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»V potu tváři své jisti budeš chléb, dokavad se nenav rátíš do země, z kteréž vzat jsi; nebo prach

jsi & v prach se obrátiš. <<(1. Mojž.3.17.) Pracujmež tedy každy úsilovně na národa roli dědičné.

Srdce Páně — útěcha chudých.

Mnohým lidem zde na světě V chudobě pak v Hazaretě
chudobu jest snášeti, žil se svými rodiči,
do celého světa jděte, Srdci jeho na tom světě
všude chudé viděti. chudoba se nepříčí.

Chudoba, jíž větším dílem % Důkazem chudoby Krista
lid za podíl v světě má, ? jeho božská slova jsou:
byla Kristu též podílem ' „Syn člověka nemá místa,
již v stáji u Betléma. É kam by sklonil hlavu svou."

Kristus, jediný Syn Boží, Tak velice milovalo
s nebe na svět sestoupil, Srdce Páně chudobu,
odřekl se světa zboží, že s chudobou putovalo
chudobu si zde zvolil. od jeslí až ku hrobu.

Kristus, trůn v slávě nebeské Chudý přišel Kristus na svět,
opustit se nezdráhal, v chudobě na světě žil,
do chudé stáje betlemské a pak za třiatřicet let
sestoupiti neváhal. v chudobě svět opustil.

Z Danny velice chudičké Kristovo přesvaté tělo
byl On na svět zrozený, -' tam na hoře Golgotě

přibité na kříži pnělood ní v jesličky prostíčké
bez oděvu, v nahotě.ve plénkách byl vložený.

Dřespanilé jeho tělo ; „Ptáci mají svá hnízdečka,
položené v jesličkách, kde se mohou schovati,
ccličké se zimou chvělo já však nemám ni místečka;"
na všech svojich údičkách. tenkrát mohl zvolati.

Tak zde Srdce Páně sobě
chudobu obeHo,
na prvním místě chudobě
nebe že zaslíbilo.

Chudý byl co malé tobě
v jeslích Kristus tenkráte,
však dál chtělo žít v chudobě
jeho Srdce přesvaté.

1



„Blahoslaveni jsou chudí,
jejich jest nebeská vlast;“
to slovo Kristovo budí
v srdci chudých těchu, slast.

Radost mají v srdci velkou
mnozí lidé chudobní,
ježíši chudému že jsou
na tom světě podobní.

K Srdci Krista chudobného
chudí lidé vzhlížejí,
chudobu života svého
trpělivě snášejí.

Velkou skýtá jim útěchu
Srdce Dána Ježíše,
že je po posledním vzdechuVV
přijme nebes do ríse.

Tam pak budou v nebes říši
radovat se s anděly,
kteří chudému Ježíši
písně chvály zapěli.

Já končím též píseň chvály
k Srdci Krista chudého
s přáním, by chudí hledali
útěchu vždy u něho.

F. Vrátil.

Modli se & pracuj.
K novému roku.

_ *.j'rf“] končen jest rok starý, začínáme
' ' „i nový; tak mnohý z nás zajisté

přemýšlí, jak se mně povede
._ u v tomto roce? Bude pro mne
, dobrým či nešťastným? Zažiji ra

dostí či snad i velkých žalostí?
J Přečkám jej šťastně či nedočkám

se koncejeho? Zůstane kruh hodiny
mé celý či objeví se mezery smrtí

toho či onoho? Tak a podobně zajisté
rozjímá. většina lidí dnes, vždyť je ten
život tak krátký, tak prchavý, tak ne
jistý a všem možným změnám podrobeny.

Věřícíkatolík však si mnoho starosti

s tím nedá. Vít? dobře, že oko Otce
nebeského nad ním bdí, že ruka jeho
všemocná je stále otevřená k rozdávání
darů potřebných, ví, žei srdce jeho lásky
plné jest a plné slitování, které soucit
a trpělivost má s dítkami křehkými na
světě. „Proto se také ničeho tak velice

neleká, jsa přesvědčen, že i to zlé a
nepříjemné přichází mu jen k dobru,
buď aby si odpykal tak provinění, anebo

aby si získal trpělivostí svou nových
zásluh. Katolík také ví dobře, že ne
k lenošení a jen k užívání světa stvořen
jest člověk, nýbrž ku vážné, mnohdy
i těžké práci, jak tělesné tak duševní,
ví, že prací svou si dobývati má všeho
potřebného, vi však také, že bez pomoci
a požehnání Božího práce se-mu nepo—
daří, a proto se drží zlatého pravidla:
modlí se a pracuj.

S tímto heslem vstupujeme tedy
v rok nový, a budeme—li se vždy podle
něho říditi, bude i rok tento pro nás
rokem požehnan ým. Ovšem, se tak mnohý
člověk práci vzpírá, naříká si, proč od—
souzen jest po celý život svůj ku práci
a namáhání. Kdyby však pozoroval práci
ve světle víry křesťanské, tu zajisté by
se potěšil, posilnil, ba byl rád, že pra—
covati může. Protož věnujme dnes okamžik
krozjímánítomu, abychom poznali význam
práce ve světle a smyslu křesťanství.

Poohlédneme—li se ve světě, vidíme,
že větší část lidstva má osud neutěšený,



že chudoba, ba i bída jest mu údělem,
a malá poměrně část je těch, kteří se
dovedou uspokojiti tím, co božská Pro
zřetelnost jim určila. Za našich dnů
chtěji mnozí se vyšvihnouti na stupeň
bohatství a pohodlného života bez vážné,
poctivé a vytrvalé práce, zapomínajíce
na slovo samého Boha k Adamovi po
hříchu: >V potu tváři své chléb svůj
jisti budeš.< Poněvadž pak slovo toto
vyplniti se musí, vzniká u mnohých lidí,
zejména u lidí bez víry živé, nespokojenost
a odpor proti ustanovenému Bohem
pořádku.

Ovšem nedá se upříti, že následkem
falešného liberalismu a od něho prohlášené
svobody výdělkové dělnictvo namnoze
propadlo nesvědomitému vykořisťování
bohatých kapitalistův; avšak na druhé
straně také nedá se popříti, že u mnohých
dělníků pramenem nespokojenosti není
právě toto nespravedlivé vykořisťování,
nýbrž zlost nad podřízeným postavením
& nechuť ku práci těžší vůbec. Kdyby
každý dělník byl živé víry, kdyby rád
slyšel pravdu a napomenutí. která dal
Kristus Pán a dává jménem jeho církev
katolická ohledně práce, byl by spoko—
jenějším, měl by radost v práci a lehčeji
a lépe by se mohla řešiti otázka sociální,
která čím dále tím spletenčjší jest, jelikož
se neřeší na základě křesťanském.

Práce jest všeobecnou povinnosti
lidstva vůbec a každého člověka zvláště,
nebot tak dí Písmo svaté: »Člověk ku

práci narozen jest jako pták k. letání.<
Zákon práce váže každého člověka, a
byl by nás vázal i tehdy, kdyby byl
Adam v ráji nezhřešil. Neboť již v první
knize Mojžíšově čteme výslovně: »„Pojal
tedy Hospodin Bůh člověka a postavil
jej v ráji rozkoše, aby jej vzdělával &
ostříhal ho.: Nesměl tedy člověk ani
v ráji lenošiti, nýbrž dle poměrů pracovati
& ostřihati a udržovati to, co Bůh byl
proň štípil a užívati darů rajských. Ne

může to ani jinak býti. Neboť co je to
vlastně práce? Práce není nic jiného
nežli činnost a užívání všech sil a schop
ností jak těla tak duše, které byl Stvořitel
člověku udělil, a sice činnost vědomí
a s jistým cílem, tedy činnost rozumná.
Proto i Adam měl a musil pracovati,
aby nepropadl zahálce. Avšak to nebyla
tehdy práce tělo unavující a síly jeho
vyčerpávající, nebylajediným a potřebným
prostředkem k výživě člověka, nýbrž byla,
abychom tak řekli, radostnou činností,
ba jakýmsi druhem bohoslužby. Prvotní
hřích však bohužel udělal tomuto štast—

nému stavu lidí prvních konec, a země,
která měla býti pro všecky »rájem
rozkošex, stala se všem lidem slzavy'm
údolím. Tak zajisté zněl rozsudek Boha
uraženého k Adamovi: »Že jsi uposlechl
hlasu ženy své a jedl jsi se stromu,
zkteréhož jsem přikázal tobě, abys ne—
jedl, zlořečená (bude) země v díle tvém:
v pracích budeš jisti z ní po všecky
dny života svého. V potu tváři své jisti
budeš chléb, dokavadž se nenavrátíš do
země, z kteréž vzat jsi; nebo prach jsi
& v prach se obrátíš.< (I. Mojž. 3, 17.)
Práce a povinnost její zůstala, ale. radost
&potěšení, které dříve skýtala, pominulo
a práce stala se lidem jednak unavujícím
břemenem, jednak nevyhnutelnou po
třebou k uhájení živobytí.

A tu se nám nyní naskýtá otázka,
jak asi na práci a povinnost k ní po
hlíželi pohané v dobách před Kristem
Pánem? Staří pohané ztratili z mysle
úplně povinnost ku práci, a také neznali
význam, který práci vykázal Bůh v úrad
cích svých 0 spáse lidstva. „Proto za
starých dob práce nebyla ctí, nic ne
platila; dělník byl otrokem, nemající
ceny člověka, byl to jen oduševnělý
nástroj v ruce pánově. Práce byla hanbou,
proto kdo svobodným a volným občanem
býti chtěl, práce se úplně štítil. A “tak
se stalo, že se lidstvo rozdělilo na dvě
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veliké třídy; jedna mimo válku a. lov, ; žebníka, ku podobenství lidí učiněn a
jine práci se vyhýbala, a to byla třída
lidí vznešenějšich, svobodných, druhá
třída byli lidé nízcí, jichž údy jako zvíře
jen ku práci určeny byly, aniž by měli
práv nějakých jako lidé.

Strašný byl stav otroků za dob po
hanských. Pán mohl s ním nakládati
jak chtěl; bíti jej, týrati, snižovati, ba
izabíti jej mohl beze trestu, nebot otrok
nebyl za člověka považován. Tak se také
stávalo, že v Římě rozmařilí velmožově
otroky své zabíjeli &masem jejich ryby
v rybnících svých krmili. Otrok byl
poddán pánu svému až do smrti, i jeho
rodina a nemohl se z otroctví vymaniti,
leda by pán dobrovolně jej byl propustil.

Strašný to byl zajistě'stav u člověka
s nesmrtelnou duší nedůstojný, do něhož
většina lidí zavedlo odpadnutí od Boha
jediného v dobách pohanských. Miliony
lidí úpěly pod hrozným tímto jhem bez
naděje na pomoc, na lepší časy,pracovaly
až do úpadu, nemajíce z práce nic, nežli
ten bídný kousek chleba, který mnohdy
jim odnímán byl. Všecek užitek z potu
jejich práce plynul do kapes pánů jejich,
kteří za to neměli ani slova uznání; ba
otrok byl rád, když za vše nedostával
ještě bití. Stav tento lidu dělnického za
dob před Kristem musíme znáti. abychom
poznali to hojně požehnání a dobrodiní,
které křesťanstvílidu pracujícímu přineslo.

Veliký obrat ku prospěchu lidu
pracujícího nastal příchodemJežíše Krista,
Spasitele světa. Jako ve všem, tak
i v tomto ohledu Kristus Pán navrátil
člověka původnímu jeho určení, ušlechtil
jej a zase přivedl ku poznání vznešeného
cíle jeho života na zemi. Proto také sňal
Spasitel s práce a lidu pracujícího zna
meni hanby a potupy, která na nich
lpěla a'vtiskl jim za to znamení čestně
a záslužné. Kristus povznesl dělníky
k sobě, zušlechtil je, nebot svatý Pavel
praví: »Že vzal na sebe způsbb slu—

ve' způsobu nalezen jako člověk.“ (Filip.
2,7.) rPak se Syn Boží sám postavil po
bok nejnižším opovrhovaným lidem,
dělníkům a otrokům, jsa jako jeden z nich.
Ačkoli byl všemohoucím a nebesa jeho
trůnem a země jeho podnožím, přece
narodil se v chudobě největší, žil v chu—
době ustavičné až do konce života; byl
sám dělníkem pracujícím s pěstounem
svým svatým Josefem až do 30. roku
života, a tak prací sobě vydělával chléb.
Jiným pomáhal zázraky k nasycení se,
sobě a matce a pěstounovi však nikdy
zázrakem neposloužil, nýbrž všichni prací
vlastní živobytí si vydělávali.

Což divu, že kázání apoštolův o ta
kovém Messiáši, který byl jako poslední
z posledních, nejnižší z nízkých, se ne
líbilo, že bylo pohanům »bláznovstvíma
a židům »pohoršeníma. .Vždyt nebylo
nikdy slýcháno, aby Bůh stal se člověkem,
a k tomu ještě v tak nízké pedobě, jako
pracující otrok. A proč to Spasitel učinil?
Bylo'snad života takového v ustavičně.
namáhavé a nízké práci třeba, aby smířil
uraženěho Boha a tak člověčenstvo vy
koupil? O nikoli! Neboť iten nejmenší
skutek "Boha-člověka stačil by na vy
koupení celého lidstva, protože neskon
čenou cenu a zásluhu má u Boha Otce.
Avšak Kristus Pán udělal více a udělal

to na příklad světu, že poctivá i namáhavá
. práce není hanhou pro člověka, nýbrž

cti & vyznamenáním, a že také není
údělem jen některých, nýbrž že od Boha
přiřčena jest všem lidem bez rozdílu.

Kristus Pán vyznamenal práci a
dělnictvo také tím, že za apoštoly vy
volil muže ze stavu lidi pracujících,
neboť to byli ponejvíce rybáři, kteří
dosti těžkou prací chleba vezdejšího vy
dělávali. A rybáře chudého Petra po
stavil Pán v čelo, učinil jej zástupcem
svým na zemi, hlavou apoštolův i vě—
řících, hlavou celé své církve. Chudým



těmto dělníkům svěřil Spasitel veliké
dílo, uložil veliký úkol, rozšiřovati jeho
viru po celém světě, mezi vznešenými
i nízkými, učenými a neučenými, bo
hatými a chudými, a to jen pomocí slova,
a kde bylo potřebí, i zázrakův a utrpení.
Takové asi vysoké a vznešené ponětí měl
Spasitel o práci a jak si ji vážil! Kristus
Pán však netoliko vlastnímpříkladem
života práci zušlechtil a vyznamenal,
on ji také požehnal a posvětil.

