absolona? Zlořečil snad jemu a byl kliden, že padl



IC n-J-\

ten, který usiloval o trůn jeho? Nikoliv, nýbrž plakal hořce. »Absolone, můj synulq
volal zkormoucen, »o kéž bych mohl uinříti místo tebe! Absolone, můj synu!<<
(2. Král. ,18, 32)

O lásko otcovská, jak jsi veliká a šlechetná! Ale láska srdce mateřského
převyšuje ji ještě daleko! »Ci může matka zapomenouti na syna,<<dí Písmo svaté
(Isaiáš 4-9, 15), »aby se nesmilovala nad ním? A kdyby matka zapomenula na
syna, nikdy nezapomene Bůh na tcbe.<<Nezměrna, i'ievýslovna, nepřekonatelná jest
dobrota a milost Boží k nám. Zdaž lepší důkaz toho najdeme, než zkrvacené,
kopím probodené, trním korunované, na dřevo kříže přibité Srdce Ježíšovo?
Nebylo mu dosti, že za nás se stal člověkem, vzal na sebe břímě života lidského,
ale položil také za nás život svůj a vycedil krev svou přesvatou až do poslední krůpěje.

HLA proč jest nejsvětější Srdce Ježíšovo tak dobrotivo k nam? Či můžeme
mu alespoň poněkud odplatiti to, co pro nás činí? Bohužel, koname velmi málo,
co by potěšiti mohlo nejdobrotivější Srdce to Již první dějiny křestanstva jsou
poskvrněny hanebnym nevděkem, kleiým odplácena nevýslovná láska Srdce Ježíšova
k nám. Kdož by tu bolně nevzpomenul nešťastného zrádce Jidáše, který nej—
hroznějším nevděkem odměnil velikou dobrotu přelaskavého Srdce Ježíšova, které
povolalo si ho za učedníka a udílelo mu hojnost všelikých milostí! Zdaž i my
podobně nejednali jsme mnohdy, lehkomyslně zrazujíce nejdobrotivější Srdce pro
mrzkou radost pozemskou? A kdybychom í neustale mu sloužili, všechna jeho
přikázání věrně plníee, lásku láskou odplacujíce, hotovi jsouce život pro něj položiti„
zda přece vpra\dě piiznati bychom se nemusili, že jsme služebníky neužitečnými)
Či nečinili bychom tak něco vice, než k čemu přesně p0\ mm jsme?

Nej5\ětější Srdce ležíšow jest k nám nej\\š dobroti\o z nezištně lásky,
nebot všechna námaha a služba naše nemůže blaženosti jeho rozmnožiti ani
o krůpěj nejnepatrnější. Jenom »pro svou \elmi \elikou lásku, kterou miloval nás,
obživil nás, kteří jsme byli mit\i. <<(K Efes. 2, 4

IV. Newstíhla dobrota nejs\ětějšího Srdce Ježíšova nikterak nezatcmnuje
se tím, že jest \e světě mnoho bídy, trápení a protivenství. »Kapá—lido kalicha
radosti naší někdy krůpěj žalosti, nejsme—litak šťastni, jak zada si toho srdce naše:
není příčinou toho Bůh, nýbrž my sami. Bůh nam přistrojil mnoho krásných
ušlechtilých radostí, ale neumíme jich hledati a požívati. Skrze blaznovství a hříšné
chovaní své sami se uvrhujeme v neštěstí a radost i štěstí kazíme. Ale i to trápení,
jemuž se nelze vvhnouti, ]')Y'O)1]Čňllj0přečasto dobrotivý Bůh v nenadálou radost.
Vede nas někdv jako Joba nebo Tobiáše tmavou cestou obracuje i nejhorší
k našemu dobru.<< J(_Jiisík.)

Léta Páně 399 —401 bylo v Cařihradě časté zemětřesení, naplňujíc hrůzou
všechny obyvatele. Toho času byl biskupem téhož města sv. Jan, pro výmluvnost
zvaný Zlatoústý. Ale zemětřesení působila více, než jeho kázání. Lidé zanechali
rozmařilostí a davše se na pokání modlili se, postili, konali dobré skutky, na—
vštěvovali cl'iramy a zpívali kajicné zpěvy. '.l'ak časný trest tento odvrátil od nich
trest věčný a přivedl je opět na cestu dobrou.

Závěr.

Nejsvětější Srd<e Ježíšem jest plno dobroty a milosti k nám. Proto
chvalme a z\ elebujme dobrotu jeho: »ChvalteHospodina, nebo dobrý jest.<<
(/alm 96,1.) l-Iilujme je, nebot »pr\e milovalo nás. (1. Jan 4, 19.) »Prava
láska nezáleží v prolévání slz ani toliko ve sladkých hnutích srdce, nýbrž vtom,
bvchoni pokorně, spra\ edli\ě a neohroženě Bohu sloužili.<<(S\. Teresie) Děku jme
a budme vděčni nesvětějšímu Srdci Ježíšovu za všechna dobrodiní, jež nám pro—
kazuje, přijímejme ochotně. i \ěci pioti\né. »Jestliže jsme dobré věci brali z ruky
Boží, zlých proč bychom nepřijímali'?<<(Job 2, 10.) Následujme také příkladu
nejdobrotivějšího Srdce Ježíšova dle slov Písma svatého (Efes. 4, 32.): »Buďtc
k sobě vespolek dobrotiví a milosrdní.<<

%



Obrázky z _katolických missii.
Podává MAXMILIANWanna-Renn.

]. Na džunce.

„ V červenci minulého roku, když
“Cina ještě se nebyla sprostila velkého
rozčilení následkem rusko-j aponské války,
dostaly dvě missijní sestry v Čengtu
rozkaz, aby v důležité záležitosti od
cestovaly do Sui-čau. Obě tato města

_jsou spojena řekou Min-ho, která se
vlévá do »Modré řeky<<. Dopravu
mezi nimi zprostředkují jedině čínské
džunky, t. j. čluny.

Cesta z Čengtu do Liu—čanplyne
rychle; jede se totiž po vodě dolů.
Avšak jinak vypadá jízda zpáteční, když
veslaři proti proudu a často i proti pe—
řejím, t.j. vodopádům, musejí bojovati.
Takovou jízdu bylo našim missijním
sestrám na bídně, čínské džunce pod
niknouti, aby od obyvatelů na břehu
řeky bydlících a o křestanech zhusta
nepřátelsky smýšlejících nepozorovány
domů se vrátily. Jediná myšlenka, že

_jednají z poslušnosti, utvrdila jejich
srdnatost a sílila je ve všech nebez—
pečenstvích. . '

Za nebezpečné plavby r0zncmohla
.se jedna ze sester na smrt. Nicméně

však nemyslila _vesvé nemoci na sebe,
nybrž jedině na zármutek, ktery by její
smrt sestře představené způsobila. Mimo
to obávala se o svou spolusestru, která

by po její smrti sama jediná krajem
cizím a neznámym cestovati musila. Než,
nechejme missijní sestru vypravovati
samu. *

Na naší džunce 1. července.

Ve středu 28. června opustily jsme
.Liu—čana jsme nyní na zpáteční cestě
do našeho milého kláštera v Cengtu.
Chtěla jsem každy den popisovati své
zkušenosti na cestě. Avšak již prvního
dne po odjezdu cítila jsem se velmi
unavenou. Následujícího dne popadla
mne prudká horečka & já jsem si vzpo—
mněla, že jsem předešlého roku v tentýž
čas onemocněla tyfem a sotva z nemoci
vyvázla. Na přerušení plavby nebylo lze
pomysliti. Tím méně mohla jsem se
v krajině zcela neznámé poraditi s le
kařem. Celé dva dni myslila jsem, že
Čengtu více nespatřím. Tížilo mne velmi,
že tak osamotnělá, bez pomoci kněžské

“musím umříti. Nicméně doufala jsem
pořád ještě, že Pán Bůh tuto těžkou
starost na sestru představenou, beztoho
těžce zkoušenou, přece jenom neuvalí.
Také svou průvodkyní připravila jsem
co možná nejšetrněji na všechny možné
případy a řekla jí, co by činiti měla,
kdyby se můj stav zhoršil.

Avšak Pán Bůh se nad námi smi—
loval. Již následujícího dne bylo mi lepe



a mohu nyní v přestávkách všelicos

s vámi o naší plavbě sděliti.Naše džunka je toliko deset metrů
dlouhá a dělí se na 3 prost01y. V předu
a v zadu zdržují se veslaři, chráněni
jsouce před vedrem 'a deštěm jedno
duchými rohožkami. Uprostřed lodi
zvedá se naše chatrč, která je 4- metry
dlouhá, 2 metry široká a tak vysoká.,
že prostřední muž v ní zpříma státi
může. Střecha pozůstává z bambusového
proutí hustě pleteného. To ovšem není
žádný přepych. Nadbytek místa také
není žádný

liž naše plavba dolů po vodě
z Čengtu do I iu-čan b\la velmi unavující,
ježto dravá řeka naší džunkou jako
skořápkou brzy v pravo, brzy v levo
zmítala. I—lůře,nežli mně, vedlo se mě
družce, sestře Teresii. Je totiž veliká a
zavalitá, takže desky našeho chatrného
člunu povážlivě pod její tíží praskaly.
Mnohem větší však bylo nebezpečenství,
které hrozilo zvenčí. Naši veslaři se
o člun mnoho nestarali, i na nebezpečných
místech jevili nedbalost zrovna nevy—
světlitelnou. Kapitán kouřil spokojeně
ze své dýmky a teprv tehdy, až jsme
se octli mezi skalisky, na které proudící
vlny se
odhodil dýmku a chopil se kormidla.

A přece byla tato první plavba
jenom hříčkou u porovnání s nynější.
Nyní plujeme proti proudu a ubozí
mužové, kteří na břehu džunku za
provazy táhnou, mají těžky kus práce.
Jesti právě doba deštů, řeka ovšem
rozv odněna a plavba proto mnohem ne—
bezpečnější, než jindy. Casto vidíme na
pěnících se vlnách rozbité trosky lodní
a mrtvoly, a čekáme každou chvíli, že
i nás stihne osud oněch neštastníků.

Zvláště dnešní den jest velmit?žkv.
Sotva jsme přejeli jedny peřeje, stojíme
již zase před jinými; je to nepřetržitý
boj naší džunky s mohutným proudem.
S neodolatelnou prndkostí vrážejí vlny
mezi četná skaliska a motají čínské
loďky beztoho chatrné stavěné na sta
metrů daleko. A to není ještě to nej
větší neštěstí. Až příliš často narážejí
džunky na skaliska a ztroskotají se.
Také béhouni, kteří džunku za provazy
táhnou proti vodě, mívají tu a tam

.špatné, neschůdné cesty Často přelézají

strašným hukotem narážely, .
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přes pahorky a skály a nezřídka stává
se, že se provaz za některý výběžek.
skalní zachytí. Pak na lodi všecko, co
není pevně přibito, se všechno kolísá a
potácí tak dlouho, až se běhounům zase
podařilo provaz uvolniti.

Peřeje lze poznati z—T'daleka již
podle pagod, t. j. pohanských chrámů,
které na takových zvláště nebezpečných
místech stávají, nebo podle malých ka—_
pliček, je—li průjezd méně nebezpečný.
Majitelé džunek a lodí, skoro vesměs
pohane', přinášejí v těchto chrámech
bůžkům své oběti: kadidlo nebo svíce,
aby si šťastnou plavbu vyprosili. Podle
všeho starají se bůžkové () tyto pocty
velmi málo, neboť co chvíle potkáváme
ztroskotané koráby, jejichžto obyvatelé
se bezpochyby stali kořistí dravých vln.

Když jsme z domu odjížděly, lla—_
řídila nám sestra představená., abychom
na nejnebezpečnějších místech vždycky
vystoupily. \ž dosud to nebylo možné,.
ježto jsem byla příliš churavá. Pán Bůh
nás patrně chránil. Dnes ráno přepluli
jsme šťastně nejnebezpečnější místo. Je
300 metrů dlouhé a pravá spousta
skalisk nad i pod vodou Několik „mrtvol
plynulo okolo nás na vlnách. Možná, že
byly před hodinou na nebezpečném
onom místě nalezli smrť. Ne bez báznč
jeli jsme obávanému místu vstříc.

Najednou dostala džunka strašnou
ránu. Veslaři nemohli více proudu odo-
lati a volali na tahouny, aby přitahovali
džunku ku břehu. Nadarmo! Jejich
hlasy zanikaly, neslyšeny jsouce v děsném
vlnobití. Provaz byl tak silně napjat,
že jsme myslily, že se přetrhne. Loď se
kolísala na všechny strany. Již zvedala.
se obrovská vlna, aby se v nejbližším
okamžiku na naši džunku vrhla a nás
pohltila. Modlily jsme se ještě vroucněji
k Marii Panně za pomoc v tomto hrozném
okamžiku. A hle! Hrozící vlna pojednou
sklesla a člun projel mezi skalisky bez
úrazu. Byly jsme zachráněny a pomodlily
jsme se chvalozpěv n'iarianský »Magni—
íikata z hloubi vděčného srdce.

V neděli 2. července 1906.

Dnešní den “jepro nás velmi smutný.
Daleko široko žádného kostela. Jsme
uprostřed pohanského území. Snažíme
se konati naše modlitby s pobožnosti



tím větší, ježto nám nelze mši svaté
obcovatí. Jsou již dvě hodiny odpoledne,
ale nemohly. jsme dosud ničeho požítí;
tak jsme byly unaveny, rozčileny a za
strašeny. Jelikož mohu zase vstáti, vy
stupujeme u každé větší peřeje na břeh.
Ovšem namáhavé lezení a skákání po
neroxném břehu unavuje nás velice. Při
jdeme-lí do Čengtu zdrai v bude to
pravým zázrakem.

Krajina je zde překrásná. Příkrá
skalnatá pohoří dostupují značné výše.
V “údolích a na svazích leží mezi tma—
vými lesy pole pečlivě obdělaná a šťav
naté louky květinovými koberci okrášlené.
Právě mne upozornila sestra na šprý
movnou přípřež Tlusté prase, skvostný
to kousek svého druhu, chrochtá po
hodlně na trakaři, zatím co ubohý Číňan
klesá pod prevelikou tíží. Je skoro
směšno, vidíme-li, s jakou úctou Číňané
s těmito zvířatyv nakládají. Bezpochyby
pokládají se v Gině za zvířata ušlech—
tilejšího plemene, nežli v Evropě. Jisto
jest, že se jim v rodinách dostává větší
péče a obsluhy, nežli samým dětem.
V příbytcích mívají nejlepší místo.

Na brehu pozorovala jsem teprve
nyni naše vojáky. Evropané, kteří v Číně
cestují, jsou totiž vždycky a všude do—
provázeni vojáky. Tito ohlašují je v kaž
dém městě, kudy cestuji, mandarinům a
mandarini musejí ručiti za jejich život.
Naši vojáci prokazují nám však i jiné
služby. Na oblížných místech síla našeho
lodního mužstva nestačí. Pověvadž však
jsme Evropané a křesťané, nepomohli
by nám pobřežní obyvatelé za žádnou
cenu. V takových případech nutí je
k tomu vojáci.

Přese všechy obtíže a překážky
urazíme denně 21—25 km. Praví se, že
je to mnoho. Ubozí tahouni, jdou od
5 hodin z rána do 8 hodin večer skoro
nepřetržitě na drsné, kamenité cestě po—
břežní, táhnouce za sebou tíži člunu
s proudem zápasícího. Takovýmto způ—
sobem je celých dnů i týhodnů zapotřebí,
aby se urazila cesta, kterou by železná
dráha za několik hodin vykonala. Povídá
se sice, že zde bude železnice brzy po
stavena; ježto však Číňané jí chtějí po
staviti bez pomoci Evropanů, je uskuteč
nění tohoto úmyslu velmí pochybno.
Jestliže nás Číňané i ještě deset let na
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živu nechají, je možná, že ani potom;
pískotu lokomotivy neuslyšíme.

V úterý 4. července 1909.

_ Dnes o 10 hodinách přišlyjsme do
Kiatingu, urazily jsme tedy polovici
cesty. Kiating je důležitým místem ob
chodním; zde prodává se nejkrásnější
hedvábí. Liang, náš vůdce a sestra
'.leresie koupili zde některé věci, které
jsou v Čengtu mnohem dražší. Je zde
mnoho křesťanů, menší kaple a missijni
stanice. Naši vojenští průvodčí se střídají;
Vojáci nosí tenký oděv jako lid, vyjma
svrchní kabát, _na kterém jsou všíty
velké čínské číslice. Obyčejně jsou voláci
velcí darebáci, kteří svého stavu jak
mohou využitkují, kradou, kde mohou,
a ubohé sedláky olupují. O 2 hodinách
odjíždíme z Kiatingu. Obyčejné smějí
zde tahouni půl dne odpočívati. Poněvadž
však máme na spěch, řekl jim Liang,
aby obstaravš0 si své nákupy ihned se
vrátili. Jeden však z nich nepiišel
v určenou hodinu a dohonil nás teprv
o 6 hodinách večer. Majitel naší džunky
zbil ho nemilosrdně a' hrozil mu, že ho
hodí do vody. Viník netroufal si ani
slova říci na svou obranu. Přimlouvaly
jsme se za něho a prosily za milost za
něho, které se mu také skutečně dostalo.

Ve středu 6. července 1906.

Plavíme se po klidné řece. Mezi
zelenými, dobře obdělanými břehy je'
plavba nyní skoro příjemná. V pátek
večer hodláme ji skončiti a pak v no
sítkách“ kratší cestou do kláštera se“
dostati.

Ve čtvrtek 6. července 1906.

Naše blahá naděje, že už brzy
budeme doma, rozpadla se v niveč.
Prší, a sice tak silně, že jsme teprv o
9 hodinách mohli dále cestovati. Tak
budeme bezpochyby i příští neděli ještě
zbaveni dobrodiní, slyšetí mši svatou.
Po krátkém čase a nesmírné námaze
pobřežních tahounů jest nám se zastaviti.,
Na kluzké cestě nemohou dále. Jsme
v krajině docela neobydlené a musíme
zde i přes noc zůstati. Vypravuje se,že
je zde mnoho zlodějů; je prý zdejší
krajina jejich úkrytem. My se přes to:
nebojíme. Pán Bůh nás zajisté z nebez—
pečných vodopádů nevysvobodil proto,



abychom nyní upadli v ruce loupežníků;
Náš vůdce připravuje svou pušku ke
střelbě. Tím je nám málo pomoženo.
Vůdce potřebuje dobré čtvrt hodiny, aby
mohl vystřeliti. Zatím mohli by nás
vrahové docela pohodlně sklátiti. My
se raději odevzdáme do ochrany
Královny nebes.

V pátek 7. července 1906.

Zloději -—-—ze strachu bezpochyby
před čínskou puškou neodvážili se
ani ze svých doupat vylezti a my jsme
tudíž výborně se vyspaly. Prší pořád
ještě a proto nemůžeme dosud z místa.
Prší i skrze naši bambusovou střechu.
Rozpínáme tedy nad sebou deštník a
přikrýváme se voskovym plátnem. Na—
darmo. Naše lůžka jsou zcela mokrá
a my smějeme se srdečně našemu
dobrodružství.

. V sobotu 8. července 1906.

Ještě prší. Přes to běhouni se za—
přáhli a táhnou loďku naskrz promoklí.
l_ionečně se \cčer vyjasnilo. Než do
Cenytu dnes už nedorazíme. Vystoupíme
\ e vesničce, kde žije katolický missionář,
budeme přítomny mši svaté a přistou
píme po 1'2denním dlouhém postu ke
stolu Páně.

V neděli 9 července 1906.

V prostém kostelíčku malé čínské.
vsi čerpaly jsme tedy novou sílu a svěží
statečnost. Okolo 2. hodiny přicházíme
zase na nebezpečná místa. Potkáváme
tam velkou, krásnou loď, která právě
utrpěla těžkou nehodu. Lano zapletlo se
do skalního výběžku a náraz byl tak
silný, že čtyři tahouni se sřítili do řeky.
'lři byli z vody vytažení živi, čtvrty bvl
mrtev Jak krušny' zivot mají tito lidé!
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Jejich denní mzda činí 20 čínských
sapek, asi 15 našich halířů. A ta jejich
námaha! to nemilosrdné nakládání s nimi
se strany majitelů lodí! Po bídném
životě přicházejí způsobem ještě bídnějším
o život. Kéž by aspoň znali pravého
Boha a mohli se ve svých útrapách
těšiti nadějí na život věčně blažený.

V pondělí 10. červenec 1906.

Až dosud zápasili jsme s vlnami;
nyní staví se nám v cestu nová překážka.“
Je zde mnoho polí ryžovych. Aby se
ryže dobře dařila, musejí její kořínky
neustále byti vodou ovlažovány. K tomu
účelu využitkují Cíňaně řeky co nejvíce
mohou. Stavějí totiž u břehu stavy ze
dřeva nebo kamení, propouštějí vodu
úzkymi strouhami a voda žene veliká
kola. Kola jsou opatřena dutymi rourami
bambusovymi; tyto naplňují se vodou a
vytaženy byvše nahoru, vylévají svůj obsah
do průplavů, které rozvádejí vodu po
polích. Ačkoli je to způsob starodávny,
dostačí úplně. 'Iěmito hrázemi a kolem
jest se džunce prOplétati. Avšak 1z těchto
úzkvch průplavů vyvázli jsme šťastně.
Dnes dorazíme ještě do Lu—maty. 'lato
osada jest od Čenvtu jenom 18 kilometrů
vzdálena. '.lam dostaneme nosítka a za
krátko potom jsme zase v našem milem
klášteře.

5. srpna.

Teprv nyní mohu svou zprávu do—
končit. Sotva jsme přišly do Cengtu,
zachvátila mne zase zimnice a uvrhla
na lůžko. Nyní jsem chvála Bohu uplně
zdráva. Nikdy však nezapomenu na
cestu ze Liu—čau do Čengtu se všemi
jejími nebezpečcnstvín'iia dobrodružstvími;
tím méně, jak Boží otcovská prozřetelnost
nás zvláště tehdy provázela a chránila:

Dikůvzdáni božskému Srdci Páně.
Od Frýdku. Jistá rodina vzdává srdečné

díky sv. Antonínu Pad. za pomoc v nalezení
ztracené věci.

Ze Smíchova.. Díky vzdávám ncjsv. Srdci
Páně, blah. Panně Marii, sv. Josefuasv. Antonínu,
že syn můj státní zkoušky šťastně udělal. M. Š.

Opavy. Nejvroucnějěí díky vzdávám
nejsv Srdci Páně, neposkvrněné Panně Marii
pomocnicí ve všech našich potřebách, sv. Josefu,
pěstouna Páně za vyslyšení proseb. J. T.„***

J. D. Nejvroucnější díky vzdávám nejsvě
tějšímu Srdci Páně za vyslyšenou prosbu ve velmi
důležité věci. Odbčratelka „S. B. S P.“

Z Rozseče. Plníc svůj slib vzdávámdíky
božskému Srdci Páně &sv. Antonínu za vyslyšení
v jisté záležitosti. M. 111.

Z Ivančic. chvroucnějěí díky vzdávám
božskému Srdci Páně, Panně Marii ustavičně po
moci, sv.Josefuabl. Gcrardu Majclu za vyslyšení
proseb & pomoc v těžkých záležitostech. 111J***



f ' %ji „Různézprávy.
NMMHIIMIMWIlil-immmiiimmmmmmnmmmmmmwummmu iliIllflil'llllftimMVL“\' V

O O

| |

ooooo

Významný dar. Arcivévodkyně Marie
Valerie darovala do zahrady kapucínů
ve Vídni překrásnou, polyehromovanou
sochu Panny Marie. Socha stojí na sloupu,
u nohou jest koráb plující na rozbou—
řeny'ch vlnách, což představuje stát ra—
kouský. Marie má nadzdviženou ruku,
žehná a ochraňuje lodičku. Sochu lze
dobře viděti z císařské hrobky, hlavně
od rakve zemřelé císařovny Alžběty.
Socha jest ze dřeva, a aby netrpěla po
větrnosti, jest přikryta širokou střechou.

Alžbětinka povolána za svědka.
“Soud v Solnohradech objednal sestru
Xaverii za svědka ku přelíčení, jež bylo
ustanoveno na kterysi den v listopadu.
Věc oznámena solnohradskému arci
pastyři, kardinálu Katschthalerovi, ktery'
vysvětlil soudu, že sestra žádná, která
jest v přísné řeholi, nesmí nikdy již
z kláštera vyjití. Soud uznal oprávněnost
tohoto požadavku a soudní komise ode
brala se sama do kláštera, kdež sestru .
vyslechla a vse zanesla do protokolu.
Jednalo se o krádež dříví, jež spáchal
byvaly klášterní pacholek, sestra jako
správkyně domu byla svědkem. Byl
z toho v liberálních novinách velky po—
plach, že prý soud jednal protizákonné.
Zajisté jest vší chvályhodno &zasluhuje
uznání, že soud vzal ohled na přísnou
řeholi a vyhověl přání J. E. pana kardinála.

Klášter sester věčného klanění ve
Varšavě. Klášter tento zasluhoval by
větší pozornosti nejen u nás VRakousku,
ale vůbec v Evropě. Neboť kdož ví, zda
nesmiloval se Bůh k vůli němu, že po—
dařilo se zahnati Turky od Vídně? Když
chystal se král polsky Jan Soběsky vy—
táhnouti se svým vojskem na pomoc
Vídni, kterou obléhal sveřepy' nepřítel
křesťanstva turecky sultán se svym
vojskem, učinila královna Maria Kazimíra
slavný slib, že zvítězí—lijejí manžel, za—
loží ve Varšavě novy klášter sester
věčného klanění. Skvělé vítězství u Vídně
bylo vyslyšením její vřelé modlitby a
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jejího slavného slibu. Tehdy ještě žijící
zakladatelka tohoto nového řádu, větve
proslulého kmene benediktinského, po
slala na prosbu krále a královny do
Varšavy 12 sester, které byly slavně
přijaty, a když byl klášter vystaven,
s velkou slávou v něj uvedeny. Všechna
šlechta polská v čele s králem, královnou
a jeho komonstvem súčastnili se této
slavnosti, "při níž hořelo v kostele na
počest nejsvětější Svátosti na tisíc svíček.
Klášter kvetl až do nynějška, když před
39 lety bylo zakázáno přijímati novicky.
Ale až doposud žije v něm 12 sester,
jež radují se, že nyní, když prohlášena
v Rusku svoboda náboženská, bude jim
dopřáno, že dočkají se nového vzrůstu
a nového rozkvětu svého milovaného.
kláštera.

Zbožnost našich předků. Často
naskytnou se nám důkazy, že byli naši
předkové zbožnější, než my jejich po
tomci. Nedávno uveřejnil učenec Fr. J.
Slavík v časopisu moravského zemského
musea obšírnou studii o znacích a pečetích
obecních na Moravě, z níž vyjímáme
následující data, jež jsou důkazem, jak
zbožní byli za dřívějších let Moravané.
Mělit ve svém znaku anebo v obecní
pečeti obraz nejsvětější Trojice 3 obce
na Moravě, oko Boží 1, Ježíš na kříži 3,
beránek Boží 1, Duch svatý 1, anděl 5,
Pannu Marii 15, všechny svaté 1, Adam
2, sv. Alžběta 2, sv. Anna 2, sv. Antonín
3, sv. Apolonie 3, sv. Barbara ]„ sv.
Bartoloměj 1, sv. Cecilie 2, sv. František
6, sv. Gertruda 1, sv. Ilipolyt 1, sv.
Isidor 1, sv. Jakub 1, sv. Jan Křtitel 5,
sv. Jan Nepom. 5, sv. Jiljí 1, sv. Jiří
13, sv. Josef 3, sv, Kateřina 5, sv. Klára
1, svatý kříž 9, sv. Libor 1, sv. Linhart
1, sv. Markéta 1, sv. Maří Magdalena 2,
sv. Martin 3, sv. Michal 4, sv. Mikuláš
5, sv. Petr a Pavel 3, sv. Pavel 3, sv.
Petr 1, sv. Stanislav 2, sv. Stěpán 3,
sv. Teresie 1, sv. Urban 1,- sv. Václav
5, sv. Vavřinec 2, sv. Vojtěch 1, sv..



'Voligang 1, mimo to má 19 obcí v pe—
četích svaté, jež nelze určití, kdo je to,
1 obec má biskupa sedícího na trůnu,
] poutníka s holí a ]. mnicha.

Řády církevní a papežové. Nejvíce
papežů, a sice 58 dal církvi řád bene
diktinský. Ze všech ostatních řádů byli
již papežové, jen žádný z řádu jesuit—
ského. Protipapežů bylo v celku 39.

Starokatolíků ubývá. Koncem leto
šího pololetí byl stav starokatolické
církve tento: V Německu jest >>biskup<<
“vBonnu nad Rýnem a jest mu podřízeno
50 far, kdež jsou faráři; fary tyto jsou
rozděleny takto: v Bádensku 22, v Prusku
20, v Bavorsku 6, v Hessensku a v Darm
stadtě 2. Mimo to jest 50 menších
obcí bez duchovních správců. Všech
kněží slarokaíolických je v tomto »bi
skupslví <<66. »Křesťansko-katolické na—
rodní biski'ipslví švýcarské“ má sídlo
“v Bernu a čítá 38, far, z nichž jest .10
ve francouzském Svýcarsku; kněží jest
58; starokatolicka fakulta theologická
jest v Bernu. »Starokatolickě biskupství
rakouské <<nemábiskupa, nýbrž j en správce
biskupství sídlem ve Vídni s 12 .í'arami.

.»l-lolamlska církevní společnost staro—
Íbiskupskěho kněžstva<<má 23 far. Všech
vyznavačů mají starokatolici asi 50tisíc.

Bohoslovecké ústavy v ltalii . Vcelé
Italii jest nyní 267 biskupství, při nichž
jsou bohoslovecké ústavy. Mimo to je
“též vždy s ním spojeno gymnasium.
_Protožejsou také biskupství, v nichž jest
v celku 50 až 60 kněží, jsou gymnasia
s 20, ústavy bohoslovecké se 7 bohoslovci.
Jest očividno, že jest obyčejně velmi těžko
nalézti vhodné professory, nebot všechny
tyto ústavy jsou skoro bez peněz; měly
sice dříve slušně dotace, ale vláda “italská
při spojování Italie vše polu-ala. Svatý
Otec Pius .\'. pomýšlí menší ústavy zrušiti

. a zavésti jeden pro více biskupství.
Doposud se to sice nepodařilo, ale jest
naděje, že se tento zdravý a časový
záměr povede.

Řád cisterciácký. Dle nejnovějšího
seznamu čítá řad cisterciácký 1756 členů,
a to 1015 mužských a 74.1. ženských,
kteří obývají v 4-2 kláštěí'ích, z nichž
jest 27 mužských a 15 ženských. V celém
Německu jest jenom jeden cisterciácký
klášter, a sice opatství i\tl'aricnstattu města
Limburgu. Před reformaci čítalo se v tomto

.

0

řádu 700 mužských a 900 ženských
klášterů. Nejmenší cisterciácký klášter
jest nyní v Clíiaravalle v Italii se šesti
kněžími, největší v Zirczu v Uhrách
s 151 kněžími. Z 1015 členů jest 691
kněží, 170 kleriků a 154; bratří. 2 kněží
jest 232 v duchovní správě, 159 vyučuje
na vyšších školách, z nichž jest 6 pro—
fessorů universitních. Z mužských klá
šterů jest 23 opatství a (+ prioráty, ze
ženských jest 1.0 opatských a 5 priorátů.
Císterciácí byli založení r. v1098, ženské
odvětví roku 1125. V Cechách jsou
cisterciáci v Oseku a ve Vyšním Brodě,
na Moravě jest ženský klášter v Před
klášteří u Tišňova.

Katolíci ve Spojených Státech Se
veroamerických. Počátkem letošího roku
1906 je v celém tomto státě asi 65
milionů obyvatelstva. Mezi nimi je nej—
více katolíků. a sice 12,551944 proti
loňskému roku přibylo jich o 189.151.
Kněží je 14.484. 0 627 více, než rok
před tím, tedy připadne nyní jeden kněz
na 873 duší, což je jistě poměr dosti
příznivý. Z těchto kněží jsou 3695 ře
holníci, ostatní světští. Hoanstáí—ů cir
kevních je: 14 arcibiskupů a 90 biskupů.
Katolíci mají 11.814 kostelů, během roku
1905 přibylojich 427. Farních katolických
škol je 4281 s 1,066207 dětmi, k nimž
však nutno připočísti 163 461 dětí, které
jsou v různých katolických dobročinných
ústavech. Po katolících je nejčetnější
sekta protestantská methodisté, kteří
čítají 3,166 687 členů, o 20/(, víc než
vloni; tito mají 28 biskupů, 18.611 ka
zatelů, takže připadne na jednoho 170
oveček.

Katolící v Egyptě. Egypt má na 10
milionů obyvatelů, z nichž je asi 800.000
křesťanů, kdežto všichni cstatní jsou
mohamedané. Z křesťanů je asi 500.000
koptů, katolíků jen asi 65.000; tito jsou
skoro jen v obou hlavních městech:
v Alexandrii je jich asi 40.000. ostatní
jsou v Kairu. Potěšitelný zjev je, žeje
v Egyptě více ženských katolických
klášterů, které zdárně působí hlavně
u vychovaní mládeže a v opatrování
nemocných. Katolický arcibiskup msgr.
Briante sídlí v Alexandrii. Jesuité 3
Školní Bratří mají ve školách svých
v Alexandrii na 15 tisíc žáků. V Kairu
jest asi 800.000 mohamedanů a 300 mešit.
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cení Japonců na Víru Kristovu.
(Hlavní úmysl.)

poslední době za rusko-japonské války obrátilo Japonsko na sebe
pozornost celé Evropy, ano celého vzdělaného světa. Vždyť v no—
vinách, v řečích a všude jen mluvilo se o Rusích a Japoncích
spolu válčících. Oba národové měli své přátele. Jedni přáli Rusům,
jiní opět Japoncům. Oba národové statečně bojovali, mnoho vy—
trpěli, veliké přinesli oběti v té dlouhotrvající a ukrutné válce.
Každý asi myslil, že mohutná Rusie dosáhne vítězství nad tak
poměrně malým národem. A ejhle, tento malý národ důvtipem,
bystrostí a statečností svou dosáhl skoro vítězství. Každý se tomu
podivil! Ale netřeba se diviti, protože v poslední době učinili
Japonci veliké pokroky ve vzdělanosti a ve hmotném ohledu, tak
se stali Japonci ze všech národů na zeměkouli co do vzdělanosti
nám Evropanům nejbližšími. 'Přemnozí z nich studovali v Evropě
na wsokách školách a v jiných praktických odvětvích se dobře
u nás vycvičili a nyní toho umějí doma výtečně využítí. Jsouce

ostrovtipni a majice veliké nadání osvojují sobě snadno vědomosti a vymoženosti
.“kultury evropské. Povahy jsou Japonci čilé, odvážlivé a bojovné, při tom však
ipřímé, dobrosrdečně a laskavé. Tuto jejich povahu chválí sám první jejích missionář
;svatý František Xaverský. Mezi sebou i k cizincům jsou náramně zdvořilí, ve válce
“udatní a na slavné činy svých předků velmi hrdi. .Jsou Japonci výborní vojáci
i lodníci. Ale mají také nepěknou stránku ve své povaze, že rádi lichvaří, jsou
“velmi smyslni a nad míru ctižádostivi.

Náboženství mají Japonci dvojí: náboženství původní, domácí, šintoismus
a náboženství odjinud přinešené, buddhismus. V náboženství domácím vzdávají
poctu duším předkův a silám přírodním. Počet takovych duchů páčí se na miliony.
“Toto náboženství nemá žádných kněží, má jen strážce chrámové 'lyto staví nej
raději na krásných místech, na vrcholech kopců, na březích jezera na kraji lesa.
Věií v nesmrtelnost duše a odplatu po smrti, vše ostatní je samá pověra Hlavni
bohoslužba jejich jest boj proti zlým duchům. Buddhismus se dostal do Japonska
ve století šestém. Tenkrát ioku 525 dostal mikado Kiu-mei od krále korrojského
sochu Buddhovu, takové též knihy, korouhve a jiné takové“ věci darem. Podivno,
že národ tak důmyslný, jakým jsou Japonci, uctívá i zvířata, zvláště lišky. Jsou
Japonci velmi pověrčiví. Tak to bývá, kde není pravé víry, tamjest pověra a ne—
věra. Skoda, že nejsou všickni křesťany! Byl již počátek učiněn v 16. století,
a sice roku 1542 skrze tři portugalské kupce, kteří bouří zahnáni na pobřeží Kinšia
přistáli s lodí v přístavu města Kagosimy na jižním cípu ostrova japonského.
Tam se“ seznámili's Japonci a uzavřeli přátelství s jedním mladým šlechticem
Angeroo, jenž se jich o radu tázal ve mnohých věcech duchovních. Tito kupci
však neznajíce dobře jazyka japonského, nemohli mu všechny pravdy náležitě
vysvětliti, ale přece něco mu řekli, a to bylo semínkem, z něhož později nejen
Obrácení tohoto muže, nýbrž i přemnohých jeho krajanů vypučelo. Po dvou letech
Obrátil se onen šlechtic na radu jednoho z kupců Alvara Vaze k sv. Františku
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Xaverskému, který tehdý právě na missiích meškal v Malace v Zadní Indii. Být
od něho pokřtěn v Goe a přivedl světce do své vlasti japonské. Dostal na křtu
jméno Pavel a pomáhal sv. Františku a soudruhům jeho při založení křesťanství.
Roku 1550 rozloučil se svatý František s první japonskou obcí křesťanskou
v Kagosimě a Výdal se na dalekou nebezpečnou cestu do hlavního města říše
Miaka. Cestou založil několik obcí křesťanských a po dlouhé hádce, v níž proti
učencům japonským obhájil křesťanství, dostal povolení od císaře svobodně hlásat.
učení Kristovo. I vrátil se do Indie, přijal k sobě pomocníky a chtěl sám odebrati
se do Číny. Bohužel zastihla jej smrt 2. prosince 1552 na ostrově Saucianu.

Okolo roku 1577 bylo již v Japonsku na 700.000 křesťanů. Na to Vý
puklo zuřivé pronásledováníkřesfanů, které sice křesťanství neVýhubilo, ale dalšímu
vzrůstu jeho na dlouhá staletí přítrž učinilo. Tak se to opakovalo častěji. Křesťanství
se zase ujímalo, ale býlo opět pronásledováno, missionáři i křesťané noví vražděni
napořád. O kéž bý země tato býla brzo pokřesťaněna! Ale bohužel nedostává se
dosti apoštolských mužů a žen, kteří bý se obětovali a do Japonska za missionáře
putovali. Také přemnozí býlí z missionářů usmrcení od pohanů a proto se ne—
dostává dosti sil ku rozšíření virý křesťanské. Překáží také v díle tomto pastoři
evangeliětí, kteří ze hmotných a politických ohledů chtěji Japonce získat na svou
stranu. Proto musime mý katolíci jak modlitbou tak i dárkjr peněžnými podporovat.
katolické missie v Japonsku, abjr se nejen utěšená doba sv. Františka Xaverského _
vrátila, nýbrž aby jednou celá země stala se křesťanskou. Národ Japonský za
sluhuje toho, aby nejen co do vzdělanosti, ale i co do křesťanství stal se nám
úplně rovným. Dějž to Bůh na přímluvu svatého Františka Xaverského.

Obětování úmyslu denního. 

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmýslem, za kterým Tý sám na.
zemi nejsv. Srdcem snim Bohu chválý jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho neVýjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmýslý a mýšlenký, všeliké citý a žádosti,
všeliké skutkyr i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diet. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu za
milost obrácení Japonců na víru katolickou a na všechnýúmýslý,jež
doporučený jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitbý.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou sveho božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš “česko
slovanský! sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abých tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300,dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou ! (Pokaždéodp 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, svatý Cýrílle a Methode, orodujte za nás!

Hesloapoštolské:Modliti se za obrácení Japonců.

Úmysl v únoru: Farní duchovenstvo.

%%%%%%
Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Úmysly apoštolátu modlitby.
V lednu modleme se za obrácení Japonců na víru katolickou.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

Gue ' Na slavnost.: Umysly: \
'1. U. Obtezáni Páně Nový rok. — Dar sebezapření.Za ochranu v tomto

roce. Sv. Otec Pius X. Za trpělivost. Pronásledování katolíci Moudrost.
2. SL SV. Makaria, poustevníka (394) — Křesťanská láska k bližnímu.

Velepastyřové naší. 1- dvě sestry klášterní. Církev katolická ve Francii.
3. Č. Sv. Jenovefy, panny (512) — Za lásku k čistotě duše. Obrácení

hříšníků. Trpělivost v protivenství. Napravení mládeže. Za bázeň Boží.
4. P. Sv. Tita, biskupa mučedníka I. století. —- Za pevnou důvěru v Boha.
_ Křesťanské školy. Smíření manželů. Přemáhání sobectví a závistí. 1-otec.
D. S. Sv. Simeona Styl., poust. (459) — Věrné plnění povinností stavu.

Odstranění hříšné rozmařilosti. Vzpomínka na poslední věci člověka.

6. N. Zjevení Páně. Sv. tří králů. — Poslouchání hlasu milosti Boží.
Císař a král náš. Křesťanské sdružení dělnictva. Bojování proti nevěře.

7. Sv. Luciana. knížete muč. (312) — Časté příjímání nejsv. Svátosti.
1- otec. Šíření katolického tisku. , Zdar katolickému podniku. Nemocní.

8. SV. Severína, opata (4-82) —---Utlost svědomí.'Za svornost a jednotu.
Křesťanské vychování dítek doma i ve škole. Duše v očistci. Dar lásky.

9. St. SV. Juliany, mučednice (313) — Podpora chudých. Za dary Ducha
svatého. Odvrácení pohoršení. Obrácení odpadlíka. Mariánské družiny.

10. C. Sv. Pavla, poustevníka (342) -— Dar kajicnosti. Za Boží požehnání
podniku. Pohrdání rozkošemi světskymí. Zachování církevního postu.

11. P. Sv. Theodosia, opata (529) — Dar sebezapřeni. Za mlčelivost a
čístOtu srdce. Přemáhánízlychžádostí. Přemáhání opilstvíanestřídmostí.

12. S. Sv. Arnošta, biskupa. — Statečné vyznání víry. "rsestra klášterní.
Obrození křesťanského života. Posvěcení rodin. Odvrácení různic a svarů.

13._ N. Neděle 1. po zjevení Palné. Sv. Hilaria, biskupa a učitele círk. (268) —
Horlivost v konání dobrého. Katol. missie v Japonsku. Vytrvání v dobrém.

14. P. SV. Felixe z Noly, k. muč. (31.0) Dar pevné a živé víry. Katolické
, missie mezi černochy v Africe. Za živé i %dobrodince. Napravení rodiny.

15. U. Sv. Maura, opata ř. sv. Ben. (58/11)— Řád benediktinů. Láskak samotě.
Zdar katolickému podniku. Zbožné vychování mládeže. Umírající. jbratr.

16. St. Sv. Bohumíra, vyznavače řádu prem. (1127) — Pohrdání světem a
jeho radostmi. Setrvání v dobrém. Věrny strážce svatyně Mariánské.

17. Č. SV. Antonína, poustevníka (356) — Ucta k řeholím. Dar přemáhání
sebe. Obrácení nevěreů na víru katolickou. Církev katolická ve Francii.

18. P. Nastolení sv. Petra v Rímé. — Sv. OtecPius X. Oddanostk církví
svaté. Vítězství církve nad nepřáteli. Halíř svatopetrsky. Bohoslovci.

19. S. Sv. Kanuta, krále muč. ——Císař a král náš. Dar šlechetného srdce.
Obrácení. Anglie na víru katol. Za hojné kajicníky &horlivé zpovědníky.

20. N. Nedě/e 11. po zjevení Páně. Nej.—“V.Jména Ježeš. — Posvět' se jméno
Tvé. Přemáhání klení a rouhání. Obnova života křesťanského života.

21. P SV. Anežky, panny a muč; (304) — Následování této světice. Vroucí
láska k Srdci Páně. Dobročinné ústavy. Křesťanské vychování dítek.

22. . Sv. Vincence, jáhna, muč. (303) — Stálost u víře. Záchrana mládeže.
Kněz a jeho svěřenci. Za pokoj a mír v zemi naší. Katolické missie.

23. St. Zasnoubení P. Marie se sv. Josefem. Ctnost čistoty srdce.
Dobrá příprava ke stavu manželskému. Smíření manželů. Zbožná mysl.

Odpustky Ilit) dni la každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. J



(Dne ) Na. slavnost: Úmysíy: 1
24. Č. VSV. T imothea, biskupa muč. (97) ——-Dar poslušnosti k představeným.

Napravení zlých poměrů. Obrácení odpadlíka. ý rodiče. Dobrodinci.
25.1). Obrácení sv. Pavla, apoštola (35) ——Poslušnost ke vnuknutí Božímu.

Církev katolická ve Francii. Podpora katolického tisku. Apoštolát.
26. S. Sv. Polykarpa, biskupa muč. (165) »-—Svědomitost ve všem jednání.

Dobrý příklad rodičů dětem. Bohoslovné ústavy. 1- bratří. Dar čistoty.

27. N. Neděle Devítník. Sv. Rodiny. -——Posvěcení křesťanských rodin. Umírající.
Následování svaté Rodiny. Společná večerní modlitba. j' kněží. \“ otec.

28. P. Sv. Rajmunda, knížete. — Vnitrné sebrání mysle. Obhájcikatolických
zájmů. Pokoření nepřátel církve. Katolíci mezi protestanty. Umírající.

29. Ú. SV. František Sal., biskup a uč. círk. — (1622) ——Dar tichosti a
mírnosti. Církevní hodnostář. Úcta nejsvětější Svátosti. Obnova kněží.

30. St. Sv. Martiny, panny a muč. ve 2. stol. ——Setrvání ve ctnosti. Církev
katolická na Rusi. Pronásledování katolíků by odstraněno bylo. Totec.

31. č. Sv. Petra N01., zakl. řeh. (1256) __ Dobročinnost k chudým. Zemřelí
údové katolických bratrstev. Vyslyšení našich proseb. Duše v očistci.

Ud usti lllll dní za iažd' dubr' siutei konali na o úmysly.& P i l l ') J
Válka'rusko-japonská obrátila pozornost celého vzdělaného světa k pohan—

skému národu Japonců, kteří V posledních letech učinili veliké pokroky ve všech
oborech hmotných, ve křesťanství bohužel činí velmi malé, ba nepatrné pokroky.
Příčiny jsou rozličné. Pohanství a s ním souvisící život nevázaný zaslepuje' mysl
národa tohoto, aby vida neviděl a slyšc- neslyšel. Missionářů a katechetistů je také
velmi málo pro tak četný národ. Protestanté se též namáhají získat Japonce pro sebe
z ohledů hmotných a politických. Národ tento, praví msgr. Vay de Vaga, jest dnes
ve stáří jinošském; kdo si nakloní srdce jeho, tomu se oddá, tomu bude náležet.
Kéž bý vzbudil Pán nebeský mnoho horlivých, apoštolských mužů a žen, kteří by
obětavě pracovali na obrácení tohoto národa a pro spásu jeho věčnou. Dejž to Bůh
na přímluvu svatého Františka Xaverského.

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterym Ty sám na
zemí nejsv Srdcem svym Bohu chvály jsi vzdával a nvní v nejsv. Svátosti oltářní
po vši zemi bez přestání vzdáváš az do skonání světa, obětuji Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panný Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všcliké skutky i slova sva (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec, kurendá brn. 1886. č ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, za
milost obrácení Japonců na víru katolickou 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 \íarie! zachiaň církev, říši rakouskou, vlast naši & 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, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

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

Hesloapoštolské:Modliti se za obrácení Japonců;
Úmysl v únoru: Farníduchoven'stvo.

Tiskem & náhle-dem benediktinské knihtiekámy v Brně.



Škola Božského Srdce Páně.
ROČNÍK XLI. Vychází :

počátkem každého měsíce. \_
ÚNOR 1907.

Tys světlo k osvícení lidského pokolení María _roznítila, když jsi Krista porodila. Ty jsi okrasa
světa, kořen, z něhož vykvétá národům potěšení, blaženost a spasení. (Písní)

© přijď, ježíšil

Jak jen může Ježíš Kristus býti
mým na tomto světě přítelem.
s hříchem když _mne zří přátelství míti
svým to největším nepřítelem?
Hřích ten Ježíš hrozně nenávidí.
& já s hříchem své přátelství mám,
to bolí Ježíše, když mno vidí,
že hřích přítelem svým nazývám,

Hříchu, ty Ježíšův nepříteli,
přátelství své ti vypovídám,
a přístup do srdce mého celly
navždycky tobě zapovídám,.
hledět budu, bys do srdce mého
nikdy již, 6 hříchu, nevkročil,
zříkám se navždy přátelství tvého,
želím, že jsem ti kdy otročil.

Ano, otročil jsem, hříchu, tobě,
když jsem já tě svým přítelem měl,
vznešenější vše ničil jsem 'v sobě,
abych jen tvým choutkám vyhověl,
ty jsi mne sliboval mnoho medu,
vábil jsi mně jeho sladkostí,
za to však podával jsi mi jedu,
bys mne jím otrávil v krátkosti.

Díky vroucí Bohu, že otevřel
mé oči, dokud jest ještě čas,
že mně vnukl, bych na tě zanevřel,
a neposlouchal tvůj vábný hlas;
vždyť sám Ježíš teď se ke mně hlásí,
přátelskou mně ruku podává,
že málo přátel“ má, naříká si,
ač věrným přítelem zůstává.

Ježíš jest přítelem věrným stále
všem lidem v štěstí, i v neštěstí,
přítelem žehráka je i krále,
nepřítel však hříchu, neřestí;
proto musím navždy vyhostiti,
tebe, hříchu, ze srdce svého,
chci-li svým přítelem učiniti
Ježíše, přítele věrného.

Srdce své navždycky v této chvíli
před tebou, ó hříchu, zavírám,
Tobě však, Ježíši Kriste milý,
dokořán je celé otvírám,
() přijď, Ježíši, do srdce mého,
já Tvým, ty mým přítelem se staň,
a od hříchu, nepřítele svého,
srdce mé ostříhej vždy, & chraň!

ó přijď, Ježíši, ty nejvěrnější,
nejupřímnější příteli můj,
na mé pozemské pouti vezdejší
každé chvíle k pomoci mně stůj,
s pokušením k hříchu v těžkém boji
pomáhej mně, Pane, vítězit,
abych Tě v nebeské slávě Tvojí
věčně svým přítelem mohl mít.$$$? 1". Vrátil.



Svíce v životě katolického křesťana.
Ku svátku Hromnic. Podává Ignát Zhdněl.

\ vedenym obyčejem, že se
" světí v den Hromnic, čili

jak také říkáme ve svátek
Očišťování Panny Marie
svíce. S nimi pak pořádá
se průvod po kostele.
Svaté evangelium tohoto
dne nám vypravuje, že
když Ježíš čítal čtyřicet
dní svého věku, donesla
ho božská Matka, jak
tehdejší zákon předpi
soval do chrámu, aby
přinesla obět dvou holou—
bátek. Při té příležitosti

vzal božské Dítě na své lokte stařec

„Simeona osvícen Duchem svatým nazval
Ježíše »světlem, k zjevení pohanům a
k slávě lidu svého israelského.<< (Luk.
2, 32) Proto jest od pradávna zvyk,
že světí se v našich kostelích svíčky.
Při přemnohych úkonech užívá církev
svatá světla a svíček. Ze všech však má

pro jednoho každého z nás obzvláštní
vyznam svíce, jíž nám dali při křtu,
svíce, již máme v ruce, přijímajíce po
nejprv Tělo Páně, & svíce, již nám
dávají do ruky, když umírajíce ubíráme

se ze světa tohoto na věčnost. Jak důle

žité jsou tyto tři okamžiky v životě
každého z nás! Jak připomínají nám
vzácnou pravdu naší svaté víry. Kristus
je tvé světlo! Jaky' význam má svíce
při našem křtu, při našem prvém svatém
přijímání a při naši smrti budiž předmětem
následujícího rozjímání.

Svíce při křtu svatém.

Bůh nejvýš milosrdny dal nám všem
milost, že zrodili jsme se z rodičů kato—
lických, kteří donesli nás ke křtu svatému;
v něm přijati jsme byli milostí Boží za
údy svaté církve, za syny a dcery Krista
Ježíše, za spoludědice jeho říše. Když již
byl nám udělen křest svaty a na znamení,
že jsme nyní v milosti Boží, přikryl nás
kněz, udělující nám tuto svatost, bílou
rouškou, pak dodal kmotrům, kteří drželi
nás na svých rukách, rozžatou svící a
při tom říkal: »Vezmi svíci hořící a za
chovej bez porušení křest svůj, zachovej
přikázání, aby, až přijde Pán ku svatbě,
mohls vejíti s ním do věčny'ch příbytků
a dosáhl věčného života. <<

Tím že podána nám byla v tomto
přcdůležitém okamžiku našeho života
rozžatá svíce, chtěla nás církev napo



:menouti asi takto: Nyní jsi přijat jako
“úd svaté církve. Všechen život tvůj bude
pouť a nevíš, jak dlouhotrvající, bude—li
jen krátká nebo delší. Svět všechen tápe
ve tmách, miluje více tmu než Světlo,
„skutky temností jsou mu často milejší
mež světlo jasně, rozšiřující daleko široko
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bys mohl zahynouti, ale zavede tě
jako syna, jako dceru k Otci ňebeskému.

O zlatá dobo našeho mládí! Kde
jsou ty nezapomenutelně okamžiky, kdy
sedávali jsme u nohou, na klíně drahých
rodičů, kleří vykládali nám a vštěpovali
v paměť první pravdy našeho svatého

jas a zář. Nuže, přijmi tuto rozžatou
:svíci, abys nikde nenarazil nohy své
vltom nehostinném světě, abys nezbloudil
'na těch přerozmanity'ch cestách, máš
v tomto světle vůdčí hvězdu, která tě
nikdy neobelže, ale ukáže ti vše ve světle
pravém, povede tě na cestě, která, tě jistě
\dovede k cíli. Nebude ti žádnou bludičkou,
lákající tě na cesty nejisté, bažinaté, kde

náboženství. Jakou trpělivost měli, jak
byli nám andělem strážným. Věru, kdo
dospěl a zdrav zůstal bez všelikého úrazu,
neví, zač vlastně má rodičům svym dě—
kovati, zda za rovny vzrůst, zat zdravé
nohy, za zdravě oči, či za něco jiného?
Jak šťastni jsme byli v oněch letech ne
vinnosti, kdy ještě nopřiblížila se k nam
zloba lidská, v žádné podobě. Světlo

3
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svíce, již dali nám u křtu svatého, bylo
jasné a hřálo. Jasné, krásne, nevinné
bylo naše mládí, měli jsme srdce roznícené
k dobrému, měli jsme nejlepší úmysly
kráčeti po cestach, na něž nas uváděli
rodičové, učitelé a vychovatele. Tehdy
byla cesta naše posypána růžemi, trní,
jež je vždy při růžích, ještě jsme necítili.

.Svíce při prvním svatém přijímání.

Přišla doba zkoušek, doba pokušení;
doba, kdy vstupovali jsme v boj. I tu
vzala nás církev svatá jako dobrotivá
matka pod svou mocnou ochranu, vedla
nás k hostině lásky, v níž přijali jsme
samého Ježíše Krista pod způsobou
chleba v nejsvětější Svátosti oltářní. Je
zvykem, že drží dítky, které jdou ponejprv
k svatému přijímání, v ruce hořící svíci.
Jaky význam má obřad tento?

Srdce každého člověka touží po
příteli, kteryr by s námi sdílel všechny
naše osudy, dobré i zlé. Nikde na světě
nenajdeme lepšího, mocnějšího, včrnějšího
přítele nad Ježíše! Vola k nám pln nej
něžnější lásky: »Aj, stojím u dvéří a
tluku, jestliže kdo uslyší hlas můj a
otevře mi dveře, vejdut k němu a budu
s ním večeřeti a on se mnou.<< (Zjev.
3, 20) Držíce svíci u prvého svatého
přijímaní, odřekli jsme se znovu ďábla,
všech skutků, všech nástrah jeho, Ježíš
posilnil nás, chtěje stále u nás pře
bývati. Tloukl na naše srdce, my jsme
mu je ochotně otevřeli, vešel. Nedovolme,
aby odešel. Přinesl nám světlo, osvítil
nás, nedopustme, abychom chodili
v temnostech & konali skutky tmy.
Přičiňme se ze všech sil, abychom světlo,
jež rozžal v srdcích našich uchovali vždy,
aby v nás nezhaslo, ale stále svítilo.
Přijdou zlí lidé, kteří se budou namáhati,
aby zhasli v nás ono světlo. Zachovejme
čisté své srdce; zlé žádostí zakalují
jasné oko duše, tak že pak ani za nej—
jasnějšího dne dobře nevidíme. Nedávejme

z ruky světla, jež jsme přijali v tomto
předůležitém okamžiku svého života.
Vzpomeňme si na upřímnou radost,
která rozohnila tehdy srdce naše, jak
radovali se s námi naši rodičové a všichni,.
kteří byli přítomni této slavnosti. Jakymi
blaženymi city jsme naplnění, jak bylo
srdce naše plno nejlepších úmyslů a
předsevzetí.

A nyní ! S jakou bolestí vzpomíná
mnohy' na tuto blaženou chvilku svého
mládí, jak měl by příčinu zvolati s Jobem:
»Kdo mi dá, abych byl jako za měsíců
předešlých, jako za dnů, v nichžto Bůh
mne ostříhal? Když svítila svíce jeho
nad hlavou inou a při světle jeho chodil
jsem ve tmě? Tak jako jsem byl za dnů
mladosti své, kdyžto tajně byl Bůh
v stánku mém?<< (Job 29, 1—-4.)

Světlo v srdci našem snad davno

zhaslo; co učinily náruživosti, tma
z mnohých lidí? Mnozí nebděli a ne
ostříhali světla v srdci svém, odbočili od
cesty, která jest Ježíš Kristus. Tma jest
v jejich duši, světlo světa od nich odešlo,
neboť vyhnali je. Co bj si počali, kdyby
zavzněl z nenadání v noci, za tmy hlas:
»Připravte své lampy, rozžete je, neboť
hle, ženich přicházil<<

Svíce umírajícího.

Jest zbožným zvykem u mnohých
národů, že uchova si každý svíci, kterou
měl u prvého svatého přijímání a když
vola ho Pán k sobě, dají mu ji domácí
do ruky. Jak případné to upamatování:
zachoval jsi v sobě světlo, jež tehdy,
když ponejprv jsi přijal Tělo Páně,
Ježíš v tobě rozžehl? Vydej nyní počet
z vladaření svého.

Při křtu svatém, když přijímal nás
Ježíš Kristus za údy své církve, dostali
jsme též do ruky hořící svíci; kéž osvítí
nám všem, Pán světla, naši poslední
cestu, abychom šťastně dosáhli věčné
blaženosti. Když dávají umírajícímu svíci



do ruky, chtějí mu připomenouti: Ježíš
Kristus přijal tě do církve, jeho světlo
svítilo ti po celý život na cestu, osvě
covalo ji, hřálo tě svým teplem, nebude
dlouho trvati, státi budeš před ním a
„zeptá se tě: zachoval jsi neposkvrněné
roucho nevinnosti, jimž jsi oděn byl při
svatém křtu a přijímajc svátosti, hlavně
při svém prvém svatém přijímání? Máš
olej v lampě? Můžeš vykázati sc dobrými
skutky, za něž tě dobrý Spasitel odmění?
Byl jsi stromem, který nebyl planý, ale
nesl ovoce- dobré?. Maš—li olej ve své
lampě, raduj se, ale . běda, inemáš—li
žádné zásoby oleje! běda!

'Jen od nás, pokud žijeme, závisí,
_jaký bude tento poslední náš okamžik,
_jaké myšlenky ovládati budou srdce naše,
.když držeti budeme v třesoucích se rukou
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hořící svící a oěekávati soudce, který
souditi bude dle pravdy. Kéž nám všem
osvítí světlo toto cestu, vedoucí ku
věčnému světlu, kéž nikdo z nás není
tak neštasten, že by svíce tato znamenala
pro něho příchod do věčné tmy.

Choďme ve světle, milujme světlo,
iienáviďme tmu a skutkyr její. Prosme
úpěnlivě božskou Pannu, by osvítila náš
rozum, posilnila naši vůli, abychom stále .
v tomto slzavém údolí oblíbili si světlo, .
zamilovali si skutkyr světla. Až přiblíží
se okamžik poslední, kéž možno říci
o každém z nás: světlo věčné ať mu

svítí, at odpočívá ve svatém pokoji.
Kéž oděni jsme v tomto posledním, tak
důležitém okamžiku rouchem nevinnosti,
abychom vejíti mohli v říši Věčného
Světla.

JCŽÍŠI,

ežíši, pastýři dobrý,
jak jsi zarmoucen, až k pláči,
když vidíš, jak- mnozí lidé
ve svém životě nekráčí
za Tebou, který je vodíš
na dobrou, libou pastvinu,
a je uvésti chceš jednou
v nebeskou svou domovinu.
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Ježíši, pastýři dobrý,
mnozí Tebe opustili.

ra Tobě, pastýři svému
velkou bolest způsobili,
sami ale dostali se
hltavých vlků do moci,
a my Tě za ně prosíme:
ó přispěj jim ku pomoci!

pastýři dobrý.
Ježíši, pastýři dobrý,
své zbloudilé ovce hledej,
jim v moc ďábla pekelného
na věky upadnout nedej,
pomni, že i za ně jsi smrt
na kříži podstoupit zvolil,
že i za ně jsi krev svoji
do poslední kapky prolil.

Ježíši, pastýři dobrý,
() neustávej hledati
své ovečky pobloudilé,
snad se mnohé zase vrátí
zpět k Tobě. pastýři svému,
nemohouce již odolat
hlasu Tvému, když Tě budou
slyšet „Pojďte ke mně!“ volat.

Ježíši, pastýři dobrý,
Ty chceš, by v ovčinec jeden,
jímž jest na zemi Tvá církev,
celý svět byl jednou sveden,
() popřej též. aby věrné
i zbloudilé Tvé ovečky,
ve Tvůj nebeský ovčinec
uvedeny byly všecky ! .F. Vrátil.



Zpozdilé náhledy člověka netečného &pochybovačného u věcech náboženských

ivot jest krátký, smrt pakjistá;
nic není sto, aby zadrželo

— zdráv a silen pod sluncem
kráčí, sestoupí do hrobu.

Vlastní zkušeností se přesvědčí pak,
zdaž a kolik pravdy nalézá se v nauce
náboženské o povolání našem. Ani jeho
nevěra, ani jeho pochybnosti, ani rouhání,
ani úsměšky, ani netečnost, ani pošetilá
pýcha jeho nemohou potom změniti
opravdivý stav věcí. Je-li pravda, že jest
jiný svět pro nás, kde tresty připraveny
jsou zlým a odměna dobrým, zůstane to
i pravdou, byť by člověk netečný si jí
nevšímal anebo docela ji popíral. Proto
také se nic nezmění ve věčném zákonu
spravedlnosti, jestliže někdo v něj ne
věří nebo lhostejně se k němu chová,
tím si ani nezmění ani nezlepší osud,
který naň čeká. Nic nemůže sprostiti
člověka povinnosti, aby se o svůj osud
po smrti staral, neboť ten týká se jeho
vlastní osobnosti, a sice tak, jakoby byl
samojediný na světě. Musíme si jeden
každý přece pomysliti, že za nás neumře
jiný a že za nás nebude na onom světě
odpovídati jiný ani za to dobré, co jsme
učinili ani za to zlé, co jsme spáchali.
V tomto není zastoupení možné, zde
jedenkaždý sám zkusí, co si připravila
zasloužil.

Zdaž tyto úvahy nevyžadují, aby
každý důstojně smýšlel o důležitosti ná
boženství? Nevyžadují-li pravdy tyto,
aby každý pátral po tom pravém, co
náboženství v sobě chová? Zdaž není
tedy pošetilcem největším člověk, jenž
říká: »Nic mi na tom nezáleží, abych
se dozvěděl zda to je pravda či lež, já
se o to nestarám, a nechci o tom pře
myšleti.<<

Pocestný dorazivk široké řece, má
přejíti na protější břeh. Zdali pak tu
není místečko, kde by se pohodlně bez
nebezpečí mohl přepraviti? On to neví.
Jiní však cestovatele, kteří rovněž až sem
dorazili, prozkoumali hloubku vody a
všickni uznávají, že jistá smrt toho čeká,
kdo by jen tak méně bez obezřetnosti
se řekou pustil. Ale blázen řekl: »Mně

na tom nezáleží, < vkročil do hlubiny a
utonul. ']akovému cestovateli bláznivému
jest podobným člověk netečný ve víře a
náboženství.

Netečník nestarající se o náboženství„
jest v odporu s celou společností lidskou..
Neboť náboženství bývalo vždy a jest,
posud povšechnou záležitostí člověčenstva.
celého. Není nic důležitějšího pro zákono—
dárce, nežli aby zákony jeho dobré byly,.
rozumné a prospěšné, _a to mohou býti
jen tenkráte, je-li základem jejich nábo-
ženství, neboť Bůh jest nejmoudřejším.
zákonodárcem.

Učenci nemají vznešenějšího před—
mětu pro svá bádání nežli náboženství„
neboť ono tkví v moudrosti a vševě
doucnosti Boží a osvěcuje rozum lidský
tam, kde sám by ve tmách tápal. Pomníky,
zákony, spisy minulých věků svědčí o
snahách ducha lidského v ohledu nábo—
ženském; a spočetli-li bychom všecky
knihy sebrané v knihovnách světa, zajisté-
bychom viděli, že většina jich obírá se
předměty náboženskými; i podnes umění.
tiskařské rozmnožuje spisy také počtem
převeliky'm.

Z toho jest vidno, že společnost:.
lidská si náboženství všímá, že je jí
potřebou životní náboženství. A tu přijde
netečník a řekne: »Škoda zmařenéhor
času. Jake tojalové otázky! Vaši mudrci
jsou blázni, vaši zákonodárci prázdné
hlavy, celé člověčenství bloudí, jen já
činím dobře, když si náboženství ne—
všímáme O jaká to pýcha, ale při tom
jak slabá! Mudrcové všech věků, lidé?
nejlepší všech časů povstávají a. odpo-v
vídají netečníkovi: Ty kdo jsi, že nás
tupíš, že opovrhuješ nejvniternějšími city
srdce lidského & nejdražším dědictvím
člověčenstva? Ty kdo jsi, že vyhlašuješ
za ničemné a zbytečné, co bylo záleži
tostí celého světa po vše věky. Ci jsi'
snad vynašel už tajemství, kterým se
přemáhá smrt? Prach jsi, jenž zítra se
rozptýlí větrem a přece se domníváš
zjinačiti osud, který tebe čeká v krajině
neznámé.> Či snad je ti jedno, odměnu-li
dostaneš či trest? Či snad chceš odpo
věděti soudci, který tě jistě povolá před
soud svůj : »Co mi po tvých zákonech,.



po tvé bytosti?x O pohlédni jen na sebe,
na své chatrné ústrojí tělesné, které nej
menší příhoda zrušiti může, a které za—
jisté v krátce vezme za své. O sedni si
na hrob, sebeř se a přemýšlej! A tu za—
jisté neteěník, má—lijen trochu lidského
rozumu, bude z netečnosti své vyhojen
a přesvědčen, že náboženství jest nej
přednější záležitostí člověka; bude pře
mýšleti a se takto tázati: »Zdaž je to
možná, aby všechna náboženství byla
tolik hromadou bludu ?e

Všecka náboženství na světě uzná
vají nějaké nejvyšší bytosti — Boha!
Ale je—lipak vskutku Bůih? Zdali pak
celý svět jest opravdu stvořen anebo
povstal jinak — od koho? Po'hlédni
k obloze a rozhledni se po okrsku zem
ském; zkoumej sebe samého a najdeš
všude zvláštní pořádek, účel-nost, veliko—
lepost, a ptej se pak, jak se to vše stalo?
Snad náhodou? Co je to náhoda? Proč
se nyní neděje nie náhodou? Proč má
všecko svou příčinu ? Jdeš—liokolo veliké
a krásné stavby můžeš říci: vystavělo
se to samo beze stavitele? A co se může
říci o slabém díle lidském na světě, to
by platilo o tom vznešeném přednád—
herněm díle celého světa? 0 zdaž ne
musíme padnouti na kolena a klaněti se
tomu, který mocí vůle své všecko stvořil
a zachovává, jenž byl před tím nežli
svět byl — Bohu. Nemusíme nadšeně
s Davidem zvolati: »Nebesa vypravují
slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje
obloha! <<Kdyby nám řekl někdo, že náš
dům se vystavěl sám náhodou, tu bychom
měli takovou řeč za bláznovství; řekne-li

' však kdo, že svět není dilem Božím, že
povstal náhodou, to by mělo býti moudrou
pravdou? O jak bychom ve zdravém
rozumu poklesli!

Na světě jest různých náboženství
přemnoho a liší se od sebe naprosto.
Zdalijest pak možné, aby všecka pravdivá
byla? Může-li pak o jedné & téže věci
platiti »ano<< a »ne<<, nebo že je »bíláa
a také spolu »černáa? To zajisté ne.
Zidé očekávají posud Messiáše a křesťané
praví, že už přišel a dokonal poslání
své. *Coje pravda? Mohamedané praví,
že Mohamed byl největším prorokem,
křesťané jej mají za podvodníka. Co je
pravda? Katolici se drží své církve ve
víře a mraveeh jakožto učitelky ne
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omylně, protestanti to pepírají. Co je
pravda? Buďjedni se klamou nebo druzí;
nebot obě strany nemohou zároveň míti
pravdu. Proto tvrditi, že by všecka ná—
boženství pravá byla, a že tedy natom
nezáleží, je-li člověk křesťanem, židem,
Turkem či pohanem, je nesmysl. Všecka
náboženství praví o sobě, že jsou pravá.
od Boha pošlá, a zatím může to říci
o sobě jen náboženství jedno, neboťjen
to jest a může býti pravé, které dokáže
původ svůj od Boha; ostatní pak jsou
klam & mam a lež.

Nevěrec ovšem zase pravi : »Všecka
náboženství jsou klamná, není tedy třeba,
aby člověk se některého držel, je to
šalba a vynález lidskýx Kdo jest vyná—.
lezeem náboženské představy? Původ
náboženství nikdo neodhalí , neboťzahalen
jest ve tmách pravěku. Náboženství je
tak staré jako pokolení lidské. Vždyť
všudy od prastarýeh dob kde jsou lidé,
jsou také bozi, bohoslužba, oltář, oběti,
kněží. A náboženství nalézá se u národů
všech, 1 u těch, kteří stojí na nejnižším
stupni vzděláni. Odkud to? Nedá se jinak
vysvětliti, nežli že buď Bůh hned na
počátku se zjevil lidem a zjevení to potom
se udržovalo v lidstvu, nebo že nábo—
ženský cit vepsán jest Bohem stvořitelem
v srdce lidské. Proto náboženství jakožto
představa o Bohu a naší závislosti na.
něm není vynálezem lidským, nýbrž jest
původu božského. Ovšem že tento dar
Boží během věků v rozličných krajinách
anárodeeh byl změnen, zneuctěn, zlehčen,
lidskými přídavky obvěšen a až skoro
knepoznání zkomolen (jako u pohanů),
přece jádro zůstává vždycky z nesmrtel—
ného původu, byť i skořápka jeho zpo—
tvořena byla co nejvíce.

A tu tažme se, jest zjevení Boží
vůbec možné? Otázka táto znamená.
tolik, jako bychom se tázali, zdali onen,
od něhož máme řeč a slovo, t. j. slovo
spojené s poznáváním předmětu, zdali
ten menší jest, nežli dilo rukou jeho?
Zajisté že ne. Neboť má—li už člověk
schopnost a možnost, aby sdílel své
myšlenky a city se svým bližním, tu
zajisté i bytost ona neskončeně mocná
& moudrá, která nám to dala, musí míti
prostředky obcovati s tvorem svým a
jeviti mu svou vůli. Bůh duši naši stvořil
a osvítiti, poručiti by ji nemohl? Proto



je zjevení Boží lidem možné. Ale tu se
namítá: »Bůh jest příliš vznešeným, aby
se k člověku snížil a obcoval s ním.<<
Je to pravda? Vždyť snížil se tak, že
nás vůbec stvořil; při stvoření nás učinil
z vůle své, zjevením pak zdokonaluje
toto dílo své.

Od Boha máme všecky mohutnosti
těla i duše. Od Boha máme dar poznání,
neboť částí vtiskl rozumu našemu jisté
pravdy, částíudělil nám možnost, abychom
se jich dopídili. A mohl-li Bůh bez ujmy
své vznešenosti nám jisté pravdy oznámiti,
zdali by to nebylo nerozumné tvrzení,
že by se tím ponížil, kdyby nám pravdy
jiného druhu zvěstoval způsobem nad—
přirozeným '?Kdo odpírá možností zjevení
Božího, odpírá všemohoucnosti a mou
drosti Boží, zapírá takto Boha samého.

A ptejme se tedy dále; jest vskutku
zjevení Boží? Akde? Jest na světě spo
lečnost náboženská, která o sobě tvrdí,
že ona jediná má pravé zjevení Boží,
že je lidem hlásá, vykládá atak lidstvo
k Bohu a spáse vede. Tento smělý výrok
musí zajisté na sebe obrátiti pozornost
každého, kdo pravé náboženství hledá.

Která je to společnost, kdy povstala?
Její stáří obnáší už 1900 let, ale to jest
jen díl jejího bytí v celku, neboť počítajíc
nazpět klade svou kolébku hned do
prvních dnův světa. Ze již 1900 let
vskutku trvá a že spojena je s národem,
který až do počátku pokolení lidského
sahá, to dějepisně dokázáno jest nade
vši pochybnost.

A která je to společnost? Je to
církev katolická, která již 1900 let trvá
a která jest nástupkyní národa israelského,
jenž sahá až na počátek světa a choval
v sobě zjevení Boží od počátku. A které
důkazy uvádí církev tato na dotvrzení
pravdy? Mánato nejstarší knihu, kterou
svět zná; tato kniha obsahuje nejčistší
nauku mravů, podivnou soustavu zákono
dárnou a dějiny plné zázrakův. Až po
dnes nikdo nedovedl v pochybnost uvésti
knihu tuto, čemuž je se tím více diviti,
jelikož jsme ji zdědili po národu, kteréhož
vzdělanost nedostihla výše národů jiných,
starověkých. Kniha tato jest Písmo svaté
Starého Zákona.

A důkazy jiné? Kniha tato stará
naznačila, jak se přechod ze staré spo—
lečnosti israelské stane k nové společnosti

.
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křesťanské, že v předpověděném čase
přijde na svět Bůh a člověk, jenžto bude
vyplněním Starého a zakladatel Nového
Zákona; že starodávný věk byl jen stínem
a obrazem, že Bůh—člověkzaloží společ
nost, ježto církví katolickou nazýváme,
jí že přislíbí ochranu až do skonáni
světa, že krví svou zpečetí učení, které
na svět přinesl, že třetího dne po smrti
vstane z mrtvých, že sešle Ducha svatého
a že zase při skonání světa na svět
přijde, aby soudil svět.

Ale zdali se to také na někom vy
plnilo? Všecko se vyplnilo na Ježíši
Kristu, zakladateli církve.

Da-li pak člověk ten také důkazy
božství svého? Ncsčíslní zázrakové na—
svědčují tomu, a cokoli sám byl před—
pověděl, naplnilo se povždy a plní se
až posud podivuhodně.

A kterak byl život jeho? Obcoval
na světě, číně dobře, povrhoval bohat
stvím a slávou, trpěl nedostatky, potupu,
muka a posléze potupnou smrt. Jeho
život, jakož i smrt jsou povzneseny nad
všecku povahu lidskou.

A jaké jeho jest učení? Nikdy by
nedOSpělpouhý lidský duch, sebebystřejší,
k takovému vysokému stupni. Sebe větší
nepřátelé musí chváliti je a pokořiti se
před ním.

Jakou pak změnu způsobil člověk
ten v lidstvu? Vzpomeňme si jen jaký
býval svět za vlády Rímanův a jaký je
dnes. Porovnejte národy, k nimžto posud
neproniklo světlo křesťanství s národy,
kteří od mnoha věků žili v něm a kteří
zachovávají učení jeho, byť by je někteří
i porušili, a poznáte hned, jak blaho
dárně působilo učení Kristovo na lidstvo,
jak mravy jeho z ušlechtilé mysle po—
vzneslo, umění i vědy vzbudilo, ctnosti
rodinné i občanské utvrdilo a v celku
velice ku blahobytu a spokojenosti pozem
ské přispělo, kdybychom i pomlčeli o důle
žitém ovoci jeho pro život duši po smrti.

A jakými vládl Kristus prostředky,
jakou moci dokázal všecko to? Neměl
místečka svého, kam by hlavu svou
sklonil; vyslal dvanácté mužů do světa,
a to mužů pošlých z třídy lidstva nej
nižší, neumělých, nevědomých, prostých
rybářův. I rozešli se do čtyř uhlů světa,
národové slyšeli slova jejich, &hle, div
divoucí --—--uvěřili.



Zdali náboženství toto přestálo
'izkoušku pronásledování? Netolikojednu,
ale nesčíslnych. Krev mučedníků jeho
tekla proudy a stala se semenem novych
věřících. Proti němu obrátila se zuřivost
židovskáihmotná moc pohanstva, chtíc
ijméno křesťanské se země vyhladiti.
Moudři a učení tohoto světa vysílali
proti němu šípy své učenosti a pobouřili
proti Kristu vášně všeliké, vášně ducha
i srdce. Nelze učiniti ani kroku v dějinách
církve, abychom nenalezli nějaký pomník
„strašného boje, jaký bylo podstoupiti
církvi katolické proti moenářůmzemským,
proti mudrcům světa, proti nepravosti,
_získuchtivosti, předsudku a konečně proti
všem živlům odporu, jakých jen vyna
lézti možná. I z lůnu církve samé vyšlo
mnoho protivníků a nepřátel zarytých,
kteří se postavili do šiku odbojníků a
bojovali zarputile proti církví a usilovali
-o její zkázu. A hle, vše to nepomohlo!

Jakych pak prostředků užívali roz—
šiřovatele křesťanství? Život příkladný,
kázání provázené divy, toť jejich zbraň
;i moc! e se divy ty staly, nemůže ne
přítel sebe větší upříti. Vždyť obrácení
celého světa na víru křesťanskou jest
věru zázrak největší, a bez zázraku Bo—
žího nedá se mysliti ani vysvětliti.

Křesťanstvo čítalo a čítá posud mezi
svými vyznavači lidi nejšlechetnější, nej
slavnější, kteří kdy žili. Vzdělanost kře

sťanská daleko předčilavzdělanost starych
národů pohanských. O žádném nábo—
ženství se tolik nemluvilo a nepsalo,
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jako o křesťanském. Knihovny světa jsou
plny děl takových, a to od mužů nej
učenějších, nejmoudřejších, nejšlechet—
nějších, kteří svůj rozum pokorně po
drobili učení víry. Proto nemůže nikdo
říci, že by náboženství křesťanské toliko
mezi nevzdělanci kvetlo, neboť má zajisté
všecky známky pravdy, pochází tedy od
samého Boha. Ovšem duchové mělcí a
hlavy polovzdělané rády se od nábo
ženství odvracejí a je haní a pohrdlivě
posuzují. Ale o nich pravil již stary'
mudrc Bakon : »Moudrost povrchní odvádí
od Boha, ale důkladná přivádí kBohu.<

Duch lidsky nikdy zcela náboženství
nevyzpytuje, jako nevyzpytuje Boha.
I v náboženství jsou mnohá tajemství,
rozumu posud zastřená, tak jako v pří
rodě učencové nemohou všecko vybádati.
Vždyť nevíme ani všecko o sobě. Ne
víme co je náš duch, co naše tělo, my
jsme sobě pohádkou, nevíme odkud a
kam jdeme, proč žijeme atd., kdyby nám
to neřekla víra Bohem zjevena. Proto
také všichni starodobí i novodobí vzdě
lanci učení, zkoumatelé, chtějíce byti
upřímnymi &pravdivými, říkají: »Nevíme
všecko a nezvíme všecko, rozum náš na
všecko nevystačí, je slabým A tu ovšem,
kde nemůže duch lidsky proniknouti,
víra pomáhá, osvěcuje, poučuje a po
těšuje. Bez víry náboženské jest moudrost
lidská kusá a neúplná. Proto je nám
víry třeba a také se musíme o ni starati.

Dle „Balmesa“ Boh Bendl.

Naše boje a práce.

Který člověk podstoupiti musí
“v životě svém ty nejtěžší boje?
Jistě že ten, který se pokusí
.přemoci zlé náklonnosti svoje.

'To by naší prací mělo býti:
denně přemáhati sebe stále,
mad zlými vášněmi vítěziti,
w dobrém pokračovat dál a dále.

A proto když na nás doléhají
pokušení & zlé vášně prudce,
ó kéž mysle naše neklesají,
že podlehnem v kruté- s nimi půtce.

Že my vojíny jsme Kristovými,
Kristus že Vůdce náš, dobře víme;
v boji našem s náklonnostmi zlými_
s jeho pomocí my zvítězíme.

F. Vrátil.
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Otčenáš a pozdravení andělské.
Napsal Albd'n Stolz. Česky podává. Fr. .P. Kosík, katecheta.

eště nepřestanu a znova volám:
»Posvět se jméno tvéla
K okresnímu městu ubírá se volným
krokem stařeček,jehož hlava k zemi

skleněná, bělostnými šedinami jest
pokryta; toutéž cestou spěchá bledá
dívka, za ní ubírá se zamýšlený mladík,
a o něco později jde hlouček lidí, kteří
rozpustile cestou žertují. Kam jdou
všichni? Jdou k soudu. Posel doručil
jim obsílku, a mají se dnes dostaviti ku
přísaze. Proč mají přísahati? Nejedná
se o moc důležitou věc. Mají přísahou
stvrditi, zda Petr Pavla spolíčkoval, nebo
zdali si dva spolu nadali, anebo zdali
ukradený pytel měl díru na vrchu nebo
dole, nebo zdali kupec při koupi byl
málo neb hodně opilý, anebo něco podob
_ného. Jak často i pro malicherné věci
musí lidé přísahati! A mnozí nezkušení
lidé si myslí, že zbytečně snad i hříšně
v mnohých případech světští úřadové
přísahy požadují, neuváží, že páni soud
cové & úředníci, kteří přísahy požadují,
mnoho studovali & musí tedy mnohem
lépe věděti než obyčejný člověk, co pro
spěšno jest časnému ivěčnému blahu
lidstva.

Zcela. vážně však řečeno: Kdyby
někdo ostře nabitým dělem chtěl sestříleti
vrabce se střech nebo chrousty se stromů,
bylo by to pošetile bláznovství a snadno
by mohl poškoditi budovy, nebo stromy,
ba snad i někomu na těle ublížiti nebo
dokonce také někoho usmrtiti. A tak
podle předpisů mnohdy v malicherných
věcech musí soudní úředník žádali pří—
sahu. Přísaha jest věcí velmi důležitou
a svatou; kdo přísahá, béře Boha nejvýš
svatého & pravdomluvného za svědka,
že pravdu mluví, a v zástavu dává svou
nesmrtelnou duši a věčnou blaženost.
Proto přísahati jest jen tehdy dovoleno,
jedná—li se o zjištění pravdy v nejdůleži
tějších a nejvyšších zájmech společnosti
lidské, když jinak nemožno jest, správně
vyšetři'lia rozhodnouti záležitost spornou
(& pravý křesťan itu se ještě rozmýšlí).

Bohužel mnozí neštastní lidé mají
hříšný návyk při nejnepatrnějších věcech
všedního života Boha se dovolávati, na

své duše se zaklínati a pod. Takoví lidé
přísahy necení výše než obyčejný hovor
při sklenici; přísahají hned, jakmile
vlastní prospěch toho žádá. A proto
spoléhati na přísahy lidí podobného zrna
jest tolik jako věřiti nepoctivému židu,
který svou ctí se dokládá, že zboží své
za poloviční cenu prodává.

Jak bolno je pravému křesťanukterý
upřímně denně se modlívá Otčenáš, když
vidí, kterak takovými lehkovážnými přísa
hami jméno a čest iBoží se zlehčují,
jedná—li se o bídný mamon světský,
o bídný zisk, o opilství & rvačky. Tím
se zajisté lid znemravňuje &divočí, při
bývá křivých přísah, jméno Boží uráží se
způsobem nejhroznějším, a duše lidská
propadá ďáblu. Proč nevykoření se tento
neblahý zvyk?

0 vše možné nyní všude se usiluje,
petic podává se na tisíce, ale o to, aby
lehkomyslnč přísahy vymizely, lidé se
nestarají, ač za den vícekráte se modlí:
»Posvět se jméno tvé !“ Jaké to sobectví,
jaké bídné to prospěchářství, které se
jen tenkráte roznítí palčivou touhou,
když se jedná o prospěch vlastní, když
jedná se o to, aby ukojena byla bez
božná choutka! Jest to ovšem přirozenou
věcí V době, kdy horlivost pro čest a
slávu Boží apravé křesťanstvínení modou.

Protože tu a tam v době nynější se
přihodí, že mnohý k soudu volán jest
a tam se mu přísahati poroučí, obci.
v této věci prostému muži z lidu, který
si své křesťanské přesvědčení zachoval,
dáti radu, jak si má počínali. Především
ve svém srdci s Bohem se poraď a
vroucně k němu volej: »Pane, u Tebe
jest rozsouditi zda tato věc stojí za to,
bych pro ni jména Tvého se dovolával.
Ját se své strany mám v úmyslu zbožně
a s hlubokou uctivostí složiti přísahu;
pravdivou podrobuje se při tom rozkazu
představených. Tak smýšlej v srdci a
přísahej pak dle svého nejlepšího vědomí
a svědomí.

Komu však přísaha častým přísa
háním sevšedněla, komu vědomosti nábo—
ženské hlavně v krčmách byly oštěpovány,
kdo jest odhodlán i křivěpřísahati, žádá-li
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toho vlastní prospěch, tomu nešťastniku
věnuji tato slova: Na křtu svatém od—
říká se každý ďábla a uzavírá smlouvu
s Bohem, že jedině Boha milovati a
jemu sloužiti chce, a Bůh zase účastným
jej činí všech milosti vykoupení a nebe
mu zároveň upisuje, a kdo křivě přísahá,
ten vědomě &zúmyslně uzavírá smlouvu
opačnou s ďáblem: odřiká se totiž Boha,
zapisuje se ďáblu a peklo má navzájem
zato upsané:jest samovrahem své
duše. Ba ani vražda nebývá mnohdy
takovým hříchem jako křivá přísaha,
protože vražda nebývá spáchána s ta—
kovým vědomým úmyslem uraziti Boha
jako křivá přísaha. Proto Bůh žádný
druh hříšníků netrestá tak často smrtí
náhlou a strašlivou jako křivopřísežniky,
a neumírá-li náhle křivopřísežnik, tak
že se dá zaopatřiti svatými svátostmi,
umírá přece jako zatvrzelý hříšník a
nevyzpovídá se ani v hodince smrti
z křivé přísahy: ďábel činí jej němým
a slepým. A jest to spravedlivo &nutno,
neboť před žádným jiným hříchem ne—
bývá člověk již napřed důkladně poučen
jako před křivou přísahou, .nikde nestojí
kříž tak před očima, nikde nezdvíhají se
tři prsty do vyšky, a neříkají se svatá
slova jako při přísaze. Kdo křivě přísahá,
ten se rouhá a se zdviženou rukou pov
stává proti Bohu, jest velezrádcem a
nepřítelem krále celého světa, velikého
Boha. A spíše bude odpuštěno těm, kteří
jako židé a pohané Spasitele na kříž
přibili, nežli těm, kdož jako křesťané
křivě přísahali.

(Něco pro slabochy a zlomy—
slníky. Slova má nejsou snad namí
řena proti některému zvláštnímu stavu,
nýbrž proti těm, kteří svrchu uvedeným
způsobem se pohřešuji, ať jsou jakého—
koli stavu. "Vždyť při posledním soudu
vyšle každý stav za sebe jistý počet lidí
jak na pravici tak na levici, & tak také
nacházíme v tomto životě pozemském
v každém stavu koukol mezi pšenici).

Teď jsem vlastně ukázal, jak velice
a jak často bývá jméno Boží zneuetíváno;
velmi málo jsem však uvedl, jak bychom
jméno Boží ctíti a velebiti měli. _

Opět volám: »Posvěť se jméno
t v e !<<

Seděl jsem kdysi u stolu ve spo—
lečnosti několika pánů různého postavení.

Byl mezi nimi také vyšší úředník„
Mluvilo se o všeličems, a tu prohodil.
kdosi mezi řečí: zeměpán nemá práva
k tomu, aby obsazoval fary. Výrok tento
popudil onoho úředníka do té míry, že“
zlosti se třesa důrazně řekl: »Toho ne—
strpím, aby se zde proti našemu vladaři..
takovým způsobem mluvilo: byl bych.
nucen odejíti z této společnosti, kdyby
se podobné řeči opakovaly.<< A ještě—
více ostrých slov pronesl tento úředník..
— Jak pak, příteli, kdyby lidé, s nimiž
buď beseduješ nebo na cestě s trhu se
sejdeš, z tvého dobrého otce žerty si;
tropili nebo jej pomlouvali, dobré skutky
jeho zlehčujíce, nevšímal bys si těchto
řečí, zůstal bys lhostejným? Jistě, že ne:.
Vždyť komu zdravé srdce v prsou bije,.
ten toho nestrpí a nebude mlčeti, když.
někdo jeho otce o čest připravuje„
nýbrž on se rázně zastane napadeného
otce svého, byť by toho otec ani necítil
a hájiti se nemohl, protože v chladném
hrobě hlava ho již nebolí. Čest otcova.
jest každému hodnému ditku světější než
čest vlastní, jsouc hluboko zakořeněna.
v srdci vděčném.

A nyní, příteli, kdo je tvým nej—
vyšším vladařem, kdo je tvým pravým.
otcem od věčnosti? Onť je to, k němuž.
denně se modlíš a voláš: »Otče náš,.
jenž jsi na nebesích !<<Probíhá-li ti žilamiš
krev zdravá, vděčná a věrná, bije—liti'
v hrudi zbožné a dětinné srdce, pak je
tvou svatou povinností, především jiným—.
a z celé duše, ze vší mysli a ze všech:
sil svých si přáti, modliti se a volati::
»Posvěť se jméno tvé!<<A protože
toto svaté přání a tato modlitba v tvém;
srdci vždy má pláti jako věčné světlo
před svatostánkem, nemožno ti bude—
klidné a bez rozčileni naslouchati rou-
havým řečem lidí, kteří Boha a jeho
svaté náboženství řečí tupi. Hněv jest“
jedním z hlavních hříchů, ale někdy
hříchem jest, nevzplanouti spravedlivým
hněvem. Ty také povstaneš jako onen
úředník pro svého vladaře, jako syn
k obraně svého otce, a ráznou řeči“
zastaneš se ohrožené cti Boží, a učiníš—li
tak bez úspěchu, odejdeš od stolu a pro—
příště vyhýbati se budeš oné zpustlé—
společnosti a nečestnému domu. A nejen—
to. Viděls už někdy hrdého člověka?.
Poznals, jak veškerá jeho řeč jenom



"kolem jeho vzácného »Já<< se točí, jak
1ační & žízní duše jeho, jak všecko vy
nakládá k tomu, aby od světa byl chválen,
ctěn a oslavován. Jednej také tak! Mluv,
žízni a vynakládej všecko k tomu, aby
se víc a více vzmáhala a šířila čest a
sláva, ne však tvá, nýbrž Boží.

Ano, ohněm nadšenosti posvátné
vzplaň srdce tvoje pro čest a slávu Boží:
slovy uctivými zvelebuj jméno Boží a
přispívej svou hřivnou k tomu, by služby
Boží byly slaveny způsobem Boha důstoj—
ným; upozorňuj své bližní na velebnost
Boží, která za dne na zemi, v noci pak na
nebi se zjevuje; cti Boha svým šlechetným
chováním, podobně jako řádněvychované
dítě jest ke cti svému otci svým počestným
životem, a zvelebuj jméno Boží dobrými
& šlechetnými činy svými. Za tím účelem
dva způsoby tobě podám, jak bys totiž
dle sil svých mohl přispěti k tomu, by
jméno Boží víc a více bylo ctěno a
posvěcováno.

Země naše jest veliká, žijet na ní
1520 milionů lidí, přes '700krát více než
v naší vlasti Moravě. Ačkoli víra kře—
sťanská přes 19 set let trvá, strom kře—
sťanství zapustil kořeny do půdy světové
a ratolesti své rozkládá neustále, přece
jen asi čtvrtý díl, asi 480 milionů lidí
hlásí se k víře křesťanské, a jen na 300
milionů patří do naší církve katolické.
Mohamedánů a židů, kteří věří také
v jednoho Boha, jest asi 180 milionů,
a zbývající část lidstva, převeliká většina
jsou pohané, kteří ničeho nevědí o pravém
Bohu, a také ho nectí a nemiluji, nýbrž
žijí mnozí život ošklivější a zpustlejší
než němá tvář; a denně odcházejí tisíce
duši do domu věčnosti bez Boha s hroznými
těžkými zločiny. Bohužel, že velmi mnozí
z těch, kteří pokřtěni jsou, nejsou o nic
lepší než pohané, ba mnozí i pohany
ěasto překonají svou zpustlostí. Miliony
mezi nimi žijí v úplně nevěře nebo
v hrozné a hrubé náboženské nevědo—
mosti; ano i v našich milých vlastech
žijí dospělí »tak zvaní křestané<<,
kteří ani nevědí, kdo Kristusje,
kteří také pravého pojmu a zdravého
názoru o Bohu nemají, a proto nepo—
svěcují jména Božího myšlením, řečmi
a skutky nebo varováním se zlého.

4.4.

A mezi těmi, kteří sice ve svém mládí
ve víře křesťanské byli vyučováni, řádí
zhoubně nynější duch světa, který dusí
a ničí veškeru víru a lásku, takže divem
to nazvati možno, zachová-li si mnohý
aspoň jiskričku víry a lásky křesťanské
ve své hlavě; v srdci však a v životě
jejich panuje čiré a hrubé pohanství.
A proto nacházíme mezi tolika miliony
lidí jen málo těch, kteří jméno Boží
uctívají a posvěcují. — A dostalo-li se
tobě onoho velikého štěstí, že Boha znáš
a miluješ, pak jistě neodepřeš sebe
menšího dárku k tomu účelu, aby světlo
víry přineseno bylo a vzešlo těm, kteří
v pohanské nevěřežijí, aby tímto světlem
osvíceni procitli a povstali a jméno Boží
velebili a světili. Můžeš pomáhali mo—
dlitbou a sebe menším dárkem peněžitým
oněm šlechetným mužům, kteří jako
apoštolové v pohanských zemích víru
křestanskéu hlásají. Modlitbu dáš v ruce
Boží, dárek peněžitý svému duchovnímu
správci, který jej představenému missi—
onářů pošle. Přispívá—li vás několik
několika halíři, sejde se značná částka,
a Bůh, jenž .prohlédá srdce, přijme a
odmění dárek ten.

Ostatni, co ěiniti máš, jest, bys dle
sil svých se staral o to, aby v našich
vlastech bylo dostatek řádných kněží,
kteří by učili Boha znáti a milovati.
Ubývá kněžstva, přibývá lidi tohoto světa:
málo mladíků věnuje se duchovnímu
stavu, protože vychováni byly v duchu
světa, stali se lhostejnými u víře, protože
tupeni a hanobeni bývají kněží, takže
obětí nazvati musime, věnuje—lise někdo
v době nynější stavu kněžskému. V jiném
stavu dodělá se každý dosti brzo skvělého
postavení, ve stavu kněžském v době
nynější jest zakoušeti mnohému i bídy.
Modli se tedy k Bohu, by poslal hojné

' dělníky na vinici svou. Máš-li hodného
a nadaného syna, vychovávej ho řádně
a v bázni Boží, věnuj ho službě Boží,
stavu kněžskému, dojdeš jistě za to od
platy od Boha, uchystán ti bude poklad
v nebesích, jehož mol nežere ani rez
nekazí, nebot“ tím značně přispěješ
k tomu, aby jméno Boží bylo ctěno a
posvěcováno. »Posvět' se jméno tv él<<
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P. Dominik a 8ezu7 maria

Zivotopis sv.
Hlava druhá.

Jan v nemocnici Neposkvrněného
Početí. Jeho požehnání plná činnost.
Podivuhodné zachránění. Studium u
Otců Tovaryšstva Ježíšova. Vstoupení
do řádu zmírněných karmelitů. Smrt

jeho matky.
V tom čase, kdy se 11Jana 0 volbu

stavu jednalo, nalézal se v nemocnici
Neposkvrněného Početí šlechtic z Toledy,
Alfons Alvarez, jenž před ctí lidí uprchl,
celým srdcem blýskotavých rozkoší světa
se vzdal a svoji radost ve skrytém,
obtížném díle: v nejnižších a nejodpor
nějších službách u nemocných nalézal.
Byl veskrze proniknut velkomyslným,
na nejvýš pravdivým v živé víře kořenícím
smýšlením, jež divotvorný svatý Vavřinec
z Pauly přibližně těmito slovy označuje:
»Jak odporni jsou nemocní, hledíme-li
na ně očima tělesnýma, a jak naopak
jsou ctihodni, pohlížíme-li na ně z víry?<<
Proto nazývá je již svatý Vavřinec
»klenoty církve<<a svatý Jan Almužník
považuje je pány svými, sebe pak
služebníkem. Tento den Alvarez dověděl
se, v jak smutném postavení nalézá se.
Jan, o jehož ctnosti a řádnosti daleko
pověst rozšířena byla. I použil Bůh
spravedlivého muže tohoto za schopný
nástroj ku provedení záměrů svých na
Janovi a vnukl mu myšlenku, by Yepovi
z krušného postavení pomohl. Don
Alvarez došel k matce' Janově, zaprosil
o něho a dosáhl v krátce vyplnění prosby
své. V novém svém postavení, v němž
jeho hořící lásce široké pole se otevřelo
& kde všechna práce jiné pohnutky ne—
měla, než Pána Ježíše v jeho údech —
nemocných — obsluhovati — byl Jan
všecek jako u vytržení a sloužil s ne
únavnou obětavostí Bohu v nemocných
svých bližních. Se svatou pozorností
objevoval i ty nejtajnější potřeby ne
mocných a vyplňoval je dříve, než “jej
požádali, zcela dle příkladu božského
Spasitele, jenž pravil: »Otec váš nebeský
ví, čeho potřebujete a udělí vám toho
dříve, než jej prosili budete“ Láska je
vynalézavá. Tichost a jemná jeho mysl

Jana z Kříže.
byla onou mocí, jež drsná srdce a ne—
vděčné povahy v mezích udržovala a
tvrdou kůru ledu srdce jejich roztavovala.
Sv. Janu byli všichni stejně milí, právě
proto ion sám ke všem tentýž byl.
Láska jeho nezáležela ve prostém po
vrchním pocitu, jenž brzy přitahuje, brzy
odpuzuje, jeho láska žila na dně srdce
jeho a zapuštěny měla kořeny v živé
víře a proto byla vždy v Bohu, pro
Boha a s Bohem činna, neměnic se jako
zevnější okolnosti aneb lidé, jimž pro—
kazovánabyla. Nejodporněj ší, nej trudnější,
již nejvíce práce vyžadovali, byli mu
velmi míli; ano větší opuštěnost takřka.
ponoukala jej, aby takovým trpícím
zvláštní péči skýtal, podobně tomu, jenž
všechny miloval až ke smrti, ale přece
veřejně- vyznal: »Nepřišel jsem pro
spravedlivé, ale pro hříšníkyla Jan byl
vždy přívětiv k jiným, veselý u sebe,
těšil se se svatou sdílností s radujícími
a rmoutil se jako něžný otec s truchlícími.
Zkrátka: Jan byl milosrdný. V tom právě,
vedle zřejmého působení milosti Boží,
spočívala ta moc a mohutnost, s níž
nejuzavřenější srdce ze snění budil,
lehkomyslné ku přemýšlení, zoufající
k důvěře, zahanbené ku klidu přiváděl
& všechny alespoň spokojené se svým
stavem činil.Přivší své horlivosti, s kterou
neústupně službě Boží se věnoval, věděl
přece dobře, jak s evangelickou chytrostí
času si “ušetřiti, aby se modlitbě a roz
jímání o utrpení Páně věnovati mohl.
Svému tělu, jež vždy za svého nepřítele
považoval, dopřával jen málo odpočinku
a to na holé slámě. Potravy požíval jen
tolik, kolik k udržení života potřeba
bylo. Tak činil již nyní velké pokroky
na cestě, pro niž jej Bůh vyvolil ——na
cestě nejpřísnějšího pokání.

Ač nám není sice za povinnost
uloženo po celý život pokání činiti jako
sv. Ján, přece nemůžeme uzavříti sluchu
svého i v našem změkčilém století onomu
napomínajícímu hlasu svaté církve, naší
matky a vychovatelky, jež učí nás,
s jakou přísnosti vládnouti máme tělu
a duši své. A každý, kdo jen poněkud
ví,jak mnoho politování hodného v našem



nitru se nalézá a jak hluboko bez sebe—
zapření člověk klesává, poznati musí
důležitost požadavku tohoto Krásně do
tvrzuje slova naše svatý Rehoř Veliký:
:»Máme každý nepřítele svého v sobě;

_'_jeto naše tělo, jež v hříchu je narozeno,
fhříchy nasyceno, již od původu svého
'pokaženo &zlými zvyky ještě zkaženějším
'učiněno. Odtud přichází, že tělo “tak
prudce proti duchu se vzpouzí, vždy
reptá, nikdy poddati se nechce, k nedo
volenému ponouká, rozumu neposlouchá a
:žádným strachem udržeti se nedávám
“Kdo by tu ještě nepoznával v něm svého
- úhlavního nepřítele,pramen všechnízkých,
:zlých žádostí, pyšných myšlenek, lehko—
.myslnosti, původ zlého v myšlenkách,
chtění a žití? Může-li býti urputnějšiho
bližšího nepřítele, a neměl-li by se tedy
bdělým okem ostražitosti sledovati a
pevnou zbraní pokání odrážeti? Kdo
tělo své nezřízeně miluje, jemu nic ode
příti nechce, ale ve všem jemu hoví,
“ten ztroskotává takovouto láskou lásku
pravou. Samoláska a láska Boží si odpo—
rují. Taková laskavost, taková útrpnost

__jestplna hrůzy; neboť co jest po takové
lásce, která tělo miluje a ducha ničí,
o hlínu pečuje a vzácný drahokam: duši
v propast zkázy vrhá? Pravdy tyto dobře
pochopili první křesťané a svatí všech
dob, dobře je uvážili a proto též, ač
tělo vší silou tlačilo je k zemi, bylo
obcování jejich v nebi. Tak dělo se
iu sv. Jana. Všichni, kdož s ním obco
vali, byť iz povzdálí, byli počínáním
jeho mocně dojati; ano sám Pán potvrdil,
jak milým jest mu Jan pro mohutnost
myšlení a lásky své, potvrdil to divem,
podobným tomu, jímž jej jako pětiletého
hocha zachránil. Stalo se to takto:

V nemocnici byla studně, jež, ač velmi
hluboká, přece neměla zábradlí, Yepez
pohroužený cele v Boha a v práce svého
povolání, sebe pak téměř úplně zapomí
naje, upadl jednoho dne do ní. Všichni,
již viděly jeho pád, přiběhli hned plni
strachu a úkosti, nebot znali hloubku
studně a mysleli, že jistou smrt nalezl
v zrádném tom živlu. Jejich bolestný
nářek a vzlykání pronikaly až ke dnu.
Tu však z hloubky ozývá se hlas: »Nebojte
se o mne, jsem v bezpečí, hoďte mi jen
provaz !<<Učinili tak a v několika minutách
objevil se veselý obličej Yepa. Zahrnut
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jsa otázkami o tom, jak byl zachráněn
vypravoval s obyčejnou sobě prostotou,
že se mu, když padal, zjevila paní ne—
vyslovitelného půvabu, která roucho své
rozestřela, aby jej od úrazu ochránila
a že v tomto přívětivém objetí vznesla

- se s ním nad zrcadlo hladiny a zde jej
držela, až ostatni ku pomoci mu přispěli.
Všichni byli ovšem nemálo užaslí nad
zázrakem na Janovi učiněným, ano odšté
chvile začali i Jana jako div mezi lidmi
ctíti. Usta i srdce všech se radovala &
naplněna byla díkem k Bohu & milené
nejblah. Panně, že byl zachráněn od
jisté smrti miláček jich všech.

A podobným spravedlivým díkem
Marii, pravé matce milosrdenství, jež
denně zázraky činí, aby vysvobodila duše
z hrozné propasti hříchů a'z příšerných
sítí a osidel pekla, nechť naplněna jsou
srdce všech křesťanů a ústa všech ať
chválu Marii pějí a duše láskou přepl
něné nechat důvěřují této matce své,
o níž sv. Bernard tak pohnutlivě praví:
»Přeblažená Panno, mohli-li by o tvé
laskavostí mlčeti ti, kteří tě vzývali a
tys jim přispěla? Velcbíme a oslavujeme
všechny tvé ctnosti, chválíme tvé panen—
ství, podivujeme se tvé pokoře, ale milo
srdenství tvé, ()Panno, líbí se nám nejvíce,
na útrpnost tvou myslíme častěji &vzý—
váme ji úpěnlivěji.<<

Don Alfons, jenz vždy jasněji po—
znával, jaký to poklad v Janu se skrývá.
chtěl nechati Jana vystudovati, na kněze
vysvětiti a jej pak kaplanem v nemocnici
učiniti. Proto posílal jej ke ctihodným
Otcům tovaryšstva Ježíšova, kde po
krátkém zopakování toho, co v Medině
se naučil, vstoupil do filosofie. Toto velmi
namáhavé a unavující studium, které
zvláště v tehdejších dobách tím nesnad—
nější bylo, že se nejvíc () Aristotela
opíralo a s nejtvrdší neústupnosti od
náhledu jeho upustiti nechtělo, nedělalo
mladíku žádných obtíží. Předstihl v krátce
všechny spolužáky, ač oni více času ke
studiu měli než on, jenž po škole nepře
tržitě v nemocnici sloužil. 'l'ento pokrok
v učení l'iepřicl'iázeljen z ostrovtipu jeho
rozumu a věrnosti paměti, kterýmiž dary
jej Bůh tak obdařil, ale ještě více z jiných,
vyšších příčin.

I—Ilavnípříčina jeho pokroku byla
ta, že vše pro Boha činil a tím i jemu



“Pánve všem, v malém i velkém, v lehkém
i těžkém, v obsluze nemocných jakož
i ve studiích bohatě žehnal & jej sílil.
-O Janu můžeme říci v nejušlechtilejším
smyslu slova -: »Non scholae, sed vitaea ;
ne pro školu, ale pro život, jímž Bůh
_jest, se učil.

S Bohem jest vše lehkým! V první
knize královské se praví: »Bůh jest pán
védomostí.<< Po íilosofiiozaěal se učit
bohosloví. Že Jan i v tomto odvětví,
v němž všechny otázky k Božským a
církevním věcem se vztahují, ve skvělých
zkouškách ukázal hluboké pojmutí a
pochopení, netřeba pochybovati.

Když všechny přípravy byly ukon
čeny, jednalo se donu Alfonsovi již jen
o to, aby vroucně milovaný Jan na kněze
vysvěcen byl. Ale právě toto vřelé přání
narazilo na překážku nemalé váhy: na
hlubokou pokoru svatého bohoslovce.
Právě bylo uprázdněno místo nemocen—
ského kaplana a don Alfons chtěl této
vhodné příležitosti použití a Jana přiměti,
aby ono místo přijal. Tak dostali by se
nemocní do výtečných rukou a též chudá
matka Janova byla by zaopatřena výnos
nějším postavením svého syna. Nebylo
:zajisté ono přání dona Alfonsa nic hříš
ného a Jan by byl přijetím tohoto úřadu
důkaz synovské lásky k nouzi trpící
matce své podal; ale on odporoval tak
dlouho, až před Pánem a s Pánem věc
'tu promyslil. Tak dělávali to svatí všech
dob, když se o přijetí úřadu kněžského
;z rukou biskupových jednalo.

Kdo věž vystavěti chce, musí dle
slov sv. evangelia napřed promysliti, vy—
.stači—lis penězi, aby pak pro nedostatek
prostředků nemusel začatou stavbu nedo
Íkončenu zůstavíti. Kdo chce válčiti, zkoumá
napřed, jak četný jest nepřítel, aby, jsa
snad v nepoměrné menšině, poražen nebyl.
Chce—li někdo břímě nésti neb vrcholu
hory dostoupiti, přemýšlí napřed, jsou-li
uzpůsobilá k tomu ramena a nohy.

Kdejestvšak nákladnější stavby, vše
:strannějšího boje, obtížnějšího břemene,
nebezpečnější výše, než je stav kněze,

Jenž sebe i jiné má vzdělávati, říši hříchu
& dábla vyvraceti, za svoji a druhých
duši zodpovídati a právě proto doko—
1nalosti křesťanského života dosáhnouti?
Kde jest pád bližší a strašnějši, břímě
armohonásobné, konec nešťastnějši, nežli
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u špatného kněze? »Hodnost kněžlx,
praví sv. Hieroným »jest velmi veliká;
když však kněží hřeší, jest i pád jejich
velmi veliký. Těšme se, když jsme dosáhli
této hodnosti, bojme seale pádu! Není
radost z vysokého úřadu tak velika jako
bázeň z vysokého úřadu se sřititia.
A medotekoucí sv. Bernard si stěžuje:
»K zástupu starostí mých a ku tíži strachu
mého přidružuje se i ten svízel, že zkou
maje svědomí své vlastní i duší mně
svěřených, nemohu jich dostatečně po—
znati, obojí je mně nocí a přece obojí
jest svěřeno mé ochraněc.

Zajisté veliké pravdy, zvláště uvá—
žení hodné pro křesťanský svět, aby se
pro vlastní svůj prospěch za všechny
kněze modlil a půst i zdrženlivost v suché
dny, jež na úmysl tento ustanovenyrjsou,
svědomitě zachovával; uvážení hodné
pravdy i pro ty, kdož po vznešeném
stavě kněžském touhu v sobě citi, aby
dříve přísně se zkoumali a snad nepo—
volaně do svatyně se nevetřeli; jsou-li
však od Boha povoláni, aby byli věrným
obrazem pastýře dobrého a ne jenom
nájemníky. Sv. Jan zdvojnásobil tehdy
své modlitby a v slzách nejryzejší pokory,
která na přijetí takové cti sotva pomysliti
si osměluje, volal často k Pánu: »Ukaž
mi cestu, kterou bych dle Tvé vůle kráčeti
měl, a ty, svatá Panno, jež jsi vždy mou
ochranitelkyní byla, budiž mi i vůdkyní
ve věci, při niž () mé věčné blaho se
jednáa. Jak důležito jest, při volbě stavu
předevšim Boha a spásu duše své na
paměti míti; jak přežádoucí jsou to
požadavky zvláště tenkráte, když se
o stav po celý 'život trvající jedná! Vše
prchlé, náruživé, jen pozemské, všejedno
stranné vypočítávání budiž do pozadí
zatlačeno a na jedinkou vůli Boží zřetel
nás obrácen, neboť jen pod tou pod—
mínkou hodni jsme obdržeti světlo, sílu
a vytrvalost s hůry ku provedení předse—
vzatého. Vůle Boží jest cesta ke spáse.
Glověk, který zde volí, co Bůh chce, ten
zvolil si Boha, ten hledá upřímným srdcem
Boha a též jej nalezne.

Neméně dobrým jest před volbou
stavu tázati se nejen osvícených přátel
Božích o radu, ale i uvažovati, stačí-li
síla duševní í tělesná ku vykonávání
stavu zvoleného, modliti se co nejhor—
livěji k Bohu, nejsv. Panně, Matce dobré



rady, složiti životní sv. zpověď a tak
v stavu posvěcujíci milosti očekávati
osvícení s hůrý. Taková volba zajisté
kýženěho výsledku se nechybí. Shledá—
váme tak i u sv. Jana. Kdvž jednoho dne
se zvláštní horlivostí a zbožnosti s Pánem
obcoval, slyšel hlas: »Budeš mi sloužiti
v řádě, v kterém mnoho přiSpěješ ku
obnovení prvotní kázně<<.Tato slova tak
se mu vryla do srdce, že se mu později,
kdykoli sina ně vzpomněl, zdálo, že je
v původní jasnosti slyší. Nicméně byla
však tato slova příliš všeobecna, než abyr
z nich s určitostí mohl vůli Boží poznali ; ,
proto pokračoval horlivě v modlitbě, abyr
jasným vysvětlením byl obdařen. Toto
nezjevil mu sice Pán zřetelnými slovy,
ale přece z příhod a okolností mohl
vyrozuměti vůli Boží. Otcové karmelitáni,
mírně řehole (obyčejně obutí karmelitě
zvaní) byli právě tento čas povoláni do
Medíny. Tito mužové b_vli zvláštnímu
uctívání Panny Marie oddáni a tím více
pro službu její nadšeni, čím více cítili
ochranu její. Nový klášter byl zasvěcen
sv. Anně. Jan, který s nevyslovitelnou
touhou hledal přístavu, kde by dle úradku
Božího zakotviti mohl, slyšel o založení
tohoto kláštera a tušil, že jej Bůh tam
míti chce. Proto ustanovil se na tom,
že do tohoto řádu vstoupí. I odebral se,
když byl již jasně své nitro prozkoumal,
ku svému dobrodinci, donu Alfonsovi,
děkoval mu za všecku prokázanou lásku

a pospíchal ku představeněmu karmeli—
tánského kláštera, kdež pokorně i úpěnlivě
prosil o řeholní roucho. Pověst o jeho
ctnostech již jej býla předešla a tak
přijetí jeho usnadnila. V několika dnech
poznali, že ctnosti jeho nejsou zdánlivý,
a za krátký čas došlo k obláčce. Bylo
to 24. února, v den sv. apoštola Matěje,
jehož jméno jemu těž dáno. Bylo 'mu
tenkráte 21 roků. Chudá jeho matka
ztratila tenkrát, po lidsku řečeno, útěchu
a podporu svého života. Ale poněvadž
vždy Boha milovala, byla již obětem
zvyklá a nýní korunou nejkrásnější ozdo—
bila tý oběti své, když syna svého
dobrovolně a ráda se zřekla dle příkladu
Matkjr Boží, která též Syna svého jedi—
něho v obět Bohu přinesla. A Bůh náš,
Pán neskonale dobroty, ano, abychom
tak řekli, vděčnosti, uznalosti- & velko—
mýslnosti, přijehož vzpomínce s prorokem
voláme: »Roztává led duše mě, když na
Tě myslím, Bože můj<<; nenechal tuto
upřímnou obět matký našeho světce ani
na zemi bez odměny.

Povzbudil během několika roků
srdce sv. Terezie, že sama převzala péči
o chudou vdovu a odevzdala ji duchovním
svým dcerám v Medině. Ve středu těchto
Bohu zasvěcených panen žila ještě matka
světcova delší čas jsouc všemi milována.
Smrt její spadá v dobu, kdy sv. Terezie
a sv. Jan začali reformovati svůj řád. Byla
pohřbena rovněž v klášteře medinském.

(P. d.)

———-—++e++———

Buď vůle Tvá!

Ne ten, ko mi říká „Pane, Pane,“
vejde do království nebeského,
do nebo jenom ten se dostane,
kdo činí Vždy vůli Otce mého;
jedenkrát pronesla slova ta
Ježíšova ústa přesvatá.

Proto každý čiň vždy vůli Boží,
zachovávej jeho přikázaní,
když Bůh na tě křížek jaký vloží,
jej trpělivě nes bez reptání,
rei si: Ruka Boží laskavá
mně k nesení kříž ten podává.

„Buď vůle Tvál“ zbožně k Bohu vzdechni,
neštěstí když jaké potká. tebe,
pomni, že za strasti zdejší všechny
odměnou tobě Bůh chystá nebe;
byt kříž tvůj byl těžší sebe víc,
jdi věčné odměně klidně vstříc.

Co Bůh činí, všecko dobře činí;
i když ruku svou vztahuje k trestu,
obrátit člověka často míní
s cesty bludné na pravou zas cestu;
Bože, vůle Tvá se s námi děj
a nám všem dojíti nebe dej!

F. Vrátil.-——-=>€oe——==———
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Proč jest nám církev naše milá a vzácná?

ílá a vzácná jest katolíkovi církev

[ 1 jeho proto, že jest v učení vírya mravův neomylná. Duch
svatý proto od Krista církví

jeho poslán byl, praví Tertullian, aby
byl učitelem pravdy. Sv. Cyprián napsal
o neomylnosti církve katolické tato slova:
»Církev jest nevěsta Kristova, kteráž

Žklesnouti, chybiti & zblouditi nemůže.—x
Sv. Augustin pak docela praví: »Svatému
evangeliu bych nevěřil, ale pro vážnost
.církve věřím.<< Církvi Kristově pravé
'přináleží pravý smysl Písma svatého vy
"kládati, v rozepřích a pochybnostech ve
víře rozhodovati a stanovíti, které že jest
“pravdivé zjevení Boží a úplně, čisté učení
Kristovo. A v tom musí býti neomylná,
:neboť tento článek spočívá na moudrosti
.a i přípovědi Krista Pána samého.

Ne jednotlivci udělen jest dar ne
':omylnosti, »neboť jeden jest toliko mistr
Kristus“ (Mat. 10, 10.), nýbrž církev
..sbiskupy a římským papežem dohromady
:sjednocená má dar neomylnosti. »Kdo
'vás slyši,<< vece Pán, »mne slyší, kdo
“vámi pohrdá, mnou pohrdá.<< (Luk. 10,
16.) A zase: »Kdocírkve neposlechne,
budiž tobě jako pohan & publikán.<<
:(Mat. 18, 17.) Proto praví sv. Augustin:
»Odpírati tomu, co obecná církev smýšlí,
nejsmělejší jest bláznovství.<< V tomto
:smyslu zove sv. apoštol Pavel církev Boží
sloupem a utvrzením pravdy, nebot píše
v listě svém k Timotheovi takto: »Totot
krátce píši tobě, abys věděl, kterak máš
'v domě Božím obcovati, kterýž jest
-církev Boha vživého, sloup a utvrzení
_pravdy.<<(1. Rím. 3, 14—15)

Kdyby církev zblouditi mohla, pak
by Pavel, nazývaje ji sloupem a utvrzením
;pravdy, sám v blud uběhl, pak by Pán
.Ježíš svému zaslíbení nevěrným se stal,
Ducha svatého zpět povolal a církev
..svou ne na skále, nýbrž na písku zbu—
doval; my ubozí bychom pak v nejistotě

ovězeli, větrem lidského mínění a učení
co nejvíce zmítání jsouce, ncdospěli
bychom k jistotě co pravda ješt. Jak by
se to srovnávalo s moudrostí Kristovou,
.když by církvi své poručil: »Jděte &učte
všecky národy, učte je zachovávati vše,
430 jsem přikázalsvám,<< kdyby tatáž
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církev mohla se odchýliti od toho, "čemu
Kristus učil a čemu aby se učilo lidstvo
chtěl, jak by se dosáhlo učelu, který
Kristus si vytkl, aby království Boží na
zemi bylo založeno, království pravdy
božské? A kde by zůstala otcovská peč
livost a láska Kristova k duším ne
smrtelným, když by učení, od kterého
by jejich život a Spása závisela, nemohly
dostávati čisté, neposkvrněné? Zdaž by
pak byla vina na nich? Z toho ze všeho
nutně plyne, že Kristus Pán odevzdav
církvi učení své & nařídiv jí, aby je
hlásala, musel dáti & také dal jí dar ne—
omylnosti, dar Ducha svatého, takže ve
věcech, víry a mravů blouditi nemůže,
jsouc vedena duchem pravdy. Mnozí od—
loučivše se od církve katolické, hledají
jediný pramen víry svě vPísmu svatém.
Ovšem je to také pramen víry, neboť
je to slovo Boží; avšak slovo to není
tak jasně, potřebuje výkladu, poznámek,
a ty zase může činiti jen církev ne
omylná. Pustí—li se do výkladu Písma
jednotlivci, byt sebe více učení, jak zku
šenost ukazuje, bloudí v mnohých věcech.
Jeden vykládá tak, druhý opačně, třetí
zase jinak, co je tedy pravda?

Dobře proto pravil onen učený
pastor protestantský o bibli: »To jest
kniha, ve kteréž každý hledá víry své,
a každý také víru svou vskutku nalézá.“
Vezměme jen na příklad slova Kristova
při poslední večeři: »Totot je tělo mě a
totoť jest krev má.<< Kolíkeré výklady
učiněny jsou o těchto slovech, a to vý
klady sobě navzájem odporující? Jen
jediný výklad může býti pravdivý, a to
jest onen, který podává církev Páně
Duchem svatým řízená o nejsvětější
Svátosti oltářní. Kam bychom dospělí,
kdyby každý si Písmo vykládal podle
svého? Tu by bylo výkladů kolik lidí,
a přece jen jeden výklad může býti
správný. A konečně, kdo nám ručí za to?
Kdo. nás ujišťuje, že -v bibli jest slovo
Boží? Zase jen církev, nebot ona byla
dříve nežli Písmo svaté Nového Zákona:
teprve po založení církve byly psány
jednotlivé části Písma svatého, od církve
za slovo Boží, pravdivé _uznány a také
čteny a vážený. S vážností církve kato
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]ické stojí i padá také vážnost Písma
svatého. Luther sám, ač se od církve od
loučil, přece vyznává: »Církev ani nemá
ani nemůže blouditi, lži a chyby před
nášetí, nebo ústa Boží jsou ústa církve. <<
A protestant Beza praví: »cháš—li se
řádnými pastýři poučiti, jakým právem
se ovečkou Kristovou čítati můžeš?<<

Víme z dějin církve, že hned
v prvních dobách křesťanství se věřící
utíkali k církvi, kdykoli zachvacovaly je
rozepře a pochybnosti ve víře, a proto
až posud katolík v záležitostech víry své
církve neomylně se drží a dle výroků
jejich se spravuje.

Katolíkovi jest církev jeho milá a
vzácná dále, že jen v ní nalézá celé
a úplné učení Kristovo. Písmo svaté,
které Odpadlíci od církve za hlavní a
jediný pramen víry své uznávají, nepo
stačuje k dokonalému poučení našemu
ve všech'věcech naši duše, neboť není
v něm slovo Boží cele a úplně obsaženo.
Vždyt' evangelista Jan v evangeliu svém
zřejmě dosti dosvědčuje, řka: ».lestit pak
i jiných mnoho věcí, kteréž činil Ježíš,
kteréž, kdyby měly všecky každá ob
zvláště napsány býti, mám za to, že by
ani svět nemohl pojmouti knih, kteréž
by napsány býti měly.<< (Jan 21, 25)
A jinde zase praví tentýž apoštol Páně,
řka: »Mnohě zajisté divy činil Ježíš před
obličejem učedníků svých, kteréž psány
nejsou v knize této.<<(Jan 20, 30.) Proto
také se apoštol Pavel na živé slovo církve,
čili ústní podání odvolává, když v listě
k Titovi piše lakto: »Z té příčiny za
nechal jsem tebe v Kretě, abys to, čehož
se nedostává, napravil.<< (Tit. 1, b.)
A k Timotheovi píše: »Měj vždy příklad
zdravých slov, která jsi slyšel ode mne.<<
(2. Thim. 1, 13.) A dále di: »A což jsi
slyšel ode mne před mnohými svědky,
to zase poruč věrným lidem, kteříž
způsobni budou, by i jiné učili. <<A Thessa
lonské napominá tentýž apoštol, aby se
řídili i ústním podáním a písmem, řka:
»Protož bratří stůjtc a zachovávejte
ustanovení, kterýmž jste se naučili buďto
skrze řeč anebo skrze list náš.<< (2. Th.
2,15) Pak samo Písmo svaté dokazuje
tradici, čili ústní podání církve, že pra
menem jest víry.

A také se všickni starodávní učitelé
církevní ve spisech svých na učení od
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svatých apoštolův ústně hlásané odvo
lávají. 'l'ertullian, jenž již roku 192
o církvi psal, praví: »Těchto a jiných
těmto podobných naučení, chceš—limíti
zákonní upsání, nižádného míti nebudeš,
jestit ústní podání zde tobě původcem,
obyčejem, tvrditelem a strážcem učení
takého.<< A spisovatel slovutný ()rigenes
docela píše : »To jedině za pravdu máme,
co církevnímu a apoštolskému podání
v ničem na odpor není.<<

A v 5. století vykládá svatý biskup
Jan Zlatoústý podání takto: »I vysvít'át',
že apoštolé nezaznamenali v listech svých
všecko, nýbrž že mnoho také odevzdali
beze všeho zaznamenání a následovně,
že i toto hodnověrné jest, pro kteroužto
příčinu také podání církve hodnověrným
býti uznáváme: odevzdali nám to, dosti
na tom, dále se neptej.<< A sv. Augustin
dí : »Mnohot'jest ještě, co všeobecná církev
zachovává, což se tak věří, jakoby to
nařízení apoštolské bylo, ačkoli to nikde
psáno se nenalézá.<<

Nám pak katolíkům dobře jest po—
věděno, že Kristus Pán jenom ústně učil,
a také svým apoštolům nikoli psáti, ale
ústně jeho božské učení zvěstovati všemu
světu poručil, řka: »Jdouce učte všecky
národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatéh0.<< (Mat. 28, 19.) Také
jest nám vědomo, že někteří z apoštolů
docela nic nepsali, a jiní nemohouce obcím
křesťanským ústně naučení dáti, příleži—
tostně to učinili písmem, proto také jest
Písmo svaté toliko částí slova Božího,
a to částí ze živého pramene ústního
učení, jež se z úst božského Spasitele
světa vyprýštilo. Kdyby byl Spasitel
chtěl, aby Písmo bylo jediným a do
konalým pramenem víry jeho, byl by
zajisté sám psal a svým apoštolům také
vše napsati velel, což se však nestalo.

Církev svatá stála již na skále slova
Božího a zplodila veliký počet svatých
a světic Božích, a jistě nebylo Písma
žádného, nebot“ apoštolé začali psáti své
evangelia a epištoly později. Proto praví
dobře protestant Lessing: »Tradice (ústní
podání církve) je ta skála, na niž církev
Kristova vzdělána jest, ne písmo.<< Kře
sťanská víra nestojí biblí ani s ní ne
padá, nebot byli křesťané, ano ještě
bible nebylo. Před koncem 3. století nc
byly „ještě všecky knihy Nového Zákona



pohromadě, a přece bylo již tehdy dosti
pravých učedníků Kristových.

Pěkně o tom vykládá zase dotčený
Lessing, řka: »Celé náboženství Kristovo
se vykonávalo dříve již, nežli některý
evangelista něco psal. Křesťané modlili se
tehdy již modlitbu Páně, prvé než svatý
Matouš ji napsal. Podobně se přisluhovalo
křtem svatým nežli slova při křtu užívaná
sv. Matouš byl napsal. Jestli tedy nebylo
v tomto ohledu zapotřebí, aby první
křesťané čekali na spisy apoštolův a
evangelistů, proč by byli museli v ohledu
jiném na ně čekati? Mohli-li dle před
pisu ústně podaného se modliti a křtíti,
mohli také i v jiných včcech, které ne
vyhnutelně k víře křesťanské patří, se
říditi ústním předpisem.<< Jinde zase dí
tentýž:
zachovati od porušení, tak rovněž mohl
itradici zachovati od porušení.<< Církev
svatá teprve části psaného Písma svatého
porůznu se v rukách kněží nebo obcí '
křesťanských nacházející pečlivě sbírala;
toutéž péčí však i tradici, neboli ústní
podání apoštolské ze spisů sv; Otcův a
hodnověrných spisovatelů prvních století,
jako včelka med z květů ssajicí, čerpala,
a obojí psané i nepsané slovo Boží
jakožto drahý klenot z dědictví Kristova
pravověrným dětem svým k zachovávání

„ podávala. Dvěma tedy svědky stojí všeliké

»Jako mohl Bůh Písma svatá
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slovo; písmem i tradicí, ježto sobě oba
polně sviti, praví protestant Grotius.

V Písmu svatém, zvláště v epi
štolách Pavlových jsou mnohá temná a
neurčitá místa, která důkladného vy
světlení potřebují. Sám svatý Petr píše
o tom: »Jsoutě v epištolách jeho ně
které věci nesnadné k srozumění, kteréžto
neučení a nestálí převracují, jakož i jiná
písma k svému vlastnímu zahynutí.<<
(2. Petr 3, 16.) Vždyť časem i sami
apoštolě nepostřehli smyslu slov Páně,
takže jim to Spasitel kolikráte vyčítal a
potom zevrubně slova svá vykládal.
Mnohá pak místa Písma zdají se docela.
sobě odporovati, tak na př.: »Já a Otec
jedno jsmex (Jan 10, BO.), a zase: »Otec
větší mne jest<< (Jan 14, 28.). 'l'u zajisté
jest potřebí výkladu rozumného a jedině
pravého, a ten dává církev; tak v tomto
případě prvější slova pravil Pán Ježíš
maje namysli svou božskou přirozenost,
a druhá slova děl, maje na mysli lidskou
svou přirozenost; obojí je tedy správné,
ač by na první pohled sobě odporovalo.
A v církvi svaté katolické nalézá katolík
obojí pramen víry Kristovy, ústní podání
iPísmo svaté, a to obě ve stejné vážnosti.
Proto má záruku, že v církvi katolické
jedině má celé a úplné učení Kristovo,
pročež jest mu církev jeho tak milá a
vzácná. Boh. Bendl.

Blahoslavení tiší. Za našich roz
bouřených a rozvášněných dob, kdy jedni
proti druhým povstávají, jest pravověrným
věřícím Kristovým potřebí, aby zacho—
vávali klid a umírněnost. Tím již velikou

*mají moc nad rozvášněnými nepřáteli.
Krásný příklad dává nám sv. František
z Pauly. Sotva že veliký tento muž
životem i slovy započal dílo své v Italii,

v tu hned proti němu povstal v Kalabrii
jakýsi řeholník a jal se jej osočovati a
haněti po celém okolí, nebot sám sebe

. považoval za znamenitého kazatele. Cim
dále tím více vzrůstala vášeň v srdci
tohoto muže, až posléze se odebral na
místo, kde přebýval sv. František. Když
tam-docházel, seděl světec právě před
svou chatkou. Sotva že jej protivník
uzřel, jal se, celý hněvem rozpálený,
hanětí a tupiti sluhu Božího až běda.

Než, 'sv. František vyslechl tiše všecky
tyto pohany a nadávky. Konečně však
se zdvihl, přistoupil k haniteli svému,
pojal jej vlídně za ruku a uvedl jej do
své komůrky. Tu vyňav několik žhavých
úhlů z ohně, podal je rozlícenému hosti,
řka: »Na, tu máš, ohřej se, vidím,.že
je ti zima. Co se bojíš? Hoříš všecek
ohněm pro toto slovo Boží, a hle, upro
střed ohně je ti tolik zima? Nuže vezmi
do ruky toto uhlí, neboj se, neuškodí
tobě.<<Rozzlobený host vida, co se děje,
že František vlídný právě zázrak učinil,
žhavý uhel bez pohromy v ruce drže,
celý zdřevěněl údivem. Potom padna
k nohám světce, prosil jej za odpuštění
a od té doby sám se dal na pokání.
»Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vlád—
nou budou,<< řekl Spasitel. BO„ Hema

***škšlE-Jlé
4.
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z cest kněze
Několik vzpomínek z církevního & náboženského života v cizině.

Slavnost Božího Těla v Cařihradě.

Byl jsem v Cařihradě právě v den
Božího Těla. Lasně z rána sloužil jsem
mši svatou vPéře v klášteře františkánů,
kdež nebylo mnoho lidí. Na ulicích nikde
neviděti nějaké slavnostní nálady, anebo
že by byl svátek, vždyť slavívají zde
v týdnu tři dny za svátky, Turci mají
za den sváteční pátek, židé, jichž je zde
dosti mnoho, sobotu a _křestané všech
vyznání neděli. Proto že všechna tato
náboženství jsou v Cařihradě zastoupena,
nelze poznati, který den je vlastně dnem
svátečním. Obchody jsou vždy po celý
den otevřeny, život pouliční je po všechny
dny úplně týž, není ani nějaké změny
ani nějakého rozdílu.

Procesí pořádá se v den Božího
Těla z kostela, v němž sídlí zdejší kato
lický biskup a jemuž se říká francouzský,
leží daleko od břehu mořského, v před—
městí. Byljsem ještě v klášteře frantiskánů
navštíviti svého přítele, nyní již zesnulého
P. Angeliho, generálního komisaře Svaté
země, kterými zrazoval jíti ku kathedrále,
neboť bylo pod mrakem a tedy málo
naděje, že by šel průvod ven z kostela.
Ale neodolal jsem, vzdyt v den Božího
Těla byl jsem doposud vždy- přítomen
průvodu, myslím si, půjdu do stoličniho
chrámu Páně, nepůjde—liprůvod ven na
ulici, bude uvnitř v kostele.

Protože bylo ještě dosti času, šel
jsem do kostela františkánů, kdež právě
sloužil mši svatou svým obřadem kněz
arménský. Byl oděn pluviálem bílé barvy,
před pozdvihváním obrátil se několikráte
k lidu a žehnal jej velkým křížem, při
pozdvihování obrátil se tváři k lidu uka—
zuje Tělo Páně i kalich s krví nejsvětější.
Kdo z přítomných byl téhož vyznání,
hned přišel k oltáři, tam si klekl, aby
byl blíže svému knězi.

Vyšel jsem ven z kostela a ač nejisté
doposud bylo počasí, jel jsem koňskou
drahou až ku kathedrále, zasvěcené Duchu
svatému. Je poněkud zastrčena od hlavní
ulice, blízko obrovské jízdecké kasárny,
kdež i umístněna kadetní turecké škola.

Hned za kasárnou, kde končilo se
v tu stranu město, bylo krásné údolí;

protože je kasárna na výšině, ovládající
širé okolí, je odtud pěkný rozhled; lze
pozorovati více kasáren, obrovské cvičiště,
kde právě cvičila jízdná pěchota, ano
nedaleko jsou i staré hradby, vystavěné
ještě před dobytím Cařihradu. Co mohly
by vyprávěti? Byltě Byzant, jak dříve
se nazývalo toto město, dobyt a ztro
skotán třikráte a Cařihrad též třikráte.

Kathedrála nemá průčelí jak již
zmíněno do hlavní ulice, ale ve dvoře
ústavu sester Naší Panní ze Sionu, kterouž
kongregaci založil P. Ratisbonne; je
nádherná, krásná stavba po způsobu
starokřesťanských basilik s rovným
stropem, třílodní. Nad hlavním oltářem je
pěkný obraz, představující seslání Ducha
svatého, též jest několik postranních
vkusných oltářů, ozdobených pěknými
sochami iobrazy, vůbec činí kathedrála
dojem skvostný jak čistotou tak i ve—
škerou úpravou. Dnes byl veškeren kostel
naplněn věřícími, kteří očekávali začátek
mše svaté, již sloužil sám biskup a jež
měla začíti () desáté hodině.

Podivil jsem se, že byla jen tichá,
při níž nezpíval lid, ale na kruchtě jen
tenorista notoval italskou píseň, chvilemi
připojil se k němu druhý zpěvák, basista
a zpívali dvojhlasně, místy i bez průvodu
varhan. Varhany hrál varhaník po italsku,
to jest hodně vesele, že to chvílemi připa
dalo, jako by zněl do uší kolovrátek.

Ač venku poprchávalo, přece vyšlo
procesí ven, pořadatelé ujištovali, že není
nepohoda tak veliká, že déšť snad za
chvíli ustane. Všechna svobodná děvčata,
nejen malá, ale i velká byla oblečena
v bílých šatech za družičky, větší měly
v ruce košíčky s květinami, menší nesly
malé prapory podobné kostelním, vyro
bené ne s papíru, ale z látky a ozdobené
různými obrazy svatých. Za děvčaty šla
dlouhá řada chlapců, z nichž někteří byli
odění v salonní černý oblek, někteří měli
červené kardinálské taláry, větší hoši
nesli prapory buď s obrazy svatých nebo
nástrojů umučení Páně. Za těmito chlapci
šli teprve ministranti, jichž bylo asi še
desát, v ruce měli košíčky, z nichž sypali
na cestu trávu a květiny.



Šlo se postranními ulicemi, kdež
byly vesměs jednopatrové domy, přiná
ležející katolíkům, buď Francouzům nebo
Italům. Ve všech oknech byly hořící
svíčky, kolem nichž stály květiny a
z některých oken mimo to visely dolů
koberce.. Průčelí domů byla vyzdobena
květinami a prapory všech barev, silnice
byly posypány červeným pískem, travou
a květinami.

Sám biskup nesl Nejsvětější pod
nebesaim, jež nesli bohoslovci, po obou
stranách biskupa i za ním šla turecká
stráž, vojáci s nastrčeným bodákem,
připadalo mi, že nejsou čestnou stráži,
ale spíše ochranou proti surovosti a ne
kázni Turků, která by snad mohla vzpla
nouti proti »džaurůme, nevěříeím.

Oltáře, postavené u domů byly s_ice
jednoduchy, ale vkusně okrášleny zelení,
květinami a koberci; lid zpíval po cestě
iu oltářů jen latinsky »Pange linguaa;
nebylo modliteb u oltáře žádných, biskup
položiv Nejsvětější na oltář, zanotil
»Tantum ergo<<,a když sloka tato byl pře
zpívána, dal požehnání a šlo se k dalšímu
oltáři. Bohužel začalo, právě když ubíralo

-u hlavního oltáře chorálně

se procesí od třetího oltáře ku čtvrtému,
silně pršeti. Nikdy nezhlédl jsem na obli—
čejích lidských takového sklamání, řekl
bych zděšení, jako zde; bylo jim čísti na
tváři, jak všechny dospělé i děti bolí,
že se jim taková radost a takové očeká
vání zkazilo!

Kdo chtěl súčastniti se dalších ob
řadů, šel zpět do blízké kathedrály, kdo
nechtěl, stoupl si ku dveřím otevřeným
některého domu. Též jsem kamsi vstoupl
a sotva mne domácí uzřeli, ptali se, jsem-li
katolický kněz, azvali, bych nestál v prů
jezdu, ale šel dále do světnice, též přišel
domácí pán a představil se jako italský
kupec.

Mysle, abych neurazil těchto dobrých
lidí, šel jsem na chvilenku do pokoje,
brzy však odešel, řka, že bych rád byl
přítomen ukončení bohoslužby. Když jsem
přišel do kathedrály, zpívalo kněžstvo

»Te Deum
laudamus<<, »Bože chválíme Tebe<< bez
průvodu varhan. Svatým požehnáním
byla slavnost právě v poledne o dvanácté
Skončena- Ignát Zima.

Z Následováni Krista.

Synu, Slyš, co pravím tobě:
chraň se vždy zvědavosti
& přílišných nikdy sobě
nepřipouštěj starostí.

Co po tom ». tom člověku
je tobě, () synu můj?
Svého života ve věku
mne ty věrně následuj.

Co ti po tom, jak se chová'
v životě svém ten a. ten,
jak jedná a jaká slova
z úst mu plynou každý den?

Nebudeš ty za jiného
Bohu odpovídati.
ale za sebe samého
účet musíš vydutí.

triků!

Nechť bližní tvůj jiné klame.
dojde také na něho,
mne zajisté neoklame,
byt oklamal každého.

Já znám všecko, synu milý,
o co lidé horují,
znám i to, k jakému cíli
jich úmysly směřují.

Já těž jednomu každému
podle skutkův odplutím,
nebem člověku dobrému,
zlého v peklo zatratím.

Mně všecko buď ponecháno,
ty vždy v dobrém míru buď,
a pokoj, jehož ti přáno,
ze srdce si nevypuď.

Nechtěj marně vyzvídati
život bližních, synu můj,
pilně hleď však oto dbáíi,
at je svatý život tvůj.

»Nic nedbej, o milý synu,
nikdy jména velkého,
které podobno je stínu,
nic přátelství mnohého.

Že ty věci způsobují
v srdci tvém roztržitost,
a je velmi zatemňují,
to si vem na. vědomost.

Synu, pevně umiň sobě
nevyzvídat marnosti,
& já přijdu zjevit tobě
božských slov mých tajnosti.

Vždy hleď na modlitbách bdíti
a. mně srdce otevřít,
ve všem, všude, ve svém žití
hleď se vždycky pokořit.

Pane, toto přání Tvoje,
jež jsi mi dal poznati,
chci uložit v srdce svoje,
dle něho vždy jednati.

F. Vrátil.



Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER

ll. Dravci v missiích.
Píše P. A. Boyer, představený stanice v Utinty.

Tigr a pardál nežijí v horké Africe.
Za to jsou tam tim četněji zastoupeni
lev a levhard a jsou stálým a vážnýí'n
nebezpečenstvím pro lid a stáda. Poda—
řilo—lise jedné z těchto strašných koček
vysoký a silný palisádový plot přelézti
& do ohrady se vloupiti, padá jí deset,
třicet, padesát ano i sto kusů za oběť.
Není téměř missijní stanice, která by
takovými nočními vpádv dravců nebyla
citelných škod utrpěla. Černoši jsou v té
příčiněvelmi nedbali a neopatrní ; každou
chvíli bývají od drzých vetřelců o jeden
i více kusů dobytka oloupení.

Zbrocen krví prchá lupič se svou
kořistí. Jednou ji donáší svým mladým,
jindy uschovává ji na příští den. Mnohdy
viděti levharda vysoko ve větvích stro
mových; jest i výborným lezcem, jenž
vylézá i do koruny stromové. Tam nalézá
také svou obyčejnou potravu: Spícíopice.
Jak často slyšíme v noci na výšinách
kolem stanice sv. Josefa v Utintě smrtelné
chrochtání přepadených, které se dostaly
do drápů levhardovy'fch. Opice i levhardi
vyskytují se ve zdejších krajinách velmi
často. Mohli bychom ovšem obou velmi
snadno postrádati. Opice sestupují ve
velkých hejnech do polí a pustoší je
velice, není—lizvláštních polních hlídačů.
Zaženeme—li drzou chásku, ustoupí na

nejbližší stromy u skály a pozorují z bez—
pečné vzdálenosti, co se dále dítí bude.
Sotva jsme se však obrátili, vrací se zase,
lámou stébla kukuřice a vytahují batáty
(zemáky), maniokové kořeny ze země.
Také za stavby missijniho domu měli.
jsme s milými opičáky nemalé potíže.
Sotva že dělníci ze staveniště se vzdálili,
přicházely opice houfně z blízkého lesa,
staveniště obsadily, všecko prohlížely,
vším viklaly, zkrátka počínaly si tak
nestoudně, že bychom byli nejraději všecky
postříleli.

Velkým dravcům snažíme se ubrá
niti strychnínem. Hned první dní po
založení Utility, — bydleli jsme ještě
pod stany — darovali nám černoši krás—
ného kohouta. Za soumraku stalo se
zvíře kořistí levharda, který se byl před
očima našich dětí až k samým stanům
odvážil. Opatření svítilnou pátrali jsme
v houští po lupiči. Lomoz a křik ho
bezpochyby zastrašil; pustil svou kořist,
kterou jsme polomrtvou našli v křoví.
Vzali jsme zvíře s sebou, zabili j e, rozřízli
a posypali maso jedem. Potom položili
jsme kohouta na totéž místo, kde jsme
ho byli nalezli. Příštího rána ho tam
nebylo, ale loupež byla pomstěna; statný
levhard ležel mrtev nedaleko v lese.

Jestliže jsme během let jenom málo
dobytka pozbyli, mají velkou toho zásluhu
naši pastýři pro svou bdělost a srdnatost,



Jeden z- nich shromažďoval své stádo
!( návratu, když najednou zpozoruje
mohutného lva, který se byl právě vrhl
na krávu a ji porazil. Nerozmýšleje se
dlouho vrhl se černoch svým kopím na
strašného protivníka a vrazil smrtnou
zbraň tak dovedně a pádně do dravce,
že zbrocen krví nazpět zavrávoral. Rvouc
vztekem a bolesti snažila se obrovská
kočka, zuby svými železo z těla vytáh
nouti a pošla v několika minutách několik
kroků od jeviště loupežného přepadnutí.
Statný černochjednal skutečně jako dob'rý
pastýř; nasadil svůj život za své stádo.
Zachráněná kráva se časem zotavila ze
svých strašných ran a nosí podnes stopy
onoho přepadnutí na sobě; ztratila totiž
tehdá svůj ocas a chodí nyní mezi svými
družkami bez této okrasy.

Když levhardi pozorovali, že jejich
loupežné řemeslo v ohradě se nedaří,
obrátili svou pozornost na dvůr drůbežní.
Jednoho krásného rána nalezli jsme
v kurníku dvacet zardousených kuřat.
Sáhli jsme k prostředku dávno osvěd
čenému a otrávili jsme několik ze zabitých
zvířat. Nadarmo! Levhard žíznil pouze
po krvi. Jedné noci došel zase úzkostlivý
krakot zastrašené drůbeže mého sluchu.
Nebylo pochybnosti —- levhard pokra
čoval ve svém krvavém řemesle. Chopil
jsem se pušky, připlížel na konec chodby
ačekal, až se lupič objeví. Bylo by bývalo
velmi odvážlivo, do kurniku samého vni
knouti a lupiče přistihnouti při činu.
Neboť ačkoli levhard pravidelně člověka
nenapadá, je protivníkem tím horším,
jestliže bývá drážděn nebo do úzkých
vehnán. Vypálil jsem první ranu na—
zdařbůh, abych dravce vyplašil. Najednou
vyřití se z kurnika kohout, který byl
levhardovi unikl, a pádí, zpola utíkaje,
zpola letě k našemu domu; levhard ho
pronásledoval až ke schodům. Přiložil
jsem pušku rychle k líci, namířil přesně,
pokud to tma připouštěla, na dravce a
— spustil. Avšak místo aby u mých nohou
bezduch klesl, jak jsem očekával, pádil
levhard mohutnými skoky z ohrady;
kulka chybila se svého cíle a dříve
nežli jsem znovu pušku nabil, zmizel
mi s očí.

Domníváš se, milý čtenáři, že snad
noční host se na vždy odporučil?
Již následujícího dne dostavil se zase!
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Poněvadž však žádné drůbeže už nebylo,
vrhl se na ušípané a odvedl za krátko
12 kusů. Pravim »0dvedl<<, neboť na
místě nemohl jich zardousiti, ježto by
se byli ostatni naň vrhli; vrhl se tedy
skokem na vyvolenou oběť a druhým
skokem byl už za Ohradou. Konečně,
když už neměl příležitosti, aby svou krve—
žíznivost nasytil, musil chtěj nechtěj vziti
zavděk otráveným masem, které jsme mu
každodenně předkládali. To také učinil
&jednoho rána našli jsme jeho zdechlinu
vedle zbytků sežraného dobytčete.

Tímto způsobem zbavili jsme se
ponenáhlu dotěrných dravců. Dřívedochá
zely hyény houfně až k samé stanici a
rušily nám noční pokoj buďto děsně a
jakoby plačtivě vyjice anebo příšerně
kňučíce. Po nějakém čase noční návštěvy
a koncerty úplně přestaly. Pět nebo šest
levhardů, všeci to otrlí loupežníci a vra
hové, pošli jeden po druhém, poživše
prve smrtonosné vnadidlo, dále dva lvi,
jižto několik vražd měli na svědomí —
jeden z nich zardousil v několika mě—
sících 40 lidí. Teprv potom byla v kraji
jakás takás jištota.

ernoši žasnou nad divotvornými
účinky jedu a jsou v té věci plni chvály.
Avšak podiv ten má v zápětí spasitelnou
bázeň. Nikdo neodváží se mlsati z láhviček
v naší lékárně, z bázně, že by to mohla
býti jeho smrt. Jednou pracoval u nás
mladý pacholek, černoch, jenž si rád
zamlsal. Abychom z něho tak nepěknou
vlastnost vypudili, podstrčili jsme mu
místo cukru hořkou sůl, která je dobrým
prostředkem odvádějícím. Mělijste vidět
jeho úzkost a strach. Domníval se, že
je ztracen. Trest přinesl kýžené ovoce.
— »Čvropané mají moc nade vším,<<
říkají domorodci na Tanganyice, »jenom
ne nad smrtix. O tom se ovšem mohou
černoši často přesvědčiti.

lll. Z Ameriky.

Vím, že rádi čítáte zprávy ze života
missionářského, — píše generální vikář
dieceseLittle—Rockské P. Kramer,
katolíkům v Evropě, — neboť dobrého
katolíka zajisté zajímají události takové,
aťjsou radostné nebo smutné. Tentokráte
málo jenom mohu s vámi sděliti.

V naší diecesi je velký nedostatek
kněží, musím proto častějiv nedělii všední



dni na missijni stanice docházeti. Na
jedné z takových stanic, jménem Ho p e,
založil jsem malou katolickou osadu.
Podařilo se mi totiž kostelík, jenž býval
protestantským, koupiti a zaříditi. Hledaje
katolíky tam příslušné, nalezl jsem sta—
rého Němce z Bádenska, jménem Webra,
jenž tam měl dobrý krejčovský závod.
Jeho manželka byla též Němkyně, ale
protestantka. Při nejbližší příležitosti
pozval jsem ho, aby přišel na mši sv.,
ale nepřišel. Navštívil jsem ho podruhé,
abych jej znovu napomenul. Odvětil, že
již po dlouhý čas nemohl pro velkou
vzdálenost na služby Boží docházeti a
že se tudíž přidal k protestantské sektě
tak řečcné episkopální. »Tato sekta,“
pravil, »je beztoho velmi podobná kato—
lickému náboženstv'í.a Napomenul jsem
ho zcela vážně, aby neotálel do lůna
církve katolické se vrátiti. Odvětil mi, že
dávek na protestantský kostel zaplatil
na půl roku napřed, teprv po šesti
měsících tedy že se stane katolíkem.

Byl jsem touto odpovědí velice za
rmoucen, slíbil jsem však, že jej zase
brzy vyhledám. Po 'několika nedělích
dostal jsem od jistého katolíka z Hope
zprávu, že je Weber nebezpečně nemocen.
Vydal jsem se okamžitě na cestu, ač je
tam 112 mil daleko. Byl skutečně těžce
nemocen. Přemlouval jsem jej, aby přijal
svaté svátosti, ale marně. Pravil, že přijde
sám do kostela, až se pozdraví, aby svou
křesťanskou povinnost vykonal. Vrátil
jsem se tedy s nepořízenou a za několik
málo dní obdržel jsem zprávu, že umřel a
žebylprotestantskýmkazatelempochován.

Nyní něco radostného. Jakýs mladík
z malého města, asi 135 mil od Little
Rocku vzdáleného, přišel ku katólickému
knězi a pronesl přání, státi se katolíkem.
Byl poslán do koleje jesuitské, tam se
stal katolíkem a ukončiv studia, vrátil
se jako výtečný advokát do Arkansasu.
Víru katolickou si zamiloval a podle ní
také žil. Brzy na to se oženil v prote
stantské krajině vzav si za manželku
protestantku. Manželka však vidouc dobrý
příklad manželův a puzena milostí Boží,
stala se brzy katoličkou. Bohužel netrvalo
jejich štěstí dlouho, nebot hned v prvních
letech zemřela. Oženil se tedy podruhé,
a s tímtéž výsledkem, neboť i druhá jeho
manželka vrátila se do lůna církve kato
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lické. Ano v krátkém čase podařilo se mu'
i svého starého otce na víru katolickou
obrátiti, jenž brzy potom zaopatřen sv.
svátostmi, jako katolík blaženě zemřel.
Asi před rokem i stará matka, proto—
stantka, krásným příkladem synovým
pohnuta amilosti Boží povzbuzena, složila
katolické vyznání víry. Jak milý a povzbu—
zující je to pohled, když tato rodina
pokaždé, kdykoli kněz do této malé osady
přijde, svaté svátosti přijímá. Za své
poslední návštěvy viděl jsem příbuznou
této rodiny, která rovně, chtějíc věčnou
spásu v katolické církvi si zabezpečiti,
na příjetí katolické víry se připravuje.

To jsou dva případy, z nichž první
vážným je napomenutím pro každého
katolíka vystěhovalce, aby se nikde ne—
usazoval, kde nemůže svých náboženských
povinností konati. Odpad od víry je často
jen následkem a trestem netečnosti nábo—
ženské. V Arkanšasu najde nyní každý
katolík na mnohých místech hojnou
příležitost svou víru vyznávali. Duchovní
Správcové ve staré vlasti měli by proto
všem vy-stěhovalcům ze svých farností
vážně na srdce vložiti, aby jen tam se
stěhovali, kde též o jejich duchovní blaho
je postaráno.

Druhý případ není osamocen. S prote
stantismem došlo to v Americe tak daleko,
že v brzku budou tam jen nevěrci a —
katolíci. Protestantská kázaní nejsou již
učením víry, ale politikou & sensačním
křapáním. Ušlechtilejší a horlivější duše—
vracejí se proto šmahem ke zdroji svaté
pravdy, jakým je víra katolická. '

lV. Lidské oběti.

Člověk by neuvěřil, že i za našich
dnů lidské oběti jsou možny, a přece
dočítáme se nejednou ve zprávách missi—
onářů, že nejenom možny jsou, ale sku—
tečně tu a tam ve vnitřní Africe se konají.
Takový případ vypravuje jistý missionář
ve střední Africe žijící těmito slovy:

V první dni měsíce července roku
1906 dověděli jsme se, že u Ndagara,
čaroděje a působitcle dešťů, bylo několik
vyslanců Musingy, krále z Ruandy. »Za
jakým pak asi účelem tam přišli?<<tázali
jsme se mezi sebou. Či snad přišli vyslan—
cové královi proto, aby si od čaroděje
příznivého počasí, snad deště vyprosili?
Proti této domněnce mluvila okolnost,



že teprv nedávno nastalo suché počasí,
kdy za déšť a vláhu se neprosívá.

Vysvětlení nedalo dlouho na sebe
čekati. Poslanectvo ve jménu králově
čaroděje vyzvalo, aby zaplatil daň, kterou
jeho předkovéode dávna králům z Ruandy
odváděti jsou povinni. Tato daň pozůstává
z jednoho mladíka a jedné panny, kterou
čaroděj králi Musingovi musí dodávati.
Mladika lidé královi na cestě zabijí; toliko
krev zabitého Musingovise donáší. Panna
odvádí se za otrokyní na dvůr královsky.
Tato oběťjmenuje se »bimaraa a přináší
se každoročně.

Původ tohoto dluhu sahá daleko
zpět do dějinné minulosti obou kmenů.
Bylo to — vypravuje se — za krále
Rugandsa, jednoho z předků Musingovy'ch.
Jednoho dne pásla se část stáda panovní
kova v údolí Rubyilo bezprostředně na
hranicích v území Bukumsi. Tam, v Bu
kumsi totiž, panovali právě tehdy před—
kové čarodějovi jako králové. Náhodou
vraceli se téhož dne někteří obyvatelé
Bukumsi z lovu a spatřili skot klidně na
rovině se pasoucí. »Příležitost dělá zlo
děje“ praví přísloví a přísloví to hodí
se velmi dobře na všecky černochy. Také
naši ruandští lovci nečinili vyjimky.
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Zahnavše hlídače zmocnili se zvířat a
vystrojili si na místě veselou hostinu.
Než kousek ten bylo jim draze zaplatiti.
Žoldneři královi jali se, když se zpráva
o tom k uším jeho donesla, vinníky
pronásledovati a poznali je snadno po
kusích čerstvého masa, které nesli na
na svých oštěpech.

Král Rugandsa rozhněval se velice.
Nepomstil se však na zlodějích, ny'brž
na jejich pohlaváru a jeho rodině. Pomsta
byla strašná. Král žádal oběť,která musila.
každoročně v určitý čas vykonána by'ti,
& sice ve vyroční den lupu spáchaného
na posvátném dobytku královském. My
víme nyní, v čem oběť záležela, každo
ročně se přesně žádala a přesně se
i přinášela.

Teprv letos surový obyčej byl pře—
rušen, ano, my doufáme pevně, že jest
i zrušen docela. Ndagano vzkázal totiž
králi, že od té doby, co jsme se mi
běloši v zemi usadili, není více 5 to,
aby přání Musingovo vyhověl. Ano, kéž
by blízkost bělochů jak Musingovi.tak
i čaroději spasitelné a trvalé bázně
nahnala, která by pro oba byla začátkem
moudrosti!

%$

p jak láska Boží odvěkámocně dojme srdce člověka,
když on zrakem svým se podívá
na dřevo kříže, kde spočívá
pro spásu člověka rozpjaté
Ježíšovo tělo přesvaté,
Ježíš, pravý Bůh & věčný Král,
na dřevo kříže se přibit dal,
a to z velké lásky k člověku,
kterého miloval od věků;
ke kříži přistup, člověče, blíž,
a zde lásku Boží k tobě zříš;
zde Syn Boží jednorozený
pro tebe jest krutě zbodený
v boku, na rukou a nohou,

Bůh „láska“ na kříži.

pro tě bolest snáší přemnobou,
pro tebe on cedí svoji krev,
podoba jeho má, lásky zjev,
Bůh ,.,láska'l na kříži kraluje,
zde lásku svou ti ukazuje.
Má on hlavu trním zbodenou,
k políbení tebe skloněnou,
má své svaté ruce rozpjaty,
jimi chce tě láskou objati,
kopím probodnouti dal sobě
božské Srdce své z lásky k tobě.
Zde Bůh od tebe za lásku svou
žádá srdce tvé, chce lásku tvou.

hleď srdce své mu věnovat,
jeho víc a více milovat!

F. Vrátil.
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Obětování Páně. *

Jak zákon velí, činí máti Krista,
ač bez viny jest, duše její čista,
přec oběť očisty dnes v Boží nese chrám,
& oběť modlitby tam k nebes výšinám.

Sotva že s dítkem vešli v chrámu dvéře,
kmet svatý Simeon je ve svou náruč béře,
a lidu všemu v chrámu Páně hlásá,
že Kristus přišel, všeho lidstva spása.

Proroctví zvláštní při tom vysloveno,
že dítě božské k pádu mnohým postaveno,
& ku povstání mnohým bude Kristus král,
zvlášť tomu, kdo jej vroucně miloval.

Ty Kristu v oběti dej svou duši čistou,
a kráčej světem matným cestou jistou;
mír, pokoj, klid v tvém srdci bude dlíti,
pokud tam Krista, spásu budeš míti.

Až zhasne světlo, žití tvého svíce,
pak přání nebudeš mít více,
než aby Kristus dobrý v náruč svou
pln milosti a lásky přijal duši tvou.

Pak duše tvoje věčně bude dlíti,
kde národů všech světlo pravé svítí,
kde svatí září jako třpytné hvězdy,
tam radovat se s nimi budeš vezdy.

Fr. .P. Kosík.

K nejsvětější Svátosti!
K jak velké vroucí lásce, Pane můj,
mne rozněcuje drahý odkaz Tvůj,
není to zlato, ani drahokam,
ni slávy lesk, ani světa klam,
jest sladká přítomnost Tvá to, Ježíši,
že ač jsi Ty Pán a Bůh nejvyšší, _

s námi bydlíš v nízkosti,
v Tvé nejsvětější Svátosti.

Jak drahou byla Tobě duše má,
že pro mne trpěťs muka přehrozná,
by shladil's vinu, koupil duši mou,
smrt kříže podstoupil jsi bolestnou,
na památku jsi závěť zanechal,
ve které za pokrm, nápoj jsi se dal,

() pozdraven buď s vroucností,
v Tvé nejsvětější Svátosti.

Jak blažena jest povždy duše ta,
která ku hostině Tvé zavítá,
ji nasycuješ, činíš bohatou,
Svým tělem a krví přesvatou.
s Tebou spojena, vítězí co rek
nad tělem, světem po celý svůj věk,

() posiluj nás v milosti,
Tvou nejsvětější Svátosti.

Jen Tobě žiji, sladký Jezu můj,
hled, Tobě náleží již celý život můj,
Tebe následovat, Pane, vůle má,
jen poruč, poslouchá již děva Tvá,
bys mne i vedl cestou křížovou,
chci pospíchati ráda za Tebou,

jen dopřcj dlít mi v blízkosti,
Tvé nejsvětější Svátosti.

Jak miluji Tě, Ježíši můj, já,
jen staň se se mnou svatá vůle Tvá,
chceš-li bych trpěla, radostí mi buď,
bych pro Tě zemřela, štěstím se dme hruď,
ve smutku blízko jsi. vzdálen jsi plesu,
hleď, s vroucností prosbu svou nesu,

() buď mou jedinou radostí,
v Tvé nejsvětější Svátosti.

Slyš, milý Jezu, sladká láska má,
oč prosí za všechny, služebnice Tvá,
až přijde hodina, kterou jen Ty znáš,
& nás si k sobě navždy povoláš,
posilni dítky své, v Tvé lásky zdroji,
předrahým tělem a krví svojí,

na poslední cestu k věčnosti,
Tvou nejsvětější Svátosti.
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Diecese brněnská. Všech katolíků
v brněnské diecesi jest nyní 1,022485,
mimo to žije zde 27.871 evandělíků a
helvetů, 23.426 židů. Měst je 33, městysů
101, dědin s farou 296, dědin bez fary
1134, dohromady 1564 osad. Nejlidnatější
dědina jsou Husovice, čítajíce asi 10.000
obyvatelův, až doposud bez kostela, ale
právě započalo se s jeho stavbou. 407
far je ve správě světského kněžstva,
22 ve správě řeholníků. Největší farnost
je Zábrdovická, která má 36.870 duší,
nejmenší Krásná u Nového Města s 202
katolíky. Všech kostelů je 974, z nich
farních 429, íiliálních a kaplí 545.
Z těchto je klášterních kostelů 16, kaplí
27. Nejvíce farních kostelů je zasvěceno
Matce Boží asice 68, 32 sv. Petru a Pavlu,
29 sv. Jakubovi Většímu, 17 sv. Mikuláši,
17 sv. Vavřinci, 16 sv. Martinu bisk.,
29 sv. Václavu, 18 sv. Jiljí, sv. Cyrillu
a Methodovi 3, Nalezení a Povýšení sv.
Kríže 18, atd. Nejstarší zvon jest u sv.
Tomáše v Brně, pochází z roku 1393.
Různých řeholí je 19, mezi nimi 3_0pat—
ství, a sice v Rajhradě, v Nové Ríši a
na Starém Brně. Všech řeholníků je 159,
řeholnic je 358.

Katolíci ve Spojených Státech Se
veroamerichých. Baron AlexanderKoller
měl ve Vídni přednášku, z níž vyjímáme:
Spojené Severoamerické Státy mají 80
mil. obyvatelů, z nichž je nejméně 35
mil. nekřtěno a nábožensky úplně lho
stejno, 25 mil. je věřících protestantů
a 15 mil. dobrych katolíků Katolíci mají
10.000 světských, 4000 řeholních kněží,
kteří požívají všude velké vážnosti. Kato
lických kostelů je 11.640, z nichž jsou
některé velkolepé, nádherné, zaopatřené
všemi moderními vymoženostmi: ele
trickým osvětlením, otopem a pod. Jeden
kostel připadne na 1280 katolíků. Ročně
vystaví se dvě až tři sta kostelů. Nyní
právě staví se deset velkých, stoliěních
chrámů Páně, z nichž brooklynský u No—
vého Yorku bude větší než svatopetrský
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v Římě a bude vyžadovati náklad 25
mil. kor., kathedrála ve sv. Pavlu bude
státi 5 mil. korun. V posledních třiceti
letech založili katolíci 4300 nových škol,
nákladem asi 130 mil. kor.; roční vydr
žování stojí 25 mil. korun. Ročně přibude
asi 200 farních katolických škol; školné
se neplatí, chudé _děti dostanou zdarma
iškolni potřeby.Vmístech, kde jsou okol
nostmi děti katolické donuceny choditi
do státních škol, jsou pro ně zřízeny
nedělní školy katechetské. Rády vydržují
870 vyšších ústavů pro dívky a hochy,
a asi 1200 dobročinných ústavů, které
jsou zároveň vychovávacími. Všechny
tyto ústavy a školy mají 1,200.000 žáků.
Seminářů a bohosloveckých ústavů je 81
a 7 katolických universit se 4000 studují—
cími. Nejstarší katolická universita je
v Georgetéwnu, již obstarávají jesuité.
Katolická universita v Novém Yorku má
jmění 10 mil. korun a ročního příjmu
asi 5 mil. korun. Všechny tyto ústavy
jsou na roveň postaveny tamějším
státním ústavům. Kláštcrů je všude dosti,
mužských klášterníků je 4000, ženských
6000; mají hlavně nemocnice, asyly,
ústavy pro vzdělání učitelů a učitelek,
chorobince. Všechny řády jsou zastou
peny. Před nemnohými lety byl zřízen
nový řád, Paulinisté, kteří dobře působí
mezi protestanty. Stát neplatí nic ,na
náboženské účely, jen některá města, jak
na př. Nov-ýYork, dávají podpory. Vše
vydržují si katolíci sami ze svých peněz.
Obětivost je mnohdy podivuhodná;
v Novém Yorku mají na příklad policisté
svůj kostel, kdež všechno “potřebnézakou
pili. Mnozí dělníci dávají měsíčně mzdu
jednoho dne v dar. Slečna Caldwellová
dala katolické universitě 2 mil. korun.;
město San Francisco dalo varhany pro
kostel jesuitů, chudý zedník stavěl sám
kostel, což za deset let vykonal, bohatá
dáma v Novém Yorku rozdala vše nemo—
cnicím a sama stala se jeptiškou. Všude
je mnoho katolických spolků a sdružení,



které mají velká jmění. Kterási fara
v Chicagu má 35.000 duší, z nichž
je 30.000 členů různých katolických
spolků. Katolických spolků politických
není, protože jich není potřebí. Kato
lických novin je 300, většina anglických
týdenníků, denníků je anglických 10,
francouzských 41, německých 4, české 2.
Největší mají 40.000 odběratelů, Kostely
bývají četně navštíveny. Kterási fara
v Novém Yorku má 13.000 členů a
10.000 chodí ku svaté zpovědi. V Chi—
cagu bývá ráno o pěti v neděli mše sv.
pro železniční zřízence, kteří nemohou
jindy přijíti do kostela. V Novém Yorku
bývá v neděli časně ráno mše sv. pro
žurnalisty, jichž přijde asi 400. Policisti
v St. Louis chodi pravidelně v neděli na
mši svatou, na velikonoce jdou všichni
ku sv. zpovědi. V 10. pluku pěším je
zavedeno bratrstvo Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova. Spolek katolických herců, Spiso
vatelů častěji již dokázal své ryzí smý
šlení. V celé Americe není mnoho poutních
míst, ale jsou přečetně navštěvována.
Hudba církevní je skvělá, mnoho ochot
níků vypomáhá. Obětivost pro svato
petrský halíř je velká. Svaté missie mí—
vají vždy velký účinek. Aby všichni
i nekatolíci dobře poznati mohli naši
svatou víru prodává se za sníženou cenu
spis kardinála Gibbonsa »víra našich
Otcůa. Prodalo se již několik set tisíc
výtisků. Kostely, školy, fary apod. budovy
jsou osvobozeny ode vší pozemkové daně.
Na všech drahách platí kněží polovici
jízdného. President Roosevelt, protestant,
zastává katolické stanovisko u manželství
a je proti jeho rozvodu.

Nebezpečný spolek? ,*řadystátní
objevily, že mezi katolickými žáky vyšší
reálky v Karlsruhe zavedeno bratrstvo
Dětství Pána Ježíše. Po dva dny byly
trapné výslechy a pak oznámeno, že žádný
žák nesmí býti členem žádného katoli—
ckého spolku. Ale přináležeti ku spolku
cyklistů, veslařů a pod. může!

Osud pařížských arcibiskupů. Roku
1793 zemřel msgr. de Guigné guillotinou.
Roku 1815 musil kardinál Maury utéci
do Ríma. Roku 1830 plenili demagogové
palác a vyhnali z něho arcibiskupa
Guilelma. Roku 1848 padl msgr. Afi're
na barikádách. Roku 1859 byl dýkou
probodnutmsgr. Sibour. Roku 1871 byl
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msgr. Darbory zastřelen pařížskými-komu—
nisty. Roku 1906 musil kardinál Richard
vystěhovati se ze svého obydlí a použití
pohostinství jednoho ze svých věřících.

Ta nešťastná vlažnost! V Paříži
je jediný katolický denník jménem »la
Croix <<,který vychází denně ve 160 tisících
výtisků. Ale nevěreckých denníků je tam
aspoň patnáct, a ty mají obrovský počet
výtisků; na př. denník »malý Pařížan<<
má v neděli půl druhého milionu výtisků,
ve všední den milion a čtvrt, jiný denník
»malý žurnál <<má denně 850 tisíc, >>žurnál <<
denně“ 650 tisíc, >>ranník<<450 tisíc vý
tisků. Dokud neujmeme se všichni do
jednoho svého katolického tisku, není
možno, abychom silni byli a zvítězili nad
nepřáteli své víry.

Dobrý katolík. V Sasku je obyvatel—
stvo velkou většinou protestantské, ale
rod královský je katolický. Málo známa
je širší veřejnosti následující událost.
Ve válce prusko-rakouské roku 1866
bojovalo vojsko i král saský s námi.
Když jsme však byli Prusy poraženi, '
vyslalo obyvatelstvo saské, protestantské,
ku králi Janovi deputaci, aby vyplnil
dávné jejich přání, a dal totiž svého
nejstaršího syna a následovníka trůnu
vychovati po protestantsku. Král dal však
deputáci překrásnou odpověď, hodnou
muže právě katolického: »Korunu mou
můžete mi vziti, ale mé svědomí nikdy !<<
a odmítl rozhodně jejich žádost. — Jak
docela jinak jednal kníže bulharský
Ferdinand, který na podobnou žádost
deputace svého národa svolil a dal syna
svého vychovávati ve víře rozkolnické!

Časový návrh. Zavítá-li někdo z na—
šinců do'Prahy, již od zdaleka dívá se
na Hradčany, na svatovítský chrám a
pozoruje, jak docela pokročila stavba.
Zádný cizinec neopomene podívati se blíže

na tento náš památný velechrám a lituje
s námi, že stavba pro nedostatek peněz
nepokračuje rychleji. Skoro všichni náro
dové mají nějakou takovou církevní pa
mátku, 0 jejiž výzdobu se postarali. Co
učinili na příklad katoličtí sousedé Němci,
když jednalo se oto, dostaviti velechrám
gotický v Kolíně nad Rýnem? Co učinili
Francouzové pro chrám na hoře Mont
martre vv'Paříži? Co Maďaři pro basiliku
svatého Stěpána v Budapešti? Co Italové
pro průčelí velechrámu ve Florenci? Co



činí doposud Španělové pro novostavbu
basiliky vedle královského hradu v Ma
dridě? Proto učinilo několik horlivých
přátel církevního umění návrh, aby každý
dospělý příslušník našeho českého národa
daroval ročně jen malinký obnos 20
halířů na stavbu svatovítského kostela
a pak lehce bychom se mohli dočkati
jeho ukončení. Dojde tento snadňoučký
návrh širšího ohlasu ? Uposlechnou aspoň
horlivější katolíci a přinesou tuto nepa
trnou oběť?

Útulna pro katolické dělnice. Ne—
dávno odevzdána byla ve Vídni v Alser
grundě, v Pramerově ulici číslo 9 svému
účelu velká, o šesti poschodích budova,
v níž přebývati může 1.70 katolických
dělnic. Z částí mohou bydleti po dvou
v útulných světničkách, z části ve větších
společných spárnách, v nichž však přimě
řenou vysokou zdí jednotlivé postele
jsou od sebe odděleny. Dále jsou společné
kuchyně, čítárny, jídelny, síně pro šití
a jiné. Poplatek je tak malý, že mohou _
bydleti zde i chudé dělnice. Vídeňští
katolíci věru pokračují zdatně a vykoná—
vají mnoho ku zmírnění sociální bídy a
nouze. Kéž povstaly by podobné útulny
pro mladé katolické dělnice i jinde,
jest jich věru potřebí.

Společnost božského Spasitele.
Nedávno bylo 25 let, co založil německý
kněz P. Jordan missionářskou Společnost
božského Spasitele, jíž se též říká Salva
toriáni. Čítá nyní 400 členů, z nichž je
polovice kněží, kteří velkou většinou.
působí jako missionáři v Assuanu, který
jim vykázal papež Lev XIII. Dne
8. prosince 1888 založil P. Jordan ženské
odvětví tohoto řádu, které má nyní asi
100 členek. Společnost tato má 27 kolejí,
7 hlavních a 36 vedlejších stanic, které
jsou v Evropě, Americe a v Asii. U nás
mají vyšší uličiště v Meraně a Lechově
u Bregence v Tyrolsku. Časopis, který
vydávají v řečiněmecké, uherské a polské
tiskne se v 117.000 výtiscích. U nás mají
Salvatoriáni konvikt ve Valašském Mezi
říči, kdež vyučují studenty, kteří navště-
'vují tamější veřejné- gymnasium.

Katojíci v království řeckém.
V celém Recku je nyní 40.000 katolíků.
Mají 109 kněží, 139 kostelů a kaplí, 2
bohoslovecké ústavy, 72 katolických škol
a 7 dobročinných katolických ústavů.
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Církevně jsou podřízeni metropolitoví
sídlícímu na ostrově Korfu a dvěma arci
biskupům, z nichž jeden sídlí v Athénách,
druhý na ostrově Naxos.

Spolek sv. Vincence v Německu.
Koncem roku 1905 bylo v celé německé
říši 650 konferencí (místních spolků) sv.
Vincence, které rozdaly za celý rok asi
12 mil. marek (marka je 1 K 20 h).
Činných členů bylo asi 11.000.

Svatopetrský chrám v Římě. O veli
kosti velkolepého chrámu Páně sv. Petra
v Rímě, učiníme si pojem, když se doví
dáme, že pří svatořečení blahoslavené
Krescencie z Kaufbeuernu roku 1900
bylo v něm 60.000 poutníků přítomno.

Obrázekz národní školy ve Francii.
Každé katolické dítě ve Francii, u něhož
najde učitel růženec, modlitební knihu,
svatý obrázek, bývá trestáno. Učitel který
začal vyučování modlitbou Otčenáše, byl
ve 24 hodinách svého místa zbaven.
Učitel, který se postavil s křížem do
dveří & kázal dětem vycházejícím ze
školy na kříž plivati — byl povýšen.

Papežské vyznamenání našeho ko
stela. Výsadou ze dne 22. listopadu 1906
dovolil nynější svatý Otec, aby doba
velikonoční sv. zpovědi & sv. přijímání
byla v poutní mariánské basilice na svaté
Hoře u Příbrami rozšířena na celý ob
čanský rok, to jest od 1. ledna až do
31. prosince. Kdo tedy v této basilice
přistoupí v kterýkoliv den ke stolu Páně,
učiní zadost své velikonoční povinnosti.
Je to zajisté veliká milost a výsada, jež
je vzácným vyznamenáním naší národní
svatyně.

Koho nutno poslouchati. Nedávno
byl ve Francii v městě Lille souzen vo—
jenským soudem kapitán (setník) Magniez,
(čti Maňé)protože neporučil svým vojákům
aby v kostele v osadě St. Jean roztří—
skali sekerami kostelní vrata. Sestoupil
se soud vojenský, aby soudil důstojníka
pro tuto >>neposlušnost<<.Kapitán slouží
vzorně 33 let abyl několikráte pochválen
od svých představených. Předseda soudu,
plukovník Penillard ptal se: »Víte, pane
kapitáne, že přední povinností vojákovou
jest poslušnost?<< Kapitán odpověděl:
»První povinností je poslouchati své
svědomí. Kdyby se mi vojensky rozká
zalo, abych zabil otce anebo matku, nepo—
slechl bych. Poslouchal jsem vládního

.



komisaře, až kdvž rozkázal, abych po
ručil swm vojákům, by vvpáěili a rozbili
kostelní dveře. Zde však, při S\atokrá
dežněm činu přestává má povinnost \'0
jenská mne zavazovati. Jsem katolíkem
a chci, by mne zastřelili, než abych se
dopustil svatokrádeže. Timto násilným
skutkem zapřel bych svůj křest a přísahu
svého prvního svatého přijímání. Nikdo
na světě nemá práva mne nutiti, abych
falešně přísahal <<.Přes to však byl kapitán
odsouzen ku ztrátě své vojenské hodnosti
a na dvě léta do vězení.' Obecenstvo
v soudní síni shromážděné provolávalo
odsouzenci slávu a kříěelo: »Pryč se
svobodnými zednáři !<<

Kapucíni. Dne 1. ledna 1906 bylo
ve všem světě 9970 členů řádu kapucín—
skěho; z nich bylo 484-8 kněží, 1617
kleriků se sliby, 331 kleriků noviců,
3021 bratří a. 163 bratří noviců. Všecl'ien
řád je rozdělen v 57 provincií a sestává
ze 713 klášterů (557 konventů a 156
hospiců t. j. menších klášterů). V Ra—
kousku je osm provincií a sice rakousko
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Vv'r
uherská s 13 kláštery, 72 knczimi, 22
kleriky a 71 bratřími, česko-moravská
s 18 konventy a 3 hospicí, v nichž je
55 kněží, 15 kleriků a 58 bratří; chor—
vatská má třikláštery, haličská 7 klášterů,
polská 2 kláštery, štyrská 13 klášterů a
2 hospice, severotyrolská 23 klášterů a
5 hospiců, jihohrolská 9 klášterů a 2
hospice. (]lenů llI. řádu, kteří podřízeni
jsou kapucínum je 865.874. \Iissionáři
jest v cizích zemích 834. kapucínů, a sice
586 kněží a 24.8 bratří, jim je podřízeno
1,958.638 katolíků, kteří žijí mezi 11792
mil. nekřesťanů. Loni pronesli tito missi—
onáři 29.436 kázání, vyučovali 20.689
dítek školních, udělili 27.258 osobám
svatý křest, lání/1.157 osobám udělili
svaté přijímání, 95.482 osobám svaté
l;)iřmování, 5/1110 sňatkům požehnali a
5813 osob pochovali. Působili v 284
míssionářských stanicích, v 4-69kostelích
a kaplích, řídili 3418bratrstev, 386 škol,
336 hřbitovů, 93 nemocnic, 67 sirotčinců
a 4-3 kolegií ku vzdělání a vycl'iovávání
missionářů.

“ Dikúvzdáni
božskému Srdci Páně.
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Ze Silberbachu. Díky vzdávám nejbl.
Panně Marii a sv. Josefu za nesčetné milosti,
jichž se mi dostalo, zvláště za mimořádnou pomoc
při těžkých zkouškách. B. F.

Kylešovic. Vzdávámdíky nejsvětějšímu
Srdci Páně, Panně Marii a sv. Josefu za přispění
& pomoc. Ve veliké bídě a nemoci jsa. postaven,
utíkal jsem se se vší důvěrou v potřebě o pomoc
k božskímu Srdci Páně a byl jsem vyslyšen. Kde
bída nejxětší. tam pomoc Boží nejbližší. Z Mari
ánské družiny J. P.

Z Velehradu. Ručižslavná redakcepřijati
do svého měsíčníku >Školy B. S. P. : poděkování
sv. Josefu za podivuhodnou pomoc v jisté záleži
tosti peněžní, jakož i voleb se týkající, v nichž
jsem se na sv. Josefa obrátil. Dle způsobu ně
kterých ctitelů sv. Josefa podal jsem záležitosti
své na lístku několika slovy naznačené & položil
k soše sv. Josefa, jakoži žádost záležitosti peněžní
datoval 19. března, a ač se znalci vyslovili, že
sotva bude vyhověno, snad z polovice, přece žádost
úplně vyplněna. Záležitost se táhla již bezmála
čtyry leta a dvakráte byla již odmrštěna, ale po
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třetí Sv. Josef pomohl. Tímto vzdávám tedy vroucí
díky veřejně za vsechnu pomoc, a.pobízím všechny,
kdož toto čísti budou, aby s velikou důvěrou
k tomuto velikému a. mocnému světci ve všech.
záležitostech se obraceli.

Z Opavy. Díky vzdávám veřejněbožskému
Srdci Páně a sv. Ignáci z Lojoly za uzdravení
od chrlení krve. Po vykonané 9tidenní pobožnosti
k božskemu Srdci Páně &po užití vody sv. Ignáce
byla. jsem této nemoci zbavena. .F. H.

Z Kateřinek u Opavy. Jsoucve veliké
úzkosti postavena, doporučila jsem se do ochrany
sv. Josefa, slibujic, že to uveí'ejním k větší cti &
chvále Boží i sv. Josefa, budu—li vyslyšena. Po
vykonané 9tidenní pobožnosti k tomu světci byla
jsem \'yslyšenu, protož plníc svůj slib, vzdávám
vroucí díky sv. Josefu a všecky jeho ochraně
poroučím. N. N.

Z Otic u Opavy. Vzdávám díky nej
svčtějširnu Srdci Pana Ježíše, sv. Josefu & sv.
Antonínu Paduánskěmu za. vyslyšení prosbyvdu
chovních i tělesných potřebách. Čest a_ chvála
budiž božskému Srdci Páně. M
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Farní duchovenstvo
(Hlavni úmysl)

)% dčte do celého světa a učte všecky národy, učte je zachovávat,
- cokoliv přikázal jsem vám ——tak rozkázal Pán Ježíš apoštolům

svým, nežli vstoupil na nebesa. Apoštolé pak po seslání Ducha
svatého rozešli se, aby hlásali učení Pána Ježíše celému světu,
židům i pohanům. Po vší zemi rozešel se zvuk jejich a až-do
končin okrsku zemského slova jejich. Kteří uvěřili, přivtělili
ku společné rodině věřících, k církvi svaté, jejíž viditelnou
hlavou byl apoštol Petr. Dařilo se apoštolské dílo, nebot milost
Boží byla s nimi a nejblah. Panna Maria provázela je modlitbou
svou. Tak “rostl rychle počet věřících, povstávaly křesťanské
osady, jimž byli apoštolové & po nich jich nástupcové jejich
biskupy. Všichni pak biskupové i s kněžími i věřícími poddáni
byli nejvyšší hlavě, římskému papeži. Všechny pojilo společné
učení, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, společná a vzájemná
modlitba. Později, když věřících ještě více přibylo a biskupové
sami nestačili spravovati stádce svěřené, byly jednotlivé okrsky

biskupů rozděleny na menší okrsky, v nichž v jednom každém ustanoven byl kněz,
jako duchovní pastýř, tak povstaly jednotlivé farnosti, které zase jsou podřízeny
svým jednotlivým biskupům. Krásný jest poměr duchovního správce a jeho
osadníků, tvoří takika duchouií rodinu, část veliké rodiny, církve Kristmy.
Farníci jsou spojeni skrze faráře se svým biskupem a skrze toho s nejvyšší
hlavou církve, papežem. Farář i osadníci jeho mají se posvěcovati, svatým životem
Boha oslavovati, a všickni pracovati na spasení svém.

] arář jest otcem duchovním a hlavou svých osadníkův a tito jsou dítky a
učedníci jeho. Ve větších t'.arnostech bý\ají faráři přidáni kněží pomocní. Vsichni
pak konají ve farnosti úřad jim od Krista Pána svěřený, totiž učitelský, kněžský
a pastýřský. Kněží v duchovní správě jsou učiteli osadníků, že káží slovo Boží,
vykládají učení Pána Ježíše, aby věřící nabývali víc a více známosti \ pravdách
božského učení a v životě křesťanském. Učí zvláště dítky ve škole a vedou je
k etnostnému životu. Učí mládež na křesťanském naučení a upevňují v životě
m'ravném a \“ bázni Boží. Jsou rádci svým osadníkům ve všech pozemských
iduchovních záležitostech. Kněží v duchovní správě jsou právě kněžími. Jim platí
slova sv. apoštola řkoucího: »Tak smýšlej o nás člověk jako o rozdavačích tajemstvi
Kristových.<< Tajemství tato jsou obzvláště oběť mše svaté a svaté svátosti, které
udělují věřícím ku posvěcení duší jejich. Kněží přinášejí obět' Bohu za lid svěřený,
vyprošují milosrdenství a požehnání od něho. Dítky narozené křtí, hříšníkům kajícím
odpouštějí hříchy, posilují podáváním těla i krve Páně, nemocné zaopatřují, nad
nimi se modlí a maží svatým olejem, a žehnají snoubencum a modlí se za ně.
Modlitbou provázejí křestana až do hrobu a pak jsou zemřielych pamětlivi při nej—
světější oběti. — Kněží v duchovní správě jsou pravými pastýii 0\ cí Kristových,
které chrání před dra\ými vlky, před hříchem, pied zlým světem, napomínají, kárají,
povzbuzují, chválí, haní, jak toho potřeba.



64

A čím se mají věřící osadníci odvděčít svým duchovním? Ať zachovají
poměr dítek k rodičům, ať jsou svých duchovních otců poslušní, at si jich váží,
jim náležitou vzdávají úctu, je podporují a za ně se modlí. Již ve skutcích apoštolů
dočítáme se, že se modlili první křesťané za sv. Petra v žaláři, až byl vysvobozcn.
Modli se věřící za svatého Otce, papeže, při mši svaté a při různých pobožnostech.
Modli se za svého biskupa při mši svaté a při pobožnostech, proč by se neměli
také modlit za své duchovní otce, kteří mezi nimi žijí a pracují! Proto mají věřící
každodenně při modlitbách svých pamatovatí též na své duchovní a vyprositi jim
potřebných darů nebeských, aby Pán žehnal jich učení a pastýřské činností. I c_írkev
svatá žádá od věřících v jisté době (0 suchých dnech), když mají býti mladíci
svěcení na kněžství, aby se věřící nábožně modlili za dobré, ctnostné a horlivé
kněze, dělníky na viníci Páně. Mají netoliko si vyprosit od Pána Boha hodných kněží,
ale mají se dále za ně modlit, aby horlivými zůstali, aby byli ctnostnými a při—
kladem svatostí by předcházeli stádcí svému. ím vyšší a vznešenější úřad kněz
zastává, tím více potřebuje pomoci s nebe, aby úkol svůj náležitě, ke cti a chvále
Boží a ke spasení duší nesmrtelných konati mohl. Proto milí členové Apoštolátu
modlitby a všichni ostatní neopomeňte se modliti denně za své duchovní pastýře,
aby dle příkladu dobrého pastýře Ježíše Krista, střežili stádce, na dobrou pastvu
vedli, dobrým příkladem předcházeli, ztracené ovečky neunavně hledali, a za všechny
hotovi byli i život svůj obětovatí. Neopomeňte také je skutky podporovatí v jich
působení a v jejich pracích duchovních. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, učiň, aby kněží
,a osadníci jejich bylo jedno!

uhětováni úmyslu denního.

Pane Ježíši Kríste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho—
slavené 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 svatou církev a její nejvyšší hlavu za
kněze v duchovní správě pracující a na všechnyúmysly,ježdoporučeny
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! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naší a národ náš česko—
slovanský! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě míloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-lí se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 18763

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefe, vzorc a patronc ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

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

Heslo apoštolské: Státi se horlivými pomocníky farního duchovenstva.

Úmysl v březnu: Sociální spolky.

%%%%%%
Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Úmysly apoštolátu modlitby.. . .
V únOru modleme se za farní duchovenstvo.

(Ustanoven : žehnún Jeho Svatosti papežem Piem x.)

(Dne ! Na. slavnost.: Úmyaly:
1 P. Sv. Ignáce, bisk. m. (107) ——-Trpčlivost v protivenství. Sv. Otec Pius X.

Zdar a požehnání práci podniknuté. Pronásledovaní katolíci ve Francii.
2. S. Očišťování Panny Marie. Hromnio — VěrnéplněnízákonaBožího.

Bratrstva Mariánská. Vážení si sv. vírý. Šťastná hodina smrti. Kněz P.

3. N. Ned-ele]. po Devítníw. Sv. Blažeje, bisk. m. (306) —- Velepastýřové
. naši. Ochrana před nemocí. Křesťanské školý. Zbožnč vychování mládeže.

4. P. Sv. Ondřeje Kors., bisk. (1373) — Pohrdánísvétem a radostmijeho.
, Zamezení pohoršení. Požehnání katol. podniku. Vítězství spravedlnosti.

5. U. Sv. Haty, panný a muč. (280) — Panenská čistota._0dvrácení zlého.
Křesťanské dělnictvo. Nemocní. Trpčlivost v chudobě. Služebné. Jr otec.

6. St. Sv. Doroty, p. a m. (280) r—--Statečnost v odporování hříchu. Obec.
Nádražní missie. Ochrana mládeže. Obrácení hříšníků. Dar sebezapření.

7. Č. Sv. Romualda, Op.zakl. ř.(1207) —-Rády ve vlasti naší. T opat Il. H.
Dar tichosti amírnosti. Přemáhání hněvu. Manželé. Bohoslovné ústavy.

8. P. Sv. Jana z Mathy, řeh. (1213) ——Křesťanská láska k bližnímu.
Odvrácení nenávisti. Smíření manželů. Trpčlivost v nemoci. Umírající.

9. S. Sv. Apolonie, p. a m. (249) —---Dar pravé pokory. Studující. Ženské
ústavy. Napravení zkažené mládeže. Horlivost v dobrém. Dobrodinci.

10. N. Neděle 11. po Demtníku. Sv Školastiky, p. abat. (54-2)v—- Odvrácení
mnohých hříchů. Řád benediktinský; Smíření manželů. Reholní sestrý.

11. P. Sv. Jana Britto, T. J. m. (1693) — Horlivost pro spásu duší. Církev
, katol. na Rusi. Přemáhání zlého. Katolické m—issiemezi pohaný. ]" otec.

12. U. Sv. Eulalie, p. a m. (304) '— Ošklivost nad hříchem. Dar střídmosti.
Odvrácení pohoršení. Napravení urážek Bohu učiněných. Duše v očistci.

13. St. Sv. Kateřiny Ricci, p. (1590) Popelec. — Zachovánípostu. Dar
sebezapření. Kajícnost. Obrácení hříšníků. Pokoření nepřátel církve sv.

14. Č. SV. Valentina, kn. m. (306) — Postní kazatelé. Apoštolát sv. C. aM.
Horlivé kněžstvo. Větší horlivost ve službách Božích. Nemocní. 'l-rodiče.

15. P. Trnové koruny Pana Krista. — Věrnézachovánípostu. Hojné
účastenství na postních pobožnostech. Láska k ukřižovanému Spasiteli.

16. S. Sv. Juliany, p. a m. (300) — Dar čistotý srdce. Přemáhání zlých
žádostí. Požehnání katolickému podniku. Dar pravé pokory. Umírající.

'17. N. Neděle I. v postě. Sv. Evermoda, biskupa ř. prem. (1177) — Řád
premonstrátský. Zdar &požehnání podniknuté práci. Náprava zlých poměrů.

18. P. Sv. Simeona, bisk. m. (106) — Sv. Otec Pius X. Sťastnévolbý zástupců
, lidu. Pokoj a mír v zemích našich. Církev katol. v Japonsku. Moudrost.

19. U. Sv. Cyrilla Alex., bisk. & uč. círk. (44:5) — .Horlivost ve chválách
P. Marie. Křest. duch na vysokých školách. Bohoslovné ústavy. "rkněží.

20. St. Sv.Kanuta, kr. dán. (1080) —' Císař a král náš. Neohroženíobhájcové
zájmů církve svaté. Podpora katolického tisku. A-poštolát modlitby.

21.. Č. Sv. Severine, bisk. m. (1152) ——Lidové missie. Obrácení Anglie na
víru katolickou. Církev katol. na východě. Duše v očistci. Obnova kněží.

22. P. Kopí a hřebů Pana Ježíše. — Láska k ukřižovanémuSpasiteli.
Obrácení odpadlíka. Sýnovská oddanostk církvi sv. Umírající. Dar lásky.

23. S. SV. Petra Damiana, bisk, a uč. círk. (1072) —' Sjednocení církve
řecké s římsko-katolickou; Rozkvět církve katol. v zemích protestantských.

L . Odpustky Illll dnt za každý in_hrý skutek vykonaný na tyto úmysly. _J
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2. N. Neděle II. v postě Sv. Matěje, apošt. Páně. — Duchovenstvo. Katoličtí
spisovatelé, Trpělivost v soužení. Za požehnání & ochranu Boží. jótec.

'). P. Sv. Valburgy, p. (799) _ Kiestanské školy. Horlivostpro spásu duší.
_ Obrození křesťanské společnosti. Ducha zbožnosti v rodinách. Bohoslovci.

3. U. Sv. Porphyr'ia, bisk. (420) ——Velepastýřovélnaši. Svěcení dnů Páně.
Hoj'ní kajícníci. Horliví zpovědnici. Nemocní. Ucta nejsvětější Svatosti.

?. St. Sv. Leandra, bisk. & uč. círk. (596). —Vítězství sv. církve. Pokoj a
mír mezi národy. Katoličtí missionaři. Duše v očistci. Smíření manželů.

3. Č. Sv. Romana, opata (460)._ —-- Vytrvalost v dobrém. Dar bázně Boží. '
Benediktinská řehole. Zemřelí údové katol. bratrstev. Zbožná mysl_

Udpustky IIIB dní za každý dnhrj _skulek vykonanýna tyto úmysly. J

Při denním vzbuzovaní úmyslu dobrého neměl by nikdo opomenouti dopo—
iti v.modlitbách svých Pánu Bohu kněze postavené v duchovní správě. Jako se
't rodina katolického křesťana modlí za svou nejvyšší hlavu, papeže Pia X., tak
má modlit každá farnost za svého duchovního pastýře a jemu přidané pomocné
ze. Veliké má povinnosti duchovní ke svým svěřencům, jest jejich učitelem,
třem _duší&knězem, má býti „jejich bezpečným vůdcem na cestě spasení věčného,
uroto potřebuje k tomu velikých milostí moudr,osti bázně Boží a svatosti života.
>zjest povinen za sobě svěřené stadce se modliti & obětovati. Proč bý neměli též
ieí za svého kněze se modliti.) (Ji snad nepotřebuje modlitby? 0 více jí potřebuje,
jiní lidé. A proto jest povinností larníků, aby při svých modlitbách nezapomněli
na své duchovní a vvpiosili „jimu nejsvětějšího Srdce JežišOVa polřebných milosti

„arů nebeských v těžkém jejich povolaní._

Obětování úmyslu „_delmiho.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
lí nejsv. Sidcem svym Bohu ChVálYJsi vzdával a nvní v nejsv. Svátosti oltářní
vši zemi bez přestání vzdaVáš az doJ skonaní světa, obětují 'lobě po celý dnešní
., ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho—
rené a neposkvrněné Pannv Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádostí,
liké skutky i Slova. svá. (()dpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
ulg. 12. prosince 1885. Diec, kurenda brn. 1886 č.11.)

Obzvláště 'li je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
ěze v duchovní správě pí acujic1 a na všechny úmysly,jež doporučeny
1 na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
ce Ježíše, a,Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko—
ranský! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen.
každé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
s 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

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

Heslo apoštolské: Státi se horlivými pomocníky farního duchovenstva.

Úmysl v březnu: Spolky sociální.

%%%%
Tiskem & nákladem benediktinské knihtiskárny'v Brně.



Škola Božského Srdce Páně.
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Vychází
počátkem každého měsíce. BŘEZEN 1907.

Kdo se pohříží do rozjímání o utrpení a smrti Páně celým srdcem svým, ten nalezne v něm
počátek i vrchol vši svatosti, nalezne lásku největší i bázeň spasitelnou.

Pojďte ke mně všichni!

„Pojdte ke mně všichni!“ volá
v nejsvětější Svátosti
skrytý Ježíš, náš Spasitel.
Mnozí s velkou radostí
do chrámu spěchají k němu
kde sídlí na oltáři,
tam padají na kolena
Boha svého před tváří.

Jejich duše, jejich srdce
radost s posvátnou bázní
plní, když ve chrámě klečí
před Svátostí oltářní,
v níž okem víry spatřují
Boha nejvýš svatého,
pro ně ve způsobě chleba
přezázračně skrytého.

Rozjímají zde o lásce,
o pokoře nezměrné,
kterou jim Bůh ukazuje
ve Svátosti velebné,
v nížto, skrývaje své božství,
mezi nimi bytuje
a je svým předrahým tělem
krmí a nasycuje.

Zde se učí lásku Boží
svojí láskou spláceti,
a v životě svém na zemi
pokorně vždy kráčeti,
aby jednou po skončené
svojí pouti pozemské
mohli Bohu ve tvář patřit
věčně, v říši nebeské.

i)) //\r' _

. .
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„Pojdte ke mně všichni!“ volá
Ježíš Kristus svátostný,
mnozí však nechtějí slyšet
ten hlas jeho milostný,
marně k sobě zve je, čeká,
v chrámě Ježíš laskavý,
než On milejší jsou mnohým
marné světa zábavy. '

Mnozí se již odcizili
nejsvětější Svátosti,
v níž i pro ně Bůh uchystal
mnohé velké milostí;
jedna však milost největší,
která všecko převáží,
& to svaté přijímání,
u mnohých nic nevyváží.

Ježíš Kristus ve Svátosti
též k nim touží přijíti,
chce se v svatém přijímání
s nimi úzce spojíti,
o spojení své s Ježíšem
mnozí ale nestojí,
bez Ježíše prý se také
v životě svém spokojí.

Běda, třikrát běda lidem
kteří takto jednají,
že k Ježíši svátostnému
v životě se neznají,
Ježíš též se znát nebude
k nim jednou na věčnosti,
a zavrhne je od sebe
do pekelných temností.

F. Vrátil.

:- f“ *
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Utrpení Krista Pana
sme v době

v době sv.

rozjímání, liche mo—
dlitby á zpýtováni
vlastního svědomí. A

očem rozj ímáti máme,
ukazuje nám ol tá ř.

“ „lest zastřený rouškou
. fialovou, barvou to

pokání, a místo všech
ozdob á okrus stojí

postn i,

nu něm jediný kříž
Spasitele. nnšt':ho .le

žíše Krista.
kterou církev
chovní hláho dílek svých,

'Ukázujíc ná kříž Páně ná oltáři,

Je to zajisté výzimn'nui řeě,
naše, pečlivá málká o du—

k nám vede.
volá

k nám: vizte Sýná Božího, ku,—rukohě
továl se. Ztl vás, rozjímejle () jeho utrpení,
bolestech, u jeho potupně u.hrozne smrti,
a ptejte proč trpěl jsi
.Iežíši tolik?l odpoví vám s kříže:

se : dobrotivý
»Že

jsem vás miloval, á že. lásku moje mne
pudilá vás zachránili, spasiti pro život
věčný; nemohlo se to však jinuk státi
dle ustanovení rozhněváněho Bohá (ltce,
nežli iným utrptmím, mou smrtí, kterou
jsem podstoupil v těle lidskem.<< Ano,
není vznešenějšího, důležitějšího & také
spasitelnějšího rozjímání, nežli obírati
se v duchu pobožně &pozorně s utrpením
asmrti Pána, našeho. A jestliže nemáme
na toto zaměstnání zapomínati nikdv
docela, nýbrž častěji se jemu v roce vě—
novati, tož právě čas svatopostní jest
dobou nejpříhodnější, abychom rozjímali

svalu-' o \v'zneši-rném předmětu nebol“
uvede nás na cestu, na které nás chce
míti církev naše, na cestu pokání, která

Itmllu,

vede ku smíření se s lšohem & k oči—

štění duši našich. Kdo se pohříží luk,
_ jak jen mu možně jest„ hluboce á horlivě

do rozjímání o tajemství, utrpení zi smrti
Páně, celýn'i duchem á celým srdcem
svým, ten zajisté nalezne v něm poťvilek
i vrchol vší svatosti. k níž spí—timáme
v životě svem, nehot' nuleznc lásku
nej větši, .nájde však luki-'-házeli
spusitelnou.

Když byl jednou sv Bernard celý
se ponořil v rozjin'iání o utrpení u snu-Ii
Páně, tu se slzzuni v očích zvolal: »|\'do
učinil toto všecko?<< »|,ásku!<< \'šeho

dobreho, všeho šlechelneluí jest původem
lásku, bez této nelze nic dobrého a pro
spěšného ani sobě uni jiným způsobili.
.\ tuk lásku nejčistší u nejvyšší, lásku
Boží k lidem pádlým u hříšným, byla
původem děje onoho, který se nám
předvádí ná oči pobožnosti cestý křížove,
děje hořkého utrpení a smrti potupně
Spasitele Ježíše Krista.

Je to děj hrozný, neniť hroznějšího
v celých dějinách lidstvu, neboť se zde
setkala největší zloba lidská s největší
nevinnosti, kterou ničila, a největší láska
s největším nevděkem, který jen se dá
mysleti. Avšak ačkoli děj tento jest
hrozným, & každý, kdo jen poněkud
hlouběji v něj se ponoří,
zase i potěšitelným,
spasitelným.

trne, přece jest
nebot jest nám

Bez děje toho bychom už
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pOSud lonuli v kletbě Boží, a nemajíce
naděje na milost “a odpuštění, zoul'ali
bychom si nad životem. .l.„aska to byla,
láska Boží, která utrpení a smrt. Zl'áne
ustanovila, láska to byla, kte “á, to vše
provedla. Pozorujme jen Krista Pána
v zahradě Getsemanské! Krví se potí
\; hrůze veliké, předvídaje strašné utr
pení, & přece se ho nevzdává. Volá:

l
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Smutná jesi duše má až k smrti,<< a
přece na tu smrt, jde. Modli se: »()tče,
odejmi tento kalich ode mne,<< ale přece
béře kalich tento s utrpením & pije jej
až na dno. Proč? Z lásky.

On miloval své a až do smrti je
miloval. Vidí se zrazena učedníkem,
kterého byl z nicelyr pozvedl“ k výší
svého přítele, neboť k apoštolům děl:

6.
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»Vy přátelé moji jste,<< kterého učinil
svým zástupcem na zemi, apoštolem,
dobrodincem lidstva a jejž mocí nejvyšší
obdařil. A nyní vidí , kterak tentýž >>p_řítel<<

přivádí naň biřice, vydává jej na jistou
smrt, prodává jej za bídný mamon.
A přece jak mírně, jak milostivě o něm
jedná. »Příteli,<<tak praví k němu, »nač
jsi sem přišel, polibkem tímto zrazuješ
syna člověka?<< Co pudilo jej takto
mluviti k nepříteli nejhoršímu? Láska.
Chtěl jej obrátiti, v posledním okamžiku
ještě podával mu pomocnou ruku svou,
odpuštění, milost ——což více mohl Pán
pro Jidáše učiniti? Láska jeho nebyla
uznána, zrada a nevděk byly odměnou
za ni.

A což když vidíme Krista Pána
síni Herodově, kde _byl posmíván,

v soudní síni Pilátově, kde ortel smrti
nad ním vyrčen jest, když zříme jej,
kterak okem smutným však laskavým
a milostí plným pohlíží na Petra, jenž
právě jej byl tříkráte zapřel. Kdo ne—
pozná tu nezměrnou hloubku lásky
Kristovy? Mohl se ubrániti, vždyť sám
řekl, že kdyby chtěl, Otec by mu poslal
celé zástupy andělův. i\lC nechtěl ; jde na
smrt za jiné dobrovolně, z lásky. Ví, že
takového ;;jehe utrpení a smrt jedině
s to jest, aby všem lidem pomohla, proto
pro všecky obětuje se. Kde jest kořen
takové oběti? Jen v lásce! A konečně

zříme jej na Kalvaríi. () jak hrozný,
trudný to pohled. Nejnevinnější visí jako
sprostý zločinec na kříži, a aby míra

\r'

potupy naplněna byla, ještě uprostřed
dvou zločinců, jako nejhorší z nich.

Nejlaskavější a největší dobrodinec
všech, jenž rád a účinně pomáhával,
obklopen jest smečkou zuřivců, kteří mu
spílají, jej haní a největší urážky mu
v tvář motají. On tichý beránek jako buřič
trestán jest, on sám Syn Beží trpí trest,
jenž určen jest pro rouhače. A přece
zase zaznívá z úst jeho první slovo

s kříže, slovo milosti a odpuštění, modlí
se ještě za nepřátele své: »Otče, odpust
jim, neboť nevědí co činí.<< Kde jest
pramen takového sebezapření? V lásce.
A tak umírá Pán náš po hrozném utrpení
na kříži, opuštěn ode všech, kromě
matičky své, Jana učedníka a kajícnice
Magdaleny, dokončuje bolestně, v největší
chudobě i potupě život, který byl v chu—
době a poníženoti v Betlemě započal.

O jak vznešený veliký to “byl cíl,
který měl Kristus Pán na zřeteli při
utrpení a smrti své! A cit ten byl naše
spása, naše posvěcení, naše blaho. Ne
zaslouží tedy, abychom jej z celého
srdce milovali? Láska lásku plodí, ale
láska lásku také zasluhuje. Nevděk za—

_vrhuje každý člověk a každého bolí ne'
vděk; o nechtějme _Bohu činiti to, co
sami s opovržením odmítáme. Proto,
kde by měl srdce tak kamenné, jenž
rozjímaje o utrpení a smrti Páně, nebyl
k lásce pohnut?

Pamětlívi jsouce toho, že dle slov
sv. Pavla: »Kristus nás vykoupil ze
zlořečenství zákona, <<učiněn byv pro nás
zlořečenstvím, t. j. jako zlořečeným,
k smrti odsouzeným (Gal. 3, 13), že
na smrt se vydal, aby nám zjednal práva
k životu věčnému, zdaž nemáme zvol'ati
se sv. Pavlem: »Láska Kristova pudí
nasla (2. Kor. 5, 12.) Bez opětné lásky
podepsali bychom si zatracení, které
pronáší nad duší nevěrnou, která odpírá
půvabům lásky nesmírně šlechetné a
dojemné. Tak totiž praví svatý Pavel:
»Nemiluje—li kdo Pána našeho Ježíše

Krista, budiž pr'oklet.<< (1. Kor. .16, 22)
Hrozná to slova, ale trest v nich vyrčený
zajisté je spravedlivý a zasloužený.

Jestliže utrpením a smrtí svou Spasitel
náš takto k nám hovoří: »Poznej, synu,
jak miloval jsem tebe a jak za tebe
vydal jsem se; já stvořitel pro tebe
stvoření, já otec pro tebe syna marno
tratného, já uražený pro tebe urážejícího,



já dobrodinec pro tebe nevděčného, já
nejvyšší dobro pro tebe nejbídnějšího!<<
Zdaž nemáme tu zvolati se sv. Petrem:

»O Pane, ty všecko víš, Ty víš, kterak
Tě miluji!

, »Milujme tedy z celého srdce svého,
ze vší síly své,<<„praví svatý Vavřinec,
»toho, jenž tolik ráčil z lásky k nám
trpěti; vždyť volají rány, ale nade vše
volá láska, aby celým srdcem od nás
milován byl.<< A nyní ruku na srdce:
milujeme Ježíše? Milujeme jej, tak jak
si přeje, jak zasluhuje? O Bože náš,

- kterak jsme bídní, kterak jsme nevděční !
Tvorům věnujeme lásku svou a Stvořiteli
ji upíráme, lidem by'váme vděčni, ale
Bohu vděčnosti neukazujeme. O kterak
“se naplňuje bázní duše 'naše, po—
myslíme—li na to. A kterak se nám po—
vede, zůstaneme—libez lásky, zůstaneme-li
v hříších?

O uvažme, že utrpení a smrt Páně
nám hlásá zároveň přísnost, s kterou Bůh
tresce hřích. Uvažme tedy kdo trpí a co
trpí. Kdo je ten, jenž na kříži za nás
umírá? Bůh zjevil nám jeho velebnost
a vznešenost, že pod způsobou lidskou
skrývá se božství. Ježíše uznal Bůh Otec
za svého syna, a to velice milovaného;
nebesa i země, andělé i ďáblové, skály
při jeho smrti pukající, slunce se zatmí—
vající i mrtví z hrobu vstávající, i katané,
kteří jej byli ukřižovali ——všickni tito
vydávají o něm svědectví, že byl Bohem.
Tu však táže se svatý Bernard takto:
»Jest možné věřiti, že ten, jenž nástrahám
svých nepřátel podléhá v pravdě jest
Bohem všemohoucím?<< Že člověk,. jenž
na kříži umírá, jest pánem života, pa—

novníkem světa? Ano jest, neboť ukázal
všemohoucnost svou, dokázal, že pánem
jes-t života a panovníkem světa, „neboť
po hrozném utrpení a smrti vykonav
vše, co jako spasitel v těle lidském vy—
konati měl, ukázal božství své svým
vzkříšením; Boha tedy a Pána našeho
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v požehnaném jeho člověčenslví prorážejí
_ tyto rány, kterými jej tepe Otec hříchem

lidským uražený. Ano pravdu děl prorok:
»Kdo zná, Pane, moc hněvu tvého ?<<A
sv. Pavel, jenž nám ukazuje kříž Kristův
jakožto důkaz Boží hrozné spravedlnosti
slovy: »Jejž (Ježíše Krista) vydal Bůh za
smírce skrze víru v krvi jeho k ukázání
spravedlnosti své, pro odpuštění přede—
šly'ch hříchů.<< (Řím. 3, 25)

Kdo z nás ubohých bude tedy uše—
třen, není—li šetřen sám Syn Boží?
Pozorujeme-li Krista Pána pnícího na
kříži na výšině Kalvarské, tu jako bychom
slyšeli hlas, kterým k nám volají všecky
jeho otevřené rány: »Lidé zaslepení ne
víte, kdo ten jest, jehož se báti máte?
Chci vás poučiti; bojte se toho, který
hroznou rukou svou dotkl s_eSyna sveho,
vřele milovaného, a usmířen mohl býti
toliko krví jeho. Takovou mějte před
ním bázeň, vy apoštolé i přátelé moji,
bojte se toho, kterýžto, když zabije, má
moc uvrhnouti do pekelného ohně, tak
pravím vám, toho se bojte.<<(l.uk.1,2,5.)
Trpí tedy sám Syn Boží, () němž Otec
pravil, že se mu v něm velice zalíbilo,
& nyní, uvažujme, co trpí. Co trpí tento
Beránek Boží,jenž jest nevinnost a svatost
sama? () slyšme zase jeho vlastní slova,
kterými předpovídá své utrpení, řka:
»Bude vydán, poháněn, bičován, uplván
a. zabijí jej,<< tot krátky obsah jeho
utrpení velikého. Hrozná budou muka
jeho, jež mu bude trpěti jak v duši tak
na těle. Uvnitř v duši sevře jej úzkost
smrtelná, hrozný boj se smrtí bude mu—
siti podstoupiti, bolesti nejstrašnější vy
trpěti, bude opuštěn od Boha i od lidí.
A zevně? Ztratí vše co má., zbaven bude
i šatův, o které se vojáci podělí, po—
zbude cti, urážek se mu dostane nej—
horších a posměchu ďábelského. A ne—
podobá se ani člověku, nebot od hlavy
až k patě není na něm místecká zdra—
vého. Hlava jeho hrozným věncem trnitým



jest korunována, obličej ranami posetý
krví a prachem zbrocený, oči slzami
zalité, ruce okovy sepjate, ruce i nohy
hřeby probodené.

.-\ konečně i to srdce, sídlo lásky
jeho, prokláno jest, oštěpem a otevřen
bok jeho. Není na nem ani podoby lidske,
nebot sám pohanský soudce jeho Pilát
ukazujejej lidu, zvolal: »lijhle, člověk!“
l'ljhle, vizte a pozornjte jak jest zbičovaný,
zbědovaný, že ani se ČlOVčkl'lnepodobá!
O .ležíši náš, jestliže (ltec, Bůh náš, '.I'ebe
trestá lak hrozne za hříchy, kterých jsi
ani spáchati nemohl, jestliže v 'l'obe
trestá nás, jak asi naloží s námi, kteří
jsme vlastně ten trest nes-ti měli, ponč—
vadž my jsme jej zasloužili, my jsme
zhřešili?

.lcstliže to se děje na dřevě zeleném,
co se díli bude na dřevě suchém? (Luk.
23,31) tio se stane s hříšníky, až Ježíš
Kristus na soudu postaví proti jejich
nekajícnosti onu kajícnost, kterou za ně
podstoupil ve svém utrpení? O svatý
kříži, který jsi nadějí meho spasení, ne
budiž mi potom příčinou bázně! () jak
se v ten den třásti budou všichni, kteří
nyní jsou nepřáteli Kristovými! Odstupme
od nich, tčžme z milosti, které podává
nám Pán, abychom v něm nalezli útěchu
i odpuštění. Tak hlásá nám utrpení Páně
netoliko velikou a nezměrnou lásku Boží

k nám, ale také budi v nás bázeň před
hrozným trestem, který nás čeká, jestliže

* * *

TRNOVÁ
Z ani korunu bodlinatou
mé hříšné ruce uvily,
a na Tvou, Kriste, hlavu svatou
ji nelítostně vstavily,
když k vykonání skutku zlého
ochotně se propůjčily,
ink 'l'ebe, zcela nevinného.
Ježíši. krutě mučily.
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neodvrátíme se od cest zlých. Proto jest
bázeň tato pro nás spasitelná, nebot od
hání nás mocí velikou od hříchu, který
jest jediným, ale také svrchovaným zlem,
nebot“ činí nás nešťastné na zemi i na

_věčnosti.

To je tedy to spasitelne ovoce roz—
jímání o utrpení a smrti Páně, které
okoušeti máme v tomto svatopostním
čase, ovoce pokání, lítosti a polepšení

Í života. Velikou podává nám Pán milost,
uchopnie se jí. Sv. Bonaventura praví:
»lx'do se pozorné a pobožnč v utrpení
l'áná našelm cvičí, nalézá v něm vše
užitečné a potřebné v míře hojné.<< A
sv Augustin učí: »Není nic tak spasitelnó,
jako denně. rozjímati o tom, co za nás
vytrpčl Bůh-člověka Zavřcme se tedy
v tomto svatopostním čase a zejména
v posledních jeho dnech do komůrky
srdce svého, pohlížejme na ukřižovaného
Pána našeho a vštipme si do duše jak
jeho lásku, kterou opakovati máme, tak
bázeň před trestem, jenž nás nemine,
když ji neopětujeme. Volejme k Ježíši:
() Pane, kéž se Tebe bojím, kéž Tebe
miluji! Chci se báti, tak abych Tebe
miloval láskou ustavičnou! Končíme

slovy sv. Bernarda řkoucího: »Moudrostí
nazval jsem rozjímání o utrpení Tvém,
v něm postavil jsem dokonání spravedl
nosti své; to jest moje vyšší mudrctví
znáti Ježíše, a to ukřižovanéhoa

Boh. Handl;

KORUNA.

Dnes však pevný úmysl činím.
že nebudu víc hřešiti,
& Tebe. Kriste, se přičíním
bodlavých trnů zbaviti,
chci dobrých skutků ve konání
Ti vínky lásky uvíjet.,
& jimi vždy, až do skonání,
svaté skráně Tvé ovíjet.

F. Vrátil.
-—=—-uů>-9<><'=ó—<==—————-—
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Srdce Páně — plná milosrdenství k hřlsmkům.

Obrázek první: Maří Magdalena.

V domě Šimona u nohou Spasitele
jakás žena klečí, roní slzy vřelé,
tone ve žalostném & lítostném pláči,
nohy Krista líbá, slzami je smáči;
potom je utírá onu vlasy svými
přede všemi lidmi v domě přítomnými,
kteří odsuzují to její jednání,
divíce se, proč Pán jí to nezabrání,
proč přijímá hříchům oddanou nevěstu,
která pohoršeuím jest celému městu.
Ale Pán Ježiš ví dobře, proč tak činí,
milosrdenství své jí prokázat míní.

My křesťané víme, kdo je_ tato žena
u nohou Ježíše; je to Magdalena,
ta ve městě známá veřejná hříšnice
teď u nohou Páně dlí co kajícnice,
oplakává mnohé, těžké hříchy svoje,
z očí svých vylévá kajícných slz zdroje;
přítomných zde osob nic se nezaleká,
u nohou Ježíše odpuštění čeká,
neb ví, že hříšníky Ježíš vyhledává,
a jim odpuštění jejich hříchů dává,
čeká v plné víře a blahé naději,
že Ježíš odpustí mnohé hříchy její.

Magdalena, která v službě ďábla, stála,
ke Kristu Ježíši láskou v srdci vzplála,
vyvázla : osidel ďábla pekelného,
odřekla se hříchu zamilovaného,
láska za Ježíšem jít ji-vybízela,
a když tu přeblahou novinu slyšela,
že Ježíš přišel do domu Simonova,
přišla za ním sem, a nyní slyší slova
od Ježíše Krista: »Hříchové se tvoji
odpouštějí tobě; odejdi v pokojilc
Maří Magdalena od Krista odchází,
blahý pokoj a mír v srdci ji provází.

Magdaleně již jest odpuštění dáno,
a tak všem hříšníkům jasně ukázáno
jest milosrdenství Srdce Ježíšova,
které ke hříšníkům ono v sobě chová.
Srdce Páně přijme každého hříšníka,
který ve hříších svých k němu se utíká,
a odpustí jemu jako Magdaleně,
když hříchů svých želí, vyzná je skroušeně.
I nám odpustiti vždycky jest hotovo
nejvýš milosrdné Srdce Ježíšovo;
proto ve svých hříších nikdo z nás nezoufej
& v milosrdenství Srdce Páně douíej!

Obrázek druhý: Petr apoštol.

Tam u ohně v síni soudce Kaifášc
ohřívá se Petr apoštol, a plaše
kolem sebe stále okem svým pohlíží,
bázeň, strach, nepokoj jeho srdce tíží,
by snad nebyl poznán zde od služebníka,
jeden z Ježíšových že jest učedníků.

Roznícený oheň teď vzplápolá znovu,
ozařuje jasně nyní tvář Petrovu,
k Petrovi děvečka jedna přistupuje
a přede všemi se jeho otazuje:
»Nejsi-li ty jeden učedník Ježíšek
»Nejsemlc Petr v strachu odpovídá tiše.

Teď jiná děveěka po malé jen chvíli
k Petrovi u ohně stojícímu pílí,
a táže se Petra již polekaného:
»Nejsi-li učedník ty Nazaretského'h

-Petr polekaně kolem sebe vzhlídá:
»Neznám já člověka toho!.: odpovídá.

Nyní služebníci Petra poznávají,
že on jest učedník Krista, vyznávají,
že ho jsou viděli s Ježíšem v zahradě
nežli byl odveden ku nejvyšší radě.
»Neznám já Ježíšelc zapírá po třetí
Petr, a slova svá přísahou pečetí.

V tom se otvírají od žaláře dvéře
a Ježíš svázaný k výslechu se béře,
pohlíží na Petra, jeho pohled budí
náhle lítost velkou ve Petrově hrudi,
a proniká srdce Petrovo lítostí
ten Ježíšů pohled lásky a milosti.

Poznává teď Petr svou převelkou vinu,
vidí, jak hrozného dopustil se činu,
když po třikrát zapřel Mistra, Pána svého,
a zarmoutil velmi božské Srdce jeho,
hned místo nešťastné Petr v oné chvíli
opouští a venku hořce pláče, kvílí.

Vídí Ježíš Kristus, Bůh to vševědoucí,
hořké slzy Petru z očí se řinoucí,
vidí pokleslého svého učedníka,
nad svým provinčním jak pláče, neříká,
nejvýš milosrdné Srdce Ježíšovo,
a odpouští trojí 'zapření Petrovo.

Petr zapřel Krista jenom po třikráte,
my však jsme zapřeli snad již tisíckráte
Spasitele svého, ale nezoufejme,
hořce provinění svých oplakávejme.
chvýš milosrdné Srdce Jezu Krista
jak Petrovi i nám odpustí dojista.

Obrázek třetí: Lotr na kříži.

Kuldřevu kříže tam na hoře Kalvárské
Pán Ježíš přibit jest od roty katanské,
postaven od katů jest Ježíš nevinný
s křížem svým mezi dva lotry a zlosyny.

Lotr po levici kříže Spasitele
zatvrzelé srdce chová ve svém těle,
společně s katany rouhá se Ježíši,
ač „musí umříti ve chvíli nejbližší.

Vedle kříže Krista lotr po pravici,
ten však osvědčuje mysl svou kající,
k druhu svému praví on slova káravá,
nevinnost Ježíše veřejně vyznává.
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Dojat jest pohledem na Pána Ježíše,
jak všecko rouhání trpí, snáší tiše,
a za ty, kteří se stále Mu rouhají,
jeho ústa prosbu k Bohu vysílají.

V duši lot-ra teď se myšlenka vynoří,
že Ježíš na kříži jistě je Syn Boží,
poslaný od Boha všech lidí ku spáse,
když neobyčejně příkladně chová se.

V té myšlence lotr víc se utvrzuje,
Ježíše na kříži dál když pozoruje,
pevně v srdci věří, že on jest Boží Syn,
že smrt podstupuje k shlazení lidských vin.

V této pevné víře, ve blahé naději
z úst lotra k Ježíši slova prosby znějí:
„Pane, vzpomeň na mne v království nchcrkém,
vzpomeň druha s kříže po pravém boku Tvém !

:.

Nejvýš milosrdné Srdce Ježíšovo
když:-*.; “ší toužebně to přání lotrovo,
činí mnohem více dobrému lotrovi,
Ježíš odpovídá jemu těmi slovy:

»Amcn, pravím tobě, že se mnou ještě dnes
žíti budeš v ráji, tam, kde je věcný plesfc
A to, co mu slíbil, jistě též vyplnil,
lotra do ráje vzal, by s ním tam věčné žil.

Lotra kajíciho ze kříže popravy
uvedl Pán Ježíš do rajské oslavy,
jeho prvního hned po smrti v nebe vzal,
milosrdné Srdce své mu tam ukázal.

Srdce Ježíšovo jest milosrdenství
plno ke hříšníkům, to at celý svět ví;
nevyvažitelnon ono jest studulcí
milosrdenství k vám, ubozí hříšníci.

Proto každý hříšník spěehej k Srdci Páně,
ono tě ukryje v předrn'oé své ráně
před hněvem Božím, a smíří s Bohem tehel
že, ač velký hříšník, prece dojdeš v nebe. I'. Vrátil.

Ježíš, za naše hříchy na kříž přibitý.
Několik svníopostních myšlenek napsal Ignát Zha'něl.

mnohých kostelích jest až do—
posud zvykem, že dava se
v postním čase na hlavní oltář
veliký obraz, na němž jest

vyn'íalovan Kristus na kříži. Sotva vkročí
někdo do chrámu Páně, první hled jeho
utkví na trpícím Spasiteli ; všechna ostatní
výzdoba hlavního oltáře, obraz patrona
chrámového, který tam vysíval, vše jest
po dobu postní ukryto; tento veliký kříž
vybízí nás, abychom nyní v postě obírali
sc vážnými myšlenkami, zpytovali své
nitro, rozpon'íínali se, zda pokračujeme
v duchovním životě. V tomto rozjímání
podíváme se poněkud na zvyky lidové,
na obyčeje, jež bývávaly a nyní bohužel
vyhynují; ukáží nám, že lidnáš býval
kdysi horlivéjším, zbožnějším než jsme
my. A toto vše povzbudí nás, že obratíme
se k víře předků svých, více si ji zami
lujeme a ze srdce radi vše učiníme,
k čemu nás zavazuje.

1. Dříve bývalo zyyken'i, že hývul
hřbitov vždy spojen s kostelem, nebot
stával vždy v každé osadě. chram Páně
uprostřed hřbitova. Nazýval setaké hřbilov
pole Pane, čímž již mělo se naznačili,
že přináležejí jako k celku oba: chrám
l'aně i pole Páně. Je zajisté významný
zvyk křesťanský, který dává také důkaz
o básnické náladě a o básnickém poroz
umění lidu našeho, že ustelc se naším
zemřelým k poslednímu odpočinku ve
stínu domu Božího. Kdokoliv jde do
kostela, a tak učiníme přece každý aspoň
jednou za týden, jdeme přes hřbitov,
tam zahlédneme hrob našich milých
zemřelých.

Konají-li se průvody kolem kostela,
jako na příklad na vzkříšení anebo na
OčišťováníPanny Marie, na neděli kvétnou,
nebo je—linějaký pohřeb, tu máme vždy
příležitost pomodlítí se u hrobu tčch,
kteří tam odpočívají; vyplňujen'ie tak



jejich toužebné volání: »Vzpomeňte si, '
aspoň vy přátelé moji.<< Proto býval také
zvyk, že kdo šel z kostela anebo do kostela,
vždy obrátil kroky své na hřbitov a za—
stavil se u hrobu- svých milých; poklekl
a vysílal k trůnu milosrdného Boha za
ně vroucí modlitbu. Nemohl-li tak uči
niti před počátkem bohoslužeb, učinil tak
jistě po nich. Jaký to býval pěknýobrázek !
Otcové i matky brávali s sebou k hrobům,

-Š
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nejvýše škodlivy zdraví lidskému, že se
mohou jimi rozšířiti různé, třebas i na—
kažlivé nemoce, a proto bylo nyní vydáno
heslo : pryč, ven z měst se všemi hřbitovy!
Zakládány tak zvané ústřední čili centrální
hřbitovy, na nichž uprostřed na nějakým
význačnějším místě ani neuzříme žádného
znamení naší spásy, žádného kříže, žádné
svaté sochy. Ze hřbitovův udělány krásné
sady, jež vybízejí ku procházce snad, ale

\když je měly v bezprostřední blízkosti
_ukostela, i své dítky, které i když jsouce
nedospčly, nemohly se snad modliti a
všemu ještě ani nerozuměly, přece jistě
zapamatovaly si ten šlechetný způsob, a
když jim jejich předrazí rodičové zemřeli,
činili po jejich zvyku a chodili se také
modliti na jejich hrob, pamatujíce na
ně modlitbou.

Nynívšakbohužel zavládl jiný obyčej.
První příčinu 'tomuto zlozvyku zavdala
skoro všude větší města, po nichž opičí
se i náš venkov. Města, která předchá
zela špatným příkladem, zrušila všechny
hřbitovy, které byly též v městech okolo
kostelů, prohlásila, že jsou hřbitovy na— =

ne k modlitbě za zemřelé. V našich dobách,
kdy shánějí se lidé po požitcích tělesných
a po penězích, neštítíce se žádného třebas i
podlejšího prostředku nabýti jich, tu nikdo
z takovýcl'i jen'mocitných lidí nesnese
pohledu na hřbitov, proto jen ven s nimi,
aby nenpomínaly na smrt. Snad nemyslí
si líto lidé, že mohou pak nemajíce
hřlznlovu na očích, dále spokojeněji a
požívavěji žíti ? Snad utekou smrti '? Snad
neplatí pro ně slova: »Vzpomeň, člověče,
že prach jsi a v prach se obrátíš?<<

2. Jak přísně zachovávaly se dříve
posty. Nejsou ještě tak příliš vzdáleny
doby, v nichž zvláště na venkově odepřel
si mnohý člověk .jen z lásky k Bohu



v paměť na přehořké umučení Páně
mnohou dovolenou věc a zdržel se od
jejího užívání po celý čtyřicetidcnní půst.
Vždyť znali jsme snad sami osoby, kteří

kuřáky nebo šňupali tabák, anebo rádi
pili kávu, od popeleění středy až po
Boží Hod velikonoční zdrželi se těchto

jinak dovolených věcí. Jiní jinak se
umrtvovali a při tom též přísnězachovávali
půst, nasytivše se jenom jednou za den.

Jak poklesla tato zbožnost. lidu na—
šeho. Vždyťjsou mnozí mezi námi, kteří
nezachovávají vůbec žádného postu, ač

třeba po celý týden nemají masa, přece
jako zrovna Bohu na vzdory, koupí si
ho v pátek; jak mnozí z bázně před
lidmi, jsou—lipostní dny, hlavně v pátek,
ve veřejném hostinci anebo v městě,
stydíce se poručiti si nějaké postní jídlo,
překroěují tento přísný zákon církve a
pojídají maso. Jiní vymlouvají se říká
jíce, vždyt“ přece nemůže člověka “po
skvrnítí, co ústy do něho vchází?

Těchto posledních slov užil sice sám

božský Spasitel, když praví: »Ne _co
vchází v ústa poskvrňuje člověka<<(Mat.
15, ll.), ale když jíme v zapovězený
den maso, ovšem, maso samo v sobě a
samo sebou hřích nezpůsobuje, ale způso—
buje ho hrubá neposlušnost a nevážnost.
přikázání církevního, kteréž přísně přika—
zuje: přikázaně posty zachovávati a
v pátek se zdržovati od masitých po—
krmů. Kristus sám poručil: ».lestliže
někdo neuposlechne ani církve, budiž
tobě jako pohan a publikám (Mat. 18,
17.), což znamená: kdo nechce uposlech
nouti církve, takového člověka považuj
za odpadlíka od církve a její pravdy,
který odešel, vyloučil se nekajícností,
zarytostí , zálibou v blndcch, nern-avostech
a hříších, a jako tehdy štítil se každý
žid křesťana a publikána čili celníka,
taki ty varuj se jeho společnosti, a kde

/„.
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můžeš mu vyhni. Při jiné pakpřiležitosti
řekl božský Mistr apoštolům a jich ná
stupcům: Kdo vás slyší, mne slyší, kdo

* vámipohrdá, mnou pohrdáx (I,uk. 10, 16).
po celý ten čas, ač byli na př. náruživými Kéž nikdo nezapomene, jak církev

ve své dobrotě hledí nám zachovávání

těchto postních přikázání usnadnili. Za
nejstarších dob jídalo se v postě jen
jednou za den, a to až po západu slunce,
mimo to byly zakázány mnohé pokrmy,
jcž jisti není dovoleno, kromě masa byly
to pokrmy vaječné, mléčné, píti víno,
toto aspoň v některých krajích. Jak mírná
jest nyní církev svatá, vždyt žádá někdy
vůbec jen zdržovati se masa a dovoluje
vícekráte za den dosyta se nasytiti;
jindy pak v přísných půstech přikazuje
jísti dosyta jen jednou sice za den, ale
dovoluje vicekrále něco pojísti. Že pak
půst ještě nikomu neuškodil, svědčí naše
lidově pořekadlo, kteréž dí: »Jez do polo
sytá, pij do pola pita a vyjdou ti na
plno leta,<< jiné přísloví naše praví:
»V nejlepším přestanu,<é to jest, když ti
nejlépe chutná, ustaň, lépe se nedosytiti
než přesytiti. Ve starém věku, dlouho
před Kristem žil proslulý lékař v Řecku,
jménem Hippokrates, který dosáhl vel
kého věku, a když se někteří ptali, co
mají činiti, aby po jeho příkladu těž
dlouho žili, tu odpovídal jim: »Nikdy.
jsem nevstal od stolu nasycen,<< chtěl
řící, kdo se nikdy nepřesytí, ale raději
méně jí, ten má nadějí, že bude dlouho
a ve zdraví živ.

Mimo tyto dva uvedené případy,
totiž že hřbitovy odstraňují od kostelů,
a že neradi posty zachováváme, anebo
snad je překročujeme, dalo by se více
příkladů uvésti, jež by nám dokázaly,
že předkové naši víry byli dbalejší než
my. Ale ustaňmc na těch a umiňmc si,
co síly naše stačí, býti přáteli víry a
věrnými vykonavateli přikázání Božích
i církevních.

„___—___—6533?_“3



P. Dominik a Jezu maria

Zivotopis sv.
Hlava třetí.

Rok noviciátu. Sv. Jan studuje boho
sloví. Vysvěcení na kněze a příprava
ku první mši svaté. — Jan pomýšlí

státi se kartuziánem.

Svatý Jan oblečen byv v roucho
řeholní, začal svůj noviciát, t. j. rok zku—
šební. Jeho celý noviciátni život může
býti v krátkosti označen slovy: »Byl
radosti svých představených a novic zcela 
dle Srdce Božiho.<<Jakmile překročil práh
domu řeholního, nechal všechen svět
venku, ano, což více, i sebe sama.

Zapomenul totiž na vše, co by ho
i v nejmenším od Boha odtáhnouti mohlo;
neměl již pro tvory myšlenky žádné, a
ikdyž na sebe sama vzpomněl, stalo se
to jen proto, aby se v Kristu křižoval.
——-V nepřetrženém obcování s milovaným
Mistrem svým zakoušel nejsladšich oka
mžiků 11 stupňů oltáře v horoucí mo—
dlitbě. Tomuto Sladkému, ale nikoli bez
bolestnému, tomuto vznešenému zaměst
náni věnoval úsvit'a celé jitro. Ve svém
novicmistrovi viděl, uctíval a poslouchal
Syna Božího.

Ten k němu mluvil a Jan poslouchal.
Osamotnělost celly byla jeho zahradou
rozkoše, v níž s Bohem, jeho anděly a
svatými se obveseloval. Důvěrné obco
vání s blaženou říší duchů jest vůbec
charakteristickým znakem v životě světců.
Citice se na zemi cizinci, spěchají pocity,
žádostmi a myšlenkami svými tam, kam
teprv později, až Bůh chtiti bude, duše
ajednou i tělo na vždy dospěti mají -—-_
k Bohu totiž, svému cíli a ku svým
u mety této shromážděným bratřím.

Tak ukazovali svatí na zemi, že
ačkoliv ještě poutníci, přece jsou již
důvěrnými domácími společníky Boha,
spoluobčany svatých v nebi. K takovému
obcování nebeskému, jež apoštol věřícím
tak důtklivě dcporoučí, protože od doby,"
kdy Kristus sedí na pravici Boží hledati
máme, co nebeského a ne co pozem—
ského .jest, k takovému životu v Bohu
při pozemském osiřelém putování ne—
dojde, kdo ve svém stavu, a nejvzneše—
nějším jest požehnaný stav křesťana, ne—

Jana z Kříže.
snaží se ani, aby alespoň v neděli a ve
svátek v sebe se pohroužil, v ústraní
s Bohem se zabývatí' mohl. 'l'aké život
náš jest noviciátem, vážným časem slu—
žebním; prožijemc—li jej v hluku a křiku
světa, v nepřetržité práci a hovoru,
v ustavičně snaze po věcech zevnějšich,
pak neučiní se v něm mnoho pro věčnost
a zajisté ničeho pro velkou věčnost.
Nevyžaduje se od každého osamělost
v celle klášterní, jež tělo uzavírá, jež
však duchu a srdci do celého širokého
světa vylétati nebrání; ale více doporu
čuje se osamotnělost komůrky srdce na—
šeho, kterou uprostřed světa &jakého
koliv zaměstnáni ustavičnou vzpomínkou
a pohledem na Boha si zjednati můžeme,
jako to učinila svatá Kateřina Sienská,
serafinská Matka velikého řádu svatého
(). Dominika. O takové osamělosti srdce
piše nadšený učitel duchovní ct. Tomáš
Kempenský: »Ona jest matkou svatých
myšlenek a velkých předsevzetí, pramen
pravé duchovní radostim V takové sa
motě srdce prospívá člověk ve ctnostech,
nalézá studnici svatých slzí, upoutává se
na svého Boha a odlučuje se od všeli—
kého stvořeni. V tomto vnitřním tichu
(šťasten, komu i zevnitřniho získati se
podaří) slyší člověk tichý vánek Ducha
svatého. Tu naučí se v jedné hodině více,
než po celá léta na vysokých školách.
Při pohroužení se v sebe získává oprav
dovější poznání, než by z duchaplné,
ale přece jen mrtvé knihy čerpati mohl;
tu počíná člověk nejen o pochopeni však
i uchopení pravdy se starati. Clověk blíží
se velikému Bohu a porozumi, jak vše
malé a pošetile jest kromě Boha a lásky
jeho. Bohužel jest toto Opravdové odříé
káni se věci zevnějšich nyni málo známo
a smutno jest, že lidé nechtějí ani viděti,
že bývalo vždy požehnání plným a po
třebným cvičení křestanů. Vnižších stavech
předstírá se, že boj o živobytí sebranosti
té nepřipouští; ve vyšších vrstvách hle—
dají vytáčku v tom, že pro stav svůj
nesmějí se činiti neviditelnými, ale že
ukazovati se musí velikému “světu. Prvni
měli by pomněti sladkých slov Ježíše:
»Hledejte nejprve království Božího (a
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království Boží jest v nás), vše ostatní !
bude vám přidáno;<< ale i druzí neměli
by zapomínati vážné výpovědi božského
Mistra: »Co prospěje člověku, kdyby
celý svět získal, ale na duši své škodu
utrpěl?<< A vedle upřímného uvážení
uvedených slov Syna Božího měli by si
přij'mmatovati i onu vysoceurozenou paní,
sv. Klotildu, která za mladých let v nej—
větším ústraní žila tak, že ze vší krásy
tohoto světa nižádné neviděla kromě
hradu, v němž bydlela, kostela, v němž
se modlivala, chudých, jimž u schodů
chrámových almužnu skýtala. A přece
byla od mocného krále Franků Chlodvíka
nalezena a za manželku vvvolena. A právě
proto, že svou nstavičnou ustraněností
semeni v zemi ukrytému se podobala,
vzklíčila, vzrostla a přinesla užitku hoj—
ného, nebot“ byla šťastným nástrojem,
skrze něhož král i celý franský národ
na křesťanství obrácen byl.

Než, vraťme se opět k našemu sv.
Janu. Zamilované čtení svatého novice
v osamělé jeho celle byla mimo knihu
knih- jediná, jež z rukou lidských kdy
vyšla (nebot "Písmo svaté je božského
původu), knížečka »Následování Krista<<
od ct. 'l'omáše Kempenského. Tato zlatá
knížka byla jeho knihovnmi. 73ní čerpal
svou látku k rozjímání, sva životní pra—
vidla, ona byla mu vodítkem k nej—
dokonalejšímu, nejduchovnějšíimi sebe
zapírání. Ze studia této knihy, ale ze
živého studia (četl a činil, jak četl; četl
modle se a modlil se jednaje, neboť milo
vati, praví sv. Augustin, jest modliti se),
ziskal ony dvě základní věty, jež se jako
vodící nitka celou knihou jeho »O do
stoupení hory Karmelu<<vinou. To první,
co každý na zřeteli míti musí, kdo upřím
nou snahu má v duchovním životě pokra
čovati, jest, aby Opravdové a ze vši síly
pečoval ve všem Ježíše Krista napodobo
vati. Božský Mistr řekl jednou sám o sobě:
»Já jsem cesta, pravda a život.<< Je-li
Ježiš život, tedy duchovně žije jen ten,
kdo v Kristu žije, kdo zcela z Krista
žije; takový život zakládá se v napodo—
bení Pána ve smýšlení a jednání. A právě
tak, když Syn Boží cestou se nazývá,
poněvadž jest cestou, kterou ku Otci se
přichází, kdo by lehce nenahlédl, že bez
následovái'íí Krista, bez putování po té
cestě, již On putoval, nelze Otce najíti l

ajednou u něho zůstati? Proto jest prvním
“pravidlem života duchovního: »Patř na
Ježíše a ěiň, jak On činil.<< 7.řiď svůj
vnitřní i vnější život podle něho! Nepře—
stávej dle tohoto Božího měřítka svůj
pozemský život- upravovati a zapomeneš
nato, co dobrého jsi již vykonal, budeš
opravdově žízniti a laěněti po spravedl—
nosti, která před tebou jest na vzoru
Kristově! V druhé své základní větě
označuje sv. Jan, V čem dobrý, klamu
prázdný způsob následovníků Kristových
záleží, abychom tím bezpečněji sledovali
svateho Boha a ne bludně se opičili po
ďáblovi. Jest to p “ava láska k Bohu
a vnitřní zapírání. Obě čelí k tomu,
abychom se všech smyslných radostí více
a více zřikali a svůj cíl, své blaho jedině
v dokonalém plnění vůle Boží nalézali.
()všem není takové zřeknutí se všeho
pozemského a úplné vyproštění ode
všeho každému možno, poněvadž Bůh
ne každého k tomu povolal; u někoho
může i to pozemské, když toho se
zřetelem na Boha uží 'á, očištěno a
posvěceno býti.

Tato pravidla přísné, v celém jejich
rozsahu zachovával sv. Jan, takže každý
v něm spíše spatřoval mistra v duchovním
životě \'ýcviěeného, nežli mladého novice.
Zvláštní zřetel obracel ktomu, aby celou
svou na ctnosti tak bohatou mohutnost.
co možná nejvíce skryl. likryt a ukrý—
vání se, jest začátkem a ovocem pravé
pokory. Jako láska vystupuje, abyjednala
a bližnímu, obrazu to Božímu v jeho
potřebách pomohla, právě tak pokora
vrací se v úkryt hluboko, poněvadž nejen
samé sebe zapomíná, ale i od jiných
"zapomenuta býti chce, má a přeje si
míti jen jednoho svědka: Pána na nebi.

_Nicméně jevilo se v zevnějšku sv. Jana
cosi tak vznešeného, úcty vyžadujícího,
že všichni v domě tím přemožení byli.
Kdekoli se objevil, všude prokazována
mu hluboká úcta. Sám ovšem neměl
o tom ani tušení.

Tato v zevnějšku se ukazující cti
hodnost byla jen odleskem jeho vnitřní
velikosti, průvodcej eho dokonalých ctnosti
& heroického pokání. Již od mladosti
přísnost k sobě samému miluje a v ní
se cvičía slety života svého v ni pokračuje,
nenalézal ve zmíněné řeholi karmelitů
toho, čeho duše jeho, prostá vší vlastní



vůle, jen Duchem sv. vedená, potřebovala
a žádala. Vícekráte slyšel o přísných cvi
čeních, o něž první otcové na hoře
Karmelu pečovali. V jich životě poznal
pravou potravu pro svého ducha, vhodnou
výchovu pro své tělo. Proto počal taková
cvičení, pokud mu jen poslušnost dovo—
lovala, vykonávati.

Starší řeholník domu, v němž Jan
život přísnosti žil, vypravuje o něm takto:

»On (sv. Jan) pečoval zvláště o to,
aby prvotní pravidla, modlitby a umrt
vovaní se týkající,
Nosil často kající pás a zvláštní kazajku
ze sítí 5 knoflíčky, jež mu ustaviěné utr

pení připravovala. Přitom byl jeho půst
nepřetržitě přísný, nábožná cvičení vypl—
ňovala většinu noci, styk s ostatními byl
nejvýše řídký a krátký, radostí duše jeho
bylo budto prodlévati v kostele, aneb
úplná ustraněnost v celle jeho. <<Světniěka
tato byla velmi chudička, tak malá a
tmavá, že chtěje čísti, otvor ve střeše
učiniti musil. Postel jeho — vydlabaný
špalek na způsob rakve — a kus dřeva
poduška. Bohatství a ozdoba této komůrky
bylo malé okénko, z něhož se rozevírala
vyhlídka na svatostánek s nejvyšším
Pánem. Takovým způsobem byl světec
poslušen prvotních, papežem Innocencem
IV. stvrzených pravidel řeholních, aniž
by tím poddanost svému nevicmistrovi

_byl porušil. Rok zkušební brzy uplynul
. a Jan složil ku radosti svých předsta—

vených a spolubratří, ano celého řádu,
svaté sliby. Poněvadž jej však představení
jako poklad ze srdce milovali, uznali pro
něho za dobré poslati jej do Salamanky,
kde by dle řádového způsobu studovati
měl. Ačkoliv sv. Jan theolOgiijiž studoval,
šel přece jako pravý řítcl poslušnosti
radostně do naznaěe ho místa.

Bylo by zbytečno zmiňovati se () pílí,
s jakou sv. .lan studiu bohovědy se vě—
noval, že nebyla to ani zvědavost ani
marnivost, jež jeho snahu tak pohádala.
Znal jen jednu snahu, \v ducha totiž
svého řádu zcela se vnořiti, svou víru vždy
více a více oživovati a z prostudovaných
pravd nejen učené posudky, ale i cvičení
a předsevzetí nábožná odvonvati. Proto
ušel úplně one vypráhlosti srdce, která
tak často nastupuje tam, kde studium _

na vlas vyplňoval. _
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pouze k rozumu, bádání a pochopení '
směřuje, ale k srdci se nepřipouští, aniž

jednání dle poznaného se špořádavá.
Když sv. Jana theologie poučila o bytostí
Boží, dal se pak ihned od milosti Boží
táhnouti a vírou poznanému Pánu vroucně
se klaněl a jemu zcela se poddával. Když
jej Vykupitelem a velkým dílem vykou
pení zaměstnávala, tu nechal se rychle
od milosti Páně k vyššímu, oživujícímu
porozumění vésti, aby totiž i sama sebe
připojil ku oběti Ježíše Krista a to obětí
rozumu ve víře, obětí srdce v pokání,
vůle v poslušnosti. Všechna poznání sva
oživoval skutk\r a poněvadž theologie je
věda o Bohu a jeho lásky nejhodnější
božské velebnosti, o jeho milujícím milo—
srdenství, tedy konečně přešlo všechno
studium sv. Jana v lásku a vědu Ukři
žovaného —- v lásku kříže. A z té příčiny,
že velké tajemství lásky, vykoupení pojal
ne jako badatel, ale jako milující, bylo
mu i dáno v bohovědě mystické nej
dokonaleji a nejjasněji psáti.

Jest nevývratná pravda, žekřesťanství
teprve porozumí ten, kdo jest křesťanem
v životě. Jen ten ví, jak sladký jest Pán,
kdo ho okusil. Když don Alfons v nemoc
nici Neposkvrněného početí světci nabídl,
aby knězem se stal, podařilo se svatému
Janu vyhnouti se tomu, tentokráte však,
když sami představení si toho žádali.
nemohl se déle brániti. Co odmítala
v prvním případě od sebe pokora, pro
to musila se nyní poslušnost rozhodnouti.

První mši svatou měl sloužiti ku
radosti své matky v Medině.Nelze vyložití,
sjakou radostí a svědomitostí se na velké
tajemství připravoval; jenom zjeho života,
jeho víry ve sv. tajemství, z jeho pokory
můžeme o velikosti její souditi. „\ v pravdě
co možno mysliti, aby více bázně a svatosti
vyžadovalo než úřad,jehožprostřednictvím
přináší se _nekrvavá obět nového zákona?
Slyšme, co sv. litrem Syrský o hlubokosti
tajemství tohoto praví : »Kristova tajem—
ství jsou neuhasitelný oheň. Patriarcha
Abraham předložil nebeským andělům
pozemský pokrm; vpravdě, neobyčejný
úkaz, netělesné anděly viděti na zemi
maso jisti. .\le co Kristus pro nás učinil,
jest daleko podivuhodnější, On nám,
tělem oděným — duchovní pokrm, své
tělo a svou krev dává. Bratří, ani nepo-_
chopuji toho tajemství rozumem svým!
Převyšuje všechny síly mého důvtipu. Chci
raději Boha Otce uctívati a zvelebovati !<<
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() tomto velikém, nevyslovitelném
tajemství, v kterém Kristus opravdově,
skutečně „ podstatně jest. přítomen, aby
se Otci jako nejčistší obět. přinášel &
lidem za nebesky pokrm podával, píše
sv. ( Zln-ysostomus :

».lákě důstojenstvíjenui (kulolickěn'iu
knězi) vzdáme '? ,\.le iják velká nevinnost,
jak velká zbožnost se na něm vyžaduje!
Pomni, jaké to ruce byti musí, jež zde
službu prokazují, jaky jazyk, jenž ta
sleva (při sv, proměňování) vyslovuje,
jak veskrze čistá duše, jež tak velikého
a i'ictyhodněho hosta přijímá. V tom čase.
jsou i andělé. okolo kněze a místo poblíž
oltáře jest ku cti toho, jenž jako obět
zde přinášen jest, plno kůr-ů andělskych.

l'o čás, v němž sv. Jan na první
mši sv. se. připl'íiVOVEll,směřovaly všechny
jeho modlitby k tomu, aby Pán milostivě
inu zuehoval křestní ne\-'imíost., již nyní
dosáhne & aby jej již nic, ani život, ání
snu-t, ani tvor nějaky od lásky jeho ne—
odlouěili. K teto prosbě připojil i velko
myslně rozl'imlnutí, raději na tomto světě
snesli všechny muky, jež by mu bylo
na onom světě vytrpěli, kdyby zde velkych
přečinů se dopustil ve chvíli, kdy by ho
opustilá ocl'íraňujíci milost ]šoží, jen aby
ušetřen byl na. věčnosti. Pánu líbily se
prosby i rozhodnutí jeho, nebot. v den
vysvěcení svého, když k oltáři se odc
bírál, slyšet v hloubi srdce sveho ve vytr
žení duc-hájemná těšící slova: »;líůj synu,
vyplním přání t.vá.<<

Způsob, jakým lšůh svemu služeb—
níku oznámil, že jeho prosby splní,
byl neobyčejný, byla to výjimka; ale
i my můžeme na jisto vyslyšení očeká

prosíme; zaručujíť nám slová božského
Spasitele: »Proste & bude vám dáno,<<
abychom pák věděli, jak se. modliti,
bvel'iom vyslyšení došlihnáučil nás sám
»tltče náš<<se modlili: »Ht'ástny křest'nne,
ják neocenitelný poklad máš v modlitbě
|'áně,<< volá sv. ('.yprinn: >>Sám Bůh ná—
učil tě modlitbě teto. lůh otec pozná
slová sveho Syna, když modlitbou k němu
se obracíme. .-\ jestliže dá nám, oč ve
jménu Ježíše Krista prosíme, jak mnohem
více obdržíme, paklí jej modlitbou žá
dáme.<< Buďme jen lidmi modlitby a brzy
budeme uvnitř i zevnitř lepšími nyní &
blaženějšími jednou na věčnosti, což tak
důrazně i'iásledujícími slovy kardinála
Bona vyjádřeno jest:

»Modlitba jest pramen milostí, matka
ctností, (.)svíeení ducha., zarmoneenych
i'itěcliá, rmlujíeích se blaho, pokrm duše„
všeho dobreho začátek á ochranu.“

Život, sv. .láná byl doposud zajisté
velmi drsny, nicméně nyní byl světci,
jenž Oth'UjOl'lsilou svateho svěcení sveho
:|. denně syceu byl nepřemožitelnym posi—
lujícím chlebem, velmí lehkým u neu—
spokojovál jej. Znannenal, že den ze dne
n'iocněji tážen jest ku větší svaté přís
nosti, volán k dokonalejšímu odumření
sobě sun'íěmu. l uzrávalo v něm po
dlouhém uvážení rozhodnutí, že řád svůj
Opustí a v Hegevii ke kartuziánům vstoupí.
právě tak, jako před stoletím sv. -\ntonín
llzuluánsky od řeholních kanovníků vy—
stoupil u u otců františkánů o přijeli
prosil. %oží myšlenky nejsou však náši—
myšlenky. .lnn měl k něčemu jinemu
sloužiti, k čenniž sv. 'l'erežiá ná rožkáz
lloží první podnět zuvdálá.

váti, jestliže jen dobře. o dobré věci (P (Li

\
of „ v o V“ (9 0má % K =):. z. “ao“

Vezmi kříž svůj, kdekoli
potkal by on tebe,
rána chvíli zabolí,
za ni máš však nebe.

Kdykoli ho přijímáš,
Kristus náruč otvírá,
a když pod ním omdléváš,
žehná ti a podpírt'.

"— V.H.



79

Proč jest nám církev naše milá & vzácná?
(Část další.)

ravda může býti toliko jedna, to :
nikdo také ani nepopírá, násle
dovně může býti toliko jedna
p r a v á církev Kristova,

nebo tři atd. ».leden jest Pán, jedna víra,
jeden křest. Jeden Bůh a ()tec všech,
kterýž jest nadevšecko a skrze všecko
a vevšech nás,<< dí sv. apoštol Pavel.
(liies. 4., ').,) Kdyby tedy všecky křesťanské
Společnosti, které se také církevní zvou,
měly pravé učení Kristovo, musily by se
zajisté v podstatných a hlavních článcích
“víry nevyhnutelně srovnávati; ve skuteč
nosti shody té není, neboť se různí právě
ve věcech podstatných. Kristus Pán však
jen jednu církev založiti chtěl a také
jen jednu založil, vždyt založili jich více
nemělo by ani smyslu ani účelu. »'.l'yjsi
Petr (skála),<< dí Pán k apoštolovi, >>ana.
té skále vzdělám církevsvou. <<(Mat. 16, 1El.)
U jedné mluví zde církví božský zakla
datel. A apoštol Pavel píše o jedné církvi
takto: »Kristus tak miloval církev a vydal
sebe sama za ni na smrt, aby sobě učinil
slav'nou církev, nemající poskvrny, ani
vrásky neb cokoliv takového; ale aby
byla svatá a neposkvrněná<< (lůl'es.5, 25)
'/ toho vyplývá, že všu kv ostatní církve,
mimo jedinou pravou církev |(ristov,ou
jen potud křesťanskými se Z\ati mohou
pokud se .pravou círk\í Kristovou sho—
dují, nebof jen jedna, pravá církev stojí
pod stráží Boží. Aby však člověk pravou
jistotu měl a nebyl zmítán trapnou ne
jistotou zdali církev jeho mu dokonalou
jistotu spásy jak v učení tak v prostřed
cích poskytuje, jest nutno, aby tu pravou
jedinou církev, chot' Kristovu poznal;
&tato zase nemůže býti žádná jiná, leč
ta, ve které za časů apoštolských pravo
věřící byli »j'edno srdce a jedna duše<<,
kdy jednota u víře byla dokonalá a cír
kevní řízení jednostejné.

Jednota u víře jest základem církve
Páně,' neboť sám takto se modlil: »Ne—
prosím pak toliko za_ ně, ale i za ty,
kteříž skrze slovo jejich uvěří ve mne,
aby'všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve
mně a já v Tobě, aby i oni v násjedno
by_1_i.<<(Jan 7, 20.) Zde o jednotě své
církve zřejmě mluví Pán, nebot kde je
dnota chybí, kde u víře panují rozličná

ne 'dvč .

mínění a rozepře, tam království Boží
proti sobě jest rozděleno; každé králov—
ství však samo v sobě rozdělené zpustne
a dům na dům padne,<< slova _lx'ristova.
(Luk. 1.7.) (,Zírkev svou jednu při—
podobň uje Kristus Pán k ovčinci jednomu,
v němž všecky ovce se shromažďují a
jež on, jediný pastýř jedním učením a
jedněmi svátostmi opatřuje. »Mámt'ijiné
ovce,<<dí Spasitel, »které nejsouz tohoto
ovčince,“i tyť musím přivésti a hlas
můj slyšeli budou a bude jeden ovčinec
& jeden pastýř.“ (Jan 10, G.) Tu mluví
zřejmě o lidech, kteří nejsou v jeho
jedné církvi &prorokuje, že i oni se tam
dostanOu.

Proto také apoštole l-thě, šetříce
slov Kristových, pilně napomínali věřící
k jednotě ve víře a učení. Tak sv. leti
»Všreknibudte jednomyslm »(1. Petršš.S.)
S\ . Pavel píše: »Budte jednomyslní ve
spolek. Prosím vás, bratří, skrze jméno
„Pána našeho Ježíše Krista, abyste jedno-—
stejné všickni mluvili, a aby nebylo mezi
vámi rozl ržek : buďte pak dokonalí vjedno—
stejném smyslu a v jednostejnem mínění. <<
(1. Kor. 1, 10.) A dokládá: »Nebo, není
Bůh .milovník různice, ale pokoje.<< (l.
Kor. 14, Elf-l.)

Svatí Otcové a nástupci sv. apoštolů
se všemožně snažili jednotu víry a učení
stále udržovati mezi věřícími. Tak na př.
sv. Kliment, učedník sv. Pavla a roku $)1.
nejvyšší pastýř církve, napomíná Korint
ské, aby bezbožných a ohavných roztržck
se varovali. Sv. Ignát, mučedník a žák
sv. Petra a Jana, napomíná Smyrnenské
takto: „Varujte se roztržkův &nejednoty,
neboť tot jsou pramenové všeho zla.
Poslouchejte biskupů jako Kristus Pán
Otce svého; a kněžstvo poslouchejte jich
jako apoštolové Krista.<<Asv. Augustin,
který roku 430 život svůj dokonal, horlil
pro jednotu církve, tak že se vyjádřil:
»Roztržky v církvi způsobené hanebností
svou všecky nepravosti převyšují.<<

A tou církví, která od věkův apo
štoiských jednotu ve \íře, učení a řízení
až posud drží a zachovává, jest jenom
římská katolická církev, kterou hned na
počátku jejím svatý apoštol Pavel velebil
řka: »Nejprve zajisté díky činím Bohu
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svemu skrze Ježíše vlšrista za vás za
všecky, že víra vaše tlfiímanů) rozlilašuje
se po všem světě. Zádám vás viděti,
abych spolu s vámi potěšen byl skrze
společnou víru vaši i mou.<<(Rím.1,8.)
A Tertullian píše o církvi římské: »lšy
dlíš v l'talii, tam jest Rim. To je ta
štastná církev, jejíž učení sv. apoštolové
krví svou skropili. <<Sv. (Jyprian, mučedník,
dí o ní : »Církev římská jest. nejpřednější
stolice, z níž jednota kněžství pošla,
k níž blud nemá l'iřístupu.<<

Proto také jenom církev římsko—
katolická a žádná jiná po veškeren)
oboru světa 11všech národů, v tolika
jazycích byvši rozšířena tvoří jen "jedno
tělo, jehožto ÚdOVémaj íce ducha jednoho,
učení jedno, svatosti jedny, také mezi
sebou, a sice jednotlivě osady se svymi
duchovními pastýři, tito pak se svymi
biskupy a biskupové zase s nejvyšší
hlavou římským papežem, jako včeličky
s královnou a matkou svou, jako stádo
s pravým pastyřem svym co nejúžeji jsou
spojeni. 'l'uto podivuhodnou jednotu uzná
vají i mnozí protestanté za známku pravé
církve Kristovy. 'l'ak Luther sam praví:
»Kdožkoli se od cirkve po celém světě
rozložené odděluje, dělí se od jednoty
Kristovy & nebude míti života věčného.<<
Jinde praví: ».ledno z obeho, bud'to vládu
papežskou voliti, aneb jednotu u víře
opustiti inusíme.<< Ovšem neřídil se podle
tohoto lepšího poznání svého. Jednota ve
víře,učení, svátostech, řízenícírkve, kterou
nalézáme jen u církve římsko-katolicke,
jest nám zarukou, že církev naše jest
pravou církvi Páně, a proto jest nám tak
milá a vzácná.

Církev naše svatá jest nám dále
i proto milá a vzácná, že chova posud
učení Kristovo v původní čistotě, celosti
a ryzosti, bez všelijaké změny. rPakjak
byla od Krista a apoštolů před 1900 lety
přijala poklad učení, tak střeží jej až
posud neztenčcny, nezměněny. ()najedina
učí tak, jako učívalapřed staletími. Ona
nedělá novou víru, aniž předkládá nové
články k věřcni, nebot" víra Kristova jest
apoštoly dokončená, dokonaná, a k ní
nelze nic přidati ani ubrati- od ní. (lírkev
ovšem dle potřeby časově osvětluje, vy
světluje rozličné články víry, aby lépe
od věřících poznany byti mohly. K tomu
jí dává právo i povinnost učitelskýrúřad

její, jí Spasitelem svěřeny. Katakomby
římské, které byvaly útulkem křesťanů
v prvních stoletích, kdy pronásledmfai'ií
zuřilo, a kde křesťané mnohe články víry
své zobrazili malbami, ukazují a dokazují
zřejmé, že církev katolická se s církví
starou v učení úplně srovnává. Jestit' tam
v katakombách znázorněna víra v nej—
světější 'l'rojici Boží, v Spasitele Krista
Pána, jakožto Syna Božího, je tam úcta
Marie Panny, jsou tam obrazy o svatých
svátostech, jak je my máme, o nejsvětější
oběti mešní, jsou tam důkazy o hodnosti
a moci papežské a biskupské, jsou tam
doklady o péči za zemřelé, o modlitbě,
obětech za ně. Zkrátka o všem, co už
posud my věříme a konáme.

Církev naše také vždy rázně vy—
stoupila proti bludům, které se byly
v lůně jejím jevily, vyloučila nepolep—
šitelne bludaře, ba raději ztratu, proná
sledování a utrpení volila, nežli by ně.
jaky článek víry uvolnila. Tak na př. učí
církev dle slov Páně., že sňatek katoli
ckých křesťanů řádně uzavřeny trvá do
smrti jednoho neb druhého manžela, že
nikdo nemůže jej rozloučiti. Mocný král
Jindřich VIII. anglicky žádal na papeži,
aby mu dovolil rozluku manželskou od
choti Kateřiny Arragonské, by zase se
oženili mohl s jinou ženou. Avšak církev
nedovolila. i když hrozil odpadem, ne—
povolila. Raději, ovšem s bolestí, ztratila
země anglicke a skotské, nežli by upu
stila od článku víry. 'l'ak pevnou není
v péči o víru žádná jiná společnost ná—
boženská. Během století se mnozí ná
rodové od jednoty církevní odloučili,
protože církev jejich novotářské učení
trpěti nechtěla a nemohla.. Ona sice až
posud považuje je za své děti, ale ne

l zdárně, neposlušně, ktere svévolně opu—
stily dům otcovsky, ona volá, zve je
k sobě, ráda by je zase na své srdce
přitiskla, ale nesmí se to stati na újmu
pravě původní čisté víry Kristovy. Ani
jeden článek víry církev nepopustí, nebot
by tím sama sebe zničila, přestalať by
byli církví Kristovou. Podobalat' by se
třtině větrem se klátící, an by dnes
popírala to, čemu včera učila. (leho by
se potom měly držeti dítky její? Jakou
odpověd“ by jim měla dáti, kdyby k ní
volaly: »Ukaž nám cestu k spasení,
jaká má byti naše víra?<<



Musela by nutně jim na vůli nechati
věřiti co a jak by chtěly. Tím by se však
otevřela brána k lhostejnosti ve víře,
k nevěře,bludům, kacířstvím a všelijakým
neplechám. Avšak naše církev, ba pevná
skála Petrova posud stojí nezviklaná
bouřemi bludův a kacířstva, stojí jako
silná věž ozářena na břehu mořském,
v temnu nočním osvětlujíc plavcům cestu
k přístavu, k pravdě, na důkaz, že ne
pochází od lidí se měnících, nýbrž od
samého Boha, »u něhož není proměnění.:
(Luk. 1,17.) Proto jest nám církev naše
nezměnitelná tak milá a vzácná, nebot
drží pravdu, která se nemění a trvá věčně.

Církev naše jest nám i “dále proto
milá a vzácná, že jest opravdu svatá.

Jelikož církev římsko—katolická, jak
jsme již ukázali, nejstarší jest, ku které
se přihlásil i sám apoštol svatý Pavel,
a jelikož všecky nástrahy světa i pekla
jakožto nepřemožitelná rekyně potřela,
učení prvokřestanské v původní čistotě
dokonalosti a ryzosti až na naše doby
dochovala, vysvítá z toho, že božského
jest původu, jest svaté, církev naše tedy
nevyhnutelně svatá býti musí.

»Patřte na původce a dokonavatele
viry Ježíše.<< (',/,id. 12, 2.) »On svatý, ne—
vinný a neposkvrněný oddělený od
hříšníků.<< (Zid. '7, 26.) _Základu jiného
žádný položiti nemůže, mimo ten, kterýž
již ode mne položen jest. Ježíš Kristus.
(I. Kor.'3, ll.) "l'ak promlouvá sv. Pavel
0 základu cirkve Ježíši Kristu. Svatý
tedy jest základ cirkve katolické, svatá

“jest i-ona; i učení její svaté býti musí,
Což také sv. Pavel dokládá, řka: »Zákon
zajisté svatý jest, a řikázání svatá i
Spravedlivá i dobrá. <<_(lšl)ím.7,2.) A svatý
Augustin praví 0 učení církve katolické:
»To náboženství učí, co velí Bůh, co za—
kazuje, co slibuje a čím vyhrožuje, čemu
věřiti a co jakožto lež zavrhnouti; co
doufati a co milovati máme.<< Ani pro
testanté neupírají církvi naší svatosti,
řkouce ve své »confessi<<takto: »Poně
vadž církev římská svatý původ má,
a na tak svatém základu založena jest,
musít' nevyhnutelně i svaté učení a svatý
zákon svým věřícím přednášetix

Církvi naší také jen duch Kristův
vane, ona ve všem jen k Bohu zření
své má, jeho neskončenou moudrost,
svatost, dobrotu velebí a v srdcích dítek
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pravověrných mocíblahodárnou všedobré,
víru, důvěru, lásku, vděčnost, pokoru,
poslušnost, čistotu, moudrost, vůbec
svatost vzbuditi a do života činného
přenášeti usiluje. Mnohé nekatolíky při
mělo k návratu do církve pozorování,
že žádný dobrý katolík, který Bohu a
službě jeho celým srdcem oddán byl,
neodpadl od církve, naopak, zase že
mnozí nekatolíci hodni, pobožnosti a
služby Boží milovni, rádi se do církve
navrátili. Jistý stoupenec Kalvínův poznav
církev naši navrátil se do lůna jejího a
napsal latinský ve verších důvod obrá
cení svého: »Conversae gentes, ordo,
miracula, sancti haec mihi N. causa
salutis erant.<

Po česku:
„Nevěřících obrácení,
svatí, divy, církve řád,
kynulo mně ku spasení,
já tu víru přijal rád.“

Církev naše toužíc po svatosti a
dokonalosti členů svých, schvaluje pro
jistě osoby, které sílu a obětavost v sobě
cití, život řeholní, v němž by v ustavičně
čistotě, chudobě a úplnému poslušenství
následovali zvláštním způsobem Krista
Pána a jeho svaté apoštoly. Ona nám
otvírá poklad nevyčerpatelný zásluh Kri
stových a jeho svatých každodenně,
z něhož jak mnoho nám potřebí jest
čerpati můžeme. ()na činí nás účastny
všech modliteb a oběti, které ku chvále
Boží a ku prospěchu věřících každodenně
v církvi se konají. Ze zdroje sedmi—
pramenněho svátostí nás očišťuje, léčí,
ospravedlňuje, posvěcuje a těší; k svatosti
proto nás mateřsky napominá, řkouc:
»Jak ten, který povolal vás svatý jest,
i vy ve všem obcování vašem svatí buďte,
nebo psáno jest: svatí budete, nebo já
svatý jsem.<< (.1.. Petr 1, 1:3) A budiž
Bohu za to děkováno, tento hlas matky
církve tisíce tisíců dítek slyšely, šetřily,
a proto svatě a bohumile živy byly,
svatě obcovaly a svaté zemřely, a to
věřící obého pohlaví, všech stavův a po
volání, bez rozdílu národnosti i bohatství.
Sám Luther a po něm i jiní protestanté
doznávali: »Že pod papežem pravé kře—
sťanstvo a mnoho nábožných a velikých
svatých jest.<<A Mesly protestant praví:
»Věřím, že mnozí 'údové římské církve
svatí byli & svatí až posud jsou.<

6



82

Jaké je to nepřehledné vojsko
Beránkovo ti naši svatí a světice Boží!
Jedni drží V rukou lilii jakožto odznak ,
čistoty neposkvrněné, kterou zachovali ;
Kristu v panictví a panenství, jiní pal
mové ratolesti na důkaz mučednictví, [
kterým přemohli svět i samy sebe &
obětovali životy své za Krista a víru jeho.
Zástup dítek veliký, nepřehledné davy
dospělých provázejí Beránka Božího
kamkoli jde a zpívají mu píseň novou,
kterou jen svatí zpívati mohou. O jak
nyní děkují Bohu, že povolal je na zemi
do církve své, že dal jim prostředky
ke Spravedlivému, bohumilému životu,
kterým si u Pána zasloužili koruny věčné
slávy. Vidíme i řadu kajicníků, kteří
v životě tomto v bouřích jeho a poku

šeních poklesli, zhřešili, ale uvrhše se
na mateřské srdce církve svaté, svátostmi
se očistili, pokání činili a tak věčné
blaženosti došli. Kde byli by nyní bez
církve naší? A tyto svaté a světice Boží,
z nichž mnozí krví i jazykem s námi
spřízněni jsou, stavi nám církev naše na
oči za vzor a vzývajíc jich, žádá, aby
nám u Boha mocnou přímluvou svou
pomáhali, bychom i my jednou po šťastně
dokonaném boji pozemském s nimi
11Beránka Krista se shledali. Když tedy
naše církev katolická takovou se svatosti
skví “a svaté svými posvěcujícími pro
středky v počtu převelikém plodí, musí
zajisté každému z nás býti milá a vzácná,
neboť je svatá. Boh.Handl.

ANDÉL SMRTI.
Jako stále a s rychlostí

ubíhá ten čas,
tak s časem blíže k věčnosti

spěchá každý z nás.

Prchají nám bez ustání
života chvíle,

snad za krátko, z nenadání
stanem u cíle.

Pošle Bůh anděla smrti
k nám, ke tvorům svým,

ten anděl život náš zdrtí
polibkem ledným.

Polibek smrti anděla
až my dostanem,

ta naše smrtelná těla
přijme chladná zem.

Duše však povolá k sobě
Bůh. Pán nejvyšší,

() kéž každá v této době
slova uslyší:

„Pojď, () duše požehnaná
ve svou pravou vlast,

v nebe, kde jest uchystána
tobě věčná slast.

Pojď, a vejdi ve společnost
duchů andělských,

požívej po celou věčnost
slasti nebeských!“

Hleďme všickni zde na zemi
v nevinnosti žít,

a duši svou ctnostmi všemi
ozdobenou mít.

Dobře čiňme vždy a všude
po svůj celý věk,

pak nám všem Vítaný bude
smrti polibek.

Až se anděl smrti snese
dolů na zem k nám,

na peruti své nás vznese
k nebes výšinám.

Tam do ráje nadhvězdného
s námi zaletí,

kde v prostřed blaha věčného
budem bydleti.

Tam Bůh přítomností svojí
blažit bude nás,

k chvále jeho náš se spojí
s nebešťany hlas.

“F. mm.—vW
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Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGEB.

V. Zemětřesení v Chile.
Píše missionář P. Konrad Sóger.

Jihoamerická republika Chileje zemí
zemětřesení, která cizinci jim nezvyklému
mnoho strachu nahání. Zkusil jsem to
sám na sobě. Glověku se zdá, jakoby byl
hříčkou síly a moci, která si horami a
skalami pohrává, jakoby to byly malé
hroudy. Hodina, kdy se takové země—
třesení dostaví, je nám zhola neznáma
a my nevíme, je—li to žert či pravda,
nevíme, zda snad za dvě nebo tři vteřiny
nepochová naše tělo pod ssutinami a
našeho ducha nepostaví před soudnou
stolici Boží. Nic, docela nic nám neskýtá
jistoty, že toto nevinně, tichoučke kolísání
v nejbližším okamžiku se nepromění
v hroznou truchlohru. Přijde snad ještě
něco? Již je potom! Jenom slabě, sotva
znatelně třesení trvá ještě i po hodinách,
často také nic. Mnohdy opětují se slabé
údery každy' den, ale člověk tomu při
vykne a hrubě si toho nevšímá.

Tentokráte však nastaly pro Chile
praví dnové hrůzy, aještě dnes, 21. srpna
1906, víří to a bouří v útrobách země,
byť i ne tak silně jak prve. Bylo to 16.
srpna večer k osmé hodině, když v městě
La Serena třesenízačalo. Lehčíúdery
předcházely odpoledne a také v minulé
noci. To však nikoho nerozčililo. Sotva
se otom mluvilo, jelikož se to opakuje
velmi často. Chilenskě domy snesou
mnoho. Druhé poschodí je vždy ze dřeva,
tedy pružné a povolné. Dům se klátí se
strany na stranu, souměrné s každým
otřesem. Trámy a střechová vazba kvílí
a sténají. Dveře a okna řinčí, otvírají se
&zavírají. Obrazy svatych na stěnách se
pohybují, ale spadnouti nemohou, ježto
jsou všecky na dlouhých šňůrách zavě
šeny. Jsa nemocen byl jsem již páty' den
upoután na lůžko. Moje postel pohy
bovala se ze strany na stranu, zároveň
se všemi stoly a židlemi. Třesení přiby'
valo a dlouho nepřestávalo. Mám po—
vstati? tázal jsem se sám sebe. Byl jsem
příliš sláb. Později bylo“ mi řečeno, že
toto zemětřesení trvalo dobré tři minuty
& doprovázeno bylo podzemsky'm ra—

jchotem. Avšak, na tom nebylo dosti;

zemětřesení Opakovalo se po krátkém
čase a trvalo zase dvě minuty.

Když přestalo, přišli všichni spolu
bratři ke mně. Na jejich ustrašeně tváři
bylo lze čísti otázku: »Jak pak to asi
vypadlo jinde ?a Naši žáci a všichni
ostatní domácí lidé utekli se do otevře
ného dvora. Někteří hoši plakali, všichni
byli na smrt přestrašeni; chtěli se zpoví
dati. Večer nechtěl žádny do postele.
Bylo třeba umístiti lůžka pokud možná
uprostřed světnice; srdnatější hoši spali
na krajních, malí rozestavili sve postele
okolo lůžka missionářova, jenž u nich
nocuje. Všichni prosili, aby neodcházel,
domnívajíce se, že jim na blízku něho
přece jenom lépe bude, kdyby snad přišla
nová pohroma. Mnozí lehlí si na lůžko
oblečeni. Mimo malé otřesy byla však
celá noc pokojná.

Vůbec zůstalo naše město La Serena
skoro neporušeno. Přes to zemřelo ně
kolik obyvatelů, kteří trpěli srdeční vadou,
strachem. O jiných místech nevěděli jsme
zatím nic. Teprve následujícího dne,
17. srpna, přišla krátká zpráva: Město
Valparaíso je zničeno. Ponenáhlu
přicházely zprávy podrobnější. Také
jiná města, slyšely jsme vypravovati, leží
v ssutinách. O hlavním městě Santiagu
nebylo lze čeho se dověděti, ježto ve—
škeré spojení, telegrafické i jízdní, bylo
úplně přerušeno. Jedině" to bylo známo,
že Santiago tak strašné netrpělo jako
Valparaíso. Valparaíso je hlavním pří
stavem Chile a mohutné obchodní město
mající 300.000 obyvatelů. Dnes jest zříce
ninou. (Příštědne.)

Vl. Steaky missionářovy.
„Obrázek z Indie.

Jsem — píše missionář jesuita P.
I..acomb e v Tričinopoli dvojnásobným
duchovním správcem, jsem spiritualem
a duchovním otcem chovanců v koleji

\ sv. Josefa a zároveň farářem křesťanské
obce s kolejí spojené. Farnost jest malá
a pozůstává vetšinou z nově obráceny'ch
křesťanů. V tomtéž okresu leží také osada
TOpu Maria, která je domovem obrá

6.
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cenychbrahmínů. Tam působíP. Billard,
kdežto já věnuji péči svou sudrům, t. j.
třídě prostřední, a ubohým pariům.

Obrácení brahmínů, jež je skutečně
zázrakem milosti Boží, vzbudilo v kato—
lickém světě velkou účast a já se z toho
od srdce radují. Jest zajisté ono obrácení ,
velkou ranou pro pohanstvo a přispělo
k tomu nemálo, že náboženství křesťanské
v očích pohanů se povzneslo. Byla doba,
kdy jsem i já obrácení brahmínů za svůj
nejdůležitější úkol pokládal a jemu se
věnoval. Avšak Bůh dal mi milost, že
jsem poznal, že pro vyšší kasty čili
třídy obyvatelstva indického nesmí se
zapomínati na třídy nižší, a tak se stalo,
že jsem se stal missionářem sudrův a
pariův.

Mezi těmito nižšími třídamijest práce
na vinici Páně snadnější, tak že se mi
podařilo ve dvou až třech letech 150—160
pariů pokřtiti. To by na venkově nebylo
mnoho, v městě však až příliš mnoho,
neboť měšťáky nelze tak snadno pro
křesťanství získati a houfné přestupování
na víru křesťanskou je v městech věcí
neslýchanou. Tu třeba v potu tváře obrá—
ceti duši za duší, rodinu za“ rodinou.
A také nestačí pro křesťanství je pouze
získati; mají—li křesťanské víře věrni
zůstati, je třeba, je stůj co stůj z po
hanského jejich okolí vytrhnouti. Kdyby
zůstali v pohanské ulici nebo předměstí,
stali by se ihned cílem pronásledování,
které pro Inda horší jest nežli sama
smrt. Pohansky holič jich nechce již
holiti, pohanská pradlena nechce déle
jejich oděvu práti. Ani se jim nedovo
luje, ze společné studně vodu čerpati a
všude a ode všech dostává se jim po—
směchu a opovržení. Ano na mnohých
místech jdou pohané ještě dále, &neštítí
se, nověobrácené křesťany tyrati, jim
domy nad hlavami zapalovati a jim život
zlomyslně ztrpčovati.

První mou starostí a prací bylo
„ proto, chudy'm křesťanům stavěti chy'še.

Jsouce sami docela chudí, nemohli sobě
ani slušné kaple poříditi. Oboje tedy,
příbytky, byťi z usušeného bahna, zjednal
jsem jim já. Naše chyše tvoří malou osadu.
Zde žili moji nověobrácenci šťastně a
spokojeně, až se asi přede dvěma roky
hladomor zase vrátil a je do největší
bídy uvrhl. Aby si aspoň trochu potravy

opatřili, poprodali znenáhla své nářadí,
své nepravé drahokamy, své beztoho
chudičké šaty až na několik carů, ve
kterých se pak stydí do kaple docházeti.
Děti beztoho pobíhají téměř beze všeho
oděvu.

Almužna z Evropy mně umožnila,
že jsem mohl svy'm ubohym ovečkám
pomoci. V poslední době však přestaly
dárky docházeti a já jsem musil s bolestí
na to se dívati, kterak se již devět rodin
z naší osádky do jiny'ch krajin vystěhovalo,
aby si opatřily práci a hladem nezhynuly.
To je pro uověobrácené velkym nebezpe
čenstvím a já žijí ve strachu o ně. Jiní
budou co nevidět, tak se obávám, jejich
příkladu následovati, neboťbída je strašná.

Nedávno prosila mne mladá žena
o »sile<<, t. j. dlouhé plátno, jediny to
oblek žen z lidu, aby aspoň mohla jíti
do kaple. Dal jsem jí, zač prosila; avšak
již za několik dní prodala je ve své nouzi
zase, aby za utržené peníze deset dní
žíti mohla. Jindy daroval jsem chlapci
asi dvanáctiletému kus plátna v ceně
60 haléřů, aby se měl čim přiodívati.
Avšak chudá jeho &napolo vyhladovělá
matka prodala plátno za několik haléřů
a. z toho žili oba několik dní. Můj pří
bytek je stále obléhán celymi zástupy
polonahych zbědovany'ch postav, které,
nevím Opravdu čím, tělo a duši jakž
takž pohromadě udržují. Zahozené od
padky se stolů bohatších lidí jsou pro
ně lahůdkou. Střechy jejich chyší pozů—
stávající z palmovy'ch listů, neopravují
se již drahně času a žhavé paprsky slu—
neční mají dovnitř volny přístup, tak
že jsem už kolikráte byl nucen, udíleje
svátosti umírajících, klobouk podržeti na
hlavě. Nebude-li nám zavčas pomoženo,
budou naše chyše v čas dešťů naprosto
neobyvatelny. Nad to by'vají i zdejší noci
prosincové a lednové citelně studené.

Mohl bych vám ještě všelico vypra
vovati, ale obávám se, že vás unavím.
Kromě pariův mám také 50—60 sudrův,
kteří mně vlastně ještě větší starostí
dělají. Byť i duše pariova, sudrova nebo
brahmínova byla před Bohem stejná,
před lidmi není tak. ím vyšší třída,
tím obtížnější, avšak i důležitější jest
obrácení. Mezitím, co jsem pokřtil 150
až 160 pariův, mohl jsem pouze 4—5
brahmínům a asi 50 sudrům tutéž svátost



uděliti. Avšak, kdežto po našich obrá—
cených pariech ani kohout nezakokrhal,
spustil nad našimi brahmíny všechen
indický tisk nehorázný křik a povyk.

Sudrově jsou lépe vychováni, mrav
nější a nadanější nežli pariové. Často
nelze sudrův od brahmínů ani rozeznati,
zvláště od té doby, co se anglická vzdě—
lanost mezi nimi rozšířila. Proto jest
jejich obrácení Spojeno s většími poměrně
obtížemi, neboť neradi odhodlávají se
trpěti příkoří a pronásledování, která
v Indii s obrácením pravidelně jsou
spojena. Mnozí byli by ochotni státi se
křesťany potajmu, nemohou se však
odhodlati, veřejně za křesťany se prohlá—
siti a boj proti pohanské nesnášenlivosti
podstoupiti.

Nicméně obrácení brahmínů učinilo
zde v Tričinopoli dojem velmi dobrý.
Lidé nižších tříd vidouce, že se brahmí—
nové stali křesťany, ztrácejí dřívější nechuť
a odpor ku křesťanství. Ovšem obrácení
člověka z vyšší třídy je vždycky dražší.
Je—lichalupa pariova za 30 rupií, stojí
dům sudrův 200—300 rupií. Totéž dlužno
říci o oděvu a potravě. Sudrové mají
smysl pro česť a způsoby, což oboje
pariům se nedostává. Aby se tedy obrá—
ceným z vyšších tříd umožnilo, aby žíti
mohli dle své hodnosti a svých třídových
obyčejů, je třeba větších výloh.

Snad budemnohému čtenářinapadne,
proč pořád jenom o penězích mluvím,
když se jedná toliko o obrácení pohanů.
Vím dobře, že lidé nepřátelsky smýšlející
nám vytýkají, že kupujeme duše za pe
níze. Kdo zdejší poměry zná, neměl by
tak mluviti. Jestliže se zde pohan ,stane
křesťanem, ztrácí všecky své pohanské
přátele a příbuzné a stává se, nemá.-li
jmění soukromého, žebrákem. To dlužno
říci o obrácených všech tříd, jmenovitě
o sudrech, které jsem byl pokřtil. Obrá—
tivše se, jsou tu bez chleba a bez pomoci
amně nezbývá, než jim tak dlouho pomá—
hati, až by se sami uživiti mohli. Hladomor
tento beztoho smutný stav ještě zhoršil.
Často stěhují se mužové ze zoufalství
do Birmy, aby hledali výdělek. Jestliže
se pak o opuštěnou ženu a děti nestarám,
upadají v osidla svého pohanského příbu—
zenstva ajsou pro křesťanství ztraceny.
Některé nadané hochy dávám na studie,
jiné dávám učiti se nějakému řemeslu,
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tiskařštví nebo knihařství. To trvá až
do jejich ženitby, která zde velmi brzy
se konává.

Pro všecky tyto potřeby & výlohy,
němám docela žádných zásob peněžních,
ale mám za to pevnou důvěru v božskou
prozřetelnost. Francie už nám skoro
žádné almužny neposílá, mé skrovné
příjmy jsou vyčerpány a tak klepu tedy
na vaše dvéře. Pomozte mi, prosim úpěn
livě. Onehdy byl mně poslán statný mladík
ze třídy sudrů, jehož osudy vám příště
vylíčím. Viděl jsem, že jest ještě nepo
kažen. Bůh sám ho ke mně přivedl a
já jsem si řekl: »Podržíš ho, ikdyby
měls k vůli němu denně se postiti.<

Odpusťte mi dlouhy' můj list. Hle,
jsem chudý otec, který prosí za své
hladové dítky.

To jest jeden z mnohých listů, které
právě z Indie tak často docházejí, z této
bohaté a přece tak chudé Indie se svými
miliony hladem zmírajících dítek!

VII. Státní zkouška.

V hlavním městě jihoamerické repu—
bliky Quito mají francouzské missijní
sestry nemocnici a při nemocnici svou
lékárnu. Až do nejnovější doby spravovaly
si svou lékárnu samy a nikdo na nich
nežádal, aby měly státní zkoušku z farma
cie t. j. lékárnictví. Než lonského roku
nařídilo ministerstvo vyučování, že bu
doucně budou jenom ti moci lékárny
míti, kteří státní zkouškou si dobyli
hodnosti akademické. Tím byla naše
nemocniční lékárna ohrožena. Nezbývalo
proto, buďto cizí lidi vzíti do domu a
jim lékárnu svěřiti anebo státní zkoušce
se podrobiti. Ježto bylo na pováženou,
vzíti do domu cizí osoby, odhodlala se
sestra představená přiměti některé sestry,
aby na řečenou zkoušku se připravovaly.

»Po několik měsíců,a píše jedna
z těchto sester, »přicházel denně odborny'
professor z university do naší nemocnice
a pod jeho dozorem studovaly jsme namá
havě od 2 hodin odpoledne až do 6 hodin
večer. O té suchopárné vědy, která lučbou
se nazývá. Zabýváme se ji ve dne iv noci.
Neměly jsme žádného odpočinku již a
žily jsme o samotě jako psanci. Mé
časté vzdechy byly by snad i nejtvrdší
srdce obměkčily, ale nikdo neměl se
mnou soucitu. Jedinou útěchou byla nám
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vzpomínka na vůli Boží, touto častou:
vzpomínkou překonaly jsme všechny ob
tíže. Tak jsme se tedy namáhaly, čtyry
Francouzky a 3 domorodé sestry, abychom
lékárnického diplomu si dobyly. Když už
naše příprava zdála se býti dostatečná,
byl ustanoven den zkoušky. Zvolili jsme
si sv. Josefa za ochránce a přímluvce a
vydaly jsme se srdnatě v boj. Na štěstí
nemusily jsme na universitu; sestra před
stavená vymohla nám dovolení, že jsme
mohly zkoušku složíti v naší nemocnici.

Zkoužka konala se v naší společné
světnici. Na stole stály láhve, lahvičky
a kbelíky různého druhu v dlouhé řadě,
plny tajemství, jež nám bylo nyni luštiti.
V určitou hodinu dostavili se páni zkouší
telé, provázení zástupem studentů, kteří
hořeli zvědavostí, viděti chudé klášternice
ve strachu a úzkostech. Zkouška trvala
dlouho a byla vážná. Než Bůh sám po
mohl. Páni byli s výsledkem velmi spoko.
jeni a předseda prohlásil slavně, že mají
nyní k sestrám plnou důvěru a že od

nynějška jim všecky lékárny v jejich
nemocnicích budou svěřeny.

Následoval ještě druhý těžký díl
zkoušky t. j. zkouška ústní, která pro
ubohé cizinky byla zvláště obtížná. Nebyla
to žádná maličkost, celou hodinu mluviti
o vědě, do které jsme se pro krátký čas
nemohli náležitě pohřížití. K tomu družily
se obtíže cizí řeči. Přes to však vypadla
zkouška proti všemu očekávání dobře.
Jednou byla jsem nucena, neznajíc pra
vého výrazu, užíti francouzského slova,
což vzbudilo všeobecnou veselost. Než
předseda vmísil se v to přívětivě po
francouzsku a povzbudil mne, abych
jenom zmužile pokračovala.<

Šťastný výsledek zkoušky a jmeno—
vání sester »doktorkamia oslavil se v
mateřském doměmalou, veselou slavností .
My však — dokládá sestra ———byly jsme
od srdce rády, že jsme se Opět nerušeně
službě našich milých nemocných mohly
věnovati.

Různé zprávy.
Sociální demokrati a dělníci. Soci—r

ální demokrati, zapřísáhlí nepřátelé našeho
svatého l'iáboženství často praví, že jde
s nimi převalná část všeho dělnictva. Lež
tuto vyvracuje však následující zpráva:
všech dělníků zaměstnaných v „rakouské
říši v průn'íyslových závodech je 2,22t3.60t
osob. Z těchto je v odborných organi—
sacích 323.090 osob, ale mezi ně čítají
se i křesťanští sociáli a nejenom samí
socialisté. V Cechách je 872.321 prů
myslových dělníků; z těch je v odborné
organisaci 94.325 dělníků. Na Moravě
je 274.277 průmyslových dělníků a pouze
37.500 organisovaných. Ve Slezsku je
108.883 dělníků a 14.400 organisovan ých.
Není tedy pravda, že by bylo všechno
dělnictvo sociálně demokratické.

Jenerálové řádu. Je zajisté velmi
čestným zjevem pro katolické Němce, že
nyní šest příslušníků jejich národnosti
je postaveno v čelo šesti řádů. Františkáni
mají nyní za svého jenerála Němce P.
Dionysia Schillera, minoríté P. Dominika

Reuttera, kapucíni P. Bernarda z Ander
mattu, karmeliti P. Pia Mayera, Milosrdní
bratři P. Kassíana (Íiassera a jesuité nově
zvoleného P. Františka Xav. Wernza.

Učený kněz. Bohoslovecká fakulta
ve Vídni vypsala z nadace Lackenba—
cherovy odměnu 2835 K pro toho, kdo
by přeložil z původního hebrejského
textu čtyři verše z některé knihy Mojží
šovy a vysvětlil je správnými poznám
kami. Cenu obdržel kaplan v Doupově
v (_Ěechách dp. Václav Stoderl.

Nový klášter v Plzni. S velkou
radosti uslyší každý zprávu, že podařilo
se v česko-moravské provincii redemp
toristů zakoupiti v předměstí v Plzni
větší pozemek, na němž se bude stavěti
klášter a kostel. .Nouze o kostely a kněze
je v Plzni velká, neboť má Plzeň i s nej
bližším okolím 100.000 obyvatelů, město
samo čítá 76.000 a jen jedna fara je se
čtyřmi kaplauy a arciděkanem. V městě
je mimo to františkánský klášter, v němž
bývají dle poměrů 2—4 kněží.

———++e++—————
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Dikůvzdáni božskému “Srdci Páně.

Vzdávám díky božskému Srdci Páně & nej- za úlevu v nemoci mé matk'y po vykonané devíti
čistěímu Srdci Panny Marie za vyslyšení na pří- denní pobožnosti. K M. B.
mluvublahoslavenéhoPerboyra, mučedníka v Číně * Z Ceskych Budějovic. Plním slib
11. září 1840 umučeného. F. B., farář. učiněný a vzdávám nejvroncnčjši díky božskému

Od Rajhradu. Vzdávám nejvroucnějši Srdci Páně, neposkvrněnému Srdci Panny Marie,
díky nejsv. Srdci Páně ancjsladšímu Srdci Panny sv. Josefu, sv. Antonínu a sv. Gerarda Maj. za

Marie, jakož i sv. Josefu za pomoc v povolání & obdrženou milost apomoc vdůležitých potřetých.K. F. .

%
Spolky sociální.

(Hlavní úmysl.)

lest samozřejmo, že více lidí, více duševních i tělesných sil do
dělá se větších úspěchů, než kdyby člověk stál osamocen.
A člověk už svou přirozenou povahou tíhne k utvoření společ
nosti. Hledá si druhy, s nimi se sdružuje, spolčuje, by snáze
v existenčním boji zvítězil. »hépe jest dvěma byti spolu, nežli
jednomu; "nebot mají užitek tovaryšstva svého. Padne-li ktery

' z nich, druhy ho pozdvihne. Běda samotnému, nebo když padne,
nemá, kdo by ho pozdvihl.<< (Eccl.lV. 9——12.)Lidé tvoří státy,
by blaho obecně se mohlo spíše zabezpečiti, utvrdíti. Ve státě
pak tvoří se nové společnosti, jichž účelem jest, ne jako ve'
státě, blaho veřejné, nybrž blaho soukromé, jež týká se jedině
členů onoho spolku. 'l.'ak povstaly spolky sociální.

Základem veškeré společnosti musí býti náboženství;
všichni lidé tvoří velkou rodinu, jejíž otcem jest Bůh, a proto
též všechny spolky sociální, části to velké rodiny musí býti

křesťanské. Uchylení od křesťanství jest úpadkem společnosti. Proto musíme dobře
rozlišovati mezi spolky, jichž základem jest náboženství, a spolky, které »osvobodily
se od Boha a jeho zákonůa, tedy spolky křesťansko—socíálnímia Spolky liberálními,
socialistickými, demokratickými. rI.“ytoprohlašují, že Boha nepotřebují, člověk pry
jest bytost úplně svobodná, může mysliti, mluviti, dělati co mu libo, přikázání
božská &'církevní ničeho neplatí. Ubozí, zajmmínají, že i proti jejich vůli zůstává
Bůh, i kdyby to tisíckráte popirali, nejvyšším Pánem všech lidí.

Jaky pak jest úkol těch sociálních spolků, at" už jsou křesťansko-sociální
či demokratické? Především podpora, ať už hmotná nebo duševní. Všimněme si
blíže poněkud spolků dělnických, jichž základem jest náboženství. Veškero dělnictvo
křesťanské všech odborů práce je seskupeno ve »všeodborové sdružení<<. Jeho
účelem jest vzdělávati členy a pečovati o zlepšení jejich hospodářského postavení
dle zásad křesťanských. Hlavně pak všímá si sdružení stránky svépomocné, pod
půrné. Dává se podpora v nemoci, nezaměstnanosti, v mimořádné nouzi. Aby
tohoto účelu dosáhnouti mohlo, pořádá sdružení na různých místech schůze

' S přednáškami rázu vzdělávacího, vyjednává se zaměstnavateli o mzdě, sprostředkuje
bezplatně práci, zakládá odbočky, skupiny, vůbec snaží 'se členům svym přispěli
radou i skutkem ve všech jejich potřebách. Přes to však hnutí toto není ještě ani
od dobrych katolíků tak podporováno, jak—toho zasluhuje. Spíše získají se dobro
dinci spolků nábožnych, na př. mládeneckě a panenské, sv. Vincence atd., které
jsou nazírání lidu bližší & přístupnější. A přece vlastně při spolcích křesťansko—
sociálních se jedná o 'použití starych zásad křesťanské spravedlnosti a láskv na

spletité poměry dneška ve prospěch široky'ch vrstev lidovy'ch. Nerovnosti sociální
vyrovnány ovšem nebudou, ale přece bída & nouze těch chudých a právě nejpo—
četnějších tříd se zmírní.
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.l-Hotoje svalou povinností uvědon'iělých katolíkův, aby si všímali sociálního
hnutí. Na jedné straně musí to být vzájen'iná láska, která. dělnictvo puditi bude
kn straně kř(-:st'ansko-sociální, na druhé zase straně dřímá láska k celým trpícím
vrstvám, získávati musí pracujícím třídám obětavé příznivce. Na sjezdě německých
katolíků pronesl l)r. '.l'rímborn, že jsou-li ve veřejném životě mučedníci, jsou to
dělníci, kteří v dílně i továrně hájí i osvědčují víru svatou. A proto volá k ducho—
venstvu Lev XIII.: »l\'echt' veškeré duchovenstvo věnuje všechny své síly, jak tělesné
tak duševní důležité této úloze, nechat“ všem stavům na paměť uvádí a do duše
vštěpuje zásady sv. evangelia a všemi možnými dovolenými prostředky pracuje
o blaho lidu.<<A Dr. Bilczewski volá: »Zapřísáhám všechny třídy zámožnější, ochotně
a poctivě ruku přiložití ke zlepšení sociálních poměrů. Začněte hned, aby vlna
socialismu nezavřela se nad našimi hlavami.“ Jaká důležitost spočívá v křesťanských
spolcích sociálních, zakusili jsme u nás na Moravě při posledních volbách do sněmu
zemského a brzy uhlídáme při volbách říšských. Strana křesťansko-sociální čile
zasáhla do akce politické. Práce korunována skvělým vítězstvím, což musí být
vzpruhou k další práci na poli křesťansko-socialním. Kde jest v úpadku náboženský
cit, kde nedbá se křesťansko—sociálních zásad, tam se též nutně dostaví hospo
dářský úpadek. Proto nesmíme dopustíti, aby strana křesťansko-sociální byla zatla
čena sociální demokracii, jež na svém štítu hídě nese »pokíok<<, stojí však na
stanovisku protínáboženském. Illavní body progiamu sociálních demokratů spočívají
na falešných předpokladech, a proto nemůže piogiam této strany býti uskutečněn
a vésti ku blahu lidstva. Jsou to jen planá slova vypočítaná na oklamání nepře
mýšlejících lidí. Teď stojí proti sobě dva světové názory: křesťanský a proti
křesťanský, a jací vůdcové, takové bude i vojsko. Nedopust'me tedy svou ne
tečnosti ku spolkům křesťansko-sociálním, by vyrvána byla svatá víra našeho lidu,
aby rozbity byly železné kříže, poněvadž by z nich nepřátelé svatého našeho ná—
boženství ukovali okovy a zavěsili je na šíje dělnictva. V kříži jest vítězství,
záruka lepší budoucnosti jpracujícíchgtříd. LAproto čilé práci spolků křesťansko
sociálních: Zdař Bůh)

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 vši zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují 'l'obě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho—
slavené 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 'l'vou svatou církev a její nejvyšší hlavu za
rozšíření opravdu křesťanských spolkův 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! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko—
slovanský! Ú sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě míloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1870)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp. 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. Michmli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Hesloapoštolské:Podporovati křesťanské spolky.

Úmysl v dubnu: Třídy dělnické.

Tiskem benediktinské knihtiakárny v Brně.
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Úmysly apoštolátu modlitby.
V březnu modleme se za křesťanské- spolky sociální.

(Ustanoven :. žehnáu Jeho Svatosti papežem Piem x.)

Dne Na. slavnost: Úmysly: \\

1. P. Sv. Rudesinda, bisk. (909) — Za pravou kajíenost. Velepastýřově
naši. Zdar katolickému podniku. Křesťanská sdružení. Postní kazatele.

2. S. Bl. Anežky České, řeh. (]282). ———Úcta sv. patronů našich. Vítězství
práva a spravedlnosti. Vyrovnání národních třenic. Za ochranu vlasti naší.

3. N. Neděle III. v postě. Bl. Bedřicha, op. ř.pren'i.(]177). Ošklívosl nad
hříchy. Horliví zpovědníci. Obrácení velkých hříšníků. Přcníáhání lenosti.

4. Sv. Kazimíra, kraleviěe (14:38) — Úcta .llodičkv Boží. Dar panické
, čistoty. Vítězství utlačovaných pro náboženství. Církev katol. na Rusi.

5. U. SV. Perpetuy a Felicitas, muě. (203). Zbožné vychování dítek.
Křesťanské matky a Vdovy.Následování sv. žen vjejich domácích ctnostech.

6. St. Sv. Kolety, p. (1447) -—Obnova srdce. Přeínáhání hříchů. Napravení
„ mládeže. Bázeň Boží jinochům a děvám. Duše v očistci. 'í' kněz. Nemocní.

7. '. SV. Tomáše Aquřin., vyzn. a učitele círk. (127/0. — Dar moudrosti.
Bohoslovné ústavy. Stavba kostela. Katoliětí učenci. Potírání nevěrců.

8. P. Pěti ran Krista Bana SV. Jana z Boha, zakl.ř.(1550). Láska
k Ukřižovanému. Rád milosrdných bratří. Nemocnýkněz. Smíření rodin.

9. S. Sv. Františky Řím., vd. (Mt/1.0).— Úcta sv. anděla strážce. '.l'rpělivost
v protivcnství. Smíření manželů. Dar zdraví. Duše v očistci. Bohoslovci.

10. N. Neděle IV. v postě. Sv. 40 vojínů, muě. v Sebast. (320). Pokoření
nepřátel Božích. Křest. duch ve vojsku našem. Církev katol. ve Francii:

11. P. Sv. Vincence, muě. —- Neohrožené vyznání víry. llorliví kazatelé.
, Lidové missie. Obrácení velkýchlíříšníků. Katolický tisk. Křesťanskéškoly.

12. U. Sv. Řehoře Vel., pap. a uě. círk. (GO/J.);— Sv. OLccPius X. Bratrstvo
sv. Michaela. Zvelebení zpěvu církevního. Ucta k obřadům bohoslužebným.

13. St. Sv. Nicephora, bisk. (828). ——Velepastýřoyé naši. Sjednocení církve
Východní s církví římskou. l—lojníkajícníci. Castě & hodné sv. přijímání.

14. Č. Sv. Mathildy, cís. (968). Věrné plnění vůle Boží. + císařovna Eliška.
Vzpomínka na poslední věci člověka. Dobročinná ústavy. Dobrodinci.

15. P. BI; Klementa Hofbauera, vyzn. (1820). Láska k Srdci Páně.
Rád kazatelský. Apoštolát sv. C. a M. Odvrácení pohoršení od mládeže.

16. S. Sv. Heriberta, bisk. (1021) »—Podpora sv. Otci. Apoštolát sv. C. a M.
Kostelní jednota. Podpora katol. tisku. Křesťanské dělnictvo. Studující.

17. N. Neděle smrtná. Bl. Jana Sark., m. (1620) —---'l'rpělivost v souzení.
Horliví zpovědnici. Kněží v duchovní správě. Obhájci sv. náboženství.

18. Sv. Gabriela, archanděla. „_ Sv. Edvarda, kr. m. ObráceníAnglie.
, Dar vroucně modlitby. Církev katol. na Rusi. Katol. míssie vJaponsku.

19. U. SV. Josefa, pěstouna Páně. Císařakrál náš. Uctaadůvěraksvatému
Josefovi. Křesťanské dělnictvo. Zbožnost v rodinách. Vítězství sv. církve.

20. St. Sv. Cyrilla Jerus., bisk. a uč. círk. Bohoslovnéústavy. Obráncové
víry svaté. Učitelé náboženství. Obrácení odpadlíka. Dobrodinci. 1- otec.

21. Č. SV,. Benedikta, patr. řeh. (š)/1.3). —-—-Rád bencdikt. v zemích našich.
Ucta nejsv. Svátosti. Následování příkladu svatých. Umírající. "frodiěe.

22. Sedmero bolestí. Panny Marie. — BratrstvobolestnéPannyrMarie.
Požehnání katolickému podniku. IIorlivosto spásu duší. Rodiče &dítky.

23. SV. Viktorína, muě. M84). __ Dar bázně Boží. Poslušnost kcírkvi sv.
Věrné plnění zákona Božího. Pohrdání marnostmi světa. Dar střídmostí.

deuslky Illll dní za každý [l_olírýskutek vykníiíý na tyto úmysly. ]
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24. N. Neděle května'. Sv. Simeona, muč. (1472) Dar kajícností. Stálost
v konání »dobrého. Vážení si obřadů církve svaté. Zachování postu.

25. P. Zvěstování Panny Marie. — Vděčné vzpomínání vtělení Páně. l)ár
, vroucně modlitby. Láska k čistotě srdce. Za dary Ducha sv jínochu.

26. U. Sv. Haštala, muč. ]. stol. ——Pravá lítost nad hříchy. Polepšení a smíření
manželů. Pokoj a mír v zemích naších. Duše v očistci. Duchovenstvo.

27. St. Sv. Ruperta, bisk. v 8. stol. — Rozhodné se obrácení k l'šohn..Vele
„ pastyřové naši. Za apoštolského ducha kněžím naším. Bratrstva Mariánská.

28. ]. Zelený čtvrtek. — Sv. Jana Kapistr. (1.260). Láska k Ježíši
svátostnému. Zpovědnící & kajícníci. Dar skromnosti a pokory. Manželé.

29, P. Velký pátek. — Sy. Mechtildís, p. (1307). --Láska k Ježíši trpícímu.
Radost v utrpení Stastná hodina smrtí Kazatelé. Dar práve pokory.

30. 5. Bílá sobota. — Sv. Jana Klimaka, op. (()Oó).— \"\"'t1\ání\'dob1ém
Ucta k Ježíši svátostnému. Obnova slibu křestního. Přeniáhání zlého

31. N. Hod Boží velikonoční Naděje v život věčn\'. Duševní oblozeni.

Dar milostí Boží. Zemřelí údové katol. bratrstev. lšenediktinská íehole.„__ _ ...—__, „„ ._—___

L Udpustky IIIB dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmys'y. i

Doba naše jest doba spolčmání PlOtO pm staly rozličné spolky křesťanské
i protikřesťanské. /e důležíto jest pro lidskou společnost vůbec a pro cííke\ Z\lášté
tak0\é spolčmani, poznati lze ztoho, že i papezmé ve S\ych okružních listech \e
novalí zvláštní pozornost spolkům, že ístáty vydaly jisté zákony o spolcích, zvláště
o spolcích dělnických. Spolky jsou jen tehdy dobré a užitečné, zakládají—lí se na
spravedlnosti a lásce křesťanské. Nemůže b\ítí lhostejno ani církví ani jednotlivým
zemím ani farnostem, jaké povstávají spolky; vždyt jedná se vždy o spásu ne—
smrtelných duší. Mnohé spolky svádějí kc zlému, k i'icSpravedlností, k zášti proti
ostatním stavům, pohrdají vírou v učení Krista Pána & falešnými hesly zaslepují
mysl lidí neprozíranych. Proto modlcme se, aby tyto spolky vrátily se k Bohu a ty,
které vedeny jsou duchem křesťanství, aby vytrvaly v dobrém a byly hrází pevnou
proti útokům nepřátel Božích, by vytrvaly ve spojení pevném se svymi duchovními
í s biskupy & skrze nč s nejvyšší hlavou všeho křesťanstva.

Obětování úmyslu denního.

Pane ležíši Kriste! Ve spojení s božsk\m úm\slem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem S\\"m Bohu chvály jsi vzdával a min v nejsv. Sválosli oltární
po vší zemi bez přestání vzdá\'aš az do skonání sveta, obětují 'iobč po ccly' dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly &myšlenky, všelíke city a žádostí,
Všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Díec, kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště '.l'i je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
rozšíření opravdu křesťanských spolkův 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 S\ate'ho Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši lakouskou, vlast naší a národ náš česko—
slm ansky! () sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Te mí10\al(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, vzorc 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!

Hesloapoštolské:Podporovati křesťanské spolky.

Úmysl v dubnu: Třídy dělnické.

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.



kola Božského Srdce Páně.
RočNíx XLI. Vychází

počátkem každého měsíce. DUBEN 1907.

Alleluja, alleluja tedy- zpívejme — Pán Ježíš Kristus vstal zmrtvýchl I my všichni dnes se
nadějeme — že kdys vstaneme z hrobů svých — & uzl'íme Spasitele — v novém spanilejším

těle. Alleluja, alleluja, alleluja! (Píseň velikonoční.)

Závěť Kristova na kříži.

Prostřed dvou lotrů na hoře Golgotě
Pán Ježíš visí na kříži v nahotě,
stává se naší výkupnou obětí,
by pekelnému nás odňal knížeti.

vlv
Prve, než Ježíš na krizi umírá.
svatá ústa svá sedmkrát otvírá,
a obdařuje lidstvo svou závětí,
činí jak otec pečlivý o děti.

První slovo již Kristovo zaznívá,
za nepřátelé v modlitbu vyznívá:
„Otče, odpust jim, nevědí co činí,
nevzpomínej na jejich velké viny.“

První větu čtem v Kristově závěti:
„Nepřátelům svým hleďte odpouštěti,
za ně se k Bohu vroucně vždy modlete,
pak se mnou v nebi podíl mít budete“

„Pane, vzpomeň na mne!“ s myslí kající,
volá k Ježíši lotr na pravici;
„Kristova ústa mu odpovídají:
„Ještě dnes budeš dlíti se mnou v ráji!“

Druhou větu čtem v Kristově závěti:
„I velký hříšník v ráj může dospěti,

jen když kajícně ke mně se obrátí,
v milosrdenství mé bude doufati.“

Teď Ježíš Kristus, přibitý na kříži,
na Matku svou, a na Jana pohlíží,
třetí slovo své k nim s kříže promlouvá:
.k matce: „Hle, syn tvůjl“ k Janu: „Hle,

matka tvái“

Třetí větu čtem v Kristově závěti:
„V osobě Jana dal jsem vás za děti
Matce své; lásku k ní mějte dětinnou,
a prokazujte ji úctu povinnoul“

Zem zastřela se teď velkou temností,
Ježíš ve velké své opuštěnosti
čtvrté slovo své na kříži vypustil:
„Bože, Bože můj, proč jsi mne opustili“

Čtvrtou větu čtem v Kristově závěti:
„V opuštěnosti své hleďte vzhlížeti
a volat k Bohu, Otci to vašemu,
& on poskytne útěchy každému.“

Ježíš žíznící všech lidí po spáse
otvírá svatá ústa svoje zase,
kterážto trápí též žízeň palčivá,
a páté slovo: „Žízní—m“z nich zaznívá.

Pátou větu čtem v Kristově závěti:
„Po spáse duší svých hleďte žízněti,
když prosit bude vás člověk žíznící,
neodpírejte mu vody sklenici.“

Ježíš vida, že_vše již je skončeno,
co o něm bylo kdy předpověděno
od proroků, & v Písmě též napsáno,
9. proto volá teď: „Jest dokonánoi“

Šestou' větu čtem v Kristově závěti:
„Vůli Boží vždy mějte na paměti,
hleďte povinnost svou věrně konati,
at jednou šťastně můžete skonatil“

Ústa Kristova v posled se otevrou:
„Otče, v ruce Tvé poroučím duši svou!“
volá Ježíš, pak hlavu svou skloňuje;
umírá; smrtí _svou svět vykupuje.

Sedmou větu čtem v Kristově závěti:
„Duši svou hleďte Bohu poroučeti,
hodinka smrti až se vám přiblíží;“
zde končí: „Závěť Kristovu na kříži.“

EVrdtil.+ + + +
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'_ „ukončenjest čas svatopostní,
po slovech »trpěl pod pont

l'.: ukřižován,_ * umřel a pohřben jest<< ná—
sledují slova radostiplná »třetího dne
vstal zmrtvých<<. Po smutných .písních
postních zaznívá v chrámech našich ra—
dostné >>Alleluja<<,chvalte Pána! Neboť.

přemohl smrt, otevřel si hrob a vyšel
z něho jako vítěz božský, vítěz věčný,
který již nikdy neumírá, smrt nad ním -
již nepanuje. V této radosti velikonoční
však připadá nám myšlenka, proč trpěl
tolik Kristus Pán, proč tak hrozné byly
jeho bolesti na těle i duši, jak jsme
o nich v čase svatopostním rozjímali?
Což toho všeho bylo potřebí? Nedalo se
vykoupení naše jinak zjednati nežli tak
hrozný-m utrpením Ježíše Krista? Roz—
jímejme poněkud o otázce té, abychom
poznali ještě více nezměrnou lásku Spa—
sitele našeho k nám, a tak naše radost
velikonoční rozhojněna byla.

Ovšem, bylo by velikým omylem,
kdybychom se domnívali, že Kristus Pán
všecko to, co vytrpěl, od narození svého
až do smrti také trpěti nevyhnutelně
musel, aby nás od hřichův a následků
jeho vysvobodil. To by se zajisté příčilo
jeho božské důstojnosti. Neboť vnitřní
váha a cena nějakého činu neřídí se
podle velikosti jeho, jak se nám jeví,
nýbrž i podle důstojnosti a vznešenosti
té osoby, která čin provádí. Proto čin
vykonaný Bohočlověkem, jakým byl
Kristus Pán, nedá se jinak mysleti, nežli
jakožto čin ceny nesmírné, neskončené,
&'to čin každý jednotlivý, i sebe menší

Proč trpěl tolik Kristus Pán &od čeho nás smrtí svou vysvobodil?

a vočích našich sebe nepatrnější. Proto
byla by zajisté jediná. slza, jediná krůpěj
krve Spasitelovy dostačila, aby smazala
hříchy celého světa a spásu lidstva vy—
mohla. Proto také k vykoupení našemu
nebylo potřebí, aby byl Kristus Pán musil
tolik vytrpěti, co vytrpěl ve skutečnosti.
Avšak proč tedy chtěl přece tolik trpěli?
'Projí je toho důvod:

]. Chtěl více trpětí nežli třeba bylo,
aby Otec jeho nebeský byl oslaven a
zveleben. Vždyťkaždý čin, i ten nejmenší,
který Kristus Pán ve svem požehnaném
člověčenství na zemi konal, směřoval
k oslavě Otce nebeskéhoý Jak na př. byl
Otec nebeský zveleben tím, že Kristus
Pán, Syn jeho, vše co konal, konal
z lásky k němu, svému božskému Otci!
Jak tedy nekonečně více musel býti
oslaven Bůh, když Syn jeho tak velice
milevaný mu poslušen byl, a to až k smrti
kříže? Syn, který Otci svému bezpoil—
mínečně ve všem se podrobuje s láskou
synovskou, dokazuje zajisté největší svou
úctu a lásku k otči svému. Tedy větší,
co možná největší oslava Otce nebeského
pudila Spasitele našeho, aby co možná
největší utrpení podstoupil.

2. Kristus Pán trpěl dobrovolně
tolik, aby i nám lásku svou nezměrnou
ukázal a dokázal. Jaký by to býval
důkaz lásky, kdyby byl Syn Boží,
z lásky k nám jen naši lidskou přiro—
zenost na sebe vzal a mezi námi jako
člověk po 33 let živ býval? Jak musíme
však žasnouti teprve nad tímto jeho ži—
votem, že byl od počátku až do konce
spojený bolestmi, strádáním a utrpením
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všeho možného způsobu. Vždyť sám
pravil; „Nemá nikdo větší lásky nežli:
ten, jenž život svůj dává za své přátel_e.<<
Takova láska k přátelům již ve světě
se zřídka nalézá. Ale Kristus Pán šel

dále v lásce svě. _On položil život svůj
netoliko za přátele, ale i za nepřátele
své! On zemřel na kříži za hříšníký,.
kteří jej hříchý smrtelnými uráželi. Jak

3. Dále pomněme, že Kristus Pán
dobrovolně chtěl trpěti více nežli bylo
třeba nám ku spasení, aby' nám důrazně
ukázal velikost a ohavnost hříchu v jeho
podstatě i v jeho hrozných následcích,
aproto, aby nás od něho odvrátil a pro
ctnost bohumilou získal. Věru, nemohl
nám Spasitel názorněji &důtklivěji uká—
zati zhoubnost a těžkost hříchu, nežli

kdýž nám ukázal sve zbíčovane,

veliká to tedy jest láska! A je tím ještě
větší, pomníme—li, kdo byl Kristus Pán
v poměru k nám? Je to náš Pan, ne
obmezený Pán, protože Bůh, jenž ničím
nám není povinnován, jenž nás mohl
podle přísné spravedlnosti souditi a od
souditi. A hle, neučinil toho, nýbrž ne
toliko že chtěl spásu naši, nýbrž i tuto
spásu nám sám zjednal, a to právě do—
brovolným hrozným svým utrpením! Kdo
pochopí lásku Srdce Ježíšova k nám?

trním. korunované, krví zbrocené,
ráný'poseté tělo, které již ani tělu
lidskému se nepodobalo, vždyt sám
Pilát se divil a volal : »Ejhle, člověk,“
čili ejhle jaký to ubohý člověk!
Jak hrozný to musí býti zločin
ten hřích — když k jeho smíření
bylo třeba tak hrozného'mučednictví
na těle i duši Bohočlověka, které
v celých dějinách lidstva nemá sobě
rovného, ba ani podobného?

Nemusí při pohledu na Krista
Pána na kříži umírajícího obměkčiti
a pohnouti se srdce sebe tvrdší?
Kdo proto při pohledu na trpícího
Spasitele přece ještě těžce a do—
brovolně hřešiti může, jest člověk
prašpatný, zločinný,vyvrhel lidstva,
neboť se dle slova apoštola Pavla
neštítí a nebojí Krista zase znovu
křižovati. (Žid. 6, 6.) Proto také
však jak hrozný soud obsažen jest
v utrpení tomto, soud nad světem
a jeho hlavními třemi zločiný:
žádostivostí očí, žádostivostí těla a

pýchou života! Kristus přetěžkým a
hrozným utrpením povalil tuto škodlivou
trojici, původce všeho zlého a hříšneho
ve světě. Žádostivost očí povalil, dav
rozděliti roucho svě mezi vojáky losem;
žádostivost těla tím, že trpěl obnažení
své & bičování a pýchu života, že dal se
korunovati trnovou korunou a ukřižovati
jako zločinec.

Jak hrozné to jsou tedy v očích
Božích hříchy, kdýž Kristus Pán tak

7!—



hrozným utrpením nám škodlivost a
ošklivost jejich ukázati chtěl! Říká se:
slova hýbají člověkem,ale příklady táhnou
jej silou mocnou k následováni. O jakou
silou tedy pudí nás a puditi má příklad
lásky Boží k nám, abychom ji opětovali?
Jaký to následování nejhodnější příklad
dal nám Pán náš, příkladlásky kumrtvo
vání těla, trpělivosti, smířlivosti k ne
přátelům, úcty a lásky k matce, ode—
vzdanosti do vůle Boží, horlivosti k mo
dlitbě, poslušnosti k Bohu a j. Kdo na
světě trpí, byť by trpěl sebe více, musí
v nářku svém umlknouti a v trpělivosti
vyčkávati, když vidí Krista Syna Božího
dobrovolně trpěti bolesti a muka daleko
větší! S křížem v ruce, s oddaností
v srdci a s jménem Ježíš na bledých
rtech umírá zbožný křesťan, jenž často
rozjímal o utrpení a smrti svého Spa
sitele, umírá klidně, ba radostně, maje
v srdci nebeskou naději a volaje: »Otče,
v ruce tvé poroučím ducha svého.“
V kříži Kristově proto jest naše naděje,
naše spása! Kristus trpěl za nás, aby
nás vykoupil a spasil.

Jednou jel jsem po dráze, a tu, jak
to častěji bývá, začali spolucestující roz
mlouvati o věcech náboženských. Byli
to lidé stavu středního, nebohatí a
zajisté mnohému utrpení podrobení.
A tu zajisté ne ve zlém úmyslu pravil
jeden ustaraný muž: »Pořád nám říkají,
že nás Pán Ježíš vykoupil a osvobodil,
ale já to nevidím. Mně se pořád stejně
zle vede, ať se modlím nebo ne; věru,
už to není kvydržení.<< Slova tato ovšem
nejsou důstojná věřícího křesťana, avšak
nedivme se, neměl zajisté pravý pojem
o slovech vykoupení a spasení. Mnozí
lidé posuzují vše dle hmotného stavu —-—
na duchovní věci málo dají — neroz—
umějice jim. Proto zajisté nebude na
škodě, když poněkud rozjímati budeme
o otázce: od čeho vlastně vysvobodil nás
Kristus Pán a v čem záleží spasení naše?
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“Kristus Pán osvobodil nás od zla,
t. j. od toho, co v pravdě jediným
pravým zlem jest, t. j. od hříchu, od
věčného zatracení, od poroby satanovy
a od nevědomosti a bludu.

Přihlédněme tedy k jednotlivostem
blíže. Kristus Pán vysvobodil všecky lidi,
ty, kteří před ním, i ty, kteří po něm
žili, nyní žijí a až do skonání světa žíti
budou, od zla hříchu. Jan Křtitel nazval
Pána proto »Beránkem Božím, který
snímá hříchy světa<<(Jan 1, 29), a svatý
Pavel praví, že se sám za nás vydal,
aby nás vykoupil od nešlechetnosti
našich, &sv. Jan, že krev jeho nás oči
šťuje ode všech hříchů. Proto jej jmenu
jeme naším Vykupitelem, že nás všecky
od hříchů naších vykoupil, jakož již
anděl byl zvěstoval Josefovi, řka: »A
nazveš jméno jeho Ježíš (t. j. vykupitel),
ont zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů
jejich.a (Mat. 1, 21.) Nesmíme si to však
křivěvykládati. Nevysvobodil nás Kristus
Pán z hříchu v tom smyslu, jako bychom
již nyní nikdy hřešiti nemohli, nikterak,
vždyťjest článkem víry naší, že i v Novém
Zákoně každý člověk v hříchu prvotném
se rodí, a že my přestupujíce některé
přikázání Boží nebo církevní„ hřešíme.
Sv. Jan pak dokonceapraví: »Díme-li, že
hříchu nemáme, sami se svádíme a není
v nás pravdy.<< (Jan 18.) Co tedy zna—
mená věta: Kristus vysvobodil nás od
hříchu? Znamená, že nám poskytl možnost
od hříchu i následků jeho se očistiti,
a sice jak od hříchu prvotného tak ka—
ždého osobního se zbaviti, chceme-li sami.

Je to něco podobného, jako v Egyptě
za času Josefa. Zásluhou jeho a moudrosti
(ovšem s pomocí Boží), bylo v Egyptě
z let úrodných tolik obilí nahromaděno,
že po léta neúrody vystačiti mohli, a
hlad byl zahnán. Avšak jenom těm za—
jisté prospěla moudrost a péče Josefova,
kteří k němu šli a si od něho obilí ku

povali. Proto je sám král posílal, řka:



»Jděte k Josefovi.<< Kristus Pán získal

nám zásluhami svého“pozemského života,
utrpení i smrti své úplné odpuštění
všech hříchů, avšak ovšem pod tou pod—
mínkou, že i my učiníme to, co dle vůle
jeho povinni učiniti jsme, že totiž přede—
vším přijmeme křest svatý, kterým spro
štěni býváme jak hříchu dědičného tak
(jsme-li dospělí) i všech hříchů před
křtem svatým spáchaných, a že, kdykoli
zhřešíme po křtu svatém, zase svátostí
svatého pokání s Bohem se smíříme.

Z toho zajisté vidno, na kom záleží,
abychom“ zbaveni byli hříchů: na Ježíši,
Spasiteli a na nás! Kristus Pán už to,
co pro nás učiniti měl, vykonal, ano
vykonal mnohem více; bez něho bychom
nikdy nebyli s to, bychom s Bohem ura
ženým Se smířili a odpuštění viny a trestu
došli a ztracenou milost Boží zase získati.

Čiňme tedy i my, co na nás žádá.
Sv. Augustin dobře praví: »Ten, jenž
tě stvořil bez tebe, neospravedlňuje tě
bez tebe,< t. j. Bůh stvořil nás bez našeho
spolupůsobení, ale neodpouští nám, ne—
spasí nás, nebudeme-li sami k tomu pra
covati. Tak je to zajisté také moudré.
Vždyť jest člověk již takový, že to, čeho
se mu dostává darem, beze všeho na—
máhání, že si toho neváží. Kdyby tedy
Bůh nám odpouštěl bez našeho pokání,
o jak bychom lehkomyslně hřešili a si
ze škodlivých následků hříchů málo dělali.
Vědouce, že jest nám všecko beztak od
puštěno. Toho zajisté Bůh nejvýš moudrý,
který vším chce člověka k dobru a ctnosti
vésti, dopustiti nemohl a nemůže.

Ovšem není také na druhé straně
pravda, jak protestanté učí, že sice skrze
zásluhy Ježíše Krista hříšníkovi jeho
hříchy se nepřipočítávají, že však přece
jen hříšníkem zůstává, kdyby dělal po—
kání sebe lepší. To pravda není, neboť
se to příčí výslovným slovům Spasitele
našeho a svatých apoštolů. Hříchové se
skutečně odpouštějí ve svatém křtu a
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pokání, duše bývá vskutku očištěna a
milostí Boží obdařena, ovšem přijmáme—li
tyto svaté svátosti hodným způsobem.

Ovšem zůstává v nás i po křtu sv.
zlá žádostivost, t. j. náchylnost ke zlému
a k smyslnému, která pilností naší a
s pomocí milošti Boží musí býti zdržo
vaná, omezovaná a na ůzdě držána,
kdykoli by nás k hříchu ponoukala.
Avšak tato žádostivost sama není ještě
hříchem, nýbrž jen podnětem ke hříchu
pro toho, kdož nebdí a pozor nedává
na sebe a sebe. nezapírá. Církev svatá
učí o tom na sněmě Tridentském (5. se—
zení) takto: »Zlá žádostivost nemůže
těm, kteří ji nesvolí, nýbrž s pomocí
Boží vítězně jí odolávají škoditi; ba bude
ten, j enž proti ní řádně boj uje, korunován. <<
Tak na příklad, přijde-li člověku na mysl
nějaká zlá myšlenka, ať už proti svaté
čistotě nebo svaté víře, nebo spravedl
nosti nebo lásce k bližnímu, a křesťan
jí pevně a rozhodně odpírá a se s ní
obírati nechce, nezhřeší; naopak, boj
jeho proti tomuto zlu bude mu připočten
za zásluhu. Vždyťhříchjest »dobrovolné
a vědomé přestoupení zákona Božího,.a
Kde není vůle, tam není hříchu. Zlá
tato náklonnost upomíná nás, že jsme
ustavičně v boji a v nebezpečí hříchu,
že tedy se nikdy nemáme oddávati klidu;
proto praví Písmo: »Kdo stojí, hlediž,
abys nepadlx ,Proto Spasitel volal
k učedníkům: »Bděte a modlete se,
abyste nevešli v pokušení.<< S pomocí
Boží a vlastní pílí odolá křesťan všemu
zlému vítězně, jak praví svatý Pavel:
»Všecko mohu v tom, který mne sílí.a
(Kristus.)

Život náš jest na zemi doba zkoušky,
zde ukázati máme, kterak užíváme darů
Božích ke cti jeho a naší spáse, daru
božského učení a darů božské milosti

(svaté svátosti).
Jako rolník přičíniti se musí, aby

na roli mu rostlo, ačkoli Bůh zemi dal



vlastnost, aby dávala úrodu, tak i'my
musíme 'se sami přičiňovati, abychom
duši svou zachovali, a proto máme uží-'
vati ovoce zásluh Kristových dle jeho
vůle a nařízení ku svému dobru a spáse.
Čiňme co na nás jest a pokud naše síly
stačí. To ostatni učiní Bůh. »Človčče,
přičiň se a Pán Bůh pomůže,< pravi
s'ta'ré přísloví. Preto je to zajisté pře—
veliké a převzácné dobrodiní, které Kristu
Pánu vděčíme,ženám svým vykoupením
zjednal možnost zbaviti se hříchu, a to
úplně, že Bohu za nás dosti učinil, aby
nakloněn byl naše pokání milostivě při
jati & odpustiti, a že nám skýtá možnost
a pomáhá pomocí božskou, bychom
i v boji proti pokušení k hříchu vítězili
atak si velikých zásluh získávati mohli
pro život věčný. O dalším příště.

Boh. Hendl.%
„ , Bratřím v Kristu.

?“patřil jsem mohutnou budovu,
, ., blažící, velmi krásnou ——

' ' -' živly však spolu se smluvily,
k základům že ji skmásnou.

Od jihu, severu, západu
orkány drásat chtěly —
Bohu dík, zraky že ochranné
v předtuše vezdy bděly!

K ochraně sil svojich užily,
naprosto byly svorné —
stejný cíl že měly na mysli,
zůstaly nerozborné!

Slunce, jež vzešlo jim z východu,
zahnalo větry vírné —
pruhy se v obzoru sklenuly
vítězné duby smírné. . .

Jos. Al. Vlastimil-Římský.

94.

Můj život.

Věnováno drahým koalu'mnům v Brně

na brzkou jich cestu do života.

%gl jsem jednou na rogcestí,
uvažoval, Iaudg jít ——

5 nesnáší rnne ugsuobodil
rnocng kříže ©ánč suit.

L) horní části “nápis stavěl se“:

„Bonu cnuála, Bonu čestl“
Cu rnůj r—etděl, přl torn cnučl se:

jediný Bůh Qán můj jest!

Ba pravici gříti slova:
„(Zíriaue blana uegdg dbejl“
Qřisučdčil jsem rád a gnoua:
?Pane, jen rni pošebnejl“

“po levici u blabu uidírn:

„Qiluj nár—od,miluj vlastl“
Ze, já jingn) negáuidírn,
:) rnoji' vlasti rnoje slast!

' (Zo pata rnnč dáš, suatg křívi?

blesnu \)

a již čet'
„69 máš

plesu veselém;
jsem) beg, obtíží:
práci úděleml"

Ugrnčřen mi život celg,

rogrnčřen rni u trojí díl —

jak jsem šťasten! Ero nebe rni
sarnérnu přec oelg 3,ng!

Joa. Al. Vlastimil-Římský.

Bohu chvála,
Bohu čest!

Církve blaha
vezdy dbej!

' jTy máš práci '

Miluj národ,
miluj vlast!

údělem !
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Jděte k Jesefovi.

brazy, na nichž vyobrazen
bývái snoubenec
Panny, svatý Josef, bývaji
obyčejně dvojího druhu.

vedle sebe některé z tesař-'

ského náčiní, anebo umírá v náručí svého
nejsvětějšího vychovance Ježíše Krista.
Jest zvykem od pradávných dob v naší
svaté církví, že ctíme pěstouna Ježíšova,
svatého Josefa jako obzvláštniho po—
mocníka v té nejdůležitější chvíli z celého
našeho žití, při“ poslední hodince. Náš
všechen život měl by býti přípravou
k tomuto předůležitému okamžiku, často
měli bychom utíkati se-s vroucí prosbou
„ku sv. Josefovi, by, až přiblíží se smrt,
nám pomáhal, bychom přijati byli na
věčnosti, jako dítky Boží. Měli bychom
častěji »jíti k svatému Josefovik v této
předůležité záležitostí.

Ale tu namítne někdo: celý. život
má býti přípravou k smrti? Nemáme se
ničím obírati než smrtí ? Máme vše opu
stiti, nic jiného nedělati, než stále s tře—
sením a hrůzou vzpomínati na tento

, poslední okamžik? Nikoliv, příprava tato
nezáleží v tom, abychom zanedbávali
všechny své stavovské povinosti, starosti
a práce, ale abychom je tím účinněji a
svědomitěji vykonávali. Nema býti p_o—
strachem, nemá. nepříjemně rušiti klidu
_dušenaší, ale má záležeti v péči, abychom
uchovávali duši svou čistou,neporušenou,
_aby,_kdyžpřijde věčný soudce, mohla od
něho životem věčným korunována býti.

Jak často mluvil božský Spasitel
0 své smrti! Ku zbožnému Nikodemovi

pravil; »,Jako .Mojžíš povýšil hada „na
„poušti, takt musí býti povýšen Syn člo—

—..Věka,aby žádný, kdo v něho věří, neza—

; hynul, ale měl život věčný. (Jan 3, 14——15.)

božské '

Buď mívá bělostnou lilii a'

Ku svátku Ochrany svatého Josefa (21. dubna).

Kristus mluví tu dávno před tím-(než
umřel, o svém ukřižování. Jindy vyznal
Ježíš, že je synem Božím, původcem,
počátkem všeho, a' když mu posluchači
neporozuměli, dodal: »Když“ povýšíte
Syna člověka (na kříž), tehdy poznate,

' že já jsem.“ (Jan 8, 28) Chtěl říci: nyní,
pokud žiji, nechcete mne poznati, ale
když 'zemru na kříži, “tukonečně poznáte,
že jsem Syn Boží. A' čím více blížil se
onen osudný okamžik, tím častěji vzpo—
mínal Ježíš na svou smrt. Šest dní před
svým ukřižováním, zvolal před velkým
zástu pem lidi: »Přišlat' hodina, aby osla
ven byl Syn člověka<< (Jan 12, 23) a
dále pak promluvil podobenství o zrnu
pšeničném, řka, když zrno pšeničné padlo
v zemi a odumřelo, přinese užitek mnoho
násobný, tak přinese i má Smrt mnohým
spásu. A tak ukončuje řeč svou, ještě
dodal: »A já, když povýšen budu od
země (na kříž), všecko potáhnu k sobě—x
(Jan 12, 32), to jest, přivedu k sobě celý
svět, který doposavad sloužil ďáblu. Ano,
i v tom okamžiku, kdy oslaven, kdy
proměněn byl Ježíš na hoře Tábor, i tu
vzpomínal na svou smrt,“ neboť píše
svatý evangelista Lukáš: »Mluvili o vyjití
jeho, kteréž měl doko'nati v Jerusalemě.a

Vzpomínal-li nejsvětější Bohočlověk
často na svou smrt, čím častěji mělibychom
my tak činiti! Obírejme se někdy s ná
sledujícími myšlenkami: Tělo naše je
smrtelné, přijde okamžik, kdy nás zde
již nebude. Ač, není mnoho pravd,
kteréž tak jisty by byly, jako tato, přece
jak mnoho. jest lidí, kteří žijí, jako by
zde na světě stále chtěli přebývati, jako
by nikdy nepřišel okamžik, kdy bude se
jim rozloučiti se vší světskou slávou a
velebností . Či nezemřelo tisíce tisíců _dříve,
než si na smrt vzpomněli, než pomyslili,



že by to bylo možno? Jak spasítelná by
byla myšlenka: vím, že zemru pro pře—
mnohé z lidí. Zůstal by boháč zatvrzely'm
k chudině, visel by tolik na svých po—
žitcích; vyvyšovali by se pyšní a chlubili
věcmi, jež povyšují je zde na světě nad
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na totéž místo? A jak lehce daly by se
tyto myšlenky rozvinouti; ano přečasto
mohli bychom připomenouti si svůj oka—
mžik poslední, jen kdybychom vážně
chtěli.

Každý, ať mlady, ať stary' žij tak,

jiné smrtelníky; kochali by se nečistí | aby tě Bůh každého dne povolati mohl.
v neřestech, kdyby si
vzpomněli, že smrtí vše
pozbudou, že bude tělo
jejich práchnivěti? Kdo
může všecek žíti jen pro
svět, a zůstati nekajícny'm,
žíti dále ve hříších a špat
nostech, když vzpomněl by
si na smrt? Proto obírejme
se někdy aspoň myšlenkou
na naše poslední okamžiky
a činiti tak, naskytuje se
nám přečasto příležitost.

Žiješ v domě, bydlíš
v osadě, kdež žili všichni
tvoji předkové, tvoji rodiče,
prarodiče; užíváš mnohy'ch
předmětů, jichž užíval tvůj
zemřely otec, tvá zemřela
matka, máš snad ve své
pracovní nebo ve své svět
nici jejich obrazy; považ:
žili jako já žijí, ale zemřeli,
jako já též jednou zemni.
Lehaje, vstávaje přemýšlej,
zda není tento den po
sledním, ktery dopřává ti

; Bůh ve svém nesmírnem

milosrdenství. Opakuj a
vzpomeň sobě na slova, jež
pronesl Job: »Řekl jsem shnilině: otec
můj jsi. Řekl jsem červům: matka má
a sestra má jste.“ (18, M.) Pracuješ ať
již tělesně, ať duševně, umdlévají—li síly
tvé, připomeň si, jak ubudou všechny
síly a zmizí, když ležeti budeš bezduch
po smrti; jak často jsi byl při pohřbu,
jak často jdeš okolo hřbitova, zda vzpo
meneš si také, že i tebe jednou odnesou

.

\\„%

Svatý Jakub píše:
dnes anebo zítra půjdeme do tohoto neb
onoho města a pobudeme tam celý rok
a budeme kupčiti a vyděláme; ještě ne
víte, co bude zítra. Nebo co jest váš
život? Pára jest, která se na maličko

»Aj, vy, kteří říkáte,

ukazuje & potom zmizí;
říkali:

živi,

místo abyste
bude—li Pán chtíti a budeme-li

učiníme to, či ono; nyní chlubíte



se v pyše své.<<(Jak. 4. 13—16) Vše,
co podnikáme, tak máme vykonati,
jako by to byl náš poslední čin na Světě.
Snad namítne někdo: “jsem v nejlepších
letech, jsem mlád, nevím co jest nemoc,
síly mé jsou nevyčerpatelné, jen kvetu,
zdravím kypím. Nuže, odpovídám, jsi
úplně jist, že nestihne tě nějaké neštěstí?
Neviděl jsi, neslyšel jsi, že by lidé mla
dičcí, úplně zdraví, byli zemřeli? A co
přihodilo se jinym, nemůže se tobě státi?
A dá—liti Bůh dočkati se požehnaného
věku více _let, čím máš větší příčinu a
důvod děkovati mu & vzpomenouti si,
že i tebe jednou povolá?

Ježíš Kristus věděl, že očekává ho
přehořké utrpení i-přehořká smrt, a přece
přál si., aby již přišla; pravil: »Mám by'ti
křtěn a kterak jsem soužen, dokudž se
nevykonáa '(Luk. 50) Božsky Mistr chtěl
říci: o jak toužím, aby ten křest krve,
či- to utrpení mé již bylo vykonáno;
považoval svou smrt za'prostředek, aby
lidstvo vykoupil, hříchu zbavil, smířil
s Otcem nebeským &.přivedl je ku věčné
spáse. Zda přivedeme my to k takové
dokonalosti, abychom považovali smrt
za něco příjemného & pomyslili si, že
končí smrtí všecko naše utrpení, že smrtí
nic neztratíme, ale získáme věčné blaho,
“žepřijdeme k Otci, do své pravé otčiny.

Ve všech těchto obtížnostech našeho

života, vždy kdykoliv připadne nám vzpo—
mínka na smrt, vzpomeňme si na slova:
»Jděte k Josefovi.< Slov “těchto užívali

hladoví v dobách, kdy Josef, syn
patriarchyJakuba, byl v zemi Egyptské
prvním po královi asprávcem všech zásob
potravních. Tehdy každý, kdo k Josefovi
přišel a prosil, byl tělesně pokrmem po
silněn; i my jděmež k svatému Josefovi
a budeme duševně posilnění, hlavně _a
vždy prosrne ho,_ by tento přemocny'
patron umírajících osladil nám naše po
slední okamžiky. A jak často tak učinil!

Jisty' kněz zaznamenal si ve svém
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denníku následující událost, že svatýr
Josef jest ochráncem umírajících, často
možno pozorovati pravdivost tohoto vy—
roku, V Můnsteru ve Westfalsku, kdež
jsem byl farářem, byl jsem jednou v noci
volán ku nemocnému; osoba, která za—
zvonila, označila určitě ulici i číslo domu.
Nezavolav ani kostelníka, šel jsem a-po—
divil se, že mne u domu nikdo neočekává
Dívám se ještě jednou, souhlasí-li číslo
a souhlasilo, prOto zazvonil jsem. Když
domovník otevřel, ptám se: jest z'deněkdo
těžce nemocen? Domovník však věděl

určitě, že všichni obyvatelé tohoto “domu
jsou zdrávi. Omluvil jsem se tedy, že je
to asi nedorozumění, a odešel kroutě
hlavou domů. Ale ještě jsem doma ani
znova neulehl do postele, když opět dole
někdo zvonil & ty'ž muž byl u brány,
který dříve mne přivolal. Pravím mu:
kde je nemocný? Jmenoval ty'ž dům,
z něhož jsem. přišel. Na mou námitku,
že přece právě jdu, řekl: nemocný, stary
muž bydlí nahoře, v podkrovní světničce.
Hned vydal jsem se “znova na cestu,.
zazvonil a řekl domovníkovi, že jsem
volán ku starci, ktery bydlí v podkrovní
světničce. Ano, řekl domovník, bydlí tam
'pan N., ale vím, že není nemocen. Šel
jsem však přece nahoru a našel ve svět—
nici těžce nemocného starce, ktery v noci
náhle a vážně ochuravěl. Když jsem se
ho ptal, koho ke mně poslal, o ničem
nevěděl, ale vypráv'ěl mi, že byl od ma
lička velkym ctitelem sv. Josefa a úpěnlivě
ho vždy prosil, aby ho neopustil v po—
slední hodince. Stařec zkroušeně přijal
svaté svátosti a ještě téže noci skonal.

Kéž i nám všem vyprosí svaty'. Josef
milost, abychom umírajíce smířili se
s Bohem & předstoupili připraveni před
jeho soudnou stolici. Umiňme si, že chceme

, často utíkati se s touto-prosbou k.ochránci
všech umírajících, ku snoubenci božské

Panny, k svatému JOsefovi.
Ignát Zha'nčl.

me
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P. Dominik a Jezu maria

Zivotopis sv.
Hlava čtvrtá.

Svatá Terezie obnovuje řád karme
slitánský. _Její setkání se sv. Janem.
Založení domu v Dirvelo. Svatý Jan,
P'. _Antonín z Heredie a bratr Josef.

_ V čele těžkého díla, k němuž Bůh
brzy sv. Jana za druhý stavební kámen
použil, byla sv. Terezie. Již pouhé její
jméno postačuje, abychom poznali veli—
kost díla, k němuž i svatý Jan povolán
byl. Sv. Terezie, .bohatě nadaný duch,
plný šlechetnosti a vyššího osvícení - 
láskou serafinskou hořící srdce, holubice
bez poskvrny, plná veselé prostoty, ale
i chytrý had vyzbrojený veskrze jemnou
mužností; milovnice samoty, od králů
hledaná,_ od moudrých obdivovaná, od
celého Spanělska ctěná, mistryně mo
dlitby & vnitřního života, jemuž právě
tak jasně učila, jak cvičila a Zkoušela;
vítězná Debbera nad mnohými mocnými
nepřáteli, důvěrnice kříže, veliká před
Bohem a veskrze draha svaté církvi:
nepatrná a k opovržení, jen ubohá jeptiška
ve svých vlastních očích!

Terezie, jež po celá století svítiti
bude, vroucně milovaná nevěsta Ježíšova,
četla s velikou pozorností život, jejž
první synové hory Karmel vedli. Byla
leskem podivuhodných jich ctností zcela
rozohněna a myšlenkou: podobný života
způsob v církvi svaté obnovití, veskrze
proniknuta. ()strovtipu jejímu a lásky
plnému srdci neušlo, že příčinu zmírnění
řehole hledati dlužno ve slabosti ná—
stupců velikých otců prvních. Při tom
však učila ji živá víra a její zmužilá
naděje, že milost Boží ze slabochů hrdiny
učiniti může, a že obnovení přísného
života požehnaný vliv na celý svět míti
bude. Sv. Terezie nejen, že si věc roz
vážila, ale v nejvniternější modlitbě
s Bohem se radila, ano výslovným roz—
kazem od Pána ku dílu tomu vybídnuta
byla. Aby pak věc ta pravidelným prů—
během se brala, prosila svatou Stolicí
nejpokorněji o dovolení, aby na tomto
velikém díle pracovati směla, což obdržela
od papeže Pia IV. dne 7. února 1562.

Jana z Kříže.
Za nedlouho založila první panen—

ský klášter přísné observance 'v Aville,
kdež i mše svatá 24. srpna toho roku
sloužena byla. Generál karmelitského řádu
P. Jan Křtitel Rubeo přišel, což dřívější
generálové nečinívali, do Avilly a shledav
takovou ustraněnost a přísná kající cvi—
čení i svatý život řeholnic, nemohl
vnitřním pohnutím ani slzí se zdržeti.
Ivzal tento klášter u své vedení, nebot
dosud pro odpor provinciála byl pod
duchovním vedením biskupa. Zároveň
dal sv. Terezii dovolení, aby všude, kde
by se'panny podobnými pravidly říditi
chtěly, kláštery zakládala. Ano nejen do—
volil, ale i.žádal ji za to, neboť pudilo
jej k tomu svědomí a jeho velká láska
k Bohu. Den, v němž sv. Terezie rozkaz
dostala, byl pro ní z nejkrásnějších
v životě. Brzy na to založila světice
druhý klášter v Medině, a za krátký“čas
prosili ji o totéž v Malagonu. Při všech
starostech neušlo osvícené panně, žejest
nanejvýše nebezpečno pro její dcery, „že
nemají ku vedení duševnímu takových
kněží, již by dle těchže pravidel řehol—
ních sami žili. Proto prosilai P. generála,
aby ráčil otcovský na to pomýšleti, by
obnova řeholní i do mužských klášterů
zavedena byla.

Dopis, obsahující prosbu tuto, ob—
držel výtečný onen představený ve Va—
lencíi, a jako muž, jemuž blaho a rozkvět
řádu lhostejným není, svolil ihned ku
neosobivému, ale nanejvýše oprávněnému
přání sv. Terezie.- Poněvadž však bylo
lze tušiti a se obávati, že takové dovolení
mezi otci zmírněné observance zmatek,
zděšení, nevoli, odpor a posměch vyvolá;
proto žádal P. generál, aby světice získala
si i přivolení dřívějšího a nynějšího P.
provinciála. '

Tato podmínka byla ale značnou
překážkou rychlého a šťastného prove—
dení, ježto oba mužové byli reformě 'tak
málo nakloněni, že se i usnesli, vždy a
vždy na odpor “se jí stavěli. Tato, “po
lidsku řečeno, veliká překážka, neod
strašila světici; pohlížela na věc jinak a
shledalá při ní, co jiným ukryto bylo.



Okem jejím byla víra, která silou svou
1 hory přenáší, království přemahá, a
ona ihned viděla v překážkách znamení
dobrá, její láska odkryla v protivenstvích
milovaný kříž, v odporu kýžený boj pro
svého Boha a Pána. U vědomí, že od
Boha povolání ku podniku tomu Obdr
žela, spoléhala její láska radostně na
Boha a čím více lidé oderovali, tím
více přenechávala obtíže provedení a
uskutečnění tomu,“ jehož celá věcbyla.

Služebnice Boží, v jejíž duši holubičí
prostota s mužnou moudrostí se pojila,
obrátila se na biskupa, jenž, ačkoliv nebyl
dosud světici nakloněn, nyní celým svým
upřímným srdcem'své služby jí nabídl
a skutečně s oběma provinciály s takovým
úspěchemvyjednával, žepřemoženíjsouce,
své svolení dali. Tak pomáhá Bůh vždy
těm, kteří jedině jej hledají a na něho
stavějí. Ont vítěZStvím bojujících. Pro
víru jen jediného, změnil srdce tisíců
všemocnou svou rukou. Vše musí jemu
sloužiti a je-li to vůlí jeho, jeho vyvo
leným ustoupiti. Tak pěje již královský
žalmista: »Budu-li choditi uprostřed sou
žení, obživíš mne: a na hněv nepřátel
mých vztáhl jsi ruku svou a svobodna
mne učinila pravice tvá.<<Na sv. Terezii
shledáváme, co již jednou sv'.Chrysóstom
zlatými ústy svými pronesl: »Duch sv.
odnímá jim (věřícím) strachu, jeho síla
je oživuje, že nezůstávají pouhými lidmi,
ale zároveň k nebi se povznášejí<<.

Tak nebyla 1jiná věc, daleko pováž
livější než byl pouhý odpor, několika lidí,
sto, aby světici _odňala zmužilosti ku
začatému .dílu. Nebezpečná tato věc byl
nedostatek takových mužů, kteří by se
ku přísnému životu hodili. Počet zmu
žilých &duchovně smýšlejících není tak

_veliký. Nad to měla provincie kastilská
jen málo údů řádových a toto málo žá—
dalo Spíše ulehčení, než obnovení kázně.
Co učinila světice? To, co sv. Makarius
podotýká: »Jakmile se před Bohem poko
říme, ihned je srdce božskou silou napl
něno a duše raduje se v Pánu. <<Svatá
Terezie modlila se bez přestání, úpěla
v hluboké pokoře srdce svého k Pánu,
a v modlitbě posílila se její naděje; brzy
měla příčinu radovat se, neboť se jí stalo
tak, jak za nedlouho sv. Jan z Kříže učil:
»Bůh ví, čeho potřebujeme. Naší věcí
jest, jemu věrně sloužiti; jeho věcí o nás
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, se starati. O nebeská naděje! Tolik ob—
, držíš, v kolik doufáš!<_<__Pánnejen, že jí
: póslal duchaplné, učené muže, u nichž
Šse tázala o radu, ale dal jí i světec za
: Spelečníka, sv. Jana z Kříže, jenž s ní
i.trpěl a neúnavně pracoval. Kromě toho
_vymodlila si jiného výtečného muže,
_;prvního to spolupračovníka sv.Jana —
. sv Antonína z Heredie. Svatá Terezie
i znala jej již déle a velice si ho vážila,
- sdělila mu své plány a snažila se mu
, ivyložiti požehnané následky toho, kdyby

se úmysly jejich splnili. Antonín, velmi
ctihodný řeholník, nelíčeně se z toho
radoval a slíbil„ že 's pomocí .Boži bude
první, jenž se reformě podvolí. Svatá
Terezie myslila 's' pOčátku, že žertuje,
neboť čítal již 50 roků a byl na nejvýš
něžné tělesně soustavy; později však po—
znala, že opráýdu to míní, nebot vyznal

: jí otevřeně, že již od delšího času volán
jest nejsvětějším Vykupitelem ku přísněj—
šímu životu a povinnou poslušnosti hlasu
toho puzen, že již 'o přijetí do řádu
kartušiánského prosil aje také již obdržel.

Sv. Terezie byla sice velmi potěšena
sdělením dokonalého muže tohoto, než
nikoli uspokojena. Přála si míti pro svě
řenou věc pevnějšího základu. Nicméně
prosila ctihodného otce, aby odložil svůj
vstup do zmíněného řádu a doporučovala
mu, aby pilně se připravoval na kající
skutky, k nimž později vázati se chtěl.
P. Antonín poslechl, zkoušel se celý rok
a Pán a Bůh náš k dobrovolné zkoušce
přidal i těžké zkoušky bolestnější, jako
na cti utrhání, očerňování, nepochopení,
takže sv. Terezie pozorujíc jeho zmu—
žilost a čistotu srdce v trudných dobách
jeho vždy víc a více byla ubezpečena,
že povolán jest tento muž ku provedení
reformy. Vřele děkovala Bohu za to, že
si služebníka svého tak dovedně a lásky—
plně připravuje na úkol životní.

V ten čas přišel do 'Mediny P. Petr
z Orosco, jemuž velice záleželo na tom,
aby svatou Terezii poznal, neboť již
tehdá b_vla divcm svého století jmeno—
vána. »Čím jest srdce naplněno, tím ústa
přetékají,<<_říká se, proto není divu,
že i při prvním setkání sv. Terezie a
vytečného onoho kněze, brzo došlo v řeči
i na reformu řádu. Se svatou-starostí
zmínila se svatá Terezie o nedostatku
těch, již by s ní stejného náhledu byli,
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aneb zmužilosti ku provedení záležitosti
té měli.

Náhled jest lehký, oběťje těžká. Ale
tato jest zrno, _onen jen skořápk'a. P.
Petr měl vřelou účast na celé věci, aby
pak světici ve starosti její potěšil, vypra
voval ji o karmelitánovi, právě na kněze
vysvěceném, jenž pln ctnosti pravé a
zkušené, a zajisté by byl vhodným ná—
strojem v rukou Božích ku provedení
záměrů jejich. Tímto novosvěcencem byl
sv. Jan z Kříže, jehož s sebou do Medíny
vzal a sv. Terezii na žádost její před
stavit-i chtěl.

Ale P. Jan návštěv pranic nemiloval
a před společnosti i nejctnostnejších paní
vždy prchal, proto stálo to P. Petra
mnoho namáhání, než světce k tomu
přiměl a jen ujištění, že se zde jedná
o čest Boží, pohnulo jej k návštěvě.
Sv. Terezie byla po spatření jeho úplně
uspokojena a nemohla se ani dosti mou
drosti a zmužilostí tak mladého muže
nadiviti. Vysoká dokonalost, již na něm
shledala, nedala jí pochybovati, že P. Jan
je ten pravý muž, jenž uskutečniti má
plány její. Příští noci pak, když na mo
dlitbách Páně se radila, byla ubezpečena
slovy samého božského Spasitele: »Jan
bude prvým bosým karmelitou.<< Mezi
tím, co jednak nechtěla se o vidění tom
zmiňovati, ale jinak již na prostředky
ku započetí díla pomýšlela, předešel ji
již sv. Jan. Beze všeho zatajování sdělil
jí, že se cítí povolán ku životu přísněj
šímu, jehož nenalézá v řádě svém, aproto
jest rozhodnut ku kartuziánům vstoupíti
a tam v úplně samotě dle příkladu těchto
sv. poustevníků na spáse duše své praco
vati. Ač byla řečjeho velmi jednoduchá,
přece byla hluboce promyšlená a svatá
Terezie poznala v každém slově poklad
moudrosti, a nalezla v něm mistra v du
chovním životě, schopného ku vedení
svých duchovních dcer a ku obnovení
řádu hory Karmel. Proto bez otálení
sdělila muži Božímu svůj úmysl, neb lépe
řečeno jeho úkol a k účinnému spolu—
působení jej vybidla. Učinila to z tak
vznešených, jedině na čest Boží a blaho
bližních se vztahujících důvodů, s takovou
líbezně jímající moudrostí, slovy tak
podobnými oněm, jež sv. Jan kdysi od
Pána slyšel, tak přesvědčujícimdůtklivým
způsobem, že Jan jako přemožen vyšší

mocí, neschopen odporu, ihned ke všemu
svolil, s tou podmínkou, že věc co nej—
dříve v život uvedena bude. Kdo by
nepostřehl v setkání, duchovním poznání
a porozumění, ve svazku, jenž tyto dvě
velké duše ku velkým pracím a ještě
většímu utrpení v Bohu a pro Boha
spojil, patrnou ruku Boží?

Z jednání sv. Jana plyne pro nás
poučení. K tomu, k čemu jsme se pro
Boha odhodlali, co jsme na modlitbě
promyslili, nač duchovními cvičeními se
připravili, své duševní i tělesné síly změ—
řili, v čem z vnějších příhod nikoli námi
sestavených, ale s hora seslaných, řízení
Boží jsme poznali, k tomu máme rychle,
zmužile ruku přiložití, nikoli pomalu a
váhavě, nebot Duch sv. oškliví si'líné
srdce. Od okamžitého upotřebení milostí
Boží, ať již jsou to vyšší poznání neb
mocná hnutí srdce, závisí mnohdy celý
časný i věčný život. To jest ono >>maličko<<,
jež věrně ostříháno, nás hodnými a schop
nými činí věci velikých. Kroky, jimiž se
světec cíli reformy blížil, byly: ještě větší
odloučenost, bolestná pokání a hluboké
sebezapření. Vše to oživoval, na radu
svaté Terezie, čtením ze života prvých
poustevníků a neúnavnou modlitbou.
Mezitím spěchala sv. Terezie 14. února
do Malagonu, aby tam klášter panenský
založila. Brzo na to vrátila se do Avily,
aby se připravila za týmž účelem ku
cestě do Valadolidu. Dva nebo tři dny
po návratu jejim navštívil ji šlechtic Don
Mexia Belasquez, jenž v Avile bydlil, a
o úmyslu sv. Terezie založiti mužský
klášter obnovené řehole karmelitů slyšel,
i nabídl jí, že ji k tomu účelu daruje
stavení v malé vesnici Dirvelo. »Bude-li
se Vám hoditi,<<pravil »velmi mne potěší,
že jsem mohl služebníkům Božím něčeho
poskytnouti. Cesta, jež do Medíny vede,
táhne se právě poblíž Dirvela, takže
můžete se snadno tam staviti a vše
shlédnouti.<< Světice s díkem velikým
přijala nábídku jeho; největší však &
nejohnivější dík platil tomu, jenž skrze
cizince toho o ně' se postaral. Byl sice
dům tento, jak brzy se dovíme, nejvyš
chudičký, přece však pro začátek velmi
vítán. A právě v tom ukázalo se nejen
na sv. Terezii, ale na každém, skrze
něhož Bůh něco provésti chce, že s málem,
s nedostačitelným začíti a u veliké důvěře
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v Boha pokračovati musi, ale nikterak
nenajde věc dle chuti hotovou. Takovéto
duchaplné, důvěrou oživené jednání ve
jménu Páně obsahuje věčně pravdivé
slovo sv. Vincence z Pauly: »Bůh ne
opustí nikdy svých věrných ve věcech,
jichž v důvěře na božskou prozřetelnost
se byli podjali.a

Zajisté by mnozí dobře smýšlející
více pro sebe a jiné vykonali, kdyby
byli větší důvěrou v Boha oživeni. Více
než pouhé výpočty zmůže naděje. Co se
vypočítává — očekává se, očekávání
jsou však vratka. Naděje neklame, vy
plnění v pravý čas jest jisté.. Nic však
není více na překážku věcem Boží oslavy
se týkajícím, jako přílišné spoléhání a
počítání na lidi. Proto svatívtak mnoho
vykonali, že se mnoho modlili, doufali
a obětovali.

Za několik dní odebrala se světice
s jednou řeholnicí a knězem z Avily do
Dirvela; bylo to uprostřed července.
Žhavými paprsky pálilo slunce na nejvýš
obtížné cesty neznalou svaté Terezii &
j ejího průvodce. Brzypoznali, že zbloudili,
však ani toto ani jiné obtíže nezastra
šily světici, ačkoliv den ten mezi nejtěžší,
jichž zažila, vřaďuje.

Jen krátce před úplnou nocí dorazili
k cíli své cesty. Když však dům prohlédli,
ncscházelo mnoho, aby na mysli ochabli.
Byl to úplně chudý selský dům na
spadnutí, osamělý,v létěúpalusluneěnímu,
v zimě se všech stran bouři alijáku vy
stavený. Než slyšme samu světici: »Když
jsme do Dirvela vkročili, nalezli jsme při
množství lidí, již právě obilí sklízeli,
vše v takovém nepořádku, že jsme se
k spánku odhodlati nemohli. Bylo tam
prostranné předdvoří, jeden pokoj, pod—
krovní světnička a malá kuchyně, to
bylo vše.<< Než silná panna nepozbyla
srdce, neboť věděla na koho staví. Po
krátkém přemýšlení poznala, že domek
výborně se hodí pro první bydliště re—
formovaných, neboťobjevil se zraku jejímu
ten, vkterémž vše obnoveno bylo, Ježíš
Kristus, jenž v chlévě světlo světa spatřil.
.Akdyž průvodci všelicos dosti povážlivého
předstírali, tu přemohla je' její víra,
která jako svíce temnotu rozumu jich
rosvítila, tu povznesl je její svobodný
duch, který libezně žertuje rozdělení
světniček v klášter určoval. »Myslím,<<

pravila, »že z přededvoří dá se udělati
kaple, z podkrovní světničky kůr, z po
koje ložnice a z kuchyně i jídelna.<< Po
tomto rozdělení, dle něhož synové Eli
ášovi lépe bydleti neměli nežli prorok
jejich u vdovy v Sareptě, vrátila se své
tice do Mediny, již napřed přesvědčena,
že se takové obydlí P. Janovi líbiti bude.
Více starosti měla ohledně P. Antonína,
neboť láska k bližním není tupa, a jednak
pokročilé stáří jeho, jednak útlá tělesná
konstrukce jíobavy působila. Sdělila mu
vše a tázala se ho, má—lidosti zmužilosti
prodleti nějaký čas na tak smutném
místě, prorockým duchem však i osvícena
dodala, že Bůh tak slabý začátek jistě
v brzku povznese.

O jak jsou svatí, dítky jedné církve,
z tétéž studnice čerpajíce ve svém nej
vniternějšim smýšlení, vědění a lásce
sobě podobní a jednotní, i když ve
vnějším životě rozmanitou cestou kráčeli !
Právě v ten způsob jako svatá Terezie,
vyjádřil se i jednou sv. Vincenc z Pauly,
že vše, co pro Boha vykonáno býti má,
s málem'musí zaěíti, aby každé dobro
v začátcích neznatelno bylo. Proto svatí
ve svých podnicích obřími kroky pokra
čovali, mezitím co velmoži vzájemnými
přísahami a pečetěmi pojištěni, velmi
dobře promyšlenými a uváženými pokusy
a zkoušením lidí, většinou rychle k zá
hubě přišli, aneb alespoň, jestliže jich
podniky nějaký čas trvaly, přece potom
ubýváním vnitřní síly slábly, až konečně

_se zvrtlý. Jak mnohý humanitní ústav
mohl by se zde na doklad uvésti. Při
všem, na čem má spočívati požehnání
Boží, musí jedno veliké býti: láska
v odhodlanosti a předsevzetí, zmužilost
v začátku, obtíže v provedení. Na vždy
zůstane pravdivo slovo Ježíše: »Neboj
se, maličké stádce. Království nebeské
podobne jest zrnu horčičnému, jež nej
menší jest mezi semeny, ale brzy vzroste
v mohutný strom.<<

Dona Antonína sv. Terezie dobře
pochopila; vrhl se k nohám Ukřižovaného,
aby mu celé, i k nejvyšší hořkosti připra
vené srdce obětoval. S dětinnou veselosti
a velkomyslným rozhodnutím řekl světici,
že jej místo pranic neodstrašuje, ano,
že je připraven ive chlévě obývati. Na
to šel, jak sv. Terezie mu navrhla, al
mužnu sbírat, aby potřebné ku zařízení
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domu zaopatřiti mohli, neboť vše, vyjma
zdí, scházelo. Světice sama odebrala
se brzy do Valadolidu, kde založila
dům pro panny své řehole. Průvodcem
jejím byl tentokráte sv. Jan z Kříže a
to z toho důvodu, aby pOznal zařízení,
způsob života pokud umrtvování se týče,
především'ale ducha pokání a lásky v její
klášteřích. Přitom ukazoval v rozmluvě
takovou hloubku moudrosti, správnosti,
jasnosti úsudku, takovou odhodlanost,
určitost, rozhodnost karaktcru, tak olmi
vou horlivost pro Boha & žár lásky
k bližním, že bylo těžko říci, kdo z nich
jest žákem a kdo učitelem, zdá svatá
rlerezie, či sv. Jan z Kříže. Kd3ž se byli
oba svátí vzájemně dohodli, dala svatá
'.lerezie služebníku Božímu hrubý, chudý
oděv, kalich ku' mši sv. a něco nejvýš
chudého nábytku do tak řečené kaple.
Udělila mu plnomoc, již od P. provinciála
a P. gei'ierála obdržela; několika dopisy
doporoučela jej přízni svých přátel. \Iezi
nimi adressováno bylo jedno psaní na
dona Rafaela \Iexiá, od něhož betlémský
palác pro své pivní bratry a syny byla
obdržela, a jiné na Františka Sálzeda,
kterýž také naší pozornosti zasluhuje. Muž
tento žil skutečně zbožně. S počátku
neshodoval se sice se sv. Terezii, neboť
neobyčejná cesta, po níž ji Pán vedl,
byla mu nesrozumitelná: ano nevyzkou—
matelny jsou cesty Páně, nevyzpytatelny

jeho úradky a co jest moudrostí před
Bohem jest právě bláznovstvím světu.
Clovek přirozeně smýšlející nerozumí
tomu, co pouze duchovního jest a jen do—
konale malým jest od Otce dáno poznali
tajemství jeho říše. A protože don Fr.
Salzeda byl duše Boha milující, vzcházelo
mu čím dále tím větší světlo, v němž
jednání sv. Terezie jinym než před tím
se mu objevilo. Nejen, že vsechny před—
sudky jeho proti ní zmizely, ale i sám
stal se nejupřímnějším ctitelem podivu—
hodně služebnice Boží. Proto podporoval
ji, kdekoli jen mohl a aby dřívější jed—
nání svě napravil, zastával se světice
vždy, kdykoli se jednalo o hájení jejich
zájmů, kdyby býval při tom i pohanění,
mrzutosti a ztráty vytrpěl. Ve psaní na
tohoto dona, dává sv. rFerezíe sv. Jánu
následující svědectví: »Prosím vás, pro
mluvte s tím otcem & podporujte jej
v jeho úmyslech, neboť ačkoli jest inal3,
přece vím, že jest velikým v očích Božích.
Budeme jej zde zajisté bolestně postrá—
dati, nebot nám dobře rozumí a schopen
jest způsobu života našeho. Proto myslím,
že od Boha pro věc tu povolání má.
Zdá se, že Pán ustavičně nad ním pra
vici svou vztaženu drží, neboť jakkoli
mnohému a rozliěnemu zaměstnání již
zde se podjal a já sama někdy nevrlou
byla, přece na něm nikdy žádné ne
dokonalosti jsme nepozorovaly.<<

(P. d.)

Cesty mohou býti rozličné.

Tolik čeká bratří,
ďábla, světa, těla
chcem jim přispět ke svobodě,
nebo by vlast měla

vězňů,

otroky jen živit pouhé
misto slavných Slávů?
Nelze stíti nesvornosti
bezbožeckou hlavu?!

Tvořme šiky, mějme znaky,
volme k cíli hesla,
pevně se však přidržujme
ve všem kříže — vesla!

Nejen zevně, nejen slovy:
rozumem a vůli

pravý kněz a pravý člověk
ke kříži se tulíl

Dot-ud naše praporeěky
vězňů lomí mříže,
dokud aspoň odstínem jsou
kalvarského kříže!

Joa. Al. Vlastimil-Římský.
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MiSsionářská činnost církve katolické..
ezi věcmi, na kteréžto doba naše
hrdá jest a si mnoho zakládá,
a o nichž neustále se mluví a

píše, jest vzdělanost. A to také vším
právem. Vždyťse člověk nerodí hotovým
člověkem, nýbrž stává se jím teprve
skrze vzdělání; člověk jest jako pole,
kteréž vzdělává-li se, ušlechtilou a uži
tečnou úrodu vydává, zanedbá—lise, pak
trním a bodláčím zarůstá. Vzdělanost
odlučuje člověka od ostatních tvorův a
čistíc a uhlazuiíc v něm obraz Boží —
pozvédá jej od země k nebesům. A co
tu o jednotlivém člověku platí, platí také
o celých národech, neboť vzdělanost ná—
roda zakládá se na vzdělanosti jedno—
tlivých jeho členů, synův a dcer. Národové
stárnou sice, ale vzdělanost je vždkay
zase omlazuje. Vzdělanost a pravý pokrok
ve všem jest určení člověka, pro kteréž
jej Bůh stvořil, jest nejvyšší cíl jeho na
zemi, jcst povinnost a sláva každého

_.národa. Vzdělanost má a může přinésti
jak jednotlivcům tak rodinám, tak i celým
národům rozličné radosti, ušlechtilé po
žitky, blahobyt, a proto zajisté se nemů—
žeme diviti, že všude se () vzdělanosti
mluví, píše a pracuje.

Avšak již vtom neshodují se lidé,
v čem asi podstata pravé vzdělanosti
záleží? Které jsou její meze a hranice?
Jakou cestou a kterými prostředky má
se vdělanost vlévati a vrážeti do mysli
isrdce lidského? Ovšem shodují se vět—
šinou, že vzdělanost musí míti za piedmět
celého člověka, že musí jak tělo tak
i ducha cvičiti, síly jeho všecky vyvíjeti,
rozum osvěcovati a vůli ušlechtovati.
Avšak vjednom se mínění nynějšího světa
rozchází. Jedni totiž, a to věřící lidé
považují náboženství za základ pravé
vzdělanosti, bez něhož jí vůbec dosíci
nelze, jiní však náboženství leda ještě
pro dítky za nutné uznávají, pro dospělé
pak jen jakési mravní zákony bez pod
kladu náboženského za dostatečné mají.
Ba jsou za dob našich i tací, a není jich
málo, kteří náboženství vůbec cenu
vzdělávací upírají, i ze škol je vypuzují,
pravice, že i bez Boha a jeho víry člověk
dobrým a vzdělaným státi se může. Jsou
ovšem na velikém omylu, nechtějíce uznati,

že mravnost člověka patří ku vzdělanosti
pravé, jako duch k tělu, a že mravnost.
bez náboženství neobstojí, jako není řeky
bez pramene. Nejlitějš1Vsakprotivníky má
tvrzení , že náboženství pravé jenomv jedné
společnosti náboženské nalézti možno,
a to jest církev katolická, a že tato jediná
jest oním- čistým & ryzím pramenem,
vždycky čerstvým, svěžím &nepřeberným,
z něhož se pravá vzdělanost po osobách
jednotlivých ipo celých národech rozlévá;
že proto ona jediná je samospasitelná,
t. j. že člověku každému nejdokonaleji,
dle jeho sil a potřeb vyhovuje a dosta
čuje nejen v ohledu spásy věčné, nýbrž
i co se týče blaženosti vezdejší a pospolité.
Nepřátelé církve naší upírají ji veškerou
moc a působení ku vzdělání lidstva, ba
vyčítajíji, /e lidstvo ohlupuje, zatemňuje.
ve vývoji zdržuje, že jest jeho škůdkyní.
a proto že teprve dojde lidstvo k výší
vzdělanosti a blaha pozemského až se
vymaní z pout cirkve katolické, t.j. až
se stane nevěreckým a potře všecky tak
zvané klerikály, t. j. věřící a bedlivé kato
líky. /e takovéto tvrzení jen ze zášti
proti církvi, jakožto nositelkyní pravého
náboženství se prýští, uzná každý soudný
člověk, a že níčiti církev katolickou
znamená ničiti církev katolickou vůbec,
a tím také mravnost lidstva a základ
vší vzdělanosti pravé, a také všeho blaha,
pozná, kdo si věci našich všímá, snadno.

Uvažme tedy co jest vzdělanost, a
poznáme čeho k ní třeba jest. Vzdělati,
znamená zajisté tolik co vypracovati,
zdokonaliti, zlahodniti,' něco od přiroze—
nosti surového v ušlechtilejší tvářnost a
podobu proměniti, něco ozdobiti atd.
Tak vzděláváme pustou půdu, dělajíce
zní úrodné pole a výno'šné zahrady;
tak tesař, řezbář a jiní umělcové, vy
rábějí vzděláváním ze dřeva domy, pa—
láce, sochy, podobizny. _Tak i člověk
i celý národ může býti vzděláván k doko—
nalosti, ačkoli by se u člověka lépe hodilo
slovo zvedení nežlivzdělání, neboť
není hmotou pouze, nýbrž i duchem
rozumným. Umělec má před sebou kus
hmoty, na př. kamene, dřeva a j., a
z toho má vytesatí, vzdělati krásnou
sochu. První práce, osekávání totiž na
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lhrubo, nepotřebuje zajisté velikého umění,
aniž tuze veliké pozornosti, tu více platí
síla, aby nepotřebné kusy od celku od
padly. Avšak jakmile balván nebo kmen
ze všech stran otesán & přihotoven jest,
rtu musí již umělec přiložiti dláto, a to
pozorně a rozumně, aby z neforemné
hmoty vykouzlil krásné dílo. Podobně se
to má i s člověkem. Zákony občanské
otesou na něm, tak říkaje, hrubé hrany
živočišné, aby nebyl pouhým zvířetem,
„apovznášejí jej na výšinu lidskosti, kterou
mnozí za vrchol všeho vzdělání považují
a čistou lidskosti nazývají.Avšak
má—lina člověku objeviti se něco vznešeněj
jšího, dražšího, t. j. obraz Boží v úplné
.kráse a čistotě, musí k němu přiblížiti se
náboženství, umělec to samým Bohem
poslaný, který dlátem jemným a ta—

jemným urovnává všecky neshody, ne—
ladnosti, vyleštuje a očišťuje obraz Boží
v člověku. Ze však náboženství toto není
ani pohanské ani židovské ani moha
medánské, v tom souhlasí všichni moudří,
_jedině křesťanství vede národy i jedno
tlivce k lidkosti čisté a vznešené, tedy
ku pravé vzdělanosti. Proto nalézáme
u křesťanů všech, ať_ katolíků, prote—
stantů či rozkolných Reků missie, t. j.
snahu národy pohanské branou křesťanské
víry uvésti do ráje pravé vzdělanosti,
radosti a blahobytu zde i pro věčnost.

Avšak zkušenost zase ukazuje a
dokazuje, že missionářská činnost prote
stantův i rozkolných Reků s velice ma—
lými potkává se výsledky, a že ač veliké
obnosy ročně na ni se vynakládají, přece
úspěch jejich skoro ani za řeč nestojí;
že však dílo toto všudy kvete a se ujímá,
leží—liv rukou missionářů katolických.

Odkud tedy vysvětlíme tento pro
církev naší tak potěšitelný a čestný
výjev a úkaz? Klíč k vysvětlení této
události jest vychovatelskámoudrost
missionářů katolických, která pochází
z pravdy, a vedle níž tím patrnější
jest nejapnost a nemotornost u věci té,
jakou blud do sebe má. Protestanté
chtějí s počátku všecko míti na jedno
brdo, ale potom rozpadají se v mnohé
sekty, majíce rozličné vychování. Církev
naše však právě počíná si naopak. ()na
trpí s počátku rozdíly, ale smířujc je
poznenáhlu ve své svaté jednotě. Prote
stanté se domnívají, že všecko pocházející

.

z ducha pohanského se musí zničiti,
vymítiti a všeliká památka na časy bývalé
vyhladiti. T0 jest zajisté veliká zpozdilost,
neboť je to proti duchu a přirozenosti
lidské. A následky toho? Slyšme o tom
vypravovati dějiny missie u Tichého oce—
ánu: »V Tichomoří protestantští missio
náři bezohledně ničili všecky národní
zvyky a památky; národní hry, tance a
Zpěvy považovaly za hříchy, a pokutovali
je přísně &vytvořili tak národ, který sice
věrou svých předků pohrdal, nové víře
však nerozuměl, jí ani nemiloval, a tak
sobě břemenem nesnesitelným se stal.
Národ ten hynul na těle i duchu, lidí pořád
ubývalo a missionáři nejsouce sto, by do
myslili si příčiny toho smutného úkazu,
nazývali ho ,taj emným'navštívenímPáněí. <<

I při vštěpování křesťanství nepo—
čínali si stejně, nýbrž dle sekty, které
sami náleželi, čímž se stalo, že národ
sám v sobě rozdělen byl. Zda-li se to
může nazývati zvedení národů? To není
zvedení, ale svedení není cvičení, ale
ničení, není hlazení obrazu Božího, ale
jeho vyhlazení. Jinak ukazuje se však
vychovatelská moudrost missionářů kato—
lických. Nejprve zpytují náboženský a
národní život lidu, který přišli Kristu
získat. Kdekoli uvidí spojidla duchu
křesťanskému příbuzná či aspoň podobná,
šetrnou rukou užívají jich ku počátku svého
apoštolování. Na příklad Indové maj í učení
o Trojici, kteráž slove >>Trimurti<<,učení
o »avaterdách<<, t. j. vtělení se Boha.
Toho chápou se missionáři, aby vštípili
lidu pravý názor o Bohu, což lid lépe
chápe a raději přijímá.

V ohledu národním šetří missionáři
katoličtí jak národnosti tak mateřské řeči
národův a všeho, co stím spojeno jest,
i obyčeje, hry zpěvy, slavnosti, zábaw,
vymítajíce jen to, co se příčí mravnosti.
Tak to činila a činí církev naše povždy.
Když sv. (Jyrill a Methoděj konali dílo
missionářské mezi slovanskými pohany,
počínali sobě právě tak. Máme posud
ještě památky toho v pojmenování ně
kterých slavností, např. Hromnice, Let
nice, neděle smrtná, rozličné hry a zábavy
lidu našeho víře a mravnosti neškodné.

Kdyby byli svatí věrozvěstové na
naše pohanské předky přísně dokročili a
všecko jim pobrali a zakázali co jim

! k srdci přirostlo, byli by tyto dítky pří
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rody od ovčince Kristova odehnali a
odstrašili. Ale že moudří byli, vítal je lid
.s radostí a poslouchal slov jejich a obrátil
.se. Máme ještě jiné doklady missionářů
katolických. Tak jesuité zpozorovali,
že Indiáni nechtěli přijmouti dar víry
z rukou španělských dobrodruhů, zlata
i krve lakotných. S takové mísy ani divoch
nechce vziti perlu křesťanství. I vyprosili
sobě u krále španělského, aby směli mezi
divochy indiánskými založiti osady kře
sťanské, do kterýchž by však bez dovo—
lení nesměl vejíti žádný Evropan. Osady
tyto sluly »reservace<<. I stalo se. A tak
missionáři učinivše zprvu z divochův
usedlé rolníky, proměnili je ve vzorné
křesťany, a osady paraguajské (r. 1610)
staly se rájem pozemským, který vzbudil
;závist ďáblovu vtělenou v zednářích,
kteří neustáli, až ráj ten zničili.

Aještěj iný příklad. Angličanéprokle 
.stili si do (Jiny dráhu skrze opium (jed
.Opojný). Missionáři (jesuité) to dovedli
však prostředkem ušlechtilcjším. Roku—
1582 vkročil Matouš Ricci, řádu Tova—
ryšstva Ježíšova, v čele vyslanectva do
říše hradbami obehnané a světu uzavřené.
Hnedle však tušila moudrost jeho, že
národu čínskému ua učenost a umění
hrdému zanechce se křesťanství, leč ve
průvodu skvělé učenosti. Naučiv se proto
“řečijejich, vystoupil s mapou zeměpisnou,
obrazy a hodinkami, a hned vzbudil vše—
obecnou úctu, byl ke dvoru připuštěn,
a potom dařilo se mu lépe dílo missio
nářské. Po něm rovněž razili cestu víře
katolické veliký mathematik Adam Schall
((r. 1622) a Ferdinand Werwiest. A jaké
nápady měla vynalezavá láska velikého
apoštola & missionáře Indie východní,
v“ Asii —- sv. Františka Xaverského!
Když přišel do města Goa, chodil po
ulicích se zvoncem; chlapci za ním bě—
hali, on pak jim vykládal katechismus,
.a děti to zase vypravovaly doma rodičům.
_Ejhle,tot moudrostmissionářů katolických,
kterou dodělaly se skvělých výsledků.
A dva jsou hlavně živly, kolem kterých
.se moudrost tato otáčí, kteráž jim vnuk
nutí dobrá podává, sily vlévá a chuti
dodává, a to jsou: 1.živé slovo, 2. obě—
tavost až do smrti.

Protestanté si to dělají velmi poho
dlně. Natisknou bibli do millionů a po
.světěje buď lacino prodávají, buď darem
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dávají, a tak hledi obraceti na víru. Od
roku 1804, kdy první společnost ku
rozšiřování biblí se v Londýně ustavila,
rozšířilo se bibli ve 160 řečích více nežli
200 millionův. Avšak jaký to němý
apoštol, byť i Písmo svaté! Kdyby byli
apoštoléjen tak psali a epištoly a evan—
gelia svá po světě rozhazovali, oč že by
byli ani osminu lidí „neobrátíli na víru?
A co dělají divochové stou biblí, která
k nim nemluví, nýbrž v níž oni sami si
pracně teprve musejí pravdu a učení
hledati? Odříznou pěkné deštičky, na—
dělají si z nich podešve a slovem Božím
tištěným v bibli pohodí do kouta. A přece
taková činnost stojí ročně miliony a ne
nese pražádného užitku, ale protestanté
toho nechtějí uznati. Jinak je to ovšem
v církvi naší.

Tu jde missionář a káže divochům
v jejich řeči a slovo živé jest ono kouzlo,
které působí jako blesk na rozum i srdce.
Vímet, co působil sv. Vincenc Ferrerský,
sv. Bernardín Sienský a sv. Jan Kapistrán,
sv. František Xaverský, Antonín Vieina
a jiní missiomiřští hrdinové ——slovem
živým, kteréž mluvili ve službě pravdy
svaté. Víra nabývá se ze slyšení, jak
praví apoštol, a ne ze čtení. V Rímě
slaví se každý rok úchvatná slavnost
jazyků, t. j. chovanci propagandy, ústavu
to pro missionáře katolické, káží ve všech
jazycích slovo Boží. Kristus Pán také
řekl: »Jdouce, učte všecky národy.<< On
sám ničeho nepsal, nýbrž slovem živým
učil, a po něm taktéž apoštolé.

Avšak jiná jest ještě věc, která velice
katolickým missionářům prospívá, t. j.
obětavost ustavičná a hrdinská až do
smrti. Církev vysílá na missie muže vzdě
lané vědecky,mravně odchované, vkaždém
ohledu spolehlivé, muže srdcem i uče
ností vynikajici. A tito mužové obětují
sebeútlejší zvyky a city, všecko pohodlí
& radosti Bohu a bližnímu, missionář
katolický opouští rodinu a vlast, odchází
k národu cizímu, on zříká se rozkoši, jež
skýtá mu vzdělaná Společnost v domovině
a odebírá se k divochům, aby u nich začal
s abecedou pravé vzdělanosti, nevěda,
zdali kdy ještě odtamtud do vlasti a ke
svým se bude moci navrátiti.

Tací byli missionáři svatý Cyrill a
Methoděj, tací jsou posud včrozvěstové
katoličtí v Africe, Americe, Assii, Australii,

8
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na ostrovech mořských, kde konají dílo
Páně. Missionáři protestantů obyčejně
čekávají až někde katolický kněz missii
založí, a ty první a největší překážky
odstraní. Potom přijdou se ženou a dětmi,
a vetřou se do dědictví katolického a
hledí pohodlně živi býti. A když nastanou
jim obtíže, pronásledování, když nevidí
výsledek opouštějí osady, neboť milejší
jest jim život jejich a rodin jejich, nežli
duše pohanů. Jinak míssionář katolický.
Ten nevleče za sebou ani ženy ani dítek,
a ve všem bližnímu svému obětí se býti
prokazuje. A divoehové zajisté dobře
rozeznávají mezi působením a životem
missionářů protestantských a katolických.
Když vidí, kterak katolický missionář
nemaje ničeho, také nic od nich nežádá,
leč čím by život uhájil, že si ničeho
nepřeje leč jejich blaha, když vidí, kterak
po denní práci v noci v dřevěné chýšce
své bdí, za ně se modlí, a když pozorují
kterak zbořivšejim za nepřítomnosti jejich
vše, co si byli zbudovali, ani tím nemohli
je odstrašiti, nýbrž slyší jich povzbuzovati
sebe slovy: »Nechťzačněme, jako bychom
dnes přišli.<< Když pozorují, že houfně
ve vražedném podnebí vymírají anebo
zákeřnieky usmrcení bývají, a přece v díle
započatém ostatní i'ieustávají; což divu,
že vidouce to vše, divoši katolickým
missionářům s větší důvěrou se oddávají
nežli jiným? Odtud ten výjev, že jakmile
jesuité na horách skalnatých v Americe
zase se ukázali, obklopili je ze všech
stran američtí divochové, poznávajíce
v nich tytéž »černé kabáty<<, (tak je na—

zývali), kteří ve 18. století tak dobrou
pověst u jejich otců byli zanechali, že
pravili: »T'ot jsou ti praví, protože ne—
žádají od nás žádných kožešin a ne—
mají žen.“

A. tato missionářská činnost církve
katolické jest neúmorná, neochabuje ani
v dobách našich tak schoulostivělých a
velikých obětí neschopných. V minulém
19. století působilo mezi pohany neméně
než 80 tisíc missionářů katolických,
z nichž veliká část i smrti mučednickou.
zemřela. A na počátku tohoto století
jest. mezi pohany činno na 20 tisícxka—
tolických kněží, nepočítaje řeholní sestry,
kterých jest ještě více, které missionáře—
co nejvydatněji v díle jejich podporují,
Ejhle, jak nevyčerpatelna je studnice
lásky k Bohu a bližnímu v církvi naší.
Srdce Páně tot ta studnice, z té čerpají
posily a pomoci všichni, které Pán
k takovému těžkému, ale záslužnému dílu
vyvotil a povolal. lilissionářská činnost
naší církve, tak velikolepá a úspěšná
jest zajisté ne posledním důkazem její
pravosti, nebot pokračuje v díle, které
konal božský missionář Spasitel Ježíš
Kristus, v kterém pokračovali svatí apo—
štole, prostředky jsou tytéž, slovo živé—
a láska účinná, základ í předmět tentýž,
pravda božské víry Kristovy. Proto pod—
por-ujme činnost tu kde a jak můžeme,
dilo toto je svaté, a poznávajíce sami,.
jaký poklad jest víra Kristova, dopo-
máhejme k tomu i těm našim spolu-
bližním, kterým se ho posud nedostalo.
Bůh odplatíl Boh. Hemil.

( —WŠ—Ě—Ú
Duchovní četba.

|

Otevřu-li knihu Boží,
srdce mi vždy zaplesá;
vidím dobro, vidím hloží,
krásy plná nebesa.

Duše jak by čistila se,
teplem zas se srdce dme,
milost Boží vylila se
v duši mou & nadchla mne.

Cítím jakous divnou lásku,
divnou touhu, divný vzmah,
upoután jak byl bych v pásku,
v těsnější vždy k Bohu vztah...

Srdce své vždy přichyl k knize,
z níž uslyšíš Boží hlas,
podobat se ona míze,
je v ní síla, žití kvas. V. E.
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Proč jest nám církev naše milá a vzácná?
(Část další.)

C/írkev naše jest nám dále také
proto tak milá a vzácná, že jest
všeobecná, čili řeckýmvýrazem
řečeno katolická, jsouc dle slov

Páně ustanovena pro všecky časy, pro
všecka místa, pro všecky lidi.

»Bůh chce, aby všickni lidé spasení
byli,<<praví sv. ap. Pavel. (1.Tim. 2, fr.)
Již staří proroci naráželi na to slovy:
»Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem
tebe. Požádej ode mne a dám tobě ná
rody v dědictví tvé a vladařství tvé končiny
země.—x (Žalm 2, 7—8.) »Rozšiř místo
stanu svého, nebo na pravo i na levo
pronikneš a símě tvé národy děditi bude,
a v místech pustých bydleti bude.<<

Když pak Pán Ježíš na hoře Olivetské
předpověděl zkázu města Jerusalema,
doložil: »A budet kázáno toto evangelium
po všem světě na svědectví všem ná
rodům.<< (Mat. 24, M.)

když byl zázračně zmrtvých vstal,
nařídil svým učedníkům, řka: »Jdouce do
veškerého světa, učte všecky národy,
křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého.<< (Mat. 28, 19.) Maje pak na
nebesa vstoupiti, řekl konečně k apo
štolům: »Budete mi svědkové v Jerusa
lemě i ve všem Judsku iv Samaří a až
do posledních končin země.“ (Ak. ap. 1, B.)
Z toho všeho vysvítá zřejmě, že církev
Kristova, tedy ta pravá církev měla býti
po veškerěm světě rozšířena, nebo—livše—
obecná — katolická.

A vskutku !Po seslání Ducha svatého
vzrůstala církev Páně den ode dne více,
tak že již za času apoštolského, dle svě
dectví sv. Pavla, po všem tehdy známém :
oboru země byla rozšířena. Pravilt zajisté

takto: »Evangelium, které přišlo k vám,
jest po všem světě, a užitek nese a roste,
jakož i mezi vámi.<< (1, 6.) Tak rostla
církev Kristova i v dobách pozdějších.
Spisovatelé třetího století po Kristu
Tertullian a Orígenes píší o církvi:
»Plna jest blesku od východu až po
západ,<< a to bylo v dobách krutého
pronásledování. Svatý Cyprián praví:
»Církev světlem Božím jsouc oslnčna,
rozprostírá po celém světě paprsky své.<<

Krásně o tom promlouvá sv. Basilius,
řka: »Stůjte u víře, na veškeren svět
patřte, a vizte, jak jen malá část jest
těch, kteří kacířstvím stůní. Jiná pak
všecka církev, která od končin do končin
světa evangelium přijala, zdravě tělo má
a pravé víry se drží, od jejížto společ
nosti prosím neodpadejte.<< A sv. Cyrill
Alexandrinský napomíná pravověřící
takto: »Přijdeš-li do města, netaž se na
to, kde je církev, nýbrž kde jest kato
lická církev. Tentoť jest vlastní název
sv. církve, která jest nevěstou Pána na
šeho Ježíše Krista jednorozeného Syna
Božíhvo.<<

Rím stal se středem a hlavním
městem církve Páně, odtud záře svatého
evangelia všem národům se zaskvčla.
Pravít to sv. Pavel, řka: »Díky činím

.Bohu svému skrze Ježíše Krista za vás
všecky,„ž_e víra vaše (Rímanů) se roz
hlašuje po'“-v=šem světě.<< (Rím. ], 7.)
Z Ríma dostalo vifm-Kristovu Anglicko
sv. Augustinem, mnichem, Irsko a Skotsko
sv. Patriciem, Francie sv. Remigiem, Ně—
mecko sv. Bonifácem, Uhersko sv. Stě—
pánem, Bulhary, Cechy a Morava svatým
Cyrillem a Methodem, Prusko sv. Vojtě
chem, Sasko sv. Ludgerem, Hollandsko
s_v.Silbertem, Bavorsko sv. Rupertem,
Svedsko a Norveržsko sv. Olafem atd.
I-do krajin jiných dílů světa, jakmile
byly známy, posílala církev římská včro
zvěsty do Ameriky iAustralíe. ——A až
posud vysílá římská církev missionáře
v hojném počtu do všech dílů světa
mezi nevěřící i jinověrce, kteří břímě dne
i horka nesouce stak velikým úspěchem,

. vinici Páně vzdělávají, že nevěsta Kri—
tento apoštol v listě svém ke Kolosským ' stova, církev katolická, ženichu svému

denně nové a nově dítky plodí. Vzrůst
její ve všech končinách země děsí ne—
přátele a odpadlíky a protestantští spi—
sovatelé předpovídají: »Bude—licírkev ka—
tolická tak obrovským krokem kráčeti,
že se—majíc západní krajiny americké
beztoho již ve své moci — brzy celého
půl světa zmocní.<<Zajisté žádná ze spo
lečností křesťanských nemohla a nemůže
se takovou ve světě rozšířenosti honositi
jako církev naše. A tu nesmíme zapo—
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mínati, jakými ona to činí prostředky.
Nemá válečné moci, nemá moci peněžní,
vždyť missionáři s bídou mnohdy zápa
siti musejí, nemá mocných přátel na
trůnech panovnických, naopak, má mnoho
nepřátel, jest mnohdy pronásledována,
překážky přetěžké staví se jí v cestu,
a hle, ona přece roste a roste jen vlastní
silou. silou pravdy božské, kterou hlásá,
roste obětavostí členů svých, roste
zvláštním požehnáním Božím. Z toho je
viděti, že ona jen jest. pravou církví
Kristovou. Ovšem se stalo, že během času
odpadly některé, a to i veliké země od
jednoty víry církve římské. Tak Německo,
Anglicko, Dánsko, Svedsko, Norsko,
ovšem od tisícletí již církev východní
odtrhla se od římské, s níž dříve úplně
byla spojena, avšak to neruší obecnost
církve naší. I v těch krajinách odpa
dlých má církev římská četné vyznavače
své, horlivé a věrně, i tam se nyní
vzmáhá, i tam roste, a právě nejlepší
duchove v krajinách těch poznávají
pravdu církve naší a vracejí se do jejího
lůna. Pán Ježíš sám předpovídal, že ně
kteří národové ztratí víru pro své hříchy,
řka: »Zejim království Boží bude odňato
& dáno bude lidu přinášejícímu užitky
jeho.<< (Mat. 21, 43) Za to však, když na
jedné straně utrpěla církev naše ztráty,
na druhé se rozšiřovala a půdy nabývala.
Za odpadlé kraje v Evropě získala pevnou
půdu v Americe. Jsout, pravda, ještě
mnohé kraje s národy pohanskými, avšak
i tam již zvěstuje se svaté evangelium a
lze říci vším právem: není na světě
národa, ku kterému by nepřicházeli věro—
zvěstové katoličtí, a zajisté se vyplní
proroctví Kristovo, že na konci světa po
celém světě bude církev hojně rozšířena
a že ve velké většině lidstvo spojeno
bude v jedné církví katolické, jakožto
v jednom ovčinci s jedním nejvyšším
pastýřem papežem římským, jakožto
viditelným zástupcem Kristovým na zemi.