Že lidé v »potu tváři své<<, to jest
s mnohými námahami pracovati musejí,
je zajisté trestem a následkem hříchu
prvotního. Avšak Bůh po vykoupení
Kristem Pánem nechtěl toliko sobě získati
dostiučinění za hřích, nýbrž chtěl a
učinil, aby z práce nám vzešlo pože
hnání, užitek a spása. Kdežto pohanský
věk znal jen stinnou stránku práce, její
námahu a břímě, a proto ji pohrdal,
ukázal nám Kristus Pán i na světlé

stránky její, t. j. na požehnání, které
nám zlásky Boží přináší. Avčem záleží
toto požehnání? Prací namahavou má
člověk—křesťanvždy víc a více poznávati,
že tato země není jeho pravou a jedinou
otčinou, a proto má býti jeho touha po
nebi vždy silnější a vřelejší.

Trpělivostí v pracích můžeme pokání
činiti za hříchy “své, a tak si i zkrátiti
muka očistcová, ba i získati zásluh pro
nebe. Útěcha tato plyne ze slov i jednání
Spasitele našeho.

Podle příkladu.božského zakladatele
svého ctila, cti a chrání i církev kato
lická poctivou práci. To heslo »modli se
a pracuj <<,které celý život pozemský
Syna Božího, Ježíše Krista označovalo,
stalo se heslem i církve katolické. Sotva

že rozešli se apoštolé k pohanům hlásat
evangelium Kristovo, již, také zavznělo
z úst jejich vážné napomenutí ku práci,
nad čímž ovšem pohané žasli.

Svatý apoštol Pavel praví s jakousi
chloubou, že čeho potřeboval k živobytí,

si dobýval praci rukou svých. (Skut. ap.
'20, FM.)

] mateřskou láskou ujímala se církev
hned ubohých dělníkův, otrokův a: vším
způsobem se přičiňovala, aby jim ulehčila
bídný jejich stav a třídám zámožnýín
aby vnukla lásku, úctu blahovůli vůči
pracujícímu lidstvu. Krásný doklad toho
jest list svatého apoštola Pavla k File
monovi, v němž se ujímá otroka jeho
Onesíma, který se stal křesťanem, prosí
zaň a'bere všecku vinu jeho na sebe.
Lépe věru nemohl by ani otec ujmouti
se syna svého, jako se ujal svatý Pavel
bídného, opovrhovaného otroka.

V shromážděních křesťanských hned
záhy zavládla rovnoprávnost. Bohatý
vedle chudého, pán vedle otroka, tak
stáli všichni jako dítky jedné rodiny
před Otcem nebeským v kostelích kře—
sťanských, a tak je to v církvi až posud,
neboť Kristus nehledí na osobu lidskou.

Avšak církev naše .nespokojila se
toliko práci a dělníky chrániti, nýbrž
sama účinně prácí podporovalaa svými
členy i konati dávala. Katoliěti mnichové
ve středověku to byli, kteří namahavě
a s velikým úsilím pracovali na zúrodnění
půdy pusté & zanedbané, káceli lesy,
orali, kopali, mosty a silnice stavěli,
školy zakládali, kostely a kláštery stavěli
a kolem klášterů zakládali vesnice a
města, jichž obyvatelům prvními byli
učiteli v řemeslech &pracích rolnických.
Všecka skoro veliká města nynější vznikla
při kláštcřích, a pot těžké práce mnichů
zúrodňoval půdu, na níž k takovému
rozkvětu dospěla. Ušlechtilé umění, so
chařství , stavitelství, malířství, řezbářství,
kovolitectvi a pod. vznikla v klášteřích
katolických a bylo horlivě mnichy pě—
stováno. Tak víme, že v klášteře svatého
Prokopa na Sázavě v Čechách krásná
tato umění kvetla &připomíná se zvláště
opat Božetěch jakožto umělecký řezbář,
jenž mistrovsky vyřezal kříž s tělem
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Opat Božetěch vyřezává si kříž na kajícnou cestu do Říma.



Spasitele a na svých bedrách jej donesl
do Říma. Biskup Bernard Hildesheimský,
mnich řádu sv. Benedikta, jest původcem ,
"uměleckých prací v kovu.

Dokladem umění stavitelského jsou
nádherné a překrásné chrámy, které ve
středověku mnichové vystavěli, k nimž
i plány vypracovali. Byly zvláštní sta
vitelské školy —--bratrstva, mnichy za
ložená, která. se starala o povznesení
umění stavitelského. Nynější věk nemůže
nic krásnějšího vynalézti, aje rád, když
pochopí a dovede nápodobíti vzory stare-„
dávné, práce to mnichů katolických.

Mnichově pracovali tělesně i duševně.
Máme-li posud tak hojné památky písem
nictví řeckého a římského, je to zásluhou
mnichů katolických, kteří pracně tyto
spisy opisovaly, a je tak ve svých
knihovnách před záhubou zachránili. Kdo
může shlédnouti kláštery, které od původu
svého mnoho set let čítají, vidí výsledky
pilné práce mnichů, jak v krásných ko
stelíeh, kaplíčkách v celém domě, tak i
v bohatých knihovnách a uměleckých
sbírkách, také i ve vzorném hospodářství
a průmyslu, což vše bylo získáno pevnou
prací, sloužilo na poučení všem a okrasou
a ozdobou bylo celé vlasti. Ovšem, že
se nyní na kláštery hledí jiným okem,
avšak velkých zásluh o dobro lidstva,
zejména o povznesení a ušlechtění práce
jak duševní tak tělesné 'a přispění lidu
dělnemu nemůže jim nikdo upřítí.

A. co se stalo ve středověku u nás

v Evropě, to dálo se a děje posud v zá
mořských krajínách, kam missionářové
katoličtí zanášejí víru Kristovu. Missionář
není toliko hlasatelem evangelia, on jest
pohanům také učitelem ve všech potřeb—
ných vědomostech, učí je řemeslu a
rolnictví lepšímu, jest jejich lékařem,
zkrátka otcem, vším, a tak vlévá i těmto
lásku k poctivé a užitečné práci, jda
příkladem v čele.

A že práce v takovém smyslu kře

\ll

sťanském považovaná musila přinášeti
hojné požehnání a užitek, toho doklad
máme na lidstvu ve středověku.

Tehdy byl čas víry živé, čili doba
praktického křesťanství,kdy se povinnosti
křesťanské také věrně a horlivě plnily.
Náboženství-křesťanské zaujímalo první
místo v lidské společnosti, pronikalo celý
život rodinný a veřejný, bylo duší umění
i věd. Tu mohla církev katolická jakožto
ochránkyně & podporovatelka práce ve
škeré svůj vliv uplatniti a tak daleko—
sáhlou činnostvyvinouti. Proto povstávaly
všude »cechyx, Spolky to a bratrstva na
podporu a ochranu řemesel, a tyto jsouce
co nejúžeji spojeny s církví katolickou,
byly pramenem hojného požehnání a
zdrojem bohatství a blahobytu měst. a
celého lidstva. S pýchou hlásil se dělník
ke své práci, miloval ji a byl také vážen,
etěn a chráněn ve svém povolaní. Jak
jinak jest nyní ! Kde je ta radost v práci,
kde je ten blahobyt, kde je ta spoko
jenost? Jak se to mohlo změniti, a to
ke zlému? Ano, lidská společnost opu
stila prapor Kristův; víru buď docela
odhodila anebo si jí nevšímá —.—jest
lhostejná k povinnostem, které náboženství
ukládá, & tak jest víra mrtvá, nepůsobí.
A netečnost, vlažnost ve víře jest horší
nežli samo nepřátelství k ní, nebot sám
Spasitel praví: »Žes nebyl ani horký ani
studený, nýbrž vlažný, počnu tě vyvrho
vati z úst svých.<< I—Iroznéto slovo trestu
na netečníky a lhostejné křesťany.

Práce bez Boha, bez náboženství
nepřináší lidstvu pracujícimu požehnání,
nýbrž všem jen zlé. První následek její
jest boj jedněch proti druhým, boj třídní,
třídy totiž pracujících proti třídě zámož
ných a bohatých. Boje tohoto dříve ne
bývalo. Jakmile však víra vyhynula
z práce, vymizela i úcta ke práci a
k dělníkoví, zmizela i láska a spravedlnost
k němu; třídy zámožnější se práci vy;
hýbají, aby mohly lépe užívati světa;
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“práci svaluji na bedra lidu chudého a
vykořisťují jej nespravedlivě, vážíce si ;
dělníka jen potud, pokud pracovati může.
() vnitřní vzdělání a ušlechtění dělnické

třídy není postaráno, naopak, víra se jí
bere, atak propadá veliká část dělnictva
nevěře, a tato plodí nenávist proti Bohu,
nenávist & závist proti všem, kdož lepši
kabát nosí.

Kde má také ubohý dělník, který
od rána do večera úmorně pracuje, na
brati tolik síly duševní, aby vytrval &
nepropadl v zoufalství anebo nenávistí,
nemá-li oporu ve víře a naději, které
skýtá jen náboženství Kristovo? Víru
dělnictvu vzali, aby jej ujařmili, církví
znemožňuje se vliv na dělnictvo: proto
ty smutne konce.

Neděle už a svátek nejsou dny
Božími, kdy se odpočívalo a »světilo<<,
t. j. Bohu sloužilo a o duší staralo;
nyní jest neděle pouhým dnem od
počinku od práce, ale za to bývá dnem
zkázy a hříchu pro duši, nebot tu se
rozpoutávají vášně, nedrženě pevnou
úzdou viry a bázně Boží. Nejvíce zlo

činů napáše se nyní v neděli a v noci
po ní. Tak se ovšem lidstvu neprospívá,
proto ta neSpokojenost lidu pracujícího,
který přece v duši svě touží po osudu
lepším; třídy zámožnější však mu ne
vycházejí vstříc, a tudíž propast mezi
nimi rozšiřuje se čím dále tím více.

Kdeje záchrana ? Jest vůbec mOžná?
Vydávají se sice zákony některé na
ochranu dělnictva, na jeho podporu, za
opatření atd., avšak to vše jest kusé.
Zůstává zákon mnohdy jen na papíře,
neboť tisícero jest prostředků jej ob—
cházeti. Nebude lépe v celku, až se
lidstvo, &to všecky třídy jeho vráti tam,

Šťastný nový rok!

odkud se odtrhly, ku Kristu, až poslechnou
hlas církve, která ústy své hlavy svateho
Otce Pia \. volá: »Obnovte se všichni

v Kristula
Doba naše, jak se říká, »osvětová<<,

»pokroková<<, chce vše luštití a řešili bez
Boha a církve, zabředá však čím dále
tim hlouběji a není pokrokovou v pravém
slova smyslu, nýbrž kráčí zpět k bídným
dobám pohanským. '

Kéž by všichni dříve nežli bude
pozdě, slyšeli hlas církve, která ustavičně
volá: navrat'te se ku Kristu, budiž zase
vaším heslem starč'křesfanské: modlí se
a pracuj! Kristus pracující a modlící se
budiž vašim vzorem a vaším těšilelem,
a bude také pomocníkem!

Papež Lev XIII. byl vřelým přítelem
dělnictva, a vida jeho zubožený stav,
vydal okružní list, v němž se zabývá
otázkou sociální, a zvláště dělnickou, a
dává rady na její dobré rozuzlení. Jak
krásná jsou jeho slova, na př.: »Bez ná
vratu k pravidlům křesťanství a bez za—
řízení života a mravů podle nich, bez
náboženství a spolupůsobení cirkve není
východu z těchto zmatků. Nepřijde-li
zase církev k platnosti, budou všecky
námahy lidské marné. Jen církev„jakožto
učitelka pravdy Boží nám může pomoci
v těchto bědách, které nás souží a has
ochrániti může před nebezpečím, které
nám hrozí.<<

Pamatujme si to dobře, a proto
vstupme v nový rok s tím úmyslem,
s Bohem pracovatí, s Bohem žíti, s Bohem
trpěti & vždy se řidití heslem: modlí se
a pracuj! Pak bude modlitba naše vy
slyšena, práce požehnána a život náš
v pravdě šťastný. V tom smyslu přejeme
také všem milým čtenářům
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Smrt starého žebráka.

Dednové odpůlne bylo,
vítr mrazivý. zavíval,

. zemi plno sněhu krylo,
kam zrak lidský se zadíval.

Přesmutno bylo na zemi,
stromy zasmušile čněly,
vítr třásl jich větvemi,
kde ptáci svůj úkryt měli.

Napadlým sněhem se brodil
“žebrák stařičký, shrbený,
jenž dlouho již světem chodil,
nouzi žebrat jsa. nucený.

Osmdesáte let čítal
ubohý tento žebráček,_
na ramenou mu spočíval
starý, ošnmělý váček.

V zkřehlých rukou svých hůl choval
k podpírání, muž ubohý, l
na špatnou chůzi žaloval,
bolestí necítil nohy.

Cestou klopýtal, byl znaven, š
ale musel dále jíti, !
by se někde zhřál u kamen, '
nocleh, jídlo, mohl míti. &

Bylo žebrákovi smutno i
v té zimní přírodě Boží, |

, však žebrati jest mu nutno, i
\ dokud smrt ho v hrob nesloží.

-_ Cestou žebrák uvažoval:
' „Snad by lépe stalo se mně,

kdyby brzo již odvolal
mne Bůh z této bídné země.

Jsem starý, to mé šediny
mně samému, a všem hlásí,
bez přítele, sám jediný,
zdaž smím doufat v lepší časy?

Na světě již štěstí není
pro mne, starého člověka,
mně jen Stálé utrpení
na pozemské pouti čeká.

Stále žebrat bez přestávky
musím od kraje ke kraji,
a od lidí jen nadávky
& ústrky mne čekají.

ó kéž bych nemusel jíti
žebrati mezi lid cizí,
ale musím, chci-li žíti,
síly však mně denně mizí.

Až zavítá jaro příští,
cítím, že již v hrobě budu,
& na stromech nové listí '
svým okem, zřít již nebudu.“

V smutném tom uvažování
dál stařičký žebrák kráčel,
s námahou se bez přestání
nasypaným sněhem vláčel.

Vítr ledový ho dusil
na té krušné jeho pouti,
ale on dál kráčet musil,
nechtěje zde umrznouti.

Zimou celý již nstydlý
kráčel žebrák sněhem zticha.
nikde 'však lidské obydlí
nezřel, ani živočicha.

Smutně kolem sebe zíral,
jisté smrti měl předtuchu,
hrob se před ním zde otvíral,
úzko bylo jeho duchu.

Cesta teď se zatáčela,
a tam byl kříž postavený,
padajícím sněhem zoela
jako rouškou zahalený.