Proto tedy že církev naše římská
posud všecko věří, co se vždycky od
dob apoštolských věřilo, a co se ode
všech věřilo a zachovávalo, nechť už je to
v Písmě svatém obsažené či ústním po
dáním učené, proto má ráz všeobecnosti
——katolictví, a proto jest a zůstane
křest-anu katolickému církev jeho tak
milou a vzácnou.

Církev naše jest nám dále i proto
tak milou & vzácnou, že jest opravdu
církví apoštolskou. Kristus Pan za
nechávaje učení &svátostí na zemi, svěřil
jc apoštolům, aby je jiným zprostřed
kovali. Na apoštolech založil a vzdělal
Pán Ježíš církev svou. Apoštoly učinil
Správci, představenými, vůdci svých vě—
řících. Proto také církev Páně, řízená
apoštoly, nazývá se vším právem apo—
štolská. Poněvadž pak, dle zřejmě vy
slovené vůle Spasitelovy, církev jeho měla
trvati tak dlouho, dokud člověčenství
žíti bude na světě, tedy až do skonání
světa. Proto tedy je také potřebí, aby'
nejvyšší ředitel a hlava církve Páně
svatý Petr 1 ostatní apoštolé v úřadě
svém nástupce měli, neboť podle těla
zemřeli, moc jejich duchovní však musí
trvati dále. Nepřetržitou řadu nástupců
svatých apoštolův i sv. Petra od počátku
až na naše doby vykazuje však jenom
naše církev římsko—katolická; papež
římský jest nástupcem hlavy církve sv.
Petra a ostatní biskupové nástupci a
dědici duchovní moci svatých apOštolů.
Změnily se tedy jenom osoby, moc trvá
nepřetržitě dále. Církevní sněm Nicejský
roku 325 vyřkl o papežich následovně.:
»Bískup, jenž sídlí v ltímě, jest hlava a
kníže všech patriarchů, nebot“jest první
jako Petr. jemuž jakožto náměstkovi
Kristovu dána jest moc nad celou církví.<<

Sv. Augustin praví: »Počítejte kněze
od správy apoštola Petra počínajíc, a
šetřte, jak jeden po druhém l'iastupoval.<<
Sám spisovatel protestantský Wolters
praví o posloupnosti apoštolské takto:
»Poěátek a setrvání papežské moci po
všecky věky je tak jistá a důležitá moc,
že katolíci vším právem tuto historickou
událost za plný a platný důkaz pravdy
svého náboženství pokládati mohou.“
Proti kacířům odvolávali se svatí Otcové
ispisovatelé církevní vždy na to, že oni
posloupnost apoštolskou jako církev
katolická jí má ———nemají. Svatý Optát
promlouvá k nim takto: »Vy velebíte
církev svou že svatá jest? Nuže, dokažte
původ vaší stolice biskupské a tak svatost
vaší církve osvětte.<< Ještě lépe a řízněji
vyslovuje se Tertullian: »Co jste,“ obrací
se ku kacířům, »kdy a odkud jste přišli?
Dlouho byla již církev katolická, ani vy
jste ještě zde nebyli. Ona jest v držení
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'od starodávna, má právo stálé a pevné
od těch, kterýmžto všecko prve přiná
leželo; ona jest dědičkou apoštolů.<<

Máje tedy katolický křesťan doko
nalou jistotu, že vrchní jeho pastýřově
papež a biskupové církve jeho v řádně
a nepřetržité posloupnosti svou duchovní
moc od svatých apoštolův a s ní i ne
porušené učení Kristovo obdrželi, miluje
a draze sobě váží církve své katolické.
Dále sobě katolík váží své církve proto,
že jedině v ní zaslíbené a obrazově
úmluvy staré úplně uskutečněny jsou.

Dle svědectví Pavlova dálo se
v Starém Zákoně všecko v obrazích,
neboť Starý Zákon v ohledu duchovním
byl toliko nastínění Zákona Nového, do—
konalého. Cokoli tedy ve Starém Zákoně
toliko nastíněno a nedokonalé bylo,
musilo v zákoně Kristově se zdokonaliti
a uskutečniti.

Vždyť sám Pán Ježíš pravil: »Ne
domnívejte se, že bych byl přišel zrušiti
zákona nebo proroků; nepřišel jsem
rušiti, ale naplniti. (Mat. 5, 17.) A hle,
všecka zaslíbení a předobrazení ze Sta
rého Zákona vidíme v církvi katolické
uskutečněna. Koráb Noemův, na němž
při potopě jen osm osob se zachránilo,
jest lodička Petrova, čili církev naše
křesťansko-katolická,mimo niž není spásy.
Strom života štípený uprostřed ráje,
značil posvátné dřevo kříže na hoře
Kalvarské, na němž ztracený život věčný
hříchem Adamovým, potomstvu Synem
Božím zachován a obnoven jest. Beránka
velikonočního krev se více již neprolévá,
neboť pravý Beránek Boží, jenž sňal
hříchy světa, vstal z mrtvých a již ne
umírá, a krví jeho hřích dědičný smazán
jest. Had měděný, který Mojžíš na rozkaz
Boží vztýčil na poušti, aby lidé uštknutí
hadem jedovatým naň pohlíželi &důvěrou
v něho uzdravení byli, byl obrazem Krista
Pána na kříži pnícího, v něhož celou
důvěru Skládáme, a tak od hříchu ajeho
zlých následkův ochráněni a zbaveni
býváme. Manna, nebeský onen pokrm
Israelitův na poušti, po čtyřicetlet byla
obrazem manny božského těla a krve
Páně, která nás sílí, abychom pouští
tohoto světa do země zaslíbené, Berán
kova to království, putujíce, základ
života věčného měli. »Ját' jsem chléb

života,<< praví Kristus Pán, »otcové vaši
jedli mannu na poušti a zemřeli. Bude—li
kdo jisti z chleba tohoto, živ bude na
věky, a chléb, který já dám, tělo mé
jest za život světa.<<(Jan 6, 48.)

Ve svatyni starozákonní chovali se
chlebové posvátní, jakž byl Hospodin
Mojžíšovi nařídil, řka: »A klásti budeš
na stůl chleby předložení před obličejem
mým vždycky.<< (2. Mojž. 25) »I na
každou sobotu kladení bývali chlebové
čerství před Hospodinenu (3. Mojž. 24.)
V katolických pak chrámech našich ve
svatostánku trůní pod způsobou chleba
posvátného sám Beránek Boží, jemuž
lid se v pokoře a víře hluboce klaní.
Archa úmluvy skrývala v sobě kamenné
desky zákona a divotvorný prut Mojžíšův
jakožto vzácnou památku na zázračné
vysvobození lidu Israelského z otrOctví
Egyptského. Ve svatostánku našem sídlí
sám božský zákonodárce a dívotvorce
nejmocnější. Ve Starém Zákoně obětoval
se každodenně za jitra roční beránek
Hospodinu, a hle, nyní neoblibuje si Bůh
ve starozákonních obětech, neboť na
místě jich obětuje se Bohu každodenně
oběť nejčistší, nekrvavá — oběť Nového
Zákona — mše svatá, vždy trvající pa—
mátka oběti krvavé, kterou Kristus Pán
na oltáři kříže svého přinesl.

Totoť je ta jediná oběť čistá podle
řádu oběti Melchisedeka krále, která
prorokem předpověděna byla takto:
»Od východu až po západ veliké jest
jméno mé mezi národy a na každém
místě kadí se a obětována bývá jménu
mému oběť čistá. <<(Malech. 1,11.) Slovem
můžeme říci, církev naše není vázána
Zákonem Starým, není již poutána
zákonem obrazním, neboť ona nosi ko
rouhev pravdy zjevné, uskutečněné, ona
je svobodná dcera Sionská, matka naše.<<
(Gal. 4, 26.) Poněvadž tedy my všecky
tyto starozákonní obrazy a předpovědění
v církvi své uskutečněné a vyplněné
vidíme, proto jest nám církev naše tak
drahá a vzácná.

Církev naše jest nám dále i proto
tak milá a vzácná, že jako pravá matka
něžně pečuje o dítky své duchovní od
kolébky až ke hrobu, & že ani po smrti
na ně nezapomíná. O tom však příště.

Boh. Handl.

-————=$>—<—š><>e-—x>————
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Otčenáš & pozdravení andělské.
Napsal Albdn Stolz. Česky podává Fr. P. Kosík, katecheta..

Pondělí.
Ill.

Přijď království tvé!
Přijď tvoje království, ty dobrý, mocný Pane!
Nám v srdci víru množ, v ně naději a lásku vlej,
ať pravá k tobě víra v něm i láska plane;
svou církev, Pane, chraň & zachovej!
Nás milost tvá rač vodit zemskou poutí,
rač od nás vzdálit bol a rmut i strasti,
dej dítkami vždy tvými, Krista bratry slouti,
nás uliostit rač jednou ve své nebes vlasti!

Jak je ti mnohdy a co cítíš, jsi-li
podvečer v lese nebo vracíš—li se s pole
domů nebo snad sedíš před domem na
lavičce a uslyšíš-li z dálky zvoniti
klekání? Zdaž ti to nepřipadá, jakoby
zvon pěl žalostnou píseň se země k ne—
besům?

A jako na podzim večer rozkládá
se nad rybníky a lukami mlhový závoj,
tak vzniká v hloubi srdce tichý boj a
zármutek; duše jakoby tesknila po ne
známé zemi, po ztraceném ráji, po mla—
dosti, již nikdy nezažila; a duše jakoby
lkala se zvonem a odesílala žalostnou píseň
do daleké nekonečnosti. Ano v každé
duši lidské, která ve hluku a ruchu světa
nepozbyla veškerého citu, nadejde chvíle
smutku abolu. Připadá tu duši, jakoby
ztratila něco nekonečně milého, jakoby
pocházela z vysokého a vznešeného rodu
a jakoby zapuzena byla do zajetí, do
prachu země. A není tohoto bolu a zá
rmutku vždycky příčinou omrzelost života
nebo staroba, vždyť vidíme dosti často,
jak stříbrovlasý stařec houževnatě lpí a
upoután bývá na zemi a nechce se mu
odtud odejíti, v duši však mladíka nebo
dívky, ano i v duši lidí plných síly a
mužnosti vzniká právě tento bol a zá
rmutek, tato těžkomyslnost ; amnozí znich
pranic by se nermoutili, kdyby musili
umříti. Odkud to? Počkáme ještě s po—
sudkem o tom a s odpovědí na tyto zjevy;
chci napřed uvésti tělesné útrapy člověka.

Jak chudí, ba jak hrozně chudí jsou
mnozí lidé!

“Není to k smíchu, když pán země
——jímž člověk jest __—tak otrhaný & tak

bídně oblečený světem se plahočí a zimou
se třese?

A v době nynější jaká to bída panuje
mezi lidem! V mnohém domě nespatříš
ani chleba, jediným pokrmem bývají
mnohým brambory, a to ještě mnohdy
nahnilé a bez soli. V Irsku někde do
stoupila bída takového stupně, že hladoví
lidé i psy honili a jim vydírali kosti,
které tito na smctišti našli, jak se vypra—
vuje o jedné hladové ženě. A Irsko je
přece krásnou i úrodnou zemí. -—Anebo
jak zle se mají ubozí černoši, kteří jako
dobytek bývaji naložení na spodek lodi,
kde svázání a žízní hynouce trpí pekelná
muka, mnozí se i zadusí, a kteří na živu
zůstanou, na ty čeká hrozný osud v otro
ctví. A moře, na němž loď pluje, neskon—
čeně, vznešeně a velebně se dme a vlní,
a ve hlubokém, podivném lůně jeho je
viděti ryby a velká i malá mořská zvířata,
jež se lesknou jako zlato a stříbro, jako
modré a červené hedvábí, j sout na svobodě
a vesele dle libosti plovou sem i tam,
vzhůru i dolů. Anebo jak docela jinak
to vypadá ve vesnici v létě ráno. Sotva
že se den rozbřeskne a dennice na obloze
brány slunci otevře, tu štěbetá a jásá
ptactvo v křoví i na stromech tak vesele,
jakoby všichni ti ptáčci byli plni sladkého
vína — a když pak ubozí, chudí lidé ve
svých, dávno již nepraných peřinách a
vnepříjemně páchnoucích příbytcích svých
procitnou, protíraji si nevrle oči, vždyť
nastává jim zase den těžké práce; a na
mnohou matku číhají těžké starosti a
trpká lnpota hned u lože; sotva.oči otevře,
přepadají tyto starosti nebohou jako dravá
zvířata svoji kořist. Nebo podívej se
na mladíka ——souchotináře. Naslalo jaro;
pěnkavky je oznamují po celý den na
kvetoucích větvích stromů, íialka libě voní,
a petrklíče stojí tu jako světélka tiše a
rozkošné, chlapec píská si na píšťalku,
kterou si z vrbového proutí udělal, a
děvečka přináší čerstvý jetel domů; ita
kráva, která má ve chlévě dlouhou chvíli,
cítí jaro ve svých tuhých údech, bučí a
ráda by ven; a jak teplo a příjemně jest
na sluníčku před domem, a v neděli
vyzváni zvony tak do dálky & vábí do
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kostela, vábí do daleka. — Mladík však
sedí v zasmušilé světnici u stolu samo

_jediný, kašle a podpírá svou hlavu bílýma,
vyzáblýma rukama, tíží a tlačí ho dvoj
násobně na prsou nemoc a útrpnost nad
vlastním životem. Dříveměl ubožák přece
naději na uzdravení a myslil si, až jen

_jaro přijde, že se opět zotaví. Ale teď
jest jaro tu a probouzí větši chuťk životu;
a jeho stav se nejen nelepší, nýbrž horší,
poslední jiskřička naděje na uzdravení
v duši mladíka uhasla, a co nevidět,
uhasne i život jeho; ptáci však jásají
stále, jarní větérek vane kvetoucími
.stromy, potůček bublá a třpytí se v lesku
slunečním, a vsichni tito nevědí ničeho
vo nemocném odumírajícím mladíku a
netruchlí také nad ním.

'.l'oťjest přece zvláštní a podivná
neshoda, že ve přírodě je tak krásně a
mezi lidmi docela jinak. Zvířátko nemá
hladu ani děravého kabátu na sobě ani
roztrhaných punčoch, nýbrž každé jest ve
všední dnyjako ve svátek řádně a úhledně,
některé i skvostné oděno kožichem nebo
:_pernatýmkloboukem, nově podraženými
telecimi střevícinebo jelenicemi, jak právě
které potřebuje, a jak kterému co sluší.
A zvíře nejí ani nepije více, než jak
.mnoho k zachování života potřebuje; a
všude na blízku i v dáli nalézá přístřeší
a hospodu buď u zeleného stromu nebo
u zlaté hvězdy a neutrati při tom ničeho.

.Zvíře neví ničeho o hlavničce a zápalu
plic, o souchotinách a bolestech v kříži,
.nemá tíže na prsou za mlhavého počasí,
proto nepotřebuje žádného lékaře ani
každé dvě hodiny lžíci léku. A čeho takové
nerozumné stvořeni potřebuje, aby se
světem protlouklo & nedostatku netrpělo,
k tomu nepotřebuje žádné průmyslové
školy. S mláďaty se vadit nebo je bíti,
“toho v rodinách zvířat nebývá: mladé
_zvířc i bez kázně, výchovy a bití, bývá
právě takovým, jakými jsou staří. Proč

.Je tomu docela jinak u lidí?
Rozluštěnimtéto hádanky zabý—

vali a hlavy sobě lámali moudříi nemoudří
lidé všech věkův, a zamyslil se nad tim
mnohý, jenž jinak moudrým byl, a vysvě
tloval vše hloupě & bláhově a- domníval
se, že na to přišel a vše dobře uhádl.
Já bych také nebyl na to přišel, ale roz
luštění oné hádanky jest již v jedné pra
staré knize, v nejstarší knize ze všech,

kterémáme,ve Starém Zákoně. Tam
stojí psáno, jak na zemi bylo kdysi docela
jinak, a první lidé nevěděli ničeho o roz
trhaných šatech, o zimních mrazech,
o policajtech a revisorech, o zástavních
knihách, o křečích a obkladech ani o tom,
čeho takový obkladek lidi zbaviti má, a
jak tito lidébyli nábožni anevinni, rozmlou—
vali s Bohem a ničeho o hříchu nevěděli,
život pak jejich byl pokojný a svatý a
povznášel se vzhůru jako dvě bílé lilie
vedle sebe v tiché zahradě.

Než, to se změnilo. Vlezlť do tohoto
ráje zlý had, plazil se a vinul, a po
koušel lidi, až je svedl a do hříchu ne
štěstí svou lží uvrhl. Skutek hříšný byl
již vykonán, a celý svět, tisíce let, miliony
lidí, ano celé lidské pokolení bylo zni—
čeno a pokaženo až hluboko do
kořene srdce, až do nejtajnějších
záhybů duše. Zkažena jest přirozenost
lidi, protože všichni původ svůj mají od
těch, kteří se dali hadem svésti a zkaziti.

A od té chvíle přišlo mnoho bídy
a mnoho hříchů na pokolení lidské, a
bída tato úžasně se zmohla a mnoho
zkázy přinesla, a smrt s ďáblem mají od
té doby den co den jubileum a žně a
veliké příjmy, z nichž velice bohatnou.
Ano, nastalo hrozně zle; hřích nakazil
tělo i duši ano i samu zemi. V každém
člověku zůstala však vroucí touha po
radosti a štěstí, ale klíč k ráji, k pravému
štěstí a k nehynoucí radosti se ztratil;
a komu dopřáno jest, více rozkoše užíti,

nenabývá spokojenosti, nýbrž jest ještě'
nešťastnejšim a horším. Naproti tomu
jest země plna starosti a bídy, chudoby
a mrzutosti, útrap a bolesti a smrt pořádá
dnem 1 noci veliký hon na lidi a štve své
chrty, nemoci, na ně, sužuje je a utrácí.

Nejhůře jest na tom duše a její
věčnost. Jakoby se pckelného omamujíciho
nápoje napila, tak je střeštěna, že Boha
a svoje spasení za maličkost pokládá a
málo se o ně stará, naproti tomu však
několik haléřů a korun nebo bídná zábava
a_rozkoš jsou pro ni velikým a důležitým
dobrem, a ona jako pomateiiá má zvláštní
náklonnost ke zlému a jakousi vrozenou
nechuť k mnohému, což dobré i nevinné
jest. Ba mnohé duše jsoujako jisté mouchy
a brouci, kteří nejraději výkaly vyhledá
vají a v nich si hoví. To se také brzo
po pádu prvních lidí ukázalo. Již prvních
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lidí prvý svn ze závisti zabil bratra svého,
a čím více lidé se romnožovali, tím hro
zněji vrůstal hřích, neštěstí a hrozné
pošetilosti; a nepravosti lidí dostupovalý
až k nebesům, lidé pak škodili sobě
i bližním na těle i na duši jako d'ábel a
divoká zvěř. Tehdy tolik nepravosti na—
hromadili, že v plné míře zasloužili, aby
je svatý Bůh právem zničil a zavrhl. Bůh
však má srdce otcovské, a proto smiloval
se nad nimi.

Povstaň, křesťané,protože čísti budeš
vznešené a divuplné slovo sv. evangelia
—-slovo, před nímž nebesa, země imoře,
& všichni tvorové v nebesích, na zemi
i podzemí měli by se klaněti povstaň,
čtenáři, & vvslov s úctou a zbožnosti:
»Tak Bůh milovnl svět, že Syna
svého jednorozenčho dal, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahý nul,
nýbrž měl život věčný.<< Toť jest
v pravdědrahocenné božské slovo,
a člověk bý měl o něm celý život. pře
mýšlet, byť by žil sto i přes sto let., přece
by ho dostatečně nevyzkoumal a ne
pochopil, nebet' slovo to má hluboký,
veliký význam, tak veliký jako jest věčnost
& Bůh sám.

se stane; ale tak to přišlo, a chce ještě
dále tak jíti: Spasitel sestoupil s nebe,
aby zmatenému, chorému a samovra
žednému pokolení lidskému pomohl, »a b v
hledal aspásil, což bylo zahynulo,<<
jak sám ve své láskyplné řeči vyřkl.
A zkrátka řečeno:Ježíš Kristus, Sýn
Boha živého, založil křesťanství a kře
sťanskou církev, a jí odevzdal svoje učení,
milosti, svátosti a svého svatého Ducha,
& sám v církvi zůstává po všecky dnyr
až do této doby, kdý všichni, kteří oprav— ,
dově chtějí, uzdravení, spasení a k věč—*
nému životu přivedeni budou, kdv opět
království Boží přijde. Nastal však hrozný
zápas a boj na zemi. Svět, ďábel & jeho
přívrženci brání se proti Kristu a jeho
svatému Duchu, a necl'itějí z moci své
propustit člověka; &ďábel má také svoje
učení i také své svátosti, jimiž lidi do
svého d'ábelského království vábí. Zápasí
nebe s peklem o každou duši lidskou,
a žádná strana nemůžejí opanovat dokud
se člověk sám nerozhodne pro nebe nebo
pro peklo, kteréžto rozhodnutí platí pro

celou věčnost, a smrt odevzdá konečně
duši nebi nebo peklu. Proto jest člověk
a jeho pozemský život věcí vážnou, ba
skoro hroznou a velmi vclebnou.

Pohleď však do života, jak do—
padá tento boj milionů lidí, zda krá—
lovství dábla převládá, nebo zda krá
lovství Boží se šíří. (*.'.hcitě tiše a ne
pozorO'aně trochu provést místem, kde
je mnoho lidí pohromadě, výročním
trhem. (Jo tam Výčteš z očí na pravo
i na levo zevlující mladé žený a její
družek? Sátek na hlavu, hedvábná látka
na zástěru, růžová pentle a lesknoucí
se hřeben jsou věci, na něž upřeně hledí ;
jak plesá srdce, jak štastnou by byla,
kdvbý měla dosti peněz, věci tý koupiti ;
Nebo, podívej se tam na toho vojáka:
byl již trochu povýšen, má žlutou pásku

-na límci, knírý pod nosem a kožené ruka—
vice na rukou proti slunečnímu žáru.;
mrská očima po tě a onč a pozoruje,
zdali se některé líbí, dívá se na selský
lid, zdali snad z nevědomosti před ním
velkou úctu nemají. Anebo podívej se
tam tě ženě do očí: jak slídí a zkoumá.
tato mravenčí duše, kde bý nejlaeiněji
mohla koupili, prohlíží všechno a sedm—

'l'aký já jsem nemyslil, že »přijď i
království tvé<<také tak Opravdovýmí

krát obrací, &koupí konečně rendlik nebo
polívaný hrnec, beraničku pro nejmladšího
hocha, půl kila kávy, a odnáší si to domů.
Anebo podívej se: tam se zeleně brýčký
sestupuje »U hvězdy <<tělnatý muž (prostý
lid by podle jeho velké tloušt'ký soudil,
že je to nějaký velký pán), ohlíží se
pánovitě, výkračuje si pádným krokem
a cítí tíži svého těla; protože má peníze,
pole a kus lesa, považuje ostatní za
Chamrád, jež k ničemu na světě není a
s ním se také nemůže ani porovnávati.
Nebo pohled na jarmarečníký, co tu lži
a hubování, zaklínání se a dušování, lá
kání a nadávek, jak celou duši halíř a
metr opanovalý, a večer skládají zboží a
počítají utržené peníze, ave snu prodávají,
smlouvají, hádají se, mrzí se nebo se radují
z výdělku. A pak jedou dále na jiný trh
a tak stále jezdí po trzích, až smrt, se
svými ostrými nůžkami přijde, a obchod
i život kramářský přestřihne. Možná, že
tu také mnohá nábožná, křesťanská duše
stoji nebo chodí, ale není jí pozorovat
ani slyšet jako fialku ve křoví. A kdvbv
náhle soudný den takový výroční trh
přepadl, jaký by to povstal hluk & křik



zoufanlivostí: »Hory, padněte na nás;
pahorkové přikryjte nasla A zalězali by
pod zemí, kdyby mohli, a velmi málo
bylo by jistě těch,

CS:—J:)
kteří by bezpečně | je tam přece tolik lidí!
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státi zůstali a netřasli se v srdci i na
kolenou. Velmi malo nalezneš z krá—
lovství Božího na výročnímtrhu, ač

(P. d.)

C222?

Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN \VETNBERGER.

Vlll. Zemětřesení v Chile.
(Pokračování )

Nyní sdělím s milými čtenáři, co
o zemětřesení napsal největší časopis,
jenž vychází v Sereně:

V al p a r ais o zažilo zemětřesení,
kterému se pouze v San Francisku
v Kalifornii přirovnati může. O osmi ho—
dinách nastal první otřes, brzy následoval
druhý a konečně třetí, ze všech nejsilnější.
Celé řady domů přišly hned v prvním
okamžiku z rovnováhy a řítily se pak
nad zděšenými obyvateli, kteří plni úzkostí
v útěku hledali spásu. Sotva po čtvrt
hodině zaplapoly obrovské požáry k ne
besům. O Santiagu nenížádnézměny,
je obava, že i tam zemětřesení způsobilo
velíkou spoustu. Zelezničního spojení není
již, tunely se zřítily, kolejí nelze nalézti.
Po dnes není zjištěno, kolik lidí přišlo
0 život.

Rodiny, které šťastně ušly záhubě,
použily “i trakačů a podobných povozů,
aby do Santiaga a jiných měst se dostaly;
mnozí pokusily se tam dorazíti pěšky.
Mnozí uchýlili se na lodě, které stály
zakotveny v přístavu. Okolní pahorky a
vrchy jsou vesměs obydleny, zajisté více
než 200.000 lidmi. Ve zříceninach bloudí
majíce vzezření vyděšené obyvatelé hleda
jící svůj majetek. Stav věcí je strašný.
Podrobnosti nelze se dověděti, poněvadž
si nikdo netroufá, do města \'stoupiti.
Došel televram jenž oznamuje: »Cuilleto,
Limache, cCasablanca, Vína del Mar jsou
zříceninami. Řadové vojsko střílí na
zloděje, kteří na ulicích Valparaiských
se objevují. Požáry domů trvají dale.
Oby vatelé prosí za vojsko, aby zabránilo
loupežím. Take křižák >>Esmeralda<<byl
přivolan.

Včera odpoledne o 4. hodinách přijel
do přístavuv Sereně parník Ruisdael,

jenž byl předešlého dne z Valparaisa'
odplul. Když bvl zakot\il, odebrali jsme
se s mnohými jinými pány na palubu.
Kapitán Rossember vypraven-il na
sledovně: »Ve čtvrtek večer pocítili jsme
na lodi tak silný otřes, že se loď hodně
mtpotácela. Na souši bylo slyšetí nesmírný
hukot: Tři minuty potom následoval otřes
druhý, desetkrát silnější, který ihned polo
vici všech domů pobořil, spojen s hrozným
duněním a provázen srdcelomným bědo—
váním a úpěním těch, kteří o pomoc (\
smilovaní volali. Bezprostředně potom
stalo město ve lmach; ale za nedlouho
V\razilv vysoke plameny a zahalily celé
město Bylo to divadlo hrůzyplné, nevy—
ličitelné. .lelikožjsme kotvily prave naproti
í'něstske plynarně, kde velmi snadno
výbuch nastali mohl, vyjeli jsme z přístavu
na širé moře a vratily jsme se teprv
v pátek ráno. Také moře dmulo se ná
ramně, tak že jsme se obávali, ževystoupí
z břehů.<<

Jiný očitý svědek z téže lodi vy
pravoval: »Při prvním otřesu byl jsem
právě na souši. Domy se kolísaly a sté—
í'ialy, lidé vyskakovali zděšeni na ulici.
Sotva uplynuly čtyry minuty, nastal druhý
otřes, tak strašný, že většina domů byla
vyvrácena ze základů. Dunění bylo při
tom tak děsné, že ho nelze pOpsati.
Jenom ten, kdo sam všech těch “věcízažil,
může si o nich učiniti pravý pojem;
každa zrn-ava, ať ústní čí písemní, jest
jenom stínem skutečnosti.

Všecek (zděšen, utíkal jsem do svého
příbytku, který ještě stal. Ma rodina byla
prchla. Shledal jsem se s ní teprv po
několika dnech. Hned po zemětřesení
vznikl požar v mnohých čtvrtích města,
když jsem druhý den šel měst,em viděl
jsem, že v některých ulicích nezůstal stati
ani jeden dům. Když se zbořilo vězení.
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"hleděli trestanci utéci; avšak stráž za.—
střelila je na místě, aby zabránila., abý
nemohli loupíce a vraždíce dostali se
mezi lid. Ani jeden nezůstal na živu.

V jedné z ulic sřítilý se domv do
vnitř ulice a pochovalý v ssutinách všecký,
kteří tudý prchali. Chlapecké gymnasium
se.—_;ulose úplně a pochovalo v ssutinách
svých ředitele, celou jeho rodinu a dva
professorv. Podobných podrobností bylo
tolik, že jich nelze všech vypsali.
Pahorkv obkličující město, netrpělý tak
„mnoho. Mnoho rodin uteklo se do pří—
.stavu, na válečné i jiné korábý. Velké
vzrušení způsobilo chování kapitána angli—
ckého parníku »Orissv<<,jenž dal schůdky
na palubu vytáhnouti a pověsili plakát:
»Nikomu není vstup dovolen.<< Tento
skutek pohanské vpravdě surovosti odsu—
zoval kde kdo. Námořní vojaci vystoupili
na břeh a pečovali o pořádek. Záslupý
lidu táboři na okolních pahorcích a na
náměstích. Po strašném neštěstí dostavil
se brzy hlad.

Smutných výjevů na ulicích nelze
popsali. Matký bloudí ve zřiceninách
hledajíce své děti. Ptají se kolemjdoucích,
zdali je viděli; tito zase pátrají po svých
vlastních příbuzných, kteří se býli ztratili.

(Příště dále.)

IX. V africké škamně.
Píše sestra Innocencia.

Následkem všeobecného jitření a
povstání, které v celé německé Východní .
Africe mýsle domorodců zaujímalo, byla
naše missie v osadě sv a teho Petra,
černochům velmi lhostejná. Jaký div tedy,
že. v naší missijní škole ani jediného ;
dílka nebýlo lze spalřiti a že i ongrdílký,
které do školy choditi chtělý, od rodičů
násilně býlý doma zdržováný. Konečně
nastal pokoj a do školy přihlásilo se ně—
kolik školáků. Ježto však černoši vědí,
ze ditký, které naši skolu l'iavslěvuji, po *
čase k rodičům vrátili se nechtějí, nýbrž .
raději v missii zůstavají, slrašili nové
školáky, že je chtějí missionáři násilně
u sebe _podržeti a nařizovali jim zcela
vážně, abý se, proti tomu rázně opřelv.

Mně býla věc záhý jasna, když jsem
zpozorovala, jak nápadně, ostýchavě a
bojácné se děti ke mně chovalv. Za tou
příčinou jsem si jich spočátku hrubě ne
'všíniala. Kdybych se byla naopak k nim

“i:

přívětivě chovala, byla bych je utvrdila
v podezření, že je chci skutečně vlákati
v nastrojená osidla. Bernard, náš vý
pomocný učitel, Výučoval plaché žáky
ve vedlejší světnici, kam jsem já nikdy
nevkročila, i kdýž začáteči'iici své »i, u,
0, a<< sebe hlasitěji s tabule vyvolavzvtli.
Takové ostýchavě zdrženlivosti a nepřiro—
zené chladnosti nemohla dělinná mvsl
na dlouho snésti. Již po několika dnech
pozorovala jsem, že nadějná mládež touží
se mnou se sblížiti.

Dvě školní hodiný právě uplynulý
a nastala vítaná všem žákům přestávka.
Všichni žáci odešli z učírný a dovádějí ve
dvoře za školou. Já sama cvičím se ve
hře na harmoniu a blízkým oknem dívám
se kradmo na hrající si děti. Sotva však
děti uslyšelv zvuký harmonia, strkají hned
své kudrnaté hlavy zvědavě oknem do
světnice. A spatřivše mne ve školní svět,
nici samu myslí si: »l)nes je vhodná
příležitost, dnes musíme se o sblížení
pokusili l<<

Pomalu vcházejí do světnice. Nejprve
pozorují žasnouce obrazv na stěně visící
a táží se samý sebe, zda onen krásný
muž držící v ruce hůl. a mající na rameni
ovečku také mluví. Oslovují ho tedy,
kdýž však žádné odpovědi nedava, obrá—
cejí své zraky na ono místo, odkud jejich
uši pravidelné »tik, lak<<slyší, k hodinám
totiž na stěně visícím. »Kdo pak asi sedí
v tom domku a tu tyčku stále sem a
tam poliýbuje?<< táže se jeden. Konečně
odvažuje se nejsmělejší ze všech mne
oslovili. >>Mlala<<(matko), praví, »co pak
je ve skřínce, která na stole leží?<<
»l—lousle,<<odpovídám krátce. »To jsou
zajisté housle. evropské a já bych je rád
viděl.<< '.l'o řka jme se skřínku otvírali.
».-\, nač pak jsou zde tv dlouhé t.vče?<<
ptá se dále a ukazuje na šmýtce. Vzala.
jsem jeden šmýtec a vyluzujíc z houslí
několik zvučných tonů, ukázala jsem
zvědavci účel jeho. »To je krásné,<<zvolal,
»rad bych to zkusil také sám,<< a vyrval
mi housle z rukou skoro násilím. Nýní
nastala pravá kočičina. Každý z chlapců
zkouší na houslích své umění. »Mv to
neumíme tak pěkně. jako tv,<< omlouval
se poslední a sklamán, housle odkládá.

»Avšak pozor! tato skříň zde také
před chvílí křičela, kdvž se na ni tlačilo.
Bude také křičeli, jestliže mý budem na
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ni tlačitil<< V okamžiku bylo harmonium
.dychtivými hráči obklopeno. Sedla jsem
si k němu, a zatím co jsem šlapala měchy,
poskakovaly špinavé prsty černýchkloučků
po klavesách. »Hejsa !<<volají, »tato hračka
se nám lepe líbí, nežli ona (housle);
skříně křičí, když na ni tlačíme, zrovna
tak pěkně, jako kdyby jsi ty na ni tlačilaa.
A nezvedená cháska byla by mi harmo
nium škaredě dopravila, kdybych nebyla
zavčas zakročila. »Poslyšte!<< volá nyní
jeden z hochů, »zde uvnitř skříně (harmo
nia) fouká někdo<<. I naléhají na mne,
abych ji otevřela a člověka, který uvnitř
fouká, jim ukázala. Ježto však se k tomu
nemám, zavádí řeč na jiné věci.

»Mlala! tvá čepice je velmi pěkně
bílá,<<praví malý muzikant, jenž byl prv
břinkal na klávesy, »nechtěla bys mně
udělati také takovou bílou čepici? Avšak
nesmí se tve čepici rovnati, nýbrž musí
býti jako tahle<<. I ukazuje mi čepici
svého souseda. »Ano, budeš-li pilně cho
diti do školy, přinese ti možná den radosti
(vánoce) pěknou bílou čepici.<<Tato moje
slova dodala odvahy k novým prosbám.
»Dej mi tu jehlu zde,<<pokračoval jiný,
ukazuje na špendlík, který se leskl v mém
závoji, »abych si mohl vypíchati z nohou
blechyc. Jeho prosba byla VYSlYŠOIIÉt;
vyndala jsem ze šuplíku nový špendlík
a podala jsem mu ho. Třetí prosí o kno
flíky pro svou rozepjatou košili a i ty
byly v šuplíku v zásobě. Ano, malý jeden
mudrc chtěl dokonce míti pisánku. Nikoliv,
můj hošíku, řekla jsem mu, »tak rychle
to se psaním nejde; nejprve musíš se
snažili, abys pořádné »i<<mohl na tabuli
namalovati<<. Tak mi dej aspoň kousek
papíru a psací náčiní; musím to zkusiti,

“jak se na papíře píše; bude to zároveň
pro mne zkouška, mám-li se jednou státi
Obecním písařem čili nic.<<Vyhověla jsem

"dotěrnému kloučeti, načež škrtal na papíře
sem tam, až to vypadalo, jakoby po papíře
byla chodila kuřata. Potom ukázal mi
své kliky-“hákyřka: »Hle, jak pěkně umím
psáti na papíře; je to docela lehke; není—liž
pravda, příště daruješ mi pisánku?a

Zatím chtěl jeden z chlapců kteří
se stávali čím dále tím smělejšími, zkusiti,
jak se to sedí na evropském sedadle.
Jako nějaký potentát sedí tedy na lenošce
učitelčině, zatím co druhově mu stříhají
poklony, jako velkému pánu. Avšak na—

jednou je slávy konec. Dion ý s, jeden
ze starších rázných žáků, vstoupí do
učírny, a vida kloučka seděti na lenošce,
dává se do něho a spílá mu »drzých kluků<<,
že se Opovažuje seděti na sedadle učitel
čině, což nikdy a nikde není dovoleno.

Půl hodinka odpočinku minula.
Zvonek volá k další činnosti ve škole.
Já a školáci zůstali jsme dobrými přáteli.
Následujícího dne svěřili mi již tři svě
nejtajnější tajemství, že by totiž u nás
nejraději na vždy zůstali. Povzbudila jsem
je k vytrvalostí, doložila jsem však, aby
dříve seznámili své rodiče se svým úmy
slem, neboť jsem se obávala zlých ná
sledků. Mezi dvěma bratry povstal docela
tuhý spor o to, který z nich by měl zůstati
ve škole. Když totiž starší z nich vyslovil
přání v missíi zůstati, usmál se mladší
potutelně, ač má teprv 6 roků, předešel
bratra, a dal se již následujícího dne za
stálého žáka missijní školy zapsati. Tu
pravil starší všecek rozdurděn: »Takha
já mám doma sloužiti za pasáka ?a Sel
sice domů ale dlouho tam nepobyl. Po
dvou týhodnech vrátil se zase do missie
a prosil za přijetí. Ptala jsem se ho,
má—li dovolení svého otce. Odpověděl
otevřeně: »Kdybych byl podle tve rady
učinil a doma žádal za dovolení, byl bych
se sem jistotně nikdy nevrátil; ale tak
jsem zde a zůstanu zde, ať se stane co
stane.<< Tak to učinili také ostatní tři.
Jejich rodičové se sice nějaký čas zlobili,
a školní návštěva ostatních žáků poněkud
vázla. Avšak bouře přešla brzy a nyní
máme útěchu, že jsme božskému příteli
dítek čtyry nove dítky přivedly.

X. Honba na slony.
Píše missionář P. Jan Gruber.

V Kigo nseře v německé Východní
Africe. Dne 30. září přišlo ke mně po
mši svaté několik černochů a oznamovali
mi, že se na blízké hoře pase několik
slonů. Vydal jsem se ihned na cestu a
spatřil jsem skutečně asi 20 slonů, kteří
se klidně pásli. Snažil jsem se k nim
přiblížiti; vypálil jsem potom ránu z ruč—
nice, načež sloni v opačnou stranu se
rozutekli. Avšak po půl hodině zpozo—
rovali jsme, že jeden ze slonů zůstal zpět
za ostatními, poněvadž byl raněn. Něko—
lika dalšími výstřely dorazil jsem ho
nadobro.
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Jak jsme se znovu ostatní slony
pronásledovati. .Iežto však už byli hodně
daleko, zdálo se, že honba bude bez úspě—
chu. Již jsme se chtěli vrátiti, když jsem
asi ve vzdálenosti jednoho kilometru
zpozoroval temnou hmotu, která se pohy—
bovala. Illeděli jsme se nepozorovaně
přiblížiti, avšak huste kotouče p *ttchové
oznamovalv nám, že nás sloni zpozo—
rovali. .\'temene. spatřili jsmeje brzy zase
na svahu blízkého pahorku. Přiblížil jsem
se k nim, jak daleko jsem mohl, nasadil
pušku, rána zahřmčla, a jeden ze slonů
válel se ve své krvi. Po několika minutách
podařilo se mi ještě jednoho slona skolili.

Spousty, které toto stádo slonů na
našich polích, lesích a zahradách způ—
sobilo, jsou i'iesi'nirny a nenahraditelny.
Vypadá to tam, jakoby tam byla řádila
strašná, větrná bouře. Mnoho stromů
ovocných i lesních je vyvráceno z kořene,
jiné jsou [„třelán'iány: louky a křoviny
zmizely. Všude, kudy stádo se ubíralo,
viděti holou, smutnou pustinu.

Dne 1. října hrnulo se vše k missii.
.-\ není divu. Každý příchozí měl tehdy
příležitost poclnitnati sebe na mase za—

žlá jsem pastýř

Já jsem pastýř dobrý, dí Ježíš o sobě
na oltáři skrytý chleba ve způsobě,
já na pastvu dobrou vodím ovce svoje,
a ze zázračného je napájím zdroje.

Já jsem pastýř dobrý, pro své ovce lačné
uchystal jsem hody velké, přezázračné,
při nichžto oveěkám sám sebe podávám,
jejich pokrmem a nápojem se stávám.

Já jsem pastýř dobrý, jak často jen chtějí,
všichni mne v Svátosti přijímati smějí,
jsem ochoten já všem ovcím každé chvíle
dát se ve Svátosti za pokrm k posilc.

Já jsem pastýř dobrý, dobré, zlé ovečky,
bez rozdílů k bodům svým připouštím všecky,
má láska nikomu přistoupit nebrání,
všem se ve Svátosti chci dát ]: požívání.

Já jsem pastýř dobrý, a moje dobrota.
všem lidem skýtá chléb věčného života,
bez něhož na věky jistě by umřeli,
já však chci, by všichni věčný život měli.

bitych slonů. .lvšak ačkoliv každý Slon
vážil na 50 starých metrických centnyřu,
nedostali jednotlivci porcí příliš velkých,
ježto hostů bylo příliš mnoho. .-\ kdy—
bychom nebyli bývali přítomni, bylo by
jistě došlo ke rvačkám. Ostatně výtěžek
na slonové kosti nebyl značný. [tesáky
jednoho slona nevážily ani deset liber u
musily proto odvedeny byti vlade. Tesáky
druheho slona vážily 17 liber a musil
jeden z nich rovně vládě byti odevzdán.
Pouze tesáky třetího slona, vážící 35 liber,
zůstaly nám. Nicméně doufám, že za ne
aspoň 4-00korun utržíme, a za tyto peníze
pak pořídím pro naši kapli l'ilavní oltář.

Mladí sloni, jichž tesáky neváží lt)
liber, nemají se stříleli. Stane—li se. tak
přece pro důležitou příčinu, odvádějí se
tesáky vládě! rovně musí jeden odveden
býti vládě, váží—li mezi 10 —-20libi—anti.
Účelem tohoto zákona je ochrana mladych
slonů.

(Jo se týče našich staveb, dokončili
jsme právě spárnu pro naše černo hochy
& zároven začali přípravné práce pro.
stavbu veže našeho nového kostela.

» n _ »ť*\ -M\ a“—

dobrý !

Já jsem pastýř dobrý, proto pln jsem bolu
když vidím, jak mnozí lidé při mém stolu
mne nehodně do svých srdcí přijímají,
věčné odsouzení tak sobě chystají.

Já jsem pastýř dobrý, všecky spasit toužím,
však mnohým v Svátosti k věčné zkáze sloužim.
neb ani do srdcí obtížených vinou
přijímají mne, a. tak na věky hynou.

Já. jsem pastýř dobrý, slyšte moje slova:
můj pokrm v sobě těm věčný život chová,
kdož mne přijímají v srdce hříchů čisté,
jinak však propadnou věčné smrti jisté.

Já jsem pastýř dobrý, vřele vás miluji,
& proto důtklivým hlasem vás varuji
před nchodným těla mého požíváním,
před svatokrádežným svatým přijímáním.

Já jsem pastýř dobrý, a hlas můj líbezný
chce vás jednou pozvat v ověinec nadhvězdný.
proto věrní buďte mně, pastýři svému,
v oltářní Svátosti tajemně skrytěmu.

F. Vrátil.



U násZpět k Římu v Anglii.
volají pošetilci »pryč od Ríma<<,a v Anglii
lze pozorovati mocné hnutí, jež tam
nazývají ritualismus, kleré vola »zpět
k Římul<< Před třemi lety byla ustano
vena v Anglii komise, která tato hnuti
měla vystihnouti; nedávno podala ob
šírnou zprávu ku královi, z níž něco
vyjímáme. V Anglii jest 1526 kostelů,
v nichž se užívá při slavnosti »eucha—
ristie<< těchže rouch, jako v katolické
církvi, ve 439 kostelích dávají do kalicha
s vínem několik kapek vody, ve 279
kostelích berou při »eucharistii<< ne
kvašený chléb. (Eucharistii jmenují naši

'nejsvětější Svátost oltářní.) Ve 14:2 ko
stelích slouží mši svatou úplně dle řím—
ského missálu; ve 308 kostelích slouží
se nejen mše svatá, ale udělují se i
všechny ostatní svatosti dle katolických
obřadů. Ve 1500 kostelích jsou na oltářích
svícny, hořící svíčky a výzdoby květin.
Ve 138 kostelích mají všech 14- obrazů
naší křížové cesty; ve 559 kostelích jsou
sochy a obrazy Panny Marie a jiných
svatých; ve 750 kostelích bývají procesí
k úctě »nejsvětější Svátostia, lid žehna

-.-seji jako u nás, což jest přeCe prote
stanlům trnem v očích! Skoro všude
mají ve svatém týdnu obřady, které jsou
úplně našim obkoukány, úcta Mariánská,
modlitby za zemřelé jsou též skoro ve
všech kostelích zavedeny. Velmi často
viděti, že žehnají se lidé svatým křížem,
ano i užívání svěcené vody" jest časté.
Není tedy divu, že může se přihoditi
cestujícímu katolíku v'Anglii, že přijde
v neděli do kostela, jest přítomen mši
svaté — a zatím byl v anglikánském
ritualistickém kostela A přece všechny
tyto obřady nahoře vyjmenované jsou
v církvi anglikánské přísně zakázány a
jsou proti jejímu učení. Nikdo však ne
stará se o předpisy a někteří zřejmě
prohlásili, že nedají si nikým vzíti těchto
Obřadův a zvláštností. >>Biskupové<<an—
glikánští mlčí a uznávají, že jsou proti

tomuto hnutí úplně bezmocní. Ale nikdo
z nás nemyslí, že toto hnutí vede všechny
do lůna naši svaté církve, u mnohých
stane se tak, avšak někteří chtějí tím
jen jiným namluviti, že církev angli
kánská jest rovněž lak starožitna, jako
katolická, nebot užívá těchže obřadův a
těchže svátostí. Majíce zdání za skutečnost,
domnívají se mnozí z anglikánů, že za
chovávajíce tyto zevnější věcí, jimž
chybí vnitřní, pravé jádro, že jsou do—
brými katolíky, ale nemajíce řádně vy
svěcených biskupův a kněží, nejsou ve
spojení s hlavou církve s římským
papežem.

Zač prodal Jidáš Pána Ježíše.
Jakýsi učenec vydal ve francouzské řeči
brošurku, v níž dokazuje, že měl za
časů Krista Pána jeden stříbrňák tutéž
cenu, jako jedna hřivna, to jest 56.000
korun. Byl by tedy Jidáš prodal Pána
Ježíše za 168.000 korun. Ale připouští.
že mohl míti jeden stříbrnák také jen
cenu tisíce korun, pak by byla obnášela
Jidášova odměna 30.000 korun. Fran—
couzský denník >>Unívers<<však dokazuje,
že mělo třicet stříbrňáků hodnotu 6000
korun. Katolický vídeňský jeden časopis
dodává, že tato poslední číslice bude asi
nejsprávnější, nebot židé od jakživa ne
radi platí a za časů Spasitelových nebyli
asi jinačí než jsou nyní.

Kolik jest zednářů? Anglie má
2553 lóží (spolků) s 300.000 bratry
(Londýn sám má 577_1óž1'), Irsko 4.50
lóží s 22.000 bratry, Skotsko 700 lóží
s 75.000 bratry, Francie 386 lóží s 24.000
bratry, Nizozemí 51 lóží s 4500 bratry,
Belgie „19 lóží, Italie 193 lóží, Recko
7 lóží, Spančlsko 400 lóží s 25.000 bratry,
Portugalsko 70lóží s 3000 bratry, Německo
370 lóží s 30.000 bratry, Uhry 59 lóží
s 4000 bratry, Dánsko 27 lóží s 43.000
bratry, Svedsko 25 lóží s 12.000 bratry,
Norsko 12 lóží s 3500 bratry, Svycarsko
33 lóží s 3300 bratry, Turecko má lóže
anglické a francouzské, v Rusku není
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zednářů. Také v Africe, Asii, Australii
jsou v evropských koloniích lóže. Severní
Amerika má 13.000 lóži s 1,050.000
bratry, Kanada 383 lóží s 33.000 bratry,
Brasilie asi 170, Argentina 53 lóží atd.
U nás, v našem národě není tento zednářský
spolek tak rozvětven jako na př.v Uhrách,
ve Francii a v Německu, ale přece vliv
zednařů je i u nás zřejmý, jako vůbec od
jakživa vyznačujeme se slepým přijímáním
všelikých odpadků z ciziny, v dobrém ji
nenásledujíce. Vidíme to na ruchu, jenž
povstal v jistých třídách pro »volnou
školu“ i v našem národě i pro »rozluku
manželskoua. Nutno tedy býti nám všem
na stráži a konati svou povinnost.

Bůh pomohl. Kdo byl na moři, mohl
by vyprávěti, jakě hrůzy zažil, zastihla-li
ho zlá bouře. Proto ne nadarmo se říká,
že naučí se při ní modliti a Boha o pomoc
prositi i největší rouhaě a neznaboh. Ve
Znojmě žije zuřivý sociální demokrat
N. N., zaměstnáním strojník, který ne
zažil sice žádné bouře na moři, ale octnuv
se nedávno v nebezpečí života, vzpomněl
si tu na Boha, pro něhož míval dříve
v ústech jen výsměšek. Sel totiž na nádraží
přes koleje, lokomotiva, jíž nepozoroval
že jede, zachytla ho za jeho dlouhý plášť,
strhla k zemi a byl vlečen hodný kus,
jsa stále ve hrozném nebezpečí že dostane
se pod kola a bude bez milosti a naděje
rozdrcen. A tu, maje tak hroznou smrt
před očima, najednou vzpomněl si na
Boha, úpěnlivě zoufalým hlasem křičel,
prose přítomné pro Boha a pro Ježíše
Krista, aby mu pomohli. A byl zachráněn;
utrpěl sice pohmožděniny, ale byv odvezen
do nemocnice, brzy ozdravěl. Tak vrátil
se k víře svých otcův.

Katolíci v Německu. V celé ně
mecke říši jest na 50 milionů obyvatelů,
z nichž jest 20 milionů katolíků. Katolíci
mají 25 biskupství, 2 apoštolské vikariáty
(Sasko a severní missíe) a 2 apoštolské
prefektury (Slesvík—l—Iolštýn a Míšeň
Lužice). Největší jest kolínská arcidiecěse,
v níž jest 2,642000 katolíků, 91.7 far,
1875 světských a 175 řeholních kněží.

Paříž a naše svatá víra. Ve Francii
vypadá to nyní jako v římské říši před
pádem, když všude zavládly bezbožncst
a nemravnost. Následující číslice ukazují,

jak ctí naši svatou víru obyvatelé pařížští.
Paříž čítá nyní dva miliony obyvatelův
a znich, ač jsou skoro všichni katolíci,
vykonalo velikonoční svatou zpověď jen
100.000 osob, čili jen pět procent
a z těch bylo 1 procento mužů a čtyři
procenta žen. Celá třetina zemřelých
čili 17.000 zemřeročněnesmířenasBohem.
Roku 188-1 bylo ve Francii soudně roz—
vedeno 1657 manželství, roku 1902 již
8431, čili na 62 rodin připadne vždy
jeden rozvod. Ve Francii jsou dva mili
ony rodin, jež nemají dětí, dva miliony
rodin mají po jednom dítěti. V Paříži
se narodí ročně 18.000 nemanželských
dětí, v různých asylech se vychovává

130.000 vysazených a opuštěných dítek,
Nejnemravnější spisy dosáhnou vydaní
150.000 výtisků. R. 1800 bylo 167 tisíc zlo—
činců, r. 1902 700 tisíc. Mladých zločinců
bylo r. 1880 16 tisic, roku 1901 41 tisíc a
z nich polovice proti mravnosti. V desíti
letech zvýšil se počet dětí, které spáchaly
samevraždu ze 140 na 4.60. Sebevražd
bylo roku 1884 7500, roku 1902 9000,
z nich 2000 žen. Paříž má 250 tisíc
špatných ženštin, o nichž ví policie.

Pryč od Říma. Bohužel stále jsou
lidé, kteří dají se heslem tímto klam-ati
a opouštějí svou matku, katolickou církev.
Během roku „1905 vystouplo z církve
katolické v Cechách 886 osob, a sice
v prvém čtvrtletí 245, v druhém 188,
v třetím 208, ve čtvrtén'l 2í-5.

Jubileum chlapeckého semináře.
, Vídeňska arcidiecese má v Horním Holla—

brunně svůj pacholecký seminář, který
slavil nedávno padesátiletou památku
svého trvání. Církevní obřady vykonal
bývalý tamější chovanec, nynější vídeňský
světící biskup Dr. Marschall. V celku
vyšlo z tohoto ústavu za uplynulých
padesát let 406 kněží, mezi nimiž byl
i zemřelý vídeňský světící biskup Dr.
Schneider.

Obtížná duchovní Správa. Dle
všeho se zdá, že nastávají katolíkům
v Rusku konečně příznivější doby. Jen
jest hrozný nedostatek kněžstya. Tak má
např. spojenav jednu diecese Zitoměřsko
Kamenická 750.082 katolíkův, a jen 281.
světských & 15 řadových kněží, jakož
i 70 bohoslovců. Far jest 211-7.aaaaaaa
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Dikůvzdání božskému Srdci Páně.
Z Prahy. Neskonaláchvála budiž božskému

Srdci Páně, že vyslyšelo prosbu naši & pomohlo
nám v jisté záležitosti na. přímluvu Matky Boží,
sv. Jana Nep., sv. Antonína. Pad., sv. Anděly a
sv. Andělů Strážných, když uveřejnění a almužnu.
na chléb sv. Antonína slibeny. M. M.A.

Z Něm. Brodu. Vzdávámetímto vroucně
díky božskému Srdci Páně, nejbl Panně Marii,

záležitostech. Kéž lidé poznávají vždy více bož
ského Srdce Páně dobrotu. Kéž více jest vzýváno!
Jak by se množilo štěstí na světě! Pochválen buď
Bůh ve svatých jeho! kohke' sestry.

Z farnosti Tršické. Jistá osoba.vzdává
nejsrdečnějši díky božskému Srdci Páně &nejčist
šímu Srdci Panny Marie za. milostné vyslyšeníx

F. Pv jisté důležité okolnosti.
sv. Josefu asv. Anně za vyslyšení prosebvjistých

Třídy dělnické.
(Hlavní úmysl)

dyž jednou dlel Pán Ježiš za mořem Galilejským, šel za ním zástup-—
veliký lidu všech stavův, ale nejvíce chudiny, která byla ochotnější
přijmoutí učení Páně. Když Pán Ježiš viděl takové množství ,lidu, a že
trvá s .ním dlouho a hlad že mají, bylo mu toho lidu líto, a nasytil

\ jej zázračným způsobem, rozmnoživ pět ch'lebů a dvě ryby. Za příkladem
C Pána a Mistra svého ujímali se i apoštolé jeho chudého lidu dělnického,

rozdávajíce mu almužnu, kteroubohatí kladli jako oběti k nohám apo
štolů. Dělilí se křesťané prvotní církve o poslední-sousto s chudými a hladovými,
jakž jim přikazovala láska k Bohu a bližnímu. I v pOzdějších časech až podnes,
stará se církev o zlepšení poměrů chudiny a lidu dělnického. “Není známo, že by
kdo jiný nebo jiná společnost, než církev katolická tak ujímala se lidu chudého
a dělnického, popřávajíc mu práce a tím ivýživy a podpory v nedostatku, berouc
jej v ochranu proti utískovatelům a vyděr'ačům. Za to zase lid dělnický a chudina
vážil si tohoto dobrodiní a této ochrany, byl lidem křesťanským, řídě se zásadami
sv. náboženství. A dotud bylo dobře. Lidé rádi pracovali a prácedárci zase dali
_zaslouženoumzdu a podporu v nedostatku. Tak velelo oběma sv. náboženství. Hůře
bylo později. Jakmile mizely křesťanské zásady u prácedárců i dělníků, počalo
s jedné strany utiskování dělného lidu a s druhé strany zase nespokojenost a jitření,
jakož i domáhání se práva a spravedlivé mzdy. Kromě toho použili nepřátelé víry
katolické těchto nemravných poměrů, podněcovali lid k nespokojenosti, brali jemu
zásady křesťanské, zasle'povali jej falešnými hesly o majetku a řádu společenském,
vábili jej sliby, tak že lid dělnický sveden, počal mnohdy i násilím domáhatí se
práva svého, a činil někdy i nespravedlivé nároky. Počaly stávky lidu dělnického
& bouře, které někdy i smutně skončily. Toho všeho nemuselo býti, kdyby práce—
dárci byli milosrdnějšími a brali ohled na nynější poměry vzdělání i drahoty a
přilepšili svým dělníkům. Tito by vidouce podporu a dobrotu svých pánů, zase
byli spokojenějšími, trpělivějšimi a pracovitějšími. Poměry nesrovnalosti nevyrovná
nikdo tak, jako zásady učení Kristova, budou-li se jimi obě strany říditi. Jest tedy
nutno pomýšleti na zlepšení jak mravných tak hmotných poměrů lidu dělnického.
O tom vydal slavné paměti papež Lev XIII. zvláštní list okružní, v němž ujímá se
nejvyšší hlava církve, práv lidu dělnického. Klade mu na srdce svědomitost, trpělivost
a pracovitost, prácedárcům milosrdenství, dobrotu a spravedlnost vůči lidu pra
'covnému. Nelze si ovšem myslíti, aby veškeré nerovnosti společenské byly vy
rovnány, ale o to běží, aby sociální bída a nouze celých a právě nejpočetnějších
tříd byla zmírňována a úroveň jeho blahobytu povznášena. Při tom bída jednotlivců
nikdy nebude docela vyhoštěna a křesťanská láska a dobročinnost bude míti vždycky
s dostatek pole pro své působení. Již Písmo svaté učí, že přílišnou bídou a nouzí
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jednotlhcovou hvnou často i mimní statky, tím více takovou bídou sociální po
iobující cele společenské v-.'ist\\ lidu.

Osvícená \zájemná láska křesťanská nechat" působí k tomu, aby naše del—
nictvo vrátilo se k zásadám křesťanským. Proto pečujme o náležité poučení lidu
dělnického jak dobrým katolickým tiskem, tak přednáškami, obzvláště ve škole a
na kázaní má býti zřetel brán ku povznesení smýšlení křesťanskel'io mezi naším
(lěli'iictvem. Dobře pomohou také. spolky dobročinné, křesťansko sdružování dělnictva.
ku vzájemné pomoci v duchu křesťanském. Tímto způsobem pomůže se lidu dělni
(:k(',\n'n'ii v mravnén'i i ve hmotném ohledu. V mravném, že údove sdružení na—
vzájem se povzbuzují v (lolíirem, (\ drží se zásad křesťanských, jak v rodině, tak
ve veřejném životě. V ohledu hmotném mají tu výhodu, že sdružení křesťanská
celou řadu podpor skýtají členům řádným pro všecky možné nehody života dělni
ckého. .I)ává se podpora v nemoci, nezaměstnanosti, při cestování, stěhovái'n,
v mimořádné nouzi, v právních sporech ano i při úmrtí splatnou pozůstalosti
zemřel('\ho. Vedle toho i O(lborně-vzdělávací a mravně- výchovná stránku, aspon ('a
stečne se pěstuje. '.lakove šlechetné hnutí zasluhuje jistě podpory (\ všech křesťanskwh
iidumilů. Dobře pra\íl jistý rečník na sjezdč německých katolíků, že jsou——li\e
\eíejném ži\otč mucednici, jsou to (lelnící, kteří v dílně a v t0\ árnč hájí a osvědčují
víru svatou. Proto volá Dr.-Bilczen'ski k třídám zámoži'iějším: Zapřísahám všecky
lidi zámožnější, ochotně (\ poctivě ruku přiložití ku zlepšení sociálních poměrů.
Začněte hned, aby vlny socialismu nezavřely se nad vašimi hlavami. Z ran obč—
tovamiho Krista se učte, že vyšší ve společnosti jsou tu, aby někoho bylo, kdo by
o blaho nižších pracovati mohl. Za tím cílem kráčejme a nedopust'me, aby rozbity
byly železné kříže naše, poněvadž by z nich ukovány byly okovy a zavěšeny na
šíji dělnictva. V kříži je záruka svobody a lepší budoucnosti pracuj ících tříd, v něm
vepsaný jsou úkoly křesťanské lásky.

obětování úmyslu (lenního.

Pane Ježíši Kríste! 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 skouání světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho—
slavené a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
Všelíké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1880. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu za
zlepšení poměrů křesťanského dělnictva a na všechnyúmysly,jež do
poručeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou sveho božského Srdce našeho svatého Otce';
Srdce Ježíše (\ Maríe! zachran církev, říši rakouskou, \last naši (( národ náš česko—
slovanský! Ú sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(:,t) víc a \íce. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
.mocné. Pius IX. 26. listopadu 1870)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp 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, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Hesloapoštolské:Podporovnti dobré snahy křesťanského dělnictva.

Úmysl v květnu: Pobožnost k Srdci Panny Marie.

———-++e++——
Tiskem benediktinské knihtíakárny v Brně.

.
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Úmysly apoštolátu modlitby.
v dubnu modleme se za třídy dělnického lidu.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti papežem Piem x.)

(Dne Na. slavnost: Úmysty:

1.

\!

P. Pondělí velikonoční. — Vira v budoucí naše vzkříšení. Obrácení

C1—

ÍJT'TUQ

. SV. Františka z Pauly (1508) — Ctnost lásky k Bohu ablížnímu.

. SV. Marie Egypt, kajic.(/1-31). ---—Dar pravé kajícnosti. Svaté mravy

hříšníkův. Otcové a matky rodin. Za dary Ducha svatého studujícím.

, Stálost ve víře. Povolání ke stavu duchovnímu. Pokoj jisté duši. Tkněz.

křesťanů. Zbožná bratrstva. Za obrácení manželů. % hodnostář. Jr otec.
Sv. Isidora, bisk. (636) — Velepastýřové naši. Křesťanštíučenci. Za

pomoc Boží. Církev katol. v Číně a Japonsku. Duše v očistci. Umírající.
SV. Vincence Fer. (1419) — Dar pohrdati světem. Křesťanštíumělci.

Napravení poměrů ve Francii. Jr vlastenec. Polepšení 2 bratr-ů. 1'-rodiče.
SV. Viléma, op. (1202) —- Láska k samotě. Úcta ke sv. kříži. Zdar

katolickému podniku. Jistá rodina. Polepšení mládeže. Přemáhání zlého.

\1

10.

11.

13.

2

P. SV. Alberta, bisk. (121/41) ——Dar křest. dokonalosti. Všeobecný pokoj.

U)

. Neděle bílá I. po Velikonoci.Bl. Heřmana Josefa, kn. prem. (1233)

. Sv. Celestina I., pap. (432) — Sv. Otec Pius X. Zvelebení služeb

. SV. Mechtildy, abat. (1312) — Stědrost k chudým. Katol. missie na

. Sv. Hermenegilda, m. (586) -——Ve víře stálost. Rozšíření pobožnosti

Dítkyjdoucí k prvnímu sv. přijímání. Nevinná mládež. Apoštolát modlitby.

Dobré užívání darů Božích. 7,3,polepšení manžela opilce. Dobrodinci.

Božích. Pokoj mezi křesťanskými národy. Dar pravé pobožnosti. Manželé.

východu. Zachování nedělního klidu. Za obrácení pobloudilce. Kazatelé.
Sv. Lva Vel., pap. (461) —-—Poslušnost k cirkvi sv. Ucta k zástupcům

Božím. Svoboda svaté cirkve. Za uzdravení očí. Křesťanské dělnictvo.
Sv. Julia I., pap. (352) — Církev sv. ve Francii. Ranní a večernípobožnost

v rodinách. Rozluštění otázky sociální. Za svornost v rodině. Studujíci.

k Srdci Páně. Církve na východu. Služebné ve velkých městech Dobrodinci.

1/1..

16.

17.

18,

19.

20.

.*02

.cn—doga

. Neděle II. po Velíkonocz'.Sv. Justina, muč.(167) —--»Ilorlivost v dobrém

. SV. Paterna, bisk. (555) — Dar trpělivosti. Obrácení Anglie na víru

. Sv. Aniceta, pap. m. (168) — Vítězství svaté cirkve. Duch modlitby.

. SV. Lva IX., pap. (1059) — Pokoření nepřátel církve sv. (Ílživenívíry.

Křesťanské spolky dělníků. Nově obrácení na víru křest. Duchovenstvo.
Sv. Petra Gonz., ř. (1247) — Reholeve vlastinaší. Rozhojněnílásky

k Bohu. Církev katol. v Americe. Za tři ubohé rodiny. Kostelníjednota.

katolickou. Vzrůst lásky k bližnímu. Za dar bázně Boží. Duše v očistci.

Pronásledovaní katolíci. Nemocní. Odvrácení pohoršení. Stavba kostela.
Sv. Apollonia, m. (186) — Neohrožené vyznání víry. Láska k církvi

svaté. Duch kajícnosti. Vítězství pravdy Boží. Pokoj a mír ve vlasti.

Spolky nejsv. Svátosti. Křesťanské školy. Jednoty sv_.Josefa. Dobrodinci.
Sv. Anežky z Montep., p. a řeh. (1316) — Ženské kláštery. Za

trpělivost v soužení. Upevnění naděje křest. Nábožné vychování dítek.

21.

22.

23.

P. Sv. Sotera & Kaja, pap. a m. (296) — Sv. Otec Pius X. Obrácení

. NeděleIII. po Velíkonocz'.Ochrany sv. Josefa. _ Jcta a důvěra

. Sv. Vojtěcha, bisk. & m. (997) — Úcta sv. patronů našich. Probuzení

!

k sv. Josefu. Odvrácení zlého. Pracující lid. Požehnání katol. podniku.

bludařův a kacířů. Vítězství spravedlnosti. Za šťastné volby. T rodiče.

ducha křest. Katol. missie v zemích severních. 'i' kněz. Dar střídmosti.

Udpuslky Illll dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. )
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24. St. SV. Jiří, m. (3.33).- Vítězství katolických zájmů. Císař a král naš.
v Rozšíření katolického tisku. Stav rolnický. Za pokoj a svornost. %bratr.

'..5. (i. Sv. Marka. evang. Páně (GS). — Věrné plnění učení sv. efatilgelia. Za
odvrácení všeho zlého. Za vyslyšení společných proseb. Nemocný otec.

26. P Sv. Kleta & Marcellina, pap. 111.(St)). ——»Oddanost k římskému papeži.
Sjednocení katolíků. Dobrodincí chudiny. Přemahání náruživostí. \- sestra.

27. S Bl. Petra Kagisia. T. J. (1597). ——Křesťanské školy a zbožně vy
chování dítek. Rad 'l'ovaryšstva Ježíšova. Střední a vysoké školy. Nemocní.

28. N. NeděleIV. po Vele»ŽonoczSv. Pavla z Kříže, zakl. 1. (1795) — Za lásku
ke Spasiteli našemu. Sjednocení sloumských národů v církvi katolické..

29. P. SV. Hugona, opata(1109). Bratrstvo nejsv..“'\zitosti.Rad benediktinsk\-".
Církev katolická na Rusi. Bohoslm ne ústa\\. 7a Boží ocluanu. T matka.

30. U. „Sv. Kateřiny Senen., p. (]380). — Pokoř-enínepřátel ctnosti. Smíření
! národův. Obnova společnosti. Zemřelí údové katolických bratrstev.

& [ldpustky lllll dnt za každý duhrý skutek vykonaný na tyto úmysly. ' )

Kristus Pan vida na poušti veliké zástup\ lidu, ani mají u něho a poslouchají
učení jeho, pravil: »l íto jest mi zástupul<< "lak i církev, majíc starost o \šecky sta\\'

společnosti.lidské, neV\jíma ani sta\ dělníkův, a znajíc krušné jejich /1\ ohm pía\í:»I íto jest mi tolío lidu dělnického.<<\ proč? Snad proto, že musí pracovat 3 lrcic
jest podílem a úkolem všech. Tedy proč? Protoze lid tento b\\á svaděn od nc—
svědomitycl'i lidí, bludnymi hesly, piotožo jest naplněn hořkostí a závistí proti všem
jinym stavům, jakoby ostatni stavy měly na růžích ustláno. Již “papež Lev Xlll.
ujímal se dělnictva a poučoval zaměstnavatele, jak se cl'íovati mají ke svým dělníkům;
poučoval i dělníky, jak mají za smluvenou mzdu konali svědomitě práci svou a
těžký život že mají trpělivě snášet, řídíce se příkladem samého Syna Božího, který
z lásky k nam volil chudobny, klopotny život. Kéž by všecky stavy, tedy idělnicky
žily ve svornosti a v lásce prýštící se ze zřídla lásky největší, z božského Srdce Páně!

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božskym úmyslem, za kterym Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem S\\'II1 Bohu ch\al\r jsi \zdc'tval & nyní \ nejsv. S\atosti oltářní
po vší zemí bez přestání vzdáváš až do skonání S\ěta, obětují Tobě po cel\' dnešní
den, anisebe menší částky jeho nev\»'jín'1aje(íc),za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a nelí)oskvrněné Pann\ Marie \'šeliké úmyslyaamy šlenky, všeliké city a žádostí,
všeliké skutk\r i slova sui. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1880. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště 'li je obětují za onu svatou církeva' její nejvyšší hlavu, za
zleepšení poměrů křesťanskeho dělnictva a na \šechny úmysl\,jež do
pelučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštol-citumodlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svateho Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naší a národ náš česko
slovansk\ ! () sladké Srdce mého Ježíše, učiň, ab\ch Tě milO\-al(a)\íc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 20. listopadu 1876)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp. 300 dní Pius IX; 1852)
Sv. Josefe, vzore a patrono 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!

Hesloapoštolské:Podporovati dobré snahy křesťanského dělnictva.

Úmysl v květnu: Pobožnost k Srdci Panny Marie.

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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, Vycháží
počátkem každého měsíce. KVĚTEŠ 1907.

Špojmež) se, ctitelové nejsv. eSr—čceJeŠíšova, spojmeŽ) se v ječen veliký sbor & progpěvujme
tomto krásném měsíci J\Íatce a Královně naší ten velebný ckvalošpěv »eSalve Í'Šeqina —

&

Žbrávas Královnolx

Královně m'ájel "
Uitáme gas ve své kraje
příckcč tvůj, ó máji milý,

s nim cČÍebe, Královno máje,

Maria — květe spanilýl

6ty jsi kvítko nejkrásnější
meči vykvetlými všemi,
vůně tvá nejlíbegnější
ro;/)lévá se po vší semi!

Po všem světě v tomto Čase

čest a ckvála se ti vgčává,
oče všeck ční v ječnom klase:
„Královno máje, buč gčrával“

"Ošuče, kče eré jméno svaté
májem teč se rogegnívá,
sr'óce lióské láskou vgňaté
"tobě ke cti písně gpívá.

Ckr'aň je, aby ve gbognosti
pogemskou pout čokonali,
a v nebeské blagenosti

"také 3 milé vlasti naší
k tobě vr'oucí'pisně vanou,
V říši nebeskou se vgnáši,
tam u trůnu tvéko stanou.

Uyříčí (Či pogčrav vřelý

gl)vlasti naši milované,

a ge Íě náš nároč celý
ctíti nikčy nepřestane.

& čůvěrou a láskou k cČobě

vgóy se buče uukaů
a u cCebe v kagčě čobě

útočiště nalégati.

Uěnce g) ruší nevačnoucíck
povgóy buče tobě víti,
“Čy rač ctitelů svýck vroucick
\! ockranu svou mocnou vgíti.

*%7—!

Q&Q
věčně oČě oslavovali!

aw F. vrátil.

9



Měsíc nebes Královny.
K pobožnosti máj ové.

aždý věřící křesťan a zbožný ctitel
Rodičky Boží Marie Panny těší
se na měsíc květen, kdy zase
rozezvučí se po celém katolickém

oboru země Chvalozpěvy Mariánské, kdy
v nádherných chrámech městských i útul—
ných, být“ prostých kapličkách venkOv—
ských tisícové klečí před ozdobeným
oltářem Marie Panny, matky Spasitelovy,
aby jí ——své Královně — své Matce a
největší (_)rodovnici vzdávali úctu, ji pro—
sili, jí děkovali a tou dojemnou pobož—
nosti inájovou se potěšili. Tím více těší *
se na slavnost tuto ctitelé nejsv. Srdce
Páně, nebot vědí, že Srdce Ježíšovo nej—
úžeji spojeno je se srdcem Mariíným,
jako srdce synovské se srdcem mateřským,
a že není lásky, která by se rovnati
mohla té, jež pojila obě tato srdce nám
tak drahá. Kdo cti a miluje nejsvětější
Srdce svého Spasitele, musí ctíti i mile—__
vati zároveň Matku jeho, neboť to jest
vůle Kristova, on sám příklad úcty
i lásky k Matce své nám dal. Spojmež
se tedy, ctitelové nejsv. Srdce Ježíšova, 5
spojmež se v jeden veliký sbor a pro—
zpěvujme v tomto krásném měsíci Matce
a ].(rálovně naší ten velebný chvalozpěv
»Salve Reginaa — »Zdrávas Královno !<<

Ano, Maria Panna a liodiěka Boží
jest naší Královnou, jest Královnou nebes
izemě. Po chudičkém, prostém, mnohdy
bolestmi a zármutkem plném životě vzata
jest. Rodička Spasitelova z tohoto smrtel—
ného života do nebeské slávy; u vítězo—
slavném průvodu vešla Maria Panna do

nebeského království, kde s jásavými
pozdravy ji vítali andělé & svatí nebe
šfané, a kde Bůh trojjediný ji korunoval
slávou, kterou nikomu jinému nedal, a jí
dal v plném shron'iáždění svatých pře
blahoslavcné přebývání. Unesen jsa tímto
pohledem volá svatý Jan Damascenský
v nadšení takto: »O jak plcsá David.
její praotec, snímž andělé ji obklopují,
archandělé ji oslavují, zvelebují síly,
plesají knížectva, v radosti plesají moci,
u vytržení jsou panstva, v slavnostním
plesu zpívají trůny, velebí ji Cherubini,
a její slávu zvěstují Serafini.<< 'l'ak všech
devět kůrův andělských vítalo svou
Královnu, tak až posud oslavují svoji
vládkyní.

Královně patři koruna, žezlo a trůn.
"šecko toto udělil božský Syn Ježíš

Kristus matičce své Marii v království

svém. Sv. apoštol Jan ve svém »Zjevenía
vypravuje, že viděl >>ženaoděnou sluncem
a měsíc pod nohama jejíma a na hlavě
její koruna dvanácti hvězd <<.(Zjevení 123
Kdo jest žena tato ? Je to bl. Panna Maria,
matka Spasitele našeho, ozdobená ko
runou nejkrásnějších ctností, které se
skví jako drahokamy. Nenít' zajisté
ctnosti křesťanské, bohuniilé, kterou by
Maria Panna nevynikala v nejvyšším
stupni. Vezmi čistotu a nevinnost. lx'do
jest mezi lidmi čistší & nevinnější nežli,
ona, kterou sám Bůh byl uchránil hříchu
prvotného a jeho skvrny, a která úzkost—
livě po celý život chránila tento největší
poklad milosti Boží -- Maria Panna!
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-„>Všeekakrásná jsi, a není na Tobě ž vyplývající z víry. .-=\_vzpomeneme—li aaa.

poskvrny,<< tato slova Písma dobře .se
hodí jen na neposkvrněnou Rodičku Boží.
Vezměme poslušnost k Bohu _— jeho
svatym příkazům -— kdo byl poslušnější
nad Marii? Anděl jí zvěstuje blahé posel—
ství, že matkou se státi ma S'yna Božího
—' Vykupitcle světa ——ena, ač nepo
znává uplně dosah slov těchto, přece
sklání hlavu svou v poslušnosti dětinné
a odpovídá: »Staniž se mi podle slova
tveho-=< Pozorujme pokoru. Poslušnost
jde s pokorou ruku v ruce. V témž
okamžiku, kdy andělskym zvěstováním
Maria Panna jest povznášena nade všecky
jiné ženy, kdy důstojnosti nejvyšší, dů—
stojnosti mateřství Božího jest krášlena,
v té chvíli jeví pokoru největší, řkouc:
—>Jájsem dívka Páněm Vizme zbožnost
a víru základ její.

Odmalička slouží Maria Panna Bohu,
zprvuv chrámě, později doma,- modlitba
byla její radosti, v modlitbě obdržela
vzkaz Hospodina skrze ústa andělská.
Vizme její trpělivost a oddanost do vůle
Boží. Mnoho bolestí vytrpěla Matka Páně,
i pod křížem státi. musela, na němž pněl
její milovaný Syn, viděti musela jeho
hrozné útrapy, slyšeti musela jeho vzdechy,
byla svědkem zloby jeho nepřátel, slyšela
pohany a potupy jemu v tvář metaně.
('litila jeho lásku k sobě i k jiným ——
a zachytila poslední jeho hled i posledni
jeho slovo. Mrtvé tělo Páně viděla před
sebou, a jako matka bolestná kráčela ke
hrobu, do něhož uložili poklad její nej—
dražší. Kdo vypíše bolesti tyto '? A přece
kdo vyrovná se také v trpělivosti & síle
ducha, s kterou snášelai ty nejhroznější
rány? VždyťPísmo samo praví, »že Maria
pod křížem stála<<. Stála, neklesla pod
tíhou utrpení. Jaká. to ctnost bohumila!

Nejen ženám, i mužům jest Matka
Páně vzorem v trpělivosti, síle a odda
nosti, a ukazuje všem, v čem tkví tyto
ctnosti: v důvěře neoblomné, v naději

.i láskou druhou,

Královnu všech ctností, na lásku čistou,
nezištnou, svatou, kde může o sobě říci,
že by se Marii Panně s ní vyrovnal?
Vždyť celý život jeji zasvěcen byl Bohu
srdce její planulo láskou horoucí k Synu.
B(ižímu, jenž ji za matku si vyvolitii
ráčil. Pro něho žila, pro něho pracovala,
sním cítila, sním se radovala, truchlila,
trpěla s ním, kdyby to bývalo bylo
možné, byla by i ráda umřela. A že
milovala Boha, bylo srdce jeji naplněno

láskou k bližnímu,
zejména trpícím. Písmo svaté nám sice
o tom mnoho nevypravuje, jen o jednom
případě vydává svědectví, kdy o svatbě
v Káni Galilejské prosila :s'ynáčka za.
chudé snoubence, ale z tohoto případu
souditi lze, že činila tak, kdykoli byl::
potřebí. Lásky a vděčnosti, s kterou lnul
k ní božsky její Syn, užívala zajisté
k dobru a blahu nuzných, zarinoucenych
a trpících. O jak slavná to byla koruna,
ta koruna ctností, která zdobila hlavu
Marie Panny již na zemi, a koruna tato
proměnila se na nebi v korunu slávy
věčné a ctnosti její v zářivé drahokamy,
kterymi vyniká nad všecky ostatní nebe—
št'any. Proto »Salve Regina<<— :>Zdrávas
Královno !<<

Maria jest Královna nebeská, jí na
leží také žezlo, odznak moci královské.
-\ jakou moc má Maria na uebesích?
Moc lásky nad nejsv. Srdcem Páně.
Láska její k Ježíšovi a láska Ježíše Krista

_k Matce, tot“ žezlo moci této nebeské
Královny, nebot láskou touto panuje nad
dobrotivostí a milosrdenstvím Božím.

Mocná jest modlitba spravedlivého a vy
může mnoho na Bohu. K vůli modlitbě
Eliášově spadl déšťa učinil zemi úrodnou.
Dokud se Mojžíš modlil s roztaženýma
rukama za bojující Israelity, vítězili tito.
Mučedník sv. Štěpán modlil se za ne
přátele své, a hle, brzy jeden z nich
Šavel obrátil se v Pavla. Monika, zbožná
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matka Augustinova, dlouhá léta se me
dlila za tohoto syna bloudícího, a hle,
Hospodin vyslyšel prosby její, Augustin
se obrátil a stal se z něho světec.

Jestliže modlitba lidí dobrých tolik
zmůže, čím více zmůže prosba a přímluva
té nejlepší, Bohu nejmilejší Matky Páně?
Proto praví sv. Alfons z ];,iguori: »Mo—
dlítby svatých za nás jsou jen modlitby
sluhů Božích; modlitba Panny Marie na—
proti tomu jest modlitba jeho vlastní
Matky, samé to Královny nebeské.<<

Moc přímluvy Mariiny \“ nebi tot
žezlo její královské. Proto voláme k ní:
Maria Panno mocná, oroduj za nasla
A sv. Bernard nazývá ji »všemohoueností <<,
.ale na »kolenouc, t. j. že zbožnou svou
přímluvou všecko zmůže u Boha. Svatý
Alfons praví: »Syn Boží jest svou při—
rozeností všemohoucím, jeho Matka pak
jest všemoená prostředkemmilostí, jelikož
od Boha všecko dosahuje zač prosí.<<
Jaka to útěcha pro nás '! My jsme dítky
Mariiny, jí Kristem Pánem umírajícím
poničené, my spoléhatí se můžeme vším
pravem na její laskavou přímluvu, Vždyť
ta Matka nejlepší neopouští dítek svých
nikdy. Jak velikou tedy máme míti důvěru
v moc nebeské Královny, jakou vřelou
nadějí máme k ní volati, k ní se utíkati
ve všech potřebách tělesnýcha ducl'iovních.
Dějiny církve dokazuji, kterak pomáhala
patronka ,nebeská všem, jednotlivcům
i celým národům. Když bývala nouze
nejvyšší, ochrana a pomoc Panny Marie
bývala nejbližší. I naše vlast, milá
Moravěnka děkuje Matičce Boží záchranu
svou před sveřepými Turky. A kdybychom

'věděli, kolik milostí potřebných vyprosila
svatá „Panna dítkám svým na svých
místech milostných, poutních! Kolik slzí
osušila, kolik srdci potěšila, kolik křížů
ulehčila, kolik nemocí zhojila,

snad ani jednoho, kdo by o sobě říci
nemusel, i já jsem kolikráte došel v_y—

kolik „

hříšníkůku Kristu přivedla. A není z nás *

slyšení u B_oha skrze Matky své mocnou
přín'iluvu. Jako koruna na hlavě. Marie
Panny nutí nás k úctě, tak žezlo v rukou
jejích vede nás k naději a důvěře v moc
i pomoc jeji.

Maria jest mocná Královna nebeská,
srdce její je trůnem lásky milosrdenství
a útrpností. Ke trůnu královu spěchají
všichni pronásledovaní, soužení, opuštění,
tam se cítí bezpečným pod mocnou
ochranou krále a otec svého.

Do srdce Mariina vložil Bůh lásku

svou, skrze ni chce rozdávati dary a
milosti své. Proto píše sv. Bonaventura:
»Trůnem milosrdenství jest Maria, matkou
milosrdenství jest Maria, v níž všichni
nalezají potěchy a smilování.<< A. nyní
slyšte a plesejte, tento trůn Mariin, toto
srdce plné smilov-ání a útrpnosti patři
nám, nebot Maria jest matkou naší.

Jako jest matkou Ježíšovou, matkou
Boží, tak jest i matkou naší. Sv. Anselm
volá: »O Pani! Když Syn Boží skrze
rl'ebe naším se stal bratrem, tehdáž 'l'y
skrze něho naší jsi se stala matkou.<<
Jelikož Syn Boží z Marie Panny ráčil
na se vzíti naši lidskou přirozenost,
učiněn jest naším bratrem. Poněvadž
však bratří musí míti tutéž matku, tedy
jest Maria Matka Ježíšova také matkou
naší. A Kristus to také ráčil potvrdili.
»Ejhle, Matka tvá,<<volal k Janovi s kříže;
„Ejhle, syn '.l“vůj,<<volal k Matce své.

»Toto slovo s kříže,<<praví sv. Augustin,
»týká se nás jako Jana. Jako Jan měl
vstoupiti na místo Vykupitelovo, tak my
máme vstoupiti na místo učedníkovo.<<
Věru krásná a významná to jsou slova!
A Maria Panna jest matkou naší povždy.
Matka naše pozemská, kdyby nás i sebe
více milovala, musi nás jednou opustiti,
aleMatka nebeská neumírá, neopouští
nás nikdy. Moc a láska její není zkrá
cená aniž uhasíná, ba naopak stupňuje
se s naší láskou, důvěrou a úctou. Trůn
jeji, tot láska, tot milosrdenství, tot:
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útrpnost, k tomuto trůnu -—srdci jejímu
mateřskému spěchejme, tam nalezneme
pomoci, útěchy, posily, tam vymůže nám
Maria milostí potřebných pro tento život,
časný i pro spásu věčnou. A jestliže
uzavřeme Marii v srdce své za živa,
uzavře nás i ona v milostivě srdce své,
přivinc nás k sobě, a obzvláště v hodince
smrti neopustí dítkyr své milene, nýbrž
pomáhajíc jim k pokání, k smíření se
s Bohem, dovede duše naše k soudně
stolici Syna sveho — božského Soudce
našeho, & bude tam mocnou za nás pří
mluvkvní. Proto nechť v nouzi &neštěstí,
v dobách šťastných & blahých, v životě
i ve smrti oči naše se obracejí k ní &
rtové naši se modlí, ruce naše se spínají
& srdce naše se pozvedá. Proto z té
duše vděčné, milující a uctivé volejme
ke Královně nebes slovy sv. Lšernarda:

\ . \ , \ ».!Řx „*5 „*

“Dobrý

Královnu nebeské vlasti,
Matko milosrdenství,
popatři na naše strasti,
na to nebezpečenství,
jež nás ode všech stran svírá
v tomto smutném údolí;
viz, jak na nás vždy dotírá
svět svou lstí a svévolí.

Evy synové neštastní
pravé vlasti hledáme;
jako dítky matku vlastní
0 pomoc Tě žádáme.
Tobě znějí naše hlasy,
k Tobě vstupuje náš vzdychr
bdi nad námi po vše časy,
odvrat od nás blud i hřích.

Pečlivá jsouc naše Matka,
buď před Boží stolicí,
Panno laskavá & sladká,
naší věrnou řečníci.
Podej nám své ruky s výše,
až pak dokonáme boj,
svého ukaž nám Ježíše,
věčný všeho štěstí zdroj.

Zdrávas, Zdrávas Královnu !
Boh. Henď'ť..

pastýř.

Kristus Pán jest pastýř dobrý,
on miluje své ovečky,
na. pastvu je dobrou vodí,
s láskou pečuje o všecky!

Ochraňuje ovečky své,
by se žádné neztratily,
aby vlci hltaví jich
ze stáda neodloudili.

Když přece některá ovce
svou vinou se Kristu ztratí,
tu on jako pastýř dobrý
s láskou spěchá ji hledati.

Laskavé ovečku volá;
když ji najde, raduje se,
k srdci svému ji přitiskne
a nazpět do stáda. nese.

Avšak některá ovečka
nalézti se Kristu nedá,
ačkoliv po léta mnohá
stále volá. ji a hledá.

Přiveď národy již všecky,
Kriste, do ovčince svého,
aby všickni lidé znali
Tebe — pastýře dobrého!

() ty ovečko zbloudilá,
svedena od světa zlého,
pojď a. pospěš rychle zase
v náruč pastýře dobrého!

K Ježíši Kristu pospíchej,
neposlouchej nájemnika,
který, když vidí, že vlk jde,
stádo opouští -— utíká!

A tu vlk podle libosti
ovce lapá & rozhání,
poněvadž nájemník zmizel
a nikdo ovci nebrání.

Kristus Pán jest pastýř dobrý,
on své ovce tak miloval,
že za ně smrt přebolestnou
podstoupiti nelitoval.

Ovečky své vysvobodil
:; moci ďábla pekelného;
kdož by tedy nemiloval
toho pastýře dobrého?

Kdož by s radostí nespěchal
Kristu Pánu do náruče,
když vždy láskou nevýslovnou
srdce jeho pro nás tluče?

Když hlasem svým přelaskavýnz—
>P0jdte ke mně všichnilc volá„
kdož tu pastýře dobrého
hlasu uslyší, odolá?

Ježíši, pastýři dobrý,
vroucně Tebe milujeme,
že Tě chcem vždy posloucham?
svatosvatě slibujeme!

Chraň nás vždy před těmi lidmi,
kteří beránky se staví,
ale uvnitř opravdu jsou
vlci hltaví a draví!

Ježíši, dej, by Tvé slovo
brzy se již vyplnilo,
by ve světě jeden pastýř
& jen jedno stádo bylo!

A když všichni poznají Tě
a. Tě budou milovati,
jistě s Tebou v nebes vlasti
věčně budou přebývati!

F. Vrátili.
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Boží Tělo
Rozjímání o nejsvětější Svátosti oltářní.

lavnost Božího Těla jest z nej—
velebnějších slavností naší svaté
církve. Kdo má srdce tak tvrdé,
že by nebyl rozradostněn, vida,

kterak Syn Boží, Ježíš Kristus v slav
nostním průvodu mezi námi 'se ubírá.
Či není to důkaz jeho
nesmírné láský, že
nespokojuje se, aby—
chom ho sami Vý—
hledávali v chrámu
Páně, kdež přebývá 
pod nepatrnou způ—
sobou chleba, ale že

spěchá iven pozdra- _ (
viti své věrné; víru "
upevniti jejich a roz—
ohniti liknavé k větší

a účinnější lásce.
Kdýbýchom si častěji
připamatovali tuto
jeho lásku, zda zůstal
by někdo liknavý a
nepřistupoval bý'ča—
stěji ke stolu Páně
a spojoval se s ním
co nejúžeji? Zda byl
bý pak někdo ne
uctivý ku Svátosti,
v níž mezi námi pře
bývá? Proto uva
žujme dnes 1. zázrak
lásky, kterýž božský
Mistr ukazuje, přebývajc mezi námi,
2. varujme se nevděčnosti, kterou ho
nevděční ctitelé urážejí.

Zázrak lásky.

Svatý Tomáš Aquinský, _velký ctitel
nejsvětější Svátosti oltářní, jmenuje ji
Svátosti láský, Svátosti dobročinnosti.
Kdýž božský Spasitel věděl, že nebude
již dlouho na světě a odejde k svému

nebeskému Otci, chtěl zanechatí lidem
nějaký důkaz své láský. Kdo má věrného
&pravého přítele, který zaslouží si tohoto
čestného názvu »přítele<<rád by byl, kdýbý
co nejčastěji se s ním mohl setkati a
déle s ním pobýti. Proto říkávalo se za

starých dob: přátelé,
kteří dobrovolně da

leko od sebe býdlí,
nejsou žádnými
přáteli. »Přede dnem
sla v ným veliko—
nočním věda Ježíš,
že přišlahodina jeho,
abý šelz tohoto světa
k Otci: kdýž miloval
své, kteří byli na
světě, až do konce
je miloval.<< Kristus
miloval své »až do

koncex, nebot tím že
ustanovil připoslední
večeřivelebnou
Svátost oltářní,
ukázal svou horoucí

touhu, aby stále byl
s námi spojen. Náš
milý Spasilel neu
stanovil této Svátosti
dříve, až již z tohoto
světa odejíti měl,
neboť pokud zde po
33 let žil a s lidmi

obcoval, jim dobré prokazoval, u nich
dlel, byla jeho láska k nim jaksi uspo—
kojena, Když však přiblížil se čas, že
měl vrátiti se, odkud přišel, byla jeho
láska ještě více rozohněna a použiv své
všemohoucnosti a moudrosti, našel zá
zračný, podivuhodný prostředek, že spojil
se sice se svým nebeským Otcem, ale ne—
rozloučiv se s námi, se svými přáteli. Zůstal
s námi ve spojení, založiv Svátost lásky.
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Jistý zbožný spisovatel pravi: »Zda i ale je—lioltař i ze dřeva a někdy bohužeí
se mi, že nemá laskavé něžnosti Ježíšovy, »
kdo zavídi lidu israelskému, že byl tak
šťasten, viděl, slyšel a pozoroval Spasitele,
který bydlíl mezi nimi. Ptáte se proč?
Bydle v oněch zemích, byl snad zaroveň
ve více obcích, kdež se mohli kochati
jeho milou přítomností? Nikoliv, chodil
ve své vlasti 5 místa na místo, jednou
kazal v tom místě, jindy v jiném, mnozí
podnikli často velikou pout, aby ho mohli
uzřiti a slyšeti. Nebylo tedy štěstí tehdy
žijících dokonalé, jen někteří byli tolik
šťastni, že mohli. těšili se ze sladké při—
tomnosti Ježíšovy. U nás však přebývá
zároveň ve všech dědínách, ve všech
městech, jest přítomen ve všech kostelích
a můžeme užívati jeho přítomnosti, kdy—
koliv chceme, aniž potřebí, abychom
k tomu cílí vykonali nějakou obtížnou
a dalekou cestu. i\flůžeme s ním mluvití

jak dlouho chceme, libo—li něm jen
chvílenku nebo celý den, rád vyslyší
naše tužby, naše Stesky, vše co nás tíží.
".lÍehdy, když žíl mezi lidmi, byl skoro
cizincem, nebot musel jako smrtelný
člověk ze světa brzy odejíti. Mezi námi
dlí však stále, jest nesmrtelný, jsme
ujištění, že neopustí nás do nejdelší
smrti, že zůstane s námi na věky věkův
až do konce, i'ievzdálí se ani na oka—
mžik, vždyt řekl: »Ejhle, ja jsem svámi
po všecky dny, až do skonání světa.<<
(Mat. 28, 20.)

Jak jsme vyznamenání, nebot ač
sedí Syn Boží na pravicí Boží obklíčen
všemi knížaty nebeskýnii, kteří se mu
klanějí a jej velebí, přece nechce tak
mezi námi dlíti, abychom se ostýchalí
přiblížiti se k němu. Nikdo se nepo
třebuje bati, neboť byl tak milostiv, že
skryl svou velebnost pod nepatrnou
způsobou chleba, jakoby chtěl důvěrně
mezi námi přebývati. Bydlí nejen v roz
košných krajinách, ale všude sídlí, nejen
v přenádherných, důstojných chrámech,

i méně krasný, přece v něm bydli, a
spokojí se, hoří—lijen několik svíček.
Přijímá všechny, ať jsou vznešeni čí
chudí, volaji—liho, vstoupí nejen do domůl
pěkných, ale i do nejchudší chatrče,
k bídákoví, jímž snad kde kdo povrh-uje.

Můžeme—li tak velkou lasku pocho—
piti? Zajisté ukázal nam Ježíš Kristus
ustanoviv velebnou Svátost oltářní svou

lasku způsobem podívuhodným, zanechav
nám »zazrak lasky <<.

Varujme se nevděčností.

Uvažujíce tuto převelíkou lásku
našeho Spasitele snad si pomyslíme
s jakou asi toužebností chvatají všichni

.ke trůnu, na němž sídlí božský Syn.
Ale jsou mnozí, jímž není trůn Ježíšův
trůnem sdílně lásky, ale trůnem hněvu.
Nechtějí porozuměti jeho milosti, neradi,
snad jen nuceni okolnostmi přijímají ho
za hosta do svého srdce. Mnohým zdá
se býti Ježíš tyranem, vetřelcem, který
zmocnil se onoho trůnu nikým nezván,
nechtějí ho uznati za krále mirumilovného,
rozdávajícího milosti. Malo jest vyvo—
lených duší, které by ho vítaly, jako
kdysi při jeho posledním slavnostním
vjezdu do města .lerusalema, aby oslavili
jej tím více 5 palmami.

O'nemocní-li někdo z nás, hned hle
dáme pomoci, napřed užijeme snad
domacich osvědčených prostředků, ne
pomohou—li, obrátíme se na lékaře, je-li
pak hůře, požadame snad ještě jiného
odborníka, by nás navštívil a poradil, co
nutno činiti. Hle, jak jsme starostlivi o
své tělesné zdraví a jak netečni o zdraví
a spásu své nesmrtelné duše. Hřešilijsme
a jak dlouho trvá, než se odhodláme
vynajíti nebeského lékaře, svěřiti se mu'
a poprositi o úlevu. Ježíš jest naším
nejlaskavějším, nejochotnějším lékařem,
který chce shojiti všechny naše slabosti,
zbaviti nás všech neduhů; nuže vyhle
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dávejme ho často. V ráji zakázal Bůh
prvním rodičům pod trestem smrti jisti
ovoce se stromu, který byl uprostřed
ráje; Adam a Eva neposlechli a byli pak
od Boha dle zásluhy potrestáni. Nám
však poroučí Bůh, abychom jedli jeho
nejsvětější tělo & pili jeho nejsvětější
krev, a učiníme—li tak, příslibuje nám

_život „věčný ——a kolik jest nevděčníkův
a netečníků, kteříbuď vůbec neposlechnou
"tohoto vyzvání nebo přijdou jinými do—
nuceni, neradi.

Je-li mnohočlenná rodina, jejíž
jednotliví údové jsou rozptýleni po širém
světě a sejdou—li se jednou v domě
otcovském, jakou radostí jest naplněno
srdce rodičův? A čím déle prodlévají

, tyto dítky u otce, čím častěji shroma—
žďují se u jeho stolu, tím větší radost
má. Dítky vděčné, dobré používají mile
rádi každé příležitosti, aby potěšily se se
svým otcem, dítky nevděčné vyhýbají
mu, nepřijdou k“jeho stolu, leč velmi
zřídka, jsou-li nějak donuceny. I my
všichni, jako synové a dcery Otce ne
beského jsme zváni k jeho stolu, abychom
„mohliposilnění býti chlebem andělským;
chceme býti připočtení k dítkám vděčným,
které často vyhledávají dům otcovský,

“či k nevděčným, které co nejřidčeji při
cházívají ? Jak milují poddaní krále, který
jest přístupný, k němuž může každý,
1nejnepatrnější zjeho poddaných, kdykoliv
chce, přijíti, kdo má nějakou záležitost,
.kdo potřebuje pomoci, jistě přijde k ta
kovému lidumilnému panovníkovi. Spě—
chejme i my rádi ke trůnu našeho nej

' výše milosrdněho krále Ježíše Krista.
Bůh, který sídlí na našich oltářích, jest
týž, který trůní na nebesích, není rozdílu,
leč že zde na zemi skryta jest jeho
velebnost, již zářiti nechává na ířěbi
v “plné velebnosti. Nebesa plna jsou
slávy jeho, vyvolení Páně bez ustání
pozdravuji ho chvalozpěvem: svatý,
svatý, svatý Hospodin zástupův. Vše toto

opakuj e se neviditelným způsobem vnašich
chrámech, i my měli bychom podobné
zpěvy chvály, díkučinění & prosby před—
nášeti. A kolik jest nevdečníků, kteří
neuctiví jsouv kostele, neteční při prů—
vodech, při nichž Ježíš Kristus nošen
bývá ve velebné Svátosti oltářní. Ba
jsou lidé, kteří přijímají ho, neočistivše
svěho srdce ode všeho zlého a dopouštějí
se hrozného hříchu svatokrádeže. Když
Jidáš zradil svého Pána a Mistra, po
líbil ho; podobně i vydávají Ježíše v ruce
nepřátel, poznovu přibíjejí ho na kříž,
kteří, místo aby přijali milosti, dopouštějí
se hrozného hříchu.

Ale jak často najde takové zrádce
trestající spravedlnost Boží.

VB., universitním městě, šli 1.dubna
1852 studenti pozdě v noci domů z ho—
spody. Jeden z nich dovolil si nemístný
žert, šel k faře, zazvonil a vyřizoval:
v ulici... č... je těžce nemocný, který
chce býti zaopatřen. Kněz šel a ovšem
nemocného nenašel, hledaje v sousedních
domech, byl od některých posmíván &
jinak zneuctěn. Uplynula dvě léta; dne
1. dubna volán byl kněz v městě C.
k nemocnému studentovi; byl to týž,
který si dovolil onen nemístný žert. Při
zkouškách propadl, onemocněl nervosítou
a na usilování rodičů chtěl se dáti za

opatřiti. V noci zavolaný kněz hned po—
spíšil, ale sotva že překročil práh svět—
ničky, v níž student ležel, nemocný
skonal, aniž se mohl s Bohem smířiti.
Odešel na věčnost, nepřijav rl'oho, po
němž tolik toužil a kterého právě před
dvěma lety ze žertu honil po ulicích a
vydal jej k smíchu. Kéž našel milosti
vého a milOsrdného soudce!

Až ponese kněz o průvodu Božího
Těla našeho Spasitele ku čtyř oltářům,
vzpoměňme si na lásku, již nám dokázal
Syn Boží založív tuto velebnou Svátost,
aby nám byla pokrmem k životu věčnému.
Umiňme si, že chceme počítáni býti
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k jeho věrným a vděčným dítkám,
které ho nechtějí uraziti žádným ne
vděkem a že vždy pamětlivi budeme | jeho stáda.

n;)()

důkazů lásky a jej chceme milovati ze
vší duše své & býti dobrými ovečkami

Igndt Zhd'nel.

P. Dominik a Jezu maria

Zivotopis sv. Jana z Kříže.
Hlava pátá.

Svatý Jan slibuje prvotní přísnost.
Několik připomenutí o životě řeholním.

Svatý Jan přioděn bohatým rouchem
chudoby & pokání, ozbrojen plnomocí,
opatřen dopisy, odebral se ihned do Avily,
kde vyplnil s největší věrností všechna
od" svaté Terezie mu uložená pořízení a
spěchal, by již již ubytovati se mohl na
místě odpočinutí svého, v osamělém,
tichém domku Dirvela. Přál si toužebně,
by P. Antonín s ním hned jíti mohl;
ale Bůh, jenž sv. Jana prvním kamenem
úhelním si byl v-yvolil, již to tak zařídil.
že P. Antonín, toho času převor kláštera
v Medině, čekati musil na P. provinciála,
do jehož rukou úřad svůj měl vložiti.
Chystal se tedy sv. Jan sám s jedinkým
nádenníkem vše potřebné v Dirvelu opra—
viti & zaříditi. První jeho Cesta při pří—
chodu na toto místo, byla návštěva nejsv.
Svátosti oltářní; a když si zde byl po
žehnání krokům svým vyprosil, šel ve
jménutohoto svého nejvyššího Pána. do
domku svého, aby chutě ruku k dílu
přiložil. Velmi pečliv byl u výzdobě stěn,
jež okrášlil způsobem sobě vlastním, ne
však příliš oblíbeným. Ozdoby ony byly;
kříže a umrlčí hlavy. Němými těmito
známkami na holých stěnách káže tu',
co již před tím byl v srdci uvážil, že
křesťan na světě musí trpěti, ale utrpení
tohoto života že jsou krátká, ježto smrt
je ukončuje, jak i sv. Augustin vše to
krátkým zove, co se jednou končí. Dvě
velké věci, jimž nikdo ve světě neujde:
Utrpení! Smrt! Umříti musíme, trpěti
máme. Utrpení neujde nikdo v životě
tomto; blaze tomu, jenž si vyvolil pravé
utrpení, kdo rád by žil pohodlně a prost
všech starostí, bolestí a těžkostí, ten ať

'
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s pozorností uváží slova medoůstného sv.
Bernarda: »Co jest království Boží? Je
to spravedlnost, pokoj a radost v Duchu
svatém. Nepozoruješ, že radost jest až
naposled ? Alemy, neblahé dítky Adamovy,
skáčeme pochybeně přes spravedlnost
i pokoj a chceme to, co až na konci
jest: ,Ra'dostí již na začátku míti a tím
převracíme všecko. Převrácený pořádek
není však nikdy trvanliv; jako pro boha—
prázdné není žádného pokoje, tak také
není pro ně radosti. Duše se musí nej—
prve přičinitio spravedlnost (souhrn všech
křesťanských ctností), cOž bez křížů a
sebezapírání nejde; pak musí pokoj
snažně hledati, kterýž pouze v překonání
sebe- namáhavě získán bývá & teprve
potom uchopí radost, ano sama od ra
dosti uchvácena bývá. <<

A tyto veliké myšlenky a pravdy
o životě a smrti, 0 čase a věčnosti vy
jádřil, jak již podotknuto, svatý Jan

. v podobě křížů a umrlčích hlav na stěny
své_svatyně. Nebylo sv. Augustinu do
přáno, aby slova svá do kůry stromů
vrýti, ve skály vtesati mohla tak celému
světu čitelnými je učinil, v tom však
nebráněno sv. Janu, jenž na stěny svého
chudého domu svým věrným naznačil jich
každodenní dílo velikými, srozumitelnými
písmeny: »'J.“rpěti,pak umřítix

Tato práce ve výzdobě příbytku byla
světci tak milou, že teprve pozdním ve—
čerem a nedostatkem světla od ní upustil
a si vzpomněl, že ani on, ani jeho ná—
denník dosud ničeho nepožili. Když si
byli sporé sousto ve vesnici vyžebralia
v tichosti pojedli, položil se každý na
místo, jež našel, by odpočinul. Taková
byla první noc v Dirvelu. Ranním jitrem
vstal svatý Jan oblečen v drsné, kající
roucho, vlastně pytel, jež jej sv. Eliášovi,



neb sv. Janu Křtiteli připodobňovalo, by
u vroucí modlitbě Pánu se přiblížil. Nej—
živější Věrou, jaká jen z lásky prýštiti
může, jsa proniknut, vrhl se s nevýslovnou
radostí na kolena, by se Pánu dal v obět
kajícnosti a lásky, i vyznívalo srdce jeho:
»Konečně, ()můj Bože, přišel onen šťastný
okamžik, v němž se nerozděleně tvé svaté
službě věnovati mám. Stojím na“počátku
dráhy životní, k níž jsi mne povolal a
k níž jsem se puzena cítil. Pohled na
mne klečícího jako obět' u tvých nohou,
připraveného v lásce k tobě se ztráviti.
Učiň, () Pane, abych s oděvem prvých
karmelitů i jich velkého ducha přijal a
a starého člověkaúplně odložil. Pomním-lí
velikosti toho, co začínám a toho, co přijde
ještě, cítím tím více slabost svou. Strašlivou
opovážlivostí bylo by to ode mne, jenž
to své bídné nic poznávám, kdybych se
uznával sám způsobilým k tomuto životu,
aniž spoléhal na zvláštní tvou pomoc.
Nikdy taková myšlení nevstoupila v srdce
mé; vím to a vyznávám, že jen v tvou
všemohoucí pomoc důvěřuji. Má býti
vztýčen prapor pokání; to není dílem
těla a krve; tvého světla potřebuji, můj
Otče nebeský! Odříkám se neodvolatelně
všech tvorů, objímání z celého srdce kříž
tvého klanění hodného Syna. Ve kříž

' jeho kladu čest svou, jeho jméno bude
jménem mým a mojí touhou nejhorouc—
nější, aby celý svět kříž vlasce objímal.<<

To byla řeč pokorného Jana; pokora
ahrdinnost jsou nerozlučitelnými přátelí,
neboť, jakmile nikdo v sebe, ve své ná—
hledy, vlohy, úsudek, ctnosti nedůvěřuje
a sebe sama se obává, bude i ve věcech,
jež Bůh takovýmto seboupohrdajícím
ukládá, svou důvěru nezvratné v Pánu
skládati. Vědom si své slabosti přitahuje
takový člověk k sobě sílu s nebes. Proto
píše sv. Augustin: »V pokoře jest všecka
síla, křehkost však v každé pýše.<<

Od konce září do adventu zůstal
sv. Jan sám v Dirvelu. Střelhbitě roznesla
se po celém okolí pověst o jeho svatosti.
Chudí rolníci znamenaj íce takový způsob
života, nemohli se dosti vynadiviti. Casto
spěchali do klášteříčka, kde mlčící a přec
tak zřejměmluvící chudoba a odloučenost
vzbudily v nich touhu po klidu srdce,
po onom neviditelném pokladě, který
když člověk má. všeho ostatního lehce
&rád postrádá. Ano, tot mocná, výmluvná
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řeč němých klášterních zdí, že mlčenínr—
svým poučují, jak z hluku světa v ko-
můrku srdce vejiti; v ní Boha svého
hledati, jeho hlasu naslouchati & jeho
pokoje požívati možno.

Don Antonín z .Heredie složil při
příchodu svého provinciála svůj převorský
úřad a odebral se 25. listopadu 1586
do Dirvela. Provázel jej kněz jeho kláštera
a jeden bratr laik jménem Josef. Kněz
tento byl však tak slabého zdraví, že
za 7 měsíců byl nucen navrátiti se do
svého kláštera zmírněné řehole. Noc přede
dnem, kdy sv. Jan 5 donem Antonínem
a bratrem Josefem Bohu se zasvětiti_měli,
byla probděna u vroucí modlitbě. (Jasně
ráno sloužili mši sv., po jejímž ukončení
klečíce před nejsv. Svátosti slavnostně
slíbili, že věrně až do smrti zachovávati
budou v řeholních pravidlech prvotní
přísnost, jak ji sv. Albert, patriarcha
Jerusalemský &papež Innocenc IV schva—
lili. Totéž učinili bratr Josef. Dle obyčeje,
jejž sv. Terezie u svých řeholnic zavedla.
zvětšili i svá jména. l). Antonín přijal
přídavek & .lesu (od Ježíše) sv. Jan a.
Cruce (z Kříže) a bratr Josef a Christo
(od Krista). Jich jednomyslné předsevzetí
bylo: »Utvořiti rodinu, jejíž členové byli
by jedno srdce a jedna duše a často si
připomínali, že Ježíš Kristus za nás na
kříži umřel.

Někdo by si mysliti mohl, proč právě—
na toto jediné měli členové stále myslíti'?
Stalo se tak proto, že myšlenka na pa—
mátku obětavého Syna Božího obzvláště
do srdce vštípena má býti těm, kdož
posvěcení jsouce, při posvátném úkonu
vyslovují slova: »To čiňte na mou pa—
mátku.<< Právě tam, kde se rozhodly duše—
následovati chudého, trpícího, až k smrti
poslušného Syna Božího, může nejsnáze
pěstována býti vzpomínka a uvažování
smrti Krista Pána. Výmluvně vybízí svatý
Bernard, aby upomínka na trpícího Be—
ránka Božího v srdcích křesťanů i rodin
křesťanských oživována byla, když praví :

»Protože jsem od svého obrácení
poznal, že mi kytice ctností schází, proto
osvojil jsem sobě věnec myrtový, uvitý
ze všech bolestí, hořkosti a strádání mého
Vykupitele, jež od mladosti své vytrpěl,
z námah, jež při kázání zažil, z obtíží.,
jichž mu na cestách snášeti bylo, z bdění
při jeho modlitbách, z pokušení při jeho,
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__---.—.tu,ze slzí při jeho utrpení, z osidel,
,=_'Žslovům jeho kladli, 7. nebezpečí mezi
falešnými bratřími, ze zlého s ním jednání,
z uplvání, bičování, posměchu a potupy,
trním korunováni, konečně z bolesti všeho
druhu, jež pro spásu světa snášetí musil.
thx-znaljsem, že pravá moudrost v tom
záleží, abych o těchto věcech přemýšlel

poznal, že znich jedině dokonalou
spravedlnost, plnost moudrosti, bohatství
spásy _své a přebytek zásluh obdržeti
mohu. V nich jest ona moc, jež mne
7. potupy pozdvihuje, ve štěstí mírní,
mn..—po královské cestě mezi dobrem a
a zlem tohoto života udržuje a od ne—
oezpečí obou kraj ností chrání. Proto usta
vičně slova o těchto předmětech vycházejí
„_ jak sami víte ——z úst mých; je mám
ustavičně v srdci sve'm, jak Bůh ví; často
vyskytují se ve spisech .mých, jak každý
čísti může a nejvznešenější íilosoííe, již
na tomto světě mám, záleží v tom, abych
Ježíše ukřižovaného poznal.<<

.\no Ukřižovaného, ale nejen jako
krvácející obět na kříži, ale křižovaného
po celých 33 let v srdci tím nejtrpčím
utrpením, Ukřižovaného, jehož oběť již
při vtělení počala a na Kalvarii skončila,
nekrvavě pak až do konce světa v oběti
nejsvětější na oltáři přinášena bude,
Ekřižovaného znáti, tomuto věčnou láskou
milujícímu, s největší pokorou a trpě
livostí krutým utrpením a smrti radostně
se odevzdavšímu Zenichu duší rozuměti,
v myšlenkách, v srdci jej nositi, nevy
slovitelným duševním okem naň patřiti,
fot“ škola všech ctností, zbrojnice proti
nepřátelům našeho blaha. Uvažování utr
pení Páně, ne tak těžké pro věřící &
vděčná srdce, nadto tak jednoduché a
pohnutlivě v křížové cestě ave význačných
bodech v bolestném růžencí vytknuté jest,
„jak podotýká sv. Bonaventura, schopno:
»It'vé srdce a myšlenky od světských a
smyslných žádostí vzdálití ak duchovním,
nebeským věcem pozdvihnouti. Ono ti
poví, jak máš smýšleti, mluviti, o čem
pomlčeti, jak jednati, bude ti ostruhou
ku hrdinnému sebezapírání, v něm je
dokonalé měřítko ku skutkům a zane
chání, a vydatná studnice v každé nouzi
otevřena. .Isi—lipotřeben, uvažování o
snu—tiPáně tě obohatí, v temnotě osvítí,
nevědomé ku pravé moudrosti přivede,
“ví-dě a necitelné naučí jemnosti & milo—

srdenství, slabým a klesajícím bude silnou
podporou; malomyslného OZlJl'Ojíodvahou,
úzkostlivému a rozhořčenému vleje v srdce

: útěchu. Hříšné obrací ctnostmi svými,
studeným a vlažným jest oteplujícím
ohněm; unaveným a mdlým poskytuje
občerstvujícíl'ío pokoje, rozveseluje a potě—
šuje nevyslovitelnou radostí zarmoucenú
& Opásá těžce pokoušené páskou svaté
čistoty.<< A právě tato vzpomínka na
Ukřižovaného, ()jak mnoho vymizela ze
srdcí věřících! Jak málo chuti a ochoty
jeví lidé ku čtení a uvažování utrpení
Páně! Jest snad tam láska, kde vzpo—
mínka na milujícího uhasla, aneb alespoň.
se častěji neobnovuje &neudržuje? Chceš
poznati, píše sv. Vavřinec .lustiniani, čím
jsi bohat? Vzpomeň, co miluješ. Chceš
poznatí, co miluješ? Vzpomeň, nač pře—
mýšlíš! Kdyby tak sv. František z Assisi
mezi námi žil a shledal, jak z rodin
lepších obrazy Ukřižovaného se stěn,
knihy o umučení Páně z knihoven se
odstraňují; jak pátky a půst, památka
to utrpení Ježíše se znesvěcují aneb zane—
dbávají, () jak by s očima od nevysýcha
jících slz zalitými obcházeje, těm, kdož
by se ho po srclcervoucím zármutku jeho
otázali, milionkrát říci musil: »Pláči,
poněvadž láska není milovánaa

Kdo však této něžné řeči nerozumí,
tomu nechť sv. Bernard v pěkné parabole
jako v malém zrcadélku vše vysvětli.
»Hrál jsem si na ulici a v komnatě krá—
lově byl nade mnou ortel smrti vyrčen.
Králův jednorozený syn slyšel to, odložil
korunu, vyšel bosýma nohama, pytlem
jsa oděn, posypat svou hlavu popelem
a plakal a hořekoval nad tím, že jeho
ubohý sluha k smrti jest odsouzen. Vidím
jej, jak náhle vychází, divím se té novotě,
ptám se po příčině toho a slyším ji. Co
mám dělati'? Mám si vdále hráti a jeho
slzám se vysmívati? Síleným bych byl,
kdybych tak učinil, jej neposlouchal a
s truchlícím neplakal. Odkud ta moje
bolest a bázeň? Odtud, že z velikosti
prostředků, jichž pro mou záchranu užití
musil, i na velikost sveho neštěstí soudím.
Neznal jsem svého nebezpečí, domníval
jsem se býti zdrav, a hle! Syn Panny,
Syn Nejvyššího byl vyslán... On má
býti usmrcen, aby vzácný balsám krve
jeho uzdravil rány duše mé. Pomni, jak
těžkými musily býti rány tyto! Kdyby
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nebyly smrtelny až k věčně smrti, ne
bylo by třeba bývalo Synu Božímu umříti,
aby je zhojil... Syn Boží má utrpnost
a pláče, & člověk, jenž dle práva trpěti
má, se směje! Kdy že se směje? Vždycky,
když pod trním korunovanou'hlavou jsme
změkčilí; když na statcích tohoto světa
lpíme, a přece Spasitel. náš pro nás
chudým se stal; když nechceme se pře
máhati, svou pýchu krotiti, když všemu
lépe rozumíme, a přece náležíme Pánu
-a Mistru, jenž až k smrti kříže byl po—
slušcn, až k potupě kříže snížen. Tot
oním smíchem, jenž však jednou v hořký
pláč a později v neplodné kvílení „se
Ol)rátí.<<

Den, v němž svatý Jan z Kříže,
P. Antonin a Jesu, a bratr Josef a Christo
sliby složili, byl právě první neděli
adventní, 28. listopadu 1568. Novému
řádu nebo lépe řečeno k prvotním pra
vidlům se vrátivšímu řádu byli všichni,
jak světští lidé tak i duchovenstvo na—
kloněno. Známa jest péče, s kterou usi—
loval papež Pius V. z řádu kazatelského
& starostlivý král Filip“ II. španělský o
ryzost víry a obnovení kleslé klášterní

'kázně. Bylo to .dobrým znamením oné
doby aje to dosud potěšujícím znakem
každého křesťana,když schvaluje obnovu
a zavedení přísnější kázně v kláštcřích.

Kdo však opovržlivě a hanlivě o
klášteřích se vyjadřuje, jedná jako dítě,
jež se chce vydávati za učitele své matky,
za moudřejší své matky, nebot církev
Boží, svatá matka věřících Duchem sv.
vedena, vždy klášterům jest příznivou,
je za své pevně hrady, školy lásky Boží
a vědy považuje. 'Proto je špatným zna
mením doby, když se život řeholní pod
ceňuje, napadá a vývinu jeho se brání.
Nebude zbytečno, když několik myšlenek
o této věci hlouběji proberemel) '

]) Poslyšme, cootom bohabojnýaduchaplný
muž, ctihodný S. Job, c. k. dvorní kaplan, bývalý
zpovědník Jejího Veličenstva císařovny Karoliny
rakouské, okolo roku 1830 veřejně pravil: Duch
času jest nepřítelem mnichův a klášterů. Pokud
jich ještě nezrušil, dopřává,jim takřka jen dýchatí,
a to pod tou podmínkou, aby_ se světu a duchu
světa přizpůsobili, což však smrti duchovního života
se rovná, nebot jinými slovy míní se tím: Máte
zůstati na živě, abyste pomalu umírali, abyste
zponenáhla sebe vraždili, abyste bezeetně a ne
oplakávaně umírali. eho se můžeme nadíti od
takového znamení doby? Bojím se o evangelium.
S evangeliem uveden ve svět i evangelický apo

_ \

To nejdokonalejší, co si člověk zvolit?.,
může nebo lépe řečeno k čemu jej Bůh-_
povolati může, je svatý stav řeholnt.
»Chceš—li dokonalým býti<<, praví věčná
Pravda, »prodej, co máš, rozdej chudým
a budeš míti poklad v nebi, a pojď, ná—
sleduj mnel<< Stav řeholní je tak vzne—
šený, že s pozemskými dobry se ne
srovnává, naopak všecka jeho síla a
dokonalost v chudobě spočívá. Ne sice
jedině v zevnější chudobě, v hrubém
oděvu, strohě a špatné stravě, tvrdém
lůžku, úzké celle —-neboť věci ty, jedno—
stranně jsouce prováděny, svádějí lehce
k samolibosti & duchovní pýše; avšak.
vznešenost stavu řeholního jest něčím
duchovním, majícím základ svůj spíše
v chudobě ducha, v leposti a prostotě—
mravů, v tichém klidu, ve vnitřní sro-
bodě od každého stvoření, kterážto chu-'
doba dodává teprve vnější chudobě ceny.
trvání & platnosti. Stav řel'iolní je tak
nebeský, že plodí panny & kajícníky, je
tak šlechetný a výborný, že člověk pro
něj to nejdražší: otce, matku, bratry,.
sestry i vše, co má, opustiti musí: je

štolský způsob života; když však tento způsob
života jako jedovatá rostlina násilně vy'mýtěn býti
má, lze—litu očekávati, že evangelium v životním
svém principu napadené dále žíti bude? Bojím se—
o evangelium. Kdo to byli, již po apoštolích až
po naše časy národům ve tmě a stínu sedíeín:
evangelium zvěstovali? Kdo rozžal světlo víry
v nejprvnějších stoletích ve Španělsku, Francii,
v Anglii, Německu, Rakousku a v krajích severních?
Kdo v pozdějších stoletích poklad evangelia pře
nesl přes ocean k divokým kmenům nově objeve
ného světa? Byli to mužové, kteří s úřadem apo
štolským také i přísný způsob života apoštolů si
osvojili; mniši, již v klášteřích k úřadu apoštol“
skému se vzdělali a otužili; řeholníci, kteří v peci
svatého rozjímání k takovému ohni lásky se rozžha
vili, že byli pak s to, aby tolik svízelův a útrap
překonali. A když by se tyto školy zrušiti měly,
odkud přijdou v budoucnosti apoštolové, již by
evangelium dále rozšiřovali? Na vysokých školách
vzdělávají se učenci, ale k apoštolskému úřadu
vyžaduje se více než učenosti, totiž »ohnivých

_jazykůc, darů Ducha svatého. Tyto však nesestou
pily do síně Šalomounovy, kde vykladači písma

s Kristem a o Kriswypravovali, ale sestoupilydo osamělého domu, e učedníci Kristovi s Marií,
jeho Matkou, shromážděni, jednomyslně v mo—
dlitbách pohříženi byli. Kdo bude s útěchou na
rtech navštěvovati nemocné? Kdo u lůžka opu
štěných umírajících, zvláště ve velkých městech,
až do posledního vzdechu státi & je v těžkém boji
štítem víry chrániti? Kdo ve zpovědnicích'pečovati
o spásu hříšníků? Snad ten malý hlouček kněží
farních? Ti nestačí ke všemu. Nechte zajíti klá—
štery a naplní se svět bídáky a chuďasy všeho
druhu.
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!ak choulostivý, že kdybychom se ohlíželi,
kdy ruku na pluh klademe, ihned pro
nebo nescholinými se stáváme. Stav
řeholní má již zde na zemi to nejvyšší
účelem, což sv. František Saleský tak
mocně vyjádřil slovy: ».lediný —-—Jedi
nému! Celý -— Celému! Jediné srdce 7—
jedinémuBohu! Jedinouduši “jedinému
Pátfiu <<Mají sice \šichni lidé tento cíl,
ale zatím co křesťan i ve spojení se
shořenímí k Bohu blížiti se smí, má
osoba řeholní pro sliby své povinnost
.se zdokonalovati a pilně se snažiti, aby
stvoření opustila, nad ně se povznesla
a pouze a jedině Boha měla. A k tomuto
vznešenéinu cíli kráčí stav řeholní po
těžké a ctihodné cestě, cestě křížové,
nebot“ život v řádě jest vlastně doslovné
následování Ježíše, nejen učícího a půso—
bícího, ale popředně Ježíše chudého,
trpícího, ukřižovaného. Proto nepostačí
.us-obě řeholní, aby se chudou stala, od
světa nic nechtěla, aby se vyprostila
z těla a krve, od všech drahých; ale
ona musi též úplným ode\-'zdání1'n své
vůle, na kříž poslušnosti připevněna býti.

Tak jako Pán Ježíš nesestoupil s kříže,
ale na něm až do smrti setrval, právě
tak musí řeholník na kříži svém zůstati
tak dlouho, až životní jeho úkol klidnou
smrtí se ukončí. .-\ poněvadž v řeholi
člověk člověku musí býti poddán, člověku,
který snadno a často jinak smýšlí než
Buh, člověku, jenž tak málo umí tím
způsobem vésti a řídili, jak to jemný
lhih činí, proto v řeholi není nikoho,
jenž by i při dobré vůli nebyl trpícím,
zraněným a ukřižovaným. Mezi nebem
a zemí vise stravoval se božský Beránek
v plameni svého láskou hořícího srdce,
a právě tak i řeholní osoba nad pozemské
věcí povýšena nebe klidně čckajíc, visí
na kříži bezvýminečného obětování a
ztravuje se v peci těžkých bojů &námah.
Proto je život řeholní největší a v pravdě
jediná oběť, již člověk Bohu vzdáti může,
neboť dá 'a všechno, co má a co jest.
(Io patří člověku ze všeho, co požívá?
(Io jest jeho ? Vše jest Boží; v nejbližším
okamžiku může mu Bůh vše vzíti, jen
jediné jeho svobodnou vůli nikoliv. 'l'a
jest majetkem a statkem člověka jeho.
( .lověk jest však také jen tím, čím chce
býti. Ne jméno nebo odě\, úřad nebo
dílo, ne šlechtictví, vlohy, vychování neb

.

í.

zkušenost již postačí. Je tím, čím clu-l=
býti. Chce—li peníze a statky, pak jest
pozemským. Chce—li rozkoše a požitky,
pak jest zvířecím. Chce—li Boha, to nej—
vyšší dobro, pak jest dobrým; nechce-lí
Boha., pak jest špatným, často zcela zlým.
A tu všechno to, co člověk mocí své
vůle jest, má, býti, anebo míti může,
jeho minulost, přítomnost i budoucnost
se všemi nadějemi, vědomostmí a vlohami,
celý život, celý člověk se v životě řeholním
vzdává Bohu svému, takže usilovně—lise
o to přičiňuje, přichází konečně. k tomu.
že se sv. Františkem Assiským říci smí:
»Nyní mohu zvolati: ,Otče náš“,<<t.j. nyní
nemám ničeho více, než Boha samého.

Stav řeholní jest bohatá občt' velike—
myslný dar, důkladná služba Boží. Zdálo-ii
by se toto nesrozumitelným, uvažml—
následující, zcela jednoduché pravdy:
trpěli jest zajisté více než p *acovali.
skrytě žíti zajisté šlechetnější, než veřejný
život se vším leskem a slávou; obětovali
se hrdinnější než obět' přijímali; násilí
ustavičně trpěli a si je činiti zajisté více
podobne Ježíši, než-lí v úplně volnosti
žítí, a to vše je podstatne části života
řeholního! Pravý řeholník musí ustavičně
něco snášeti, obětovati, odumírati. Je
tajemství plným Simonem Cyrenskýni.
který s počátku úzkostlivě, s ošklivosli
a nevolí kříž vleče, ale potom, když
vytrvá a s Marií pod křížem prodlévá,
pak je v kříži plodným pio sebe i pro
jiné: avmjestukn/omn hristem, světu
a s\ět jemu. život po slibech je tal-;
vznešený, že Pán jen některým jej radi,
řka: »lx'do pochopiti můžeš, pochop—_
Celé evangelium je sice božské, ale nej
něžnějšíjcho kvítko jsou evangelické řady.
To jest ovšem ohlušujícímu světu ne
pochopitelno a proto nazývá mnohdy
řady nečinnými, domnívaje se, že málo
konají a ještě méně jsou užitečhými. (.ož
modlitba není činností? Jest výkonem
pouze běhání ajezdění, snažení a baženi.
hemžení a vlnění? Právě toto mnohdy
jest zahálkou.

Mysleme sí dítě, jež klidné a mlčky
u nohou učitele sedí a na každé slovíčko
z úst jeho pozor dává, aby.se nějakému
umění naučilo: představme si měšťana,
jenž jménem spoluobčanů královskému
majestátu prosbu podává, zahálí občan
ten neb dítě? Jestnaslouchání a prosba
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nečinnosti? A co jest jiného modlitba,
než tajemné vyučování, jež Bůh duši
uvnitř jemu naslouchající uděluje? Co
_jestmodlitba jiného, nežli důvěrna prosba
za sebei jiné? Ato by se mělo nazvati
nečinnosti? Tělo vidíme, působení ducha
jest však uvnitř,je proto tělo šlechetnější ?
Vzácnosti světa můžeme pochopiti, čichati,
viděti a Ochutnati, tajemství vírý leží však
ukryta v tůni božské moudrosti. Jsou
snad tedý nižšími než co jest pozemské,
pochopitelné? Než, zastavme, jak daleko
býchom zašli pošetilým tím přemýšlením!

Když svatý Vincenc z Paulý s bez
měrnou láskou svou od raního šera až
do soumraku večera v nemocnicích, vě
zeních, galejích, sirotčincích, školách,
seminářích a bojištích prodléval, všadý
pomahaje, a kdýž pak večer, zcela tiše
'v ústranní světničky své kleče, jedno
“před Bohem vyznal: »'.l'ý*s vše učinil,
já služebník i'ieužitečnýa byl tento úkon

%$

nižší, aneb šlechetnější než předcházející
skutky? Pán Ježíš v čase nočním vystoupil
na horu. Vše mlčí, odpočívá. Nikdo ho
nevidí, neslyší. Modli se; Syn Boží se
modlí ! Býla modlitba tato snad zahalkou ?
Utrpení není nižší než modlitba; jest
skutečným, těžkým činem. Kdo je trpící?
Kdo trpčti musí, nebo, kde trpčti chce?
Na koho utrpení přijde, neb, kdo si je
zvolí? Abý však človek utrpení přede
vším jiným si vyvolil, po ničem netoužil,
leč po kříži, sebe v oběť přinesl pro čest
Boží 'a. spásu bližního, k tomu třeba
velkomyslného úplného se odevzdání Bohu
a úplnému vzdání se sebe sama a toto
poslední je těžším, než celý svět dáti.

Proto řeholníci nejsou nečinnými,
ale konají již svou modlitbou, utrpením
a sebeobětováním. více než lidé světští,
nehledě. ani na apoštolskou, namahavou
činnost,mnohých řadů jako: dominikán
ského, františkánského a j. (P. d.)

%

Troji zrcadlo.
Věnováno mé sestře Terezii.

Dnes chci, sestro, to_bě dáti
z Říma na památku
dar, jenž věky potrvá,
nezrezaví v krátku.

Troji totiž zrcadlo
posílám dnes tobě;
častěji ho užívej
v každé žití mdlobč!

Chraň ho proti věelikýni
skvrnám nečistoty,
ozdobuj je mnohými
květy Boží ctnoty'!

Srovnej, zda jsi pěstila
lásku, víru, naděj',
k Matce Boží spěchala
nebo k světu raděj!

Prvním tvojim zrcadlem:
lidská. lebka, kostra...
Nediv se, že skla jejich
jsou tak drsná, ostrá!

Pohled do nich! Uzříš tam:
»Totéž z tebe zbude!
Věrné duši životem
Bůh, sám věčně bude!:

Proč se děsíš? Druhý dar
rajským leskem září,
jistě setře každý stín
v nstrašené tváii!

Lilijný to obrázek
svaté Matky Boží:
»Takou vezdy býti mášla
skví se u' podnoží.

Vím, že rada míti chceš
vzorem Matku Pána.
Ochranným nám závojem
.proti břichům dána..

Konečně i zrcadlo
podávám ti pravé.
Podívej se, jakou jsi,
vše-li u té zdravé!

Radost naše nad Tebou
bude nejjistější,
druhému-li obrázku
vždy jsi podobnější.

Joa. Al. Vlastimil-Římský.



Proč jest nám církev naše milá- & vzácná?
(Část další.)

ečc a láska mateřská o dítky za
slouží si zajisté vděčnost jejich
a lásku. A proto i my katolíci
milujeme a vážíme si cirkve naší

svaté, že jako matka pečlivá a milující
o nás, duchovní své dítky, se ustavičně
stará, a to od počátku až do konce, od
kolébky až po hrob, ano, ani po smrti *
nepřestává o nás pečovali. Hned po na
rození našem očekává nás církev svatá
s touhou na prahu svatyně Boží, aby
nás obmytím křtu svateho zbavila hříchu
prvotného a zlých jeho následkův, aby
duši očistila a ji jako nové stvoření
v Kristu Ježíši skrze milost Ducha sva—
teho k životu věčnému zrodila a posvětila.
Neboť dí sv. Pavel: ».lakož v „\damovi
všichni umírají, tak skrze Krista všichni
oživeni budou.<<(].Kor. 15,22. »Spasení
docházejí všickni,a dí svatý mučedník
lrenej, »kteří se nově rodí v Kristu,
dítky, pacholata i starci.<< A sv. Augustin
učí: :>.Křest svatý k zahlazení hříchu
prvotněho darován jest., aby to, co při—
rozeným narozením na sebe jsme přitáhli
(totiž hřích dědičný), nově narozením
svým se sebe jsme složili.<<

Veliké dary dává nám církev naše
skrze svatý křest dle slov sv. Cyrilla
.lerusal., totiž »vysvobození ze zajetí,
odpuštění hříchů, znovuzrození duše,
roucho bílé nevinnosti, svaté a nezru
šitelné znamení, závdavek dědictví krá—
lovství Božího.<<

Než církev svatá stará se take,
abychom tyto dary zachovali, proti těm,
kdož nám je ujmouti chtějí, nástrahám
ďábla a pokušením vlastního těla i pýchy,
zdatně bojovali, a proto posiluje nás
vkládáním rukou apoštolských (biskup
ských) a moci Ducha svatého ve víře
a ctnostněm obcování znamenajíc nás
svatým křižmem ve svátosti sv. biřmování.
Svatí apoštolé sílili věřící k duchovnímu
boji, svátostí touto jak vysvítá ze Skutkův
apoštolských, které nám dosvědčují, že
->uslyšcvšeapoštolě, kteříž byli v Jerusa
lemě, že by Samaří přijala slovo'Boží.
Poslali k nim Petra a Jana, kteříž při
šedše k nim, modlili se za ně, aby při—
jali Ducha svatého, nebo ještě na žádného

z nich nebyl přišel, ale pokřtěni b;.:iý
toliko ve jménu Pána Ježíše Krista,
Tedy vkládali na ně ruce a oni přijali
Ducha svatého.<< (Sk. ap. 8, 14—173
.-\ zase jinde se vypravuje v téže knize;
—>'t"'ouslyševše, pokřtěni jsou ve jménu.
Ježíše. A když vkládal na ně ruce Pavel,
přišel Duch svatý na ně &mluvili jazyky
cizími a prorokovali.<< Tak vyplnilo se
stare. proroctví Joelovo: »Vyliji Ducha
svatého na. všelíké tělo a prorokovati
budou synové vaši.<< (_Jočl 2, '2t5.) Svat.—3"
učedník Pavlin Diviš praví o udědován:
této svátosti: »Pokřtěněho bílým rouchem
oděného k biskupovi vedou, jenž zcela
božskou mastí jej znamenáa Sv. (_Ííypriair.
di takto: »Potřebno jest, aby pokřtěný
byl i pomazán, aby křižma dosáhna.
milost Boží v sobě míti mohl.-<<_\ zřejmě
se o tom vyslovuje svatý papež Lev l. řka :
>>ÍKřtemse k životu věčnému rodíme, touto
však svátostí docházíme statečností a od—
vahy: křtem obmyti jsme, ale rukou vklá—
dáním k'boji duchovnímu posilnění bý—
váme. <<Duše naše. lační po pokrmu svatém,
duchovním, který by ji stále s Bohem.
udržoval ve spojení. Pokrm tento dai
nám Spasitel v nejsv. Svátosti oltářní,
v níž podává nám sama sebe, své tělo
a svou krev ve způsobech chleba a vína.
A tímto pokrmem nebeským živí církev
dítky sve ve svatém příjímání. () jaká
to hostina! Bůh sám jest hostitelem, Bůh.
sám jest pokrmem hostiny a touží po
tom, abychom jej co nejčastěji přijímali:
»Ílfot'činte na mou památku,<< toť rozkaz
Páně. _.-\pravou tuto nejsvětější Svátost
podává nám církev naše, nebot“ její.
sluhové., biskupové a kněží mají moc
Kristem jim danou -—-proměňovati chléb
v jeho nejsvětější tělo a víno v jeho pře
drahou krev a věřícím podávati. Jako
matka pečlivá strojí nám církev svatá
den co den hostinu nebeskou, ku ktere
všecky děti sve bez rozdílu stavu a po
volání zve, & radostí její jest, vidí-li,
kterak stůl Páně osazen jest četnými
hosty. Ona jedině podává nám skvostné
dary těla a krve Páně pro život duše
naší, a proto jest nám tak milá a vzácná.
jako naše pečlivá živitelka.
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Avšak při vší péči matky církve,
přece tak mnohdy duše naše jest ne—.
mocná, buď neopatrností, bud' zlou vůlí
zasazuje sobě sama rány mnohdy ne
bezpečné, pod nimiž by zahynula, kdyby
církev jako moudrý lékař a pastýř ne—
ujala se jí a neléčila. Jako milosrdny'
onen Samaritán, tak i církev naše ohle
dává rány duše soucitně, vínem lásky
léčitelné je čistí .a olej klidu a pokoje
zase vlévá v ni. Jeví—li chorý na duši ,
(hříšník) bolest srdečnou ze spáchaných
hříchů, t. j. lítost upřímnou, vyznává—li
se z poklesků svých svědomitě s tím
úmyslem, co nejvíce se jich vystříhati a
všelikou náklonnost zlou v sobě dusiti,
hříšné příležitosti se varovati, škodu

učiněnou nahraditi & kajícími skutky
Bohu zadost činiti; tu církev mocí divo— ;
tvornou k novému jej křísí životu a *
rozhřešujíc jej ze hříchu jeho ve svátosti
pokání, smiřuje jej s Bohem azase dů—
věru a naději vlévá v ducha. jeho řkouc:
»Doufej, synu, odpouštějí se “tobě hří
chové tvoji.<( Andělé v nebi plesají nad
pokáním hříšníka a Bůh sám rozhoduje:
»Budiž mu odpuštěno.“ Církev pozvédá
padlého rukou mocnou, svléká s něho
šat poskvrnčný hříchem-a v oděv čistý
obléká jej, uvádějíc jej opět na cestu
Páně, napomíná jej: »Této cesty se drž
a nespouštěj, aby něcohoršího nepotkalo
tebe.“ »Konej dílo dobré pokud den jest,
aby snad noc věčná nezachvátila tebem
(Jan 9, lin)

O jak milostivá je to matka, ta naše
svatá církev! Jen ona může naše pokání
přijímati a Bohu obětovati, jen ona může
jménem Božím odpouštěti hříchy. Pokání
jest nám tak třeba jako křtu. »Pokání
čiňte,<< dí Spasitel, »nebot' se přiblížilo
království Boží.<< (Mat. 4, 17.) A jinde
zase: »Nebudete—ličiniti pokání, všichni
zahynete.a (Luk. 13, 13.) Kristus však
po svém zmrtvých vstání jenom církvi
své dal plnou moc hříchy na. místě
Božím odpouštěti, řká: »Jako mne poslal
Otec, tak i já posílám vás;a & vdechnuv
na ně řekl: »Přijmětc Ducha svatého,
kterým odpustíte hříchy, odpuštěny jsou,
a kterým zadržíte, zadržány jsoum Kdo
tedy. hříchů prost býti chce, musí nevy—
hnutelně k církvi Páně se utéci a ve
svaté zpovědi srdce své odhaliti, aby ona
skrze své kněze poučiti, potéšiti, vyléčiti

škol. B. s. P. 1007.

mohla a také odpustiti ve jménu Páně.
Svaté pokání jest nám nevyhnutelně po—
třebí, jestliže jsme zhřešili, & proto jest
potřebí i zpovědi. Svatý Augustin praví

Š o tom: »Vol co chceš, bez zpovědi od
souzen budeš. K tomu Bůh zpověď
ustanovil, aby vysvobodil pokorné, &
protož odsuzuje ty, kdož se zpovídati
nechtějí, aby věčně potrestal pyšné.:

Sám protestant.!eibnitz doznává:
»Poněvadž Bůh kněze za lékaře duší
ustanovil, tedy také chce tomu, bychom
kněžím odhalili neduhy své a své svě—
domí odkryli. Rada zpovědníka dopomáhá
nám k poznání chyb, k uvarování se
příležitosti .k hříchu, k navrácení od
cizeného statku, k nahraženi učiněných
škod, k zapuzení pochybností, posléze
těší zkormoucené a léčí všecky duchovní
neduhym

Ana tedy církev katolická se svými
svěřenci hned od věkův apoštolských po
všecka století vždy tak vlídně jedná,
jejich poklesky v koupeli pokání milo—
stivě smývá, jejich rány duševní ve zpo
vědi svaté lékem divotvorným hojí,
s plnou mocí Kristovou je od hříchův
a trestů věčných platně rozhřešuje,
novými lidmi je zase činí, k dobrému
zpět uvádí, proto jest každéi'i'iu z nás
tak milá a vzácná.

Dva stavy ustanovil Hospodin, které
starati se mají o rozšiřování království
Božího na zemi, a to je stav kněžský,
jemuž připadla úloha ploditi duchovní
dítky Bohu a stav manželský, jímž se
zachovává pokolení lidské podle těla.
Oba tyto stavy jsou posvátné, nebot
církev Páně je zvláštní svátostí dle na—
řízení Kristova posvěcuje, & to svátostí
svěcení kněžstva a svátostí stavu man
želského.

Kristus l'án založil na světě rodinu
duchovní ——obec — církev svou; aby
však jednotliví údové její vespolek a ve
škerá církevní společnost v jednotě se
udržela, bylo zapotřebí jí vrchnosti a
ředitelské moci, jinak by se rozpadla.

Aby dále členům této rodiny Kri—
stovy udělovaly se,dary Boží, bylo třeba
rozdavačů, kterým by to svěřil l.)án sám.
Proto ustanovil Spasitel dvanácté apo
štolů, kterým tutéž odevzdal moc, kterou
sám měl, řka: »Dána jest mi všeliká
moc na nebi i na zemi..: »Jakož mne

10
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poslal Otec, tak ijá posílám vás. Amen,
amen pravím vám, cožkoli svážete na
zemi, bude svázáno i na nebi a cožkoli
rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na
nebi.“ (Mat. 18, 18.)

»Kdo vás slyší, mne slyší, kdo vámi
pohrdá, mnou pohrdá, a kdo mnou po
hrdá, pohrdá tím, jenž mne poslat.-=:
(Luk. 10, o.) »Představenými věřících
učinil Pán apoštoly své, a učinil je i
kněžími a rozdavači tajemství Páně.
Tak praví sv. Pavel: »Tak'o vás smýšlej
člověk, jakožto o rozdavačích tajemství
Božíclm (_1. Kor. alla) Ostatně o tom
všem už jsme se šíře zmínili dříve.

Svátosti svěcení kněžstva iitdéluje se
vyvolencům moc apoštolská, dává se jim
právo věřící říditi, vésti, 'učiti, soudili,
milost Boží jim sprostředkovati, aby tak
ustavičně bylo spojení mezi Hotu-iní a
lidmi. Papež, biskupové a kněží, tot jsou
Kristem ustanovení pastýři duší, praví
otcové (híehovní, kteří získávají duchovní
dítky Ix'ristu, o ně. pečují, je vedou, je
sílí, je těší, je chrání, aby tak bezpečné
došli cíle života, blaženosti u Boha.
Proto, že nám církev takové obétovné
a laskavé otce dává., kteří ochotni jsou
za spásu duší jiných trpěti, i samy sebe
obětovatí, proto jest. nám jako matka.
pečlivá, milá a vzácná. Proto také ka—
toliku věrnému jestkněžstvo církvejeho
úctyhodné, k němu lne s důvěrou a láskou
a vděčností splácí práce a péči jeho.

Láska církve katolické vztahuje Se
i na druhý nutný stav společnosti „lidské,
stav manželský. Ačkoli jest čistý stav
panenský vzácnější, přece i stav man
želský jest. ctihodný a účelem svým po—
třebný. Všichni, í nejsurm'ější národové
velebí stav manželský jako spojení po—
svátné, a proto také sňatek manželský
s mnohými posvátnými obřady a obyčeji
se uzavírá.

(".írkev katolická však
manželský nejdústojnčji,

slaví sňatek
nebot nepo

važuje svazek manželský ani za smlouvu '
toliko obecní ani za smlouvu náboženskou,
nýbrž za skutečnou novozákonní svátost
Kristem Ježíšem ustanovenou. Sv. Pavel
nazývá stav manželský obrazem du—
chovního spojení Krista Pána s církví
svátostí velikou, řka: »Tajemství toto
veliké jest, ale já pravím v Kristu a
církvi.< (l'Žl'es. F), 32) Staří křesťané již

měli manželství za svátost.. Tak píše
'l'ertullián: »Nestačíme vysloviti blaže—
nosti manželstva, kteréž církev spojuje,
obétí je potvrzuje, požehnáním pečetí,
andělé ho prohlašují a Otec nebeský
schvaluje.<< Proto také církev naše na
to doléhá, aby snoubenci katoličtí ne
lehkovážné, nýbrž s uvážením a roz—
myslems náležitou přípravou a pobožným
úmyslem v tuto nerozlučitelnou společnost.
manželskou svátostné vcházeli, aby po—
svécující milost Boží v jejich srdcích se
usídlila, aby tedý zprvu pokáním od
hříchů smrtelných se očistili a přijetím
nejsvětější Svátosti oltářní k věrnému
plnění povinností manželských pomocí
'šoží býti posilnění. ('.írkev naše pro—
hlašuje svazek manželský za ustavičný,
až do smrti trvající, nerozlučitelný, a to
dle víile Kristovy, jenž pravil: »(10 Bí'ih
spojil, člověk nerozlučuj, kdož by pro—
pustil manželku svou a jinou pojal,
cizoloží a hřešt proti ní. A jestliže by
žena propustila muže svého a za jiného
se vdala, cizoložíg—x i.\lar. ]tl, “ll. 12,1
„\ svatý 'li)avel učí: »'I'em, kteří jsou
v n'ianželslví, přikazují ne já, ale Pán,
at“ žena od muže neodchází; pakli by
odešla, at? zůstane nevdaná, aneb at' se
zase s mužem svým smíří. „\ muž ne
Opouštéj_ ženy. Zena připoutána jest
k muži potud, dokudž muž její živ jest,
pakli by umřel muž její, svobodná jest,
nechť se vdá za koho chce, toliko v Pánu. <<
(_1..Kor. ?, m.) (.“.írkev naše katolická,
která.manželství jak svátostné ustanovení
a svazek nerozlučný až do smrti trvající
velebí, manželům a dítkám jejich tolik
milosti a výhod poskytuje, musí křesťanu
katolickému milá a vzácná býti.

.l. jako se církev naše o nás stará
v životě, tak nás neopouští ani ve smrti.
Ulehne-li katolík na lůžko smrtelné, tu
navštěvuje církev skrze kněze nemocného,
neštítí se ničeho, ba ani ne sebe oškli—
vější a nakažlívčjší nemoce. Včas na
kažlivých nemocí a _moru nejlépe lze
posoudíti, kde pravý ovčinec, kde pravé
kněžstvo Kristovo jest.; zajisté tam, kde
duchovní pastýř-ové i život svůj kladou
za ovce své. ( Zírkev katolická. se ne
mocných věrné ujímá, v jejich umdlene
srdce balsám útěchy vlévá, poklad mílo
srdenství Božího jim štědře otvírá., tělem
Beránka Božího na cestu do věčnosti.
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posiluje a svátostí svatého pomazání
ozbrojuje duši jejich k poslednímu roz—
hodnému boji. Tím také nemocný vklá
dáním rukou a důvěrnou modlitbou
kněžskou odpuštění všedních hříchův
í také těžkých, které byl bezděky ve
svaté zpovědi zapomněl, dochází, pokání
jeho se doplňuje, v bolestech tělesných
úleva se mu poskytuje a pobožná pří
prava v srdci jeho k pokojné smrti se
budí. Tak jménem Páně kázal“ konati
svatý apoštol Jakub, řkaz- »Stůne-li kdo
z vás, uvediž kněze církve a nechť se
modlí nad ním, mažíce jej olejem ve
jménu Páně, a modlitba víry uzdraví
nemocného a polehčí jemu, Pán, a jestli
jest ve hříších, budou jemu odpuštěny.<<
(5, 14—15) Sám Pán Ježíš nařídil apo—

tštolům na nemocné ruce vkládatí slibuje,
že tím nemocní »se dobře míti udou.<<
(Mar. 16, 18.) A. svatí apoštolé poslušní
jsouce rozkazu Mistrova, »vyšedše kázali,
nečisté duchy vymítali, mazali olejem
mnohé nemocné &uzdravovali.c (Mar. (3,
_,12—13.) A církev naše opatřivší duše
k věčnosti se ubírající potřebnými svá—
tostmí, je vroucí modlitbou poroučí
v ruce Spasitele, řkouc; »Otče, v ruce
Tvé poroučím svěřenou mi duší dítěte
tohoto umírajícího. Nebudiž pamětliv

;jeho poklesků, nýbrž buď mu, Pane,
.milostiv & přijmi .ho do slávy své.<<Jaká
to řeč, jaká to srdeěná prosba!

Když pak křesťan byl usnul v Pánu,
íbyť potom í tělo jeho zpráchnívělo, ne—.
.ustává přece církev za něho se modliti
.a Boha milosrdného prositi, aby mu
fvěčné světlo svítilo a duše jeho odpo—
Jěinula v pokoji! 1 to tělo, když je byla
iduše opustila, ctí církev ještě, jakožto
stánek duše Bohu posvěcené, jakožto
chrám bývalý Ducha svatého, a proto
.dojemnými obřady a modlitbami vroucími
lje ukládá do lůna země, odkud vzato
'jest, aby, až Pán zavolá, slavně vstalo
zmrtvých & účastno bylo věčného života
duše, která v něm sídlila. Kříž na. hrobě
zemřelého katolíka ustavičně hlásá péči
církve, která zesnulého povždy vedla ke
kříži Kristově'a doufá, že v kříží najde
;duše spásu. “

() jak lehce a sladce umírati může

katolík, byv tak řádně a pečlivě vypraven
na cestu do Kristovy otčiny. A to vše
má děkovati pečlivé matce své duchovní,
církví katolické, proto jest mu tak milá
a vzácná.

Konečně si katolík církve svaté
i proto vysoce váží, že i sami Odpadlíci
od církve ——_protestanté věhlasní uzná-
vají, že v církvi naší spasení dojíti lze.
Jindřich, král francouzský, toho jména
Čtvrtý, jsa v rozpacích, ku které straně.
se v bojích náboženských přiklonili má,
otázal se výboru bohoslovců protestant
ských: »Lze—liv katolické církvi spasení
jistého dosíci?<< I odpověděli tázaní:
»Ovšem.<<Iotázal se učených bohoslovců
katolických, zda-li v protestantském vy
znání bezpečně lze spasení dosíci? Od
pověděli: »Nikolí.<< Odvolávajíce se na

' svědectví Písma a svatých Otců. Nuže
když oboje vyznání tvrdí, že v katolické
církvi bezpečné lze spasení dosíci ----
rozumoval král, ale o protestantském
jest pochybné, zůstal král katolíkem.

Protestantští mistři vysokých škol
Ilelmštadtskýeh, byvše tázání, zdali smí
kněžna protestantská zasnoubená knížeti
katolickému, přijmoutí náboženství kato—
lické, rozhodli: »Ano, smí s dobrým
svědomím, neboť základ náboženství jest
v římské církvi, tak že jedenkaždý pravý
křesťan .v ní živ býti, dobře umříti a.
spásy dojíti může.<<Ejhle, sami odpůrci
uznávají pravdu církve naší, proto jest.
nám milá a vzat-ná..

Děkujme proto Bohu dobrotivému,
že v církvi této zrození a vychováni jsme
a příčiňmé se ze všech sil, abychom
byli členy církve svaté zdatnými, horli
vými, poslušnýmí a vděčnými, tak aby
péče její na nás nebyla zmařena.. Ty
pak naše bratry a sestry odrodilé v me—
dlitbě Bohu (,)tci poroučejme, aby světlem
pravdy osvícení jsouce, kde právem spásu
nabýti lze poznali a do lůna matky nej
pečlivější církve katolické se navrátili,
& ji, jako choť Páně velebili a milovali
tak, jak milou a vzácnou jest. ona nám.
»Já křesťan jsem a katolík a církev
svatá mou jest mátí.<<Toť naše chlouba,
naše sláva, naše útěcha. a naděje po celý
„život i ve smrti. Boh. Bendl.aaaaaaa

10?
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Otčenáš a pozdravení andělské.
Napsal Albdn Stol/z. Česky podává Fr. P. Kosí/c, katecheta.

Anebo pojď, zajdeme si do hospody
již zdaleka slyšíš hudbu a tanec. Nevín'i,

zdali pouze mne to připadá, jakoby (vald
horna) lesní roh zněl podivně a žalostne
mezi zvuky houslí a klarinetu, jakoby
měl na srdci žalosl nebo nějaké hoře;
a skutečně spočívá neco těžkomyslného
v hudbě a tanci na vsi, to se nedá. popříti.
.v\lezajdi si po schodech nahoru do sálu.
kde se tančí: jak hoří tančíeím tváře,
jak buší srdce, jak hučí v hlave! 'l'u
výská jeden a. křičí, až se to daleko roz
léhá, tam zase tančí a. dupe jiný, až se
podlaha otřásá, tam zase při tanci strčí :
jeden do druhého, při čemž se ozve hrube
zaklení, aby milá poznala, jaký nelun-árne
srdnatý chlapík s ní tančí, že může na
jeho pomoc úplne spolehnouti: tant opet
drmolí a láme. v hlasitém hovoru a křiku
krejčovský tovaryš němčinu, aby ukázal,
že take neco umí a kousek sveta prošel,
ale z hovoru jeho viděti, že jest “Němcem
z-Hanó, a druhové jeho si šeptají, že
byl daleko ve světě až na tureckých hra.—
nicích ve Skalici n lloliče. '.l'am zase se
pyšní dívka svou zástěrkou a tančí jako
posedlá v kole, a doma. snad leží její
matka nen'ioená, která prosila, nařizovala,
ale nadarn'io, aby dcera její doma zůstala,
jiná. opět.šilhá svýn'ijedovatým pohledem,
hubuje a. kleje potichu, protože tant ten
voják radeji. s její kainarát'lkou tančí a
jí nechává státi. 'l'ančí se, až podlaha
praská., hnlákajía pijí, pokud peníze stačí,
a ještě více, mluvi zpustlé, nestoudne '
řeči, vrhají se neslušné veci sem a tam,
a dle posuňků a výrazu tváře možno
poznati zpustle žádosti, ktere. v hrudi

a. krvácející postavu a poznali by ho
beda, jak by tito smyslní lide všichni
zbledli hrozným zděšením. s křikem b_\
se rozcházeli a před jeho tichým po—
hledem utíkali, a bylo by jim právě tak.
jako kdyby do tmave, skalní jeskyne náhle
se. vedral tichý paprsek sluneční a tam
noční zvíře zburcoval. Ani zde v místi'iostí
taneční království Božího i'ienajdeš.

Zajděme si také na chvíli do míst
nosti hostinské, a abychom se dlouho
nezdržovali, zaměříme k jednomu stolu.
při němž sedí muži: svobodní jsou skoro
všichni na taneční zábavě, a přijde som
tam některý, aby do sebe čtvrtku vína
nebo sklenici piva vrazil a žízeň ukojil.
U stolu starších lidí přijde především na.
to, jak ninoho již vypili. Přišli—liteprve
a začínají pití, mluví o řemesle, o hospo
dářství, o obecních záležitostech. vykládají,
kolíkráte který jel již po dráze, jestliže
se již trochu více napili, a je-li v místě
úřad, takže jsou to osvícené hlavy, ktere
z novin moudrost čerpají, tu se posuzují
politicke události, různé strany; rozumují,
jak by se měly poměry zlepšili, bída
odstraniti, a země spravovati a říditi, ač
oni sami nemohou vlastním jazykem a.
nohama vládnonti: a pili—liješte více.

" delaji vtipy o ženách a chlubí se každý

mnohých víří. A když v noci jdou domů, ,
co tu spácháno bývá těžkých hříchů,
mnohdy i vražda ze žárlivosti
z opilství.

Představ si, kdyby do sálu, v němž
se tančí, vstoupil J ežíš Kristus, Pán
náš, v podobě, jak od Piláta lidu byl
představen, krvavě zbičovaný na celém
těle, oděn v šarlatový plášt, s trnitou
korunou na hlavě, s obličejem plným krve
a stín, a postavil by se tam mlčky se
svázanýma rukama a utrápeným pohledem,

nebo

a všichni tam přítomní spatřili by zsinalou _

tím, co má, vykládá, jak druzí jsou že
bráky proti nemu, sakrují, klnou; tlukou
pěstmi nastůl, a hochovi, který otce za
šos tahá a volá : »'.['atínku, pojďme domů !<<
otec podává sklenici s křikem: »Pij,
Náeínku! Ty se musíš take naučit pití,
sice z tebe nebude žádný chlapíka Ale
dítč nechce piti, raději by šlo domu,
vždyťjejíž tak pozdě, a jemu se nic nelíbí
v divoke společnosti pijáků v začazene
hospode. Ani u tohoto stolu v hostinci
není království Božího.

Zajděme si ještě jinam, jak to vypadá
na [.iřástkách nebo při draní peří ? Proč se
smějí &co pořád vykládají tito mladí lidé?
Mužští leží line na lavicích a mluví roz
pustilé řeči a smějí se, a. každý provádějí
své žerty, jak to dobře nebo špatně umějí,
a dcerky předou, derou peří, poslouchají
&smějí se, mladší se ještě. sem tam zardí,
ale starší poslouchají ony řeči bez za



rdění, již dávno odvykly si zardívat se
*pro nějakou tu řeč. A spřádá se tu mnoho

zlého s počátku jemně, později hrubě, až
se to konečně upřede a dopřede. Známostí
&zamilovaných pletek přibývá, mravnosti
však ubývá. Také v tomto místě nenajdeš
království svatého Boha.

Nebo zajdi si do továrny a poslouchej,
jak tam dělníci &dělnice mluví, proč se
tak moc smějí. Je to často pekelný smích.
Jsou to chudí lidé, dobývají sobě v potu
tváři svého chleba, ale většina z nich
mluví, jako kdyby do nich vešly duše 500
štětinatých zvířat; očijejich pohlížejívilně

do takového místa, a jestliže mnohé cudně
a počestné děvčedonuceno jest otcem nebo
ovdovělou ziskuchtivou matkou, do takové
továrny k vůli výdělku choditi, pak bolí
a tíží je, poslouchati necudně hovory a
smíchy a velmi často. doma si zapláče.
Ale, kde pak může všude jíti? Zajdi si
třeba do kasáren, krčem, do celnic, žalářů,
do úředních domů, nebo na Labe, kde
lodníci pospolitě žijí nebo mezi drvaře
do našich lesův, zaslechneš sice, jak se
tu mnohdykráte necudně a surově mluví,
ale království Boží velmi málo na těchto
místech získalo. -\no, kdybys „lidi na
zdařbůh v domě, na ulici nebo na poli

“živé schytal, a kdybys mohl jejich srdce
a jejich duši prozkoun'iat, jako lékař
"vnitřnosti mrtvého člověka, jejž otevřel,
aby poznal, co mu vlastně chybělo: tu
bys málo našel těch, v jejichž srdci Bůh
vládne; zástupy však našel bys těch,
v nichž trůni svět nebo ďábel. A přece
jak docela jinak, jak půvabněa krásně
by bylo na světě, kdyby království Boží
proniklo srdce všech lidí, velkých i malých,
nad nimi vládlo a je řídilo uvnitř i na
venek s velikou mocí a velebností! O tom

“by se dalo mnoho psát a tisknout a pak
číst, ale“tím by ještě ani kroku království
Božího nebylo získáno. Necháme raději
popisování stranou, uspoříme tím papíru
a inkoustu, a pokročíme hned k tomu,
jak pracovati třeba, aby království Boží
mezi námi vzniklo a k nám přišlo. Proto
že však mnoho smetí a překážek v cestě
leží, je třeba je odkliditi, a proto půjde
to pomalu a “dosti obtížně, mnohému
snad proti chuti, takže bude hubovat;
to však nic nedělá, toho si nesmíme
příliš všimati.

Denně se modlíš: »Přijd' krá—
lovství tvéť<< Rekni však také (abych
na to nezapomněl: kdo se za celý den
ani »Otčenáša nemodlí, s tím nemluvím,
neboť takový člověk žije jako zvěř, &
jako dobytče, které jen k zemi tíhne),
nuže řekni také: záleží ti skutečně a
opravdově na tom, aby království Boží
přišlo? Přeješ si opravdově, aby pravda,
právo, láska, pokora, milosrdenství, pokoj ,
čisté mravy, dobré skutky a každá ctnost
ve světě vládly a v každém domě i v každém
srdci se ubytovaly? Nechtěl bych na to
přísahu složiti, že každý si toho přeje,

kolem sebe. Počestní lidé neradi chodí ! kdo se modlí: »Přijď království tvéta
Těm, kteří upřímně se modlí, chci podati

5 několik návodů, jak každý má napomáhat,
aby přišlo království Boží; neboť. veliká
neupřímnost &prolhanost to jest, jestliže
se někdo denně modlí: »Přijd' království
tvé !<<A sám a_ninohou ani rukou nechce
hnouti, aby království Boží přivodil. Chci
však lidi roztříditi a každému zvlášť
návod dáti.

Komu patří první místo, jedná—li
se o připravení cesty pro království Boží ?
Zcela jistě jest prvním kněz. (Ex te
perditio, Israel !) Kněz jest ustanoven
pastýřein duší, jest spolupracovníkem
Kristovým, služebníkem církve svaté, pra—
cuje o spasení duší i s nasazovánírn
vlastního života, jest duchovním otcem.

Kněz sice ví, co má činiti; protože
však pravidelně neslyší jiného kázání
nežli svého, proto nebude na škodu, po
ukázati v této knize, čím se má kněz
skvíti. Kdybychom se okněžích nezmínili,
mrzelo by to světské lidi a nebyli by tím
spokojeni. A možná, že mnohý duchovní
dobré vůle a ochotného srdce dosti do
brého pro svůj život. si vybere a pohnut
milostí Boží, život svůj dle čteného zařídí :
bude to k velikému užitku, neboť co kněz
jako dobré přijme, to přichází zase k užitku
tisícůmlidí, jimž kněz světlemalékařem
býti má. Vyhnu se však opatrně všemu
ostrému, aby se snad mnozí duchovní
nemrzeli.

Svěří—lise čeledínu dva koni na
starost, a jestliže jest čeledín nedbalý,
lehkomyslný a dá uhřátým koňům pití
nebo je vysílí a zničí prodávaje obrok
nebo v čas krmení se toulaje: pochodí
špatně, dostane bití a jest propuštěn ze
služby. A jsou to pouze koně, jež by
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tak jako! tak přišly jednou do rukou
pohodněho, který by je. zabití musil.
Pom\sli si však, duchovní správce, že
vlastně nejsi žádným duchovním panem,
nýbrž duchovním služebníkem a milý llůh

jine pak odcházejí asnad žalují natebe, ne—
; jednals—li správně a. řadně-lis jich nelěcíl.

svěřil tobě drahé duše lidské,
Jaka by to byla hrozna vina,

své dítky.
nechati

l if:

: hynouli jednu duši, nebo ji snad ne
! zdravou stravou zničili. Jak i'izkoastrašno

musí býti, dostati střežit, vest a prist
jedinou duši, a tobě svěřeno snad 801)
nebo přes 1000 a stále nové přicházejí,

(r. a.)

Z cest kněze.
Několik vzpomínek z církevního a. náboženského života v cizině.

Nejkrásnější chrámová střecha na
světě.

Obyvatele seveio——italskeho města
.l-lílananiohou se prcn em \ye hloubati, že
mají nejkr asnějši slřeehu (:hizimovou z ce-.
Ieho světa. Všudejínde \\zdobují si \ěřici
vnitřky svých cln-amu, j ak uměji a mohou

' nejnádherněji sorhami, ni.-nazv a vůbec
uměleckými \ěemia piedměty; mohou—li,
snaží se aby i menší věci jako svícny.
zámky, mříže,b\lydustojn\ mista. \ němž
přebývatnáš Pan a Spasitel ve svatostánku.

V Miláněje takový nadbytek umělců
a uměleckých |1\ř(->dinělů,že postavili je
na střechu, kde jest jich zrovna jako
stromů v lese anebo jako v nějakém
velkolepém museu.

Dříve než vstoupíme dovnitř, pro
hlédneme sí velkolepé, bílým mramorem,
sochami avěžkami vyzdobené průčelí. Dle
zevnějšku očekáváme velkolepý vnitřek,
ale vstoupivše dovnitř, jsme v “prvém
okamžiku sklamáni. Chrám je slohu goti
ckého, ale má dle našich zvyků málo
znaků a vlastnosti tohoto štíhlého, do
nebe, do výšin se pnoucihe slohu; zde
jest vše obrovske, monumentální.

Kdo pohlédne na příklad jen na
sloupy, jimiž jest rozděleno pět chrá—
mových lodí, jest překvapen jejich mohut
ností, ohromnou tlouštkon; naměřil jsem,
jda okolojednoho, šestnáct kroků. Vcelku
jest 52 sloupců. I okna jsou více širší
než vyšší. Zkrátka, uvnitř nás chrám
tento neroznítí a nenadchne; krásu jeho
nutno hledati ne uvnitř, ale _zvenku, na.
hlavním průčelí a hlavně-na. střeše.

Vystupujeme nahoru po dvě slě
pohodlných schodech a sotva že vykro
čime dveřmi na střechu, bezděky stojíme
jako přikovaní :! sotva. \'ěřlll'lt! svemu
zraku. lÍžas, svatá hrůza se mis zmocní,
udiveni hledíme na bělostný mramor,
který září k nam ze všech stran.

Najdeme chrámy milánskému po
dobně co do stavby, výzdoby, rozměru,1)
ale nikde jinde na světě není střechy chra—
move, kterou by možno bylo od zdaleka
ajen prměkud aspoň srovnati s milánskou;
tuk j(_'>,'l.ne \'evodkyni, ale císařovnou
všech jiných střech chrámovýcl'i, tak vy
zdobena, tak vykrašlena není žadna jiná.
(.lastějí,se stava, že střecha hyzdí některou
stavbu, ale zde je'její nejvetší okrasou;
co je na ni, tak si myslíme, nadbytku
umění?

Celá střecha je vesměs pokryta bílým
mramorem, jiného materialu ani vůbec
neuvidíme. Všude jsou široké, pohodlně,
mramorové schody, jimiž můžeme jíti
po celé střeše, jak nám libo, nahoru
anebo dolů.

Nad křížením lodí hlavnichsspo
str-annimi,jest věž, která však pramálo při
spívá ku kráse chrámové. Vypadla trochu
krátká, je málo vysoká a vzhledem ku
svému velkolepému okoli,málo vyzdobena.

Je věru nepochopitelný nevkus, že
ji postavili v této podobě, tak šerednou,
doprostřed tohoto praveho zázraku umění.
Bylo by velkou zásluhou, kdyby tato věž,

') V milánském domě má mista 40.000 lidí;
.chrám zaujímá prostor skoro dvanáct tisíc čtverečních
metrů,
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hyzch'cí chrám byla zrušena a jiná, od
povídající krá-se&slohu místo ní vystavena.
Ale zbožné přání toto nebude jistě nikdy
vyplněno; taki zde nutno říci; není na
světě žádné dokonalé radosti, j ížby nebylo
přimísenoněkolik kapek trpkého pelyňku!

Všechen kostel jest na střeše ozdoben
vysokými, mta-morevými, gotickými, až
do nejmenších podrobností umělecky
vypracovanými věžkami, na jejichž špici
stojí socha; obyčejně je to nějaký svatý
vojín, držící v ruce kopí, kteiež jest. zá—
roveň hromosvodem. Pod ním jsou opět
kolem dokola sochy, někd\ čtyry, někdy
šest; ) mezi jednotlivvmi věžkami jsou
také velké sochy. -\t pohlédneme kam
chceme, setkáváme se s díly uměleckými,
jež všude jinde stavějí do vnitřku chrámu,
jimiž však zde vyzdobili střechu.

Co tu oblouků, co arabesk, co
květin, věnců, ozdobných věžek, sloupků,
chodeb, sloupoví, vypouklé práce, a vše
vzdor té rozmanitosti, vespolek souvisí a
činí nejladnější celek ; ve všemj est jednota,
soulad slohu. ( to se během let pokazilo,
stále se opravuje a. nahrazuje: dom jest
majitelem n'n-ainorových skal a lomů
v Alpách, z nichž dováží se tento vzácný
materiál .

.lsme tak vší krásou, okolo nás na—
kupenou zaujati, že skt'nfo zapomínáme.
prohlédnouli si vyhlídku na město a okolí,
jež je též skvělá. Vždyť stojíme zde upro—
střed přei'n'odnt'“pláně lombardské, která
jest na severu ohraničena vždy krásnými,
alpskými velikány. U našich nohou zříme
nepřehlednou řadu milánských domů, mezi
nimiž pní do výše mnoho chrámových
věží; hned u dómu jest jinde zřídkavídaný
pohled na obrovskou galerii »krá'leViktora
Emanuela, jejíž střecha, na více dílů
rozdělená, jest úplně ze skla; v dáli tkví
oko naše na zelené, nesčetnými stromy
ozdobené rovině, jíž se proplétají na
všechny strany dlouhá stromořadí topolů,
což jsou ozdoby četných, vodních cest,
z nichž vylévá se voda na úrodná
rýžová pole; ale přece obracejí se oči
naše stále jen k severu, kde často až do
pozdního leta pokocháme se pohledem
na některé sněhové pole, které rozsvítne-li
právě na ně slunce, „leskne se & třpýtí
diamanty a brilianty. Seda barva skalisk
dodává obrazu zbarvení nadšeně vzácného.

') Věžek jest 98 a soch přes dva tisíce.

řJe. tedy střecha milánského vele
chramu věru nejkrásnější ze všech na
světě, nejen uměleckou výzdobou, ale
i vzácnou, zřídka vídanou vyhlídkou.
A přece našli se lidé, kteří nic podivu
hodného zde neviděli: sám, od mnohých
tolik oslav0\ any básník (.oethe píše o sve
návštěvě na střeše tohoto dómu, kdež
byl 20. května 1788:

»Včera j sem byl na střeše velechrámu:
aby mohla býti vystavena, vnutili celou
mramorovou horu v nejotřepanější, a
v nejnechutnější tvary. Až do dneška trápí
ubohé kamení, neboť ten celý nesmysl
neníaž doposud dohotoven.<<Duchaplný
spisovatel Leopold Kist, dodava k tomuto
výroku tuto poznamku: »Ovšem kdyby byl
milánský dóm lóží svobodných zednářů,
anebo museum, v němž by bylo několik
nestoudných soch, byl by Goethe nenašel
ani slov, jak by velebil a vychválil stavbu
jako nejvelebnější a nejvelkolepější. Ale
že je to katolický chrám, proto musí býti
pln nejnechutnějších tvarů.<< Medicejská
Venuše, kterou později týž Goethe viděl
ve Florencii, zalíbila se docela jinak to
muto pro čistou lidskost a pouhou pří
rozenosl horujícímu básníkovi, píše o ní;
»Medieejska Venuše převyšuje všechno
očekávání a jest nade vše. _pomýšlení
(.)jediněle krasnáa. 1.Zhdnal.

%
Jedno chci mlt.

Pivný host mi ruku dává,divněj' ještě hovoří -—
vstanu znova zdrav a vesel,
či již život dohoří?

Nech mne, smrti, nemoci zlá,
chci přec církvi, vlasti hi'át'
Měl—libych však nevěrným být.,
přeji si již --— neokřát!

Jos. Az. Vlastimil-Římský.



Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILTAN WEINBEBGER.

Xl. Ze stanice »Maria Pomocniceu.
Píše bratr Horekin.

»Bezmála sedm plných let ztrávil
jsem v naší missii v německé východní
Africe. Zamiloval jsem si během času
zemi lu i její lid a na odchod jsem si
ani nepomyslil. -\le' člověk míní, Pán
šůh mění. Najednou došel od otce opata

v Mariannhillu list. který nine volal zpět
do milého otcovského domu. .\.čkoli mně
tento rozkaz ctihodného představeného
byl jinak vítaným, neboť. bylotě mým
dávným přáním, Mariannhill a tamější
spolubratry zase jednou po dlouhém čase
spatřiti, |.>řecebyl pro mne odchod od
zdejšího dobrého lidu velmi těžkým. Mnozí
míní, že černoch nemá vděčného a přítul
ného srdce a odvolávají se na. smutné
vzpoury v německých osadách za po
sledních dvou let, ale následující řádky
dokáží, že i mezi nimi jsou duše skutečně
dobré a věrně.

V poslední době měl jsem dozor
nad chlapeckou školou. Znaje věrnou pří—
tnlnost svých dítek, chtěl jsem se vyhnouti
všemu, co by nám rozchod navzájem
ztrpčiti mohlo. Neřekl jsem tedy dětem
o svém odvolání ani slova a umínil jsem
si, že v noci, od nikoho nepozorován,
ze stanice odejdu. Ježto však jsem byl
nucen, bratra, který měl býti mým ná—
stupcem, do všeho uvésti a zasvětiti,

vzbudila již tato okolnost-u dětí silné
podezření. Když jsem však se jal své
věci shlédati, nemělo vyptávání, prošení
a bědování žádného konce. Všecko mé
domlouvání a konejšení' bylo nadarmo
a děti-neupokojily se ani tehdy, když
jim olee missionář dovolil, aby ze svých
uspořených halířů si na trhu něco koupili
mohly. Děti mne nechtěly jednoduše pro—
pustiti.

Konečně propustil l'. rektor dětí do
blízkého jejího domova. Já jsem se zatím
připravil na cestu a chtěl jsem z rána
časné odčestovati. Tři dospělí křesťané,
kteří měli býti mými nosiči, dostavili se
na stanici a spali vedle mne. Mezi nimi
byl jistý Daniel, jeden z nejlepších kato—
líků, které jsem vůbec mezi černochy znal.

.lá sám lehl jsem si v cestovním
obleku ku krátkému odpočinku. Usnuv,
stal jsem ve snách na palubě mohutného
parníku &díval jsem se na veselé dová
dění mořských ryb: najednou klepe někdo
tiše na dveře a já jsem se probudil. Po—
slouchám napnuté, není—lito klam, ale
klepání na dveře se Opakuje. Vstal jsem,
abych se podíval, kdo mne v době tak
ranní, byly asi dvě hodiny s půlnoci,
z nočního klidu vyrušuje. Ale nastojte,
jaká to podívaná! Za dveřmi stojí všecky
mé děti, které se byly v noci vrátily, stoji
mlčky, nemohouce pro bolest premluvití.
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'l'olíko slzy, které jim řinuly po lváři,
lIllllVill o jejich lasce a věrnosti ke mně.
.la sám nebyl jsem slova schopen. \' tom
přistoupil jeden z hochův a objal mne .
oběma rukama. Příklad tento roznítil srdce
všech; mžikem chopili se mne všichni, 1
tak že jsem v hustém davu malých čer
nochů byl v pravém slova smyslu zajat
anemohl kroku učiniti ani vpřed ani
vzad. Všecka má námaha, ruce a paže
zase uvolniti byla mama; za to rozléhalo
se nepřetržité volání: Nenecháme u—ode
jítí! ty nesmíš odtud! o, Zůstaň u nasla

Zavolal jsem své nosiče, aby'děti
upokojilí a mne z jejich rukou vyprostili.
Daniel pokusil se tak učiniti, ale nadarmo.
Sotva. se mne několik ruk spustilo, deset
jiných se mne zase chopilo. Konečně,
když všichni tři nosiči se v to vložili,
podařilo se mi, utéci se do blízké kaple.
Tam se děti z úcty před svatým místem
zastavily a čekaly, až opět vyjdu. Avšak
já nepřišel již. Naposledy vykonal jsem
na posvátném místě svou obvyklou po—
božnost, děkoval jsem milému Spasiteli
ve svatostánku za všecko dobré, které
jsem zde za sedm let obdržel, doporučil
jsem “mu zdejší, za tak velkých obětí
začatou missii a vyšel jsem sakristií ven.
Tam zavolal jsem své nosiče a nerozloučíl
se ani se svými milými spolubratry, s nimiž
jsem po tak dlouhý 'čas ve svornosti a
lásce snášel radosti i bolesti missijniho
života, pospíšil jsem odtud.

Uraziv hodný kus cesty, odpočinul
jsem si a jako na zastavenou zapěl jsem
si jeden z kratších žalmů. Než nastojte!
Ani jsem ho ještě nedokončil, slyším
před sebou tlumené švitoření lidských
hlasů. Pozvédnu svých zrakův a vidím
před sebou zástup černochů. Táži se sama
sebe, co by to znamenalo, ale v tom již
ozývá se ze všech stran volání: »To jest
on, to jest onl<< A již jsem podruhé
obklopen, tentokráte černochy dospělými
z naší missie. Všichni vzpínali své ruce
ke mně jako děti a prosili mne, abych
jich neopouštěl, ale zůstal u nich navždy.
Přiznávám se, že mně bylo velmi těžko,
"hluboké pohnutí, které se mne zmocnilo,
utlumiti a klid si zachovati. Dobří ti lidé
děkovalí mi srdečně za všecky léky,
kterých jsem jim v jejich nemocech skýtal,
já však použil jsem těch několik málo
okamžiků, které jsem u nich ještě pro

dléval, abych jednak pokřtěné—povzbudil,
aby křesťanské víře věrni zůstali, jednak
abych čekatele křtu svatého, ano i pohany,
z nichž také mnozí byli přišli, vážně
napomenul, aby pilně na křesťanské cvi
čení a služby Boží docházeli. Všichni bez
rozdílu slíbili tak učiniti. Abych smutnou

' náladu rozehnal, zanotil jsem v jejich
řeči krasnou píseň: »Kde nalézá duše
vlast, pokoj?<< (.“.ernoši zpívali se mnou,
ku konci však vyprostil jsem se násilně
z jejich kruhu a pospíchal jsem s těžkyin
srdcem dále, k daleké stepi.

Když jsem byl asi půl hodiny cesty
urazil, sedl jsem si podle cesty a čekal
jsem-na své nosiče, kteří mne konečně
s mými zavazadly dohnali. Po více než
třihodinném pochodu dorazili jsme na
nejbližší železniční stanici.

Od té doby uplynul celý rok. Spatřil
jsem opět náš milý otecký dům v Mariann—
hillu, spatřil jsem své milé spolubratry,
a užíval jsem s nimi nějaký čas radosti
klášterního života v nerušeném klidu a
pokojném zátiší. Potom však poslali mne
moji ctihodní [„lí'tčdstltvel'llzase ven na
jednu z našich inissijních stanicí. Tam
nalezl jsem brzy nové přátele. mezi čilým
lidem Kall'erským, nove práce, nové štěstí,
nicméně však nikdy nezapon'ienu dobrých
lidí, mezi kterýmijsem byl několik roků
ztravil na velkolepých horách Usam—
barských v německé východní Africe.

Xll. Zemětřesení v Chile.
(Poku čování.)

Smutných výjevů nelze popsati.
Matky bloudí mezi zříceninami, hledajíce
své dítky. Ptají se. kolemjdoucích, zda
je viděli; tito zase hledají své příbuzné,
které byli ztratili.

Ze Santiagu dochází pravě zprava
přes Eerpu, že i toto město velkých.
škod utrpělo.

Všecky peníze, které byly od vlády
nebo obcí na slavnosti za příčinou osvo—
bození Chile ze španělské nadvlády vy—
hozeny, byly ihned poslány do krajin
poškozených, aby první nouzi ožebra—
čených rodin odpornohly. Z Bolívie a Peru
zaslaly vlády 1obce značné částky peněz
a potraviny. Anglicka republika darovala
chilenské vládě velkou zásobu obilí.

Všecky tyto zprávy docházely po
velkych oklikach. Brzy však bylo docíleno



přímé spojení. 'l'elegrafní í'iředník prislavil
sve aparáty do prkenue boudy a odtud
rozléhají se úřední i soukromé zprávy
po celé zemi. Uklídímjí jednak napětí
mnohých rodin, které ve \'alparaísu sve
členy mají, jednak potvrzují očekávané
smutné událostí.

Dne 24. srpna. ['i'-zivemi píše otec
převor, že několik sester nejsvětějšího
Srdce s několika dítkami jejich ústavu
zahyi'iulo: missionáři však vesměs šťastně
vyvázli. Cole zástupy přijíždějí sem denně
na pal-nících, mimo jiné přišlo sto sirotků
pro sirotčinec v Serene. V Santiago, jak
se nyní potvrzuje, nebylo tak zle. Za to
mnohá jiná města jsou úplně zničena.

Zac-l|raněné osob y vypravují dojemne
příhody () hrdinnosti duchovních. Upro
střed požáru a otřesů chodili mezi tro
skami, aby tyto zachraňovali, jimi svatými
svát ostmi zaopat řilia všecky povzbuzovali.
O známem í'arai'í (.Zristobalovi se vypra—
vuje, že si ani chvilky uepopřál oddecl'iu,
že v okamžicích největšího nebezpečenství
pracoval jako o závod. Spřcl'iaje od místa
k místu vnikal do domů, ktere šo již
kolísaly, i_ulvazoval se do plamenů. když
|iž “byly \'Šei'kn 7.:vi('l|v;ilil_\',p(ulavuje jo
dnomu vodu. jinemu lek a. nlu'd'rsh'tud.
Vlastníma. rukama nosil raueni'- na místo

l-t-Íi

bi-izlu-čm—jší,umírajícím skýtal poslední _
útěchy a těšil všecky. Následujícího dne
bylo ho viděti, kterak vedle kapitána
(:iomeza (Žlárrenarozdává potraviny a těch
nejclmdobnějšícl'l a neopuštěnějších se ují—
má. Zdálo se, jakoby byl býval samou
Prozřetelností do města poslán.

V onu nešťastnou noc t_abořilo v měst—
ských sadech nesčíslné množství obyvatelů
z blízkých ulic, nejvíce postižených. Dosud
trvaly otřesy a plápolaly neskroceně po—
žary, příšerně světlo vrhajice na zpusto—
šené město. Mužově, němí a bezmocní
proti vzteku zhoubného živlu, sotva se
drží na nohou, tak jsou lekem ochromoni.
Půda pod jejich nohama tančí neustále
děsný, sim-tonosný tanec. Zeny plačí a
křičí jako šílené. Tšichni, manželé, man—
želky, bratří, sestry a děti loučí se spolu
a volaji k nebi () slitování. V této chvíli
nejstrašnější bídy objevuje se uprostřed
zoufalého zástupu řeholník nejsvětějšího
Srdce, s olmaženou hlavou, vbílém rouchu
sveho řádu. Vážným hlasem ptá. se: »Kdo
se chce zpovídati.=»< ».hi otče? já.'<<- od—

povídají tisícove hlasu zaroven. .-'|'ak
mnohých l'iajednou vyslyšeli nemohu, čas
jest vzácný: klekněte si však, litujle-svých
hříchů & říkejte: >>Já bídný hříšník . , _,
»Já bídný hříšník! Já bídná hříšnícefu
lkají nesčetně hlasy těch, kteří se domní
vají, že smrti jsou zasvěceni, a k nebi
vznáší se modlitba nejhlubší útroby člo—
věka dojímajírí, vznáší se dýmem okolních
pecí ohnivýcl'í; za neustálých otřesů po—
vrchu zemského, uprostřed těl zabitých . . ..
tu zvedá kněz své rámě & žehná. svou
pravicí všecky ty duše kající a mluví nad
nimi svatá slova rozhřešující.

V tu samou noc. hrůzy, kdy sotva.
nmžově si troufali plakati a naříkatí, kdy
zdrceni na zkázu svého domova a majetku
se dívali, tu zazněl najednou mohutný
hlas mužský! Vysoký důstojník námořní
volal hlasem velitele, jenž nezna a ne—
očekává zadneho odporu: »Nadešel nyní
okamžik, Boha prositi o smilov-ání! l\' mo—
dlitbě, pánové la A hle, všiclmi, kteří tam
mezi zříceninami tábořili, modlili se a
volali k nebesům o slitování.

Nedaleko i'n'uněstí .inibala I:)inta ode—
hrál se výjev strašný a smutný zaroveň.
'l'am klesla mladistvá paní na útěku

dvi-ma malými dětmi pod troskami
řílíi-ích se zdí vysoke budovy. \7 patách
za ní byl mladý muž. podle všeho cizinec,
a l_vžviděl vše. (1) „seprávě stalo. Isí'íaži
so trosky odstraniti a své milé oběti vy—
láhnouti . .. vidí však jenom mrtvoly,
str;.išue zkomoleno. V šíleně zoul'alosti
pozvědá zraku svých k nebi a sahá vlastní
rukou na svůj život a padá bezduch na
pozůstatky svých milých.

.\'

(l)okončoní.)

Xlll. Čínský mučedník.

Mezi Číňany, kteří jako vyznavači
pravě víry náš podiv vzbuzují, náleží
první místo křesťanů Khon—(Zuongovi.
Jeho zmužilost za posledního prciiaslmio
vání křesťanů byla neobyčejná, podivu—
hodná. Biřiči pověsili mu na krk těžké
jho, rezedrali metlami jeho tělo, spoutali
ho řetězy a hodili do úzké díry, jejíž
otrávený vzduch musil dýchati kolik mě—
síců. Všecko nadarmo! Zůstal víře věren.

Po 10 bylo nařízeno, slova »bludná
nauka Krístovzw mu jako znamení hanby
vpáliti ve tvář. 'Khon-(luongs vzpíral se
sice, ale biřiči provedli přece svou; Od té
chvíle bylo veta po jeho duševním klidu.



Vpálene ono znameni bylo v očích jeho
potupou pro náboženství, které vyznával,
kterou ani jeho modlitby ani duchovní
cvičení, které konal po svém návratu do
žaláře, nemohly smazati. Teprv když
jeden ze spoluvězňů na jeho prosbu mu
slova »bludna naukaa vyřezal z masa,
nabyl zase pokoje, neboť nyní nosil jmeno
Krista “Pána na svém těle. Mandarin, jeho
soudce, nařídil, aby ona potupna slova
byla mu ve tváři zase obnovena. Tento
kráte však nebylo možná odporu mučed
níkova přemoci. Rozhněvaný úředník chtel
vyznavače s bitím učinili povolnějším.

Ale rány, které. jeho tělo rozdiraly, ne
! mohly anijediného nářku z něho vynutili;

volal jenom: ».lsem křesťan, křesťansko
náhoženslví jest. jedině pravéťa

Ahy věc skončil, řekl mandarin ubo
žákůz' >>(.lhceš-lizůstali na živé, nechej
si opět. ona slova vpáliíi do tvářela _
>>Nikoliv, raději chci umřítila —- »Od—
ved'te ho tedy na popravištěic A Khon
(2uong šel na smrt. Před ním však kráčel
vyvolávač, jenž lidu oznamoval, že od
souzenec umíra pro svou neposlušnosl,
ježto nechtěl trpčti, aby jako přivrženec
blud-ne, nauky byl veřejně poznačen.

-—vawvmrwvww—

]ežíš slunce
ežíši, slunce spravedlnosti
a odlesku Otce vší jasnosti,
Ježíši, blesku světla. věčného,
slunce živé světa zatmělého,
]: Tobě já obracím zraky svoje,
neboť Tys, Ježíši, slunce moje,
ktere mně na pouti zdejší svítí,
bych mohl cíle sveho dojíti!

Putuji já do města svatého,
do Jerusalema nebeského,
však kolem mne tma se rozšiřuje,
moc temností o to_usiluje,
bych nemohl dojíti svého cíle,
a proto já poutník této chvíle
k Tobě, 6 Ježíši, slunce moje,
pozdvihuji vzhůru zraky svoje!

*» \ »„* f"—

moje.

] Slunce, jež oslňujícím leskem
' záříš v Jerusalemě nebeském
\ a na věky v něm zářiti budeš,
' světla svého nikdy nepozbudeš,
| Ježíši, slunce mé, svoujasností

svit na pouti mé, ať moc temností
od té cesty, která k Tobě vede,
nástrahami svými mne nesvede!

Ježíši, až jednou před Tvou tvšří,
která božskou velebností září,
objevím se já, poutník pozemský,
přijmi mne v Jerusalem nebeský,
jehož sluncem nikdy nehasnouoím
a zářícím leskem veleskvoucím
Ty jsi, Ježíši můj, slunce moje,
at mne věčně blaží krása Tvoje!

F. Vrátil.***
Duše a moře.

Duše jest jak moře,
které vánek vlní,
nebo ječivými
jezy vichor plní.

Kolik proudů vtéká
do vod oceánu,
tolik změn otvírá
duše naší bránu.

Moře vodou plaví,
moře vodou škodí —
rozumem a vůlí
duše zkázu vodí...

Kolik zrnek písku,
kolik kapek v moři,“
tolik myšlenkami
světel v duši hoří...

Na dno mořské těžko
upjati své zraky —
“duše nevyzkoumáš
téměř nikdy taky!

V moři skrývají se
drahé perly, zlato —
v duši naší všecko,
co je v pravdě svato...

Jako když se moře
rozleje, vše hubí,
tak i duše vede
mnohé do záhuby...

Ale moře neví,
nezná, co kdo činí!
Duše zodpovědna,
svědomí je při ní!

Jos. At. Vlastimit- Římský.

%%%%



Diecése brněnská. l)le kněžskeho
katalogu na rok lilo? bylo koncem minu- Š
lého roku v cele brněnské diecesi 1,000607
katolíků, 27.890 akatolíků, 22.912 židů,
2-15 bez konfesse, dolu-(mladý „I,(')51.tšó-í
duší. Kněží bylo 851-1, far 11-29, jiných
beneficií :št), kapli a íiliíilních kostelů
54:5. Kneží ve výslužbě je 37. Klášter-níků
bylo 1:37, z nich 101 kněz, “klas-termo
379. Během roku 1906 zemřelo 18 kněží,
bohoslovců a 7 klášternic. Kněžíjubilant ii
jest 20. Srovnejme s naší diecési diecési
l;nnichovskou, která ma skoro tolikéž kato—
líkí'í. \" mnichovské jest na 1.3set kněží;
u nás mají _khišternicc vcelku 31 domů,
kdežto v nmirhovske jest, jich asi 130 a
jak jsou čelně.obydleny! Na př.anichově
jest v mateřskeiu ústavě n'iilosrdných
ses-ler uši titl sester a 130 novicek, an
glicke Pannv \" Nyníl'enlnargu mají asi
1,81!Členek. Hkolní sestry mají 114íilialek
;! \'e tl\'t=l-1jest po ostltdcszili sestrách.

Olomoucká arcidiecése. Dne1. ledna
1907 čítala 11599571. \“ casti pruskt'
137.718 duší. 7.1(3chjekalolíkil 1,751990,
53.4.11 jest protestantů, šli.—tuttižidli, nej—
více a sice 1116 v t'lekanství šumbersluÍ—m,
bez vyznání jest i'iejvíce \" děkanství
proslejovskem, a sice 98. ( Zelaiarcidiecesc
jest rozdelena na osm arciknežslví: Ix'eti',

dominikanek 1334, sester z 111. řadu ku
výchově ditek jest 165.

Zběsilost nevěrců. \ž doposud byl
na některých francouzských penězích
napis: lšože, opalruj Francii! Nedavno
vydal ministr financí nařízení, že na všech
penězích, které budou nyní raženy, bude
napis tento vynechán a místo něho bude
tam stati: svoboda, rovnost & bratrství!