Oči radostí vzplanuly
žebrákovi znavenémn,
když na kříži spočinuly,
a žebrák pospichal k němu.

Poznal, že sám opuštěný
nezůstal v tom širém poli,
že s ním s kříže Bůh milený
sdílel všecky strasti, holy.



Velkou soustrast pociťoval
ted' žebrák pro Spasitele,
jehož podobu kříž choval;
počal ronit slzy vřelé.

V přeludu zřel žebrák, s kříže
jak svatá hlava Kristova
klonila se k němu níže,
a rty šepotaly slova:

,Hleď, trpíme nyní oba,
lidé kolem nás již spějí,
neb noční nastala doba,
a ve spánku libě snějí.

Pojď ty ke mně, k Srdci mému,
zhi-ej mne krví srdce svého,
skytnu já. klid srdci tvému,
& odpočinku blahého.

Pojď ke mně, a u mých nohou
polo'ž ustaranou hlavu,
za tvou pozemskou strasti mnohou
* nebeskou tě přijmu slávu.“\.

IVJežíš, nas
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Žebrák ke kříži se vinul;
v tělo Ukřižovaného
vřelé polibky své vtisknul
s horoucností srdce svého.

V toto svoje políbení,
víru. naděj, lásku vložil,
strastný život v blahérn snění
zde u paty kříže dožil.

Vysílen u kříže sklesl
do sněhu napadaného,
jeho duch se vzhůru vznesl
tam do ráje nadhvězdného.

Kristus Pán uvítal v ráji
žehráka, jenž tiše umřel,
říš, kde Bohu zavznívají
věčné zpěvy, žebrák uzi—el.

Na obloze ukázala
krásná bílá se hvězdička,
která světu zvěstovala:
žehrák vešel do nebíčku.

F. Vrátil.

vůdce na cestě životem.
novoroční rozjímání.

"l..Ježíš bud' naším vůdcem.
Bůh dopřál nám ve svém neskončeně
velikém milosrdenství, že dočkali jsme
se opět nového roku: postavil nás ku
bráně, již vcházíme do nového období
našeho života. Otevřeme-li tuto bránu,
uzřime pole veliké, ale neupravené, snad
jest porostlé též trním, plevelem, kou
kolem; čeká na dělníky, kteří by je
upravili, zorali, zaseli, postarali se o ně
a pak bude z pustiny pravy raj. Není-liž
i duše naše takovou pustinou, takovým
zanedbalym polem, které čeká, kdy se
nad ní smilujeme, kdy vážně začneme
pracovati o její spáse. Hrozíme se této
námahy, nevíme si rady, neznámo nam,
ke komu se ve své tísni obrátiti mame?

V novoroční den ozývají se v našich
' domech veselé, švítořivé hlasy nevinny'ch
dítek, které oděny v nejkrásnější šaty,
předstupují před rodiče, přátely, dobro
dince a přednášejí svá blahopřání. Jak
zaří jim oči, s jakou důvěrou pohlížejí
na otce, na matku ;' jak bezstarostně

překročili bránu, dělící je od starého a
uvádějící je do nového roku. Prosili
Boha, by vzal rodiče do své ochrany
jim žehnal a dlouho je zachoval; o dalš
však se nestarají, vždyt vědí, že bdějí
nad nimi starostlivý otec a dobré mít.

Učme se od dítek! Nezapomínejne,
že i my máme obraceti srdce své vzhůru,
][ Otci všemohoucímu se utíkejme, jej
prosme o ochranu. Ukaž nám, Ježíši,
i v tomto roce cestu, po níž chcene
kráčeti, o Tvé mocné rámě se chceme
opírati, putujíce tímto slzavym údolm,
Tebe zvolíme si za věrného průvodčho.
Neopusť nás, zůstaň s námi!

2. Na cestě potřebujeme _prů—
vodčího. Nikdo nedojde k cíli své cesty,
kdo nevi, kudy má jíti; nikdo nepřijde
do určitého místa, když nezná, cesty;
nejlépe se daří cestujícímu, ktery' našel
zkušeného průvodčího, pak jest ujištěn,
že jistě dojde, kam chtěl. Ale jak často
nabízejí se nám průvodčí, jimž se nelze
svěřiti; jsou to zlé vášně, náruživosti,
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které. ovládnou člověkem, tak že se jim
oddá a zapomene na cílsvé cesty.

Ovládne tě vášeň zlosti, jde s tebou
na všech cestách, ne0pouští tě ani ve
dne ani v noci, ano i sny tve řídí, jest
přítomna při všech tvy'ch jednáních,
ovládá všechny tvé myšlenky, žádosti,
ale nevede tě na cestě cnosti, ny'brž do
temna hříchu, zaplete tě do nepřátelství
nesmířitelněho. Jindy jest průvodkyní
tvou lenost, vyučuje tě všem cestám,
vedoucím ku nepravosti; snad tě do
provází chtivost po tom či onom hříchu,
zda nevede tě labyrintem ošklivých my
šlenek, nepořádných žádosti, špatných
řeči & neopustí tě, až přijdeš tam, kde
tě chce míti, až padneš do hříchu. Jindy
tě vede pýcha na velike hory, vystupuje
s tebou odděna co nejnápadněji, pobízí
tě k marnivostem všeho druhu. Takových
„a podobných průvodčich mnoho se ti na—
bizi, ale jsou to falešní přátelé, kteří tě
chtěji jen využitkovati, duši tvou ubíti
a přivésti tě na cestu, která vede ku
věčné zkáze. Tato cesta jest velice po
hodlná, široká, pěkně upravená, lehce
přístupná. »Pojďme tedy, požívejme věcí
dobrých, kteréž tu jsou, užívejme tvorstva
rychle, dokud jsme mladí, než mladost
ujde, korunujme se růžemi prve nežli
uvadnou, žádný z nás nebuď prázden
rozpustilosti naší, všude pozůstavme zna
mení veselosti.: (Kniha Moudr. 2, 6—9).
Tak a podobně. promlouvají k nám
svůdcově, nabízejíce nám své služby jako
průvodčí našeho života. Buďme opatrní
v jejich volbě!

_ .nz staří Římané říkali: »Nic po
životě bez přátelstvílx Někdy velice po
třebujeme dobrého přítele, který by byl
s námi stejného smýšlení, jednoho srdce.
Jak blaze nám, můžeme-li se poraditi,
máme—liněkoho, komu se můžeme svě
řiti se všemi svými radostmi ižalostmi.
Pak si vzájemně vypomůžeme, jeden
druhého potěšíme, vespolek se poradíme.
Někdo však snad naříká, že nenašel do
dosud tak věrného přítele! Nevaomíná
sobě na Ježíše, Spasitele svého, který
PP'dVHI»Ejhle, já jsem s vámi po všechny
Dni"až do skonání světalc .ležíš je stálým

_naším průvodčím, pomáhá nám, chrání
nás, odvrací od nás všechna pokušení,
jest nam přítelem věrným, průvodčím
nenahraditelnym, nikdy nás neopustí a

svěříme—lise cele jeho vůdcovství, dovede
nás k cíli naší pozemské pouti — do
šťastně věčnosti.

3. Neberme na cestu mnoho
zavazadel. Zajimavejest, posuzovati
na cestách cestující dle jejich zavazadel.
Rozumny' má jich co nejméně, stačí mu
i menší zavazadlo na dlouhou cestu, kdo
neumí cestovati, vezme všeliké titěrnosti
sebou, jež jsou úplně zbytečny. Rovněž
jedná nerozumné křesťan, který by na
své pouti života všechno rád pobral,
nic neopomenul, ze všeho chce míti
užitek. Podobá se věru Angličanovi,
o němž vykládají průvodčí cizinců při
arcichrámu svatého Petra v Rímě ná
sledující anekdotu: Jakýsi Angličan vy
lezl po všech schodech, jichž jest kolik
set, až k nejvyšší báni tohoto kostela;
zbývala jen koule, do níž je z venku
zasazen kříž. Angličan chtěl i tam vylézti
a když se tam dostal po žebříku, byl
rozkošnou vyhlídkou tak unesen, že se
mu odtud ani nechtělo. Kázal si donésti
výtečný oběd: chutnalo mu, ale když
chtěl jíti zpět, nemohl malým otvorem
“prolezti, nebot hojným jídlem ztlustl.

Podobně vede se i lidem, kteří
naplňují srdce sve pozemskými věcmi,
nemohou pak vjíti úzkou bránou do
nebe, jejich údělem jest pak peklo. Proč
tolik žízníš po statku: nikdy nemáš
dosti polí, luk, zahrad, stále hladovíš
po větším časném majetku. A několik
málo čtverečních stop postačí jednou,
aby ti byly stálým obydlím, v němž spáti
budeš, očekávaje vzkříšení z mrtvýcl'í.
Honíš se po vyznamenáních, hledáš před
jinými přednosti, chceš, abys byl více
vážen než druzí; zapomínáš, že jsou to
mydliny, ktere se na vodě brzy roz
plynou a odplavou s proudem. Někdo
zhromažd'uje penízek na penízek, nikdy
nemá dosti, má—limnoho nikláků, sbírá
střibrňáky, má-li těchto dosti, není více
s nimi spokojen a sbírá zlato. Má ne
nasytelnou žádost po zlatě. A co vezme
sebou? Stačí, dají-li mu do rakve pod
hlavu hromádku hoblovaček.

Co vzal s sebou náš Spasitel na
cestu do světa? Pán nebes i země, jemuž
podrobeny jsou hvězdy i moře, země,
národové i andělé v nebi, přichází na
svět chudý, jesličky jsou mu prvnim
obydlím. Když pak rostl, nic neměl,



zůstal chudým synem, chudičké matky
své Marie; když ho pak přibili za naše
hříchy na kříž, chud zase z tohoto světa
odešel, do něhož chud došel. Učme se
u jesliček, co je svět a neobtěžujme sebe
zbytečnýmimarnostmi a poklady, které rez
zkazí, moli požerou, oheň spálí, z nichž
nic nemůžeme vzíti s sebou na věčnost.

4. Zvolme cestu pravou. Kdo
vážně pohlíží na cestu svého života, ne
prozahálí drahocenného času, nebude se
obírati hračkami, sny, maličkostmi, ale
upře zrak svůj _na cíl své cesty, na vzor
dobreho pastýře, který miluje ovečky
své. Jak s podivínskými cestujícími se
mnohdy setkáváme; hlavně proslulí jsou
v te příčině Angličané. Ale nejsou-li
i mezi námi křesťany takoví podivíni?

Mnohý z nás kráčí ustavičně ve stínu
a ve tmě, světla nemiluje, straní se ho,
jak jen může. Věří všemu, co mu kdo
namluví, doufá ve věci, které jsou ne
viditelný, milerád bere na sebe i nej—
potupnější jho. Mnozí jsou po celý svůj
život divadelními herci, kteří se přetva—
řujía hrají úlohu, kterou si sami vyvolili.
Někteří jsou výbornými tanečníky až do
své poslední hodinky, s úsměvem na
ústech prožijí celý svůj život, nechtějí
nikdy uznati, že by byla vážná naše doba,
že potřebujeme statných a neúnavných
pracovníků, kteří jsou si dobře vědomi,
jak vážně jsou časy, v nichž žijeme.
Nezapomeňme, že úzká jest cesta, která
vede ku věčné spáse, že málo jest lidí,
kteří po ní kráčejí.

Když byl Kristus zde na světě, málo
bylo těch, kteří ho následovali: byli to
svatí '.lři králově, pastýři betlemští, apo
št,olové učedníci, několik vyvolenýchduší
v Bethanii, v Kafarnaum, v Kaně, v Naimu
a v Nazaretě, jakož i Maria a Josef;
proto mluví Kristus o »malém stádě<<.
A.bohužel jest i nyní málo vyvolených,
kteří jdou po cestě, po níž nám Kristus
rozkázal jíti. Jak mnoho je těch, kteří
jsou jen dle jména katolíky, o nichž nic 3

' jineho říci nemůžeme, než že jsou jejich
jména zanesena v křestní matrice. Bohu
žel maji až doposud platnost Kristova
slova: »Mnohojest povolaných, ale málo
vyvolených.<<Kdo někam spěchá, nezdrží
se nikde zbytečně na cestě, nezastaví se
ikdyž jest přítelem dětí, aby se podíval
na jejich hru. Kdybychom častěji myslili
na cíl své pozemské cesty, brzy bychom
vycítili, jak potřebí, bychom vždy k Bohu
se utíkali o pomoc. Kdyby někdo stavěl
dům, myslil by si: brzy bude v něm
přebývati někdo jiný, já sice stavím, ale
dlouho zde nebudu. Když by sel osení
na poli, myslil bv si: já seji, ale kdož
ví, kdo bude kliditi? Když bv přišlo
pokušení, řekl by: jdi pryc satane, jsem
k něčemu vyššímu stvořen. Kdo je si
vědom cíle své cesty, stará se, aby po
užíval všech Kristem &církví svatou mu
peskytovaných prostředků, by po smrti
došel spásy věčně.

5. K čemu se rozhodneme?
Když jsme poznali, že jediný Ježíš může
býti cestou, po níž kráčejíce dosáhneme
života věčného, vyhýbejme se s kře
sťanskou opatrností všem nebezpečím,
která by nás mohla odvrátiti od cíle.
Snášejme s křesťanskou trpělivostí všecky
obtíže, které jsou údělem každého člo-r
Věka, pravít svatý Pavel: »Trpělivosti
zajisté vám potřebí, abyste vůli Boží
činíce dosáhli zaslíbeni<< (k Žid. 10, 36).
Zvolme si cestu, která je sice úzká a
obtížná, ale plivede nás k cíli. Kdvž
dával Mojžíš svému lidu poslední svá
naučení, plavil: »Znamenej lide, že jsem
dnes předložil před obličejem tvým život
a dobré a naproti tomu smrt a zlé. . ..
jestliže se odvrátí od Boha srdce tvé,
předpovídám tobě dnes, že zahyueštx
(5. Mojž. 30, 15—-18.) Volme i my, ale
mějme milosrdenství se svou nesmrtelnou
duší, zvolme cestu, která je sice obtížná,
ale přivede nás k cíli, ku Kristu a do
věčně spásy. '

Íg. Zhdnčl.
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„Fl zpívali píseň novou, řkouce: l'lodcn jsi, Pane, vziti knihu
otcvříri_pečcti její; nebo jsi byl zabit a yyhoupils nás svou krví Bohu
zc všclíkchO'
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chovala, Boha dle mož
nosti co nejvíce chváliti,
vzdychávala často takto:
»O kdybych měla jen
tisíc jazyků, abych mohla
Boha důstojně chváliti!
Kdybych jen měla moc
nade všemi lidmi, aby
mně pomáhali Boha ve
lebiti! Kdybych mohla
jen všem nerozumným
tvorům rozum a srdce
dáti, aby Boha na věky
chválili; „kdybych mohla
nove nebe stvořiti a sa—
mými Sei-atinyosaditi,aby

, Pána velebili! Kdybych
měla tolik síly ducha i těla,aby Tebe, o Bože,
více mohla oslavovati, nežli to činí všichni
andělští kůrové a všichni svatí v nebesíclí,
jak bych byla šťastnoul<<Když tak jednoho
dne zase touhou touto uchvácena byla,
slyšela hlas řkoucí: »Věz, milá dcero,
že vše to, čeho ty si přeješ, mně dává :
jedná mše svatá, ba daleko větší mám ;
z ní chválu, nežli si jen představiti
můžeš. Proto slyš jen pilně mši svatou :
a obětuj mně onu chválu, kterou z ní
čerpám; tak můžeš mně dle touhy své '
nejlépe sloužiti a také touhu svou nej
lepe ukojiti.<<

Tak yypravuje slovutný kněz Segneri
T. .J. a »Skola B. S. P.<<, která
úkol vésti čtenáře k nejsvětějšímu Srdci
božského Spasitele, zajisté s dobrým se
potáže, když je povede ku zřídlu lásky
přesvatěho Srdce jeho, ku zřídlu všech
milosti a darů k nejsvětější oběti mešní;
nebot" mše svatá jest nevyčerpatelný
poklad všeho dobra, který nám dal
Spasitel, Kristus Pán.