Kardinálové. Na počátku letošího
roku žilo 55 kz-trdinalů, z nichž jest 32.
Italů, 23 odjinud. V Ríme jich bydlí 27.
V Rakousko-Ul'iersku jest. 6 kardinálu,
v německé říši 3, ve Spanělsku 5, ve
Francii 4., v Portugalsku, Irsku, v Severní
_'\mt-)l"ice._v Brasil ii a v Aust -zíliipo jednom.
sedm kardinálů jsou řeholníci, a sice
jsou po jednoi'n z řádu l.)enediktinsketio,
františkánského, augustiánskěho, karmelit
skeho, jesuitskeho a z oratoriánů. Roku
ltltlti zemřeloHkardinál ů. Nejmladší kardi
nalove inezi 'n) a 50 lety jsou Skrbenský
a .llerry dcl Val, “7 jest. mezi 51) a (St!
lety, 21 mezi Ut) a W, 20 mezi Ttl a SU,
pěl. pak _číta přes 80 tel.

Co učinili kněží pro nadace atu
dentské ? Kapital, kterýsložiliv Rakousku

_ katoličtí kněží na studie chudých, na.
i daných mladíků, činí celkem 12,422154'2

v pruské. časti, l-lolešov, Kroměříž, Mohel- *
nice.,Opava, l'říbor, Prostějov a Sternberk,
děkanství jest 51, v nichž jest úhrnem
51 benelícií. Kněží jest. 1.610, z nichž
působí ve správě farní 1175), mimo die—
cesi jest 39 kněží, řadových jest 122,
a sice 2-12 7. není. l'ýlířsk'tÍ—lio řz'uíaz, ih“
dominikánů. ? prel'i'ionstrátů, 1- l'ranti—
škani. 7 minoritu, 5 kapucínů, 2- milo—
srdni, _lz')jesuitíí, 20 redemptoristů a 7
sa Ivatorían r... \" chla pcckém kroměrížslu'nn
semiiui řij est 29-1-chovanců a.volomouckém
alumnalejesl 257 bohoslovcu. Řeholních
seslerjcst 1707. Nejvíce jest. milosrdných
sester z 111. řádu sv. Františka a sice
1-05, z řádu není. rvlíří'i je sester 219, :
křížových sestcrjcsl. 17x, btm-omejek 1.232,

korun. \' tlechách činí studijní nadace,
založeno katolickými kněžími pro žákv
středních i vyšších, obnos 2,974352 l\'.

i

Kdo všímá si úředních vyhlášek stu
dentských stipendií, přesvědčí se, že kato
lické kněžstvo jako zakladatel stipendií
převyšuje velikou většinou světské zakla—
dalele.

Voda z JOrdánu. \' poslední době
lze každodennt'- viděli v .Jerusalemř vozy,
na nichž jest. naložen obrovský sud s na.—
písem The international River Jordan
Walter ('Io., t.j. mezinármluí společnost
vody z řeky Jordánu. Sudý jsou o pěti
stech litrech vody. i? Jordánu jsou zřízený
koliv, jimiž se voda z řeky čisti'a vaří,
pak se da do sudů, jejž dopravuje \'uz
tažený třemi koňmi po silnici do .leru
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salema. Cesta tato jest. obtížná, nebot' '
obnáší délku sedmi hodin, a stoupá. tři
tisíce stop. % .lerusalema dopravuje se

kevní úřady. ('.etbou a studiem pilným
byl tento pravdýn'iilovný a pravdu hleda—

f jící šlechetný kněz přiveden ku poznání,
voda železnicí do Jaffy; tam naklada se

: lická a llGVái'ltli vstoupili do ní. Tentona lodě a dováží skoro výhradně jen do
severoamerických Spojených Stzitů, kdež
přišlo nyní ve všeobecný obyčej, užívati
ji při svatém křestu.

Láska k matce. Nedávno obdržel
podplukovník Ferre, velitel tělesné stráže
mladistveho krale španělského Alfonse.,
odpoledne telegram z Avily, že těžce a
nebezpečně onemocněla jeho stařička
n'iatka.Podplukovní kto oznámil pobočníku
krale, jeneralovi Sacheovi a prosil, by
mu dovolil,“abý příštího dne rano mohl
rychlovlakem odjetí. Jenerzil šel ku králi,
přednesl mu žádost podplukovníkovu a
doporučoval, by byla s|')liíěiía. Ale král
pravil: v tomto případě nesmí se vahati.
Hned at přichystat se můj nejlepší vůz
automobilní a podplukovníka doveze do
.\vily můj chaulTér (řidič vozu). Dej Bůh,
aby zastal jen matku na. živě. .leneral
namítl, že má dnes večer podplulmvnik
službu. Nic nedělá, odvětil kral, sam ho
třeba zastane, jen af okamžitě odjede.
A automobil jel tak rychle, že vykonal
cestu z Madridu do Avily, obnášející 90
kilometrů ani ne za úplné dvě hodiny.
Zajisté. pěkný příklad, jak ctíti máme.
svě rodiče.

Neznalost víry a náboženství. Casto
probleskne u spisovatelů ivnejlepších až
nápadná neznalost bohoslužebných úkonů.
Tak na příklad Kronbauer v novelelě
»Už nebude. obtěžovat.<< píše: »Kaplan
vyhrnul. čistouňkou a vyžehlenou rochetu
až nahoru nad kolena<< a když šel za
opatřovat >>vyňal hostii z monstrance<<.
.liný spisovatel popisuje velkolepý průvod

že jedina prava církev jest římsko-kato—

veřejný přechod pravoslavného mnicha
a kněze ku katolictví jest od prohlášení

svobody svědomí v Rusku prvním, do
té doby neslýchaným činem & zjevem a
jistě nezůstane.ojedinělým. Vzbudil vcelém

' kraji veliký zájem.
Příspěvky obci na kostely. i\flěstska

rada vídeňská se usnesla, že daruje na
stavbu kostela, který má býti poslaven
v druhém městském okresu na památku
501etého jubilea našeho císaře obnos
2tltl.()tltl lí. Proti tomu ohradil se měst
ský radní sociální demokrat. Schuhn'ieier
a podal stížnost k nejvyššímu spravnínnt
dvoru. 'l'ento však rozhodl, že jest do—
voleno obci tento příspěvek dali, protože
stavba tohoto kostela, který doýmsud
stal dva milioný korun, bude okrasou
města.a bude velkolepou stavbou, k jehož
výzdobě použije se oněch darovaných
“peněz, proto obec nijak nepřekročila
meze své působnosti a byla oprávněna
onen obnos darovali.

Bohoslovecké vysoké učení v Inno
mostí. Nejproslulejší vysoké bohoslo—
vecké učení celého světa katolického
jest. v lnnomostí; spravu majía všechny
professory dava řad jesnitský. Letos je
tam 352 l.)ohoslovců, z nichž jest z na—
Šeho -mo<_-nziřství lti7, všichni ostatní
počtem 185 jsou cizozemci, a sice:
z Německa 89., ze Spojených Států
severo.-n'nerickýcli fit), ze Svýcar 38,
z Ruska 8, z Turecka ti, z Anglie a

! lrska 4, z ltalie 2, ze Spanělska 2, po
' jednom jsou z Belgie, Francie a Svédska.

Božího Těla a píše, že biskup nesa '.l'ělo ;
1 a to ze “7/11různých diecesi, řadovýchPáně „vmonst'anci měl na hlavě infuli.

Podobných příkladů dalo by se více
nalézti.

Ruský pravoslavný kněz přijat do
katolické církve. Dne 16. srpna loňského
roku přijat byl v lucké kathedrale od
tamějšího katolického biskupa do církve
katolické ruský kněz, mnich (Zhondra.
Narodil se roku 1.877 v lšessarabji a „je
synem bojarů Theodora a Olgy ('.etanů.
Byl mnichem v klášteře na hoře athoské,
kdež byl i na kněze vysvěcen; r. 1901
vrátil se do Ruska a zastával různé cír—

24-1 posluchačů jest. z kleru svělského,

kleriků jest 1.11, velkou většinou jesuite.
Největší výhoda bohoslovců spočívá. v tom,
že lehce, v přátelském hovoru seznamují
se s nejrůznějšími narodý a poměry,
a že lehce a snadno přiučiti se mohou
cizím řečem.

Katolíci ve Spojených Státech
severoamerických Počátkem roku 1907
vyšel v Nověin Yorku »Catholic DÍI'P-CÍOPY<,
z něhož vyjímáme: Katolíků jest. ve
Spojených Státech severoamerických
13089353 duší, o 437.309 více než rok
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před tím. Duchovních jest 15.093, 0 609
více. Během ioku 1906 bvlv založeny
: 31- nové katolicke íary. _:jltllŽjest \ celku
12.148. \\. ší(h kítlíllltkých škol jest &)
>“56837-studujícíini a 4236-1-farních škol.
jež navštěvuje 1,09034-2 dětí. Ve 257)
sirotčíncích vyučuje se, vychovává a živí
-'í-(_).5t<8dětí. Vyšších obecních škol jest
998, jež navštevuje 1226175 dětí. Je
tam 1 apoštolský delegát, 1 kardinál, 15
arcibiskupů, 90 biskupů a 18 opatů.
Světských kněží jest 11.13.73, řeholních
3958, kteří přináležejí Itó různým řádům,
nejvíce z nich jest jesuitů, benediktínů,
kapucínů, dominikánů, františkánů, re—
demptoristů a Otců svateho kříže. Na
ostrovech Filipínských jest8,8(32.413 kato
líků, tak že počítaje i ostrovy Sandwich—
ské, Alasku jest. v celku v těchto Státech
20980200 katolíků. lodotčeím budiž,
že v hanadě jest "2.'.5-57.')30 katolikův
a na ostrově hubě (,i'573.9(32 Největší
diecese jsou l'lOW'U-ýul'řŠ-vit„< l'íž miliony
katolíků, tolíkěž ma, chemie.—"ka.\-' bo
stonske jest 350.000, \“ brrmklýnskě
(300.000, ve l'iladelf'ske ní?—45.000duši.
Ostatni jsou menší. Všechna tato data jsou
spolehlivá., nelzíot'byla úředně ozuťunena.

Nové fary v Paříži. Vlada fran—
couzská nikdy doposud nechtěla dovoliti,
aby mohly v Paříži, kdež byly obrovské
farnosti, zřízeny býti nove fary. Když
pak nyní světským zakonem byla církev
oddělena od státu, zřídil arcibiskup pa—
řížský,kardinál Richards hned šest nových
farností, &sice ve čtvrtích, kde byla o ně
největší nouze.

Povolání. V Londýně hrál na divadle
herec, pan Jiří Trolloppe, který měl velké
nadání a. jsa velmi oblíben, měl veliký
plat. Vzdal se svého umění, odch do Ríma
.a vstoupil do římsko-katolickě anglicke
koleje, kdež studuje bohosloví. Chce se
navrátíti do otčiny až bude knězem.

Katolíci v Anglii. Koncem roku
1906 bylo v Anglii a ve Walesu 1703
kostelů a kaplí (r 1005 bylo jich 1040).
\e Škotsku vrostl počet kněží z 525 na

51-01 kostelů je tam 373. V celé Velke
Britanii působí 4024- kněží, z nich je.
Světských 2638, řeholních 1388; všech
katolíků jest Ba,/4milionů. V celé anglicke
veleřiší žije ](ll/t milionů katolíků. Ka—
thedrala londýnskájest již z hruba dosta
věna a vyžadovala doposud 223.171 liber
šterlingů (a 24-K), jež byly vesměs dary.

Katolíci v Dánsku. Koncem roku
1000 bylo \“Dansku 73/10 katolíků; tok
pred tím bylo jich 7037. \ Kodani jest
katolíků 2560, kteří mají pět kostelů, \e
Frederiksbergu jest 1 kostel a 1050 kato—
líků. Tamtéž jest 5000 Poláků. Všech far
jest 23, z nichž 11 přináleži řeholníkům.
Zensk\ch klášterů je ?, nemocnic 12.
Německý spolek sv. Bonifáce dal během
roku přes 25 tisíc marek příspěvků na
účely katolické církve. *

Postní kázánívv Rímě. Postní ká—
zání byla. letos \“ Rimě konána ve 22
kostelích. Svatý Otec povolal k sobě
všechny tyto kazatele, dříve než započala
kázání a dal jim všeliká časová napo—
mínaní & rady. [lděliv jim požehnání
k této důležité a nesnadne práci, laskavě
je propustil.

5OIeté jubileum kněžské svatého
Otce. Dne 18. září 1908 bude padesát
let, co byl náš nynější svatý Otec Pius X.
vysvěcen na kněze. V Hime utvořil se
spolek, v jehož čele jsou právní zástupce
Perícoli a kníže Barberini, kteří obirají
se přípravami pro důstojnou oslavu tohoto
pamatného dne.

Šťastně zachráněny. V Palermě
zřítila se 28. prosince minulého roku
kostelní věž a nešťastnou náhodou padla
na klášter, který byl přistaven ke kostelu.
Vjedné cele ležela nen'iocná,sestra, u níž
bylo právě návštěvou jiných šest sester:
všechny byly troskami zasypány. Jakmile
se zpráva o tom roznesla, počali ihned
pracovati četníci, policisté a hasiči; práce
šla velmi rychle vpřed a. brzy podařilo
se jim vniknouti do cely, kdež našli všech
sedm sester na živě.
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leůvzdánl božskému Srdci Páně.
Z farnosti štěpánovské. Plnětimtoslib

svůj dávno učiněný, vzdávám nejvrouenějěí diky
božskému Srdci Páně, blahoslavené Panně Marii,
sv. Josefu a sv. Antonínu Pad., za uveřejnění
prosby v domácí záležitosti po vykonané 9denní
pobožnosti. ó jak mocný jest Bůh ve svatých
svých! N.

Z Prahy. Z vděčnosti plníc dávno učiněný
slib vzdávám teprve nyní nejvroncnější díky nejsv.
Srdci Páně, Matičcc Boží lurdské jakož i svatému
Josefu za milostné vyslyšení. M. K.

V těžké nemoci svého milého otce
obrátila jsem se s celou důvěrou k božskému Srdci
Páně, přesvaté Panně Marii, ke sv. Josefu a sv.
Františku Xaverskému hledajíc pomoci a. vyslyšení.

Modlitba má byla vyslyšena a tedy nejpokornějsí
diky vzdávám za. milost a pomoc mi prokázanou.

B V
Z farnosti malenovské. Splňujíslibsvůj,

který jsem v nemoci své učinil. Božskému Srdci
Páně a neposkvrněnému Srdci Panny Marie a sv.
Josefu budtež vroucí vzdány díky za vyslyšení
proseb mých. tendf „Školy B. S. P.“

Z Borové. Byv “stižen nemocí očníu ne
naleznuv jiné pomoci lidske, vzal jsem útočiště
k nejsv. Srdci Pánu Ježíši a k blahosl. Panně
Marii, uzdravení nemocných jakož i- k velikému
přimluvci sv. Josefu & nebyl jsem v důvěře své
eklamán. Nemoc pominula a proto vzdávám dobro
tivěmu Bohunejvrouqnějši díky. Fr.

Pobožnost k Srdci Panny Marie.
(Hlavní (mysl.)

ro stávající mezi .ležíšem u. Marií úzký poměr, SiitVÍ církev sv. mimo
' svátky Páně také svátky bl. Panny Marie. .lako slaví narození a na

nebevstoupení Páně, tak slaví též- i narození (\ nanebevzetí Panny Marie.
Nelze při svátcích Páně nmzpomenouti na hl. Pannu Maiii a při svátcích

Panny Marie, kdož b\ nevzpomněl jejího S\ná ležíše Krista? Proto po zavedení
úcty k nej.—'n.Sídci láná Ježíše neprodlevala již (.írk'ev z'a\esti u—zpobožnost
k přečistému Srdci Panny Marie, ustanoven k tomu účelu svátek (\ založeno zvláštní
b átrstvo. Již na počátku osmnáctého století bylo ve l'rancii přes sto bratrstev
k neposkvrněnemu Srdci lanny \laiie zavedeno. \\ pukla strzftšlná ievolucc \e
ifram ii se vsemi hrůzami svymi, proud bezbožnosti zničil všechny památky dřívější
zbožnosti, slepá zášti proti všemu božskému zaujatá bořila oltáře, \'ruždilu kněze (\
špinila vše co svateho bylo a tím jak ani jinak nemohlo byti, upadla i bratrstva
k Srdci Panny Marie v zapomenutí. .láko uhel v popeli doutná (( při nejmenším
vánku vyšlehne v plamen, tak i prvnym životem kř()„st'ansk\"mprobudila se úcta
k Srdci Panny Marie. Uplynulo 20 let'od velike revoluce a církev svatá ještě
ki'vácela z ran jí zasazených. (Jhrán)\' I')'(iií(')-zůstávaly i na slavnosti prazdne; ná—
darmo nabízeli kněží z vyhnanslxí se \ráti\ší poklad\ milosti Boží: nebylo kdo
by je přijímal. B\l to žalostn\ stav! Tu napadlo iistemu faráři při (luámu »Naši
milé Pdnl <<obnoviti bratrstvo Srdce Panny Marie a \eřejn\m uctíváním Sidce P(tnn\
\Iarie v\prositi si mocné přímluvy její zu obrácení hříšníků. Sepsal plavidla bra—
trstva, a po jejich potvrzení vrehnopasl.\"řském oznámil veřejnou pobožnost k'pře—
svatému a neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Nesliboval si velikou účast. Než
jaké překvapení! V určitou hodinu sešlo se více než 4-00 lidí, za těch poměrů
veliký to počet. Za pobožnosti byli věřící tak (lojati, že při říkání loretanské litanie
slova »Maria, útočiště hřišníkův, oroduj za nás<<třikrát. opakovali! »Při tomto volání
lítostiadůvěry plnem, zaplesala duše má, <<(lí onen farář, »pozdvihl jsem zarosené
oči k obrazu Panny \iárie,d0p01učil jsem její ochraně toto nové bratrstvoaápiosil
jsem za milost, totiž za uzdravení těžce nemocného ministra krále Ludvíka X\-l.
Bylť on přívržencem nou'), falešné filosofie, nevěrec .1 nechtěl o (iuch0\ ní útěše
ani slyšet. Desetkrát prosil jsem, abych byl předpuštěnatohkézkrat jsem byl odmítnut.
Konečně byl jsem prece k němu předpuštěn. Nemocný přijal mne zdvořile, prosil.
O kněžské požehnání, vyznal své hříchy a ronil hojné slzy lítosti a pokání.<< Obrácení
tohoto muže bylo zaroveň pečeti bratrstva k Srdci Panny Marie, která se nyní
rychle rozšířilo v katolickém světě.
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„le-li mesic červen zasvěcen nejsv. Srdci Pána Ježíše, proč by nemohl byti
mčsie kvělen z:;s\'('—(-enpobožnosti a úctě 1')řečisteho Srdce Panny Marie? Jako
tehdy jsou i nyní hříšníci nevěře a nepravostem oddáni, potřebují tež přispění aby
pokání učinili, k Bohu se obiátili i\(lo pomůže jim k tomu \íce jako útrpné Srdce
př)(iste Panny, k nížs dfněiou voláme: ] točiště hřišníkfnOloduj za nás' Pobožnost
k llt poslunu-neinu Srdci Panny- Marie má také svuj účel, totiž, abychom se hříchu
\“;n'fn'uli u nejbl. Pannu Marii ve ctnostech následovali. (,)šklivost nad hříchem,
\'nrrn-ání se hříchu lot“ ledy první naší povinností. Srdce hříšné marně by volalo
k .\I:irii l'unnč. za sebe a za jiné. (_Iimůže se libití j,)rosba ze srdce hříšného
pocházející? (Žim srdce čistější, tím prosba bude n'iilejší te, k níž voláme: Maria,
bez poskvrny hříchu počatá, oroduj za nás, již k tobě.se utíkáme !: Proto odstraňmež
napřed ze srdce svého všeliky hřích u prosme pak také. za obrácení jiných lidí
\e hříchu se nacházejících, by zloby zanechali, hříchu se odřekli, k Bohu se obrátili
u pokání činili Druhou pak povinností naší jest, (\ičili se ve ctnostech křesťanských
& státi se Marii Panně vždy podobnějšíini. Ni< tak tomu nenapomáhá, jako častá
vzpomínka na Marii Pannu, u\ ažouiní její \znešenych ctností a předností jejího
neposkwnčného Srdce. l.)ravíse, že jisty drahokam, by\ na slume položen, \'ssajo
sluneční paprssky do sebe a pak je zase ze sebe \yzaruje. Podobně i duše lidská
\ssává do sebe ctnost a nábožnost a stává se sama ctnostnou a nábožnou, když často
myslívá na nejsv. Pannu Marii, pozoruje její přesvaté Srdce a nechá se paprsky
svatosti ozařovati. ! Maria Panna může použíti slov svého Ježíše Krista a říci:
»lščte se ode mne, neboť jsem tichá a pekelná srdcemh:

Viz to Srdce bl. Panny Marie! Jest mečem zbodeno, kolem něho vine se
věnec bílých růží ít ohnive plamenky vyrážejí z něho. Budiž inaše srdce zbodeno
lítostí nad hříchy, ut“ \'ine se kol něho věnec nevinnosti aneb aspoň kajícností u
pokory, al“ šlehají z neho plaménky lásky naší k Bohu, milování nejhodnějšín'iu
Pánu u. Spasiteli našemu, jakož i k jeho přesvaté Matce Marii. |_)rosme Ducha
s\ateho, aby na přímluvti bl. Panny Marie stvořil v nás srdce nové, srdce čiste,
srdce laskme, trpělo e u pokorné, aby naše srdce se podobalo nejčistšímu 11nej—
ltlSkthŘjŠÍlllll Srdci Panny Marie naší Matky.

Obětování úmyslu denního.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svym Bohu chvály jsi vzdával & nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemí bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobe cely dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za. příkladem nejsv. Srdce blaho—
slavené a neposkvrněné Panny Marie všelíké úmysly a myšlenky, všelike city a žádosti,
\'seliké 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
rozšíření pobožnosti k přečistému Srdci Panny Marie a na všechny
urnysly, jež doporučeny 18011na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svateho Otce!
Srdce Ježíše, a Marie! zachran církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko—
slovansky! O sladké Srdce meho Ježíše, učiň, abych tě míloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1870)

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

100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1.891.)
Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Šířiti pobožnost !( Srdci Panny Marie.

Úmysl v červnu: Rozšíření úcty !( nejsv. Svátosti skrze Apobtolát modlitby.

Tiskem benediktinské knihtilkárny v Brně.
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počátkem každého měsíce. ČERVEN 1907.ROČNÍK XLI.

Srdce Ježíšovo, Srdce Krále nebes i země jest v pravdě srdce královské, jak dle vznešeného
původu, tak dle moci, tak dle vlastnosti v pravdě královských.

Záslíbná píseň dítek
k nejsvětějšímu Srdci Páně,

rdce Dáně, zdrávo bud',
láskou naplň naši hruď!
Skrze Tebe nebes vlast
skýtá štěstí, skýtá slast.
[:Tomu Srdci Ježíšovu
slibujeme věrnost znovu.:]

Zříkáme se marnosti,
jež nevede ke ctnosti;
vzdálen budiž ďábel, svět,
neboť ničí ctnosti květ.
[:Tvými chceme vždycky být,
Tobě věrnost přislíbit.:]

Štěstí, radost, otce, mát,
ráčil jsi nám z lásky dát,
Ty jsi dítek přítel sám,
laskavý a dobrý k nám.
[:Dokud budou dítky žít,
srdce jich ti bude bít.:]

Ty jsi blahý domov náš,
všecky láskou objímáš,
kdož se vrací prostí vin
jako marnotratný syn.
[:Vpíš nás všecky v srdce své,
odvrat od nás všecko zlé!:]

Srdce naše čisté chraň,
proti světu dej nám zbraň,
milostí dej hojný zdroj,
snadný bude pak náš boj.
[:H když přemůžeme svět,
budeme Ti věčně pět. :]

Kéž Tvůj obraz v srdci mám
jako vzácný drahokam;
nutí tvojí lásky zjev
v oběť dáti život, krev.
[:Obraz Tvůj nám vůdcem bud',
silou naplň naši hrad!:j

Moudrost Tvoje nás vždy vod',
milost Tvoje s námi chod,
láska Tvoje rozněf nás;
posiluj nás v každý čas!
[:]edno přání chceme mít:
dej nám věčně s Tebou žít!:j Frant. P. Koník.



Proč trpět tolik Kristus Pán &od četlo nás smrtí svou vysvobodil?
(Ostatek.\

* l.)nes uvážíme, kterak vv
svobodíl nás od porobv, od otroctví
satanova.

hide dali se od satana k. hříchu

svést.i,.a tím přišli do poroby jeho, nebot?
od »koho kdo “jest přenwžen, toho jest
i otrokcme, píše sv. Petr. (2. Pen-2,193
A poroha tato nebyla lehka, vždyt“(label
panoval nad |mrobeným sobe lidstvem
ukrutně, jako jn'avý tyran. .leho snaha.
nesla se k tomu, aby člnvňčmístvo í'lplltř
od Boha odloudil, ve všecky
bludúv uvrhl, aby jako on, vňčnř ne,
št'astno bylo. Ježíš Kristus však smilovav

neřesti

se nad nan'íi, vvsvoluulil na.—-z otroctví

tohoto. Vzdyt“ kolikrate „um ujišl'oval, Že
proto přišel, aby zničil říší satana a tak
lidi osvobodil. »Nyni bude kníže tohoto
svělzavvvržen ven," praví Spasitel. (.lnn
12,3.1 Nadvladu .ložíšo'vn nad .sl-hon
uzmivali sami zlí duchove. Když byl l'an
Ježíš jedí'íon přišel do krajiny tiel-usen
ských, volali nail dva zlým durhem po.
sedli nbožaei: artio jest nam a 'I'obe
Ježíši Synu lloží? l'řišel jsi sem před
časem trápil. nás?-.. nholu'

lidi mluvil satan sam, který je b_vlpti-
sedl, a doznaval, že Kristus wm přišel

Skrze tyto

zničitijejich škodlive působení na lid.—stvo,
a toještř před časem všmbecneho soudu,
kd_\rmoc d'ablova úplne potřena bude.

Dle sv. Pavla vzal Kristus Pan na

sebe naše člověčenst ví, aby zkazil vladu
ďábla, nebot píše tento apoštol v listě
svem k židům takto: »l.)ončvadž tedy
dítky mely í'ičastenství těla a krve (byli

jednak

lidmi smrtelnými), i on též podobně
účasten byl jich (vzal na se člověčenství),

g aby skrze smrt zkazil toho, kterýž měl
vládu smrtí, t.j. ďáblaa (2, 14——1.5._í
Jelikož je smrt následkem hříchu a hřích
skrze (tabla na svět přišel, může se ďábel
í'íazývati pravem »vládcem smrti“. Jelikož
však Kristus Pan s nás sňal hřích, jak
jsme dříve 'í;íkazali, vzal i. satanovi moc
nad lidmi a osvobodit lidstvo od hrůzy
smrti časné. i vřene. ktera je tížila, dokud
žili v hříchu.

Dvojím zpíisolwm wyvrhl Kristus
salauaa. .l. Skrze vítěznou smrt svou,
kterou přemohl hřích, smrt. a. peklo, a
2. získáním milosti, s kterou i člověk
s to jest., aby se satanovi ubránil.

Neboť, ačkoli Kristus Pán satana
wyvrhla, přece obchází posud, hledaje,
koho by lapíh jak to pekne vyslovuje
sv. Petr, řka: ->St.řízlivi .hud'te a. bděte,

nebot" j'írot.ivník váš, d'zibel, jako lev
řvouci obchází, hledaje, koho by sežral.<<
tl. hun—sl s.) Nastrahv činí nam ďábel
neustale, avšak škoditi vskutku může jen
tem, kteří dobrrmrlnř těmto nástrahám
podléhají a íloha (_)pouštějíce po bok
nepřítele jeho se staví. Satan může nás
sitťt' ke hříchu pokoušeli, avšak nutili
nenuiže, pokušení samo ješte však hří
ehem není, nesvolíme—lidobrovolně. Bůh
j'íoneeluiva posud d'ablovi volnost, tuto,
jednak aby nas trestal za naši hříšnost,

aby nám podal příležitost, aby—
chom si s |_iomocí jeho dobývali koruny
vítězství nad takým nepřítelem, vždyt
nebude korunován, kdo řadně nebyl
bojoval. Proto uapomína nás sv. Petr:
»Hratří, střízlivi budte a bdčtem Svatý
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Pavel: »Bratří, posilněte se v Pánu a
v moci síly jeho, oblečte se v odění
Boží, abyste mohli státi proti úkladům
ďábelským, neboť není naše bojování
(toliko) proti tělu a krvi, t. j. proti pouhým
lidem, ale proti knížatům a mocnostem,
proti správcům světa této temnoty, proti
duchovním zlostem v povětří, t.j. proti
vyšším zlým mocnostem. Protož vezměte
odění Boží, abyste mohli odolati v den
zlý a ve všem dokonalí státi.<<(_Efes.6, 11.)

Z toho vidno, že Kristus dal nám
dosti prostředkův, abychom nad satanem
zvítězili, chceme—li jich užívati, a tak
s pomocí jeho se poroby d'áblovy ubránili.
A buďme Spasiteli za to vděční, a vděčnost
svou ukažme tím, že štít jeho sv. víry
vezmeme a proti střelám satanovým držeti
chceme, že naděje naše v zásluhy Spa
sitelovy nás sílí, a že raději chceme ze—
mříti, nežli poslechnouti_ šálení zlého
ducha. Kdykoli ozve se hlas jeho v srdci
našem, anebo i zevně příklad zlý nás
ke zlému ponouká, volejme Ježíše, Marii
a svaté na pomoc. Modlitba důvěrná
zažene pokušení sebe větší. Užívejme
zbožně i znamení svatého kříže, které
jest zlým duchům tak protivné, zacho—
vejme v duši ošklivost ke hříchu, jakožto
největšímu nevděku vůči dobrotě Boží a
našemu jedinému škůdci, vzbuzujme často
tři božské ctnosti, víru, naději a lásku,
a uvidíme, že pravda jest, co praví svatý
Augustin, že skrze moc Kristovu jest
satan podoben psu uvázanému na řetězi,
který sice štěkati, ale nikoho, kdo se
k němu lehkomyslně nepřiblíží, kousnouti
nemůže.

4. Kristus Pán nás vysvobodil od věč—
" ného zatracení. Toť vyplývá z oné pravdy,

které jsme již z předu pojednali, že
osvobodil nás od hříchu. Je—lí člověk

očistěn od hříchu, tu není na duši jeho
nie, proč by jej musel Bůh od sebe za—

.Vrhnouli, není nic na něm trestného.
ggg—"Protopíše svatý apoštol Pavel: »»Protož

není již žádného zatracení těm, kteříž
jsou v Kristu Ježíši, kteří nechodí podle
těla.“ (Řím. 8, l.) Chceť zajisté slovy
těmito apoštol říci, ti, kteří Kristu křtem
svatým přináležejí, vedou—lijinak život
svatý, jsou ode všeho hříchu & zkázy
uchráněni, jelikož Ježíš Kristus jak za
viny jejich tak za trest zasloužený dosti
byl učinil. Klamným by však bylo do
mnívati se, že již proto všickni lidé do
nebe přijdou a žádný do pekla. Kristus
Pán zemřel za všecky lidi, aby jim ži—
vota věčného získal, ale s podmínkou,
pakli si milost tuto přivlastní, neboť Bůh
nenutí nikoho, aniž někomu vnucuje
milosti své. Je to zajisté již nadbytek
lásky, z které Kristus Pán všecko učinil,
aby nás uchránil pekla; měl snad však
také i pro ty vylíti svou předrahou krev,
kteří o lítosti nad spáchanými hříchy,
o polepšení se, o pokání nic nechtějí
slyšeti? Dobře proto praví sv. Augustin:
»Krev Pána tvého jest pro tebe vylita,
jestliže chceš; nechceš—li,není pro tebe
vylita.<< Podmínky, které člověk splnití
musí, aby smírná oběť Krista jen ku
spasení sloužila, jsou: křest, spolupůso—
bení s milostí Boží &vytrvalost v dobrém
až do konce. Jestliže mnozí lidé i přes
všecku oběť Kristovu přece do pekla
přijdou, není vinou Pána a Spasitele
našeho, nýbrž toliko vinou jejich. Mohli
by i oni dojíti spasení, neboť Kristus
Páni pro ně učinil vše potřebné, ba
učinil více nežli třeba bylo; avšak vůle
jejich jest zatvrzelá, oni nechtějí se po
drobili Spasiteli. Je to tak, jako kdyby
některý žíznivec stál u studny, nechtěl
si však vody navážiti, ač stojí u pramene,
přece žízní zahyne, a to vlastní vinou.

5. Kristus Pán nás konečně vysvobodil
od nevědomosti a bludu. Hříchem prvot
ním nebyl toliko nadpřirozený život duše
lidské zničen, nýbrž i přirozenost lidská
.a povaha člověka doznala velikér škody.
Jedna z nejhorších úhon, které přikva

11*
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čilý na nas následkem hříchu prvotního,
jest zatemnění rozumu lidského, která
ovšem potom vésti musí ku bludům,
odvraeuje nás od pravdy a ukazuje nam
lež ve světle pravdy. To se ukázalo hned
na prvních rodičích po hříchu, myslili
si, že se mohou před Pánem Bohem
ukrýti, ač zajisté dobře dříve věděli, že
jest všudy přítomný a vševědoueí. 'l'ato
úhona rozumová, zatemnělost zmáhala se
a rostla v lidstvu čím dál více a přinesla
mu jen škodu. Co se týče výzkumů čistě
světských, věd, umění, života občanského
a státního, tu to přivedlo lidstvo, zejména
někteřínárodové k dosti vysokému stupni.
Vzpomeňme si jen na vzdělané národy
starého světa před Kristem: Babyloňany,
Assýrské, Egypťany, Řeky a Římany,
kteří svého času vládli světem. V ohledu

hmotném také vynikli, neboli nashro—
mažďovali bohatství v městech svých a
podle toho také rozmařile žili. Avšak
v ohledu duchovním, mravním a nábo—
ženském byla u nich učiněna spoušť a
veliká bída.

Světlo prvního zjevení Božího mi
zelo čím dál více z paměti jejich, a
lidé přišli tak daleko, že místo Boha
jednoho uctívali jich na tisíce, místo
Boha živého & osobního uctívali i ne—

živou přírodu a jejíčastky jako bohy.
Ovšem pojem božství, že totiž nad l'l'clll'll
jest vyšší moe, tento neztratil se z vě—
domí člověčenstva nikdy, byl však až
k nepoznání zatemněn. 'lflchvatnýmislovy
líčí tento stav svatý apoštol Pavel v listě
svém k Římanům takto: »ÍPoznavšeBoha

(pohané), neoslavovali ho jako Boha, ani
mu neděkovali, ale marní učinění jsou
v myšlenich svých (podle modloslužby)
a zatmíno jest nemoudré jejich (zkaženost
mravů), nebo pravíee se býti moudrými
učinění jsou blázny; a změnili slávu ne
porušitelného Boha v podobenství obrazu
porušitelného člověka, i ptactva i čtver—

nohých hovad i zeměplazů, t. j. klaněli

se modlam. Pročež vydal je Bůh v ža—
dosli srdce jejich v nečistotu, tak že těla
svá na sobě samých hanobili, ježto změ
nili pravdu Boží v lež a klaněli se a
sloužili stvoření raději nežli Stvořiteli,
kterýž jest požehnaný na věky.<<To jsou
hrozné následky hříchu na rozum lidský.
Tak povstalo pohanství se všemi svými
bludy i neřestmi.

Ačkoli se lidstvo daleko od pravého
Boha a jeho svaté pravdy uchýlilo, přece
neustával Bůh v lásce a milosrdenství
svém je zase ponenáhlu přivaděti na
cestu dobrou. lžíval za prostředek
k tomu i jejich odpad, nech-aval je
blouditi, aby poznali, že rozum lidský
nikdy sám o sobě nemůže proniknouti
až ke úplnému poznání pravého Boha.
l sami šlechetní a čistější pohanští mudrci,
jako Plato, (Cicero, Seneka, lIerodot aj.
při všem svém bystrém rozumu nedospěli
k úplnému poznání Boha. Proto sami.
stěžovali si, že jsou slabí &nedostateční,
a jestliže Bůh sam nepomůže, že nelze
jim dojíti cíle, neboť smyslnost vždy více
panovala nad duchem. Proto volali po
Spasiteli tak jako prorokové starozákonní
dojemnou prosbou: »lšosu dejtež nebesa
a oblakové deště.-tespravedlivého, otevři
se země a vydej nám Spasitele.“ Když
pak se »naplnil čas<< a lidstvo úplně
svou slabost poznalo, přišla pomoc
s nebes, přišel kýžený Spasitel. aVykupitel
Ježíš Kristus. Svým svatým učením, které
netoliko i'iesčetnými zazraky potvrdil,
nýbrž i celým svým životem dokazal &
svou smrtí zpečetil, přinesl lšristus světlo
do tmy světa, naučil nás znáti nejsvě—
tější Trojici Boží a ukázal vše, čeho
nam třeba věděti, abychom po cestě bohu—
milé kráčeli k nebesům, odňal od nás
blud a nevědomost rozumu a zjevil nam
pravdu Boží. Tím povznesen jest člověk
zase k Bohu, nebot poznal svou dů—
stojnost, jakožto dítko Boží -—-poznal
svůj cíl nebeskou blaženost u tuha,



poznal prt')stře(lky k tomu sloužící a
osvobozen byl od nástrah zlého ducha,
který rozum i vůli člověka dříve v po—
robč svědržel.

O jak velice vděčni máme býti
Kristu, Spasiteli za tuto milost. Nejlépe

“se mu ovšem odvděěíme tím, když rádi
a s dychtivostí svatou posloucháme slovo
Boží a že ve věrnem srdci zachováváme

&podle něho se řídíme jak v myšlenkách
tak ve slovech i skutcích našich, a to
s horlivostí a vytrvalostí.

6. Kristus vysvobodil nás také od
slabosti vůle. IIříchem zatemněn byl
rozum lidský, že pravdu Boží nepoznával,
a také i vůle lidská byla oslabena, že dobro
nemilovala a zlu se poddávala. Důkazem
toho jsou nám již Adam, jenž vinu za
hříchsváděl na Evu, Evana hada, místo,
aby byli upřímně se vyznali, že sami —
ovšem jsouce pokoušeni —--vinni jsou
přestoupení přikázání. Ještě zřejměji to
vysvítá ztoho, že Adam poznal, že jest
nahý. Byl sice i dříve, ale že duše jeho
byla čistá, svatá, tedy i čisté a svaté bylo
jeho myšlení. Po hříchu však počala se
v srdci jeho hýbati hříšná žádostivost.,
a tu Adam se skryl. Zbyl mu ještě stud,
& ten byl záchranou; neboť beze studu
by bylo lidstvo prepadlo těm největším
neřestem, jak to vidíme u všech, kteří
stydlivostí svou, tohoto Bohem samým
daneho strážce “nedbají. Avšak od doby
hříchu poznal člověk, že má v sobě žá—
dostivost, t. j. náklonnost ku věcem,
o nichž ví, že jsou hříšně. Svatý apoštol
praví otom: »Vidím jiný zákon v údech
svých, kterýž odporuje zákonu mysli mě,
a jímá mne pod zákon hříchu, jenž jest
v údech mých.<<(Řím. 7, 23) Všecky ty
hrozne a až do nebe volající hříchy ne
mravnosti, které se páchaly v pohanstvu,
jsou následkem slabosti vůle, jež jest
trestem za prvotní hřích.„I jiné žádosti
vosti, na př. k nemírnému jídlu, pití,
nezdrženlivosti v řeči, pomluvě, touha
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po majetku a bohatství, sebeláska a
závist atd., to vše jakoby se bylo roz
lilo na člověčenstvo a způsobilo lidem
hrozné škody. Vůle lidská neměla uzdy,
byla jako kůň bez jezdce, rozpoutána,
& proto pá'dila za zlem a držela se ho.
Kdo měl zde učiniti nápravu? Člověk
nějaký? Který? Vždyťkaždý byl tomuto
zlu podrobený.
, Tu přišel Kristus Pán a zhojil naši

vůli nemocnou, odňal od nás slabost
její milostí, kterou byl nám posloužil
svým umučením a smrti. On z dobré
vůle se za nás obětoval, a tím vůli naši
posilnil tak, že všecky, ity nejhorší ná
ruživosti & vášně vítězně přemáhati mů—
žeme, ovšem jestliže chceme. Svým
svatým příkladem nadchl Kristus ne
sčíslné následovníky, kteří vůli svou
umrtvovali, tak že rozum světlem Božím
osvícený panoval a vůle podle něho se
říditi musela. Proto právem honosí se
křestanstvo krásnými vzory svatosti,
o nichž pohanstvo nemělo ani tušení.
Květ čistoty panenské zase vykvetl na
stromě církve, ctnosti křesťanské nejlepší :
jako láska k nepřátelům, sebezapirání,
obsluha nakažlivých nemocných, odpou
štění křivd, láska, která se za jiné obě
tuje, milosrdenství všeho druhu kvetly
v tisícerých srdcích, tak že navrátily se
zase rajské časy lásky & milosti Boží
všude tam, kde slyšán byl hlas Kristův:
»Já jsem cesta, pravda a život,<<kde se
podle něho lidé řídili.

Nuže nyní ptejme se: mohl Kristus
Pán nám více dáti, nežli dal, že nás
osvobodil od těchto šesterých zde uve
dených úhon? Není proto naším pravým
vykupitelem a osvoboditelem?

Byť bychom ještě, dokud na světě
jsme, mnohých útrap, běd, bolestí vy
trpěti museli, přece nejsou všecky tyto
u porovnání se zlem, od něhož nás Kristus
vysvobodil, ničím. Trvají také jen na čas,
až do smrti nejdéle, déle ne. Kristus Pán



však osvobodil nás od zla i po smrti
trvajícího, a tím se stal pravým naším
vykupitelem.

O užívejme jen milostí jeho nám
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tak štědře udělovanych a |_"lÚČlllelF!o

spásu duši svých nesmrtelných, take
způsobíme jemu radost největší, nebot"
tot' jest jeho přání. Boh. Hendl.aaaaaav

Proč zdobíme kostely & vážíme si obyčejů náboženských?

Spolek svatého Bonifáce.
„Udělají mi 5\ atyni & budu bydleti

uprostřed mit,.h" (2. kniha Mojz. 25, 8)

aždý snad duchovní,kte1ý svůj
sešlý chrám Páně chtěl obnoviti,
aby důstojným byl ———pokůd
možno »——-stánkem Všemohou
cího Boha, a proto obracel se

na zbožnou obětavost křesťanů, zajisté
musel často přeslechnouti výtky, nač že
jest potřebí nákladné výzdoby, že si toho
Bůh nežádá, že by se raději to mělo
dáti na chudé nebo na jiné dobré účely
atd. Ano, v době naší, která se pomalu,
ale čím dál více oddaluje od Boha &
horlivosti ve službě jeho, jsou mnozi
chrámové z dob starých, kteří v sešlosti
své se neopravuji, nenít na to peněz,
a jelikož v bídné a chatrné podobě své
zůstati nemohou, raději se boří, ač jsou..
to památníky zbožných našich předkův,
a mnohdy i uměleckou a starožitnickou
cenou vynikají. Předkové naši nastavěli
si po městech i dědinách chrámů krásných
a velkolepých veliké množství, ale potomci
jejich nejsou s to, aby je zachovali
v původní kráse, udržovali, neřku-li, aby
nové, podobné jim, stavěli. Co to stojí
námahy, vyjednávání, proseb, sbírek, nežli
se někde některý farní „chrám postaví,
kde jest ho nutná potřeba. Na divadla
nádherná, na místnosti zábavné, na paláce
jest peněz dosti, ale Bohu připraviti na
zemi mezi námi stánek důstojný, jde
těžce. A přece jest naší chloubou chrám
krásný, naši “radostí chrám ozdobený,
naší povinností důstojně Bohu ve středu
našem hostiti. Rozeberme tedy některé
výtky vtom ohledu nám činěné, a zpy
tujme jejich oprávněnost. Rika se, že
Bůh jako duch, nejvznešenější a nej
mocnější Pán nemůže žádnou pozemskou

.

krásou a výzdobou chrámů zveleben byti.
Ovšem, ten, jenž »věčným světlem se
0dívá<<, jenž »po sluncich kráčí a a sám
v sobě nejvyšší krása jest, nenabývá
naším zlatem, našimi drahými kameny,
ani barvami maleb větší důstojnosti,
neboli on zajisté žádných ozdob nepo-
třebuje. On nepotřebuje také „ke sví—
chvale našich chvalozpěvův ani chvalo
řeěí, aniž potřebuje zvláštního místa, kde
bychom jej uctívali. On by i bez té
krásné oblohy, bez těch milionů hvězd,
bez té země květy poseté, bez rozlíěneho
živočišstva, ano i bez nás všech a andělů,
vždycky tímtéž slavným, mocným Bohem
zůstával. Proto zbořme chrám, přestaňme
velebiti Stvořitele modlitbami a písněmi,
nectěme jeho jméno, poněvadž toho ne
potřebuje! O jak jest malicherná tato
výtka. Bůh sám toho nepotřebuje. ale
my, my toho vseho na výsost potřebu
jeme, abychom jemu vděčnost, poddanost
svou i veřejně ukázali. Vždyť zmítá—li
někam mocnář, nástroji se všecko co
nejlépe. Nepřipravuje—li se mu nejpěk—
nější příbytek? Což by král v chudé
chýšce nezůstal králem? Ale my činíme
to, abychom ukázali svou lásku, úctu a
dětinnou oddanost k němu. A máme-li
pro krále, který jest přece jen člověkem
a Bohu sám se koří, tolik obětavosti, ne
měli bychom ji míti pro Boha? On chce
bydleti ustavičně mezi námi, má snad
příbytek jeho býti horší nežli náš? Chrám
spustlý jest důkazem buď největší chu
doby, která si pomoci nemůže nebo nej
větší nedbalosti o Boha.

Avšak skvostnost svatostánku jest
příkazem Božím. Rozevřete Starý Zákon
a čtěte v druhé knize Mojžíšově 25—30
kapitoly, s jakou skvostností stánek a
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archu sobě vzdělali, a jak nákladí'lý oděv ,
' větší úctou chováme se k tomu, jenžkněžský a všecko bohoslužebné nádobí

zříditi přikázal; čtěte v třetí knize král.
kap. 5, 6 a 8, a užasnete nad tím zlatem
a okrasami, jimiž se skvěl chrám od
Šalomouna Bohu v Jerusalemě zbudo— ,

' obrazů, nýbrž také jestli co očima Vidíme,vaný, v němžto Bůh svůj byt zázrakem
nastoupil. Všecka skvostnost chrámů
našich jest jen stín proti nádheře, kterou ;
skvěl se první chrám starozákonní. A hle, :
do chrámu jerusalemského, který po
zpustošení zase vzdělán byl a Herodem,
králem opět ozdoben, chodíval Ježíš
Kristus, Spasitel náš, odtud vyháněl vše,
co tam nepatřilo, kupující i prodavače,
řka: »Dům můj, dům modlitby jest,<<
ale nikdy nebrojil proti
ozdobám chrámovým,
aniž kdy velel je od—
straniti. Spasitel tedy,
jenž by zajisté nic ne—
pravého v chrámě ne—
trpěl, smýšlel zcela
jinak 0 skvostné o—
zdobě chrámové, nežli
mnozí křesťané, kte
rým krása a ozdoba a
náklad na chrám jest
trnem v očích.

Říkají dále, že prý
se ozdobou chrámovou
rozptyluje mysl a svádí
k roztržitosti. Kdo chce býti pobožným a
sebrané mysli, jest a může býti takýin
jak v kostele prostém taki v kostele
ozdobeném. Vždyť mysl svou a myšlenky
má jedenkaždý v moci své. Mylná je tato
výtka i proto, že právě ozdoby chrámové,
které k srdci a myslí mluví a nám vzne
šenost Boží i jednotlivé články víry
obrazně na oči staví, naši mysl poutají
&k Bohu vedou. Příklad máme na mno
hých nepřátelích naší svaté víry, kteří
jen ze zvědavosti, ba s úsměškem při—
cházeli do velkolepého chrámu sv. Petra
v Rímě, avšak v brzku tou krásnou a
vznešenou nádherou a důstojnými obřady
bohoslužebnými tak byli dojati a tak
užasli, že se veřejně nestydéli ve spisech
svých vyznati, že tehdy poprvé a nej
hlouběji pocítili nízkost a nicotu svou,
a že bezděky museli se klaněti tomu Bohu,
jejž katolická církev tak. vznešeně cti.
Víme přece, že člověk netoliko rozumem,
nýbrž i smysly svými veden býti musí.

\!

('.ím ozdobnějši jest či příbytek, s tím

tam bydlí. 'l'ak i nádherná ozdoba chrámů
napomáhá ku zvýšení úcty Boží v nás,
k hlubší pobožnosti, ovšem jestliže se
netoliko oči naše pasou krásou ozdob a

do srdce našeho vchází aje ke zbožnosti
rozehřívá. '

Dále se vytýká, že prý by se náklad
vedený na výzdobu chrámů raději měl
dáti chudým. Ovšem jest péče o chudé
bohumilá a naší je také povinností.
Církev starala a stará se 0 chudinu již
od prvopočátku, kdy ani obce ani státy
o ni se nestaraly. Avšak nastrkovati

chudé proti kostelní
okrase není šlechetné.

.Iiž Jidáš. mamonář.
podobně soudil, když
byl Ježíš u I'arizea Si—
mona na obědě a ka
jícnice Magdalena
drahou mastí poma—
zala nohy jeho, reptal
tento nezdárný apoštol,
že prý by se byla měla
mast?prodati a výtěžek
dáti chudým. Ovšem
neměl tak chudé na
mysli, jako svůj vlastní
měšec. .-'-\.co mu řekl

Ježíš? xtlhudé máte vždycky sebou, t. j.
chudým můžete všelijakým způsobem
dobře činiti, tuto ženu však neobtěžujte,
nebot dobrý skutek vykonalax.

Tak je lo i posud. Lidé, kteří nedají
rádi na kostel, nedávají ani chudým,
a naopak, kdo rád na kostel přispívá,
zajisté i chudým rád- ahnužny poskytuje.
tlírkev také nežádá nikde příspěvků na
kostely, když by si'iad tím chudinská
péče trpěti měla. Vždyť máme příklady,
že církev sama i bohoslužebné drahé
nádoby prodala a peníze včas bídy
chudým rozdala. Tak učinil již sv. jáhen
Vavřinec,. tak učinil s_vatýAugustin, tak
mnozí biskupové. Za naší doby výtka
tato tím méně platí, nebot víme dobře,
že jest peněz někde dosti, že se jimi'
plýtvá na zábavy, požitky, světskou nád—
heru, že by tedy chudina dobře býti
mohla zaopatřena, kdyby bylo více lásky
útrpné & milosrdenství u těch, kteří
statky pozemskými vládnou. Těch jest
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málo, protože jest víra slabá a láska k Bohu
mdlá, a proto také bez příčiny za zlé
má těm, kteří ze svého přebytku rádi
na okrasu domu Božího přispívají. A
konečně, zeptejme se chudých, zdali by
chtěli, aby obnosy obětované na výzdobu
kost„elů jim se dáti měly či ne: veliká
většina z nich se zřekne takové almužny;
vždyt i chudí mají radost, když mají
v obci krásný chrám, kde pak se chudý
a ubohý člověk lépe potěší, nežli právě
v chrámu Páně? A máme příkladů dosti,
že i chudí si raději to nejnutnější ode—
přeli, jen aby nějakým dárkem Pánu Bohu
se zavděčiti mohli. Výtka tato tedy jest
mylná, neodůvodněná, a jen závist čišíz ní.

Konečně-se také namítá, že prý těmi
ustavičnými sbírkami na kostely lidé
chudnou! Jaká to něžná péče o blahobyt
lidstva se najednou jeví u nepřátel Božích.
Kdo a kde již někdo zchudl proto, že
daroval něco na chrám Páně? Předkové
naši nebyli zajisté bohatší nežli my nyní,
a hle, co obětovali na své kostely a ne
zchudli. Zanechali své dědictví dětem ne
ztenčené a bez dluhů. Vždyť co se Bohu
z lásky a ochotně obětuje, to není ni
kterak ztracené; nedávámeť to také ze
svého, nýbrž z jeho, neboť on nám svěřil
majetek náš. Spočítejme jen, co se za
jediný rok marně prohýří, prokouří, pro—
píje atd., zdaž co se obětuje na kostely,
není toliko tisící díl toho? Ostatně není
nikdo nucen, kdo chce dáti dobrovolně, dá,
kdo nechce, nedá. Pro kostel ještě žádná
rodina nezchudla, ale bohužel zchudly
nesčetné rodiny proto, co se mnohdy na
blízku kostela páše v hospodách, pro pití,
karban &jiné ohavnosti. Pán Bůh zajisté
nezůstane nikomu dlužníkem. Na jiné
straně tisíceronásobně zase nahradí, od
mění vše, co se z lásky jemu obětovalo,
nahradí to zdravím, požehnánímv práci
a všech podnicích, spokojenosti, ba i
věčnou odplatou.

Tak jako si posíláme almužnu udě—
lovanou z lásky chudým napřed na onen
svět, tak i posíláme tam naše příspěvky
na chrám Páně obětované. Tam na věč—
nosti je nalezneme zapsané a dobře účto
vané. Vždyť jest zajisté lépe, když pro
Boha něco činíme, nežli když na tělo
své pro ďábla veliký náklad vedeme.

Jsou tedy všecky výtky nepřátel
našich proti ozdobě chrámů našich jalové

abczdůvodné, a vyplývají jenz nenávisti
k Bohu a církvi.

Rovněž tak se to má i s výtkami
proti našim obyčejům náboženským a
nábožný,m které jsou také nepřátelům
trnem v očích. Obřady naše se jim nc—
líbí, rovněž i užívání oltářuv, obřadů,
svíček, kadidla, svěcené vody, hudby a
jiných věcí. Ano i to naše klečení při
modlitbě & spínání rukou je uráží, ba
i ten pozdrav křesťanský »Pochválen buď
Pán Ježíš Kristus<<jest jim proti mysli.
Pozastavme se tedy poněkud u těchto
věcí. Oltáře prý není třeba, neboť prý
Kristus Pán na kříži oběťsvou dokonal,
tím prý přestalo všecko další obětování.
Avšak,kde máme konati oběťnekrvavou,
mši svatou, kterou přece Pán Ježíš usta
novil a nařídil, řka: »To čiňte na mou
památku!?x

Máme-li snad tělo Syna Božího
klásti na podlahu? Jaká by to byla
úcta k nejsv. tajemství? Oltáře měli už
apoštolé, neboť píše sv. Pavel: »Mámet'

iimy oltář, z něhož nemají práva jisti,kteříž stánku slouží. <<(Žid. 13,10)
toho tedy se máme držeti? 7ákona—li
a obyčeje apoštolského, čili ledajakého
nepřítele církve? Též i obrazové naši
posvátní nejsou proti zákonu, nýbrž v něm
mají svůj původ. Bůh ukázal se Danielovi
v podobě starce, Duch svatý se vznášel
nad Kristem Pánem v podobě holubice;
a co jest podoba nežli obraz; proč by—
chom tedy tu podobu nebo ten obraz
i my k nazírání svému nepodižcli? A!
se jen žádný neobává, že bychom snad
se k modloslužbě snížili a obrazům se
klaněli; vímet' čemu víra učí. Obrazy
náboženskévtaké nikoho k modloslužbě
nesvádějí! Ui snad již obraz Krista Pána
pnějícího na kříži někoho svedl? Mluvte
vy opuštění, kteří jste pod křížem Páně
útěchy nalezli, mluvte vy chudí a churaví,
kteří při každém pohledu na Ukřižova—
ného Spasitele nových sil nabýváte,
mluvte vy kající hříšníci, kteří při spa
tření kříže jste do sebe šli a slzami
lítosti jste tíž smáčcli a útěchu nalézali,
že pro Kristovu smrt vám bude odpuštěno.
Mluvte, řekněte, máme obrazy Páně,
máme kříž Kristův vyhoditi, pošlapati,
proto že tomu chtějí někteří nepřáteléíJ
O zajisté všickni zvoláte: nikoliv! Avšak
ani, obrazově svatých nejsou proti víře.
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Sám Bůh poručil, aby se nad archou
úmluvy postavili dva cherubíni. A co
jsou cherubové ? Jsou to bohové ? Nejsou.
Jsou sluhové Boží. A co jsou svatí naši?
Jsou rovněž věrní služebníci Boží, ba Boží
přátelé. Proč bychom tedy jejich obrazy
v chrámech míti nemohli! Nevzbuzují
v nás obrazové svatých touhu po násle
dování jejich clnosti? Nejsou našimi
vůdci? Vždyť si vážíme obrazů rodičů
našich, i slavných a zasloužilých mužů,
máme je v příbytcích, na veřejných
pomnících atd. A svatí by neměli míti
totéž právo? 0 jak bez rozumu jednají
nepřátelé naši!

Co se týká světel, kadidla při službách
Božích, tu odkazují protivníky těchto
věcí na Pána Boha samého; s tím at se
hádají, proč si obé byl při službách
svých již v Starém Zákoně poručil. /e
naše .svěcená voda jest znamením vnitřní
čistoty, sůl znamením neporušenosti, Olej
znamením křesťanské statečnosti, křižmo
znamením svaté příkladnosti abílé roucho
znamením nevinnosti; proč bychom ne
měli těchto krásných znamení zachovati,
když náboženství našemu žádné újmy
nečiní?

Táže—li se kdo, proč při modlitbě
spínáme ruce, ten ať nám řekne, zdaž
nemístné bylo a špatné pozdvižení rukou
Mojžíšových nad bojujícími Israelity?
A což Pán Ježíš nepozvedl ruce své
když žehnal chleby? Mnohý se styděl za
živa ruce své k Bohu sepnouti, ale
zdvihal je při smrti.

Na kolena padáme na důkaz pokory
před Všemohoucím Bohem. Před vzác—
nějším smekámc, se kloníme, bai jemu
ruce líbáme, toť jsou zevnitřní důkazy
úcty naší vnitřní. Sám nekatolický učitel
Reinhard krásně praví: »Když nás pravá
pobožnost jme, rozněcuje nám obličej,
sama nám ruce spíná, na kolena nás
vrhá, oči naše slzami naplňuje a vzdy
chání z prsou vylučuje.“ Nejsme pouzí
duchové, nýbrž tělo máme, a proto čím
duch ovládán jest a oplývá, to také
zevnitřně jeví se pohyby těla, proto i
naše obyčeje náboženské mají svůj
rozumný základ a cíl.

Ovšem vždycky na paměti míti
musíme, že jak skvostnost stánků Božích
tak obyčeje náboženské náležejí k ze

vnitřní oslavě Boží. Že však Bůh ne.
tak na zevnějšek patří jako spíše na
vnitřek hledí, na srdce, s jakým to vše
konáme. Proto jak rádi máme opravený,
skvostný chrám, opravmc a obnovmc
v sobě srdce své ctnostmi novými a
bohulibými, ncvcházejme do svatyně Boží
bez touhy srdcem i tělem Pánu Bohu
sloužili. Jen tenkráte zajisté můžeme se
nadíti, že Bůh vyslyší volání naše, že
laskavě přijme občti naše, když v milosti
jeho státi budeme. Krásný a ozdobený
stánek budiž obrazem krásné a ozdobené
naší duše, aby'i ona mohla hostiti v sobě
hosta božského, Ježíše Krista, jenž k nám
přichází ve svatém přijímání.

Ku konci pak prosíme laskavé čte
náře, aby pozornost svou a štědrost vě—
novali novému spolku svatého Bonifáce,
který “si za úkol obral sbírati příspěvky
na stavbu nových kostelů, kdekoli toho
třeba jest. Jsout města ve vlastech našich,
která pro mnoho tisíc katolíků mají jen
jediný, mnohdy malý chrám Páně, ba
jsou veliké obce, do tisíců katolíků čí—
tající, které ani kostela nemají. To jsou
ovšem poměry nezdravé, škodlivé, nebot
bez kostela hyne zbožnost a s ní ivíra
v srdcích přečetných katolíků. Kdo ne—
vykonává své náboženské povinnosti ve—
řejně v chrámě, nekoná je ani soukromně,
a zvlažní, ano schladne ve víře úplně.
Chrámu a služeb Božích, kázání, mše
svaté atd., jest katolíkům nevyhnutelně
potřebí, proto jest stavba chrámů pravým
dobrodiním. A k tomu směřuje činnost
spolku svatého Bonifáce. Vydává za tím
účelem list (pro české čtenáře »Svatý
Vojtěch<<), který každý, kdo chce, za—
darmo obdržeti může, a v kterém se
zdatně a horlivě hájí naše svatá víra
proti nepřátelům a nabádá ku křesťan
skému ctnostnému životu.

Milodary pak za tento časopis obě
tované plynou na stavbu kostelů. Tak
může, každý sebe chudší, svým haléřem
přispěti na zřízení důstojného stánku
Božího na zemi a zachránění nesčetných
duší, které by jinak zkáze propadly.
Kéž laskaví čtenářové. podle možnosti,
podporují důležité dílo spolku svatého
Bonifáce, tak aby se vždy víc a více
uskutečňovaly prosby Otčenáše: »Posvět
se jméno Tvé, přijď království Tvé.<<

Boh. Handl.

—————=>-eo<s—<=——„————
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Srdce ]ežišovo ——srdce královské.
K slavnosti nejsvětějšiho Srdce Páně.

(\. slf)\(,l]1í=>lšl"r.ll<<spojujeme zajisté
pojem největší vznešenosti jak
rodu, tak moci, tak vlastnosti. Proto
také není vzn(.\.šenějšiho původu
nad původ královský, není větší

moci nad královskou, a chceme-li označiti
něj;.\kou vlastnost jakožto velikou, nazý-
váme ji králmfskon. 'l'ak vynikádi někdo
velikou štědrosti říkáme jí štědrost krá—
lm ská, chceme—li o nějakém daru říci,
že jest obzvlláště veliký, řekneme, Že je
to dar kl alm sky, \\ krále hledá lid vlast
nosti nejlepší: spravedlnost, milosrdnost,
lásku, dobrotu, otcovskou péči a podobně
lidu potřebné a užitečné vlastnosti nej
vyššího Pána. Tak soudíme o králi po—
zemském, tak si to \ mysli své předsta—
vujeme. Krásná je to zajisté předstam,
však ne vždycky srovnává se skutečností.
Vždyť i král na svem trůně jest, přece
jen křehkým člověkem, který podroben
jest rozličným nedokonalostem a mnohdy,
jak učí dějiny, ani zdaleka neodpovídá
ve 'svých skutcích a vlastnostech vzneše
uému pojmu, který lid si o důstojnosti
jeho ucinit.

Avšak jeden jest král, jenž všecky,
i největší naše představy a pojmy o moci
a vlastnostech královských daleko pře
koi'nivá, krát, jenž se sám králem nazval,
ale ne. ktátem podobným králům pozem—
;k\-",\nIt)/lsldhtlh Synlšoží Buh, člměk,
5U(l\iíináš. Dobře napsal lilát na kříž
Páně.: Ježíš N:\.zaietsky, král židmský,
jenže nebyl toliko králem židů, nýbrž
králem všeho lidstva, \šeho s\ě.ta.. Srdce
Ježíšovo, srdce krále nebes izemě. jest
v pravdě srdce kra'dovsk('\, jak dle vzneše—
ného původu, tak dle moci, tak dle vlast
ností v pravdě královských

_t...-\t pozorujeme Krista Pána jako
Boha nebo jako člověka, vždy vidíme.,
že srdce jeho jest v pravdě srdcem krá
lovským dle královského svého původu.
() pů\odu jeho božském, tedy nejvzneše—
nějším, praví žalmista Páně: »Z lůna před
dennici zplodil jsem tebe. <<(Žalm 1,09 3.)
.Azase: »I-Iospodin řekl ke mně.: syn můj
jsity, jáducs zplodiljsemtebe. <<(/. 2,7.)
Při křtu jeho v rece lordáně, i při pro
měnění na hoře rl'áboru sám Bůh Otec

vydal () něm svědectví, řka: »Teutot' je
Syn můj milý, v němž se mi dobře za—
líbilo.a Srdce Ježíšovo je Srdce. božské,
a proto v pravdě královské dle božského
jeho původu.

.A.pohlížíme-li na Krista Pána jako
spolu člověka, tu slyšíme hlas andělů
\ domku nazaretském řkoucí: »Aj, počne;
v ži\otě a porodíš Syna a nazveš jméno
jeho Ježiš; tenť bude veliký a Syn Nej
vyššího slouti bude, a dá jemu Pán Bůh
stolici Davida, otcejeho, a kralovati bude
v domě Jakubově a království jeho ne
bude konce.<< (Luk. 1, 32) Ejhle, sám
Bůh oznamuje, že Syn jeho v požehnaném
člověčenství svém bude pravým králem,
králem všech králů na věky. Srdce Ježí—
šovo je tedy v pravde Srdce královské.
Proto pravil o něm prorok: »Já pak
ustanoven jsem od něho králem na Sionu,
hore svaté jeho, jenž ohlašují piikázání
jeho. <<(Žalm 2, G.) S\atý Jan pak \idél
ve svém Zjevení Krista Pána, jenž měl
na mnoha svém napsáno: »Král králův
a Pán pánů.<< (Zj. 19, to.) Kdo smí se
přirovnávati k Ježíši Kristu dle původu
jeho? Který král pozemský, byt' ten nej
vznešenejší mohl byjen zdaleka se rovnati
Kristu, králi věčnému? Vždyť každý král
pozemský jest jen pouhým člověkem,
hrstkou popele, smrtelným, slabým; Ježíš
Kristus však jest králem dle své božské
i lidské přirozenosti, \\sta\—'ičným, nej
vznešenějším, v('\.(':.ným.Proto je Srdce
.ležíšovo Srdce v pravdě královské.

'Pom'irujme dále moc nejsvětěj—
šího Hrdce Páně. Který král, sebe mocnější,
mohl kdy o sobě \ici: »Dána jest mi
moc na nebi i na zemi,<< jako to řekl
o sobě Kristus Pán! .-\ tuto moc také
dokázal zjevně skutky svými. Poručil
bouři a moři a nastalo utišení veliké;
pouhým slovem uzdravoval těžce ne
mocné, křísil mrtvé; několik málo chlebů
roZmnožil tak, že nasytit několik tisíc hla
dových. .Ajakou moc vykonával Kristus
Pán na srdce lidské, a to zejména na
hříšné a pobloudilé. Matottše odvádí
z domku celniho a činí jej svým učed
níkem, Zachea, bohatce, pouhým pohledem
pohnul k navrácení nespravedlivého ma



jetku, Máří Magdalenu slovem obrátil
k životu kajícímu a svatému, rovněž Petra
hřešícího pohnul pohledem k slzám a
příkladem své trpělivosti přiměl lotra na
křížiku pokání. A od doby, kdy zapřisáhl ý
nepřítel víry Kristovy Save! stal se ])avlen'i,
jsou milionové lidi svědky moci Kristovy,
které srdce jejich k sobě táhne, k lásce
a následování jeho je pobízí, tak, že
s radostí kříž protivenství pro něho na
bedra svá berou, ano i život svůj za
jméno jeho obětují. Který král pozemský
_měl takovou moc nad srdci lidskými?
Ježíš žádá lásku, oběť, sebezapřeni od
lidí, a hle, milionové mu dar tento s ra
dostí podávají. A králové pozemští často
si stěžují, že při vší své moci nemají
věrného přítele; Ježíš chudičký, ukřižo—
vaný jich má počet nesmírný. Srdce jeho
jest v pravdě srdcem královským, nebot
panuje nad srdci lidskými, šlechetnými
i zlými. Ano, ono panuje i nad duchy
pekelnými. Sv. apoštol Pavel dosvědčuje
slavně, že »ve jménu Ježíše každé koleno
kleká, těch, kteří jsou v nebi, na zemi
iv pekle.“ (Filip. to.) Proto také, jako
Kristus Pán za svého pozemského života
ďábly z posedlých lidí slovem mocným
vymítal,i v církvi sv., zejn'iéna v dobách
prvotných, pouhým vzýváním nejsv. jména
Ježíšova vymítání bývali zlí duchové z po—
sedlých křesťanů. Dokladem toho jsou
přečetná vypravování o událostech takýcl'í
u sv. Otců církevních, kterými hleděli
také podepříti a odůvodniti viru křestan
skou. Dle moci největší, neobmezené, je
Srdce Ježíšovo srdce v pravdě králOVskě.

8. Veliká moc královská bez dobrých
vlastností nebývá poddaným ku prospěcl'íu,
spíše ke škodě. Proto si žádá lid na králi
vlastností nejlepších a úmyslů nejšlechet
nějších. Zejména hledá u krále veliko—
myslnost, otcovskou péči, milo—
srdenství a lásku. Pohleďme na nej—
vyššího našeho krále Krista Ježíše, zpy
tujme jeho řeči, skutky, jeho celý život
& poznáme, že nejsv. Srdce jeho tyto
krásné vlastnosti má v míře největší, jako
nikdo jiný. 'l'ak velikomyslné je Srdce
Páně! Téměř jeho'spása celého lidstva
jest zajisté hodný velikomyslného krále
nebes i země. r|“vor Boží, člověk, na zemi
nejdokonalejší, v němž odleskuje se moc,
krása a vznešenost Boží, tvor tento byl
ztracen; nevděkem odplatil dobrodiní nej—
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s čím větší věrností

větší, urážkou hroznou splatit lásku Boží,
sám si zasloužil trest nejhroznější. .\ hle,
Kristus l'án jde, obětuje se za hříšného
člověka, aby jen získal Bohu duše lidské
a odvrátil od nich trest věčný. Jaké to
Srdce veliké, jaká to mysl vznešená! l.)al
sama sebe za všecky, a přece nežádá za
to odměny skoro žádné, nežádá ani zlata
ani stříbra, nežádá si výloh, nežádá. našich
statků. Hpokojuje se s upřín'mostí, věr
nosti a zbožnosti srdci našich, přehlíží
všecky naše nedostatky, hledímjen na
dobrou vůli a spasitelný úmysl. Ito, co
od nás žádá, nežádá tak k vůli sobě,
nýbrž jen k vůli nám, nebot nám plyne
z toho užitek největší: čím více zajisté
nejsv. Srdce Páně milujeme, je uctíváme,

a slabostí k němu
lneme, tím větší milosti vylěvají se ze
Srdce Páně do srdce našeho. tím větší darý
dostáváme z tohoto nepřebtn'ného pokladu,
tím více býváme posilnění k dalším pracím,
uámahám a obětim. i\no, Srdce Ježíšovo
jest v pravdě srdce královské, .protožě
jest velikomyslne v nejkrásnějším slova
smyslu. Srdce Páně jest však také srdce
v pravdě otcovské. Péče otcovská vzta—
huje se obzvláště na opatření všech potřeb
rodiny, a sice jak tělesných tak duševních.
Otec opatruje dětem výživu, vychování
a ochranu.

Ejhle, jak pečlivým otcem naším
jest. Pán a Spasitel náš, Ježíš Kristus.
Vida zástup hladových kolem sebe, zvolal :
»Lítost mám nad zástupýa a nasytit je.
Na svatbě v lx'ani Galilejské smiloval
se nad clnutobou snoulziencůva pomohl jim
kvínu, proměniv vodu ve víno. lli'racujícím
marně apoštolt'nn poroučí, aby ještě.jednou
rozestřeli sítě, a hle, zahrnuli množství ryb.
Jako otec staral a stará se posud Kristus
Pán o nás, aby' potřeby naše ukojený
byly, žehnaje naši práci, aby přinášela
užitek stonásobný. A jak něžná jest péče
jeho oteovská o blaho naše duchovní.
On učí nás Boha znáti, Boha poslouchati,
Boha milovali, on velí nám pro Boha
ibližního milovati, nepřátelům odpouštěti,
smířlivýini a mírnými býti. On příklad
dává nám sám a volá: »Učte se ode mne,
neboťjsem tichý a pokorný srdcemx On
miluje maličké, volajeje k sobě: »Nechte
maličké přijíti ke mně a_nebraňte jim.“
On “povzbuzuje k nevinnosti a čistotě.:
»Blahoslaveni čistého srdce, nebot oni



tuha viděti lmdnum tin učí nás starosti
nejdiiležitější, zachránili totiž duši svou:
.„tlo plátno člověku, kdyby celý svět získal,
ale na své duši zkázu t.rpěl.<<(')n krmí a
nasycuje duši svým tělem a krví v nejsv.
Svátosti oltářní, řka: >>'I'ělome pravě
jest pokrm a krev má právě jest nápoj./<
-\. jakých darů podává nám Kristus Pán
ve sv. přijímáni: »Vzkříšeni slavné, život
věčný, spojení s Bohem! Kdo jí mě tělo
a pije mou krev (ovšem hodně), ten má
život věčný, a já vzkřísím jej v den nej—
poslednější. kde jí mé tělo a pije mou
krev, ve mně zůstává a já v něm.<<Jaká
to péče () blaho naší duše! 'A jak nás
chrání! Zlý duch ustavičně se namáhá,
aby pokušením nás od Ježíše Krista od—
loudil, duši naši k hříchu přivedl, a tak
pro sebe ur "al. Ale Ježíš volá k nám:
»Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete
aobtíženi jste a já občerstvím vás!<< On
síly nám dodává důvěrou v jeho svaté
jmeno, abychom i my s výsledkem mohli
k pokušiteli volati: »Odejdi ode mne.<<
On ujišťuje nás svou ustaviěnou pomocí,
řka: »Jájsem s vámi až do skonání
světa, a proto nebojte se, ját přemohl
světa A není lepšího a pečlivějšího srdce
otcovského nad Srdce Ježíšovo, proto je
to srdce v pravdě královské.

Na králi žádáme srdce milosrdné.
Vždyť to jest právě nejkrásnější výsada
moci a velebnosti královské, odpouštěti
vií'mikům &dávati milost iodsouzeným,
a proto také každý dobrý král rád této
své výsady užívá. Avšak kdo vyrovná se
v této vlastnosti Srdci Ježíšovu? Koli
kráte je urážíme, kolikráte proti němu
hřešíme, a přece odpouští a odpoušti rádo
a ochotně, ba touží po tom, aby odpustiti
mohlo. Vidí-li jen jiskřičku dobré vůle,
citi-li jen poněkud kající mjsl hříšníka,
již spěchá mu ku pomoci milosti svou, ;
aby kajícnost byla dostatečná, a tak, aby
jak spravedlnosti Boží bylo vyhověno, tak
i průchod mělo hnilosrdenství. Jak rád
přijímá Spasitel přímluvy své Matiěky a
svých svatých za nás bídné, hříšné lidi;
den co den obnovuje oběťKalvárskou ne—
krvavým způsobem na oltáři ve mši sv., a
tak největší nám prokazuje milosrdenství.
On je ten milosrdný Samaritán, jenž rány
duše naší hojí a sv. rozhřešením ve svá—
tosti pokání uzdravuje. Jako kdysi ve
Starém Zákoně prorok Jeremiáš zvolati

mohl: „.llilosrdenstvi Ilospodinovo, 7.0
jsme do konce nevyhynuli, nebot ne'/„hý—
nulo smilování j eho<<(pláč .Jereni. 3, 22. „
tak i my v Zákoně Novém zvolati mů
žeme: »l\Iilosrdcnstvi Srdce Ježíšovo, že
nejsme zatraceni od t 'áře Boží pro hříchy
naše,<< proto je Srdce Ježíšovo v pravdě
srdce královské. _

Na králi žádá se láska, láska ke
všem, zejménaknuzným, trpícím a slabým.
Kdo smí se měřili s Kristem Pánem
v lásce k lidem? Nejsv. Srdce jeho plálo
láskou největší k nesmrtelným duším
lidským, vždyt z lásky této podvolil se
Syn Boží býti Spasitelem lidstva a z lásky
Opustil nebesa, stal se člověkem ve všem
nám podobným učiněn jsa, kromě hříchů.
(Ílelýjeho pozemský život plný ponížení,
útrap, práce, bolesti jest nepřetržitým
řetězem, důkazu jeho lásky k nám. Láska
to byla, která jej pudila položiti se při
narození na tvrdé jesle, tatáž láska pu—
dila jej při smrti voliti si tvrdý kříž za
poslední lůžko. A kdo spočte všecky ty
zjevy lásky vjeho slovech, vjevo skutcích ?
Má—likdo ku komu lásku, neschovává
ji v srdci, nýbrž dává ji na jeho vším
možným způsobem, a to činil Ježíš. Láska
jest hlavní vlastností jeho božského Srdce.
Krásně vyjadřuje lásku tuto církev svatá
ve chvalozpěvu o Božím Těle: »Zvěstuj
těla vznešeného,<<řkouc: »Narozením dal
se nám za průvodce na těžké cestě k no—
besům, při poslední večeři dává se nám
za pokrm; na kříži jest cenou výkupnou
za nás a v nebi chce s námi sdíleti svou
slávu a býti naší odměnou na věky.<<
»lidyž odejdu a připravím vám místo,
zase přijdu a vezmu vás k sobě saméi'nu,
abyste, kde jsem já i vy byli<<(Jan 111.,S.),
tak ujišťuje Pán Ježíš své učedníky, a
proto také i nás.

Jelikož však nemůže viditelně unás
dlíti, nebot úlohu svou na světě jako
Vykupitel již byl'dokonal, nalezl v lásce
své prostředek zázračný, aby jednak po—
skytl nám příležitost k záslužné víře,
jednak aby ustavičně mezi námi dlel.
Proto ustanovil nejsv. Svátost oltářní,
v níž přítomen je s tělem i krvi jako
Bůh i člověk ustavičně mezi námi a v níž
obětuje se neustále za nás nekrvavě, jak
se krvavě byl obětoval na kříži. Lásku,
kterou ukázal nám Spasitel smrtí svou
za nás podstoupenou, lásku tuto dosvědq
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ěuje posud v tajemství nejsv. Svátosti
oltářní, a dbsvědčovati ji bude až na konec
světa, kdy zase viditelně přijde soudit
celý svět. Proto mohl Spasitel zjevivši
se sv. Marii Markétě diAlacoque právem
říci: »Viz srdce mé, které lidstvo tolik
milovalol<< O'Srdci Páně, tolik lásky
plném, platí slovo prorokovo »Věčnou
láskou miloval jsem tebe, protož přitáhl
jsem tě, smilov-av se.<< (Jerem. 31, 3.)
Z lásky Kristovy plynou ostatni vlastnosti
královského srdce jeho, o nichž jsme
rozjímali, jeho velikomyslnost, otcovská
péče a milosrdenství. Láska jest jejich
základem'i korunou, je Srdce Ježíšovo
základní vlastnosti, a proto je Srdce Páně
vším právem srdce královské.

Nyní však uvažujme také, čím jsme
povinni my tomuto srdci královskému?
Zajistéúctou, vděčnosti, posluš—
nosti a láskou. Srdce Páně je Srdce
božské, jemu záleží .naše úcta nejvyšší,
v něm ctíme svého Boha, svého Spasitele.
V úctě této zahrnuta je spoluvděčnost
i poslušnost i láska. Andělé v nebesich
klání se plní obdivu v úctě největší nej—
světějšímu Srdci Páně, učme se od nich;
pojďme, padněme před Ježíšem, roňme
slzy radosti i obdivu nad srdcem jeho,
neboť on jest Bůh, Pán náš a my, lid
jeho pastvy a ovečky jeho ruky. Ucta
k dobrodinci musí býti spojena s vděč—
ností a láskou. A lásku žádá si Srdce Páně
na nás. »Dej mi synu srdce svell-< tak
volá k nám Pán náš slevy ] ísma. (Při
sloví 23, %.) (.01, také jiného můžeme
dáti Bohu ? On pánem jest všeho, co n'iáme,
nebot od něho vše máme; toliko srdce
naše a láska jeho jest v rukou našich;
to-li zasvětíme Spasiteli, dáme mu dar
nejmilejší, nejcennější. A srdce toto má
byti plné lásky k tak dobrému Spasiteli,
zdaž může býti bez vděčnosti? »Gím se_
odplatím Hospodinu za všecko, co učinil
1ni<<(Žalm 1,15 3), tak ptejme se samy
sebe Děkujeme-li vřele lidem dobrym
za prokázaná nám dobrodiní, čím více
děkovati musíme Ježíši Kristu, dobrodinci
největšímu? O kéž neustane jazyk náš
chváliti Srdce Páně, kéž nepřestape srdce
naše tlouci v lásce pro Srdce Ježíšovo,

$%

kéž není minuty, kdy si nepřipomináme
vděčně všech darův a dobrodiní, které
Srdce Páně nám prokázalo. Ukažme však
vděčnost a lásku skutky, a to takovymi,
které se líbí Kristu a kterých si žádá.
A to jest poslušnost k jeho sv. přikázáním.
»Milujete-li mne, přikázání moje zachová—
vali budete, <<tak pravil sám. Važme si
jeho svaté \íry, plňme, co ukládá nám.
Buďme věr'inymisyny a dcerami sv. církve
Kristovy, skrze níž on nás \ede, o nás
se stará, nám poroučíatak naši poslušnost
zkouší.

At nezdá se nám žádne přikázání
Boží či církevní tuze nepatrné, zachová—
vaj ice všecky horlivě, vytrvale a s radostí.
Obětujine své tíže, útrapy, bolesti, starosti
Srdci Páně v náhradu za jiné, kteří Srdce
nejsv. urážejí z neznalosti nebo zloby,
zdvojnásobme horlivost v úctě i lásce
i poslušnosti, aby dosti učiněno bylo
Srdci .l-')áněze strany naši za to, co odpírá
se jemu od nepřátel. Kristus touží po
spojení s námi, nenechme jej čekati; ke
stolu Páně chod'me často, a to s dobrou
přípravou, aby duše naše byla pravym
svatostái'íken'í, v němž se Kristu dobře
přebývá.

Zvláště v tomto měsíci červnu, který
obzvláštní úctě nejsv. Srdci Páně zasvěcen
jest, věnujme se mu celí; Srdce Páně
necht panuje v srdcích našich, necht ovládá
naše úmysly, naše přání, naše celé ko—
nání. Všecko, co v nás a na nás jest,
rozum, vůle, paměť, oči, uši, ruce a nohy,
necht slouži jemu. Následujme v úctě
nejsv. Srdce a v lásce k němu s\. mučed
níky, vvznávače a panny, kteřížto všickni
srdce své spojili se Srdcem Páně páskou
nejněžnější. Spojme se se \šemi zbož—
nými ctiteli nejsv. Srdce, spojenými
\: bratrstvu po celém světě rozšířeném

“v jeden veliky sbor poddaných Srdce
Ježíšova, srdce královského, a netoliko
ústy volejme, nýbrž i skutky se přičiňujme,
aby sladké Srdce Ježíšovo, srdce krále
věčného, vždy víc a více bylo poznáváme,
uctíváno a milováno na zemi, abychom
je viděti, uctívati a mílovati zasloužili
si také v nebesích. Boh. —Hendl.

%%
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Vlastnosni víry.
Ku svátku svatých apoštolů knížat Petra a Pavla.

'; pluku cizinců, jež vydržt'ije vláda
lmncouzská ve svých zámořských
osadách, těžce provinil se proti
kázni voják, který byv od svělm

důstojníka pro přestupek dle zásluhy po
trestán, tak velice se zapomněl, že vyčkav
jej, z úkrytu ho bambítkou zastřelil.

Byv odveden do vězení, byl přísnými
vojenskýn'íí zákony odsouzen k smrti za
střelení. Byl poslán k němu kněz, aby
voják katolík připravil. se dobře k této
poslední své cestě. Jak podívil se kněz,
když vkročil do jeho
celty. Voják uvítal ho
s otevřenou náručí a
pravil : »Jakou útěchou
jest. mi, že mohu svě—
domí očístíti a že učíuív
zad ost, spraved lnoslí

lidske, předstoupim
číst. před. soudnou sto—
lici Boží. l'rovíníl jsem
se těžce, ale nyuí r::
duji se. že mohu dobře,
přichystali s! na svou
poslední hodinku, ne,
botf vím, kdy přijde.<<

Přiblížil se den po—
pravy. Vojsko časně
již z rana vytáhlo přěd hladin: mesta.,
utvořilo čtverec, jehož čtvrtou stranou
byla silná zed pevnostní. Jiz zavzněl
slabý hlas lnurlčího zvonku a na vozíku
seděl vedle kněze k smrti odsouzený
voják, jejž do|_u=ovázelifčtyři drauouni.

('.tveree se otevřel., vuz dojel až ku
hradbám, kněz pomohl. vojákovi. a. ten
třesa se sice na všem těle, ale pevně
odhodlán, jzíoklekl a prosil ještě jednou

“((

() poželmaní. l'ak požádal kněze, zda,
mohl by promluvití několik slov k vo—
jákům. Kněz 'vyžfulmf si dev-'oleuíjenert'tla,
který koimuulO\-'al, sdělil mu, aby mluvil.
»Vojáei, kamarádíla zvolal, »vízte, kam
přivede člověka í'ievěii'a.Prosím vás, i sve
představené. za odpuštění, a varují vas,
abyste nikdy nespustílí se Boha a naší
svaté. katolické víry. Zůstaňte věrnými
syny katolické víry a naší vlasti Francie
a, nepřijdou-\. na. místo, na němž já nyní
stojím. Modlete se za nme.<< l)(nnluviv

v

jim založtnu'e nechceme

sám kon'íamlovalz »oheňl-ez a prostřelen
kulemi svých soudruhů klesl mrtev na zem.

S vírou tohoto nešťastného vojáka,
vypadalo to jako s některým ovocným
stromem, který nemá, nenese-lí ovoce,
pražádne ceny. Ivíra onoho nešťastníka
byla bezcennou, neměl-at“vlastností, jichž
pravá víra míti má; nebyla ani vše—
obecnou, ani pevnou, ani stálou, ani
živou, nedokazovala skutky, že co věří
také vykonava. '

Víra budiž všeobecná. Víra
naše jest. obecná či
všeobecná, věříme-li
všechno bez výjimky,
cemu učí katolická
církev. Kolik vzácných
vědomostí získali jsme
si jen tím, že uvěřili
jsme lidem, kteří nám
je sdělili? Věříme, že
jest. Amerika, že je.—;I,
.-"\ustralíe, že jest. pet.
dílu světa, ač noha
naše nevkročíla jen do
livropy. Věříme-lí
lidem pravdoniluvným
a pravdu uiilujícim,
Ježíši Kristu a církvi,

věřili? Každý
nevěree jest hrozným rouhačem, věří
svemu vlastnímu nedokonalemu a ne
spolehlivemu rov-umu více než Bohu
samemu, viní samého Ježíše, původce
vší pravdy, ze lží. Kdo nevěří Synu, činí
jej lhář-nn, nebo nevěří'svědectvi, kteréž
['II'tN'l'IlllVllBůh o Synu svem. (] . Jan 5, lítý)

Jsou lide., kteří říkají: »l—ládbych
věřil, kdyby jen nebylo těch tajemství
v naší víře svatea Ale odpovídám: »Ne—
vidíš kolem sebe tajemství, jimiž jsi
obklopen se všech st 'an, a přece v ně
věříš. llekní a vysvětlí mi, co jest. život.,
zrak, sluch, čich, barva, vítr. Proč, odkud,
kam věje? Vysvětlí, co jest zeleň, proč
každý skoro listek jinak vypadá? (to
jestbolest., co únava, co radost? Pozoruj
na př. svá malounká dvě očička, jsou
jako dvě male. kuličky, uvnitř uplně
temne, a přece vše jimi vidíš, pozoruješ
í l;)řediněty miliony mil vzdalent'a, jako
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hvězdy. Tajemstvím jsi sám sobě, sám
sobě nerozumíš. Nikdo nemůže pochopiti
tajemství, jež vidí okolo sebe a tajemství
naší svaté víry, chtěl-li by vyzkoumati'?
Nejhlavnější jsou: vtělení Syna Božího,
tajemství nejsvětější Trojice, jest jeden
Bůh ve třech osobách a proměňování
chleba a vína ve mši svaté v nejsvětější
tělo a krev Pána našeho Ježíše Krista.
Tajemstvími je jmenujeme proto, že bez
zjevení Božího nemůžeme jich pochopiti
pouhým svým rozumem. Ale věříme v ně
pevně, protože nám je zjevil sám Bůh,
který jest." nejvýš pravdomluvný a ne—
může ani lháti ani klamati.<<

Věřme tedy všemu, co předkládá
k věření naše matka, svatá církev, která
jest dle slov svatého Pavla »domem
Božím, sloupem a utvrzením pravdy<<.
(1. Tím. El, iii.) Nezachovávejme jenom
těch článků víry, které se nám zamlouvají
snad pro nějakou nahodilou příčinu,
které jsou snadný, příjemny; nikdo nebuď
tak pošetilý a nemysli si, že snad ně
který článek víry jest méně důležitý než
druhý, toho že není'potřebí tak svědo
mitě zachovávati. Kristus poručil svým
apoštolům: »Učte všecky národy, učíce
je všecko zachovávati, cokoliv jsem
přikázal vám.<< (Mat. 28, W.)

Věřme pevně i stále. Stálá a
pevná jest víra naše, jsme-li ochotni
raději všecko, i život dáti, než abychom
od víry odpadli nebo ji zapřeli, a věříme—li
tak pevné, že nepochybujeme ani dost
málo. .le—li kdy potřebí připomenouti,
abychom pevně a stále věřili, je to za—
jisté nyní v našich dobách, kdy ne—
přátelé dovážejí se všech stran a ob—
cházejí jako lev řvoucí, hledajíce, kde
by koho pohltili, totiž přivedli na své
špatné cesty. Kolik špatných bohaprázd—
ných hesel vydáno, a kolikvlidi bohužel
na ně přísahá! Pryč od Ríma! volají
někteří ošemetně, lživě a podvodně, Spisy,
novinami, penězi hledějí platnosti tomuto
heslu zjednati. „Pryč s nerozlučitelností
manželství! Pryč s náboženstvím ze škol!
Pryč se vší vírou! A kolik je slabochů,
kteří dají se zviklati; nemajít' žádné
stálosti, žádné pevnosti ve víře.

Napřed hleďme všichni víru poznali,
a pak zamilujeme si ji a budeme v ní
též pevní a stálí. Choďme vždy v neděli
a ve svátky na kázání, poslouchejme

bedlivě, pozorně slovo Boží, hleďme, aby
nikdy co jedním uchem slyšíme, druhým
nevycházelo zase pryč. V každém kázání
můžeme se pouěiti. .Navštěvujme před

' nášký v katolických spolcích. Obírejme
se dobrou četbou a nikdy neberme do
ruky knihy špatné, neboli jed v nich
ukrytý podává se nám ve sličné, dobře
oslazene podobě, a pak tím účinněji
působí. Kolik neštěstí, hříchů zavinila
již špatná ěelba ? .lsou špatné listy, které
rozepisují se i o věcech špatných velmi
lahodně, na př. 0 samovraždě, že zrovna
jakoby k ní vybízely, a označují ji jako
něco rekovneho, jako vysvoboditele a
spasitele. Nelze se pak diviti, že jsou
lidé, hlavně dospělejší mládež, kteří
majíce náladu přemrštěnou anebo zá
dumčivou, uspávají takovou četbou své
náboženské přesvědčení a svědomí.
.lednou před šesti lety skočila ve Vídni
do Dunaje šestnáctiletá dívka proto, že
mrzela se, že nemůže žíti tak skvěle,
jak se tomu dočítala v románech, které
čítala vzdor zákazu svých rodičů celou
noc až do bílého rána. Pro četbu za—
nedbávala své povinnosti v obchodě,
stala se svéhlavou, přemrštěnou, zádum
čivou; několikráte zmínila se přítelkyním
o sebevraždě, až se tak zapomnela, že
to vykonala. Zajisté vsála ty sebevražedné
myšlenky do sebe jen z četby špatných
lu'váků. Varujn'íe se špatného tisku, nikdy
nekupme žádne špatně knihy, časopisu!
Roku tíltlž bylo vydáno u nás v lia
kousku a v Německu 423.000 špatných
krvavých románův, a mezi 123 mladými
odsouzenci (ve. Vídni) byli 92 čtenáři
těchto spisů !!

Žijme podle víry. Nestačívšak,
je-lí víra "naše všeobecná, pevná a stálá,
není-li zároveň živá., to jest, nejsme—li
tak živi, jak toho žádá víra. Kristus
praví: »Ne ten, kdo mi říká: Pane,
Pane, vejde do království nebeského,
ale kdo čin'í vůli Otce meho nebeského,
který jest v nebesích.<< (Mat. 7, žil.) .liž
sama lidská přirozenost žádá a před
pisuje, aby co člověk cítí uvnitř v srdci,
ukazoval i zevně; o čem jsem přesvědčen,
to zajisté také skutkem ukáží. Vždyť
skládáme se z těla a z duše, proto
musíme Boha ctíti nejenom vnitřně, mo—
dlitbou, srdcem, zbožnými nlyšlenlmmi,
ale i tělem, dobrými skutky. Sv. Ambrož
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praví: =>'Vírzi._kter-zisenecvičí,brzyzmizí.<<! životem svým zachovávají? Kéž mohlo
»lšdo sice věří, ale nekoná dobrých
skutků, podobá se dle slov sv. llehoře
nemoudrým pannám, které neměly žadné
zasoby oleje do svých lamp, a proto
nebyly připuštěný do domu svatebniho.<<
Jaký mnohdy až nedostižitelný vzor jsou
nám první křesťané. Svatý Justin, žijící
ve druhém století po Kristu, psal takto
o nich: »Mý, kteří jsme oddáni býli
dříve chlípnosti, milujeme nýní andělskou
čistotu; dříve býlý nám peníze a po—
zemské statky nade všecko, nyní však
dělíme se s chudými. Dříve žili jsme
v nepřátelství, a nyní, co jsme poznali
Krista Ježíše, žijeme v pokoji se všemi
lidmi a modlíme se i za své nepřátele.<<

Jak málo našlo by se mezi námi
katolíků, kterým mohlo by se dáti toto
svědectví svatého Justina! Kolik jest jich,
jichž jmena byla kdysi zapsána do křest
ních matrik jako katolických křesťanů,
jichž skutký však nikdy a nikde nedo—
kažují, že co při křtu svatél'n jejich
jnn'mem slíbili kmotrove, take vskutku

by se o každém z nás říci, že máme
víru pravou, totiž obecnou, stálou, pevnoů
a živou; kéž mohlo by se o každém
znás užíti slov, jež pronesl. Ježíš, božský
Spasitel k litai-ii, sestře Lazarovč: »Maria
\fývolila si stránku nejlepší, která nebude
()dňata od ní.<<(Luk. 10, 4:23 Buďme srdce
upřímného, upřímně hledejme pravdu,
hled'me ji poznati, zamilujme si ji a
řidme se jejími přikázáními, pravda po
může nám k životu věčnému. Naším
heslem buďtež slova Kristova: »Každý,
kdo slýší slova má a plní je, bude při—
podobněm muži moudré-mu, kterýž vy—
stavěl dům svůj na skále; i spadl příval
& přišly řeky a váli větrové a obořili se
na tento dům & nepadl, |nebot byl za
ložen na skále. A každý, kdo slyší slova
má a nečiní jich, podobný bude muži
bláznu, kterýž vystavěl dům svůj na
písku: i spadl příval, & přišly řeky a
válí větrové. a obořili se na tento dům,
i padl a pád jeho byl veliký.<< (Mat. 7,
24—21) Ignát Zhduél.

Píseň k růženci o Srdci Páně.
I.

Viz, křesťnnc, božské Srdce moje,
tak velmi, až k smrti zarmoucené,
slyš příčinu smrtelného boje,
v němž jest moje Srdce pohroužene:
jsou to četné hříchy srdce tvého,
jež jsi spáchal zn živote svého.

Slyš, křesťane, též, proč Srdce moje
smrtelný zármutek podstoupilo:
to proto, by ono srdce tvoje
v smrtelných úzkostcch potěšilo,
to mě Srdce útěchu dá tobě,
až tvé srdce tlíti bude v temném hrobě.

II.

Viz, křestane, božské Srdce moje,
jak jest ono celé probodeno,
z velikého lásky k tobě zdroje
na kříži jest kopím otevřeno,
poslední krev vylévá se z něho
k očištění hříchů srdce tvého.

Slyš, křesťane, též, proč Srdce moje
nechalo se kopím otevříti:
to proto, by se v něm srdce tvoje
v pokušení vždycky mohlo skrýti,
útočiště v něm vždy najde jisté,
zůstane—lí všeho hříchu čisté.

III.
Viz, křesťane, božské Srdce moje,
kterak ohněm lásky svaté plane,
nikdy láskyplné Srdce moje
ohněm lásky hořet nepřestane,
stále bude v ohni lásky státi,
nepřestane láskou k tobě pláti.

Slyš, křestane, též, proč Srdce moje
stále hoří lásky ve plemeni:
ono čeká, chladné srdce tvoje
v ohni tom že též se rozplameni,
že v tvém srdci vzplene lásky plamen
k milování mého Srdce. Amen.

F. Vrátil.



——: Vsadě
sadě květinovém z jara

U krásné květinky zkvétaly,
a svou vůni pí-elíba-znou
vůkol sebe rozlévaly.

Však jedné jarní noci mráz.
pi'išel neočekávaný,
vonné ty květinky zničil,
a jim všem odzvonil hrany.

Když pak druhého dne 7.rána
zahradník do sadu vkročil,
hned ubohé ty květinky
mrazem zpustošené zočil

Viděl on květinky tyto
v sadě kvésti ještě včera,
jejich libou vůni- dýchal
za včerejšího večera.

Když včera večer odcházel
ze sadu květinového,
nenadál se na květinky
dnes pohledu takového.

Včera pohled na květinky
působil mu velkou radost.
a dnes jeho pohled na ně
budí v srdci jeho žalost.

Poznává zahradník pravdu
slov. že za noci bol chodí,
že jediná noc člověku
často velkou bolest zplodí.

Zahradník nad květinkami
v sadě svém se pozastavil,
v zadumání ke květinkám,
a k sobě samému, pravil:

ó vy ubohé květinky,
brzy odkvetly jste, brzy,
a mne smutný pohled na vás
vynucuje z očí slzy.

Škola B s. P. 1907.

květinovčm. __—

Ještě „dlouho ve své kráse
mohly jste v mém sadě kvésti,
vaše vůně mohla lid—tvo
k ctnostnému životu vésti.

Vždyť člověk, jenž vaši vůni
přelíbeznou v sebe dýchá.
ve tajemné vaši řeči
svaté pravdy slova slýehá.

Vy hlásáte pravdy svaté
lidstvu všemu beZe slova,
6 pí'ešt'asten každý, kdo je
ve svém srdci nosí, chová

Ten, kdo si, milé květinky,
vaší vůně vážit umí,
tajemné té vaší řeči,
také jistě porozumí.

Vy svojí vůní člověka
k vůni ctností nabádáte,
kterou v sadě svými květy
vůkol sebe rozléváte.

Však krutý mráz teď vá; zničil,
po vaší vůni jest veta;
& ten děj se opakuje
i v tom velkém sadě. světa.

V sadě světa též přemnohé
krásné květinky zkvétají,
které též vůni líbeznou
kolem sebe rozlévají.

Kvítka ta jsou lidské duše
ozdobené nevinnosti,
& jejich líbá vůně jest
vůně bohumilýcb ctností.

Však též přečasto za jarní
života lidského doby,
mrazivý dech pokušení
zničí květinek těch zdoby.

12



Zničí krásu nevinnosti,
odejme jim ctností vůni,
nad nimi truchlí zahradník
Bůh, jen na nebesích trůní.

Bůh k nim volá: 71Duše lidské,
vy květinky mnou vsazené
ve světa sad, jak jste brzy
své krásy byly zbavené“

Mé oko na vaši krásu
hledělo vždy v zalíbení,
dokud vám jí neodejmul
mrazivý dech pokušení.

Chtěl jsem vás ze světa sadu
v nebeský sad přesaditi,
kde byste věčně mohly kvést
& svoji vůni šířiti.

Kéž byste slunkem mé lásky
k novému životu vstaly,
a milostí mých ze zdroje,
posilu k životu braly.

Kéž by vás již, mé květinky,
nezdolal mráz pokušení,
byste věčně v nebes sadě
kvetly k mému potěšení.

ó kéž všechny duše lidské
zdobí krása nevinnosti,
kéž ony jako květinky
vydávají vůni ctností!***

ale ale

F. Vrátil.***ié

P. Dominik a Jezu maria

Zivotopis sv.
Hlava šestá.

Návštěva sv. Terezie v Dirvelu. Svě
dectví její o prvním reformovaném
klášteře karmelitshém. — Myšlenky

o bohatství a chudobě.

Biskupem diecese, v níž Dirvelo le
želo, byl don Alvarez z Mendozy, jenž
s toutéž horlivostí, s kterou obnovu panen
Skél'lOřádu podporovali o reformu mužské
řehole se zasazoval. K němu činně přidru—
žili se, jak již víme, generál řádu Patcr
.lan lšřtitel ]lubes a provinciál P. Alfons
Gonzales. Tento přišel též za nedlouho
po složení slibů do Dirvela a rozdělil
úřady následovně:

1). Antonín & Jesu ustanoven pře
vorem, P. Jan z Kříže novicmistrem a
podpřevorem, bratr Josef a Christo pro
domácí službu určen. Následujícího roku
poctila i sv. Terezie tuto malou duchovní
rodinu svou návštěvou. Co zde nalezla,
co si při tom myslila a cítila, poslyšme
z vlastních její úst.

»V první nebo druhou neděli v ad
ventč r. 1568 byla v betlémském chlévč,
nic jinak mi Dirvelo nepřipadá, první mše
svatá sloužena. Když jsem v následujícím

Jana z Kříže.
sv. postním čase do 'l'oleda cestovala,
abych tam klášter založila, stavili jsme
se tam. (Jasne rano přišla jsem a hle!
Právě zametal před chrámovými dveřmi
P. Antonín s veselou tváří, jak mu bylo
zvykem. Hekla jsem mu: »Co to má
znamenati, milý otče, kde pak zůstala
vaše čest?<< Odpověď jeho, z níž zírala
vnitřní spokojenost, zněla: »Zlořečenbudiž
čas, v němž jsem na čest svou dbal!<<
Když jsem do kostela přišla, obdivovala
jsem se velikému duchu. jehož Bůh místu
tomuto propůjčiti ráčil. Nebylovšak jenom
mně dobře zde, ale i dvema kupcům,
mým dobrým znamym, kteří se mnou
z Medíny přišli, nemohli se pláče zdrželi.
Vše bylo plno křížů a umrlčích hlav;
nikdy nezmizí z očí mých malý dřevěný
křížek, jenž nad kropenkou visel, byl na
něm přilepen papírový obrázek Krista
Pána a tato chudoba povzbuzovala více
ku pobožnosti než nejumělečtější řezba.
Poněkud vyvýšena sýpka tvořila kůr, kde
se hodinky modlívali. Chtěl-li však tam
někdo vejíti neb mši sv. odtud slyšeti,
musil se velmi shýlmouti. Ve dvou vý
klencích u kostela vzbudovali si dvě pou
stevničky, v nichž nejinak než sedě neb
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leže mohli prodlévati. Hlava se téměř
.střechy dotýkala; místo bylo chladné,
proto byly cely obloženy senem. Poduškou
byly jim dva kameny. Slyšela jsem, že
od půlnoci do primy zde na modlitbách
trvali a někdy tak v rozjímání pohrou—
žení byli, že ani nepozorovali, jak šat
jest pln sněhu. Odtud vycházeli a kázali
v okolí na mnoha místech, kde nebylo
kazatele a učitele, z kteréžto příčinyjsem
“také ku založení domu “v tomto místě
ráda svolila. Chodili i půl druhé i dvě
míle bosýma nohama, neboť tenkráte ne
'mívali ještě sandálů, směle i v zimě ve
vysoko napadlém sněhu. Po kázaních a
zpovědích vraceli se pozdě 'domů, aniž
čeho byli pojedli, ale vše to bylo jim
lehko pro velikou radost v Pánu, kterou
při tom pociťovalia

Byl to život, jaký líčí sv. Ambrož
slovy: »Chodili vůkol -nic nemajíce“a vším
oplývajíce. Kam posláni jsou, všude zdálo
se jim místo to příbytkem-rozkoše a nic
jim nescházelo, poněvadž byli bohati
věrou. Oni sami chudí na přepych, bohatí
milostí, činili jiné bohatými. Oni, jichž
ihlaclsytí, nečekají žádných vábení svět
ských radostí . Upal sluneční nesežirá jich,
nebot“ osvěžuje je naděje věčné radosti;

'n1t\.|)0dlóhají kruté zimě, neboť pobožnost
ducha udržuje je“ ve stálé teplotě.<<

A co si myslili oba ti mužové o
chudém domku svém. když jej ve službě
lásky opouštěli a po skončené práci tou—
žebně hledali, by tam své nevcstě, sv. chu
době, své velitelce, kající přísnosti, tiše
sloužili? Sv. Terezie oznamuje nám to
v knize zakládací: »Dům nezdál se ani
jednomu ani druhému špatným, ale vše
bylo jim v něm rozkoší a pohodlínm
Vždy i ve všem měli před očima stepu
toho, v němž se radujeme, když jen“ se
mu v pravdě blížíme. A ta úplná chudoba
domu Dirvelského, kde bydlilo nejdokona—
lejší se vyproštění ze všeho, oživovala
v nich vzpomínku na toho, jenž bohat
jsa, pro nás chudobným se stal, &jemuž
podobnými se stali právě úkonem plného
zřeknutí se všeho.

Hluboko v srdci obou žilo duši jima
jící vyznání, jež serafínský sv. František,
“hrdina chudoby, láskou hořícím srdcem
Pánu svému pravil: »Můj dobrotivý Pane
Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou a nad
mojí chudobou, neboťjsem láskou všecek

nemocen a bez ní odpočívati mi nemožno.
Pohleď, Pane Ježíši, jak vznešenou krá—
lovnou ctností jest chudoba, neboť ty's
pro ni trůny andělů“ opustil, na zem ,se
stoupil, zde u vřelé lásce s ní se zasnoubil
a všecky dítky dokonalosti v ní, z ní a
skrze ni zplodil. Ona se ti tak líbí, že
s ní vždy spojen jsi žil od počátku vtě
lení, v chudých jeslích i stáji a když
pak jsi procházel kraje Judska, ona ne—
opouštěla tebe, neboť ani místa jsi neměl,
kam bys hlavy položiti mohl. Ano i ten—
kráte, když jsi boj o naši spásu započínal,
věrná ta společnice tě provázela i v boji
utrpení stála ti nerozlučně po boku a
když i apoštolové odstoupili od tebe a
tvé jméno zapřeli, ona neodešla, ale tím
věrněji připoutala se ku svemu Knížeti.
I tenkráte, když sama Matka Boží, kterou
ona také věrně uctívala, v úzkosti a bo
lesti lásky s tvým utrpením se spojivši
nemohla přece na vysoký kříž se pozdvi
hnouti, i tehdy ještě chudoba se vším
svým nedostatkem úžeji se k tobě přiví
nula a s utrpením tveho kříže nejvřeleji
se sjednotila. Proto si ani z'áležeti nedala,
aby kříž tvůj byl hladký a oblý, hřeby
přiostřeny a opilovány, ale připravila ti
vše nejhorší, nejšpatnější. A když tě ko—
nečně palčivá žízeň trápila, &ty v hrozných
mukách volal: »Zíznímlx tu nevěsta tvá,
chudoba, stála u tvého boku, aby ani
trochu vody ti dopřáno nebylo, ale po—
dala ti prostřednictvím bezbožných žold—
néřů nápoj tak hořký, že jsi ho jen oku—
siti, nikoli však popíti mohl, načež v nej
užším objetí nevěsty této ukončil jsi po
zemskou svou pouť. 'Ale ani při pohřbu
neopouštěla tě tato nevěsta věrná, neboť
hrob, masti i plátno byly vypůjčený. Za
věrné služby její vzal jsi ji s sebou do
nebe, ponechávaje zde vše, co ze světa
bylo a dal jsi ji pečet království nebe
ského, aby jí znamenala ty, již na cestě
dokonalosti kráčeti chtějí.“

P. Jan z Kříže a P. Antonín & Jesu
všeho se vzdali a právě proto ve svém
nitru Vše nalezli; odhodili znepokojující
statky pozemské a sladký pokoj Krista
usídlil se v jich duši. Proto líbil se těmto
bohatým žebrákům jich domek, mezitím
co mnohému chudému boháči krásný
dům jeho se hnusí a v něm ni koutku

-.nenalezá, kde by si odpočinouti mohl.
V pravdě věci tohoto světa odnímají nám
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jen radost a klid duševní, dáti však ne
mohou ničeho. Kdo jen pozemským věcem
přivykl a jim holduje, ten, byt' by i celý
svět byl jeho, přece jen jest uprostřed
bohatých hostin, nádherných oděvů, ve
selých společností, učených bádání, v pa
lácích i zahradách, v radostech, zpěvu
a veselí, přece pocítí trpce svou chudobu
v tůni duše své:jaki moudrému Šalomou
novi se stalo, když volal: »Marnost nad
marnost a vše jest marnostla Všechny
věci, jimiž svět láká, jich lesk, moc a
útěcha jsou vybájenou krajinou, přeludem,
neb, jak sv. Augustin podotýká »snem
spícího <<.Všechno to zajde jako stín. Na
tom nespočívá žehnající ruka Boží. Nový
zákon, svazek milosti, jest provázen po
žehnáním. O jak mnoho klamu obsahují
věci pouze pozemské! Zel, že srdce snad
něji se jim otvírá než věcem l'lel'JGSkÝIIl,
ale I když je pije plnym douškem, přece
zustava ziznno Sv. Augustin praví: »(10
zde jest k radosti, bude tam k žalosti.
Nikdy a nikdy nepostaěí šlechetné přiro
zenosti duše pomíjející stíny a cetky toho
to světa.<<A toto jedině pravé pochopení
pozemských věcí potvrzuje sV. Bernard
slovy, »Jsi—limoudrým, přestaň, dokud
ještě srdce bije, dokud světlo očí tvých
neuhaslo, vyhledávati věci pomíjejících,
jejichž dosažení politování hodno jest,
jichž podržení obtěžuje & znepokojuje,
jichž rozkoš muěi.<<

Svatá Terezie též při své návštěvě
v l)ir\'elu dovozuje brzký konec věcí
pozemských narážejíc při tom na kláštery,
jež chudoby nezachovávají: »Bože, jak
velmi málo přispívají stavení nákladná
a vnější radovánky ku vnitřní útěše! Co
na tom záleží, jestli cella naše prostranna
a pěkně vyzdobena? Když uvážíme, že
ne věčně, ale jen tu krátkou dobu života
našeho zde prožijeme a že tím více tam
získáme, čím méně jsme zde na tomto
světě měli, bude nám vše lehkým. Tam
budou příbytky mnohé a prostranně dle
míry lásky, s kterou jsme svého dobrého
Ježíše na.—sledovali.“

Co oba první bosí karmelitě ve své
přísnosti a lásce k chudobě činili, nehodí
se ovšem pro všechny, nebot velke slovo
Syna Božího: »Kdo může pochopiti,
pochop! Já jsem vás vyvolil, nikoli vy
mně<<, neplatí všem.

Z prikladu sv. Jana i ze slov svaté

\l [\“.:

Terezie nechť poznají křesťané, že, ač
všeho zříci se nemusí, přece nesmějí lpěti
srdcem na tom, co mají. Krista alespoň
poněkud v chudobě následovati mají,
chtějí—liz ní plynoucí svobodě srdce se
těšiti. Nechť spokojí se s jednoduchým,
s málem, s potřebným, za to však nad—
bytečné daji trpícímu, bližnímu ke cti
Boží a tak si poklady nashromáždí, jež
zloději nekradou a moli neničí. V ne
dostatku posvěti se křesťan, když rád
pro Krista chudobu snáší, v bohatství
naopak se posvěti a zachrání, když jmění
svého dobře využitkuje pro Boha ajeho

_dítky. Jednoho Bůh volá, aby statky po—
zemské opustil, druhého, aby je měl a
jich využitkoval dobře na věčnost.

Když sv. Terezie, věrná přítelkyně
přísnosti, viděla ona umrtvování, horlivost
a ducha pokání, jimiž otcové obdařeni
byli, obávala se, aby příliš daleko v pří—
snosti nezašli, proto iimínila si, že jim
navrhne, aby nosili ku pokrývání nohou
sandály, nebot mnohdy přišli tito dva
hrdinové ze svých apoštolských obcházek
nejenom s rozedranýma a krvácejícíma
nohama, ale i s polámanými a odřenými
prsty. Poněvadž ale se právem domnívala,
že budou oba- mužové .tito ——již svat0u
zášti proti sobě pláli odpor klásti
návrhu jejímu, proto založila svůj náhled
na pevném, trvalém základě. Dala totiž
jim na rozum: Povolání a nadání nejsou
všechněm v stejné míře dány; proto také
nejsou všichni obry, aby stejně dlouhými
kroky na trnité cestě křižověkráčeti mohli;
nynější přísnost jest více ku obdivu než
k následování; a setrvání v ní mohlo by
spíše rozkvětu reformy řádu brániti, nežli
ji podporovati. Podobně vyjadřuje se
i zcela krátce a bez proměny P. Mariann,
benediktinu, \“jednom dopise: »Je směšně,
že si P. Jan z Kříže “přeje choditi zcela
bos a také jsem to P. Antonínovi právě
pro vždy zakázala . . . Byloť mým přáním,
aby schopní lidé do řádu vstupovali a
tito nesmějí se nadmírnou přísnosti za—
strašovati.<< O sai'idáleeh se vyjadřuje:
»I se sandály jsou bosi dost.<<

P. Jan z Kříže a P. Antonín a Jesu
uposlechli návrhu své svaté řádově matky
a našli si již v jiném ohledu, jak by
ulehčení s\ ému tělu poskytnuté, odči
niti mohli. ".latodětinna poslušnost mužů
tak osvícených líbila se veskrze očím.
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Božím. Požehnání poslušnosti nedalo na
.se dlouho čekati. Brzy rozmnožil se řád
a kvetl jak“ palmy karmelské a vliv jeho
'na celé okolí byl znamenitý. Jako kdysi
ku sv. Janu Křtiteli, tak valily se nyní
proudy lidstva do Dirvela. Dlouholetí
zatvrzelci byli pohnutí, ano jako okou
zlení svatosti těchto dvou mnichů, po—
znali se, oplakávali bolestně svych hříchů,
ano odcházeli jako znovuzrození od zpo
vědnice . . . Jiní, kteří nebyli si vědomi
těžké viny, přitaženi mocně láskou dy—
šícím životemobou mužů, prosili pokorně
o roucho řeholní. Nevinni i kajícníci drali
se do Dirvela. Všude vanul božsky Duch
a proměňoval tvářnost pozemčanů.

A co měl řád tento přitažlivého
v sobě? Byl to snad příšny, doživotní
půst? Neb snad modlitba a rozjímání,
které není mnohdy sladkostí citu prová
zeno, ale těžkou duševní prací? Snad
noční bdění, nebo kromě čtvrthodinněho
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zotavení celodenní mlčení? Byl to drsny'
& hrubyr oblek mnichů, v létě příliš ob—
tížny, v zimě nedostatečně teplý ? Co bylo
příčinou rozkvětu Dirvela a co jest po
všecky časy základem vyvinu a duševní
síly každého řádu? V Dirvelu byl to
především úradek Boží,aby prostřednictvím
sv. Jana v církvi obnoven byl řád přísné
kajícnosti a za druhé to bylo, co po všechny
časy a ve všech zemích jest přitažlivym
magnetem: věrné zachovávání řehole.
Observance ve slově i duchu jest ma—
gnetem, jenž přitahuje, jako naopak ne
zachovávání řehole jest onou tajemnou
zlou mocí, rakovinou, která vše veskrze
ničí a ruší. Brzy přihlásilo se do Dirvela
tolik členů, že jim úzké stavení již ne
stačilo a sv. Terezie na založení nového
kláštera pomýšleti začala, anebo lépe ře—
čeno, Bůh sám ve své otcovské opatrnosti
na to myslil. (P. d.)

Otčenáš a pozdravení andělské.
Napsal Albdn Stolz. Česky podává. Fr. P. Kos-[k, katecheta.

Chci ti aspoň tři články víry vložiti
na srdce.První se tyka kazatelny,druhy
zpovědnice a třetí o vychovu dítek.

Není to maličkostí v neděli míti
shromážděny všecky farníky, kteří čekají
na to, aby slovem Božím byli probuzeni,
nasycení, posilnění a potěšeni, jak právě
kdo potřebuje. Doba kázání jest draho—
cennou dobou setby, svatou hodinou,
v níž nejlepší zrno, jake vůbec vybrati
může, má duchovní zasevat do srdci
lidskych. Jak pak ty si počínáš na kaza
telně? Máš snad dobrou paměť a silný
hlas, lidé tě chválí, že kážeš. jako když
tiskne, snad sem tam některé rozpláčeš,
než já pravím tobě, že to všecko ještě
není nic, snad pouhé maření, zabíjení času.
Především záleží na tom, zdali kážeš ty
nebo Duch svatý; zdali tvoje kázání
jsou pouhé lidské tlachy nebo zdali jsou
skutečně slovo Boží. Doma máš opravdově
a vážně Pána Boha se vždy tázati a jej
prosili : Pane Bože, co mám kázati ? Račiž

mi uděliti pravého ducha a pravé slovo,
a o to máš jej vroucně prositi. Ve svatém
slovu Božím a v duši máš hledati oprav
dOvě a vytrvale zlato a drahokamy, a
tyto máš přinášeti na kazatelnu jako
člověk, kterému moc dána, osobu svoji
pak zanechati a na zřeteli míti čest a
království Boží. A když pak kážeš ve
jménu Páně, když z očí tvych mocí Ducha
svatého září láska k Bohu a k bližnímu
jako ze dvou nebeských hvězd, a když
z úst tvych řine a duní slovo Boží, tak
že srdce posluchačů jako silny oheň ro
zehříváa jako kladivo tvrdost srdce mocně
rozráží, ano jako dvojsečny meč do duše
vniká, pak jistě neřeknou lidé: »To bylo
hezké kázáni;<< odcházejí domů pohnutí,
plni svaté bázně, jako kdyby hřímalo,
nebo jako při zemětřesení když Pán Ježíš
umíral; jdou domů vážně, zamyšlení.
Cestou nejdou s druhými, ny'brž sami,
v domech tu a tam mluví se o kázání,
ne o jídle, mnohy jí méně než jindy,
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čemuž se diví všichni, kteří v kostele ne
byli, a ptají se: »Co pak je ti, jsi snad
nemocen, nebo rozhněval tě někdo ?<<
A mnohdy po celý den v sebe pohřížen,
hned by se vyzpovídal, kdyby mohl.

Pakli tak kážeš pomocí Ducha sva
tého, tu jistě i ty mezi kázaním budeš
častěji hluboko dojat, pozoruješ, že nejsi
více ty kazatelem, a padl bys skoro sám
na kolena před duchem a hlasem, který
z tebe mhiVí, a při slavné mši sv. není
ti příliš do zpěvu, raději bys nechal ji
ného mši svatou sloužiti, sám bys rád
nepozorován před oltářem klečel, dlouho
a hluboce plakal, a sám nevíš, zda bolestí
neb radostí, zda tesknotou nebo nadějí,
ano ty nejsi schopen říci, jak ti je.

Nuže, faráři, anebo vůbec jaký titul
máš, kdybys tak každou neděli kázal,
pak v osadě tve plápolal by oheň lásky,
a království Boží v tvé osadě podobalo
by se kvasu, který vzala žena a zadělala
do tří měřic mouky, až prokvašena byla
všecka. Ano bude a musí pláti láska
v tvé osadě, byt bys toho sám nedožil,
poznáš dobrý výsledek takových kázaní
při posledním soudu, až uvidíš, kde státi
budou s radostnou tváří a jasným zrakem
tvoji farníci. Ovšem není možno, pokaždé
mocně a s úspěchem kázati, ano ani není
to každému dáno, může však sv. evan—
gelium bez ohnivého a úchvatného kázaní
blahodárně působiti jako tiché světlo a
mírně slovo. Těžkým hříchem však jest,
když kazatel bez modlitby, rozjímání &
bez řádné přípravy na kazatelnu vystoupí
a tam vykládá, co mu napadne, spoléhaje
se na svou výmluvnost; nebo když v městě
nebo městečku různých frásí a ozdob
řečnických po způsobu románů na kaza—
telně užívá, aby se dámám zalíbilo jeho
kázaní, a on od nich chválen byl pro
svoji uhlazenou řeč, místo aby chudým
evangelium zvěstoval. Nečiň tak ačínil—li
jsi tak, nechej toho!

Na druhém místějest zpovědnice.
Nehledíme-li ani na mocný účinek svátosti
pokání, mají slova a napomenutí knězova
ve zpovědnici daleko větší účinek než'
kde jinde, protože hříšník sám připravil
duši svou zpytováním svědomí, lítostí a
opravdovým předsevzetím, tak že slova
zpovědníkova mají již připravenou půdu;
hříchy své na sebe žalovati, jest velkým
pokořením sebe, a Bůh právě pokorným

dává milost; a zpovědník může právě
ve zpovědnici duši hříšníka lépe než na.
kazatelně říci, čeho jí třeba, by zachráněna
byla. A málokterý hříšník odchází od
zpovědnice, ve které dobrý zpovědník
sedí, aby sscbou na delší dobu neodnášel
hojnost statečnosti a síly. Zpovědnice
stává se jistým způsobem Silo;e, ze kte—
rého každý, at má neduh jakýkoliv, zhojen
a uzdraven vystoupiti může, jen kdyby
také zpovědník vždy byl andělem. Jest
však také sem tam slyšetí, že zpovědník
na některých místech není andělem, ba
mnohdy na sobě ani pírka z anděla nemá,
a stal prý sei případ, že tu a tam některý
kněz proti zpovědnici jest předpojat a
nelibě nese, ano mrzut jest, když jest
volán, aby zpovídal, a už dlouho, velmi.
dlouho ve zpovědnici neseděl, tak že jest
plná prachu a pavučin, a dá to pak kostel—
níkovi mnoho práce než vše smetákem
očistí, když přijdeona obtížná půlhodinka,
kdy kněz, jak mu povinnost a svědomí
velí, a proto aby lidé nereptali, s netrpě—
livostí a nechutí do zpovědnice se posadí>
a když zpovídá, místo aby útěchy a rady
skýtal, bázní, zármutkem a neklidem.
naplňuje ty, kteří přišli duším svým zjed—
nati útěchu, rady a síly, a toho všeho
příčinou jest jeho netrpělivost, reptání>
nelaskavost a hněv; a větším hříšníkům
dává jen krátké, jalové napomenutí a
laciné rozhřešení; tak odchází velikýhříšník
od zpovědnice smylným domněním, že Bůh
mu hříchy odpustil, ač Bůh žádnému
neodpustí, kdo se upřímně a opravdově
neobrátí. -»Na každou “řeča na každý klep
se nesmí dáti, vždyt dobře víte, jak ná—
božné klepny a zlí lidé proti knězi mluví;
ať se starají o sebe, bylo by to rozumnější !.

Poslední slova jsou jen žert, co však
před tím řečeno, jest řečeno opravdivě
a vážně; jest jisto, že není všude vše
v pořádku. Já k tomu dodávám tolik:
kdo důkladně v katolickém náboženství
byl vyučen a přece nerad ve zpovědnici
sedí, ten činí tak z hlouposti nebo z_le
nosti, nebo z obojího. To jest jisto,
byť to ani libě neznělo. A musí-li četník
vždy za určitou dobu svým představeným
písemně sdělovati, zda pilně &svědomitě
svůj úřad zastával a do vesnic docházel,
a špatně“ by dopadl, kdyby v pohodlí
doma seděl: tak musí i kněz, když mu
Reliquiem zpívají, na onom světě
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z knihy svědomí podati důkaz, zda pilně
ve zpovědnici sedával nebo ne. Vždyť
nikdy nemá kněz větší moci a většího
vlivu na duši lidskou jako ve zpovědnici.
Ty snad těšíš sebe a pravíš: Lidé ne
přicházejí ke zpovědi, a já pravím: Nejsi
snad sám vinen, že nepřicházejí? Ne—
chtějí-li přijíti, pak je vybízej & laskavě
přiváděj. Máš to činiti jako tvůj Pán,
dobrý Pastýř. Ztracená .ovce nejde za
svým pastýřem, nýbrž pastýř za ztracenou
ovcí. Mnohá duše neví si rady, potře—
bovala by posily, povzbuzení, a ráda by
všeho toho dosáhla u horlivého, dobrého
zpovědníka; jest však nesmělá, bojí se,
neboť vidí, že u nich není v obyčeji častěji
se zpovídati. A jak mnohá duše jest jako
opojena, jako ve spánku, v bezvědomí,
a neví ani, v jak ubohém stavu se nachází,
není však nikoho, kdo by jí otevřel oči,
kdo by v hlubinu její promluvil. Proto
smiluj se, duchovní otče (Pán také tím“
spíše nad tebou se 'smiluje), a sedávej

“rád a velmi často ve zpovědnici.
Odkládám prozatím, říci ti, jak často.
Vzpomeň si, co jsi slíbil svému biskupu,
a řiď se dle daných tobě nařízení! A
chtějí—lilidé ke svaté zpovědi (snaž se,
aby chtěli), pak nechoď v sobotu na
procházku, neuč se teprve v neděli ráno
kázání, nýbrž dříve, abys měl dosti času
ke zpovídání, co získáš ty a získají jiní,
budeš—lirád a pilně zpovídati, nedá se
ani pověděti. I rybář sedí často několik
hodin na břehu, chytá trpělivě ryby, byť
dlouho žádná nepřicházela a na udici se
nechytla. Scdávej ity, ty máš lidi loviti!
Rozestřeš—li sítě na kazatelně, pak na
udici loviš ve zpovědnici & ulovíš jistěji
duše pro Boha než sítí svého kázání.
Po žádné práci nesytí Bůh kněze tak
pravidelně nebeským pokrmem duchovní
radosti a pokoje, jako po namáhání, když
z lásky k Bohu a k bližnímu několik
hodin zpovídal.

(P. d.)

—++a++——

Císařská návštěva v kostele e klášteře nejsv. Srdce Páně

na. Smíchově u Prahy.

epříliš mnoho jest po vlastech
našich chrámův a kaplí za—

, svěcenýchnejsvětějšimu Srdci
Páně, jehož upřímná úcta,
ač trvá v církvi od prvních
počátků, v chladné době naší
blahodárně zkvétá; K nej—
krásnějším z nich patří za

jisté útulný výstavný chrám ncjsvětějšího
Srdce Páně na Smíchově u Prahy. Jest
jakoby jádrem rozsáhlých staveb: klá
štera, pensionátu a školy sester nejsvě
tějšího Srdce Ježíšova. Již polohou svou
zamlouvá se krásná svatyně ta. Zaujímáť
poslední výběžek historické Bílé Hory,
který na jedné straně prudce sklání se
do příjemného úvalu Motolského, druhou
stranou pak mírně spadá až ku stříbro
pěnné Vltavě; nedaleko šumí krásné
starobylé olbřímy pečlivě upravené za—
hrady Kynskě, velmi to oblíbeného sadu
pražského, hledík nebi štíhlá věž román
ského kostelíka a kláštera benediktinek

u sv. Gabriele, kolkolem pak rozkládají
_se příjemné sady, háje, palouky a roz—
sáhlé zahrady. A jak krásná jest odtud
vyhlídka na milou naši matičku Prahu,
na stříbrný pás široké Vltavy, na těch
sta věží čnících k nebi, na tu spoustu
domů, paláců, ulic a náměstí protkanou
libou svěží, zelení různých sadů, zahrad
a stromořadí.

Kostelík nejsv. Srdce Ježíšova jest
úhledná stavba provedená v přesnémslohu
gotickém se štíhlou věží. Již nad hlavním
vchodem, u něhož jest upraven pěkný
sad, vítá nás přívětivá socha Pána Ježíše
s nejsvětějším Srdcem a latinský nápis:
»Pojďtěž ke mně všichni, kteří pracujete
a obtíženi jste, a já vás občerstvím . . .
Jho mé zajisté je sladké a břímě mé
lehké.< (Mat. 11, 28—30) Chrám sám
má jednu loď, k níž na straně severní
jest přistavena veliká oratoř na způsob
kaple, aby tu návštěvníci z venku mohli
obcovati službám Božím. Chrám jest velmi
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lahodněpolychromován aozdoben krásnou
reliefovou křížovou cestou. Za hlavním
oltářem, který má podobu ušlechtilého
sloupkového stolu mramorového, jest na
vyvýšeném místě velmi pěkná socha bož

'ského Srdce Páně, svatostánek na oltáři
jest bohatě zlacen a posázen třpytivými
drahokamy. Postranní dva oltáře jsou
rovněžjak oltář hlavní provedeny v krásné
gotice, a zasvěceny Panně Marii a svatému
Josefu, v kapli cizinné jest na průčelní
straně velmi pěkná socha svatého Jana
Nepomuckého.

Ve stínu vkusného tohoto kostelíka
druží se k sobě několik výstavných, pro
stranných budov s velikými okny, v nichž
jest klášter, česká a německá škola dívčí,
jakoží pensionát pro dívkyvyšších stavův,
opatřeny všemi vymoženostmi moderními ;
elektrickým světlem, ústředním topením,
světlými vzdušnými místnostmi, a jiné,

Chrám tento i ústav, zasvěcený nej
světějšímu Srdci Páně, poctil za pobytu
svého v Praze J. V. císař a král náš
František Josef ]. svou nejvyššíná—
vštěvou. Kdykoliv zavítá totiž Jeho Veli—
čenstvo do místa, kde jest nějaký klášter
zasvěcený nejsvětějšímu Srdci, poctívá
ho vždy svou vzácnou návštěvou. 'liak
byl již v klášteře a kostele kongregace
té ve Vídni (Rennwegk a nedalekém
Pressbaumě, ve Lvově, ve Styrském Hradci
a v Riedenburgu (u Bregence ve Vorarl
bergu). V Praze byla návštěva ta ustano
vena na 19. dubna 1907, na pátek, den
to nejsvětějšímu Srdci Páně zasvěcený.

U vchodu klášterního byl J. V. císař
pán, kterého při nejvyšší návštěvě pro
vázen Excell. generální pobočník hrabě
Paar a křídelní pobočník hrabě Schaaíl'
gotsche, uvítán J. Em. kardinálem, kní
žetem-arcibiskupem Leonem ze Skrben
ských a ctíhodnou matkou představenou
Otilií Oberhammerovou a veden do klá
štera, kde velmi vlídně oslovil shromážděné
klášterné sestry, rovněží chovanky, které
pozdravilý ho ve dvoraně, ozdobené císař
skou korunou, obrazy svatého Václava
a Rudolfa Habsburkského, jakož i obrazem
Marie Panny s božským Dětátkem. Kolem
obrazů těch byly chovanky, oblečené
v bílé šaty s bílými závoji, seřaděny v ladné
skupiny, držíce v rukou dlouhé stuhy
barev národních a říšských. Když byly
zapěly císařskou hymnu, prošel císař

sálem, hovoře vlídně s jednotlivými, pak
prohlédnul si místnosti klášterní, zvláště
výstavu prací chovanek &jejich jídelnu,
všechno velmi pěkně dekorováno. Na
konec odebral se i s průvodem do kaple
překrásně ozdobené květinami a' zářící
v celém moři bělostných svěc, rozesta
vených na oltářích (hořelo jich tu celkem
asi 150). U vchodu podal J. E. kardinál
císaři pánu aspergil, který se ho doteknul
a poznamenal se nábožně svatým křížem.
Pak popošel k hlavnímu oltáři, kde po
kleknul ve středu na připravené klekátko,
potažené červeným suknem, průvod pak
zaujal místo za ním. Tu přistoupil kněz
k oltáři, zatím co chovanky zapěly ja
snými hlasy »Tantum ergo<<a »Genitoríu,
vystavil nejsv. Svátost, položil kadidlo do
kaditelnice, pak zapěl »Panem de coelo<<
a následující modlitbu, po níž uděleno
svátostné požehnání. Sotva dozněl po
slední hlas zvonku, rozlehlý se opět klá—
šterním chrámem radostně jásavé hlasy
chovanek: »Salvum fac, Domine, Impera—
torem et Regem nostrum <<,»Spasena učíň,
Hospodine, císaře a krále našehOa, které
bílým kadidlem, vzhůru stoupajícím před
oltářem, nesly se k jasným nebeským
výšinám, prosíce za hojné požehnání
na posvátnou hlavu našeho milovaného
mocnáře. Celé pobožnosti obcoval císař
pán kleče na svém klekátku, při svatém
požehnání pak poklonil se hluboce, bil
se na prsa. Teprve když dozněly zpěvy
a Jeho Veličenstvo přívětivým pokynem
hlavy Opětoval uctivý pozdrav kněží od
Štuptljlcích od oltáře, povstal císař pán
& odcházel z kostela. První jeho slova,
když opustiv posvátné místo ocitnul se
na klášterní chodbě, byla: »Máte to tu
velmi pěkný kostelíček.<<

Pak podepsav se ještě v hovorně
na pergamenový list, který nyní na pa
mátku jest vložen v nádherný rám, a
odvětiv vlídnými slonr na uctivý pozdrav
českých dětí, ubíral se císař pán k čeka
jící dvorní ekvipáži. Projevív několika
laskavými slovy nejvyšší své spokojení,
jakož byl již před tím několikráte učinil
při obchůzcc, vstoupil za bouřlivého já
sotu >>Sláva<<,jež provolávaly školní děti
a chovanky, a odjížděl volným krokem
klášterní zahradou zanechav ve všech,
kdož přítomni byli nejvyšší návštěvě té,
dojem nesmazatelný.
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Zakladatelkou kongregace sester nej
větějšího Srdce Páně jest Magdalena
;oíie Barat, která se narodila 13. pro—
ince 1779 v Joigny v Burgundsku. Cirke—
ního potvrzení dostalo se této kongregaci
2; prosince 1826 od papeže Lva XII.
lestry tohoto sdružení skládají kromě tří
irkevních slibů slib čtvrtý, že se věnují
“ýchověmládeže. Kongregace ta jest. nyní
ozšířena po celém skoro světě; roku
8923měla 6182 členů ve 134 klášteřích,

z nichž jest v Evropě 82, 52 pak v Africe,
Americe, Mexiku, Australii a Polynesii.
Do zemí rakouských byl uveden na výzvu
člena nejjasnějšího rodu panovnického
řád roku 1843, roku 1872 pak založen
klášter v Praze. Ku chrámu nynějšímu
byl položen základní kámen dne 30. června
1882, kostel pak vystavený dle plánů
Emauskěho benediktina P. GislenaBethuna
byl v říjnu r. 1884 kardinálem Schwarzen
bergem posvěcen. Dr. Bud. Zhdnél.( ?íře 3

Obrázky 'z katolických missii.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

xnv. 'Zemětřesení v Chile.
(Dokončení.)

Mnozí obyvatelé propadli smrti, pro—
tože se za prvních silných otřesů nemohli
udržeti na nohou a každou chvíli na zem
padali, mnozí unikli smrti jenom proto,
že utíkali po čtyrech. Přemnozí zapletli
se do spadených drátů telefonu neb ele
trického světla, nemohli dále a zahynuli.
Více než 500 osob vrhlo se s balkonů
na ulici, dílem ve zmatku, dílem proto,
že schody už hořely nebo se propadly.
Jistý Angličan, v obchodních kruzích
velmi dobře známý, večeřel právě se svou
rodinou, když se dostavil první otřes.
I prchli všichni a dostali se až k do
movním dveřím, když právě budova se
sřítila a paní s dvěma dcerami zasypala.
Když muž, jenž byl utíkal napřed, to
viděl, vytáhl v zoufalosti svůj revOlver
a skončil sebevraždou.

Podobných výjevů bylo mnoho. Oby
čejně vraždili se lidé, kteří neměli s do
statek mravní zmužilosti, aby neštěstí tak
hrozné s klidnou myslí nesli.

Na hřbitovech ležely rakve amrtvoly,
a vydávaly brzy široko daleko morový
.zápach. Jest zde totiž zvykem, pochová—
vati' mrtvé ve zděných výklencích, které
jsou postaveny nad sebou, na způsob
hrobů v římských katakombách. Výklenky
tyto, do kterých mrtvoly se ukládají,
nejsou však pod zemí, jako katakomby,
nýbrž nad zemí. Když pak následkem

zemětřesení zdivo náhrobkové popukalo
anebo se zbortilo, byly i rakve dílem
rozbity, dílem vyhozeny.

Dosud nejsou všechny mrtvoly po
chovány, mnohé leží ještě pod ssutinami,
mnohe jsou neznámy, mnohé nebyly dosud
stotožněny. “Až dosud bylo pochováno
5000 mrtvých. Raněných jest na 10.000
a jsou většinou umístnění v semináři,
který zůstal neporušen. Nemocnice jsou
skoro vesměs zničeny.

K-této zprávě obdrželi jsme ještě
dodatek, z něhož toto vyjímáme: V Se—
reně, 31. srpna: Známý kněz z řehole
nejsvětějšího Srdce, očitý svědek neštěstí
a znatel města, líčí mnohé podrObnosti.
Z »chudých sester<< přišly čtyry o život
v útulně pro starce. Byly už všechny za
chráněny, když se zpozorovalo, že ještě
tři stařeny jsou v domě. V okamžiku od—
vážily se zmíněné sestry mezi zdi se kolí
sající, ale nevrátily se. Byly zasypány
ssutinami. Zachráněná byla pouze jedna
stařena. V tomto chorobinci jsme bydleli
před zemětřesením za svého osmidenního
pobytu ve Valparaisu.

V jistém klášterním dívčím pensio—
nátě sběhlo pět dětí po schodech dolů a
zachránilo se, zatím co sestry a ostatní
děti i s druhým poschodím se sřitily. Druhé
poschodí spadlo vlastně do prvního. Na
štěstí zahynulo jenom několik dětí, ostatní
i sestry životem vyvázly, ovšem více méně
pohmožděny a poraněný. I tak došlo
k dojemným výjevům. Brzy přišli otcové
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a matky, aby se dověděli, co se stalo
s jejich dítkami. Mezi nimi byl také před—
seda katolického spolku, jenž měl u sester
dvě děti na vychování. Jedno se našlo,
ale druhé — nikdo se neodvážil mu říci
— bylo mrtvo. Ale statečný muž řekl:
»Bože, Ty jsi mi vzal mé dítě; dávám
Ti ho dobrovolně. Přijmi ho za mě hříchyl<<

Klášter otcův nejsvětějšího Srdce
jest nyní obydlím pro 5000 lidí. V každé
světnici bydlí 10—20 osob. Vláda jim
denně dává čtyry voly. Dvacet žen lou—
pají brambory; po celý den vaří se
na dvoře v kotlich. Přes to, že jest
zde tolik lidí pohromadě, zachovává se
přesně čistota.

3. září. Včera večer vrátil se jeden
z bohoslovců, jenž byl ve Valparaisu
navštívil své rodiče a příbuzné. Jako
rodák tamější a spolu očitý svědek viděl
všelicos Mimo jiné vypravoval, jak se
užívalo v městě stanného práva proti
zločinům, které právě ve dnech hrůzy
všude páchány byly. Město bude prý
kapitánu Don Luis Gómez Carre—
novi za jeho rázné vystoupení proti
zločincům na vždy povděčno. Na jednom
z veřejných náměstí úřaduje stále vo
jenský soud. Kdo byl při krádeži polapen,
bývá i s ukradenou věcí předveden před
tuto instanci. Ponejprv dostane 100—200
ran. Po té se propUstí, ale pohrozí se,
mu, že propadne trestu smrti, bude-li
dopaden podruhé. Vypravuje se, že se
tu jedná skoro výhradně o »staré přá
tely<< policie a robotárny. Bývá—li před
soud přiveden podruhé, a je-li vinnen,
bývá zastřelen. Napřed povolá se kněz;
mnozí se zpovídaji, někteří nikoliv. Potom
položí se tváří na zem anebo postaví ke
zdi, a z dálky dvou metrů dá jim puška
spravedlivou, byťi smutnou odplatu. Počet
těchto popravených stoupl asi na 500.
Mezi zločinci bylo bohužel i několik mla
díků z lepších rodin. Nedávno dostal
mladý chlapík svých 200 ran ve dvou
dávkách, ale druhého dne byl zase při
loupeži dopaden &zastřelen: byl to lotr,
který byl otrávil vlastní matku.

Jistý pán vypravoval našemu boho
slovci případ, jehož očitým byl svědkem.
Potkal totiž mezi zříceninami muže
s pytlem na zádech. Důstojník, který
velel četě strážníkův a jemuž věc byla
podezřelá, ptal se ho, co že v pytli má.

»Tyčky, hřebíky atd. pro svou boudn.<<
Důstojník však nahlědnul do měcliu a
co tam viděl? Iřezaně uši, prsty a ruce—
s prsteny. Jinému zase lupiči vytáhli
krvavou ruku ženskou se zlatým a draho—
kamy vykládaným náramkem. Nikdo není
života jist, jestliže ve zříceninách osamotní .

Bylo to v tétéž strašně noci, kdy na—
stala katastrofa a země se ještě třásla, když .
tlupy lidu jako posedlé křičely: »Dobře se 
stalo ! Dobře tak! Nechť boháče vezme . . . !
Nyní jest doba pro nás příhodná.<< Na
to nastalo loupení, vraždění a pálení.
Požáry byly většinou zločinného původu,
jak od spolehlivých svědků bylo zjištěno.
Na všech místech jsou znatelny pokusy
zapalujících žhářů, na veřejných ná
mčstích, ve velkých budovách, klášteřích, .
kde sta, ba tisícové nalezli útulek. Ano
i klášter zmíněných otců Srdce Ježíšova,
jenž přechovává nemocné a ty, kteří jsou
bez přístřeší, pokoušeli se zapáliti. Po
dobně dům Salesiánů s 300 rodinami a_
raněnými dvakrát byl zapálen, na štěstí
nadarmo. Asi 16 studujících bylo za
vražděno na cestě ze Santiaga do Val
paraisa. Ano i v Serenč jest pozorovati
příbytek luzy z častých krádeží a požárů.

Ze zřícenin bylo již vytaženo a po-
chováno 3500 mrtvých, a přecebyla teprv
čtvrtina ssutin prohledána. Skoro každo
denně, ačkoli od katastrofy 14 dní uply
nulo, bývá vytažen ten neb onen, jenž.
zaopatřen potravinami pod troskami byl.
pochován.

XV. Missionář na cestách.
Píše P. Annex—s, míssionář v jihozápadní Africe.

»Dnes budu vypravovati své zkuše—
nosti na cestě z města Pelly v území
Křováků k řece Oranje. Neočekávej však, .
milý čtenáři, ode mne příliš mnoho. Cesto
vání v jihozápadní Africe není tak roman—
tické, jak by se snad mnohý domníval.

Jednoho krásného večera, v lednu
t. r., byl dán rozkaz: zítra se půjde na.
řeku Oranje. Následujícího dne z rána
vstali jsme o 4 hodinách. Rozjímání a
mše sv. byly už u konce, když raíika na:
pěkných hodinách našeho kostela uka
zovala 1/4 na 6. O čtvrt hodiny později.
uvařili jsme spojenými silami —- byli
jsme tři missionáři — chutnou kávu,
které scházelo jenom mléko, věc to od po- 
sledního velkého sucha zde velmi vzácná
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Naši pacholci zapřáhli zatím 16 oslů do
těžkého vozu a naložili naň potravin na
čtyry dni. Vystoupili jsme na vůz, již
jedeme, pomalu pohybuje se těžky vůz
po rovině.

Před námi vypíná se »křížovy' vrch<<,
od nás tak nazvany, poněvadž na jeho
vrcholí 900 m vysokém stojí kříž. Ve
světle slunečním třpytí se na jeho svazích
křemen a skály žulové. V pravo odtud
stojí hora svaté Anny, kužel to, 800
metrů vysoký. Pouhym okem vidětii na
jeho vrcholi kříž. Za oběma vrchy roz
kládá se dlouhá planina.

Když jsme předešlého roku na »kří
žovy vrchu vystoupili, abychom tam po
stavili kříž, zažil jsem něco, nač si nyní
zase vzpomínám. Abychom na vrchol
hory se dostali, musili jsme vyšplhati na
vysokou skálu, ve které se nalézá jeskyně
snadno přístupná. Ježto výstup na skálu
byl velmi obtížný, zaradovali jsme se,
když první, jenž se dostal nahoru, zpozo
roval, že jest možná z jeskyně úzkým
otvorem na vrchol hory se dostati. Vklouzl
jsem tedy do otvoru; když jsem však byl
asi v polovici, nemohl jsem ani vpřed ani
zpět. Teprv po dlouhé námaze podařilo
se mým spolubratřím, mne z této nesnáze
vyprostiti. _

V levo od křížového vrchu zvedá se
příkrá, holá skála, vrch to sv. Magda—
leny, 1300 metrů vysoká, s křížem na
temeni. Odtud jest velmi krásná vyhlídka.
K severu vypínají se hory velikého území
Namaqua a na jejich úpatí vine se
Oran je, největší to řeka jihoafrická,
dlouhy'mi oklikami. Jedeme okolo hory
svaté Magdaleny a dále přes pahorky a
doliny _ažk řečištiPosaderu, které bude
nyní naší silnicí. To se bude možná mno—
hému čtenáři byti podivným, a přece je
tomu tak. Ježto totiž řečiště menších řek
jest zpravidla bez vody, lze ho snadno
použíti jako silnice. Naše oslí spřežení
přese všechen křik a mlaskot s naší strany
vůz sotva utáhlo, neboť malá kopyta
zvířat bořila se v hlubokém písku. Po
několikahodinné namáhavé jízdě mezi
vysoky'mi skalami spatřili jsme konečně
stromoví a křoví, které břehy“řeky Oranje
lemuje — ráj to v zemi Křováků!

Brzy sestoupili jsme se své oslí ekvi
páže, odpočinuli jsme si poněkud po
přestálych útrapách a dali se do práce.

Úkolem naším bylo, vykopati cihly, které
zde před nějakym časem na stavbu ko—
stela zhotoveny, ale rozvodněnym Gran-
jem zaplaveny byly. S motykami a lopa—
tami dali jsme se do díla. Když potom.
se dostavila doba obědu, byla otázka, kdo
má dělati kuchaře. Ježto jsem již od svého
noviciátu uměním kuchařskym častěji
se zabýval, padl les na mne. Sneseno=
suché roští, vodu poskytl Oranje. Měla.
ovšem barvu mléčné vody a byla bahnitá_
Jídlo, ryž a káva nehodilo se sice pro—
tak zvané lepší stoly, ale nám chutnalo-w
znamenitě. Ostatně stály ryž a káva.
každodenně na našem jídelním lístku„
toliko stím rozdílem, že jednou byla.
napřed rýže a potom káva, podruhé pak.
napřed káva a potom ryře. Za dne trpěli.
jsme mnoho horkem, v noci horko se.
zmírnilo, 'vál však strašny' vichor, ktery"
roznášel mraky prachu a nám pokaždé
již večeři hodně zkořenil. Byli jsme proto-
rádi, když jsme se po skončené prácí..
mohli vydati na cestu k domovu. Cestou
obtěžovaly nás opice hroznym křikem a.
házely po nás kamením. Po příchodu do
Pelly jsme se nejprve vykoupali, abychom
byli zase, jak říkáme, světu podobní,
najedli jsme se do syta a _ všechny“
svízele na cestě byli zapomenuty.

*

V jednom se svých listů vypravovali.
jsem o nočních cestách za. příčinou za—
opatřování nemocnych, které jest missio
náři často do osad odlehlych a neschůd
nymi krajinami konati. Dnes minim uká
zati, že často při tom upadá. do nebe—
zpečenstvi, divou zvěří byti napadenu.
Před nějakym časem přišel panter za bí
lého dne blízko k našemu domu. PřilákaL.
ho dobytek, který byl právě na pastvě...
Najednou vrhl se na oslátko,'roztrhaL
je před očima pastyřovyma a se svou..
kořistí uprchl. Bohužel neměli jsme tehdy
žádného střeliva, abychom lupiče pro—
následovali.

Náš nejdůstojnější p. biskup vypra—
voval nám nedávno dobrodružství, kterého
nemohu pominouti mlčením.. Pamatovat
jsem si jeho vypravování tak. dobře, že.-'
je mohu doslovně pedatí..

»Jedenkrátex vypravoval, »vrátiE
jsem se s jakési návštěvy do Pelly všecek
unaven. Tam však očekával mne již posel,..
abych jel zaopatřit nemocného. Osedlaš
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jsem tedy svého koně, vzal vše potřebné
na cestu, mimo jiné i nejsvětější Svátost
&nastoupil tak noční jízdu. Vše se šťastně
podařilo. Spokojen opustil jsem nemoc—
ného, jenž se byl se svým Spasitelem
:smířila chlebem andělským byv posilněn,
Zbez bázně smrti vstříc hleděti mohl.

Vrátiv se do Pelly dověděl jsem se,
že všichni obyvatelé missie meškají se
.stády na řece Oranje. Vydal jsem se opět
rychle na cestu k nim. Tuto cestu, která
vyžaduje asi dvou hodin, konal jsem
pěšky, jelikož kůň byl unaven a cesta
pro jezdce neschůdná. Sel jsem asi hodinu
za kráčel jsem právě řečištěm řeky Possa—
deru, která jest vyschlá a jenom za deštivé
doby vodu má. Tu mne polekal jakýsi
.šustot. Zastavím se a poslouchám. Ale
ýběda, za chvilku ozval se řev pantera,
jenž byl někde na blízku. Jdu dále, avšak
řev jest pořád silnější a nedaleko sebe
vidím najednou svítící oči netvorovy. Co
“nyní'? Stříleti nesmím, ačkoli mám s sebou
ručnici, neboť to by mohlo býti mojí
záhubou. Chybná rána, a já jsem ztracen!
Odhodlal jsem se rychle udělati oheň.
Po tmě nasbíral jsem suchého chrastí a
zapálil je. Sotva panter oheň zočil, dal
se na útěk a já jsem byl zachráněn. Lehl
jsem si u ohně a spal jsem pokojně až
-do rána. Potom jsem pokračoval ve své
cestě k našim missionářům, kteří se už
o mne báli a velmi se polekali, když
jsem jim vypravoval své noční dobro—
družství. Byl to zajistě.lnůj anděl strážný,
_jenž mne dal vnuknutí, abych rozdělal
oheň.“

To jsou, milý čtenáři, m( lé obrázky
ze života missionáře, jemuž za pomoci
Boží nic není těžkým, jenž rád oběti
inejvětší přináší, jenž v potu tváře své
o rozšíření víry mezi bloudícími bratry
africkými pracuje, aby jednou na věčnosti
se stádem sobě svěřeným zapěl radostně
Alleluja . . .

XVI. Díky za bednu.

Jistá missijní sestra v německém
území africkém Kameruně píše 6. ledna
1907 své představené v mateřském domě
v Evropě:

»Přijmětežnaše vroucí díky za bednu,
kterou jste nám »k Ježíšku<< poslala.
Všecky ty pěkně věci & drobotiny, jak
dobře jich můžeme upotřebiti! Zvláště
nás těší věčná lampa pro naši kapli. Již
dlouho jsme si přáli takové, ale přání
naše se splnilo teprv tehdy, až jste si
vy na nás vzpomněla.

Vyučování v naší škole v Duole za
číná zase tento týden. Počet našich dětí
stoupl v poslední době na 60. Jak velice
vhod přišlo s bednou 24-nových, pěkných
tabulek mimo jiné školní potřeby! Za
to vzdáváme zvláštní dík! Jsme zde nyní
čtyry sestry a máme plné ruce práce,
neboť ti nejmenší potřebují obyčejně nej
větší péěe, ježto jsou již často nemocní,
prve než k nám přišli. Jaký to zástup
malých černých andílků pospíší jednou
vstříc dobrodincům svým, kteří jim byli
nebo otevřeli! Zajisté že na nás tam
nahoře nezapomenou.<<

——-\fv\f—Naáěje v Eáau. MM—
Když se kol vlny čeří, dmou,
strasti jen tísni, kruší,
poslední ticho naděje
zklamání trpké ruší,

hlava když hořem znavena,
oko tvé slzou vlhne,
přítomnost i snad budoucnost

„jen se ti tmí & mlhne,

kde máš tu najít potěchy,
posily k boji drahné?
Kdo splní, po čem srdce tvé
touží a. dychtí a prahne?

Pozvedni, sepni ruce své
mozolné k Pánu dlaně,
9. On tě jistě vyslyší,
přispěje ke záchraně!

Joe. Al. Vlastimil-Římský.
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Jubileum na sv. Kopečku. U Olo—
mouce na sv. Kopečku bude se letos
slaviti jubileum korunovace zázračného
obrazu Panny Marie. Jubileum započne
dne 8. září svátkem Narození Panny
Marie a trvati bude po celém oktávu.'
Hlavní slavnost bude ve svátek Jména
Panny Marie 15. září. Podrobný'pořádck
slavnosti přineseme v čísle srpnovém.

' Boh. Hendl, probošt.
Jubileums até Alžběty. Letosv létě

bude 700 let, co narodila se Svatá“Alžběta,
dcera krále uherského, Ondřeje II. a
později choťlantkrabího durynského. Aby'
významná událost tato byla v Uhersku
důstojně oslavena, sešel se v Prešpurku
slavnostní komité, v jehož čele stojí arci
vévodkyně Isabella. Císař a král František
Josef převzal protektorát všech slavnOStí.
Na trvalou památku má se postaviti
obrovský ústav pro děti. Veškeren uherský
episkopát, v čele s kardinálem primasem
Vaszarym, činně se všeho těž súčastňuje.
Všechny předběžné porady řídí v Buda
pešti užší komité, v jehož čele jest hrabě
Jan Zichy mladší.
* Oslava Panny Marie. V Turíně vy—
stavěl Don Bosko obrovské" své ústavy
s kostelem, v němž se uctívá milostný
obraz Panny Marie, pode jménem Maria
Pomocná ((Ionsolata). Nedávno byl chrám
svědkem vzácné a řídké slavnosti. Do
stavili se všichni zřízenci, pokud mohli
odejíti, městské turínské pouliční'dráhy
(tramwaye), v počtu dvou set, donesli
s sebou více praporů &uctili, jak uměli
nejokázaleji, božskou Pannu. Událost tato,
v Italii velmi řídká, vzbudila neobyčejné,
ale příjemně vzrušení.

Stát a církev v-ltalii. Velmi dobrý
dojem učinilo po celé Italii uvítání, jehož
se dostalo novějmenovanému kardinálovi
Cavallarimu, nástupci nynějšího sv. Otce
na patriarchálním stolci v Benátkách.
Vláda dala kardinálovi zvláštní vlak, při
jehož příjezdu byli na nádraží benátském
přítomni všichni státní, městští, vojenští
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i námořní vyšší úředníci. Královský par-—
níček za velení vyššího námořního dů—
stojníka vezl kardinála průplavy, slav—
nostně vyzdobenými na náměstí svatého

_Marka. Kardinál Cavallari byl ještě před
čtyřmi lety jednoduchým knězem beze

Kardinál
Sarto — nynější svatý Otec __ prosadil

'_ proti vůli všech kanovníků jeho volbu
za sídelního benátského kanovníka; když.
se stal papežem, jmenoval ho svým ná—
stupcem a nyní ho ozdobil kardinálským
purpurem. Jest zajisté v církevních dě—
jinách velmi řídký případ, aby někdo
ve čtyřech letech postoupil tak vvsoko
v církevní hierarchii.

Potrestaný starosta. V italské obci
Cossatto káZal starosta, aby _by1vze všech
učíren ve školách odstraněny kříže, caž se
i stalo. Někteříz Občanůstarostu žalovali
že vykonal něco,co zákony nedovolují a
apelačni dvůr v Turíně _odsoudil za to
starostu na tři měsíce do vězení.

Postní kázaní v Londýně. Neoby
čejnou pozornost vzbudily po celé Anglii
kázaní postní, jež měl letos v Londýně
v kastele jcsuitů bratr kardinála Vaug
hana, l). Bernard Vaughan, jesuita. Kázal
o hříších vznešeného světa »the sins of
smart Society<<.Kážaní způsobilo mnoho
dobrého, protože všechny čelnější časo—
pisy anglické přinášely o každém z nich
obšírně, někdy i doslovné zprávy a tak
vešlo břitké, rázně, upřímné slovo jcsui
tovo do každého palácei do každé chaty.
Neohrožený kazatel nemilosrdně bičoval
moderni přepych, lenost, vyžilost »vznc—
šcné spoločnošti<<_(smart Society). Na
příklad kázal jednu neděli 0 »úctě vzne
šených dám ku psům a kočkám<<,veřejně
káral dámy, které volají k těmto hovadům
zvěrolékaře, ale zakazují služebným i
služkám, aby v noci nespali a opatrovali
psy a kočky, jimž, pojdou—li, vystrojí
nádherný pohřeb, dají je do rakví a ozna—
mují zcípnutí smuteěnými lístky opatře—
nými hesly: na shledanou! s bohem! a



'pak ještě uspořádají smutečnítl) hostiny
na oslavu svých nezapomenutelných mi
láčků. Jesuíta P. Vaughan jest nyní po

“vší Anglii hrdinou due.
Papežská medaile. Jest zvykem,

že každoročně dává papež raziti pamětní
medaile, které se rozdávají v den svatých
apoštolů Petra a Pavla. Deposud bylo
již raženo “789 a sice počínaje papežem
Martinem V. roku 1417. Za nynějšího
svatého Otce byly doposud raženy čtyři
medaile: na první jest jubileum svatého
Rehoře Vel., na druhé svatořečení blaho
slavených Sauliho a Majelly, na třetí
vyučování katechismu, na čtvrté, letoší,
bude svěcení francouzských biskupů, které
vykonal sv. Otec loňského roku 2-5.února,
vysvětiv 14 novějinenovaných nejvyšších
pastýřů f'ancouzských; příští bude míti
za předmět znovuzbudování vatikánské
hvězdárny. „

Míssíe ve střední Africe. Náš císař
pán daroval missionářům ve střední Africe,
kteří mají hlavní své sídlo v Chartumu,
svou podobiznu v životní velikosti, jakož
i dar desíti tisíc korun ku stavbě nového
kostela. Obraz přinesl do Chartumu ra—
kouský vyslanec z Kaira hrabě Kozie
'l):odski. Náš císař jest. již po 56 let
protektorem těchto missionářů, kteří mají
svůj ústav pro výchovu dorostu v Miláně
.u Brixenu v Tyrolsku. Obraz byl přijat ;
apoštolským vikářem, biskupem Xaverem
(toyerem, při čemž súčastnili se všichni
hodnostář-ové, jak egyptští, tak i angličtí,
i domorodci. Vyslanec jel pak ještě dále
na jih a prohlédl si všechny ústavy missio
nářů, aby mohl o nich císaři Františku
..loset'ovi podati obšírnou zprávu.

Kde ubývá víry, přibývá pověry.
V Paříži zavládl nyní 11 organisovaných
dělníků zvyk, že nedá nikdo sveho ditětě
pokřtíti. Protože se cl.)yvatelé, hlavně ve
velkých městech, spustili pravého nábo—
ženství, upadli do fšelikyích pověr. V Ber
líně na příklad jest mnoho katolických
sekt, které mají horlivě své nadšence,
jsou tam mezi jinými: theosofové, apo
štolští křesťané, díssidentí protestantští,
zaklínači duchů, odpůrci přísahy a ve—
jenské služby, spirítísté, mediumiste,
modlitelé o zdraví, magnetiséři, přírodní
lékaři, vegetariáni (zdůvodů náboženských
jedí jen rostlinnou stravu). Vedle těchto
sekt utvořily se v berlínském obecenstvu

společnosti přírodozpytců, kteří čtou hor-—
lívě a navštěvují veřejné přednášky; ale
jedni se drží bible, druzí Darwina, třetí
Haeckela, scházejí se a konají náboženská
i přírodní hádání. V Paříži, kde jsou
oproti Berlínu střízlivěmu a rozumnemu
více romantičtější, jsou spolky indických
bramínů, kteří napodobují indické zvyky,
jsou tam tež přívrženci egyptských nábo
ženství, je tam sekta, která se klaní slunci,
jsou tam hadači ačaroděj ové,ano provozují
ikulty nemravné (erotické) starých Reků,
ovšem při zavřených dveřích chrámků
Venušiných a Astartiných. Všechny kulty
těší se ve Francii svobodě, jenom ne víra,
kterou vyznává francouzský národ a jež
mu dopomohla ku slávě, bohatství a moci.
Něco takového přímo křičí proti zdra—
vému rozumu, ale přece je tomu tak.
Čím větší nesmysl, tímjest dnes možnějším
a hledanějším.

Blas Srbce Páně k nám.

Milí křesťané, na Srdce Páně pohledněte,
& co vám káže, k čemu vás váže. poslechněte:

Já jsem vás tak milovalo,
že jsem se nic nelekalo
smrti kříže bolestné,
všecku krev jsem v_vcedilo,
ubycb z hříchův očistilo
vaše srdce neřestné;
to srdce vaše
stále hřích páše
mnč den po dni,
v každém svém tluku
působí muku,
vy nehoduí.

Poslyšte dále, 6 proč jen stále nine mučíte?
Proč stále svými skutky hříšnými mne rnníte?

Malá ke mně, () křesťané,
v srdci vašem láska plane,
maličko mne miluje
to nevděčné srdce vaše,
proto stále hříchy péče
a mne jimi zraňuje,

hřešit přestaňte, hříchů se chraňte, mne milujte,
& lásku moji láskou zas svojí odměňujte.

Srdce Páně hlas kéž povzbudí nás k milování
stálému jeho, času každého, do skouání.

Srdce Páně, všiekni Tobě
slibujeme v těl-» dohč,
že se budem varovat
stále hříchu všelikého,
a Tě ze srdce celého
nade všecko milovat.

Srdce Páně, nás všecky jednou spas, dej nám nebe,
ať tam milujem a oslavujem věčně Tebe!

F. Vrátil.

—-—WW\FJ\/UWVVVM——



183

Dikůvzdáni božskému iSrdci Páně.
Od Vel_ Meziříčí. V nemoci své nebez

pečné slibila jsem Pánu Bohu, pozdraví--li mne,
je mu za to veřejně poděkuji. Pán Bůh mne po
zdravil, ale já jsem zanedbala slib svůj. Až mně
topět navštívila. ruka Páně, vzpomněla jsem si na
slib, a proto jej nyní plním &tisíceré díky vzdávám
božskému Srdci Ježíše Krista a neposkvrněnému
Srdci Panny Marie za obdrženou milost. D. J.

Z Prenštátup. R Díkyvzdávámsvatému
Josefu za uzdravení z nemoci po vykonané devíti
denní pobožnosti kc sv. Josefu M. V.

Z Plzně. S radostí plním slib učiněný,
vzdávajíc vroucí dík za náhlý obrat v nemoci
božskému Srdci Páně, Panně Marii ustavičně
pomoci, sv. Josefu, svému patronu sv. Ignáci &

M 1971. SL;sv Antonínu Pad.

Od. Olomouce. A. T, soukromník na,
sv. K., děkuje Rodičce Boží sv. Kopecké za mocnou
přímluvu, kterou mu od Pána. Bohu vyprosila
zdraví v těžké nemoci, když všecky prostředky
a. všecka léčení nic neprospívaiy. Učinil slib, že
ve »Š. B S P.: mocnou pomoc Rodiěky Boží
uveřejní, což tímto s radostí činí

Z farnosti Pavlovské. Vzdávám nej
pokornější díky nejsv Srdci Páně a neposkvrně
nému Srdci Panny Marie za uzdravení z nemoci
a za duchovní milosti & dobrodiní, jichž se mi
tak hojně dostává,. F. .

Z Olomouce. Plně svůj slib, vzdávám
nejvřclejěí diky božskému Srdci Prínč, nejsvětější
Matce Boží, sv. Josefu, sv. Aloisi &sv. Františku

za. milosti, jichž se mi vtěžkých chvilich Fd'osglo

úcta nejsv. Svátosti a Apoštolát modlitby.
(Hlavní úmysl )

poštolát modlitby od prvopočátku usiloval, co možno bylo, úctu k nejsv.
Svátosti oltářní co nejvíce rozšířiti mezi lidem věřícím. Vždyť obral si za
cíl svůj modlitby své spojiti s prosbami a zásluhami Srdce toho, který se
za nás ustavičně na oltářích obětuje. Nejsvětější Srdce Páně v eucharistii
jest ustavičně smírnym prostředníkem našim u Otce nebeského. Hlavně je

'to oběť mše svaté a svaté přijímání, kde tělo i duše spojena bývá co nejvřeleji
s Králem božským. Cim větši jest láska kc svátostněmu Kristu, tim častěji touží
duše lidská s nim spojiti se ve svatém přijímání. A proto mají i členové Apošto—
látu modlitby povinnost aspoň měsíčně, ano i častěji přijímali Tělo Páně. Kdož
je sto vyjádřiti dobrotu & lásku Spasitele našeho, jenž takové nám připravil hody!
.Zdaž nezasluhuje, abychom i my láskou planouce k těmto hodům často přistu
povali? Může-li byti pro duši Ježíše milující lepšího a bezpečnějšího místa jako
před svatostánkem? Proto členové Apoštolátu vzhůru ke svátostnému Kristu,
:Spasiteli našemu! Aby však jste věděli, co vás pohnouti má k častému svatému
přijímání, uvažtc podobenství vc svatém evangeliu () člměku, ktery učinil večeři
\elikou a pozval k ní mnohy'ch.

Jak dobrotivě jednal člověk ten. Když vše bylo připraveno, dal svymi
služebníky pozvali mnohých, aby již přišli a večeře okusili. Kteří pozváni byli,
.místo aby s radostí pozváni přijali, vymlouvali se a odmítali pozvání. Jeden se
vymlouval, že koupil dvůr, druhy, že koupil spřežení volův & třetí dokonce, že
pojal ženu, že tedy nemohou přijíti. Jak plané to vymluvy? A nečiní tak lidé
dosud? Kněží ve jménu Božím zvou ke stolu Páně, k těm andělskym hodům;
ale ach, jak málo dbají lidé na pozvání toto! Mnozí nepřichází k Pánu Ježíši a
ke stolu jeho pro samé starosti o časné věci, které úplně zaujaly srdce jejich.
Všecko snažení jejich jest po věcech světských, po statcích vezdejších; jen zisk a
zisk časnj'ru duše může hladověti, ano i zahynouti. Členové Apoštolátu přemáhejte
toto světské snažení, pečujice i o duši, přijměte pozváni Spasitele svého a přivedtc
i jiné přátely k němu, aby okusili, jak sladky jest Pán těm,kteří jej hledají.

Jiní nechtějí znáti se k lánu Ježíši a nepřichází ke stolu jeho pro všeliké
rozkoše a rozličná vyražení světská, po nichž se shání, jimž věnuji všeckcn čas,
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a proto jim nezbývá nic pro Pána Ježíše a srdce jejich nemůže se od světa ni—
kterak odtrhnouti. ČlenovééApoštolátu odtrhněte se od světa, nechte radostí jeho,
vynahradí vám Pán Ježíš stonásobně, když k němu choditi budete před svato
stánek jeho, když často tělem a krví jeho sytiti budete duši svou. Svým pak při—
kladem přived'te i jiné přátely své k Pánu, aby ctitelů jemu přibývalo, a tím více
hostův u svého stolu nalézal. '

Přemnozí vyhýbají se svatostánku i svatému přijímání, protože jsou svázání
tělesnými žádostmi a vymlouvají se prostě říkajíce, ženu jsem pojal a nemohu
přijítí. Smyslnost, nestřídmost, opilství nejvíce zdržují duše od stolu Páně. Aby do
srdce zkaženého Pána přijali, to nechtějí, ale aby se přičinili tělesné žádosti krotiti,
náruživosti své přemáhati, také nechtějí, jsou k tomu slabí. Raději chtějí býti bez
Pána Ježíše, než bez takovýchto hříchů tělesných. O té slepoty lidské! V prvních.
dobách křesťanství schazívali Se křesťané každoročně k lámání chleba, a proto byli
svatí, proto byli tak horliví, tak srdnatí! A nyní? Sotva jdou mnozí jednou nebo
dvakiát ke stolu Páně. Jak se jim bude jednou dařitiíJ »Žádný z pozvanych těch
neokusí večeře 1ne',<<pra\í Pán. 'lak rekne jim jednou spravedlivý Soudce: »7val
jsem vás k bodům mým, vy jste ale nechtěli přijíti, pohrdali jste mnou, proto na
věky \\loučeni budete od nebeské večeře mé !<<Členové \poštolátu modlitb\- \)řičiňle
se, aby lidé žádostem tělesn\m oddaní, náruživostmi, nestřídmosti a opilshim spoutání
vybavili se z tohoto otroct\í ponižujícího, aby se'\zch0pili, spěchali ku Pánu, tom“
je posilní a ozbíojí proti budoucím pokušením a naleznou pokoje duším SV\m
Členmé -\poštolátu přičinte se slovem i příkladem, aby tento měsíc čer\ en, zaS\ěcen
nejsv. Srdci Páně, opravdu b\l měsícem eucharistickým, ab\ \ěricí co nejvice Pánu
Ježíši v nejsv. Svátosti se klaněli, jemu děkovali, jej prosili, urážky jemu učiněné
naplavovali aby \ěřicí co nej\í(e smírné sv. přijímáni \'\konávali a tím bolestí
zraněné Srdce Páně potěšili. ('.ím \-íce bude úcta k Pánu Ježíši \ nejsv. Svátosti
zkvétati, čím více bude sv. požehnání se íozhojňovatí, tím více pok\ etou křeslanskě
ctnosti, tím více připodobní se časové naši časům prvotní církve Kristovy.

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kter\m '.l\ 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 celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho—
slavené a neposkvrněné Panny Marie všelikě úmysly a myšlenky, \'šeliké city a žádosti,
Všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev X[II. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu za
rozšíření úcty nejsv. Svátosti skrze Apoštolát modlitby 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! zachran církev, říši rakouskou, \last naši a národ náš česko—
slovanský! Ú sladké Srdce mého Ježíše, učin, abych tě milO\al(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

Heslo apoštolské: Šířiti úctu k nejsv. Svatoš—ti.

Úmyslv červenci:Duše ve hříchu smrtelném.

Tiskem bem-diktinské knihtiskárny v Brně.
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Úmysly apoštolátu modlitby
'vvl

V červnu modleme se za. rozšíření úcty nejsvět JSI Svátosti.

l

|

(Ustanoven : žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

Na. slavnost: Úmysly: ?(Dne
_1_ S. ŠV. Fortunata, kn. — Úcta nejsv. Svátosti oltářní. Apoštolát modlitby.

Lcta k duchovním. Obrácení hříšníků. Horliví kazatele. j- dobrodince.

L
23.

2. N. Neděle11.po sv Duchu Úcta nejsv. Srdci Pane. — Napravení urážek
_ Pánu Ježíši učiněných. Láska k nevinnosti. Požehnání katol. podniku.

3 P. SV. Klotildy král. (A')/15).— Kiesťanské vlastenectví. Katolíci ve Francii.
,' Vítězství sv. církve nad nepřáteli. Katol. missie mezi pohany. Mládež.

4. U. SV. Františka Caracciolo (1908), -— Vítězstvípravdy nade lží. Po
volání ke stavu duchovnímu. Cekatelé kněžství. Napravení pohoršení.

5. St. SV. Bonifáce, bisk. m. (755) ———Katolíci v zemích protestantských
_ _ Za odpadlíky od víry katolické. Obnova společnosti lidské. Moudrost.

(). Č. Úmrtí sv. Norberta zakl. ř. prem. (113+). - Horlivost ve chválách
Božích. Rád premonstrátský. Zdar nastávajícího jubilea. Nemocná.

7. P. Nejsv. Srdce Pána Ježíše. — Pobožnost k božskému Srdci Páně.
Požehnání rodinám. Kněžstvo podle Srdce P. Napravení naší mládeže.

8. S. SV. Medaida, bisk. (545) ——7a ochranu Boží. Velepastýřové naši.
Za zachování úrody. Duše v očistci. Křesťanské školy. Dar moudrosti.

9. N. NeděleII] po sv Ducha. Sv. Prima a Feliciana, m. (286) — Dar
_ živé víry. Smíření manželů Pokoreni nepratel BOŽIChOdvrácení pohoršení.

10. P. Sv. Markéty, král. (1093) — Stavba nového kostela. Pokoj a svornost
, v obci a rodinách. Napravení zlých poměrů. Dobrodinci. Dar rozumu.

11. U. SV. Barnabaše, ap. P. (1. stol.). -— Apoštol-at modlitby; Zdar katol.
. _ podniku. Apoštolát sv (,yiilla a Mcthoda. Rozšíření katol. tisku. ý rodiče.

12. St. SV. Lva III., pap. (816) —- Svatý Otec Pius X. Vítězství církve svaté
nad nepřateli. Oddanost ke sv. Otci. Katolické missie. Duše v očistci.

13. C. SV. Antonína Pad., řeh. (1239) _ Ucta a důvěra k tomuto světci.
Kazatelé slova Božího. Dar lásky k Bohu. Ochrana mládeže. Dobrodinci.

14. P. SV. Basilia, bisk., uč. círk. (379) —---Naši velepastýřové. Dobročinná
ústavy Touha po dokonalosti. Napravení zlých poměrů. Zapírání sebe.

15. S. SV. Víta a spolumuč. — Statečné vyznání víry. Polepšení jistého muže.
Rozkvět katol. tisku. Ženské klášteryaústavy. Věrné plnění povinností.

16. N. Neděie IV. po sv. Duchu. Sv. Bennona, bisk. — Katolíci v zemích
severních. Bratrstvo růžencové. Duchovní pastýř a jeho svěřenci. “ýkněz.

17. P. SV. Františka Regis, řeh. (1640) — Spolek sv. Františka Regineve
, ' Vídni. Svěcení neděli a svátků. Polepšení svedeného lidu. Dar pokory.

18. U. SV. Marka a Marcellina, muč. (286) ——Křest. duch v rodinách.
Smíření manželů. Bohoslovné ústavy. Nevinná mládež. ý rodiče a přátelé.

19. SL. SV. Juliany z Falcon., p. (13.40) —-Úcta nejsv. Svátosti oltářní
„ Časté sv. přijímání. Spolek Eucharistíánův. Úcta ke chiámu P. "[kněží.

20. C. SV. Florentiny, p. — Jednoty panen. Za zbožné vychování našich
dívek. Zdar katol. podniku. Reholní sliby. Kalol.1ády v zemi naší.

21. P. SV. Aloisia z Gonz. (1591) ——Dar čistoty srdce. Nevinná mládež
Jednoty jinochů. Studující by následovali tohoto světce. Dar trpělivosti.

22. S. SV. Pavlina, bisk. (431) _, Apoštolát sv. Cyr. a Meth. Dobročinnost
k chudým. Smíření nepřátel. Křesťanské školy & vychování dítek.

IN. Neděle V po sv. Duchu Sv Edeltrudy, abat (c)-79).— Církev katol.

v Anglii. Dar vroucné modlitby. Horlivost ve službách Božích. Umírající.

Odpustly lllll dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. J
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4. P. Narození sv. Jana Křtitele. _—Kazatelé pokání. Obrácení velkych
hříšníkův. Spolek sv. dětství. Missie mezi pohany. Kněz. Spása duší.

5. U- Sv. Viléma, opata (1142) -— Apoštolát slova a tisku. Představení
řeholí. Odvrácení vlažnosti u víře. Křesťanské dělnictvo. Duše v očistci.

6. St- Sv. Jana a Pavla, muč. (362). — VítězstVípravdy a spravedlnostl
\ Dar svornosti. Odvrácení zlého._Za jednotu a svornost. Dar bázně Boží.

7. Č- Sv. Ladislava, kr. (1095). — Pokoj a mír v zemích našich. Touha po
křesťanské dokonalosti. Smíření rozličnych stran. Odvrácení zlého.

P—Sv. Lva II., pap. ——Neohrožené hájení víry katol. Poslušnost k církvi
svaté. Spolupracovníci naši. Služebné ve velkých městech. Studující.

9. S. Sv. Petra. a. Pavla.. apošt. P. (67). — Církev sv. zasvěcená božskému
Srdci Páně. Zdar pouti. Dar síly křesťanské. Více farností. Nemocní.

o. N. jNedě/c VI. po „. Duchu. Sv, Pavla, apošt. památka. _ Díky nejsv.
| Srdci P. za všecky milosti. Zemřelí údové katol. bratrstev. Dobrodinc1.

Odpustky IIlII dní 1: každý dobrý skutek vykonaný a: lyln úmysly.

Jako květiny obrací se ke slunci, od něhož berou svůj života pestrost krásy,
; nutno, abychom i my v době naší obraceli se ke slunci spravedlnosti, k Eucha
tii, k Ježíši svátostnému, od něhož máme všecko, život, vykoupení a blaženost
čnou. V době nynější nevěry a nenávisti proti Bohu jest nevyhnutelno oživiti víru
šířiti úctu k Pánu Ježíši v nejsv. Svátosti oltářní. Nejlépe by tomu pomoci mohl
)oštolát modlitby, jehož členové mají svymi modlitbami vyprositi milostí svym
olubližnim, ale též rozněcovati v srdci svém i svých bližnich lásku k Ježíši svá—
;tnému. S Apoštolátem modlitby nechat šíří se i úcta nejsv. Svátosti, aby novy'
fot, život svatý rozproudil se ve společnosti křesťanské. Dejž to nejsvětější Srdce
žíšovo nehodnym sluhúm svy'm.

Obětování úmyslu dennIho.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
mi nejsv. Srdcem svy'm Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
» vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
-n, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
1vené a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
eliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
dulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
>zšíření úcty nejsv. Svátosti skrze Apoštolát modlitby ana všechny
nysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
'dce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
)vansky! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen.
okaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
us 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

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

Heslo spoltolskě: Šiřiti úctu k nejsv. Svátosti.

Úmyslv červenci:Duše ve hříchu smrtelném.mmm
Tiskem : nákladem benediktinské knihtiskámy v Brně.



kola Božského Srdce Páně.
" Vychází

počátkem každého měsíce.ROČNÍK XLI. ! ČERVENEC 190-7.
!

Ježíš chce býti pomocí, když byl jednou již záchranou. Lid umírá a. žízní po lásce, On ji nese;
lid sténá v poutech samolásky, On je rozvazujc Hle, to Srdce, které lidstvo tolik milovala!

Ono je záchranou 20. století

ll hrány pekelné jí nepřamohou.

Nepřátelé Boží ve své zlobě
s pekelným králem se spojili,
by silou spojenou proti tobě,
ó církvi Kristova, brojili.

Teď útokem silným na tě ženou,
„pryč s církví Kristovo-al“ volají;
tebe však na skále založenou
nezboří, ti neodolají.

T'lč nepřátelé ti užíVají _
při útoku svém různé zbraně,
marně přec síly své napínají,
.:neb ty jsi ve Boží ochraně.

"Božský zakladatel tebe chrání,
ty od Krista zaslíbení. máš.
.že potrváš světa do skonání,
a branám pekelným odoláš.

_Droto, ó svatá církvi Kristova,
když boj z'uřit proti sobě zříš,

'pomni na božského slibu slova,
„že ty přec v boji tom zvítězíš!

IÍ. Vrátil.

Hvězdo mořská.

Dluje lodka žití mého,
mořem světa zbouřeným,
do přístavu nebeského,
k rajským nivám blaženým.

Lodku mou vlny nevěry
obkličují hrozivé,
já však hledím pln důvěry,
k mořské hvězdě zářivé.

K Tobě, Maria, pohlížím,
Tys mou hvězdou zářivou,
tak se k cíli svému blížím,

IV!
veden jasnou zari Tvou!

Ty mysl mou posiluješ“
když počíná chábnouti,
nadějí mne naplňuješ,
nedáš mnč zahynouti!

Hvězdo mořská, svit mně jasně,
já pevně důvěřuji,
že Tvou září veden, šťastně
v nebes přístav vepluji.

F. Vrátil.



_WH. m'a?
Novosvěcencům.

Ty_jsi knězem na \'ěk_v_podle řádu
Melclnsedechova. zah-n 109)

věřícího katolíka, který přítomen jest
při svěcení kněžstva. Vidí řadu
mladých mužů, kteří ve svatém za—
nícení poklekají před biskupem a

přijímají na sebe velikou důstojnost i břímě kněze
církve Kristovy. Zůstávají sice ve světě -— pra

covati chtějí a budou pro lid na světě, ale
přijavše svěcení kněžstva, vystupují ze světa:
svět se všemi svými radostmi, svým šalebným
leskem, slávy a cti, pachtěním se po moci a po
žitcích tělesných, jakoby se za nimi zavřel; jsou
ve světě, ale nehledají' svět, touha jejich nese se
po vyšších věcech. Ukolem jejich bude sláva
:loží na zemi a záchrana nesmrtelných duší lid
ských pro Boha a nebe. »Tvs, () "ano, díl dě—
dictví měho;<< »ne nám, ale jmenu tvému dej
chválu,<<tak volasí'dce každého z nich k Hospodinu.

Vznešena jest důstojnost kněze před Bohem
i lidmi. Kněze učinil Spasitel svým spolupra—
covníkem, knězi svěřil moc svou, svěřil mu sama
sebe, svěřil mu svě ovečky. Co nedal andělům,
co nedal ani své přemilé Matce, to dal kněžím.
—->.lakomne poslal Otec, tak i já posílám Vás,<<
slovo toto platí kněžím. A proto vyzbrojeni dary
dary Ducha svatého & posilnění požehnáním
církve nastupujete, důstojní novosvěcenci, drahu
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vznešeného povolání kněžského, ve kterém vám možno je tisíce spolubližních
učiniti štastnými a spokojenými“na zemi ina věčnosti. Vaše slovo" vnuknuté
Duchem svatým a spojené s vlastním vaším příkladem pohne četnými srdci lid—
skými, uvede je na cestu spravedlnosti, 'uvaruje zlého a pobídne k dobrému. Ve
svatých svátostech očišťovati a posvěcovati budete duše sobě svěřených, tak aby
milost a láska Boží v nich sídliti mohla. Povedéte ovečky své na pastvu dobrou,
ke stolu Páně, kde podáte jim pokrm nejvzácnější ——-těla a krve Kristovy, pokrm,
jenž živí, sytí a sílí k životu věčnému. Pospěcháte k loži těžce nemocných a umíra—
jících, abyste mysl jejich k nebeským věcem obrálili, pomohli jim účet složiti před
Bohem z celého života a smazali rozhřešením kněžským celý dluh hříchů jejich
u Boha; potěšíte je v zármutku, posilíle v slabosti a uchraníte před nejhorším
zlem nešťastnou, zoufalou smrtí. A jako jste po narození dítky křtem svatým
uváděli do církve Boží, tak provázíte po smrti i to tělo zesnulých křesťanů, ctihodný
to příbytek duše -— chrámu Ducha svatého ku hrobu a modlitbou a žehnáním vy
prosíte mu milost,. aby jednou ve slavný den všeobecného vzkříšení také slavně
vstalo zmrtvých a spojilo se s duší oslavenou a při soudu posledním stálo po
pravici věčného soudce. Povolání vaše povede vás i k těm malým miláčkům Páně,
dítkám ——naději to církve i národa, abyste v útlá srdce jejich, jako na roli úrodnou
rozsévali símě učení Spasitelova a vzbuzovali spasitelnou bázeň Boží v srdcích
jejich, a tak kladli základ k pravé moudrosti a štěstí dokonalému. Jako Kristus,
budete i vy pravými otci duchovními mládeže křesťanské, budete ji k sobě volati,
o ni láskyplně pečovali aji střežiti, aby tu krásnou květnici Kristovu nezničil
mráz nevěry, nemravnosti a hříchu. Ovšem nebude práce vaše lehká.

Tisíceré překážky kupí se na cestě vaší kněžské. Čím horlivější bude vaše
působení, tím větší bude odpor zlého ducha a lidí jím podrobených proti vám.
Nečekejte uznání, nečekejte vděku; za lásku a práci stihne vás pomluva, nevděk
bude vám údělem, a mnohdy uvidíte, že výsledek nerovná se pracím a obětem
vašim. Avšak — když i srdce vaše zkormoutí se a mnohdy i krváceti bude, ne
nmdlívejte. Vzhůru zraky ke kříži Kristovu! ,

Tam vidíte dobrodince lidstva největšího, tam vidíte i nevděk lidstva nej—
horší. Zdaž byste chtěli býti nad mistra. svého? On trpěl pro dobro, i vy trpěti
proň budete, vždyt předpověděl vše vám. Avšak jestliže s ním trpíte, is ním
Oslaveni budete, jestliže proň bojujete, i skrze něho zvítězíte, nebot pravdivým
zůstává jeho slovo: »\Tebojte se, já jsem přemohl svět.<<Kříž Kristův je sice někdy
těžký, avšak nikdy tak těžký, abyste ho unésti nemohli, neboť ten, jenž na něm
lpěl, sílí vás. Kříž Kristův je sice znamení, nyní tupené, pohrdané, ale přece zů
stává vždy znamením, před nímž mocnosti světa i pekla se třesou, znamením na
konec vítězným. A pod tímto praporem žijete, bojujete, pracujete, proto také ne
klesnete, zvítězíte. Jste také následovníky svatých apoštolův a nesčetných oněch
svatých mučedníků, kteří pracovali pro Ježíše, trpěli proň, zemřeli proň, a jako,
knížata říše světla vešli za Krista do nebeského Jerusaléma. Jste články dlouhého
toho řetězu katolického kněžství od počátku církve, a můžete pohlíželi zpět na
slavné vzory své, horlivé a pilné kněze, jimž pracovati pro Krista a lid bylo
životním úkolem a- trpěti „pro Boha nejvyšší slasti a radostí. A kdyby snad v životě
vašem kněžském překážky se kupili jako věž, kdybyste stáli osamělí bez pomoci
a útěchy, jako poutník na poušti, kdybyste počali malomyslněti nad nezdarem nej
šlechetnějších svých snah a umdlévati pod tíhou břemene dusna a horka, tu,
obraťte se k té, která dle vůle Boží s milostí Boží potřela hlavu hada pekelného,
k Marii Panně a Bohorodičce, Královně a Matce kněží novozákonních. “Ona »věž
l.)avidovaa zachrání vás před zlými útoky, ona »hvězda mořská<<povede vás bez
pečně bouřemi životními k přístavu klidnému, ona »potěšení zarmoucených<< vleje
balsám útěchy v choré srdce vaše, ona »brána nebeská<<mocnou přímluvou svou
na Synu svém vyprosí vám milost, byste jednou, jako milé její dítky šťastně.
z tohoto světa vykročili a s ní Matičkou svou a jejím božským Synem na nebesích
se shledali.

13—
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I na vás, důstojní bratři, vyplní se slovo Písma: »Zářili budou jako
hvězdy ti, kteří mnohé vyučovali v pravdě a spravedlnosti.<< Ale již i zde na zemi
zakusíte radostí mnohých a čistých, vždyt jsou ještě duše zbožné, duše svaté, které
ctí a milují duchovní otce své, a což nejdůležitější jest. — za ně se modlí. Jsou
dobří ještě katolíci, kteří ochotně poučení a radu vaši přijmou, vámi se vésti dají
a na nichž uvidíte blahodárné ovoce práce své kněžské. Ti, byt?by jich skrovny
snad jen počet byl, daleko vyváží vděčnosti, láskou, poslušnosti jiné vlažně., ba
i zbloudilé ovečky, a pomohou vám „modlitbou i příkladem vlastním obráceti kn
Kristu Pánu i duše netečné a hříšné. Ceká na vás práce veliká, boj časem urputný,
utrpení snad veliké, avšak slovo důvěry velikého apoštola Páně Pavla: »Všecko
mohu v tom, který mne sílí,<<potěší i vás. Pomoc Boží bude s vámi, neboť praví
krásně sv. Tomáš Aqu.: »Bůh, které k něčemu vyvolil, tak připravuje a uzpůsobuje,
aby schopni byli činiti to, k čemu vyvolení jsou.“ Požehnání církve při vašem
svěcení, modlitby vašich rodičův a příbuzných i veškerého zbožného lidu při vašich
prvotinách svolají milost a pomoc Boha všemohoucího na vás a konání vaše
kněžské, abyste z hřiven, které svěřil vám Pán, hojně těžili a jednou od soudce
věčného uslyšeli slova: »Služebníče dobrý a věrny, vejdi v radost. Pána svého.:
'.lfopřejí vám všem na počátku dráhy vaší kněžské z plna srdce čtenářové »Skoly
Božského Srdce Páně<<.

\ 4 - „4*\ „u_ I„\

Smírná mše svatá ke cti nejsv.

mámy missionář a hledany du—
chovní rádce řeklpřed nedávnem :
»Topíme se v naturalismu, umí—
ráme hladem po supranatura—
lismu.<< Nemohu, než slova tato

podepsati.
Vše nadpřirozené umlčováno, co

nelze umlčeti, snižováno, co nelze snížiti,
odhazováno. Pravý vyhlazovací to boj
zjevenému náboženství.

"Nutnost náboženská se sice uznává,
ale ne náboženství katolického, nybrž
náboženství osobního. Kult Boha rušen
a nastupuje kult člověka. Dle slov Gau—
mea: »Bůh jest dole a člověk nahořex
".l'otcharakteristika dnů,-v nichž žijeme
a v nichž tisíce hynou.

V srdcích lidstva pohasl žár nadšené
lásky k Bohu a dohořívá poslední pla
mének čisté lásky blíženské. Vychladlé
srdce nechce se obraceti k hvězdným
vyšinám, k Otci »jenž jest na nebesícha,
jen k tomu svému novému bohu šepotá
»chléb můj vezdejší dej mi dnesx, zhrdlé
srdce nevolá »jako já odpouštím, odpusť
itya, ale vře v něm pomsta, kypí hněv,
bouří vášeň a volá hřích: »Není Boha
mimo mne.<

A do těchto bouřnych vln oceánu
svítí hřející paprsek lásky nejsvětějšího

Boh. Handl.

„_ ., .,

Srdce Ježíšova.

Srdce Ježíšova. .lako záchranná archa
stoupá s vodami a zve k sobě všechny
»dobré vůle<<: »Pojd'te ke mně všichni,
kteří obtížení jste, a já vás 0bČ€PStVÍITL<<

Chce byti pomocí, když byl jednou
již záchranou. Lid umírá a žízní po
lásce, on ji nese; lid sténá v poutech
samolásky, on je rozvazuje.

»Hle to Srdce, které lidstvo tolik
n'iilovalo!<< Toto všechno uvažuje, ne
divím se, že znatelé posledních dob a cti
telé Srdce Ježíšova volají: »Srdce Ježi—
šovo, naděje a záchrano 20. století.<<

Je tedy třeba tomuto Srdci, které
ve svatostánech pro nás bije a žije, s dů—
věrou se blížili, je třeba tomuto Oběto
vníku i Obětovanému nésti sebe k oběti
zápalné, je třeba rozšiřovati hranice krá—
lovství Srdce Ježíšova. Cim dříve bude
poznáno, čím více milováno, tím dříve
nám pomoženo, tím více nám ulehčeno.

Zvláštním způsobem úcty, a řekl bych
i způsob rozšířeni »království nejsvětěj—
šího Srdcea je smirná mše svatá první
pátek v měsíci, aneb dle možnosti každý
pátek v týdnu. Vím ovšem, že není možno
všem byti přítomnu mši svaté v týdnu,
v našem případě v pátek. Mluvím však
o těch, kteří bez ujmy povinností stavov
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ských tuto službu lásky svému Spasiteli
přinésti mohou a chtějí.

Proč volen právě pátek, netřeba snad
dokládati. V pátek to bylo, kdy dokonána
ona první krvavá oběť, která denně ne
krvavě se opětuje. A Kristus Pán sám
žádal si smírné této oběti v pátek. Vzpo—
meňme jen na apoštola úcty k nejsvětěj—
šímu Srdci, blah. Markétu Alacoque a
spočtěme slovo pátek v jejich záznamech.
Vše pro sebe žádalo nejsvětější Srdce ve
svůj den, v pátek.

V pátek žádal Kristus slavení svátku
nejsvětějšího jeho Srdce, první v měsíci
chtěl smírné svaté přijímání, v pátek
zjevil. taje svého srdce blah. Markétě.

Třiatřicet let měl Kristus před očima
tento velký _den.Pátek, první velký pátek
byl předmětem jeho vřelých přání, »to
byla hodina jeho milá,< praví sv. Jan.

V pátek odehrálo se ono krvavé
drama lásky, jež zoveme »Smrtí Kri—
st.ovou<<.Pátek to byl, kdy spravedlnost
potkala se s milosrdenstvím a »objaly
se v políbení míru<<, v ten den to bylo,
kdy nebe se zemí se usmířilo, peklo
kleslo přeinoženo a nebe vypověděným
synům Eviným se otevřelo.

Pátek to byl, kdy Kristus dal světu
svůj poslední a nejmilejší majetek v-dě—
dictví: svou Matku pod křížem stojící.
V tento den otevřela se »školaa (svatý
Augustin) pro svět, kopí Longinovo ote—
vřelo bok a ukázalo Srdce milující, které
od onoho dne stalo se také Srdcem milo—
raným.

Nerozpakuji se říci, že pátek jest
den lásky Srdce Ježíšova. Neni němým
o jeho lásce sice žádný den v týdnu,
nejvýmluvnějším však je tento den.
V jiných dnech Kristus O lásce mluvil,
na poslední čin, na smrt z lásky při
pravoval, v tento den však z lásky jednal
& umíral.

Jako byl pátek dnem nejhlubšího
pokoření pro Pána Ježíše, tak má býti
dues proměněn v den oslavy, kdy láska
jeho triumfuje. Blah. Markéta Alacoque
dala jedné ze známých sobě osob i tuto
radu: >Po devět pátků služte mši svatou

_ke cti nejsvětějšího Srdce Ježíšova a po
devět sobot ke cti neposkvrněného Po
četí blah. Panny Marie.<< Osoby, které
jmenovanou světici prosily o radu a
pomoc, dostaly pokyn, aby ke cti svatých

ran Páně po pět pátků slyšely mše svaté,
mše svaté sloužiti daly ku cti svatých
těchto ran, a ujišťovala je, že Srdci Ježí
šovu tento způsob vděčné úcty jest velmi
milý a tedy že i účinný. ,

Z dosud řečeného patrno, že pátek
v životě Páně jest dnem zvláště význam—
ným a zajisté tím i dostatečně odů
vodněno smírnou mši svatou ke cti nej
světějšího Srdce, t. j. mši svatou oběto
vanou Srdci Ježišovu na odprošeni urážek—
a nevděku v tento den slyšeti.