\V/Í istá zbožná duše, která ;
" _ v srdci svém vřelé přání 

pokolení a jazyka i lidu i narodu.“

l

(chv 5, 9)

Mše svatá přináší se Bohu na oltáři
našem. Poznejme tedy nejprve a ptejme
se, co jest oltář s obětí mešní v našich
katolických chrámech- Krásnou odpověď
na tuto otázku. dává nám znamenitý
obhájce svaté víry naší, učený a spolu
velice zbožný Dr. Hettinger, řka: »Oltář
je střed světa; nad ním jest celá ne—
skončená velebnost věčnosti, sborové
andělův a dokonalých svatých, kteří
všickni všecku milost, světlo, lásku a
oslavu obdrželi mocí této obětní krve.
Pod ním jsou kajícnící a trpící, kteří
v bolestech čekají a vzdychají, za jichž
vysvobození obětní krev na oltáři se
vylévá. A kolem oltáře, od východu
slunce až po západ, od severu až k jihu,
shromažďují se všickni národové, celé
lidstvo v nepřátelských zástupech. Neboť
všecky oltáře světa jsou jen jedním
oltářem a všecky oběti jednou obětí a
všickni kněží jedním knězem. A všecko,
co kdy na zemi upřímně k Bohu se
modlilo a volalo, jej hledalo .a po něm
tonžílo od ..:—lbelaspravedlivého až k po
slednímu smrtelníku na zemi, vše, co
zde bojuje a pracuje, prosí o smíření a

; spasení, všecko to leží před tímto oltářem. <<

má za *

Ejhle, jak krásný je to význam oltáře
katolického a nejsv. oběti mešní, která
se na něm Bohu Otci přináší! Troji
obraz vidíme zde, jimž trojí církev Páně
znázorněna jest; nad oltářem vítězná
církev v nebesích. Uprostřed trůní nej—
světější Trojice Boží; slunce i měsíc
chválí Stvořitele; čtyři evangelisté se

svými znaky hlásají Spasitele světa a
Vykupitele jeho na kříži. Kolkolem jest
pak nepřehledný dav svatých a světic
Božích, kteří ponoření jsou všichni
\' blaženém nazírání a klanění se veleb
nosti Boží. Druhý obraz představuje nám
církev bojující na zemi, znázorněnou



postavou u kříže, držící v ruce kalich a
hostíi & po obou stranách mající sedm
pramenů, sedmero to svátostí. Kristus
ukřižovaný jest králem v nadpřirozené
říši církve. Jako život hlavy objímá a
proniká celé tělo, tak i zJežíše ukřižo
vaného plynou neviditelné i viditelné
milosti a síla života onoho vyššího, nad—
přirozeného, který v něm a s ním nej
prve se objevil a naším životem státi
se má. Co vyžaduje spása církve, to vše
dává jí Spasitel uprostřed ni trůnící na
kříži. Proto také svěřil jí sedmerou
studnicí milostí potřebných pro celý
život křesťana od kolébky až po hrob,
a touto studnicí jsou svaté svátosti.

Ve křtu svatém ujímá se Kristus
dítěte v hříchu zrozeného, očišťuje je a
posvěcuje a činí tak dítkem svým, dávaje
mu spolu záruku spásy věčné. Tu se
zpečeťuje úmluva duše s Bohem a na
stává duši křesťanapovinnost tuto úmluvu
zachovávati po celý život.

Ve svatém biřmování pak vzkládáním
rukou biskupa-apoštola vylévá se na
věřící onen proud Ducha svatého, který
o prvních křesťanských Letnicích vylít
byl na první církev Páně; věřící bývají
pomazání Duchem “svatým, jenž jim
vtiskuje znameni své a vyzbrojuje k boji
s mocí temnosti.

Ve Svátosti oltářní podává nám Pán
tělo a krev svou na památku svého
utrpení, kterým nás vykoupil; spojuje
se s námi co nejúžeji & dává nám takto
také záruku budoucího slavného zmrtvých
vstání.

O svátosti sv. pokání jsou pozoru
hodná slova církevního sněmu Trident
ského, který učí takto: »Poněvadž Bůh,
plný milosrdenství, znal naši slabostta
nízkost, zjednal i těm, kteří po křtu zase
upadli v otroctví hříchu a v moc ďábla,
prostředek spásonosný, totiž svátost sv.
pokání, skrze kterou padlým dobrodiní
smrti Kristovy zase se přivlastňuje.<<

Ve svátosti posledního pomazání
pak chtěl Kristus Pán ulehčiti nám boj
smrtelný a uděliti odpuštění hříchův, aby
i všecky zbytky hříchův i trestů nám
prominuty byly.

V katolickém kněžství pokračuje
Kristus ve svém trojím úřadě jako učitel,
kněz a král, aby čest a slávu Otce ne
beského mezi lidmi rozšiřoval a duše na
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spásu připravoval. Ústa kněží jsou ústa
Kristova, on mluví skrze ně; úkony
kněžské jsou úkony Kristovy, on působí
skrze ně; požehnání kněží jest požehnání
Kristovo, on žehná skrze ně; kdo přijímá
kněze, přijímá Krista, kdo kněžímipohrdá,
pohrdá Kristem.

St'átost stavu manželského konečně
jest obrazem tajuplného spojení Kristova
s církví, jak je byl naznačil sám Spa—
sitel, přítomen jsa svatbě v Kani Gali
lejské. Manželství katolické je takořka
církev v těle, v níž rodičům přináleži
jakási úloha kněžská, t. j. syny a dcery
Kristu Pánu získati, říši vykoupení na
příští pokolení přiváděti a pracovati na
vybudování velikého města Božího na
zemi. Tak církev naše na zemi žije a
tyje z obětí Kristovy na kříži, která se
opakuje ve mši svaté. Tato jest její
útěcha a posila, jeji chlouba a naděje
v životě tomto i pro život budoucí.

Kristus v nejsv. Svátosti oltářní při
tomný a neustále se obětující, zahrnuje
církev svou dary milostí &pomocí svou,
aby úkol svůj na zemi dobře prováděla,
a také jednou šťastně přidružiti se mohla
k církvi vítězné v nebesích.

A pod oltářem pozvédají členové
církve trpící duše v očistci ruce své.
k předrahé krvi Páně a spolu volají
k nám živoucím i k oslaveným bratřím
a sestrám v nebi: »Smilujte se nad námi,
smilujte se nad námi, alespoň vy, naši
přátelé, neboťruka Páně dotkla se nást
A oči jejich upřeny- jsou na Spasitele
na kříži, jenž předobrazem byl na poušti
hadem měděným, na nějž-li, kdo uštknut
jsa hadem jedovatým, s důvěrou pohlédl,
uzdraven byl. Tak i Kristus Pán na kříži
a v oběti mešní uzdravuje a vysvobozuje
duše trpící z muk očistcových, pakliže
my za ně rádi obětujeme oběť přesvatou,
a tak tyto trpící bratry a sestry své
vkládáme do dobrotívého a laskavého
Srdce Páně. Tak spojuje Kristus jakožto
hlava celé církve trojí její ratolest: církev
vítěznou s církví bojující a obě tyto
s církví trpící.

E'hle, jak tajemně jest říše živých, '
obcování andělův a svatých v nebi s pout
níky na zemi spojená v Kristu Pánu,
v Bohu všech! V něm maji obojí tutéž
oběť: církev vítězná »Beránka, který stojí
jako zabitýx (Zjev. 5, 6), církev bojující



pak má tohotéž Beránka, který snímá

lo

hříchy světa a jest onou čistou a usta— _!
' jest oslaviti Boha. Láska vtěleného Synavičnou oběti, o níž prorokoval prorok

Malachiáš, řka: »Od východu slunce až
na Západ veliké jest jméno mé mezi '
národy; a na každém místě slaví se a ;
obětována bývá jménu mému oběť čistá;
neboť veliké jest jméno mé mezi národy,
praví Hospodin zástupův< (Mel. 1, 11).

Obojí církev v nebi i na zemi má
tentýž pokrm, chléb andělský, po němž
všichni, kteří ho požívají, ustavičně baží
a jímž také zároveň ustavičně nasycení
bývají. Plni radostí čerpají obě z téhož
pramene božského Srdce vodu milosti.
Všude, kde Kristus v nejsvětější Svátosti
je, sestupují neustále andělé s nebes na
zemi, aby se Králi svému klaněli, jej
chválili a milovali. A plni jsouce úžasu
nad tak velkou láskou, s kterou dlí
Spasitel mezi lidmi, pějí jak na nebesích
před trůnem božské Velebnosti, tak na
zemi před tabernáklem onu píseň slavnou
a nekonečnou: »Svatý, svatý, svatý jest
Pán Bůh zástupův, nebe i země jsou
plny slávy a velebnosti Tve'!< A když
zase vstupuji zpět na nebesa, drží zlaté
misky, plné vůně, t. j. modliteb věřících,
těch, kteří v duchu a v pravdě k Bohu
se modlí; tyto vroucné modlitby, jako
zápal přinášejí andělé před trůn „božské
velebnosti a přednášejí Bohu potřeby
svých přátel na zemi žijících. A prostřed
nictvím andělů, svatých a světic Božích
a skrze neposkvrněného Beránka sestu—
puje samo milosrdenství Boží a milost
k nám, která nás těší, sílí, občerstvuje,
pomáhá a nebeskou nás naplňuje radostí.
Tak, abychom užili slov apoštola Pavla:
»Tak vstoupili jsme do města živého Boha,

-do nebeského .lerusalema, k množství
mnoha tisíc andělů, k církvi prvorozených,
kteří v nebesích zapsání jsou.<< Tak jako
Kristus Pán obojí církev, vítěznou i bo—
jující v sobě spojuje, tak spoj se i ty,
milý,čtenáři, s oběma v tomto společném
obcování s věřícími na zemi a vyššími
duchy chval Boha skrze Beránka, který
sám za tebe božské velebnosti veškerou
chválu, díky a smíření přináší.

Kristus Pán však spojuje v nejsvě—
tější obětimešní i církev trpící v očistci
s církvi jak vítěznou v nebi tak i s církví
bojující na zemi. 'Vždyť všecky tyto tři
církve jsou jednou církví v srdci Spa—

sitelově, všecky mají tentýž cil, všecky
mají tutéž milost a pomoc, všech úkol

Božího proniká nebe, zemi i očistec a sdě
luje se všem údům církve jeho i jednomu
každému zvlášť. Jelikož však duše v očistci

i žádných zásluh si dobýti nemohou ajen
skrze přímluvu jiných pomoci se dovol—ati
mohou, dal Spasitel v neskonale lásce
nám nejúčinnější prostředek, jímž jim
pomoci můžeme, totiž sebe sama v nej—
světější oběti mešní, abychom jej oběto—
vali atak je buď zcela vysvobodili, anebo
muka očistcová jim ukrátili.

Tak tedy se skrze krev Kristovu ve
mši svaté prázdni očistec a naplňuje
nebe a nám podává se nejsladší útěcha,
že jsme našim drahým trpítelům pomoci
mohli. Z toho, co zde řečeno, zajisté po
znáváme, jak krásnájest naše svatá ka
tolická, na trojí část rozdělená církev,
jejíž národové ustavičně v Ježíši Kristu
živě spojeni jsou. Oddíl bojující, nadšený
dobytým vítězstvím, kráčí hrdinně vpřed
a nových a nových dobývá si vavřínů
v boji s nepřáteli Božími a vlastní své
spásy a raduje se s těmi, kteří již po
sledního vítězství dobyli a šťastné do
domu otcovského se dostali, pláče však
a truchlí zároveň s těmi svými bratřími
a sestrami, kteří jestě trpí a jichž rány
hříchem zasazené posud zhojeny nejsou.
Láska, soucit, radost a modlitba spojují
všecky údy jedné veliké církve Páně a
u oltáře při mši svaté stojí celý tento
křesťanský svět jako jedna rodina před
Otcem.

Zde tedy u oltáře obcuj i ty, milý
křesťané, plný víry a lásky se Synem
Božím, s anděly a svatými, se všemi vě—
řícími církve na zemi a trpícími dušemi
v očistci. Zde jest pravý dům Boží a
brána nebeská.

Svatá Brigitta viděla jednou při
svatém pozdvihování, kterak se nebesa
pohybovala; slyšela překrásný zpěv, uvi
děla zástupy andělůakteří sestupovali a se
u oltáře klaněli, kdežto ďáblové s velkou
zlosti prchali. A když po sv. p0zdviho
vání Beránek Boží na oltáři byl, viděla
nesčíslné duchy blažené a duše svatých,
kteří všichni Chvalozpěvy neznámými
Boha oslavovali. '.Ifovšecko bylo však jen
stínem one chvály, kterou Beránek Boží
sám Bohu (.)tcivzdávál, ve kteréžto chvále



se pak všichni andělé a svatí spojili. Jak
velikyr tedy poklad mánie ve mši svaté
& jak málo si ho vážíme! Slavme vždy
tak tento nejsvětější úkon, jak jej slaví
svatí andělové a vyvolení Páně, &zajisté
naplnění budeme i my chválou a díku
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činěním ku Spasiteli, a za to olfídížíme'
útěchu, radost, milost plynoucí z nej
světějšího Srdce jeho. Přistupujme rádi
k oltáři Beránkové na zemi a on vezme
nás jednou do říše sve na nebesích.

Boh. f/e'ndí.

HLUBOKÝ ŽAL.

Národe drahý! Jak Tě různě tříští,
jeden den staví, boří zase příští,
každý “své heslo jenom správným vidí,
a proti druhým po úskoku slídí,
svůj prapor chce mít' každý první, hlavní,
ve sváru všichni jsou až ueunavuí...
táboru svému, vlastnímu chtí vlásti.

při tom však dobro všeobecné sklásti....
„Jiný at'- zhyne, nechce-li být? se mnou,

v taktiku mou ať všichni šíje sehnoul“
Kolik to vůdců, kolik je to taktik,
kolik hlav, tolik také různých praktik,
slepě se mnohý dává vášní vésti,
my:—zle,že jiní bloudí na rozcestí,

malé a velké prapory nám vlají,
všechny se chlubí, že nám spásu dají,
nedbají, že své ve plachetní lodi
milený národ bědami jen brodí,
mnohým i celá paluba již schází,
však oni přec, se jako hadi plazí.
by mnoho ještě svedli do záhuby..
Místo by dbali, jak nás vrahů zuby
sápají běsem, sami ještě smrtí,
vraha co koule mine, nerozdrtí

Pohled, náš statný, pohled Svatopluku,
jak Tvoje dítky ve výbojném hluku
osidla sobě, zábubu si předou,

Wa&&)

bratrské šiky proti bratrům vedou!
Kolláre, pěvče! Polabanů bolně
osudu želel's — a dnes obapolně
se vlastní bratři proklínají, sváří — -——-l

Tak se Tvé símě, slávský rode, zdaří?....
Smilujte Vy se, Apoštolé svatí,
vyproste milost, národní Vy kati.
Nemohli škodit' Vašich kroků nivám!

V plesu se v dobu probuzení dívám:
muž vedle muže, všichni v těsném šiku
zlomili vrahův oštěp, šípy, dýku,
jednotný cíl je všechny, všechny vedl ——

nepřítel strachy před svornosti zbledl... '
Dnes — pláči slzu: Milotů vždyť, zrádců,
právě tak hojně jako svatokrádců!
Nic není svatým, vše —- pověra pouhá...
nevěía šíří dlouhá., sáhodlouhá

teuata v drahé ve slovanské půdě....
k0ukol se daří

() želte, bratři,
odvratte ten osud,

ve slovanské hrudě....

všichni již jste dosud
zůstali věrni,
sejte jen lásku životem a slovem,
ati svorném v žití vlast rozkvete novém!

Tulme se k sobě at had. jak chce — syčí —
tak sp'lesá drahý národ holubičí....
tak bude silný pravou silou. vnitřní...
() pojď, ty hvězdo, bliž se Zoro jitřnílll

Jos. Al. Vlast-imil-Římský.

f..M$;*?Ari-g(')ěle



17

O dobrém úmyslu.
f .ndove vykládají ve svém báje
** sloví o vzdušné bytosti jmé—
'., nem Peri, která roznícena
“ byla touhou přijiti do ráje.

. " Vzchopila se a zaměřila tedy
v kraje ty; ale u bran rajských stojí
anděl, který'zabraňuje vstup všem ne—
povolaným; když Peri předstoupil před
něj se svou prosbou, odkazoval ho; když
neustále žebroníl, pravil anděl: »Jest na
světě dar, který otvírá brány nebeské;
jdi, hledej ho, až nalezneš, dones, a otevru
ti brány ráje. <<

Peri sletěl k zemi a hledal; vznášel
se nad opuštěným bojištěm; rek, který
vedl řady vojů do bitvy, zvítězil a zahnal
nepřitelevlasti, ležel těžce raněn, zbrocen

' svou krví na zemi a umíral; Peri za—
chytil poslední krůpěj plynoucí z jeho
Chrabrého srdce a nesl vítězoslavně
k bráně nebeské. Ale anděl nepřijal ho,
nýbrž nařídil, aby hledal dále.

Opět vznáší se Peri nad zemí, v níž
zuří krutá nemoci v osamělé chatě bdí
uplakaná matka nad ložem mileného jedi—
náčka; dítě se uzdraví, ale obětivá matka
zachytila nakažlivý zárodek bolestné ne
moci u jeho lůžka, klesá na lůžko,
z něhož dítě vstává a umírá v hrozných
bolestech; poslední vzdech a úder srdce
mateřského přináší Peri k branám raj
ským, ale anděl odkazuje ho: »Hledej
dále dar drahocennějši.<<

Smuten vrací se Peri opět na zemi,
mysli truchlivou rozhlíží se, zda podaří
se mu najítí vzácný klenot otvírající
'bráný nebes. V nedaleké zahradě hrá si
nevinné dítě a prozpěvuje radostné písně:
vtom, sly'š! donáší libý vánek večerní
z nedalekého kostela přívětivý hlas po—
svátných zvonů, zvoní se klekání. Dítě
zanechává hry, padá na kolena, spíná
útlé ruěky, pozdvihuje jasná očka k ve—
černí obloze a něžné rtíky šeptají zbožnou
modlitbu: »slnd'ěl Páně . .. Zdrávas
Maria! . .

Nedaleko ve stínu stromů stojí muž;
tvář jeho rozryta jest vráskami divých
náruživostí, hlava jeho v nepravostech
zcšedivěla, duše jeho jest rozervána, mysl
v noc hříchův pohroužena. Zkalene' oči
jeho spatří modlící se dítě ve vší nevin

Škola B. S. P. 1908.
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nosti a svaté zanícenosti; rázem obživují
se v něm zapadlé vzpomínky vlastního
mládí, před duševním zrakem jeho jeví
se svatý mír a klid, který hříchem ztratil,
ledová kůra kolem srdce jeho puká,
jímá ho žal nevýslovný nad ztraceným
životem, nad promarněnou milosti, a
v oku jindy chladném a tvrdém perlí se
hořká slza lítosti.

Tuto drahocennou perlu bere Peri
na zlatou misku a spěchá s ní k branám
rajským. A hle! čeho nedokázala ani
poslední krůpěj chrabrého srdce .aní
poslední vzdech obětavé matky, toho
dosahuje hořká slza pravé lítosti: Perimu
otvírají se jasné brány nebeského ráje.

Také. nám dal dobrotivý Bůh zde
na zemi prostředek, který otevře nám po
smrti brány nebeské a shromáždí nám
již tu na zemi poklady, klerých ani rez
ani mol nezkazí, ani zloděj ueukradne:
drahocenný prostředek je ten: dobrý
úmysl.

Věru, nemůžeme nového roku lépe
začíti, než úvahou, kterak v dobrém
úmyslu vše ku větší cti a slávě nejsvě
tějšího Srdce Pána Ježíše konati máme.

.t.+

Dvakráte v měsíci lednu připomíná
církev svatá první zázrak Krista Pána
v Káni ('řalilejské: na slavnost zjevení
Páně (6. ledna), kdy slaví se nejen pa
mátka svatých Tři králův, ale i pamětí
křtu Páně v řece Jordáně a prvního divu,
zázračné to proměny vody ve víno, a na
druhou neděli po svátku tomto, kdy čte
se ve všech kostelích odstavec písem
svatých (Jan 2, 1—11), líčících podivu
hodnou tuto událost.

Sv. Otcové a duchovní spisovatelé ne
záslužné skutky lidské srovnávají s vodou,
záslužné s vínem. »V potu tváře své budeš
jisti chléb svůj“ (Genes. 3), pravil Bůh
k Adamovi, proto právem srovnáváme
práci s vodou. Mnozí lidé přáli by si
moc proměniti vodu ve víno, aby říci
se mohlo: »Pojďte, kupujte víno beze
sl.říbra<<(Isaiáš 55, 1), ale jak proměníme
prostou vodu, vodu nezáslužných skutků
v čisté víno, skutků záslužných k životu
věčnému? Umění toto tak výnosné, po

2
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třebné, užitečné a důležité, je také velmi ;
lehké; je třeba jen dobré vůle, dobrého
úmyslu.

Dobry úmysl jest upřímná vůle vše,
'co činíme, jednáme, snášíme, mluvíme,
myslíme, podnikáme, činiti pro Boha, ke
cti a slávě Boží. Budiž pro Boha vše
vykonáno, volá zbožný křesťan počínaje
každé dílo, a mysl jeho tak jest pro
niknuta živou Věrou, že i skutek plyne
z ní, ztrácí takořka pozemskou povahu,
béře na sebe způsobu nadzemskou, a
ukládá se do pokladny nebeské.

šDo nebe nevchází nic nesvatého
(Zjev. 21, 2'7); do nebe nepřijímá se
niczlého, ale vchází tam jen to, co po—
svěceno je dobrým úmyslem, který dává
každému dilu pozemskému cenu pro
království nebeské.

»S Bohem počni každé dílo, podaří
se ti až milo,e říkávali naši zbožní před
kové, vyslovujíce tak nutnost dobrého
úmyslu.

Po celou noc pracovali apoštolové
na jezeře genezatském, ale ničeho ne
polapili; když pak na slovo Spasitelovo
roz—estřelisítě, zahrnuli takové množství
ryb, že ani sítě nemohly jich udržeti.

Rovněž marně se namáháme, skutky
naše nemájí ceny pro nebe; činíme-li
však vše »na slovo Boží,<< na dobrý
úmysl, nemine nás odplata na nebesích.

U. 1. (). G. D.; 0. A. M. D. G. po
divné písmeny ty vídáme často psány
v knihách, v klášteřích, v chrámích ře
holních; co znamenají?

Jsou to zkratky latinských hesel:
»Ut in omnibus glorificetur Deus,<< a
»Ad maiorem Dei gloriam,x t. j. »aby
ve všem oslaven byl Bůh a »K větší
slávě Boží.< Zlatá slova ta učinili svatí
Benedikt a Ignát Loyolsky', po nich pak
duchovní synové jejich benediktini &je
suité, programem svého života.“

Dle krásných příkladů těch máme
často za dne mysl svou k Bohu obraceti,
a Jemu dílo, které právě konáme, obě
tovati. Nenít' nad dobry úmysl před
každým jednotlivým konem vzbuzeny,
kdo tak činí, zařizuje život svůj dle
Srdce Ježíšova.

“»Květší slávě Boží,: toť nebeské
heslo, které velebně zní v pustinách ve
zdejšiho života, které nás probouzí z po
zemské ospalosti a připomíná pravy cíl

,—

nadzemsky': proto at“ zní neustále, at'
provází nás v každé hodině, při každém
skutku, při každém dechnutí.

Než člověk je tvor zapomenutlivy;
co pevné předevzal si nyní, zapomíná
v několika vteřinách. Proto je starobylým
obyčejem v křesťanských krajinách, vzbu
zovati aleSpoň jednou za den, nejlépe
z rána, všeobecný dobry úmysl; pojí—
máme tu pevné předsevzetí, že vše, co
po celý den mysliti, mluviti, konati
budeme, chceme ke cti a slávě Boží
podnikati.

Byť by pak slarosti pozemské sebe
více na nás doléhaly, tak že pod tíží
jejich nepomníme, co činíme, úmysl pů
vodní, že díti se má vše ku cti a slávě
Boží, trvá přece, jako olovo jedenkráte
vystřelené, třebas narazilo na překážky,
přece letí za cílem svy'm.

Neopomijejme nikdy spásonosnou
cvičbu dobrého úmyslu! Staří vykládali
si o kouzelném proutku, ktery nepatrny'm
dotykem mění vše, byť bylo jen prosté
železo, bezcenny kámen, měkké dřevo,
v ryzí zlato. Nám dán jest podobny
prostředek v dobrém úmyslu: skutky
bezcené, každodenní, pro zdraví tělesné
nutné, obrátiti v úkony záslužné k ží—
votu věčnému.

Život vezdejší až příliš skládá se
z úkonů, které nejsou ani dobrými ani
zly'mi. Nekonáme-li jich pro Boha, ne
dostane-li se jim dobry'm úmyslem vyš
šího posvěcení, ztrácíme tím velmi mnoho
zásluh pro život věčny', a z tisíce dnů,
které mnohy' člověk ztrávil zde na zemi,
zby'vá mu pro věčnost pouze několik
záslužny'ch hodin.

S božsky'm Spasitelem byli dva lotři
spolu ukřižování, jeden po levici, druhý
po pravici. Kříže jejich byly stejny, oba
byli těmiž hřeby na ně přibiti, v tuže
hodinu, na témže místě, za stejných
okolností. Ale přece nikde na světě ne
nalezneme většiho rozdílu; při stejnych
mukách a trápeních jsou zásluhy jejich
zcela rozlišné, poněvadž také úmysly
jejich jsou. rozdílny: jeden přijímá vše
ochotně z ruky Boží, obětuje ho jemu a
snáší jako zasloužený trest; druhy trpí
vše jen proto, že musí, jest netrpěliv,
rouhá se. Proto jeden stupuje s Pánem
do ráje, druhy umírá v zoufalství, jako
zavrženec.



Na dobrém úmyslu spočívá tedy;
velmi mnoho, posvěcujme proto celý
život svůj, všechny práce, jednání, slova,
myšlenky dobrým úmyslem. Jak velikyr
poklad zásluh pro věčnost můžem tímto
snadným způsobem získati!

Každodenně z rána při ranni mo—
dlitbě zasvěcujme sebe a všechny podniky
své Bohu; ale nezůstávejme toliko při
omto všeobecném dobrém úmyslu, ny'brž
častěji za den obnovujme ho, obzvláště
když počínáme důležitější práce, anebo
zabýváme se věcmi, které se nám za—
mlouvají, aby proto pro pouhou libost
nebyly od nás vykonány.

»Bud'to tedy že jíte, nebo pijete, .
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nebo cožkoli jiného činíte, všecko k slávě
Boží čiňte.< (I. Kor. 10, 731.) »Všecko,
cožkoli činíte ve slovu nebo v skutku,
všecko čiňte ve jménu Pána Ježíše,
diky činíce Bohu & Otci skrze nělum
(Koloss. 3, 17.)

* . *
>;

Nejsvětější Srdce Pánu Ježíše! Skrze
neposkvrněné Srdce Panny Marie obětu
jeme Tobě všecky modlitby, práce,
utrpení tohoto dne spolu se všemi
úmysly, ve kterých se ustavičně na

, oltáři obětuješ. Nejsvětější Srdce Pána
! Ježíše smiluj se nad námi! Svaté Srdce

Marie Panny, budiž naší spásou!
Dr. Bud. Zhdnšl.