Tato smírná mše svatá nezůstane
bez hojných milostí.

Vždyť Kristus Pán sám úctu ke
svému Srdci spojil bezprostředně s eu
charistií. A.mše svatá jest eucharistickou
obětí. V eucharistii zjevil se Kristus bl.
Markétě a poučil ji o úctě svého Srdce.
Od ctitelů Srdce svého žádá zvláštní
lásku k této svátosti. Rekl své služebníci
ve zmíněném zjevení: »Mámneuhasitelnou
žízeň od lidí v této svátosti býti ctěn a
milována

Stěžuje pak si na urážky, které dějí
se tomuto prvnímu tajemství jeho lásky.
»Srdce mé může si v této svátosti právě
tak jako na kněze stěžovati na urážky
a utrpení, jimž jest vydáno. V této své
opuštěnosti hledá u tebe a u malého počtu
horlivých duši aspoň nějaké útěchy. Oče
kávám, že svými projevy úcty napravíš
urážky mi učiněné/x Není to řeč prosícího
a není to řeč vítězná? Kdo odolá?

Třeba že vznešené Srdce Ježíšovo.
není dnes znovu kopím Longinovým pro—
bodáno, jest přece denně raněno a urá
ženo zvláště vlažností a neúctou k ta
jemství jeho lásky, k eucharistii a oběti
svátosti této, ke mši svaté. Denně se
obětuje, denně však bývá zneuctěn. Za
slouží tedy aspoň jednou týdně — v den
památný své lásky — býti usmířen a
odprošen, ato tímže aktem, kterým byl
uražen: mši svatou. Je tedy místná a
významná smírná mše svatá v pátek
ke cti nejsvětějšiho _Srdce.

Božské Srdce Ježíšovo hoří touhou
po oslavení svého Otce. Proto také usta—
novil nekrvavou oběť mše svaté, aby
lidstvo mělo vhodný prostředek Boha
důstojně a hodně oslavovati. Jak musí
boleti toto Srdce, vidí-li, že Otec jeho
jest olupován o poctu hodným slyšeníin
mše svaté.



190

Tolik jest dnes křesťanův, a přece
tak málo jich obléhá naše smírné oltáře!
.liolik by jich mohlo denně byti přítomno ,

šení mše svaté.nejsvětější oběti, a nejsou přítomni ani
v den přikázany, ve svátek a neděli.
\'lažnost pokryla tvář země, možno zvo- .
lati při pozorování této smutné sku
tečnosti. Mnozí plní sice svoji povinnost
nedělní. Jdou na mši svatou, ale řekněme
pravdu, ze zvyku aneb z ohledů ne vždy i
nejlepších.

Opět se uskutečňuje citované již
.:Bůh dole a člověk nahoře<<. Všimněte
si jen jednou chování se mnohých při
nejsvětější oběti ——a chlad, který vane
z duše i chování jejich vás přesvědčí,
že jsem vás neklamal.

Věru, v divadle by jevili větší zájem
pro zdánlivost, než zdejeví pro skutečnost!
t) víro, víro stará, víro sílící a víro vi—
tězná, kde jsiíJ

A co najdete těch, kteří v neděli

nemají žádné jiné starosti, než vylety,
slety apod., jen na jedno zapomenuto,
jen na jedno nedostává se času: na sly

.-\ tyto hříchy proti mši svaté musi
byti usmířeny. \'ždyt' tyto rány zasahují
přímo nejsvětější Srdce. Jsou namířeny
a dobře rozpočteny, aby zasáhly citlive
místo lásky Kristovy.

Jak mnoho útěchy Srdci Ježíšovu při
nášejí ti, kteří smírnou mší svatou na
pravují urážky j inych. Samo bohaté Srdce
Ježíšovo stává se jejich dlužníkem a splní
zajisté svůj slib a »nedá se předejití ve
velkomyslně lásce sve ani předčitia.

Komu tedy možno, usmiřujme Srdce
Páně tímto krásným způsobem smírné
mše svaté páteční. Vždyť i v naší krásne
vlasti tolik nevděčnych a. zapomenutých
srdci. At'ncschází zadostučinění a od
prošení ! '

P. H. Modesta: Voňavka C. SS. S]W'—
Svatý František Saleský, zakladatel katolického tisku.

ak za našich dob nevěrecky a proti—
katolicky tisk řádí a jak ohromnou
škodu působí v myslích a srdcích
čtenářů mnohdy neprozíravych,
nezkušenych a nedospělych, ví

každý, a s hrůzou pozoruje, kdo si všímá
našeho veřejného života. V tisících u
tisících vytiscích chrlí den ode dne Bohu

| jak jen může proti Bohu, sv. náboženství
Kristovu a všemu, 4:0 s nim souvisí.

Nejsmutnějšim při tom jest, že i děti,
které přece nemají ještě soudného roz—
umu, :1by rozpoznaly pravdu ode lži.

- čtou takové věci. Vždyt'jsou i ve skříních
výkladních po ulicích vyloženy a všem

? přístupny, &že tedy hroznou věru zkázou
a církvi Kristově l'lODřčtllOlSká.strana jed á
svych pomluv, vymyšlených báchorek,
han a potup na víru naši svatou, na
církev, na papeže, biskupy a kněze a
vláčí blátem svych sloupců každého,
kdo věrně stojí při Kristu Pánu a veřejně
i. katolíkem se jeví. Tisk takovy v no—
vinácl'i, knihách, divadelních kusech,
letácích, pohlednicích atd. nešetří ani
osob nejsvětějších, Krista Pána a pře—
čistou Rodičku jeho Pannu Marii, po—
smívá “se našim nejdražším tajemstvím
víry nejsvětější Trojice, vtělení se Syna
Božího, nejsv. Svátosti oltářní atd. upírá
drze, ale beze všech dokladů zázraky
„Páně a svatych, popírá i jsoucnost Boží,
vydává ctností křesťanské za škodlivé a
člověku nedůstojné, zkrátka. brojí a bojuje

l

' i po dědinách, zejn'iei'ia mezi obyvatel
stvem továrních dělníků. Vždyť se při—
hází, že školní děti mají své katecl'íismy
zabaleny v novinách druhu nejhoršího.
Proto viděli bohužel tu hroznou zpurnost
naši mládeže jak ve škole, tak na ulici,
neposlušnost, neúctu k starším, nevážnost
ke knězi a kostelu a velikou již vlažnost
a netečnost ku povinnostem náboženským.
A ruku v ruce s touto jde také zkáza
mravů, nad kterou pláče každy pravy
lidumil, neboť nemravnost mládeže jest
hrobem mládeže, jest hrobem národa.

Jak pomoci:) Těmitéž prostředky,

jak na víře své a zbožnosti, tak na
. mravnosti. A. to nejen v městech, již

však dobrými. Dobře vystihl to zemřely '
! výtečný biskup a horlitel Dr. Brynych
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v Králové Hradci, řka: »Proti špatné
knize dejte lidu do ruky knihu dobrou,
proti špatným novinám noviny dobré,
proti špatným spolkům spolky křesťan—
.ské.<<Tisk neznabožský se najednou od—
straniti nedá, musíme s ním počítati, ale
oslabiti jej můžeme & chrániti předním
naše věřící také tiskem dobrým — ka—
tolickým. Ovšem jest velikou zde pře
kážkou mínění, že katolický tisk, knihy,
noviny atd. obírá se jen výhradně věcmi
zbožnosti náboženství se týkajícími, ja
koby nepodával věcí jiných, politických,
hospodářských v jiném směru poučných
:! zábavných! Proto mnozí, jakmile slyší
>>katolické noviny<<, »katolická kniha<<,
už předem to zavrhují jako nepotřebné
.a neužitečnéŽ Proto je třeba lidu věc vy
.světlovati, poukazovati na lživost tisku'
„nepřátelského a pravdomluvnost tisku
katolického, na zhoubnost onoho a uži—
tečnost tohoto, a lid prohlédne a pozná.,
kde jest pravda. A katolický tisk má
původce znamenitého, světce velikého,
svatého biskupa a vyznavače Františka
:Saleského.

Dne 14. září 1594: počal František
—- tehdy mladý kněz ve 27 letech —
apoštolskou činnost svou v provincii
t_thablaisu, která byla celá bludu kalvín
skěmu podlehla. Byla to proň práce
krušná obraceti tyto zbloudilce na cestu
pravou, neboťnepřátelstvíjejich pohlavárů
“proti Františkovi bylo veliké, tak „že se
mu nedařilo shromážditi kolem sebe větší
počet posluchačů při svých kázáních a
cvičeních, což mu dělalo velikou starost.
Tu přišel u oltáře na dobrý nápad, že
by mohl blud potírati a pravdu kato
lickou hájiti malými lístky, které by na
zdi města nalepiti dal. A světec chopil
se hned práce. Dal napsali na listech
učení víry katolické, ovšem co nejstruč
uěji a lístky tyto lepiti, a činil tak po
celá tři léta, a dal tak popud a položil
základ ku katolickému tisku. Sebrané
lístky tyto tvoří knihu jeho kázání, které
věnoval městu Thononu. V tomtéž městě
psal na podobných listech jiné své dílo,
nazvané »Prapor kříže<<. Jakmile mu
možné bylo, zřídil v Thononu knihti
skárnu, která mu v kazatelském a missi
onářském povoláni jeho velice dobré
služby prokazovala.

Lístky nalepené dělaly svou povin

nos't. Brzy kupilo se kolem nich více
lidí, a od listů psaných přicházeli k pů
vodci jejich sv. Františkovi samému, tak
že v brzku byl ku kázáním jeho nával
převeliký a pověst o slavném a svatém
kazateli tom rozlétla se brzy po celé

_Evropě.
Když byl tak katolický tisk zavedl,

zřídil František později ve městě Annecy
spolek vědecký v duchu katolickém,
který měl veliký vliv na zřízení slavné
francouzské akademie věd, která posud
trvá. Svatému Františkovi se podařilo
ne méně než 70.000 jinověrců a bludařů
zase přivésti do lůna církve katol. zpět.

Ejhle jak mocným prostředkem při
rozšiřování známosti slová Božího může
býti katolický tisk. Horliví biskupové
také vždycky katolický tisk podporovali
a doporoučeli. Zemřelý biskup linecký
Frant. M. Muller pravil roku 1886
v listě k duchovenstvu své diecese toto:
»Naší povinností jest proti tisku špatnému
bojovati tiskem dobrým. Chceme-li s pro
spěchem pravdu hlásati, chceme—lizase
církvi svaté práva její zjednati, chceme-li
zase náboženství Kristovu vybojovati
platnost ve společnosti lidské, jaká mu
právem náleží, chceme-li konečně dílu
po výtce vlastenecké vykonati a zmenšiti
nebezpečí, která ohrožují naši vlast; tož
pečujme a přiěiňujme se, aby katolický
tisk kvetl a rostl čím dále tím více.<—
Věru zlatá to slova! Poslední věta za
jisté obsahuje-v sobě povinnost všech,
kněží i nekněží, otců, matek, rolníků,
živnostníkův, úředníkův i dělníkův, aby
vším způsobem katolický tisk podporo—
vali, kupováním, inserováním, čtením a
půjčováním jiným, inserováním a do
poručováním. _

Svatý Otec Lev XIII. doporučoval
katolický tisk při každé vhodné příleži
tosti. Když měl u něho audienci slavný
kazatel P. Zocchi z Tovaryšstva Ježíšova,
pravil k němu papež: »Otče, pište také
články, ty ponesou větší ovoce nežli
kázání; nebot: kam slovo kazatelovo
nevnikne, tam dostanou se noviny; tyto
čtou i také lidé, kteří na kázání nechodí.<<
Ejhle, hlava k'řest'anstva doporučuje ka
tolický tisk!

Arcibiskup O'Reilly z Adelaidý v Au
stralii založil, jsa ještě prostým knězem,
katolické noviny a sám se naučil sazeč



192

ství, aby tím list. jeho byl lacinějším,
a tedy více se rozšířiti mohl. Biskup
štarkius poslal před krátkou dobou je
;lnoho kněze po své diecesi, aby každé
_íeděle v některém kostele kázal 0 po
;řebě a užitečnosti katolického tisku.
l.“iskjest nyní velmocí, a proto i církev
se. jeho chopiti musí, i katolíci jej pod
porovali musejí, aby zájmy jejich ná—
boženské byly chráněny &vědomosti ná
boženské v lidu udržovány a upevňovány.
Bez tisku jsme jako loď na rozbouřenťnn

moři bez kormidla; vlny neznabožstvi
námi budou zmítati, a tak mnohý, který
pevně se nedrží církve své, smeten bude
do propasti nevěry a zahyne.

Vezměme si to všíckni k srdci a
nedejme za špatnou knihu a noviny ani
haléře, podporujme však jak jen můžeme
tisk dobrý, katolický, aby v našich ro
dinách Dědictví Cyrillo-Methodějské
víra Kristova. ——zbožnost a dobrý mrav
zachovány byly ku blahu a spokojenosti
naší pozemské i ku spáse věčné.

Boh. IIendl.

——++e++———

Nemoc— hlas Boží1.
Ke dni 31. července.

Nemoc sv.1gnáta. Roku 1.321
obléhalo francouzské vojsko pevnost
Pampelunu, kteráž patřila Španělům.
Jedním „ze španělských důstojníků byl
Ignát, pocházející z rodu Loyola; jednou
za prudkého boje byl těžce poraněn koulí
dělovou na pravé noze. Ač Francouzi
dobyli pevnosti, přece měli velkou úctu
k udatnému důstojníkovi, nezajali ho,
nýbrž dovolili, aby mohl býti odvezen
do svého domova, do Loyoly. Tam ležel
nemocen dlouhý čas; s počátku snášel
trpělivě i největší bolesti sice jenom ze
světských důvodův,
s lože, nekulhal, později však, když
dostav do ruky nábožnou knihu, životy
svatých, obrátil se všecek k Bohu, snášel
z lásky k Ukřižovanému a po jeho pří—
kladu trpělivě všechny své bolestí. Nemoc
lgnátova byla hlas Boží, Bůh volal
k němu: Polepši se! Ina nás posílá
%ůh všeho druhu nemoci, brzy delší,

brzy kratší, někdy lehkou, někdy těžkou:
též k nám přichází nemoc jako posel
Boží, který volá k nám různě, jednou
abychom se polepšili jako se polepšil
světec loyolský, jindy vybízí k trpělivosti,
jindy když jest nemoc naše poslední
v tomto světě, volá: Připrav se k smrti.

Nemoci volá k nám Bůh:
Polepši se. Křesťanštírodičovénedají
si ujíti žádné příležitosti, aby děti své
vedli k dobrému, a činí tak sloyy, pří—
kladem, a když třeba, i trestem. (.“.imůže
otec anebo matka mlčeti a netrestati,

aby až povstane

když vidí nezbednost, nekázeň, neplechu.,
neposlušnost a jiné nectnosti a hříchy
svých dětí, vždyť netreslají—li jich rodiče,
jsou spoluvinni na jejich hříších, a jako
potrestal kdysi Bůh nešťastného Heli,
že slabý byl svým dětem, tak potrestá
Hospodin i nyní takové nesvědomité vý—
chovatele. Bůh jako spravedlivý otec též
trestá neposlušné, nezdárné děti a užívá
různých trestů, mezi nimiž jsou i nemoci.
Viděli jsme jak použil Bůh nemoci sva
tého Ignáta, že obrátil se k Bohu. Kterýsi
bratr prosil jednou svého představeného
svatého Jana, aby ho zbavil těžké nemoce.
rI'u odpověděl mu světec: »Zádáš, abys
zbaven byl něčeho, což potřebno jest,
Neboli jako čistíme tělo vodou, mýdlem
anebo nějakou mastí, tak čistí Bůh naše
duše nemocí a jinými podobnými tram—
potatni.<<Tutéž myšlenku vyslovuje svatý
apoštol Pavel: »Synu můj, nezamítej
kázně Páně, aniž vstávej, když od něho
byváš trestan. Nebo koho Pán miluje,
toho tresce: i mrzká každého syna, kte
réhož přijímá. Setrvejtež v kázni. Buh
se vám ukazuje jako synům; neb který
je syn, jehož by netrestal otec? Měli
jsme zajisté otce těla svého, kteří nás
trestali a ctili jsme je, zdaliž nebudeme
mnohem více poslušni Otce duchův a
živí budeme? .\. onino zajisté trestali
nás po nemnohé dny, podle vůle své,
ale tento vede nás ktomu, co jest uži
tečného, abychom přijali posvěcení jehoc
(K židům 12, ,—-10.) Ježíš Kristus přišel



jednou do Kafarnaum, kdež byl tehdy
královský úředník, jehoz syn byl těžce
nemocen. A nemoc tuto poslal Bůh, aby
byla ku spasení všeho jeho domu. Neboť
přijda, prosil, aby uzdravil syna jeho,
a Spasitel milosrdný se nad ním smi—
loval,
hodině syn jeho ozdravěl. Následek pak
byl, »že uvěřil on i všeeken dům jeho<<.
(_Jan ft, 521) Použil tedy Ježíš této ne—
moci, aby na pravou víru byl přiveden
“úředník i se všemi svými domácími.
Nezvedené děti domnívají se, že ubližuje
jim otec, když je trestá, ale později, když
přijdou do rozumu, poznají, že myslil
s nimi otec dobře, a že mu mají býti
za to vděčni; posílá-li na nás Otec ne—
beský nemoci, i my snad v prvním oka
mžiku jsme nespokojeni, na1íkáme,plá—
čeme jako děti, jsme nelrpělivi, ale
uvažme, že napomíná nás Bůh a volá
k pokání, k polepšení. Těžce zhřešil
král David a Bůh poslal mu mnoho
bolestí, strasti & utrpení. Ale David po
kořil se Hospodinu, přijal vše vděčně
z ruky Boží a pravil: »Prst Tvůj a hůl
lva mne potěšily. <<(/a1m29,--..1) lak
často chováme se jako nezvcdene děti,
které kázně nemají, jak často konáme
zlé myšlenkami, řečmi i skutky, jak
často hřešíme tělem, jak často jest duše
otrokyní těla hříšněho, proto pošle-li
Bůh nemoc, ptejme se: Není to hlas Boží,
který volá k nám: polepší se?

Bůh volá k nemocnému — buď
trpělivý. Ve Starém Zákoně máme
velký vzor trpělivosti v ctnostnem Jobovi;
byl nežitem stižen od hlavy až k patě,
všechno co měl, pozbyl, ležel na smetišti,
a přece pln důvěry volal: »Bůh všechno
dal, Bůh všechno vzal, budiž svaté jméno
jeho zvelebenol<< Jaký nedostižitelný
příklad dal nám Ježíš Kristus, který byl
lichý jako beránek, kterého vedou k za
biti; když v největších bolestech visel
na kříži, tu ještě v posledních okamžicích
nepozbyl trpělivosti, ale modlil se-za
všechny, kteří mu ublížili: »Pane, odpusť
jim, neboť nevědí, co činí.“ A my, když
pošle na nás Bůh nemoc nějakou, re—
ptáme proti jeho svaté vůli,“ jsme ne—
trpělivi, nespOkojeni se svým osudem.
Jest přirozeno, že působí nám mnoho
bolestí nemoc, at' jest jakákoliv, ale jak
velký jest rozdíl, jsme-li trpělivi, anebo

vyplnil jeho prosbu a v téže'

„l'eptá'me-li proti vůli Boží. Netrpělivost,
ku které přidružují se často ještě jiné
nedokonalosti, překáží milostem Božím,
které by nám snad Bůh propůjčil, kdy
bychom zcela se podrobili jeho svaté
vůli. Jistá zbožná osoba psala své pří
buzně, která v nemoci velice byla ne—
trpělivá: »Jen vzhůru hlavu! Šnášeti
trpělivě jest Bohu milejší, než přísně
pokání. Věř mi, není žádného lepšího
prostředku zmírniti bolesti, než trpělivost
a úplně se odevzdati do vůle Boží.<-.-Ač
nebylo poučení toto v prvém okamžiku
vítáno, přece když blíže vše uvažovala,
nabyla nemocná klidu duševního, oddala
se zcela do vůle Boží a když duši svou
očistila, ozdravělo poznenáhlu i tělo.
Každá nemoc jest obtížná a nemilá, když
ji pozorujeme po lidsku, ale snášíme-li
vše z lásky k Bohu, propůjčí nám ctnost
trpělivosti, která bývá vzácnější a užite
čnější milostí než uzdravení; abychom
pak byli trpělivi, potřebí nám modlitbou
Boha o to prositi; trpělivost vyžaduje
velkou sílu duševní, ale je také velkou
milostí. Císař Karel V. míval velke rheu
maticke bolesti, a když jednou právě
snášel hrozně muky, přijal kteréhosi ze
svých ministrů, který dojat jeho nemocí
doporučoval mu prostředek, který jistě
mu umírní bolesti; ale zbožný císař od
pověděl: »'.l.'rpělivostjest nejlepší a nej
účinnější prostředek proti mým bolestem,
upokojí rozčilení rukou i nohou a hlavně
jazyka a přivádí k Bohu srdce i všechny
myšlenky.<< Kěž následovali bychom
tohoto vznešeného příkladu &byli, když
nějak oehuravíme, co nejvíce trpělivi,
vždyť netrpělivostí si neulehěíme, ale
roztrpčujeme své domácí a urážíme Boha.

Nevolá Bůh, že jest nemoc naše
p o sl e d ní? Která nemoc bude poslední,
při níž zavolá Nejvyšší: »Pojď a vydej
počet z vladaření svého !<<Při každe ne—
moci,- kterou nám pošle Bůh, otažme se:
»Není tato poslední? Učiniljsem pořádek
s lidmi a s B:;hem?<< Svatý Alois umíral
sice v mladém věku, ale proto přece těšil
se na smrt, protože se však obával, aby
snad tato jeho žádost nebyla hříšná.
tázal se svého zpovědníka, zbožného a
učeněho kardinála Bellarmina. zda je.“—1
dovoleno radovati se, že se již blíží smrt.?
A moudrý zpovědník odvětil, aby se
pranic nestrachoval, nebot nesmírná
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radost, kterou jest naplněno jeho srdce,
jest chvalitebná, protože plyne z velké
touhy, aby požíval co nejspíše nejvyššího
ltobra, pravil: »Ano, radujte se, abyste
brzy uzřel toho, po němž tolik toužíte.<<
'l'u oddal se radostný světec úplně ra
dosti svě, kterou měl ze své blízké smrti.
.test ovšem velká milost Boží takto smy—
šlcti. Nemáme-li se smrtí báti, jest potřebí,
abychom častěji na ni myslili, v mysli
sve se jí obírali: vždyt lze často říci:
jaky život, taková smrt! Kdo ctnostně
byl živ, kdo nejen ve dnech, v nichž
překypoval zdravím, ale hlavně ve dnech,
kdy nemocen byval, myslil častěji na
svou poslední hodinku, smířil se poněkud
aspoň s myšlenkou, že může "brzy již
zemříti. V každé nemoci odevzdejme se
cele do vůle Boží, s dětinnou láskou utí
kejme se pod ochranu svatého Josefa,
ginatronavšech umírajících, pod ochranu
Matky Boží a anděla strážnel'to. Svatá

(i,

Gertruda šla jednou na vysoký kopec,
sklouzla a spadla do hluboké propasti:
když ji ze mdlob vzkřísíly družky, tázaly
se, zda se nebála, že zemře bez svatých
svátostí? Odvětila: »Přeji si, aby mi
v mé poslední hodínce pomáhala církev
se svymi svatymí svátostmi, ale ještě
více si přejí, abych vyplnila vůlí Boží.
Jsem přesvědčena, že máme se modlili
o takovou smrt, jakou nám Bůh ve své
milosti určil.<<I na nás posílá Bůh různě
nemoci; považujme je za hlas, který
volá k nám: »Polepši se, bud' trpěliv,
připrav se na poslední hodinkula Jistá
zbožná žena pravila umírajíc ku sve
dceři: »Neplač, očekávám tě v nebíly
Pravím ti: »Na shledanou v nejsvětějšíín
Srdci Ježíšově.<: Hodina tato jest nám
neznáma, je tajemstvím, prosme Boha,
abychom stěmi, kteří nás předešli, byli
spojeni v lásce a radosti věčné.

Ignát Zhdnčl.

***-)Kšléšléškšléšk

Otčenáš a pozdravení andělské.
Napsal Albd'n Siolz. Česky podává Fr. P. Kosík, katecheta..

Měl jsem snad z opatrnosti mnohem :
mírněji mluvíti; nebot přicházím k věci.
při které jest, mi více prositi, než posu
zovati. Musím s radostí doznali, že kněží
nynější v zemích našich mnohem horli—
věji ve škole mládež vyučují, než—likněží
za starších časů. (.lhci však -k tomu něco
l_lodati.Kdybys, knězi, vešel do dvou nej
nižších tříd mezi školní dítky, když učitel
vyučuje, a pozoroval bys pouze dítky a
jejich chování, byl bys jistě mocně v srdci
pohnut. Dítky pozorně naslouchají, vše
přijín'íají, co se jim vykládá, věří slovům
svého učitele. Jak i plny důvěry k tobě
rady přijímají, jako nikdy potom, nauky
našeho náboženství; a pak tolik velkych
nebezpečí klade se jim v cestu, tolik zka—
žených lidí snaží se v pozdějším věku
tyto nevinně duše zkaziti a zníčiti; jako
myslivec na čekání statněho jelena nebo
tichou srnku. (.lhod mezi dítky tyto 5 ra—
dostí &láskou, podávej jim spásonosnou
stravu duševní, získáš a nakloníš je sobě,
ale hlavní věc, že získáš je Kristu. Ne
zanedbávej nikdy této povinnosti; odlož

raději ostatní práce, věnuj a obětuj na
věci kancelářské a úřední dobu noční,
zanech všeho, co tě jinak těší, ale nikdy
nevynechej ani jedne. hodiny, která ti
k vyučování náboženství vykázána byla.
Jistě nezapomeneš květiny v tve světnici
zalíti, kčtl'lál'kOVivodu a cukr dáti. Jak
velice a pečlivě se starají na mnohé hře
o psa a kočku! Věnuj také aspoň tolik
péče školním dítkám, skytej jim ajejich
na křtu svatém posvěcenyn'í duším toho,
čeho jim třeba, co jim prospívá a k dobru
slouží. (_Iinemá daleko větší cenu jediná
škola, v níž jest mnoho útlych lidskych
duší, než-li květiny v tvé světnici, nebo
kanárci, nebo pes a kočka, které v domě
máš? .»'\nezaslouží proto duše tyto daleko
větší péče a více opatrování nežli vše
ostatní ? Kdo by slova tato odbyl pohrdli—
vým úsměvem nebo snad i'iadáváním, po
dobal by se člověku, l'íoreěkou nemoc
nému, který v horečce pohrdlivě se směje
nebo nadává, protože se o něho starají.

Pro ukrácení chvíle chci vypravovali
tuto událost: Je tomu asi 900 let, kdy
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vládl hrabě Liderik, pán zFlaudrů. Sy
nové jeho bavili se před zámeckou branou
rozličnými hrami. V zemi panovala té
doby veliká drahota ano i hlad. Tu přišla
chudá, bídou a nouzi sklíčená žena,
s.košíčkem plným ovoce k zámku a pro
sila, aby je od ní mladí páni koupili,
aby svým dětem chleba koupiti mohla.
Nejstarší syn koupil vše, a protože u sebe
peněz neměl, řekl jí, aby čekala, že se
hned vrátí a jí zaplatí. Běžel s košíčkem
do zámku, rozdával ovocemladým dívkám,
žertoval &vykládal při tem tolik, že na
chudou ženu před zámkem úplně za
pomněl. Tato však stála venku, čekala
a dívala se ustavičně do zámku, zda nej
starší syn hraběte nepřichází. Zena vzpo
mínala na své ubohé dítky, které tak
dlouho ničeho k jídlu nedostaly, a každou
čtvrthodinou rostla její úzkost. Již, již,
chtěla odběhnouti domů podívat se na
dítky, ale zase ji napadlo, aby ještě chvíli
počkala. Gekala, čekala, až se setmělo,
nastala noc, a ona nucena byla odejíti.
Unavená & hladem zemdlena, dlouhým
čekáním a tížíci ji starostí zmořena, po
tácela se domů. Když pak s úzkostlivým
srdcem do komory vkročila, neslyšela
svých dítek. Odešly snad? O nikoli, oba
hoši leželi mrtví na zemi: zemřelihladem,
proto byli tak tiší.'A matka? Hned pro
lěvala hořké slzy, hned zase hlaSitě lkala,
hned zase v jejím rozervaném srdci vřela
zlo.—'ta msta, tak chodila po celou noc
mezi těmito dvěma mrtvolami. Když se
rozednilo, vzala rozčilená žena obě mrtvé
dítky do náruči a šla s nimi do zámku,
kde žádala před hraběte předpuštěna býti.
Nechtěli takučiniti, ale když neústupně
na tom trvala, dovolili ji to. Hrabě ptal
se ji soucitně, čeho si žádá. Zena položila
dítky na zem, padla na kolena a pravila:
»Chceš-li opravdovým býti knížetem, pane
z Flandrů, tedy musíš vykonati nyní přísný
soud, nehledě na osobu. Víš-li, kdo za
hnbil dítky tyto? Ten, jenž ji u stolu
tvého, jenž pochází z krve tvé; tvůj
syn je to.<<Tak zněla žaloba.

Hrabě Liderik byl nad tím velice
zarmoucen a hluboce dojat: dal si celou
udalost vypravovati, vyslechl svého syna
.a pak v tichosti odebral se do města
".|.'ournay (čti Turné). Tam udal soudu
hrdelním případ tento, osobu však,
která toho příčinou byla, nejmenoval;

žádal, aby vydán byl rozsudek. Soudcové
dle tehdejšího řádu vydali rozsudek,
řkouce: »Mladík onen jest vinen smrtí
obou dítek, &proto zaslouží trest smrti.(
Hrabě odešel domů a dal syna svého
popraviti mečem.

Ač jsem sice řekl, že pro ukrácení
chvíle chci tuto událost vypravovati, měl
jsem přece při tom ještě jiný úmysl.
Událost tato jest pravdiva &napsána jest
v jedné staré kronice; a proto jsem jí
zde vypsal. Je to veliká vína, a nepřál
by si ji nikdo na své duši míti, vinen
býti, že dvě dítky hladem zemřely. Ano,
vina ta je tak hrozná, že _soudcové teh
dejší byli toho mínění, že mladík dle
tehdejších zákonů a trestů zemříti má,
a otec tento výrok soudců měl za sprave
dlivý a dal syna popraviti;

Co však jest větší a těžší vinou:
býti vinen,- že tělo dítka hladem zahy
nulo, nebo vinen býti, že duše dítka
hladem zahynula? Byl-li hraběcí syn smrtí
potrestán, protože jeho nedbalosti život
dvou dítek zmařen byl, pak stejně sprave—
dlivě bude duše tvá, knězi, v záhubu
uvržena, jestliže tvou nedbalosti duše
dítek, tobě svěřených, zahynou. Jak bylo
onomu mladíku, když před ním stála
matka s dvěma dítkami, jimž hlavičky
a ruce dolů visely? A jak by bylo tobě,
kdyby při posledním soudu rodiče na tebe
žalovali, že dítky jejich tvojí vinou na
věky zahynuly! I kdyby soudce světa tobě
samému ponechal, rozsudek vyřknouti,
abys řekl, co za to zasloužíš, nemohl
bys jináče než říci: oko za oko, zub za
zub, život za život a duši za duši! Ne—
říkej: dítky jsou ještě malé, ony tomu
nerozumějí, až později jest dost času na
vyučování pravdám náboženským. Hle,
tak v mnohých katolických rodinách dítky
čtyř- & pětileté již vedeny jsou ke zbož—
nosti, & ty bys nechtěl dítky prvé třídy
náboženským pravdám snad učiti? Dů—
vodu k tomu žádného nemáš, nečiníš tak
z opravdivosti &přesvědčení, nýbrž z po—
hodlí. Náš božský Spasitel řekl: »Nechte
maličkých přijíti ke mně, neboť jejich
jest království nebeskéla A řekl take:
»Nebudete-li jako maličtí, nevejdete do
království nebeského !<<Jestliže tedy dítky
jsou nám i z a vz 'or postaveny, jak bychom
měli přijímati učení Kristovo: pak zajisté
je take patřično a žádoucno, útlé dítky
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k Bohu a ke Kristu vésti. Prosím tě,
siniluj se nad tou drobotinou a vykládej
jí rád o Bohu, jak ji Bůh miluje, aby
také ona Boha milovala. Mnohý snad
se bude mrzetí nad slovy mými, ač jsou
napsána jen z lásky k nejvyššímu Mistru
a lÍčiteli, a já budu rád, když snad jen
jediný kněz si je k srdci vezme a horli—
vějšim se stane. Poněvadž však dítko tak
vznešenoua drahocennou bytostíjest, proto
musím i rodičům, příbuzným, kmotrům,
starším sestrám, služebným a vůbec všem,
jimž dítky obyčejně svěřeny bývají, jpo—
naučení a radu dáti, by ji pro vždy
v pamět sobě vštípili. Poměrně není na
zemi žádného člověka, na kterém by Bůh
více zalíbení měl,jako jsou dítky. Otcov
ské oko Boží s láskou spočívá na každé
dětské hlavičce, každé pokřtěné děťátko
jest pravým Jezulátkem. Můžeš býti uji—
štěn, že Bůh se zalíbeními na tebe pohlíží,
když ditku něco dobrého a užitečného
prokážeš. To však je to nejmenší a nej—
lehčí, jestliže dítko tělesně krmíš a sytiš;
to jest ovšem v pořádku a musí tak býti,
činí však to i pohané a nevěrci. Jest však
křesťanskýma apoštolským skutkem, je
stliže lačnící a žíznící útlé duši dítka po
travy duchovní poskytuješ. Vykládej dítku
častěji poutavě o Bohu, ukaž mu z pří
běhů a ze stvořeného světa, jak laskavým
a dobrotívýn'i Bůh jest, jak se ho však
také báti musíme a jeho přikázání zacho
vávati. Nauč dítko modlitbám a prů
povídkám, a vysvětli jim jejich význam.
Napomínej a varuj dítko pokaždé, kdykoli
by selhalo nebo neposlušným bylo, kdykoli
křičí nebo jinak zléjest: poučje, že ijeho
útlá duše skvrny má a Vykupitele potře—
buje: vypravuj dítku o tomto Vykupiteli,
uč dítko, by jej milovalo a za ním kráčclo.
(Zíú zkrátka, co můžeš, aby v otevřené
srdéčko útlého dítka království Boží přišlo.
'l'u můžeš velkého užitku a požehnání
dosíci, neboť duše dítka jest jako čerstvě
obdělaná půda, dobré símě přináší tu
více užitku než v duši staré, plné starostí
&vášní, v duši, která se podobá vypráhlé
půdě, u které málo zmůže dobré naučení
a napomenutí.

Začal jsem s kněžstvem, s duchov
ními to hlavami lidu, a ted' jsem ne—
pozorovaně zaběhl mezi lid sám; než,
nebude to právě na škodu: proto nechám
s Pánem Bohem stát, co psáno jest, a

dím jako Pilát: co jsem psal, to jsem
psal. Musím se však po předních a vzne—
šených poohlédnouti, poněvadž oni právě
mnoho působíti mohou, aby království
Boží v jejich zemi k moci, vládě a převaze
přišlo, nebo aby víc a víc mizelo, Pří
cházímtedy na světskou vrchnost.
Tu by však mí mohl někdo od pera
(nebot za našich časů má péro velkou
moc a skoro všude vládne) říci: »(Io jest
mně po království Božím! Království,
pro které já jsem ustanoven, jest z tohoto
světa; pro toto království musíš psálí,
úřadovati a jeho nařízení dbáti.<< Ne
budeme se o tuto _věcdlouho příti, nýbrž
otáži se pouze: (,'.í chléb jiš? čí vzduch
dýcháš':>v čí zemi býváš? kdo způsobil,
že jsi se člověkem stal? kdo všecky
okolnosti tak uspořádal a řídil, že jsi
se stal úředníkem? před čí soud budeš
se musit postavit po své smrti? "Proto
každý úředník, který své vážnosti a moci
neužívá k tomu, aby v jeho okolí a kraji
království Boží a Boží věc, to jest ctnost
a "pravé křesťanství vznikalo a se šířilo,
ano každý, kdo se o to nestará, jest
před Bohem škůdcem království Božího,
a kdo se proti křesťanství staví, ten jest.
zrádcem, páchat“ zrádu na království
Božím, na úředníky příjde ještě řada
později, proto je nechám zatím nerušeně
psáti jejich papírově listiny. Uvažuji-lí
v mysli dále, komu by bylo ještě pečovali
o rozkvět království Božího, tu černy
mrak nevole vystupuje v duši mě, a mnohá
myšlenka jako blesk proniká chvějící se
mysl mou. Než, chci zachovati klid a
rozhořčenost z mysli vypuditi, vždyt"světu
nelze říci vše, a pro >>Otčenáš<<take vše
se nehodí.

V městech a vesnicích volívají si
sousedé výbor a starostu, kteříž mohou
značně přispěti k rozkvětu království
Božího ve své obci. Smutná však zku—
šenost nám jasně ukazuje, jak špatně
následky tyto volby často mívají. \'ždyt'
s lidmi, kteří vší silou a-všemi prostředky
pracovali k tomu, by zvoleni byli, bývá
často ubohá obec hůře podvedena a na
pálena než muž se ženou, která se mu
sama ke sňatku manželskému nabídla.
'.l'voupovinností jest, pokud ti to možno,
podporovati království Boží na zemi.
snažiti se, by přišlo tam, kde dosud ne
bylo, a kdejiž bylo, aby bylo rozšířeno.
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Před bohem jednou se budeš zodpovídali,
zda jsi tak činil nebo ne. Táž se před
každým skutkem, tedy i před volbou,
.zda skutek tvůj prospěje království Bo
žímu nebo je poškodí. Než někomu dáš
hlas a hlasem pomůžeš mu dosíci místa,
na které on dostati se chce, uvažuj, zda
zaslouží člověk ten tvé důvěry, tvého
hlasu, zda lze od něho čekati, že bude
pro království Boží, nebo se dá již předem
předvídati, že bude jeho škůdcem, že
bude pomocníkem ďábla, tohoto odvěkého
nepřítele království Božího. Jisto jest, že
zjednání svého i v těchto věcech jednou
před Bohem účty klásti budeš.

Proto nevol člověka, o němž není
jisto, zda a jaké náboženství má, neboť
od něho málo dá se očekávati dobrého
pro království Boží, pro blaho občanů,
pro obranu spravedlivé věci. »lakovya,
jakž dobře dí náš slavný Tomáš ze Štít
neho ve svém »Naučenípannáma, »chu
dinu bráni, však ne jako slepička svých
kuřátek před luňákem, ale jako pes bráni
mrchv, aby ji nejedli jiní psi, ale aby
ji on sám ohlodal všeckua. Nevol člověka,
který po hospodách mnoho žvástá, vy
náší se a velikého dělá, neboť takový
mlnvka podobá se stromu, který má
mnoho listí a žádné ovoce; pro obec
pak takový člověk ničeho nezištně nevy
koná, leda ústy; považuje tedy úřad za
řemeslo, jež dopomoci má mu k penězům
a blahobytu. Nevol člověka, jenž uvnitř
pln “jsa pýchy, na venek ti lichotí a před
tebou se plazí, pokud tě ovšem potřebuje.
Nevol člověka, který rád pije a ženy a děti
“nemá dobře vychovaně. Jak pak člověk
takový chce spravovati obec, když vlastní
svou domácnost říditi nedovede. Nevol
člověka, který jako němým d'ábelstvím

postižený, slavnostně mlčí, kde cit pro
pravdu, právo a spravedlnost velí zastali
se věci spravedlivé, který zasedá v radě
jedině proto, aby vyplnil místo, jenž bez
rozmýšlení přidává se k většině.

A. tak bych mohl celou řadu roz
ličných druhů lidí předvésti, a po každé
bys mohl volati: »Od takových přátel
uchovej nás Pane!<< Vol tedy muže po
ctivého, svědomitého, křesťanského, který
Boha bojí se více než-li lidí, muže, jenž
moudrosti a zkušeností vyniká nad své
ostatní spoluobčany, muže skromného,
kterému neprokazuje dobrodiní obec, zvo
livši ho, nýbrž on sám své obci, volbu
p'řijav. Takovému muži můžeš s jistotou
věřiti, když skládá slib nebo přísahá, že
vždy jen blaho obce bude míti na srdci.
Buď si dobře vědom toho, že část viny
nebo zásluhy ze skutků toho, jejž jsi
úředníkem zvolil, připočtena bude tobě,
a že budeš se zodpovídati z toho před
soudem Božím. Pročež předkaždou volbou
zbožně pomodlí se Otčenáš a při prosbě
»Přijd' království tvéx, důkladně uvaž,
kdo z mužů, které voliti můžeš, podává ti
nejpevnější jistotu, že pečovati bude dle
sil svých, by říše Boží, říše poctivosti,
kázně, míru, nábožnosti rozvíjela se blaho
dárně. A koho “označí ti hlas svědomí,
toho bez ostýchu vol, třebas byl tvým
nepřítelem. Neb za představené svých
bližních můžeme povýšiti jen ty, kteří
jsou skvělým vzorem ve všem svém je
dnání svým spoluobčanům. Člověka, jenž
dobrým křesťanem býti se ti nezdá, můžeš
nanejvýš povýšiti na obecního posluhu,
tam by mnoho toho nepokazil, kdyby
ovšem takový člověk o takovou důstoj—
nost. stál.

(P. d.)
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Pozdravení božského Srdce Páně
o prvním pátku. každého měsíce.

Srdce Ježíšovo, budiž pozdravenn
o dnešním (lnu Tvojí úctě zasvěceném,
buď dnes od lidí všech vroucně velebcno,
chvála Tvá zaznívej dnes po světě celém;
pěj dnes každý člověk po všem světa láně:
»Budiž pozdraveno božské Srdce Páně—Ec

Srdce Ježíšovo, budiž pozdraveno
o dnešním dnu Tvoji úctě znsvěceném;
svatým křížem, znakem slávy's ozdobeno,
jenž jest pro člověka nejbohatším věnem;
buď dnes pozdraveno po všem světa láně
křížem znamenané božské Srdce Páně!

Srdce Ježíšovo, budiž pozdravcno
o dnešním dnu Tvojí úctě zasvěceném:
korunou trnovou kol jsi ověnčeno,
ostny vězí v Tobě bolně probodeném;
bud' dnes pozdraveuo po všem světa. láuě
t-rním ověnčené božské Srdce Páně!

Srdce Ježíšovo, budiž pozdraveno
o dnešním dnu Tvojí úctě zusvěceném;
jasem svého božství celé's ozářeno,
lásky žár v Tobě rozohněném;
buď dnes pozdraveno po všem světa láně
láskou k nám hořící božské Srdce Páně!

'Srdce Ježíšovo, budiž pozdraveno
vroucně od lidí všech dnes po světě celém,
křížem, věncem z trní jež jsi ozdobeno,
lásky hořiš k lidstvu ve plameni vřelém;
pěj dnes každý člověk po všem světa láně:
»O bud pozdravcno božské Srdce Páněla

F. Vl'a'lil.

ežíš Kristus, Syn Boží jediný,
na kříži ve hrozných bolestech
umírá za všeho světa viny,

jí,—_. za spáchané hříchy lidí všech,
ducha svého Ježíš odevzdává
nebeskému Otci do rukou,
Srdce v těle bíti mu přestává
& umírá přehroznou mukou.

Srdce Páně zmírá, () hříšníci,
pro vás, pro vaši mnohon vinu,
by vás zlí duchové, pekelníci
nedostali v pekle. hlubinu,
kde hrozný pláč a zubů skřípání
nebude mít konce žádného,
znítí bude odsouzeneů lkání
věčně z žaláře pekelného.

K Srdci Páně, pro vás zemřelému,
plni buďte v srdci vděčnosti,
() hříšníci, a děkujte jemu,
že vás z přenešťastné věčnosti
vysvobodilo & vám všem nebe
zavřené zase otevřelo,
když v oběť výkupnou dalo sebe
a na kříži pro vás umřelo.

SRDCE PÁNĚ — PRO HŘÍŠNÍKY ZEMŘELÉ.

Srdci Páně odměnit se hleďte
k vám za lásku jeho velikou,
ctnostný, zbožný život nyní veďte
& neřcst odložte všelikou,
nechtějte hříchy svými na novo,
ó hříšníci, denně křižovat
nejsvětější Srdce Ježíšovo,
jež vás nepřestává milovat.

Srdce Páně tak miluje mnoho,
() hříšníci, neustále vás,
že kdyby potřeba byla toho,
za vás umřít, svolilo by zas,
s ochotností velkou by se dalo
Srdce Páně na kříž přibíti,
pro vaši spásu by neváhala
znova. drahou krev svou vylití.

K Srdci Páně na kříž pohlížejte,
na němž za vás jest usmrceno,
ve svých srdcích hříchům umírejte,
kterými jest stále muěeno;
srdce vaše hříchů když se zhostí
a. vy v kajícnosti zemřete,
Srdce Páně v nebeské radorti
věčně zřít a chválit budete.

F. Vrátit,
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P. Dominik a Jezučmaria

Zivotopis sv.
Hlava sedmá.

Ambrož Marian a Baltazar a Jezu vstu
pují do obnoveného řádu karmelitů.

Dům v Pastraně.

»Já jsem sázel, Apollo zaléval, ale
Bůh jest, jenž dOpřál úrodya Tak píše
sv. apoštol Pavel ke Korintským a chce
tím říci, že jest člověk sice nástrojem,
ale jediný Bůh vykonavatelem; že, když
i ruka. lidská všemožně se přičiní, přece
jen výsledek záleží na požehnání Božím.
To platí ve velkém i malém. ——Svatá
Terezie obnovu zasadila, sv. Jan zaléval,
rozkvět však způsobil Bůh tim, že srdce
dvou znamenitých mužů k jeho pro—
vedení získal.

První připravil otcům vhodnější
místo než v Dirvelu, druhý založil zcela
nový dům v Pastraně, vévodském to
zámku v Nové Kastilii. — První z nich
jmenoval se don Ludvík z Toleda, pán
z Menzeru, místa asi míli od Dirvela
vzdáleného. Přitáhla jej do Dirvela pověst
o svatosti obou bosých karmelitů. Pohnut
chudobou kláštera, ale také přesvědčen,
že nedostatečná prostora brání rozmno
žení členů řeholních, nabídl'otcům po
hodlný veliký dům, jejž tito vděčně při—
jali, včdouce, že tím podporován bude
rozkvět řádu a čest Boží. Ku přestěho
vání zvolen den 11. června'1570. Byl
však den tento pro obyvatele Dirvela a
okolí dnem smutku a bolesti; plačíce
loučili se lidé s dobrými bratry pře—
svědčeni jsouce, že s nimi odcházejí jim
i přátelé a otcové; i otvrdlí nemohli se
slzí zdržeti.

A hle! Tato něžná dětinná oddanost
líbila se Pánu a dal potomkům tohoto
zbožného lidu náhradu, když roku 1637
vystavěn byl v Dirvelu spanilý klášter &
nazván »První klášter bosých karmelitů<.
Královská byla jeho krása, jež nczáležela
sice v ozdůbkách a nádheře zařízení,
ale ve velkolepém stavitelském provedení.
Sami katoličtí králové španělští vzali jej
pod ochranu a nikdy nepřestali s úctou
pohlížeti ku prvým obyvatelům jeho.
V jednom rohu stavení klášterního stoji

Jana z .Kříže.
stará kaplička, na pohled sice chudá,
ale pro svatou památku svojibohatá. Sem
posílají se obyčejně mladí professové, (již
slibyprávě složili,) aby zde uvažováním
života prvních otců ve ctnosti se utvrdili.
Založení druhého domu v Pastraně totiž
stalo se podivuhodným způsobem. Ambrož
Marian, zakladatel jeho, byl šlechticem
v Bitontě, biskupském to městě králov—
ství neapolského. Byl šlechetného ducha
i srdce. Řečnictví znal výtečně, v latinském
básnictví mu štěstí přálo, ano i právnictví
a měřictví ve vší své rozsáhlosti bylo
mu známo. K těmto vědomostem připojil
později i studium písma svatého. Za
rozličnými záležitostmi byl posílán do
Německa, Nizozemska, a vždy úloze své
šťastně, ano skvěle dostál. Filip ll. nikdy
nelítoval plné důvěry, již tomuto muži
věnoval. Ale pro dona Ambrože toto
slavné a úctyhodné postavení, ano svět
sám, neměl ceny..Nebylo mu nepovědomo,
co svatý Efrém syrský dokazoval: »Svět
jest jako velká voda a zuří více než
oceán. Přijde však čas, kdy se bouře
utišiti musí, kdy lodě hříšníků ztroskotány
budou. Svět ustavičně vlní se vlnami
bujnosti a vítr neupřímnosti věje zeměmi.
Přijde však den soudu, jenž již již se
blíží, kdy větrové lží a rozkoše ztichnou.
Sťasten ten, kdo se ani na pravo ani
na levo neohliží a s bezbožníky žádného
styku nemá.“

Neméně krásně vyjadřuje se o témže.
předmětě sluha Boží Tanler: »Tak zvané
radosti světa nejsou pravým, čistým, ne
zkaleným veselím. Slepou domněnkou,
pouhým zdáním jsou, tím větším zdáním,
čím větší vnitřní tíseň obsahují.“ Aby
pak tento muž Ambrož Marian v pravdách
sv. lůfrémem tak ohnivě proslovených
upevněn byl, vedlajej božská Prozřetelnost
nanejvýš bolestnou cestou velkých utrpení.
Přijal právě úřad velitelský v maltezském
řádě, když tu najednou byl obžalován
z úkladně vraždy jednoho z vyšších
hodnostářů a uvězněn v tuhé vězení,
v němž svobody, cti a denního světla
zbaven, bolestně strádal. Zde v opuště—
nosti poznal úplně nicotu všeho po
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zemského a povrhl nadobro světem, tím
světem, jenž jest pln žádosti očí, žádostí
těla a pýchy života míti, býti a požívati.
lÍmínil si, že, jakmile se vazba jeho
skončí, světa se zřekne a v samotu se
uchýlí. Zkusil, co sv. „RehožVeliký praví:
„tt tolik více útěch vnitřních člověk za
kusí, okolík se vzepře: čím více člověk
|;tozornost od věci zevních odvrátí, tím
více uvnitř získá.<< Jeden sv. poustevník
z Tardonu, jehož kdysi poznal, vyprávěl
mu o svém i bratří svých způsobu života.
5 největší zálibou to poslouchal Ambrož,
nebot vše to odpovídalo úplně stavu
jeho nitra a poznával jasně, že k tako
věmu životu povolán jest. Byl též po
ukončení vazby mezi poustevníky přijat,
v oděv jejich, v němž zdál se Halomouna
ve vší slávě a kráse převyšovati, oděn &
žil životem na nejvýše vzdělávajícím.
.leho přísný odloučený život, při němž
téměř ničeho neviděl a neslyšel a též
zřídka. viděn a slyšen byl, jeho svoboda
ode všeho stvořeneh'o, jeho nerušená
vyšší veselost srdce, vše to svědčilo o
štěstí jeho. Několik let žil takto, když
tu přinucen byl samotu svou opustiti.
Koncilium Tridentské zrušilo totiž všechny
řády, jež nebyly doposud od sv. Stolice
“římské schváleny a tak rozpuštění i pou—
stevníci z Tardonu.

Ambrož, jenž ustraněnost tak si za
miloval, že jí postrádali nemohl, uchýlil
se do Pastrany, kdež se zdržoval v úplně
osamocenem hradě, knížetem
(lomesem, dobrým to jeho přítelem

Ruy-:
mu darovaném. Svatá Terezie seznámila
se s tímto svatým poustevníkem v Toledě,
kde byla klášter panenský založila a;
mluvila s ním několikráte. Brzo se tito ;
svatí poznali, vždyt“ si byli duchem tak
“příbuznía blízcí vtom, kterýž vše k sobě
táhne. 'l'ato shoda srdcí velikých lidí,
kteří k témuž dílu dle prozřetelnosti Boží
ruce přiklz'tdaji,jest výplodem one svaté
mocně prosby Pána Ježíše: >*]T)I"OSÍITI'l'ě,
Otče i za ty, kteréž jsi mi dal, aby byli
jedno jako i myl/z.

ptolice. Doložil, že jest rozhodnut (ln
Ríma putovati a tam o schválení řádu
poustevníků 'Fardonských se zasaditi.
Přikladná byla jeho poslušnost ku svatí"
církvi, s jakou ihned '.Ilardon opustil,
příkladná však i jeho vytrvalost, s jakou
zůstal věren svemu způsobu života, jenž
byl Bohem jemu určen.

Svatá Terezie, u níž moudrost ve
službě lásky plála, použila otevřenosti,
s kterou muž tento nejsvětější tajemství
svého života jí sdělil, ku prospěchu
reformy. Moudrost j ejí využitkovala tohoto
případu, láska radila a prostota měla jen
to jediné na zřeteli: Oslavení Pána.
Proto odpověděla s utěšujícím klidem
a povznášející pevnosti; »Můj otče,
oznámím Vám dnes něco, po čemž se
již dlouho tážete. Usilujete o potvrzení
věci, pro niž to není určeno, proto jest,
nadarmo Vaše přičiňování. Nabízím Vám
stav podobný, který již po mnohá století
dobře působí a nyní podivně zušlechtění
zkvétá.<< Na to předložila mu prvotní
pravidla řádu milé Pani z hory Karmel,
nezatajivši, že papež Eugen IV. je zmírnil,
nyní však že ku obnovení prvotní přís—
nosti došlo a několik klášterů panen—
ských v tomto duchu zařízených již stojí,
ano i první mužský klášter v Dirvelu
již zkvětá. P. Ambrož přečetl stanovy,
prostudoval je dobře, a že v nich právě
to nalezl, po čem již tak dlouho toužil,
vyjevil světici, že bez odkladu jest ochoten
do řádu karmelitů vstoupíti a samotu
v )ástrraně, již mu princ „Ruy-Gomez
daroval, řáduku založení nového klá
štera ponechali.

Svata '.l'erezíe plesajíc nad získáním
tak spravedlivého sluhy Božího,snažila se,
aby v brzku obdržela. dovolení ku přijetí
tohoto zámku &ku založení nového kon—
ventu, do něhož P. Ambrož se svým
soudruhem, jenž od něho odloučiti se
nechtěl, přijati býti měli. Biskup i\vílský

Í mocně ji v tom poderoval a tak v brzku
_ přání její vyplněno.
!

Ambrož vyprávěl světici s otevřeností ;
čistě, pokorně duše svůj příběh a
bolestíplný život; onu cestu skrze zmatky
nejrozmanitějších poměrův až ku klidu
naziravého života, z jehož teplého, hojně
ovoce pro věčnost přinášejícího klínu,
nyní opět vytržen byl rozkazem svaté

Ze se božská .Prozřetelnost stará
víc a více o reformu, bylo jasno den ze
dne, nebot“ přicházeli a o přijetí prosili
mužové, o nichž žádný by se toho byl
nenadál. "Pakbyl přijat na snážnou prosbu
i Baltazar a Jezu, jenž spíše zdál se býti
reformě na závadu než na prospěch, a
přece tak velmi řád povznesl. Byl jeden
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“znejslavnějších kazatelů své doby a na
dvoře Filipa Il. velice ctěn. Než sláva a
lesk cti světa neoloupilyjej o pokoru
srdce, která. ustavičně toužila skrytě žíti.
Svou svatou žádost do přísného řádu
vstoupiti zjevil .P. Antonínu, a poněvadž
Bůh Bohem poker-ných jest, rozpadly se
překážky, jež zprvu přijetí jeho odpo
rovaly samy sebou. Vřele děkovala svatá.
Terezie za tento nový přírůstek svého
řádu. V .Pastravě byl nyní P. Antonín
a Jezu převorem a s velikou okázalosti
přenesl 'l'ělo Páně. do nově zřízeného

domu, při kteréž slavnosti P. Baltazar
měl skvělou, srdce jímající řeč. Slavnost
tato nebyla pouhým lákavým pozlátkem
pro oko & ucho, ale slavností, jež hoj
ného ovoce přinesla. Brzo po ní při

hlásilo se do kláštera mimo jednoho
šlechtice, mnoho jiných mladíků. Rád
utěšeně zkvétal & život duchovní doko—
nalosti v něm.

V Manzeru po odchodu 'P. Antonína
do Pastrany byl ]). Jan z Kříže ustanoven
vikářem.

(P. d.)

Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMITJAN WEINBERGER.

XVII. Na křtiny.
(Obrázek 7. missií mezi protestanty.)

Činnost katol. duchovního správce
v krajinách většinou protestanty oby—
dlených jest v mnohé příčině rozdílna
od činnosti v uzavřeném katolickém
území. Nejenom že pracně musí sbírati
příspěvky na stavbu kostelů, škol a sirot
činců a ustavičně křesťanské dobročin
nosti se dovolávati, ale jest mu i zá—
pasiti s protivenstvím všeho druhu.
\'lažnost některých katolíků, smíšená
manželství, odpady od katolické víry
působí mu mnohon trpkou chvíli.

'/,e však vedle toho i všelico po
těšitelného se stává, nelze popříti. Důkazy
zvláštní věrnosti ve víře, Čilá horlivost
v konání křesťanských povinností nejsou
řídky. Jako všude: světlo a stín. K tomu
druží se obtížná duchovní správa sou
věrců po různých osadách roztroušených.
Stůjž zde obrázek takové missijní cesty
do vzdálené osady.

Je svátek sv. tří Králů a tuhá zima.
Z rána přinesl listonoš korrespondenční
lístek. V něm prosí jistý dělník za křest.
svého novorozeného dítka. Křest sám
není ovšem žádnou zvláštností, neboť
křtí se i jinde. Avšak v tomto případě
bydlí rodičové tři hodiny cesty od farní
osady. Na dlouhé uvažování není času;
odpolední služby Boží se jednoduše od

Ško'n B. 8. P. 1907.

' kážou. Po obědě stojí vůz přede dveřmi.
Starý >>Janek<<s červeným nosem sedí
na kozlíku. ]i'arář & učitel, jenž při ta
kových příležitostech jest jeho věrným
průvodcem, vystoupí na vůz Ekzhurta
ujíždíme po zimní, ledové silnici. Stíplavý
vítr severe—východní ovívá. nás ne právě
příjemně. Inu, není to větřík májový.
Avšak co dělat? Jenom nepozby'ti hu
moru, povinnost volá!

Čím déle jedeme, tím je silnice.
hladší a kluzčí. Povoz kolísá. se strany
na stranu. »Sestoupit .'<<volána nás Janek,
»nyní jest jízda nebezpečna.< Také dobře.
Jdeme nyní pěšky za vózem, až jest zase
silnice prosta ]edu. »Vystoupittx volá.
zase Janek. To se Opakuje několikráte.
Jestě půl hodiny a pak jsme u cíle,
u osamělého to domku v březovém lese.
Nejprve však je třeba jeti úzkým úvozem.
Ale běda! Gesta v úvoze je sám led.
'/,de netřeba úřední tabulky s nápisem:
»Zde se zapovídá jezditi koňmo, s vozem,
hnáti dobytek atd.,<< neboť je to zhola
nemožno.

('Je nyní? Možná, že by náš bodrý
starosta v takovém případě moudře řekl:
»Mili sousedé, musíme tu věc náležitě
a klidně uvážit,i.c J\IIO, milý starosto,
rozvažlivost a klid jsou prvními cnostmi
občanskými a tu a tam se velmi dopo—
ručují. Avšak my nemůžeme přece klidně

14
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čekali, až led roztajel To může ještě
dlouho trvali ! Proto musíme dále. Napřed
pošleme vozku s koněm a vozem zpět
do nejbližší osady a vložíme mu na srdce,
aby zůstal střízliv až do našeho návratu.
.lanek přilakuje sebevědomě a již jede
zpět.
. My se zatím namáhavě ploužíme

dále. Brzy leží na zemi farář, brzy učitel.
'Ifo nás nezastrašuje. Smějeme se v ta
kovem případě. druh druhovi. .liž se
stmívá, když jsme konečne u cíle. Unaveni
obtížnou cestou a častými nárazy na
ledovou půdu vstupujeme do světnice..
Rodina sedí s kmotry a hosty u kouřící
kávy, které by snad jenom poeticky nále
žeti mohl název >>mokky<<.Ve skutečnosti
tato smíšenina z bobu a rozdivneho zrní
onoho »voňaveho<< poznačení nesnese.
Talíř, obložený bílým chlebem a koláči,
zve na hostinu.

Nejprve blahopřejeme šlaslnemu otci
k novému svetoohěaim a tiskneme mu
srdečně ruku. l'olom odložíme beraníci
a plášt.7 svlekneme rukavice a zasedain'ie
ke stolu, abychom se posilnili. ,I'ije se
káva. Abychom se sami nemuseli nama—
hati, naplňuje přívětivá. ruka našeho
hostitele naše šálky. Nápoj, smíšenina
lo černě >>kávy<<,mleka a cukru, jest
obstojná. »7, nouze, nikoliv z vlastního
popudu“ pijeme druhý, třetí, ano i čtvrtý
šálek, potom však bráníme se rázně
proti dalším útokům. Prosím vás, kdo
pak může závoditi s cejchovanýn'ii, kávo— *
vými tetkami, které teprv po šestém *
šálku patřičnou chut“ dostávají? Konec
tedy!

Nyní se stůl uklidí, náčiní křestní
vyndá se z cestovní kabely a posvátný
úkon počíná. »Jak se má to dítě jmeno
vati?<< >>()tto.<< Mlčky a uctivě
pozorují přítomní obřady svateho křtu.
»Křtím tě ve jménu (ltce, Syna a Ducha ,
svateho.<< Nový úd byl do církve přijat.
Náčiní se zase složí a po krátké chvíli
vydáváme se na zpáteční cestu. Ale jak ?
Kdyby jenom nebylo kluzké-ho úvozu ! Než
mužně vpřed! »l)olů to půjde snadněji
jak nahoru,<< míní otec dítěte, jenž, maje. ,
krátkou dýmku mezi zuby, nás kousek
cesty vyprovází. A,má pravdu; sotva že
své mínění pronesl, válí se už učitel na.
ledu, taška s křestním náčiním několik
metrů předešla. »Máš—líneštěstí , o posměch

se neslarejgx pravi přísloví. 'Aasn'lal jsem
se srdečně, vida sveho věrného druha
kutáleti se po zei'ni, ale nemohl jsem
za to. Situace byla tak komická, že jsem
nemohl smíclm se zdrželi. Na štěstí vy
vázl soudruh bez urazu. Povstal zase,
vzal tašku na ramena a tak jdeme, krůček
za kročkem, dale. Jde to však špatně.
lÍtrpně dívá se měsíc na osaměle po—
cestné, nemůže však pomoci.

Abychom zabránili dalšímu kulálení,
vylezlij sme navysokýbřeh uvozu, v naději,
že snad po sousedních polích se rychleji
dostaneme vpřed. Stastně přebyli jsme
drátěnou ohradu. Ale běda! Po zmrzlých
velkých hrudach zeraneho pole jde se
to ještě. hůře. Přelezeme tedy drat epět
avracíme se do i'ivozu.Opatrně spouštíme
se po příkrém svahu dolů. Slez-ání připo
mnělo nám jistý výjev z let dětských.
.lako chlapci klouzávali jsme se »na
bobečkua a přitom držívali jsme v rukOu
silný klacek, abychom udrželi rovnováhu.
Proč bychom se tedy nyní jako povyrostlí
hoši nepokusili o tentýž umělecký výkon ?
(Zousmnoveno, ihned provedeno. ](lacky
našli jsme. brzy. „\ šlo to dobře. Několik
lehkých nehod se sice přihodilo, ale ty
nás neodslrašili. Konečně dostali jsme
se ven z ledOVél'lO obvodu, klacky za—
hodili, i'iarovnali sve stuhle údy a po—
spíšili k l'iospodě, kde starý Janek nás
očekával.

A skutečne, slaroch sedí dosud
u teplých kamen; nemohl však své staré
náruživosti odolati, a jak se později
ukázalo, vypil slušnou částku lihoviny.
Následek toho byl, že se mu nápadně
svítily oči a že sotva stál na nohou.
Dostal ovšem podařenou důtku, že našeho
napomenutí neposlechl, ale bylo bohužel
pozdě. Snad nám vytýkáš, milý čtenáři,
že jsme neměli starého hříšníka přiváděti
do blízké příležitosti ke hříchu. To jest
pravda. ;\ le kde měl stavech na nás čekati ?
Příbuzných tan neměl a po zamrzlé
silnici několik hodin se procházeti také
nemohl pro své staré údy a třeskutou
zimu. Nebýtí ledové cesty v úvoze, mohl
s nami popíjeti sladkou kávu na křtinách.
('lstatně podle nejnovějších lékařských
výzkumů je prý káva i'iebezpečnější než
alkohol a mimo to byl Janek od nás
napomenut ke střízlivostí. Prosíme tedy
za odpuštění!
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Janek vyšel se svým svítícím nosem
ven, aby zapřahl koně, my pak poručili
jsme si každý sklínku čaje s rumem.
Co jsme měli dělati ? Nápoje bez alkoholu
nebylo lze dostati, kávy jsme již užili
dost a dost a voda byla by bývala za
daných okolností zrovna škodliva. Pro
síme tedy i zde za odpuštění!

Zatím byl Janek venku hotov a
oznamoval nám to hodně se potáceje.
Zaplatili jsme svůj a Jankův účet, vsedli
do vozu a po několika nepatrných pří
hodách dostali jsme se o devíti hodinách
šťastně domů.

XVIII. Z denníku missionářova.
12. června.

Dnes — píše missionář Norbert
Weber v německé východní Africe »—-—
podnikneme krátký výlet na pohoří
Masasi, do osady Mipingo jménem,
kde se ze země dobývá sůl. O 8 hodinách
ráno vydáme se na cestu. Za půl třetí
hodiny stojíme na úpatí zmíněného po—
hoří. Kopce jsou většinou holé, jen tu
a tam lesem porostlé. Nejvýchodnější ze
tří nejvyšších k0pců, Mkvera, jest úplně
holý. Je 700 m vysoký, ostatní dva přes
900 m. K severovýchodu zabíhá pohoří
Masasa v širou, vysokými skalisky pro—
rvanou rovinu.

Po delším bloudění a hledání při—
cházíme do Mipinga. Chatrče pozůstávají
ze střechy z trávy, která stojí na kolech.
Z předu jest chatrč otevřena, v zadu jest
chráněna proti větru, dešti a paprskům
slunečním stěnou z trávy. Před chatrčemi
kupí se hromady šedého písku, zbytky
to dobývání soli. Mezi hromadami stojí
na tyčkách cedidla z vrbového proutí.
Do cedidla nasype se solná země a polévá
se vodou, která dole stéká do hliněného
džbánu a sůl vylučuje. Na to se voda
zase vypaří, což se několikrát opakuje,
načež zůstane na dně pěkná, čistá sůl.
Obyvatelé dávají sůl do malých měchův
& roznášejí na prodej.

Jdeme dále k místům, kde se dobývá
solná země. Chatrče, kde se sůl od země
odlučuje, stojí na břehu říčky, která za
horkého počasí vysychá a jenom pod
zemí proudí. Voda k dobývání soli po
třebná čerpá se pak z hlubokých jam
uprostřed řečiště. Solná pole leží však
poněkud stranou v dolině, kde v době

doštfni voda se shronntžd'ujo, ale neteče.
Z vody vystupuji tu a tam ostrůvky na
způsob písčin velikosti až i desíti metrův
a na nich bliští se bílé solné krystaly.
Černoši seškrábávají solnou kůru s po
vrchu země a snášejí na hromádky. 7,a
suchého počasí polévají černoši zemi
vodou, aby sůl dostali na povrch; když
se voda vypaří, objeví se na polévaném
místě bílé skvrny soli.

Vy'ptáváme se černochů na původ
soli. Dovídáme se, že se solná země ne
nalézá v hlubině, nýbrž na povrchu a
že bezprostředně po deštivém počasí,
když voda odtekla, dobývání soli jest
nejvýnosnější.

Po mém náhledu dlužno příčinu,
proč právě v oněch místech sůl se vy
skytuje, hledati v rostlinách, které chráníce
půdu před suchem solnou vrstvu vylučují,
která pak lehkost ze vzduchu ssaje a
podržuje. (Jernoši trávu na mnohých
místechvspalují, potom dostavuje se doba
dešťů. 'Bíčka, která solnatou krajinu pro—
téká a sotva 1[„,—1metr hluboká jest,
přetéká. brzy a zanáší vody se solí smí
šené do dolin na druhém břehu. Přestal-li
déšť, klesá voda, avšak ona, která vy—
stoupila z břehů, nemůže zpět do řeky.
Vypaří se tedy a sůl usadí se na dně,
s bahnem a pískem smíšená.

Velmi spokojeni vydáváme se asi
o 12 hodinách opět na zpáteční cestu,
avšak poněkud jiným směrem. Cesta
vede nás blíže k holému kopci Mkvera.
Nedaleko vidíme podloubí, které si byl
udělal kterýsi černoch. Na kolech 4- na
vysokých _pnou se nahoru fazole a na—
hoře tvoří střechu. Brzy však jde se
vysokou travou, která se nad našimi
hlavami sklání. Po 1l/a hodině přicházíme
na místo, kde dříve stála škola pod ko
šatým jasanem, jenž svou obrovskou
listnatou střechou daleko stíní. Od tohoto
jasanu (mpumbe) má také blízká vesnička
své jméno a zove se Pumbe.

Odtud jde se dlouhým údolím
k obrovskéskále, jménem Matumbu si,
která z křovin svým mohutným hřbetem
vyčnívá. Cesta vede právě přes tohoto
skalního obra. Vyšplhali jsme se nahoru
a měli jsme odtud překrásnou vyhlídku,
zpět na pohoří Masasi, a v před na skály
Majehe, kterými „další naše cesta vede.
Skála Matumbusi je sice holá, ale na

14*
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jejím úpatí bují rozdivne zajímavé. rost
linstvo. Tak na příklad na jednotlivých
místech rostou keře, které vyjma barvu,

štívěho počasí a slunce nepřetržitě na
, skálu praží, důkaz to, že ve skále nalézá
3 SO pl'čLlIlCll.

která jest bělavá, ohonu slonově velmi ;
se podobají. Z těchto keřů dělají černoši
pometla, ale jiným způsobem, než naši
pometláři. Utnou peň &na jednom konci
tak dlouho oklepávají, až se rozestřepí
a pometlo jest hotovo. Jest pěkně kulaté
a vytrvalé zároveň, a když se upotřebí,
uřízne. se třepení a konec pně se okle
pava vedle.

.Nahoře na skále jest malá pro
hlubeň, asi půl metru v průměru a. pět
centimetrů hluboká, naplněná vodou,
ačkoliv už celé měsíce uplynuly od de—

!|......I;
A'AAAI—AA

|
1.

A

Třídenní duchovní cvičení pro
“dívky a paní v klášteře ctihod. sester
dominikánek v Klimkovicích započnou
letos 13. července večer a ukončí se dne
16. července dopoledne. llčastnice račte
se přihlásiti včas a přijeďte pokud
možná 13. července odpoledním vlakem
buď do Polánky nebo Svinova. O povozy
bude postaráno. Přihlášky přijímákonvent
sester dominikánek v Klimkovicíeh.

Prosba. Letos pořádá se druhá
česká pouť do Lurd. První česká
pout“konaná r. 1903 měla veliky úspěch.
Kdo by se této pouti chtěl osobně účast—
niti, nechť se přihlásí u duchovního vůdce
co nejdříve. Kdo by však nemohl osobně
se súčastniti této pouti, může tak učiniti
jiným způsobem — almužnou. U pořa
datelstva této pouti hlásí se někteří elm
dobní poutníci, kteří by velmi rádi do
Lurd putovali, ale nemají tolik peněz.
Aspoň několika takovym hodny'm ctítelům
i\íariansky'm může se vyhověti, jakož se
stalo při první pouti do Lurd, když totiž
jiní almužnou budou nápomocni. Kdo by
tímto způsobem chtel příspěti, stává se
účastníkem této pouti duchovně, a budou
se za dobrodince takove konati v líurdech
modlitby a mše sv. sloužiti. Nuže velmi

Asi 10 metrů hlouběji stéká
se voda v nádržce, asi 10 metrů široké
a velmi l'íluboke. \f'oda jest poměrně
\elmí studená. nechutná však valně,
ježto jest keřínami a nestlinou podobnou
řeřiše pokiyta Sem pry jednou se vv—
šplhal slon, aby se napil, utonul pry
však v hlubině. Když osada Lukuledi
neměla ještě žádné studně, chodili prý
sem černoši, tedyr dobre 21/2 hodiny
daleko, pro vodu. Večer () 5 hodinách
byli jsme opět na své milé stanici
v Lukuiedi, unavení sice, ale s výsledkem
cesty spokojeni.

prosí pořadatelstvo, aby ctitele Marianští
sebe menší almužnou na tento účel
ochotně přispěli. Při první české pouti
do |,urd obrátil jsem se v této věci pro—
sebně pouze na kněze a sešlo se přes
700 K. Vydání bylo ovšem větší, a sice
1.080 K, neboť třem poutníkům platila
se cesta celá, tedy 3krát 260 K = 780 K,
dvěma účastníkům po 100 K = 2.00 l\'
a jiným některé vyhody : 100 K. Za
každý sebe menší dáreček voláme napřed
srdečné »Pán Bůh zaplaťte Jménem
pořadatelstvaI eopold lxolísek, íaiář,
duchovní vůdce.

Obětavost. Před málo desetiletími
vystoupilo na kolbištč veřejného života
s novými sociálními názory několik lidí.
(.lhtěli reformovat a dovolávali se pomoci
všech nespokojených. Veřejnost odbyla
je málo slovy: »Několik snílků nezmění
skutečnosm — Dnes chvěje se táž ve
řejnost před násilím a zvůli »těehto ně
kolika sníiků<<. Soc. demokracie vyrostla
z dětských šatiček, vyspělá v muže -——
a nepodceňujeme její sílu! — slibuje
růsti v obra. Zaraženi táží se všichni po
tajemství její síly. Odvažuji se dnes
tajemství to jmenovati. Silon soc. demo—
kracie jest obětavost soc. demokratů!
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Každý organisovaný muž je si vědom
své povinnosti k organisaci. In unitate
salus. V jednotě je síla. At“ již dobro—
volně či nuceně »soudruzia jdou za
jedním cílem, obětují své halíře, obětují
své rodinné štěstí, obětují své osobní
(ne vždy ovšem) pohodlí. ]:)řipomínám
jen jejich obětavost pro tisk strany.
V Německu soc. listy před 2 roky získaly
47.380 nových abonnentů, před rokem
58.870 a r. 1906 158.638 abonnentů.
Zvláště agitační práce žen přivedla tento
kolosální vzrůst tisku demokratického.
Dle posledního udání obnáší dnes soc.
dem. tisk 837.790 odběratelů — co čte—
nářů, nezvěstno, ale v každém případě
počet jistě enormní. Tisk vynesl straně
(za inserování a přeplatné v předplacení)
1,016.536 marek! rl.“akpracuje, tak obě—
tuje sociální demokracie svým zájmům.
Mimoděk cítím. pokušení uvésti v porov—
nání tisk náš katolický sjeho abonnenty.
Nesmím však svoliti, abych snad mnohého
nerozplakal nad liknavostí v našem táboře.
l)ií'íicile satiram non scribere! — Na—
říkáme na kritické, vážné časy a nemáme
porozumění, že obětavost jest jedinou
záchranou. Ne nářkem, ale činem za
chrániti se dá. Obětavost katolickému
tisku! P. M. Modem“ Voňavkaa. ss s

Papežská barva. Doposud platívala
za papežskou barvu žluto-bílá, a proto
vyvěšovaly se u nás o papežských slav—
nostech žluto—bíléprapory. Před nedávném
začal o tom spor, jsou-li barvy tyto,
správné, a z Ríma sděleno: barva červeno- .
žlutá jest barva města Ríma, ale barva
žluto-bílá jest papežská.

Podivný sňatek. V divadle Murray
v severní Americe dohráli právě večer
oblíbenou činohru »l_.oupežník<<. Dříve
než spadla opona, objevil se na jevišti
ředitel divadelní a žádal obecenstvo, aby
laskavě čtvrt hodiny posečkalo, že bude
slaviti svůj sňatek slečna X., herečka,
s panem Y. hercem. Sotva ukončil,
vpadla hudba a hrála oblíbenou arii, již
dle amerického zvyku přítomní spolu
pískali. Za chvilku zdvihla se Opona,
na jevišti stáli všichni členové divadla
v polokruhu a uprostřed byla nevěsta
v bílém šatě, ženich černě ustrojen a
před nimi protestantský pastor, který
předkládal předepsané otázky a snou
bence sezdal. Po ukončení sňatku vy

stoupil opět ředitel a žádal obecenstvo,
aby provolalo novomanželům tříkráte
hřímavé »hurrá<<, což se i stalo. ()pona
pomalu se spouštěla a zabalila jeviště,
na němž odehrál se jistě nanejvýše nc—
d'ůstojně tento posvátný úkon.

Nedostatek kostelů. lioku 1880
vydala evangelická konference v Berlíně
úřední, tedy úplně spolehlivou zprávu
o náboženských “poměrech mezi berlín
skými evangelíky. Dle ní bylo tam "26
procent dětí beze křtu, polovice všech
sňatků byla uzavřena jen před světskými
úřady, 80 proc. pohřbů bylo beze všeho
církevního zažel'ínání. 'l'yto hrozné číslice
přece některým otevřely oči, a hlavně
německý císař Vilém II. všude hlásal,
že nezbytně potřebí vystavěti více novy'ch
kostelů. Na jeho popud sestavilo se
komité av krátké době vystavěno v Berlíně
22 nových evangelických kostelův. '[Ičínek
se brzy dostavil, nastalo rozhodné zlepšení
ve vykonávání náboženských povinností.
A my katolíci??

Vídeňský spolek pro stavbu ko
stelů '.l'ento pro Vídeň velepotřebný
spolek měl během roku 1096 337.598 K
příjmů, vydání obnášelo 123.61—1'ÍK,tak
že zůstalo 31. prosince 1905 v pokladně
213.984 K. Letos míní spolek stavěti
tři nové kostely, a sice v Hetzendorfě,
v Simmeringu a Baumgartenu. Se stavbou
hetzendorfského chrámu Páně započne
se co nejdříve & spolek věnoval k tomu
účelu 150 tisíc K. Chrám má býti letos
dostavěn a bude zasvěcen ltůžencové
Panně Marii; okolo něho budou zřízeny
velké sady, v nichž budou jen výlučně
ušlechtilé růže. Tak oslavují horliví
vídeňstí katolíci božskou Matku!

Horlivost Poláků. V městě Pozí'íani,
v pruském Slezsku, vykonává ze sto ka—
tolíků 93 „velikonoční zpověď a svaté
přijímání. Na venkově přijdou všichni
bez jediné výjimky. Posty zachovávají
se vesměs přesně. A u nás?

Obyvatelé Vatikánu. Nedávno bylo
provedeno sčítání všech lidí, kteří bydlejí
ve vatikánském paláci římském. Jest jich
4.25, kteří tvoří farnost pro sebe. Farářem
jest vždy sakristán (kostelník) domácí
kaple svatého Otce. (10 do bytů zřízenců,
kteří jsou ženatí, budou vystaveny nové
místnosti pro ně v zahradách, aby se
získalo více místa ve vlastním paláci.
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Řád sv. Voršily v Praze oslavil
důstojně třídenní pobožnosti stoletou pa—
mátku svatořečení zakladatelky své svaté
Angoly z Meriči, která roku 1537 založivši
z rozkazu Páně řád svůj na ochranu mlá
deže ženské v italském městě Brescii, ne
chtěla ze skromnosti mu dáti jména svého,
nýbrž postavila jej pod ochranu sv. panny
a mučednice Voršily; proto řeholnice řádu
toho Voršilky slují. Voršilky pražské zvolily
k oslavě té den 31. května, kdy církev sv.
památku její uctívá, a pak dny 1. a 2. června,
ač Angela pro nevšední ctnosti své a zázraky,
které se na přímluvu její staly, dne 24. května
1807 od papeže Pia VII. za svatou vy
hlášena byla. Za tím účelem byl chrám Páně
bohatě ozdoben, zvláště presbytář podobal se
překrásné zahradě. Na hlavním oltáři skvěl
se vkusně ozdoben a ozářen elektrickým
světlem obraz svaté zakladatelky-matky
Angely. Slovo Boží bylo v těchto třech
dnech hlásáno věhlasnými kazateli v obou
zemských jazycích. Všecka tři kázání česká
laskavě převzal vdp. inful. převor řádu
maltanského Fra Jos. Hamršmíd, německé
kázání měl první den vdp. Dr. Schneedorfer,
druhý a třetí den vdp. P. Roller T. J. Po
ranním kázání byla sloužena pontifikální
mše svatá, po odpoledním bylo požehnání
Návštěva kostelíčka byla četnější než jindy.
Žákyně &chovanky z dávných dob, obdrževše
pozvání, jež školním dítkám rozdána byla,
přišly uctít svatou matku Angelu, pod jejíž
ochranou šťastné mládí strávily, když školu
voršilskou navštěvovaly, přivedše s sebou
dítky své, mnohá z nich i muže svého. Se

zvláštní vroucností pčly žačky, chovanky,
řeholnice-učitelky, matky píseň na počest
sv. Angely jistou ctih. Voršilkou složenou
„K trůnu Tvému, Hospodine, z pokorného
srdce plyne chvalozpěv náš v dnešní den.
Ve svatých Tvých Tebe ctíme, v Angele
Tě velebíme. Ty v ní budiž oslaven.“ —
Klášter sv. Voršily v Praze založil s vel
kými obtížemi roku 1897 školu českou,
která utěšeně zkvétá, čítajíc nyní 5 tříd,
3 třídy měšťanské a pokračovací kurs pro

“dívky školou nepovinné. Kéž svatá matka
Angela žehná i tomuto novému dílu a
hojných dobrodincův a schopných údů k vy
učování mládeže vyprosil Ku přijetí dívek
do řádu Voršilek není třeba věna, vyžaduje
se však pravé povolání a ctnostný život.

F. A.

Podivná spravedlnost. V Rímč
žaloval rozhodný katolík Mazelli redakci
jistého humoristického listu pro urážku
náboženství a svatého ()tce. Ač podal
žalobu v prosinci, přece doposud se nic
nestalo, nýbrž naopak, dal si žalobce
předvolati dvakrát soudní prokurátor a
jednou i sám ministr spravedlnosti, &
žádali ho, aby vzal žalobu zpět, což
však učiniti žalobce rozhodně odmítl.

Drahocenné varhany. Kostel »kře—
stanske vědy“ v Bostonu, největší a nej—
nádhernější v celých severoamerických
Spojených Státech má také převzácne
varhany, které stálý 200.000 korun. \-"0
včži, ktera jest 221 step vysoka, jes-|,
zvonova hra o jedenácti zvonech, z nichž
největší váží 4000 liber.——/ZWYT\_.-.

Dikůvzdáni božskému Srdci Páně.

Z Okolí Rajhradu. Nejvroucnější díky
vzdávám nejsv. Srdci Pána Ježíše a nejsl. Srdci
P. Marie za pomoc v těžkých nesnázích. Rovněž
buďte diky vzdány sv. Josefu, sv. Antonínu Pad.
a sv. Janu Nepomuckému za jejich přímluvu

K. M. B
Z Olomouce. Plně svuj slib vzdávám nej

vřelejší díky Panně Marii za milosti a pomoc
nmč v těžkých a beznadějných chvílích udělenou.

F. X.
Z Budějovic (Čechy). Plním slib učiněný

a vzdávám ncjvroucnější díky božskému Srdci
Páně, neposkvrněnému Srdci P. Marie, sv. Josefu
a sv. Antonínu za vyslyšení jisté prosby. N. N.

Z Brna.. Vroucné vzdávám diky sv. Anto
nínu Pad., velikému divotvorci za pomoc při
nalezení ztracené věci. Fr. 0.

Z Brna. Prosba má v nemoci mé byla vy
slyšena, nebo jsem již tak dalece zdráva, že mohu
pracovat. Proto buďtež nejvroucnější díky vzdány
nejsv. Srdci Páně, bl. Panně Marii a sv. Josefu.

A., dělnice.
ZRakous. Plnícslib dávnoučiněnývzdávám

nejvroucnější díky nejsv. Srdci Páně a nepo
skvrněnému Srdci Panny Marie, sv. Josefu a sva—
tému Antonínu Pad. .za uzdravení z nemoci a za
vyslyšení prosby. Čtenářka, „“.Školy

(. G(ř'TĚ %



Chovej v úctě, duše drahá, Duše drahá, z lásky k tobě

Mozo— KŘÍŽ. .roo—

svaté kříže znamení, ! dal se na kříž přihíti,
|

kterým ti dobyto blaha ' za tvé hříchy zvolil sobě
a zjednáno spasení. na něm Kristus umříti.

Kříž ať ti vždy připomíná Kříž svůj zde ti odporučil,
lásku Boží nesmírnou, abys jej uctívala,
že smazána jest tvá vina, že se na něm pro tě mučil,
na něm obětí smírnou. stále pamatovala.

Tu oběť smírnou za tebe Rozvažuj tu lásku věčnou,
Ježíš Kristus vykonal, kterou Bůh tě miloval,
za oběť podal sám sebe, uctívej kříž s myslí vděčnou,
život svůj obětoval. na němž za tě život dal.

Ten svatý kříž Kristův ctíti
nikdy-li nepřestaneš,
záruku v něm budeš míti,
že se v nebe dostaneš. F. Fmi/il.

Duše ve hříchu smrtelném.
(Hlavní úmysl)

. ýsl tento jest jeden z nejmilejších úmýslů nejsv. Srdci Pána Ježíše,
a proto jej při všech modlitbách na zřeteli iníti máme, abý totiž se

' týto nešťastné duše obrátily a pokání činilý. !( tomu cíli se tento
měsíc modleme & sebezapírejme za takové duše, abý roztrhlý pouta
hřichův a vybředlý z otroctví ďábla ke svobodě dítck Božích. Jak

krásní býli andělé, jak dobří a blažení! Býli obdařeni posvěcující milostí a.
mnohými dokonalostmi. A co způsobil jediný hřích pýchý u mnohých z nich!
Jak hluboký býl pád mnohých andělů! Ztratili všecku krásu, ztratili milost lšoží,
býli zavržení od tváře Boží do propasti pekelně. »Bůh hřešícím andělům neod
pustil, ale pekelnými provazy je do pekla výdal k mučení.» (2. Petr. 2. d.)
Podobně padá duše Spravedlivá, dopustí-lí se hříchu smrtelného, stává se ne
přítelkyní Boží a vinou věčně smrti.

Jak dobře se měli první lidé v ráji, dokud trvali ve stavu milosti Boží !
I oni měli posvěcující milost, býli svatí a spravedlivi, býli dítkami Božími a dědici
věčně blaženosti; měli veliké vědomosti a vůli nezkaženou, neznali bolestí ani
smrti! A co z nich učinil jediný hřích? Ztratili milost Boží, stali se nepřáteli
Božími, ztratili nároký na blaženost věčnou v nebi a stali se hodnými věčného
zavržení, rozum jejich se zatemnil, vůle jejich naklonila se ke zlěmu, propadli
nemocem, a konečně časné smrti. '.l'o způsobil hřích neposlušnosti jejich. To vše
se opakuje u každé duše, která ze spravedlnosti upadá do těžkého hříchu. () co
to musí býti zlého, ten těžký hřích! A přece tolik duší do něho upadá a v něm
hýne! Kdo bý se neustrnul nad ubohými dušemi tak neštastnými ? Kde jest pro
ně utrpení a smrt Sýna Božího? rl'ovše ztraceno! Ztraceno jediným těžkým hříchem!

Jak blaze býlo marnoíratněmu synu, dokud býl hodným a dlel v domě
otcovskěm! A co učinil z něho hříšný život? rl.“ulákemse stal, promrhal vše co
měl, otrokem se stal, neměl oděvu ani pokrmu, neměl pokoje ani v nitru svem.
Jak nešťastným se stal, a to hříchem! Jemu podobá se každý člověk, jenž odvrátí
se od Boha a začne sloužit světu a hříchu. Promrhá všechny nadpřirozemi statky;
ztrácí svobodu svou, a být? i oděvem býl přioděn, přece jest olrhaným, nahým
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žebrákem před Ilohem, a byt' by měl pokrmu hojnost. a nápojů drahých, přece
jest liladov a žízní trápen, nemaje pokoje, jsa štván hlasem svého svědomí! A co
takových nešťastných lidí chodí světem!

Strašná nestvůra jest každý těžký hřích, drakem sedmihlavým, sršícím
oheň a jed, jímž otravuje vše, co přijde s ním do styku. A přece se lidé této ne
stvůry nebojí a vydávají se jí v oběť. Nelíbí se jim svoboda dítek Božích a stávají
se otroky hříchu. Kdo hřeší, stává se otrokem hříchu, dí slovo Boží. Nechtějí lidé
nésti jho Kristovo tak sladké a lehké, a proto dávají se dobrovolně poutat řetězy
ďábla. Ve stavu spravedlnosti měli pomoc v milosti Boží pomáhající &posvěcující,
mohli statečně bojovat proti úkladům ďáblovým a nyní ztrativše hříchem tuto
pomoc, stávají se mdlými, bezmocnými proti všem vášním a náruživostem. Leží
zraněni, opuštění jako ten člověk, jenž upadl mezi lotry, kteří jej oloupili, zranili
a napolomrtvého ležeti nechali. Rány jej bolely, štípaly, pálily, s krví tekoucí
utíkal i život jeho, a jistě by byl bídně zahynul, kdyby se ho nebyl ujal kolem—
jdoucí Samaritán. Ten milosrdenstvím hnut jsa vyčistil, obvázal rány jeho, ob—
čerstvil jej vínem a dal v opatrování, až by se uzdravil.

() duše ctnostné, spravedlivé, Boha milující buďte takovými Samaritány!
(.lhodíte okolo raněných, jste ve jejich společnosti, mluvíte snimi, pracujete, žijete
s nimi, jsou to vaši spolublížní ve stavu těžkého hříchu! Ujměte se jich, vy
svobodte je, zahojtc rány duše jejich, pomozte jim roztrhnoutí pouta hříchu, vy
kupte je z otroctví ďábla, chraňte je před zlým nepřítelem! Tážete se jak?
Modlitbou á sebezapíráním, kajícími skutky. Proste za ně, aby se k Bohu zase
vrátily, hříchu zanechali, pokání činili. Učiňte z nich zase dítky Boží a dědice
věčné blaženosti. Přičiňte se slovem i skutkem, aby se zase vrátili k Bohu jako
onen marnotratný syn kající, aby po zkroušeném vyznání hříchů zase dostali roucho
milosti Boží, prsten lásky Otce nebeského, a bude nad nimi veliká radost. před
anděly Božími. Plesati bude nejsv. Srdce Pána Ježíše, že přece netrpělo a ne
krvácelo nadarmo za ně, že budou přece zachráněni a že mu věcnou chválu
vzdávati budou za prokázané jim milosrdenství.

() duše ctnostné, zachraňte, Spaste duše hříšné!

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým '.l'y sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdávat a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vši zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují '.l'obě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho—
slavené 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. Cnngr.
Indulg. ]2. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu za
obrácení a pokání duší hříšných 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! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši á národ náš česko
slovanský ! () sladké Srdce mého Ježíše, učíň, abych tě iniloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.t

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou ! (Pokaždé odp 300 dní. Pius IX. 18524
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (()dpustky

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

Heslo apoštolské: Modliti se a. pracovnti na obrácení hříšníků

Úmyslv srpnu: Duše vlažné.

Tiskem lieuediktinskc'i-k-nihtiskárnj' vil-lime.



Úmysly apost,_c>_1_átumodlitby.. " '.
V červenci modleme se za duše ve hříchu smrtelném,

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti“ papežem Piem X.) _

( Dne II Na slavnost: Úmysly: \
1. P- va. Theodora, op. (t):-33)._ Díky božskému Srdci za obdržení milosti.

Rady ve vlasti naší. Vítězství pravdynadc lží. Výchov a zaopatření sirotka.
2. U- Navštívení P. Marie. Dar pravé lásky k bližnímu. Návštěva ne

' . mocných. Ochrana nevinné mládeže. Zdar pouti mariánské. Moudrost.
3. bt- Sv. Phokas, m. (303) -— Dar bázně Boží. Za křesťanské dělnictvo.

„. Přemožehí pod'vratných zásad. Obrácení hříšníků. Katolické missie.
4. (“ SV. Prokopa, opata (1053) — Pohl-dání světem i radostmi jeho. Za

novosvěccnce. lšcta svatých patronů našich. Utlačovaní Slovanů 'l-kněz.
- 'SV. Cyrilla a. Methoda.. ap. slov. (869 21885). — Apoštolátsv.“Cýrilla

a Methodá. Církev katol. na Rusi. Sjednocení národův u víře katOlické.
6. S. Sv. Bohumila, kn. m. (1070). -— Nověvysvěcení kněží. Katolický 'tisk.

Obrana katolíků proti nevěrcům. Smír mezi národy. “i-kněží. Jednota.

?. N. Neděle VII. posv. Duchu. Předrahé krve Páně. ___Uctění umučem
l.)aně. Nábožné obcování mši sv, Obrácení hříšníků. Umírající. vlnatka.

8. 1'. Sv. Alžběty, král. portug. (1.336), ——Dobročinnost'k chudým. Bázeň
, Boží ve vznešených rodinách. Ochrana vdov & sirotků. '])uše v očistci.

9. U. Sv. Kiliana, bisk. m. Sv. Otec a biskupové naši. Požehnání katol.
podniku. Pokořcní nepřátel Božích. Apoštolát slova. Ochrana mládeže.

10. St. Sv. sedmero bratři, mně. (150) ——Statečné vyznání víry. Obrácení
v nevěrců. Dar trpělivosti. Pronásledovaní kněží. 1- rodiče. Dar rozumu.

11. C. Sv. Antonia M. Zachar—ie, vyzn. ---—Horlivost pro spásu duší.-Od
vrácení pohoršení od dítek. Služebné ve městech. Svěcení dne Páně.

12. P. Sv. Jana Qualb., opata (](l73)_.- Láska k nepřátelům. Povolání ke
stavu duchovnímu. Zemské kláštery. Odvrácení zleho. Křesťanské školy.

13. S. Sv. Markéty, p. a m. (26()). —- Touha po sv. přijímání. Přemáhání
pokušení. Dar čistoty a nevinnosti srdce. Duše v očistci. Dar pokory.

14..| N. Neděle VIII. po „. Duc/m“ochrana sv. Benedikta. _. Rád svatého
i Benedikta. Novosvčccnci. Nepřátelé stavu duchovního. Jednota a svornost.

15. | I). Sv. Jindřicha, cís. (102.41).--—Císař a král náš. Smíření manželů. Za
; , křest. zvcdcnost v rodinách. Zbožné &mravně vychováni dítek. 'l' kněží.r

16. 5L'. Panny Marie Karmelské. — Bratrstvo sv. škapulíře Karmelského.
% Zdar slavnosti. Věrné plnění povinnosti stavu. Naprávení zlých poměrů.

17. 'St. Sv. Aleše žébr. (fi-17). —- Láska k chudobě. Prokazování skutků milo—
t Y srdných. '.l“rpělivostv nedostatku. Výchov a zaopatření sirotka. Nemocní.

.18. U. Sv. Kamilla, zakl. ř. (1614) —-- Ošetřování nemocných. Za šťastnou
i volbu stavu. Povolání ke stavu řeholnímu. Milosrdní bratří. Dobrodinci.

19. TLP. Sv. Vincence 2 Paul., zakl. ř. 0660). »—Záchrana mládeže. Milo—
; srdné sestry. Napravení zpustlých dítek. Pomoc chudým. Dar svornosti.

20. ?S. !Sv. Jarolíma A-.-mil., vyzn. (1537) -— Důvěru v prozřetelnost'Boží.
[ Křesťanské školy. Dar čistoty, pokory a trpělivosti. Dar bázně Boží.

-21. ; N. ' Neděle IX. po sv. Duchu Sv. Praxedy, p. (_164). — Jednoty panen.
. i Skutky milosrdenství. Polepšení mnohých. .Přcmáhání náruživostí. 1-otec.

22. ! P. ISV. lVIaři Magdaleny, kajíc. (63). —. Dar pravé kajícnosti. Přemáhání
| zlosti a hněvu. Dar pravé moudrosti. Napravení mnohých. Dar slz.

23! I?. Sv. Apollionáře, bisk. 111.(St). ——-_Srdnatost obhájcům Boha, církve
i i a vlasti. Odvrácení řevnivosti. Obnova křest. společnosti. Ill. řád sv.Prant.

L Edpustlíllllltlntzakažiýíhrý lsňiylunaný na lytnúmysly. J



( Dne 2 Na. slavnost: Úmysiy:
24. St. 'SV. Kristiny. p. m. (300) __7.Dar čistoty a stálosti v dobrém. Zdar

katol. podniku. Katolické missie mezi pohany. Odvrácení zlého. jrodiče.
2.71!Č. Sv. Jakoba, st., ap. P. (ši-4). Za ducha apoštolského všem kněžím.

Pokoření nepřátel Božích. Pronásledovaní katolíci. 2 kněží. Dobrodinci.
26. kP. Sv. Anny, matky bl. P. Marie. -——Za větší úctu této světice. Zbožnost

v rodinách. Nádražní missie. Křesťanské dělnictvo. Nevinná mládež.
27.i S. Sv. Pantaleona, lék. m. (305) — Velepastýřověnaši. Za křesťanské

| lékaře. Věasné zaopatření nemocných. Ošetřovatelky nemocných. Mládež.

28. _!N. iveděze X. po 31).Duc/zu. Sv. Nazaria, Celsa a spolumuě. (56) _ Za
' odvrácení neznabožství. Jednoty sv. Josefa. Napr'avení zlých poměrů.

29. P. ISV. Marty. p. (84).—Spolek smiřujícíhosv. přijímání.Zdar schůzia
, _ pobožnosti. Povolání ke stavu duchmnímu. Plnění vůle Boží. Bloudící.

30. L'. iSv. Abdon a Senen., muč. (250). Trpělivost v pronásledování.
' Vítězství sv. cíik\e katol. Odvrácení zlého. 7dar pouti. Dar moudrosti.

31. S. Sv. Ignáce z Loyoly, zakl. ř.(1556.)—Horlivost v šířenícti a slávy
| ' Boží lev(uysvaO Ježíšovo. Zemřelí údmé katol. bratrstev. Studující.

\ Udpustky llltl dnt za každý duhíy' skutek vykonaný na tyto úmysly. J

Není větší radostí pro nejsv. Srdce Páně, jako obrácení hříšníka, zachránění
duše nesmrtelné od věčné záhuby. Není také většího neštěstí pro duši lidskou, jako
padnouti do hříchu smrtelného &v takovém stavu trvati. Tu opravdu platí slova Pána
Ježíše: »Nebojte se těch, kteří mohou tělo zabítí, ale bojte se toho, který může tělo
i duši uvrhnouti do pekelného ohně.<<Jaké to neštěstí zavrženu býti na věky od tváře
Boží! A coje takových duší nešťastných! Hleďmejich zachrániti. Jsou draze vykoupeny
nejsv. krví Kristovou! Modleme se, čiňme pokání, abychom takovým hříšným duším
vyprosili milost obrácení a pravého pokání, by hříchů se sprostily a v rouše milosti
Boží se obje\ily před tváří Boží. () jak zaraduje se nejsvětější Srdce Pána Ježíše nad
kajícími jejich slzami.

Obětování úmyslu denního.

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

Obzvláště '.l'i je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
obrácení a pokání duši hříšných a na všechnyúmysly,jež doporučenyjsou
na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou S\ého božského Srdce našeho svatého Otce!
Sidce Ježíše a Marie! zachran církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
slovanský! () sladké Srdce mého Ježíše, učin, 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. r. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Modliti se & pracovati na obrácení hříšníků.

Úmyslv srpnu: Duše vlažné.



Škola Božského Srdce Páně.

ROČNÍK XLI. ii,

Vychází
počátkem každého měsíce. SRPEN 1907.

Když pak bývúmc souzeni, od Pána bývámc trestáni, abychom s tímto světem nebyli “zatraceni.
Kdybychom sami sebe rozsnzovali, nebyli bychom souzeni. -(l. Kor. ll

Srdce Panny Marie sedmerým mečem probodené.

Úvod.

Hle, Srdce Marie Panny
sedmerým mečem proklané!
Každý meč v to Srdce vklaný,
rozjímejme si, křesťané!

I.

Matku Boží zříme státi
ve chrámě v Jerusalemě,
Simeona zříme bráti
z rukou jejich Spásu země.

Krista on v rukou svých chová,
radostí mu srdce buší;
k Marii však mluví slova:
„Meč pronikne tvoji dušil“

První meč bolestí raní
Srdce Marie v té době;
od té doby bez přestání
ono meč ten chová v sobě.

II.

V Betlemě, svatou Rodinu
klidně spáti v noci zříme;
k Josefu v noční hodinu
anděla volat slyšíme:

„Vstaňl vem Dítě, jeho Matku,
do Egypta prchej s nimi,
král Herod chce zhubit v krátku
Ježíše vojáky svýmil“ '

Druhý mcč bolesti vniká
v Srdce Mariino prudce,
když do Egypta utíká

_s Dítkem svým, Ježíškem, v ruce.

III.

Pán Ježíš s rodiči spěje
v město svaté Jerusalém;
však nazpět, co se to děje?
Srdce Matky plno žalem:

Ježíše že jsou ztratili,
Pěstoun, Matka, poznávají
cestu dne když učinili;
však zpět hned se vydávají.

Třetí meč na této cestě
jde do Srdce Mariina,
když s bolem cestou a v městě,
hledá ztraceného Syna.

IV.

Ježíš k smrti odsouzený
jde s křížem ku Kalvarii;
potkává se, Syn milený,
se svou Matičkou Marií.

„Matkol“ „Synul“ s jejich retů
znejí slova touto dobou;
nevyličitelná světu
plní bolest Srdce obou.

Čtvrtý vniká meč bolesti
v Srdce Marii v tom čase,
když uzří Syna k smrti vésti,
s Ním na cestě potkává se.

V.

Na kříž tvrdý přibíjejí
katané Ježíše Krista;
rány kladiv mOcně znějí
s popravného toho místa.

15



Matka Ježíšova vidí
křižování Syna svého,
zří, jakou odměnu klidí
Syn od světa nevděčného.

Pátý meč tu probodává
Srdce Matky nejsvětější.
Syn její když dokonává
smrtí kříže nejhroznčjší.

VI.

Mrtvé tělo Spasitele
na. kalvarském kříží pnící
snímají teď dva přátelé,
jsouce jeho učedníci.

Když tělo Kristovo sňaté
s dřeva kříže oni mají,
ve klín Matky jeho svaté
s uctivostí je vkládají.

Šestý meč bolu protíná
Srdce Mariino silně,
když tělo mrtvého Syna
chová, líbá na svém klíně.

VII.

Ten, jenž mládence Naimského,
mrtvý když byl nesen k hrobu.
vzkřísil, & dal matce jeho,
svého pohřcbu má dobu.

S mrtvým tělem Jezu Krista
umučeného na kříži,
zavinutým v plátna čistá,
přátelé se k hrobu blíží.

Sedmý meč bolesti vchází
do Srdce Marie Panny,“
když Syna svého provází
v hrob, ve skále vytesaný.

Závěn

Rozjímali jsme dnes sobě
meče v Srdci Matky Boží;
kéž z nás nikdo ve své zlobě
hříchem meče ty nemnoží. F. Vrátil.

O církevních odpustcích.
našich dob vidíme, že tak

_' mnohé články učení našeho
svatého náboženství jsou pře

, . mnohym křesťanům nejasné,
ba že o nich docela jiny'r mají pojem,
nežli církev sama jim přikládá. Z této
nedokonalé znalosti vznikají mnohé ná—
mitky, roste nechuť &odpor proti církvi,
jakoby něčemu nesmyslnému učila, a tak
hloupost lidskou podporovala.

K takovym dobře nepochopeny'm
článkům patří bez odporu í učení církve
naší »o odpustcích». Víme z dějin
církevních, že odpor proti odpustkům
byl, ač ne příčinou, přece jaksi podnětem
k vystoupení Martina Luthera v Německu
proti Stolicí apoštolské, kterýžto krok
tak hrozné & politování hodné následky

mčl. I za našich dol) mají »odpustkyc
dosti nepřátel, a to jen z té příčiny, že
neznají odpůrci podstatu jejich a nemají
pravyr názor 0 moci církve. Nebude tedy
zajisté od místa, poukážeme-li v po
jednání tomto na podstatu odpustků cír
kevních, na jejich vznik, účinek a právo—
moc Církve odpustky udélovati, & to jak
k utvrzení křesťanů věrných tak k po
učení pochybujících.

Učení o >>odpustcích<<jest úzce spo
jeno s učením o svátosti pokání, a zvláště
s učením o dostiučinční. "ždyt víme, že
ve svátosti pokání nám Pán Bůh ne—
toliko hříchy po křtu svatém spáchané
odpouští, nýbrž spolu i věčné tresty za
ně zasloužené promíjí. Časné tresty však
nám vždycky ve svátosti pokání neod
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pouští, a to sice proto, aby nám zhi-ešení
zošklivil a abychom ochotným trpěním
těchto časných trestův účastnými se stali
zásluh Krista Pána, a tak spravedlnosti
Boží zadost učinili.

Již samo Písmo svaté zřejmě nám
ukazuje, že Bůh odpouštěje hřích a tresty
věčné, ne vždy také odpouští tresty časné.
Tak na př. odpustil Bůh vzhledem na
příštího Vykupitele našim prarodičům
hřích i trest věčný; časný však trest“
museli přece vytrpěti, neboť byli z ráje
vyhnáni, těžce museli pracovati, bolesti,
nemoci trpěli a dle těla zemříti.

Podobně odpustil Hospodin na prosbu
Mojžíšovu lidu israelskému rouhavé jeho
reptání, avšak jako za trest časný žádný
z nich nespatřil země zaslíbené.

Tak i Davidovi odpuštěn byl jeho
těžký hřích, ne však trest časný, jak
zřejmo ze slov proroka Nathana: »Ho—
spodin přenesl hřích tvůj (t. j. odpustil
tobě), neumřeš. Ale poněvadž jsi učinil,
aby se rouhali nepřátelé Hospodinovi,
syn, který se narodí tobě, smrtí umře.<<
(II. kn. král. 12, 13.)

V Novém Zákoně pak tentýž smysl
nalézáme ve slovech apoštola Pavla:
»Když pak býváme souzeni, od Pána
býváme trestáni, abychom s tímto světem
nebyli zatraceni.<< (I. Kor. 11, 32.)

Proto tedy čekají i po obdrženém
odpuštění hříchův a věčného trestu na
člověka ještě tresty časné, které buď
v životě tomto anebo na onom světě

— v očistci — vytrpěti musí, jak to
i církev svatá zřejmě vyřkla na sněmu
'Jfridentském.

Můžeme-li pak se i těchto časných
trestů zbavili? Ano, a sice konáme—li
dobrovolně skutky dobré, kterých bychom
také opomenouti mohli, kdyby na nás
nebylo hříchu a viny. O tom nás po—
učuje i příběh Ninivetských, kteří měli
býti časně trestáni; vyhlášeným však
postem a zármutkem trest odsebe odvrátili.

Sem také směřují slova sv. apoštola
Pavla řkoucího: »Kdybyehom sami sebe
rozsuzovali, nebyli bychom souzeni.<<
(I. Ker. 11, 31.) A jinde: »Kteříž radují
se nyní v utrpení pro vás a doplňují to,
čehož se nedostává z utrpení Kristových
na těle svem za jeho tělo, jež jest církev<<
(I.—Koloss.24.), t. j-. radují se v utrpeníeh
mých, kteráž mají se připojiti k utrpením
Kristovým, ne jakoby zásluhám Kristovým
něco scházelo, ale proto, že trpělivé.
snášení nesnází od Boha seslaných a
pokorné sebemrtvení musí se připojiti,
aby ovoce utrpení Kristova na nás přešlo
a my se ho účastnými stali. Podobně
píše '.l'ertullian v knize o pokání, řka:
»Jak dalece neušetříš sám sebe, ušetří
tebe Bůh.<<A proto i naše svatá církev
— jako pravá matka dítek svých a
zejména dobrotivá matka dítek chybu
jících — všem v této potřebě vyhověla
a hříšníky od těchto časných trestův
osvobodila; ukládala jim jisté, v prvních
časích dosti tvrdé a tělesnosti tuze od

porné pokuty, kterýmiž by se spravedl
nosti Boží dosti učinilo. Činila tak dle

příkladu sv. Pavla, kterýž vyobcoval
krvesmilníka v Korintě ve jménu Pána
našeho Ježíše Krista, a Sice jak sám do

kládá proto, aby duch jeho spasen byl.
(1. Kor. 5, 4, 5.)

Takovéto pokuty, které na vyměněni
oněch časných trestů před Bohem bývaly
ukládány od církve hříšníkům, záležely
v přísných a obtížných, často i na mnohá
leta trvajících skutcích kajících. Tak
bývali ti, kteří veřejné dali pohoršení
vyobcování, nebyli připouštění k službám
Božím, museli se přísně postiti, almužny
dávati, nemocné obsluhovati, od všeliké
veselosti se zdržovati, hrubým, kajícným
rouchem se odívati aneb také bez pláště,
bosky, s provazem okolo krku před
vchodem chrámovým státi atd. Z těchto
pokut povstala ustanovení o pokání, neb
pravidla pro kajícníky, dle nichž za

15*
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každý těžký hřích veřejně vyznaný, jistá
pokuta byla ustanovena. Že pák církev
svatá má právo takové tresty ve jménu
Božím na hříšníky uvalovati, aby jimi
před Bohem byli osvobození od trestů
časných buď v životě tomto neb v očistci,
jest patrno ze slov samého Krista Pána,
který k Petrovi děl: »Tobě dám klíče
království nebeského, cožkoli svážeš na
zemi, bude svázáno i nanebi <<(Mat. 16,19.),
a k ostatním apoštolům (jakož platí i o
jejich nástupcích) řekl: »Amen, amen,
pravím vám, cožkoli svážete na zemi,
bude svázáno i na nebi.< (Mat. 18, 18.)
To dokázal také sv. Pavel, přísně na—
loživ s oním hříšníkem korintským, při
čemž se dovolával práva od Pána ob—
drženého, řka: »Ve jménu Pána našeho
Ježíše Krista a moci Pána našeho Ježíše.<

(I. Kor. 5, 4.)
Když však církev svatá to právo má

hříšníkům tresty jakési ukládati, kdož by
jí mohl upírati také právo je odpouštěti
anebo v méně přísné pokuty zaměňovati,
když by toho .potřebu viděla? Zdaž jí
nedal Pán Ježíš také moc na místě Božím

časné tresty odpouštěti, když pravil jak
k Petrovi zvláště tak i k ostatním apo
štolům: »Cokolí rozvážete na zemi, bude
rozvázáno i na nebi.“ (Mat. 16, 19 a
Mat. 18, 1.8.) I svatý Pavel užil tohoto
práva, když onoho hříšníka korintského,
o jehož upřímném pokání a polepšení
se dozvěděl, zase na milost přijal a celý
trest časný mu odpustil, který by byl
musel ještě vytrpěti. Ont zajisté sám píše:
»Komuž pak jste něco odpustili — i já;
nebo i já, co jsem odpustil, jestliže jsem
co odpustil, pro vás (to jsem učinil
v osobě lKristověc (II. Kor. 2, 10.), t. j.
mocí od Krista Pána obdrženou. Podobně

i jiní biskupové církve si tak počínali,
a buď z částky, na př. 0 40, o 60, o 100
dní, 0 celý rok nebo více roků, bai do—
cela ostatní celý trest odpouštěli kajíc—
níkům, vidouce, že uložené sobě tresty

věrně a trpělivě snášejí a život svůj
napravují, což se nazýValo že obdrželi
»odpustky<<.Odpouštějíc uložené pokuty
nechtěla církev jenom tyto pokuty od—
pouštěti, nýbrž spolu i časné ony tresty
před Bohem, od nichž se měli kajícníci

*kajícnými oněmi skutky osvoboditi. Církev
to zřejměvyslovila na sněmu Tridentském,
řkouc: »Že má od Krista moc odpustky
udělovati, a že tyto odpustky věřícím
užitečny jsou; to má každý katolický
křesťan věříti; kdyby to, jedno neb
druhé, upíral, toho vyvrhuje ze svého
ObCOVáDÍJ Co by nám však pomohly
odpustky, kdy jen platily před tváří
církve a ne před Bohem? Za našich dob
církev přísné ony pokuty starých dob
neukládá, avšak přece odpustky uděluje,
včdouc, žei jinými kajícnými skutky lze
před Bohem'si vymoci odpuštění časných
trestů. Mimo to věříme dle učení církve,

že odpustky i duším zemřelých — v očistci
držených na způsob přímluvy darovati
lze, jsou—liv tomto ohledu církví uděleny.
Zemřelym by však zajisté žádný z toho
nevyplýval užitek, kdyby se odpouštěly
pouze tresty církevní, a ne také tresty
časné Bohem uložené, vždyť duše na
onom světě již pravomoci církevní nejsou
podrobeny a církev na ně žádne pokuty
uvalovati nemůže & neuvaluje.

Když tedy církev odpustky uděluje,
uděluje je i Bůh, t. j. odpouští i on
časné tresty hříšníkům uložené spravedl
ností jeho.

Odpustky však se neodpouští nikdy
hřích ani trest věčný, proto církev po
žaduje vždy: aby ten, kdož odpustků
dosáhnouti chce, byl 1. ve stavu milosti
Boží, tedy po přijmutí svátosti pokání,
kterou se mu hříchy i věčné tresty od
pustily, a on také nejsvětější Svátosti
oltářní milost tuto v sobě rozmnožil;
2. aby měl srdce skroušeně &spolu byl
iochotně nakloněn učiniti zadost, nebot“
d0pustky se jen tak dalece skutky kajícné
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)dpouštějí, jak .dalece jsme povinni je
tonati, aby nás nezdržovaly vejíti do
íebe, kdybychom snad dříve zemřeli,
íežli bychom všecky časné tresty přestáli.

Odpustky však nejsou stejného druhu
všecky, aniž všecky stejné mají účinky.
Proto rozdělují se na odpustky plno—
nocné a neplnomocné.

Plnomocné odpustky (jako na př.
sou ty, které se umírajícímu katolíku
idělují) jsou takové, když se celý ostatní
časný trest hříšníkovi kajícímu odpouští;
íeplnomocné, kdy se jen část těchto
;restů promíjí. Takové jsou na př. od
pustky 40 dnů, které se o výroční slav—
nosti posvěcení chrámův udělují.

Kdo takových neplnomocných od—
pustků získá, musi věděti, že se mu ne
)dpouští 40 dní z muk očistcových nebo
restů časných na světě, nýbrž že se mu
)d onoho trestu časného tolik odpouští,
(()lik by on skrze starodávné církví
(ajícníkům ukládané pokuty po 40 dní
tonané si byl býval umenšil. Mnoho-li
ršak se skrze jednodenní kání se od
moho časného trestu v očistci odstraní,
o rozhodnouti není věcí církve, to jest
1 Boha.

Dále se rozdělují odpustky na
.. časné, kteréž získati lze toliko v ur—
itém čase. Tak na př.je-li nějaká veliká
lavnost v některém chrámě, sv. mi'ssie,
ubileum atd., udělují se obyčejně v tom
hrámě a po čas slavnosti odpustky,
5m, kteří svatou zpověď vykonají, nej—
větější Svátost přijmou & předepsané
.né podmínky vyplní. Po uplynutí času
stanoveného nelze odpustky ty získati,
ač by čas prodloužen byl. Takové jsou
l.ké odpustky »milostivého létae, které
; nyní po 25 letech sv. Otcem celému
řest'anstvu udělují a k jejichž získání
byčejně delší čas — asi půl leta se
rčuje;

2. stálé, kteréž pro věčné časy
latí, nebo kterých v každé době získati

lze. Tak na př. lze každoročně získati
plnomocných odpustků, jestliže na slav
nost nejsv. Jména Ježíš anebo v oktávě
její sezpovídáme, nejsv. Svátostpřijímáme,
zpívané mši svaté obcujeme a na úmysl
církve svaté se modlíme. Podobně kdo

jsa v milosti Boží pobožně vzývá nejsv.
jméno »Ježíšc, může kdykoli obdržeti
25 dní odpustků. Kdo slyše od jiných
pobožně vyslovovati nejsv. toto jméno
a nakloní při tom hlavu na důkaz nej—
vyšší úcty a je ve stavu milosti, obdrží
pokaždé 20 dní odpustků. Kdo pozorně
a pobožně říká křesťanský pozdrav
»Pochválen buď Pán Ježíš Kristus:, zí
skává pokaždé 50 dní odpustků. Umíra
jící však, pokud bud' slovem anebo
nemoha mluviti, alespoň srdcem toto
svaté jméno vzývá, účasten jest plno
mocných odpustků. Podotknouti se však
musí, že jen ten, kdo- ve stavu milosti
Boží jest anebo aspoň dokonalou lítost
vzbuzuje nad hříchy s pevným úmyslem
co nejdříve se zpovídati a nejsv. jméno
s vroucností a pravou, živou vírou a
snažnou důvěrou vzývá, dosahuje těchto
odpustků;

3 osobní; některýmbiskupůmse
od sv. Otce povoluje výsada, že smějí
několikráte do roka udělovati věřícím
»apoštolské požehnáníx; kdo takovému—.
to požehnání přítomen jest a se dříve
vyzpovídal a předepsané modlitby se
svatým přijímáním vykonal, může ob—.
držeti plnomocné odpustky;

4. místní, které jistému kostelu
nebo oltáři jsou přivtěleny. Tak na př.
všem kostelům řádu svatého Františka
jsou přivtěleny plnomocné odpustky na
slavnost Porciunkule. Také patří sem
odpustky připojené jistým oltářům, které
se zovou »privilegovanéc, a to pro duše
v očistci. Máme však při tom věděti, že
se odpustky zemřelým jen ve způsobě
přímluvy udělují. Proto, když u takového
privilegovaného oltáře se mše svatá za
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některou duši obětuje, vysvobozuje se
duše tato z očistce — je-li tam vůbec ——
a je-li božskému milosrdenství libo. Zde
musíme poukázati na nešvar, který se
tu a tam přihází a církvi jen škodí.
Prodávajíť se rozličné modlitbičky, na
nichž stoji psáno: »Kdo toto neb ono
činí, toto neb ono se vymodli, vysvobodí
jednu duši z očistce.<< To jest mámení
lidu, neboť nikdy úplné jistoty nemáme,
zdali modlitbou nebo skutky vskutku tu
neb onu duši z očistce vysvobodíme,
vždyť to záleží na hodnosti duše trpící
a na vůli Boží;

5. věcné, kteréž věcem movitým
připojeny bývají, jako obrazům Krista
Pána ukřižovaného, obrazům milostným
Panny Marie, růžencům & toho druhu
věcem posvátným. Církev svatá ví dobře,
že dobrotivý Bůh při jistých obrazích
Spasitele našeho anebo jeho přečisté
Rodičky mnohým lidem žádané milosti
uděliti ráčil, že pocítili opravdovou lítost
nad hříchy a pravé pokání činili, proto
nás nabádá, abychom i my uctíváním
obrazů těch (kterážto úcta ovšem se od
náší k tomu, jejž obraz představuje)
k pokání povzbuzeni byli, a tak i po
třebných milostí dosáhli.

Podmínky, pod kterými se odpustky
udělují, nepůsobí nikdy samy ze sebe
odpuštění oněch časných trestů, nýbrž
jsou jenom pomůckami, kterými se uspo
řádání mysle &pravá kajícnost, k získání
odpustků potřebná, povzbuzuje. Poněvadž
však způsob kajícnosti dle rozličných
potřeb času, .místa a jednotlivých kajíc—
níků rozličný jest, proto se dle toho
i podmínky k získání odpustků mění.

Kdo toto uváží, zajisté se nad tím
nepozastaví, že v dávných časech byly
odpustky udělovány jednotlivcům až po
delším pokání; že však za našich dob
slibují se všem, kteří se jistým, mírným
podmínkám podrobí; že dříve udělovány
bývaly jaksi na odměnu horlivosti ka—

jícné, za našich dob že mají za účel
ducha kajícného povzbuditi; že za staro
dávna se udělovaly na písemná z vězení _
daná doporučení svatých mučedníků, že
toho kajícník hoden jest; po čase že
získány bývaly dalekým putováním k po
svátným místům, a potom za jistý obnos
peněžní, který se obrátiti měl na zbožné
účely, na př. na stavbu chrámů, vy
koupení křesťanských otroků, podporu
křesťanských missií atd. Církev není
zkostnatělé těleso, které by vždy a všudy
totéž chtělo, nýbrž ve věcech podrobených
změnám se také přizpůsobuje. Vždycky
však i při'změnách hledělo se při pod—
mínkách těchto na to, aby účel jejich
byl zbožný, proto ukládaly se skutky,
čelíci ke cti a slávě Boží, rozšíření svaté
církve mezi pohany, utvrzení svaté víry
mezi křesťany,na povzbuzeni křesťanských
ctnosti, křesťanského kajícného ducha, to
jest účel podminek těchto, a ne, aby
snad kajícník byl jimi toliko trestán;
vždyť právě pod těmito podmínkami se
odpouštěly jakékoli časné tresty, ovšem
jak dalece Bůh touto kajícnosti usmířen
býval. Tak na př. bývaly udělovány od
pustky pod podmínkou: kdo modlitby
konal a skutky nábožné na vykořenění
kacířství, neb na. uvedení a zachování
pokoje mezi křesťanskými knížaty, neb
kdo mosty stavěl přes vodu, kudy lidé
obzvláště chodili do chrámu, a tak jim
ulehčoval přítomnu býti nejsvětější oběti,
kdo svému nepříteli ze srdce odpustil,
jej pozdravil, políbení pokoje mu dal,
kdo ve třech dnech ostatkových jde
k svaté zpovědi a sv. přijímání a v ko
stele před vystavenou nejsv. Svátosti
oltářní se modlí, aby Kristu Pánu na
hradil urážky, jichž se mu v těch roz
pustilých dnech dostává, kdo po šest
neděl před svátkem sv. Aloisia svaté
svátostí přijímá a vroucně se modlí,
kdo velebnou Svátost k nemocným ne—
senou s pobožnosti provází atd.

&.-—"'
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Podmínky takové stanoviti a odpustky
udělovati náleží předně papeži, jemuž
svěřena jest vrchní správa celé církve
křesťanské, dále obecnímu sněmu církev
nímu, nebot on představuje celou církev
a právo má vyobcovati z církve, zákony
dávati atd. Dle starého obyčeje církev
ního mají kardinálové a biskupové moc
za jistých příležitostí udělití odpustky,
a sice biskupové mohou uděliti při své
cení kostela odpustky neplnomocné je
dnoho roku, při výroční památce po—
svěcení chrámu neplnomocné odpustky
40 dnů, kardinálové však mohou uděliti
je na více let. '

Kdo odpustků získal, má v dobrém
a nábožném životě setrvati, pravé a
hodně ovoce pokání přinášeti, nebot ne
k podpoře vlažnosti věřících, ale k do—
plnění jejich nemožnosti a slabosti, aby
mohli za živa úplně z'adost učiniti spra
vedlnosti božské, udělují se od církve
svaté odpustky. Nepřátelé vymyslily si
pohanu církve naší, jakoby udělovala
odpustky do budoucnosti, t. j. jakoby
odpouštěla hříchy, kterých se člověk
teprve v budoucnosti dopustí. Je to ha—
nebná pomluva k matení slabých a zne
uctění církevních ustanovení.

Že účinek odpustků, jak jsme viděli,
je tak užitečný a pro spásu duše naší
nanejvýš prospěšný, proto nemá kato
lický křesťan nikdy opomenouti jich
získati; nesmí ovšem docela snad tak

činiti "z nevšímavosti, lenosti anebo do
konce z opovržení, neboť by tak najevo
dával, že mu na lásce & milosrdenství
Božím nic nezáleží; neboť čím větší naše
láska k Bohu jest, tím větší musí býti
i touha, nebýti od Boha rozdělenu; proto
tím vítanější musí býti prostředek, kterým
se překážky — časné tresty — buď od
straňují, buď zmenšují, abychom k pa—
tření a spojení s Bohem došli, a tím
prostředkem jsou svaté odpustky.

Odpustky mají nás také povzbuditi
k větší lásce a vděčnosti k církvi naší

svaté, která obdržené moci své od Krista
Pána užívá k našemu spasení, a jako
milující a pečlivá matka 0 naše blaho
duchovní všemožně se stará, nejen za
živa pomocné ruky nám podává, nýbrž
i v poslední rozhodující hedince smrti
nás odpustky zbavuje ode všech časných
trestů, které bychom, když ne zde, tedy
v očistci vytrpěti musili, a tak nám
účinně pomáhá, abychom co nejdříve
k Bohu se dostali, a tam jsouce ve
spojení s nejsvětější Trojicí Boží, nej—
větších rozkoší nebeských požívali.

Přičiňujme se tedy netoliko pro sebe
za živa hojných odpustků získávati,
nýbrž i duším v očistci často je obě
tujme, abychom jim milosrdenství Boží
vyprosili, nebot čím více ho těmto ubohým
duším vymůžeme, tím více sami jednou
milosrdenství Božího účastnými budeme.

Boh. Handl.
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I přivedli k Ježíšovi hluchého a němého.
Rozjímání na XI. neděli po sv. Duchu.

ristus Pán přišel do krajiny
k moři Galilejskému a tu při—
vedli k němu člověka hlucho
němého &prosili, aby na něj vložil
ruku a uzdravil ho. Kristus Pán

ve své dobrotivosti, nikdy neoslyšel žádné

jste a já vás občerstvím. Milosrdenství,
slitování jsou vlastnosti Boží, jež všem
se zamlouvají, ale při tom nemá nikdo
zapomenouti, že ač jest Bůh nejvýš milo
srdny, jest zároveň také nejvýš sprave—
dlivy.

prosby, a také nyní pomohl ; vloživ prsty
své v uši jeho a plivnuv, dotekl se jazyka
jeho a vzezřev k nebi, povzdechl & řekl
jemu: »Efeta,<<to jest otevři se a hned
otevříny jsou uši jeho a rozvázán jest
svazek jazyka jeho & mluvil pravě.

Božsky Spasitel až doposud jest
i k nám tak milosrdny, i nám pomůže,
řiditi—lise budeme dle jeho slov: pojďte
ke mně všichni, kteří pracujete &obtíženi

l. Bůh jest nejvýš milosrdny.
Již život našeho Pána a Spasitele jest
důkazem jeho milosrdenství. »Tak miloval
Bůh svět, že poslal svého Syna jedno
rozeného, aby všichni, kteří v něj věří,
skrze něho spasení byli.“ Aby lidstvo,
které zhřešilo v Adamovi a v Evě opět
přijato byti mohlo od Boha na milost,
sestoupil Syn Boží s nebe, obětoval se
za nás, přibil onen dlužní úpis na kříž,
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vylil svou “krev za nás a za naše hříchy.
Všechny milosti, jež získal nám božský
Syn svou smrtí, obnovují se mezi námi
neustále tim, ze slouží se v kostelích
našich drahá obět mše svatá, ve kteréž
se obětuje Ježíš Kristus pod způsobami
chleba a vína Otci svému nebeskému
nekrvavým způsobem. Na kříži obětoval
se božský Spasitel krvavým způsobem,
ve mši svaté obětuje se nekrvavým způ
sobem totiž tak, že znovu neumírá aznovu
netrpí. ,

Milostí, které plynou z této přesvaté
oběti, všichni účastni býti můžeme, každý
z nás může jí býti nábožně přítomen.
Jako vycházely z ráje čtyry řeky, které
zúrodňovaly svou vodou všechnu zemi,
tak plynou také pro nás z obětí mše
svaté velké, bezpočetné milosti; sedm
pramenů svatých svátostí rozleje svá po—
žehnání mezi nás a občerství všechno
lidstvo, volající o milosrdenství a slito—
vání. Jak šťastni jsme, jak příčinu máme
děkovati Bohu, že přijal nás ve křtu
svatém, za údy své církve, za své syny
a dcery a za spoludědice království nebe
ského, že očistil nás od hříchu prvopočá
tečnéhoi od jeho zlých všech následků.
A když pak porušil a poskvrnil někdo
ono roucho nevinnosti, které obdržel při
křtu svatém, zda nemáme opět prostředků
jež udělil nám milosrdný Bůh. »Jdi &ukaž
se knězi, jdi vyzpovídej se, lituj svých
poklesků a polepši se. Když našel milo—
srdný Samaritán člověka, který na cestě
z Jericha do Jerusalema upadl mezi lotry,
nalil mu občerstvujícího a uzdravujícího
oleje do ran; tak také posiluje nás Ježíš
Kristus pokrmem nadpozemským v nej
světější Svátosti oltářní. Kolikrát urazili
jsme Pána hříchy svými, ale nikdy do—
posud nezavrhl nás ve svém milosrdenství,
ale čeká a dává nám lhůtu polepšiti se.
Ano, milosrdenství Boží neopouští nás
od prvního okamžiku našeho života až
do posledního vydechnutí. Když chystá
se již duše naše, že opustí toto slzavé
údolí, tu opět milosrdný Bůh posiluje
nás svátostí posledního pomazání, sílí
nás k boji poslednímu, v němž rozhoduje
se o celou naši věčnost, zda bude šťastna
či nešťastná.

Zda nemá nás milosrdenství Boží,
které nevyčerpatelné jest, také povzbuditi,
abychom milosrdni byli? Ve dvanáctém

století žil sv. Jan z Mathy, který založil
řád trinitářský, jehož účelem bylo vy
kupovati zajatce a otroky z rukou pohanů,
hlavně Turků. Do roku 1692 zemřelo
7215 členů řádu tohoto násilnou smrtí,
milosrdný skutek, který jiným chtěli pro—
kázati, byl od pohanů zneuznán a byli
utraceni. Celkem vysvobodili trinitáři asi
900.000 otroků ze zajetí, což vyžadovalo
nákladu 5% miliard K, za některé za—
platili menší obnosy jen 400 až 1200 K,
ale za mnohé 5 až 10, ano i 25 tisíc K;
průměrně dali za každého otroka jejž
vykoupili 6000 K. Třetinou přispíval
řád; dvě třetiny členové jeho vyžebrali.
Tot přece obraz velkolepý křesťanského
milosrdenství! Po příkladu Božím a dle
příkazu Božího buďte milosrdni; byli
trinitáři milosrdni, ano i sami kolikráte
zůstali otroky, než přišel obnos, který
určen byl za někoho k vysvobození.

Kdož neznal by u nás milosrdného
bratra, anebo milosrdně sestry, kteří pro—
kazuií skutky milosrdenství hlavně ne
mocným? Roku 1540 viděl v Granadě
na kterémsi domu 45letý muž, rodem
Portugalec, dříve pastýř ovcí, pak voják
a obchodník v obrazech, když šel z rybího
trhu blízko kathedrály, cedulku s nápisem :
tento dům lze pronajmouti pro chudé.
Hned ho pronajal a donesl do něho tolik
nemocných a zmrzačených, kolik se jich
tam jen vešlo. Když bylo potřebí, vzal
sám nemocného na záda a donesl si ho do
nemocnice; dle možnosti staral se o své
svěřence. Krátce na to dostal darem tři
sta realů od kněze, který byl při královské
kapli v Granadě. Za tento obnos nakoupil
Jan z Boha, toťjest jméno jeho, 46 postelí
a co bylo nejnutnější potřebí. Když sbíral
almužnu do košíka, který se uchoval až
po dnešní den v Granadě, prosíval slovy:
»Ciňte dobré k vůli sobě.<< Zemřel dne
8. března 1550 a jest pochován v Granadě.
Až po dnešní den milosrdní bratři a
milosrdné sestry prokazují s velkým sebe—
zapřením, .s velkými obětmi skutky milo—
srdenství. Buďme všichni k nim milo
srdni, hlavně sbírají-lí almužnu, pod—
porujme je dle možností.

II.Bůhjest nejvýš spravedlivý.
Lidé velmi rádi slyší, velmi rádi čtou
o tom, že Bůh jest nejvýš milosrdný;
tato pravda každému se líbí a zamlouvá.
Ale často se zapomíná, že jest Bůh nejen
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milosrdný, ale také nejvýš spravedlivý,
odměňuje dobré a zlé tresce, jak kdo
zasluhuje. Sv. Petr piše: »Bez přijímáni
osob soudí Bůh podle skutků jednoho
každého.<< (I. 1, 17.) Velkou jest nál'n
útěchou zvěděti, že obě tyto vlastnosti
Boží úzce jsou spolu spojeny, nemůžeme
si ani pom3slití, že by b3ly od sebe od
děleny. Sv. Pavel píše v listě k Římanům:
>Protož viz dobrotivost a přísnost Boží;
k těm zajisté, kteří padli, přísnost, ale
k tobě, dobrotivost Boží, budeš—li trvati
v dobrotě, jinak i ty vyťat budeš. <<(11, 22.)
Učený Segueri vykládaje tento výrok,
praví: »Pozoruj dobrotivost a přísnost
Boží !<<Dobrotivostí rozumíme zde milo
srdenství, jež prokazuje nám Bůh, aniž
zasloužíme; přísnosti však Spravedlnost,
jíž užívá vzhledem na naši vinu. Neboť
nemůže nikdo říci, že jest Bůh zrovna
tak přísný jako dobrotivý, protože nikdy
tak netrestá jak by mohl, ale vždy při
pojuje milosrdenství. Dle toho pozoruj
dobrotivost a přísnost Boží a toto pozo
rováni budiž tobě žebříkem, na němž
utečeš nepříteli. Pokouší—li se o tebe ne—
důvěra, vylez hned trochu výše a považ
jak milosrdný a dobrotivý jest k tobě
Pán, aniž toho zasloužíš. »Viz dobrotivost
Boží!<< Ale pokouší—li tě zlý nepřítel
troufalosti, opovážlivostí, slez o několik
stupňů dolů a uvažuj, jak spravedlivý
jest Bůh i k těm, které miluje. <<Viz
přísnost Boží !a A tak leza nahoru anebo
dolů dosáhneš, že nikdy nepřiblíží se
k tobě nepřítel, varuj se nehybně státi,
neboť v tom jest nebezpečí. »Viz dobro
tivost a přísnost Boží!<<

Povšimněme si, jak spravedlivě Bůh
často již svrhl mnohé z velké výšiny do
propasti; jak hluboce padl na příklad
Jidáš, který povolán byl za apoštola,
Saul, jejž oblíbil si Bůh, zvoliv ho za
krále národa židovského, Šalamouna,
kterému dovolil Bůh, aby vyslovil žádost
co si přeje a jiní mnozí. »bůh svrhl je,
aniž šetřil. <<(Pláč, 2, 2.) Kolik lidi byáv
svrženo až do dnešního dne 3 velkého
stupně svatosti a moudrosti a padne do
pekla? Anebo nepřijdou do něho mnozí

hned po prvním hříchu? I nám všem
hrozí Bůh; »I ty vyt'at budešl<< Protož
prosme milosrdného Boha, aby nesoudil
nás dle spravedlnosti, ale dle milosrdenství
svého, a jistě vyslyší nás!

Jaký rozsudek spravedlivý vynesl
Pán nad městem Jerusalemem: »Amen,
pravím vám, nebude tu zůstaven kámen
na kameni, kterýž by nebyl zbořen . . ,
bude tehdy soužení velikě.<< Bůh ve své
spravedlnosti přísně lid zajeho zatvrzelost
potrestal. Když přišel Titus k Jerusalemu
a obléhal ho, bylo v městě za příčinou
svátků velikonočních převelké množství
lidu, dle svědectví Josefa Flavia bylo
zámožnějších židů, kteří přinesli oběť,
nepočítaje chudé přes 21/, milionu. A toto
převelké množství nic nezmohlo a vy
plnilo se slovo Ježíšovo: »Nezůstane
kámen na kamenu Přísněrozkázal 'l'itus,
aby ušetřili chrámu, toho divu světa a
rukou lidských. Ale zlomyslný voják vrhl.
hořící pochodeň oknem do chrámu a vše“
bylo zničeno; ač všichni přičinili se, ne
bylo možno uhasiti ohně a nezůstal kámen
na kameni. Jak spravedlivě trestal Bůh!

Na hoře Olivetské byl Kristus Pán
zajat, vydán židům a hle! Na hoře ()li
vetske taktéž asi o 7eleném čtvrtku rozbil
'litus svůj tábor Židé křičeli: »Ukřižuj
ho, krev jeho přijd na nás a na naše
děti!<< Titus dal každodenně na pět set
židů ukřižovati a když již nedostávalo se
potřebného dřeva, byli někdy tři i čtyři
přibiti na jeden kříž. Krev tekla ne
v pramenech, ale v potocích, neboť při
útoku na město bylo zničeno 110 tisíc
židů. Žluč dali Kristu k jídlu a ocet
k nápoji, nyní trápil je hrozný hlad.
Komáry chytali, jedli kůže ze své obuvi,
řemení, seno a slámu, ano bohatá a uro
zená žena snědla i své vlastní dítě. Očitý
svědek potvrdil, že jedinou branou
městskou bylo vyvezeno ven z města
115 tisíc mrtvých, kteří zemřeli hladem.
Zda nevyplnilo se slovo Boží: »Dcery
jerusalemske, neplačte nade mnou, ale
plaěte nad svými dětmi. <<Titus sám volal:
»Nejsem vinen touto hrůzou, není to moje
dílo, ale trest Boží.“
_ Uvažujme, že Bůh je spravedlivý,

ale nezapomeňme, že jest i milosrdný;
pomohl hluchoněmému a uzdravil ho.
I my utíkejme se k němu ve všech svých
potřebách &volejme bez ustání: »Smiluj
se nade mnou, Bože, podle velikého milo
srdenství svého; pokropíš mne yzopem
&očišten budu, obmyješ mne a nad sníh
zbilen budu.<<

Ignát Zhdnčl..W_—_
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Kapitola 0 dluzích.
»Seberte drobty, které pozůstaly,<<

(Jan 6, 12.) rozkázal božský Mistr apo—
štolům, když byl nasytil tisícihlavý zástup
zázračným chlebem; 1) rozmnožil sice
všemohoucím slovem svým pět chlebů',
že nasycen byl zástup nesčetný, ale přece
nechtěl, _abyani jediný drobet byl zmařen.
Tak dal nám dobrý Spasitel krásný příklad
spořivosti.

Než následují všichni tohoto pří—
kladu ? Nečiní mnozí křesťané pravý opak
toho, rozhazujice plnýma rukama to, co
v potu nastrádali ? Ba nečiní mnozí náklad
a výdaje větší, než skrovné příjmy jejich
stačují?

Proto není za dnešních časů žádnou
zvláštností, že mnohý člověk pokládá se
za zámožného, ale dolehne-li naň nějaká
nepředvídaná náhoda, že zjeví se všemu
světu, kterak byl bohat na dluzích, ale
chud na penězích. Kolikráte obnášejí dluhy
jeho sta a tisíce, o nichž ani nelze uči
niti si žádného pojmu.

Takového muže vyobrazil sám také
božský Učitel v podobenství o Sluhovi
nemilosrdném.2) (Matouš 18, 23—25)
Sluha ten dobře živ jsa &neustále sobě
peníze vypůjčuje nahromadil tolik dluhů,
že nemohl jich zaplatiti. Proto “poručil
jeho pán, aby dle zvyku východního byl
sám, jeho žena, děti prodány za otroky,
jmění pak jeho veřejně vydraženo, aby'
dluhy alespoň poněkud byly vyrovnány.

Služebník ten jest věrným typem
mnohých “lidí; dělal dluhy na dluhy,
o zaplacení se vůbec nestaral; teprve
když pán ho volal, vzpomenul si na ně
a prosil úpěnlivě: »Pane, měj se mnou
strpení, a všechno ti zaplatímia

Podobně jedná mnoho lidí; dluží si
na všechny strany, o plat se nestarají;
konec jejich pak bývá právě tak smutný,
jak onoho sluhy v paraboli; uvržen byl
do temnosti.

Katolický křesťan nemá sice srdce
svého zadávati statkům pozemským, ale
nemá také pro věci časné obtížným státi
se svým spolubratřím.

Abychom tím spíše dluhů, těchto

') Evangelium na neděli 4. v postě.
*) Na neděli 21. po sv. Duchu.

nepříjemných cizopasníků se vyvarovali,
rozjímejme :

I. 0 nečistých zdrojech a ošklivosti
dluhů,

II. 0_prostředcích proti. nim.

I.

1. Různé jsou cesty, na nichž lidé
zabředaji ve dluhy.

Muže poctivého, který neštěstím,
ohněm, povodní, živelními pohron'iami
a pod. přišel o svůj majetek, musil si
peníze vydlužiti, jichž později nemohl
zaplatiti, nenazve nikdo marnotratníkem;
neboť ne on, nýbrž neštěstí jest příčinou,
že klesl do dluhů.

O muže takové zde neběží; marno—
tratníky, zbytečnědo dluhů zabředmivšími,
jsou, kdo z pýchy & schloubnosli, z po
žívavostí & nehospodárnosti, z lenosti a
nepořádku, z nerozumu a hlouposti po—
klesl do dluhů, o ně se nestaraje a život
veda vesele dále na útraty jiných.

a) Předním kalným zdrojem dluhů
jest pýcha a marnivost; mnozí lidé hle
dají všechnu slávu vtom, aby považováni
byli od spolubratří svých za boháče.
Proto používají každé příležitosti, aby
se jimi zdáli býti; skupují všechno, co
vidí, jako by se to rozdávalo, vedou
okázalý dům, činí veliký náklad, vydávají
peníze, jakoby ze všech stran proudem
jim přitékaly.

Nejhoršími chlubily jsou ti, kteří
roztahují se v hospodách, jedi a pijí co
hrdlo ráčí, a co jen kuchyně &.sklep
poskytnouti může, nentrácejí jenom sami,
ale platí za všechny ostatní, kteří s nimi
vysezují. V pychu svém marnotratníci
takoví nejednou vylévají nápoje draze
placené na zemi, vyhazují a rozbíjejí
sklenice. Platí také hudbu, ve hře sází
největšími obnosy, aby lidé považovali
je za boháče. Ve společnostech takových
hýří celé noci, vracejíce se s lehkou tobol—
kou a těžkou hlavou pozdě domů,

b) Jiným pramenem dluhů jest ne—
zřízená požívavost a smyslnost. Aby VY“
hověli svým choutkám, nezřízeným žá
dostem a vášním, vydávají peníze, jako
by měli jich v nadbytku, kdežto na druhé
straně, kde běží o věci dobré, skrblá
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halířem. Vidouce, kterak zámožnější
wěk žije pohodlně &nákladněji, chtějí
mu rovnati ve všem, v šatu i stravě,

pomýšlejíce, že jest to nad jejich pro—
*edky.Rovněž lenost, nerozum, hloupost
vají nezřídka příčinou dluhů.

2. Jak kalná jsou zřídla, z nichž
ýští se dluhy, právě .tak nečestny a
klívy jsou jejich důsledky, nehledíc ani
tomu, kterak těžce pochybuje člověk,

_—

něny', není nikdy samostatným; mát neu
stále povinnosti a závazky k jiným, jichž
nemůže se zbavití; musí u dlužníků svých
se omlouvati, proč že neplatí, béře ne
zřídka útočiště svě k nepravdě, ke lži,
aby se ospravedlnil.

Mnozímarnotratníci omlouvají dluhy
svě říkajíce : »Vždyť nechci nikoho okr-ásti
neb oklamati,<< a domnívají se, že jsou
lidmi poctivými; vskutku však nesou se,

-bře žijící na útraty jiných, proti po
íné lásce k bližnímu.

a) Dluhyjsou muže řádného nehodny,
očež právem zovou se nečestnými. Po
vec nežádá nikdy zdáti se více, než
;t, nevede většího nákladu, než mu vy—
.ší. »Sat a stravu, každý podle stavu,“
staré přísloví. Proto také varuje se

íctivec u jiných si dlužiti.
Kromě toho člověk, dluhy obřeme—

myšlenky jejich za podvodem. Snad na
počátku, když začali si dlužití, měli
v úmyslu zaplatiti, nechtěli bližního při
praviti o groš perně zasloužený, ale zvyk
nuvše si na dluhy, používají mamův a
klamův, aby domohli se zamilovaných
peněz, sáhají k nekalým prostředkům,
volí cesty křivě.

Clovek lehkomyslně dluhy hromadíci
není o nic lepší než zloděj; zloděj vkrádá
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se v noci do přibytkův a bere tajně proti
vůli majitelově; dlužitel přemlouvá jiné,
aby dali mu, co si přeje, konec u obou
je týž, věc jest ztracena a zmařena.

b) Clověk, dlužici si od jiných, pro—
hřešuje se proti povinné křesťanské lásce
k bližnímu. Přikázání toto: »Milovati
budeš bližního svého, jako sebe samého,<<
vysvětlil božský Spasitel slovy: »Cožkoliv
chcete, aby vám lidé činili, čiůte i vy
jim,<<z čehož plynei poroučení, abychom
bližnímu nečinili toho, co nám samým
bylo by jakkoliv nemile.

Dlužitel, bezstarostně utracující cizí
peníze, prohřešuje se těžce proti svým
spolubratřím, jichž peníz v potu tváře
zasloužený promrhává.

Rimský spisovatel Makrobius píše
(lib. 2. cap. 4.) o císaři Augustovi, jak
uslyšev, že kterýsi Riman až po uši za
dlužený umřel, žádal, aby mu dali zhlavec,
na němž spával. Když se všichni divili
tomu podivnému přání, pravil: »Miním,
že podivná tajná moc dřímá vtom pol
štáři, když na něm spáti mohl člověk tak
dluhy zatižený.<< Augustus totiž, staraje
se velmi o záležitosti státní, míval špatný
spánek. Sarkastická poznámka jeho byla
zcela oprávněna, neboťjen člověk, který
pozbyl všeho citu, víry v Boha a lásky
k bližnímu, může klidně spáti při velikých
dluzích, jichž platiti nechce a nemůže.

Poněvadž činiti dluhy jest nečestno
a hanebno, považovali již staří Peršané
lež a dluhy za nejhanebnější neřesti. Dle
římskýchzákonů byl lehkomyslný dlužník,
který dluhů svých neplatil, vydán svým
věřitelům na milost a nemilost, kteří
mohli jej i utratiti, když nezaplatil.

Dobře proto napomíná svatý Pavel
(1. k Thessal. 4, 6.): »Tať jest zajisté
vůle Boží, posvěcení vaše; aby žádný
nepřestíhal, ani oklamával v jednání
bratra svého.<<

II.

Velmi nečisté jsou zdroje, z nichž
počínají dluhy, pročež jsou také muže
řádného &křesťana nedůstojny. Jest tedy
povinnosti každého, aby vyvaroval se
dluhů, neboť.jednou započav řítí se dlu
žitel jako se strmé skály.

Muži pevného charakteru podaří se
snadno uvarovati se prvniho dluhu. Běda
tomu, kdo nedovede se opanovati !Lehkost,

Ěkterou dluží se ponejprve, svádí ke drn-'
hemu dluhu, a než se nadá, vidi se lehko
myslnik zapředen v takovou osnovu dluhů,
z níž ani největší námahou nemůže se
vytrhnouti.

1. Buďme proto ve všem skromní,
s málem spokojeni. Staří naši předkové
nemilovali přílišné nádhery &okázalosti;
ho'sty své vítali prostě chlebem a soli,
šatili se sice malebným oděvem,národním,
ale byl tak výhodný, že děditi ho mohl
syn po otci.

() jak změnily se časy od: těch dob!
Co vydá se v mnohých rodinách, nejen
v městech, aletaké na venkově, za mi
zernou parádu? Dcery musí míti šaty
vždy dle nejnovějšího střihu, klobouk dle
nejnovější pařížské módy, kolik pak těžce
nastřádaných grošů odnesou veselí synové
do hospody na pivo a na karty? Po
pánech pak opičí se služebníci, proto
mizí zámožnost z krajů našich.

Ve společnostech nemluví se o ničem
jiném, než o zábavě, o módách, kdo
přivádí řeč na předměty vážné, poučné,
platí za člověka zpátečníka, podivína,
který neumí se ve společnosti pohybovati.

, vraťme se opět k jednoduché
prostotě věků dřívějších, neboťjen »člověk
nerozumný jest marnotratnikema! (Pří
sloví 21, 20.)

2. Jiným dobrým prostředkem proti
dluhům jest šetrnost a Spořivost. Kapka
ke kapce činí potok, zrnko písku k zrnku
zbuduje pahrbek, haléř k haléři dá veliký
obnos. Kdo by každý den uložil si haléř,
má za rok BK 65 h, za deset let 86 K
50 h!_ Tak z maličkostí povstávají věci
veliké.

»Ve dnech přebytku vzpomeň si na
chudobu a v dobách bohatství pamatuj
na potřeby nouze,a napominá velemoudře
Sirach starozákonní (18, 25.). Tak činil
Josef Egyptský ; když byl přebytek v zemi,
shromažďoval obilí do stodol; když pak
dolehla nouze na lid, otevřel sýpky a
rozděloval mezi lid. Podobný příklad dal
i božský Spasitel, když poručil po zá—
zračném nasycení na poušti, aby sebrány
byly drobty, které padly na zemi.

Doba císaře Karla IV. nazývá se
dobou zlatou a císař sám zove se otcem
vlasti. Karel nebyl však takovým marno—
tratnikem, jak otecjehoJan Luxemburkský,
který jen tehdy znal své Čechy, když potře
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al od nich peněz. CísařKarel spravoval
ll spořádaně, nedělal žádných dluhů,
»rž šetrně hospodařil ve vládě i ve

domácnosti. Kdykoliv však běželo
čelý ušlechtilé neskrblil, ale byl velko
;lným podporovatelem všeho dobrého.

Kdo vynasnaží se, aby získal si
dnost skrovnosti a šetrností, ten jistě
padne nikdyr v dluhy.

Závěr.

Ve Skutcích Apoštolských (hlavě 20.)
ravuje se 0 dojemněm loučení sva
) Pavla s biskupy a kněžími milené
e křesťanské v Efesu; sv. apoštol
amuje, že ubírá se do .lerusalěma,
ž čekají na něj trampotý, strasti,
vy a žalař, ba snad dokonce smrť,
)omína jim, že neuvidí již tváře jeho.
to zarmoutili se všichni a plakali
ce; tu pak sv. Pavel dodal: »Zlata

a stříbra, ani šatův, jak víte nežádal
jsem od nikoho, nebot čeho bylo potřebí
mně a mým průvodčím, vydělal jsem si
praci rukou svých.<< (20, BB.)

Blahoslavený člověk, který takto pro—
mlouvati může; řeči takové však nikdy
v ústech míti nemůže marnotralník, který
svými dluhy stal se břemenem svých
spolubratří.

Varuj se proto každý činiti dluhy:
z dluhu jediného vyroste stohlava hydra,
jejíž hlavy stíti marně se budeš pokou
šeti; setneš—lijednu, vystoupí na jejím
místě dvě jiné; zabředl-li jsi do dluhů,
konaš nové dluhy, abys staré věřitele
upokojil, a tak hromadíš dluhy nově.

Kapitola 0 dluzích bud' ukončena
modlitbou mudrce starozákonního: »Chu—
doby a bohatství nedávej mi, uděl jen,
co potřebí k životu, ollane !<<(Přísl. 30, 7.)

Dr. Bud Zluinčl.

VIV

Srdce Páně — naša vzkrlsenl & život.

I.

Z městečka Naim průvod se pohřební
s marami ke hřbitovu béře,
k hrobu nesen jest cestou poslední
zemřelý syn vdovy, mateře.

Za marami truchlící mát kráčí,
k hrobu syna svého provází,
a tu Ježíš, v jehož oku zračí
se pohnutí, !: marám přichází.

K matce pohřížené v velkém bolu
Ježíš pohnutě dí: »Neplačižlc
»Mládenče, vstaňla volá na mrtvolu,
& s mar mrtvý syn živ vstává již.

Našimi marami jsou zlé vášně,
těmi v předčasný hrob spěcháme,
zvlášť () hněvu, ač to víme jasně,
přec hněvem v hrob nést se necháme.

Ježíš se svým Srdcem tichým, mírným
před zraky naše se zjevuje,
a k nám, zlosti, hněvu tak náchylným,
dí, na Srdce své ukazuje:

»Učte se ode mne; Srdce moje
tiché, mírné, vaůím vzorem jest,
opusťte hněv, zlost, ty máry svoje,
nenechte se jimi ve hrob nést.:

Tiché, mírné Srdce Ježíšovo,
chceme my opustit zlost & hněv,
vždyt pro jedno v hněvu vyšle slovo
často prolévá se lidská, krev.

II.
Dvěma sestrám bratr jejich umřel,
kterýžto se Lazar jmenoval,
toho když Pán Ježíš v hrobě uzřel,
plakal nad ním, neb ho miloval.

Srdce ' Páně velice truchlílo
nad Lazarem v hrobě pohřbeným,
že ho vzkřísí z hrobu, se svolilo,
by živ vrácen byl zas sestrám svým.

Všemocným hlasem Ježíš v tu dobu
volá.: »Lazare, pojď z hrobu venlc
A vzkřísený Lazar vstává z hrobu,
v kterém spočíval již čtvrtý den.

My v životě často v hrobě dlíme,
a to v hrobě hříchů, neřestí,
spánek duševní své smrti spíme,
hrozné je to pro nás neštěstí.

Dobrotivé Srdce Jezu Krista
v hrozný pláč nad námi propuká,
nebot vidí, že nás čeká jistá.
na věčnosti propast hluboká.

Proto mocným hlasem své milosti
volá nás k novému životu
a. křísí ze hrobu nepravosti;
»o velebme jeho dobrotu!

Srdce Ježíšovo dobrotivé,
náš živote, naše vzkříšení,
přijmi nás po pouti žalostivé
k věčnému Tě v nebi chválení!

F. Vrátil.

„( 67%? 3
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P. Dominik a Jezu maria

Zivotopis sv.
Í—Ilavs. 0 smá.

P. Jan vikářem & novicmis'trem. Jest
vznešeným příkladem představených;

V úřadě vikáře, jejž nyní sv. Jan
zastával, ukazovalo se vždy patrnějí, jak
“zcelaZvláštní milosti Bůh světci dal, aby
srdce lidská povznesl, pro Boha získal,
a je vedl způsobem lahodným, téměř ne
poznatelným ku nejvyššímu sebezapírání.
Z jeho rtů řinula se nebeská moudrost,
prosta všech okras slohových, oplývající
však vyšším uměním. Síle jeho řeči ne—
mohl tak snadno někdo odporovati. Získal
si důvěru všech &jsa mistrem jejich srdce,
přivedl snadno zemdlené ku prvotní svě—
žesti, rozbouřené ku svatému klidu a
umírněnosti. Přišel—li někdo ze světa
s ranami, jež svět rozdává, stal se po
krátkém čase ku své největší radosti zcela
jiným člověkem. Toto přemocné jednání
světce můžeme si snadno vyložiti, po
vážíme-li, že mu Bůh dal zvláštní milost
duše zkoušeti a rozeznávati, což i do—
kazuje dopis představeným, chtějícím
věděti jeho mínění. o jisté osobě.

V jednom klášteře žila řeholnice,
jež málo nad sebou bdíc, ovšem i málo
pokory měla, nicméně však se domnívala,
že jest velmi dokonalou. V modlitbě oplý—
vala sladkostí, měla vidění, takže mnozí
v duchovním životě osvícení mužové
soudili, že jest vše od Boha. Než svatý
Jan na ni byv tázán, odpověděl zcela
jinak, než očekávali: »Zdá se mi,<<píše
»že jsem pozoroval pět chyb na této duši,
z nichž domnívati se mohu, že není v ní
duch dobrý. Jest v ní mnoho náklonností
a žádostí, jež všechny prostotě ducha
dobrého odporují. Za druhé má ta duše
příliš velkou jistotu a žádného strachu,
že by se mýliti mohla, a přece duch Boží.
aby duše lidské od neštěstí samolásky
Zachránil, vždy v takovém strachu po—
nechává. Za třetí zdá se, že si přeje,
aby každý uznal, že to, co má, jest nejen
dobré, ale výtečné, duch pravdy naproti
tomu si přeje, aby byl tupen a zneuznáván.
Čtvrtá a nejdůležitější chyba “jest, když
není při duši žádné pokory, která provází
každou dokonalost a jež vyplývá z před—

Jana z Kříže.
cházejícího sebezničení. To, co se jmenuje
spojení s Bohem-, není nikdy bez této
známky; Poslední věc, již této duši vy—
týkám, jest její sloh a způsob mluvení,
jehož užívá. Duch Boží učí jednoduchému,
spravedlivému slohu, prostému všeho
zveličování, přepjatosti a nadceňování.<<

Jiný příklad jeho hlubokého, osví—
ceného poznání duší je tento : Jeden doktor
bohosloví z university v Salamance, jehož
byl svatý Jan před nedávnem v roucho
řeholní oblékl, projevil svou nevoli nad
nedostatkem vědeckýcha duchovních knih
bibliothék-yklášterní adovozoval, že přece
jest jich tak nutně ku dalšímu pokroku
ve vědě i duchovnímu třeba. Světec jej
zcela jednoduše na to upozornil, že ne
bylo lze při tak chudobném začátku na
knihovnu skvělou pomýšleti. Doktor to
uznal. Světec šel ale dále. Poukázal na
vnitřní, hluboko ukrytou příčinu nevole
jeho, na marnivost, kterouž pouhá uče—
nost plodí. Jeho otcovskému srdci nebylo
dosti, že na ránu poukázal, on hned
iléěiti se ji jal předvídaje, že novic jest
dobré vůle &dosti silen léčení se podvoliti.
Vzal mu totiž i to málo knih, jež měl,
a místo nich, aby jej přesvědčil úplně
o pravdě, že člověk, chce—lido nebe při—
jíti, malým dítkem se státimusí, dal mu
katechismus malý s tím doložením, aby
u prvních slov »Jsi křestan?<< svá roz
jímání započal. Tato lekce prospěla
doktoru více, než celá jeho theologická
fakulta. Jsa učelivý a na hlas svého novic—
mistra nejvýš bdělý, přicházíval denně
s dětinnou prostotou ku světci, by mu
ze svých rozjímání učet skládal: A Pán,
jenž žehná maličkýin, dal mu za to ne—
výslovných útěch. 7. učeného doktora
stal se v brzku dětinně oddaný křesťan
& dokonalý řeholník.

Právě tak smýšlela a jednala i svatá
Terezie: Jistá panna chtěla do noviciátu
vstoupiti. Když se tázala, má—lisi i bibli
s sebou vzíti, bylo jí odpověděno: »Ne—
potřebujeme ani vás, ani vaší bible. Méně
učenosti a více pokory.“ Též i P. provin
ciálovi radila světice, aby těm novickám,
kteréž nadmíru po vědění dychtily,
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všechny knihy vzal a místo nich jen
malý katechismus dal. A vpravdě! Ne—
sčíslná nebezpečí nebyla by na lidstvo
přikvačila, kdyby se bylo více dbalo
věty: »Více pokory, méně učenosti; více
milovati než jen věděti; více svatě jednati,
než jen duchaplné vyjednávati.<< Tím se
nechce všeclmo vědění zavrhovati, ale
pouze patřičné místo jemu vykázati, aby
nebylo na úkor vědy nebeské.

Ku daru rozeznávati duchy sv. Janu
byl dán podivuhodný dar znáti i nitro
osob jemu svěřených, ano i věděti, co
v srdci nepřítomných duchovních dítek
se děje. Tak píše jedné osobě, jíž dar
tento znám byl: »Chcete-li mně svá utr
pení sděliti, pak jděte tam ku neposkvr
něnému zrcadlu, Synu věčného Otce, neboť
zde vidím vaši duši denně, a beze vší
pochyby odejdete od tohoto zřídla po—
těšena a nebude vám více klepati na
dvéře ubohých lidí a u nich útěchy se
dožebrávati.<< Jak vznešené to jednání
světcovo! Ačkoliv je tak podivuhodným
nástrojem v rukou Božích, přece vše
v nejčistší pokoře přičítá Bohu jedině &
cele, v němž jest naše pomoc a síla.
Více svýmvpříkladem než slovy přemlouval
a vítězil. (jemu učil, to sám napřed věrně
činil; byla—lijeho řečuchvacující, bylo jeho
jednání tím ctnostnější. Bylť on věrným
obrazem Mistra nebeského, který činil a
učil, tak že každý v něm mistra uznával
a ctil a bezvýminečnou důvěrou k němu
přilnul. Těm, jimž byl představeným,
dával více očima nežli sluchem nazírati.
V jednání jeho zračíla se mocně pravda
a zkušenost, nikoli lidsky naučená, ale
z milosti, hrdinnou věrností dobytá. Jako
smrti nic se protiviti nemůže, tak i svatý
Jan, jenž úplně sobě odumřel, měl po—
divnou moc v sobě. Na vlas plnil slova
sv. Rehoře: »Představený musí ve všem
svém jednání býti vzorem, aby svým
podřízeným ukazoval cestu životem a své
stádce, jež hlas a mrav pastýře následuje,
více příkladem než slovy vodil,< neboť
ten, jenž mocí svého úřadu vznešené
mluviti musí, ten také moci svého úřadu
vznešené ukázati má.< Představený jest
jakohodiny, dle nichž vše se spravuje
a řídí. Kdo kú svícení povolán jest, musí
také svítiti, míní sv. Chrysostom.

Sv. Terezie, která o velikých vlohách
sv. Jana z Kříže ku vzdělání ,noviců byla

přesvědčena, mínila, že, ačkoli by jako
převor mnoho dobrého vykonati mohl,
přece mnohem více provede, zůstane—li
novicmistrcm. Příčina toho byla na bíledni :
světec byl sice nepopiratelně přísným,
ale přísnost jeho byla veskrze provanuta
j emností a tím zpříjemněna ;něžnou láskou
srdce svého mírnil obtíže řeholních pra
videl a ulehčoval tíži života duchovního.
Byl právě tak dalek škodlivého přepínání
jako trestuhodně pevolnosti. Rídil se zá—
sadami sv. Bernarda: »Buď opravdový,
ale ne drsný; ne příliš svobodný, ale
také ne přísný; drž se středu, aby tvoje
přísnost netlačila, tvoje přátelství nebylo
k opovržení.<< Přísnost zastrašuje slabé.,
horlivost jest však lehkomyslným uzdou . . .
To je to pravé jednání: »V chování
přísnost, ve tváři veselost, ve slovech
opravdivost. <<

Dalek jsa toho, aby k chybám byl
tupým, přece snažil se všemožně, aby
při vytýkání chyb dle příkladu božského
Spasitele byl více k milosrdenství a do
brotě než ku přísnému odsouzení na—
kloněn. Jako pravý řeholník vyzul se ze
své přirozené povahy, jež se rychle zlobí
a přísně posuzuje, a osvícen a opanován
duchem Božím, duchem jemnosti &shoví—
vání, následoval věrně návodu sv. Pavla:
»Zhřešil-li by bratr tvůj, domluv mu
v duchu lásky, hledě k sobě, abys sám
pokoušen nebyl.“ (Gab. 6, I.) S láskou
trestati, s trpělivostí se zlobiti, s pokorou
se vaditi, takové jednání napravuje začaté
zlo a přivádí bloudící do kolejí; pokora
znovu staví, trpělivost neúmdlévá i když
polepšující se pomalu povstává, ano, ona
dává i chybujícímu čas, láska pak osla
zuje oběma, jak karateli taki podřízenému
jich povinnost. Kde při vedení duší jako
u sv. Jana z Kříže jemnost, lahodnost,
dobrota a lahodnost nevytýká, neprosí,
nepohání, tam vychová se dresura, ale
ne život, jádro; služebníci, nikoli dítky.
Trpělivost a láskyplné vedení podobné
tomu, jehož sám Bůh při výchově lidstva
užil, jest při vychováváni nejúčinnějším
prostředkem vypěstiti v krátkém čase
důkladnou, vytrvalou, veselou zbožnost.

Jaký zmatek naproti tomu povstati
musí, když se zlatá střední cesta opustí,
viděl svatý Jan v Pastraně; štěstí ještě,
že byl dosti mocen proti začatému zlu
bojovati a z kořene je vytrhati.
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V klášteře tom žil mnich, jemuž
sice ne na horlivosti, ale na patřičném
pokoji a klidu scházelo. 'i'rpěl nebezpečnou
jednostranností, do níž nezřídka upadají
lidé sice odhodlaní, nikoli však duchaplni
a myslil, že to, k čemu on náklonnost
má, pro všechny se hodí a všem to vnutiti
chtěl, nepřemýšleje, jaká utrpení a zla
z toho povstali mohou. Přisnost, nad níž
obyvatelé Dirvela žasli, zdála se mu
býti ještě příliš mírnou a oddal se onomu
přepínání, před nímž i velkomyslná svatá
Terezie a po lásce ku kříži žíznící svatý
Jan se měli na pozoru. Hromadil cvičení
na cvičení a nezbývalo mnoho, aby se
vyrovnal oněm kajícníkům na Thebaickě
poušti, o kterých svatý Jan Klimakus
s hrůzou vypravuje.

V tom čase bylo v noviciatě 14
bohoslovců, z nichž 4 právě sv. profess
složili. llyli to mužové, již oprávňovali
ku nejkrásnějším nadějím; dlouho vlekli
nový, vždy rostoucí kříž, nyní však nebyli
již s to. Brzo přidružil se ku vnější
poslušnosti vnitřní odpor a tím nastou
pena cesta nazpět. Bohu díky, že věc
byla včas zjeíena představeným, ktelí
vážně přemýšleli o rychlou a vydatou
odpornoc. 7volen sv. Jan z Kříže, o jehož
požehnání plně, tiché práci v Manzeie
dobře se vědělo. Tak poslán světec do
_Pastrany & zvolen tam vikářem. Jeho
příchodemvzalo vše na sebe jinou tvářnost.
Aniž se byl po příčině novot P. Angela
od sv. Gabriela tázal, odstranil je jako
do zcela jiné školy náležející a vyslovil
se při tom: »Co jest v jednom domě
dobrým, jest v jiném často škodlivým.<<
V Pastraně dlící novicové znali sv. Jana
jen z doslechu, když jim však dopřáno,
míti tohoto muže opravdivosti a lásky
mezi sebou, nemohli se ho ani dosti na—
sytiti. Kde hlas jeho zazněl, tam vrátila
se veselost, kde slovo promluvil, již obrá
cela se srdce k němu a skrze něhok Bohu ;
jeho objevení se bylo příchodem pokoje,
jeho obcování roznícením všech. Pouhý
zevnějšek jeho hýbal srdcem &řeč jeho
vtiskovala v duši čistotu, odumření &
lásku ke ctnosti. O něm platí slova sva—

| tého Hieronyma:
“ nejlepšímu se vyučil a dovede nejlepší:

»Kdo nejlepší koná

nejsnadněji vyučiti. <<10 jest ona praktická
filosofie svatých a výmluvnost ctnosti-,
o níž tentýž sv. učitel církevní píše-. Kde
pravá moudrost jako v paláci bydlí, tam '
nepřichází sama, ale výmluvnost jí ná—
sleduje.

Svatý Jan nebyl ve svém jednání
zasmušilý, ale velmi přívětivý, zdvmílý a
veselý; neboť božská Velebnost obdařila
jej tou milostí, že o božských věcech
rozjímaje nikomu nebyl obtížným, ale
všechněm potěšení připravoval. Stalo—li
se, že někdy hořkou pravdu říci musil,
nemělo přece obcování s ním nic hořkého
v sobě, poněvadž do rány, již obnovenou
pravdou učinil, hned vyřinouti dal med
vzmužující útěchy a radostně naděje. Jeho
pravá oteckost byla příčinou, že jemu
svěření bez hořkosti, s jakousi lehkostí
jako dítky k němu přilnuli a dychtivě
jeho jednání pozorovali i napodobovali,
aby se jemu podobnými stali.

P. Angelus od svatého Gabriela byl
obratem, jenž se v klášteře stal, zarmoucen
a stěžoval si u svaté Terezie. Než tato
nesouhlasila s ním, jak vidno ze slov
jejich, jež psala P. Ambroži: »Můj otec,
buďte ubezpečen, že ráda ctnostem jsem
nakloněna, nikoli však nemírné přísnosti. <<
A v jiném dopisu píše: »Moje duchovní
dcery bojí se jednoho, aby nepřišli po
divní představení, kteří by příliš ku přís
nosti a přetěžování kázali; to nevede
k ničemu.<< Nebyla tudíž svata Terezie
s P. Angelem spokojena, však při své
hluboké pokoře a chránící lásce srdce
svého nechtěla u věci té sama rozhodovati.
Byla útrpna k pokoušenému, ale také
spravedliva ku pravdě, proto tázala se
na tuto záležitost těch nejzkušenějších
učitelů duchovního života a nejznameni—
tějšich vůdců duší v celém Spanělsku.
Všichni smýšleli jako svatý Janz Kříže,
mezi nimi i někdejší zpovědník světice,
výtečný theolog z dominikánského řádu
P. Dominik llaunez (j r. 1604 v 77. roce
věku svého).

(P. d.)

„školu B. s. P. 1007. 16
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Z cest kněze
Několik vzpomínek z církevního & náboženského života v cizině.

Ze Španěl.
1. Úbor žen v kostele. v každé

zemi jsou jisté zvyky a obyčeje, jež jsou
tam zavedeny od pradávných, nepamět
ných dob, jež lid všechen až úzkostlivě
ostříhá a bdí, aby je každý zachovával.
Někdy horlivost stane se až úrážející,
neboťbývájí postižen cizinec, který nemá
ani ponětí, že by snad chováním svým
někoho urazil & vůbec ani neví, že do—
pustil se nevědomky něčeho, co domácím
se nelíbí.

Kdo vkročí do některé z velko—
lepých španělských kathedrál, jímž není
mnoho rovných ani v oné zemi, již oby—
čejně považujeme za ráj všech přátel
umění, v Italii totiž, hned si povšimne,
že jako jest vůbec v jižních zemích,
i zde, ve Španělsku, každá žena, která
jest v kostele, je buď úplně prostovlasá
anebo má na místo klobouku nebo jiné
pokrývky, jak ji právě panující móda
předpisuje, úhledný šáteček z krajků,
skoro vždy černé barvy. _

Šátečkem tímto umějí se dámy špa
nělské, ať jsou rodu vznešenějšího nebo
at je to dívka čili žena z lidu, velmi
malebně přiodíti, že bývá na ně věru
velmi něžný pohled a že zalíbí se způsob
tento cizinci a zdá se mu býti vhodnější,
slušnější než naše klobouky, vysoké,
křiklavých barev, ozdobené vycpanými
ptáčky anebo péry všelijakých opeřenců,
jak se u nás nosívají.

Často stane se, že jde některá žena
právě okolo kostela a že dříve neměla
vůbec ani úmyslu zastaviti se. Snad činí
tak ze zvědavosti, snad jest právě puzena
velkou zbožnosti, _aby přednesla Matce
Boží, již všichni Spanělové i Španělky
tak vroucně ctí, nějakou snažnou prosbu,
na jejímž vyslyšení mnoho jí záleží. Ale
tu není dobrá děva v žádných rozpacích.
Vezme do ruky bílý kapesník, položí si
jej na hlavu a tak jednoduše vyzdobena
vchází do kostela.

Jest krásný pohled, obzvláště když
přicházívají vznešenější dámy na mše
svaté, které jsou v pozdějších dopoledních
hodinách; úbor všecekjest nejmodernější,

_ale skoro vždy barvy černé, přes hlavu

jest malebně přehozen černý krajkový
šáteček a v ruce nezbytný vějíř.

Protože bývá ve španělských ko
stelích velmi málo lavic, častěji viděti,
kterak ženy usednou si na zem úplně
po tureckém způsobě.

Jak již podotčeno, jest způsob žen
míti hlavy zahalené v kostele prastarý,
a sice odvozuje se obyčejně z rozkazu
papeže Lina, který přísně poručil, že
každá žena, vkročivší do kostela, smí
učiniti tak jen pokrytou hlavou. Zvyk
národní pak žádá, aby pokrývka tato
byl černý, krajkový šátek.

Zeny španělské samy dbají, aby
každá zachovala tento jim všem svatý
zvyk. Byl jsem svědkem, kterak dáma
cizinka, na níž bylo na první pohled
viděti, že jest vznešeného rodu, vešla do
kostela jak se u nás chodí, nechávajíc
si obyčejný svůj klobouk na hlavě. Ale
sotva vkročila do chrámu Páně, hned
přihnalo se k ní několik rozezleiiých žen
& nedbajíce nijak svatosti, která přísluší
domu Božímu, začali křičeti, & protože
jim cizinka pranic nerozuměla, mnoho
nechybělo, že by jí byli strhli nenáviděný
klobouk z hlavy. Když Však zůstala
klidná, posuňky jí poučovali, že nesmí
míti na hlavě klobouku; odešla tedy ven,
hledala, kde by byl v blízkosti nějaký
příhodný obchod a pak nemohouc se
nijak domluviti, jen opakovala slovo
španělské »iglesiaa a ukazovala na svou
hlavu. Vtipný obchodník hned pochopil
co chce a dal jí pěkný černý, krajkový
šáteček. Před kostelem sdělala si z hlavy
klobouk, vzala ho do ruky, dala si na
hlavu šáteček a nyní beze všeho vešla
do kostela a nikdo si jí již ani nepovšiml.

2. Modlitby za zemřelé. Španělé
dle všeho velmi rádi konají modlitby za
zemřelé anebo rádi dávají za ně obětovali
mše svaté. Ve mnohých, často i menších
městech bývají kostely zvané »las animas<<,
koštel dušiček, v nichž bývají mše svaté
slouženy od časného rána až do pozdních
hodin.

Viděl jsem na příklad v městečku,
čítajícím jen asi patnáct tisíc obyvatelů,
v Santjago de Compostella překrásný



227

menší kostelík »las animas<<, kdež stále,
po celé' depoledne byly slouženy mše
svaté v černé barvě, tedy očividně za
zemřelé, při nichž kostelík vždy byl plný
zbožného lidu. K tomu podotýkám, že
je v tomto městečku kromě toho mnoho
kostelů, že tedy modlitby a mše svaté
za zemřelé jsou asi" velmi oblíbeny.

Při těchto mších svatých bývá nám
nezvyklý obyčej. Když se blíží obětování,
tu přistoupí k lavicím anebo k místu,
kdež jsou ženy, žena, kde jsou páni, pán
a mají v ruce mnoho malých svíčiček,
jak je u nás v kostele prodává svíčařka.
Každý z účastníků dostane po svíčce a
pak jdou napřed muži k oltáři, obejdou
ho a na epištolní straně stojí kněz,
sloužící mši svatou & podává každému
k políbení kříž, který jest vyšitý na štole.
Pak přistupují ženy a jim dává kněz
k líbání kříž z levé strany štoly, kdežto
mužové líbali z pravé strany.

.le-li více mší svatých za zemřelého
zároveň, tu nepřistupují k hlavnímu
oltáři, ale mužové jdou k prostrannímu
oltáři, který jest na straně epištolní a
ženy k oltáři na straně evangelní.

3. Procesí Mariánské. VKordově,
která jest již hodně na jihu, bylo v ne
děli odpoledne hodně horko. Vyšel jsem
proto až .později odpoledne, abych než
odjedu, ještě jednou podíval se na ka
thedrálu, jíž podobné není nikde na světě,
neboť je _tak rozsáhlá jako svatopetrský
kostel v Rímě. Patnáct lodí a půl devátá
sta sloupců činí obraz ještě zajímavější.
Ale nemíním krásy tohoto chrámu,
bývalé to mešity po Kaabě v Mekce nej
krásnější, popisovati.

V okolních úzkých ulicích, kdež
mohli si obyvatelé skoro z protějšího
domu ruce podávali, byl všude čilý ruch.
Stálý tam skupiny lidu, ženy horlivě
hovořily, přes ulice rozprostírali plachty,
aby sluníčko tolik nepražilo, do oken
stavěli obrazy svatých a svíce, veřeje
dveří i rámy oken vyzdobovaly dívky
květinami, hlavně růžemi. Zkrátka zdálo
se mi, jakoby se chystali k nějakému
průvodu. '

Nedaleko kathedrály stál stařičký
kněz, šel jsem k němu a ptal se, co by
znamenaly přípravy. Vysvětlil, že bývá
u nich zvykem, častěji v neděli k večeru
uspořádali průvod se sochou Panny Marie,

která se nese z jednoho kostela do dru
hého. Dnes že půjde průvod zde okolo
kathedrály do blízkého malého kostelíka.
Radil mi, abych počkal, že vše uvidím.

Diváků stále přibývalo, byli mezi
nimi i přečetní mužové. Netrvalo dlouho,
ozvaly se zvony, napřed jeden, hned
připojil se k němu druhý a za chvílenku
byl jich celý sbor pohromadě, jichž
hlahol velebně se nesl. Hned vpadla
hudba veselým pochodem a do všeho
l_idujakoby. se proudil nový život. Vše
tlačilo se doprostřed ulice, okna naplnila
se diváky, kteří rozžíhali svíce v oknech
a zavěšovaly před ně na venek pestré,
často velmi umělecky provedené koberce.
Z pavlače na pavlač házeli růže a kve
tiny, smíchu, žertu bylo všude plno.

V tom blíží se již průvod,“ jejž za
hajuje několik jízdních četníků. Za nimi
následuje hudební sbor, který hrál veselé
pochody, hudebníci jsou oděniv jakýsi
přepestrý stejnokroj, na kloboucích mají
několika barvami ozdobené peří. Za
nimi jde dlouhá řada chlapců menších
i větších, držících v rukou rozžaté svíce
a ponejvíce oděných v černý šat, někteří
měli přes rameno široké, pestře obar
vené pentle. Následovalo mnoho bíle
oděných děvčat, která rovněž měla v ruce
rozžaté svíce. Tu jakoby zástup lidu
i všichni diváci oživli, z oken a balkónů
mávali šátky, povstal veliký hluk a křik,
všichni provolávali Marii slávu, ze všech
stran sypali na sochu květiny a byl pře
veliký jásot.

V průvodě nesli velikou, v pře
krásný, zlatem prošívaný šat oblečenou
sochu Matky Boží. Byla upevněna na
nosítkách, jež byly pokryty bílým plátnem,
tak že nebylo viděti skoro ani nosičů,
zdálo se jakoby ji táhly dívky, které
šly před sochou i po jejich stranách,
držíce v rukou dlouhé, pestré pentle,
jimiž socha byla ověnčená.

Všechny tyto družičky, jakož i diváci
házeli stále na sochu růže a jiné květiny.
Nelíbilo se mi však, že zástup stojící na
ulicích, padal na kolena, a když nesli
okolo nich sochu, hluboce, až k zemi se
klonil a bil v prsa. Bezpochyby je to ve
Spanělsku, kde Lak vroucně všichni ctí
Pannu Marii, zvykem. Za sochou šlo
více kněží, oděných v roucha boho
služebná. Lid, který následoval, modlil

16'
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se polohlasitě růženec. Zpěvu, jako u
nás- zvykem nebylo, nikdo nezpíval
žádné Marianske písně.

Když přešel průvod, rozvinul se
všude čily život, vzletni Spanělě & ještě
více Spanělky veselily se, radost a veselí
zářila z očí všech.

4. Dívčí jména. Snad někdo
z nás buď četl anebo slyšel, že mají
někdy ve Španělsku nám trochu ne
zvyklá & podivně znějící jména. Na př.
jmenuje se tam dívka Dolores (Bolestná),
Mercedes (Milost), Consuelo (Utěcha),
Pilar (Sloup) anebo nějak jinak. Ve Špa—
nělsku jest zvykem, že matky rády dá—
vají dcerám svy'm jméno Maria na křtu
svatém, ale ktomu připojuje se další
přívlastek, jaká je to Panna Maria. Jako
u nás ctíme na př. Pannu Marii Vranov
skou, Křtinskou, Tuřanskou a jiné, tak
i ve Španělsku cti se Panna Maria Bo
lestná, čemuž se říká v jejich řeči Maria
de los Dolores, dívka pak, která takto
byla pojmenována při křtu svatém, ne
podpisuje se Maria, ale píše se Dolores,

a tak také ji jmenují a volají. Jiné po—
dobné jméno jest Maria de la Imaculata
anebo Maria de la Conception, Maria de
los Mercedes, Maria del Consuelo, Maria
de Pilar, Maria de Montserat; dívky,
které mají toto jméno, jmenují, pode
pisují se a také jim tak říkají, totiž
lmaculata (Neposkvrněná), ('onception
(Neposkvrněně Početí), Mercedes (Milost),
Consuelo (Útěcha), Pilař (Sloup 1), Mont
serrat (kopec pilou přeřezanyz). U nás
by to prapodivné vypadalo a jest vůbec
nemožno, aby se na příklad nějaká dčva
podepisovala: Vranov Přibylova, Tuřany
Bělíková anebo nějak podobné. Ve Spa
nělsku jest něco docela obyčejného, když
se dívka podepíše: Pilar Huerta, nebot
každyr ví, že jest k vůli krátkosti vy—
necháno María. - Ignát Zima.

') Tato Matička Boží uctívá se v kostele
poutním v městě Saragosse.

7') Montserrat znamená po našemu pilou
přeřezaný, protože jelt okolo tohoto poutního
kostela tolik skalnatých úětěpů, které vypadají
jako by je uřezal pilou.

'“Dšíxůru
ermuť se, jsi—lizneuznán,
nemsti se bratru svému!

Nebo bys v pravdě sloužit chtěl
svůdcovi, duchu zlému?

Pohled & zvedni zrak svůj výš,
Pán zve tě, volá k sobě,

vždy maje proudy léčebných
pramenů tvojí mdlobě!

Kristovo srdce laskavé:

nevidíš Jeho rány?
Proto Je kopí probodlo,
tobě by léky dány!

%; %“

SPČCC—ll

On sám chtěl nésti těžký kříž,
korunu z trní z hloží . . .

A ty bys ještě nepoznal,
co může láska Boží?

On sám chtěl za tě zeml'íti,

za tvoje hříchy, viny . ..
A ty bys přece dále chtěl
rmoutiť Jej bez příčiny?

Pro marnou cetku, světa mam,
zamítáš poklad věčný?
Navrať se! Nehřeš nikdy víc!
Bůh tě chce nekonečný . . .

Joa. Al. Vlaatimíl-Řhmký.$%



Pořádek slavností jubilejních
na památku

nalezení a. korunováni zázračného obrazu

blame Panton/] Motette
září 1907.na Svatém Kopečku u Olomouce ve dnech 8.

„Myw—

.Dne 7. září 0 2. hod. odpol. nešpory, o 6. hod. večer úvodní kázání a
zpívaná litanie loretánská se sv. požehnáním, po němž slavny' průvod poutníků
se světly kolem kostela.

Dne 8. září ráno slavnostní vyzvánění. O 6. hodině zpívaná mše svatá
s kázáním; o 7., 8. a 9. hod. mše svatá. Slavnostní kázání české a německé a
pontifikální služby Boží, které slaviti bude J. M. nejdůst, světící biskup Dr. Karel
Wisnar. --—-Odpoledne o 3. hod. zpívaná litanie a svaté požehnání.

Od pondělí do soboty denně ráno o 6. hod. zpívaná mše svatá:
() 7. a 8. hod. mše sv., 0 9. hod. kázání a slavné služby Boží. Odpoledne o 2. hod.
nešpory, večer o 6. hod. zpívaná litanie loretánská a svaté požehnání.

V sobotu 14. září v předvečer hlavní slavnosti jubilejní bude o 6. hod.
večer kázání, zpívaná litanie a svaté požehnání, po němž bude slavny průvod
poutníků se světly kolem kostela a osvětlení kostela a kláštera.

V neděli 15. září bude 0 6. hod. pontifikální mše svatá, ranní kázání,
potom ustavičně mše svaté. O půl 10. hod. slavné uvedeni Jeho knížecí arčib.
Milosti nejdůst. arcibiskupa olomouckého a ostatních církevních hodnostářů do
chrámu Páně, slavnostní kázání české a německé a slavné pontifikální služby Boží.
— Od poledn e 0 3. hod. bude závěrečné kázání, litanie loretánská, slavný průvod
se zázračným obrazem po dědině, »'l'e Deum<<a svaté požehnání, čímž se jubilejní
slavnost zakončí.

V pondělí 16. září ráno o 6. hodině bude slavné Requiem za všecky
zemřelé zakladatele a dobrodince poutního chrámu na Svatém Kopečku, za zemřelé

- osadníky, poutníky a kněze zde působivší.
Svaty Otec udělil po celou dobu slavnosti plnomocné odpustky za oby

čejných podmínek.

Ctitelové Marianští, vgřxůru na &vatý' Kopeček,
Fv.stučnici milostí Bošich!
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Křesťanský ústav pro nemocné a umírající
\: Kumamoto

ch! Jak žalostný jest osud ne
mocných a umírajících v po
hanství! Trpěti bez naděje! Pře—
stává trpěti na tomto světě, aby
počal trpěti mnohem více na

světě onom, po celou věčnost. Možno-li
mysliti na to bez úzkosti?

Mezi nesčíslným obyvatelstvem po—
hanským, jež mně jest svěřeno, jest na
tisíce a desettisíce neštastníků, kteří ročně '
odcházejí brát podíl na neštěstí těch,
kdož nebyli přáteli Božími.

Nemocné dělíme na více druhů. Jsou
nemocní i umírající dospělí a jsou děti.
Jsou nemocní a umírající bez rodin, na
cestách a v chatrčích opuštěných; jsou
nemoci obyčejné a jsou nemoci nakažlivé;
úplavice, neštovice, tyfus, cholera, čtyři
metly, jež tak často dopadají na Japonce,
a obzvlášť malomocenství a příjice (sy
filis), dvě neméně hrozných ran.

Poblíže Kumamotojest dědina, zvaná
Honmioji, dle jména pohanského chrámu,
jejž zbožní budhisté často navstěvují. Do
chrámu toho scházejí se také z celé říše
všelijací nemocní, zvláště však malomocní
a stižení příjicí.Většina těch ubožáků jsou
vyhnáni a na vždy vyloučeni z rodin,
jímž byli hanbou a zkázou. A protože
Kumamotští jsou k nim dosti laskaví,
usazují se tam na konec mnozí a tvoří
tak nejžalostnější shromáždění, jemuž na
celém světě rovného nespatříme.

Stav těchto nemocných jest hrozný.
Jsou namačkánijedni na druhýchvbídných
chatrčích, patřících jiným chuďasům,
kterým každý platí z bytu denně jeden
až dva haléře. Obyčejně nemají než jen
šat, a jaký to šat! Viděl jsem v takové
díře chudou matku, nemající už nohou
a skoro také ne rukou, a ta neměla k mému
příchodu na sebe co vzíti, kromě starého
hadru, který jí kryl sotva polovici ramen.
Malým zcela nahým děckem hleděla za
kry'tí ostatní své tělo.

Kteří mohou ještě choditi, prosí
v městě a na venkově o almužnu. Nej
bystřejší seberou, mají—lištěstí, 3 až 4
desítíhaléře. Když nebyli daleko, vrací
se večer do Honmioji a přespí ve zmí
něných chatrčích. Někteří jdou daleko

(v Japonsku).
a vrací se za více dní, neb i týdnů. Vesníčtí
obyvatelé chovají se k nim dosti laskavě,
ale nikdo jím neda noclehu; přespí v před—
síni chrámu, v širém polí, nebo v lese
na holé zemi, nebo prkně, nepříkrýti.
_Bysi uvařili několik hrstí rýže, kterou
vyžebralí, nosí s sebou kastrol v ceně
4—5 desetníků, a vaří si chudý pokrm
svůj daleko od lidí, tam, kde najdou
suché dříví k topení.

Kteří nemohou choditi, dajíse nositi,
nebo se sami dovlekou na silnici, nebo
na stupně, vedoucí do chrámu, a tu prosí
od rána do večera poutníky a kolemjdoucí
o smilování. Když dostanou nejvíce, jsou
to 2—3 desítihaléře za den. Ale často,
když není poutníků, nebo i z jiných příčin,
dostanou sotva několik haléřů a někdy
nic. Někteří jsou také 2—3 dny be'z jídla.

Jak již řečeno, spí v chatrčích, neb
komůrkách společných. Ale když nemoc
dostoupí jistého stupně, šířítakový zápach,
že se stávají okolí svému nesnesitelnými
a pak bývají ze společnosti vyloučeni.
Od té doby nechodí s jinými, spí venku,
opuštění ode všech, na holé zemi, ne—
přikryti, vydáni dešti & větrům, plačíce
a kvílíce a toužíce po smrti, která, jak
už obyčejně nechá na sebe ček-ati. Pak
jen třeba je 'pohřbíti. Čtyři nebo pět nej—
silnějších druhů vykopou jámu, koupí
starou bednu od smetí, dají tam mrtvolu
a vloží do země bez obřadů, bez kněze.
Pohřeb stojí kor. 1'80—-—2'OO.,Ale kde
vzíti peníze? Jak řečeno, někteří mají
malý kastrol, ten se prodá. Každý má
nějaký zbytek oděvu; ten se ovšem nedá.
do »rakve<<, prodá. se také a strží se za
něj 80 hal. až 1 K. Potom . . . vedle
chatrče jest záchod, jehož obsah kupují
chudí, okolní rolníci, a 'výtěžek kryje
zbylé výlohy pohřební.

Před časem chtěl jsem seznati zprávy
o životě jistého počtu těchto nešťastníků
z Honmioji. Tu jsou některé ze zpráv,
jichž se mi dostalo:

1. Furu'ya U/cícln'zprovincie Nagato,
281etý, malomocný. Má tři nuzné bratry,
kteří ho nemohou živiti. Jest v Honmioji
dvě léta. Přišel z domu bez krejcaru, po
celou cestu žebral. Uzdraví—li se, hodlá
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se navrátiti domů. Ale dodává, že neviděl
nikoho nabytí zdraví, co jest zde. Praví,
že trpí mnoho na těle. a duše jeho že
jest velmi smutna. Za řeči kanuly mu
veliké slzy po tvářích, zvráskovatěly'ch
nemocí.

2. Uyeda Masuzo z provincie Jyo,
34ietý, malomocny' od 21. roku věku
svého a tři léta už slepy'. Pokoušeli se
mu pomoci doma. Rodiče vynaložili na
něj okolo 100 franků, všechno, co měli.

3.. Aguwara Otoke z téže provincie,
181ety. Chudá rodina nemohla o něj pe
čovati. Malomocnyr teprve dvě léta a jest
už hrozně znetvořen. _

4. Fufruzawa Kane/cz'cln'z provincie
Samagi, 24lety. Jest nejstarším synem
celé rodiny, jíž byl podporou. Malomocny'
tři léta. Myslí jen na rodiče a ptá se,
jak jsou živi. Spí v lese, na holé zemi,
nebo na kamení.

5. Ckv'kuha Te'ru z města Shimabara,
dívka 231eta'. Tři léta malomocna. Praví,
že se měli doma dobře, ale že všechno
vynaložili na její vyléčení.

6. Kato Matazo z provincie Tajima,
3()lety. Má jen matku, jež ho sama při
vedla do Honmioji, a že nemůže choditi,
žebra za něho.

7. Nakamura Namí z okresu Akita
o Higo, děvče 22leté. Malomocna sedm
let. Nemá už rodičů. '

8. Tanaka Riha z provincie Sanuki,
zšžšlety,šest let malomocny. Nikdo u něho
nemůže byti, by se nenakazil. Spí venku,
často nemá co jísti, nemůže choditi, touží
po smrti.

9. Mzkoda Ukz'chí z provincie (' hi—
kugo, 251ety, malomocny' tři léta. Chodí
trošku, ale z ohrady chrámu vyjití ne
může. Prosí poutníky o almužnu, jí, když
mám, spí venku.

10. Matsubara Kanshz'cln'z provincie
Sanuki, 181ety, nechodí už a spí venku.
Zda se nespokojeným, že se narodil, a
s hořkosti vypráví, že ho rodiče měli
dříve, než se vzali.

Tuťdeset, vzatychjen zmalomocnych,
ke cti desíti malomocnych z evangelia.
Myslím, že to postačí. Ostatním se vede
podobně. Neodvažuji se psáti podrobněji
o příjičnyfchobého pohlaví, odpornějších
a nešťastnějších nad malomocné. Kdo
zhřešil, oni, nebo jejich rodiče? Odpověď :

31

Všichni čtyry jsme hříšníky, a kdo jím
není, vrz první po nich kamenem.

Závěr: Snažme se, zachrániti aspoň
duše těchto nešťastny'ch pohanů majících
tutéž přirozenost jako my, přirozenost
Krista a Jeho božské Matky, jež jsou po—
žehnáni na věky. Ale chceme-li zachraniti
duši, musíme pečovati o jejich tělo.

tenáři, tvé lásce poroučím naše
ubohé nemocné a umírající pohany. Ten,
jenž slíbil odměnu za číši vody, odplatí
vám, co jste pro ně učinili. Blahoslaveni
milosrdni, neb oni milosrdenství dojdou.
Srdce Ježíšovo, jež jsi umíralo, smiluj
se nad umírajícími. Maria, uzdravení ne
mocných, potěšení zarmoucenych, oroduj
za nás, oroduj za pohany nemocné a
umírající. Amen.

Jan María Gorre,
missionář apoštolský, v Kumamoto (v Japonsku.)

matičce.

Irgdo r)e5r)á srdce mateřské?
Uše, co jer) může dáti,
všdg skýtá svému dítěti
ta glatá, dobrá máti.

Snad sama trpí oougi, blad,
leč přece dítě kojí,
a s ním bg chtěla gemříti
u oejkrutším útrap boji.

<;]akmoobo nocí probděla,
jen tišío mOje size — —
€) kéž se, drabá matičko,
oaurátín) k tobě brgg!

„jsi cbudá, přec však bobatá;
všdgt'srdce mě je: matkg!
ÚO samo“ je mně milej—ším,
než ušecbog světa statkg.

či kdgbg někdo celý svět
mi dával ga tě, máti,
já raděj ruku mogoloou
obci" tvoji ulíbatil

J. A. Vlastimil-_Rimký

-e<$>e>—
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Obrázky z katolických missii.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

XIX. Zbloudilý hoch.

Zavítejme, milý čtenáři, v duchu svém
doměstaKolombo na ostrověCeylonu.
Stmívalo se již v prostranných světnicích
nemocnice, kterou byly missijní sestry
františkánky v Kolombo zřídily a spra—
vovaly, a svěží vzduch večerní vnikal
tam od otevřené verandy. Sestra oše
třovatelka obcházela právě nemocné a
prohodila ke každému nemocnému ně
kolik přívětivy'ch, povzbuzujících slov.
Toliko okolo jednoho lůžka šla mimo,
aniž se zastavila. Což pak na jednoho
ze svých svěřenců zapomněla?

»Matko !x volá na ni nemocný. Usmí—
vajíc se, praví sestra: »Jenom trochu
trpělivosti, Appu; vrátím se brzy!<< Nc
mocný se na chvíli upokojil. Potom však
volal ještě jednou, dvakrát, třikrát na
sestru, nejprve ostýchavě, potom však
vždy hlasitěji a nedočkavěji. Černoši jsou
vpravdě velké děti. Sestra však, jak se
zdálo, ho neslyšela. Nepohnutě stála
u lůžka čtrnáctiletého hocha, jenž byl
do nemocnice právě přinesen.

Hoch byl celý den bez!vědomí. Jeho
obličej, aě nemocí ztrápen a spocen,
jevil nápadnou odvahu a samostatnost.
»Je to zajisté domorodec ze vznešené
rodiny, pravila sestra sama k sobě. Co
pak jenom chlapce sem přivedlo? Zajisté

'Prozřetelnost. Avšak pochopí to toto
dítě a použije milosti sobě podávané?<<

»Matko,< křičí Appu znovu. Sestra
se vzpamatovala a kráčí již k lůžku ne
mocného. Radosti, že ho konečně vy
slyšela, smál se Appu srdečně a ostatní
nemocní mu věrně pomáhali. »Již jsem
myslilgz pravil, »že mne už nechcete
ošetřovati, matkoh »Buď bez starosti,
velké děcko a spi blazeia odpověděla
sestra usmívajic se. »Dobrou noc, matko le
»Dobrou noc, Appuia

A opět vrátila se sestra k lůžku
chlapcově. Měl již oči otevřeny, zvědavě
díval se kolem sebe. Radujíc se, že nabyl
zase vědomí, blížila se k němu. »Ubohé
díté,a pravila, »máš velké bolesti?<< Ne
vy'slovná, s překvapením a uctivostí spo
jená radost zračila se v jeho očích.

»Paní,<<odpověděl mdlým hlasem, »paní,
já jsem tě ještě nikdy neviděl, kde to
jsem ?<< »V nemocnici v Kolombo, mé
dítě. Jsou zde dovední lékaři, kteří tě
chtějí uzdravit-i. A.já tě budu ošetřovati,
jakobych byla tvou matkou.<< ».lako má
matka.! '(), paní.<< Slzy zatřpýtily se
v očích mladistvého nemocného. »Má
máti! () paní, jak rád bych ji zase
spatřil! Jak mnoho asi prolila slzí od
té chvíle, kdy její Muttu zmizel! (»kdybys
to věděla! <<

Sestra mu něžně setřela pot s čela.
»Nemluv tak mnoho, mě dítě,<<pravila,
»jsi příliš sláb; ráno přijdu zase a pak
mně budeš všecko vypravovati, není—liž
pravda9<< Chlapec usmíval se a sledoval
sestru zrakem, až ze světnice vystoupila
na verandu. Potom zavřel oči a ležel
nepohnutě.

Následujícího dne z rána vidíme
sestru u mladistvého nemocného. Noc
uplynula dobře. Teplé paprsky sluneční
jakoby byly Muttu znovu vzkřísily. Vy—
pravoval soucitné sestře, která. mu byla
slíbila, že jej jako vlastní matka ošetřo—
vati bude, všecko, co jeho mladé srdce
tížilo.

»Narodil jsem se tam za mořem,
v zemi, kde vládne Višnu a Brahn1a.')
Moji předkové byli bohatí a mocní. Angli—
čané oloupili je o největší část jejich
majetku. Přes to má můj otec dosud velký

“vliv mezi brahmíny. Má matka nosí
skvostné šaty a klenoty, má sestřička
těžké náramky ze zlata a stříbra. O jak
krásně bylo tam doma pod kokosovými
palmami! Večer bylo zdaleka slyšeti
bouření a šumění mořských vln a řev
tygrů z hlubokého lesa.

Před šesti měsíci jsem tam ještě
byl. Jednoho rána šel jsem se svými
přáteli do lesa. Chtěli jsme si hráti. Tu
přišel k nám jeden cizinec a pravil:
»Děti, nechtěly byste se mnou jíti? .la
jdu do cizí země, kde se nachází velmi
mnoho zlata. Lidé tam chodí v šatech
jenom v hedvábných a požívají vybraných
jídel. Podnebí je tam mírně. Každý člověk
v one zemi jest nadmíru štasten.<<

1) Višnu & Brahma = indičtí bohové.
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A já p_ošétiléc věřil jsem, co řekl,
i_ain_fojí "so'ú'd'rliyzi 'ťéž. Aniž jsme se roz
loh'č'il'i,následovali jsme neznámého muže
na jeho loď. Brzy přistáli jsme u Ceylonu.
Cizinec zavedl nás do čajových sadů.
Za oděv dal nám bídný opasek, za stravu
hrst rýže. Od časného rána až do západu
slunce musili jsme sbírati čajové listy-.

Když jsem viděl, jak hanebné jsme Žyll
podvedeni, nechtěl Řsem li'o pasu-meana vytkl jse'mnlu j'“é"'opodvod. Tu vzal
svou hůl "a sbil mne nemilosrdně. Pod
jeho ranami rostl můj hněv, já ho pro
klínal &naříkal nad svou lehkověrnostím

Hoch ustál a pohodil rázně hlavou.
'l'oto hrdé rozhořčení dodalo jeho výraz—
nému obličeji zvláštního půvabu-. Sestra
povzdychla. Vědělatě, jak surově majitelé
čajových sadů s těmi nakládají, které
byli krásnými sliby do osidel přil—ákali.
Jak často byla sama svědkyni takových
smutných výjevů, jak často už prosila,
aby s nešťastníky po lidsku bylo naklá—
dáno.

Muttu pokračoval: »Majitel čajových
sadů choval'ke mně zvláštní odpor.. Byl
jsem pořád bit. Má porce rýže byla vždy
menší. Onemocněl jsem„ Mnohdy pomýšlel
jsem ovšem na útěk, nevěděl jsem však
ani, kam bych se měl obrátitL Kéž jsem
mohl vrátiti se k otci amatce! Než neměl
jsem peněz, abych zaplatil převoz.: Žá—
dal-li jsem svou mzdu, bil mne nemilo—
srdný muž ještě více.

Jednoho dne vystrčil mne na ulici,
ježto jsem nemohl již pracovati. Dlouho
bloudil jsem bez cíle a prosil kolem
jdoucí o hrst rýže. Tu a tam měli ně
kteří se mnou soustrast; většinou však
mne nevlídné odmítli. Jednou viděl jsem
před sebou dlouhé stromořadí kokosových
palem. ,Kde_to jsem?“ tázal jsem se.
,V Kolombo“ zněla odpověď. Kolombo,
myslil jsem si, leží u moře; snad se mi
přece podaří, přeplavati se do otčiny.
Ve své radosti dal jsem se do běhu.
Najednou však vypovědělymi nohy službu.
Klesl jsem a nevím více . . .<< »Za to
vím to já, mé dítě,<<doložila sestra. »Po
ličejní strážník nalezl tě umírajícího na
silnici a přinesl tě k nám.<<

Sestra však zamlčela, že lékaři se
vyslovili, že brzy umře. Nechtěla ubohé
dítě postrašiti, nýbrž ponenáhlu jemu
o Bohu křesťanů vypravovati. »K jakému

náboženství náležiš ?<<Muttu sepjal zbožně
ruce. »Klaním se bohůmm »Nechtěl bys
klaněti se, mému Bohu, Bohu to kře—
sťanů ?“ »Onikoliv, paní , nemohu. Kdybys
psala mým rodičům, že tu jsem, jistě
by přišli pro mne a bůh naší pagody
by mne uzdravil, __ __ _

Sestra "na chlapce již iíedolé'hala;
Ž/CaV'olalaRayapcna, hocha to z kmene
Tamulů, jenž co do stáří byl Muttu skoro
roveň a byl horlivým křesťanem. »Běž,<<
pravila, »buď Muttu-ovi společníkem.
Neunavuj ho však, nýbrž vypravuj mu
o Pánu Bohu.<'<lloch přisvědčil a přisedl
k lůžku svého krajana. _ _ _ _ __ __

Oba chlapci byli brzo dobrými přáteli
'a rádi špolu hovořili-. _4“—_llalultu divi!
sb velmi, že Rayapen ustavičně tak ves'ei
býti může-. _Rayapén mu vysvětlil-, že
Znalost pravého Boha jej tak činí šťastiiý'm'
a mluvil s iíílri e h'la'vllíeh pravdácli
křesťanství. Muttu z úžasu & div'ení a'ni
nevycházel a poslouchal s 'napjatou po;
zornosti, když právě sestra se vrátila;__

mani-,v pravil, ivje to pravda, žě
váš Bůh svým dítkám po smrti dává
věčnost plnou štěstí a radostí?<< ptal se.
»Žajist'é, můj milý Muttu.-A čím více
dítko Boží na ze'mitrpí, tíln šlastiíějšl
jest pak v "nebil“ _»P_aní,to jest krásne,
to jest dobré . -. -.Chci tedy vašemu Bohu
se klaněti, chci _se státi křesťanem.; chci
hodně brzy k Bohu křesťanů o__dejíti!<<
»Příjdcš k němu brzy-, Muttu, buď jenom
zmužilý a důvěrný la

Po těchto slovech byla sestra od—
volána k jinému umírajícímu nemocnému.

])vč hodiný později bylo .jí ř9čeht),
že Muttu umírá. Když k němu pespíchala,
potkal ji ošetřovatel nemocných. »Matko,<<
pravil, »t'omu dítěti se vede špatně; za
volám lékaře.<<'»Pospěš si,<<pravila sestra
a běžela k lůžku umírajícího dítěte. »Mé
dítě, rci nyní se mou: »Můj Bože, odpusť
mi mé hříchy; přijmi mne za své dítě,
vezmi mne k sobě do nebeť<< Vážně a
pobožně opakoval Muttu tato slova a
doložil : »Paní , pokřtimne, musím umříti. <<
Plna radosti vyplnila sestra jeho přání
a pokřtila ho na jméno Josef.

.Po té nemocnému chlapci trochu
ulevilo. Okolo čtvrté hodiny volal na
sestru: »Paní, paní, odřekl jsem se svých
bůžků; podej mi Boha pravéhola To
řka vztáhl svou hubenou ruku po bílém



křížku, který sestra na prsou měla za
věšený, zlíbal jej a volal: »Tento zde
jest pravý Bůh: miluji ho a nechci
žádného j ineho !<<

Následujícího dne večer volal zase:
»l'aní, paníl<< »Voláš nadarmo;<< pravil
mu .\ppu, »sestra zde není a neslyší tě
tedy. Už jest dávno pryč.<< »Níkoliv, ona
mne slyší,<<tvrdil hoch důvěřivě, »ona
řekla, že jsem jejím dítkem. Má matka
mne vždy slyšela, když jsem ji volal:
„Páni, pani !“Sestra skutečně ihned přišla.
»(Jo chceš? co je ti?<< »Paní, bojím se,
mám strachx »Ceho sc bojíš, mé dítě ?<<
»Paní, já nevím, co to jest. Tento zde
mně nahání strachut<< A hoch ukázal
na jisté místo svého lůžka. »Neboj se,
mě dít.ě,<<.koríejšila ho sestra, »ty jsi
nyní dítkéln lložím; ďábel nemůže ti
škoditi. Rcígnílému Pánu Bohu, že ho
máš rád.<< »O ano, paní, milují praveho
Bohatv A Josef vroucně políbil svatý
kříž. ->l\'yni spi. mé dítěla řekla sestra
a zahalila ho do teplých přikrývek. »Tuto
noc zůstane jiná paní u tebe. Ale ráno
přijdu zase.<< Hoch přisvěděil hlavou.

, Druhého dne z rána hledal zraky
svými svou »panía. »Miluji pravého Boha
a kláním se mu, paní,<< pravil slabým
hlasem. Vzav do rukou kříž sestřin po—
líbil ho vroucně. Po té kříž mu vypadl
ze slábnoucích rukou. »Dítě,<< pravila
sestra, »nyní přicháží Pán pro tebe<<a
bylo na ní viděti veliké pohnutí. Josef
naklonil hlavu a ztratil vědomí.

K polednímu otevřel oči, usmál se
něžněvna sestru a usnul v Pánu.

Sťastný Muttu! Zlata na Ceylonu
nenašel, ale našel něco lepšího: perlu
spasení. Muttu znamená totiž tolik jako
perla. Našel onu perlu, o které praví
sv. evangelium, že člověk má vynaložiti
všecko, aby jí nabyl. Josef j est nyni perlou
církve vítězné. Po celou věčnost bude
třpýtiti se v koruně Kristově, jemuž da—
roval své srdce, jakmile ho poznal.

XX. Příkladná horlivost.

»Když jsem —, vypravuje jistý apo—
štolský vikář v'At'rice — v poslední dni
jednu z našich missijních stanic navštívil,
vypravován mi následující krásný příklad
živé víry.

Naše křesťanská obec v osadě Ok
panam přijala před delším časem mla
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dého malomocného černochaf Ačkoli byl
synem vynikajícího pohlavára, byl nic—
méně pro svou nezhojitelnou chorobu
ze své rodiny nemilosrdně vyloučen a
od té chvíle se mu všichni jeho příbuzní
zdaleka vyhýbali. Když byl ve sv. víře
s dostatek vyučen, přijal křest sv. a na
něm jmeno Pavel.

Missionáři se v něm nesklamali.
Ač měl malomocenství, bylo ho lze všelis—
kde upotřebití. Své obydlí umístil při
vchodu do stanice, tak že nikdo nemohl
ani vejíti ani vyjití, aniž ho Pavel zpozo—
roval. Byl však nejen strážcem missijní
stanice, ale i vratným. Zavírati &otvírati
ovšem nemusíl, z té jednoduché příčiny,
že u nás není žádných dveří, které by
se zamýkati & odmýkati mohly.

Avšak s tímto úřadem se Pavel ne-'
spokojil. Byly tu ještě úkoly důležitější.
Stal se totiž katechistou, a sice u těch,
kteří jsouce tvrdohlaví v učení zůstávali
pozadu. A Pavel konal svůj 'úkol a za—
stával svůj úřad dobře. Když jako s ka—
thedry vyučoval, ačkoli seděl na zemi,
žádal od svých posluchačů vážné chování
a netrpěl ani žertu ani šprýmu. Bez—
ohledně napomínal i dospělé. Casto za
stavovat i kolemjdoucí, jim kázal kříž
dělatí a na Boží přikázaní se jich vyptával.
Taková statečnost mu dělala čest, a ne
méně zajisté byla chvalitebna dobro
srdečnost & prostota nových křesťanů,
kteří na otázky Pavlovy rádi odpovídali,
aniž se urazili nebo hněvali.

Pracoval-li však Pavel někdy celý
týden na vinici Páně, musil nejednou
odřici sobě útěchu, kterou skýtá obcování
službám Božím. Zašel totiž na svých
apoštolských cestách mnohdy přílišdaleko
od missijní stanice a nemohl pro velkou
vzdálenost na nedělní služby Boží doraziti.
Zpáteční cesta bývá pro ubohého mrzáka
nejen daleká, ale i obtížná.. Musí často
na cestě mnoho trpěti, mnoho si odepříti.
Obyčejně však vítěží jeho vůle nad jeho
slabostí. Na př. dělí ho jenom jeden den
od neděle nebo jiného dne svátečního.
Aby večer cíle svého došel a na missijní
stanici zavčas dorazil, vstává ještě před
východem slunce a vydává se na cestu.
Avšak jaké útrapy čekají ho na cestě?
Jeho pochod na neschůdných, kamenitých
cestách podobá se cestě křížové.



Konečně po mnohých ůtrapech do
razil v sobotu večer domů a zapomíná.
rychle na přestálou trýzeň. Jeho mysl
obírá se jedině štěstím, jež ho čeká pří
štího dne. Radostně vzpomíná si, že zítra
přistoupí společně se svými spolubratry
ke stolu Páně a že službám Božím bude
obcovati.

Zdá-li se dobráku Pavlovi již tato
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Zbožná paní. Ve Vídni žije v osmém
okresu paní Marie Fučíková, která byla
doposud šedesáti dětem kmotrou. Zajisté
pěkný příklad obětavosti & lidumilnosti.

Nouze o kostely. Ve Vídni jest
fara v Meidlingu, do níž 'jest přifařeno
80.0001idí. V Paříži jsou ještě větší
fary, jedna z nich má 120.000, druhá
96.000, třetí 89.000 a-celá řada má 70
až “80 tisíc duší. V Paříži je taková ne—
tečnost náboženská, že jsou tisíče lidí,
kteří nikdy nevstoupí do kostela. Není
tam nic zvláštního, když na ulicích nejen
dospělí, ale i děti insultuji kněze a klá—
šterní sestry. Návštěva kostelů jest ve
svátky v Paříži velmí slabá, není řídký
případ, že při velké jest i v největších
kostelích něco přes dvacet osob, že
nmohdy jest u oltáře více kněží, než lidí
v kostele. Ale vina není při kněžstvu,
nýbrž při vládě. Vláda francouzská totiž
nikdy nechce dovolití, aby obrovské fary
se rozdělily v menší; teprve nyní pomýšlí
klerus myšlenku tuto sám uskutečnití.
Praktičtí Angličané hned si vypomohli,
když byla v Londýně nouze o kostely.
Vystavěli z plechu a ze dřeva boudy za

2400 až 7200 korun a některé tak upra
vili, že mohli je i převážeti 5 místa na
místo. Měly místa pro několik set lidí.

Spolek k zařízení katólické uni—
versity 'v Solnohradech. Spolek tento
má počátkem roku 1907 jmění 2,046.044
korun. Během roku 1906 měl příjmů
na darech 50.000 K. Z toho došlo nej
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odměna býti velkou, jak velká bude teprv
odměna, kterou mu.lšůh na věčnosti
připravuje! ()n, jenž odměňujei to nej
menší, jak odmění teprv lakovou obě—
tovnost, takovou horlivost, takovou víru!
Již nyní viji mu andělé věnec vítězství.
rZatímvšak zachovejž ho Bůh ještě dlouhá
léta pro naši missíi!
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více darů ze solnohradské arcidiecése,
a sice 43 tisíc K. Zajimave pozorovati,
jak rostlo jmění. Po prvních desíti letech
svého působení měl spolek koncem roku
1894 jmění 440.000 K, ku konci drůhého
desitiletí r. 1904 asi 21 mil. korun.
V prvním desitíletí bylo ročně průměrně
příjmů po 44.000 K, v druhém po 166.000
korunách, v posledních dvou letech po
150.000 K.

Katolíci v Persii. V celé perské
říší jest nyní 22.700 katolíků východního
obřadu u 200 římských katolíků. Kostelův
a kaplí jest 53, katolických škol jest 45
s 1470 žáky. Kněží působí 77, mimo
ně je 12 bratří klášterních a 40 řeholnic.
Biskupství jest jediné, a sice v lspahanu,
jemu jsou podřízeny stanice missíjní,
jichž jest devět. Z kněží jest největší
většina lazarísté z Francie. Vlastní missio
nářská činnost započala teprve r. 1834.

Piův spolek. Piův spolek, který má
sídlo ve Vídni a jehož účelem jest pod
porovatí katolický tisk, měl 31. prosince
1906 asi 30 tisíc členů. Peněz zůstalo
129 tisíc K. Během roku 1906 bylo vy
dáno k účelům spolkovým 48 tisíc K.

Manželství v Německu. R. 1904
bylo uzavřeno v Německé říši 477.322
manželství, z nichž při 434,530 byli oba
snoubenci téhož vyznání, a sice 283.939
evandělíci, 145.696 oba katolíci, 4001
oba židé. 9'1 proc. bylo smíšených man—
želství. 21.273 mužů katolíků vzalo si
evanděličky za manželky, 19.843 evan—



gelíkú vzalo si katolicky za manželku
Manželství mezi židy a křesťany býšo
720, a sice evangeličky si vzalo 316 židů,
256 židovek se vdalo za evandělíky,
sňatků mezi židy a katolíky bylo o 3/4
méně než mezi židy &evangelíky. Bohužel
nutno přiznatí, že přibývá smíšených
niaí'_ížels.tvíi__Boku1902 bylo jich 87 proc.
ze všech sňtttků, f: 1903838, r. 1904.
91 a zdá se, že v l'iásle'dujíc'ích' létech
jich ještě více přibylo.

Něco o zvonech. První zvony byly
u našich kostelů zavedeny okolo r. 550.
V Rímě zavzněly ponejprv asi roku 590.
“Papež Sabinian, který zemřel roku 610,
byl první z papežů, jemuž zapěly zvony
dojemnou úmrtní píseň. Zvonovina sestává
M78 'dílů ,mědi a 22 dílů cínu, ale nyní
lijí zvony také že žěléira &_zocelí; tyto
však nemají tak příjemného hlaholu.
U_nás, v_naší říši jest největší zvon na
věži svatoštěpánské ve Vídni, byl ulit
roku 1711 od mistra Áiclíhammera ze
180 tureckých děl a váží 402 centy čili
22,512 kilogramů. Vysoký je 3, dole má
průměru Baťuobvod jeho má dole 95 m;
dole je 2.1 cm tlustý. 'ÍÍkáVá,se; ve Vídni
jest největší, Strassburgu i'iejkrásnější &
v .l_.andshutu nejvyšší zvon. V Kolíně
Had Rýnem mají »cisařský zvon<<, který
váží 26.250 kg, je'st největší z Evropy.
V Moskvě mají sice zvon, 200.000 kg
těžký, ale není zavěšen. Největší zavěšený
žvon na celém světě jest v Chaka, velkém '
ža'p'o'rís'kěm městě _Byl ulit roku 1903
ku 13001etému jubileu prince Shotoku,
který zavedl v Zaponsku budhismus a
mnohé užitečné mravy. Zvon tento váží
114 tun (tuna je tisic kilogramů), má
průměr dole 16 step, obvod dole měří
5-1 stop a jest dolesedm palců tlustý.

Ostatky svatého Vincence z Pauly.
Dějinyjmenují jako nejslavnějšího z pří
slušníků národa francouzského pokorného
faráře z Chatillon les Dombes, kterého
později církev přijala do kůru světců,
totiž Vincence z Pauly. Vykonal hrdinské
skutky lásky k bližnímu nejen nešťastným
odsouzencům na lodích na pobřeží afri—
ckém, ale i nynější trpící lidstvo jest
mu zavázáno tisícerým díkem, nebot za—
ložil kongregaci milosrdných sester. Všude,
kde potřebuje lidské srdce útěchy a po
moci, ve všech dílech světa, v zemi, kde
v létě slunce nezapadá, v palčivé Africe,
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v místech, kde tovární komíny vše černě
? zbarví, i-_vnejodlehlejších horských osa—

dách', všude nacházíme“ duchovní dcery
tohoto světce, které se“ cele obětují
skutkům lásky k bližnímu.- Mělo—Iijméno
Francouzů dobrý zvuk po sve/tě, vážili-li
si i v nejodlehlejších krajinách franceu-z'-—
ského výchovu a dobročinnosti, bylo to
hlavní zásluhou těchto pravých světlo

j nošů- a roznáseěů francouzské kultury a
fraiícbťžskéiro vzdělání, což rádi vždy
uznávali i nejža'rytější' nepřátelé víry
katolické. Hlavně na východě měla Fran
cie do té doby vliv, dokud tam byli jejich
missionáři, jež také založil svatý Vince-ne'
z Pauly pod jménem Lazaristů a kteří
statné stáli po boku sestrám založeným
od téhož světce. Francouzští příslušníci
Lazaristů jistě více pro Francii, vlast.
svou vykonali, než všichni křiklouni, kteří
je nyní vypověděli. Ano i revoluce ušetřila
všeho, co vykonal tento světec, bai Na—
poleon I. ctil ho a nedovolil, aby něco
bylo zničeno, co založil svatý Vincenc.
Nyní žije ve všem světě asi 28 tisíc
milosrdných sester. — Svatý“ Vincenc
zemřel v Paříži a byl pochován v kostele
Lazaristů, v ulici severské. Ale od několika
dnů nejsou tam již jeho ostatky, byly ve
vší "tichosti odvezeny do sousední země,
do Belgie. Z úcty ku těmto zbytků-m
světcovým a ze strachu, aby nepadly
do rukou, jež by jich znesvětily, usnesli
se Otcové lazaristi, že odnesou ostatky
někam, kde by je ukryli předslídiči, jimž
bohužel nic není svatého. Vláda belgická,
vyšla pak vstříc s největší ochotou, bylo
rozkázáno, že na hranicích se nikdo nesmí
dotknouti pečetí, jimiž opatřena byla
bedna od biskupa ze Soires a vše do
vezeno bez nejmenšího obtěžování celních
úřadůdo města belgického v Ansu 11I ,u—
tichu. Tam napsán od biskupa protokol,
že vše došlo neporušeno, pak vyňata
drahocenná schránka z bedny a uložena
v malém kostelíku Lazaristů v Ansu.
Toto tajemné odvezeni a uschování ostatků
největšího, nejšlechetnějšího a nejslavněj—
šího Francouze do ciziny jest jistě pra—
zvláštním zjevem nynějších poměrů ve
Francii.

Podivná dobročinnost. Ve státu
Kentucky v Severní Americe připadly
ženy tamějších farmařů (osadníků) na
prazvláštní myšlenku, aby přišpěti mohly
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missionářům, působícím mezi pohanskými
národy. Domluvily se totiž, že všechna
vajíčka, která jim snesou jejich slepice
v neděli, prodají a peníze, takto vytěžené,
že odevzdají svým duchovním správcům,
aby je odvedli ve prospěch missií mezi
pohany. Spolek žen těchto tolik docílil,
že prvého a druhého roku svého trvání
mohl na svůj náklad poslati do (Jiny po
třech missionářích. Nový důkaz, že pravá
křesťanská láska jest vynalezavá.

Korunovace Mariánského obrazu.
Od pradávných dob má římská svato
petrská kapitola právo korunovati pro—
slavené Mariánské obrazy. Nyní přišel
na řadu obraz »Panny Marie v 1)ubě<<,
který jest v dominikánském kostele ve
Viterbo, blíže Ríma, kdež jest ve veliké
úctě již od dávných dob. Viterbo bývalo
dříve papežské město, v němž v létě
papežové rádi sídlívali v paláci, který
jest až deposud biskupskou residencí.
Též bylo tam zvoleno pět papežů, jeden
z nich, a sice Jan XXI., bídně zde skonal,
neboť byl usmrcen stropem, který se
probořil. Ve Viterbě bylo též nejdelší
konkláve, trvající úplných 33 měsíců;
tak dlouho nemohlo se shodnouti 18 kar
dinálů, k volbě papežské shromážděných,
koho majílvyvoliti za viditelnou hlavu
církve. Aby byli donuceni k rychlému
vyřízení této důležité záležitosti, byla
snešena střecha paláce a byla jim i ode
přena všechna výživa. Dějiny obrazu
Mariánského jsou v krátkosti tyto: r. 1417
dal si namalovati zbožný řemeslník ve
Viterbu, jménem Battista Juzzante, na
cihlu Mariánský obraz, a pověsil ho na
dub, který byl na jeho vinici. Ucta obrazu
vzrostla brzy a přicházelo mnoho pout—
níků, což až doposud znázorňují pěkné
fresky, které se zachovaly v sále radnice
ve Viterbu. Papež Pavel II. vydal dne
29. září 1469 bůllu, jíž svěřil kaplici,
která u tohoto obrazu byla mezitím vy
stavena, dominikánům. Tito tam vystavěli
velkolepý chrám a později též obrovský
klášter. Kostel byl během let obohacen
mnohými uměleckými předměty, z nichž
se mnohé uschovaly až po naše doby.
Klášter trval až do dob Napoleono'vých,
kdy roku 1810 byli dominikáni donuceni
odejíti. Roku 1814 se sice vrátili, ale
spojená Italie vyhnala je úplně a po
nechala jim jen kostel, aby v něm vy

konávali duchovní správu. Až poslednímu
jenerálu řádu dominikánského P. Friih
wirthovi se podařilo, že mu italská vláda
vydala opět klášter, kde byl izvolen
nynější jenerál dominikánský P. Cor-mier.
Korunovaci obrazu i\wIarianskéhovykonal
kardinál Cretoni, u přítomnosti zástupců
ze všech provincií řádu dominikánského.
Z česko-moravské byli tam dpp. (iuala
Konečnýze Znojma a Bruno Bárta z Prahy.

Indián jako bohosloveq V jiho
americké kolleii Pio Latino v Rímě stu
duje nyní bohosloví Indián, z kmene
Botokudů, z jižní Ameriky. Před dvanácti
lety, když mu bylo osm let, byl zajat.,
při vpádu Indiánů do města Santa (jata—
rina. Ujal se ho tamější katolický farář,
připravil na studia a poslal na další
vzdělání do jesuitské kolleje v Pavocy—
Novo v jižní Americe, Tu odbyl Indián
všechny zkoušky s výborným prospěchem
& jest nyní v Rímě, aby tam vystudoval
a byl vysvěcen na kněze.

Moderní pohané. Dle statistiky
berlínského obecního úřadu za rok 1904
narodilo se tam 47.200 dětí, z nichž
5800 nebylo pokřtěno. Z 20.730 mezi
křesťany uzavřených sňatků nebylo 7388
církevně požehnáno, ze 32.000 úmrtí ne
bylo 17.000, tedy více než polovice, cír
kevně pohřbeno. Jsou to “jistě hrozné
číslice, které jasně ukazují, jak přibývá
moderního pohanstva. Jistý protestantský
list píše otom: »'l'ak dorůstá uprostřed
mezi námi křesťany pohanské pokolení:
co bude zvtěchto lidi v druhém a v třetím
koleně? ticho se pak na nich dočká.
budoucnost?“

Sňatky ve Vídni. Roku 1904- bylo
uzavřeno ve Vídni 17.072 sňatků. Bohužel
bylo mezi nimi 609 smíšených manželství.
Ještě smutnější je zpráva, že ze všech
těchto 17.072 sňatků, skoro polovice,
a sice 8273 snoubenců bydlilo v témže
čísle domovním. _

Zbožný přírodozpytec. V květnu
slavily se po všem učenéin světě dvousto—
leté narozeniny jednoho z největších pří—
rodozpytců, Linného, rozeného veSvédsku.
Linné byl velmi zbožný a \věřící křesťan.
Nad sálem, v němž přednášel přečetným
posluchačům, stálo heslo: Bůh jest! Zijte
bezúhonně! —<-Pro svého syna napsal pa—
mátník, v němž napořád příklady a důkazy
dovozuje, že Bůh trestá každý hřích.
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Smíšená manželství. V žádném
městě na světě není tolik smíšených
manželství (mezi'katolíky a protestanty)
jako v Berlíně: jest jich totiž asi čtvrtina.
Ročně bývá v Berlíně uzavřeno průměrně
asi 20.000 sňatkův a z nich bývá čtvrtina,
t. j. asi 4000 smíšených.

Spolky katolických tovaryšů. Dne
1. ledna 1907 bylo 1161 spolků katol.
tovaryšů. Z nich připadlo na Prusko 494,
na Sasko 11, I—Iessensko9, Badensko 53,
Wůrttembcrsko 51, Bavorsko 222, Elsas—
Lotrinky 3, tedy na celou německou říši
843; v Rakousku jich bylo 181, v Uhrách
82, ve Svýcaisku 34, v Luxemburku 1,
v Nizozemí 7, v Belgii 2, ve Francii,
v Anglii, ve Švédsku a v Italii po 1 a
v severoamerickych Spojených státech 7.
(Jinných členů bylo 75.000, člcnů mimo—
řádných (většinou mistři) bylo 117.826.
7, činných členů bylo tovarýšů asi deset
procent, na př. v Prusku bylo z 36.321
činných členů 3250 neřemcslníků, z Ba—
vorska ze 11.216 1390, ve Svýcarsku
z 1423 109, v Bádensku z 2846 394.
Zkoušku na mistry složilo v roku 1906
619 členů spolkových. Hlavní péče věnuje
se v těchto spolcích na odborné vzdělání,“
na výchovu náboženskou, podpory v ne—
mocech. Oddělení pro účetnictví, písem—
nictví a pod. bylo 526, odborné školy
pro jednotlivá řemesla byly v 77 spolcích.

Vyznamenané milosrdné sestry.
Vídeňský starosta dr. Kaiel Lueger byl
letos delší čas nemocen a trávila proto
delší dobu na zotavené v Opatiji. Po
celou jeho nemoc ošetřovaly ho dvě
milosrdné sestry, a sice Mathilda Mahre—
rová a Marcclína Bachheimerová. Když

dojel starosta uzdraven do Vídně, usnesla
se vídeňská městská rada, aby oběma
sestrám bylo uděleno za jejich obětavost,
námahu a práci městské vyznamenání,
to jest zlatá medaile Salvatorská; Starosta
pak přidal jim svůj dar, dal každé ho—
dinky, aby, jak podotkl rozmarně, vždy
vědělý, kdy mají nemocnému dávati léky.
Zároveň pak byla touže medailí vyzna
menána vrchní představená kongregace
těchto sester třetího rádu sv. Františka,
sestra Gonzaga Zimpelová, která založila
ve Vídni nemocnici, což bylo právě nyní
padesát let.

Konference sv. Jana Františka
Regis ve Vídni. Spolek sv. Jana Fran—
tiška vytkl si za účel vyhledávati snou
bence, žijící v konkubinátě, přispěti jim,
aby mohli vejíti ve stav manželský a
legitimovati nemanželské děti. Běhemroku
1906 umožnil spolek tento 838 manželství
a legitimoval 568 dětí. Během jeho blaho—
dárné, dosavadní devítileté činnosti ob
nášcl počet sňatků 14.393, počet dětí
legitimovaných 11.967. Roku 1906 byl
nejstarší ženich stár 76, nejmladší 19 let,
nejstarší nevěsta byla 73, nejmladší 17 let.
Mnozí ze snoubenců žili přes 30 let spolu,
aniž byli sezdáni. Častěji byli již pro—
vdání syn i dcera, a matka žila v kon—
kubinátě. Několikráte měli pak zároveň
svatbu matka 1dcera. Velká většina žáda—
telů neměla žádných listin, jež teprve
musily-býti zaopatřeny. Mnozí nevěděli.
ani kdy ani kde jsou narozeni, ale spolek
všem pomohl a vše potřebné vymohl.
Několik jich bylo též, kteří neuměli ani
čísti ani psáti.

Dikůvzdáni
božskému Srdci Páně.

Z Rájce. Plním tímto veřejněučiněný slib
“a vzdávám nejvroncnější díky nejsv. Srdci Pána
Ježíše, blah. Panně Marii, sv. Josefu a sv. andčlu
strážci za vyslyšení prosby. M.!f.

Z Olomouce. Jistá osoba vzdává nej
Vroucnčjši díky božskému Srdci Páně, Panně Marii

Svatohosty'nské a. bl. Janu Sarkandrovi za rychlé
vyslyšení v těžké záležitosti rodinné. .P.

Z Horních Dunajovic. S radostíplním
slib učiněný vzdávajíc vroucně díky za.uzdravení
z nemoci a za přímluvu nejbl. Panně Marii Lurdské
& sv. Antonínu Paduanskému. M M.+++++++



Duše vlažné.
(Hlavní úmysl.)

inulý měsíc vyzvali jsme členy Apoštolátu modlitby, aby se modlili za
duše na stavu hříchu smrtelného. '! ento měsíc chceme modlitby své a
dobré skutky obětovati za neméně nešťastné duše, ne sice ztracené,
ale přece odpuštění potřebujíci. Duše tyto nejsou sice nepřitelkyněmi
Pána Poha a přece se protiví Bohu; jejich láska k Bohu nevyhasla

úplně, ale také, nehoří, nybrz jen doutná. Stav tento duševní lze nazvati netečnosti,
lhostejnosti nebo vlažností. Na tento duševní stav hodí se sleva ze zjevení svatého
Jana: »Znám skutky tve. O bys studený byl anebo horký; ale že jsi vlažný a
nejsi ani studený ani horký, počnu tě vyvrhovati z úst svých.<< (Zjev. 3.15)
Hrozná jsou slova tato. Uvaženi slov těchto musi pohnout srdcem, aby se vzpružilo
ku statečně horlivosti ve službě Boží. Vlažný křesťan těžkého hříchu se nedopustí,
nechce srdce Boha urazit, ale nechce také světu přestat sloužit. Proto si z malých
hříchů mnoho nedělá, nevšímá si jich, omlouvá jich jako lidské křehkosti a tim
chladne víc a více, až láska v srdci jeho zhasne nadobro, chybuje víc a více, až
ztratí úplně milost Boží. 7.,malých věci vzniknou často veliké věci, a proto i mal ých
zvláště zlých věci chrániti se máme. Hřích všední nezbavuje _siceduši nadpřirozeného
života, nicméně jest přece lehké přestoupení zákona Božího, umenšuje lásku k Bohu
a zasluhuje trestu časného. l všední hříchy škodí duši. Dobře praví sv. Augustin:
»Nepohrdej malými hříchy, že mali jsou; ale boj se jich, že jich mnoho jest. Jak
malá jsou zrna písečná, ale mnoho písku obtěžuje loď tak, že se konečně i potopí.
Jak male jsou krůpěje dešťové a zdaž potoků, řek a jezer nenajdí'íují?<< Každý
tedy hřích 1malý nebo—li všední jest dobrovolné přestoupení zákona ložiho a proto
trestuhodným skutkem. Nesmí tedy nikdo v tom ohledu nedbalým anebo vlažným
býti. Jest—livšak přece někdo lhostejným v této věci, ať si pamatuje slova svatého
Františka, řkouciho: »Kdybych se byl jen jediného hříchu všedního v celém životě
mem dopustil, do'st velikou bych měl příčinu, oplakávati ho po veškeren čas života
sveho !<<»\Ieříkej1 však jsou to jen všední hříchy! Boha i v nejmenším urazili, není
nic malého, <<praví sv. ..larolím lmale hříchy trestá Bůh. Někdo řekl jednou Marii
leczinke: »Pani, to jest jen všední hřích <<()na pak na to velmi živě: »Žlro mě
srdce je to hřích smrtelný. <<(]tnostná tato paní měla jistě křesťansky cit a smysl,
nechtěJla jiného, než milovati Pána Boha.

Nikdo nemá býti lhostejným ve příčině hříchu. Každého i sebe menšího
hříchu boji se duše Boha opravdu milujicí. CLDOStl'láduše boji se i všedního hříchu,
protože všední hřích znenáhla člověka ke hřichům smrtelným přivádí. »Nelmdeme—li
malých si věci vážiti a šetřiti, znenáhla zavedeni i větších se dopustíme,<< dí svatý
Behoř. Kdo se jednou Boha spustí, nemůže věděti, kde se zastaví. lšratrovražda
v ráji povstala též z nepatrné příčiny, že se obět' _Abelova více Bohu líbila než
Kainova. Casto nepatrně věci k velikým zavádějí hříchům, což i vlastní zkušenost
dosvědčuje. Mnohý si nepovšimne jiskry malé, a než se naděje, oheň zhoubný
zničí jeho majetek. Podobně mnohý byl vlažný, netečný v tom neb onom ohledu,
aproto upadl do veliké záhuby. Mnohý vrah by nebyl vrahem se stal, kdyby se
byl varoval dříve menších hříchů, na př. i'íepatrnýeh lží a krádeží. Kdo malý
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pramen vody nedovede zastavit, kterak zastavi celou řeku? Chraňme se všedních
hříchů, pamětlivi isouce slov sv. Jana Zlatoústého: »\Teupadli b\ chom do větších
hříchů, kdybychom se malých chránili.<<

Jistý zločinec b\\ k smrti odsouzen, \yžádal si před smrtí jistého kněze
z jednoho řádu. Když b\l přišel, p1a\1l odsouzenec: »\lilý otče duchovní, i já byl
“mnichem mezi \ámi. Po delší čas jsem byl ]\0111\\ zachovávaje svědomitě pravidla
ř,ehole i byl jsem spokojen. Však bohužel počal jsem býti vlažným, pak jsem se
stal věrolomným, utekl jsem z kláštera, dopouštěl se nejhanebnějšich hřichův a
zločinův, až jsem dospěl, kde mne vidíte. Poslal jsem pro vás, milý otče, abyste
zpra\ ll bratří o tom, co jste slyšel, a aby příklad můj byl jim k výstraze. <<

Píoto třeba jest valovati se co nejvíce každé vlažnosti, zvláště vlažnosti
\\ víře; nebot jest pio každého veliké neštěstí, stane- li se vlažným & lhostejným
ke \šemu dobrému. A co takových jest duši! Hřišných jest \eliký počet, ale
vlažných ještě větší. Vžd\ť přemnoho jest lidí, kteří myslí o sobě že jsou hodnými
křesťany,a přece jimi nejsou. Klamou sebe samy. Jak veliké to neštěstí. Tyto duše
jdou cestou poduškami dlážděnou přnno do pekla. Prá\ě takové duše myslí, že
nepotřebují pekání, že jsou hodnými až na ty nepatrné hříchy všední, jak se
domnívají, an zatím zabředly již do hříchů těžkých. Ach, modleme se právě za
“to duše vlažné, b\ poznaly se, by \\(bředly ze zaslepení svého, by probudily se
ze spánku lenosti k životu plnému horli\-osti a práce Když S\atému Filipu Ner. ve

„\y'sokém věku představovali_, že pro stáří a slabost nemůže tolik snésti, říkával,
usmívaje se: »Nebe není pro lenochyl<< |.\1álovství nebeské trpí násilí, a jen ti,
kteří násilí činí, uchvacuji je!

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kříste! Ve Spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Sldcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi be7 přestání v7dáváš až do skonání sveta, obětují rlobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené &neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
\šeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
]ndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn.1886.č. ll.)

Obzvlášte Ti je obětují 7a T\ou svatou cílke\ a její nejvyšší hla\u,
abychom chránili se vlažnosti bojují((-. proti všedním hříchům
a na všechn\ ún\\sly, 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! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
slovanský! Ú sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(aa)víc avíce. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1870)

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, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Modliti se za. vlažné duše.

Úmysl v září: Katolické školy v Anglii a u nás.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.“



Úmysly apoštolátu modlitby.. . . .
srpnu modleme se za duše vlažné.

(Ustanoven & žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

r Dne Na slavnost: Úmyslv: ?
1.. Č. Sv. Petra v okovech (439) —'—Vysvobození z pout hříchu. Ochrana

mládeže. Katolické missie v Japonsku. Zdar schůzí. Milosrdní bratří.
2. _Sv. Alfonse Lig.. bisk. a uč. círk. (1748) — Řád kazatelsky. Lidové

missie. Horliví kazatelé. Apoštolát katol. tisku. Nemocní. Dar moudrosti.
3. S. Nalezení ostatků sv. Štěpána, prvomuč.(415) — Úctasv. ostatků.

Láska k nepřátelům. Jednoty svatého Josefa. Svěcení neděli a svátků.

4. N. Neděle XI. po sv. Duchu. Sv. Dominika, zakl. řeh. (1221) — Bratrstva
růžencová. Obrácení nevěrců. Obrácení odpadlíka od víry. Dobrodinci.

5. P. Panny Marie Sněžné (366) — Důvěra k Matce Boží. Jihoslované.
, Sjednocení církve východní s římskou. Katolíci na Rusi. Dar pokory.

6. U. Proměnění Pane. — Obnova společnosti lidské. Odvrácení mnohých
nepořádků. Touha po nebi. Trpělivost v protivenstvích. Duše v očistci.

7. St. SV. Kajetána, zakl. ř. (1517) — Horlivost pro spásu duší. Přemáhání
zlosti a nenávisti. Nevinná mládež. Dar pravé pobožnosti. Dar čistoty.

8. Č. Sv. Cyriaka a soudr. m. (303) — Dar obětavosti. Neohroženévyznání
víry. Trpělivost v pronásledování. Katolíci v Prusku. Pomoc chudým.

9. Sv. Emidia, bisk. m. (3. stol.). — Velepastyřové naši. Povoláníkřehol
nímu životu. Obrácení odpadlíka od víry. Výchov a zaopatření sirotka.

10. S. Sv. Vavřince, muč. (258) — Dobročinnost k chudým. Přemáháuí
náruživostí. Dar pravé lásky k Bohu. Vítězství sv. církve katol. "rkněží.

11. N. NeděleXII. po sv. Duchu. Sv. Filumeny, p. am. (300) _ Úcta této
světice. Polepšení odrostlé mládeže. Křesťanské dělnictvo. Jr rodiče.

12. SV. Kláry, zakl. ř. (1257) — Ženské řehole. Ochráncové víry. Dar
, čistoty srdce. Posvěcování prací dobrym úmyslem. Duchovní rodina.

13. U. Bl. Gertrudy, ab. ř. prem. (1397) — Řád premonstrátský. Požehnání
katol. podniku. Zdar duchovním, cvičením. Za pobloudilé. Umírající.

14._ St. Sv. Eusebia. kn. m. (111stol.) Ucta ke stavu duchovnímu. 1- kněží.
Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda. Pokoření nepřátel ctnosti. Smíření manželů.

15_ Č. Nanebevzetí Panny Marie. — Touha po nebi.Následováníctností P.
Marie. Mariánské kongregace. Zdar poutím. Vychov a zaopatření sirotka.

15_ P. Sv. Rocha, poust. (1327) — Odvrácení zlych nemocí. Obrácení hříšníků.
Odvrácení pohoršení. Svornost v rodinách. 1- knězí. Odvrácení zlého.

„_ S. Sv. Liberata a Spolumuč..(4:83) — Dar nezištnosti. Polepšení zpuštěné
mládeže. Dar střídmosti. Smíření manželů. Za ochranu Boží! Jr rodiče.

18. N. Neděle XIII. po sv. Duchu. SV. Joachima. ——Sv. Otec Pius X. Ob
nova skrze Krista. Zbožnost v rodinách. Horlivost ve službách Božích.

19. P. Sv. Ludvíka, bisk. (1296) — Císař a král náš. Štědrost k nuznym.
Napravení poměrů zlych. Obrácení hříšníků. Dar bázně Boží. Mládež.

20. Ú. Sv. Bernarda, op. a uč. círk. (1153) — Povolání ke stavu duchovnímu.
Obhájcové svaté víry. Obrácení nevěrců. Návrat do lůna církve svaté.

21. St. SV. Jany Františky ze Chant. (1641) — Křesťanskématkyavdovy.
Zbožné vychováváni dítek. Neohrožené vyznání víry. Duše v očistci.

22. Č. Sv. Timothea, bisk. m. — (Požehnáníkatol. podniku.) Katolické Jednoty.
Dobrodinci chrámů Páně. Horlivé kněžstvo. Nemocní. Katolické missie.

23. P. Sv. Filipa Ben;, řeh. (1285) — Spolek sv. dětství Ježíšova. Obrácení
nepřátel církve. Důvěra v Boha. Láska k povinnosti. Apoštolát modlitby.

Odpustky Intl dni za každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. J



Dne N& slavnost: Úmysly : j

24. S. SV. Bartoloměje, ap. P. (71) — Horlivé kněžstvo. Bohoslovné ústaw.
Spása umírajících. Katolické hnutí. Pronásledovaní katolíci. Jednota.

25. N. Neděle XIV. po cm.Duchu. Sv. Ludvíka, krale (1270) — Císařakrál
náš. Mirumilovnost. Rozum a víra. Dobrý tisk křesťanský. DobrOdinci.

26. P. Sv. Genesia, m. (268) Statečné vyznánivírý. Zdar duchovnímcvičením.
Spolký ve prospěch mládeže. Dobrota křesťanská. Svatopetrský halíř.

27. Ú. Sv. Josefa Kalas., zakl. ř. (1649) — Školní bratři. Křesťanskéškoly.
Záchrana mládeže. Rozšíření vírý katolické. Nedělní klid. Studující.

28. St. Sv. Augustina, bisk. a uč. círk. (430) — Velepastýřové naši. Řádý
ve vlasti naší. Kněz a jeho svěřenci. Setrváni v dobrém. jr kněz.

29. Č. Stětí. sv. Jana Křtitele (31). _ Dar kajícnosti. Pohrdání světem a
jeho radostmi. Vítězství sv. církve. Šíření a uctění dobrých knih.

30. P. Sv. Růženy Lim., p. (1017) — Dar šlechetnosti. Křesťanskéslužký
v rodinách nevěrců. Ochrana nevinné mládeže. 1- dívka. ]“ rodiče.

31. S. Sv. Rajmunda, kard. (12/10) — Hodnostáři církve. Náležité svěcení
dnů Páně. Zemřelí ůdové katol. bratrstev. j'Mládenec. Katolické missie

Odpuslly Illll dní za každý dobry skutek vykonali na tyto úmysly. J

Vlažnost ve službě Boží, nechuť ku křesťanskému životu jest velikým zlem.
přece co více jest rozšířeno mezi lidmi, jako tato vlažnost. Známka pak této duševní

emoci jest netečnost ke hříchům všedním a omlouvání hříchů jako slabostí lidských.
hřích všední jest neposlušnost proti Bohu. Neni sice dokonané odloučení od Boha,
.cpřece jest urážkou Boha a začátkem mnohého zlého. Kdo nedbá věcí malých, pomalu
lesá do velkých. Neztrácí člověk hříchem všedním sice život nadpřirozený, ale oslabuje
j, je to taková churavost duše, která může vésti i ke smrti. A kterak. se může
uše vlažná líbiti Pánu? Kdýbýs býl aspoň horký nebo studený, strpěl bý tě Pán,
„eže jsi vlažný, vývrhne tě z úst svých. Nikdo nemůže sloužiti dvěma pánům, Bohu
světu. Kdo není se mnou, praví Pán Ježíš, proti mně jest. Již není možno zůstati

lostejným za dobý naši. Musí se rozhodnout pro Boha nebo proti Bohu. Prosme tedý,
)ý nerozhodnívšichni pro Boha se rozhodli a stali se horlivými ve službě jeho.

Obětování úmyslu (lenního.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Tý sám na

ami nejsv. Srdcem svým Bohu chválý jsi vzdával & nyní v nejsv. Svátosti oltářní
3 vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
en, ani sebe menší částký jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
avené a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly &myšlenky, všeliké city a žádosti,
šeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. LevaIII. S. Congr.
idulg. 12. prosince 1885. Dice. kurendu brn. 1886. č. 11.)

ObzvláštěTi je obětují za 'lvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, abých'om
iránili se vlažnosti bojujíce proti všedním hříchům a na všechnjrúmýslý,
ž doporučený jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitbý.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
rdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko—
ovanský! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abých 'lě miloval(a) víc a více. Amen.
'okaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomoené.
us 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

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

Heslo apoštolské: Modliti se za vlažně duše.

Úmysl v září: Katolické školy v Anglii a u nás.

Tiskem a nákladem'benediktinskě knihtiakárny v Brně



Škola Božského iSrdce Páně.
ROČNÍK XLI. Vychází

počátkem každého měsíce. ZÁŘÍ 1907.

Povinni jsme svým andělům strážcům úctou pro jejich přítomnost a.díkem za jejich dobré služby.
(Svatý Bernard.) ——Postaví se anděl Hospodinův kplem těch, kteří se ho bojí, a vytrhne je

z nebezpečenství. (Zalm 33.)

Šrčce Páně — poklad křesťanů.
I. N a zemi.

My křesťané, () jak jsme bohati,

vždyt zde poklad máme předrahý,
ten nemusíme dlouho hledatí,

neb v chrámě beze vší námahy
nalezneme my v oltářní schráně
ten svůj poklad vždycky zajisté,
poklad náš jest božské Srdce Páně,
ve Svátosti oltářní skryté.

() křesťane, který ve chudobě
zde na zemi trávíš život svůj,
vzpomínej často v životě sobě,
Srdce Páně, že jest poklad tvůj,
&když tě hlas zvonů ve chrám k němu,

v den nedělní & sváteční zve,

spěš k Srdci Páně, pokladu svému.
s ním se potěší vždy srdce tvé.

ó křesťane, který v blahobytu
a v bohatství trávíš život snad,

nezapomínej, v oltářním bytu
Srdce Páně že tvůj jest poklad,
k bohatství & statku pozemskému
lásku svého srdce nepřilož,
věnujl ji Srdci Páně božskému,
k tomu pokladu srdce přilož.

II. V nebesích.

V dálné, nadhvězdné říši nebeské,

tam v přeblaženém rajském sadě,
kde znějí věčné zpěvy andělské,
víme my o jednom pokladě,
tento poklad dlí tu ode věků,
a nebude nikdy odtud vzat,
Boha milujícímu člověku
má se věčným potěšením stát.

Poklad ten jest Srdce Ježíšovo,
jediného Syna Božího,
a ten poklad, srdce křestanovo,
které Bohu věrně sloužilo,
dostane ve věčné požívání
v nebesích od Boha odměnou,

s tím pokladem bude bez přestání
žíti v nebi věčnost blaženou.

Proto hled vždy Bohu věrně sloužit,
v životě svém, milý křestane,
srdce tvé necht neustává toužit,

dokud v těle bít nepřestane,
po Srdci Páně, pokladu drahém,
kterýžto dlí nebes ve stanu,
ten poklad necht plní věčným blahem
srdce tvé, srdce všech křesťanů.

Fr. Vrátil.
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Anděle Boží,
Rozjímání na první

' ' oývávaly doby, v nichž rozhodo
" '. _valo tak zvané pěstní právo,

i !( To jest nerozhodovala sprave—
dlnost, věc pravá, pravda;

"'“ ale kdo měl mocnější pěst,
. “ větší moc, zjednal si pomoci

ní, co chtěl. Proto vyhledávali tehdy,
kdy nebyly státní poměry tak uspořá
dány jako nyní, slabší, pomoci silnějšího.
Menší města stavěla se pod ochranu
větších, slabší pán a majitel statků,
zámků, vyhledával mocnějšiho; hlavně
kláštery a vůbec církevní podniky sta—
věly se pod ochranu některého mocného,
světského rodu, který je v čas potřeby
hájil. Bohužel však byla tato pomoc
často zkázou; mnozí z těchto hajitelů
užívali své větší moci, aby ji ještě více
rozšířili a slávu rodu svého tím více

upevnHL
Jak šťastni jsme, pomyslíme-li sobě,

že Bůh dal nám všem k ochraně své

mocné dvořeníny, kteří žijí v jeho pří
tomnosti, kteří padají na tvář před jeho
velebností, plní pokory provolávajíce:
svatý, svatý, svatý Hospodin Bůh zá
stupův.

Kdyby někdo z nás, kdo neměl
ještě nikdy příležitosti přijíti do dvoru
císařského, uviděl u každých dveří, u
každého vchodu státi na stráži buď vo—

jína anebo sluhu, nevycházel by z po—
divu, mysle si, nač to? Ovšem když by
však lépe si vše prohlédl a o všem
uvážil, musil by říci, že není stráž tato

strážce můj!
neděli v měsíci září.

postrachem anebo nutností, ale že je to
vyznamenání, pocta, kterou prokazují
strážní tito duchové svému mocnářovi,
chtějíce ukázati, že ho milují nade všecko,
že si ho váží, ctí jako svého velitele,
pána nad životem i smrti.

A.nyní považme! Bůh dal jednomu
každému z nás za strážce anděla, který
nás opatruje po všechny dny našeho
života. »Andělům svým přikázal o tobě,
aby tě ostříhali na všech cestách tvých. <ě
(Žalm 90, ll.) Svaty' Bernard napomíná
nás, že povinni jsme svým andělům
strážcům úctou pro jejich přítomnost
a díkem za jejich dobré služby. Z tohoto
dvojího hlediska chceme o andělech
strážných uvažovati.

Ctěme anděly strážce.

Úcta, kterou někomu prokazujeme,
řídí se často podle rozmanitých okolností;
lidé ctí více toho, kde jim může něco
dobrého udělati a ani si třeba nepo
všímnou člověka, o němž vědí, že jest
úplně bezmocný, že nic nemá. Čím více
potřebují něčí mocné ochrany, tím více
si ho budou předcházeti, nikdy nic ne—
vykonají, co by jej nějak mohlo uvésti
v nedobrý rozmar. A kdo nám může
více prospčti, více pomoci než andělé,
které posílá nejdobrotivější Bůh, aby
nás chránili ode všeho zlého? Jak nás
tím Bůh vyznamenal, ustanoviv za naše
strážce duchy, kteří stojí jako nejvyšší
dvořenínové u jeho všemocného trůnu
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a opatrují nás ve všech okolnostech na
šeho života, at jsme kdekoliv, doma či
v cizině, sami či ve společnosti. Anděl
tento jest pak naším neviditelným prů
vodčím, který nikdy nás neopustí; i když
snad opomeneme prositi ho ojeho vzácnou
přítomnost & mocnou ochranu, přece
nás doprovází & pomáhá.

Kolikrát jsme se již přesvědčili, že
octnuvše se v nebezpečí anebo vůbec
v okolnostech úplně nezvyklých, najednou
přišli jsme na dobrý nápad, na vhodnou
myšlenku; kdo vdechl ji nám, kdo nás
osvítiljasnýmrozpoznáním?Andělstrážny'!
Byli jsme v nebezpečenství těla a tu
když již jsme zoufalství byli blízcí, přišla

neočekávaná pomoc. Přistoupilo pokušení,
bojovali jsme, ale již nebylo naděje, že
bychom odolali a. hle! Přece jsme zvítě
zili. Nemohl by mi mnohý z vás vy
právěti ze své vlastní-zkušenosti, jak se
přesvědčil, že má mocného ochrance,
láskyplného pomocníka, který pomohl,
když již nouze byla největší? Nedávno

psaly americké noviny o podivuhodném
zachránění úředníka Jiřího Lamerta
v Novém Yorku. Psal v kanceláři v osmém

poschodí, tedy ve výši asi padesáti metrů.
Právě dokončil několik hodin trvající
rozpočet, když vstal od stolku a protáhl
si údy. V tom zadul vítr a pracně vy—
pracovaný plán uletěl otevřeným oknem

17'
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na římsu, kdež ležel. Rychle odhodlán

a jsa dovedným v tělocviku vylezl oknem_
na úzkou římsu &po čtyřech po ní lezl,
a šťastné papír dostal. Ale nemohl se
ani otočiti, ani zpátky lézti, proto lezl
dále, doufaje, že za blízkým rohem na
druhé straně domu také bude okno, jímž
vleze někam. Ale hrůza! Tam není ani

jediného okna, ale vede ze střechy dolů
dosti tlustá železná roura. Za tu se chytl
a protože ho opustily všechny síly vy
trval v tomto hrozném postavení úplných
padesát hodin; visel tam celý den a
celou noc, ano ještě druhý den i celou
druhou noc. Již byl zoufalství blízký;
již nemyslil, že bý mu kdo pomohl; ale
pomoc přišla. Ovšem že křičel, ale hluk
v městě byl tak velký, že ho nebylo
slyšeti, mnozí z ulice se podívali nahoru,
ale myslili, že tam ten člověk něco pra
cuje; spoluúředníci, když nepřišel do
kanceláře myslili, že někam odjel. V blíz—
kosti byli samé nízké domy a tu tam
kdosi se divil, co ten člověk tam na
hoře pořád na témže místě opravuje.
Jakýsi vnitřní hlas nedal mu pokoje,
šel do kanceláře se optati; tam oknem
volali jméno Lamertovo a uslyševše sla
bounkou odpověď, hned vše zařídili, aby
nešťastník byl zachráněn.

Andělé nabízejí nám své služby, sami
nás vyhledávají, rádi bý byli, kdybychom
použili jejich laskavosti, ale bohužel, jak
často nedbáme jejich vnuknutí, zřejmě
opovrhujeme jejich radou, zaháníme je
od sebe, konajíce zlé. Kéž bychom nikdy
neopomněli ctíti tyto své pravé přátele,
kteří neopustí nás ikdyž by nás opustil
celý svět.

Buďme vděčni andělům strážcům.

Nevděk jest velká nectnost; proto.
mluvívá se o černém nevděku, čím se:
chce říci, že nevděku nemá býti mezi
námi; kdo něco dobrého přijal, má býti

_za to povděčen. »Co máme dáti mému

milému průvodčímu,<< tázal se mladý
Tobiáš svého otce, když štastně přišel
domů z dlouhé cesty. »Jak se dostatečně
a přiměřeně odměníme za vše dobré, co
mi prokázal. Život mi zachránil, vy
svobodiv mne, že ryba mne nevtáhla do
vody. Poradil mi, abych se oženil s hodnou
ženou &vysvobodil ji z vlivu zlého ducha.
Mnoho mi přispěl, že nám navráceny
byly naše peníze; šťastně mne vedl tam
i zpět; tobě pak, milý otče, navrátil zrak.
Co máme učiniti, abychom mu ukázali
svou vděčnost, snad přijme polovici peněz,
jež jsme donesli?<< Tak adpodobně roz—
mlouvali spolu starý a mladý Tobiáš,
chtějíce ukázati vděčnost svou věrnému
průvodčímu archandělovi Rafaelovi.

Milujme svého anděla strážného;
, jak často pomohl námlv, potřebách duše

i těla, Chránit nás, opatruje, poučuje,
napomíná, vede k dobrému ;uposlechneme
vždy jeho vnuknuti?" Nejenom mnohdy
lehkomyslná mládež, nýbrž i dospělí lidé
vydávají se mnohdy bez rozmyslu v různá
nebezpečenství, z nichž vypomohl anděl
strážný; že se nestal mnohý mrzákem
na těle a slabomyslným na duši, má
děkovati mocné ochraně svého strážného

ducha. Ale nikdo nezapomeň, že psáno
jest: »“Nepokoušej Pána Boha svéhol<<
Nevydávej .se svévolně v nebezpečí, neboť
kdo je vyhledává, zahyne v něm. Častěji
bývaji však nebezpečenství duše svůd
nějši, smělejší a vyzývavější než nebez
pečenství :,těla. Kolikráte zachránil tě
anděl před věčným ohněm, odvrátiv od
tebe různé příležitosti ku hříchu, kolikráte
ukrotil v tobě nezřízenou žádostivost,
kolikráte odvedl tě 5 místa, kde čekal
na tebe duch zlý, hledě tě přivésti ku
pádu. Posloucháš vždy a ochotně ? Chopíš
se rád podávané tobě záchranné ruky?
Považ, neučiníš-li tak, jsi ztracenna věky.
Snad přistoupil jsi již blíže, podal jsi
prsty zlému duchu, který tě pak chytá
za celou ruku, ale v tom pohne se něco
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ve tvém nitru, najednou se hrozíš věč
ného trestu, cosi ti mluví do svědomí,
hlásá o tvém mládí, kdy jsi tak ne
vínen byl a s radostí ponejprv přistu
poval ku stolu Páně. jako dýka bodla
tě do srdce vzpomínka na tvého dobrého
otce a milou máť, kteří tě v dětském
věku vedli k dobrému, vodívali do kostela ;
snad již pláčeš! Oplakávej jen svou
chybu; mluvil k tobě tvůj anděl strážný,
má rozpjaté ruce a chce tě obejmouti,
naplní tvé kající srdce sladkou radostí,
jen se obrať a popros, by tě vzal pod
svou ochranu a již tě nikdy neopouštěl.
»Postaví se anděl Hospodinův kolem
těch, kteří se ho bojí a vytrhne je z nebez
pečenství.: (Žalm 33, B.)

Mohl by někdo dopustiti se hříchu
u přítomnosti svých přátel a známých?

bytost patřící na Boha tváří v tvář, &
nezhřešíš. Proto nepodivíme se, čteme-li
vživotě mnohých svatých, že v modlitbách
ukláněli se na všechny-strany, aby tak
uctili svého, pro ně neviditelného anděla
strážného. Pomáhejme andělům v jejich
úřadě, přičíňme se, abychom své an
děly strážce ctili modlitbou, prosbou,
vzýváním, následujíce jich dobrých vnuk
nutí; dávejme všude avšem dobrý příklad,
ostříhejme tělo i duši všech, kteří naší
péči jsou svěřeni, vždyť »bude jich Bůh
vyžadovati z ruky naší.<< (Ezech. 33, B.)
Budiž každý z nás srdce čistého, prosme,
aby andělé Boží za nás orodovali, nás
opatrovali, aby zavítali na naši zemi
lepší časy. Bůh, který panuje nad anděly
inad lidmi, dejž k tomu své svaté po
žehnání.

Pomysli si tedy, že i u tebe jest anděl, IgnátM“

cm C221C223)

Srdce 'Páně — cesta k nebi.
Člověk zrozuje se ku pozemské pouti,
& když do rozumu potom dospěje,
ptá se srdce svého: »Kde mám přistanouti'h
»Kam obrátit mám zde svoje kroěeje'h

»Kam jdu? Kde je můj cíl?c ptá se člověk sebe,
k otázce své však si neodpovídá;
že pozemské pouti jeho cíl jest nebe,
se z učení církve svaté dovídá.

»Putuješ do nebelc církev jemu praví,
založená zde od Krista Ježíše
»tvého života zde nebe cíl jest pravý,
život tvůj jest poutí nebes do říše.a

Cestou k nebi jest Syn Boží, Kristus Ježíš.
a. to jeho božské Srdce přesvaté;
»Pojď, & následuj mne, člověče, v nebes říš,c
tak laskavě Kristus zve a volá tě.

Já jsem cesta tvoje k nebesům bezpečná,
pojď za mnou, člověče, & mne následuj,
chceš-li dojit jistě v nebes sídla. věčná.,
na. mé Srdce často obracej hled svůj.

Při pohledu na mé Srdce padne tobě
ve zrak kříže mého svaté znamení;
“hlásá ti, že těžký kříž jsem nesl sobě
cestou ku Golgotě pro tvé spasení.

Cestou kříže se svým křížem musíš jíti
také ty, člověče, za mnou do nebe
přehořkou smrt mou hleď vždy v paměti míti,
již jsem podstoupil na kříži pro tebe.

Při pnhledu na mé Srdce vidíš dále
korunu z bodlavých trnů svinutou,
tou ozdobil lid Mne, svého Boha, Krále,
& při tom zahrnul velkou potupou.

Trnový věnec i ty musíš strpěti
mnohého nevděku, mnohé potupy,
chceš-li zn Mnou v říši nebeskou dospěti,
kde tě již čekují svatých zástupy.

Při pohledu na mé Srdce oko tvoje
zří plameny z něho vyšlehující,
jest to k Otci mému, k lidstvu láska moje,
též k mým nepřátelům plápolající.

Boha i ty nad vše musíš milovati,
& bližní své, jako sebe samého,
nikdy nesmíš z lásky své vypuzovati
ani nepřítele svého žádného.

Já. jsem cesta. tvoje vedoucí do nebe,
cestou k nebi jest mé Srdce přesvaté;
pojď, a následuj Mne, zvu & volám tebe,
bys odplaty v nebi došel bohaté! F. Vrátil.
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Církev bojující.
první pohled zdá se, jakoby

_ obě shora uvedená slova

zakladatel církve naší, byl
králem pokoje, vždyť při narození jeho
andělé prozpěvovali »pokoj lidemx, vždyť
sám kolikráte volal: »Učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem;c
vždyť napomínal apoštoly, aby kamkoli
vejdouce, zvolali : »Pokoj domu tomuto.<z
Ano tak se zdá, avšak ve skutečnosti
si slova nikterak neodporují. Církev naše
na zemi jest církví bojující, poněvadž
jest církví pronásledovanou, a poněvadž
má za úkol podporovati dobré a odpírati
zlému. Andělé sice zpívali u nově na—
rozeného Spasitele: pokoj lidem, avšak
lidem »dobré vůlec, těm, kteří si pravého
pokoje s Bohem a se svědomím žádají
a po něm baží.

Ovšem říkal Spasitel: »Učte se ode
mne, neboťjsem tichý a pokorný srdcem,a
avšak tentýž Spasitel rozhorlil se, vida
prodavače v chrámě &vyhnal je. Tentýž
mírný & dobrotivý Pán řekl také: »Ne
domnívejte se, že jsem přišel pokoj po—
slati na zemi, nepřišel jsem pokoje poslati,
ale mečec (Mat. 10, 34.) Nechtělť Za—
kladatel božský, aby církev jeho mír
měla se zlem, s hříchem a bludem,
nýbrž uložil jí za. úkol bojovati proti
těmto škůdcům duší lidských seč jest.
Sám pak předvídaje boj církve své
v pronásledování, předpověděl jej řka:
»Když mne pronásledovali, i vás pro
následovati budou.“ Vždyťtrpěl On, musí
i jeho církev trpěti, »neníť učedník nad
mistra, aniž služebník-nad pána svého.<
(Mat. 10, 24) Na slova tato Mistra a Pána
našeho rozpomeňme se zejména v dobách
našich, kdy všecko kolem proti církvi
katolické se bouří, kdy všecky živly pod—
vratné, revolucionáři všeho druhu, bez
božci a podobní, bez překážky žíti a
působiti mohou, kdy svoboda jest pro
všecky jiné, jenom ne pro katolíky a pro
svatou katolickou pravdu náboženskou.
Tu zajisté s podivením tázati se musíme:
»Co pak jest na církvi naší tak nená
viděníhodného, že všudy skoro jest ka
menem úrazu, že bývá terčem posměchu

jízlivého, že mnozí jí — jako něčím
špatným ——opovrhují, ba že neschází
ani těch, kteří myslí, že konají záslužné
dílo ve prospěch člověčenstva, brojí-li
proti církvi, hledí-li ji zničiti. Smutné
tyto úkazy naplňují zajisté srdce věřícího
křesťana, katolíka strachem a úzkostí
o další trvání církve svaté, a vzbuzují
v srdcích slabých u víře pochybnosti o
pravosti našeho svatého náboženství.

To vše předvídal Spasitel, předvídal,
že po celý čas trvání svého církev jeho
bude předmětem lásky a úcty jedněch,
alei předmětemnenávisti prudké druhých,
a proto, chtěje vyznavače své posilniti,
aby v pronásledování nepozbývali mysle
a neochabovali u víře, pravdě, předpo
věděl jim utrpení na ně čekající, ale
také ujistil je svou pomocí a zaslíbením,
že konečné vítězství přece jen připadne
církvi. »Nebojte se, já jsem přemohl svět.cz
»Aj já s vámi jsem po všecky dny až
do skonání světa a »brány pekelné ne
přemohou jim Jak krásná, jak útěchy
plná pro nás je tato přípověď Páně!
A přípověď tato se také vždycky vy
plnila i vyplňuje posud. Již skoro 1900
let prožila církev naše v boji s nepřáteli,
a přece nepodlehla, hle jak se vyplňuje
na ní přípověď Páně: »A brány pekelně
nepřemohou ji.< Proletme v duchu celý
ten dlouhý čas od smrti Páně až na doby
naše, & vízme, kterak se vedlo církvi
Kristově ve světě, a poznejme, že dobře
jí sluší název >církev bojujícíc.

S čím nedělá se zkouška, jen aby
církev Kristova byla zničena? Duchovní
i hmotnou zbraní bylo proti ní bojováno.
Nebylo století, kde by měla pokoj, ne—
bylo národu, který by jí byl neustále
dětinně oddán & nepostavil se časem
v šiky jejích nepřátel. Jestliže kdy na
čas se utišila bouřka proti církvi, zdálo
se, že nepřátelé jen nové síly sbírají,
aby tím hrozněji mohli útočiti. Sotva že
Duch svatý na apoštoly sestoupil, a tak
církev Kristovu v život uvedl &milostmí
svými naplnil, sotva že tedy mladistvá
církev žíti započala, již vypukla bouře
v Jerusalemě proti apoštolům a rozehnala
apoštoly do širého světa. Agkdyž apoštolé
v potu tváře své se namahah', aby roz



247

seli símě slova Kristova v národech, a
sotva že símě toto klíčiti začalo, už také
vzrůstalo spolu dračí semeno, chtějíe
oseníčko Boží utlačiti a udusiti. Byli to
císařové římští, kteří, jak se ukázalo,
z návodu a popudu židů začali zuřiti
proti církvi a ohněm i mečem ji pro—
následovati.

Tehdy zpravdilo se slovo žalmisty
Páně: »Proč se bouří národové a proč
lidé marné věci smyslili?<< (Žalm a)
Všickni bůžkové, i ti nejneslavnější —
národů podrobených, nalezli v Římě
útočiště, stavěny jim tam chrámy, vy
držování kněžíjejich — jedině pravvaůh
a Spasitel všeho lidstva neměl byti v Rímě
trpěn. Všecka náboženství mohla v roz—
sáhlé říši římské pokojně se držeti a vy
konávati své obřady, toliko náboženství
Kristovo bylo pronásledováno až na krev.
Jak štvaná zvěř museli křesťané utíkati
z jednoho města do druhého, tajemné
podzemní skryše vyhledávati, tam se
skrývati, jen aby zlobě nepřátel ušli.
Mnozí se již domnívali, že za ukrutného
císaře Diokleciana vyhlazení křesťanství
se podařilo. Byloť od císaře přísně za
kázáno držeti bohoslužebná shromáždění,
všecky chrámy, knihy, měli by'ti zbořeny
a spáleny, a všecky statky křesťanům
pobrány. Kdo se nechtěl víry křesťanské
zříci, měl byti zbaven všech práv ob
čanských a důstojenství. Křesťanštíotroci
neměli by'tipropuštěni na svobodu, dokud
by se víry nezřekli. Všickni biskupové
a kněží měli byti zavření. Tehdy viděla
církev četné členy své umírati smrtí
mučedlnickou; celé řady mužův i žen
i dítek podstupovaly smrt s neobyčejnou
odhodlaností, ba radostí, smrt buď na
hořící hranici, nebo na dně mořském,
nebo mezi divokými šelmami. Zdálo se,
že již i samo peklo vynořilo všecku
svou schytralou zlobu proti Kristu a
církvi jeho — tak strašná byla proná—
sledování v prvních třech stoletích. Avšak
co prospěly ukrutné ty rozkazy císařů
římských? Sám Bůh ochraňoval dítko
své — církev svou. Pronásledovatelé
všickni zahynuli bídně — říše římská —
ohromny to obr — shroutila se, roz—
padla se v trosky, avšak jméno křesťan—
ské jest mocné & slavné až po dobu
naši. »Krey mučedlníků stala se semenem
křesťanů,: pravil spisovatel Tertullian.

Za císaře Konstatina roku 317 vyšla
církev z temného úkrytu svého pod
zemního na světlo Boží a počala spáso
nosnou činnost svou v národech vyvíjeti.
Vyplnilo se tudíž zaslíbení Kristovo:
»Ve světě máte strach; buďtež však po
kojní, já jsem přemohl světa (Jan 16,33.)
Hrubá síla říše světové byla vyčerpána,
duchovní síla církve zvítězila.

Než ani tu netrval dlouho pokoj.
V samém lůně církve vzbudil nepřítel —
ďábel — protivníky, dle slov Páně:
»Nepřátelé člověka — domácí jeho.<<
(Mat. 10, 36.) Čeho třistaleté hrozné
pronásledování mečem i ohněm, čeho
veškerá pohanská osvěta a věda svymi
nájezdy nedocílila, to vlastní dítky církve
byly by učinily, kdyby to vůbec možné
bylo, totiž církev zničiti. V.e století 4.,
5. a 6. rozmohlo se kacířství a bludy

_všelikého druhu tak, že jen malá část
zdravého života zbyla, která však zase
celou církev z té motanice bludův a
vášní lidskych vysvobodila. Nikdo skoro
nevěděl, kde pravdu najíti. Sotva bylo
jedno bludné učení odstraněno, povstá
valo druhé; jedno nesmyslnější druhého,
jedno horší nežli druhé pro život církve.
Ano, byla doba, jak- sv. Jarolím píše,
kdy s úžasem a s bolestí znamenal svět,
že jest ariansky', t. j. že propadl bludu
Ariovu, jenž popíral božství Kristovo.
Tak hrozně byla církev.-uvnitř ohrožena.
A čím to? Moc státní, moc císařů bizant—
ských, která podporovala bludaře, bludy
udržovala na povrchu, neboť blud sám
sebou, bez podpory mocných tohoto
světa se dlouho při životě neudrží.
K tomu ke všemu přidružilo se ještě
tehdejší stěhování se národů, které ve
škeren občansky pořádek i s církví vy
hladiti hrozilo.

Avšak církev, věčně mladá, po—
vznesla se iz těchto ssutin rozbořeny'ch
království a mocností, a pokusila se na
novém poli, u pohanů, símě svatého
evangelia rozsévati. A pokus ten se zdařil.
Vítězové moci světské byli opět mocí
duchovní církve přemožení. Avšak sotva
že církev vyšla vítězně z bojů proti
bludům uvnitř bujícím, vzešel novy
hrozny' nepřítel — mohamedánství. Mečem
i ohněm zuřili zběsilí kmenové moha—
dánští proti křesťanským národům —
mnohé si podmanili, mnohé zpustošili,
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někde víru křesťanskou vyhubili, jinde
hrozně pronásledovali. I tu však církev
obstála; mohamedánství ztratilo časem
na moci a síle, a církev mohla si od
dechnouti. Tu zase v církvi nastal nový
blud, t. zv. obrazoborství, za císařů
Lva ]]I. a syna jeho Konstatina Kopro
nyma. Blud ten, jenž podporován jsa
mocí světskou, bořil obrazy v chrámech,
kácel kříže, ničil okrasy veřejné boho—
služby, byl hroznou bouří proti církvi,
zejména na východu. Avšak i tu bouři
přestala církev vítězně.

Zloba lidská však přece neustálá,
&zasadila církvi ránu hroznou, která až
posud jitří, a Bůh ví, kdy se zaceli.
Rozdělena byla totiž jediná církev Kri—
stova odpadem východu od jednoty, od
nástupce sv. Petra, papeže římského,
způsobena roztržka hrozná, která vedla
k smutným koncům, a která posud z do
puštění Božího trvá. Michal Caerularius,
patriarcha Konstantinopolitánský, z pá
novitosti vypověděl papeži poslušnost a
učiniv se nejvyšší hlavou církve, potáhl
za sebou skoro celou polovici církve —
církev východní.

Strom církve se v bouři té zmítal,
ale nevyvrátil se; mohutná větev jeho
ovšem se zlomila, & posud nepřirostla.
Církevzápadní, která zůstala pravověrnou
— katolickou, zkvétala dále. Nepřítel
však nespal. Nemoha jinakým způsobem
církvi škoditi, vymyslil si jiný plán. Po
kusil se o podkopání základních pilířů
církve, na kterých spočívá, chtěl otřásti
skálou Petrovou, papežstvím chtěl zničiti
moc a vážnost biskupův, aby tak celá
budova církve se sesula. Aby dosáhl
moci nad stádem, hleděl poraziti pastýře._
A navlékl to dosti chytře. Na papežský
stolec dosazováni lidé, kteří nebyli na
okrasu a prospěch svaté včci, spíše na
záhubu, za biskupy dosazovala moc státní
muže nehodné, kteří zlým příkladem lid
sváděli, s církevními úřady vedl se obchod
ziskuchtivosti světských vladařů. Křesťané
mnohdy nevěděli, kterých pastýřů mají
poslouchati, nebot povstávali jedni proti
druhým. Boje mezi papeži a knížaty
světskými trvaly po kolikero století na
škodu církve. A v ten čas vypukly hrozné
bludyKatarův,Albigensky'ch,Valdenských,
které ve 12. a 13. století církvi velice
škodily.

Jenom velikému úsilí podařilo se
bludy tyto udusiti. A brzy potom vznikly
hrozné války húsitské ve vlastech našich,
které ji zubožily a církev o země tyto
připravily. Potom vypukla veliká revoluce
náboženská v 16. století, rozdmychaná
odpadlým mnichem Martinem Lutherem,
z níž vyvinul se protestantismus, jehož
hrozné účinky cítíme posud. A posud
má církev v protestantismu zavilého ne
přítele, s nímž ustavičný boj vésti musí.
Protestantismus došel veliké moci, přízni
a podporou velmožův a panovníků, jimž
dal církev a její hmotný majetek na po
spasy, dal svobodu jak v myšlení tak
v jednání, nevázanou příkazem Božím a
církevním, proto mohl také se vší mocí
proti církvi katolické se postaviti & jí
rány, co nejhlubší. zasazovati. Svobodná
myšlení, volné vykládání si písma svatého
podle vlastního názoru, nezávaznost
dobrých skutků, co vše protestantismus
učí, zplodilo. Bludy nové a nové vedly
konečně k úplnému bezpečí —popírání
netoliko Krista, nýbrž i Boha vůbec,
jakož to dnes shledáváme. S takovými
nepřáteli ovšem církev v míru žíti ne
může, s těmi musí vésti ustavičný boj.
Církev jest, jako Kristus, »stálým zna
mením, kterému bude odpiráno.<<

Již pohanský spisovatel římský
Tacitus učiniv zmínku o křesťanech, po—
dotkl, že byli tehdy »předmětem nená—.
visti člověčenstvaa. Nebylo století, nebylo
a není země, není národa, jenž by nebyl
církev nenáviděl anepronásledoval. Není
zločinu, jenž by nebyl církvi za vinu
kladen. Ať církev koná co chce, zlý svět
pátrá vždy po příčině, aby ji pronásle
dovati mohl. Nepřítel za nepřítelem po
vstával &povstává, všickni pak byli po
tření, a církev nepřemožitelná stála na
bojišti, zvítězí i nyní. Nové zbraně, nové
válečné způsoby byly vypátrány, jimiž
mnohdy rány těžké dosti církvi zasazeny
byly, ale rány ty udržely její moc a její
sílu. Co může národ, když mocný ne—
přítel proti němu žene, více posilniti &
vzmužiti, nežli vzpomínka na vítězství
předkův? Ejhle, kdo by z nás katolíků
chtěl klesati a málomyslněti v dnešních
hrozných bojích proti zlobě světa i ďábla,
rozpomeň se jen na četná ta a slavná
vítězství, kterých církev dobyla po všecky
doby trvání svého; byl to 1900lety' boj,
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ale i 1900leté vítězství. Toto nás vede
k mužnému boji a oživuje mysl naši.

Nesmíme se ovšem zbaběle jen spo—
léhati na pomoc Boží; Bůh ji dává jen
pilným a horlivým. Církev a víra neza
hyne ve světě, ale nedáme-li pozor, za
hyne v nás, a to způsobí nám škodu
hroznou. Proto — jako členové církve
vítězné, buďme i vždy členy církve bo
jující; jako ohněm čistí se zlato, tak
bojem za Krista, víru a církev jeho tříbí
se člověk. Bouře se stahují nad církví
Boží ——je pravda ——avšak i tyto po—
minou, jako předešlé. Očisti jen církev
od nekalých živlův & nově upevní její

vnitřní život. Vždyťvšecka pronásledování
jí přinesla požehnání. Byťi množství
věřících časem se ztenčilo, hodnota
jejich se vždy zvětšila. Bouře sráží jen
spukřelé větve se stromu církve a při
spívá tak ke vzrůstu a jeho mohutnění.

Dábel jest vymýšlivý, všech možných
způsobů boje už zkusil, avšak vždy zase
nalézá jiné a nové příčiny k boji a pro—
následování. Pohlédneme-li však na tyto
znaky, pro něž trpí církev, vidíme, že
dokazují její svatost a spravedlnost
práva jejího, a proto boj její budí v nás
úctu, důvěru a neohroženost. Když Bůh
s námi, kdo proti nám? Boh.Bendl.

P. Dominik a Jezu maria

Zivotopis sv;
Hlava devátá.

Návštěva svaté Terezie v Pastraně
Papežský komisař přehlíží karmelltshý
řád. Svatá Terezie ustanovena před
stavenou v klášteře Vtělení. Vnitřní
obnovení téhož. Svatý Jan v něm

zpovědníkem.

V tomto roce navštívila sv. Terezie
klášter v Pastraně. Její srdce jásalo spa
třivši tuto na počet malou, ale na ctnosti
bohatou rodinu. Nalezla zde výtečné muže,
kteří z mírného řádu vystoupili, i světské
lidi svatou láskou“ rozplameněné, kteří
celým srdcem zaměnili svět s kajícností
řádu. Proto nedivme se, že nabyvší tímto
zdarem řádu svého odvahy, přála si tou
žebně, abyi v Alcale podobný dům za
ložen byl a v něm muži svatým vědám
se vyučili. Poněvadž však pro tento čas
nebylo vyhlídky k uskutečnění přáníjej ího,
proto ponechala mlčkyrcelou věc milému
Pánu Bohu. Učinila tak ráda, neboťjako
pravá služebnice Boží nechtěla jeho pro
zřetelnosti předbíhati, ale pokorně za
znamením jeho pokynu jíti. 'A netrvalo
to dlouho, když Bůh sám díla se ujal
aku dalšímu stavění znamení dal. Všechny
okamžiky jsou v rukou Božích a pro
pravý okamžik má On vyvolené srdce

Jana z Kříže.
v moci, skrze věčné předzvolení své.
A právě proto, že sv. Terezie tak pokorně,
jak se Bohu líbilo, vyčkávala, i při všem
nátlaku svého po spáse duší žíznícího
srdce, proto zažila také více než jindy
pomoci Pána.

Král Filip II. španělský poznával,
že nepravou povolností představených
kázeň klášterní klesla a tyto svaté stánky
bázně Boží, skladiště věd a umění, školy
vyššího životav Bohu, kláštery, změnilyse
žalostně v paláce rozkoše, v dusné ložnice
lenosti a nevědomosti, v bezvodné pouště,
tak že s onou hrůzou při zpuštěni na
místě svatém porovnati se mohou. Proto
obrátil se k náměstku Kristovu, tehdejšímu
velikému papeži, světci z řádu kazatel
ského, sv. Piovi V. a prosil jej, aby poslal
do Spaněl ku prohlídce klášterů muže,
jenž by byl znalým duší i srdcí, věd
i ctností. Tento ctihodný, ale také namá—
havý úřad svěřen byl P. Fernandovi
z řádu kazatelského. Výborný muž tento
přišed do Španěl, započal visitaci klá
šterem Vtělení v Aville, v témže, v němž
sv. Terezie byla oblečena a kde právě
100 řeholnic žilo.

Nalezl tam, jak věci časné, tak du—
ševní v největším nepořádku. Duchovních
cvičení zcela se opomíjelo. Klausury ne—
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dbáno z planých záminek, že nutno získá—
vati návštěvami a přátelstvími dobrodinců,
kteří by klášter podporovali. Většinu času
ztrávily řeholnice v hovorné v rozmluvách
a vyraženích, jež nejen dobrého ducha
v nich oslabovaly, ale přímo usmrcovaly.
Těžké onemocnění vyžaduje i mocných
léků. Proto nepochyboval P. Fernand ani
okamžik, že zde při zavedení kázně hlu
boko sáhnouti se musí, ale právě tak
dobře věděl, že nutno začíti nejmoudřejším
způsobem, aby kýženého výsledku se
došlo. Dotazoval se na tuto věc tudíž
představených karmelitského řádu a. ti
navrhli, že jenom sv. Terezie je schopna
skleslou kázeň pozvednouti, neboťjí byl
vlastnim hluboko myslící a jasně vidoucí
duch, neumdlévající láska, bázně neznající
otevřenost a útrpná prostota.

Světice byla touto volbou velice pře
kvapena a tím větší byl její zármutek,
neboť měla nejen opustiti své duchovní
dcery, v jejichž středujako milující matka
vřele milována byla, ale měla se státi
představenou řeholnic, kterým již její
roucho ošklivost a nelibost způsobovalo.
(Jeho se ne tak pro sebe jako pro druhé
obávala, stalo se. Jakmile ze světa čilé
mnišky (několik dobrých vyjímaj e) 0 volbě
sv. Terezie zvěděly, ustanovily se s je
dnomyslností, kterájim, žel, ku dobrému
scházela, na tom, že se proti ní postaví,
ano, když sv. matka od P. provinciala
na žádost papežského visitatora se vší
ctí přijata, do kapitolní síně přivedena
byla a její plnomocenství a ustanovovaci
listina čtena, vzchopily se jeptišky, mezi
nimi zvlášť šlechtičny, a s pohrdavou
tváří jaly se volbě odporovati, tak že
představený nejen nemile dojat, ale velmi
zarmoucen byl. Jenom několik málo
z nich bylo tímto hříšným, tvrdým cho—
váním bolestně dotknuto a se slzami
v očích, jež jim k okrase byly, přinesly
kapitolní kříž a zanotily »Te Deuma.

V pravdě, země rozdělená, neboť
bázeň Boží a láska k bližnímu, pravé po
hnutky vítězné poslušnosti, zde chybělo.

Od zle smýšlejících bylo vše možné
vymýšleno a konáno, jen aby představená
byla soužena, aby pozbyla zmužilosti a
úřadu se zřekla. Sv. Terezie našla zde,
co tušila, ano s jistotou očekávala, proto
také byl jí všechen strach., zmatek a ne
pokoj dalekým; hrdinnou nadějí důvěřo

vala, že ten, jenž proti její vůli jí úřad
převorský svěřil, dá jí i prostředky a
dovede ji i přes tak neschůdné překážky
k cíli. Po nějakém čase, neboť v čase
rozrušení není jednání na místě, svolala
všechny sestry do kapitolní síně a když
se všechny shromáždily, po'stavila na
místo převorce vykázané obraz nejsvětější
Panny a pravila: »Moje pani, matky a
sestry! Pán náš poslal mne mocí svaté
poslušnosti do tohoto kláštera, abych
zde nastoupila úřad, na nějž jsem právě
tak málo myslila jako jej zasluhují. Toto
opatření velmi mne zarmoutilo, jednak
proto, že se mně poručilo něco, s co
nejsem, jednak, že vám vzata moc volební
a dána vám převorka proti vaší vůli a_
náklonnosti & to taková, která by se
měla od nejnižší z vás, jež se zde nalézá,
teprve dobrému učiti a k učení dosti by
nalezla. Přicházím pouze vám sloužiti a
úplně váš blahobyt, jak jen bude v mé
moci, udržeti a proto doufám, že mi
k tomu Bůh pomůže; v jiném může mne
každá z vás vyučovati a kárati . . . Měla—li
bych svou krev a svůj život položiti,
učiním tak ze srdce ráda. Jsem ditkem
tohoto kláštera a sestrou z vás. Znám
povahu a potřeby všech, alespoň většiny.
Nemáte příčiny té se báti, která vám
náleži. Nebojte se vedení mého úřadu;
nebot, ač jsem až doposud mezi bosými
karmelitkami žila a je spravovala, vím
přece z milosti Boží, jak zacházeti s těmi,
které nechtějí býti přivrženkyněmi přísné
řehole. Moje žádost jest, abychom všechny
Bohu s libeznou a veselou myslí sloužily
a to málo, jež nám naše pravidla &sta—
novy předpisují z lásky k Pánu, jemuž
tolik dluhujeme, konaly. On ví dobře,
že naše slabost jest veliká &nemožno-li
nám skutky svými k němu vystupovati, '
že chceme alespoň žádostmi svými vzhůru
se pozdvihovati. Pán jest dobrotiv; on
již sám to provede, že naše skutky to—
tožny budou s našimi předsevzetimi a
ŽádOStmim

Takový výlev nejpokorněj šiho &lásky
plného srdce, jemuž však nikterak na
vážnosti a jasnosti nescházelo, zasloužil
také výsledku, jenž se brzy dostavil.
Všechny řeholnice se poznaly, potěšily
se a vyléčily ze svého falešného a bez
podstatného strachu. Jichprvnější tesknost
přešla v tichou důvěru a ty, jež ji dříve
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nepřítelkyní měly, milovaly ji jako svou
přítelku, ano nedlouho potom ctily ji
jako svou matku. V tentýž den odevzdaly
světici s radostným srdcem klíče hovorny
& prosily, aby rozličné úřady dle svého
moudrého adobrého zdání obsadila. Během
tříletého převorování sv. Terezie přeměnil
se klášter úplně. Častý styk s lidmi svět—
skými byl zamezen, sebranost ducha
pěstována, řehole a stanovy věrně za
chovávány. Pravý duch tak se obnovil,
že při odchodu sv. Terezie 23 těchto
Bohu zasvěcených panen (s dovolením
představených) mírnou řeholi opustilo a
ku sv. Terezie se přidalo; 23 panen, jež
podivuhodnou ctností se skvělý.

Nemalý podíl na obratu tomto má
sv. Jan z Kříže. Bylot v četném konventu
Vtělení více duchovních ředitelů, jimž
pro jejich světské smýšlení platila slova:
»Vede-li slepý slepce, padnou oba do
jámy.<<Bylo tudíž nevyhnutelně potřebno,
odstraniti je a vhodného zpovědníka si
ustanoviti. Ihned myslila sv. Terezie na
sv. Jana z Kříže. Psala tedy P. Fernan
dovi, kterýž mnoho vysvětlování a po
bízení nepotřeboval, poněvadž věc tu
již dříve v úmyslu měl a veliké ctnosti
a schopnosti sv. Jana ku vedení duší
při své návštěvě v Alcale poznal. Proto
odeslal světci ihned nařízení, aby do
kláštera Vtělení se odebral a tam zpověd—
níkem se stal. 0 jak rád by byl světec
u svých bratří zůstal, poněvadž ale ři
dítkem všech jeho skutků byla poslušnost,
neváhal ani okamžiku a odcestoval dru
hého jitra do Avilly. Jenom jedinou prosbu
měl na P. visitatora, aby mu totiž dovolil
vzíti si s sebou jednoho bratra, s nímž
by řeholní cvičení společně konati mohl.
Bylo mu to dovoleno a oním šťastným
vyvolencem byl bratr Germanus. Oba
obývalimalýdomekblízko kláštera karme
litek a jak očití svědkové vyprávějí, po—
zůstávalo celé zařízení bytu z prkna, na
němž byla přikrývka prostřena. Na tom
spával. Roucho jeho bylo hrubé a obno—
šené. V jídle byl velmi střídmý. Nežádal
ničeho. Nestaral se, přinesl-li mu někdo
něco, nebo ne; chutná-li to neb nechutná.

Obdržel-li něco příjemnějšího, poslal to
některému nemocnému. Z obydlí, slov
ičinů jejich zářilo světlo osvěcující celé
okolí. Nedlouho působil zde světec a
již vidno bylo, jak bohaté ovoce plodí
se tam, kam padá rosa nebeská. Z prvu
se řeholnice bály již při myšlence, že
mají dostati za zpovědníka bosého karme—
litu, jaké však bylo jejich překvapení,
když viděly, ano v hloubi srdce svého
to pociťovaly, že ten, který vskutku tak
přísnýmjest (což při sobě samém počátek
míti musí) je tím vlídnější, lahodnější
a šetrnější k druhým a že právě on,
jenž tolik z vlastní zkušenosti ví, je tím
vhodnějším ku vedení duší jiných; a tu
strach jejich ustoupil dětinné oddanosti,
jež měla pak v zápětí a v odměnu mnoho
milostí. Obrácení těchto panen řeholních
bylo tak překvapující, jich touha po Bohu
a věčnosti tak nelíčená a vroucí, jich
úplná odevzdanost účinkům milosti tak
věrna, velkomyslna, ony všecky láskou
dýšící, opravdově o zdokonalení zápasící,
že možno říci: »Sv. Jan byl jako seraf,
jenž všechny lásky žárem rozplamenilx

Sama sv. Terezie o tomto nebeském
ohni podotýká: »Zdálo se mi, že pracuji
ve vosku.“ A při všem tom požehnání,
jež na skutcích sv. Jana spočívalo, ne—
bylo na něm znáti ani té nejmenší změny;
zůstal tentýž, stále sebou úplně pohrdající.
Připisoval vše Bohu, začátku a dokonateli
víry. Kdysi tázala se ho jedna řeholnice
žasnoucí nad obratem, jenž se s klášterem
stal, jak to udělal, že sestry tak brzo a
snadno pravdě získal a v tak krátké
lhůtě ke všemu, co chtěl, přivedl a bez
odporu, na cestě dokonalosti stale výše
vodí? Jak je to možno, že oheň lásky
Boží má ve své moci a srdce lidská jím
tak rozplameňuje? I odpověděl světec:
»Bůh sám je to, jenž vše způsobil a
tohoto červíčka za nástroj si vyvolil. On
to činí, že mne duše slyší a poslouchají.<<
Světec vynikal však “nejen těmito vnitř
ními zázraky, jež způsobil v duchovním
životě karmelitek, ale ijinými, uvede
nými ve hlavě následující.

(P. d.)
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Svatý Václav, mučedník, kníže a patron český.

ěsíc září přináší nám
Čechoslovanům milé a
slavné dva svátky, pa—
mátní to dny mučednické
smrti našich šlechetných

. krajanů — prvních to
krásných květů na stromě křesťanství
ve vlastech našich — svaté kněžny a
mučednice Ludmily (16. září) a svatého
knížete & mučedníka, vnuka jejího Vá
clava (28. září).

V dějinách národů zaznamenána
jsou jména přemnohých knížat a králů,
zaznamenány jsou jejich skutky veliké
i podlé, slavné i nešlechetné. Jména ně—
kterých panovníků mužův i žen skví se
zlatem, památka jejich jest v požehnání,
jména jiných psána jsou krví a vzpo—
minka na něvzbuzuje v potomcích trpkost,
bol, ba i opovržení, byli králové cti
žádostiví 'a lakotní, kteří pro ukojení
těchto svých chtíčův obětovali krev svých
poddaných, a pro lesk slávy vojenské
nechávali pustošiti celé země.

Byli králové dobyvační, kteří po
chodni války zanesli do cizích, dálných
krajů; byli králové mírumilovní, kteří
hájíce svou říši rukou pevnou, k roz—
květu pomáhali vědám, uměním, obchodu,
průmyslu, tak že za jich panování blaho—
bytu se těšil národ celý.

Byli na trůnech lidé tyrani, ale
ikrálové svatí, bývali panovníci ohavní,
avšak i ctnostní. Každý národ na světě
vykazuje mezi svými panovníky alespoň
některé výtečné, jejichž jméno chloubou
a radostí naplňuje každého příslušníka.
Avšak málo jest zemí a málo národů,
kteří by se mohli honositi tolika a tak
slavnými knížaty a králi, jako naše vlast
česká. Vzpomeňme si jen na šlechetného
Bořivoje, slavného Přemysla Otakara ]].,
otce vlasti Karla IV., statného Jiříka
Poděbrada a j. Ještě méně však jest
národů, kteří by měli na trůně svém
krále a královny mučedníky, jako měl
národ náš, sv. Ludmilu & sv. Václava.
Proto krásně pěje církev v hodinkách
o sv. Václavu takto:

>chej zahynouti nám ni budoucím.:
(Piseň k sv. Václava.)

„Čechie, podrž pamět tvá,
jaký Bohu složíš dik?
Ten těžko trůn se vyhledá,
na němž byl král & mučedník.“
Ano, měli jsme králea mučedníka

na trůně, slávu a chloubu vlasti naši,
sv. Václava. Jménu Václav tlukou všecka
srdce česká vstříc, jméno to krásné a
slavné zní po veškerých vlastech koruny
jeho; slávu jména toho zlatá hlásá naše
koruna svatováclavská, slávě jména jeho
zasvěcení dnešní den, kdy tisícové buď
jen v duchu anebo i tělem spěchají
k hrobu svého vznešeného patrona
v slavném velechrámě pražském. A svatý
Václav zaslouží si úcty naší i našeho
obdivu, neboť byl jak vzorem pravého
křesťana tak i“vzorem pravého vlastence.

Kdo pak jest pravým křesťanem?
Snad ten, jenž víru svou planými slovy
toliko vyznává, anebo si jako farizeové
v okázalé, ale prázdné modlitbě libuje?
Snad ten, kdo sice částo pokání činiti
předstírá, ale nikdy se nelepší a nekoná
skutky křesťanské? O nikoli, to pravý
křesťan není. Vždyť sv. Jakub, apoštol,
dí: »Víra beze skutků mrtva jesti;<< &
Kristus Pán sám pravil: »Ne každý, kdo
mi říká Pane, Pane, vejde do království
nebeského.<< (Mat. 7, 21.) Ano, jen ten,
kdo pedle přikázání víry své žije, kdo
s láskou koná skutky, které mu víra dle
stavu a povolání ukládá, jen ten pravým
jest křesťanem, dle slov Páně: »Nýbrž
kdo plní vůli Otce nebeského, ten vejde
do království Božíh0.a A takovým kře
sťanem, ano vzorem ostatním byl náš
svatý kníže a mučedník Václav. On ne
toliko čistou vyznával víru, on konal
i skutky této víry. On pokorným a hor
livým byl ctitelem Spasitele v nejsvětější
Svátosti oltářní, že za čest si pokládal
vlastníma rukama hotoviti dary obětní,
chléb a víno ke mši svaté a nestyděl se
při oběti této knězi přisluhovati. On ne
ctil Tělo Páně toliko ústy i skutkem,
věda, že chudí a nuzní jsou bratři Kri—
stovi, že dle slov sv. Augustina »tělo
Kristovo jsou i chudí na světě“. A proto
nehromadil poklady v knížecích poklad

\.



253

nách, nýbrž před Bohem si žádal býti
bohatým, shromažďuje pokladý, kterých
ani mol nežere, ani rez nekazí, aniž
zloději vkapávají a kradou, skutký
tělesného i duchovního milosrdenství,
pokladý to u Boha v nebi velikou cenu
mající. Výkupoval proto z otroctví dítky
a připravoval na “svatý křest, jako otec
pravý staral se o chudé, o vdovv &sirotý,
tak že náš Sušil o něm takto pěje:

chvátati do chrámu Páně k rozmlouvání
s Bohem v modlitbě; & tak miloval
bližního, že tatáž tmavá noc viděla jej
klečeti jako almužníka, jako milosrdného
Samaritána. Pak následoval Václav Krista
netoliko smýšlením a slovy, nýbrž i skutky,
a dovršil míru spravedlnosti křesťanské,
kteráž netoliko zlého se varuje, nýbrž
i dobré činí. Jak zářnýin příkladem jest
nam V tomto konání sv. Václav! A tu

„Jako posel Boží po krajině chodí,
kam krok jeho vstoupí, všudy slasť.se rodí.
Nyní dřeva nese, noha tone v sněhu,
ale svatý Václav 'spěchá ne ve svém běhu.
A ten anděl Páně, ten ho vede přímě,
aby nezabloudil v sněhovité zimě.
A již tamto klepá. na ty nízké dvéře,
již se s nůší těžkou do chaloupky béře.
Vdova s dětmi svými v blahé slasti bonou,
před Václavem svatým klečí na kolenou.“

O věru, ani noc, ani mráz, ani sníh ,
nepřekážejí svatému knížeti ve skutcích
dobročinných, ba spíše mu poskytují
vítanou příležitost ke skutkům křesťanské í
láský.

Václav tak miloval Hospodina a čest '
jeho domu, že tmavá noc viděla jej často

by se zdálo, že potomci jeho rádi a
ochotně jej následují na cestě této k do
konalosti křesťanské vedoucí. Než, budiž
Bohu žalováno, novověké potomstvo da
leko se odchyluje od vzoru svého, od
života svatého vévodjr Václava.

Hýneť u nás víra, mnoho je těch,
kteří po celý rok nepobudou v chrámě,
jejž Václav tak“často za den navštěvoval.
Spouští se Boha celé řady a na sebe se
spoléhajíce, pozbývše vírý, pozbývají i
mravnosti, ztrácejí křesťanskou statečnost
v protivenstvích a' zkouškách života
ztrácejí naději v prozřetelnost Boží a
dospívají ku koncům smutným — k samo—
vraždě, kteráž má dvojí smrt v zápětí:
časnou i věčnou. S hýnoucí vírou a nadějí
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hyne u nás i láskak Bohu a k bližnímu,
neboť udušuje ji lakotné sobectví a ne
zřízená sebeláska. Ovšem, díky Bohu,
není tak u všech, sice by již bylo zle,
avšak u přemnohých jeví se smutné tyto
známky, které,“ kdyby nalezalý vždy
většího rozšíření, znamenaly by úpadek,
cestu vedoucí do propasti záhuby, kam
již nejeden národ se sřítil, spustiv se
Boha a opustiv cestu od Krista vírou
naznačenou. Uchovejž nás všecky a celý
národ náš Bůh od takých konců!

Proto volejme k mocnému orodov
níku a patronu našemu sv. Václavovi
jako naši zbožní předkové volávali:
»Nedej zahynouti nám ni budoucímla
»Prosiž za nás Hospodina, by pro lásku
Svého Syna ráčil dáti svému rodu víry,
lásky, svatou sholdum (Štulc.)

Leč nepřestávejmne na tom, toliko
svatého knížete našeho vzývati, nýbrž
přičiňme se také, aby v nás všech oživla
a utvrzena byla víra Kristova působící
láskou. Pak oslavíme a zvelebíme také
národ i vlast, jako druhdy sv. Václav,
který jsa pravým křesťanem, byl spolu
také pravým vlastencem.

Kdo jest pravý vlastenec? Zname
nitý spisovatel a trpítel italský Silvio
Pellico, odpovídá: »Jedině muž šlechetný,
který zná, miluje a koná všecky své
povinnosti, za nejž se nemusí vlast stý
dětí. Tupí—li tedy kdo oltář, věrnost
manželskou, šlechetnost, spravedlnost,
volaje při tom ,vlast!“ ,vlastlt, nevěřme
mu, tenť má jen pokryteckou lásku
k vlasti a daremným jest občanem.<

Kdo jest pravým vlasteneckým kní
žetem? Ten snad, jenž válkami hledí
území své rozšířiti? o nikoli! Čím menší
jest drahá vlast, tím větší k ní láska!
Proto jest pravý kníže vlastenecký míru
milovný, hledí ušetříti lid svůj běd vá
lečných a hrozných jejich následků,
slovem i příkladem přičiňuje se utišovati
rozbroje a hádky a nepřestává býti
beránkem, leč když vlast ohrožena jest
nespravedlivým nepřítelem a potřebuje
obrany. Tu jako lev povstává, bojuje,
bud' vítězí anebo hrdinně umírá. A tako
výmto knížetem vlasteneckým byl náš
sv. Václav. Heslo jeho panovnické bylo:
»Hojnost, pokoj v naší zemím A heslu
tomu věrně dostál. Stavěl školy na vzdě
_lání, chrámy k pobožnosti po celé vlasti,

založil v Praze na hradě svém hlavní
chrám sv. Víta, posud první to chrám
ve vlastech našich, kde rámě světce Víta
uložil. Svolával učitele & kněze. Dobře
věda, v čem spočívá blaho a síla ná—
rodů, v oblažujícím učení Kristově a
v osvětě vpravdě křesťanské. A že to
činiti mohl, dokazuje, že tehdy panoval
v zemi naši blahobyt a pokoj, nebot ani
v čas bídy, ani v čas války nekvete
školství a stavitelství. Ano, svatý Vaclav
byl pravým knížetem pokoje, tak že mu
nepřátelé i za vinu kladou, že prý byl
knížetem zbabělým, neboť nežli by prý
vedl válku, raději uvolil se císaři ně
meckému platiti roční poplatek (500
hřiven stříbra a 120 volů). To však učinil
Václav na dobro lidu svého. Předvídalť,
že by neodolal přesile císařova vojska
a že by země jeho více utrpěla škodami
válečnými a proléváním krve, nežli oním
ročním poplatkem, který nebyl ani veliký,
ani nebýval přísně vybírán. Vždyť císař
Jindřich německý poznav svatost Václa
vovu, mu pro jeho osobu poplatek úplně
odpustil. Také poplatek ten neměl na
samostatností české říše žádného škodli
vého vlivu.

Že pak sv. Václav nebyl sketou ani
zbabělcem, nýbrž statečným rytířem, vy-r
svítá z toho, že táhl s vojskem proti
Kouřímskému knížeti, jenž plenil jeho
území. Aby však ušetřil krve svých
vojínů, nabídl odpůrci sám se s ním
potýkati. I pokořen jest hrdý Radslav
zjevením jasných andělův, a poddal se
svému Pánu a knížeti Václavovi, tak že
»pokoj a hojnost zase zavládly v zemia.
Tak ukázala se moudrost a statečnost
Václavova ve světle nejjasnějším, a uká
zalo se, že lháři byli ti, kteří ho hyzdili,
a dala jemu posléze jasnost věčnou ve
smrti mučednické.

O příčinách smrti jeho a o ní samé
pěje Vocel takto:

„Rozdrážděn jsa nepřítel, že v prachu hříšnézemě
vykvétá rajský kvítek, zdobící lidské plo'mě:

Uzavřel, z prsou bratra cit lásky ven vyrýti
a starý klam pekelný v útrobu jeho vliti.

By občt duše zbožné nerušil hlomoz denní,
než zavmělo do jitra skřivánka pozdravení,

ke chrámu v Boleslavi pospíchá české kníže,
v svém duchu rozjímaje tajemství svaté kříže.
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A Václav koi—ícíse u brány chrámu klekne:
tu nad ním mečzableskne se av bok muránu sekne.

A rytíř svatý klesá —ach, tvář milostná bledne,
neb oko mroucí vraha — vlastního bratra —

shlédne“

A rukou bratrovou a spiklenců do
konal svatý kníže Václav život ve věku
mladém smrtí mučednickou. Jako český
Abel zavražděn byl svatý vyznavač Páně
dne 28. září935. Staroboleslavský chrám
Páně svatého Kosmy a Damiana hlásá
krvavou vinu bratra jeho Boleslava,
chrám ten i celá Stará Boleslava hlásati
budou slávu Václavovu. Na bráně stojí

tam psáno: »Jsem právem Boleslav, již
bolem zasvětil, když věnec byl dovil,
své slávy Věnceslava Ejhle, jakého jsme
to měli knížete ve svatém Václavu! Byl
pravým křesťanem podle vůle Páně a
pravým vlastencem, otcem lidu svého,
ozdobou vlasti, knížetem pokoje.

0 kníže a mučedníku náš, svatý
Václave, kéž sláva tvoje navždý s mlékem
matek českých vssává se do národa celého
až na konec časův, aby z nás byl zase
národ zbožný, víry i vlasti milovný! —
»Tý jsi dědic české země, rozpomeň se
na své plémě! Nedej zahynouti nám
ibudoucim. Sv. Václave, oroduj za nás !&

Boh. Bendl.QM! aw “all!
z cest kněze.

Několik vzpomínek z církevního & náboženského života v cizině.

Kostely v San Sebastiánu.
Poslední den v Španělsku! Nerad

loučil jsem se s touto krásnou zemí!
Poslední zastávkou mou bylo lázeňské
město San Sabastián, kdež dlela právě
královská, španělská rodina, v pěkném &
výstavném paláci; pohraniční město toto
zalíbí se zajisté nejen krásnou polohou
uprostřed hor, ze všech stran je obklo
pujících, ale hlavně pro blízkost moře.
Vlny jsou zde větší než jinde, jestiť
biskajský záliv pro bouře někdy až pře—
hrozné, v malé lásce u lodníků.

Sotva jsem se ubytoval v hótelu,
spěchal jsem k moři, odkud zaznívala
veselá hudba; procházelo se po břehu
mnoho zde meškajících cizinců, kteří rádi
navštěvují tyto, hlavně na nervy upokojivě
působící mořské lázně.

Dívaje se na moře, vzpomínal jsem
na dalekou vlast &četl si verše Sušilovy,
jež jsem si zapsal doma do zápisníku:

„Tot to moře, to cíl mojich tužeb,
to ten obraz nekonečných věků,
sídlo klidu, těchy, hrůzy, vzteku,
oblast tajin, skvostů sklad, svět kružeb.“

Jest věru podivno, že v žádném
světovém lázeňském městě nemají do—
statek kostelů, a že výzdoba jejich ne
bývá nijak ani umělecká ani nádherná.

Zdá se, že zapomínají hosté lázeňští
na svou duši a starají se až přes příliš
jen o své tělo a o své zdraví, jež přišli
hledati anebo aspoň posíliti, dostavivše
se do lázní.

Z pravidla tohoto vyňal bych jen
naše české Mariánské Lázně, kdež jest
velebný, mohutný, vznešený, románský
chrám Páně, který se již z venku kaž
dému zalíbí. Ale i vnitřek odpovídá oče—
kávání, jež máme vstupujíce do něho;
je skvěle vyzdoben, jest věru důstojný
příbytek našeho Spasitele.

U sochy sedmibolestné Panny Marie,
která jest na vedlejším oltáři, bývá vždy
plno kytic a květin, jakož i mnoho osob,
kteří v důvěrné modlitbě se utíkají pod
mocnou ochranu naší milé Matiěký. Ale
nutno připomenouti, že patří Mariánské
Lázně řádu premonstrátskému z blíz
kého tepelského opatství.

Jinak bývá zle o kostely v lázeňských
městech, dostatek není jich nikde.

Ale jak docela jinak ve Spanělsku!
San Sebastian jest poměrně malá osada,
myslím že nemá mnoho přes dvacet tisíc
obyvatelů a přece viděl a navštívil jsem
tam šest kostelů a možná že jich jest
i více. Tři z nich jsou vystaveny v no—
vější době a jsou velkolepé stavbou
i vnitřní úpravou.
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Veliký gotický kostel Buen Pastor
(Dobrý Pastýř), s vysokou věží v průčelí,
vévodí celému okolí. Třílodní vnitřek
s pěknými, barevnými okny aoltáři byl
stále naplněn lidmi, z nichž ráno bylo
mnoho u svatého přijímání.

el jsem ulicí k moři. Pozoruji, že
jde více lidí do dveří jakéhosi domu;
dívám se za nimi, kam jdou a myslím
si, co tam asi jest. Protože v cizině jest
první pravidlo neostýchati se a býti trochu
a někdy i hodně smělým, šel jsem za
nimi a octl se v jakési, málo osvětlené
předsíni. Jdu dále a sotva věřím očím.

Vcházím velkými dveřmi do skvost—
ného, zlatem, mosaikovýmí obrazy září
cího, prostranného, do osmihranu vy
staveného románského chrámu; všechny
zdi pokryty jsou jasně se lesknoucím
mramorem. Kostel byl velmi navštíven
zbožnými ctiteli nejsvětějšího Srdce Páně,
jemuž jest zasvěcen. Nepouštím se do
podrobností, o něž ani neběží, ale při—
znávám rád, že jsem byl všecek unešen.
Doposud viděl jsem po Spanělsku po
většině jen starší, velkolepé kathedrály
& myslil si, že novější doba jich již
nestaví. Zatím zde v San Sebastiano
viděl jsem již dva nové, velkolepé ko
stely mimo tři starší, pošmour ékostely;
zastrčené v úzkých ulicích staré 0 města.

Překročuji nyní malou říčku Uru
mea, vlévající se zde do moře, po mostě,
který jménem již hlásá, že zde bydlí
zbožný lid; jmenuje se »puente de Santa
Catalinaa, most svaté Kateřiny. Město
leží na levém břehu říčky a na pravém
viděti od zdaleka nezbytnou, kulatou
»plaza de torOSa, to jest budovu pro
zápasy s býky s několika málo stavenímí,
pocházejícími vesměs z nejnovější doby.

Jak dlouho trvá u nás, než vystaví

___.— Pro mého, v
'Oěnováno milému příteli

Za to, že Ježíš
ďábla zlomil mříže,
za to, že dal nám
zlatOu cestu kříže:
pro něho žíti
chceme v práci stálé,
vše chceme dáti
k Jeho cti a chvále.

Za to, že Ježíš
dal“ nám život, víru,
za to, že rozžel
Slunce blaha, míru:
v Něm chceme hledat
pevná, spasná vesla,
ať by se bouře
muk nad námi snesla!

se v rozšířené části města kostel. Na
př. v okolí Brna povstaly obrovské dě—
diny, Husovice, Židenice, Juliánov, Malo
měřice, Žabovřesky a doposud nikde není
v nich kostela; kolik let trvá než možno
bylo pomýšleti na stavbu chrámovou
v Husovicích. '

Ve světových místech jako ve Vídni,
jsou fary, jež mají malý, neúhlednýko—
stelík a třeba i osmdesát tisíc duší.

V San Sebastiánu na pravém břehu
řeky velmi mile jsem byl překvapen!
Jak podotčeno, je tam málo domů, ale
uprostřed tohoto. doposud vzrůstajícího,
teprve v plénkách jsoucího města vítá
nás s červených cihel vystavený, útulný,
gotický kostelík, na jehož hlavním oltáři
jsou pěkně obarvené sochy světců z Tova
ryšstva Ježíšova. Některé oltáře jsou již
hotovy a jsou vzácné, umělecké práce.
Ač není vše ještě v pořádku, přece možno
v kostele konati bohoslužby. Z jedno
tlivostí utkvěly mi, jako obzvláštně krásné
předměty: postranní oltář s drahocenným
mosaikovým (z barevných kaměnků slo—
ženým) obrazem, představujícím koruno—
vání Panny Marie a v postranní lodi'
mramorový náhrobek s ležící sochou
starší dámy. Vnitřek kostela jest z pěk
ného, žlutavě se lesknoucího mramoru,
který velmi libě působí na pozorovatele.

Dle všeho bude chrám později spojen
kolegiem jesuitů, ale místo něho jest
doposud jen bouda ze dřeva, sloužící
nyní za sakristii. _ _

Národ, který staví kostely tam, kde
teprve v budoucnosti státi budou domy
a ulice, zasluhuje zajisté velké úcty &
musíme jej nazvati vroucím a zbožným
ctitelem svaté víry & věrným synem
katolické církve.

Ignát Zhdnčl.

něm, s ním.
Dru. Frant. závrbsfaému.

Za to, že Ježíš
dal nám Jméno svoje,
za to, že v Něm jsou
ryzí Pravdy zdroje:
s Ním chceme žití
dokonati cestu,
s Ním také dojít
k nebeskému městu!

Joa. Al. Vlastimil-Římský.

——'—<a—9<>G—<=——-——
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rapodivnýto zajisté nápis pro

čtenáře »Skoly B. Srdce Páněx.
A co asi ten, kdo jej napsal,
těmi číslicemi míní a chce?
Avšak i číslice mají zvláštní
mluvu, a třeba ji jen řádně

rozuměti. Nejedna číslice živěji zaryje
se do srdce lidského, nežli slovo samo.
'l'ak prvá číslice 1 zdaž nemá hlubokého
významu pro věřícího křesťana a ctitele
božského Srdce Páně? Zda nepřipomíná
číslice tato první základni pravdy našeho
náboženství, že jest jeden Bůh, jak to
oznámil v blesku & bromu lidu svému
na hoře Sinai? Zdaž ta první číslice
nepřipomíná nám nezměrné lásky tohoto
Boha, jenž sám jsa od věčnosti, zplodil
jediného Syna svého, a tohoto Syna jedi
ného, v němž se mu dobře zalíbilo, dal
na vykoupení naše? Zdaž ta první čí—
slice nepřipomíná pravdy utěšené, že
tento jednorozeny' Syn Boží člověkem
se stal, aby jedinou nesmrtelnou duši
lidskou vykoupil? Ano první číslice praví
nám, že jediná pravá láska k nám lidem
jest v Srdci Kristovu přesvatém, a že
ač tato láska jediná & nestihla od lidí
nevděkem bývá zplácená, nicméně přece
neustává nás milovati. Také ta první
číslice označuje nám, že božské Srdce
jediné, samotné a opuštěné trůní na
oltáři ve svatostánku, kde jenom jedno,
malinké, nepatrné světélko před oltářem
ve věčné lampě matně dnem a noci hoří
& tímto matným světlem naznačuje, že
i_naše poznání pravd věčných jest matné
a nedokonalé dokud zde žijeme a že
pravdy tyto teprve poznáme v říši Kri—
stově až záře světla nebeského před námi
se rozleje. I na věčnost pamatuje nás
číslice prvá i smrt nám připomíná, jak
sv. Pavel zřejmě dí: »Určeno jest lidem
jednou umřiti a pak nastane soudm
Také první článek víry nám na mysl
uvádí, v němž vyznáváme víru v Boha
Otce, všemohoucího Stvořitele nebe i zeme.
A zdaž při pohledu na jedničku nepři
padá nám mimoděk myšlenka na první
přikázání, které zní: »V jednoho Boha
věřiti budeš ?a A nesnoubí-li se s touto
myšlenkou předchozí spolu i pomyšlení
na proslov modlitby Páně: »Otče náš,

Škola B. s. P. 1907.

jenž jsi na nebesích?<< A při pomyšlení,
že máme jednoho Otce na nebi, zdali
mimoděk nepřipadá nám myšlenka, že
jsme všichni jedna rodina krví Kristovou
vykoupená? Že jsme všichni ůdové je
diné, pravé, katolické, apoštolské a svaté
Církve, která jediná kolkol nesčetnými
nepřáteli jest obklopena, kteří do skály,
na níž jest zbudována, ustavičně náběhy
činí, aby skálu rozdrtili a Církev zničili ?
Zdali jednička nehlásá jednoty v Církvi,
jednoho papeže, jedno učení, jedny
svátosti? .

A tak bychom mohli ještě dlouho
o té první číslici uvažovati. Snad i čtenáři
samému napadnou mnohé věci, které
jednička označuje. Nechť dle hořejšího
vzoru sám uvažuje a rozjímá dále. A tak
by bylo možno pořadem bráti i druhou,
i třetí, i čtvrtou číslici, a uvažovati a
rozjímati pravdy, na něž nás napohled
němé, ale nicméně výmluvné číslice upo
mínají. A což kdybychom začali sčítati
první dvě. Zdali nedaji nám výslednice
sedm? A co vše pojí se k sedmičce?
Sedm svátostí, sedm pramenů draho
cenné milosti Boží, ku spáse naší ne
vyhnutelně potřebných, jimiž krev Páně
ustavičně řine, aby hříchy lidské umyla
a očistila a zásluhy Kristovy nám při
vlastnila. Sedmero darů Ducha svatého,
bez nichž nelze dojíti spásy. Neboť kde
není moudrosti, tam jest nekonečný počet
bláznů, kteří upírají jsoucnost Boží, ne
smrtelnost duše, věčnost, těla vzkříšení
aodplatu hříšníkůispravedlivých. Z mou
drosti vytryskuje dar rozumu, bez něhož
člověk nemůže poznati, co jest“ mu ku
spáse. Jak Pán nad nerOZUmnýmměstem
Jerusalemem hojné slzy proléval, a jsa
tázán proč pláče, odpověděl: »Aby město
toto poznalo, co jest mu ku spáse, ale
nyní je skryto před očimajeho. A protože
nepoznává těch věcí, které jsou mu ku
spáse, proto si neví rady, co by mělo
činiti, aby zkáze a záhubě věčně ušlo.<<

Veliká jest mdloba a slabost lidská,
žet člověk mnoho dobrého podniká, rád
by v dobrém předsevzetí setrval, ale
neudělí-li Duch svatý dar síly, marná
jest veškerá námaha lidská. Vidíme to
na apoštolech Kristových ve dnech jeho

18



258

utrpení. Při poslední večeři za stolem
jsou všichni silní, dokud jest Kristus
uprostřed nich, v němž viděti, že nad
smrtí, nad peklem i nad ďáblem vládne,
všichni jsou hotovi s Pánem vytrvati,
ano Simon Petr i do žaláře i na smrt
půjde s milovaným Mistrem. Ale jinak
jest v zahradě getsemanské, jinak na
nádvoří Kaifáše. V zahradě záře po
chodní a luceren děsí_apoštoly, že ztratili
všecku zmužilost a u Simona Petra stačila
jen děvečka, že povalila skálu na zem
pouhým dotazem, není-li i Simon z učed—
níků Ježíšových? Jak jinak chovali se
apoštolé po příchodu Ducha svatého.
Nikoho se nebojí, nikoho se nelekají,
ano trpěti pro Krista potupu & pohanu
jest jim velikou slasti. A tak podobným
způsobem lze rozjímati i o umění, po
božnosti a bázni Boží. V krátkosti jen
budiž podotknuto, že nejeden křesťan
za našich dnů neumí se pomodliti Otče
náš, Zdrávas Maria a Věřím Boha. A
proč? Protože dítky ve škole modlitby
tyto se nemodlívají. A bez modlitby není
pobožnosti, není bázně Boží, ani v ro—
dinách, ani v obcích, ani' ve městech,
ani v jednotlivých zemích & říších.

Odčítáme-lijedničku od šestky, zbude
nám pětka. íslice tato připomíná, že
Pán Ježíš čtyřicátý den po narození
v Jerusalemě pěti stříbrnými penězi byl
ze služby chrámové vykoupen, že pěti
chleby nasytil veliký zástup lidu, jenž
na poušti hledal království Božího a
spravedlnosti jeho. Číslice tato připomíná
nám, že Pán pěti ranami těla svého na
kříži vykoupil nás, a otevřel nám bránu
v život věčný. O páté hodině před ve
čerem hospodář nebeský naposledy ještě
vychází na tržiště, aby najal dělníky na
vinici svou. Také sv. Pavel pětkrát čty
řicet ran vytrpěl z lásky ku Kristu Pánu.
Pátou mezi svátostmi jest pomazání ne
mocných, kteréž se uděluje tím způsobem,
že kněz svatým olejem maže pět smyslů
nemocného, jako pět bran, jimiž hřích
do srdce lidského vchází.

A přihlédneme—liblíže na tvar číslic,
pozorujeme, že každá z nich má jinou
podobu, jiný tvar. Podivně by se vyjímaly
číslice, kdyby všechny byly stejně podoby
a stejneho tvaru. Nebylyť by k nižádné
potřebě, nemohl by jich nikdo ku sčí
tání, odčítání, násobení a dělení použíti.

A jak s těmi číslicemi, které nemají
jednostejného tvaru a nemají jednostejné
platnosti, tak jest i ve společnosti lidské.
Nikdy nebude a nemůže býti úplné rov—
nosti mezi lidmi, vždy budou rozdíly
stavu, majetku, schopnosti &nadání. Jako
se liší lidé tvářností, podobou, chůzí,
řečí, náklonnostmi, tak se budou lišiti
i co do stavu, hodnosti, bohatství a
důstojnosti.

Žiji v krajině lesnaté a chodívám
do školy přespolní lesem. Zvláštní pocit
jímá mysl mou, vidím-li velikána, jenž
vysoko vrchol svůj pnek nebesům a hned
vedle něho zákrsek, který sedí a dřepí
u samé země. Nejednou zdá se mi, jakoby
se závistí pohlížel na velikána a činil
si předhůzky, proč on také tak vysoko
nevyrostl. Ale tu zdá se mi pokaždé,
jakoby ten velikán skláněl se k tomu
zákrsku a těšil jej slevy: :] buď rád,
žes u samé země! Popatř jen, kdykoliv
vítr začne buráceti lesem, jak ty vysoké
vrcholky naše sem a tam se klátí, jak
se strachem chvějeme a třeseme, že vichor
vyvrátí nás velikány i s kořenem ze země,
kdežto ty, přichoulen jsa k zemi, žádného
nebezpečenství se nebojíš, bezpečně stojíš,
an vítr sotva tebou pohne.<< A tak jest
i s námi lidmi. Povstane—libouře nějaká,
tuť nejprvé ti nejvyšší a nejbohatší a
nejvznešenější jsou bouří touto ohroženi,
kdežto člověk chudý a prostý obyčejně
takými bouřemi zasažen nebývá. Doklad
pravdy této podává ubohé a nešťastné
Rusko, kde právě ti, jimž svěřeny otěže
vlády, pociťují, jak nesnadno jest vlá
dnouti nad lidem, jemuž bázeň Boží jest
věcí cizí.“

A jestliže oblažitelé národů slibují
spásu, která vzejde národům novým,
rovným, všeobecným hlasováním, kde
není žádného rozdílu ani ve stavu, ani
v majetku ani v učenosti, pak ta slíbená
rovnost podobá se na vlas číslicím, které
nerůzní se od sebe ani zevnější formou,
ani tím, že jedna platí více, než druhá.
K čemu řada číslic úplně stejných, úplně
rovných, nemožno jimi vyjádřiti různých
druhů a různých cen. Co může národy
jediné a právě oblažiti, jest všeobecná
páska lásky Kristovy, která nečiní žádného
rozdílu, ale všechny lidi stejně a upřímně
miluje, jelikož za všechny krev Srdce
svého přesvatého prolévala.
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Avšak hořejší číslice chceme uvažo
vati v souvislosti, vždy všechny čtyři
najednou, jak nám ukazují události, ty'
kaji se nejsvětějšiho Srdce Páně, jak
se ve Francii, kdysi nejvěrnější dceři
Církve katolické, nyní pak dceři poblou—
dilé, nám jeví. A budeme o těch udá-—
lostech rozjímati z té příčiny, abychom
ipro sebe ipro vlast naši českoslovanskou
nabyli výstrahy, útěchy, posily a poučení.

Letopočet prvy 1689 připomíná nám
dobu, v níž žila blahoslavená Maria Mar
kéta Alacoque, která, jak zajisté čtenářům

' »Skol'y B. Srdce Páně: dostatečně bude
známo, byla vroucnou ctitelkyní nej
sVětějšiho Srdce Ježíšova. Onat může
pro lásku, kterou to Srdce milovala a
k němu lnula, právem ])y'ti nazvána ne
věstou Srdce Ježíšova. Avšak i Ježíš
miloval tuto duši vyvolenou & zbožnou
v té míře, že ji vyvolil, aby úctu božského
Srdce Páně ve Francii šířila. Z té příčiny
ukázal jí Srdce své přesvaté, láskou ne—
beskou planoucí, trnim kolkol ověnčené,
křížem ozdobené a plamenem lásky roz—
ohněné. Připomínal jí lásku, jakou lidi
miluje, ale spolu také uboléval a ztěžoval
si & rmoutil se nad nevděkem, lhostej
nosti ano i potupou, které se božskému
Srdci jeho dostává. Prosil mily Spasitel,
aby aspoň blahoslavená Maria Markéta
neustávala milovati toto božské Srdce
a aby spolu rozněcovala i srdce bližních
tou měrou, by i oni zamilovali si _toto
Srdce přečisté a přesvaté. Také Pán
hojné zaslíbení učinil u přítomnosti bla
hoslavené Marie Markéty všem ctitelům
svého Srdce, zavázalt se takořka přísahou,
že i v životě i v hodinu smrti přispěje
milostí svou všem, kteří nejenom sami
Srdce Ježíšovo ctí, ale i jiné k úctě tohoto
Srdce božského přivádějí. Chtěl Pán, aby
zvláště vlast blahoslavené Marie Markety
zaujímala prvé místo mezi ostatními ři—
šemi křesťanskými. Z té příčiny také Pán
Ježíš blahoslavené Marii Markétě poručil,
když po svatém přijímání klečela před
svatostánkem, rozjímajic o lásce Kristově,
již nám prokazuje, an uprostřed nás
nejenom ve dne, n'y'brž i noční dobou
bytuje, aby tehdejšího krále francouzského
Ludvíka XIV. k tomu přiměla, by spolu
s poddaným lidem zbudoval na státní
útraty nádherný chrám božskému Srdci
Ježíšovu, a v chrámě tomto prve sebe,

potem cely rod královsky, pak „3ij
a vojenské prapory, veškeré poddané,
ano i celou říši svou Srdci Páně věnoval
a zasvětil a u sv. stolice římské žádal,
by ku poctě Srdce Ježíšova zvláštní for
mulář mše svaté byl ustanoven. Začež
božské Srdce ve zvláštní ochranu přijme
i rod královsky i poddané i celou říši
a zbaví je mnohych strasti a souženi,

Rozkaz ten dal Pán Ježíš r. 1689.
Blahoslavená Maria Marketa vynasnažila

-se seč síly její stačily, aby si vyžádala
přístup ku králi. Leč dvořané smáli se
blahoslavené Marii Markétě, nazývajice ji
modlilkou, třeštilkou &bláznilkou. Vedlof
se ubohé prosebnici na dvoře krále fran—
couzského Ludvíka XIV. právě tak, jako
se vedlo Kristu Pánu na dvoře krále
Herodesa, kde byl také tupen a haněn.
Celé hodiny stála Maria Markéta u vrat
paláce královského v pevné naději, že
snad krále zastihne, an se buď po nádvoří
anebo v zahradách královských prochází,
anebo povozem královským branou vy
jede na lov s družinou. Leč dvořané se
o to postarali, aby král také Marii Mar
kétu považoval za blouznilku a třeštilku,
aby osoby té k sobě nepředpouštěl.

Kdyžveškeré úsilí promluviti s králem
a sděliti s ním rozkaz a přání Srdce
Ježíšova zdálo se marné, tu připadla
Marie Markéta na myšlenku, že celou
událost přednese královně. Domnívalať
se, že zajisté královně naskytne se spíše
vhodná příležitost s králem promluviti
anebo jí přístup ku králi vymoci. I po
dařilo se Marii Markétě, že si jí krá—
lovna při vycházce povšimla, přibliživši
se k ní, tázala se, čeho si přeje? Těmito
slovy byla Marie Markéta velice potěšena,
& jala se královně vše vypravovati, co
jí byl Pán Ježíš uložil, a že dosud marně
o slyšení u jeho královského Veličenstva
se domáhala.

Královna potěšila Marii Markétu a
určila jí spolu den i hodinu, kdy jí sama
u krále slyšení vymůže. Spolu pak slibo—
vala, že seč jest, se přičiní, aby žádost
božského Srdce Páně byla vyplněna.
Královnadostáladanémuslovu.Přivhodné
příležitosti opakovala všecko, _co byla
od MarieMarkétyslyšelaa prosila zároveň,
by král milostivě pannu tuto přijal a
žádost Srdce Ježíšova vyplnil. Po dlouhém
váhání a přemýšlení odhodlal se král
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Ludvík že může Maria Markéta žádost
svou přednésti, ale že král sám nikterak
nemůže slíbiti, že by žádosti její učinil
zadost, jelikož prve třeba se mu poraditi,
s ministry a státními hodnostáři.

Iustanovil král bl. Marii Markétě
den, aby se dostavila do paláce králov
ského a tam před králem a přede všemi
dvořany žádost svou přednesla. I byla
bl. Maria Markéta služebníky královskými
ku králi uvedena, jenž byl obklopen
četny'mi dvořany. Co tu slávy a nádhery
vidělo oko panny chudé a Bohu oddané.
Avšak bl. Maria Markéta“ viděla všude
jenom Srdce Miláčka svého, trním zbo
dené, kopím zraněné, křížem znamenané
a ohněm planoucí. Dvořané královi, kteří
krále obklopili, dychtivě čekali, až blaho—
slavená Marie Markéta se objeví. Ne
trvalo to dlouho, a do královské síně
vešla panna chudá na statky pozemské,
ale tím bohatší na statky nehynoucí &
věčné.

Král oslovil Marii Markétu: »Jaká
je tvá žádost? Co žádáš od našeho
královského Majestátu ? <<

»Nepřicházím já ku královskému
Majestátu s prosbou vlastní,<<začala panna
hovoříti, »ale přicházím ve jménu Krista
Pána, jehožto dcerou jest naše celá říše;
nebot jím jsem poslána.<<

»Tomu-lí skutečně tak,<<odvětil král,
»pak žádost tvou &tvé přání, které nám
chceš přednésti, tak považujeme, jakoby
Kristus sám ústy tvy'mi mluvil. Nám pak
služebníku jeho nejmenšímu přísluší,

'abychom žádosti Krále, jehož jménem
vládneme, přání Pána, jehož jménem
poddané své řídímea spravujeme, ochotně
vyhověli.<<

»Byla jsem,“ tak pokračovala Marie
Markéta, »po sv. přijímání pohroužena
v modlitbu, abych povinny dik vzdala
Choti nebeskému za milost, že ke mně,
nejnižší služebníci své přijíti ráčil, když
jsem byla hodna patřiti na Srdce Chotě
nebeského.<

»Ty žes patřila na Srdce Kristovo ?,<<
otázal se král udiven, »mohla—libys nám
to Srdce Kristovo označiti a popsati?
Milerádi slovům tvym naslouchati bu
deme. <<

»Ano, viděla jsem Srdce Miláčka
a Chotě svého. Viděla jsem tu vy'heň
lásky neskonale k lidem. Viděla jsem

korunu trnovou, kterou Srdce to bylo
obemknuto. Pozorovala jsem i ránu,
kterou kopí Longinovo tomuto Srdci za
dalo. Viděla jsem ikříž, na němž to
Srdce přesvaté přestalo tlouci a viděla
a cítila jsem v srdci svém i žár ohně
a lásky nebeské, ktery'm Pán nás lidi
miluje. <<

»A také jsi snad s Kristem, jenž
ti Srdce své ukázal, rozmlouvala?<< tázal
se král bl. Marie Markety.

»Prve Pán můj promluvil ke mně,
nehodné & hříšné služebníci své. A při
slovech jeho zármutkem a bolesti na
plnilo se srdce'mé.<

»A co působilo ti bolest, nad čím
pocítila jsi zármutek, kdyžjsi směla patříti
na Srdce Kristovo ?<<tázal se král. »Já
bych se domníval, že srdce tvé spíše
radostí musilo oplývati, jako by při tom
pohledu oply'valo rozkoší a radostí i srdce
mé.<

»Pocitila jsem rozkoš nemalou nad
láskou, kterou mi Pán prokázal, ale ne
mohla jsem se spolu ubránítí i bolesti
a zármutku, jelikož jsem slyšela Chotě
milého, že naříkal.<

»A nad čím naříkal Kristus? Jaká
pak příčina zavdala podnět k zármutku?
Vždyť přece Bůh jest nejvyš blažen a
šťasten, & nemůže blaženosti jeho ani
přiby'vati, ale nemůže se také umenšiti.<<

»Uboléval Pán nad nevděkem lidsky'm.
Pravil mi, abych popatřila na Srdce jeho
a uvážila, jak lidi miluje, ale spolu také
si připomenula, jakého nevděku, jaké
nelásky, jakého pohrdání, opovržení se
Kristu dostává za lásku od lidí nevděčnych
& neuznalychm

»A udal snad Kristus také prostředek
nějaky, jímž by nevděk, netečnóst ku
Kristu a Srdci jeho mohla bytí odčiněna ?<<
tázal se král.

»Udal Pán způsob, kterým by uko
jiti se dal hněv Boží, a právě naše říše
a Váš královsky Majestát vyvolil Pán
Ježíš k odčiněni těch nářků nad nevděkem
lidským“ odpověděla Marie Markéta.

»Slyšite-li, vy dvořané moji, že naše
říše a král Váš má b'y'tínástrojem v rukou
Božích k oživení vychladlé lásky k Srdci
Ježíšovu. Nuže mluv a rci, co žádá Pán
Ježiš od říše mě a co od“ panovníka
této říše?o<
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»Žádá, aby ke cti a slávě Srdce
jeho přesvatého nákladem královským
a nákladem veškeré země naší byl zbu—
dován nádherný chrám, a aby v tomto
chrámě Váš královský Majestát nejprve
sebe, pak rodinu královskou, pak vojsko
a zbraně, ano icelou zemi a celou říši
francouzskou božskému Srdci Páně za—
světil. Za to pak slibuje Pán králov
skému rodu dlouhé panování a celé vlasti
naší hojného požehnání, a aby u svaté
římské stolice zvláštní formulář mše svaté
k Srdci Páně byl vyžádán.<<

Král vyslechl žádost, pronesenou
ústy bl. Marie Markety a propustiv ji
milostivě, připojil, že se se svými dvořany
a radami o tom poradí.

Blahoslavená Maria Markéta, která
poselství své vyplnila, uklonila se králi
i dvořanům a opouštěla dvoranu ve blahé
naději, že král přání a touhu božského
Srdce vyplní, by rod jeho dlouho pa
noval a aby Pán vlasti francouzské hojně
žehnal. V komůrce své chudé a skromné
padla před obrazem božského Srdce Páně
na kolena, aby králi síly, poddaným pak
obětavosti k dílu tak slavnému a veli—
kému vyprosila.

Král nyní bral potaz se dVOřany a
radami svými, kteří však nebyli tak
ochotni jako král, aby vyplnili žádost
božského Srdce Ježíšova.

Strážce pokladů královských, náš
nynější finanční neboli peněžní ministr
ztěžoval si, že předchozími válkami po
kladna královská skoro úplně jest vy
čerpána, že tedy z pokladny královské
chrám zamýšlený budovati se nemůže.
Vládce nad berněmi zemskými zase před—
stíral králi, že válkami lid francouzský
tak je sklíčen a sevřen, že ani obyčejné
berně nemohou býti sehnány, a proto
prý nelze na to pomýšleti, aby poddaní
novými berněmi na stavbu a okrasu
chrámu nového byli obtížemi. Slechta se
vymlouvala, že válkami velmi mnoho

škody utrpěla na majetku, že tedy nových
obětí král od nich žádati nebude. '

Král byl nemálo zarmoucen; avšak
nemohl nikterak odpírati, jelikož důkazy
a důvody byly patrny. Ale aby veškerá
náděje nebyla zničena, navrhl král, aby
s vykonáním díla se počkalo, až by blaho—
byt v zemi zase se uhostil. Leč nepo—
vážil král, že věc odložená bývá obyčejně
věcí, na kterou velmi snadno se zapo—
mene. A tak se skutečně stalo, že ani
král, ani šlechta, ani národ ničeho ne—
věnoval ku stavbě svatyně božského
Srdce Páně, a že král ani sebe, ani
rodinu svou, ani vojsko a zbraně, ani
říši svou Srdci Páně nezasvčtil.

Netušil král Ludvík, netušili ani
dvořané jeho a rádcové, netušil ani lid
francouzský, jak Srdce Ježíšovo přesvaté
a přesladké zarmoutili, že nevyplnili
žádosti, jižto služebnice Kristova věrná,
blah. Marie Markéta králi a dvořanům

jeho přednesla. Kdyby byl král Ludvík
vyplnil žádost Srdce Ježíšova, by byl
zbudoval chrám Srdci Ježíšovu, a sebe
írodinu královskou, i vojíny, i prapory
vojenské, i říši a poddané Srdci Páně
zasvětil, jistě byly by dějiny této říše
během následujícího století braly se jiným
směrem. Jistě by byl Pán i krále, i dvo—
řany, ipoddané, iříši ochránil pohrom,
jež se během století následujícího na
říši tuto přivalíly; vždyť zřejmě Pán
zaslíbil, že požehná příbytky, v nichž
obraz Srdce jeho přesvatého se uctívá,
a tak byl by Pán pro příbytek, jejž zbudo
vati měl král a poddaní jeho ke cti Srdce
Páně přesvatého, požehnal ikrále i rodinu
jeho, i poddané, i celou říší, a byl by
je zbavil a zprostil běd a pohrom, které
po sto letech jako příval kalných vod
na tuto zemi se přihrnuly, po celé zemi
se rozlily a celou zemi zpustošily, jak
nám o tom svědčí číslice 1789, o nichž
budoucně budeme vypravovati k výstraze
a napomenutígpro dny naše. Fr. K.
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XXI. Haidarabad.

Haidarabad jsou zříceninysta
rého města téhož jména v indicko-an
glickém podružním státě Haidarabad,
11 kilometrů severozápadně od hlavního
města. Kdysi bylo město to sídlem po-v
věstných brusíren diamantových. Podnes
stojí tam zříceniny paláce královského
a hrobky králů z rodiny Kuth—shahu.
Ke zříceninám starého města přiléhá
město nové, vystavěné v době novější,
ve kterém i katolické missie mají svou
stanici a sestry františkánky školu &ústav
vychovávací. () obou dovídáme se po—
drobnějších zpráv z listu tamější sestry
představené, která mimo jiné píše:

Sestra Nizamova') zemřela; proto
jsou na všech školách a ústavech
prázdniny. Bůh sám ví, kde její duše
se nalézá. Tělesné ostatky indické kněžny
budou bezpochyby v královské hrobce
v Golkandě pochovány.

Není tomu dávno, co jsme tam
s našimi dětmi podnikli výlet. Okolo
hrobů dřívějsích králů z Golkandy řadí
se v polokruhu hroby jejich rodin, přátel
a vyšších důstojníků. Každý hrob leží
v rozsáhlé zahradě, ku které vedou 5—6
stupnů. Pomník králů je mimo to obklíčen
nádherným sloupovím,má podobu čtverce,

*) Nizam : kníže indického podružního státu
Haidarabad.

nad nímž se vznáší báně se čtyrmi pěknými
věžkami na každém rohu.

Ostatní hroby mají podobu kříže a
jsou vystavěny z bílých a černých kamenů,
které tak uměle jsou natřeny, že se zdá,
jakoby hroby byly z mramoru Některé
z těchto náhrobků jsou chudým rodinám
příbytkem. V blízké, na způsob "věže
vystavěné budově bydlelo v době naší
návštěvyněkolik žen vznešeného úřed
níka, který byl jejich pán a velitel budovu
tu upravil za letní bydliště. Chuděrky
dívaly se úkradkem na veselé dovádění
našich dětí a byly by bezpochyby rády
se k nim připojily.

Potom zavedly jsme naši mládež
ke zříceninám staré pevnosti Golkandy,
která byla kdysi jevištěm krvavých bojů.
Nalezly jsme tam ještě mnoho červených
a žlutých sošek ďáblových. V Indii však
nesmí se ďábel malovati na černo, ježto
by pak povážlivou měl podobnost s tak
mnohým domorodcem. Bylo nám tam
také vypravováno, že jest podnes kniha,
jejížto obsahem jsou životopisy svatých
mohamedánů. V paměti velmi živé jest
dosud v Golkandě jeden z nich, Moorish
Sancto jménem. V domě, který proň
jistý milec králův dal vystavěti, přebýval
sám jediný; až do večera býval uzavřen.
Teprv po západu slunce otvíral okna a
udílel svým ctitelům před domem na
kolenou klečícím své požehnání. Na svých
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ostatně řídkýchvycházkách nechodil nikdy
pěšky, nýbrž používal nosítek bohatě
vyzdobených, které byly darem osob
vznešených. Velkomoži říšští navštěvovali
ho za soumraku a přinášeli mu bohaté
dary Ano, který si z nich daroval prý
mu i slona.

Jednoho dne oloupil vnuk králův
svou manželku o její nejkrásnější klenot
z drahých kamenů a dal jej synu proro
kovu. Učinil tak bezpochyby na důkaz
své úcty k němu. Avšak králi byl tento
skutek princův podezřelý; domníval se
totiž, že se tak stalo z důvodů politických.
Zároveň vypravovalo se, že mladý princ,
podporován vlivem proroka Moorishe
Sanctosa, shromáždil vojsko, aby se
zmocnil trůnu. Následkem toho byly
proroku všechny dary, které byl dostal,
odňaty, a on sám poslán do vyhnanství,
kde brzy na to zemřel.

Jiná zajímavá osobnost, která rovně
v neštěstí život svůj skončila, byl Shah
Jaharu. V 18. století přišel z Mekky,
kde ze zbožnosti zastával místo zametače
»kaaby<< t. j. _mohamedánské svatyně,
do Indie, stal se duchovním vůdcem krá
lovým a prvním státním zametačem mešit.
Jsa hrd na svou pověst svatosti, umínil
si jednoho dne zkoušeti ctnost královu.
Potkav ho na ulici jal se mu spílati.
Avšak jeho odvážlivost přišla mu draze.
Byl uvržen do vězení, kde ve věku 80
let zemřel.

Ještě jiné události z minulých dob
dověděla jsem se v posledním čase. Běží
tu o objevení diamantových dolů v Ka
davelty—Kallu. Pasák jeden — tak
vypravuje pověst — našel jednoho dne
na blízku zmíněné osady několik tvrdých
kamínků. Domnívaje se, že jich snad
bude moci někdy upotřebiti, schoval si
je. O několik dní později měl jakousi
práci v sídelním městě indického knížete
Appa—Rao. Chtěje si zakouřiti vyndal
jeden z kamínků z kapsy a z něho vy—
křesal oheň a svou dýmku zapálil; Jeden
z přítomných strážců, který ho pozoroval,
poznal ihned v kamínku diamant a ptal
se pasáka, odkud by ho měl. Pasák vy
pověděl mu upřímně, co věděl. Izavedli
ho ke knížeti, který se ho na místo ná
lezu vyptával. Kníže odebral se na ono
místo a našel tam množství vzácných
kamenů všeho druhu.

Z vděčnostik Sori .Sakhsimovi,
bohuto bohatství, poručil kníže, aby
mu ihned byla obět přinesena. Z důvodů
pak na snadě ležících prohlásil, že bůžek
žádá krev pastýřovu. Ubohý pastýř byl
skutečně obětován. Štěstí ještě, že žena
a děti pastýřovy o jeho objevu nic ne—
věděly, neboť pak by byl bůžek jistč
oběti celé rodiny si vyžádal. Než lakota
Appa—Raova nezůstala bez trestu. Pa—
novník dověděl se, co se stalo a pro—
hlásil, že diamantové doly jsou jeho
majetkem a Appa-Rao _musilmu jich
přenechati.

Tak z ní pověst. Táž dokazuje, že
hamižnost & dychtivost pro bohatství ve
všech dobách, ve všech zemích lidmi
ovládají a ani zločinu se nelekají, když
jenom svou lakotu nasytily.

Vzpomínkautěšenějšípojísesměstcm
jménem Aurangabad, které leží v kra
jině velmi úrodné. Od delší doby je tam
missijní stanice, kde se každého roku
provozovaly pašijové hry. Ovšem ne—
dosahovaly nikdy dokonalosti a výše
pašijových her v Horní Amergavě, přece
však přese všecky vady a nedostatky
posluchače hluboce dojímaly. Casto dali
se do pláče a vzlykání a nejeden obrátil
se- na dobrou cestu. Pašijové ty hry
udržely se dosti dlouho, nyní skoro za
nikly. Kdo domorodce zná, přisvědčí, jak
milá jim asi byla zábava tak ušlechtilá.

Mimo to mají domorodci i k nej
světější Panně obzvláštní náklonnost.
V našem klášteřev Meliapuru máme
lourdskou jeskyni s pěknou sochou Ne
poskvrněného Početí. “V každou hodinu
vidíme tam křesťany i pohany modliti
se. Jistý brahmín vyžádal si dokonce
povolení, aby si směl jeskyni ofotografo—
vati. Pro naši oratoř darovali nám dobro—
dinci krásnou sochu Rodičky Boží. Stolař
měl k soše zhotoviti vhodný podstavec.
Ačkoli pohan, pozdravil krásnou sochu
zbožně a uctivě. Den na to přivedl s sebou
svého synka, aby také krásně »dámě
klášterní: vzdal svou čest. Kéž by Matka
milosrdenství těmto v tolika předsudcích
a pověřčivých obyčejích pohříženým lidem "
k poznání pravdy dopomohla!

Naši největší naděje Skládáme na
výchovu dítek. V květnu dovedli nám
pohanskou dívku jménem Taille. Její
otec umřel v nemocnici a zanechal vdovu
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se sedmi ditkami. Paní, u které sloužil,
protestantka, ujala se rodiny, hochy při
vedla k missionářům, děvčata k nám.
Nejstarší, Taille, asi 14 let stará, byla
k nám přivedena od své matky a od
našich dětí velmi vlidně přivítána. Přes
to nepřestávala plakati. »Proč pak tolik
plačešíh tázala se sestra. »Ach,c odpo
věděla malá pohanka prostě, »má matka
jest nyní vdovou a nesmí nyní ani tančiti,
ani kterékoli slavnosti se súčastniti. Není
ji již dovoleno ani zpívati ani se baviti.
To jest hroznéla

Po indickém obyčeji jest vdova sku
tečně ze všeliké radosti a zábavy vy
loučena. V den pohřbu svého muže obléká
své nejkrásnější šaty &nejbohatší klenoty
a za hlasitého štkání příbuzných a přátel
skládá je na jeho hrob. Potom obléká
šaty smuteční, kterých nesmí nikdy odlo
žiti, načež ji příbuzní a přátelé přivodí
zpět do jejího domu. Tam bere koupel
a u přítomnosti svědků připravuje oběd.
Oheň musí rozdělati holou rukou. Jestliže
rýže naběhne a bílou zůstane, jestliže
její ruka ohněm poškozena nebyla, po
važuje se za důkaz, že byla manželkou
věrnou &oddanou. Běda však vdově, jejíž
ruka rozdělávajíc oheň se popálí a jejížto
rýž se zbarví do temna! Taková vdova
bývá opovržena ode všech a zahnána.

Vdova musí nyní žíti jedině památce
svého zemřelého manžela a stále nádobu
s vodou a rýž mýti připravený, nebot
duch nebožtíkův přichází každodenně do
ložnice své manželky. Tak ztráví 4-0dní,
aniž s kým mluvila. Chudá vdova, Ama—
rabadi, m1rekla »Všechnytyto před
pisyjsem zachovala; rýže zbělala. Čerstvá
voda stojí připravena v mé světnici a
bůh musí býti spokojen. Já jsem tvému
Bohu slíbila, že mu dám své děti, jestliže
se můj muž zase pouzdraví. A on ho
nechal přece umříti. Nicméně dám ti jich
přece,<"pravila po malé přestávce, »toliko
nejmenší jsem nechala doma, ježto jest
nemocnou Bohužel umřelo dítě již po
osmi dnech.

Starší dcera, '.l'aille, přivykla brzy
pravidelnému životu klášterskému. Její
nevázaná, k lehkomyslnosti nakloněná
povaha měnila se vůčihledě. Mnohdy
ovšem přirozená její divokost propukla
zase na venek; dopouštěla se krádeže
& místo aby činu svého litovala, dávala

naopak velkou radost najevo. Nežjednoho
dne styděla se přecea já jsem pozorovala,
že chápe nesprávnost svého skutku. »Co
by učinila tvá matka, kdyby to věděla?<<
»Bila by mne,< zněla odpověď. »Uznáváš
tedy, že krásti není dovoleno? Chceš-li
něco, žádej za to, ale krádeží Boha ne—
urážej, nebot všechno vidí. Kradla jsi
často? A jak jsi sobě“při tom počínal'a?<<
Děvče pokleklo a vyznalo se ze všeho
upřímně a skroušeně.

Od té doby má nás ještě více ráda.
V kapli napodobovala své družky, obco
vala ráda mši sv. a dávala na jevo velkou
úctu přede vším, co se týká sv. nábo
ženství. Brzy prosila, aby v něm směla
býti vyučena. Učila se pilně a horlivě.
Také její matka přišla a prosila, aby
Taille 15. srpna byla pokřtěna. »Je to
velký svátek křestanů,< pravila, »a přijde
týž Suami t. j. biskup.: Přání matčino
a dceřino bylo splněno. Jana, tak se
děvče nyní nazývá, byla přeštastna a
dělá nám podnes radost svým ctnostným,
příkladným životem.

Minulý měsíc odpřísahal jistý pro
testant své bludy. Jeho paní, pohanka,
byla pokřtěna a oba po katolicku oddáni.

XXII. Malý apoštol.

Apoštol, -—o němž chci vypravovati,
— jest mladý černošek, sotva šest roků
starý a jmenuje se František. Brzy po
svém narození ztratil svého, otce a proto
nazvali ho »Katabvac t. j. sirotek. Vý
chova osiřelého dítěte připadla nyní matce,
kterážto byla sice hodná žena, ale zarytá
pohanka. Avšak sv. anděl strážný bděl nad
dítkem sobě svěřeným a božská prozře
telnost nedopustila, aby v pohanství du—
ševně zahynulo.

Babička ubohého sirotka navštěvo
vala častěji svou přítelkyni, která bydlela
v naší missii. Tam slýchala mluviti o Bohu,
kterého, jako všichni pohané v okolí,
jenom podle jména znala. Brzy líbilo se
jí všecko, co se o něm vypravovalo a
její pohanské okolí se jí zprotivělo. Pro
sila tedy, aby byla přijata do missie &
pokřtěna. Obojího dostalo se ji asi před
třemi roky.

Ve své živé víře nechtěla však jenom
sama šťastně & spokojeně býti, nýbrž
umínila si, téhož štěstí dopřáti i svým
třem vnoučatům, v pohanství narozeným
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& vychovávaným. Brzy podařilo se jí
nejstaršího bratra malého »Katabvyx do
missie dostati.- Byv ve víře křesťanské
dostatečně vyučen, přijal pak zároveň
se svou babičkou křest sv. a dostal jméno
Bedřich, babička jméno Emma. Oba zá
vodili od té doby, aby i ostatní dva bratry
pro Krista získali. Bedřich navštěvoval
častěji otcovskou chatrč a přiměl konečně
svého druhého bratra, že odešel do missie
a pokřtíti se dal.

Nyní zbyl matce jedině náš malý
přítel Katabva. Byl Benjaminem a zároveň
miláčkem matčiným, kterou však také
sám velmi měl rád. Žádný z obou nechtěl
o odloučení ani slyšeti. Teprv po dlouhém
přemlouvání podařilo se našemu hodnému
Bedřichovi, přiměti nejmladšího bratříčka,
aby s ním šel do missie. Boj byl urputný a
teprv tehdy podrobil se Katabve, když
mu byl starší bratr kousek pěkné, pestré
látky daroval. Matka pracovala právě
na poli. Použili tedy její nepřítomností
a dali se tedy beze všech okolností na
cestu k missii. Dne 12. září stal sei Katabve
dítkem Božím a dostal na křtu svatém

jméno František. Je skutečně dojemná
podívaná na toto dítě, když se vážl'iě
ubírá do kostela a tam se zbožnosti
vpravdě andělskou se modlí růženec za
obrácení své dosud pohanské matky,
kterou nicméně vřele miluje.

V předvečer před svátkem Všech
svatých stihla našeho malého miláčka
těžká rána. Zemřelatějeho dobrá babička
a nyní jest náš ubožák podruhý »Katabvax
t. j. sirotkem. Měltě jí tolik zapotřebí.
My činíme nyní co můžeme, abychom
i matku získali, nebot František jest ještě
příliš malý a lásky a péče mateřské ne
vyhnutelně potřebuje. Matka však lpí
dosud houževnatě na víře pohanské. Já
bych však věděla prostředek, kterým by
možno bylo jí získati. Kdybychom nebyli
tak chudí a mohli jí něco darovati, na
př. krávu, aby mohla své malé hospo—
dářství obdělávati, brzy bychom ji k při—
jetí křesťanství pohnuli.

Kéž by božská Prozřetelnost vy
slyšela nevinnou modlitbu našeho Fran
tiška, aby celá konečně jeho rodina
v pravé víře byla sjednocena!

***šk-šk
: nevěra.

Kam vlečeš, bídná nevěro,svou kořist uchvácenou?
Vždy na smrt! — Přece šířeji
se mraky tvoje klenou.

Oloupíš všechny o život
a jedem kojíš mládí,
hrdostí, vášní uspáváš,
lstivostí žiješ hadí!

Svět spěje ve Tvé objetí,
ty směješ se & výskáš —
Leč věz, že řádné povahy
lišáctvím sotva získáš!

Jen ten, kdo rozum odhodil
se k tobě blíží, dere — —
neb ziskem, slávou, mamonem
si poutáš srdce steré...

Jen ten, kdo lidskou důstojnost
má jen jak cetku marnou:
ti chystá. kvas & hostiny,
tam žeň máš hojnou, zdárnou.

Jen ten, kdo sobě oblíbil
jen revoluční běsy,
ten kráčí tvými stopami,
na Tvé se rámě věsí!

ó bratři! Dáme svésti se
i my v ty léčky zbrojné?
Ne! Dítky my chcem zůstati
Tvé, Kriste, bohabojné! J. A. Vlastimil-Římaký.
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Pořádek slavností jubilejních
na památku

nalezení a korunováni zázračného obrazu

Mattea Pal-Low Menuetto
15. září 1907.na Svatém Kopečku u Olomouce ve dnech 8.

";—30?—

Dne 7. září 0 2. hod. odpol. nešpory, o 6. hod. večer úvodní kázání a
zpívaná litanie loretánská se sv. požehnáním, po němž slavny průvod poutníků
se světly kolem kostela. '

Dne 8. září ráno slavnostní vyzvánění. O 6. hodině zpívaná mše svatá
s kázáním; o 7., 8. a 9. hod. mše svatá. Slavnostní kázání české a německé a
pontifikální služby Boží, které slavíti bude J. M. nejdůst. světící biskup Dr. Karel
Wisnar. --—Odpoledne o 3. hod. zpívaná litanie a svaté požehnání.

Od pondělí do soboty denně ráno o 6. hod. zpívaná mše svatá;
o 7. a 8. hod. mše sv., 0 9. hod. kázání a slavné služby Boží. Odpoledne o 2. hod.
nešpory, večer o 6. hod. zpívaná litanie loretánská a svaté požehnání.

V sobotu 14. září v předvečer hlavní slavnosti jubilejní bude o 6. hod.
večer kázání, zpívaná litanie a svaté požehnání, po němž bude slávny' průvod
poutníků se světly kolem kostela a osvětlení kostela a kláštera.

V neděli 15. září bude o 6. hod. pontifikální mše svatá, ranní, kázání,
potom ustavičně mše svaté. O půl 10. hod. slavné uvedení Jeho knížecí arcib.
Milosti nejdůst. arcibiskupa olomouckého a ostatních církevních hodnostářů do
chrámu Páně, slavnostní kázání české a německé & slavné pontifikální služby Boží.
— ()dpoledne o 3. hod. bude závěrečné kázání, litanie loretánská, slavný průvod
se zázračny'm obrazem po dědině, »Te Deum“ a svaté požehnání, čímž se jUbilejní
slavnost zakončí.

V pondělí 16. září ráno o 6. hodině bude slavné Requiem za všecky
zemřelé zakladatele a dobrodince poutního chrámu na Svatém Kepečku, za zemřelé
osadníky, poutníky a kněze zde působivší.

Svaty Otec udělil po celou dobu slavnosti plnomocně odpustky za oby
čejných podmínek.

Ctitelové Marianští, věhůru na čvatý Kopeček,
& stučnici milostí Boších!
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Alžběty, kněžny Uherské, lanthraběnky
Durynské &světice třetího řádu sv. Fran—
tiška, patronky řádu Alžbětinek, jenž má
za účel obsluhovati nemocné, konala se
7., 8. a 9. t. m. v klášterním chrámu
Páně pražských Alžbětinek na Novém
Městě. Na hlavním oltáři umístěn byl
krásny obraz sv. Alžběty. Obraz ten da—
roval J. M. nejdůstojnější pan biskup a
kapitolní probošt u sv. Víta Dr. Fran—
tišek Krásl. Slavnou mši svatou sloužili:
vdp. P. Václav, ředitel třetího řádu sva—
tého Františka u Panny Marie Sněžné,
první den, druhý den emer. farář Lišnicky
vdp. P. Josef Zbejval, t. č. administrátor,
třetí den vdp. P. Bruno Bárta, z řádů
sv. Dominika. Slavné nešpory, poslední
den pontifikální jakož i všecka tři kázání
česká převzíti ráčil nejdůstojnější pán
inf. převor řádu Maltánského Fra Josef
Hamršmid. Velmi dojemně líčil hlavní
rysy ze života sv. Alžběty; její pevny
křesťansky karakter, její hrdinnou a obě—
tavou lásku k nemocnym, a její ode
vzdanost do nejsvětější vůle Boží a jak
má každý v těchto třech bodech svatou
Alžbětu následovati. Německy kázali ne
méně nadšeně &případně; první a druhý
den veledůstojny pán P. Roller T. J.
porovnával středověké sociální působení
sv. Alžběty s moderními názory sociál
ními přibrav i bezbožeckou Hlosofii; třetí
den kázal vdp. P. Hradilák z kongregace
nejsvětějšího Vykupitele o její trpělivosti,
pokoře a sebezapírání. Kostel klášterní
byl v těchto třech dnech více než jindy
navštěvován, ano ipřeplněn ctitéli veliké
světice. Klášter Alžbětinek s nemocnici
v Praze byl založen r. 1720. Hraběnka
Karolina Justina Schůnkirchenová po—
volala tři sestry Alžbětinky z Vídně, aby
iv Praze svojí činností chudym nemocnym
dobré prokazovaly. K dílu tomu přistou
pila později hraběnka Marketa Valdšty
nová roz. Černínová a svým nákladem
vyzvedla v osmi letech kostel, klášter
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s nemocnici, tak jak doposud stojí v roce
1728. Kéž svatá Alžběta neustává vy
prošovati nemocnym úlevu v jejich bo—
lestech, dobrodincům požehnání Boží.

V Praze, dne 23. července 1907.
Marie A.'R-dpdrova.

Občtavoat Američanů. V Římě usta—
novila se komise, která si vytkla za
účel, opatřiti peníze pro hvězdárnu, kterou
založil nynější svaty' Otec Pius X. ve
vatikánské zahradě &vyčerpav se z pro
středků peněžních, nebyl již s to, aby
zakoupil drahé přístroje potřebné. Do
komise byli zvoleni nejpřednější mužové,
nejen z Italie, ale i po jednom ze všech
ostatních států. Casopisy byly požádány
o podporu, provolání byla vytištěna a
již připravena k rozeslání. Tu přišla
zpráva ze Severní Ameriky, že dostal
svaty Otec tak velký obnos pro hvězdárnu,
že jest její další trvání nejen úplně za—
jištěno, ale že není již potřebí prositi
katolíky o pomoc. Američané opětně uká
zali, že jsou přeštědrymi podporovateli
věd a umění. Komisi nic nezbylo, než
s diky se rozejíti & poděkovati upřímně
všem, kteří ukázali ochotu, úmysl její
podporovati. '

Školní bratři. Dne 1. ledna 1907
měl tento zasloužily řád po všem světě
705 domů, &sicev Evropě 448, v Asii 38,
v Africe 37, v severní Americe 137, ve
střední a jižní Americe 49, v Australii 1.
Z 1359 domů, jež měli školní bratři ve
Francii, udrželo se následkem církvi ne—
přátelských zákonů jen 180. Bratři, kteří
byli nuceni utéci z Francie, uchylili se
buď do jiných domů, anebo do nově
založeny'ch 52 domů v missiích. Někteří
francouzští bratři, zákonem nuceni, stali
se světskými učiteli a působí dále na
svých školách. Rakousko-uherská provin
cie má 19 domů v naší říši a má mimo
národní a měšťanské školy 2 ústavy uči—
telské, 2 obchodní a 2 reální školy, kromě
několikapokračovacích průmyslových a
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hospodářských škol. Došlo mnoho žádostí
0 školy z několika zemi, i z Ruska, ale
bohužel nemohly býti vyslyšeny pro nedo—
statek sil. Kdo by chtěl vstoupiti do tohoto
řádu, přihlas se ve Strebersdorfě u Vídně,
kde sídlí provinciál a kdež je též novi
ciát. Jest nouze nejen o bratry učitele,
ale i o bratry, kteří by se vyznali v ře
mesle a v domácích pracích.

Dar našeho císaře. Od delší doby,
to jest od desíti let, jezdívá náš panovník
na vánoce ku své dceřiValerii do Wallssee
u Amstettenu, kdež mezi svými trávívá
tyto nám všem nejmilejší a nejdraho
cennější dny. Když jel tam zase v po
slední vánoce, vyprosili si obyvatelé
amštetenští zrovna na nádraží audienci
a přednesli prosbu, by císař pán pod
poroval je ve stavbě nového, velkolepého
kostela, který chtějí vystavěti na oslavu
šedesátiletého panování Jeho Veličenstva,
jež budeme slaviti příštím rokem. Císař
pán ve své dobrotivosti podporu přislíbil
a nedávno došla zpráva, že daroval na
kostel dvacet tisíc korun.

P. Hillea. Dne 31. ledna 1. r. zemřel
v Innomostí jesuita P. Mikuláš Nilles,
jehož památku zvláště my Slované měli
bychom oslavovati. Vstoupil teprve jako
kněz do řádu jesuitského. Býval výtečným
studentem, již jako theolog posledního
roku (1852) měl na svátek Všech svatých
latinskou řeč v Rímě v Sixtinské kapli,
při níž byl přítomen svatý Otec i všichni
kardinálové. Od r. 1859 byl professorem
církevního práva na universitě innomost—
ské. Mimo četné, vědecké práce a články
proslavil se hlavně velkým, třídílným
spisem: »Kalendář obojí církve, to jest
sjednocené a nesjednocené.: Byl velkým
šiřitelem myšlenky spojení všech blou—
dících bratří Slovanů v jednu církev.

Řeholnice. Casto vyčítají nevěrci
naší církvi, že nic nečiní, aby zlepšila
časné blaho lidstva, ale vždy prý po
ukazuje jen na nebe a na věčnou od
platu. Ikdyž nežádáme, aby takoví lidé
povšimli si nesčetných skutků milosr
denství, jež učinila církev katolická v mi
nulých dobách, od doby svého původu
po všechna století až po naše doby, tož
přece máme právo žádatí, aby nahlíželi
otevřenými očima alespoň na nynější
svět. Na vždy zůstanou v platnosti slova
zvěčnělého papeže Lva XUL, který .

psal polským biskupům: »Zkušenost do—
kazuje, že jsou velmi důležity katolické
spolky, spolky dělnické, ku vzájemné
podpoře a podobné, které bud' ulevují
bídě chudých, anebo aspoň lid poučují.
Není pochybnosti, že dobudou si velkých
zásluh o náboženství i o své spoluobčany,
»kdo věnují těmto spolkům svou radu,
svůj vliv, své peníze, svou práci, od čehož
závisí nejen časné, ale i věčné blaho
přemnohých lidí.< Poukazujeme jenom
na řeholnice, které samy vydržují v Ra
kousku 148 chudobinců, 13 starobinců,
11 asylů pro starce, 253 špitálů, 131 ne
mocnic, 146 ústavů pro choré, několik
set dětských zahrádek, 6 asylů pro zmrza
čené, 6 nemocnic pro nezhojitelné, 11
ústavy slepých, 13 ústavů pro choro—
myslné, 7 ústavů pro hluchoněmé, 11-pro
idioty, 6 pro malomocné. Dále působí
na 14 ústavech léčebních a mnohých
jiných ústavech, jež se starají o choré
lidi. Všech řeholnic, které konají skutky
milosrdenství jest 457.000. Odečteme-li
ty, které jsou potřebny pro domácí úřady
klášterní, jest aspoň 410.000 řeholnic,
které jsou činny ve službě svých bližních.
Opatrují asi čtyřimiliony lidí každodenně.
Nezasluhují-li tito andělé v lidské podobě
největší úcty jednoho každého člověka?

Přítel bible. Bývalý president jiho—
americké republiky Pavel Krůger, jemuž
jeho poddaní mu říkali Oom Krůger,
t. j. strýček Krůger, byl jednou ve spole
čnosti několika lovců, kteří seděli u ohně
a hádali se, kdo jest větší básník, zda
Šekspír (Shakespeare) čiGoethe. Přítomný
Němec hájil Goethea &přítomný Angličan
se ujal svého krajana Šekspíra. Když
se krajané nemohli dohodnouti, požádali
ooma Pavla, by rozhodl jejich rozepři.
Krůger odpověděl, že od žádného z obou
básníků-velikánů nečtl ani slova. A co
jste četl? tázali se udivení soupeřové.
Pouze toto, odpověděl president a ukázal
na svou starou, odřenou bibli; četl jsem
ji čtyřicetlet, ve dne, v noci a nepochopil
jsem ještě veškerých jejich krás; až to
dokážu, pak se pustím třeba ido četby
Sekspíra a Goetha. Jednou šel Krůger
s několika soudruhy cestou v pustině,
když tu s hrůzou pozorovali, že jim
došly potravní zásoby. Jeden z nich obrátil
se na presidenta a řekl: vy, strýčku Pavle;
Věřítev zázraky, nemohl byste to s nebem
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tak zaříditi, aby nám havrani nosili jidlo,
jako je kdysi donesl havran proroku
Eliášovi? Nemohu, odpověděl Kruger, a
to z té příčiny, protože Eliáš byl prorok
s Božím posláním a ty jsi blázen s hla—
dovým žaludkem.

Poučná číslice. Roku 1906 došly
časopisy dělnické v Německu velkého roz—
šíření, což také důkazem, co by se u nás
mohlo učiniti v tomto směru dobrého.
Ze socialistických časopisů vzrostl počet
odběratelů během roku 1906: >časopis
měďolitcůx z 265 na 343, »časopis děl
níků ze dřeva“ ze 130 na 150, »časopis
dělníků přístavních< ze 25 na 36, »časopis
topičův a strojníků< z 15 na 20 tisic.
Ale při tom vzkvétají také čas0pisy ně
meckých katolických sociálů : Mnichovský
»Dělníkc měl koncem roku 1906 120.000
odběratelů, stejnojmenný časopis v Berlíně
měl 100 tisíc, »západoněmecký dělnický
lista měl 90 tisíc odběratelů. Jakými
chudáky jsme my. proti těmto číslicím
v Cechách a na Moravě!

Jubileum. Letos jest patnáct set let,
co umřel učitel církevní, Jan Zlatoústý.
Zemřel totiž 14. září 407, protože již
od dob císaře Konstantina slavil se toho
dne zasvěcený svátek Pozdvižení sv. Kříže,
byl jeho svátek přeložen na 13. listopadu.
'I'ělo sv. Jana odpočívá v Rímě ve svato—
petrském velechrámu. Jak se již nyní
oznamuje z Ríma, bude památka na tohoto
světce co nejskvěleji oslavena avuctěna,
k čemuž chystají se rovněž i četní Rekové,
kteří chtějí při této příležitosti putovati
do svatého. města Ríma.

Hrdina, katolický kněz. Málokterý
list přinesl zprávu o hrdinství katolického
kněze v Hoeku v Hollandsku. Když stihla
zpráva do tohoto města, že bídně za—
hynula loď »Berlínc, hned se nabídl
tamější katolický kněz a jel na člunu,
který byl poslán nešťastným strosko—
tancům na pomoc. Jistý protestantský,
hollandský list píše o tom: až při pohřbu
obětí nešťastné lodě »Berlína viděli jsme
protestantské kněze. Proč pak se žádný
z nich nenabídl, že přispěje na pomoc
nešťastníkům, dokud byli na živě, vždyť
jest v takových okamžicích pomoc po
třebnou nejen pro tělo, ale i pro duši.
Jak jinak chovají se katoličtí duchovní!
I v našich zámořských osadách jsou při—

kladem našim vojínům, sdílí s nimi
všechna nebezpečí, jsou-li nemocní, oše
třují je; pak se nedivíme, že nabývá
katolická církev vlivu ve veřejném mí
nění. Jiný liollandský list poznamenává,
že jest v Hoeku několik protestantských
duchovních a také rabín židovský, že však
žádný z nich se neodvážil v nebezpečí
života, aby přinesl útěchu nešťastníkům.
Nejen protestantské, ale i židovské noviny
jsou plny chvály obětivé hrdinosti kato—
lických kněží.

Papež a král Menelik. Působnost
svatého Otce sahá po všem světě, až do
nejodlehlejších jeho končin. Ve všech
dílech světa jsou vyznavači víry katolické
a missionáři, s velkým sebezapřením a
nesmírnou obětavostí se přičiňují, aby
zaseli símě víry Kristovy do krajin snad
doposud neznámých i mezi národy, jichž
se kde kdo bojí a straní. A žádná z těchto
oveček nepostrádá otcovské péče svatého
Otce, který se ujímá hlavně těch, kteří
žijí mezi jinověrci. Před několika měsíci
psal svatý Otec Pius X. negusovi (králi)
Menelíkovi do Habeše vlastnoruční list
a žádal ho. aby mocnou svou ochranou
ujal se katolíků, kteří žijí v jeho říši.
Tento list zodpověděl Menelik též vlastno—
ručně a pověřil kněze kapucína P. Ber—
narda, rodilého Francouze, aby jej odc—
vzdal svatému Otci a zároveň, aby mu
donesl velkokordón hvězdy ethiopské.
V listě děkuje negus papeži za důvěru,
kterou v něj má papež a ujišťuje, že
těšiti se budou katolíci v jeho říši co
největší svobodě a jeho ochraně. Na
znamení své úcty posílá papeži velko—
kordon hvězdy ethiopské a prosí ho, by
přijal tento řád.

Jubileum papežské hymny. Dne
9. června 1. r. bylo padesát let, co po
nejprv hráli papežskou hymnu. Toho dne
roku 1857 měl papež Pius IX. slavný
vjezd do Bologne, při němž hrála vo
jenská hudba rakouského pěšího pluku
»hrabě Kinský“ nový pochod, který složil
ku poctě svatého Otce kapelník Ilallmayr.
Pochod tolik se zalíbil, že hrávali ho
všude, kamkoliv později zavítal papež,
až se stala z něho všeobecně zavedená
papežská hymna, již zavésti též poručil
papežský sekretariát státní.W
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—. Nejsrdeěnější díky buďtež vzdány nej
světějsímu Srdci Pána Ježíše, nejbl. Panně Marii,
sv. Josefu a sv. Antonínu Pad. za vyslyšení prosby
v jisté záležitosti. Připojuji dárek na katolické
missie v zemích pohanských. Neimonovand.

Přerova. Nejvroucnějlí díky vzdávám
nejsv. Srdci Páně a nejčistšímu Srdci P. Marie
za, pomoc v utrpení a pronásledování. Rovněž
budtež díky vzdány sv. Josefu, sv. lanu Nepnm..,
sv. Antonínu Pad. za jejich mocnou přímluvu,
že prosby mé vyslyěeny byly F. 11.

Z Kutné Hory. Plním s radostí učiněný
slib vzdávám nejvroucnějáí díky nejsv. Srdci Páně,
bl. Panně Marii, sv. Josefu, bl. Gerardu Majellu
a bl. Krescencii za vyslyiení praueb v mnohých
a důležitých záležitostech. M. V.

W' ň? 'V3v©$$$—V—T—W—u—W'vrvwm

z Brna.. Vroucí díky vzdávám božskému
Srdci Páně za odvrácení uiní nemoci Fr. J

Z Chiněvne. Nejvroucnějňídíky božskému
Srdci Páně a Matce ustavičně pomoci. N. N.

Z Tiiňova.. Vzdávám srdečné díky vše
mohoucímu a dobrotivému Bohu, neposkvrněné
Panně Marii & viem sv. přímluvčím za vyslyšení
prosby mě za nemocnou sestru, by ne-li pozdra
vena, aspoň s Pánem Bohem smířena byla. Vy—
konala jsem za tím úmyslem několikrát pobožnost
k nejsv. Srdci Páně a taki- pout do Vambel'ic.

' M.

Do Prahy. Na dotaz nám zaslaný odpovía
dáme, že podobných klášterů dosud u nás není,
aspoň není nám nic známo. Redakce.

ěrčce Páně —-—věor poslušnosti.
].

Boží jest to vůle, by Syn jeho
přijel na se lidskou podobu,
a vykoupil člověka htísněho
padlého v ďábelskou porobu.

Plní vůli Otce, Věčné Slovo,
v Betlemě člověkem sřává se,
posluěno jest Srdce Ježíšovo
přispěti nám lidem ku spáse.

My též stále plůme Boží vůli,
vedoucí nás k spáse, den po dni,
plňme ji viak zcela, ne jen způlí,
budem Srdci Páně podobní.

II.

V Nazaretě potom jako Dítě,
pěstouna & Matky příkazy,
plní, Ježíš ochotně, a hbitě, 
nic Mu za těžko nepřichází.

Poslušno jest Srdce Ježíšovo
Josefa, Marie. v každý čas,
každé jejich k němu rčení! slovo
zní mu jako s nebe Otce hlas.

Boha v nebesích my ()tcem máme,
matka nase, církev Kristova,
() zdaž, jako Ježíě, posloucháme,
v životě každého jich slova?

%$

Ill.

Ježíš Kristus pak po světě chodí,
seje Boží pravdy semeno,
volá hříiníky, je k spáse vodí,
jak Otcem svým má zde určeno.

Posluino jest Srdce Ježíšovo
Otce svého, jenž jest v nebesích.
ukazuje lldstvu jeho slovo
v očích Boha hrozný jak je btieh.

Od Boha my máme přikázáno
konat ctnost. hříchu se varovat,
právě opaku jest od nás dbáno,
ctnosti střežit se, hřích milovat.

lV.

Ježíš po dokonaném učení
pak na dřevo kříže vstupuje.
na něm, dle Otce svého určení,
za hříěny' svět smrt podstupuje.

Poslulno jest Srdce Ježíšovo
k smrti kříže hlasu Otcova,
poslulnost tu Srdce Ježíšovo
Otci po vše věky zachová.

Poslušnost my máme zachovati
Bohu svému až do smrti své,
vzor který máme následovati
jest Ježíši, božské Srdce Tvé!

F. Vrátil.
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“tichý Bol.
Jediný květ Prohuďme se
při „obětech ' a duch lásky
bratří mojich uvadá: ať nás cele oživí:
svornost, bratří, tak jen zase
svornost schází —— rosa nebes

každý zdar s ní zapadá! spadne zemské na nivy!
Joa. Al. Vlastimil-Římský.

Katolické školy v Hnglii a u nás.
(Hlavní úmysl.)

ejcn u nás nastal boj urputný o katolické školy, ale též v Anglii. Jak známo,
vzmáhá se katolická církev v Anglii utěšenou měrou; mnoho z anglikánské
církve hledajících pravd-u, nacházejí ji s radostí v církvi katolické. Proto
tolik na víru obrácených katolíků. Tito však starají se o své dítky, aby

byly již od mládí ve sv. náboženství dobře vycvičeny a vychovány. Z té příčiny
staví si školy katolické a vydržují si jich sami, protože vláda nechce na ně ničeho
obětovati. Podporuje všemožně školy anglikánů, ale nikoliv katolíků, kteří přece
stejná nosí břemena daní a platů státních. Ba vidouce anglikáni, že církev katolická
se vzmáhá, žebrají na ní a brání všemožně jejímu rozvoji, zvláště ve školství.
Čím to, že nemohou, nebo lépe nesmějí katolíci dáti vyučovati dítky své po
katolicku? Smějí-li židé vyučovati dítky své po židovsku, protestanté po prote—
stantsku, turci po turecku, proč nesmějí katolíci vyučovati děti po katolicku?
Jaká to spravedlnost! 'A přese všecky překážky katolíci stojí pevně na svém,
přinášejí veliké oběti pro vychování svych dítek a tím nejlepší podávají důkazy,
jak si sv. víry katolické váží. Nemůžeme-li je hmotně podporovat, aspoň se za
ně modleme, aby v boji za víru svou zvítězili, aby tato krásná země zase stala
se katolickou, jakou byvala dříve před svým odštěpením.

A nyní obraťme zraky své na sebe. Nemáme i my nyní veliky boj o školu?
Nechtějí nám naši nevěrci vyrvat školy naše katolické, a učinit z nich školy volné,
t.j. bez náboženství.9 Jako Angličané zbožní tak i my chceme bránit školu katolickou,
nedáme si jí vzíti, nedopustíme, abyzzní byl sv. kříž odstraněn a s ním modlitba
a vše vyučování katolickému náboženství. Jako katolíci chceme míti školy katolické,
náboženské. Jako katolíci žádáme plnym právem, aby dítky naše byly vyučovány
a vychovávány dle katolického náboženství. Co by bylo z dítek našich bez nábo—
ženství? Však již to vidíme, jaké spousty natropila nevěra. A kdyby naše školy
zbaveny byly náboženského vyučování, pak se musíme jinak postarat o své katolické
školy. Nechceme jenom břemena pěsti, ale také práva chceme míti a za své peníze
můžeme žádat, aby dítky byly ve školách po katolicku vyučovány a vychbvávány.
Nic jiného nenahradí sv. náboženství; žádná věda, žádné umění, žádná vzdělanost
nedá člověku takovou mravní sílu jako sv. náboženství. Platí to o všech školách,
ať obecnych, tak středních i vysokych. Na všech má byti sv nábOženství prvním
a hlai ním předmětem, poněvadž církev katolická jest první matkou všech škol.
Dějiny samy svědčí, že kde zářil oltář, tam zářila též osvěta. Kde poznáván byl
Bůh dle katolického náboženství, tam slynuli lidé i poznáním věcí stvořcnych,
tam kvetla i pravá osvěta. ládná osvěta, žádná vzdělanost nenahradí náboženství
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našeho. Není také žádných mravů bez náboženství, protože mravouka bez náboženství,
bez víry a Boha nemá dosti síly, aby vznešenou budovu postavila a udržela.
Mravouka bez víry a Boha jest dům na písku postaveny. Přijdou bouře a sboří
jej při prvním otřesu. Nemohu pominouti co pravil Tolstoj: »Pokusy, dáti lidem
mravouku bez náboženství jsou podobny počínání dětí, chtějících přesadití květinu.
Květina se jím líbi více než kořeny; ty se jim nelibí a zdají se jim zbytečnými.
I utrhují je a kvetoucí rostlinu vsadí do země bez kořenů.< Mravnost bez Boha
jest květina bez kořenů. A kde jinde dostává mravnost pevného základu jako ve
víře v Boha, v pravém náboženství, v katolické škole? Náboženství jest nejpevnějším
sloupem mravnosti. Přesvědčení, že Bůh zná všecky skutky, že zkoumá ledví
i srdce naše, že trestá nejen každy zly skutek, ale i hříšné myšlenky a žádosti,
mocně ponouká člověka, aby své myšlenky krotil, aby se varoval každého bez
praví. Víra, že spravedlivý Bůh každy dobry, ctnostny skutek dle zásluhy odmění,
mocně nutí člověka, aby ve ctnostném životě setrval, i když na zemi za dobré
skutky žádné nedosáhne odměny. Vezměte školám naše náboženství, ale pak ne
stačíte stavět žaláře, polepšovny, robotárny, pak nestačíte soudit a trestat zločiny
nejen u velkých, ale i maly'ch dětí.

A proto hajme až do krajnosti katolické školy a katolické učitele. Jen
v náboženství a to katolickém jest pravá záchrana všech lidí a všech národův.
Obětujme rádi všecko pro katolické školy a náboženské vychování dítek, jen tak
zajistíme si lepší budoucnost. Čím více budou dítky ve sv. náboženství vyučovány
a nábožensky vychovány, tím šťastnější budou, tím lépe bude na světě. Proto
hajme dědictví otcův našich až do těch hrdel a dá Bůh skvělého vítězství. Poněvadž
dle sv. Pavla ani ten, kdo sází, jest něco, ani ten kdo zalévá; ale ten, jenž vzrůst
dává, Bůh, proto se modleme za vítězství, aby katolíci na celém světě v boji proti
náboženské škole zvítězili, aby církvi katolické zase dáno & necháno bylo, co ji
po právu Božím i dějinném náleží, náboženská škola & nábožensky mravny'
vychov lidstva.

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, _zakterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svy'm Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě cely dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené 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
katolické školy a nábožné vychování dítek & 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! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
slovansky! sladké Srdce mého Ježíše, učíň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-lí se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

Heslo apoštolské: Podporovati katolické Ukoly.

Úmysl v říjnu: Úcta svatých andělů strážných.

Tiskem benediktinské knihtiskirny v Brně.
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Bůh jest všudy. Před Bohem se nemůže nikdo ukrýtí. (Jela) At chceš nebo nechceš, Bůh tě
vidi, před Jeho očima se neskryješ. (b'v. Aug.) — Blahoslavený, jenž pamatuje vždy na Boha,

neboť bude jako anděl Boží na zemi. (Sv. Cyprian.)

Tron růženec.
Legenda, smysl legendy s povzbuzením a tajemství růženčová.

Ctitelům Královny svatého růžence veršem napsal F. Vrátil.

1.

Legenda z ráje.

Matka Páně jednoho dne
po ráji se procházela
.a s prorokem Eliášem
náhožně si rozprávěla.

Ježíšek s Janem Křtitelem
svatý pár ten sledovali,
za hovoru veselého
rajské růže si trhali.

Dvojici těch svatých dítck
sbor andělů následoval,
hotov ke vší službě, kterou
Ježíšek by požadoval.

A Ježíšek obrátil se
s prosbou na ty andělíčky,
lilie by jim pomohli

,natrhati & růžičky.

Andělíčei se ch0pi1i
hned této práce radostné,
trhali rajské růžičky
a též lilie bělostné.

Pak z těch růží natrhaných
.a z liliového kvítí
Ježíšek se svatým Janem
započali věnce víti.

Tři věnce spolu upletli,
ale každý z růží jiných;
první Věnec byl upleten
ze samých růžíček bílých.

Ve věnci druhém pak byly
červené růže svinuté,
& v tom třetím věnci zase

byly růže samé žluté.

Každý z těch věnců se skládal
z padesáti stejných růží,
ku každé růži desáté
bílá lilie se druží.

Ježíšek s Janem Křtitelem
a s anděly vyhledati
spěchal pak s velkou radostí
Marii Pannu, svou Máti.

Ta proroka Eliáše
byla zatím opustila,
zašla k břehu rajské řeky,
kde se tiše posadila.

Na břehu řeky seděla
obklopena pomněnkami,
svatými se obírala
ve své duši myšlenkami.

Ježíšek přišel tichounko
k neposkvrněné své Matce,
Syn na Matku, Máť na Syna
společně hleděli sladce.

Z andělských rukou Ježíšek
bera věnce uplctené,
s velkou radostí je kladl
na klín Matičce milené.

Ta se v sladkém zanícení
rozvité růžičce bílé,
v červánkách s_eshlížející,
podobla této chvíle.
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Matka Páně vzala věnce,
ovinula je kol těla
svého Ježíška drahého,
jakoby tím říci chtěla:

Všecka zásluha a sláva
patří, drahý Synu, tobě,
já jsem jenom ponížená
dívka Páně v každé době.

Však Ježíšek opět vrátil
ty růžové věnce Matce,
při tom dětskýma rukama
dojemné se chopil práce.

Kol do kola ověnčoval
Ježíšek růžemi Matku.
jako vonný keř růžový
Ona vyhlížela v krátku.

Andělé jí jméno dali
růžová Královna, Paní.
Ona nemohla se bránit
takovému uctívání.

Celá v růžích zaplavena
Kristova Matička svatá,
tiskla Syna k svému srdci,
činem jeho jsouc dojatá.

Při tom Maria mluvila
slova božská, převznešená,
velkou láskou k Ježíškovi
ve svém srdci naplněná.

Sljmce běh svůj zastavilo,
ptáci ustali ve zpěvu,
vlny rajské řeky ztichly,
při dojemném tomto zjevu.

Všechno tvorstvo poslouchalo,
nedýchajíc skoro ani,
by jim slovíčka neušlo
z řečí Nejsvětější Panny.

A když v řeči své ustala
Matka Páně převznešená,
„Zdráva bud, Růže Duchovní!“
hlasně byla pozdravená.

II.

Smysl legendy s povzbuzením.

Vím, že všichni jste uhodli,
co legenda v sobě tají,
co ty tři věnce růžové
z trojích růží znamenají.

Z padesáti růží bílých
ten první uvitý věnec
první částí jest žaltáře,
jméno: Radostný růženec.

Z padesáti růží rudých
ten druhý uvitý věnec
druhou částí jest žaltáře,
jméno: Bolestný růženec.

Z padesáti růží žlutých
ten třetí uvitý věnec
třetí částí jest žaltáře,
jméno: Vítězný růženec.

I my rádi uvívejme
tyto tři věnce růžové,
dokud na světě trvají
života našeho dnové.

Troji náš svatý růženec
rádi _vždy se modlivejme,
nebeskou Matičku svoji
nábožně tak uctívejme.

Ježíšek uvil tři věnce
a je Matce své daroval,
On si přeje, by z nás každý
příklad jeho následoval.

Přeje si, Ježíšek drahý,
bychom Matku jeho ctilí,
& z růží rajského sadu
jí vonivé věnce Vili.

Kde však vezmcm rajské růže?
O to jsou pozdravu slova,
který k Marii pronesla
kdysi ústa andělova.

Každé „Zdrávas“ pronesené,
z rajského sadu jest růží
vždy jiné barvy, když se k ní.
trojí druh tajemství druží.

III.

Tajemství růžencová..

Zdrávas, která jsi Ježíše
z Ducha svatého počala
a se Matkou Spasitele
světa veškerého stala.

Zdrávas, která jsi s Ježíšem.
Alžbětu navštívit spěla,
tam k oslavě Hospodina
krásný „Magnificat' pěla.



Zdrávas, která jsi Ježíše
ve Betlemě porodila,
zavinula v chudé plénky,
a do jeslí položila.

Zdrávas, která jsi Ježíše
ve chrámě obětovala,
& za spásu nás hříšníků,
Bohu „Otci věnovala.

Zdrávas, která jsi Ježíše
ztraceného v chrámě našla,
& tam nad jeho moudrostí
se svatým Josefem žasla.

Zdrávas, jejížto Syn Ježíš
krvavě se pro nás potil,
a v duši své se velice
nad hříchy našimi rmoutil.

Zdrávas, jejížto Syn Ježíš
dal se hrozně bičovati,
své tělo krutým vojákům
nelítostně rozedrati.

Zdrávas, jejížto Syn Ježíš.
bolestně byl korunován
korunou uvitou z trní,
& potupou zahrnován.

Zdrávas, jejížto Syn Ježíš
nesl těžké dřevo kříže,
na kterém byla složena
všeho světa hříchův tíže.

Zdrávas, jejížto Syn Ježíš
ukřižován ráčil býti,
a svou nejsvětější krví
hříchy všeho světa smýti'.

Zdrávas, jejížto Syn Ježíš
ráčil slavně z mrtvých vstát'i,
tak nám bezpečnou záruku
našeho vzkříšení dáti.

Zdrávas, jejížto Syn Ježíš
na nebesa vstoupit ráčil,
a svým pozemským životem
nám cestu k nebi naznačil.

Zdrávas, jejížto Syn Ježíš
seslati Ducha svatého
ráčil na své apoštoly,
& také na nás každého.

Zdrávas, kteroužto Syn Ježíš
na nebesa ráčil vzíti,
když se v světě ukončilo
Tvé bolestiplné žití.

Zdrávas, kteroužto Syn Ježíš
slavně korunoval v nebi
na královnu nebe, země,
Tebe celý svět velebí.