Tys moje hvězda!
Tys moje hvězda v žití proudu
s bělostnou růží u nohou,
svou láskou moji bolest bojíš,
když lidé pomocí nemohou.

Tys moje hvězda v krušněm žití
tak volá k Tobě chvějný hlas,

'svou láskou mírníš moje boly
a v srdce vléváš čistý jas.

Tys moje hvězda, volám k Tobě
a hlas můj v šeru nočním zní,
6 Maria, buď se mnou vždycky,
at duše v hrudi neteskní !

Tys moje hvězda v žití proudu
tak volám k Tobě Máti, já,
dej sílu mě, at všecky boje
překonám v jméně „Maria!f'

Večer.

jsou husté mlhy v dolinách
a rosné perly na horách,
jsou pusté stromy na pláni
a z vísky slyšet klekání.

Žal krutý bouří v prsou mých,
na tváři utkví bolný smích,
a krajem zvoní klekání,
žal krutý s duše rozhání.

Ha nebi luzné hvězdy svit
mé vzpruží myšlenky i cit,
pospíchám k bílé kapličce
ve sladkou náruč, k Matičce.

H ještě zvoní klekání,
má duše pěje v plesám',
mé oko žárným leskem plá,
ret šeptá: „Five Mariat"

Jím-ic Kadlddkovd.

(\L



Velká přípověd božského. Srdce Ježl
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IVsova.
Potěšující novina křesťanskému lidu.

Dle P. Jos. Hiitlcnschwíllera S. J podává P. „Em. Kubíček S. J.

Předmluva spisovatelova.
Mnohé jsou přípovědi, jež božsky

Spasitel dal bl. Marii Markétě Alacoque
pro ctitele svého nejsvětějšího Srdce;
nejvíce však potěšuje ona, která dobrou
smrt slibuje, jestliže po devět prvních
pátků vměsících nejsvětější Svátost hodně
přijmeme s úmyslem božskému Srdci
zadost učiniti za spáchané urážky. Pří
pověď tato pro velikou milost nazývá
se velká; svatá přijímání jmenuji se,
jelikož jest jich devět, jakož i pro jejich
účel, milostná novena.

Lid konává tuto pobožnost teprve
v posledních desítiletích; a právě proto
mnozí podezřívají pravost tohoto zjevení.
.Jak je to možno, tak- mnozí se tázali,
že tak neobyčejný projev láskyr božského
„Srdce zůstal neznámým veřejnosti, ba
že téměř 200 roků byl nepovšimnut a
zapomenut.

Takové myšlenky nedůvěry zažehnati
jest cílem následujících vysvětlivek. Za
roven rádi bychom také aspoň poněkud
k tomu přispěli, by také v našich kra—
jinách tak veliky' projev přízně Spasite—
lovy více než dosud byl oceňován; neboť
jednak zvláštním leskem osvětluje mi—
losrdenství božského Srdce, jednak jest,
dobře—lise mu porozumí, bohaty'm pra
menem horlivosti v dobrém.

Obsah:
. Jak zní velká přípověď?
. Dějiny její. ,

Velka přípověď jest hodnověrna.
. Pranr smysl velké přípovědi.
. Jak přijal lid velkou přípověď?
. Příklady dobré smrti.
. Jak nutno přípověď lidu vyložiti?“C“-319.035?—

1, Jak zní velká přípověď?

Velká přípověd'jest právě tak stará,
'jako ostatní zjevení bl. Marii Markétě

Alacoqne, žákyni božského Srdce, uči
něná; je tudíž i její účel, lidi naplniti
láskou a zbožnosti k božskému Srdci.
l_loslovně jest obsažena v listě blaho

slavené, zaslaném matce de Saumaisc,
představené kláštera navštívení v Dijoně.

Tato paní, vynikající velkou zku
šeností v duchovním životě, byla asi
6 let představenou blahoslavené Markéty
v Paray-le-Monial (1672——1677);poznala
tudíž jejího ducha velmi důkladně.

S počátku nedůvěřovala, jak také
opatrnost kázala, tomu, co jí mladá
sestra označovala jako hlas nebo rozkaz
Páně. Avšak pravá a důkladná ctnost
její poddané, jakož i úsudek zkušeny'ch
vůdců v duchovním životě, zvláště cti
hodného P. de la Colombiera, přesvěd—
čily ji o tom, že Pán Bůh sám v Markétě
působí divy milosti. Od onoho okamžiku
byla jí ochrankyní a také dala se na
dchnouti pro pobožnost k božskému Srdci.
Ba i po svém odchodu z Paray byla
M. de Saumaise nejvěrnější přítelkyní a
rádkyní blahoslavené, kdežto Markéta
bez obalu sdělovala jí v četny'ch dopisech
svá tajemství. Tento poměr se utvářil
ještě důvěrněji po smrti bl. P. de la
Colombiera, jelikož matka de Saumaise
byla Markétě na pomoc od Pána při
dělena, aby s ní rozšiřovala pobožnost.
k božskému Srdci.

V jednom z těchto důvěrnych listů
Markéta vypravuje své mateřské přítel
kyni zcela jednoduše a prostodušně, co
se jí jednoho pátku přihodilo:

»Jednoho pátku za sv. přijímáni
Pán mluvil k své nehodné služebníci,
nemy'lí-li se, takto:

Z nesmírného milosrdenství svého
Srdce slibuji Ti, že všemohoucí láska
mého Srdce udělí milost kajícného konce
všem,. kteří devět měsíců po sobě o
prvním pátku nejsvětější Svátost oltářní
přijmou; nezemrou v nemilosti & ne—
zaopatřeni, jelikož mé božské Srdce
bude v posledním okamžiku jejich jisty'm
útočištěm.<< _

Bohužel rukopisu bl. Markéty ne
máme již. Veškeré dopisy blahoslavené
na M. de Saumaise-byly až do revoluce
francouzské 1792 v klášteře Dijon ucho
vány, ale později zmizely a nevíme kam.



Je tedy nutno řiditi se opisem listu, jenž
nyni jest v klášteře Paray—le-MonialJ)
List datován vkvčtnu 1688; zdaž správně,
není také jisto. _Aspoň»LetOpisy kláštera
dijonskéhOa (str. 1-16), které část onoho
listu uváději, praví, že jest psán po roce
1689. Bl. Markéta vynechávala ve svých
dopisech datum.

Kdybychom neměli jiného textu než
právě uvedeného, hodlajíce zkoumati
hodnověrnost velképřípovědi, tu bychom
asi se svy'm důkazem mnoho nepořídili.
Není sice dosud dokázáno, že spisy blaho—
slavené Markéty byly podstatně pozmě
něny. »Pokud mi bylo lze se přesvědčitix
_—piaví P. A. Hamon, jejich nejlepší
znalec ——»nikdy nebyla podstatná idea
nebo událost pozměněna; nikdy nebyl
také původnímu textu jiny přidán. <=)
Mimo to možno také jako důvod přidati.
že zvláštní péče byla věnována opisům,
aby tak důležité zprávy nebyly zkomo—
leny. Nicménějest jisto, že si opisovatelky
dovolovaly častěji menší nebo větší změny
ve slohu; neboť bl. Markéta psala fran
couzsky nedokonale, mnohdy i chybně.
Proto není aspoň obava vyloučena, že
původní znění snad přece poněkud bylo
změněno.

Na štěstí však jsou ještě dva jiné
záznamy, které nám umožňují pravost
onoho listu zkoumati.

Jeden jest v životOpise blahoslavené,
psaném vrstevnicemijejími, sestrami Fran
tiškou Rozalií Verchěre a Rozalií Péronne
de Farges. Obě byly novíckami blahosla
vené a tudíž z vděčnosti snažily se po
drobný životopis své bývalé učitelky se—
staviti z jejích slov a dat a sice v takové
formě, která se liší ode slov nahoře
uvedenych jen nepatrnými maličkostmi.
Sestry psaly kolem 1.1714, tedy v době,

)Jak písmo ukazuje, opis jest psán touž
rukou, jako většina dosud zachovaných listů
blahoslavené.

*) Études Revue fondée en 1856 etc. 1903,
l. 2, p. 855.
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kdy původni dopisy bl. Markéty a matky
de Saumaise byly ještě po ruce a kd\
se spolehlivost údajů jejich dala ještě
snadno vyšetřiti; jednotlivé kláštery totiž
řádu Navštívení se navzájem čile stýkaly.
Zvláště údaje o velké přípovědi bylo
možno tím snadněji s původním textem
srovnati, ježto se slavnost devět prvních
pátků, jak lze dokázati, v řádě již ují
mala. Tak na př. víme, že M. Aloisie
Jindřiška de Soudeilles, velká ctitelkyně
blahoslavené, pětkrát představenou klá—
štera Navštívení v Moulins, začala v témže
klášteře pobožnost devíti pátků v lednu
roku 1714. Nemohla jí však dokončití,
nebot zemřela 24. dubna téhož roku
svatou smrtí.')

Třetí text velké přípovědi nalezl
roku 1902 již zmíněný A. Harnon.
Našel totiž v soukromé knihovně pana
Jos. Dechelettea v Bounne druhyr Opis
citovaného před tím listu bl. Markéty.
Shoduje se s oním do slova a sice právě
na těch místech, o něž se nám jedná.
'loliko hlavní věta o smrti změněna jest
ve vedlejší. Datován jest 13. října 1687
nebo 89; posledních číslic nelze čísti.

Hamon se domnívá, že se forma
tato původnímu listu blahoslavené nej
více přibližuje, jelikož obyčej Markétin
byl jednotlivé části věty co nejužeji spo
jovati. »Ostatněc —--—tak právem dodává

4-»málo na tom záleží. Nám stačí úplně,
že se ony tři texty v. hlavních věcech
ničím neliší; nepatrné různosti zvyšují
jen váhu souhlasu . . . Možno tudíž tvrditi
--—a sice tak, že ani sebe přísnějšímu
dějepisci nic nelze namítati — že theo—
logové právo mají odvoditi z listu z r. 1688
všechno, co jim dle “vědyjejich odvoditi
možno, pro větší útěchu křesťanských—
duší a pro větší čest božského Srdce.
Onen text má pro nás zcela takovou
cenu jako originál. (P. d.)

_l—)—Études 1903, t. 2, p. 857.
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Život křesťanů v prvních třech stoletích.
Píše člen představenstva diecesního konviktu v Mladé Boleslavi.

V dolechJ)
Doba mučednická byla třístaletou,

obdiv vzbuzující válkou. Na jedné straně
stáli pohané s mocí nenávistí a krutostí;
na druhé straně stáli křesťané se žádnou _;
jinou zbraní,

tom skýtají doly, do nichž křesťané hro—
madně byli odsuzování.

Víme, že Rímané byli mocným,
umění a nádheru milujícím národem; na :

.s \ěřících oné doby.dlouholeté války, jež téměř bez přestávky
po staletí vedli, na vynalézavá hýření,
jimž jak ve veřejném tak i v soukromém
životě holdovali, potřebovali nesmírných
pokladův. Tyto byly z celého světa do
váženy; dílem bylypodmaněným národům
uloupeny, dílem v útrobách země vy

hledávaný & vydobývány. K tomuto cíli
otevřela římská vláda četné doly; nej—
slavnější byly na ostrově Sardinii, na
Chersonésu (dnešním Krimu) a v horním
Egyptě. Kromě toho byly ještě kamenné
lomy v severní Africe, Palestině a Řecku,
kde se dobývaly drahocenné druhy mra
moru, které jakožto sloupy, římsy a
sochy nádherné světovému městu ozdoby
dodávaly

Ku pracím v dolech užíváno 5 po
čátku otrokův a válečných zajatců, po—
zději však s obzvláštní zálibou. křesťanů,
ježto tito za nesprostší a nepodlejší lidi
byli považování. Tisícové byli proto ža
lařování, mučení a útrapy přetrpěvše ku
pracím v dolech odsuzování. »Ad metallax
(do dolů) zněl krutý rozsudek; takový
život byl strašnější než nejhroznější smrt;
bylot to pozvolné odumírání za nevý
slovných útrap. Kdo jedenkráte s okovy
na rukou do hlubin sestoupil, ten ne—
spatřil nikdyjiž jasných paprsků denního
světla; nemilosrdnými dozorci při nej
nuznější stravě k nejtěžší práci nuceni,
všelikého oděvu zbaveni, zimnicí zmítáni,
tvrdou půdu pro těch několik hodin od

počinku, jehož nešťastníkům dopřáváno,
') Ukázka tato jest výňatek z objemnějšího

díla, spracovaného dle »Das Leben der ersten
Christen in den ersten drei Jabrhunderten.:
32 Katakombilder. Von Ft Proschwitzer, bisch.
Vícariatssecretitr etc. in Niederhof.

leč se zbraní pravdy a ;

milosti, lasky a trpělivosti. Svědectv1 o ; mysleti; podporovali je modlitbou a al
, mužnou.
ínašim zrakům, pozorujeme—li

' ostrově Sardinii.

za lůžko majíce, vlekli svůj život, až
jich smrt z jejich útrap milostivě vy
svobodila. Pranepatrný počet vydržel
tvto útlapy do třetího roku; \ětšina
podlehla již v prvních měsících.

Že věřící také těmto neštastníkům
veškeru svou lásku věnovali, dá se snadno

Dojímavé obrazy naskytují “se
útrapy

vyznavačů Kristových a účinnou lásku

Sestupujemey do hlubin dolu na
Z dáli již zaznívají

k nám duté údery, jimiž olovo a jiné
kovy od tvrdých skal se odštěpují. Vidíme
sta a sta bledých. vychrtlých postav,
nejnutnějšími hadry oděných přít těžké
práci. 'lu stojí někteří kolem mocného
ohně, zakalujíce a ostřiceželezné nástroje,
jež se při zpracovávání tvrdého kamene
tak rychle otupují; tam zase mnozí sekají
vší silou do obrovského balvanu, chtějice
ho od srázné stěny odtrhnouti; tam zase
jiní odvalují nalámané rudniny na po
sunovacích karách, chtíceje na povrch
dopraviti. Ach! práce tak namáhavá a

? síly tak chabé, jen jedinký okamžik se

: Asie, do hornaté Cilicie,

pozastaví, by dechu nabrali, čerštvých
sil načerpali, by s těžkým břemenem
dále ku předu dospěti mohli.“Jen jedinký
okamžik »—--než v tom již zasviští železem
pobitá hůl dozorcova na zádech dělníkův
a proklínáním a nadávkami žene je
v započatou práci. Tichounký povzdech
splyne se rtů nešťastníků — sotva sly
šitelně zašeptají jméno Ježíš — tajně
znamení kříže učiní — a již s napjetim
veškerých sil valí balvan dále.

»Nepochopuji ty chlapy,<<bruči po
hanský“dozorce, »jsou téměř vyhladověli,
ranami polostlučeni, ale oni drou se jako
soumaři, ba ani úst neotevrou, okusili-li
holele Ach, jistě by tomu byl porozuměl,
kdyby byl znal křesťanské náboženství a
moc nejsvětějšiho jména Ježiš, jež pra—
cujícím a obtíženým trpělivosti, vytrvalosti
a síly dodává, i to nejkrutší pro Boha
trpělivě snášeti.

Přenesme se nyní v duchu_ do Malé
jež Rímanům



rovněž poddána byla; těsně průsmyky
vedou do horských, na vzácné kdysi
rudy velmi bohatých roklin. Zde kope
se obzvláště porfyr, krásně skvrnitý,
nachově červený kámen, jenž ve staro
"věku vysoko ceněn a ve sloupy a jiné
umělecké předměty byl zpracováván.
Tam do dolů cilickych bylo na sta kře—
sťanů odsouzeno, aby vzácný, s křemenem
smíšený kámen, jehož se tu v hloubi
hojné nacházelo, doby'vali.

Jest poledne; dělníkům dopřáno
kratičkého odpočinku, i pojídají hltavě
suchý, jim podany chléb. Než hle! tu
pohybuje se lesnym údolím horsky'm
průvod; pod dohlídkou vojáků přibližuje
se k dolům zástup nešíastníků; je to
130 zajatců, vesměs křestanův; pravice
jednoho každého jest připoutána k levici
sousedově; všichni jsou bledí a vychrtlí
dlouhy'mnamáhavým pochodem: všichni
chaby'm stoupají krokem.

Odpočívajíeí dělníci zvedají se, by
pozdravili své nové spolutrpitele; vždyť
jsou to jejich bratří, kteří jako oni svě
dectví víry a lásky pro Ježíše vydali.
Křesťané pozdravuji se vespolek slzami
a kusy'mi slovy, jež více praví než by
nejdelší řeči vysloviti dovedly.

»Co to vidímíh zvolal po tomto
němém pozdravu dojat jaky's stařec, který
již dlouho v dolech žil, »vy všickni máte
pravé oko vypíchnuto nebo vypáleno?!<<

»To stalo se na rozkaz císaře
Maximina, jehož jmenuji božsky'mle od—
větil jeden z nově přibyly'ch.

»Hleďte,<< pravil jiny, »my všickni
kulhámc; abychom nemohli prchnouti,
přeřezala aneb přepálila nám pohanská
krutost šlachy na levém kolenním kloubu !c

»Což nebylo na tom dosti,“ zvolal
slzami dušeným hlasem stařec, »že vás
v tato místa bídy vypověděli; bylo ještě
třeba vás tak zkomoliti?<<

»Trpíme s radostí; odvětil jeden
z křesťanů, »Kristus jest náš život!:

»Necht vám tedy ten váš'Kristus
pomůže, může—lila vzkřikl pohanský do—
zorce, jenž mezitim s vojáky doprováze—
jícimi zástup rozmlouval a s napřaženym
bičem rozehnal křesťany. _

Zatím odehrála se veledojímavá scéna.
.laky's křesťan nalezl mezi nově přišlymi
dobrého a drahého známého; byl to
Camillus, syn jisté vznešené římskérodiny,
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ve které onen, jménem Cassius, byval
druhdy otrokem, později však po obrácení
rodiny byl propuštěn a požíval práv jako
každyr jiny člen rodiny. Nyní shledali “se
opět oba, vzdáleni od vlasti, v cizí zemi,
oba pro vytrvalé vyznání své svaté víry
ad metalla odsouzeni, odsouzeni ku
práci v dolech!

S bolestí pozdravil Cassius svého
bývalého pána, nyni svého bratra v Kristu
a nového spolutrpitele.

Utrápená tvář ušlechtilého jinocha
se rozveselila a bolny úsměv rozhostil
se na jeho zmořeném obličeji.

»Tedy přece nalězám útěchu v zemi
vyhnanců,< pravil, bývalého otroka
objímaje.

»Ach, vznešený pane, < bědoval
Cassius, »na tomto místě ty dlouho ne
vydržíš; tvoje útlé tělo v brzku podlehne
namáhavé práci!<

»Jak Bůh chce,“ odpověděl Camillus
a jeho zraky zazářily; »on dopřál mi té
milostí, abych mohl jeho svaté jméno
vyznati před lidmi; snad propůjčí mi
milost ještě větší, bych dovedl pro něho
zemřítila

»Než jak hrozné to útrapy před
cházejí smrt na tomto místě!<< zvolal
Cassius; »než,s dodal, >;chci pro tebe
učiniti co možno; vynasnažím se, abys
mi byl ty při práci přidělen & eo
budu moci, to vykonám za tebe!<<

»Ty dobrá duše,: odpověděl Camillus
dojat, »vždyť ty sám úpíš pod břemenem
práceh

»Já jsem silnější konstrukce nežli
ty a práci zvyklyg: odvětil Cassius;
»mimo to k tobě se pohanská spravedlnost
k'rutěji zachovala než ke mně; já mám
obě oči a zdravé nohy!<

»Přes to však nesmim takové oběti
od tebe přijmouti,<< pravil jinoch.

»O, nemluv o oběti,“ odpověděl
byvaly otrok, »jsem tobě a tvojí rodině
věčným dikem zavázán; vždyť jen vámi
dosáhl jsem milosti pravé víryh

Malym peněžitym darem dovedl to
Cassius tak zaříditi, že mu dal dozorce
zajaty'ch Camilla za společníka v práci;
s neobyčejnou vytrvalosti vzal na se nyní
největší díl práce, kterou oba za den
vykonati musili. Chtěl—lidozorce slabého,
útlého mladíka ranami holi do práce
poháněti, vrhal se Cassius mezi ně a



na svých bedrách zachycoval
rány, jež onomu byly určeny.

Tak to šlo po několik týdnův, až
konečně přece síly svatého jinocha byly
vyčerpány —- bez vlády sklesl mezi ka—
mení a rány dozorcovy, jež ho Opět
probuditi měly, učinily konec jeho životu.
Oběť byla dokonána ——bylo o jednoho
mučedníka na zemi více a o jednoho
vyvolence tam nahoře na nebi. Mrtvola
byla červeným porfyrovým kamenem za
házena, ale v noci od křesťanůvyzvednuta
a dle křesťanského obyčeje ve skále po
chována. Písmena CamillusM. (Camillus,
mučedník) označovala místo, kde svatý
kmosvědek, vzdálen vlasti, očekává
slavného jitra vzkříšení.

»Hle, jak se vespolek milují,a tak
praví pochvalně Skutkové apoštolští o
prvních křesťanech. A tato slova svatého
Písma byla by se také mohla napsati
o dolech, o tomto místu muk vyznavačů
Ježíšových.

„ Jiný obraz-' Mezi mořem Azovským
a Cernym leží poloostrov Krím, u Římanů
('.hersones zvaný; tenkráte byl to pustý
ostrov.
znamenitého jakéhos zajatce — byl to
papež Klement, blízký příbuzný císaře
Domitiana, žák a třetí nástupce svatého
_Petra, ze vznešeného římského rodu
Flaviův. Tento muž přivedl mnoho po
hanů, zvláště při císařském dvoře, ku
poznání Krista. Když o tom císař Domitian
byl zpraven, rozkázal svatému biskupu
obětovati bohům a kdyz tento tak učiniti
odmítl, poslal ho na ostrov (3,hersones
kam právě kolem 2000 křesťanů bylo
vypovězeno, jichž zde k dolování, lámání
kamene a podobným těžkým pracím
bylo používáno.

Také svaty Klement musil podobné
práce vykonávatí. S počátku zdály se
mu příliš těžkými, poněvadž jim nebyl
zvyklý; utěšoval se však sám tou vzpo
mínkou, že jen pro Krista k takové
lopotě byl odsouzen. Mírnýmí a jímavými
slovy povzbuzoval ostatní spoluzajatce
k trpělivosti, uváděl jim na mysl tu čest,
iíž jim dopřáno pro Krista trpěti, a po—
ukazoval na vznešenou odměnu, jíž se
jedenkráte v nebi nadíti mohou.

Pro křesťanybylo to velikou útěchou,
míti tohoto svatého papeže mezi sebou.
.ledenkráte panoval na ostrově veliký

pádné

Jednoho dne přivezla tam lod'
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nedostatek pitné vody; ubozí křesťané
byli proto nuceni při těžké práci ještě
hroznou žízeň snášeti. Svatý Klement
vyzval je k důvěryhodné modlitbě. Za
modlitby viděl, tak vypravuje legenda,
v nepatrné vzdálenosti státi beránka,
jenž pravou nohu vyzdvihl, jakoby jeho
pozornost někam obrátiti chtěl.

Svatý biskup chopil se motyky, za
kopl na místě, kde beránek stál ——a hle,
bohatý proud stříbrojasné vody vyřínul
se z půdy, jež zmučeným křesťanům
žádoucího poskytla občerstvení. Událost
tato způsobila, že pohané na ostrově se
v hojném počtu na křesťanství obraceli.

Když pověst O tom císaři do Říma
byla donesena, poslal krutého úředníka
Ausidiana na Chersones, aby křesťany
od víry odvrátil a sv. Klementa popravil.
Ausidian dal svatému biskupu připevniti
na krk kotvu a jej do hlubin mořských
vrhnouti, aby se křesťanům ničeho z jeho
těla aneb z jeho oděvu nedostalo. Když
svatý Klement byl již mrtev, ustoupilo
moře tak daleko, že křesťané suchou
nohou až k tomu místu jíti mohli, kde
tělo svatého mučedníka odpočívalo. Byl
na ostrově pochován a později za papeže
Mikuláše 1. (858—867) od svatých apo
štolů slovanských Cyrilla a Methoda do
Ríma donesen & tam v chrámě k jeho
poctě za Konstantina zbudovaném
uložen. _,

Vraťme se nyní z těchto výletů,
které jsme v duchu, chtíce útrapy a
vytrvalou trpělivost vyznavačů Ježíšových
poznatí, do dolů starého Ríma podnikli,
opět do Říma a přesvědčme se, že se ne
nedostávalo lásky a soucitu, ba účinné
pomoci oněm nešťastným bratřlm mezi
tehdejšími křesťany.

Jest velikonoční slavnost roku 303.
Věřícíoslavovali v chrámu, zvaném sva
tého Pudenta, vzkříšení Páně; přese
všecka pronásledování byl značný počet
nově pokřtěných do církve přijat. Biskup
Marcellin použil povznesené nálady
shromážděných, chtěje jim bídu bratří
v dolech strádajících na srdce vložiti.

»Bratři,<<tak promlouvá, »vy víte,
že dnové jsou zlí; peklo zuří proti církvi
Kristově; každý den nových vyžadm'e si
obětí. Blaze jim, bratřím našim; dobrý
boj bojovali, běh dokonali, víru zachovali;
jim složena jest koruna spravedlnosti,



kterou jim dá Pán, spravedlivý soudce.
Pamětlivi buďte též oněch, kteří sice
ještě běh nedokonali, ale svědectví víry
vydali, pamětlivi buďte svých trpících,
v dolech pracujících bratři. Velice ne
utěšené zprávy podali mi poslové, kteří
spojení mezi námi a oněmi nešťastnými
bratry udržují. Sténají v okovech, jež
nikoli kovář, nýbrž jediný Bůhrozepne.
Nedostává se jim lůžka, jich tělu potřeb—
ného ošetření; na holé zemi roztažený
odpočívají prací vysílené údy; ani vody
jim není dopřáno k obmytí špíny, jež je
na tomto místě pokrývá. Spoře jim chleba
podáváno, nedostává se jim oděvu,
kterým by se proti mrazu chránili, a
rány a ústrky nejhrubšího druhu jsou
jich denním údělem.') Smilujte se, drazí
bratří, nad těmito ubožáky a zmírnětc
jejich bídu almužnou. Vždyť ,almužna
pokrývá množství hříchů', jak Písmo
svaté praví, ,a zachraňuje před smrtí“
(Tob.12, 8); dávejte tedy dle možnosti,
by ctihodní vyznavači v dolech vaši
milosrdností byli osvěžení, ve víře stálými,
v útrapách trpělivými zůstali a za nás
svou mocnou přimluvou u Boha oro
dovalilc

Tak promlouval biskup a slzy, jež
se z očí jeho posluchačů řinuly, svědčily,
jak mocný ohlas slova jeho v jejich srdci
nalezla. Jáhnové, jimž byla svěřena
v církvi péče o chudé a nuzné, obcházeli
nyní ve shromáždění a přijímali almužny,
jež křesťané neobyčejně štědře v jejich
ruce skládali.

Peníze a drahocenné šperky ze zlata
a drahých kamenů byly biskupu ode
vzdáváný; srdečnými slovy poděkoval
tento věřícím, dříve nežli je s obvyklým
požehnáním »Pax vobislx (Pokoj s Vámi!)
propustil.

_ .liž následujícího jitra vzdálili se
-z nima dva jáhnové a odcestovali na
lodích při břehu zakotvených, jeden na
Sardinii, druhý na Chersones. Jejich pří
chod byl vyznavači Kristovými netrpělivě
očekáván. Bohaté dary peněžité byly
ihned rozděleny, za něž nový oděv po
řízen,výživnějšístrava opatřena, a dozorci
ziskani býti mohli, by alespoň na ně
jakou krátkou dobu vůči ubohým za—
jatcům milosrdněji si počínali.

Zároveň s tělesnou almužnou při

[) Líčení toto vzato ze sv. (?ypriana (ep. 78).

nesli jáhuové ubožákům také duševní
potěchu: posilu ve víře a ujištění, že.
církev bez přestání za ně se modlí.
A iáhnové zase přinesli křesťanské obcí
v Římě vřelý dík vyznavačů Ježíšových
za útěchu, které jim v bídě a útrapách
poskytli. A tak uprostřed běd a útrap
svíjela křesťany páska lásky, oné lásky,
kterou Kristus sám na zemi přinesl,
pěstoval, a známkou svých učedníkův
učinil. >Potom poznají všickni, že jste
mými učedníky, budete—li se vespolek
milovatic (Jan 13, 35), tak nás ujistil.

(r. d.)

— ští ští ští

5536333?ást-Šatní..
C&CW

.'“ ooc'alzichly sosny,

' » Š černou hlavupozvédají k nebi:
naslouchají,
potůček jak
hupká vesel žleby.%?