(( 67—93 3
Ježiš hostem u. Zachea

Rozjímání na slavnost Posvěcení chrámů.

1. Jest zvykem, že na slavnost Pn
svěcení chrámů, které lid také hody na—
zývá, zveme k sobě známé a přátele
aneb snad samí navštívíme při této přile—
žitosti osoby s námi spřízněné. Když pak
podíváme se na tyto sezvané společnosti,
při nichž neskrblí se názvem >>přítele<<,
jaké vlastnosti mohli bychom jim při—
souditi? Zda zasluhovali by mnozí z nich
toho krásného a čestného názvu přítele?
Jak rozmanité jsou druhy přátel, o nichž
dočítáme se v písmech svaty'ch, jimž po
dobné i u nás často najdeme. '

»Zdráv buď Mistře,<<(Mat. 26, 49)
zvolal Jidáš, přistoupiv k Ježíšovi, což

však bylo umluvenym znamením, aby
Ježíše jali; jednou rukou Jidáš objímal
Pána a Spasitele svého, druhou však,
jakoby podával nepřátelům provaz, kte—
ry'mž byl Ježíš svázán a odveden do
vězení. Kolik podobnych Jidášů našli
bychom mezi lidmi, jež nazýváme přáteli
a kteří tento čestny název nám dávají;
Kolíkráte použijí mnohé naší neopatrnosti
v řeči, Ve skutcích, aby měli vydatnou
zbraň v ruce své, jíž pak použijí proti
nám. Nejsou-li i nyní Herodesové, kteří
se umějí přetvařovati, majíce na jazyku
med, cukr, sladkost, ale v srdci žluč a
jed? Ku králi Herodesoví přišli tři krá—
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lové s otázkou: »Kde je ten, který se
narodil král židovský?<< Herodes, svolav
zákoníky a učitele lidu vše vyzvěděl,
sdělil třem králům výsledek a podotkl:
»Jděte a ptejte se pilně na dítě a když
je naleznete, zvěstujtež mi, abych i já
přijda, poklonil se jemu.<< (Mat. 2, &)
Herodes uměl se dobře přetvařovati, do—
vedl jinak mluviti a jinak mysliti; zdaliž

„%?ng3
f“&

&&

nepozorujeme totéž, i u našich, tak
zvaných »přátela? Job ležel těžce ne-_
mocen na dvoře svého domu a tu přišli
k němu přátelé, ale tolik zbytečnosti
mluvili, nenalezše slov pravé útěchy, že
Job nazval je »mnohomluvní přátelé mojia
(Job 16, 21); více bolestí než radostí
mu způsobili, proto řekl k nim: »Tě
šitelé těžcíjste vyvšicknn (Tamtéž 16,2.)
I u nás bylo by možno užíti o mnohých
»přátelích< slov Sirachových: »Jestíť

276____

přítel, tovaryš stolu a nesetrvá v den
potřebya (5, 10.), to jest: přítel tento
počká a setrvá u nás tak dlouho, pokud
jest něco dobrého na stole, ale jsme-li
v bídě postaveni, jsme-li sami potřební,
nezná nás. Až doposud jsou pravdiva
slova knihy Přísloví: »Bohatství přidává
mnoho přátel, ale od chudého, i ti, kteréž
měl, 0dstoupí.<<' (19, 4:.)
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9%

\:

G

Může—li býti věrnější, upřímněj-ší,
lepší přítel než ten, o němž píše sv. Jan:
»Většiho milování nemá žádný nad to,
by kdo položil svůj život za přátele své.<<
(15, 13.) Ježíš Kristus jest náš pravý
přítel, neboť přinesl život svůj v oběť
za nás. A týž Spasitel, jsa všudypřítomný,
zavítá k nám jako host, nebot sám řekl :
»Ejhle, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání světem I my užíti můžeme
o domech našich slov Ježíšových, která



277

pronesl zavítav do domu Zacheova, když
řekl: »Dnes spasení stalo se domu to
muto“ (Luk. 19, 10.)' I nám i našim
domům i všem obývajícím v nich, stane
se spasení, je-li Bůh s námi a my s nim.
VšudypřitomnostBožíjc spásou naší duše;
připomeňme si: Bůh jest všudypřítomen
a neztratíme nikdy duše své.

2. Pochybuje někdo o všudypřítom—
nosti Boží? Jak krásně popisuje ji král
l.)avid, an praví: »Kamž půjdu od ducha
tvého a kam uteku před tváří tvou?
Jestliže bych vstoupil na nebesa, tam
jsi ty; pakli bych sestoupil do pekla,
jsi přítomen, byl: bych vzal křídla svá
na úsvitě & bydlil v končinách moře,
itam provodila by mne ruka tvá a držela
by mne pravice tvá. I řekl jsem: Snad
mne přikryje tma a noc bude mi světlem
v rozkošech mych; však ani tma nebude
tmavá před tebou a noc jako den bude
světlá před tebou.x (Zalm 138, 7—12)
Nikdo nemůže se tak ukrytí, aby ušel
všudypřítomnosti Boží. Proto znázorňuje
se tato vlastnost Boží trojúhelníkem,
z něhož vycházejí paprsky na všechny
strany. Není místa, kde by nebylo Boha.
»Před Bohem se nemůže nikdo ukry'ti.<<
(Jer. 23. 24) Proto praví sv. Augustin:
»Ať chceš nebo nechceš, Bůh tě vidí,
před Jeho očima se neskryješx

3. Uvážíme—li: Bůh jest všudy
přítomný, vše vidí, zda zhřeší pak někdo
z nás? Odvážil by se ukrásti něco zloděj
před očima svého soudce? Byl by někdo
s to, aby učinil nějakou špatnost v pří
tomnosti svých představených, rodičů,
přátel a známých? Jsou proto pravdiva
slova sv. Cyprianá: »Blahoslavcný, jenž
pamatuje vždy na Boha, neboť bude jako
anděl Boží na zemi.<<Jak statečně bojují
vojáci, vidí-li blízko sebe svého nejvyššího
vojevůdce, neboť vědí, že má moc buď
je odměniti anebo potrestatí.

Jak byl omilostněn přítomností Boží
Zacheus, neboť pln vnitřní rozkoše a
radosti praví : »Aj ! polovici statku svého,
Pane, dám chudým & oklamal-li jsem
koho v čem, navracuji čtyřnásob.<<(Lukáš
19, 8.) Obrátil se k Bohu lotr visící na
pravici Ježíšově, neboťpřítomnost Ježíšova
ho osvítila, že poznal, jak velice se provinil
a prosil o smilování. Co způsobila pří
tomnost Ježíšova u hříšné Magdaleny?
Iona obrátila se a smáčela sIZami svými

nohy Spasitelovy. Jak sílilo Joba v jeho
utrpenívědomí , že Bůhjestvšudypřítomen,
Bůh zkoušel ho hrozně, snad řekneme až
nad síly lidské a přece tento vzor trpě
livosti nereptal, nezoufal. Plni podivu
tážeme se, co sílilo Joba, který byl rovněž
tak slaby člověk, jako jiní lidé. Job
sám dal nám na tuto otázku odpověď,
řka: »Zdaliž on,(Pán Bůh) nešetří cest
my'ch a nepočítá všech kroků mých?<
(31, 2.) Job chce říci: »Ncpodlehl jsem
nástrahám zlého ducha, přemohl jsem
všechna pokušení, neboť vím, že Bůh
vše vidí, že dává pozor na všechny cesty
mě, že zná všechny kroky mě.“

Poklesl-li někdo slabostí lidskou,
jak může ho vzkřísiti k dobrému a upa—
matovati, aby se polepšil, pomyslí—lisi
na všudypřítomnost Boží. Vizme svatého
Petra, který maje býti nástupcem Kri
stovým, přece v krátké době třikráte
zapřcl Mistra a Pána svého, řka : »Neznám
člověka tohoto. <<Ale jak působila na něho
přítomnost Boží, jaká změna stala se
s ním, když Ježíš veden byl přes dvůr
a bolestným okem pohlédl na svého
učedníka. I obrátil se Pán, pohleděl na
Petra. »I rozpomcnul se Petr na slovo
Páně . .. a vyšed ven, plakal hořcem
(Luk. 22, 61—62)

Kdo pamatuje na všudypřítomnost
Boží, nikdy se ničeho neulekne, nic ho
nezarazí. Císařovna Eudoxia hrozila ne
ohroženému kazateli slova Božího, Janovi
Zlatoústému, že nebude-li se mirniti
v řečcch svých, pošle ho do vyhnanství
a tu dal jí světec následující případnou
odpověď : »Jen tenkráte bys mne královno
zastrašíla, kdybys mne poslala na nějaké
místo, kde není Boha, ale proto že vím
a jsem přesvědčen, že jest Bůh všudy
přítomen, nezarazí mne pranic hrozba
tvá. &Ano, vzpomínka na všudypřítomnost
Boží může obrátiti hříšníky, zrádce Boží
v zbožné dítky Otce nebeského, může
učiniti z milovníků hříchů & nepravosti
přátele Boží a dítky nevinnosti, může se
síliti slabou vůli lidskou, že se ničeho
nelekne a bude srdnatě, směle vykonávati,
co Bůh poroučí. Co učinilo svaté svatými,
než že měli vždy před očima Boha,
Soudce svého a vždy si připomínali
v myšlenkách: Bůh mne vidí.

Kéž i my upamatujeme se častěji
na přítomnost Boží &rceme se zbožným
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Davidem: »Spatřoval jsem Hospodina
před očima svýma vždycky.<< (15, 8.)
Za prastarych dob chlubíval se Ulysses,
že vyučila ho sama bohyně války Minerva
všemu, co k válce a zápasům jest potřebno
a proto nijak se nebál, dáti se v boj.
Oč jsi šťastnější, křesťane, nebot Bůh,
tvůj Stvořitel, tvůj Zachovavatel je stále
u tebe. Jeho pomocí můžeš přemoci &
zvítěziti nad nepřáteli viditelnými i ne
viditelnými. Sv. Bernard proto těší nás,
řka: »Aťjsi kdekoliv, jest Bůh stebou
a jest dobře 0 tebe postaráno. Co hledáš
kromě něho ? Ceho si přeješ mimo Boha,
vždyt sám ,vše učinil, sám má vše, sám
j estvše. <<»Oduše lidská, jsi příliš lakomá,

nestačí-li ti přítomnost velikého Hosta,<<
praví svatý Bonaventura. I my chceme
si dobře v pamět vštípiti slova, jimiž
napomínal Tobiáš svého syna: »Mějpak
po všecky dny života svého na paměti
Boha.<< (4, 6.)

Ježíš Kristus byl hostem Zacheovy'm;
bude i našim hostem, máme-li stále na
paměti, Bůh jest všudypřítomen; vzpomí
nejme: stvořil nebe pro dobré & peklo
pro zlč, dobrě odmění radostí věčnou
&zlé trestem věčným, vykoupil nás Ježíš
Kristus předrahou krví svou a OtCOVSkY
o nás pečuje. Stůj při nás všudypřítomný
Bože, buď naším hostem při všech našich
pracích a jednáních a žehnej jim!

Ignát Zkánčl.

Matčin odkaz.

Matička klečela,
modlila se se mnou,
modlitba spěchala
tmavou nocí, temnou . ..

„Otče náš v nebesích,
opatruj tatíčkala
v duši mi šeptala
drahá má matička.

„V dáli je, pracuje
mozolnou pravicí . . .“
slza mi vytryskla
žalostná na líci . . .

Pravil jsem matičce:
„Máme ho tak rádi:
af. nám jej podruhé
nikdo neodvádíl“

„Dítě mé, pracovat,
Pán Bůh nám poručil;
hleď, abys také se
brzo již naučili“

To zlato mateřské
mysl má neztrácí;
vždy mojím podílem:
modlitba se prací!

*

Smrt a matky.

\

Strápený ležel v chudé jizbě —
matka jen u něho kvíli,
růženec vtiskla mu do ruky:
„Modlitba, synu můj, sílil...

Obrátil na ni matné zraky —
poslední stopy do mládí,
ret jeho sbledlý šeptá tiše:
„Měli jsme, matko, se rádi . . .“

Políbil kříž a vzhlédl ještě
útrpně na drahou máti:
„V nebi vás, matičko, uvidím . . .“
dech se mu zastaví, krátí ———

Sevřel kříž dlaní křečovitě,
ještě jen oddychl jednou —
máť drží v bolu sama, sama. —
synovu mrtvolu lednou . . .

Joa. Al . Vlastimil—Římský.
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Církev bojující.
\ Troč však asi církev naše svatá

' musí ustavičný boj vésti,
proč je stále pronásledo
vána? Vždyť má jen blaho
člověčenstva na zřeteli a vy—

hledává ho všemožným způsobem, vždyt
zaručuje lidstvu časný pokoj a věčnou
spásu. Dává také každému volnost, aby
kráčel svou cestou, pojišťuje svobodu
svědomí, nekřivdí ani svobodě ani ma—
jetku jednotlivců. Církev přece káže
zákon lásky a poroučí i nepřítele milovati.
„Proč tedy ta zášť proti ní, proč ty
ustavičně útoky, proč to stálé proná—
sledování? Odpověď na tuto otázku dává
nám sám božský její zakladatel, slovy:
»Jestliže mne pronásledovali, i vás pro
následovati budou: ale toto všecko učiní
vám pro jméno mě; neboť neznají toho,
kterýž mne poslal.<< (Jan 15, 20.) A dále
pravi. »Byli byste ze světa — svět,
což jeho jest, miloval by: ale že nejste
ze světa, nýbrž já ze světa vyvolil jsem
vás, proto vás svět nenávidí. <<(Jan 15, 19.)

Katoličtí křesťané jsou v nenávisti
pro pouhé své jméno, tak učí nás dějiny
skoro dvoutisícileté. Kdo u Rímanů byl
k smrti odveden, nesl štítek, na kterém
napsáno bylo jeho provinění; podobný
štítek měl i náš Spasitel, když na kříži
pněl a provinční jeho bylo: »Ježíš Naza
:retský — král židovský.<< Na štítku
mučedníků lyonských čte se nápis:
»Křesťané.<<Tedy křesťanské jméno bylo
tím zločinem, pro nějž byli houfně mučení
a odpravování. Jinak nic zlého nebyli
učinili, žádný zákon nepřestoupili, své
povinnosti k císaři a vlasti věrně plníce.
Ale byli křesťany, a proto byli před
světem zločinci. V následování Krista,
od něhož mají jméno, spočívá příčina
nenávisti a pronásledování. Kristus přišel
na svět, aby utrpením & smrtí kříže
člověčenstvo s Bohem rozhněvaným a
uraženým smířil, a tak do slávy své vešel.

Následovníci jeho, křesťané, mají
tímže způsobem království nebeské si
získati. Kristus sestoupil na svět, aby
moc temnosti přemohl. Proto církev jeho
povždy s knížetem temnosti ďáblem a
jeho služebníky na zemi o panství nad
člověkem bojuje. Spor církve jest boj

ducha Božího s duchem tohoto světa,
boj ctnosti s hříchem. Duch božský žijící
v církvi, jest srdcí lidskému nebeským
ohněm, který vše oživuje a povznáší.
Nebeský oheň ma zatvrzelou vůli člověka
obměkčiti, & ducha hříchem a vášni za—
slepeného osvítiti. Nesnadná to jest práce,
neboť ji svobodná vůle člověka a jeho
smyslnost často maří.

Nebeský oheň Ducha svatého má
člověka tak proniknouti, jako oheň železo,
má člověka pozemského v duchovního
proměniti a mysl jeho k Bohu povznášeti.
Při setkání živlu nebeského se zemským
vzniká tuhý boj, tak jako když oheň a
voda spolu se stýkají.

Oheň Ducha svatého nemá pouze
pozemšťany oživovati, ale i ode všeho
kalu očišťovati. Boj církve, která božský
oheň milosti v srdcích rozšiřuje, má.ještě
jiný význam — mravní to stránku.
V boji církve se světem a duchem jeho
mají duše věřících od hříchův a vášní
očištěny býti. Tak možno sobě vysvětliti,
že církev právě v dobách nejkrutějších
pronásledování nejvíce čistotou mravův
a smýšlením nebeským se vyznamenávala,
že nejslavnějšími reky a světci se honosila.
Povolání církve na zemi, aby oživující &
a očištující mocí svou duši člověka pře—
tvořila, podmiňuje boj její s pozemskými
mocnostmi. Kdyby toho boje nebylo, pak
by církev buď s cílem se minula, aneb
svět přestal by býti světem, t. j. sídlem
hříchu; svět nový by povstal, v němž by
hříchu nebylo, a proto by se přiblížil
konec světa. Církev musí býti pronásle
dována, poněvadž duch její s duchem
tohoto světa v odporu jest, a oba po
kojně pospolu žíti nemohou.

To je ta jediná příčina odboje světa
proti církvi; všecky ostatní jsou ničemné
záminky, jimiž svět nespravedlnost svou
omluviti chce. Církev směle se Spasitelem
může zvolati: »Pronásledovali mne bez
příčiny.“ Protivenství a pronásledováni,
jichž církvi mnohdy zakoušeti jest, mají
původ v duchu tohoto světa, v nemírném
bažení po věcech pozemských ve vášních
lidských. Jestliže přehledném jednotlivé
pohnůtky nevražení na církev, nemůžeme
více o nespravedlnosti těchto útokův a



nepřátelství pochybovati. Co pak bylo
příčinou pronásledování, jehož mladičká
církev jerusalemská zakoušela? Či snad
škodíla někomu anebo křivdila? Jenom
proto, že sv. Stěpán, plný víry a Ducha
svatého divy veliké a zázraky činil v lidu,
zákonníky a i'arisee o vážnost, které si
pokrytectvím získali, připravil, proto byl
ukamenován.

Žárlivost a závist, zajisté hanebné
to pohnutky přiměly starší lidu židov—
ského ku pronásledování apoštolů. Proč
se bouřil lid v Efesu proti sv. Pavlu a
jeho průvodčím? Lid byl poštván zlat
níkem Démétriem, kterýž dělal stříbrné
chrámky pohanské bohyně Diany a draze.
je prodával, a proto že sv. Pavel lid od
pohanstva odvracel a následkem toho
lidé chrámky stříbrné Dianiny nekupovali,
přicházel“ zlatník o výdělek, a proto po—
štval lid na svaté apoštoly. lv pozdějších
časech péče o časný zisk a závist kněží
pohanských i řemeslníků přivodilo pro—
následování církve křesťanské. Církev
byla připodobněna onomu kozelci ve
Starém Zákoně, jenž hříchy všech néstí
měl, a potom zabit byl.

Když ukrutny' císař Nero Řím na
několika místech najednou zapáliti dal,
tu se vina svezla na křesťany, a ti museli
krvavě za nezaviněný tento zločin splá—
ceti. Když nějaký římský vojevůdce ne—
schopností svou bitvu prohrál, zase trpěli
za to křesťané, zejména křesťanští vojí
nové. Když povodeň zaplavila krajiny a
zpustošila, když zemětřesenízničilo města,
zase se křesťané obviňovali, poněvadž
prý se nechtěli bůžkům klanětí, a tito
se proto mstili. Když krásná. nějaká
křesťanka pohrdla soudcem nebo ně
kterým pohanským _úředníkem, také za
to stihla pomsta všecky křesťany. Kře—
sťané byli prohlášení za nepřátele vlasti,
za zemězrádce, za spiklence proti císařům,
za. zločince proti Bohu a člověčenstvu,
kteří co »tmářia v úkrytu hanebných prý
se dopouštěli skutkův. A proč za takové
zločince byli pokládáni? Že nechtěli se
klaněti »bohům státnímu. Z jaké jiné
příčiny byla věrná legie vojínů Thebán
ských čítající 6000 mužů se sv. Mořicem
v čele pobita, nežli že nechtěla císaři
ohětovati kadidlo? Pohané přenášeli
vlastní své zločiny na křesťany; neměliť

. lepšího mínění o nich, nežli sami o sobě.

ibylo v dobách již pradávných,
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Když tak čteme nynější liberální, pokro—
kářské, socialistické časopisy a knihy,
a soudíme dle nich, tu bychom museli
křesťany pokládati také. za výlupek všech
neřestí. I za naších dob přinášejí listy
vymyšlené historky o křesťanechvěrných,
zejména o kněžích, () řeholnicích a jepti—
škách, v nichž tito líčeny jsou jako
ohavníci a zločinci, ovšem důkazy se
nepodávají. Rídí se nepřátelé církve zá.—
sadou: »jen směle haň a potupuj, přece
něco lpěti zůstane.<< I dnes považování
jsou věrní katolíci za >>tmáře<<,za po—
krytce, za nevlastence a pod., jak tomu

jako
tehdy jsou věrní katolíci i nyní nená—
vidění od pokolení lidského.

Pohled'me dále do dějin církve. Co
pohnulo císaře byzantské k bojům proti
církvi? Císařové chtěli všecko opanovatí
a i v záležitostech čistě církevních roz
hodovati. I do článků víry se vměšovali
& odštěpenci od jednoty církevní se jim
samí poddávali. Náboženství mělo dle
jejich vůle jen účelům státním sloužiti a
mělo jen lid na úzdě držeti proti boháčům
a mocným tohoto světa, což se příčí vůlí
božského Zakladatelé Ježíše Krista. Církev
však nesměla se státi služebnou dívkou
panovníků, vždyt má své poslání od
Krista, Syna Božího, a nikoli od knížat.
světských; ona hlásá neklamné pravdy
božské, poslouchá rozkazů Božích, a
nesmí učení své, svou ústavu dle
světských choutek knížat a panovníků
měniti. Tak chtěl císař Lev Isaurský,
aby si naklonil židy a mo'hamedány, vy
loučiti z církve úctu ksvatým obrazům.
Proto zapověděl je, a všecky ctitele
svatých obrazů prohlásil za modlo
služebníky, a pronásledoval věrné ka—
tolíky, kteří se rozkazům jeho podrobiti
nechtěli ——až na krev. A co způsobilo
ten hrozný rozkol církve východní, že
se odloučila od jednoty a odtrhla od
papeže, a tak způsobila hroznou, zející a
hlubokou ránu církvi jedné, která až
posud krvácí? Byla to ješitnost, páno—
vitost, vládychtivost jednotlivců, kteří se
za pastýře vnutili a řecký rozkol zplodíli,
poněvadž papež, uznávaje je za nehodné,
je potvrditi nechtěl. Zase vášeň lidská.
hrála zde největší úlohu. A proč vedla
církev boj tak dlouhý a úporný s císaři
a králi franckými a německými ve středo
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věku? Byla to zase panovačnost císařův
a králů těch, kteří církev pokládali za
svou poddanou, kteří moci a vážnosti
její chtěli využiti pro své účely světské,
kteří si osobovali moc dosazovati a se—
sazovati biskupy, ba i papeže dle libosti.
Toho církev snésti nesměla, sice by si
sama byla kopala hrob. Církev musela
ze vší síly vzepříti se všemu vměšování
se živlu světského v její práva, musela se
úsilovně vymaňovati z tenat knížat a králů,
musela hájiti božská práva svá, neuleh
čujíc ani právům knížat ani národův.
Nikoliv nespravedlnost církve, nybrž
tyranství a vládychtivost knížat připravily
církvi tuhé boje.

V tom je také kořen druhé rány
na těle církve posud zející, kterou jí
způsobil protestantismus. Zakladatelé
jeho zběhlého mnicha Martina Luthera
nevedly šlechetné záměry ani svaté po—
hnutky k boji proti církvi naši; 5 po
čátku si sice boje nepřál, ale když za
bředl tuze daleko, tu vášeň a přílišná
hrdost jeho, nehodlající se nikomu po
drobíti, tak daleko jej s pravé cesty
svedla, že již zpět nemohl, a boj s církví
začiti musel. Vládychtivost knížat, zálusk
na církevní jmění, touha po svobodě bez
všech vlastních přikázání, podporovala
jej v jeho podniku, a tak stal se boj ten
tak hrozným a rozsáhlým. Lid katolicky
nechtěl se zříci své víry, ale byl násilím
od knížat k tomu nucen. Tehdáž platila
zásada: »čí jest země, toho jest i ná—
boženství,<< t. j. že panovník má roz
hodovati i o víře svych poddaných. A
tak se stalo, že některá země, jako na
příklad Falcko, několikráte měnila své
náboženství dle přání knížete. A proč
se stala Anglie církvi nevěrnou? Poně
vadž král Jindřich VII. mečem a násilím
ji k tomu přinutil. A proč tak učinil?
Poněvadž mu papež nedovolil za života
manželky řádně se oženiti s jinou.

Církev nemůže ustupovati před vášní
lidskou a měniti božské zákony,i kdyby
sebe více za to trpěla. V tom právě jest
její moc, v pevnosti zásad, které tkví
v Kristu Pánu. A tak raději dopustila,
aby tak veliká země, tak veliky' národ
se od ní odtrhl, nežli aby zákon Boží
porušila.

A co jest příčinou boje proti církvi
ve. Francii? Měli chuť na církevní jmění.

' Proto je sebrali, kněze ožebračili, řehol
níky vyhnali, biskupům všecko pobrali,
co řádně drželi, chrámy a vše v nich za
národní majetek vyhlásili. A kdo má
z toho užitek '? Několik lidí, kteří se při
prodeji církevních statkův obohatili, stát
nemá z toho nic, ač se vychloubali, že
všecko, co se strží, na dobro dělníkův
obráceno bude. Zrušili školy klášterní,
připravili nemocné v nemocnicích o pe
člivé ošetřovatele, zrušili četné sirotčince,
chudobince a jiné dobročinné ústavy,.
a tak tisíce ubožáků zbavili přístřeší
i chleba, ale to vše není u nich ničím..
jen když se proti církvi vede boj. Církev
Kristovu zničiti, náboženství Kristovo!
shladiti ze světa, to jest cílem za dnů
všech i našich všech nepřátel Božích.
Jedni tak činí hlásajíce nevěru ve školách
nižších i vyšších, a tak připravujíce
budoucí pokolení na boj s církví, jíní
pomlouvajíce, haníce, tupíce a vše zlé
proti církvi využitkujíce, j iní zase surovým
násilím proti všemu lidskému právu
proti ní vystupujíce..

»Zniěte tu nešlechetnici,<< t. j. církev
katolickou _„ toto heslo vydané nevěrcem
Voltairem __ jest posud vůdčí hvězdou
všech nepřátel Kristovy'ch. O prostředky
se nestarají, ty se najdou, nebot nejsou
v nich vybíraví. Za našich dnů jest.
mnoho stran mezi lidstvem, které se
navzájem potírají; jakmile však se jedná.
o něco proti církvi naší, tu jsou najednou
svorny a všecky buší do ní. A podivno!
Ani protestantství, ani židovství, ani
mohamedánství & pohanství není pro
následováno, jen toliko naše církev
katolická. Toť také jednou známkou její
pravosti, neboť v utrpení podobna jest
zakladateli božskému. Církev má své
Jidáše, kteří ji zrazují, své Piláty, kteří
ji bičují, své Herodesy, kteří ji tupí a
haní. Jsou to osvícenci, kteří neodpadli
zjevně, ale odpadli od církve v srdci,
jsou to špatní zpronevěřílí odpadli kněží,
kteří všecku zlost si na by'valou svou
církev vylévají, jsou to nevěrci, rezumáři,
poslanci bez charakteru, četní posmívači
a klevetníci, kteří se dnes — jde-li o
pronásledování církve ——rádi vespolek
spolčují. Za dnů naších vše nadpřirozené
pozby'vá na ceně, jen svět a jeho požitky
platí, po těch se touží; nebe, duše, Bůh
— to už mnozí neznají.
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Ale církev nesmí a nemůže se řídiLi ] po rozvalinách jejich kráčela. Vědomí,
podle tohoto ducha času, vždyť právě
proto založena jest, aby vedla duše
!( spáse věčné, k Bohu, a tím také
podporovala blaho pozemské, ovšem ne
v tom smyslu, jak jemu rozumí požit
kářsky' a mamonářský svět. Církev ne
nstále bude horliti a pracovati o toto
blaho člověčenstva, byť by i největšího
nevděku se jí dostávalo. Ona nebojuje
mečem ani ohněm, bojuje trpělivostí,
svým právem, pravdou, a na všecky rány
a potupy jí v tvář metané odpovídá se
Spasitelem: »Mluvil-li jsem zlé,-svědectví
vydej o zlém; pakli' dobře, proč mne
tepeš?<<(Jan 18,22) Kdyby chtěla církev
užíti moci proti moci, kdo by jí odolal?
Církev však splácí zlé dobrým a nemstí
se. Mocné státy se proti ní vzbouřily,
ale vzalyr za své; kdežto církev vítězně

že církev — ač pronásledována, přece
jest nepřemožitelná, dodává vérnému ka—
tolíku útěchy a důvěry, spravedlnost věci
jest jeho pýchou. Proto se katolík
věrný nestrachuje, když sebe válečnější
hesla proti církvi se vydávají, s radostí
jde za svými vůdci, biskupy a kněžími
do boje, jist jsa skvělým vítězstvím.
A důvěra tato posud nikdy nesklamala.
Věrný katolík však drží se vždy pevně
církve své a v boji s falešným ne—
přítelem nevyjednává jsa pamětliv slov
Páně: »Kdo není se mnou, proti mně
jest, a kdo 'neshromažďuje se mnou,
rozptyluje.<< (Mat. 12, 30.) Proto kříž
Kristův jest jediná zbraň katolíka & bo
jující jeho církve, na němž napsáno
jest: »V tomto znamení zvítězíšl<<

Boh. Hendl.

P. Dominik a Jezu maria

Zivotopis sv..
Hlava de-átá.

Zázraky světcovy v Aville. Jeho po
žehnané tam působení.

Starší jedna řeholnice v klášteře
Vtělení onemocněla a nemoc tak se zdála
pokračovati, že neprodleně posláno pro
světce. Když však svatý Jan do nemocnice
s nejsv. Svátosti oltářní vkročil, právě
zemřela aneb alespoň byla v posledním
b'oji. Reholnice, jež ji obsluhovala, vinila
jej nepřívětivě: »Otče, máte tak málo
starostí o své dcery, že tuto bez zpovědi
jste umříti nechal?<< Byla to slova ne—
spravedlivá a Bůh sám, jenž věděl, s jak
velikým srdcem a otcovskou pečlivostí
svatý Jan každou duši a tím více duše
sobě svěřené miluje, zastal se svého
míleného služebníka, neboť právě, když
vlídný světec vyslechnuv mlčky neSpra
vedlivou předhůzku a na sebe jivztáhnuv
do kůru se odebral a zde nejvyššímu
'Dobru, Pánu těla i duše, zemřelou do
poroučel, volán spěšně ku zemřelé, že
dává znamení života. Spěchal rychle k ní,

Jana z Kříže.
vyslechl její zpověď, udělil svaté svátostí,
po nichž oživělá po druhé zemřela.

V ten čas měl světec i mnohá vidění
&vytržení. Když jednoho dne se svatou
Terezií v hovorně mluvil o nejsvětější
Trojici, byli oba u vytržení od přišlých
řeholnic vidění, jak nad podlahou ve
vzduchu se vznášejí. Duše sv. Jana byla
tak v Boha a lásku jeho pohroužena,
že dle slov sv. Terezie nemožno bylo
v jeho přítomnosti o Bohu mluviti, aby
se při tom člověk u vytržení neoctl.
Přičiňoval se sice světec všemožně, aby
ukryl neobyčejný svůj duševní stav, ale
jeho opatrnost nic mu neprospěla, proto
pravil jednou smutně svému příteli:
»Utěšení, jež zakouší duše má v modlitbě,
jsou tak veliká, že se nemohu ani příliš
sebrati, cítím, že moje povaha je slabá
na tak mnoho milostí. Zdržuji se proto
veřejných služeb Božích, neboť se bojím,
aby mne něco neobyčejného nepotkalo.
Gastěji jsem již Boha prosil, aby buď mé
srdce rozšířil a mé přirozené síly roz
množil, aneb mne ze světa tohoto odvolal. <<



283

Světec nebyl pouze duší a vůdcem
kláštera Vtělení, ale byl požehnáním
ijiným klášterům a lidem města tohoto
svým poučováním a životem. Obraceli
se k němu v duchovních záležitostech
lide pochybnostmi a pokušenim zmítaní
a takoví, kteří ze života duchovního učinili
nesnesitelné jho a smutkem se trápili.
Světec uspokojoval všecky, prvním na—
vrátil klid svým jasným, osvíceným ná
zorem, druhým veselost svojí vzmužující
láskou.

V městě žila jedna velmi mladá,
přitom však marnivá dáma, která i druhé
ku hříchuponoukala. Všechno napomínání
.a vážně předhůzky rodiny i příbuzných
zůstaly bez výsledku; pouze tolik jejich
žádosti povolila, že dala se pohnouti ku
návštěvě světcově. Jaký však stal se
s ní obrat! Byla duchovní převahou muže
Božího tak přemožena a upoutána, že
sama prosila, by častěji mohla jej na—
vštíviti a s ním rozmlouvati. A výsledkem
těchto návštěv byla v krátkém čase zášť
starého života a nejčistší jednání i obco
vání ku podivu všech. A v čem spočívala
moc tohoto sluhy Božího ? V oné tichosti
mysli, která zapuzovala všechnu přísnost
ku bloudícím; v onom způsobu jednání
podobném jako u božského Pastýře, jenž
tak laskavě a milosrdně hřišníky přijímal.
Láska nejen pohnula srdcem one dámy,
ale takřka je zlomila, oči jí otevřela a
naplnila ji svatou, spravedlivou lítostí a
bolesti lásky.

Nedivme se tudíž, že všude světce
apoštolem nazývali a to tím více, že mu
i podivná moc nad duchy pekelnými
propůjčena byla.

V jednom klášteře žila řeholnice,
jejímž podivuhodněvelikýma všestranným
vědomostem každý se divil. Mluvila téměř
všemi jazyky a objasňovala temná místa
v Písmě svatém tak skvělým způsobem,
že i sami učenci slyšíce ji žasli a za
zvláštní, Bohem vlitý dar to považovali.
Brzo stala se předmětem obdivu cele
krajině a každý se k ní ve svých zále—
žitostech obracel. Více let byli představení '
její zvláštností a zdánlivou dokonalostí
oslněni, až tu zpozorovali, že se jednání
její s věděním neshoduje, ano, že i život
její s oněmi milostmi, jimiž, jak veřejně
vyznávala, obdařena je, se nesrovnává
i byli přinuceni tajemství tomu na kloub

přijiti. Marně zkoušeli _po dlouhý čas
všech prostředků, jlchž Jen chytrost vy
nalézti může, až posleze obrátili se, aby
nejkratčeji a nejjistěji cíle došli, na
sv. Jana z Kříže. Prosili jej, aby zmíněnou
řeholnicí zkoušel & svá pozorování jim
sdělil. Světec, jenž na sebe pranic ne
spolěhal, odmítl prosbu tuto, když však
ipo druhe byl žádán a sám poznal, že
možno jemu vyplněním prosby přispěti
k odvrácení duše od zlého a k získání
jí ik oslavě Boží, svolil. Když tedy
určená doba vypršela, odebral se do
kláštera; zároveň oznámeno řeholníci,
že si jí někdo v hovorně přeje. Hned
běžela plna sama sebe do hovorny, bylať
přesvědčena, že je to opět někdo, který
ji chce slyšeti a jí se obdiviti. Však hle,
sotva že od sv. Jana byla pozdravena,
začala se, na celém těle chvěti jako zlo—
činec, jemuž rozsudek je soudcem před—
čítán. Doleháno na ni, aby řekla příčinu
svého strachu, ale nebyla sto, aby slo—
víčko ze sebe vypravila. Světec poznal
hned, že jest posedlá zlým duchem a
na prosby představených slíbil za ni za—
žehnávací modlitby se modliti. Ubohá
tato duše byla již v mládí svém zlým
duchem posednuta a bohužel zalíbila si
iv klášteře ona pouta, jimiž ji měl svázánu,
byla to samolibost, chvála, lesk a sláva.

Po několika dnech, v nichž byl světec
neustále na Pána modlitbami doléhal,
navštívil zbloudilou opět a snažil se,
přivésti ji ku poznání jejího ubohého
stavu. Nemohla; jeho duchu, jenž tak
horoucně miloval, odporovati a co jí
jeho láska tak mile a přece tak pravdivě,
tak vážně a přece milosrdně a těšivě
odkryla, to nemohla zapříti a k tomu
se neznati. Přijala pravdu, již jí jeho
láska ukázala, zmužila se však; byla
otřesena pohledem na tolik duševních
svých ran, ale také plna důvěry v toho,
jehož vítěznou dobrotu sv. Jan tak skvěle
dovozoval; pevně upoutala se ve víře
na božského Mistra, jenž zničil říši satana
a jenž dal církvi moc ďábla vymítati
i prosila sv. Jana za pomoc. Světec slíbil
a doložil, že v málo dnech přijde opět.
Několik hodin na to navlékl však satan,
zuře nad porážkou, nová osidla duši
řeholnice, aby ji tím snáze pohltiti mohl.
Proměnil se, jak svatý Pavel podotýká,
v anděla světla, t. j. vzal na sebe podobu
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P. Jana a odebral se do kláštera žádaje
pod záminkou, že něco zapomněl, znovu
mluviti s řeholnicí. Ubohá se dostavila
ani nejmenšího tušení nemajíc o podvodu
d'ábelskěm. I počal ošemetník s líčenou
soustrastí jí doličovati, že velikost jejího
provinění je tak hrozna, že dává satanu
úplnou nad ní moc a že chtíc nechtíc
bude museti činiti jen to, co on bude
chtíti a tak že záhubě neujde. Posloucha—
jící krvácelo srdce při řeči tě a proudem
kanuly slzy po chvějících se lících. Ona
potěšující naděje, jež krátce před tím
jako přívětivá jitřenka v příští její kající
život zářila, byla úplně zastřena černými
mraky nejzoufanlivějšiho zármutku a
zuřivé bolesti.,'l'emnota pochybností roz
prostřela se nad duší její a tak nastal
tímto jejím stavem kýžený okamžik zá'
hubci duši, jenž rád ve tmě a zármutku
loví. Než líbezný a milý Bůh, který pln
milosrdenství nechce smrti, ale života
a obrácení hříšníků, jenž ani hořícího
knotu neuhasí, nedopustil toho, ale osvítil
sv. Jana, aby poznal nebezpečí hrozící.
Na perutích milosrdné lásky
sv. kněz do kláštera. Vrátná, velmi za—
městnaná, pravila mu, že nemožno s řehol
nicí onou jemu mluviti, ježto jest u ní
P. Jan. Jaké však bylo její překvavení,
když pohlědši na příchozího poznala
v něm P. Jana; byla tímto zdvojením
osoby jako zkamenělá. P. Jan vešel spěšně
do hovorny, z níž v tomtéž okamžiku
domnělý P. Jan, satan, zmizel a řehol—
nicí v žalostném stavu zanechal. Sv. Jan
poukázav rozechvěné řeholníci na patrný
klam pekla, dodal hluboce sklesle svou
poznámkou, že ďábel není tak silen, jak
se zdá, když i před obyčejným mnichem
uprchl, nově síly a myslí. Aby pak se
i nadále zlu předešlo, zažehnal světec
u přítomností ostatních řeholnic a jiných
lidí ďábla, který z ní s hrozným řvaním
vyšel.

Co řekne nynější čas a duchaplní
učenci o tomto příběhu, o posedlosti a
spojení s ďáblem? Snad se tomu vysmějí,
o tom pochybovati budou a to poprou?
Ať je tomu jakkoli, jen nezapomeňme.
že popření satana, popření jeho obcházení
jako lva řvoucího a hledajícího, koho
by pohltil, jest i popření křesťanství
't'rojjediněho; že potkáváme se 3 po
dobnými příběhy více méně v životech

spěchal

mnoha světců, kteréžto od nejučennčjších
mužů dobře prozkoumány & za “pravé
uznány byly, ježto skutečně od Krista
Pána udělena církvi moc duchy zh3vy
mítati. Jest něco hrozně pravdivého při
satanu, knížeti temnosti, knížeti tohoto
světa, vražedníku od počátku, otci lži,
o němž sv. Rehoř píše: »Satan klesl
sice provinou svou hluboko pod člověka,
ale pro svou duchovní přirozenost, ježto
dříve andělem byl, vyniká nad všechno
pokolení lidské.. Ztratil sice vnitřní bla
ženost, nikoli však velikost své povahy
a silou této převyšuje všechny lidské
účinky, ačkoliv svatému člověku leží hlu-—
boko pod nohamax Svatých se bojí, ale
i oni musí se ho obávati, zvláště ohledně
pýchy všeho druhu a samolibosti, i ve
věcech dobrých. Vzletně a ostře mluví
svatý Bernard o této věci: »Vy čerstvé,.
něžné kvítky Páně, začátečníci ve ctnosti,
již nemáte ještě vycvičený zrak v roze
znávání dobra i zla, prosím vás, nepo
slouchejte rozsudku sveho srdce; ne
odpočívejte v sobě samých, aby onen
zlostný střelec vás nepřepadl. Lesní a
divoke zvěři, již možno snadno chytiti,
klade oka dosti dobře znatelná, ale vám
jako moudrým jelenům, schovává dosti
i jemná osidla. Prosím vás tedy, poko
řujte se mocné ruce Boží a následujte
rády oněch, kteří jeho lstivě kousky lépe:
znají nežli vy.“

O veliké moudrosti a svatých vědo
mostech sv.Jana svědčíi výrok sv. Terezie,
že během 20ti let za rozličných, sice
nábožných, nikoli však duchaplných
zpovědníků, měně získala nežli ve velice
krátké době pod vedením P. Jana. A
ačkoliv v one době, kdy jej pro svůj
klášter získala, dosáhla vysokého stupně
dokonalosti, přecepokládalato za zvláštní
dar nebes, že zcela jeho vedení se ode
vzdati může. Její úcta k němu byla tak
velika, že s ním jinak než klečíc ne
mluvila. »Nežli jsem jej poznala,“ vy
jadřuje se, »hledala jsem tu i tam světla,
nyní ale nalézám všecko ve svém malém
Senekovi.<< Toto jméno dala sv. Janu
z Kříže proto, že v malé jeho postavě
tak veliký duch a tak osvícená duše
sídlila. Vždy trpce pociťovala jeho ne—
přítomnost a měla i svatou náklonnost
k oněm místům, na nichž prodléval;
řeholnicím pak velmi doporučovala, aby



ve všech záležitostech na něho jako nej
-osvícenějšího muže sv. církve se obrátily.
Převorka jednoho kláštera, v němž svatý _

.J an zpovědníkem ustanoven byl, stěžovala
si světici ohledně vedení duchovního.
»Skutečně,<< odvětila jí svatá matka,
»vaše prosba jest jen žertem, neboť máte
při sobě sv. Jana, onoho nebesky milují
cího muže. Pravím vám, milá dcero, že
v celém Spanělsku nenajdete nikoho, kdo
by jako tento kněz duše vésti uměl.
Otevřte mu jen všechno své nitro a
v brzku velké pokroky učiníte. Pán pro—
půjčil mu ku vedení duší zvláštních

;milostí.<<

Čím obtížnější byly ony úřady, jež
mu v tento čas svěřeny byly, s tím větší
'horlivostí se jim věnoval. Věrnost tuto
jemu Pán odměnil a v ního také upevnil
tím, že ukázal se mu jedenkrát v onom
zuboženém stavu, v němž po bičování
byl. Trnová koruna vtlačena byla hluboko
v přesvaté čelo, obličej ubit, uplván a
krví zbrocen; nebylov podoby a krásy
na něm, muži bolesti. Zalostně a bolestně
'hledě na sluhu svého pravil: »Viz, Jene,
:můj služebníče, jak mnoho trpěl jsem
“za hříšníky'; dobře .činíš, že mně duše
získáváš a pro nebe vzděláváš.<<Hluboko
vtisklo se toto vidění světci v srdce a
nadchlo jej novou odhodlanosti. Neméně
paměti hodna jsou i slova božským
'l'rpítclem proslovená, z nichž veliká cena
duše lidské jest patrna. Jednu jedinkou
—dušimá člověk, jí mu prokázána ta nej
větší čest. O tom, jak vysoko duši ceniti
máme a s jakou vděčnou láskou Bohu
.za ten dar děkovati, píše vznešeně svatý
Bernard: »Jak povznesena jsi, duše, nad
tělo. Tělo, můžeš sice blahu duše brániti,
ale své vlastní působiti nedovedeš. Trpíš-li
s duší, budeš s ní ijednou panovati.
„Jak vznešeného hostě přechováváš, tělo,
od jehož blaha i tvé závisí. Tys sice
pánem domu na této zemi, duše jest
pouze poutníci a vyhnancem ve příbytku

“tvém. Však rci mi, nedá-li sedlák pánovi,
_jenž u něho noclehovati chce, to nejlepší
místo a sám se spokojí nějakým koutkem ?
(,'.iníš tak podobně? Nedbej toho, je-li ti
něčeho postrádati aneb obtíže snášeti.
Nikoliv tělu, ale i duši Adamově prokázána
čest býti obrazem Božím, neboť jen duše
.má svobodnou vůli a oprávněna jest
panovali nad všemi stvořenými věcmi.<<
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' I—lříehemprvopočátečným tato moc
duše nad tělem porušena & teprve vy
koupením vrácena nám opět svoboda
dítek Božích a je to úkolem každého kře
sťana, aby své vlastní já podroboval
s milostí Boží ctnostem a tak si šlech—
tictví své duše neposkvrněné zachoval.

Když vypršela doba převorování
sv. Terezie v klášteře Vtělení a ona ode
jíti chtěla, "prosily ji řeholnice snažně,
by jim alespoň sv. Jana zpovědníkem
ponechala a místo sebe, sama převorku
ustanovila. Vyplnění první prosby stálo
světici největší přeináhání, neboť zakusila,
jak jeho vedení její duši prospívá. Přece
však svolila, neboť se zde jednalo o čest
Boží a spasení duší._ Z téže příčiny do—
sadila i na úřad převorky řeholnicí vyni—
kající trpělivosti, vytrvalé zmužilosti,
něžné lásky, veliké zkušenosti a opravdové
pokory.

Po uplynutí převorství této před
stavené, byla opět svatá Terezie téměř
jednomyslně převorkou zvolena. Však
těch několik málo, jež s volbou nesou
hlasily, strhly takový křik a na odpor
se postavily, že P. provinciál, který též
sám v srdci reformě odporným byl, po—
ručil novou volbu. Však hle. I podruhé
byla světice zvolena. P. provinciál více
svojí než Boží vůlí se řidě, tak se roz
hněval, že kázal několik řeholnic uvěznili
a 54 exkomunikoval. Odstrašnjící to
případ, jak vysoký „úřad bez velikých
ctností ku nejvýše nebezpečnému zneužití
moci úřední vésti může, kdežto naopak
poctivost jde klidně svojí cestou a s Boží
pomocí buď cíle svého dosáhne jako tyto
bezelstně řeholnice při opětovné volbě
sv. Terezie, aneb dle božských skrytých
úradků mlčky a právě proto v pokoji
duše povolně ustoupí, jak sv. Terezie
učinila, když celou věc, která i králi
Filipu II., jenž si jí velice vážil, před
nesena byla, mlčky pominula. Ale roze
zlení nejednali tak a když svaté matce
ničeho vyčítati nemohli, vylili si všechnu
svoji zlost na zpovědníka sv. Jana z Kříže,
kterýž, jak oni myslili, nemalý podíl na
volbě sv. Terezie měl. Co nyni následovalo
jest ne tak černou skvrnou na zmírněné
řeholi, jako spíše bolavým místem ně
kolika srdcí lidských. („ p-)

m
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Z cest kněze
Několik vzpomínek z církevního a náboženského života v cizině.

Řvoucí dervlšové.

Všeobecně se tvrdí, že jest nej—
krásnější pohled na Cařihrad z kopce
u Skutari, což jest město, ležící naproti
StambuluJ) Jak blízce jsou zde dva díly
světa! Stojíce v Evropě slyšíme štěkati
psy v Asii, úplně dobře rozeznáváme
tam pouhým okem lidi, jejich postavy,
úbor. Vždyť dělí zde Evropu od Asie,
Bosporus, místy úzké moře, které nám
připadá někdy jako široká řeka. Učinil
jsem si jednoho odpoledne výlet z Caři—
hradu do Asie, chtěje jednak shlédnouti
čarokrásnou vyhlídku, poznati turecky
hřbitov, jednak navštíviti řvoucí dervišc,
kteří pořádají veřejnou. zkoušku svého
umění, vždy ve čtvrtek odpoledne.

Nejprve jel jsem z Péry, čtvrti
městské, která leží vysoko nad mořem
na svahu a temeni hory, kdež bydlí
hlavně cizozemští kupci a obchodníci,
dolů k přístavu a použil jsem lanové
dráhy, která má délku šesti set metrů.
Dojda pak ku přístavu, šel jsem po mostě, '
zaplatil my'tné, které vynese vládě turecké
denně 7200 korun. Spojení mezi Evropou
a Asii jest velmi čilé, stále jezdí lodě
sem i tam ; sotva jsem si usedl na parníček,
hned přišel jaky'si Armen, a prodával
vše možné. Koupil jsem si na památku
športovní řetízek k hodinkám, za nějž
chtěl pět korun a dal ho pak za čtyřicet
halířů. Za chvílenku parníček odjel a
zastavil jen jednou v Evropě u kterési
mešity a jel pak zpříma do Asie. Tam
stálo 11přístavu mnoho kočích, kteří na—
bízeli dotěrně své služby; koně měli vy
soké, špičaté chomouty, které jsou jistě
pro horko velmi nepohodlné. Najal jsem
si, ovšem za drahyr peníz, vůz na několik
hodin &poručil, aby mne zavezl na horu
Bulgurlu, která leží daleko za městem
a jest dvě stě metrů vyvy'šena nad hladinu
mořskou.

Byl jsem povděěen, že jsem projel
cele Skutari; myslil-li jsem, že jsou domy
v Cařihradě prajednoduchě, bylo nutno
říci, že jsou zde prabídné baráky, některé
byly ze všech stran podepřeny, aby se ne

1)Stambul jest jiné pojmenování Cařihradu.

zhroutily, ulice byly nerovny, nedlážděny,
tak že vypadá Skutari jako nějaká velká
dědina. Cesty jsou, protože zde asi velmi
dlouho nepršelo, plno prachu. Jede se
hodně do kopce a brzy stojíme u proslu
lého zdejšího hřbitova, který má délku
několika kilometrů. Turci totiž nedají
nikdy, ani po mnoha letech do téhož
hrobu, jiné mrtvoly; cařihradští mosle—

-mové jaksi nedoufají, že by panství jejich
v Evropě dlouho ještě trvalo, a proto
raději se dávají pochovati do Asie; z obou
těchto důvodůje skutarsky hřbitovohromně
veliky. Jinak jest však pohled na něj velice—
jednotvarny', neboť jsou u všech hrobů
u hlavy zastrčeny dlouhé desky anebo
těž sloupy; je-li na některém kamenný
turban, je to znamení, že tam spí věčný
spánek, muž; skoro u každého hrobu
jest zasazena štíhlá pinie, tak že je hřbitov
vlastně husty les pinií, jímž probíhají
na všechny strany široké, dobře upravené
silnice. Ostatně viděl jsem ve Skutari
více hřbitovů, někdy mezi domy, ano
i'před okny domů.

Protože bývá na tureckém hřbitově
poměrně více stínu, než všudy jinde, jsou
nejoblíbenějším pobytem žen, jichž tam
byvá plno po celyrden. Obyčejně si za
sednou na hroby, proklepávají své známé
a pak vykládají si pohádky, ano někdy
zasedne si mezi ně starší žena, která je—
vykládačkou pohádek a povídek, jichž
jest v turecké literatuře veliká zásoba
a za peníze pobaví své posluchačky jak
dlouho jim libo.

Zřídka viděti ve Skutari poněkud
lepší dům anebo Villu. Po dlouhém a
pro koně namáhavém stoupání dojeli
jsme za město, kde přestaly domy a za—
počaly pole i lesy asijské. Kočí zastavil
a ukázal bičem na cestičku mezi poli;
šel jsem po ní, stoupaje ještě několik
minut, a pak jsem stál na vysokém, po
zvolna do moře spadajícím kopci, odkudž
byla vskutku přerozkošná vyhlídka. Nebot
právě před námi jest rozprostřeno Skutari
a naproti němu, na druhé straně zřímc
cely (Jařihrad s přemnohymi, štíhlymi
minarety, paláci, domy. Evropu odděluje
od Asie moře Bosporus, na němž brázdí;
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lodě všech velikostí a všech druhů, ujíž
dějí jako střely anebo jako rychlé vlašto
viěky. Na večer uzavírají obzor hory, až
do vrcholku porostlé lesem, pohlédneme—li

!( východu zříme celý Bosporus, který
místy užší, místy širší vine se jako široká
řeka do (Jerného moře, jehož zamodralá
hladina uzavírá obzor; na západ ladně
přerušuje hladinu moře, Marmora, Prin
covy ostrovy, porostlé stromovím, v němž
jako v úkrytu skrývá se mnoho domů.
Nezapomeneme ohlédnouti se i k jihu,
dále do Asie, kdež střídají se pahorky
s údolími, část půdy jest obdělána v pole„
část jest zalesněna. Není věru přehnáno,
když se tvrdí, že pohled na Cařihrad
patří k nejkrásnějším z celého světa.

'lčelem mého výletu do Skutari byla
však vlastně návštěva řvoucích dervišů,
kamž jsem se dal nyní z kopce Bulgurlu
dovézti. Kočí zastavil u praobyčejné,
jednoduché, doškem pokryté, venkovské
chalupy; 11branky stál Turek, který, když
se mu zaplatil přiměřeně velký bakšiš
(zpropitné), zavedl mne a mé soudruhy
dovnitř. Vnitřek odpovídal zevnějšku;
nízký strop byl podepřen trámy. Stáli
jsme ve velké světnici, uprostřed níž bylo
zábradlím ohrazené místo s výklenkem,
kdež seděl představený dervišů; vedle
něho byli po každé straně tři derviši, na
proti němu pak sedělo jich v řadě, vedle
sebe osm; mezi nimi byl chlapec nanejvýš
dvanáctiletý, ostatní všichni byli mladší
mužové, ve věku dvacíti až třicíti let.
Všech dervišů, kteří zde byli zhromážděni,
napočetl jsem osmnáct. Všecka místnost
byla vyzdobena meči, šavlemi, bambit—
kami, puškami, bubínky, pikami, na nichž
visel koňský ocas, což bylo rozvěšeno
po zdích, po sloupech a vedle výklenku.
V koutech stály též velike rakve s malou
věžkou uhlavy, kdež byl rozložen dlouhý
bílý závoj; nikdo z přítomných mi ne
mohl jeho význam vysvětliti.

Nahoře okolo zdi celé světnice byla
galerie, na níž bylo turecké obecenstvo,
jehož bylo v celku asi deset hochů a
tři ženy. Dole před zábradlím stáli jsme
my cizinci, jichž se sešel větší počet.

Vrchní derviš otevřel knihu, nahlas
z ní četl a pak mluvil z paměti, jakoby
měl nějaké kázání. Vedle něho seděl starý,
tlustý derviš, který pokyvoval spokojeně
hlavou a za chvíli již dřímal. Když vůdce

domluvil, začali všichni jednohlasně něco
odříkávati; jeden z nich byl předzpěvákem .
odříkal vždy několik vět, vlastně monotoně
zpíval a ostatní pak vpadli do dalšího
zpěvu. Mezi tímto zpěvem přišel jakýsi
turecký důstojník, ozdobený asi osmi
řády, zezul z noh pantofle, vzal je do
ruky, šel k vrchnímu dervišovi, políbil
mu ruku a usedl si vedle něho, na levo.
kamž ho pohybem ruky derviš pozval.

Nyní povstali někteří z dervišů,
odešli do vedlejší místnosti a donesli"
odtud nádobu s řeřavým uhlím. Dali na
ně kadidlo, načež vystupoval příjemně
vonící kouř do vzduchu. Pak zase zpívali.
všichni unisono (jednohlasně), měli při
tom zavřené oči a kejklali se celou vrchní
části těla na všechny strany. Když zavzněl
povel vůdcův kejklali se v před a v zad,
za chvíli, když se rozkázalo, kejklali se
v právo a v levo, což činili stále, bezee.
vší přestávky. Ovšem měli ustavičně zav
vřené oči, jinak by to sotva byli dokázali..
Mezitím docházejí ještě jiní dervišové,
staví se do řady vedle těch, kteří zde
již byli a rovněž se kejklají. Někteří,
jsouce unaveni, stírají si z čela hojně—
se řinoucí pot. Chvílemi přestali zpívati
a zpíval jen vůdce; nápěv byl příliš
jednoduehý, vždy padli o kvartu čili
o čtyři tóny nížeji. Chlapec jest již všecek
bledý, zsínalý, viděti, že ho kejklání
hrozně namáhá a unavuje. Za chvíli když
se tak bez ustání již asi čtvrt hodiny
kejklali, počali najednou hlasitěji zpívati,
pak křičeli, tak že to vypadalo, jakoby se
rozzuřili a hádali. Tu vystoupil jeden
z řady, postavil se do prostřed před
vrchního derviše, a začal odříkati něco
na způsob litanie; vždy něco vykřikl a
sbor hlubokým hlasem odpověděl. Když,
litanii ukončili, zpívali jen dva, jeden
vysokýmtenorem, druhý hlubokým basem,
bez všeho nápěvu, bez souladu; velice
častoopakovalaseslovaMustafaMuhamed.
Náčelník podal vedle sedícímu důstoj—
níkovi knihu a ukázal mu prstem, kde
to je.

Tu odhodili všichni vrchní pláště
a byli nyní oblečeni v bílých košiláclí
a v bílých kalhotech, na nohou měli
bílé punčochy. Všichni si okamžik od—
počali, ale za chvilku již otáčeli se, stojíce
na jednom místě, dokola kolem a řvali
jako zběsilí. Jeden cizinec po druhém.
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se vytrácel. Zachvíli měli (lervišovězelené
.slíny u úst, některý si rval vlasy, jiný
„si trhal vousy, ba zdálo se, jakoby již
chtěli sahati po zbraních, jež byly po
stěnách rozvěšeny ; proto jsem také odešel,
nedočkav konce. Bylo to věru divadlo,
nanejvýš odporně.

Oddechl jsem si spokojeně, když
jsem seděl v kočáře a jel pomalu k pří
stavu. Jeda parníkem do Cařihradu,

prohlížel jsem si polohu města Skutari
a viděl, že leží “na dvou širokým údolím
od sebe oddělených kopcích a že jest
všude mezi domy celý háj pinií a cypřiši.

Abych upokojil divokým řevem der
višů rozrušeně nervy, šel jsem ku Ga—
latskě věži„ kterou si kdysi vystavěli
janovští kupci, dokud zde byli pány.
Nahoru se stoupá po stotřiceti schodech,
ovšem napřed nutno dáti bakšiš pěti
piastrů, což jest asi naše koruna. Věž
_jest kulatá & ozdobena nahoře dvojitou,
pěknými sloupy vyzdobenou galerií. Již
z první otvírá se překrásný rozhled;
..obcliázím okolo cele věže a nemohu

,rozhodnouti, na kterou stranu světovou
jest rozkošnější vyhlídka; ale vstoupám
po dalších třiceti schodech ještě 0 po
schodí výše, ku druhe galerii, kdež nás
vítá & pozdravuje stráž hasičská a —
kavárník. Zajisté byl výborný nápad, že
zde zařídili kavárnu a mezi sloupy dali
veliká okna. Usedl jsem u stolku, popíjel
znamenitou černou kávu a kochal se

„vyhlídkou, nyní docela různou od one"
již jsem měl před několika málo hodinami
z kopce Bulgurlu nad městem Skutari.
Neboť nyní jsme uprostřed Cařihradu,

_ v předměstí Galata, kde jsou krámy a
skladiště cizozemských, zde usedlých
obchodníků, jimž jest velikou výhodou
sousední moře, po němž se jim doveze
všecko zboží. Posezení v této kavárně,
která má jistě nejkrásnější vyhlídku ze
všech kaváren celého světa, bylo rozkošné
a bylo zároveň básnický krásným ukon
čením rozčilujícího, odporného výletu
ku řvoucím dervišům, kteří řevem a
křikem uctíti mínili svého Alláha.

Ignát Zhdnel.

QW “BRE—W3M!

Marnosti a pravá moudrost.
(Dle »Následování Kristan)

Marnost jest, pomijitelné
bohatství vyhledávati,
a v pomijitelný statek
na tomto světě doufati.

Marnost jest. k vysokému se
vznášeti v životě stavu,
bažit po hodnostech, a v nich
hledat marnou světa slávu.

Marnost též jest, hnáti se za
rozkošemi tělesnými,
a to žádat si. co stíhá
v krátku Bůh tresty přísnými.

Marnost jest, na světě sobě
přáti života dlouhého,
ale málo, neb nic hledět
zde si života dobrého.se

Marnost jest, toliko časný
zdejší život milovati,
a o to, co po něm bude
nikdy nic nepečovati.

Marnost jest, těch věcí, které
rychle minou, milování,
a nic nedbati těch věcí,
jež věčné mají trvání.

Marnost, a všecko jest marnost,
u člověka v zemském žití,
kromě milovati Boha,
a jemu věrně sloužiti.

Pravá, největší moudrost jest:
povrhnouti světa zbožím,
a snažit se jedině, po
nebeském království Božím.

F. Vrátil.

&% <%
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Jubilejní slavnosti na Svatém Kopečku. a
íky Bohu, dopadly slavnosti
tyto 5k v ě le, podporovány
jsouce nádhernou pohodou
& tichým počasím. Po celý

slavnostní týden byl veleehrám Rodičky
Boží svatokopecké věřícími přeplněn,
největší nával ovšem byl o nedělích
8. a 15. září. K památnému jubileu
vyzdoben chrám uvnitř i zvenčí nádherně
květinami a guirlan
dami, jakož i draho
cennými látkami.
Oltář Rodičky Boží
skvěl se zlatem astří
brem,aozářenbylsty
světel, což zejména
večer úchvatný
poskytovalo pohled.
I celá obec oděla se
slavnostním hávcm,
postaveno pět bran,
nejkrásnější s obra
zem svatokopecké
Královny, před ko
stelem s nápisem:
>>ZdrávasKrálovnol<<

Počátekslavnosti
učiněn v sobotu 7.
září slavnými nešpo
rami. Večer měl vdp.
probošt lšoh. llendl
uvodní kázání v ko
stele, v pravém slova
smyslu lidem nabi
tém. Po požehnání
byl slavný průvod poutníků se světlykolem
kostela. Vneděli na svátek Narození Panny
Marie přišli tisícové na Sv. Kopeček, aby
přítomni byli slavnostnímu kázání, které
měl nadšený kazatel Dr. Frant. Jániš,
c. k. univ. professor, a pontifikální mši
sv., kterou celebroval Jeho bisk. Milost
nejdůst. světící biskup Vilém Blažek,
který také odpolední požehnání udělil.
Po celou oktávu bylo denně kázání
a pontifikální mše sv. Dostavilo se pět
prelátů řádu premonstr. s generálem
řádu v čele, i nejd. věrná kapitola
olomoucká vyslala své pontifikanty.
Věřící hojným počtem přistupovali ke
stolu Páně. Vrchol slavnosti byla však
neděle I5. září, svátek Jména Panny

Škola B. 8. P. 1907.

.,.,x
_,.

! liší
Marie, vlastní jubilejní slavnost koruno.i
vační. Již v předvečer docházela četná
procesí s kněžími, mezi nimi i poprvé
přišly obě Marianske družiny, mužů i žen
z Opavy, vedené dp. Skalským S.J., které
slavnostně jsouce uvítány a promluvou
vdp. probošta pozdraveny obětovaly
velké stříbrné srdce Rodičce Boží svato
kopecké.

O 6. hod. večer
měl kázání vdp.
probošt, potom vedl
slavný průvod pout—
níků se světly kolem
kostela. Jak úchvatné
to divadlo. Přes 20
tisíc poutníků v prů
vodu se světly;
hudba hrála, zvony
zněly, střelba duněla,
kostel i klášter i dě
dina osvětlená, ohno
stroj vypuštěn, vše
to zvěstovalo širo
širému okolí, že na
stává vcliká slavnost
korunovaná Krá
lovny svatokopecké.
Dlouho užíval shro
mážděný lid pře
krásného toho po
hledu, i v okolních
dědinách. a zejména
v Olomouci kochali
se přečetní pohledem

na ozářený Svatý Kopeček. V neděli od
3. hod. ráno slouženy mše svaté.
K 9. hod. přijel Jeho lšxc. nejdp. kníže
arcibiskup olomoucký a byl u brány
uctivě přivítán. Potom ve slavném prů
vodu uveden jsa do velechrámu, byl
přítomen velkému kázání, které měl
výmluvný kazatel nejdp. arciknčz z Vel.
Týnce Dr. I. Láska v kostele. Mezitím
bylo druhé kázání české v nádvoří, kde
před tisíci posluchačů slávu Marie Panny
svatokopecké hlásal nadšený člen kon
gregace Nejsv. Vykupitelefz Ccrvcnky,
a v kapli sv. Anny po německu kázal
překrásně vdp. superior kn. arc. semináře
Alois Demel tísnícím se Němcům. Po
kázáních sloužil ndp. arcibiskup slavnou

20
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pontifikální mši sv., při níž překrásně
zapěli pp. bohoslovci olomoučtí. Po mši
sv. byl sv. Obraz podáván“ k políbení,
což trvalo až do 3 hodin, kdy Jeho Exc.
p. arcibiskup mčl překrásné kázání
0 korunováni Rodičky Boží na nebi
a na zemi. Po litaniích hnul se průvod.
Ač počalo pršeti šlo se přece ven.
Mnoho spolků s prapory, dvojí hudba,
na 200 družiček, členové třetího řádu
zahájili průvod. Po té šli řeholníci: dpp.
kapucíni, dominikáni, redemptoristé, a
jesuité, řeholní kanovníci premonstračtí
se svým opatem ]. M. Mcth. Zavoralem
v čele. Nyní nesen zázračný obraz na
vkusných nosítkách střídavě odc všech
duchovních.„ Nad sv. obrazem, nesli
baldachýn pp. řezníci olomoučtí. Za
nosítkami kráčelo duchovenstvo světské,
kaplani, faráři, děkani, arcikněží, ka
novníci, dva světící biskupové v mitrách
a Jeho Exc. nejdůst. arcibiskup v mitře
a s berlou. Za ním šel velecténý pán
místodržitelskýrada Sedláček z Brna
schotí, jehož přítomnost zajisté nejlepší
dojem na všecky učinila. Průvod se pro***

Růže
Růži z keře růžového
chce-li trhat naše ruka,
musí trnu bodlavého
při tom pocítiti muka.

Podobně, kdo uchvátiti
chce růži nebeské slávy,
zde též musí zakusiti
mnohých útrap trn bodlavý.

Růži nebeského blaha
nelze lehce utrhnouti,
marná. jest každého snahu
ji bez bolu dosáhnouti.

Proto trpělivě nesme
muky trnův utrpení,
ve svých mukách tím se těšme,
růže bez trnů že není.

Vzpomeňme na život Krista,
trnů utrpení plný;
on je k nebi cesta jistá,
ale posázená trny. *

déšť musel omeziti na kryté ambity.
přes to však byl velkolepý. Na 96 knězi
doprovázelo obraz Rodičky Boží a lidu
bylo na 50 tisíc.

Jaká to sláva, jaké to nadšení!
Nezapomenutelným zůstane den ten všem,
kdož zde přítomni byli. Po slavném >Te
Deuma a sv. požehnání dával se zase
svatý obraz líbati, což trvalo až do
pozdní noci. V pondělí slavným Requiem
ukončena byla překrásná a památná
slavnost jubilejní, která dokázala, jak
drahým jc Svatý Kopeček lidu našemu,
a jak lid nás posud Rodičku Boží ctí a

_a vzývá, a tím také svou katolickou
víru vyznává. Dej Bůh, aby milosti ze
studnice Boží čerpané hojného přinesly
užitku pro spásu všech. Slavnosti minuly
bez nejmenší nehody a v úplném pO-'
řádku, začež vřelé díky Bohu!

I přečetní čtenářové »bkolyc, kteří
se jich súčastnili, se zajisté na Svatém
Kopečku-potěšili, a zajisté přijdou zase,
aby korunovanou Královnu Moravy
uctili a poprosili.

***-15

& trny,
Trní my se nelekejme,
jež v cestě je nasazené,
cestou utrpení spějme
za Kristem, v nebe blažené.

“Kristus Pán měl svoji hlavu
věncem z trní ozdobenou,
tak vešel v nebeskou slávu,
všemu lidstvu připravenou.

Kristus lidstvu ukazuje
svým životem, smrtí svojí,
nebe ten že uchvacuje,
kdo proň trpět se nebojí.

Proto trpme, trpme rádi
pro růži slávy nebeské,
jejížto slast nám nahradí
útrapy, trny pozemské.

Muky trnů zemských strasti
prve zakusit musíme,
pak růži nebeské slasti
teprve utrhnout smíme. F. Vrátil.
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Obrázky z katolických missii.
Podává MAXMILIAN \VEINBERGER.

XXIII. Cesta k nemocnému.
Obrázek z missíí mrzi protestanty.

V předvečer slavnosti Božího Těla
-—---vypravuje missionář P. A. Meier
když se blížila půlnoc, byl jsem vy
burcován ze spánku. Přišel posel, aby
mne zavedl k nemocné. Nemocná, šest—
náctiletá to divka, bydlela v osadě dvě
hodiny vzdálené. Ještě zavčas napadlo
mi, že poslední pošta, která město s ná
dražím spojuje, krátce po půlnoci se
do města vrací. Vozmo dostane se člověk
rychleji k cíli. Letmo Spěchám na poštu.
Poštovský právě odstrojoval koně. —
»Bedřichu; pravím, »zapřáhni ihned
jednoho koně k lehkému vozíku a zajeď
ke kostelu, musím v H. zaopatřiti ne
mocnou. Ostatní vyjednání s pánem
zítra<<. »llned pane faráři,<<praví Bedřich,
»jsem za chvilku na místěc

Zatím vzal jsem velebnou Svátost
-ze svatostánku, vložil do bursy, bursu
zavěsil okolo krku a uschoval pod
svrchník. V krajinách většinou 1;)rotestanty
obydlených nesmí se velebná Svátost
nosit veřejně. Pan učitel, který bydlí
vedle fary, byl rovněž klepáním a vo—
láním poslovým ze spánku probuzen,
protřel si právě oči, aby zvěděl příčinu
nočního povyku. Uslyšev oč se jedná,
připojil se dobrovolně k noční výpravě.
Přišel konečně i Bedřich. Vystoupil jsem
tedy s učitelem na vůz, posel sedl si
vedle kočího na kozlík.

Byla nádherná letní noc. Ticho
vůkol široko daleko. Bylo slyšeti jen
lehký dupot koňův a jednotvárný šustet
vozových kol. Když jsme zabečili do
křoví silnici lemujícího, poskytlo se
nám zvláštní divadlo. 'l'isíce svatojanských
mušek poletovalo kolem, jakoby byly
chtěly Spasitele ve způsobě chleba ukry—
tého pozdraviti. Nikdy před tím ani
po tom neviděl jsem tolik těchto svítících
zvířátek pohromadě. Mlčky jeli jsme
dále lesem i polem.

V malé vzdálenosti od domu nemo—
cné vůz se zastavil. Zbytek cesty bylo
nám vykonati pěšky. Rychle spěchali
jsme dále. Když už jsme blízko u cíle
byli, najednou pozoruji, že ztrácím půdu

pod nohama a než bys napočítal »pěta,
vězím až po hlavu “v hluboké kalužmě.
Milý čtenáři, spanilá čtenářko, věř mi,
že nepřeháním, ale čirou pravdu mluvím.
Na okamžik jenom pozbyl jsem vědomí,
brzy však poznal jsem své smutné po
stavení a vyškrábal jsem se napjav
všecky síly, na pevninu. Ze šatu mi
tekla voda potůčky na zem, boty byly
plny vody a nezbývalo než zouti je a vodu
vylití. Přes to šlo se dále. Oba společ—
níci, kteří byli očitými svědky mé ne
hody a pod koží se možná usmívali,
kráčeli přede mnou. Vy, moji drazí,
kteří tyto řádky čtete, možná se také
usmíváte. Pro mne a za mne, nemám
vám to za zlé. Směšným bylo mé posta—
vení skutečně, ale věc mohla skončiti
pro mne dosti povážlivě.

Ve stavu nikterak závidění hodném
vstoupil jsem do obydlí nemocné. ———
Pozdě! Před hodinou právě usnulo dítě
v Pánu. Tak byla tedy všecka námaha
nadarmo! 'l'ruchlící rodičové klečeliu smr
telného lůžka své dcery. Zde byl bych
sobě přál míti zázračnou moc Ježíšovu,
kterou kdysi k životu vzkřísil dcemšku
Jairovu, zde byl bych rád s ním zvolal:
»Děvečko, vstaňťa Ve své vlastní nicotě
nemohl jsem však učiniti více, nežli za
nebežku se modliti a rodiče těšiti. Mne
samého těšila myšlenka, že hodně nezka—
žené dítě svou duši do rukou Stvořite—
lových bylo vrátilo.

Když otec uslyšel o mé nehodě,
dal mi několik vlněných houní do vozu.
Mlčky zabalil jsem se do nich, mlčky
jeli jsme domů. — Pro mé zdraví nedo—
brovolná ona koupel zlých následků
neměla, toliko můj zánovní svrchník
utrpěl škodu citelnou. Nečistá voda v ka
lužině působila zhoubné najeho zevněj
šek, tak že jsem se potom jenom ve
všední dni mohl v něm odvážiti, jak
říkáme, mezi lidi.

l)vě hodiny mohl jsem ještě odpo
čívati. () 5 hodinách ráno musil jsem
větší část noční cesty _opčt vykonati,
abych ve filiální osadě mohl míti služby
Boží. Potom slavili jsme ve farní osadě
památku ustanovení Nejsvětější Svátost

20'
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oltářní. Odpoledne téhož dne, avšak
i později, často byla řeč o tomto nočním
zaopatřování. Průběh noční oné cesty
byl příliš vážný, než aby se byl hovor
jedině o směšně oné příhodě otáčel,
nicméně však i o ní učiněna tu i tam
zmínka a pak ovšem jsme se i zasmáli.
Ostatně i takové případy, vlastně nehody,
mají ve smíšeném území ten účinek,
že přítulnost k duchovnímu stoupá. V lásce
však a důvěře katolíků spočívá i síla
missionářova v krajině protestantské.

»XXIV. Od této chvíle blahoslaviti
mne budou všichni národové.<<

Tato slova, která nejsvětější Panna
ve svém »mágnificat<<pronesla, připadají
nám na mysl, kdykoliv čteme, kterak
nevěřící,pohané i mohamedáni své útočiště
k Marii berou. Takový případ vypravuje
nám jistá. missijní sestra z ()mdurmanu
ve východní Africe.

Před krátkým časem obdrželi jsme
od Msgr. Pighi ve Veroně krásnou sochu
Neposkvrněného Početí darem. Můžete
si mysliti naši radost z tohoto nám tak
milého a cenného daru! Nyní postavíme
v naší nemocnici místo malé sošky Rodičky
Boží, která tam dosud stála a kterou
naši dobromyslní domorodci za její dceru
měli, sochu novou. Přemilé Rodičce Boží
zasvětily jsme svou činnost, pod její
ochranou pracujeme, ona také práci
naši'požehná a vyplní naše vroucí přání,
abychom totiž nešťastným černochům
mohly něco dobrého prokázati.

Minulý týden přišly k nám tři moha—
medánské ženy a prosily snažně, aby
se na naši »velkou panía podívatí mohly.
Zavedly jsme je k malé soše Neposkvr
něného Početí, která stojí v pracovně.
Zeny nebyly však spokojeny, ježto podle
jejich mínění to není ona paní, které
chtějí své prosby přednášeti, tato zde
je prý příliš malá. Ježto nechtěly od
své prosby ustoupiti, nezbývalo nám
než zavésti je do kostela.

Prve nežli dovnitř vstoupily, položily
na práh své svrchní roucho a zvolaly
jednohlasně: »S dovolením, s dovolením !<<
Snad očekávaly, že je někdo představí.
Když však pozorovaly, že se nikdo k
tomu nemá, odhodlaly se konečně vstou
piti. Pozorovala jsem na jejich obličejích
výraz bázně a překvapení zároveň. l)ojala

je zajisté okolnost, že se octly na místě
tak tichém a posvátném. Zavedla jsem
je k soše neposkvrněné Panny a poklekla
jsem potom před nejsvětější Svátosti,
abych se pomodlila._ Brzy však byla
jsem z modlitby vyrušena; všechnu meji
pozornost obrátily na sebe hlasité avroucí
modlitby oněch třížen. Byla jsem zvědava
co asi mluví a proto jsem poslouchala.
»Velká paní,< pravila jedna, pozvedajíc
rukou svých k obrazu, »velká paní,
vysvoboď mou dceru od jejího 1nuže.<<
A ostatní dvě ženy opětovaly tutéž
prosbu bezmála dvacetkrát, vždy _žlvěji
a důrazněji. Rovněž podivný byl jejich
slib: »Velká paní,< volaly, »vyslyšíš-li
nás, přineseme ti kadidlo, svíce a živé
jehně, aby jsi je mezi své chudé rozdě
lilax

Když se byly pomodlily, vstaly
všechny tři, pozdravily nejsvětější Pannu
srdečně a rozloučily se s ní slíbivše, že
po devět po sobě . následujících dní
přijdou opět. Nejstarší z nich mi potom
vypravovala, že má jedinou dceru, kterou
miluje jako oko v hlavě. Před krátkym
časem ji provdala. Z počátku šlo všecko
dobře, ale brzy bylo jinak. Muž J_l'bll,
spílal jí a trýznil ji všelijak a učinil ji
svou otrokyní. »Ach tato starost mne
velmi trápí,<<pravila zarmoucená matka,
»míti jednu jedinou dceru, která veškerou
mou radostí jest, kterou jsem pečlivě
a pracně byla vychovala, která kvetla
krásou a zdravím, & viděti ji sešlou
a hubenou, to je pro mne bolest nesne:
sitelná.<< l'bohá stařena, jak bych jí
byla ráda pomohla!

Jednoho dne přišlo k nám asi deset
žen pro léky a když je obdržely, chtěly
také viděti »naši matku, velkou paní,“
ježto prý její pomocí mají zapotřebí.
Ukázaly jsme jim tedy sochu nejsvětější
Panny a všechny ji prohlížely s největší
pozorností. »Je to opravdu ona velká
paní, která tolik milostí udílí?<< tázaly
se »a je skutečně vaší matkou? kdy pak
vám poslala svůj obraz? Kde “pak pře—
bývá? Píše vám také ?<<ajine podobné
otázky. Odpovědčly jsme jim, že tato
paní jest matkou nás všech a že bydlí
v nebi, kam ivmy po tomto životě při
jíti doufáme. Zeny poslouchaly všecky
s velkým zájmem a jedna z nejstarších
přerušila nás řkouc: .»Ale proč pak my
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o tom nic nevíme? Máme tu žiti jako
zvířata, aniž jsme o těchto krásnych
věcech slyšely? Proč pak jim nevyučujete
i nás, abychom i my mohly s vámi do
nebe k naší matce všech přijíti? Hle,
myjsme skoro nahy, my na nic nemyslíme
než na jídlo a naše děti, a nikdo k nám
nemluví o oné krásné paní, která, jak
pravíte, i naší matkou jesth

Po všech těchto otázkách a po
Zháll'lkáCllzačaly všecky mile matce Boží
vykládati rozdivné své záležitosti a potřeby
a nás to skutečně velmi dojalo, když
jsme viděly, jak jsou zcela v modlitbu
svou pohříženy, jedny ukazujíce své
choré údy, jine prosíce o zdraví svy-"ch
ditek aneb té neb oné milosti sobě
vyžadujíce. A nejsvětější Panna shlédne
zajisté blahosklonně na jejich dětinnou
důvěru a vyslyší je dadouc jím pravé
zdraví duševní. Take my přejeme si toho
snažně a spojujeme i naše modlitby
s prosbami našich ubohých mohamedánek.

XXV.Skutky milosrdného samaritána
mezi černochy.

Jednoho večera — vypravuje jisty
missionář z missíjní společnosti sv. Josefa
v Mill Hillu v Africe — seděl jsem
unaven po námahách toho dne, na
verandě missijního domu, abych si trochu
odpočinul. Ale toho odpočinku je zde
mezi černochy velmi na mále, missionář
má- byti stále na to připraven, že mu
potřebného oddechu nebude dlouho do—
přáno. 'l“ak i dnes. Sotva dechu popadaje
přichází můj kuchtík a volá na mne:
»Otče, právě bylo děvče, které má spavou
nemoc, od svých příbuzných pohozeno.
Vyhodili je do vysoké trávy u silnice;
() otče, zachraňme jí3<<

Vstal jsem ovšem ihned a pospíšit
jsem k našim lidem, kteří právě ke
společné večerní modlitbě byli shro
mážděni. Sdělil jsem s nimi, co se stalo,

& tázal jsem se, kdo by byl ochoten,
neštastnici vyhledati & ještě dnes do
našeho domu dopravili, aby snad V “001
se nestala kořisti dravé zvěře. Hyli
všichni ihned hotovi bohumileho podniku
se súčastniti. Vydali jsme se tedy na
cestu k místu neštěstí a můj kuchtik
nás vedl.

Za dobrou půl hodinu nalezli jsme
mladé děvče ve trávě ležící, bez oděvu
hubene a vyzáblě jako kostru. Strašna
nemoc byla je tak dodělala. Obličej
byl pokryt blátem a krví, která tekla
z úst & nosu. Zlirozili jsme se všichni
tohoto pohledu a byli jsme hluboce
dojati. Opatrně vzali ji dva z našich
lidí na ramena a zanesli domů. Cestou
potkal nás známy mne anglikánský
duchovní a divil se neobyčejně obětavosti
našich křesťanů.

Když jsme pozdě večer na stanici
přišli, ustlali naši lidé lůžko pro neštastnici,
rozdělali oheň, aby ji chránili před
zimou; jiní přinesli vodu, aby ji očistili
a občerstvilí. Konečně otevřela oči, ale
nemohla již nic říci. l.)ověděli jsme se,
že vyučování ve sv. náboženství byvala
přítomna a proto neváhal jsem uděliti
jí křest svaty'. Předpokládul jsem totiž,
že by jistě vroucně oň žádala, kdyby
mohla.

Několik hodin po tom dotrpěla.
Nyni spí spánek věčny, ale duše její
probudila se k blažené—muživotu, jehožto
brány se jí milostí křtu sv. \; poslední
hodině otevřely. A komu to má co
děkovati? Ty jsi to sám nyni slyšel,
mily čtenáři, milosrdenství svych spolu—
bratří. %toho pozmiváš, kterak i černoch
dovede prokazovati lásku k bližnímu.
To však jest zároveň důkazem, jak kře—
sfanství všude s ctnosti jest nerozlučně
spojeno a jí i mezi lidem nevzdělanym
a surovým k nejkrásnější přivádí rozkvětu.
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Různé zprávy.
Nové opatství. Před několika lety

byl zřízen v littalu, v jižním Bavorsku
nový klášter benediktinský a to hlavně
štědrosti barona Kramer—Kletta.Nedávno
povýšil sv. Otec Pius X. dosavadní
tento převorát v opatství a převor dp.
.P. Villibald Wolfstein stal se opatem.
Klášter jest blízko horní Ammergavy,
kdež se provozují světoznámé pašijové
hry.

Žaponaká poselství. Deposud do
stavilo se ku sv. Otci třikráte slavnostní
poselstvo ze Zaponska. Ponejprv byli
u papeže
šlechticů vyplulo 20. února 1582 v Žapon—
sku a teprve 1. března 1585 dOpIulo
do Livorna, odkud, pak byli vedeni ve
slavnostním průvodu do Říma. Poselstvo
toto nemělo žádného vysledku, protože
brzy na to vypuklo v Žaponsku veliké
pionásledování křestanstva Druhé po
selslvo vyplulo 28. října 1613 a dostihlo
Bím 29 října 1615. Tehdir bylo v celku
100 Žaponců, jež papež Pavel V. přijal
ve veřejné slavné audienci. V srpnu
letošího roku dostavilo se třetí poselstvo
žaponské, jež přijal papež Pius X.
očekávaje je ve trůnním sále. Na fran
couzské osloveni vysláncovo odpověděl
svatý Otec řečí italskou. V listě, jejž
odevzdal vyslanec, ubezpečuje mikado
(císař žaponský), že vláda vždy bude
přáti katolíkum. Nyní je v /aponsku
33 domorodých a 2113eViOpských kněží
katolických. tlhrámů katolických je 145,
kaplí 1917. Zájem je velký pro naši
svatou víru, snad dá tedy Bůh, že
dočkáme se v této zemi dobrých výsledků
našich horlivých missionářův.

Katolická universita v Belgii.
V Belgii jsou v celku čtyři university,
a sice dvě státní, jedna v Lutichu, druhá
v (frontu,mimo to jest katolická v Lovani
a zednářská v Brusselu. Obě státní
university dostávají ročně od státu šest
milionů korun, katolická a zednářská,
jakožto soukromné, nedostanou žádné
podpory. V Belgii je zaveden způsob,
že obdrží nejvýbornéjší studenti státní

(:::—“2:3
.

ehoře XIII. Pět mladých

C:)

stipendia na cesty; v posledních 17 letech
(od 1890 do 1906) obdrželo tuto podporu
z university lovaňské 118 studujících,
z obou státních 83 a ze zednářské 41.
Katolická universita má nejvíce poslu—
chačů; v posledních třech letech měla
universita v Lutichu 382/1., v Gentu 21.31,
v Brusselu 2617 a lovaňská 544-3 studu
jících. Protože je v Brusselu radikálně—
socialistické obecní zastupitelstvo, dává
zednářskétamější universitě roční podporu
225 tisíc korun; lze tedy viděti zvláštní
zjev, že v zemi, kdež již po 27 let mají
katolíci vládu ve svých rukou, přispívají
katoličtí poplatníci 258 !( ročněna každého
zednářského universitního posluchače,
kdežto katoličtí nedostanou ani haléře.
Ve třech provinciích belgických, kde
mají radikální socialisté většinu, dostávají
zednářské a beznábožské školy státní
podporu, ale v šesti ostatních provinciích,
kde mají většinu katolíci, nedostávají
katolické školy žádné státní podpory.
Neřekneme, že je to nemístná tolerance?

Dojemná slavnost. V Brandýsu
nad Labem oslavil sedmý dragounský
pluk, který je tam posádkou velmi
slavně narozeniny našeho císaře pána
dne 18. srpna. Na cvičišti byla sloužena
mše svatá, kterou sloužil novokněz
Arbogast hrabě Attems, který sloužil
dříve u tohoto pluku po osm let jako
poručík a nadporučík. Před čtyřmi lety
vystoupil z vojska, šel do bohosloví,
kdež byl letos vysvěcen na kněze.
Dojemný byl okamžik, když po mši
svaté poklekli všichni důstojníci avšechno
mužstvo a novosvěcený kněz udělil jim
novokněžské požehnání.

Benediktini. Rád benediktinský má
nyní 155 klášterů a 5920 členů. Opatů
je 86, z nichž je 46 Němců (k nimiž
ovšem čítají i ('.echy.) Celý řád jest ioz
dělen na lt iůzně pojmenovaných kon—
gregaci, u nás jsou dvě: svatého Josefa
a Neposkvrněného početí Panny Marie.
Pi imasem benediktinského řádu jest opat
Hildebrand hrabě Hemptinne, opatusva—
tého Anselma v Rímě.

(22:22:22
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Dikůvzdáni
božskému Srdci Páně.

Z Eorážďovic. Ochrana.přednakažlivou
nemocí. Octnuvši se při konání svých povinnosti
v domě nakažlivou nemocí stiženém, pocítila jsem
záhy na sobě příznaky téže choroby. V úzkosti
své vzala jsem útočiště k nejsv. Trojici, s Jejímž
přispěním v krátké době příznaky epidemie zanikly.
Z vděčnosti za tuto pomoc vzdávám veřejně díky

??:

Z Polomi u Konice. Plníc svůj slib
učiněný vzdávám díky božskému Srdci Páně
_a Panně Marii, Matce ustavičně pomoci za. vy
slyšení proseb v důležitých potřebách. S. Fr.

Z Vacen0vic. Vzdávám vroucí díky
božskému Srdci Páně, jež jsme ve smrtelných
úzkostecb prosili, Panně Marii a. sv. Antonínu za

volajíc z hloubi duše: )Sláva budiž Bohu ()tci,
Synu i Duchu sv.!a

přímluvu a sv. andělům strážcům za. zachránění
dítek od uhoření při ohni jenž strávil dům náš.

B: St.

Ucta svatých andělů strážných.
(Hlavní úmysl.)

ak krasný jest tento viditelný svět, jejž Bůh všemohoucím slovem svým
z ničeho byl učinil. Jak velebna jest obloha posetá zářícími hvězdami,
ozářena jasným sluncem anebo l,)ledosvětlým měsícem! (jo to rozrmmitých
tvorů na zemi, v mořích i v podzemí! Kdož _je všecky sčítá? A což

teprve Dovážíme-li, že Bůh dobrotivý nade všemi tvory na zemi ustanovil panem
člověka, jejž k obrazu a podobenství svému stvořil! .lestiťčlověk bytost sestávající
z těla & nesmrtelné duše, čímž spojuje takřka tento viditelný svět s neviditelným,
důchovým světem. Víme, že Bůh všemohoucí kromě tohoto viditelného světa,
stvořil i neviditelný, totiž anděly. kteří jsou pouzí duchové, majíce dokonalejší
rozum a lepší vůli než mý lidé. Mínímc tuto anděly dobré, kteří v milosti Boží
setrvali; o těch pak, kteří zpyšnivše zavržení byli, tuto nechceme mluvm; jsout'
beztak našimi úhlavními nepřáteli. Andělý stvořil Bůh ke své slavě a službě, aby
se mu klaněli, jemu sloužili, jej milovali a také nas lidi na zemi ostříhali. 'Ifak
svědčí neklamné slovo Boží: »Toto praví Hospodin: Aj! Ja pošlu andělasvěho,
kterýž by šel před tebou a ostříhal tě na cestě a uvedl tě na místo, jež jsem ti
připravil<< (2. Mojž. 23, 20.) Bůh tedy posila anděly své k nám; ?. rozkazu
Božího střeží nás tito dobří přátelé naši. Vzpomeňme jen na mladého '.l'obiaše,
jak se mu dobře šlo do Rages pod ochranou sv. Rafaela! lídož by si nepřál
takového průvodce? A máme jej u sebe. nevidíme jej, protože je duch,_ale víme
bezpečně, že jest blízko nás. Tak svědčí 1 sv. apoštol Pavel, vykládaje v listu
k židům 0 andělích. Praví: »chsou-liž všichni služebnými duchy, těm na pomoc
odeslanými, kteří spásu za dědictví přijmou?<<A komu slouží? Nejen Panu/Bohu,
netoliko Pánu Ježíši, i nám, každému z nás slouží, totiž nás chraní,_m-.ts sílí,
povzbuzují k dobrému, dávají nam dobré vnuknutí, milují nás, mají péči o naše
spasení, varují nás před nebezpečenstvím hříchu. Anděl Boží chraní tě v domě
otcovském, jde s tebou do světa, provází tě od kolébky až ke hrobu, ba 1,za
hrob až ke trůnu Božímu, pořad učí, střeží tě, napomína a varuje. Jak krasně
o této ochraně mluví Písmo svaté! »Andělům svým přikázal o tobě, aby tě
ostříhali na všech cestach tvých. lýa rukou uchopí a ponesou .tě, abys snad
() kamen neurazil nohou svých.<<(Zalm 90.) Veliká 'a nesčetna jsou dobrodiní,
jichž nam andělé dobří prokazují po celý náš život. Než to není, vše! ,

Oni též i modlitby naše Pánu Bohu přednášejí a za nas _u Boha prOS1,
jsou našimi orodovníky. Anděl postavil se před oltářem maje kaditelnici zlatou,
i dano mu zapalů z kadidla mnoho, aby položil modlitbu všech svatých na ollař



zlatý, kterýž jest před trůnem Božím. ] vstoupil dým zápalů z modliteb svatých,
z ruky anděla před tváři Pána. (Zjev. sv. Jana 8.) Kdykoliv se modlíme, nebo
postíme, nebo almužnu dáváme ve jménu Božím, vše anděl Páně zvěstuje v nebi,
jak dosvědčil Rafael '.l'obiášovi. Ani v poslední chvíli, kdy nejvíce pomoci potře
bovati budeme, kdy nás všichni naši opustí, neopustí nás dobrý anděl strážný a
chrániti nás bude proti zlým duchům, a až duše naše odloučí se od těla, ponese
ji jako duši Lazara, do lůna Abrahamova, do nebe.

'|“u již třeba se vážně tázati s Tobiášem: Co jim, těm andělům, za to
hodného budeme moci dáti? Jak se jim odměníme za všecka ta dobrodiní? A svatý
Bernard odpovídá: Uctivost za jeho přítomnost, vděčnost za jeho dobro—
činnost, důvěru za jeho ochranu. Blah. Klement l—lofbauer,kdykoli na cestách
přišel do vesnice, smekl pokrývku s hlavy na počest andělů strážných oněch lidí,
kteří tam bydleli. Buďme i my pamětlivi této přítomnosti andělské, vzdejme všude
úctu sv. andělům strážným, a tím vystříháme se mnohých hříchů. Hned ráno při
modlitbě pros anděla dobrého za ochranu, a tím mu vzdáš také dík za jeho
dobročinnost. (Ji jak lépe odměníš se andělů strážci, než když dáš pozor na jeho
dobrá vnuknutí, poslechneš hlasu jeho, když budeš živ, jak chce Bůh tvůj a když
ve svatém obcování setrváš až do skonání. Kterak bychom neměli důvěry k tako
vému příteli nebeskemu; jest dobrý, svatý, mocný! Čím upřímný přítel příteli,
tím jest nám anděl strážce. Důvěru tuto dáme najevo vroucnou prosbou v po—
kušeních, v nebezpečenstvích, v zármutcích a ve všech potřebách našich. Milujme
vždycky anděla strážce, poslouchejme napomenutí jeho, neuzavírejme srdce svého
výslraze jeho, dbejme jeho hlasu, vzývejme jej o pomoc a ochranu každodenně,
a anděl Boží nás neopustí, bude při nás, bude za nás před trůnem Božím se
přimlouvati, aby nás Bůh dobrotivý sílil milostí svou, abyChom v dobrém, ve
ctnostném obcování setrvali až do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválili
Boha ustavičně.

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým 'ly 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 celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené 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 'l'i je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu za
vzdávání povinné úcty ke sv. andělům strážným 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! zacl'íraň církev, říši rakouskou, vlast naši 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 plno
'mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp 300 dní. Pius IX. 1851)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

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

Heslo apoštolské: Šířiti úctu ke sv: andělům strážným.

Úmysl v listopadu: Zpovědníci & správcové duší.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Příloha »Skoly B. 8. P.: c. 10.

Úmysly apoštolátu modlitby.
V říjnu modleme se za úctu svatých andělů strážných.

(Ustanoven & žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

mne ( Na. slavnost.: Umysly: )
1 U. Sv. Remigia, bisk. (533) —Ždár pobožnosti růžencové.Piobuzení

ducha křesťanského. Odevzdání se do vůle Boží. I áska k chudym.
2. St. SV. Hildegardy, p. (1179) —»-Setrvání ve víře. Pobožnost ke svaté

. rodině. Sjednocení katolíků. Rozšíření katol. časopisů. Nemocní. j- otec.
3. C. Sv. Diviše, b. m. (273) Dar pravé moudrosti. Rozšíření dobreho

katol. tisku. Smíření manželů. Svornost a jednota v domě. Studující.
4. P. Sv. Františka Seraf (1226) ——Císařakrál náš ll'l.řádsv. Fiantiška.

Katol. missie v zemích severních. Vychov a zaopatření sirotka. "[lodiče.

5. S. Sv. Placida a spolumuě. ř. sv. Ben. (54-1). — Řád benediktinův. Rozšířenivírykatol. TP.Mathon. POhl'ddl'llsvětem Nabozněu chommmladeže

6. N. NeděleXX po sv. Duchu. Sv. Růžence. — Vítězství sv. církve Katolické
učitelstvo. Křesťanské dělnictvo. Společnosti řeholní. Jednoty panen.

7. P. Sv. Justíny, p. m. (3. stol). — Statečnost u vyznánivírv. Čteníživotů
, svatých. Rozšíření víry Kristovy. Obrácení nevěrců. T rodiče. Jednota.8. U. SV. Brigity, vdovy (1373) Úctak nejsv. Svátosti. Apoštolátdobrěho

příkladu. Hledání království Božího. Pokoj a mír ve vlasti naši.
9. St. Bl. Gunthera, poust. (10/15) — Duchovní rodina. Umírající. Svornost

v národě našem. Katol. poslanci. % opat G. K. Trpělivost v soužení.
10. Č. Sv. Františka Borgiáše, řeh. (1572) ——Tovaryšstvo Ježíšovo.

Povolání ke stavu kněžskému. Služebná v městech. Nedělní klid. Jfotec.
11. .P. Sv. Germana, bisk. (407) — Velepasty'řovénaši. Ucla svatého kříže.

Duch lásky. Zamezení opilství. Ochrana mládeže. Umírající. Jr kněží.
12. S. Sv. Maximiliána, bisk. m. (283) — Dar křesťanskésíly. Katolíci na

rovníku. Snášelivost u uveřejném životě. Výchov a zaopatření sirotka.

13. N. Neděle XXI. po sv. Duchu. SV. Eduarda, kr. (1066) — Obrácení
Anglie na víru katolickou. Rozřešení dělnické otazky. Přemáhání pokušení.

1/1.. P. Sv. Kalixta, pap. m. (222) ——Sv. Otec Pius X. Napravení pohoršení.
, Dar bázně Boží naší mládeži. Katol. spisovatelé. Za požehnání. '( otec.

15. U. Sv. Teresie, p. řeh. (1585) — Obnova ducha řeholního. Za ochranu..
Láska k chudým. Rád karmelitek. Bratrstvo sv. škapulíře. Nemocní.

16. SL. SV. Havla, opata (624). — Povolání k řeholnímu životu. Zamezení
mnohy'm hříchům. Spása křest. mládeže. Obrácení odpadlíka. Ý sestra.

17. Č. Sv. Hedviky, vévod. (1243) — Utlačovaní katolíci. Dar trpělivosti.
Dar pravého umění. Opuštěné vdmy Křesťanská síla Hojní kajicníci.

18. P. Sv. Lukáše. evang. Páně (90) — Porozumění sv. evangeliu. Kněží
v duchovní správě. Následování Krista Pána. Dobrodincové. Dar lásky.

19. S. Sv Petra z Alkant., řeh. (1562) — Za dar kajícnosti. Apoštolát
modlitby. Dar střídmosti. (Jeskě služby Boží ve Vídni. Smíření manželů.

20. N. NeděleXX11.posv. Duchu Posvěoení chrámů Páně. — Úctakdomu
Božímu. Svěcení dnů Páně Žabránění mnohým hříchům. Dobrodinci.

21. P. Šv. Uršuly a spoludr. (238) Řád uišulinek. Boj proti nestřídmosti.
Missie mezi pohany. Obrácení hříšníkův Dar bázně Boží. Nemocní.

22. U. Sv. Korduly. p. a m. (238) — Následování dobrého příkladu. Dar
zdraví nemocným. Jednoty panen. Polepšení několika osob. Umírající.

23. St. Sv. Jana Kapistr., řeh. (1456) — Horliví kazatelé. Rozšíření víry
katolické. Obrácení odpadlíka. Sjednocení slov. národův u víře katolické.

Udpusiky Illll dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. J
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24. Č. Sv. Rafaela, archand. — Odvrácení zlého. Spolek svatého Rafaela.

Ochrana mládeže. Dar čistého srdce. Dobrodinci chrámů. j- dobrodinci.
25. P. SV. Krišpína & soudr. (3. stol.). — Dar bázně Boží. Vítězství zájmů

i katolických. Odstranění nevraživosti. Napravení poměrů zlých. 1—sestra.
26. S. lSv. Evarísta, pap. m. (112). —--Povýšení svaté církve. Oddanost ke

sv. Otci. Věrné plnění přikázání církevních. Odvrácení zlého. Umírající.

27. N. NeděleXXIII. po sv. Duchu. Sv. Frumencia, .bisk. (4. stol.). — Náležité '
' svěcení dne Páně. Horlívost ve službách Božích. Přemáhání zlého.

28. P. Sv. Šimona a Judy, apošt. .P. (1.stol.). —-Apoštolátsv. CynaMeth.
, Zabránění všelikým pohoršenim. Bohoslovné ústavy. Horlivé kněžstvo.

29. U. Sv. Narcissa, bisk. Jer. (213) Armáda sv. kříže. Strážcové Božího
hrobu. Sesílení křesťanských zásad. Pohrdání světem a jeho radostmi.

30. .“t. Sv. Alfonse Rodrig., T. .I. (1617.) -— Matice svatohostýnská. Síla
v povolání. Katolické školy. Obnova společnosti lidské. Duše v očistci.

3.1. Č. Sv. Volfanga, bisk. (99-4). — Ucta sv. patronů. Vítězství církve nad
nepřáteli. Horlivost pro spásu duší. Zemřelí údové katol. bratrstev.

Odpustky Illll dnt za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. i

Anděly, které Bůh ke službě své byl stvořil, ustanovil k ochraně _inám lidem
[ zemi. Jednoho každého znás doprovází anděl Boží od kolébky až ke-hrobu.
no i tam na věčnosti jest naším zastancem. Tito dobří andělé nas milují, dobra
ím dávají vnuknutí, povzbuzují k dobrému, varují před hříchem, chrání nás v ne
zzpeěenství a přednášejí modlitby našéPanu Bohu, aby jemu tím byly milejšími a
*íve byly vyslyšeny. Kterak se odměníme těmto dobrým duchům nebeským? Vzdá
3jme těmto svým ochráncům úctu, poslušnost & vděčnost. Modlívejme se den _ze
JC, zvláště v pokušcnich &nebezpečenstvich, tu krasnou modlitbu, v níž vše obsaženo,
>ho od anděla žádati můžeme, modlitbu: »Anděle Boží, strážce můj !<<

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
rmi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdávat a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
3 vší zemi bez přestání vzdaváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
an, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho-'
avené a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všelikě city 'a žádosti,
šcliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
idulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 "č. ll.) "

Obzvláště Ti je obětují za Tvou “svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, za
zdávání povinné. úcty sv. andělům strážným a na všechnyúmysly,jež
)poručeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolatu modlitby.

„Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
rdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši & národ naš česko
ovanský! O sladké Srdce mého Ježíše, uěiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen.
'okaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
us IX. 26. listopadu 1876 k ' ,

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

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

Heslo apontolské: Šířiti úctu ke sv. andělům strážným.

Úmysl v listopadu: Zpovědnici-a správcové _duší.

Tiskem ; nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Škola Božského Srdce Páně.
Vychází

počátkem každého měsíce. LISTOPAD 1907.
ROČNÍK XLI. „

Podivuhodný jest Bůh ve svatých svých! ——Buďte svatí, nebo já svatý jsem. Kdo činí vůli Boží,
zůstává na věky. — Protož více se snažte, abyste skrze dobré skutky jistě učinili vyvolení své!

Ruku & práci, oŘem v hrob.

-----------------sme poutníky! „Náš Bůh a Pánl“
Š Život snad je pouští všecko tobě hlásá,

' =:bez vody, ke zdaru „pokoř se nicotný,
květů slastných nutné — vzývej Tvůrce, duše,
jen písku prach, čím je ti svět,
jenom práce houští, chybí—li ti spása?“
bídy jen, nezdaru Život i klopotný
srší v oko rmutné. . . v blahé dřímá tuše,

A v pozadí? že nutný boj,
Tmavý hrob se šklebí, trnitá i stezka,
hltavě čekaje chceme—li zažití
celé naše tělo. .. věčné v nebi doby. . .
Kus kostry jen, 6 počni již
u ní kusy leby . .. brzo, ještě dneska
Srdce se nekaje, modlitbou vlažiti
ni se nezachvělo? — práce své i hroby!

G \—s—\>C/_c—' ?

___-———— a hřbitova. -____e——»—

& dědinkou svaté pole, Osada ta mrtvých srdcí,

Š) křížů řada sčernalých . . . zřejmě hlasně nabádá:Pocestný _jde uvažuje — Cím je svět nám? Nyní ničím -—
o hrobech, kdo dříme v nich. byl nám k ctnosti závada.

Uvažuj, o drahý synu,
že jen to teď těchou nám,
Boha čím jsme uctívali
?. Vše jiné byl jen - mami Jos. Al. Vlastina—Římský.

21
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Buďte svatí, neboí já svatý jsem.
Rozjímání o svátku Všech svatých.

epištole, kterou nám církev
svatá předčítati dává o svátku
Všech svatých, čteme mezi
jiným následovně: »Viděljsem

zástup veliky', jehož žádny nemohl pře
čísti, ze všech riárodův a pokolení a lidi
a jazykův, ani stojí před trůnem a před
obličejem Beránka, jsouce oblečení
v roucho bílé a palmy v rukou jejich.<<
(Zjev. sv. Jana 7, 9.) Všichni tito svatí
bývali zde na světě našimi přáteli, bratry,
našimi souvěrci, bývali kdysi rovněž
jako my poutníky, ale nyní přebývají ve
slávě nebeské u božského Beránka, oděni
jsouce rouchem nevinnosti a držíce
v rukou svych palmy, znamení vitězství
sveho, že zvítězili nade vším nepřítelem
a zasloužili povoláni by'ti ke trůnu Nej
vyššího, aby mu tam provolávali ze srdce
rozradostněného: »Svaty, svatý, svaty
Hospodin, Bůh zástupů.<< Nikdo nic ne
namítá, oslavujeme-li zde na světě osoby,
které si získaly velké zásluhy o své spolu—
občany, o svou vlast, o vědu anebo
umění ; nikdo nic nenamítá a nalézá to
úplně v pořádku, mluví—li se častěji o
jejich zásluhách, anebo postaví-li se jim
někde, kde snad působili, nádherně vy
zdobeny pomník, anebo zasadí-li se vjejich
rodném anebo úmrtním domě pamětní
deska. Rovněž cti i církev své veleduchy,

ty, kteří rozšiřovali říši pravdy, ctností,
světla, bojovaly statečně pro věčné
pravdy člověčenstva, ujímali se vřele
všech, kteří obtíženi byli at' neduhem
těla, ať neduhem duše. V den svátku
Všech svatých oslavujeme my, kteří jsme
bojující církví zde na zemi, ony blažené
duše, které šťastně boj tento dokončily;
oslavujeme Boha, který jest podivuhodný
ve svých svatých, a vyvyšil k nebeské
slávě tak mnohé, kteří tež byly slaby'mi,
jako třtina na všechny se strany se
klátějícími, tvory lidskými —.ale bojovali,
vedli svaty život; snad nás úvaha tato
povzbudí, abychom následovali jich, pa
mětlivi slov Písma svatého: »Bud'tc svatí,
nebot já svaty' jsem.“ (3. Mojž. 11, (H).)

Nebe jest odměnou svatosti.
Není nikoho mezi námi, kdo by si

upřímně nepřál, přijíti jednou do nebe.
Nuže, jen od tebe a od tvého života to
závisí: buď svatě živ, a neučiníš—litak,
můžeš byti ujištěn, že bude nebe tvy'm
údělem. Svatost tato jeví se však v do
bry'ch skutcích; víra sama nic nám ne
pomůže, nebot »víra beze skutků mrtvá
jest<< (Jak. 2, 26), ale skutky, které
plynou z víry, otevrou nám jednou bránu
nebeskou. Mzda, jižjsvěti námídává za
práce a námahy, které jsme mui-pro
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kázali, pomine, mzda za skutky dobré,
které konáme pro Boha a z lásky k Bohu,
bude věčná, jí odplatí nás Bůh až ob
jevíme se u jeho soudné stolice.

Jsi snad svědomitým ve svých
stavovských povinnostech, konáš vše,
jak předpisuje ti tvůj úřad, tvůj stav,
tvé povolání. Svět povšiml si této tvé
přesně prováděné práce a odmění tvou
svědomitost. Postupuješ stále výše a výše,
až dosáhneš nejvyššího stupně, který
jest možný ve tvém odboru, dostal jsi
vyznamenání anebo byl jsi jinak odměněn.
Cíl všeho tvého snažení, veškeré tvé
dlouholeté námahy a práce, byla čest
— svět tě odměnil. Ale odplata věčná
tě minula, nehledal jsi slávy Boží, ale
jen své vlastní, nechal jsi se nakuřovatí
od pochlebníků, věřil jsi, když někdo
chtěje sc zalichotiti, vychvaloval vy
myšlené, anebo snad i skutečné tvé zá
sluhy až do nebe. Všechno tvé smýšlení
směřovalo k oslavě tvé osoby, a nikdy
k oslavě jména Božího. — Jiný snad se
jinak namahal, jeho cílem byly peníze;
celé noci probděl, pracoval do úmoru,
všeho se chopil, neštítil se žádného potu,
žádného ponížení „_ jen když to vyneslo
něco. 'l'ak shromažďoval se penízek
k penízku, až z toho byla spořitelní
knížka, až snad úspory dosáhly vysněné
výše. Cíl snad dosáhnut; ale netažme
se jakými prostředky! Odměna vezdejší
sice dosáhnuta, ale nebe pominuto, pro
samé bažení po mamoně, zapomněl
tento snaživec na Boha, byl dychtivým
peněz, ale na Boha si vzpomněti neměl
nikdy ani času ani chuti. Když zemře,
vzpomínají dědicové, ale nedlouho, pak
se jim zdá, že mohlo býti dědictví ještě
větší; aby se někdo za nebožtíka po
modlil, mši svatou dal sloužiti, toho
jsou dalecí. Kdo měl na světě za svého
bůžka peníze, toho srdce bilo pro ně a
ne pro Boha, takový pracoval pro časnost
a ne pro věčnost. Kolik by se dalo

uvésti podobných příkladů; jak mnohý
ze čtenářů mohl by vypravovati ze své
zkušenosti: kolik prací podniká se bez
reptání pro vezdejší svět, ale na skutky
ctností, které by věčnosti mohly od.
měny býti, mnohý si nevzpomene.

Kéž bychom si pozorně přečetli
slova svatého Jana a řídili se podle nich:
»Nemilujte světa, ani těch věcí, kteréž
jsou na světě. Milujef—likdo svět, není
lásky Otcovy v něm. Neboť všecko, což
jest na světě, jest žádost těla, a žádost
oči, a pýcha života, kteráž není z Otce,
ale jest ze světa. Kdo činí vůli Boží,
zůstává na včky.<<(1.Sv.Jana2, 15 17.)
Svatým, v pravdě ctnostným jest, kdo
plní vůli Boží z lásky k Bohu. Nebe
jest odměnou ctností, svatosti; na pravdu
této vědy připomíná nás svátek Všech
svatých; proto zajisté i my chceme si
s pomocí Boží umíniti, že přičiníme se,
seč síly jsou, vésti svatý, bohumilý,
ctnostný život.

Buďte svatí, neboť já svatý jsem.
Již ve Starém Zákoně naváděl Bůh

svůj vyvolený národ ke svatosti, řka:
»Buďte svatí, neboť já svatý jsem.<<
Několikráte opakují se táž slova v Novém
Zákoně, kdy Bůh opět a opět na srdce
klade, by vyznavači jeho jména ozdobili
se svatým životem. Na př. čteme u svatého
Pavla: »Tot jest zajisté vůle Boží,
posvěcení vaše.“ (1. K Thesal. 4., 3.)
Je tedy vůle Boží, aby jedenkaždý z nás
posvětil se, cviče se v pravé zbožnosti
a' vykonávaje jen to, co srovnává se
se zákonem Božím. Bůh napomáhá
nám svou milostí. Vždyť nás vykoupil,
dává sílícího nás Ducha svatého, učinil
zadost za naše hříchy, tolik prostředků
užívá, aby nás pohnul ke spolupůsobení
s jeho milostí; dává dobrá vnuknutí,
hrozí soudem, jemuž neujde nikdo z nás,
ukazuje na marnost světskou, klade nám
před oči svá zaslíbení. Nikdo nemůže

21'
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Se tedy vymlouvati a říci, že by nedal
a nenabízel Bůh své milosti, ale můsí
se přiznati, že měl srdce zatvrzele a
opovrhl vším, čim ho Bůh pobízel.

Církev upamatuje nás o svátku
Všech svatých, že kdo chce býti jeden—
kráte jejich společníkem, musí zde na
světě již svatých následovati. Odložme
všechny výmluvy, vzmužme se! Bůh
ujistil nás ve své nesmírně lásce a ve
svém neskončenem milosrdenství : »Věrnýť
jest zajisté Bůh, kterýž nedopustí vás
pokoušeti, nad to, což můžete (snésti).<
(1. Ke Kor. 10, 13.) Ovšem napomíná nás
však také Bůh: »Buďtež vy tedy dokonalí,
jako i Otec váš nebeský dokonalý jeste:
(Mat. 5, 48.), což znamená, buďtež na
plnění milostí Boží, buďtež ozdobení
krásou a dobrotivostí lásky Boží, odložte
všechny liché výmluvy, všechnu samo
lásku a lenost, která vás klame. Kolik
lidí ošaluje sama sebe, varují se jen
křiklavýchnespravedlnosti, hříchů, k nimž
nemají žádné náklonností, namlouvaji si,
že žijíce ve světě, mohou zanedbávati
některé pobožnosti, ukojiti jistě žádosti,
zadost učiniti smyslnosti.

Nemluv nikdo o své slabosti; právě
vědomí vlastní slabosti má nám býti
pramenem síly. Důvěřujme, ale ne v sebe,
nýbrž v Boha. Slabí byli sami v sobě
apoštolové, mučedníci, panny, vyznavači,
ale doufali v Boha, který je posílil tak,
že v jeho jméně i zázraky konali. Či
jak si vysvětlíme, že mnohý svatý anebo
svatá, nejsouce nijak vycvičeni ve vědách,
vítězně poráželi všechny liché námitky,
které jim činili učenci, tak skvělou měli

výmluvnost, že byli nuceni umlknouti
i největší pohanšti řečníci? Byli by vy
drželi všechna ta hrozná muka? Vždyť
někteří v největších bolestech zpívali
nábožné písně; radovali se, vítali pla—
meny sžírající těla jejich, jako libý,
ochlazující a občerstvující vánek. Mohli
ochrániti se proti všem útokům smyslnosti
a zachovati neporušená těla i duše,
žádosti i myšlenky, kdyby je nebyl sílil
Bůh svou milostí?

Závěn

Máme-li nějakého dobreho přítele,
díváme se častěji na jeho obraz anebo
podobiznu, ale milejšíjest nám, můžeme-li
s ním mluviti a ústně se o všem možném

poraditi. Rovněž tak neuspokojí nás,
líčí—lise jen slovy výbornost, důstojnost.
ctností, teprve až se jí sami oddáme,
až se v ni vžijeme, přesvědčíme se, jak
sladké jest sloužiti Bohu. Proto ustanovila
církev svátek Všech svatých, abychom
si nejen živě připomínali ctnosti jejich,
ale také jich následovali. Učme se z jejich
příkladů, že byli svatí a světice Boží ze
všech stavů, všeho věku, obou pohlaví,
a byli lidé zrovna takoví jako my. Imy
můžeme vstoupiti v jejich šlepěje, od
hodláme-li se spolupůsobiti s milostí Boží,
jak nás napomíná svatý Petr: »Protož
více se snažte, abyste skrze dobre skutky
jisté učinili své vyvolení.<< (2. Petr 1, 10.)
Ano, pracujme, prosme Boha o jeho
svatou pomoc, vykonávejme, bojujíce
proti všem nezřízenostem, jen dobré,
abychom tak jistým učinili sve' vyvolení.

Ignát Zhdněl.
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Hřbitov křesťanů.
K dušičkám.

iž od počátku mívala církev
tělesné ostatky dítek svých
Vuctivosti. Tato čest a vážnost

k mrtvým jest zajisté pro nás
živé dosti důtklivým napome—

nutím, kterak sebe sama každý vážiti,
a i tělo své ——jakožto příbytek duše
nesmrtelné, která jest chrámem Ducha
svatého, v uctivosti míti má.

Avšak církev svatá, povždy moudrá
a v uctivosti majíc těla mrtvých, nepo
čínala si pošetile na způsob pohanův.
Egypťané mazali mrtvoly drahou mastí
a zavírali je do rakví a chovali je
v domech svých jako drahé a vzácné
poklady. Církev naše tuto přílišnou
pečlivost o smrtelná těla a pověrečnou
úctu k nim zavrhla. Římané zase těla

mrtvých pálili a chovali toliko popel
v popelnicích na památku buď v domác
nostech svých, buď ve společných síních.
Tak činili ovšem jen u mrtvých rodičů,
dítek a přátel. Těla otroků házívala se
do podzemních skrýší. I tento zvyk ne
přirozený církev svatá nepodržela. Jiný
způsob pohřbívání byl u mnohých starých
národů ten, že pochovávali těla svých
zesnulých buď na vysočinách anebo
v osamělých jeskyních aneb v zahradách
svých. I tu jednala církev moúdřeji.

Především zavrhla obyčej mrtvá
těla páliti, & nařídila je pohřbívati do
země, aby se naplnila slova Písma sv.:
»V potu tváře své jisti budeš chléb, do
kavadž se nenavrátíš do země, z kteréž
vzat jsi; nebot prach jsi a v prach se
obrátíšm (I. kn. Mojž. 3, 19.) Později
nařídila církev, aby se těla křesťanů po
chovávala na jedno místo, a sice blízko
— nejčastěji kolem chrámu, aby nad
mrtvými taktéž bditi mohla jako matka
nad kolébkou svého dřímajícího dítka.

Dokud však chrámů veřejných míti ne—
mohla pro pronásledování od pohanů,
konaly se služby Boží v podzemních
kobkách, zvaných katakombách, které
nebyly vlastně ničím jiným, nežli hřbitovy
křestanův, anebo jak je jmenujeme
»svatá pole<<,kterýžto význam dobře se
snáší se slovy sv. Pavla, který napsal:
»Rozsívá se (tělo) v porušení, vstane
však v neporušitelnosti atd.<

U svých mrtvých bratři a sester
shromažďovali se křesťané prvotní v ka
takombách ke společným modlitbám a
službám Božím. U hrobů svých drahých,
z nichž přemnozí smrtí mučednickou
sešli, povzbuzovali se ve víře a stálosti,
a nad hroby svých svatých mučedníků
přinášeli Bohu oběť nejsvětější.

Od té doby je také obyčejem i při
kazem v církvi naší, že v oltáři, na
němž se nejsvětější oběťmše svaté slaviti
má, musejí býti ostatky sv. mučedníků
Páně. Později, když za císařeKonstantina
r. 317 pronásledování křesťanů přestalo
a chrámy se svobodně stavěti mohly,
posvěcovala církev vždy jisté místo za
pohřebiště svých vyznavačův. Ona chtěla,
aby místo takové bylo blízko chrámu,
tak aby křesťané do chrámu jdoucí při
pamatování byli na smrt, a aby poznali,
kterak církev, jako matka pečlivá na
své dítky nezapomíná ani po smrti!

Praví se sice, že obyčej tento, těla
mrtvých při kostelích pohřbívati jest
škodlivý, zejména že podporuje nemoce
nakažlivé atd. At však ten nebo ti, kdož
tak tvrdí, dokážou z dějin jen jediným
dokladem, že nějaká nákaza povstala
tím, že hřbitov býval u kostela. Nemůže.
Jestliže však z přemrštěné péče o zdraví
se hřbitovy již z okolí chrámu odstranily,
proč neodstranily se také z měst a dědin



ona doupata prostopášnosti, která mnohem
více škodí tělu i duši a způsobují ohavné
nemoce i smrt tak mnohých? Nebyla to
péče o zdraví, která rušila hřbitovy
u kostelů, nýbrž mysl světácká, která
nerada bývá upomínaná na smrt! A
hřbitov přece hlásá každému pravdu:
»Uloženo jest člověku jednou umříti.<<
Avšak at odstraňují upomínku na smrt
jak chtějí, smrt zůstává přece, a tím
hůře pro ty, kteří na ni nepamatují,
neboť je překvapí nepřipravené; a po
»smrti nastává soude.

Odstraněním hřbitova od kostela

porušila se také shoda vyšlá z církve
svaté. Je-li totiž hřbitov u kostela, pak
jest, ať tak díme, trojjediná církev na
témž místě pohromadě: církev nebes —
i země —- í očistec, anebo církev vítězná,
bojující i trpící. Církev nebes či vítězná,
zastoupena jest v chrámu Páně svatymi,
kteří se zde uctívají a jichž svatá těla
v oltářích odpočívají. ('.lírkev země, čili
bojující, zastoupena jest mrtvými, jichž
hlas z hrobů k nám volá slovy zbožného
Joba: »Smilujte se nade mnou alespoň
vy_přátelé moji, neboť ruka Páně dotkla

se mne.< (Job. 19, 21.) Takovým zří
zením bylo učení katolické v »obcování
svatých< názorně vyloženo.

Člověk, jehožto myšlení a chtění po
celý' týden po statcích tohoto světa se
obracelo, chce-li, aby v den Páně celou
myslí svou i srdcem Bohu sloužil a
o spásu duše své se postaral, má zajisté
důrazného napomenutí zapotřebí, kterého
se mu dostává, když v neděli kráčejíc do
chrámu Páně musí jíti po hřbitově. Tam
volají naň hlasy z hrobů dosti důrazně:
»Člověče, pečuj o věci, které s vrchu
jsou, a ne o ty, které jsou na zemi. Co
platno, kdybys celý svět získal, ale na
duši své zkázu trpěll<<

Za našich dnů, kdy sobeckost &po
žívavost tak se rozmohla a mysl lidská
jen po světsky'ch baží radostech, jest
potřebí, aby církev tím důrazněji pama
tovala dítky své na konec života na smrt.
Proto kde už není hřbitova u chrámu,
necht alespoň zachovají se náhrobní
kameny u zdi chrámové, necht alespoň
hrobky .-—-kde jsou — v chrámě se
udržují na památku a upomínku na mrtvé.
Nechť častěji, zejména však o památce
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všech věrných zesnulých obec křesťanská
putuje na hřbitovy, ne aby tam se ho—
nosila ozdobou svých hrobů, nýbrž aby
tam se modlila za spásu zemřelých a
sobě živé připomínala, že na tomto místě
také jednou odpočívati bude. Modlitba
nad hrobem bývá zbožnčjši, vroucnější,
a tudíž také užitečnější.

Zde setkává se tajemstvi svatého
náboženství s tajemstvím hrobů, čas
s věčnosti a prach předků s člověkem
živým se modlícim. To všecko budí
v člověku myšlenky zbožné, city šle—
chetné a předsevzetí Bohu milá. A mo
dlitba taková zajisté proráží nebesa.
A konečně, čeho si přeje věrný křesťan
po smrti? Zdaž ne, abý na blízku Pána
svého Ježíše Krista, jenž v kostele při
tomen jest, odpočíval?

Ovšem, nelze na věci za našich dnů
nic měniti. Duch proticírkevní panuje
všudy, a nemá na tom dosti, že odňal
mrtvým místo nejkrásnější u chrámů,
chce zavésti i pohanský obyčej — spa—
lování mrtvých. V posledních měsících
stalo se několikráte již i v krajinách
našich, že se křesťanédali po smrti spálití,
což si v testamentě naporučilí. O pevné
víře takých křesťanův, o jejich úctě &
poslušnosti k cirkvi bylo ovšem pochy
bovati, avšak zlý příklad by mnohého
mohl svéstí. Proto důrazně se musí kře

sťanům katolíkům připomenouti, že obyčej
spalování mrtvých jest venkoncem po
hanský, církev jej neschvaluje, a také
všecko účastenství své při takovém
pohřbu odříká.

Držme se příkladu nejkrásnějšího
———samého Spasitele našeho, jenž ne
chtěl býti spálen, nýbrž do země pohřben.
Toť také jediný způsob pochovávati
mrtvé, který neuráží cit lid-ský, aniž
budí ošklivost.

Křesťané krášlí hroby svých milých
květinami, kteréžto značí dobré jejich
skutky. Ovšem že by na hroby tak

mnohých měly přijiti místo květin —
kopřivy nebo bodláčí. Než — nesuďme,
jeden jest, jenž soudí, Bůh!

Kříž na hrobě postavený jest zna
mením, že tam odpočívá křesťan, věřící
v ukřižovaného Spasitele Krista Pána a
že skrze smrt jeho spasení dojíti doufá.
Proto neslušné je stavěti pomníky takové,
z nichž člověk poznati nemůže, kdo tam
leží, zdali křesťan, či žid, či pohnn.
Jsout' na mnohých hřbitovech pomníky
sice krásne, nádherné i umělecké, ale
bez rázu a bez ducha katolického; upo
mínají na všecko, čím asi nebožtík za
žíva byl, jen ne na to, že byl křesťanem,
katolíkem. Připadá mně to tak, jakoby se
chtělo křesťanství, které se živým pořáde
více odejímá, i odejmouti mrtvým a vy
loučíti z příbytku jejich. Ovšem, kdo za
živa o Krista nestál, byt i na oko kře
stanem slul, kdo sloužil světu, tomu
také patří na hrob ozdoba světská, a ne
svatá. Proto si snad tak mnozí pozůstalí
v tom libují, musejí zajisté své zemřelé
dobře znáti.

Kdo však věrným chce zůstati ka
tolíkem, stav na hroby svých zesnulých
kříž, a poruč si, aby i na jeho hrobě
takový postaven byl. Nechť i hrob náš
vzdává svědectví o naší víře a naději
v Krista ukřižovaného, Syna Božího a

Spasitele našeho, a svědectvím tímto jest
kříž. Křížem pozbývá smrt své moci a
hrob své hrůzy. Skříže splývá potěcha,
již sám Bůh oslazuje hoře, na něm za
něcuje se láska, kterou dobývá se nebe.

Hřbitovy naše — tato svatá pole
křesťanův, ať jsou důkazem každému,
kdož se k nim přiblíží neb na ně vstoupí,
že věříme ve slova:

Ze země vzal svoji schránku
s nebe přišlý lidský duch,
v zemi skládá ji ku spánku,
když ho nazpět volá Bůh:
splácí dluh,
vděčný duch.
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Splácej dluh náš, dluh tělu povin- ] nás spojovala za žíva, jedna víra necht
novaný, tak jak se na ducha sluší, jak
to duch Kristův v jeho církvi žádá,
a dluh tento bude opět pro něho jistinou,
z níž užitek bude bráti pro věčnost i čas,
z níž vzroste duchovní život mnohých,
kteří nyní žijí a žíti budou. Jedna víra

(::.—:::) CID

pojí nás po smrti všecky, a tato svatá
víra budí naději, že ten, v něhož věřili
mrtví za živa, ujal se jich po smrti a
hodně si odvedl ovečky do věčného
ovčince svého.

Boh. Hendl.

(:::—:::)

Stánekúmluvy.
atolická církev představuje si

posvěcení chrámu Páně jako
zasnoubení Pána Ježíše s církví ;
Ježíš je ženichem; církev, živá
i neživá (tato poslední je chrám

Páně, jemuž jiní Slované i Němci jméno
»církew dávají), je nevěstou, která se
ozdobila k uvítání ženicha, jakž o tom
se zmiňuje epištola v den posvícení.
Slavnost posvěcení chrámu Páně je
tudíž Pána Ježíše dnem svatebním, &
čítá se k hlavním a největším slavnostem
(svátkům 1. třídy s oktávou).

O pěti krásných posvíceních do
čítáme se v písmě svatém starého zá—
kona. První se slavilo za času Mojžíšova,
kdy stánek úmluvy byl posvěcen; druhé
se slavilo za času Davida krále, jenž
archu úmluvy nechal přenésti do nově
zbudovaného stánku na hoře Sionu;
třetí, nejslaynější, bylo odbýváno za
času krále Salomouna, když byl místo
přenosnéhostánku chrám pevnýakamenný
postaven; tento byl tak velkolepý, že
byl k divům světa počítán. Král ba—
bylonský Nabuchodonosor nechal jej
však zbořiti. Perští králové Cyrus a
Darius dovolili zajatým židům, že směli
se do své vlasti navrátiti a nový chrám
Pánu a Bohu svému postaviti. Tento
druhý chrám byl též slavnostně posvěcen;
to bylo čtvrté posvícení. Když se v Je—
rusalěmě zmocnili nadvlády pohané, byl
tento druhý chrám zpustošen a znesvěcen;
Makkabeové dali jej opět očistiti, zre—
staurovati a znovu posvětiti a nařídili
zároveň, aby se na věčnou památku
slavnost posvěcení chrámu každoročně
slavila, což se i také stalo, jakž z evan—
gelia se dovídáme. '

Na hoře Sinai poručil Hospodin
Mojžíšovi, aby mu postavil stánek úmluvy;
on také mu sdělil plán, podle něhož se
měl zbudovati. K tomu měli Israelitě
přispětivšici bez výjimky, bohatíi chudí.
Mojžíš shromáždil všecku obec národa
israelského a takto mluvil k nim:
»Hospodin rozkázal: Dejte ze svého
majetku příspěvek Hospodinu! Každý
nechť jej dá dobrovolně a z dobrého
srdce! A všichni, kteří jsou mezi vámi
umělci, necht přijdou a všechno zhotoví,
co Hospodin naporučil la

Israélite rozešli se tedy domů a
přišli opět a donesli dary dobrovolně
podle toho, jak kdo chtěl, jako příspěvek
ke stavbě stánku. Mužově i ženy přišli
a donesli naušnice, prsteny, spony a
různé klenoty ze zlata; dále stříbro a
měď, dříví akáciové, modrý a červený
purpur, karmesin, lyssus (kment) a kůže
červeně a fialově zbarvené. Hodnostáři
donesli drahokamy k posvátným rouchům,
koření a olej. Všichni muži a ženy,
praví pismo svaté, kteří byli zbožné
mysli, donesli dary a oběti na zbudování
svatostánku.

Milí čtenáři! Vemte si příklad na
těch dobrých lidech a darujte dobrovolně
a s ochotným srdcem, co kostel potřebuje.
Doneste knězi to a ono, jakž vám srdce
vnukne, abyste to kostelu darovali.
Nespokojte se s oním krejcarem, jejž
dáváte každou neděli do míška kostel
níkova; kostel potřebuje mnoho; obyčejné
příjmy nestačí k ozdobení a slavnostnímu
osvětlení vašeho chrámu. Každý rok se
něco najde, co se musí zjednati; dejte
tedy každoročně nějaký peněžitý dárek
na chrám Páně. Nemají to býti vždycky
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ti samí; žádná rodina nechťse nevylučuje.
chůstávejte zpátky v dobročiněni. Tak
jako děti každý den jisti chtějí a každý
rok nějaký ten šat potřebují, tak je to
i s kostelem;_ každý rok různé věci
potřebuje, každý rok má nutne výlohy,
jež se z příspěvků dobrovolných musí
krýtí.

Mojžíš nechal zavolati dva muže
v umění sběhlé, Beseliela a Ooliaba,
i jiné ještě k tomu; tito dostali do
rukou všechny dary, jež Israelité byli
snesli, zlato, stříbro, měď atd., aby je
zpracovali. Zatím co už pracovali, do—
nášel lid ještě každého rána nové dary.
I řekli tedy umělci k Mojžíšovi: » iid
donáší více než je třeba.< Proto dal
Mojžíš veřejně v táboře vyhlásiti, aby
už nenosili.

Stánek úmluvy zhotoven byl z desek
akáciových, jež uvnitř i zevnitř pokryty
byly krásnými koberci. Každá deska,
10 lokti dlouhá a půldruhého lokte
široká, byla zlatem potažena a stříbrným
podstavcem podepřena. Vnitřní koberce
— bylo jich celkem deset, každý z nich
28 lokti dlouhý a 4 lokte široký — byly
z purpuru & jiných drahých látek
s vetkanými figurami, jež cherubiny
představovaly. Pokrývka střechy byla
z kůže kozí, na ní přišla druhá z koží
beraních na červeno zbarvených, a na
tuto ještě třetí z koží fialových.

Stánek úmluvy pozůstával ze dvou
částí; ze svatyně & ze svatyně svatých.
Toto rozdělení zříme i v každém křesťan
ském kostele. Přední prostor pro lid
sluje lodí, zadní pro kněze, kde stojí
hlavní oltář,presbyterium. Svatyněsvatých
byla. od svatyně obyčejné oddělena ve—
likou oponou z drahocenných látek, jež
visela na 4 sloupech. 1 hlavní vchod
do svatostánku byl podobně zastřen.
V ruských a řeckých kostelích zřítí lze
takovou oponu až do dneška. Je to
vlastně vysoká dřevěná stěna s četnými
obrazy a jednou branou, která jen
v jistý čas se otvírá. Lid obyčejně kněze
nevidí. V kostele katolickém viděti
všechno, co kněz na oltáři koná; jenom
mříž (stůl Páně) dělí místo kněžské od
místa pro lid.

Ve svatyni svatých stála archa
úmluvy, truhla to _z dříví akáciového,
zlatem potažená, korunou zlatou obtočená,

s kruhy a držadly či sochory. Víko
archy, tak zvaná slitovnice, bylo z čí—
stého zlata; dva zlati cherubíni za
stiňovali je svými křídly. Archa úmluvy
představuje nám tabernákl, po jehož
boku z obou stran též klečívaji andělé.
Náš tabernákl je tím více slitovnicí
neboli trůncm milosti, neboť v něm trůní
Pán Bůh nejenom v oblaku, ale skutečně,
s božstvím i člověčenstvím. S tohoto
trůnu udílí Pán Ježiš audience v každou
hodinu, aniž bychom se potřebovali
zpředu ohlásiti; jenom obvyklý dvorní
obřad jest nám zachovati, klcknuti na
kolena, bití se v prsa atd.

Ve svatyni stánku úmluvy nalézaly
se tři ctihodné předměty, a sice stůl
z akáciového dřeva, zlatem potažený,
se zlatým věncem, s kroužky a sochory,
Na tom stole leželo dnem i nocí 12 po
svátných chlebů, které se každou sobotu
zaměňovaly -——obraz svatých hostií
v cíboríu — a šálky s kadidlem. Dále
kandelábr neboli stojatý svícen se sedmi
rameny a tolikéž liliemi a lampami,
všechno z čistého zlata — obraz věčného
světla, neboť dnem i noci muselo na. tom
svícnu světlo hořeti. Konečně stál ve
svatyni oltář kadidlový, podobným způ
sobem zhotovený jako stůl s posvátnými
chleby, k přinášení kadidlové oběti.
Okuřování převzala církev katolická do
svých obřadův, aby tím jednak Pánu
Bohu úctu vzdala, jednak to a ono po
světila, jakož i modlitbě zevnější výraz
dala.

Venku před svatostánkem stál oltář
zápalný, 5 lokti dlouhý, 5 lokti široký
a 3 lokte vysoký, z dřeva akáciového,
mědí potažený, s mříží do půl oltářní
výšky, s korunou okrajovou, s kruhy a
držadly, všecko z mědí. Tento oltář byl
předobrazením našich oltářů. Předobra
zenim křtitelnice a kropenky vidime
v nádržce vodni, v níž si kněží umývali
své ruce. Kolem dokola “bylo zábradlí
ze sloupů stříbrem potažených a ze záclon.
Dvůr kolem stánků byl 100 loktů dlouhý
a 50 loktů široký. Vidíme v něm obraz
naší chrámové předsíně.

Mnoho lidí jest, kteří nechodí do
kostela; oni praví, že se můžeme Pánu
Bohu i ve volné přírodě klaněti a se
k němu modliti: to prý jest mnohem
lepší. Rád bych věděl, proč Pán Bůh
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poručil, aby se mu chrám postavil. Do
tyční lidé nechť na to odpoví! Kdyby
přívrženci klanění se v přírodě měli
pravdu, pak by byl Pán Bůh žádal něco
zbytečného. Pán Bůh chce však i viditelně
mezi námi bydletí, on chce míti tedy
i svůj příbytek. Jemu se klaněti můžeme
všude; avšak přítomnému ve velebné
Svátosti můžeme se klaněti jenom v ko
stele. Oběť mše svaté též se nekoná na
poli, nýbrž v kostele. Venku jsme sami;
v kostele jsou všichni pohromadě, a Pán
Ježíš řekl, že společná modlitba má
zvlášť velký účinek. S tím modlením se
vpřírodě chtějí dotyční lidé jenom svou
lenost nebo bezbožnost omluviti.

Troji místnost odpovídala trojímu
stupni svatosti a oprávnění k obcování
s Bohem: nádvoří pro lid, svatyně pro
kněze, svatyně svatých pro velekněze,
jenž však pouze jedenkráte v roce,
v den smíření, směl do ní vejíti. Svatyně
svatých byla úplně tmavou jako příbytek
neviditelného Boha. Použité kovy a
látky byly tím skvostnější, čím blíže
nejsvětějšímu stály místu.

Vidíme ztoho, že má církev pravdu,
když žádá, aby posvátná roucha a po
svátné nádoby byly z drahého materiálu.
Cim blíže u svatostánku se nacházejí,
v čím bližším styku jsou s nejsvětější
Svátosti, tím skvostnější musejí býti.
Oltářní plachty, korporalia, palle, puri
ňkatoria, humerále, alby a rochetky ne
smějí býti bavlněné, nýbrž lněné. Mešní
roucha musejí býti z hedvábí; jenom
chudoba kostela může míti používání
polohedvábných látek k omluvě. Právě
hedváb to jest, co mešní roucha tak
zdražuje. Bývají kromě toho též umělým
tkanivem nebo vyšíváním zdobena. Kalich
má býti ze zlata nebo ze stříbra, aspoň
vrchní jeho část; rovněž tak patena,
monstrance a ciborium. Je—lichrám Páně
chudobný, smí používati i nádob z ne—
pravého či obyčejného kovu, mědi neb
cínu; nicméně musejí býti ty nádoby
aspoň vnitř i zevnitř dobře pozlaceny;
lunula, či půlměsíc, do něhož se v mon
stranci svatá hostie zastrkává, musí býti
vždy ze stříbra neb ze zlata. Kalich a
patena musejí býti pomazány svatým
olejem, což jenom biskup vykonati může;
ostatní předměty mají býti posvěcené,
což i obyčejný kněz, dostane-li k tomu

právomoc, vykonati může. Nekněžím jest.
zapovězeno doteknouti se nádob, které
v bezprostředním jsou styku s nejsvětější
Svátosti. Dříve byly kostely lépe za
Opatřeny skvostnými kalichy, ciboriemi
& monstrancemi; bohužel musely u nás
za času válek napoleonských všechno
zlato a stříbro státu vydati, neboť císař
František potřeboval peněz do vojny;
jenom těžkými penězi bylo je vykoupiti
a podržeti. Za vydané stříbro a zlato
dostaly chrámy poukázku na náhradu
v penězích.

Hospodin Bůh řekl k Mojžíšovi:
»V prvním měsíci, prvního dne v měsíci,
zbuduj stánek zjevení a postav všechno
do něho, a vezmi olej pomazání a pomaž
stánek s jeho nářadím, aby se posvětil,
a přiveď Arena s jeho syny přede dvéře
stánku, a obleč je, když se byli umyli,
v posvátná roucha, aby mi přisluhovali,
a aby jim prospívalo pomazání k věč
nému kněžství. Mojžíš učinil všecko,
jakž mu byl Hospodin rozkázal. Když
pak byl se vším hotov, tu přikryl oblak
stánek svatý a sláva Hospodinova na—
plnila jej; v noci svítil oblak ten jak oheň.

Musel tedy Mojžíš svatostánek po
mazati; podobně i biskup maže nově
zbudovaný chrám svatým křižmem na
12 místech. Sláva Boží naplnila svato
stánek; do našeho chrámu nastěhoval
se sám Pán Bůh, zahalen oblakem
tajemných způsob. Tak svatým je tedy
křesťanský chrám! S větším právem než
Jakob můžeme říci: Jak hrozné jest
místo toto! V pravdě zde není nic
jiného, jak dům Boží a brána nebes.

Jako každé stavení podléhá zubu
času, tak i svatostánek židovský vzal
porušení. Proto nechal král David podle
vzoru starého stánku zhotoviti nový
svatostánek v Jerusalemě a archu úmluvy
na nové místo přenésti. 30.000 mužů
z celého národa israelského shromáždil
kolem sebe a vydal se s nimi na cestu do
Kariath-Jarim, kdež byla archa úmluvy.
l vynesli ji z domu Aminadabova a
vyzdvihli na nový vůz. Ahio, jenž jí
byl opatroval, šel před ní. David a
všechen Israel hráli před Hospodinem
na všelijakých dřevěných nástrojích hu—
debních, na citerách a harfách, na
bubnech, zvoncích a cymbálech. Když
přišli k humnu Náchorovu, vztáhl levit
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Oza ruku svou po arše Boží a držel ji
pevně, neboť dobytek, jenž ji vezl, vy
hazoval nohama a přivedl ji do kolísání.
Tu se roznítil hněv Hospodinův na Ozu
& on ranil jej pro jeho odvážlivost;
Oza umřel vedle archy Boží. Bvloť totiž
i levitům, kteří podle předpisů zákona
archu nositi měli, pod trestem smrti
zapovězeno se jí dotknouti. David byl
celý poděšen; ani se neodvážil po tomto
neštěstí, vzíti archu k sobě; on ji nechal
zanésti do domu Obededomova v Geth,
kdež zůstala 3 měsíce. 1 žehnal Hospodin
Obededomovi a jeho domu, proto že
měl archu u sebe. Tak žehná Bůh kaž
dému domu, do něhož nejsvětější Svátost
bývá přinesena. Tento příběh je nám
k poučení, jak uctivě máme nakládati
s posvátnými předměty, a že není bez
příčiny laikům (neknčžím) zapovězeno,
posvátných nádob se doteknouti.

Jakmile slyšel David, že Hospodin
k vůli arše domu Obededomovu požehnal,
pojal opět důvěru, a nechal ji podruhé,
ted' doopravdy, do Jerusalema přenésti.
Stalo se to s velkou slávou. Sedm pě—
veckých sborů měl David u sebe; též

volí a skOpci byli vedeni k obětování.
Po prvních šesti krocích se průvod za
stavil, a jeden vůl & jeden skopec byli

obětováni k zasvěcení průvodu. Za já
sotu & zvuku trub byla archa do města
Davidova donesena, a David sám po
skakoval radosti před ní a hrál na harfu.
Potom byly Bohu přineseny oběti zápalné
a pokojné, & lidu žehnáno ve jménu
Hospodina zástu pů. Když byla pobožnost
skončena, byl všechen lid pohostěn.
Každý dostal jeden chléb, kousek 'pe
čeného hovězího masa, a jeden koláč
hrozinkovy. Potom se rozešel domů
všecek lid.

Toť bylo druhé posvícení od toho
času, kdy byl vzdělán dům Boží. První
bylo více tiché a vážné, aspoň není
zmínky v písmě svatém o nějaké slav—
nosti; druhé však bylo velmi slavné;
ještě slavnějším bylo třetí, když byl
chrám Salomounův postaven, o čemž
snad jindy milým čtenářům vypravovati
budu.

Když tedy už židé posvěcení chrámu
tak skvěle slavili, proč bychom my to
neměli nebo nemohli? Náš chrám Páně,
třeba není tak skvostnym, platí ještě
více. Radujme se tedy z posvěcení
chrámu & modleme se se židy onu
pěknou průpověď: »Chvalte Hospodina,
neboť dobry jest, neboť na věky trvá
milosrdenství jehol<<

Jar. St. Pavlík.

: modlydoby.:
> ohanům vždy kácela,

dosud víra svatá
kácí bůžky, modly —
V lůně jejím zasévá
nepřítel však podlý
pekla zrna klatá.

Nevěra dnes koření
po penězích shony,
společnost je zase
nerozumné děcko:
šíleně až — zdá. se -—

vše dá pro mamomy!

Pýcha nové stavět chce
babylonské věže
proti Boží vládě:
Mnohý sám chce bohem být,
jiné v téže řadě
terrorismus střeže!

Tělo samo na trůně,
hmota dnešním pánem,
vášně zřídlem cíle . . . .

Otče, dej ať prohlednem,
zachraňuj nás v síle,
v přístavu at stanem! — —

Jos. Al. Vlastimil-Římaký.
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P. Dominik a Jezu maria

Zivotopis sv.
Hlava jedenáctá.

Svatý Jan na cestě křížové. Jeho
uvěznění. Podivuhodné vysvobození

z okovů.

Proti pokroku, jejž řád bosých
karmelitů v krátké době učinil, povstal
v řádě zmírněném krutý odpor se zášti,
pomstychtivostí a pletichami všeho druhu.
()ba světci Terezie i Jan, nečiniií sice
ničeho bez svolení pravomocných před
stavených, přece však bylo nyní na
tom usneseno, papežského nuncia ne
vyjímaje, že řád bosých karmelitů má.
býti zrušen. Nedosti na tom, že sv. Terezií
zavřeli a další zakládání klášterů jí
zapověděli, ale i ostatní obnovení kar—
melité musili se ukrývati a svatý Jan
z Kříže byl u „Výheňvnějších a vnitřních
utrpení ponořen.

V Placencii sešla se řádová kapitula
a v ní usneseno, že má býti svatý Jan
zajat a uvězněn, nepřistoupí-lí opět ku
staré observanci. Výkon tento ošklivý
svěřen převoru z Toleda, P. Ferdinandu
Maldonatovi, kterýž přičíňoval se s prvu
všemožně, aby světce laskavým způsobem
přemluvil, když však vněm neochvějný
a neobměkčitelný sloup reformy poznal,
bylt světec zcela zakotven v Bohu a
kříži, přikročil ku skutečnému zajeti.

V noci ze dne 7. prosince 1577
přišel převor s několika bratřími a
přáteli i ozbrojenci (tedy svět a řád
jedna ruka!) do chudobneho příbytku
svatého kněze. Násilné vypáčeny dvéře
a ježto se světec, podobný beránku,
pranic nebránil, nevyžadovalo jeho zatčení
velké práce. Přiveden do kláštera zmír
něných karmelitů, kdež zbytek noci
probděl. Po marných pokusech jej pře
mluvíti, stržen mu hrubě & neurvale
oděv dosavadní a oblečen takový, jaký
ostatní měli, načež silně jsa zahalen,
aby jej lid, jenž si ho vysoce vážil,
nepoznal, veden byl do Toleda. Jeho
soudruh rovněž přestrojen a poslán jinam.

Mnich, jenž světce vyprovázel, byl
největším nepřítelem reformy, a zacházel
se světcem tak nešetrně, že i sám světský

Jana z Kříže.
průvodce nad tím nelibost jevil a
hostínskému, u něhožpřenocovali, všechny
křivdysvětci spáchané oznámil. Hostinský
dojat jsa, nabízel sv. Janovi pomoc
k útěku, ale světec, žíznící po potupě,
kříži a trápení pro milého božského
Pána, odpověděl vděčností jatým srdcem:
»Nečiňte ničeho pro mne, nebot nezachází
se se mnou ještě tak, jak toho zasluhují;
neděje se nic bez rozkazu představených. <
A přislíbil mu zaň se modliti. Vznešená
pokora, ale také hluboká pravda, že
svatého člověka nic nerozzlobí, jakmile
živou vírou a vděčným srdcem pomyslí,
co jeho Pán pro něho vytrpěl, že jen
hříšné, ničemné a bídné jest vše na
člověku a že jenom působením a darem
Božím vše dobré máme.

Konečně dorazili do kláštera toled—
ského. Zde byl světec jestě jednou
obřadně vyslýchán a když se svých,
jak pravili, nedovolených novot a svá—
dění bratří, jež však byly novoty pouze
s dovolením představených uskutečněné,
zříci nechtěl, a poněvadž mu tato od—
hodlanost plniti poznanOu vůli Boží
pokládána za odboj a vzpouru proti vůli
bratří, byl za pobuřovatele v řádě vy
hlášen a jako s takovým s ním nakládáno.
Strčilí jej do úzkého, tmavého, zapá
chajícího vězení pod samou střechou,
kam jen něco světla malou skulinou
vnikalo. Chtěl—lise brevíř modliti, bylo
mu na malou lavici, již mu z milosti
ponechali, vystoupiti a brevíř až ku
trhlině přiložíti a to jen v ten čas, kdy
slunce od protějšího stavení se odráželo
a trhlinou dovnitř vnikalo. Za lože dána
mu s hrubými narážkami na reformu
dvě prkna a houně. Potravou jeho byl
chléb a voda, a to tak špatně jakkosti,
že tělo jeho pozbylo vší síly a on sám
pokoušen byl myšlenkou, že uzavřeno
jej pomalu hladem usmrtiti. Každý pátek
musil v jídelně kleče, svých pár drobečků
požíti, načež mu každý důtkami několik
ran dal, což bylo někdy prováděno tak
nelidským způsobem, že ještě po letech
na těle svém známky šlehů měl. Nejvíce
však bylo tělo jeho seslabeno vedrem
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slunečním, jež v teplé té krajině v ko
můrce IO střevíců dlouhé a (5 střevíeů
široké, nesnesitelné bylo. A ježto jeho
soudruhu bratru Germanovi, podařilo se
z vězení uprchnouti, byli mniši na sva
tého Jana tím opatrnější; dvéře jeho
ještě zvláštní závorou opatřili a dali mu
i žalářníka, muže to, jemuž nic odpor
nějšího nebylo, nežli pouhé jméno
»reformax. (lasem ve strašném vedru
prosil světec, aby své spodní roucho
vyměniti mohl, ale proseb jeho nedbáno.
Za živa byl vypovězen do hrobky, a
nikdo nevěděl místo jeho vyhnanství,
ani těžce zarmoucená a po něm starostlivě
pátrající sv. Terezie.

Krutým zacházením byl konečně
světec tak seslaben, že nemohl již ani
přímo státi. Nad to utrpení jeho ještě
zvyšovala okolnost, že cela jeho byla
od pokoje, v němž bývali ubytováni
cizí kněží, jen tenkou zdí oddělena, takže
vše slyšeti musil, co se vedle mluvilo.
Byly to tak často řeči proti reformě a
všeliké novinky o zrušení řádu bosých
karmelitů. Často pukalo mu srdce &
přával si toužebně se svatou radostí,
aby vyproštěn byl z bídného života
tohoto a spojen s tím, o němž svatý
Pavel řekl: »Kristus je mým životem,
umříti můj zisk.<<

K utrpení tělesnému a zármutku
srdce přidružily se záhy i úzkosti duševní,
neboť jej dle svatých úradků Božích
přepadaly jako lítá zvěř pokušení &
pochybnosti všelikého druhu. Všechno
světlo a útěcha, již až doposud požíval,
zašly, a v polomrtvém těle trpěla opu—
štěnosti a vypráhlostí umořená duše.
To vše nepomátlo však sv. Jana, jenž
jako pravý Job chválil toho, který vzal,
právě tak jako toho, jenž dříve tak
bohatě dal.

Silou všestranně zkoušeněho muže
Božího byla trpělivost bezedná. Na něm
potvrdila se krásná slova '.l“ertuliánova:
»Kde Bůh jest, tam jeijeho chovanka:
trpětivost, nerozlučná tojeho průvodkyně. <<
Všechna síla pochází od Boha, na člo—
věku pak jest, aby se pohledem na
Boha a korunu, jež trpělivost jeho
v zápětí míti bude, vzmužil. A na Dárce
síly a korunu trpělivosti byl ustavičně
zrak světce upřen, proto také nezviklala
ho bouře života, stál pevně maje mocnou

oporu; a živou věrou jsa proniknut,
opakoval si slova sv. Bernarda: »Utrpení
a bolesti užívá člověk po kapkách, ale
odplata jako mocný příval blaha, slávy
& pokoje vyřine se nám na věčnosti.
Ne krásný oděv, ne skvostný dům, ale
krása sama bude nám odměnou . ..
Bůh sám bude naším blahem, životem,
krásou, pokojem, nejčistší rozkoší, bla
ženosti, všecko ve všem. Toť bude naše
odplata, koruna, poklad.< Kéž by svět
promyslil si napomenutí ct. Tomáše
Kempenského: »Stává se, že ponížení
předchází povýšení a trpělivost sbijí
kladivem korunu vítězi, neboť bez trpě—
livosti, boje a práce je každá naděje na
nebeskou odměnu pochybna a pošetila.<

Dvakrát stalo se ve vězení světcově
něco neobyčejného. Tma jej neustále
obkličující byla náhle osvětlena nad—
přirozeným světlem a paprsek jeho i do
duše světcovy skanul a naplnil jej
největší útěchou, neboť poznal, že Pán
nad ním bdí zvláštní milostivou svojí
ochranou. Světlo ono však zpozoroval
mnich, jenž sv. Jana z kláštera Vtělení
přivedl a hned oznámil převorovi, že
bratr Jan si svítí. Převor se dvěma
jinými do vězení se odebral, aby věc
tu vyšetřil a ztrestal. Jakmile však
otevřeli dveře, světlo zmizelo. Což má
světlo se tmou společného? Má snad
světlo nebeské se propůjčiti, když zloba
hledá a vyšetřuje? Zlé skutky mají
rády tmu a hasí světlo, ale i světlo
maří je. Hrozebně byl světec tázán, jak
se mohl opovážiti světlo si rozžati?
Sv. Jan odpověděl, že neměl rozžato,
aniž mu je možno při jeho úplném
uvěznění a oloupení, světlo si rozžíti,
aneb nějakým způsobem zjednati. Přece
však příchozí prohledali všechny kouty
a skuliny a ohledali izámek. Niěeho
nenalezše odešli tito černí mniši, těšíce
se světlou myšlenkou, že mnicha, jenž
jim to oznámil, klamala obrazotvornost.
Kdo jest v přirozený a hříšný život
pohroužen, jest neschopen něco vyššího
tušiti, ano nechce si to ani připustiti,
aby nebyl vystrašen ze svého pokoje,
ze svého hrozného duševního spánku.

Nemalé utrpení připravovaly světci
i časté návštěvy převorovy. Když jed—
noho dne vstoupil, nalezl světce klečí
cího a modlícího se. Sv. .lan mysle, že
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je to žalářník, nedal se otevřením dveří ! David pěje: »Podle množství bolestí
ani kroky z obcování s Bohem, jedinou j mych, obveselmí potěšení tva duši mou.<<
to svojí útěchou, vyrušovati a modlil
se dále; nad to itělesné vysílení ztě—
žovalo mu časté povstávání. AleP. převor,
jenž v tomto okamžiku zapomněl, aneb
snad nikdy nerozuměl, co to je, když
Ježíš, Božský mistr k nohám svych
učedníků poklekl, považoval to za ne—
dostatek uctivosti a tázal se, do světce
strčiv, zdali není hoden již ani pozdravu
a uctivosti &to tím více, když prokazuje
trestanci milost návštěvy? Světec prosil
za odpuštění své nepozornosti a 0 tr
pělivost s tělesnou svou slabostí.

Ú ozdobo srdcí lidských,-(')sv. pokoro,
jak může tě člověkdosti vynachváliti atvoji
krásu vysloviti? Pozorujeme—li jednání
obou těchto lidí v tomto okamžiku a
porovnáme je, vidíme jakoby stělesněn
vy'rok sv. Bernarda: »V pokořeje něco,
co podivuhodné srdce pozvédá, ve
vysokomyslnosti však cosi. co mocně
dolů tlacíx V pokoře je velikost duše,
v pyše duševní zpustlost.

»Nač jste myslil?< tázal se drsny
převor tichého a jemného muže Božího,
»byl jste cely'rzahloubán'h »Přemyšlel
jsem,<< odvětil vězeň, »že je zítra svátek
nejsvětější Panny, a že by mi bylo
největší útěchou, kdybych mohl sloužiti
mši sv.a »To nezávisí ode mne,e< byla
krátká odpověď. Před tím bylo světci
zakázano nejen sloužiti, ale i přítomnu
býti mši svaté.

llleďme, jak v srdci pravého sluhy
Božího vzpomínka na Marii nevyhasitelně
žije, jak jej potěšuje ta. hvězdičkajitřní
v hrůzyplné noci! Ale Maria též blízka
je tomu, kdo ji upřímně jako matku
miluje. V noci na to zjevila se Královna
nebes světci, podivuhodnym světlem
ozářena a promluvila: »Měj strpení,
mily synu, tvá práce bude brzy skončena
a ty z vězení vysvobozen.<< A. po této
občerstvující návštěvě následovalo ještě
něco vznešenějšího: Když si totiž světec
něžně -a prostě Matce své stěžoval, že
jej Pán zranil láskou Svou & nyní se
od něho vzdaluje, stál najednou sám
Božsky Mistr záře majestátností a krásou
před ním a promluvil k němu slovem
žalmu: »Uprostřed utrpení tvy'ch stál
jsem při tobě a vytrhne tě pravice má..:
Tak vyplnilo se u sv. Jana, o čem

' Jak nevýslovně potěšen byl světec a
jak potom toúžil opět" po Pánu, vidíme
ze vznešeného jeho dvojzpěvu Pána a
duše, z něhož uvádíme výňatek:

Kde, Pane, dlíš, kam odešePs
& duši mou jsi nechal zde
tak opuštěnou, ztrápenou?

Napřed ji zranil's láskou Svou
& jedním krásným okem Svým,
pak poraněnou zanechal.

Bez Tebe sténá, usedá,
po Tobě marně volá, lká:
„Má lásko, vrať se, vrať se zpět!“

O ztiš mé boje, útrapy,
Ty jediný to dovedeš,
můj Jezu, Mistře milený.

Zavítej opět v duši mou
& zrak můj, slzou zrosený
Tvým pohledem zas zaplesá.

V tvém pohledu se budu pást,
Tvé světlo zjasní líce mé —
a v náruč Svou mne přiviň zas.

Že měl světec předtuchu blízkého
svého osvobození, domnívati se můžeme
z toho, že v poslední dni svého věz
nění prosil žalářníka za odpuštění všech
mrzutostí a námah, jež mu připravil a
na důkaz své uznalosti dal mu nej—
vzácnější svůj předmět, dřevěnýr křížek
s bronzovým obrazam Spasitele, jejž
na prsou nosil a od svaté osoby, jak
se byl vyjádřil, darem dostal.

Devět měsíců dlel již v )ajetí, když
se mu po druhé nejsvětější Panna
objevila a jemu poručila, aby pod
ochranou její uprchl. To bylo na první

pohled nemožno, nebot dvojím zámkem)yly zavřeny dveře a Janu byly chodby,
místnosti a vychody domu úplně neznámy.
Když pak po noční návštěvě P. Marie
ráno i Božsky' Spasitel tentýž rozkaz
mu sdělil, vyznal sv. Jan zcela dětinně
svoji nesnáz. Na to poučil jej Spasitel:
»Ten, jenž proroka Elizea po plášti
Eliášovu přes vody Jordánu převedl,
bude při tobě a rozpty'lí všechny pře
kážky tvé.e<
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V pravdě, ruka Boží není doposud
zkrácena, ale naše víra je sesláblá.
Kdyby měli lidé silnější víru, mohli by
[ z vůle Boží činiti, nebot Pán to
silným Věrou přislíbil a jeho slovo
neklame.

Dříve než se sv. Jan k útěku od—
hodlal, modlil se úpěnlivě k Bohu. Mezi
modlitbou ukázala mu nejsvětější Panna
všechna místa domu, kudy se bráti měl.
Brzy na to vzchopil se k dílu. Svázal
místo provazu houně a starý spodní
oděv, aby mu při spouštění oknem
posloužil. To nejhlavnější, otevření dveří,
nedalo mu mnoho práce, neboť se ote
vřelyr samy. Sei nyní k oknu, ve vidění
naznačeném, a spustil se po svém pro—
vaze bez úrazu dolů. Zde však k nej—
větší bolesti shledal, kol dokola samé
zdi a žádného východu. I prosil úpěnlivě
Pána o pomoc. A hle, tu jasný obláček
objevil se zrakům jeho a_z něho slyšel
hlas:
dostal se na silnici vedoucí do kláštera
tamějších bosých karmelitek, kde se
ihned převorce ohlásiti dal. Tato do
stavila se bez meškání, ale jen stěží
jej poznala, neboť po přetrpěných útra—
pách vězeňských vyhlížel jak umrlec.

V klášteře sester jist nebyl, neboť
se právem domníval, že budou zde mniši
jej hledati. Ale Bůh bděl nad sluhou
svým a když Bůh s námi, kdo proti
nám? --—-Jedna z řeholnic, Anna od
Matky Boží, byla těžce nemocna a již
již skonávala. Řeholnice nechtěly ji bez
zpovědníka nechati umříti a poněvadž
žádný po ruce nebyl a čas rychle míjel,
prosila převorka světce o tuto službu
lásky pro umírající. Jen namáhavě došel
sv. Jan zcela zemdlený do cely nemocné
sestry. A sotvaže ocitl se uvnitř klausury
(kam Žádný bez dovolení zvláštního
vkročiti nesmí), již přiběhli rozzuření
karmelité a s hlomozem a rykem pro—
hledávali celý dům, sakristii, kostel,
hovornu a ostatní místnosti. Konečně
unaveni marným hledáním odešli. A
v tu chvíli probrala se nemocná ze
zdánlivého svého umírání (jenom hluboká
umdlenost jí zůstala), a tudíž odebral
se i světec z klausury.

V krátkém čase uchýlil se k vůli

»Vásleduj mnela Sei za ním a'

zotavení ku bohabojnému, bosé karmelity
velmi milujícímu kanovníku v 'l'oledě a
za několik dní poněkud občerstven
spěchal ku svým bratřím do kláštera
Almadovarského.

Oba průvodci světcovi nemohli ani
dosti vynachváliti evangelické smýšlení
jeho při tak velikém utrpěném bezpráví.
Ani jedno hořké slovo nevyšlo z úst
jeho proti těm, kteří tak veliké křivdy
mu učinili; ale vytrpěné zlo vysvětloval
spíše jako řízení Boží. Ani jinak nemohlo
tomu býti. Kdo svého Boha miluje tak
jako tento muž, ten dovede jen od
pouštěti svým nepřátelům, mílovati je
a zapomínati křivd spáchaných. Boha
a bližního milovati jest_jedno. »láska
k Bohu,<< podotýká sv. Rehoř, »a láska
k bližnímu jsou sice dvě části, ale jeden
celek; dva kruhy, ale jeden řetěz; dvoje
jednání, ale jedna síla, dvě díla, ale
jedna láska; dvojí zásluha, ale nejedna
bez druhé.<< Dle ní poznají se dítky
Boží. Kéž se vai—ujemetakového druhu
zbožnosti, při němž se nebéře ohledu
na bližního a jakmile nějak nemile se
nás dotkne, hned proti němu zaujati
jsme a tak brzy nezapomeneme!

K ochraně svaté lásky blíženské
povzbuzují slova: »Kdo neodpustí ze
srdce bližnímu svému, tomu neodpustí
ani (')tec váš v nebesích.“

Jan nemohl ani jinak než s lásky—
plnou něžností o svých bližních mluvili,
neboťjasně poznával, že čas jeho uvěznění
byl pro něho [)OŽOhnřll'lýlll, a že „Bůh
mu hojně odplatil jeho lásku k ne—
přátelům. Ve vězení vlil mu Bůh velikou
milost. výbornou touhu po kříži a
utrpení.

Když si jednoho dne stěžoval, že
lak málo pro Boha trpí a ten, kdo ho
poslouchal, se tomu velmi divil, odpověděl
světec: »Jest vám neznámo, že utrpení
tak velice miluji; Bůh poučil mne ve
vězení o vzácné ceně těch utrpení, jež
z lásky k němu snášíme.<<

Trpčti musí každý, žádný nemůže
' kříži úplně ujíti. Rád trpěti jest před—

ností (lítek Božích, však lrpěti chtíti je
hrdinstvím lásky, známkou vyvolených.
Blahoslavení lkající, neboť. oni potěšeni
budou. (P. (L)

( WW Ú



Damatujme na smrt.

Buďme stále připravenina smrt, milí křesťané,
hodina smrti nám není
známá, kdy nám nastane,
jako zloděj se přikrade
k nám smrt v neznámou dobu,
nás, ať staré, mužné, mladé,
zkosí, vloží do hrobu.

V tmavém hrobě smrt připraví
chladné lůžko každému,
& z pozemské, marné slávy,
nezbude nic žádnému,
at učený, nebo prostý,
umřít musí každý z nás,
vždyt na světě jsme jen hosty,
poutníky jsme tu na čas.

K nebi, Boha svého sídlu,
pout naše má, se směřovat,
k věčné blaženosti zřídlu,
máme se přibližovat,
každého dne, každé chvíle,
máme býti nebe blíž,
bychom stanuli u cíle,
až smrt řekne: „Dosti jižl“

„Člověče, tvé pouti konec
již jest, v této hodině,
roucho svatební si oblec
k té nebeské hostině,
ku kteréžto také tebe
Pán Bůh ráčil pozvati,
neb bez toho roucha v nebe
nesmíš vjít, & běda ti!

am hlavu sklonit
neměla, Kriste, místa,
až smrti smutná
je Tvá duše čistá,

dobře jsi činil
obeházeje kraje,
vštěpoval víru,
símě nebes, ráje,

zázraky činil,
lásku svou nám hlásal,
by mírem celý
okříval svět, jásal,

jiné jsi hojil,
uzdravoval, těšil,
mír duši vracel,
tomu, který hřešil,

pravdu a dobro
zanechal jsi světu,
neochvějnou krásu
v srdci lidském květu

& nikdo nikdy
nešel bez útěchy,
k Tobě kdo zdvihl
v pouti zdejší vzdeehy,

WMF

Kristus Pán &svět.

příkladem svojím
Ty jsi život, cesta
do Pravdy sídla
do věčného města,

a za to ——na kříž —

přibili Tě kati ——
odměnou za vše
to Ti svět chce dáti. . .

Ty s kříže voláš:
»Pojdte všichni ke mně!
Golgoty vizte
chvějící se těmě,

odpustit chci vám,
hříchy sňal jsem vaše,
stříbrných třicet
nechte pro Jidáše,

vraťte se zase
do ovčince mého! . . .
Rozhřeji ledy
srdce stvrzelého? — ——-s

Žel, Kriste Pane,
svět je dosud hluchý,
o Tvojí lásce
nechce míti tuehy,

Fr. Vrátil.

jen tělu sloužit
chce a svojí pýše,
ďábel jej vleěe
do své pekla říše,

Ukřižuj! sípe,
Ukřižuj Ho znova! —- —
To, Kriste, za vše
svět dnes pro Tě chová...

ó přec ne všichni!
Mučedníci byli,
již za Tě krev svou
dali, s Tebou žili —- __

Pod prapor Tvůj se
dnes i zástup tulí
a pekla mříže
všemi nepohnulyl

Ukážem světu,
k_Tobě že se známe,
Tvá víra. že nám
nejdražším, co máme.

At si svět boří,
- at si tělo drásá. ——

Ty vezdy byl jsi,
jsi & budeš Spása!

Joa. Al. Vlastímíl—Římaký.%%%%
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Z cest kněze.
Několik vzpomínek z církevního a. náboženského života v cizině.

Ústav begýnek v Gentu.
V Belgii se velmi pěkně cestuje;

vzdálenosti jednotlivých měst jsou ne
patrné. Jestiť celá země poměrně velmi
malá, měst je mnoho, železnic i vlaků
též dosti, proto je všude výborné spojení.
Jsa v Brusselu, podnikl jsem se soudruhy
své cesty výlet do Gentu. Bylo časně
z rána když jsme vyjeli a příroda se
v okolí hlavního města probouzela
k životu. Ze všech stran přijíždělo mnoho
dělnických vlaků, neboť je v Belgii prů
mysl velmi rozšířen. Povšimnuli jsme
si, že roste na polích mnoho chmelu,
z čehož by se dalo souditi na úrodnou
půdu; většinou však převládaly louky,
polí bylo poměrně málo. Na lukách,
jež měli jednotliví majitelé plotem ohra—
zeny, páslo se mnoho krav, které zů—
stanou venku od jara až do podzimku,
kdy je teprve zahánějí do stájů. Protože
zde není nouze o máslo, přinese ho
sklepník vždy na stůl, ať je to oběd,
anebo večeře, ba dá ho i ku snídani
jako příkrm ku kávě. Proto pravdu
vyslovil asi bratr R. řka, že užívají
Belgičané máslo jako my soli a pepře,
aby jidla měla lepši chuť.

Z Brusselu jel vlak do Gentu jen
hodinu. Gent leží při široké řece Seldě,
do níž zde právě vtéká řeka Lys, je
zde jako v nějakých severních Benátkách
všude plno průplavů, kanálů, přes něž
prý vede přes sto mostů. Dlouho před
městem projíždíme zahradami, jež jsou
v tomto.městě skoro u každého domu,
proto má Gent na svých 170 tisíc oby—
vatelů velikou rozlohu. Zlatá doba Gentu
již dávno minula; byla za dob císaře
Karla V. v šestnáctém století; protože
se tam narodil, bylo z jeho nejzamilova
nějších sídelních měst, a mnoho učinil,
aby ho zvelebil a vyzdobil. Nyní má
Gent nepěknou pověst, říká se, že je
v něm hlavní sídlo všech belgických
anarchistů.

7. církevního stanoviska je v Gentu
nejzajímavější ústav begýnek, který je
něco ojedinělého a pro velkou rozlohu
mohli bychom ho nazvati největším
klášterem katolickým z celého světa, ač

Řlulí 3.8.1). 19íl7

u přímém slova významu, jak dále vy
světlíme, vlastně není klášterem. Proto
bylo také naše první myšlení, abychom
si prohlédli tuto velkou begynáži či jak
v Belgii říkají Grand Beguinage. Rychle
jsme odevzdali své kufříky v nádraží a
najavše si drožku, jeli jsme k ústavu.

Projeli jsme velkou část města,
které činí dojem místa starožitného;
tu ukazoval kočí bičem na vysokou zeď,
za 'níž bylo viděti mnoho černých střech
a štíhlou, vysokou věž. Již nyni pozo
rujeme, že je to vlastně městečko pro
sebe. Původ jména begýnek je neznámý;
někteří ho odvozují od anglického slova
beggen, modliti se, tak že by begýnka
byla po našem zbožná sestra (Bet—
schwester), jiní se domnívají, že je
založila svatá Begga, vévodkyně z Bra
bantu, matka Pipinova, někdy se odvo
zuje od staroněmeckého bi Gott, bigott,
bei Gott (u Boha), což by znamenalo
spolek pobožnůstkářsky'. Pravdě asi nej
podobnější jest, že pochází jméno toto
od zbožného kněze Lamberta le Bégue
z Lutichu, který založil roku 1184 první
podobný ústav, který po něm přijal
jméno begýnů, též Beghardů (spolek
pro muže) a begýnek (spolek pro ženy).
Za tehdejších válek bylo mnoho vdov,
které neměly přístřeší pro sebe a pro
své rodiny; ústavy svými zjednal jim
zbožný kněz přístřeší a ochranu.

Spolky tyto působily s počátku
velmi dobře, ošetřujíce nemocné, pod
porujíce cestující, opatrujíce vdovy a
sirotky, pěstujíce vůbec Všechny druhy
zbožnosti, nebyli však vázáni údové
jejich žádným slibem. Později uhostila
se však u nich jakási náboženská blou
znivost & dopouštěly se ivelkých nc
vázaností, tak že byly zakázány cír
kevními i světskými úřady.

Byli i v našich zemích velice roz—
šířeni; na příklad v diecesi pražské
byli spojeni ve spořádaně bratrstvo, měli
prý sveho arcibiskupa a sedm biskupů,
z nichž každý spravoval tři sta bratří
anebo sester. U nás se zakročilo proti
nim vletech 1318 a pak 1390. Byli
pak opět trpěni, když se přidružili
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k nějaké řeholi, a sice obyčejně vstu
povali do třetího řádu svatého Františka.
Až doposud udrželo se jejich jméno
v názvu pikharti, jak totiž bývali u nás
nazýváni bratři Čeští a přívrženci různých
sekt.

Ze všech těch velkolepých ústavů
begýnů a begýnek zbylo jich během
století jen několik málo v Belgii, kdež
je jich nyní asi dvacet s 1300 be<7gýnek;
jsou však všecky až na gentský malé
a nepatiné. Velká begynáže v Gentu je
největší a nejvelkolepější ze všech. Až
doposud je jejím účelem: pěstovati
náboženský život, činiti skutky milo
srdenství, hlavně ošetřovati nemocné,
přede vším však chtěji čestně a slušně
zaopatřiti ženské osoby všech stavů.

V Gentu jsou vlastně dvě begynáže,
velká a malá, protože však bychom
v malé neuviděli nic pozoruhodného,
proto jsme zamířili hned ku velké.
Mezitímvšak co jsme se takto rozhovoříli
o zajímavém tomto ústavě, vezl nás
kočí okolo dlouhanské zdi, která se
zdála. býti zrovna bez konce, dle stromů
vyčnívajících přes ohradu, byla. to za
hrada. Objeli jsme zahradu a vjeli velkou
branou, u níž jsem uviděl první begýnu,
která tam zastává úřad vrátné. Byla
oděna jako naše jeptiška v černý šat,
na hlavě měla bílý čepec a přes něj
dlouhý, černý šátek. Ostatně je v každé
begynáži jiný kroj, nebot sestry, nemajíce
žádných slibů, nejsou žádným řádem,
potvrzenym od papežské stolice, nýbrž
podléhají jen svému biskupovi a každý
ústav má své zvláštní stanovy a svůj
zvláštní šat.

Vjeli jsme branou na dvůr, kdež
teprve pozorujeme, jaký je to obrovský
ústav. Sestává totiž z přemnohých domů
a domků, vesměs bez omítky, z červených
cihel, vystavených ve slohu nám ne
zvyklé, severní gotiky; kočí však jede dále
a tu teprve vidíme, že jsou zde vlastně
úplné, pěkně upravené, kamením vy
dlážděné ulice a náměstí, z nichž všechny
mají svá jména. Uprostřed je na větším
náměstí překrásný, též gotický kostel
se hřbitovem. Je zasvěcen svaté Alžbětě
durynské, pod jejíž ochranou jsou všechny
ústavy be"gýnek. Vše jest čisté, úhledné,
jako zánovní, nedávno vystavěné. Je to
vlastně celé městečko.

At nikdo nemyslí, že snad nad—
sazujeme; vždyť bydlí v ústavě tomto
asi sedm set sester a nejméně tři sta
služebných, tedy v celku přes tisíc
osob. Větších budov je osmnáct, každá
pro 35 až 50 becrgýnek, menších je 82;
kromě toho je tam nemocnice s kaplí,
dům pro představenou, byt faráře, byt
jeho vikáře, dům pro správu všech domů
a zahrad; je tedy všech budov přes sto.
Všech silnic je osm, náměstí jsou tři.
Veškeren náklad obnášel dva a čtvrt
milionu korun. Celá stavba trvala něco
přes rok, za půldruhého roku bylo vše
úplně dohotoveno. Každá ulice i náměstí
má své jméno, každý domek má nejen
své číslo, ale také jméno, vždy některého
ze světců. Všechny domky jsou o dvou
poschodích a jsou tak stavěny, že je
ve stavbě největší rozmanitost; nenajdeš
dvou domků, jež by se sobě podobaly.
Vše je až do nejmenších podrobností
provedeno přesně ve slohu a umělecky.
Vždy dva domky mají svou studni, a
jsou tak stavěny, aby nikdo neměl
vis a vis, aby se nedíval do oken
protějšího bytu.

Nynější velká beegynáže stojí teprve
něco přes třicet let. Dřívější ústav býval
uprostřed města, kdež stál od svého
založení roku 1234 až “do zrušení
roku 1874: a. pozůstával z 18 klášterů
(větších budov) a 340 menších domků,
z dvou kostelů, z nichž jeden byl velký
a druhý menší kaple; vše bylo obehnáno
vysokou zdí a příkopem, naplněným
vodou. Bezmála šest a půl století je
ušetřilo, příslušníci ústavu prožili mnoho
válek, bouří, nehod všeho druhu, ušetřil
je císař Josef TI., který zrušil- mnoho
klášterů, v Belgii, patřící tehdy k naší
říši, ušetřila je francouzská revoluce,
protože věnovaly se sestry službě bliž
ního a ujímaly se chudých, ušetřil je
Napoleon I. a teprve naší osvícené a
tolerantní (?) době byla ponechána ta
nezrušitelná skvrna, že byl zrušen tento
ústav. Tehdejší socialistické zastupitelstvo
městské shledalo totiž najednou, že pobyt
v ústavu ohrožuje zdraví, ulice jsou prý
příliš úzké, domky neodpovídají zákonům
hygieny, celá ta budova vadí, že nemůže
se rozšířiti město, miasmy nákazy se
odtud rozšiřují, věda moderní nedovoluje,
aby se něco podobného trpělo, zkrátka
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odhlasovali, že musí býti vše zbořeno
a zavedeny široké, moderní ulice, a
vystaveny nové činžáky. Druhý podobný
ústav v Gentu, ale mnohen menší, jedno—
duše zabrali, prohlásili za městský ma
jetek a dali do veřejné dražby.

Tu však v největší tísni ujal se
přestrašených sester šlechetný muž, a
sice vévoda Engelbert z Arenbergu;
menší begynáži v dražbě koupil a daroval
ji hned dřívějším majitelkám; jeho
velkodušnou pomocí, mohla se vystavěti
nová, velká begynáže v předměstí gent—
ském, Mont Saint Amand (kopec svatého
Amanda) nazvaném. Tamější starosta
i celá obec, pokládali za čest, aby byla
v jejich obci tegynáže a prodali velmi
lacino ku stavbě potřebné pozemky.

Mimo velký kostel, jak jsem se
již nahoře zmínil, je v begynáži ještě
menší kaple. Navštívil jsem oba tyto
chrámy a jsou, jak je obyčejně ve všech
ženských klášteřích, čisty jako zrcadlo
a pěkně vyzdobeny. Ovšem nechyběly
ani kytice čerstvých květin, jež byly na
všech oltářích a u všech soch i obrazů.
Oba tyto begýnské kostely byly tolik
milounké, že zrovna vybízelykpobožnosti.
Oproti jiným belgickým kostelům bylo
v nich jakési světější ovzduší, jehož
není možno popsati, jež však nutno
výcítíti.

Kočí měl zde asi známé, neboť nás
vybídl, abychom slezli, že nás zavede
do jednoho z domků. U dveří nás při
vítala služka, a ukázala všechno zařízení;
v domku bydlily tři starší dámy a měla
každá úplně oddělený byt, o světnici,
kuchyni a komoře, tak že libo—li jí,
může míti svou domácnost. Zařízení
ve světnících bylo jednoduché ale vkusné,
tak jak ho vidíváme v občanských
domech; před okny každého domku je“
zahrádka a vzadu malý dvorek. Zahrádky
vesměs nádherně upravené a opatřené
pestře kvetoucími bylinami, dodávaly
celému obrazu obzvláště malebný ráz.

Život vede se zde asi úplně po
domácku, beze vší škrobenosti a etikety.
Právě dojel branou obchodník s vozem,
na němž měl zeleninu. Sotva hlasitě
zavolal co prodává, hned objevila se
u každých dveří sestra ve svém maleb
ném úboru a čekala až nakoupili
u druhých dveří a obchodník dojel

k jejímu domku. Mnohá šla k sousedce
a kupovaly spolu, třeba se přidaly ještě
jiné; chvilku si něco pověděly a pak se
rozešly po své práci; vše se dělo tak
nenuceně po domácku, že to byly krásně
scény z klášterního života.

Fiakr projel všechny ulice a tu
teprve jsme byli překvapeni, jak je celý
ústav velkolepý a rozsáhlý, stavitel byl
geniální muž, který znal potřeby klá
šterního života. Všude byla čistota až
úzkostlivě pečlivá. Pokud bylo z venku
pozorovati, byl všude nejvzornější po
řádek a diseiplina. Proto mne nic ne—
zarazilo, že, když drnčel náš vůz po
kamenité dlážce, běžely mnohé sestry
k oknu a dívaly se zvědavě kdo jim
ruší již z rána klid.

Ustav stojí věru za podívanou!
Která dívka aneb vdova chce býti do
begynáže přijata, musí míti vysvědčení,
že je mravů bezúhonných, čistých a
míti zajištěných ročních příjmů nejméně
stopadesát korun; kromě toho zaplatí
se jednou pro vždy jako vstupné pět
set korun, na byt a na potřeby chrá—
mové. Dvě leta trvá noviciát a pak te
prve přijímají se sestry volbou. Begýnky
zachovávají jisté klášterní předpisy; před
farářem svého ústavu slibují čistotu a
poslušnost ku svobodně zvolené před—
stavené, již se říká grande dame, aneb
po ílámsku grod juflromo, neboť Gent
je vlastně flámské město. Klausury (t. j.
uzavření; domy, kam nemají přístupu
osoby druhého pohlaví), jakož i sliby
chudoby nemají. Má—liněkterá z nich
jmění, podrží si je i po vstoupení do
ústavu a spravuje si je svobodně, úplně
po své vůli. Proto nemůžeme ústavy
tyto nazvati řádem, nýbrž jsou pro—
středním jakýmsi stavem mezi jeptiškami
a osobami, žijícími uprostřed světa.
Chce-li některá begýnka vystoupiti, nikdo
jí nebrání, ale případ takový přihodí
prý se velmi zřídka.

Činí se rozdíl mezi sestrami mlad—

v klášteřích pohromadě, v jednom domě,
pod vedením starší dámy, představené,
zaměstnávají se prací, hlavně zhotovují
proslulé a drahocenné, pravě brusselské
krajky. Když vytrvalý v tomto společném
životě celých šest let, je jim pak volno,
bydliti .v domku pro sebe a může míti

22“



316

byt větši anebo menší, dle toho, jaké
chce platiti ústavu nájemné. Též ji nikdo
nebrání ve vnitřním zařízení a chce—li
míti k obsluze a k domácím pracím
jednu aneb více služek. Všechny dámy
.!bydlíci v ústavě, scházejí se třikráte
za den v kostele, & sice časně z rána,
jak se rozednívá k ranní modlitbě,
později ku mši svaté & když se setmi,
k večerní modlitbě; ostatní čas je volný.
Při společných pobožnostech zpívá se.

Již z tohoto krátkého náčrtku viděti,
že jsou ústavy begýnek velkého významu
v řešení nyní tak palčivé otázky ženské
a že jsou pro dámy, hlavně opuštěné,
churavé a starší, velkým dobrodiním.
Proto je u všech v dobré památce

* ik- *

šlechetný vévoda z Arenburgu, který
tolik obětí pro ústav gentský přinesl a
dlouho nepřečkal jeho otevření. Dámy
se totiž přestěhovaly dne 29..září 1874
ze starého do nově vystaveného ústavu
a vévoda zemřel náhle na jaře, právě
o velikonoční neděli, rok na to 1875.
Až po dnes řikávají o něm:

0, Arenberg, 't volk sal u loven
Zoo lang als zyn herinnering leeft;
U die zoo kloek voor't good streeft,
U zegent vastlyk God hierboven.')

') Úryvek je ukázka řeči flámské. Překlad:
ó Arenbergu, lid bude tě velebiti, jak dlouho
udrží se tvá památka. Bůh odplatí tobě, který
jsi tak zdatně ujal se dobrého, svým nejbohatším
požehnáním.***ale

[Hužně víru svoji vyzndvejme!

Buďme katolíky upřímnými,
katolické víře vždy věrnými,
nebud'me zrádnými Jidáši,
kteří katolickou víru svoji
zrazují, a proti ní boj strojí,
jen když něco jim to vynáší.

To své katolické přesvědčení,
třeba bychom byli i mučení
a měli svůj život ztratiti,

řlndčlovč

Stvořitel když stvořil člověka každého,
dal mu za ochránce anděla strážného,
a ten anděl strážný, jak ve dne, tak v noci,
bdí nad svým svěřencem s svou ochrannou mocí.

' Od dětské kolébky až k tmavému hrobu,
anděl strážný chrání všude, po vši dobu
svěřence, kterého přijal pod stráž svoji,
když on k životnímu nastupoval boji.

Anděl strážný stále dlí po našem boku,
po celý náš život, a při každém kroku,
a až nás povolá k sobě nebes Vládce,
provázet nás bude svatý anděl strážce.

dle příkladu svatých mučeníků,
pravých to Kristových učeníků,
nechtějme nikterak zraditi.

Mužně víru svoji vyznávejme,
a před celým světem vždy se znejme,
že jsme katoličtí křesťané;
za statečné víry vyznávání,
ale ne za víry zrazování,
nebe v podíl nám se dostane!

strážní.

Jsou však ještě jiní strážní andělové,
a to jsou milení naši rodičové,
oni stále bdějí nad dítkami svými,
a opravdu jsou jim anděly strážnými.

Však mnohé děti zlé svou neposlušnosti,
ty strážné anděly, kteří ke vší ctnosti
& k všemu dobrému je vždy povzbuzují,
hněvají, a jejich srdce zarmucují.

Andělů strážných znám však ještě druh jeden,
kterými jest člověk cestou k nebi veden,
kteří odvracejí člověka od zlého,
& jej povzbuzují k všemu, co dobrého.

Dobré knihy jsou to, dobré časopisy,
zábavně poučné, a duchovní spisy,

však poměrně málo na světě jest lidí,
kteří dobré knihy čtou, jimi se řídí. F. Vrátil.

o—-<>-<_>-<>--<><>-<><>—<>—<>——o
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Chraňte
]tane-li se někde vražda, tu

“ ' bývácelé širé okolívzrušeno.
, Egg, Telegraf nese zvěst tuto

.;; smutnou do všech končin,
" " celý aparát policejní jest na

nohou, aby vypátral vraha, noviny plní
celé sloupce obšírným popisem všech
okolností, obrázkové listy znázorňují
vraždu, přinášejíce vyobrazení místa, kde
se vražda udála, osoby zabitého, ba je—li
možné, i nástroje vražedněho, a je—lijiž
zločinec znám, i podobizny jeho. Všudy
mluví se o zločinu tomto s ošklivostí,
& kde kdo zavrhuje hnusný ten čin,

Tak se děje, přijde-li člověk ně
jaký násilně o život, který přece není
stálý, nebot dříve nebo později musí
propadnoutí smrti. Jestliže však někdo
násilně o život duše své, svou nevinnost,
připraven bývá„ všimne si toho málo
kdo; veřejnost v celku chová se ne—

všímavč k zločinu tomuto daleko hor
šímu, ba mnohdy sama k tomu přispívá.
Vražedníka těla se bojí lidě, ajen shrůzou
& ošklivostí naň pohlížejí, vrahové duší
však mnohdy jsou vážení a zaujímají
čestná místa ve společnosti lidské. Jak
pak to přijde? Ci snad ztratila duše
lidská onu cenu, kterou měla dříve ve
středověku a na počátku křesťanství?
Vždyťvšecko skorem zboží stouplo v ceně,
a jen ta lidská duše by měla na ceně
své tratiti? A přece nedá se cenajedíně
duše lidské vyvážiti všemi poklady země,
neboť má před Bohem cenu nesmírnou,
jsouc duchem vyšlým od Boha a k obrazu
a podobenství Božímu stvořeným.

A hle! Duši, kterou Spasitel, Syn
Boží, když hříchem byla ztracena pro
Boha a nebe, zase krví svou očistil a
tak vykoupil, duši tu necháno dusití se
v kalu hříchu, duši, kterou Syn Boží
tělem svým nasycoval, duši tu ničí a
trápí nepřátelé až k smrti. () kolík proto
sil, kolík. pokladů leží v lůně křesl'anstva
ladem, ba jest zahrabáno, které by ne—
sčíslným tisícům vyšší život a spásu za
chovati mohly! —- A doba naše jest věru
dobou hromadného vraždění duší, které
jsouce nezkušené, nevědomě na pospasy
bývají vydávány nešlechetným svůdcům,

_jsou to duše naší křesťanské mládeže. Čím
dále, tím více se naříká na nezvedenost,

mládež.
na zpustlost, ba i zločinnost naší mlá—
deže, a to vším právem, neboť, jak zku—
šenost číslicemi dokazuje, přibývá mla—
distvých zločinců rok od roku více, a
to číslem úžasným.

Nemůže však ani jinak býti. Přes
500.000 mladých lidí — čtrnáctiletých »—
chlapcův a děvčat opouští ročně školu
v našem rakousko-uherském mocnářství
a věnuje se řemeslům nebo službě.
lloulně hrnou se nezkažení hoši a děvčata
do továren, dílen a jiných služebných
míst, a. tu již na ně číhají pacholci čer
veného draka, aby je spáry svými polapili.

A hle, netrvá to dlouho, a naše
mládež propadá za oběť draku tomu.
Tisícové z ní okradeni jsou o víru,
zbožnost a také o mravnost anevinnost
srdce. Několik měsíců po odchodu ze
školy stačí, a již jsou mladíci tito církvi
odcizeni, 0 kostel nezavadí, z modlitby
si žerty tropí, ba čím dále tím více na
plnění bývají i nenávistí a zášti proti
Bohu, proti náboženství a těm, kteří na
náboženství připomínají — kněžím, bý—
valým svým učitelům a mnohdy také
dobrodincům. T_u&tam sice pláče matka
& roní slzy krvavé nad zkažeností dětí
svých, které nemůže ani poznávati, jak
se změnily, avšak bylo by lépe, kdyby
všecky matky veliký zvedly křik, jako
ony matky betlemskě, které oplakávaly
zavražděná nemluvňátka svá, o nichž
praví Písmo svaté: »Hlas slyšán byl
v Rama, pláč & kvílení mnohé. Ráchel
plačící synů svých, a nedala se potěšiti,
proto že jich není.<< (Mat. 2, 18.)

Božský Spasitel náš věděl dobře,
že tyto mladistvé oběti draka nevěře—
ckěho zřídka naleznou ve světě zastánce,
který by celou tíhu těchto zločinů cítil,
a proto stal se sám zastancem nevin—
nosti naší mládeže a zvolal všem vrahům
a svůdcům mládeže to hrozně slovo:
»Běda, běda tomu, skrze koho pohoršení
pochází, běda, kdo by pohoršil jednoho
z maličkých těchto, kteří ve mne věří.c
Hrozným trestem jím pohrozil řka:
»Běda tomu, skrze koho pohoršení po
chází, lépe by mu bylo, kdyby kámen
mlýnský vložen byl na hrdle jeho a on
uvržen byl do moře, než aby pohoršil
jednoho z těchto maličkých.<< (Luk. 17, l.)
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Hle, horší trest čeká na škůdce &
svůdce mládeže, nežli kdyby našli smrt
ve vlnách mořských! Zdaž vzpomenoú
si vrahové nesmrtelných duší lidských
na tuto hrozbu Páně, která se jistě na
nich uskuteční? Sotva, nebot radostí
jejich ďábelskou jest, Bohu Kristu a
církvi co nejvíce duší odciziti, je kaziti,
a tak neštastnými a zločinnými učiniti.

A tu nesmí nikdo z upřímných lidu
milů mlčeti. Každý dobrý křesťan necht
pozvedá hlas svůj, varuje, poučuje kde
jen může, aby mládež naše nebyla tak
jako na jatky vedena. Každý katolický
list necht upozorňuje rodiče na nebezpečí,
které dětem jejich hrozí, a nabádá je,
aby dříve, nežli kam synka či dcerku
dají, dobře se přesvědčili, jaká továrna
je to, jaká je to dílna a jaká to služba.
Opomenou-li toho, a je-li jim snad větší
groš platu milejší, tu ovšem stihne i je
jednou trest a kletba Boží. Také »Skola
Božského Srdce Páně<<,která má za účel
duše křesťanské udržovati —vespojení se
Srdcem Páně, věrou, láskou a zbožným
životem, musí pozvednouti hlas svůj a
všem čtenářům dospělým zvolati : »Chraňte
mládež !<<Jaká bude mládež naše, taková
bude budoucnost. Zachraňujte mládež a
zachovcjte ji pro krále všech králů,
neboť nic jej tak neboli, jako smrt jeho
milých duší; & Spasitel 'tak miloval
mládež, volal ji k sobě, jí připovídal
království nebeské. Chraňte mládež, neboť
jste tím povinni i církví svaté, která
timto zločinným způsobem olupována
bývá 0 nesčetné vyznavače.

Útokem žene se na mládež naši,
aby připravena byla o víru a zbožnost.
Neboť jak jinak se má pojmenovali
způsob nepřátel církve a Krista, když
dětem sotva ze školy vyšlým, které ne
mají hluboké vědomosti náboženské a
nemohou samy dobře rozeznávati dobré
od zlého, pravdu ode lží, když takým
dětem ještě se mluví proti náboženství,
proti Bohu, sesmčšňuje se, cojim posud
bylo svatým, kalem se potřísňuje, co jim
bylo úctyhodným, když takým způsobem
na duši jejich se působí v továrnách,
dílnách, službách, na cestě tam a zpět,
ve spolcích, hospodách od starších, kteří
by je vlastně k dobrému vésti a povzbu—
zovati měli. Není to útok na duši mlá—
deže, útok nemravný, zločinný? A když

mládež jde po ulici a zastavuje se
v městech před výkladními skříněmi,
kde vyloženy jsou necudné obrazy, po
hlednice, vyloženy jsou ke čtení nezna
božské listy a knihy, zdaž to není zlo
činný útok na mládež? Vždyť ten jed
tak lehko najde přístup do srdce mladi
stvého, jediný pohled mnohdy, jediné
slovo, a jakoby mrazem spálená, bývá
mravnost, nevinnost mládeže a hřích
nasazuje se v duši.

Mládež naše není tak vyškolená,
aby mohla s úspěchem čeliti všem ná
strahám, všem nájezdům na svatou víru
a náboženství, neboť v těch dvou ho
dinách náboženských týhodně nelze všemu
naučiti a na vše upozorniti. Proto tím
zločinněji si počínají škůdcové její, když
nevědomosti a slabosti její užívajíce
vkládají v srdce a mysl její pochybo
vačnost, která brzy mění se v nevěru,
vědouce, že mládež je ze lži usvědčiti
nedovede.

To není boj, to jest vražedný útok
na duše smrtelně. Přijde-li i člověku
vzdělanému a obezřetnému znenadání
nějaká námitka, tu nezřídka bývá na
okamžik v nesnází, co by odpověděl —
jakž teprve, hodi—lise takové námitky
mládeži nepřipravené a neschopné?
A nepřátelé nedají ani čas k oddechu.
Beze studu a strachu hromadí lež na lež,
pomluvu na pomluvu. Zvláště na kněze
katolické mají namířeno, na těch nene—
chají ani nitky poctivé; líčí je jako
lakomé, penězochtivé, nemravné, lico—
měrníky a pokrytce, kteří nezasluhuji,
nežli aby je země pohltila. Církev ne—
jmenují jinak nežli ústavem k ohlupování
lidu, že jest ve službách boháčů proti
chudině, že odkazuje jen na onen svět,
aby chudé na uzdě držela, že jest zkrátka
největším nepřítelem lidstva, a proto že
má býti zničena. Všecka zařízení a obřady,
i svaté svátosti, mše svatá, úcta k nej
světější Svátosti, svatých, Panny Marie,
svatá zpověď, půst, dobré skutky, zvláště
čistota srdce, to vše bývá terčem po—
směchu a pohany. Naproti tomu do nebes
se vynáší nevěra, jakoby jí se lidstvo
osvobozovalo, volná láska a bezuzdnost,
aby lidstvo užívalo, učení soc. demokracie
vynáší se za nejvyšší, nejlepší a. nej
užitečnější, které dobře nahrazuje ná
boženství. Chtějí sesaditi Boha, aby se



na jeho trůn sami posadili. A v takovém
ovzduší musejí ubozí mladíci žíti, den
ode dne slýchati takové věci, ba i čísti,
neboťjsou nuceni odbírati noviny i knihy
takového druhul Což divu, že čím dále
tím matněji svítí světlo víry v duších
také mládeže, až svit jeho úplně zhasne
a rozprostře se noc, noc tmavá &hrozná,
mnohdy na vždycky. Jaký pak to potom
bývá život? Jak chová se taková mládež
k rodičům &svým bývalým dobrodincům ?
Jací to bývají z _ní otcové a matky?
Jaké ovoce nese takové učení a taková
výchova? Stále množící se soudy, zlo
činy, vraždy, sebevraždy mezi mládeží,
ustavičně stesky a nářky na zpustlost
mládeže, vždy četnější stavby trestnic,
žalářů, polepšoven, donucovacích pra—
coven, to vše nám dosti jasně ukazuje,
kam toto hromadné kažení mládeže vede.
A to jest ovoce jevící se již na světě,
což teprve jaké bude ovoce pro duši a
její život věčný? Proto jest již nejvyšší
čas, aby řádění tomu učiněn byl konec.
Jednotlivec ovšem nevystačí v boji, avšak
celek zmůže mnoho. A proto, jako když
učiněn byl útok na svátost stavu man
želského, milionové pozvedli hlas svůj
proti, tak i nyní nechť zahřmí protest
všech věrných křesťanův a všech pravých
]idumilů proti tomuto soustavnému a
hromadnému vraždění naší mládeže.
Záchrana jest možná, a sice v tom, když
se mládež bude spolčovati, organisovati
na základě křesťanském, a když se jí
poskytne možnost dále se vzdělávati
ušlechtilým způsobem. Proto je třeba,
aby se všudy —-—zejména v městech za—
kládaly spolky jinošskě pro mladé dělníky
a učně, a aby spolky tovaryšské, které
již jsou, se oživily a vzpružily k nové
činnosti. Běda samotnému — platí i zde'
— co jediný nedokáže, dokážou mnozí
spojenými silami.

Nemůžeme nepřátelům lepší služby
prokazovati, nežli když budeme zane
dbávati křesťanskou organisaci. Nepřátel
síla a moc leží jen v tuhé organisaci
jejich, učme se od nich a následujme
je v tom. Bohudíky, není ještě pozdě,
není ještě vše ztraceno. Iv mládeži jest
posud dobre jádro, vidno z toho, že
u nás na Moravě jak mládež rolnická
tak i řemeslnická již se organisuje ve
spolcích křesťanských, což jest zajisté

slibným počátkem budoucí. činnosti. A
jelikož nyní nejVíce se bI'OJÍproti Bohu,
Kristu, cirkvi katolické &našemu svatému
náboženství, proto je třeba, aby se v ta
kOVÝchspolcích největší kladla váha na
náboženské vzdělání, prohloubení vědo
mostí náboženských, pěstování ducha
nábožneho a vzbuzení lásky k církvi
vlastní a ochoty k obětem i sebe větším
pro Boha a církev.

Tak vycvičená mládež nedá se tak
lehko zmásti ani svésti, a bude časem
silným spořádaným šikem proti vojům
nepřátelským. Proto s politováním musíme
vytknouti školám průmyslovým a nedělním
pokračovacím školám pro učně, že v nich
náboženské vyučování úplně se pomíjí.
Jestliže zákon káže, aby studující gymna—
sijní i reální až do nejvyšší třídy byli
vyučováni v náboženstw, proč odpírá se
dobrodiní toto čtrnáctiletým hochům —
učňům, kteří zajisté po těžké a mnohdy
útrap plné práci neméně potřebují po
vznesení a posilnění i potěšení ducha
naukami svatého náboženství. V organi
sacích katolické mládeže by se měly
probírali všecky námitky od nepřátel
církve činěné, tak aby mládež poznala
jejich lichost, lživost & mnohdyi ne
možnost. Tím by mládež zbavila se toho
hrozného nátlaku, který se na ni činí,
pomalu by si navykala odmítati nájezdy
a útoky na víru činěné, učila by si vá—
žiti pravdy svatého náboženství Bohem
zjeveného, a také by lépe prospívalá
v ctnostném a mravném životě, nebot
kde jest živá, přesvědčivá víra, tam jeví
se i křesťanský bohumilý život. Proto
všickni, jimž na spáse a záchraně mlá—
deže záleží, netoliko kněží, nýbrž i do
spělí katoličtí laikové, vzhůru, ujměte se
opuštěných, poučujte zanedbané, spojujte
rozptýlené mladé své bratry shroma—
žďujte unejsvětějšího Srdce Páně, tohoto
středu vší lásky i milosti a zachráníte
tak nesčetné duše nesmrtelné.

Církev vám bude vděčníti za zá—
chranu dítek svých, rodiče za dobrodiní
prokázaná milačkům jejich. celá spo
lečnost za dobré členy své, a Bůh od—
platí vám hojnou měrou práci a námahu
vaši, že jste mu zachránili duše, z nichž
jedna jediná větší ceny před ním má nežli
celý svět. Proto kéž nevyzní na plano
volání: »Chraňte mládežle Boh.Handl.

-::-s-—'—f"“-\. .



Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEIsBEnGER

XXVI. Bez přístřeší.
Obrázek z missií na řece Zambezi.

Býti za noční doby bez přístřeší,
jest i v našich krajinách nebezpečno,
jak pak teprv v jižní Africe! Vychová— ;
váme 255 malých děvčat. Asi 40 z nich :
nocuje u svých chudobných rodičů, více
než 200 zůstávají u nás. Polovice těchto
spí v pevné dřevěné budově, kde jsou
chráněny před citelnou zimou. »Před
zimou?<< tážete se udiveně, »v horké
Africe?<< »Ovšem před zimou,<< pravím
ještě jednou. Měsíce: květen, červen,
červenec a srpen přinášejí našim kra
jinám zimu velmi citelnou; ne sice led
a sníh — led jest zde vůbec věcí ne—
známou — ale noci jsou velmi chladný.
Casto ruší vzduch v pravdě ledový i
spánek a mívá pro ty, jižto nocují pod
širým nebem, ohledně zdraví nejhorší
následky.

, Nyní však považte! Téměř 100
našich malých černochů spí pod širým
nebem, nemajíce na ochranu před zimou
ničeho mimo malou rohožku, kterou si
na místo polštáře dávají pod hlavu,
a mimo několik chatrných kousků oděvu.
Ačkoli hvězdyr na nebi ve zdejších kra

-jinách překrásně svítí, pohled ten zrovna
tak málo naše africké děti zahřívá, jako
nevytopená kamna děti evropské. Srdce

mi puká, když pomyslím, že děti k nám
přicházejí, aby po křestansku byly vy—
chovaný, že však se jim u nás mnohem
hůře vede, nežli v rodné chatrči. Cernoch
dovede se zimě ubrániti. Jeho chatrč
nelze sice přirovnati k nějakému paláci,
ale skýtá mu nicméně bezpečné přístřeší.
Vítr a déšť nemají tam přístupu, ne
daleko plápolá oheň a rozšiřuje příjemné
teplo, a což nejdůležitější jest, černoch
jest ve své chatrči před nočními návště—
vami hyén a tygrů bezpečen. Naše děti
však spi pod širým nebem, toliko zeď
dělí je od nepřítele, zeď, kterou snadno
přeskočiti může. Rozumí se, že oba
dravci našim dětem co chvíle nahánějí
strachu. Skoro každou noc přichází

_hyéna a tygr až ke zdi, která dvůr, kde
děti spějí, ohrožuje.

Představte si leknutí, když tato
zvířata svůj děsný řev & křik začnou.
Dostaěí, jenom—li jedno z dětí nespí.
Křiěíc úzkostlivě probudí všecky ostatní.
Probuzeny dají se také do křiku, schoulí
se k sobě a neodvratně hledí na zeď,
brzo—linepřítel ji přeskočí a jedno znich
za oběť si vyvolí. Nemyslete si, že je to
nějaká báchorka! Ještě nedávno způso—
bily hyény a tygři na blízku našeho
domu nemalé spousty. První jejich
kořistí byli naši psi a kočky. Pes na—
šeho otce představeného utekl se před
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ty;Drem až pod okna našeho domu, kde
ho dravec dopadl a ve vzdálenosti asi
10 metrův odtud spal chlapec.

Kdyby některé z našich dětí tygrem
bylo uloupeno, škodilo by to naší věci.
Rodičově svěřili nám totiž své děti dů
věřujíee, že je budeme opatrovati.
Imatka černoška své děti něžně miluje.
Všecky vzaly by své děti ihned zpět,
a to by neznamenalo nic jiného, nežli
zbavili ubohé dítky vychování křesťan
ského. Musíme se tedy přičinili, abychom
všem dítkám mohli poskytnouti bezpeč—
ného přístřeší.

Za deštivého počasí hrozí nebez
pečenství jiná. Déšť. leje se v proudech
z oblaků, vichor šlehá dětem, které ve
dvoře spálí musejí, těžké krůpěje do
obličeje a strhuje jím chatrný beztoho
oděv s těla. Při tom křižují blesky
neustále vzduchem. Ceho ubohé děti
zakusil A to všecko pro vychování
křesťanské!

Z toho vidíš, mily čtenáři, jak po
třebno jest u nás přístřeší pro naše
drobné děti. Nedostává se jim však
i všeličeho jiného. Tak na př. mají u nás
stravu mnohem chatrnější nežli doma
ve své rodině. Jaky div, že nám často
utíkají. Proto vroucí díky vzdáváme —
končí sestra Thierry, která tyto řádky
píše — všem našim dobrodincůmvlňvropě,
kteří nás dosud podporovali, a jak
doufáme, i příště budou podporovati.

XXVII. Žena za 28 taelůf)
Obrázek z missií čínských.

V minulém roce — vypravujejistá
missijní sestra v 'long-nien- fangu v Číně
— přinesli nám dva křesťané z okolí
mladou Číňanku. Bylo ji asi 18 let.
Oba mužové vraceli se z práce domů.
Ve tmě klopytli o jakousi překážku,
jež ležela na cestě. Byla to ona Číňanka,
která tam byla omdlela.P1inesli ji tedy
k nám. Za krátko jsme ji vzkřísili.
Nešťastnice přišla k sobě, zdálo se však,
že je únavou a hladem vysílená.

Jeji malé, bystré oči dívaly se na
nás zvědavě a s podivem. Bezpochyby
nemohla si vysvětliti, jak k nám přišla.
»Jak se jmenuješ?<< '.lázali jsme se.
»Ta-ki. <<_„ »Žijí ještě tvoji rodičovéíh

'l'ael (čínský peníz) asi šest korun.

— : »Ano Dříve měli mne rádi, tehdv,
když mne ještě zlěmu muži nebyli plo
dalia >.. »Jak to, že tě včera nalezli
omdlelou na silnidi?<< — “Ch tO je
celá dlouhá událost.“ »Tak nám ji
vypravují“

'I'-aki se nedala pobízeti a vypla—
\ovala: O su'un pivním dětst\i vím
jen to, že jsem šťastně a bez staiosti
žila u svých rodičů. Moje matka byla
mírná a něžná. Ríkala, že jsem hezké
dítě, a kula velké plány pro mou bu
doucnost, bohužel k mému neštěstí. Také
otec byl na mne hrd .»(.;'0pak s dítětem
učiníme?<< tázával se častěji. »Viš co,
ženo, chci, aby byla štasl,na.<< »- „\
bohata,<< připojila matka, »nedám ji
ledakomu. Její muž musí býti bohaty'..<<

Tak jsem dospěla třinácti let, byla
jsem velká a silná. Chtěli mne provdali;
já však jsem o to nestála. Tu přišel do
kraje muž, o kterém se vypravovalo,
že je majetníkem nesmírného bohatství.
Nevím ani, jak a proč s mými rodiči
navázal styky. Za krátko však sděleno
se mnou, že mne očekává velké štěstí,
státi se jeho manželkou.

Ulekla jsem se toho a prosila jsem
snažně, aby mne nevytrhovali z mého
štěstí. Všecko nadarmo. Moje matka
byla bohatstvím mužovym tak zaslepena,
že na mé prosby a slzy nic nedala.
»Proč pak si počínáš jak pošetile dítě ?“
pravila rozhorleně. »Chceme jen tvé
největší dobro. Tento muž je velmi
bohat a ty budeš u něho šťastna.<<

Několik dní vzpírala jsem se tvrdo—
šíjně. Prohlásila jsem, že je můj úmysl
pevný a že se za tohoto muže nikdy
neprovdám. Avšak co zmůže slabě dítě
proti vůli svých rodičů? Byla jsem ke
sňatku jednoduše přinucena. A co jim
také záleželo na svolení třináctileté dívky?
Pro můj odpor rozhněvali se otec a
matka na mne tak, že mne nadávkami
& předhůzkami téměř obsypali a jednoho
krásného dne mne za 28 taelů nená
viděnému muži zaprodali.

Svatba konala se s velkou slávou.
Večer téhož dne byla jsem uvedena do
domu muže, jehož tváře jsem před tím
nikdy neviděla. Byl velmi tlusty & měl
plny, kulatý obličej: byl tedy dle našich
pojmů hezký muž. Byl asi čtyrycátník.
Stál přede mnou v hedvábném, zlatem
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protkaném oděvu. Vzav pohár, který
stál vedle něho, napil se a dal mně.
Také já musila jsem se napíti. Tak byl
uzavřen náš sňatek. V očích světa byla
jsem šťastnou manželkou velikého muže.
Avšak moje svoboda byla tatam a brzy
měla jsem zakusiti veškeré bídy svého
manželského života.

První čas byl mi Yang nakloněn.
Tu a tam přinesl mi malý dárek a vy
hověl každému mému přání. Byla bych
bývala skutečně šťastnou, kdyby mne
vzpomínka na zlaté moje mládí nebyla
naplňovala bolestí a zármutkem. Nemohla
jsem se do svého nového postavení
nikterak vpraviti.

Jednoho dne koupil si můj muž
druhou manželku za 50 taelů. S počátku
jsem se z toho radovala, doufajíc, že
mně budev mé samotě milou přítelkyní.
'Pošetilé sny dětinské! Soudilajsem jako
někdo, kdo nemá potuchy o zlobě lidské.
Podle úmyslu mužova měla tato žena
býti mou paní. Beze vší vlastní víny
byla jsem svých práv jako manželka
zbavena a snížena na služku, na otrokyní.

Vzpomínám—li si na onu dobu, trnu
podnes strachem. Jakých potup, křivd
a trýzní bylo mi zakusiti! Casto nedali
mi kolik dní ničeho jisti a při tom
musila jsem těžce pracovati. Jestliže
jsem si jenom dost málo postěžovala,
vrhl se můj muž na mne a bil mne tak
dlouho, až jsem bez vědomí zůstala le
žeti. Když jsem buďto pro únavu nebo
slabost uloženou mi práci nemohla zmoci,
trýznili mne jiným způsobem. Pověsili
mne za palce na nějaký příční trám.
Po několika okamžicích působila mi
tíže těla nesmírné bolesti. ' Svaly se
natahovaly, čívy se křečovitě stahovaly;
celé tělo se bolestí svíjelo. Když pak
moji tryznitelé nemohouce mého křiku
a sténání poslouchati, mne odvázali,
upadla jsem obyčejně v silné křeče. Ano,
jednou chtěli mne dokonce otráviti.

Konečně pojala jsem úmysl, že
při nejbližší vhodné příležitostí prchnu.
Když jsem jednoho dne v zahradě pra
covala, schovala jsem se, až se setmělo.
Potom připlížila jsem se k oné části
zahradní zdi, která byla nejnižší. Přes
mou slabost podařilo se mi po dlouhé
námaze, na zeď vyléztí a na druhé
straně dolů se spustíti. Neohlížejíc se
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pádila jsem do temné noci. Jak často
jsem měla za to, že Yang už je za mnou,
aby mne nazpět zavlekl do zajetí! A
jak ráda jsem potom byla, když jsem
žádného podezřelého šustotu neslyšela!

Za svítání octla jsem se v sousední
vesnici. Své cenné šaty zaměnila jsem
si za oděv stařeny, která mi za to
poskytla přístřeší až do následujícího
dne. Posilněna dobrým spánkem vydala
jsem se opět na cestu. Ctrnácte dní
bloudila jsem od vesnice k vesnici.
Potravu jsem si vyžebrala. V noci spávala
jsem obyčejně v jeskyních, nejraději však
brala jsem útočiště do pagod (pohanských
svatyň), byly—lijaké na cestě. Tam před
stoupila jsem pokaždé před bůžka, po
klonila jsem se uctivě a řekla: »Het
(velký otče) ochraňuj mne, abych hodně
daleko jíti mohla, aby zlý muž mne
nedohonil.<< Potom jsem si před bůžkem
lehla a spala až do svítání.

Včera jsem na cestě únavou a
hladem omdlela. To ostatní víte vy,
které jste se nade mnou smilovaly a
mne přijaly. Avšak prosím vás, kdyby
Yang sem přišel a mne chtěl odvésti,
nesvolujte k tomu!

Přijaly jsme Ta—ki, když se byla
zotavila, mezi čekatelky sv. křtu. Cítí
se u nás šťastnou a spokojenou. Možná,
že není daleka doba, kdy nás požádá,
aby směla podíl bráti na křesťanském
cvičení a pak pokřtěna býti. Dejž to
Bůh!

Paběrky z misií mezi protestanty.

O člověku — píše missionář P. A.
Meier ve Vestfálsku — jenž má zá
roveň několik různých zaměstnání, jenž
je na př. zároveň náhončím, zprostřed
kovatelem pohřbů a kočovným obchod
níkem, říká se, že »vaří “v rozličných
hrncích.<<Je to takový všestranný umělec.
Takovým já ovšem nejsem a nechci ani
býti. Jestliže však nicméně tentokráte
z »různých hrncůa chci něco podati,
znamená to tolik, že vylíčím některé
příhody, jak se mi namanuly do péra.

Začněme se křtem sv. Tu je hošík
již jedenácte měsíců starý, ale dosud
pohan. Konečně pohne se svědomí otcovo,
které mu připomíná jeho povinnost.
Dítě musí býti pokřtěno. Pošle je tedy
do kostela. Poněvadž se teprve nedávno
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sem přistěhoval, nemá nikoho, komu by
nabídl kmotrovství. V nouzi uvoluje
se učitel tento úřad převzíti. Za po
svátného úkonu hází krténec, bezmála
již jednoroční, nohama i rukama a po
kouší se opět a opět kníry učitelovy
rukama zachytiti a škubati. Při tom
dává neobyčejnou radost najevo. Kmo
tříčekmá ovšem co činit, aby zamýšlenému
násilnému vpádu do okrasy svého objí
čeje odolal a zároveň smích utajil, a
to tím více, ježto má posvátný úkon
sledovati a na kladené otázky odpovídati.
Tu nezbývá než přemoci sebe, i kdyby
to bylo za těžko. _

Konečně je posvátný úkon skončen.
Křtěnec se přinese na faru & křestní
úkon se zapisuje do matriky. Aby se
křtěnec upokojil, dali mu cukrový preclík,
který s chutí pojídá.

_ Jednoho dne přihlásily se po službách
Božích dvě sestry protestantky, že si
přejí vstoupiti do církve katolické. Obě
mínily vstoupiti ve stav manželský s
katolíky Když jsem se byl o upřímnosti
jejich úmyslu přesvědčil, pozval jsem
je, aby obcovaly katolickým službám
Božím & ustanovil jsem jim dobu pro
křesťanská cvičení. Zároveň však jsem
je upozornil, že katolická církev od
svých údů věrnou poslušnost vzhledem
ke svým naukám víry a mravů žádá a
jim ukládá povinnosti kterých prote
stantská víra nezná, jako pravidelnou
návštěvu nedělních a svátečních služeb
Božích, sv. zpověď a přikázání postní.
V těchto věcech se obě dámy už vyznaly,

řkouce, že jim povinnosti ty nebudou
dělati žádných obtíží. _

Křesťanská cvičení navštěvovaly
pilně, ačkoli k farní osadě měly 10 km
daleko. Nejprve složily katolické vyznání
víry a přijaly potom křest sv. a svátost
pokání. Při náledující na to mši svaté
přistoupily ponejprv ke stolu Páně a
uzavřely pak sňatek manželský. Tak
byl ten den pro ně dvojnásobně důle—
žitý. Rídká slavnost učinila na všecky
přítomné hluboký dojem. Pro mne však
nebyla bez hořkosti. Předešlého dne totiž
zavřelav má stará matička své oči na
vždy. Zalost a radost zápasily v mých
prsou, obě stejným právem. První však
nedovolila mi, abych se súčastnil veselé
hostiny svatební. Zde ukázalo se zase
až příliš jasně, že žádná radost pozemská
není dokonalá.

I jiné ještě evandělíky přijal jsem
do církve katolické, avšak dožil jsem
se také toho, že katolíci od své víry
odpadli. Ano jednou stalo se, že od—
padlý katolík si vzal zamanželku katoličku.
Do církve katolické však nechtěl se
vrátiti. Podobné případy nejsou ojedi
nělé. Nicméně pohne se často svědomí,
když se hlásí smrt. Tu ukazuje se zase
pravdivost přísloví: »Po protestantsku
se dobře žije, po katolicku se však dobře
umírá.“ Znal jsem lidí, o jejichžto pří
slušnosti ku katolické církvi jsem se
teprv dověděl, když měli nastoupiti cestu
do věčnosti. Kéž tam našli milostivého
soudce!

\//\

0—<> FROSBY. <>—0

Věže chrámů
římských cílí
v jasné moře blankytně,
jako prosbou
za svět k Tvůrci,
kdy všem láska znsvitne.

Půda sytá
krví věrných
prosí lásku Kristovu:
neopouštěj
lidu svého,
odpusť, odpusť poznovu!

Nebe jak by
usmálo se.
zase však se
nemůže ki'iž
láskou pláti,
vášní kde je cimbuří.

Jos. Al. Vlastimíl-Římký.

zachmuří :
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Kam vede špatná četba. Nedávno Š
přišelráno do děkanského kostela v Chebu
ráno o 8/410.hod. 20letý železniční dělník
Fr. Vostatek a vystřelil ze šestihlavňového
revolveru proti hlavnímu oltáři. Když
zahřměla rána, vyběhl kostclník ze sa
kristie a dělník namířil proti němu smrtící
zbraň, ale rána na štěstí selhala. Tu od—
hodil revolver 'k oltáři a utekl, ale hned
byl od stíhajících dohoněn a policie ho
zatkla. Na strážníci vypravoval: »Měl
jsem v úmyslu již delší čas zastřeliti
nějakého kněze; kněží jsou vinni vším
neštěstím na světě; dnes vzal jsem
s sebou zbraň a umvíniljsem si, že pro
vedu svůj úmysl. Sel jsem nejprve na
ulici, ale nepotkal jsem žádného kněze,
po tom jsem šel do kostela sv. kříže,
ale ani tam nebylo kněze; když jsem
ho nezastihl ani v děkanském kostele,
vystřelil jsem ze vzteku na oltář. Jsem
bez vyznání, chtěl jsem přistoupiti ke
spolku svobodných myslitelů. Nejvíce
mne mrzí, že kněží nic nepracují a přece
vydělají tolik peněz. Nenahlížím, proč
by kněží nepracovali, když i já musím
pracovati. Nevěřím v Boha, nevěřím ve
věčnou odplatu, jsem na světě nespo
kojen a jest mi i'iplně'jedno, jak zemrum
V. úplně se tedy přiznal a činí dojem
člověka úplně rozumného. Nuže tam
dovede člověka četba nevěreckých, bez
božeckých, špatných novin, nikdo se
nediv, že chtěl V. kněze zavražditi.
V každém skoro čísle nevěreckých novin
lze se dočísti: církev jest kanálie, kněží
jsOu blbci, ohlupovatelé, vyssávači lidu,
tajně dopouštějí se všech možných zlo
činů, zneužívají náboženství pro hro
madění mamonu, církev hájí nespravedl
nost„jest nepřítelkyní dělnického lidu atd.
A když věty tyto stále se opakují, když f.
rudý tisk štve takto několik let„ nedivte
se, že čtenář tohoto tisku konečně tomu
uvěří a přikročí k činu mysle si: když
kněží jsou takoví, jak se tiskne, tedy
pryč s nimi! A když to vykoná, jest

přesvědčen, že vykonal záslužné dílo a
nemůže pochopiti, že by měl býti zatčen
a trestán, když prováděl, k čemu ho
rudý tisk nepřímo vybízel; jako na př.
dravou zvěř, která se hledá po doupatech,
tak hledá sociální demokrat V. po ko—
stelích kněze. Ejhle, ovoce vzdělávací
činnosti sociální demokracie, ejhle, ná—
sledek systematického štvaní rudého tisku.
Od nadávek, plití, surového pokřikování,
od sprostých v'tipův (i proti jeptiškám)
přešli příslušníci »svobody a pokroku<<
k pokusu vraždy, a to zcela logicky.
Vždyť kněze nenávidí nejvíce! Kněz stojí
na stanovisku, že nelze vzíti poctivě
nabyté jmění, že třeba zachovávati zá—
kony Boží, církevní, státní, že tento svět
nevyhoví všem našim tužbám, že třeba
láskou a spravedlnosti udržovati pohro
madě lidskou společnost, že je trest po
smrti... Všechny tyto věty jsou však
přímým opakem revolučního učení soci
ální demokracie, a proto kněz, který je
hlásá a zastává, musí býti zničen. Kdy
pak uchopíme se rázněji prostředku
šířiti vždy a všude dobrý tisk, jím bo
jovati proti tisku špatnému? Vzchopme
se dokud jest čas!

Katolická universita v Tokiu.
V celé naší rakousko-uherské říši ne—
máme doposud katolické university. Jak
příjemně překvapí nás zpráva, že po—
hanská vláda Žaponců vyjednává již po
delší dobu s jenerálem řádu jesuitského,
aby zřídili jeho členové a převzali vy
učování na universitě,jež se zřídívhlavním
městě žaponském v Tokiu. Rád jesuitsky'
tuto vzácnou a velmi čestnou nabídku
převzal a budou co nevidět posláni
jesuité hlavně z Ameriky a z Anglie,
aby zasedli na stolice vysokého učení.
Tak váží si pohané řeholníkův, a jinde
katolíci vyhánějí je ze své země!

Katolicismus v Elsasku. Až do—
posud jest francouzské přísloví, že dává
Elsasko své dřívější vlasti, Francii:
»Nejlepší kněze a nejlepší vojáky.<< Nyní
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žije 16 Elsanů, kteří jsou katolickými
biskupy; ve francouzském vojště slouží
nynj padesát jenerálů, rodilých z Elsaska.
V Rímě jest mimo to devět Elsasanů,
kteří zaujímají tam jako kněží různá
vysoká postavení. '

VýZnamná sedmička. V životě ze
mřelého biskupa budějovického Dra.
Ríliy, hrála sedmička důležitou roli.
27. července 1862 byl vysvěcen na kněze,
roku 1871 stal se professorem, 7. čer—
vence 1885 jmenován J. V. císařem
biskupem, 27. července byl potvrzen od
svatého Otce. Byl čestným měšťanem
v 17 obcích, zemřel 7. února 1907 a
byl stár 67 roků, 87 dní.

Kostel na Montmartru v Paříži.
Celé Paříži vévodí hora, jménem Mont
marter, kdež sbírkami vší země byla
během let vystavena velkolepá basilika,
zasvěcená nejsv. Srdci Pána Ježíše, jako
smírná obět za všechny urážky, jež
činěny bývají od nevěrců, neznabohů
Ježíši Kristu a víře, Jím hlásané. Věno
váno na tento národní pomník doposud
39 milionů korun. Vláda basiliku do
posud nezabrala, protože není majetkem
arcibiskupství pařížského, ale komitétu
více katolíků. A zákon z roku 1873
dovoluje že mohou bytí majiteli zákon
ny'mi právní osoby. Kdo viděl mont
martsky chrám, byl jistě jeho veliko
lepostí & krásou všecek unešen. Jeden
kráte byl v něm Turek se svou družinou,
a prohlédnuv dopodrobna celou svatyni,
sejmul z hlavy turban &pravil: »Nestačí
jen podivovati, ale třeba také přispěti;<<
šel s turbanem ke všem svým průvodčím,
sám také dal větší obnos a vše odvedl._

Podivná přísaha. Následující za
jímavá scéna odehrála se nedávno u jed
noho pařížského soudu. Měl by'ti vy
slýchán jako svědek v jisté trestní zá
ležitosti čínsky' princ Lilulangtan a bylo
potřebí vzíti ho pod přísahu. Byv k tomu
pomocí tlumočníka vyzván, žádal, by
odstranili kříž, svícny se svícemi i písmo
svaté, které byly přichystány na stole
a prosil, by mohl přísahati po svém
zvyku, jak to jejich víra předpisuje.
Soudce vyhověl této žádosti a nařídil,
aby sluha donesl vše co bude potřebno.
Princ si přál, aby sluha šel do závodu
a donesl odtud vásu porcelánovou a to
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hodně cennou. Když byla donesena do
síně soudní, povstal čínsky princ, vzal
vázu do pravé ruky a pravil: >Nemlu—
vím-li pravdu, budiž moje duše tak
roztříštěna, jako tato vása.< Po těchto
slovech mrštil drahocennou vázu na
zem k velkému uleknutí všech přítomných.
Soudci zdála se by'ti sice tato přísaha
hodně podivnou, ale uznal její správnost.

Sekta Mariavitů. Jak jsme se již
zmínili, zle působila mezi ruskými Poláky
sekta Mariavitů, již založila žena jménem
Kozlowská, která dovedla svou úlisností
získati mnoho přívrženců. Ač římská
stolice sektu zavrhla, přece mnozí bohužel
ve své zaslepenosti více věřili »matičcea
Kozlowské, než nejvyšší církevní autoritě.
Nyní však sekta úplně se rozpadla.
Soudy světské dokázaly totiž zakladatelce,
že nevedla život vzorny'r a křesťansky,
nedávno pak »matičkaa zmizela a s ní
zároveň všechny peníze, jež byly na účel
sekty sebrány anebo které jí lehkověrní
lidé svěřili. Tím osud sekty zpečetěn.

Kostel ze dřeva jediného stromu.
V Kalifornii, v osadě jménem Svatá
Růžena, vystavěli si baptisté kostel
vesměs ze dřeva, jež jim dala obrovská
jedle. Kostel je sedmdesát stop vysoky,
má místa pro pět set osob; vedle ko
stela je hovorna, v níž je osmdesát
sedadel. Pastor má též pracovnu, která
jest 14 stop dlouhá a 20 široká. Protože
chodí do b'aptistského tohoto chrámu
mnoho dam, které přicházejí v nejlepším
úboru, je tam též zřízena pro ně zvláštní
toiletní světnice s velikou předsíní. A
vše toto je z desek a vůbec ze dřeva
jediné jedle a přece se ještě všechno
její dřevo nespotřebovalo.

Podivný kostel. Americkymiliardář
John Rockefeller je příslušníkem církve
baptistů. Protože potřebovali jeho spolu
věrci novy' kostel vystavěl jim ho. Je—
likož jsou však v Clevelandě, kde bydlí
Rockefeller příliš drahé pozemky, po-
řídil na místo dřívějšího kostela nový,
a aby v něm mohlo by'ti vše potřebné
umístněno, povstala budova o šestnácti
poschodích. Je tam škola, v níž vyučuje
též syn Rockefellerův, nemocnice, tělo—
cvična, spolková místnost ano i ——
restaurace.

CDC—Jr.;)
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zemřel dne 13. října t. r.

rozšířeny po celém světě. Byl též

se pomodlí.

Apoštol uctívání božského Srdce Páně P. František Hattler
Byl znám po celém světě. Sepsal mnoho ná

božných a poučných knih o uctívání nejsv. Srdce Ježíšova,
dlouholetým redaktorem německého časopisu

„Sendbote“. Byl vynikajícím a velmi učeným členem Tovaryšstva Ježíšova.
Narodil se roku 1829 v Tyrolsku z rodičů velmi churlobných. Po výtečnýeh
studiích byl též professorem na universitě v Innomostí.
památka! Ctitelé božského Srdce Páně jistě za tohoto výtečného kněze

které jsou

Budiž mu věčná.

(

*Dikůvzdáni
božskému Srdci Páně.
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Z Plzně. Povinné díky svatému Antonínu.
Bylo to minulého roku, když jsem dne 3. listopadu
přijel ke svému bratru, který jest finančním nad
dozorcem ve Fischernu u Karlových Varů, a mne
žádal, bych jeho novorozeňátku posloužil kmotrov
stvím. Druhý den na to odpoledne jeli jsme o
3. hod. povozem ke křtu sv. do Karlových Varů.
Ve voze seděla babička s dítkem, pak já a ještě
malý dvouletý chlapeček bratrův. Jeli jsme asi
dvě minuty, ata potkali jsme před samým městem
rychle uhánčjící automobil. Koně se splašili, ale
že byl kočár krytý, neviděl jsem ničehož, než
oknem most a řeku; malé okénko v předu bylo
zakryto kočím. Než v tom vidím, že sedlo jest
prázdné, a tu jsem měl za to, že on spadl dolů.
Avšak svědkové tvrdili, žeton seskočil, nechal
koně a jen se strachem se díval, co se bude díti.
Koně zajeli na pravou stranu chodníku a zarazili;
i chtěl jsem toho okamžiku použít-i, vzal toho
chlapečka na prsa levou rukou a pravou otevřel
dvířka a vyskočil ven. Já upadl nazpět a utrpěl
otřesení mozku, avšak chlapeček byl zachráněn.
Babička otevřela dvířka po straně levé, a v letu
koňském vyhodila dítě na dlažbu, kterémuž se
ničehož nestalo. Ale sama pak vyskočivši narazila
na svítilnu a celé čelo si vrazila do hlavy; bylat
8 dní bez vědomí, až skonala. Já měl z hlavy
kousek lebky — velikosti zlatníka — vyražený
a byl v nemocnici karlovarské tři neděle, a lékaři
sami pochybovali, že budu zachráněn při životě.
Byl jsem sice na prosbu svého bratra z nemocnice
propuštěn, avšak pod tou podmínkou, že doma —
v Plzni ——ihned do nemocnice půjdu, kde jsem
pak ještě osm neděl pobyl. Když mne v Karlových
Varech z nemocnice pustiti nechtřli a na veliké
nebezpečenství upozorňovali, že snadno se mi rána
otřesením může na novo otevříti, pravil jsem pln
důvěry v pomoc sv. Antonína: »Jen se, bratře,
neboj, a doprovod mne do Plzně, jat spolehám
úplně na pomoc svatého Antonína, jemuž jsem se
zcela doporučil. & A také se tak stalo. A když
jsem vše lékaři v nemocnici vypravoval, a týž
moji ránu shledal, pravil mi: »Děkujte Pana Bohu,

É
tof. zázrak, žet jste na živu zůstala! — Uveřejňuje
toto plním svůj sv. Antonínu daný slib, a prosím
všech čtenářů, by jen vytrvale a důvěrně sv. An
tonína ctili a tak sami se přesvědčili, jak mocnou
modlitba a úcta jest k sv. Antonínu.

Al. Fr. Wolle'r.
Z Dřevohostic. Nejvroucnějšídíkyvzdávám

božskému Srdci Páně & nejčistšímu Srdci Panny
Marie, sv. Josefu, sv. Antonínu za vyslyšení prosby
a přímluvu ve všech potřebách mých. Chváleno
a velebeno budiž ode všech božské Srdce Pána
Ježíše. Čtenářka „ koly.

Z Opaavy. Nejvroucnější díky vzdávám
božskému Srdci P. Ježíšia nejčistšímu Srdci Panny
Marie 1sv. Josefu za vyslyšení prosby mě v těžkých
záležitostech po učiněném slibu, že to- uveřejním,
budu-li vyslyšen. P. Fr. Sk. T. J

Opavy. Vzdáváme vroucí a vřelý dík
nejsvětějšímu Srdci Pana Ježíše a Marii Matce
milosrdenství i sv. Josefu za vyslyšení pokorných
proseb našich. ružina. Mariamká.

Z Opavy. Plně svůj slib, vzdavám nej
pokomější diky božskému Srdci Páně, nejsv. Matce
loži (Opavské) a sv. Josefa za milosti, jichž se
mně v těžkých chvilich dostalo. .P.Fr. Sk.

Z Opavy Dle daného slibu vzdávám ze
srdce díky božskému Srdci Páne a nejbl. Panně
Marii za všeliké milosti a dobrodiní během tohoto
roku mně prepůjčer 6 P fr. Sk.

Z Otic. Vřelé díky vzdávám dle daného
slibu božskému Srdci Páně aPanně Marii, Matce
ustavičně pomoci, za obrácení sestry. J.

Z Kylešovic. Vzdávám nejvřelejšidiky
božskému Srdci Páně, neposkvrněnému Srdci Panny
Marie a svatému Josefu za vyslyšení mé prosby
v jistých záležitostech. J. P.

Z Opavy. Plníc svůj slib, vzdávám nej
světější Rodičce Boží Opavské & Svatokopecké
nejvroucnější diky za vyslyšení &vyplnění prosby
v důležitých záležitostech. Povzbuzuji všecky
k dětinné důvěře v pomoc neposkvrněné Panny
Marie. Fr. X. Nedělovd.***
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BETLÉM A KAZLVARIE.
Dvě místa znám, Jen když vzdá se
v dějinách jež lidí , přirozené výše,
vedou věrné cestou pravou, důstojnosti svojí lidské.
jež _vezdyjsou pak ovšem se
ideálů vzorem uhostí v něm snahy,
nezarostlým pýřím, travou. cíle dýmu, cíle nízké! —

A dokud je My spěti chcem
člověk sobě vědom, v vid'te, bratři .drazí,
králem že je všechněch tvorů: tam, kde Pravda, Cesta zlatá!
ty hvězdy dvě Kde najdem je?
třpytí se &.lesknou Betlem hlásá světu,
žití jeho na obzoru. Kalvarie, místa svatá!

Jos. Al. Vlastimil-Římský.

Zpovědníci a vůdcové duší.
(Hlavní úmysl)

edním z nejdůležitějších povolání kněze jest zpovídati kajícníky. Zde používá
kněz moci od Pána Ježíše mu dané, aby hříšníky smiřoval s Bohem mocí
úřadu svého kněžského, jakou udělil Pán Ježíš svým apoštolům a jich
nástupcům, biskupům á kněžím slovy: »Příjměte Ducha svatého; komu

_ odpustíte hříchy odpouštějí se jim a komu zadržíte hříchy, zadržány jsou.<<
Zajisté vznešené a velmi důležité jest povolání kněze, aby byl na místě Božím
lékařem duší raněných hříchem; aby je pout hříchu sprostil & k Bohu zase
přivedl. Jaké to veliké milosrdenství, jak veliká to dobrota, že dal Pán Ježíš tak
velikou moc svým kněžím, aby skrze svátost pokání zachraňovali duše nesmrtelné,
aby je vytrhli -z jícnu pekla a přivedli je k bráně nebes! Jako onen milosrdný
Samaritán ujal se raněného, tak ujímá se zpovědník raněné duše, vymývá rány
její slzami kajícnosti, nalévá oleje útěchy, obvazuje rány dobrým předsevzetím
a nechává takto kajícníka ve svém ošetřování, totiž pod vlivem svým, až by
úplně ozdravěl. Jak to příjemno jest, zkusil snad již mnohý, když ve hříchu'jsa,
dobrou sv. zpovědí se zbavil balvanu jej tížícího, když slzami kajícnosti smyl
skvrny hříchu z duše Své a když poučen a potěšen od duchovního otce znovu
se vydává v boj se zlým světem a pokušitelem. I zpovědník má radost velikou,
může-li zachránit hříšníka od jisté záhuby. V pravdě naplňují se slova Krista
Pána: »Větší jest radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem pokání
činícím, nežli nad 99 spravedlivýmh Proto však, že zpovědník tak důležitý
zastává úřad, jest potřebí, aby nám byl svatým, bezúhonným, moudrým,-učeným,
skromným & pokorným; aby byl pravým otcem svěřeným sobě duším.

Přicháziť pak ke zpovědníku netoliko hříšní, ale také spravedlivi a ctnostní,
aby je vedl k větší dokonalosti, aby je vyzbrojil proti zlému, poučil mnohé
v pochybnostech, mnohým poradil v jistých záležitostech; ano mnohé duše úplně
se odevzdávají svému duchovnímu vůdci, bez jehož vůle & svolení ničeho nečiní.
Jaké tu potřeba moudrosti a Opatrnosti, jaké tu síly ctnosti a statečnosti! Mnohdy
nastanou v duchovním životě těžké boje. Ubohá duše v této úzkosti utíká se
ke svému duchovnímu otci, hledá poučení, potěchy a posily. Tu věru musí býti
zpovědník sám dobře opatřen pravou moudrosti a opatrností aby duši sobě
svěřenou zachránil aneb rány její zahojil. Mnohá duše bývá velmi pokoušena,
všelikými úzkostmi trápena; tu opět jest úkol zpovědníka a vůdce duchovního,
aby duši povzbudil ke stálosti v dobrém, poučil, jak má odporovati pokušení a
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přemáhati zlého nepřítele, jak má úzkosti přemáhat, v Boha pevně důvěřovat,
ktery' nedopustí na člověka více nežli může snesti a když dopustí, dá zase síly
aby mohl nésti.

K jak veliké dokonalosti dospěli mnozí tím, že si zvolili stálého vůdce
duchovního, jemuž otvírali celé srdce své až do nejtajnějších záhybů! Sv. Terezie
nebyla by se stala tak velikou, kdyby nebyla měla statečného vůdce duchovního.
Jednou se dověděla sv. Terezie, že jistá zbožná paní Kateřina z Kordie, mnohé
kající skutky konala a chtěla ji proti radě zpovědníkově následovati. Avšak
přemohla se, uposlechla zpovědníka & v nitru jejím ozyval se hlas: »Dcero má,
kráčíš dobrou a jistou cestou, pohlížíš na kajícnosti co ona světice konala, já
ale více si vážím poslušnosti.<<

Ať nikdo nemyslí, že je to něco příjemného slyšeti zpovědi kajicníků!
Kdo to zkusil, ten ví, kdo nezkusil, neví a proto ať nesoudí. A konečně zpovědník
jest též člověkem a také se unaví přílišnou prací duchovní tedy izpovědmi,
protože musí míti ustavičně mysl napjatou, nevěda s jakou stížností kdo příjde
a na vše musí by'ti připraven. Proto i zpovědník zasluhuje, aby se zaň věřící
lid modlil, mu potřebné moudrosti, opatrnosti a horlivosti od Boha vyprosil, aby
hodně hříšných duší k pokání obrátil a na cestě ctnosti udržel. Dobry a horlivý
zpovědník a zároveň ctnostny kněz jest pravy'm požehnáním lidu věřícímu.

Proto díky nejvroucnější vzdávejme božskému Spasiteli svému, že v ne
skonalém milosrdenství svém nám svátost pokání ustanovil, a také se postaral
o rozdavačc milosti, o prostředníky, kteří by na místě jeho kajícím hříšníkům
hříchy odpouštěli & byli dobry'mi vůdci duší nesmrtelných na cestě dokonalosti
křesťanské. Važme si zpovědníků, važmc si svátosti pokání, očištujme často duše
své touto lázní milosrdenství Božího a ve všech potřebách duše, hledejme pomoci,
rady a poučení u moudrého zpovědníka a vůdce duchovního. Božské Srdce Páně,
vzbud' nám horlivé kněze zpovědníky a bezpečné vůdce ke spasení.

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým 'lfy sám na
zemi nejsv. Srdcem svy'm Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě cely dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i Slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Dice. kurenda brn. 1880. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za '.l'vou svatou církev a její nejvyšší hlavu za
zpovědníky a vůdce duší svěřených a na všechnyúmysly,jež doporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou sveho božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
slovansky'! Ú 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, odpmtky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp 300 dní Pius IX. 18524
. Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

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

Heslo apoštolské: S celou důvěrou svět-ití se duchovnímu vůdci.

Úmysl v prosinci: Naděje katolíků.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Úmysly aposgiláitu modlitby.
V listOpadu modleme se za Zpovědníky a vůdce duší.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatost! papežem Piem x.)

Na slavnost: Úmysly:

il), Všech _Švatých. — Následování ctností svatých. “i“člen TBídiyss—líaJežíšova P. Fr. Hattler. Touha po nebi. Zpovědníci a kajícníci. * rOdiče.

2" S._ VŠeCh VěrnýCh zemřelých. (DUŠiček.) —-Soustrast s dušemiv očistci. Zemřelí kněží. L'cta kc hrobůin. Památka na poslední věci.

3. N. NeděleXXI V.po sv. Ducha. Sv. Valentina, kn. a Hilaria, m. (304) —
: Laska k trpícím duším. Katolíci na Východě. Výchov &zaopatření sirotka.

4.' |). SV. Karla Borom., bisk. (15810. Láska k církvi svaté. Hor-live
: , kněžstvo. Obhájcove zájmů katolické církve. Zaopatření nemocných.

5.Ž U. SV. Juty, hrab. á poust. — Pohrdání n'iárnostmi sveta. Zapírání sebe.
Zbožnost v rodinách. Dobročinná ústavy. % příbuzní. Nemocní. "i"otec.

6. , St. Sv. Leonarda, opálu (559). — Představení řeholí. Povolání ke stavu
f duchovnímu. Duše v očistci nejvíce trpící. 'i'l"()('llČO. Hojní kajícnici.

7. Č. SV. Engelberta, bisk. m. (1225) — Obrácení Anglie na víru katol.
, Pokoření nepřátel Božích. Lidové missie. Katolické školy. Nemocný.

8. P. iSv'. Bohumíra, řeh. (1118). — Láska k samotě. Apoštolát modlitbý.
Ucta nejsvětější Svátosti oltářní. Spolupracovníci. Ochrana mládeže.

9. S. SV. Theodora, voj. (BOB). Křesťanská statečnost. Křesťanský duch
ve vojsku našem. Missie v pohanských zemích. -'r spolubratří. Sirotci

10. N. Neděle XXV. po sv. Duchu. SV. Ondřeje Avel., řeh. (1608) __ Dar
bázně Boží. Obrácení odpadlíka. Smíření manželů. Ošklivost před hříchem.

11. P. Sv Martina, bisk. (4.00). — Stedrost k chudině. Vclcpástýřove naši.
, Odvrácení pohoršení. Polcpšcní jistého muže. Výchov a zaopatření sirotka.

12. U. Sv. Kristína a spolumuč., pátr. mor. 0005). — ['cta svatých patronů
našich. Pronásledovaní katolíci. Sjednocení národů slov._ve víře katol.

13. 'St. Všech svatých řádu bened. & premonstr. —- Rádý ve vlasti
naší. Následování vznešených vzorů dokonalosti. Jednota & svornost.

14. Č.. SV. Josafata, bisk. in. (1623) Sjednocení slov. národů v církvi
katolické. Katolické inissie na Rusi. Za apoštolskou horlivost kněžím.

15. P. Sv. Leopolda, markr. (MOU. Císař a král náš. Za ochranu Boží.
Pokoj & mír v zemích našich. Nábožné vychování mládeže. Dobrodinci.

S Sv. Otmara, opáta (7:29). — Duch řeholní. (.)dvrácei'íí vlažnosli ve
službě Boží. Duchovní á jeho svěřenci. Horlivc slyšení kázání. %matka,

17. N. NeděleXXVI. po sv. Duc/iu. Sv Gertrudy, avbát.p. 0292). _ iťcta
nejsv. Srdce Páně. Dar právé lásky k Bohu. Zenské kláštery. Sirotci.

16.

18. P. Sv. Odona, bisk. --—Vclepastýřové naši. Naprávení zpustlé mládeže.
, Láskakduším v očistci. Obrácení rodiný na víru katol. Odvrácení zlého.

19. U. Sv. Alžběty, vdovy (123/0. „_ Opuštěné vdovy a sirotci. 'i' císařovna
Eliška. Dobročinnost k chudým. (Juste břijíináni sv svátostí. Nemocní.

20. St. Sv; Felixe z Valois. (1212) ——Pohl-dání slávou sveta. Vůdcové duší.
Sířcní katol. tisku. Obrácení l'iřišníků. l)cliii(:tvo křesťanské. Umírající.

21 Č. Obětování Panny Marie Obětovánídenního úmyslu. Strážcové
svatýň Mariánských. Bratrstva á družiný Marianske. Láska k bližnímu.

22. P. Sv. Cecilie, p. a m. (230) — Zvelebení posvátného zpěvu. Pobožnost
k andělu strážci. Jednoty panen. Obrácení pohanů. Duše v očistci.

23. S SV. Klementa, pap. m. patr. morav. (100). — Sv. Otec-Pius X.
% Sjednocení církve východní s římskou. Apoštolát sv. C. a M. Hor-liví kněží.

deustky Iůli dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. ]



! Dne Na slavnost: Úmysíy.' ]
24. N. Neděí'eXXV. po ev. Duchu a poslední. SV. Jana z Kříže, leh.í1591).

Obětování se Bohu. Požehnání katol. podniku. Řád karmelitův.
25. P. Sv—.Kateřiny, p. a m. (307) — Dar moudrosti. Bohoslovné ústavy.

, Katoličtí učenci. Spolek rozšíření svaté víry. Spolek svatého dětství.
26. U. Sv. Silvestra, opata (1261). — Horlivost v dobrem. Trpělivost v ne

moci. Pronásledovaní katolíci. Dar skromnosti. Duše v očistci. "[ kněz.
27. St. SV. Virgilia, bisk. 784). — Vše pro čest a slávu Boží. Obětavost pro

dům Boží Odvrácení pohoršení. Katolický tisk. Zemřelí kněží. T bratr.
28. " Sv. Štěpána, opata (768) -—Dar sebezapírání a mlčenlivosti. Po

slušnost. Křesťanské školy. Obrácení nevěrců. Umírající. Dar nevinnosti.
29. P Sv. Saturnina, bisk. m. (65). ——Práce pro spásu duší. Zachování

postu. Obrácení hříšníků Obnova lidské společnosti Láska k chudobě.
30. S Sv. Ondřeje, apošt. P. (62) — Úcta sv. kříže. Trpělivost \ proti\enství.

Apoštolát sv. Cyr. & Meth. Zemřelí úd0\é katol. bratrstev. Dar zdraví.

L Udpustiy Illll dnt za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. j

Nad míru důležitým jest úřad zpovědníka a vůdce duší mu svěřených. Jako
lékař pomáhá zdraví těla, tak zpovědník jest lékařem duší hříšných a vůdcem
zbloudilých. Zpovědník je prostředníkem mezi Bohem hříchy uraženým a mezi
hříšníky, odpouštěje těmto na místě Božím po skroušeném a kajícném vyznání.
Může—libýti co vznešenějšího v povolání kněze? Může-li býti většího dobrodince,
než kněze, který vychvacuje duše z jícnu pekelného, aby je uvedl na cestu do života
věčného! Velikým jest umění spravovati duše a vésti je po cestě dokonalosti. A
jak velikým jest toto povolání tak jest také nad míru zodpovědným před Bohem
samým. 'A proto zasluhují zpovědníci a vůdcové duší jistě vroucí modlitby naší, aby
tak vznešený úřad konali ke cti Boží a ke spasení lidu sobě svěřeného.

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával & nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětuji Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho—
slavené a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly &myšlenky, všelike city a žádosti,
Všeliké skutky i slova svá. (()dpustky 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
zpovědníky a vůdce duší svěřených 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! zachran círke\, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
s10\ansky' O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych 'iě 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 &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: S celou důvěrou svěřiti se duchovnímu vůdci.

Úmysl v prosinci: Naděje katolíků.

„; __.Tiakeins nákladem benediktinské knihtiekárny v Brně.



Škola Božského Srdce Páně.
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ROČNÍKXL; ! počátkem každého měsíce.
PROSINEC 1907.

Rosu dejte nebesa, oblakové deitěte spravedlivého; otevři se země & vypuě Spasitele. — I poslal
Bůh jednorozeného Syna svého na svět, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný!

o—<>-MODLI SE. <>—o

by Bůh dal mu zdraví, síly,
„ i- modlí se, a prosí Boha,
“&=— by je Bůh jemu zachoval

zde ještě po léta mnohá,
v životě aby jim popřál
stálého štěstí a zdraví,
a hojně své požehnání
by vylil na jejich hlavy.

Viz sirotka, který nemá
zde již otce, ani matku,
a mezi lidmi cizími,
žije v mnohém nedostatku.
jak on ve vroucí modlitbě
prosí Boha nebeského,
by On byl Otcem jemu
místo otce pozemského.

Viz, tam jinoch zase spíná
ku modlitbě ruce svoje.
by na Bohu si vyprosil
posily, pro těžké boje,
které na něho čekají
v tom jinošském věku jeho,
by neklesl ve hřích těžký,
zůstal vždy srdce čistého.

Viz, tam zas panna ve vroucí
modlitbu jest pohřížena,
prosí Boha, by milostí
jeho byla posilněna,
pokušení ďábelskému
by vítězně odolala,
sobě panenskou nevinnost,
a čistotu, zachovala.

Viz, tam muž a otec spíná
své ruce upracované,
jeho důvěrná, modlitba
k Boha, v nebeskou říš, vane,

aby mohl pracovati,
sobě. a pro svou rodinu,
chléb Vezdejší dobývati.

Viz, tam zase ženu, matku,
na kolenou svých klečící,
pro svou pí'etěžkou úlohu
Boha o pomoc prosící,
aby mohla svou rodinu
k Bohu, a ku spáse vésti,
kříže svého povolání,.
s láskou, trpělivě nésti.

Viz, tam zas kmet se stařenou
své ruce již se třesoucí,
oba společně spínají
k nebi, ku modlitbě vroucí,
by šťastnou hodinku smrti
na Bohu si vyprosili,
po rozloučení se světem,
by s Ním v nebi věčně žili.

Viz, tam zas člověk nemocný,
jak, spočívaje na loži,
spíná. ruce, a se modlí:
„Staň se se mnou vůle Boží,
Ty, Bože, dal- jsi mi život,
máš právo jej zase vzíti,
sil mne, bych úplně mohl
vůlí Tvé se podrobitil'l

Viz, jak v každém věku, stavu,
spíná člověk ruce k nebi,
by modlitbou si vyprosil
na Bohu, co mu potřebí;
i ty rád vroucně modli se
k Bohu svému v každé době,
Bůh vyslyší modlitbu tvou,

' v
a dá, čeho treba, tobě. F. Vrátil.
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Kým praví lidé býti Syna člověka?

slovo pro staré i mladé! Jaké
Wima oblažující teplo rozlévá se

JŠ? v srdcích nesčíslných milionů,
' když o štědrém večeru zanotí
? píseň vánoční: »Narodil se

Kristus Pán, veselme se!<<
,když o slavné mši svaté půlnoční

zavzní andělský zpěv: »Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj

'lidem dobré vůlelc zpěv,jenžvtéto
posvátné noci zvláště dojímá, ba až k slzám
dojímá každou zbožnou věřící duši kře
sťanskou. Ano, vánoce jsou svátkem
vznešené radosti, již srdče své uzavříti
nemůže ani člověk ve víře lhostejný, ba
ani zločinec, neboť rozpomíná se se žalem
na doby jiné, lepší, kdy s radostí v duši
čisté &věřící slavil narození Páně, a tak
šťastným se a spokojeným v radostné
slavnosti té cítil.

Rok co rok opakují se svátky vá
noční, rok co rok radostí naplňují svět,
radostí nezmenšenou, vždy stejnou, ač
již skoro 2000 let uplynulo od prvních
vánoc křesťanských, od narození Krista
Pána v Betlémě. Není památky, která
by tak mocně jímala lidstvo po tolikero
století, jako památka narození a vzkříšení
Krista Pána. A proč? Proto že obě tyto
událostí staví nám dvě největší vlastnosti
Kristovy na oči, t. j. láska a spolu moc
jeho, obě nevyčerpatelné, nemající po—
dobných na světě. 'Moc, která tak zřejmě
jevila se ve vzkříšení, zahalena byla sice
při narození Ježíšově v jeho pokoře a
chudobě, avšak přece prosvitla i tu,
neboť kůrové andělští sami oslavili po—
čátek jeho života pozemského slavným

ánoce! Jaké to radosti plné“

K slavností vánoční.

Spasitel, jenž jest
ristus Pán.

a pro lidstvo útěchy plným zpěvem:
»Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem dobré 'vůleh Když lidstvo
netušilo, kdo v noci vánoční se mu na
rodil, tu andělé pastýřům zvěstovali
blahou tu zvěst: »Narodil se vám dnes
Spasitel, jenž jest Kristus Pán, v městě
Davidově.: (Luk. 2, 11.) I v ponížení
betlemském vysvitla velebnost novoroze
ného Krista. A proč? Kým byl Ježíš
Kristus, že narození jeho až posud takou
moc mělo a má na srdce lidstva? Co

již narodilo se mocných králů, slavných
vojvodův, udatných vítězův, učencův,



&“
lidumilův — a hle, kdo vzpomíná na
den jejich narození? Málo let po smrti
propadají zapomenutí. Proč jest u Krista
Pána tak veliká výjimka?

Ano, otázka: »Kdo byl Kristus?<
hýbe světem a zabývala i zabývá všecky
i největší duchy z lidstva, neboť je to
otázka ohromné důležitosti; stojíťa padáť
s ní celá velikolepá budova tisíciletého
křesťanství. A otázka ta je tak stará,
jako křesťanství samo, neboť první po—
ložil ji sám ten, o němž jedná Ježíš
Kristus, tázaje se jednou apoštolů svých:
»Kým praví lidé býti Syna člověka?“
t. j. za koho mne lidé mají? (Mat. 16,13.)
Slovo stařičkého Simeona, jenž k Marii
Panně — obětující narozeného Synáčka
v chrámě děl: »Aj, postaven je tento
ku pádu &ku povstání mnohým v Israeli
&za znamení, kterémuž bude odpíráno.<
(Luk. 2, 34.) Naplnilo se a naplňuje se
ustavičně, neboť otázka: »Kdo jest Ježíš
Kristus ?: rozlišuje až posud lidstvo.
Věřícívidí v Kristu Pánu vtěleného Syna
Božího, Spasitele světa, nevěřící vidí
v něm pouhého člověka. Věřící drží se
sv. evangelií, ve kterých život i skutky
dle pravdy od očitých svědků jsou líčeny,
nevěra stírá z nich všecko božské a
nadpřirozené, a drží se jen, co tam
lidského a přirozeného jcst. Dle toho
buduje si svou představu o Kristu. Avšak
i nevěrci nemohou se ubrániti tomu

vznešenému dojmu, který sv. evangelia
na ně činí, a proto, ač s Krista setřeli
ráz božský, přece' jej mají za prvního,
nejlepšího, nejšlechetnějšího člověka,jenž
ohromný vliv měl a má na dějiny lidstva,
a jenž svým životem i svým učením za
sebou potáhl nesčíslné duše. Tak opu
stivše jediné prameny o životě Ježíšově
—- sv. evangelia, bloudí protivníci v do
mněnkách o Kristu, kým byl, sami ve—
spolek sobě odporujíce, a z Krista dě
jinného činí Krista vybásnčného' podle
vkusu jednotlivcova.

Apoštol Petr znaje život Ježíšův,
poslouchaje jeho učení, vida jeho zázraky,
zvolal na otázku Kristovu: »Vy pak
(apoštolé) kým mne býti pravíte ta věčně
památná a pravdivá slova, která mu
zasloužila přednost přede všemi ostatními :
,Ty jsi Kristus, Syn Boha živéhoíx (Mat.
16, 16.) Pohleďme i my okem rozumu
zdravého & nepředpojaté vůle na život,
učení &zázraky Kristovy, a co odpovíme
na otázku: »Kdo byl Kristus ?a Nic
jiného, než co odpověděl Petr: »Ty jsi
Kristus, Syn Boha živého.“ Všimněme
si jen té neobyčejné, vznešené, & při
tom zase neskončené, mírné a milostné
povahy Ježíšovy, jak nám ji líčí svědkové
ve svatých evangeliích; a to povahy jeho
lidské. Co bylo základním rysem této
Kristovy povahy? ()na vlastnost, která
jen v nejšlechetnějším srdci sídliti může,
které samy srdci pravou radost dávají
a srdce jiných získávají, a to jest láska,
láska čistá, úplně nezištná a obětavá.

Láska k Bohu a bližnímu ve stupni
nejvyšším je také hlavní přikázání jeho
sv. náboženství. Láska k bližnímu jest
důkazem a známkou jeho učednictví;
kterak lásku tuto pěstovali či zanedbá
vali, zodpoví jednou učedníci Kristovi
před jeho přísným soudem. On sám jest
lásky této nejkrásnějším vzorem. Láska
k Bohu zaujímá celé jeho srdce, všecku
jeho mysl, všecky síly duše, avšak láska
tato ne.aleží v sladkých výlevech citových,
nýbrž v pevném, ustavičném zachovávání
a plnění přikázání Božích. »Buď vůle
Tvá, jako v nebi tak i na zemi,“ tak
učí Ježíš se nás modliti v králevské mo—

dlitbě své »Otčenášie; »vůli toho činili,
který jej poslal, to mu bylo pokrmem;<<
v tomto smyslu také vypil kalich utrpení
až na dno, tak že poslední slovo v umí
rání mohlo býti: »Dokonáno jest, vše
jsem vykonal, co, Otče, jsi ode mne žádal;
v ruce Tvé poroučím ducha svéhok
Viditelný skutek, v němž se láska k Bohu
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ukazuje, jest jen výronem vnitřního smý
šlení, bez tohoto — bez úmyslu Boha
milovati, nemá žádný sebe lepší skutek
vnější ceny před Bohem. Ovšem někdy
dostačuje i pouhý dobrý úmysl, a to
tenkráte, když skutek vnější buď ne—
možný jest anebo jen nepatrný; proto
haléř vdovy mnohdy více platí u Boha
nežli zlatník boháčův; přijdet na úmysl
s jakým se dává.

Taková úplná odevzdanost do vůle
Boží, tato důvěra v Boží prozřetelnost,
která ptactvo nebeské živí a lilie na
poli šatí, a proto také nemenší péči má
o'blaho lidí, toto důvěrné obcování Je
žíšovo s Otcem nebeským, jest dechem
jeho duše, který nikdy neustává; a proč,
protože sám učil, že se máme modliti,
a to ustavičně, & nikdy neustávati, t. j.
že ustavičně máme duší svou Spojeni
býti s Bohem Otcem i Pánem naším.
Láska k Bohu takto se jevíci nemá za
jisté do sebe nic hrozného aniž ponu—
rého, nýbrž vlévá v srdce naše pokoj
a radost.

Ještě zřejměji, poněvadž na venek

častěji, jeví se Kristova láska k bližnímu,
a sice jak slovem tak skutkem. Vždyť
vyplývá samozřejmě z lásky k Bohu, nebot
všichni lidé jsou přece ditkami Božími,
a kdo miluje Boha, nemůže nemilovati
i děti jeho, které on sám miluje. Proto
také vidíme, že u Ježíše neplatí stav
ani majetek ani učenost; všecky bez
rozdílu miluje, všem pomáhá. Tu uzdra
vuje dcerušku vznešeného ředitele školy
Jairovu, tam přijímá s láskou člena rady
židovské Nikodema, anebo vyslýchá pro—
stého setníka římského v Kafarnaum,
ale také uzdravuje chudé a bídné, malo—
mocné, odpouští padlé hříšníci Magda
leně, navracuje zrak žebrákovi u cesty
a milost přislibuje i zločincovi, lotrovi
na kříži.

Zvláště tklivá a dojemnájest láska
_Krista Pána k dítkám; objímá je, žehná

jim a volá je k sobě, těší zarmoucenou
matku nad úmrtím synáčka, mládence
Naimského, staví dítky za vzor dospělým,
varuje důtklivě před pohoršením jejich,
a trestem hrozným vyhrožuje těm, kdož
by nevinné dítky sváděli k hříchu. Láska
Kristova účinná nejlépe se jeví v jeho
vyzvání: »Pojďte ke mně všickni, kteří
pracujete & obtiženi jste, já vás občer
stvím.e< Nikoho od sebe neodpuzuje, ani
hřišniky ani ty, kteří citelně jej urazili
a zarmoutili. ' Vždyť nařizuje odpouštěti
nepřátelům ne jednou, ale sedmasedm
desátkrát za den, to jest vždycky. Na
Petra, jenž jej zapřel, pohleděl laskavě,
ovšem i vážně tak, že pohled ten vy
nutil mu potok slzí lítosti, to také byl
jediný trest, jímž stihl jej Pán za jeho
provinění.

A jak důtklivě varuje Pán Ježiš
před nelaskavým posuzováním jiných,
před pomluvou a na cti utrháním, ty,
kteří v oku bližního vidí třísku, ale
v očích svých nevidí břevna!

On sám postavil se za vzor mírnosti
a pokory, nebot pravil: »Učte se ode
mne, neboťjsem tichý a pokorný srdcem.<<
A tyto ctnosti byly u něho v tak vy—
sokém stupni, že nikdy nikdo jej vtom
ještě nepřekonal. Když na kříži pněl &

'nejhroznější bolesti jak na těle tak více
ještě na duši trpěl, byla jeho mírnost
tak veliká a takový účinek měla na
okolostojící, že netoliko hříšný lotr pro
měnil se v kajícníka, nýbrž žexpo letech
ještě Pavel zapřísahá a prosí Korintské
»skrze tichost a mírnost Kristovuc —

a Petr, plný obdivu dosvědčuje, že Ježíš
těm, kteří mu zlořečili, nezlořečil, a když
trpěl, nehrozil. A mohl—lipádnější důkaz
pokory své dáti, nežli, když on Pán a
Mistr při poslední večeři, opásav se
šatem, před apoštoly svými pokleká a
a jim jako poslední sluha nohy myje?

Láska Kristova ke bližním byla vše—
obecná, níkoho nevyjímala, avšak činila
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přece rozdilu, byla dobře spořádaná.
V první řadě náležela láska jeho těm,
které svými přáteli nazýval, apoštolům
a Lazarovi, krajanům a rodákům, nad
jichž poblouzením a zaslepeností tak
často hořké slzy ronil, jelikož nepoznávali,
co jim slouží k pokoji. Miloval svůj lid
a národ a šťastným a slavným chtěl jej
učiniti, avšak zloba jejich sama kazila
dilo lásky jeho. Chtěl chléb božského
učení svého nejdříve lámati národu svému,
avšak ten z většího dílu jím pohrdl. To
bolelo srdce Ježíšovo nesmírně. A jako
plakal nad zkázou svatého města Jeru
salema, kterou předvídal, a nad strašným
trestem, který měl stihnoutí národ jeho
celý a jejž předpovídal. V tom jest Kristus
nejkrásnějším vzorem pravého vlastence,
a láska jeho vzorem účinné lásky k vlasti
a národu vlastnímu.

Mirnost jeho a pokora však nebyly
slabosti; kde toho třeba bylo, vystoupil
í Ježiš přísně. Jak vážně a důtklivě do—
mlouvá zatvrzelým hříšníkům, jak přísně
vyhání hanobitele chrámu, jaký svatý
hněv pojal jej nad licoměrnými farizey!
A sotva že byl dal důkaz své největší
pokory při poslední večeří, za malou
hodinku již dává důkaz mužné a ne
poddajné mysle před Annášem, Pilátem
a i před trůnem krále Herodesa, kde
s neúprosnou přísnosti a důslednosti háji
pravdu a žádá spravedlnost.

Všimněme si dále úplné skromnosti
Ježíšovy v potřebách životních. Zamítal
všecku nádheru i všecko pohodlí; pra
jednoduše jsa oděn, pěšky prochází zemi
po zaprášených a kamenitých cestách a
silnicích, nemá vlastního bydliště, nemá
»kde by hlavu sklonil<<, spokojuje se
skyvou chleba mu laskavým hostitelem
poskytnutou; nepamatuje na sebe, slouží
všem jiným, nevyžaduje pro sebe služby
žádné, ke-všem jest laskavý, shovívavý,
všecky ochotně přijímá, vyslýchá, zdaž
může býti krásnějšího obrazu? Proto

také nedivme se, že takový vliv měl
Ježíš na davy, které ho následovaly,
vždyt taková láska, taková skromnost,
taková dobrotivost musí za sebou stáh
nouti vše, co jen poněkud cit má.

Považme však ještě, že se s touto
skromnosti, pokorou a laskavostí Ježi—
šovou spojovala také bezpříkladná nad
vláda duševní nad všemi ostatními lidmi.
Čteme jen jeho podivuhodné podobenství,
slyšme řízné odpovědi jeho na úskočné
otázky farizeův a zákoníků, vizme jeho
úžasnou znalost lidského srdce a lidského.
smýšlení, pozorujme nové učení, které
samostatně podává, náboženství to vnitra
a lásky, potom pochopíme onu moc,
kterou Pán Ježiš apoštoly k sobě poutal,
tak že Petr jej nazývá »sladkým Pánem<<
(1 Petr 2, 1) a sv. Pavel dosvědčuje, >>že
anismrt ani život ani pronásledování a
meč, zkrátka žádná mocnost pozemská
není sto, aby nás odloučila od lásky
Boží v Kristu Ježíši, Pánu našem.“ (Řím.
8, 35.) Pochopíme také, proč židovský
spisovatel Josefus Flavius právě tuto
lásku učedníků Ježíšových k němu, lásku,
která až za smrt a hrob trvala, obzvláště
vytýkal. Zkušenost učí, že sluhové vzne
šených pánů, kteří čest od světa vyžadují,
právě pánů svých nejméně si váží, neboť
ve stálém důvěrnějším obcování pozná—
vají tak mnohou vadu, chybu a slabost
svých pánů, která se před světem tají
a ukrývá. A hlo, apoštolé, kteří po tři
léta s Pánem dnem 1 noci dleli, dobře
jej pozorovali, plamennou láskou nej
větší k Mistru svemu a úctou nelíčenou

k Pánu svému lnuli, láskou a úctou,
která neustupuje ani před mukami ani
před smrtí. A netoliko oni, i nepřátelé,
kteří okem lačným slídili po Ježíšovi,
aby jej v něčem dopadli, buď v řeči
nebo skutkem, nemohli ani toho nej—
menšího na něm nalézti, takže na otázku
jeho: »Kdo z vás může mne z hříchu
viniti?<< oněměli. Jak čistý, svatý nade
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všecku lidskou slabost povznesený byl
tedy život Ježíšův!

A nyní přidejme k tomu ještě ne
sčíslné zázraky Kristovy, jeho vševě—
doucnost, která se jevila v poznávání
myšlenek lidských a předpovědích věcí
budoucích, slyšme k tomu jeho výroky,
jimiž se býti praví Synem Božím, Bohem,
Otci rovným, budoucím soudcem světa,
zdaž to vše nemusí nám na jazyk vlo
žiti odpověď na otázku: kým praví lidé
býti Syna člověka —-—odpověď jedině
možnou, jedině spravnou s "odpovědí
Petrovou, souhlasnou: »Ty jsi Kristus,
Syn Boha živého !<<Tato odpoveď jedině
má základ &příčinu svou v celém životě
Ježíšově, v jeho skutcích, jeho učení;
jen odpověď taková je s to, aby upo—
kojila srdce a svědomí milionů dobrých
duší, které touží po pravdě, jen taková
odpověď oblažiti může život na zemi a
vzbuditi naději'na lepší život posmrtný.

Protož nechť nevěrecký svět si
soudí o Kristu Pánu jak se mu líbí, my
věrní katolíci vyznáváme, a to s celou
duší jak u jesliček novorozeného Pana
tak i pod křížem umírajícího Ježíše
s apoštoly a s celou církví katolickou:

»Věřím v Ježíše Krista, Syna Božího,
jednorozeného, který se počal z Ducha
svatého, narozen jest z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem, umřel
ipohřbcn jest, aby nás od hříchů naších
vysvobodil a život věčný nám získal.
Věříme, že vstal z mrtvých, vstoupil na
nebesa, a že i nás jednou souditi bude.
V této pravé svaté víře chceme žíti, pro
ni trpěti, i život svůj dáti, i umříti,
abychom skrze ni se Spasitelem svým
na věky byli spojeni v nebesíchu

Boh. Handl.%
nevinná čuše,

Bubla potůček čilý v údolí,
hupká. vesele, nic jej nebolí. ..
Hraje s travinou, mechem, listím si,
péčí neláme hlavy nikdy si,
věří křišťálným okem okolí,
ba i skaliti si je — dovolí!
Hle, to obrázek duše dítěte,
když jen v nevině rajské rozkvete...
Běda tomu však, kdo ji zakalí!
Kleti mají být tací šakali,
kteří nevinu dítka drásají!
Jakou cenu má. věru, neznají!

Jos. Al. Vlastimil-Římký.

O—Q-O—O—OL-O-O—O—O-ó—O

FO Z D RAV VLASTI.

Vlaštovičko švitořivá,
letíš v moji rodnou zem?
Vyřid' drahým mojim pozdrav,
Moravěnky dětem všem!

Vyřiď, jak já často toužím,
spatřit její nivy zas,
mateřské své mluvy milé
harmonie slyšet hlas!

Duše moje tam jen spěje,
Methoda kde rov je skryt —
tam chci srdcem, v Moravěnce
apoštolem jednou být!

Nevděčnost mne neodvrátí,
rci, že volím zemříti ——
jen když zase spásy hvězda
Moravěnce zasvítí !

Jos. Al. Vlastíniil-Římkgí.



Pojďme do Betiema.
Vánoční rozjímání.

Iežíš, leže v jesličkách, káže.

Svatý František z Assisi vyzval
jednou kteréhosi ze svých soudruhův,
aby s ním šel, že půjdou kázati. Vzal
každý na rameno starý pytel, a do ruky
hůl; prošli všechny ulice městské a
nikde nezastavivše, přišli zpět do kláštera.
Tu tázai se pln podivu bratr světce:
»Otče! vyzval jsi mne, abych s tebou
šel, že budeš kázati; vrátili jsme se a
ty jsi ani slova nepromluvilla »Ano,
milý synu,<< zněla odpověď světcova,
»nekázal jsem sice slovem, ale my oba
kázali jsme tím účinněji příklademm:

I božské Dítko, zrodivši'se v chudém
chlévě a ležící v jesličkách, nemluví
sice, ale káže tím výmluvněji, jen po
třebí němé této řeči rozuměti. Příkladem

svým učí, co jednou budou hlásali jeho
ústa. »Uěte se ode mne, neboť jsem tichý
a pokorný srdcema (Mat. 11. 29), hlásal
později Krisus, a zda nekonal, co pózději
ústa kázala, již jako nemluvně v jeslič
káchíJ

Jestiť první a hlavní úloha doko—
nalého řečníka: jednati. Tázali se kdysi
největšího z řeckých řečníků; která jest
nejdůležitější vlastnost pravého řečníka?
Tu odvětil: jednati. A táza-li se dále:
která je druhá? řekl: jednati. A na

otázku, která je třetí z nejdůležitějších,
Opět odpověděl: jednati. Zda není Ježíš
Kristus již jako dítě vzorem takového
pravého řečníka, vždyt nic nemluví ale.
jedná; vyučuje ne slovy, ale skutky
Aniž úst otevřel, potvrdil jednáním, ži
votem svým pravdu'svého učení, které
hlásal dosáhnuv třiceti let. Není možno

o více výrocích se zmiňovati, při nichž
jasně vidíme potvrzenu pravdivost rčení:
Ježíš, leže v jesličkách, káže, ne slovem,
ale příkladem. Praví proto také Písmo
svaté o pastýřích, když se vraceli zpět
z Betelma, ke svým stádům: »I navrátili
se pastýři, velebíce a chválíce Boha ze
všech věcí, kteréž viděli a slyšelí.<<

Ježíšek učí nás mlčenlivosti.

Není možno, zmíniti se o všech
ctnostech jimž bychom se mohli naučiti
od Ježíška ležícího v jesličkách, & jež
nám hlásá svým příkladem. Zmiňujeme
se aspoň 0 mlčenlivosti a poslušnosti.
Svatý Jakub praví ve své epištole: »Zdá—li
pak se komu z vás, že jest nábožným,
& nepojímá v uzdu jazyka svého, toho
marné jest náboženství.< (1, 26.)

Jsou lidé, kteří neumějí držeti jazyka
svého, a pokládají za věc spravedlivou
horlivě mluviti, ale zapomínají při tom
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na přikázání lásky, opomíjejí'spravedl—
ností, posuzují lidi, pomlouvají, a vůbec
bližnímu činí. příkoří. Kdo však neumi
poroučeti jazyku svému, kterak bude
krotití jiné nepravosti, jako: všetečnost,
pýchu, závist, hněv? Náboženství tako
vého člověka není pravé, jest marné,
neplatné, neužitečné, nemůže ho spasiti.

Mezi znamení praveho náboženství
přináleží tedy mlčenlivost. Proto učitelé
církevní tak“vřele doporučuji tuto ctnost.
Didak Stella píše:
»Cokoliv jsi získal
v modlitbě, to ztratíš,
budeš-li .žvavym.

Mlčeníje strážce po
božnosti. Nediv se,
že jsi při modlitbě
vlažny a mdly, když
vynakládáš čas na
zbytečné a marně
řeči. “Chceš-li prospí—

vati, uč se mlčeti.
Nebo proč ti dal Bůh
jeden jazyk a dvě
ruce, leč abys málo
mluvil a mnoho pra
coval ? Dvězavěradel

přičinil Bůh k jazyku
tvému, jedno z masa,
kterým jsou rty, a druhé z kosti, pevnější.
Takovou pilností jest jazyk střežen, abys
jenom mluvil co je potřebno, a co zby
tečno opomíjel. Co jsi, jsa žvavy, leč
město beze zdi, dům bez vrat, nádoba
bez pokličky, kůň bez uzdy?<< Ještě
nikdo nelitoval, mluvil-li málo, ale často
rád by někdo, co řekl, kdyby mohl,
odvolal. Dá—li se hrnek vody na oheň,
a chce-lí se, aby rychle voda vrela,
přikryje se; není-li přikryty'odcházejí,
páry, a voda vře pomaleji. Podobně
také kdo drží ústa svá v mlčení, bude
horlivějším ve službě Boží, než ten,
kdo je má stále otevřena a mnoho mluví.
Je tedy velké umění a velká ctnost:

mlčenlivost. Čím jest vzácnější nějaky
dar, tím více s ním musíme šetřiti a
vážiti si ho. Řeč jest z nejvzácnějších
darů, jež uštědřil nám Bůh; proto je
všechno zneužívání řeči tak osudné, tolik
časté. Poněvadž jest nesnadno, dobře
užívati řeči, proto dopouštějí se lidé
tolik-a hříchů nesprávně & hříšně užíva
jíce jazyka. Krásně praví duchaplny'rspi
sovatel Oer: »Kdo mnoho mluví bývá,.
z pravidla marnotratníkem, ať již svych

vědomostí, ať svě
duchaplnosti, anebo
když mu chybějí tyto
vlastností, je marno
tratníkem svých plic. (]
»Mnohomluvnost jest
vždy nebezpečná a
snadno svádí ke hří—

chům<<; proto čteme
již v knize Přísloví:
»Smrt a život jest
v moci jazyka. <<(18,
21.) »Mnoho jich
padlo ostrosti meče,
ale ne tolik, jako
kteří zahynuli jazy
kem svym.<< (Sirach
28, 22) Mlčenlivost
jestvelkoupomocnicí

při všech ctnostech, učme se ji od Ježíška
ležícího v jesličkách, neboť slova, jež
řečená byla o Kristu, když ho vedli na
cestě křížové: »Jako beránek jest bez
hlasu před tím, kdo jej stříže, tak neo
tevřel úst svych<< (Sk. apošt. 8, 32),
platí též o Kristu ležícím v jesličkách.

Iežíšekřnčí nás poslušnosti.

Jednou z neblahých známek které,
jsou vtisknuty naší době, jest: nepo
s1ušnost. Nikdo nechce poslouchati, nikdo
nechce uznati, že by někdo měl právo
poroučeti, nikdo nechce byti poddaným.
Nepoddajnost, neposlušnost, vzdorovitost7
panovačnost—jsou bohužel nyní velmi
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\
oblíbeny. Učme se proto poslušnosti a
oddanosti od Ježíška ležícího v jesličkách.
Za našich dob je velmi důležito uvažovati
o poslušnosti a k ní se odhodlati.

Jak dojemná jsou slova: »Můjpokrm
jest, abych činil vůli Toho, kterýž mne
poslal.<<(Jan 4, 34) Ježíš Kristus raději
se podroboval vůlí Otce svého nebeského,
raději Ho poslouchal, než požíval svého
pokrmu; jeho radostí & rozkoší bylo,
plniti vůli Otce nebeského. »Ne má, ale
Tvá vůle se stana (Luk 22, 42), učinil
Ježíš za heslo svého celého života. Duch

svatý vyjádřil jedním slovem všechnu
třicetiletou činnost Boha—člověka: »Byl
jim poddán.< (Luk. 2, bl.) Zdali může
případněji, stručněji a názorněji býti
naznačeno, kterak jest všechen život
Ježíšův vzor pravé poslušnosti? Bůh'
všemohoucí, nejvyšší, Stvořitel všeho
veškerenstva, pro nás pokorně se poddal ,:
člověku, a my, kteří jsme prach a nicota,

ř jest klíč, který nám otvírá nebe.<<nechceme se podrobovati, nechceme
poslušni býti? Ježíš stal se ze všech
nejpokornějším, nejnižším nejposlušněj
ším; učme se od něho poslouchati. Uč
se lámati svou vůli a hotov býti k
ponížení sebe těžšímu! Tomáš Kempcnský
případně napomíná: »Kdo se chce vym
knouti poslušnoti, samochtč se vymyká
milosti.< (3 kniha, 13 kap.) Nebudiž
nikomu z nás obtížno, poslouchati před—'
stavených, nebot“láska Boží umí zpříjem
niti každou odpornou věc ve sladkou.
Jestliže někde vrzají dveře, dá se na
závěs oleje a všechen nepříjemný zvuk
vrzání přestane; podobně také, když
reptáme a nechce se nám podrobiti se
rozkazům představených, přiložme na
své reptání olej lásky k Bohu, a pak
půjde vše tichounce, &s líbezností budeme
konati co nám poručeno. Ježíš leže
v jesličkách káže nám nejvýmluvnější
kázání 0 poslušnosti.

Když bylo vykopáno město Pompejí,
jež zasypal Vesuv, našlo se na hlavní
stráži 38 mrtvol římských vojákův. Ač
bylo dosti času, aby si zachránili život,
přece žádný z vojáků neopustil svého
stanoviště, kam z rozkazu svých před—
stavených byl ustanoven. Ani setník,
který velel této četě, ani žádný z jeho
podřízených nezpronevěřil se, raději ne
chali na sebe sypati žhavý pOpel, který
je udusil a tíží svou pochoval, než aby
bez rozkazu se vzdálili. Kéž by i nás
povzbudil tento příklad pohanských vo—
jáků k poslušnosti k Bohu a k jeho
svatým přikázáním.

Cvičme se v poslušnosti! Svatý
Augustin praví: »Poslušnost jest matkou
všech ctností,<< nebot kde je poslušnost„
tam jest i pokora, spokojenost a jiné
potřebné ctnosti. Sv. Bonaventura chválí
výbornost poslušnosti těmito slovy: »Po
slušnost jest loď, kterou plujeme k nebi,

*

Jesličky Ježíškovy jsou nám ne'
výmluvnější kazatelnou; máme-li srdce
vnímavé, jsou pro nás pramenem vší
moudrosti. Všimli jsme si v tomto roz
jímání jen dvou ctností, a sice mlčen
livosti a poslušnosti, jež Ježíšek svým
příkladem nám doporučil. Varujme se
všech zbytečných řečí, vší mnohomluv
nosti, řeč naše budiž vždy bud' ano,
anebo ne, snažme se, abychom poslušni
byli, komu poslušnosti povinni jsme;
přičiňme se, aby i jiní cvičili se v této
ctnosti a neprovinili se vzdorovitostí,
drzosti a vůbec něčím, co jest proti
této krásné ctnosti. Kéž přijme nás
jednoú Ježíšek mezi své ctitele, abychom
mu provolávati mohli: »Sláva na vý
sostech Bohu.“

Ignát Z/idněl.
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Na konci roku
»Co jest život náš? Pára, kteráž se na. maličko

v povětří ukazuje a potom zmizí.“ (Jak. 4, 15.)

ení večera v celém roce, který by tak smutnou náladou- plnil
srdce člověka, jako večer Svatosylvestrovský -----poslední to
večer v roce. Ať se člověk vzpírá jak chce, ať i v bujné roz
koši, uprostřed veselých přátel, tento poslední večer v roce
tráví, přece neubrání se pocitu trudnému, který maně loudí se
do duše a nedá se tak snadno vypuditi. Kdo však vážně po
hlíží na svět a život lidský, ten teprve dojat bývá při poslední
pobožnosti na konci roku, a v hlavě jeho roji se myšlenky
obzvláště vážné, ba i bolné, které jindy zřídka se dostavují.
A čím to? Je to pomíjejícnost a marnost všeho pozemského,
krátkost a nejistota našeho života na zemi, která se nám právě
na konci roku tak zřejmě a s takovou silou na oči staví.
Vždyť zase rychlým letem odkvapíl od nás rok do bezedné

hlubiny minulosti a s ním uplynula také značná zase část našeho života. Kde jest
život minulého roku? Kde jsou jeho radosti a žalosti? Ukázal se jen maličko
jako pára v povětří a zmizel, a tak také s časem utekl život pro mnohého celý,
pro mnohého z části, neboť i ten život náš není nic jiného nežli »pára v povětřía.

Avšak, ač s časem uprchly radosti i žalosti roku minulého, a pro mnohého
z nás zdaji se dnes býti jen snem, přece zůstalo v nás >>svědomí<<,jehož hlas dnes
»—--na konci roku se hlasitěji ozývá a jako soudce neúprosný k jednomu každému
volá: »Vydej počet z roku uplynulého, slož účty z konání svého před Bohem
i sebou, neboť kvapem letí život, a nežli se naděješ, státi budeš na jeho konci.<<
A není věru spasitelnější a užitečnější myšlenky na konci roku pro člověka, pro
křesťana, nežli když svědomitě zpytuje život svůj v roce minulém, aby poznal,
co ziskal a co ztratil, v čem pochybil a co tedy v roce novém napraviti má. Čas
jest krátký, nejistý, a proto dáti si má dnes každý otázku: »Jak užil jsem
minulého roku ?e

Obyčejně vzpomínáme nejvíce na ony trudne chvíle života, které jsme
v minulém roce zažili, ty nejvíce tkví v paměti a také hlubokou stopu v duši za
sebou nechávají. Také rozjímáme rádi o tom, co jsme v čase minulém na majetku
získali, nebo jakou ztrátu na něm jsme utrpěli, a podle toho ceníme rok, zdali
byl šťastným nebo nešťastným pro nás. Avšak i zde platí slovo Páně: »Jednoho
jest potřebí,a t. j. zpytovati svědomí své, jak jsme času vzácného využitkovali pro
dobro naše duchovni, zdaž jsme bohabojně žili, třeba v neštěstí, anebo bohaprázdnč,
třeba v rozkošich. "Prospěch duše rozhoduje zde, nebot vše ostatní má cenu pouze
pro krátký čas na zemi, pomine se životem, prospěch duše však zůštává po
všechen čas, i na věčnosti.

A proto pozastav se a rozjímej dnes opravdově o roku minulém ly
jinocliu a dívko křesťanská. Můžete směle dnes, bez uzardění, pomysliti na všudy
přítomného Boha? Řídili jste se v roce minulém slovem Páně: »Blahoslavení
čistého srdce, 'a chtěli jste si zasloužiti přislíbení jim daného: neboť oni Boha
viděti budou.<<Anebo poslechli jste lákavých a na pohled skvělých slov pokušitele
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a upadli v jeho moc, a tím také do propasti hříchů? Měli jste větší zalíbení na
radovánkách světských, svůdných, ale i nebezpečných, větší nežli na radostech
duchovních? Jaký zisk měla z toho duše vaše před Bohem? Světské radosti po—
minulý a duše vaše prahne a žízní po jiných, neboť není stvořena pro svět, nýbrž
pro Boha a nenalézá pokoje, až spočine v něm. 0 jak mnoho asi máte napra—
vovati, jak mnoho doháněti! Kéž bý rozjímání na konci roku vám vnuklo a
upevnilo úmýsl říditi se podle slov sv. Klementa, jenž dí: »Dej výhost putování
světskému a čiň vůli toho, který volá nasla Blaze vám, pakli jste si zachovali
srdce čisté, s jakou radostí a s jakou vděčnosti můžete dnes zanotiti chvalozpěv:
»Tebe Boha chválímex; s jakým klidem pohlížeti do budoucnosti, vědouce, že
Bůh opatruje a vede obzvláště duše sobě oddané, a že anděl strážce neodstupnje
nikdy od mládeže nevinně. _

A jak to stojí s tebou, křesťanský muži? Cos činil ke slávě Boha a Pána
svého? Býls vždy a všudý mužem cele křesťanským, jenž se za víru svou nikdý
nestydí, ba naopak vždý dle ní jedná a žije, hotov jest hájiti ji proti všem ne
přátelům? Či byl jsi rozdvojený, v kostele jiný a ve veřejnosti také jiný? Chtěl
jsi snad dvěma pánům sloužiti — Bohu i světu? Pomýšlel jsi při pracích svých
na Pána Boha, či leřečils & proklínals, místo abys Pánu Bohu děkoval a jej
za všecka dobrodiní velebil? Ztraceni jsou dnové roku minuleho pro duši tvou.
Bůh tě zvážil & nalezl lehkým, bez zásluh, bez skutků dobrých. Blaze tobě však,
býl-lis horlivým bojovníkem pro Boha, věrným členem svaté jeho církve a vzorem
pro ostatní, pak platí tobě chvála Písma svatého, které dí: »Blahoslavený muž,
který nechodil v radě bezbožných a nestál na cestě hříšníkův a neseděl na stolici
morového nakažení, ale v zákoně Hospodinově vůle jeho, v zákoně jeho přemýšlí
dnem 1nocí; i bude jako strom, který štípen jest podle vod tekoucích, jenž ovoce
své vydá časem svým; a všecko, cokoli činiti bude, šťastně se mu povede.<<

A nyní zpýtujte sebe, vý křesťanští manželé a rodičové. Před oltářem
Páně slibovali jste, že Bohem říditi budete kroký své, že přikázání nebes Pána
budou pravidlem vašich skutků, budou rádcem i průvodčím vás i vašich rodin.
Slibovali jste si vespolek věrnost i lásku manželskou a svorně spolubýdlení, za
vazovali jste se pro Boha vychovávati dítký své. Jak jste tomu dostali? Či zpustla
a zbídněla domácnost vaše, poklesl blahobýt, zmizela svornost, zpustlý dítký, ato
vinou vaší? Jak hrozná bý to byla výčitka na konci roku! Avšak blaze vám,
jestliže dům váš podobal se domu svatému v Nazaretě a rodina vaše rodině svaté:
jestliže muž byl se řídil vzorem sv. Josefa, manželka a matka vzorem Rodičký
Boží a dítký mělý-li za vzor nejsvětější dítě Ježíše — jaký klid, jaká radost, jaká
Spokojenost panuje u vás, i tehdy, kdýž křížek nějaký na vás dolehne, nebot Boží
požehnání spočívá na vás, a na tom přece všecko záleží.

Jdi do sebe dnes i tý starče a stařeno, kteří již takřka jednou nohou
u hrobu stojíte.. Vám více nežli komu jinému náleží užíti času co nejsvědomitěji,
neboť máte ho na krátce, den se vám již silně naklonil a připozdívá se. »Co ne
vidět nastane pro vás noc, kdý žádný pracovati nemůže.e< (Jan 9, 4.) Zdali pak
však jste pracovali, dokud'vám slunce života svítilo, zdali nashromáždili jste sobě
hojnost zásluh pro budoucnost. Netrne srdce vaše při otázkách těchto, pak blaze
vám! Běda však, jestliže jste nevýplnili _úkol života, ku kterému vás Pán Bůh
povolal; ať jste kdokoli — mocnář na trůně nebo nádenník a žebrák v chatce,
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pomine život váš, i lesk i bída co nevidět; odejdete ze světa jako slabé děcko,
islávu i poníženost zaměnte za bílý rubáš. Snad je to dnes poslední večer Svlve
strovský, který trávíte, a proto chutě ještě nahraďte a dohoňte, co jste zanedbali,
uchvacujte čas, než uteče vám, buďte připraveni na slova sv. Řehoře Velikého,
jenž dí: »Dnes ještě umříti musíš! Vinu svou uvažuj, dokud'můžeš“ dokud čas
jest; přísnosti budoucího Soudce se lekej, abys nezaslechl onen trpký výrok, kde
již mu ujíti nebude možné.<

Svědomí zpytujte i vy, které Pán Bůh postavil v čelo jiných a učinil
představenými v kterémkoli oboru, jak vedli jste Podřízené své, jakž dávali jste
jim příklad, jak starali jste se o duševní jejich blaho a spásuíJ Pán Bůh vás
ustanovil takřka na místě sebe, udělil vám hřivny, dával milost, zdaž nepřijímali
jste milosti a dary tyto nadarmo? Byli jste solí země. dobrou? Či platila o vás
slova Páně: »Že jste solí zkaženou, která nezasluhuje, než aby byla vyhozena a
pošlapánaíh Kdo v- čele jiných stojí, nemá jen čest, ale i velkou povinnost,
mnoho mu svěřeno jest, .a proto i mnoho bude Pán od něho požadovati. Běda
představeným, jestliže si zasloužili uslyše'ti hrozná slova: »Vezměte od něho
hřivnu, a. uvrzte jej do temností zevnitřních, kde bude pláč & skřípění zubů.<<
Blaze van, jestliže s nadějí můžete očekávati výrok Soudce: »Služebníče dobrý,
žes nad málem byl věrný, nad mnohým tebe ustanovím, vejdi v radost Pána svého !<<

Suďme se všickni, nebot my všickni bez rozdílu nesčíslné množství dobro
diní, darův a radostí od Boha v roce minulém jsme obdrželi nad zásluhu a hodnost
naši. Zachoval nás Bůh na životě, udržel nám zdravi, žehnal pracím našim a.
rodinám, odvrátil od nás rozličná nebezpečí a neštěstí, osvěcoval nás svým svatým
slovem, krmil svým svatým tělem, odpouštěl laskavě a vyslýchal prosby milostivě.
O jak hluboký, jak upřímný musí dnes býti náš dík!

A matička naše nebeská, Maria Panna, zdaž ta neukázala se i v roce
minulém pravou, laskavou a mocnou matkou naší? O jak nesčíslné zástupy dítek
svých volala k sobě, aby tím větších milostí jim mohla poskytnouti. Můžeme směle
říci, že rok tento byl u nás v pravdě Marianským, neboť shrnulo se v něm tolik
důkazův úcty a lásky našeho lidu k Rodičce Boží. Netoliko že slavnosti a svátky
Mariánské slaveny byly jako léta jiná, pobožnostmi a poutěmi na naše slavná
místa poutní, a to poutěmi četnějšími, letos lid náš zvláštním ještě způsobem dával
na jevo, že chce býti a zůstati národem Marianským. Značná část našich krajanů
podnikla dalekou pouť do slavných Lurd ve Francii, jiná část do znamenitého
poutního místa Marie Celly; tisícové navštívili svatý Hostýn a posvátný Velehrad,
a zase tisícové slavili velkolepé jubileum korunováni zázračného obrazu blaho
slavené Panny Marie na Svatém Kopečku. A věru, zdaž nemáme této úctě
Mariánské u nás děkovati, že naši zemi Hospodin uchránil neštěstí a nehod, které
stihly země jiné, na př. povodně, zemětřesení, hrozné bouřky, zhoubné požáry,
neúroda a nakažlivé nemoce? Vizme v'tom mocnou ochranu Matky Boží &
setrvejme v lásce její; ona povede nás pravou cestou v životě, podepře nás
pomoci s hůry, vyprosí nám milostí potřebných a dovede nás šťastně ke blažené
a spokojené smrti. '

Děkujeme-li dnes Hospodinu za všecky jeho milosti a milosrdenství v tomto
roce nám prokázaná, děkujme i patronce naší nejpřednější neposkvrněné Rodičce
Boží, Královně a ochraňkyni Moravy, za její mateřskou _lásku a péči a mocnou



přímluvu, prosíce, aby i na dále nad námi 'bděla, srdce naše k sobě táhla a ne—
dostatečnou modlitbu naši u Boha přímluvou svou a zásluhami podporovala; aby
v péči a lásce své iieustala, až nás všecky uvidí u sebe shromážděné v království
božského Syna svého.

S tímto vroucím přáním končím úvahu svou na konci roku tohoto a spolu
své '251eté spolupracovnictví »Školy Božského Srdce Páněe. Povzbuzen byv ze.
snulym dp. Placidem Mathonem, redaktorem »Školy B. S. P.<, blahé paměti,
začal jsem roku 1883 přispívati články svymi do tohoto časopisu, jsem tedy ze
všech nynějších přispěvatelů nejstarší. Po celých 25 let není ani jediného sešitu,
ve kterém by nebyly nějaké články ode mne, tak laskavá byla redakce, že je
uveřejňovala, pročež jí vřelé díky vzdávám. Zároveň však také děkuji srdečně
Velectěnym čtenářům, že trpělivě články moje čítali; děkuji jim za četné jejich
projevy písemní, v nichž souhlas s mými články na jevo dávali, děkuji jim zvláště
za zbožnou jejich vzpomínku, kterou mně věnovali, a za ty štědré příspěvky na
opravu velechrámu Rodičky Boží Svatokopecké, kterou jsem podnikl, věnované.
Pán Bůh jim všem za to odplatiž hojnou měrou na zemi i na věčnosti. Neloučím
se s vámi, milí čtenářové »Školy B. 8. P.“, nebot doufám, že s pomocí Boží
přece ještě nějaký čas rozmlouvati budeme vespolek v časopise tomto a povzbuzovati
se navzájem k pevné víře, neochvějně naději a vroucí lásce k Bohu, Pánu našemu,
nejsvětějšímu Srdci Páně, zdroji všech milosti a nejmilejší naší Matce nebeské,
abychom, až i nám nadejde poslední večer života, shledali se všickni šťastně
v domě otcovském na nebesích. Zachovejte mně i na dále laskavě přízeň svou.

Boh. Handl.

9% * 9% * *

Krása víry. ;;;;_;-_a_„_,„_

Noc se již koupe Zrak jeho utkvěl
ve svém vlažném tichu, na nádheře světů:
vlní se mlčky pocítil lásku
v pýše, bez ostychu, mocnou v srdci vznětu

šat její poset k Pánu. jenž slovem
tisíci je perly, mocným vesmír stvořil ——
jež plují kolem Přemýšlí, žasne,
junné luny berly. v tůň se tajů vnořil

všehomír dříme, koleno sklání,
nebe pouze v žití — oko zvedá v nebe:
bohatým pláštěm „Chvalíme, Bože,
chodci v cestu svítí . . . velebíme Tebel“

Mimoděk ret mu,
srdce hlasně hlásá:
„Tvůj odlesk pouze
všecka je zde krásal“ J. Al. Vlastimil-Římský.
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P. Dominik a Jezu maria

Zivotopis sv.
Hlava dvanáctá.

Bouře minula. Svatý Jan ustanoven
vikářem v klášteře Kalvarli. Nové
důkazy jeho veliké moudrostl :: dů
věry v Boha. Urovnání záležitosti

bosých karm'elitů.
Zprávou o osvobození svatého Jana

z vězení vypukl jásot podobný tomu,
jejž měl-i první křesťané z vyprostění
sv. Petra z okovů. Nejvíce plesala svatá
rl“erezie. Všichni pak bosí karmelité
i karmelitky měli na poděkování Bohu
slavnostní služby Boží a vylévali při
nich nadměrnou radost vděčnosti Tomu,
jenž na sv. Janu ukázal, že je Pánem,
že až ku branám smrti dovede, ale také,
jakmile je to Jeho svatá vůle, ihned
odtud odvede.

Po této radosti následoval však
nový zármutek. Sotva že sv. Jan do
Almadovaru přišel, dozvěděl se, že nová
bouře valí se na řád. Papežský nuncius
chtěl rozpor mezi oběma řády rychle
vyrovnati a poněvadž přál zmírněným
karmelitům, vynaložil vše možné na
rychlé potlačení obnovenýčh. NaOpak
zas Filip II. španělský, jenž velmi pod
poroval dobré řády ve své zemí, byl
nakloněn obnoveným a nařídil jim, aby
v jeho zemích papežského nunciá, který
právě nejlepším životem nevynikal, ne
poslouchali. Tím cítil se papežský nun
cius uražen a ještě více se rozhněval,
když 1 dle rady P. Antonína ve svolané
kapitule usneseno, aby bosí karmelité
zvolili si svého generála. Sv. Jan a
sv. Terezie nebyli toho náhledu, neboť
poukazovali na to, že tím vznikne jakoby
nový řád, což bez svolení svaté Stolice
státi se nemá. Měli však menšinu a
proto jich náhledu nedbáno.

Všimněme si v této věci na obou
světcích, že nic nechtěli konati bez svo—
lení sv. Stolice, v uctivosti a poslušnosti
byli jí oddáni. Tomu nechť se učí svět
od pravých sluhů Božích.

Sotva že vyslanci přišlik papežskému
nunciovi s tímto oznámením, rozhněval
se nuncius tak, že okamžitě vydal breve,
v němž bosí karmelité úplně pod moc—

Jana z Kříže.
a vedení zmírněných náleželi a zmírněné
také splnomocnil, aby všude s přísnosti
toho pravidla šetřeno bylo. Sám příkladem
předcházeje, dal posly v Almadovaru
uvězniti. Nové toto pronásledování bolelo
sv. Terezii velice. V noci obdržela smutnou
zprávu o tom a po celou dobu nočních
hodinek .řinuly se slzy z očí jejich jako
dva nevysýchající proudy. Svatý zármutek
naplnil celý dům. Když ale bolest svaté
matky nejvyššího stupně dosáhla, ubezpečil
božský Mistr milovanou svou nevěstu,
že brzo vše se změní.

Bůh velmi rád dává střídati se
v životě svých věrných radost s utrpením,
aby je tak dokonale vyléčil; ano On
chce, aby po “přestálém utrpení tím vře—
lejší láskou k němu se připoutali. Krásně
mluví o tom sv. Chrysostom: »Bůh může
ještě dnes všech obtíží nás zbaviti, ale
On neodnímá nám zármutek dříve, až
nás vidí očištěny, až vidí obrácení naše
aneb pevnou, neoblomitelnou změnumysli.
Zlatník nevyjímá zlato z peci dříve, než
je shledal zcela čisto; právě tak ani Bůh
neodvádí mračen, až nás úplně polepšila,
neboť On, jenž tísně sesílá, ví také, kdy čas
jest pokušení utíšiti. Umělec nenapíná
přiliš strun na svém nástroji, aby nepo—
praskaly; ale také jich příliš nepovoluje,
aby harmonického souzvuku neporušil;
tak jedná i Bůh; nepovoluje duši naší ani
ustavičného ulehčení, ani nepohružuje jido
přílišného soužení, ale dopouští ve své
moudrosti oboje. Přenecháváme-li to Jemu,
žijeme ve svatosti. Jako po volnějším životě

' zármutek přijde, tak smíme i po pokušení
ulehčení doulati, neboť není vždy zima,.
není vždy léto, není vždy bouře, ne vždy
krásné počasí, ne vždy den, ne vždy
noc, a ne vždy namahání, ale brzy
ulehčení přijde, jenom když v pokušení
vždy Bohu díky vzdáváme.<

Odměnu, jež čeká vděčně přijaté
bolesti, zažila i sv. Terezie; dožila se
ovoce své trpělivosti, totiž 12ti klášterů
bosých karmelitů; během pak století
rozmnožen počet jich na 300.

V posledních pronásledováních za—
choval si sv.--Jan i uprostřed hořkosti



3. ..

pokoj srdce sveho. Právě v tom trpkém : "
čase, kdy nespravedlnost a zaslepenost
tak mnoho utrpení mu připravila, zdvojil
svou přívětivost a jemnost k bratřím,
jichž sklíčenost velmi jej bolela. Nermoutil
se nad tím, že tenkrát při kapitule jinak
než on smýšleli, jemu postačilo, že svědomí
svého poslechl a svobodně svůj náhled
sdělil. — Po zralém uvážení. že skutečně
žádný duchovní spolek trvale bez svolení
svaté Stolice zřízen býti nemůže, vyslán
byl P. Petr do Ríma, aby od papeže
Rehoře XIII. potvrzení oněch usnesení,
jež v poslední kapitule se staly, vymohl.
Tento vyslanec byl převorem v klášteře
Kalvarie a po jeho odchodu ustanoven
sv. Jan jeho vikářem.

Klášter zcela osamocený — poušt'
kalvarská zvaný — byl úplně dle přání
sv. Jana. Kol dokola byl úplný klid a
osamělost, jež pobádala ku rozjímání.
Světec zářil jako slunce v kruhu svých
bratří, jež čím déle za mraky ukrýváno,
tím jasněji a svěžeji vysvitlo. Když je
byl nějaký čas pozoroval, poznal, že
v horlivosti příliš daleko zašli, a proto
nabádal, aby se stejně jako v druhých
klášteřích pravidla řeholní zachovávala
a z nich se nevybočovalo, ježto jsou
již sama v sobě dosti prísna; jedno—
myslnost ve všech klášteřích je nutnou
podmínkou rozkvětu, byla jeho slova.
Zde v tichu a klidu napsal na snažnou
prosbu svých poddaných ona dvě díla:
»O vystupování na horu Karmel << a
»O tmavé noci<<.

Po čas svého vikářství dal také
světec skvělý důkaz své neobmezené
důvěry ve slova Boží: »Hledejtc nejprve
království Božího a spravedlnosti jeho
a ostatní vše bude vám přidáno.<< Ne
tak svým slovem, ale svým jednáním
hlásal: »Jest to jakýsi druh nevěrnosti,
jestliže všechny své starosti a potřeby
úplně neskládáme v ruce Toho, jenž
kvítí luční šatí a ptáky živi.a A při
každé příhodě, aťbyla druhu jakéhokoliv,
možno bylo poznati po jeho veselosti
a hlubokém klidu duševním, jak každý
nedostatek věcí zevnějších za vánek
božské lásky považoval, která často
v zevnějším odnímá, aby uvnitř tím více
dala. Nepokojná starostlivost o příští
den, která se nezřídka do kláštera vplíží,
byla v jeho očích nestvůrou.

Když se jednoho dne se svými
bratry ke stolu ubíral, nebylo ničeho

* v domě. Sv. Jan podotkl, W 50 Přece
jen podívali, Ilenaleznou-li kousek chleba.
Když mu tento přinesen, požehnal jej
a mluvil s takove“ horlivostí o vzacnosu
utrpení a ceně chudoby, že všichni |m—
těšeni a nasycení do cel se odebrali.
Za chvíli bylo Silně na formu zakle—
páno a kdosi denesl dopis. Vrátný šel
jej odevzdati představenému. Nalezl jej
klečícího a pohrouženého v modlitbě.
Světec při čtení dopisu dal se do pláče.
Otázán jsa vratným proč pláče, ježto
sám říkával, že nad ničím se plakati
nemá než nad urážkou Boha, odpověděl:
»Pláči milý bratře že nás Bůh uznává
za slabé, než abychom déle snášeli ne
dostatek, a že již posílá nám jídlo<<.
V dopise stálo totiž, že jim kdosi z Ubedy
poslal čerstvý chléb & mouku. Večer
pak došla větší zásoba.

Důvěra v Boha nikdy sklamána
nebude, za to ale úzkostlivá starostlivost.
Bůh sice poručil, aby se člověk staral
o svou výživu: »V potu tváře své jísli
budeš svůj chléb,<< ale má si ho dobývati
prací, nikoliv však úzkostlivou starostli
vostí. Proto praví náš božský Pán &
Mistr: »Nestarejte se, co budete jísti a
čím se budete odívati . . .;<< starati se
má člověk o svou duši, poněvadž má
pouze jednu. Jestliže Bůh dobytku pokrm
dává i mladé křičící krahujce sytí, nač
bychom se my s úzkostlivostí měli
o časné věci starati, my, již neobdrželi
jsme ducha služebně bázlivosti, ale ducha
dítek Božích, jímž voláme: »Abbax t. j.
Otče!

Příčina, pro kterou mnozí úplně
zchudnou, je ta, že se nemodlí a nedů
věřují, že toho jednoho potřebného, totiž
posvěcení vnitřního člověka zbožnosti,
si nevšímají a na lidi neb vlastní myšlenky
staví , časné věci v malomyslném zármutku
a bez klidu hledají a od Toho se vzda—
lují. jenž pravil: »Beze mne nemůžete
ničeho činiti.<<Jakmile však někdo Bohu
slouží, nebude mu nikdy potřebné scházeti.
Sv. Alois praví: »Každá záležitost, kterou
jsem do rukou Božích vložil, dopadla
dle mého přání.c Věčné a věrně je slovo
Páně: »Proste a obdržíte, hledejte a
naleznete.a Jest zde řeč o budoucnosti,
ne o okamžitém vyslyšení; nejprve ná
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leží nám doufanlivě čekati, pak teprve
radostně vyslyšenu býti. Krásně svatý
Efrém syrský odůvodňuje, jak doufati
máme ve vyslyšení, byť Bůh i vyplnění
prosby naši odložil: »Sila modlitby, jež
ze spravedlivého srdce vzhůru se vznáší,
je nevypsatelnam Bůh má v ní své za
líbení a když i vyslyšení odkládá, ne
máme proto malomyslněti. Jest mrzut
rolník, že tak dlouho na uzrání obilí
jest mu čekati? Nikoli, a právě tak
nám nemá býti obtížno čekati vyplnění
proseb našich, jež Bůh ještě za nezralé
uznává a na příhodný okamžik odkládá.
Nejštědřejši Bůh vyčkává k daru svému
příhodný čas, nebot jako nezralé ovoce
více zdraví škodí nežli prospívá, podobně

-i vyslyšení mohlo by ' místo pomoci,
přinésti škodu.

Boží spravedlnost podobna je při
stavu na moři, všechny modlitby mohou
tam veplouti, ale jen moudré naleznou
tam klidu a ochrany; nemoudré ztrosko
tají se v úskalí. (]hvalme tedy božskou
dobrotu a milosrdenství, že nám vše
dává, co nám užitečno, chvalme též
v nejhlubší úctě božskou spravedlnost,
která se neřídí vůlí člověka. Věřme
nezviklatelně, že Bůh jest nevysýchajícím
pramenem, pokladem všeho dobra a vždy
ochoten rozdávati dle nevyzpytatelných
úradků svých. Proto pěje Angelus Silesius:

„Bůh, jenž sám je velikým, nejraději velké
dary dává. ;

jenom žel, že naše bídná srdce tak jsou
malá.“

Tak jako sv. Jan z Kříže bratry
slovem i jednáním povzbuzoval, právě
tak byl i řeholnicim tamějším, pravým
pokladem slyše jejich zpovědi a mívaje
u nich duchovní konference. Když byl
jednou jim oznámil, že brzy již odejde,
naléhaly na něho tak dlouho, až jim
pravil: »Půjdu brzy do Baězy, abych
tam zařídil klášter.“ Tomu se však
řeholnice velmi divily, ježto byli zmír
nění, karmelité v plné nadvládě a pa
pežský nuncius rozhořčen. Sv. Jan však
s takovou pevností &jasností na svém
slovu stál, že řeholnice nemohly jinak,
než se domnívati, že sv. Jan má otom
vyšší ujištění s nebe.

Ona prudkost, s níž papežský nun
cius v záležitosti reformy jednal, ona

vášeň, již se zmírnění karmelité ovládati
dáli, nezůstala tajnou španělskému dvoru,
a nevole nad bezohledným jednáním
protivníků sv. Terezie a sv. Jana byla
všeobecná

Hrabě Ludvík Hurtados z Mendory,
vřelý přítel bosých karmelitů, toužil, aby
již jednou mir zavládl a proto odebrav
se k papežskému nunciovi prosil jej,
by připustil bosé karmelity k audienci.
v níž by se ospravedlniti mohli. Nuncius
suše jej odbyl. Hrabě Hurtados rozohněn
pronesl několik ostrých poznámek. Mezi
tím, co papežský vyslanec v politování
hodné slabosti na pomstu pomýšlel.,
odebral se Hurtados ku místodržiteli
královské rady. Tam vylíčil s takovým
zápalem, jaké bezpráví učiněnomnichům
obnoveným, upřímným to poddaným
královského majestátu, jimž nikdo viny
vyčítati nemůže, že královský ráda se
vší energií se pronásledovaných mnichů
zastal a nařídil znova, aby rozkazu
nunciova v rozepři karmelitů šetřeno
nebylo.

Papežský nuncius nevěda o zakro
čení hraběte a královského rady ničeho,
odebral se ku králi, aby si stěžoval na
kousavé poznámky dona Ludv. Hurtada.
Při tom dovolil si též široce vyprávěti
všechny přečiny bosých karmelitů, v nichž
sv. Jan ovšem neuchráněn.

Král ctě v osobě nunciatoho, jenž
je náměstkem Kristovým na zemi, slíbil
dostiuěinění za zneuctění, jehož se mu
dostalo, ale připojil též několik vět
ohledně bosých karmelitů, z nichž vidna
jeho nelibost nad počínáním nunciovým,
a jež jako blesk udeřily v nitro papež
ského vyslance: »Znám dobře odpor
umírněných karmelitů proti observanci
a mám mnoho a dobrých důkazů proti
neoprávněnosti a nespravedlnosti jejich
stížností. Jest při nich mnoho mužů
obviněni hodných, kdežto u obnovených
je ctnosti'a svatosti s dostatek. Prokažte
mi můj pane tu laskavost, a chraňte
ctnost na těch, jimž zdáte se býti málo
nakloněna:

Toto vše pravil král velmi vážně.
nuncius pak poražen a zcela zahanbcn
se vzdálil. — Nyni, když viděl, že po
chvalou panovnikovou všechny žaloby
do Rima zaslané \" niveč uvedeny budou,
rád by se byl ze všeho vyprostil.
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Král Filip II. chtěl svému slovu
dostáti, proto vzkázal hraběti Hurtadovi,
který právě z Madridu odjel, aby “co
nejdříve zadost učinil papežskému nun—
ciovi.

Než hrabě zaslal králi důkladný
dopis na obhájení sebe a bosých karme—
litů, že král úplně uspokojen,- sdělil
obsah dopisu nunciovi, který z něho
k nemalému zármutku svému seznal,
že velká část Spanělska je proti němu
zaujata. Kdekoli se objevil všude se
mluvilo s chválou o bosých karmelitech
a s opovržením o jednání zmírněných
a často i s hanou o nunciovi.

Po několika měsících vrátil se hrabě
Tentiglia do Madridu a musil dle vůle
královy navštíviti nuncia. Po obyčejných
projevech zdvořilosti došlařečna reformu.
Hrabě objasňoval, jak nebezpečno by
bylo, kdyby papežský nuncius ještě déle
odporoval, když sám se přesvědčil, že
i král jest zastancem přísné observance.
Rozmluva byla dlouha. Nuncius marně

hledaje omluvu na dosavadní své jednání,
končil slovy: »Můj pane, abyste viděl,
jak rád královskému majestátu sloužím,
proto navrhuji, aby Jeho Milost sama
jmenovala mi muže, kteří nehledíce
prospěchu té neb oné strany, záležitosti
ty by uspořádali, & tak krále i celý svět
uspokojili.<<

Přání toto též napsal a po hraběti
poslal vladaři. Král jsa tím uspokojen,
jmenoval 4 velice osvícené a moudré
komisaře. Po prozkoumání celé záležitosti
byl od nich ustanoven p. Angelus Salazar
vrchním představeným celého karmelit
ského řádu. Byl to muž velikých ctností
a silného ducha. Vždy měl na zřeteli
onu velikou pravdu, že jsou v domě
Otce nebeského příbytkové mnozí a že
také k nim rozličná cesta vede. Rozuměl
zcela jasně onomu tajemství, o různosti
i jednotě v království Božím, zde i tam.
Miloval opravdově své bratry zmírněné
řehole, ale také neodpiral své náklonnosti
a účasti reformovaným karmelitům.

(P. d.)

z cest kněze.
Několik vzpomínek z církevního & náboženského života v cizině.

Hlavní chrám \? Rímě a v Londýně.
1. Chrám sv. Petra v Římě.

„ Často srovnává se Řím s Londýnem;
Rímu říká se metropole (hlavní sídlo)
katolicismu, a Londýn se jmenuje metro
polí anglikanismu. Prvním a hlavním
chrámem katolíků nejen v Římě, ale
vůbec z celého světa jest chrám svatého
Petra v Rímě; nejhlavnějším a nejpřed
nějším chrámem všech vyznavačů církve
anglikánské je kostel svatého Pavla
v Londýně. Srovnejme je několika my
šlenkami! „

Kdo přijde do Ríma, zajisté pokud
může, co nejdříve se podívá ku pahorku
vatikánskému, kdež sídlí viditelná hlava
naší církve, náš svatý Otec, zástupce
neviditelné naší hlavy, Ježíše Krista. Již
cesta k Vatikánu okouzlí každého. Kráče
jíce po mostě, ozdobeným velkými sochami

Škola B. s. P. 1907.

desíti andělů, nesoucích nastroje umučení
našeho Spasitele, přes řeku Tiberu, jejíž
voda mívá podezřele špinavou barvu,
zříme před sebou okrouhlou, z balvanů
vystavenou budovu, jíž trůní nahoře
obrovský anděl, držící v ruce meč. —
Toť hrad Andělský, svědek přemnohých
bojů a zápasů, jež se zde odehrály během
mnoha století.

Jsme věru až k slz-Jun dojati, vzpo—
mínajíce těch slavných, skvěle vyzdobe
ných průvodů císařů, králů, papežů,
biskupů, kteří během mnoha stoleti sem
putovali ze všech zemí, ze všech stran
světových, aby uctili hrob chudého rý
báře z galilejské Bethsaidý. Pohnuti
opakujeme slova nadšeného spisovatele
Gauma: »Já nepatrný poutníček, mám
v tuto chvíli vstoupiti na posvátnou

24
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půdu Vatikánu, která skropenajest krví
apoštolů; této chvíle mám spatřiti vlast
níma očima onu basiliku, která byla
jevištěm tolika slavných událostí, onu
svatyni, z níž vyšlo tolik božských výroků,
archu úmluvy mezi dvěma velmocemi,
která řídí svět, ono místo na věky požeh
nané, kde bylo tolik modliteb vysláno
a tolik slz prolito, odkud vzneslo se
tolik zbožných přání, tolik povzdechů

obrovská, překrásně se vyjímající kopule
svatopetrská. Mimoděk zrychlujeme krok,
a brzy stojíme na náměstí, jemuž rovného
není na celém světě. Stojíme v obrovském
sloupoví na nádherném náměstí, uprosřed
něhož ční do výše staroegyptský sloup,
vzdor výšce 251/, metrů vytesaný zjednoho
kamene. Na průčelí sloupu, které jest
obráceno k velechrámu svatopeterskému,
čteme tento krásný nápis v latině:

Vnitřek "chrámu sv. Petra v Římě.

a slavnostních projevů; konečně mám
býti účasten štěstí, které jest nejvrou—
cnějším přáním v mém životě. O kéž
zakusím v duši aspoň část oněch pocitů
lásky a víry, které rozjařily na tomto
místě tolik srdcí šlechetnýchlal)

Ale nemůžeme a nechceme se déle
Zdržovati, vždyt kyne nám již od zdaleka

1) Srv. Msgr. Gaume: Troji Řím, I. díl str.
126. Vyšlo v českém překladě v Dědictví svatého
:. Jana. 1897.

»Kristus vítězí, Kristus panuje, Kristus
velí; kéž zachrání lid svůj ode všeho
zlého.<<Po obou stranách zdobí obelisk
obrovské umělecky vytvořené nádržky,
z nichž vytryskuje voda silným, jako
stříbro se lesknoucím proudem, do obrov—
ské výše, z níž padá jako vodopád dolů.
Před sebou vidíme basiliku svatého Petra,
již také na celém světě nenajdeme co

. do velikoleposti, mohutnosti, souladu a
.umění nic rovného. V pravo od chrámu
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zřímerozsáhlý, vysoký palác, tot Vatikán,
obydlí našeho svatého Otce.

Plni údivu, nevycházejíce z překva-.
pení, kráčíme přes náměstí ku vchodu
do dómu, a ani nevíme máme-li hleděti
před sebe & pozorovati skvostné vyzdo
bené průčelí, anebo máme-li se v zad
ohlědnouti na obrovské sloupoví, uza—
vírající v polokruhu svatopetrské náměstí.
Vše činí na nás dojem, jakého jsme
nikde doposud nepocítili a vícekráte
nepocítíme; jsme naplnění svatou hrůzou,
největším podivem! Ale zvědavost nutí
nás v před a nezastavovati kročejí svých.
Nužc vystupme po schodech do předsíně,
v níž se nám tají dech; to není předsíň,
voláme nadšeně, tot veliký chrám. Zrak
utkví na sochách Karla Velikého a
Konstantina, kteří jakoby sta'lí u vchodu
do vlastní svatyně na stráži; těž si
všímáme mosaikověho 1)obrazu od umělce
Giotta (čti Ziotta): Kristus sedí na lodičce
s Petrem a praví mu: »Od nynějška
loviti budeš lidi a ne ryby.<<

Ale nezdržujcme se dlouho v před—
síní, nýbrž kráčime za druhými lidmi,
spěchajícími dovnitř některou z pěti bran.
Odhrnuvše záclonu, již je po zdejším
způsobu zakryt vchod, vstupujeme dovnitř.
ltíkává se a stále se opakuje: první
dojem ve svatopetrském domě není
zrovna příznivý; každý totiž přešed
obrovské, před chrámem se rozkládající
náměstí, očekával uvnitř vlastně ještě
něco obrovštějšího! Ale jen chvílenku
trvá naše překvapení; zastavili jsme se
u vchodu; lidé, kteří s námi vešli a
jsouce zde již obeznámeni, kráčeli dále,
zdají se nám nyní ve vzdálenosti býti
maličcí jako trpaslíci; tu sami pokročíme
dále, rozhlížíme se na všechny strany,
plni úžasu obcházíme, měříme kolik
kroků potřebí, abychom obešli některý
sloup, jdeme od kaple ke kapli, přikro
číme ku hrobu svatého Petra, a tu vi—
vidíme teprve hlavní oltář, který nám
byl zakryt konfessí (hrobem) knížete,
apoštola Petra; „stojíme před obrovskou
kopulí, která vzdor velikosti je elegantně
štíhlá, a vesměs pokryta mosaikovými
obrazy. V kopuli čteme latinský nápis:
»Ty jsi Petr, skála, natě skále vzděláni

1) Mosaika slove obložení stěn anebo podlah
k docílení ornamentální anebo figurální ozdoby.
Ottův slovník naučný, XVII. díl str. 751.

církev svou.: StOjícím dole zdají se býti
písmeny obyčejné VGlikOSti, ale když
vystoupíme výše, tu vidíme, že je každá
písmenka o dvou metrech.

Těžko, ba nemožno říci, co udělá
zde na nás největší dojem? Vždyť bijí
zrovna do očí velkolepé pomníky papežů,
Michelangelova Pieta (bolestná Panna
Maria), a jiné a jiné. Člověk mohl by
si oči vykoukati, radostí plesa srdce:
spěcháme ke konfessi, kdež zdrceni velko
lepostí poklekneme, děkujíce Bohu za
milost, že mohli jsme tento umělecký
ráj zhlédnouti.

V jaké velkolepě vznešené společ
nosti, je zde sv. Petr! Po obou stranách
hlavni lodě jsou skvěle umělecky pro—
vedené sochy zakladatelů všech řádů,
těchto reků, které posílal Bůh během
století na pomoc své církvi, těchto pro—
slavených vojevůdců, jejichž vojsko tak
vítězně & slavně hájilo pravdu, ctnost
a civilisaci. Teprve nedávno a sice v září
roku 1907, byla tam postavena socha
sv. Zaccaria, zakladatele Barnabitů. Socha
stála 100.000 .K, postavení a doprava
vyžadovaly asi 10.000 KJ)

1) Snad zajímati bude naše čtenáře, zvěděti
jména. těchto zakladatelů řádů ; jsou to v abecedním
pořádku tito světci: Alfons z Liguori, zakladatel
Liguriánů či Redemptoristů, sv. Anděla Merici,
zakl. Uršulinek, sv. Benedikt. sv. Bonfilius, jeden
ze sedmi zakladatelů Servitů, sv. Bruno, zakl.
Karthusiánů, sv. Dominik, sv. Eliáš prorok, zakl.
Karmelitů, sv. Filip Necejský, zakl. Oratoriánů,
sv. František z Assisi, sv. František Karaeeioli,
zakl. Menších bratři, sv. František z Pauly, zakl.
Nejmenších bratří, sv. František Saleský, zakl.
Sester Navštívení P. M. (Salesiánky), sv. Františka
Římská, zakl. Oblátek ku cti P. M., sv. Kajetán,
zakl. Theatlnů, sv. J oseí Kalasanský, zakl. Piaristů,
sv. J uliana Falkonieri, zakl. třetího řádu Služebnic
Matky Boží, sv. Ignát z Loyly, zakl. Jesuitů,
sv. Jan z Boha, zakl. Milosrdných bratří, sv. Jan
de la Salle, zakl. Školních bratří, sv. Jeroným,
Emilianus, zakl. kongregace Somarchů, sv. Kamillus,
zakl. Otců dobré smrti, sv. Norbert, zakl. Pre
monstrátů, sv. Pavel z Kříže, zakl. kongregace
sv. Kříže a utrpení Páně, sv. Petr Nolaskus,
zakl. řádu Matky Boží na vykoupení zajatců,
sv. Petr Fourier, zakl. řeholní Družiny P. M.,
sv. Petr z Alkantary, obnovitel řádu Menších
bratří, sv. Terezie, obnovitelka řádu karmelitů,
sv. Vilém opat, zakl. kongregace Z Hory Matky
Boží, sv. Vincenc z Pauly, zakl. kongregace
missionářů a Milosrdných sester. Chybí doposud
sochy následujících zakladatelů řádů : sv. Augustýna,
zakl. Augustyniánů, sv. Romualda, zakl. Kamal—
dulenskýeh, sv. Jana Gualberta, zakl. benediktinů
z Vallambrosy, sv. Jana z Matty & sv. Felixe
z Valois, zakl. Trinitařů, sv. Silvestra, zakl.

24*
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Není mou úlohou líčítiv této nepatrné
črtě umění, krásu, a velkolepost prvního
chrámu celého křeťanstva, o němž na—
psáno bylo mnoho knih, o několika
svazcích. Margotti pravi: »Tato svato
petrská basilika je učebnice bohovědy,
kniha dějin,vznešená báseň o náboženství;
je to báseň, dějiny, bohověda, které čte
kde kdo, jímž se podivuje každý člověk,
ať učený, ať neučený, neboť je to kate
chismus, všem dobře přístupný.< .) Veliko
lepost, obrovské rozměry těžko pochopí
ten kdo jich neviděl, každý pak, kdo
tam byl, najde různé, jeho chuti odpo
vídající měřítko, jež mu teprve vlastně
otevře oči. Tak vyprávěl mi můj přítel
a velký poutník, Václav Kazda ze Střelic,
že teprve tehdy poznal co je vlastně
tento velechrám, když vystoupil na jeho
střechu, a tam uviděl celou dědinu chalup,
houfy žen mužů a dětí — dělníků, kteří
stále jsou zaměstnáni při opravách. Tento
hlavni chrám katolíků římských i z ce
lého světa je tedy výkvět všeho umění,
je klenot, na nějž můžeme býti vším
právem pyšní.

2. Chrám sv. Pavla v Londýně;

Ale přeleťme v duchu z Říma do
Londýna, prohlédněme si a popišme
několika málo slovy, velechrám angli
kanísmu, který byl stavěn ze vzdoru
„k Římu, aby se ukázalo, že i Londýn
dovede něco tak velkolepého vytvořití,
jako je basilika sv. Petra v Rímě. Svatý
Pavel londýnský stojí na místě, kde
býval dříve katolický chrám, který shořel
21. září r. 1666; ze stavbou nynějšího
počalo se 21. června r. 1685 a byl
dokončen za 35 let, totiž roku 1710,
kdežto o nynější svatopeterské římské
basilíce stavěli 145 let.

Uzkými ulicemi dojíždíme ku kostelu
svatého Pavla v Londýně. Stojí na
malém náměstí, a je to mohutná stavba,
obrovská budova. Bezděky vzpomínáme
na jiné podobné obrovské budovy, hlavně
na velechrámy v Rímě sv. Petra, a na
dóm v Miláně; ale ani v Rímě ani
v Miláně nešetřili mistem, postavili své
chrámy na velká náměstí, aby učinily
benediktinů silvestriánů a konečně zakladatele
řádu Cisterciáků.

') J. Margotti, »Rom und Londonc, 1860,
str. 120. .

dojem již svým zevnějškem; zde však
v Londýně, kde má každá píď země
nesmírnou cenu, byli nuceni šetřit místem,
proto ani před tímto velechrámem, není
žádného většího náměstí, nenajdeme bodu,
z něhož bychom klidně mohli celý chrám
pozorovatí.

Uprostřed tohoto malého náměstí,
je též jako v Římě obelisk. Prohlížime
průčelí, točíme se kolkolem, díváme se
k obloze, ale není možno, abychom se
nějak nadchli & rozehřálí.- Svatý Petr
v Římě — jest jediná velebáseň, svatý
Pavel v Londýně— nejstřízlivější prósa.
V Římě krásně modrá právě litalská
obloha, zde šedé mraky, ba často mlha,
že nevidíme dvou, tří kroků před sebe.
V Římě všude čisto, úhledno, v Londýně
všude špína, vše poseto sazemi a černi,
vše pochmurné, šedé, beze všeho dojmu.
Říkáme si: tot jest začerněný, začazený
chrám, v začerněném, začazeném okolí!
Okolo celého kostela bylo všude, když
jsem tam byl, plno sedících, ležících,
a jinak “si hovících lidí, z nichž mnozí
pojídali ——byloť právě poledne. Chovali
se nenuceně, jakoby byli doma a ne u
velechrámu.

Ale vstupme dovnitř! Ovšem dříve
nutno se ohlédnouti, je-li chrám otevřen
a je-li tentokráte volný vstup, neplati—lí
se vstupné, což obyčejně bývá. Jak jsme
sklamáni! Jako již z venku jsme nic
nenašli, co by se dalo srovnati se svatým
Petrem v Rímě, tak také uvnitř zeje na
nás odevšud prázdnota, všude nátěr
ponurý, který nepobidne nikoho, aby
povznesl své srdce k Bohu, původci
všeho dobra. Také nevidíme, že by někdo
z přítomných poklekl k modlitbě; na—
opak pozorujeme, že někteří z přítom—
ných sedíce na židli podřímují anebo
drží v ruce cestovní knihu, v níž čtou
a hledají, co se tam pepísuje. .

Kdo rozumí stavbě, diví se velkým
rozměrům, souladu, souměru. Ale Vše
bez okrasy, vše prázdno. Teprve v nej
novější době, cítíce tuto prázdnotu, po
čali ozdobovati vnitřek mosaíkami,
malbami, mramorem, ano dali í pěkný
oltář; pokud co hotovo, pěkně se to
vyjímá, což jest však proti zřejmému
učení jejich víry! Všechny zdi chrámové
jsou pokryty pomníky, skoro vesměs
vysokých důstojníkův a admirálův. Ale
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skoro žádný z nich nemá umělecké ceny,
velká většina jest beze všeho vkusu,
ze všech hledí na nás pohanstvo, po
hansky názor, jehož všechen život končí
smrtí. Neboť co jiného můžeme říci,
dívajíce se na ty bohy války, míru, moře,
souše, na ty sochy Britanie, Minervy atd.,
jimiž jsou skoro všechny náhrobky
ozdobeny.

Opouštíme chrám svatého Pavla
úplně sklamáni, jako pohané; nikde
jsme nic nespatřili, co by povzneslo
mysl naši k Bohu, co by mohlo upevniti,
rozohniti naši víru, a nápisy na náhrobcích
mluví jen o lásce k vlasti, o národu,
o králi a potřebě i povinnosti, milovati je.

Věru celé nitro naše se bouří, sotva
jse zdržíme slz, nechápeme, že může
někdo srovnávati kostely svatého Petra
v Římě a svatého Pavla v Londy'ně, toť
jak říká naše prostonárodní úsloví: nebe
a dudy. Jen co do stavby jsou si obě
budovy tyto podobny, obě velkolepé.
obrovske, ale srovnáváme-li jednotlivosti,
vnitřní úpravu, celkovou jich povahu;
tu Vpatří palma vítězství svatému Petru
V Ríměl) Ignát ZMndl.

1) Do svatopetrského kostela v Římě vejde
se 54 tisíc lidí, do dómu milánského 37, do
kostela sv. Pavla v Římě 32, do kolínského
dómu 30, do kostela _sv. Pavla. v Londýně 25,
do Notre Dame v Paříži 21, do svatoštěpánského
ve Vídni 12, do svatojakubského v Brně 4 tisíce lidí

KRÉLOUNĚ NEBESKÉ,
MATIČCE NAŠÍ.

ATIČKA KRISTOVA vnoucNÉ ToožILA,
BY JIŽ SVÉHO SYNA v NEBI SPATŘILA,
A VELmou LÁSKOU :: NEMU Jsouc VZŠATA,
UMÍRÁ, KRISTOVA MATIČKA BVATÁ.

OD APOŠTOLÚ JEST VE HROB POHĚBENA
TA BOŽSKÁ MATRA NAD JINÉ VZNEŠENÁ,
AVŠAK JEJÍ SYN JÍ NENECHAL v IIROBĚ,
s TĚLEM, s DUšÍ VZAL JI Do NEBE :: sont.

KORUNU NA HLAVU DAL Jí KRÁLOVSKOU
A PAK KEALovNOU JI NszAL NEBESEOU,
ANDELÚMPŘIKÁZAL, BY JÍ sr.oužlm,
JI co KRÁLOVNU A PANí CTILI.

NÁM LIDEM VŠAK JEŽÍŠ DAL MATIČKU svou
TÉŽ ZA MATKU NAŠI, xDYž PŘEBOLESTNOU
SMRTÍ KŘÍŽE ZA NÁS HŘÍŠNÉ UMÍRAL,
A v NEBI TÉŽ NÁM JI MATKOU ZANECHAL.

V NEBEsícu MY MÁME MARII PANNU
NEJEN co NEBESKOU SVOJI KRÁLOVNU,
co svou DOBROU MATKU Jí TAM MÁME zvmíš'ř,
NÁS MATEŘSKÝ JEJÍ s NEBE CHRÁNÍ PLÁŠT.

POD OCHRANNÝ PLÁŠ'Í' svÉ MATKY NEBESKÉ

SKRÝVEJME SF., DÍTKY JEJÍ POZEMSKÉ,
ONA v ŽIVOTÉ NÁS zmšno OCHRÁNÍ,
NEOPUSTÍ NÁS NI v NAŠEM SKONÁNÍ.

KRÁLOVNO NEBESKÁ, NAŠE MATIČKO.
x PROSBÁM NAŠIM SLUCHU NAELON MALICEO,
DEJ NÁM CTNOSTNÉ žÍT A Š'l'ASTNĚ UMŘÍTI,
BYCHOM TEBE MOHLI v NEEÍ UZŘÍTI.

F. Vrátil.
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Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMTLIAN WEINBERGER.

XXIX. Poprava.

V čínské provincii v jižním Šan—
tungu zuřil v posledních letech opětně
hladomor, a následkem toho rozmnožily
se v ubohé zemi četné rotyr lupičské.
Jestliže se vládě nepodaří — píše tamější
missionař P. Buis — hlad zažehnati,
nastanou hrozné časy. Téměř celé osady
se vystěhovaly, aby smrti hladem unikly.
Loupežnictví denně úžasně se množí.
Ovšem na lupiče přísně se dokročuje.
V Itšon-fu bylo nedávno ve dvou dnech
30 lupičů sťato, v Teichienu 15, zde
v Ichienu 3 na zeď přibiti, 11 sťato,
a mnozí ve vězení uškrceni.

Avšak proč se nic neděje, aby se
hladomoru předešlo, anebo aby “seaspoň
tak děsně nešířil? To by stálo peníze.
U nás platí zásada: »Kdo to nevydrží,
nechť zemře.: Kdo se tomu nechce
podrobiti dobrovolně, chytá se loupeže.
Nechá—li se chytiti, srazí mu hlavu, a
mrtvolu hodí do městského příkopu,
kde hladoví psi zastávají místo hrobaře.
Před krátky'm časem ještě nesnažil se
zdejší mandarin ani dost málo, aby
lupičství zamezil. Loupilo se tak drze,
že člověk ani za bílého dne ve svém
vlastním domě nebyl životem svym jist.
Iednoho dne však poslal mandarin ústřední
vládě sebrané daně, v obnosu 10.000 K.
;oupežná četa o 70—80 mužích vrhla

se naposly mandarinovy. Vojáci, kteří
je provázeli, rychle prchli; kteří se po—
stavili na odpor, byli postříleni. S veselou
myslí, že se lup tak skvěle podařil,
lupiči odtáhli.

Nyní teprv pomýšlel mandarin vážně
na to, jak by se loupežníků zmocnil.
Za tím účelem poznačil veřejně 13 hlavních
vůdců jejich a vypsal na jejich hlavu
vysokou cenu. Tři z nich byli brzy
chyceni, a zakusili pomsty mandarinovy
vrchovatou měrou.

Přelíčení, které s nimi konáno bylo,
byl přítomen jeden z našich sluhů, který
nám pak vše dopodrobna vypravoval.
Přelíčení mělo tento průběh:

Mandarin: »Jmenuješ se Tsau
sáen?< Obžalovaný: »Jmenuji se Tsau
s'aenx »Kolik je Vás?<< »Třicet ivíce.<<
»Odkud jste přišli, když jste přepadli mé
posly?< »Ze severu.<< (Ve skutečnosti
přišli z jihu.) »Měli jste v úmyslu ulou
piti peníze odvedené na daněiw »Kdyby—
chom nebyli chtěli peněz, nebyli bychom
posly přepadli.<< »Jak se jmenují ostatní
lupiči?< »Nevím.<< »Když táhněte na
lup, nejmenujete se jménem?< »Rikáme
si pouze: mladší, starši bratr.<< »Znáš
malého, bílého draka“?a »Neznám draků
ani bílých, ani černychx (Velka veselost)
»Odveďte ho!< Sluhové chtěli lupiče —.
odvésti. »Nepůjdu jen tak zhola.< »Co
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chceš ještě “Pa »Potřebuji denně za 200
halířů opia, &za tolikéž jídla.“ »Dostaneš
co chceš. Tedy ještě jednou: odveďte
ho lz »Nepůjdu; nedáš—limi peníze hned,
prokleju tvou ženu a tvé rodiče. <<Mandarin
sáhl do kapsy, a dal mu žádané peníze.

Za několik dní byla doba milosti
pro něho u konce. Ve městě bylo známo,
že lupiči, kteří daně uloupili, budou
popraveni. Zástupy zvědavých proudily
za město. Muži a ženy, staří & mladí,
bohatí & chudí, hlava na hlavě stáli
na popravišti radujíce se, že budou
viděti příšerné divadlo. Když konečně
vypáleny byly obvyklé tři rány z moždířů,
pospíšili na popraviště i ti, kdož dosud
doma zůstali. Bylo velmi nesnadno,
protlačiti se ku předu, ježto ulice tak
úzká jest, že sotva dva vozy vedle sebe
jí projedou. S vlajícími prapory, a za
zvuku trub, blížil se zástup. Když první
vojáci ve slavnostním oděvu byli spatřeni,
bylo slyšeti hlasy: »Lela, lelac (už jdou,
už jdou). Matky zvedaly své děti na
ramena, chlapci a děvčata tlačili se
zástupem, aby divadlo lépeviděli.

Průvod došel zdi městské, a zástup
byl vojskem do patřičné vzdálenosti
zatlačen. Mandarin seděl ve svých nosít
kách. U městské zdi se vojáci zastavili.
Každý nesl tlustý provaz. Lupič byl na
zeď vytažen, ruce mu roztažený, a tupými
hřebíky, 30 cm dlouhými a jak palec
silnými, na zeď příbity. Dvěma hřebíky
prohnány ruce, dvěma nohy mezi šlap—
kami a kotníky, a jedním hřebíkem
byl připevněn cop zlosynův kolmo nad
hlavou. Když už byl lupič na zeď přibit,
přistoupil voják, který byl při přepadnutí
od něho těžce raněn, a vrazil mu dlouhý
nůž dvakrát do každé nohy, tak že ubožák
do večera vykrvácel. Třidny visela mrtvola
na zdi, na podívanou okolojdoucím, načež
byla sňata a psům hozena na pospas.

Bylo-li již připrvní popravě množství
diváků veliké, bylo při druhé popravě
ještě četnější. Tehdy přišlo mnoho diváků
i z venkova. Pověstný Tsau—sáen
hezký to mladý muž, měl tentokráte
býti popraven. Jak před soudem, tak
i při popravě zachoval až do posledního
dechu tutéž zmužilost. Když mu byl
první hřebík rukou prohnán, zkřivil
ústa &vykřikl: »Njanga (výraz to bolesti),
a vojáku pravil: »Ty děláš, jako bych

měl ponenáhlu, úd za údem umříti.<
Při ostatních ranách hryzal se v pysky,
ale neříkal nic. Visel celý den & choval
se celkem tiše. Když se slunce klonilo
k západu, pravil vojákům: »Přátelé,
prosím vás zastřelte mne, budu vám
i po smrti za to vděčen.< Bylo to ozná—
meno mandarinovi, jenž dal své svolení.
Sedmkráte bylo vystřeleno, ale ani jedna
rána netreůla. Zlosyn otevřel oči, a
zvolal: »Tolik let jíte chléb císařův, a
přece jste tak špatnými střelci. Kdybych
byl na vašem místě a vy na mém, jedna
rána, by stačila, a měli byste dosti.<<
Po té vystřelil jeden z vojáků po osmé,
& zvolal: »Máš už nyní dost?<< Lupič
pohnul rty, hlava se mu naklonila na
stranu; — byl mrtev. Mrtvola byla
rovněž hladovým psům hozena na pospas.

Jak bezcitné, jak surové je pokolení,
kde takových trestů na výstrahu je třeba!
Avšak ani tyto kruté tresty nemaji účinku.
Přes to, že každoročně na sta lupičů
by'vá popraveno, množí se jejich počet
ustavičně. Zde může pomoci jenom jedno,
pravé totiž náboženství, které srdce
lidská obnovuje a zušlechtuje. Kéž by
v této době bezměrné bídy, milosrdné
duše nás podporovaly, abychom imy
aspoň Číňanům křesťanským v největší
jejich bídě mohli přispěti ku pomoci.

XXX. Mezi Hottentotty.

Dne 3. listopadu 1906 — píše
missionář P. Anner v jižní Africe svému
provincialovi — přibyl jsem s missijními
sestrami Emilií a Terezií do Heiragabies,
kde se právě mezi Němci a domorodými
Bondely vyjednávalo o mír. Byl jsem
všem schůzím, vyjma poslední, přítomen
& viděl jsem, kterak Bondelové v našem
missijním domě skládali zbraně. Tento
úspěch jest co děkovati P. Malinovskému,
bez něhož by válka sotva byla u konce.

Poslední vánoce byly proto ve
skrovné missijní kapli velkolepě slaveny.
P. Malinovský měl slavnou mši svatou
&kázání. Nový rok přinesl nám toužebně
očekávaný zajištěný mír. Jestliže moje
radost z uzavřeného míru byla velká,
ačkoli jsem válku jenom z části prodělal,
jak velká teprv byla asi radost missi—
onářův a sester, kteří ve třech letech,
co válka trvala, tak mnoho zkusili!
P. Malinovský prožil za války pravé
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mučednictví, které ovšem zde od světa
nikdy nebude uznáno a odměněno, jeden
kráte avšak od samého odplatitele všeho
dobra dojde patřičného uznání a za—
sloužené odměny.

Jako jesti všude zvykem, že okolo
nového roku se zaměňuje služba, tak
bylo i mně usouzeno Hairagabies opustiti
a na mě nové stanoviště v Gabis se
odebrati. Na povoze taženém mezky jeli
jsme do Varmbadu ——já, P. Malinovský,
P. Gineiger & pohlavár Bondelů se svou
družinou. Dne 15. ledna 1907 jsme vy—
jeli a 17. v poledne byli jsme na místě.
Již po několika dnech odcestoval P. Ma—
linovsky s pohlavárem do sousední an
glické osady, aby uprchlíky — ženy, muže
a děti — pohnuli, aby se do svého území
vrátili. P. Malinovskěmu podařilo se to
úplně. P. Gineiger a já jeli jsme po „od—
chodu P. Malinovského na mezcích do
Gabis, abychom se tam s Bondely sešli.
P. Gíneiger jel odtud dále do Kalkfon
tainu, já jsem zůstal v Gabis.

Jsem tedy nyní farářem Bondelův.
Od vlády byla jim vykázána místa v Gabis,
Dreyhuku, Haibu a Vortelu; tam všude
mohou svá stáda pásti. Až dosud usadili
se v Gabis. Jest jich tam 200 duší,
rovně tolik, ne-li více, jich tam ještě
přijde. Bude to pěkná fara a život pestry',
zajímavý. Černoši jsou mi velmi oddáni

'a navštěvují denně a četné mši svatou.
Bydlím a žiji jako pravy Hottentott.
My'm obydlím jest chata z tyčí a pytlo
vého plátna zhotovená & střecha je tak
průhledná, že za svitu měsíčního žádného
světla umělého nepotřebuji a petroleje
uspořím. Za to přináší mi každy' náraz
větru celé kotouče prachu do mého
obydlí. Onehdy, právě když zde byl
P. Gineiger, pršelo; ježto plátno deště
nezadržuje, musili jsme se v chatrči za
vinouti do pokryvek, abychom nepro—
mokli. Podlahou jest země, hlína, a mů—
žete si tedy představiti, jak to u mne
po dešti vypadá. My'm nábytkem je stůl
a dvě židle z prken bednovych. Stůl
jest mi, sloužícímu mši svaté, oltářem,
a potom stolem pracovním. V neděli
konám služby Boží, poněvadž jest chatrč
příliš malá, venku pod širým nebem a
kážu holandsky; jelikož však polovice
přítomných holandsky nerozumí, dávám
všecko do řeči Hottentottů některým

z domorodcův, obou jazyků mocny'm,
přetlumočiti. Odpoledne konám křesťanské
cvičení a modlím se litanii, mimo to
vyučuji každodenně černochy, kteří před
tím nikdy ještě vyučováni nebyli. Za
kuchaře mám Hottentotta, ktery' mne
denně toto předkládá na. stůl: ráno
černou kávu, v poledne ry'ž s ryžovou
polévkou a večer ryžovou polévku s rýží.

Nyní máte aspoň ponětí, jak pěkně
zde jest. Při té příležitosti posílám
seznam věcí, kterych' nejnutněji potřebuji,
a prosím, abyste mně to všecko poslal
po missionáři, jenž za krátko má k nám
přijíti. Pošlete mně co možná nejdříve
také katechismus s obrázky; bez obrázků
jest pro Hottentotty těžko srozumitelny'.
Avšak, zač nejvíce prosím, pošlete sem
nové missionáře a missíjní sestry, bez nichž
ničeho nepořídíme. Doba jest příznivá,
propásneme-li ji, utrpíme velké škody.

Nyní vylíčím krátce příhodu, ve
které bych byl bezmála přišel o život.
Před několika dny byl jsem požádán,
abych přišel do Kalkfontainu, který 50 km
odtud vzdálen jest. VjDreyhuku, čtvrt
hodiny odtud, vypůjčil jsem si koně, vyjel
o 11 hodinách před polednem a přijel
jsem do Kalkfontainu o jedné hodině.
Cesta byla velmi pěkná, a ačkoli bylo
dosti horko, dařilo se mi na cestě dobře.
Večer o 6 hodinách, když jsem si byl
své záležitosti uspořádal, vydal jsem se
na zpáteční cestu, abych před setměním
aspoň půl cesty urazil; potom doufal
jsem, že snadno i další část cesty vy
konám. O 7 hodinách měl jsem dobrou
polovici cesty za sebou. Stmívalo se
víc a více, až jsem konečně cesty ne
rozeznal. Nechal jsem koně zvolna klu—
sati, řídě se starodávnym pořekadlem,
že koně ani ve tmě s cesty nesejdou.
Sotva jsem však jel asi 10 minut, zdálo
se mi, že už nejsem na cestě. A tak
skutečně bylo. Slezl jsem tedy s koně
a rozžehnuv několik zápalek, hledal jsem
kolem, ale o cestě ani potuchy. Když
jsem tak asi hodinu, koně drže za uzdu,
bloudil, spatřil jsem v dáli světlo. Jel jsem
tedy tímto směrem. Kdyžjsem však vyjel na
jakési návrší, poznal jsem, že to světlo
z Kalkfontaínu, odkud jsem byl večer vyjel.
Vykonal j sem tedy nadarmo cestu zpáteční.

Doufaje nicméně, že pravou cestu
přece najdu, obrátil jsem se k domovu.



353

Za nedlouho zmizelo světlo opět a mym
vůdcem bylo nyní hvězdnaté nebe.
Bloudil jsem dlouho a dlouho. Konečně
znaven .a vysílen, odsedlal jsem koně,
položil sedlo na zem a podepřev o ně
hlavu, ležel jsem na písku. Beze spánku
ztrávil jsem celou noc, k ránu rozdrobila
mne zima, neboť noci jsou zde velmi
chladné, za svítání osedlal jsem zase
koně a hledal jsem cestu. Před mymi
zraky prostíral se cizí svět. Jel jsem
brzy v pravo, brzy v levo, brzo ku
předu, nenašel jsem však ani stopy ně—
jaké cesty. Vysoké pohoří, kterého jsem
na cestě do Kalkfontainu neviděl, vy—
pínalo se přede mnou. Můj kůň sotva
se už jenom vlekl; trpěltě hroznou
žízeň jako já. Modlil jsem se k Bohu
a všem svaty'm. Na štěstí, byla to pro
mne jenom zkouška. Po několikahodinách,
k poledni, přišel jsem na cestu a domů.
Dva dni byl jsem jako rozmlácen &nikdy
snad nevypil jsem tolik vody, jako tehdy.

XXXI.Obrázek 2missií mezi protestanty.

Kamenice, je město v Sasku v poslední
době rychle se vzmahající. Je co do
velikosti na třetím místě, a mezi velko—
městy německé říše zaujímá místo dva—
nácté. Toto město volá již několik let
o almužnu na stavbu katolického kostela,
jehožto potřeba je rok od roku vždy
větší. Počet obyvatelů vzrostl v tomto
saském Manžestru v poslední době na
244.000 duši, mezi kterými je nejméně
20.000 katolíků. V městě jsou katolické
fary dvě; jedna z nich má stary, maly
kostelík, ktery kdysiby'valstary'mdivadlem,
druhá fara nemá vůbec žádného kostela,
a koná služby Boží v malé, najaté tělo—
cvičně. — V tomto prazvláštním farním
kostele, zajisté jediném svého druhu ——
píše farář ——sloužím denně mši svatou,
a udílim sv. svátosti, načež rychle opět
oltář s Nejsvětějsím zahaluji oponou,
aby dětí mohly tělocvičiti. Slyšeli jste
již něco podobného? Poslyšte jenom
něco z mé tělocvičny!

Při mši sv. ve všední den, přistou
pilo několik věřících ke stolu Páně, a
nyní po mši sv. chtějí se pomodliti svá
díkůvzdání. Tu však přijde kostelník,
odstraní stolice stranou, zahalí oltář,
a vyžene věřící ven, neboť právě při—
cházejí děti do tělocvičné hodiny. A jak

přicházejí! Jaké to dupání & křik na
místě, kde byl kněz právě posvátný
úkon skončil, kde za záclonou přeby'vá
Spasitel v nejsvětější Svátosti!

Dítky tělocviči. Mezitím jsem volán
k nemocnému. Spěchám tedy do tělo—
cvičny. Tam některé děti vesele skákají,
jiné zkouší své umění na hrazdě, na
koni, atd. Tělocvičny učitel káže, aby
přestaly. Kostelník odhalí oponu před
oltářem, a já Spěchám ke svatostánku,
abych vyňal sv. hostii, a potom prodírám
se zástupem děti, které v tělocviku dále
pokračují, sotva jsem se dostal ze dveří.
S jaky'mi pocity a myšlenkami Spěchám
asi k svému nemocnému?

Jiny obrázek. Snoubenci přicházejí
přímo od světského úřadu, aby se dali
také církevně oddati. Ano, ale děti ještě
tělocvičí. Snoubenci a svědci musejí tedy
čekati na dvoře, často velmi netrpělivě,
až děti z tělocvičny odešly. A jak to
potom tam vypadá! Tělocvičné nářadí
je ještě rozestavěno, všude plno prachu.
Opona se rychle odhalí, a již klečísnoubenci
na stupních oltáře skutečně »v prachuc.
Zda si potom snoubenci na své oddavky
v tělocvičně rádi vzpomínají? Pochybuji.
A tak bych mohl vypravovati ještě všelicos.
Co všecko si musí Spasitel dát líbiti?
Věru zdá se, jakoby to věčné světlo před
schovanou svatyní žalostně plápolalo, když
učitelé a děti v mém neobyčejném farním
kostele tělocvičí! A kolik osob pojme
tělocvična? Slyšte, jenom 300! Tedy ani
školní dítky z farnosti, jest jich přes 500,
nemají tam místa, a tím méně 7000 ka
tolíků, kteří nuceni jsou tělocvičnu svym
farním kostelem nazývati. Jsou to v pravdě
nedůstojné, nadmíru smutné, neudržitelné
poměry. Není pak divu, že mnozí katolíci,
většinou dělníci, své křesťansképovinnosti
velmi těžko plniti mohou, anebo docela
neplní. Mnozí přicházejísem, aby hledali
chléb, aztrácejí za to, co s sebou přinášejí,
svou katolickou víru, a vydávají v nebez
pečenství spásu své nesmrtelné duše. Co
může v budoucnosti takovy'm odpadům
od víry zabrániti. Co může zbloudilé duše
zase nazpět přivésti? Především důstojný,
byt i jednoduchy dům Boží. Staveniště
jest již zakoupeno a několik tisíc marek
pohromadě. Avšak ještě schází mnoho,
ach mnoho, nežli na stavbu budeme
moci pomysliti.

——-=>—eoe—<=————



Něco z Lurd. Roku 1906 bylo
v Lurdech slouženo 40.800 mší svatých,
komunikantů bylo 407.000; Světničky kou
pací použilo 43.546 žen a 24.067 mužů.
116 případů nápadného uzdravení bylo
oznámeno ve zjišťovací kanceláři. Kancelář
tuto navštívilo za účelem studií 280 lékařů.
Poutních vlaků přijelo 240 s 101.331 pout
níky. Z vynikajících osobností sluší uvésti
solnohradského kardinála Katsohthalera,
nuncia 'Msgra. Tontiho, 4G arcibiskupův a
biskupů, 27 jiných prelátů. Počet poutníků,
kteří jednotlivě přišli, není znám, ale byl'
mnohem větší než těch, kteří přijeli po'
železnici.

Rada nesmrtelných. V Paříži jest
učená. společnost, tak zvaná „rada čtyřiceti
nesmrtelných“, v niž jsou voleni největší
výtečníci z celého národa a která jest nej
vzácnější učenou společností “zcelé Francie.
Nedávno byl přijat za člena kardinál Desiré
Mathieu, nyní sídlem v ímě, dříve arci
biskup v Toulouse. Je zvyk, že nově jmeno
vaný člen má chvalořeč na svého před
chůdce, což učinil i tento kardinál. Velebil
zásluhy svého předchůdce v křesle „ne
smrtelných“ kardinála z Autunu Perrauda,
ale všechen smysl vyzněl v obžalobu nynější
vlády, že tak nestydatě pronásleduje církev
katolickou a všechna její zřízení. Protože
řeč zašle se vždy napřed ku schválení,
vysvítá, že ostatní „nesmrtelníci“ s řečníkem
souhlasili.— Akademie tato byla založena
roku 1634 kardinálem Richelieu a bylo
v ní až doposud 110 kněží katolických,
z nichž bylo 18 arcibiskupů. 26 biskupů,
16 řeholníkův a 47 jiných kněží; z řehol
níků bylo 11oratorianů. 3 jesuité, 1dominikán
:P. Lacordaire) a 1 kněz křesťanských škol.

Japonský císař a papež. Nedávno
navštíviljaponský vyslanec papeže Pia X.
1 oznámil mu, že daroval kterýsi bohatý
Iaponec papeži velký pozemek. Papež
II'Čll, že se postaví na pozemku kostel
[ klášter, s čímž pověřil mnichý bene—
liktiný. V Japonsku bude nýní zástupce
:vatého Otce, který bude míti název

»apoštolského zástupcea a Japonsko
bude míti ve "Vatikánu svého splno
mocněného ministra.

Pomník Sušllův. Dne 6..října t. r.
byl slavnostně odhalen pomník, který
svému velkému rodáku Františku Suši
lovi postavili jeho krajané v Novém
Rousínově pod protektorátem tamější
městské rady. Ač trvalo mnoho let, než
došlo k této slavností, buďme rádi, že
přece konečně Morava vzpomněla si na
jednoho ze svých nejznamenitějších synů.

Podporujme katolický tisk ' Prote
stantské noviný oznamují, že od roku
1890 do 1905 odpadlo v německé říši
84.000 katolíků ku protestantismu, v Ra
kousku že jich bylo 40.000. A kolik
viný má při tomto smutném zjevu špatný
tisk! Naší víře nepřátelské noviný vy
cházejí denně v60.000, v 100.000, ano
i ve více výtiscích. Socialistický list
»Vorwarts< (Vpřed) rozmnožil od konce
roku 1906 své odběratele ze 112.000 na
135.000, socialistický humoristický list
»Pravý Jakuba má _nyní 230.000 vý
tiskův a odběratelů. V jediném, loňském
roce rozdali socialisté 551/: mil. letáků.
Jest věru stýdno psáti, jakva katolíci
zanedbáváme svůj tisk! Cestnou vý
jimkou jest bratrstvo sv. Josefa v Celovci,
které vydává ročně v německé řeči za
2 K pět knih, vcelku asio 1200—1400
stranách, a asi se 600 překrásnými vy
obrazeními. V roce svého založení (1894)
mělo bratrstvo 6600 členů, r. 1898 již
24.000, r. _1906 180.000, a letos doufá,
že jich bude 200.000, tak že rozšíří
dobrých spisů jen za letoší rok asi
milion. Zajisté velmi blahodárná činnost.
Učme se již jednou od nepřátel!

Něco z Jerusalema. Letos (1907)
přišlo více procesí do Svaté země.
Největší poutě byly dvě z Bavorska,
v první a v druhé polovici srpna, každá
měla přes 500 účastníků. V květnu
příputovalo 201 poutníků ze Španělska,
165 z Francie. V září býli tam Poláci
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z- našeho Polska, počtem 469, a Uhři,
jichž bylo něco přes sto. V témže mě
síci došly ještě dvě poutě z Francie,
první měla 40 účastníků a brzy na to
přišlo přes 200 Francouzů, kteří odjeli
počátkem října zpět do své vlasti. Ve
Svaté zemi byla celkem “špatná úroda.
Míra ječmene (21kg) stála dříve 10 piastrů,
letos byla za 20 piastrů (4 K). Kantar
(275 kg) černých hroznů stál 130 piastrů
(24 K), tatáž míra bílých stála 160 piastrů,
což jest asi 30 K.50 h. ——Nedávno

vydal farář v Ravensburgu Antonín
Hummel, pěknou, obrázky opatřenou
knihu o své cestě do Svaté země, a
velmi případně jí dal název: »Bakšišx,
t. j. zpropitné; neboť slovo toto nejprve,
a pak vůbec nejčastěji slyší, kdo přijde
na východ.

Volná škola ve Francii. Ovoce
volné školy pomalu ve Francii dozrává
a naplňuje hrůzou všechny obyvatele.
V Paříži a okolí bylo vždy ze sta dětí,
které byly souzeny, 11 z katolických,
a 89 z volných, beznábožcnských škol.
Již spisovatel Viktor Hugo, kterého nikdo
neprohlásí za klerikála, napomínal:
»Všichni rodiče, kteří posílají své děti
do škol na jejichž bráně je napsáno:
zde se nevyučuje žádnému náboženství,
měli by býti obžalováni, k soudu povo
láni, a odsouzeni.< Spisovatel Martin píše:
»Každá výchova, která není založena na
náboženství, zhanobuje člověka, a udělá
z něho nanejvýše rozumné zvíře.a.Soudce
v Paříži, jménem Bonjean pravil: »Francie
spěje ku své záhubě, a hlavní příčina
této rychle se šířící zkázy jest vyučování
bez Boha.c Jiný úředník soudní, Cuppi
píše: »Největší zločiny páchají nyní
mladí Francouzovéc Kéž by si povšimli
těchto výstražných slov naši lidé, a
hájili ze všech sil náboženství ve školách.

Zapálili za Nerona křesťané Řím?
Nedávno vyšla o této otázce zajímavá
knížka, z níž podáváme následující úryvek:
Kdo zapálil Řím roku 64 po Kristu za
císaře Nerona, zůstane vždy nerozřeši
telnou otázkou. Součastnici připisují
požár náhodě,jinízločinnémysliNeronově.
Dějepisec římský Tacitus naznačuje obě
tyto domněnky a jenom vypočítává okol
nosti, které mluví pro tu i pro onu
doměnku, sám se střeží a nepřidává se
k žádné; dle všeho neměl sám žádného

určitého úsudku. Zdá se, že teprve po něm
klonili se někteří dějepisci k domněnce,
že Nero zapálil Řím. Co se týče křesťanů,
uvádí Tacitus jejich jméno z toho důvodu,
že Nero chtěl na ně uvrhnouti podezření,
protože je pronásledoval. Žádný z ne
přátelských spisovatelů naši svaté víry,
kterých spisy se uchovaly, nemá ani
nejmenší narážky, žádný z křesťanských
apologetů, kteří se obírají široce, na
mnohých stránkách spisů různými námit
kami a obviněními, ani slovem se nez—
miňují o tom, že by křesťanům se při
suzovalo, že zapálili Rím. Tato otázka
nepřichází u žádného ze starých spiso
vatelů ani v dějinách, ani v pomluvách,
ani v apologiích (obhajovací spisy). Skoro
každý z nich, kdo mluví o příčině tohoto
požáru, praví: Nero. Tacitus je opatr-_
nější; píše: Nero anebo náhoda. Nějaké
jiné domněnky žádný z nich nepodává,
ani pod záminkou, aby ji vyvrátil.
V prvních čtyřech stoletích nikde není
v; dokladech domněnka, že by křesťané
Rím byli zapálili. Pokud tedy nikdo
nenajde dokladu ze starší doby, je vy
loučena domněnka tato, &žádný dějepis
nemůže jí přikládati ani nejmenší váhy.
_ Řecké ústavy ve Svaté zemi.
Recká pravoslavná církev má ve Svaté
zemi, to jest v Palestýně, 79 škol pro
děti a sice v 59 městech a osadách,
z nich je 19 dívčích s 1365 žákyněmi,
ostatní chlapecké s 2929 žáky. Recký
kněžský seminář je v Jerusasemě a má
250 chovanců. V témže městě je devět
řeckých škol národních, v nichž je
vyučovací řeč arabská a řecká. Mimo
to učí se tam turecky, francouzsky a
anglicky.

Úcta sv. Jana z Nepomuku v ci
zině. Sarajevský arcibiskup Dr. Josef
Stadler byl nedávno v Římě. Svatý Otec
Pius X. daroval mu pro biskupský
sarajevský kostel nádherný, umělecký
relikviář s ostatky sv. Jana z Nepomuku,
kteréž daroval český národ zvěčnělému
papeži Lvu XIII. za příležitosti jeho
251etého papežského jubilea. A vzácný
tento dar národa českého, ostatky jeho
světce, věnoval svatý Otec bratrskému
národu slovanskému, pobratimcům bo—
senským a jejich vrchnímu arcipastýři.
Arcibiskup sarajevský přijal dar tolik
vzácný s radostným srdcem i s nadšením
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a dovezl ostatky do svého sídla. Dne
9. května t. r. odevzdal je pak slavnostně
k veřejnému uctívání. Ráno o 9. hod.
sloužil arcibiskup slavnou mši svatou,
při níž promluvil skvostné kázání 0 sv.
Janů Nepomuckém. Po mši svaté nesl
OStatky ve slavném průvodě, jaký bývá
0 »Vzkříšeníc, hlavními ulicemi města.
Průvod byl obrovský, neboť súčastnily
se ho četné spolky, děti všech kato
lických škol a nesmírné množství lidu
jak městského “tak i okolního. Krásná
jarní pohoda jen zvýšila slavnostní náladu.
Po průvodě bylo slavné »Bože, chválíme
Tebec. Odpoledne byly slavné nešpory
a svaté požehnání, po němž věřící při—
stupovali, "aby svaté ostatky uctili po
líbením. '

Kostel ve vlaku. V severoamerických
Spojených Státech byla před nedávnem
založena společnost katolických kněží
ifnekněží, která se zvláště ujímá kato—

' líků, kteří jsou někde v menšině mezi
jinověrci. Aby jim mohli co nejúčinněji
pomáhati, dali vystavěti železniční vůz,
70 step dlouhý, v němž jest oltář, var
hany, svatostánek sedadla pro 60 osob
a světnička pro missionáře. Bohatý ka
tolík daroval na to 50.000 K. Všechny
americké železničníspolečnosti prohlásily,
že zadarmo dovezou tento »kostelx, kam
si jen budou přáti. V červnu podnikl
jím první missionářskou cestu do jižních
provincií biskup z Covingtonu msg. Maes_

Buďme zmužili! Král anglický
Edvard navštívil jednou v Marianských
lázních, kdež se letos po nějakou dobu
léčil, večer divadlo zvané Kabaret. Hráli
tři kratší veselohry, kteréž však byly
škandálně zbarveny a urážely zřejměcit
imrav. Král najednou vstal, řka ku svým
společníkům: »Tojest neslýcháno, to jest
nestouanx a odešel z divadla. Sotva to
zpozorovali jiní účastníci, mezi nimiž bylo
mnoho AngličanůaAmeričanů,též povstali
a ostentativně odešli. Neškodilo by, kdyby
i jinde při podobných nestoudnostech
posluchači ukázali svou nelibost a pro
testovali proti urážkám, jež se někdy
dějí proti mravům a svaté víře a odešli
mezi představením.

Hrozná zlomyslnost. V kostele
na Montmartru u Paříže měl býti
největší zvon v celé Francii, který
nazvali »Savojard—x,protože ho darovali

katolíci z diecese Chambéry, která je
v Savojsku. Aby byl zvon ulit, spotře
bovalo se 16.125 kilogramů bronzu.
Očekávalo se, že zvuk zvonu bude
nádherný. Když měl zvon nyní býti na
věži zavěšen, zpozorovali na něm trhlinu,
tak že, kdyby se jím zvonilo, mohl
býti roztříštěn. Zavedeno vyšetřování,
jímž se zjistilo, že někdo vyvrtal zúmyslně
do pláště zvonu díry a naplnil je olovem.
Nezbude asi nic jiného, než zvon rostlouci
a ulíti nový. Hle, až kam zasahuje ďá
belské" nepřátelství proti církvi katolické.

Rozv'ody manželské ve Francii.
Roku 1884-byl zaveden ve Francii zákon
o rozluce manželství, a bylo hned tohoto
roku rozvedeno soudně 1879 manželství.
Dvacet let později a sice roku 1904
stoupl počet tento na 14.692; z nich
bylo rozvedeno pro surovost, trýznění,—
& podobné příčiny 10.577, a 3811 pro
nevěru manželskou. V vcelku připadlo
na tisíc manželství ve Svýcarsku roku
1906 4-0 rozvodů, v Německu 16 a ve
Francii 21. To jest výsledek moderního
zákonodárství !

Obrovské kostely. Největší kostely
z celého světa jsou tyto: svatopetrský
v Římě, kamž se vejde 54.0001idí, dóm
v Miláně vjest pro 37.000, kostel svatého
Pavla v Rímě má místo pro 32.000 lidí,
dóm v Kolíně nad Rýnem 30.000. Do
protestantského kostela svatého Pavla
v Londýně a do kostela sv. Petronia
v Bologni, vejde se do každého z nich
25.000 lidí. Kostel Hagia Sofia, který
je nyní tureckou mešitou v Cařihradě,
obsáhne 23.000 lidí, sv. Jan lateránský
v Rímě 22.000, Notre Dame v Paříži
21.000, dóm v Pise a svatoštěpánský
dóm ve Vídni po 12.000, kostel svatého
Dominika v Bologni 11.400, dóm v Mni
chově 11.000, kostel svatého Marka
v Benátkách má místa pro 7000 osob.

Pravoslavné kláštery. V Rusku je
nyní 862 pravoslavných klášterů, v nichž
žije 58.128 mnichů, a jichž počet se od
roku 1881 zdvojnásobil. Všechny tyto
kláštery mají asi 11/- milionu jiter po
zemků a lesů.

Jak vypadá francouzská svoboda ?
Když vyletěla v přístavu toulonském
do povětří válečná loď >Jena<<,a pora
nění byli donešeni do vojenské nemoc
nice, žádali katoličtí kněží, aby byli
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připuštěni k nemocným. Ale bylo jim ! tismu 30.430 duší. Jaké nádherné kostely
dovoleno jen k těm jíti a posloužiti,
kteří výslovně o to žádali. Protože pře-'
mnozí z raněných nemohli mluvit, byli
takto zbaveni útěchy náboženské; k těm
žádný kněz nesměl přistoupiti. A přece
byli všichni tito námořníci synové kato
lického Bretaňska. A toto nazývá se
svobodou!!

Zlatá růže. Od dvanáctého století
jest zvykem, že uděluje svatý Otec vyni—
kajícím dámám jako obzvláštní vyzna
menání zlatou růží, již světívá mezi
mší svatou ve čtvrtou neděli postní.
V letech minulých doStaly ji roku 1893
belgická královna Louisa Henrietta, roku
1888 korunní princezna v Brasilíí, a
r. 1886královna-matka španělskáKristina.
Jak se oznamuje z Říma, bude letos
zase ono řídké vyznamenání uděleno,
& sice mladistvé španělské královně
Viktorií Evženii.

Salesiani v Italii. Don Bosco založil
řád Salesiánů, který v Italii dobře pro
spívá. Salesiáni mají tam svou továrnu
na papír, 14 knihtiskáren &knihkupectví,
z »Katolícké knihovny< rozprodalí 10 mil.
svazečků; modlitební kniha »Katolický
mladíka, již sestavil sám Bosco, vyšla
v 588 vydáních; od téhož sestavená
modlitební kniha »Katolická dcerac doč
kala se doposud 513 vydání, »Bíblický
dějepis< vydali v 77, »Dějíny Italie<
v 26, »Italský slovníkc v 79 vydáních.
»Salesiánské Zprávya, které vycházejí
v Turíně v devíti řečech, tisknou se
v 300.000 výtiscích, kromě toho vydávají
v Italii Salesiáni ještě 12 periodicky
vycházejících časopisů. V celku měli
koncem roku 1906 34 provincií, 298
ústavů, 1439 kněží, 1288 scholastiků,
896 bratří, 514 noviců; v celku 4137
členův.

Pryč od Říma. Deset let trvá již
toto hnutí a vyžaduje velký náklad.
Protože působí v našich zemích něco
přes sto protestantských kazatelů, vy
žaduje jejich vydržování ročně přes
250.000 K. V té době se prostavělo na
kostely 32 mil. korun. Bylo založeno
nových třicet far, což vyžaduje ročně
90.000 K nákladu. Co se vydalo na
noviny, knihy, dohazovače není známo,
ale bylo toho jistě velmi mnoho. V celku
odpadlo za těchto deset let ku protestan

] se pro ně stavěly! V Mikulově vystavěli
[ pro 40 duší kapli za 20.000 K, v Oráčově

za 15.000 K pm 39 duší, v Hrobech
pro 650 za 100.000 K, v Králíkách pro
60 za 35.000, v Joachymově pro 175
za 62.000, v Chodově pro 500 za
40.000 K, v Královci na Ohři pro 173
za 46.000 K. Kdosi chtěl zvěděti, jak
mnoho bylo v těchto kostelích v neděli
dne 8. září t. r. věřících, a shledal, že
jich bylo pramálo. V Mor. Třebové, kde
je v celku 96 protestantů, bylo jich
v ;kostele 18, v Innomostí, kde mají
kostel za 230.000 K a 1200 duší, bylo
jich v kostele 60, v Trnovanech, kde
je kostel za 500.000 K a 2000 duší,
bylo jich 123, v Broumově, kde je kostel
za 111.400 K a 330 duší bylojich 109,
v Můrzzuschlagu,kde jekostelza 104.000 K
a 1065 duší bylo jich 66, v moravském
Šumperku bylo z 500 duší jen 56. Zdá
se tedy, že výsledek neodpovídá obětem,
které se pro toto hnutí přinášejí.

Odpady od víry ve Vídni. Od roku
1875 do 1904 vystouplo ze své církve
ve Vídni 28.609 osob, z nichž bylo
15.597 katolíků, 2324 augburského, 569
helvetského vyznání, 9388 židů, 4-07
starokatolikův a 324 osob jiného vyznání.
Z nich bylo 464 procent mužův a 536
žen. Jen u židů převládali muži, těchto
bylo totiž 567 procent a žen jen 433.
Ve stáří od 20 do 30 let bylo přes
polovici ze všech těchto odpadlíků (od
r. 1895 do 1904 514 proc.). Přes dvě
třetiny (7929/0) byly svobodný, jen čtvrtina
(2420/0) bylo přes 30 let, 9'30/o bylo dětí
od 14 do 20 let. Dle povolání bylo
řemeslníků 29'80/0, obchodníků 16'3,
úředníkův a důstojníků 23, učitelů 1'5,
sluhů 05, studentů 4'8, děvčat do 30
let 1460/0.

Vzácný sňatek. V Římě byl nedávno
vzácný a jistě také řídký případ sňatku,
že otec jako kněz sezdával svého syna.
Svatbu měl mladý kníže Fr. Boncompagni—
Ludovisi, který se ženil s dcerou býva—
lého ministra, Markýze Prinettiho. Otec
ženichův, kníže dr. Hugo Boncompagni
Ludovísi stal se po smrti své manželky
knězem a je nyní kanovníkem při vele
chrámu svatého Petra v Římě. Z jeho
rodiny pocházeli papežové Řehoř XHI.
a Řehoř XV.
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Hrdinský čin katolického kněze.
Některé kraje jižní Francie byly letos
postiženy povodněmi, jakých nikdo tam
nepamatuje. Vždyť, jak psaly denní
listy, byla tam způsobena obrovská
škoda na polích i v lesích, ba i několik
životů lidských padlo za oběť. Protože
některé tamější hory jsou sopečného
původu, přišly následkem obrovského
množství vody do pohybu a sesouvaly
se. Pařížský list »FigarOa přináší pak
následující zprávu z dědiny jménem
Aubenas: Nutno se zmíniti o hrdinském
skutku jednoduchého, venkovského fa
ráře, o němž se nyní mluví v celé naší
krajině. Farář Pastre šel ještě za hroz
ného deště se podívat, aby shlédl, jakou
škodu udělala povodeň jeho milým far—
níkům. Sel po železniční trati, když
najednou uviděl, že další její část jest
úplně rozbořena a asi třicet metrů po
šinuta dále od své původní polohy.
Když pak šel dále zpozoroval, že od
zdaleka blíží se polední vlak. Hrůza
obešla kněze při vzpomínce, co se stane,
až vlak přijede na toto místo, neboť
nevyhnutelně musili všichni cestující
zahynouti, pojede-li vlak dále. Proto
rychle odhodlán, stoupl si do prostřed
kolejí, a dával blížícímu se vlaku zna—
meni, aby zastavil. Protože nevěděl, jaká
znamení se mají dávati, myslil řidič
vlaku, že je to nějaký blázen, a nedbaje
na něho, jel dále. Již blížil se vlak
k propasti, a nebyl daleko od ní. Tu
rychle odhodlán, vrhl se kněz na koleje,
a tak donutil strojvedoucího, že musil
vlak zastaviti. Jeho rekovný čin, ktery
ho lehce mohl státi život, zabránil hrozné
katastrofě Část tratě pošinula se pak
ještě dále o dvě stě metrů k údolí.

.! & *A?+Š+©_Š

Papežská encyklika. Za příčinou
700 jubilea narození sv. Alžběty Uherské
vydal svatý Otec encykliku, v níž chválí,
že stojí v čele podniku, důstojně oslaviti
tento den, rakouská arcikněžna Isabella,
a že protektorát nade vším převzal sám
Jeho Veličenstvo, náš císař pán. List
staví dceru uherského krále Ondřeje,
žijící v 13. století, jako vzor i pro nás
a žádá, by se všichni v jedno spojili
v její důstojné oslavě.

Kam spějeme? Tisk socialistický
roste stále. Dle zpráv z tábora sociali
stického měla >Zář< 90 tisíc výtisků,
»Ženský List< 9 tisíc, »Rudé Květy: 6
tisíc, kapesní kalendář vyšel v 111
tisících výtisků. Za příčinou voleb bylo
vydáno 898.000 výtisků letáků. A my
katolíci, jak my podporujeme svůj tisk?

Potrestaná urážka papeže Od
poslední doby se zdá, že nedopouštějí
italské soudy, aby byl papež surově
napadán veřejně v novinách, nýbrž po—
stupují proti těmto pisálkům velmi
přísně. Před soudním senátem ve Florencii
byl nedávno totiž odsouzen Rafael Tronci,
redaktor listu »Combattimente< pro úvod-'
ník, který obsahoval těžké urážky papeže,

do žaláře na sedm měsícův a k pokutětisíce lir.

Evangelický spolek. Evangelický
spolek v německé říši, který si mezi
jiným vytkl také za účel podporovati
v rakouské říši hnutí »pryč od Rímac,
má 2163 odborů, 348.160 členův a vy
dává svůj časopis ve 361.200 výtiscích.
Více než 300 tisíc marek věnoval na
své spolkové účely. Schůzí bylo během
loňského roku konáno na tisíc.

vzdání
božskému Srdci Páně.

Z Brna.. Plníc svůj slib vzdávám nej
srdečnější díky božskému Srdci Pána Ježíše &
Panně Marii Lurdské za vysvobození z těžké
nemoci, povzbuditi chci tak k důvěře ]: naší milé
Matce Panně Marii, Královně nebes. . M.\.„-t.*.„SŘSŘ

.

Z Loděnice. Vzdávám nejvroucnějšídíky
božskému Srdci Páně, Panně Marii Svatokopeckě
a. sv. Dominiku za vyslyšení proseb v mnohých
důležitých duševních potřebách mých i těžce a
dlouho nemocneho. L. E.



Pomoc Boží — vítěgství.

V tom pozemském, slzavém údolí Marně by člověk přemoci sebe
dokud člověku jest putovati, v době pokušení usiloval,
musí s mnohým pokušením stále kdyby. Bůh v tomto těžkém zápase
na té pouti svojí bojovati. milostí svou ho neposiloval.

Člověk jest tvor slabý, a zajisté Bez milosti a pomoci Boží,
nezvítězil by v tak těžkém boji nedokázal by člověk ničeho,
kdyby dobrotivý. Bůh nepřispěl ten vítězí s pokušením v boji,
jemu na pomoc milostí svojí. kdo Boha vzývá o pomoc jeho.

F. Vrátil.

Naděje katolíků..
(Hlavní úmysl.)

dyž jest nouze. nejvyšší, tu jest pomoc Boží nejbližší. Přísloví toto osvědčilo
se vždy, osvědčí se i nyní v naší době zlé. Nejen my, ale i předkové
naši mnoho museli trpěti od mnoha nepřátel. Jako na nich přísloví se
osvědčilo, dá Bůh, že i nám se ukáže byti pravdivým. Vzpomeňme jen
těch neblahých dob, kdy sídelní město Vídeň od Turků bylo obléháno

r. 1683. Obyvatelé města zakusili již mnoho zlého, hladu, nemocí, strachu a co
vše vojna s sebou přináší. Ustavičné nájezdy Turků, slabá obrana Vídně, mnoho
raněných; to vše naplňovalo lid velikou obavou, že nepříjde—livčas pomoc,
zahynou buď mečem, nebo stanou se otroky Turků. Slabou naději na „osvobození
oživovali zbožní křesťané modlitbou sv. růžence ve velechrámu sv. Stepána. A
ejhle! Když již mysleli, že konec bude Vídni, že poslední útok Turků bude jejich
smrtí, tu zasvitla naděje. Na blízku Lysé hory bylo viděti ohně, znamení, že pomoc
přichází. A přišla právě včas! Byl to král Jan Sobieski se svym udatným vojskem
Poláků; udeřil vší, silou na nepřítele, utkal se s ním v tuhém boji krvavém &
konečně zvítězil. Vídeň s obyvateli zachráněna. Díky za to vzdávali Bohu, jak
vojsko křesťanské, tak i lid zbožný. Podobných případů jest dosti v dějinách.
Proto i nyní v době zlé neklesejme na mysli, ale oživujme naději svou, doufejme
v lepší budoucnost, doufejme v pomoc Boží!

Známo jest, jaky kruty boj povstal v Německu proti katolíkům a Církvi
svaté vůbec, za neblahé paměti Bismarka, kancléře německého. Katolíci jsouce
pronásledováni bránili se, hájili své kostely a školy, a chovali stále naději, že jich
Bůh neopustí. A neopustil jich! Vědomí katolíků sesíleno, život jejich obrozen, a
ejhle, kulturní boj přestal, a církev katolická v Německu zaskvěla se v nové
slávě, zvítězila. Neméně zle vedlo se nedávno a vede se dosud katolíkům ve Fracii.
Víme, co provedla zednářská vláda na církvi, pobrala jmění kostelů a far, zavřela
školy katolické, vyhnala biskupy, kněze a řeholnice do ciziny. A katolíci neztratili
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mysli, bránili majetek, církev hájila svá práva, jakoby po tuhém boji k novému
se probouzela životu. Katolíci Chovají pevnou naději v lepší budoucnost. Kruto—
vláda zednářů padne & nastoupí zase rozumná vláda a spravedlivá. Bůh dopouští,
ale neopouští. Bylo třeba na Francii takové zkoušky, aby se lid ze lhostejnosti
probudil k nové horlivosti. Přečístá Panna Lurdská nedá přece zahynouti lidu
svému! A u nás? Není-li ještě, tedy nastává nám-krutý boj s nepřáteli víry a
náboženství, kteří chtějí náboženství odstranit ze škol, manželství zneuctit rozvodem
a roztrhnout nejútlejší svazky rodinné. Ovšem, že mají chuť též na jmění církve
katolické! Proč ne na jiné, na př. židovské? Byt i nastal skutečný boj, neztrácejme
mysli. Bojujme slovem, skutkem; zbraní naší budiž spravedlnost, pevná naděje
v Pána Boha, který toto neštěstí dopouští, aby mnohé ze spánku vyburcoval.
Snad se mnozí vzpamatují a obnoví se, obrodí se mnozí, kteří nyní jsou vlažni
a lhostejní. Byl! by krásně ze školy vyhnali kněze a s nimi-i naboženství, zase
jednou se vrátí a bude tím více váženo a uznáváno. Byť by i manželství bylo
rozvodem zneuctěno, zase se vrátí k nerozlučitelnosti své, která jedině mu záruku
dává spořádaného života rodinného. Byť by i jmění církve pobrali, zase se jednou
zmůže církev dobrodinci & náboženskými odkazy, jako za dob dřívějších. Jen
oživujme naději svou modlitbou; jen pevně a s důvěrou očekávejme od Boha, co
nám slíbil, neb jest všemohoucí, nejvýš dobrotivý a věrný v plnění slibů svých.
»Aj, já s vámi jsem po všechny dny, až do-skonání světah Jest s námi Pán,
netřeba se nám bátí! A až budou vlny pronásledování námi zmítati, a hrozíti nám
stržením do propasti — nebojme se, doufejme a jako učedníci volejme: »Pane,
zachraň nás, hyneme !( Pán přikáže větrům a moři a utiší se, přestane protivenství
a zase požívati budeme klidu a pokoje. Prosme jen nejsv.. Srdce Pána Ježíše,
dopustí-li na nás zlé věci, protivenství, aby se zároveň nad námi smilovalo, a
dopomohlo ku slavnému vítězství, abychom zkušení byvše, vzali jednou korunu
života věčného.

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kriste! _VeSpojení 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 celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho—
slavené 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
vyplnění naděje nás všech katolíkův 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 svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň 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 plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp 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, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Často mluviti o naději &.důvěře v Boha.

úmysl v lednu 1908: Kněžské 501eté jubileum sv. Otce Pia x.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Úmysly apoštolátu modlitby.. .
V prosinci modleme se o naději katolíků.

(Ustanoven : žehnin Jeho Svatosti papežem Piem X.)

ífDne | Na. slavnost: Umysly: Á1. N. Neděle1. mmm. SV. Eligia, bisk. (665) _ Sv. Otec Pius x. Čas
přípravy — čas pokání. Napravení neblahých poměrů. Školní dítky.

2. .l). SV. Bibiany, p. m. (363) — Dar kajicnosti. Smíření manželů. Dar
, pokory. Přemáháni zlého. Polepšení mládeže odrostlé. Přemáhání pýchy.

3.i U. Sv. Františka Xav. (1522) — Tovaryšstvo Ježíšovo. Missiev Číně av Japonsku. Sjednocení Slovanův u víře katol. Výchov a zaopatření sirotka.
4. St. Sv. Barbory, p. m. (236) ,— Za šťastnou hodinu smrti. Dělnictvo

v uhelných dolech. Včasné zaopatření nemocných svatými svátostmi.
5. Č. SV. Petra Chrysologa, bisk. auč. círk. (450) — Návrat rozkolníků

do církve římsko-katolické. Napravení poměrů na Slovensku. 1- rodiče.
6. P. SV. Mikuláše, bisk. (327) —---Velepastýřové naši. Za štědré dobrodince

chudiny. Apoštolát slova Božího. Dobročinné spolky. Sjednocenost.
7. S. Sv. Ambrože, bisk. a uč. círk. (397) ——Horliví kazatelé. Obrácení

bludařův a nevěrců. Za pokoj amír v zemi naší. Pronásledovaní Slováci.

8. N. Neděle Il. adventní. Neposkvrněného Početí Panny Marie. ——Horlivost ve
chválách Rodičky Bozi. Vítězství spravedlnosti. Unnajcové víry. Jr otec.

9. P. Sv. Petra Kanisia, kn. (1570) — Křesťanské vychování mládeže.
, liorlíví katoličtí učitelé. Jinošské spolky křest. Za bázeň Boží mládeži.

10. U. SV. Eutalie, p. m. (340) ——Dar moudrosti & opatrnosti. Zabráněni
- nevčreckému a nemravnému tisku. Apoštolát sv. Cyr. &Meth. 1- bratří.

11. St. Sv. Damasa, pap. (384) ——Vítězství sv. katolické církve. Láska ke
službám Božím. Zivá i zemřela přízeň. Pronásledovaní katolíci. T otec.

12. Č. SV. Otilie, abat. (720) — Ženské kláštery a jich ústavy. Katolické
hnutí v Rakousku. Výchov a zaopatření sirotka. Ustavy slepců. Tkněz.

13. P. SV. Lucie, p. m. (304) — Za odvrácení zlého. Smíření manželů. Pro
následované kněžstvo. Napravení zlých poměrů v zemi naší. 1- matka.

14. S. Sv. Dominika de Silos, opata (1074) — Za ducha řeholního. Dar
trpělivosti a sebezapření. Povolání ke stavu duchovnímu. Dar čistoty.

15 N. NeděleII]. adventní. SV. Irenea, bisk. (202) — Za církevní hodnostáře.
Šíření katolického tisku. Obrácení Anglie na víru katolickou. Nemocní.

16. P. SV. Adléty, vdovy (999) — "Dobročinná ústavy. Katolická církev ve
, Francii. Zbožné vychování dítek v rodinách. Umírající. Bratrstva.

17. =U. SV. Lazara, 75). ——Obrození společnosti lidské. Apoštolát modlitby.
! Naši velepasty'řové. Křesťanské školy. Duše v očistci. Odvrácení zlého.

18.;St. Očekávání porodu blah. Panny Marie. — DružinyMariánské.
! Spása umirajících. Svornost bratří. Požehnání Boží katol. vpodniku.

19. : Č. Sv. Nemesia, m. (250) — Katolická bratrstva a spolky. Casté po
! myšleni na smrt. Obrácení pobloudilých. Duše malomyslné. Nemocní.

20; P. Sv. Petra Klavera, miss. (1654) — Missie v zemích pohanských.
' Obrácení hříšníků. Zrušení otroctví. Pronásledovaní katolíci. Dobrodinci.

21. , S. Sv. Tomáše, apošt. Páně (73) — Pastýřská horlivost. Rozšíření úcty
; nejsv. Srdce Páně. Obrácení nevěrců. Katolíci v severních zemích.

22.! N. =Neděleng. adventní. Sv. Servula, žebr. (578) _ Spolek sv. Vincence
| Paul. Stědrost k chudým. Křesťanské dělnictvo. Šetření příkazů círk.

23. P- |Sv. Viktorie, p. m. (253) _ Vítězství ctnosti nad hříchem. Svědomité
' i konání domáci pobožnosti. Horlivost v dobrém. llI. řád sv. Františka.

Udpustky Illll dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.



)ne ' Na. slavnost: Úmysly:

Ú. Adama & Evy, prarodičů našich. — Lítost nad hříchy. Opravdové
' pokání. Příprava kajícná na hod_Boží vánoční Zachování postu.

». St. Narození Páně. ——-Láska za lásku. Casté přijímání nejsvětější Svátosti.
Bratrstvo věčného se klanění nejsv. Svátosti. Spolek sv. dětství Ježíšova.

;. Č. Sv. Štěpána, prvomuč. _ Láska k nepřátelům. Dar smířlivosti. Obrácení
nepřátel Božích. Dar vroucně modlitby. Umírající. Bohoslovně ústavy,

'. P. Sv. Jana, evang. &apošt. Páně. (101). — Císař & král náš. Apoštolská
horlivost kněží. Láska k panické čistotě. Ucta nejsvětějšího Srdce Páně.

;. S. Sv. Mláďátek. — Za odvrácení pohoršení & všeho zlého od dítck.
! Pronásledovaní katolíci. Zavražděné nevinné oběti. Trpěllvost. Mladež.

). N. Neděle po narození Páně. SV. Tomáše, bisk. m. (1.170). — Náprava
_ církevních poměrů v Uhrách. Obrácení Anglie na víru katol. Irčané.

). P. „Sv. Davida, krále. — Křesťanská obětavost. Vyprošení ochrany BOŽl.

' Spolupracovníci naši. Pokoření nepřátel Božích. Duše v očistcí.'j' otec.Sv. Sylvestre, pap. (335) — Díky Bohu za všecka dobrodiní. Lítost
\ nad hříchy. Sťastná budoucnost. Zemřelí údové katolických bratrstev.

Ú.

Odpustky IUll dni la každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

Ne zoufáti, ale doufati musíme pevně v pomoc Boží i v nynějších dobách
:h. Pán Bůh své věrné neopustí! Byť by celý svět proti nám se spiknul a hrozil.
ynutím, ještě Bůh nad námi — Bůh mocný 'a dobrotivý, jenž může a chce pomoci
rn, kdož s důvěrou jej vzývají & prosí._ Nadarmo neslíbil apoštolům, a tedy
elé._církvi své: »Aj, já s vámi jsem po všecky dny, až 'do skonání světa!“
:trácejme tedy nikdy naděje a důvěry v Pána Boha. Když jest nejhůře, pomoc
i_ínejblíže! S důvěrou spojme trpělivost _a odevzdanost do vůle Boží. Sami též
ožme ruce k práci, bychom hájili a bránili sebe 1 sv. víru naši proti všem ne
telům a Bůh dá nám slavného vítězství. »Blahoslavený muž, který snáší pokušení,

když byl zkušen,'vezme korunu života!“

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
li nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
"vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
., ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc)', za příkladem nejsv. Srdce blaho
v'enéa neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
liké Skutky i Slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. COngr.
ulg. 12. prosince 1885. Diec. kurendn brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
plnění naděje nás všech katolíkův a na všechnyúmysly,jež doporučeny
n na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svateho Otce!
lce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko—
vanský! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen.
každé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
s IX. 26. listopadu 1876)

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

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

Heslo apoštolské: Často mluviti o naději & důvěře v Boha.

Úmysl v lednu 1908: Kněžské 501eté jubileum sv. Otce Pia x.

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.