Ve hnízdečku Noční můry
ku ptáčeti otvírají
přítulí se jiné: soví svoje oči -—
svorně vezdy na jedli tam
ve zpěvu den smrtihlav se
veselém jim mine. v nevrlosti točí...

Vánek V nebo

našeptává.
nové jim zas písně:
jedněm čilou
švitořivost,

druhým zvuky tísně.

Z mechu třásně

vystupuje
čistá nebe rosa.

z houští pyšně
vykračují
jelen, srnka »„

Luna svými
s. jiskerkami
jde si na procházku:
rak k ní vzhůru

pokukuje
sedě na oblázku.

Jenom lípa
za dědinou
smutně hlavu sklání:

je prý stará ——
ostří břitké

' . chystají si na ni!

Al. Vlastimíl-Řúnský.
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Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIANannnncna.

]. Žebrák.
Obrázek z missíí indických

Jako všude — píše jistá. missijní
sestra --—tak jest i v pohanských zemích
dosti lidí, kteří celý svůj život 0 Boha
se nestarají, jenom světu slouží, ale na
konci svého života, osvícení milostí Boží a
vedení neskonalým mílosrdenstvím Božím,
k poznání pravdy přicházejí.

Bylo to 25. března minulého roku.
Venku všecko se zelenalo a kvetlo. Vůně
balsámová vystupovala z pestrých květin,
kterými si tichý větýrek pohrával. Tu
přišel ke dveřím naší nemocnice vysoko—
rostly' Hindu. Bídné cáry, které měl na
sobě, byly samá špína. Přes to vykračoval
si, jakoby se mu celý svět měl kořiti.
»Jak se jmenuješíhc tázali jseme se.
»Anamalay.<< ——»Které kastě náležíš?<<

»Kastě vojínůc, pravil a nadul se
pyšně jako král. »Jsi bezpochyby
chud; jaké pak řemeslo provozuješ?<
»Zádné; jsem žebrák. <<

To se dobře shoduje, pomyslila jsem
si. Právě ve světnici mně svěřené jest
žebrák z tétéž kasty. Budou se hoditi
k sobě. Anamalay byl přijata oba žebráci
byli za krátko dobrými přáteli.
Rayapen, tak se jmenoval druhý žebrák,
vyučoval svého druha v náboženství kře
sťanském: ».lestjenomjeden Bůh, stvořitel
nebe 1země. Brahma, Višan a Šiva, naše
indická trojice, jest jenom bájkou. <<——
»O, v dřívějších dobách věřil jsem sku
tečně v tyto bohy,: tvrdil Anamalay,
jemuž se řeč mnoho nelíbila, když jsem
bylještě mlád, cestoval jsem do Benares')
a koupal jsem se v posvěcených vodách
řeky Gangu. Později byl jsem ještě horli
vější. Putoval jsem ke chrámu Šivy a
vykonal jsem svou pobožnost ve svatyni
bohyně Ampurny, patronky to žebráků,
neboť už tehdy náležel jsem tomuto ctí
hodnému stavu. Na blízku kostela spatřil
jsem mnoho lidí. Když jsem se tázal, co
se tu děje, zavedli mne kjakési studni.
Bylo mi řečeno, že ti„ kteří tam svůj
obraz uvidí, když slunce do ní svítí,
během šesti měsíců musí umřítí. 'l'ehdy

]) Benares jest posvátné město Indů.

Petr '

mně velmi málo na tom záleželo, zda
umru čili nikoliv. Nicméně podíval jsem
do zázračného zrcadla &uviděl jsem se
v něm do polovice. Uplynulo šest mě
síců, rok, šest let, dvacet let a já. dosud
ještě žiju. Ach, co jsem viděl za svého
živobytí všelijakých pošetíly'ch pověr!
Nyní jsem zmoudřel a nevěřím už na
nic, _ani na Brahmu, ani na Višnu, ani
na Sivu.<<— »Tím více tedy; namítal
horlivý jeho katechista, ——--»měl bys
věříti v jednoho Boha křestanův.<< -»—»llž
je dobře! O tom můžeme mluviti jindy.<

Oba přátele hovořívali spolu od rána
do večera a od večera do rána, žvýkali
Spolu tabák, zkrátka byli nejlepšími
přáteli. Později začal Rayapen zase mlu
viti o náboženství. »Ježto víš, že jenom
jeden Bůh jest, musíš se naučití také
jeho přikázáním. První zní: V jednoho
Boha věřitibudešx »Já slyším, milý
příteli, já rozumím. Než otom můžeme
mluvití později. Zatím bavme se nějakým
jiným, zajímavějším předmětem. Vypravuj
mi jednou o svém žebráckém životě. Vy—
nesl ti mnoho?x __. »Ovšem, neboť bych
jinak nebyl při něm vytrval. Milionářem
jsem se ovšem nestal, ale to nebylo ani
mým přáním. Mám-li každý den aspoň
hrst rýže k jídlu, jsem úplně spokojen.

. Někdy našel se také někdo, jenž mi da
roval stříbrňák. Jindy bylo se mi spo
kojiti měďáky. Viděl jsi už mě pěkné
úspory'h Rayapen vytáhl z mišku pěknou
rupii (asi 3 koruny) a nechal jí na slunci
se třpýtítí. »Rupieh— zvolal Auamalay.
»Jak jsi bohat! Kéž bych měl také tolik!
Ale já nemám nic. Mně žebrání nikdy
nic nevyneslo, ačkoli jsem mocnou bo
hyni Ampurnu tolik uctíval :

Oba přátelé žili nějaký čas svorně
vedle sebe. Rayapen, jenž svědomitě své.
křesťanské povinnosti plnil, snažil se
častěji, svého přítele také s ostatními
přikazanímí Božími obeznámití, ale Ana—
malay nechtěl o tom nic slyšetí. Proto
Spokojil se horlivý křesťan tím, že se
za svého přítele pilně modlil.

Dne 14. listopadu přišel Anamalay
ke mně. »Matko,a pravil, »cítim se nyní
docela zdrav a to zásluhou pečlivého
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ošetřování vašeho. Proto odejdu ještě
dnes večer.<< ——-»Dobře, jak se ti líbí,<
ravilajsem, žasnouc poněkud nad náhlým

rozhodnutím Indovy'm. Následujícího dne
nesl Rayapen velmi těžce nepřítomnost
svého přítele. Aby si ukrátil čas, vyndal
svou mpii, aby sepohledem na ni po—
těšil. Vzav sáček do rukou točíl jím
v pravo vlevo, potřásal jím, aby mince
zazvonila, právě jako malé dítě. Na
jednou zbledl. Míšek mu vypadl z tře—
soucích se rukou. »Prázdný! .Můj Bože,
sáček jest prázdnýla zvolal žalostivým
hlasem. Možná, že jsem se zmýlil.<< S' ho—
rečnou rychlostí zvedl sáček a otevřel,
ale o jeho milé rupii ani potuchy. »On
mne okradl,< volá stařec. »Anamalay
mne okradl. Matko, to bylo mě celé .;
jmění. Zaspořil jsem si je s takovou ná
mahou. To je hrozné.<<

Žal starého muže nás dojímal. Jaká
škoda, že nemohl svého přítele všem
přikázaním Božím naučiti! Kdyby byl ne
věrnost a faleš Anamalayovu předvídal,
byl by mu zajisté sedmé přikázaní nej
prve a nejdůrazněji vložil na srdce. Nyni
bylo pozdě. Starý žebrák byl pro ztrátu
své rupie všecek sklíčen. Každého dne
naříkal znovu na svou nehodu. Konečně
vrátil se do své vesnice a my doufáme,
že tam žije jako dobrý katolík.

V lednu následujícího roku zloděj
se vrátil. (linila jsem mu výčitky pro
jeho krádež a pro zármutek, jejž byl
starci způsobil. Ale zatvrdlý člověk ne—
jevil žádné lítosti: naopak zapíral, že
rupii ukradl. Nějaký čas zůstal v ne
mocnici. Když se zotavil, dal se zase
na žebrotu.

Po delším čase vrátil se Anamalay
potřetí do naší nemocnice. Tehdy měl
již vodnátelnost a k ní se přidružila žlou
tenka. Pochybovali jsme, že z toho vy
vázne. Ale sotva se zase mohl udržeti
na nohou, z nemocnice odešel. Bylo nám
ho přece jenom líto. Zdánlivě polepšení
jeho nemoci nemohlo dlouho trvati. Co
by bylo z muže, za něhož se Rayapen
tolik modlila jenž přes to milosti Boží
tak dlouho vzdoroval, kdyby na silnici
„klesl a víc nepovstal? Naše náboženství
znal dobře. Za svého opětného pobvtu
u nás slýchal o něm dosti a často, vídal
také křty a poslední pomazání svých
soudruhů. Nebyla tedy oprávněna obava,
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že se bude musit z toho jednou před
Bohem zodpovídati?

Čtrnáct dní po svém odchodu přišel
Anamalaý zase. Byl to pouze stín muže
prve tak hrdého. Avšak čím více jeho
tělesné síly mizely, tím jasněji poznávala
jeho duše sv. pravdy a poslouchala ráda
poučování missionářovo. »Jídal jsem tak
rád vždycky maso krkavčí,< pravil mu
jednoho dne, »udělal byste mi velkou
radost, kdybyste mi přinesl krkavcrm
»Zítra ho dostaneš-.s odpověděl kněz
přívětivě, & dostal svemu slovu. Ana—
máláy měl velkou radost. Pekl si ptáka
sám a požil s velkou chutí.

Pochoutka ptačí měla však důleži
tější ještě následky. Ochota a přívětivost
missionářova tvrdohlavému starci zasa
dila poslední ránu. Láska vzbudila lásku
a zatvrzele srdce se obměkčilo. Brzy na
to obdržel Anamalay křest svatý. '/,il
ještě dva měsíce, snášel s velkou trpě
livostí své bolesti a usnul s modlitbou
díků na rtech v Pánu.

Il. Sv. Antonín v missíích.
Píše sestra. Engelbert-a.

Jak velice sv. Antonín v Africe od
křesťanských černocl'íů, ba i od malých
dítek Ctěn & vzýván bývá, ukazuje ná—
sledující případ:

Byl pochmurný, nevlídný, den pod—
zimní. V křesťanské osadě kall'erské čekaly
před opatrovnou děti, které byly jejich
matky sem přivedly, toužebně na svou ini
lovanou opatrovníci. Byly svěřeny sestře
Dionysii na opatrování, aby matky snáze
po své práci jíti mohly. A když konečně
dobrá sestra se objevila, běžel jí malý
zástup naproti. A.poněvadž bylo sychravo
a chladno a děti ve svých lehkých ša
tečkách mrzly, otevřela sestra Dionysia
dvéře & děti posedaly na rohožkách.

Brzy však začalo několik menších
dětí plakati & jejich starší sestry, které
je podle domácího obyčeje na zádech
nesly, praVllY, že se nachladily. Zde
v Africe, kde se počasí často velmi náhle
mění,—není to nic divného. Sestra Dionysia
jest však nejen vychovatelkou a učitelkou
maličkých, nejen zastupuje u nich místo
matky, ale je zároveň i lékařkou a lé
kárnicí. Sotva některé z dětí onemocní,
spěchá k dobré sestře a sestra hledá
ihned a nalézá vhodný lék. udělá z něho



napoj ——a jaký to zazrak! Nemocné
robě objímá brzy zaze usmívajíc se bílou
p(rstounku svýma ručkama.

Dnes bylo několik dětí nemocno.
Sestra vstala tedy rychle, donesla svůj
sáček s léky a poručila jednomu ze
starších děvčat, aby venku rozdělala maly
oheň. Děvče uposlechlo a hledá rošf.
'.Fentorošť jest vlastně staré železo, které
se klade mezi dvě cihly a na to postaví
sr.—hrničky. Avšak nezbytného tohoto
kousku železa nebylo lze nalézti. Obličej
sestry, jinak vždycky přívětivý se za—
chmuřil. »Kdo pak,<< tázala se přísně
:vzal železo z obvyklého místa, kdo
pak si s ním hral? Nyní nemohu vařití
čaj, železo se musí naléztilc

Jak pochmurno a smutno bylo dnes-'
Sluníčko nesvítilo, ale schovalo se za
huste mraky, bylo chladno a aby mira
zlého byla dovršena, mluvila i bílá ma
tička tak přísně. Jak by přišel nyní vhod

„aspoň šálek teplého čaje! Ale železo
zmizelo & nikde ho nebylo lze nalézti.
Dětí zhlížely pochmůrně a želely ztráty
železa tak důležitého. Přemýšlejíce, kam
se asi podělo, staly pohromadě, kdežto
sestra Dionysia všecky kouty důkladně
prohlížela..

Však co to? Najednou zazněl tklivy
jakysi zpěv, vycházející z mnohých hrdel
dětských. Sestra překvapena nechala hle—
daní :; pcdívala se okénkem ven a co
viděla? Zástup dětí jeji péči svěřeny'ch
konal pěkně seřaděný průvod na počest
sv. Antonína. »Svatý Antoníne ukaž nám
ztracené železo,“ zpívaly děti a důvěrně
k nebi pohlížely. Potom starší z nich
se rozběhly a začaly zase železo hledati.
Na jejich tvářích bylo viděti pevnou na—
dějí, že ztracenou věc naleznou. Jak by
také mohlo jinak byti, když dobrý svatý
Antonín je jistě vyslyšel!

Když však všecky kouty byly pro—
štouraly &železo se přece neobjevovalo,
tu stály zase hodnou chvíli pohromadě,
nevědouce si rady. Co nyní? Sestra po—
zorovala děti a viděla, kterak sedmiletý
Antonín je všecky svolal do chýše. »My ;
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jsme se dobře nemodlily,a pravil <<po- :
modleme se- nyní před obrazem svatého :
Antonína kleče.<< Stalo se. Všechny po—
klekly a chatrčí rozléhala se z úst dětských
modlitba: »O svaty Antoníne, vyslyš nás!
Přínos nám naše železo; naše dobrá sestra

je zarmoucena a nemůže nám žádného
léku vařiti; prosíme tě tedy, vyslyš nasla

Hluboce dojata poslouchala sestra
dětskou modlitbu a přála si nyní sama
z celého srdce, aby se železo nalezlo,
aby jejich dětiinná důvěra byla odmě
něna. Nedlouho potom přikvapil maly
Antonín mavaje vítězoslavně železem do
dveří, on to byl, jenž železo po opětném
hledání nalezl. Všechny děti tleskaly ra—
dostnč rukama. »O svaty' Antoníne,c vo
laly, »ty jsi-moudry a dobrotivy'; nyní
tě mame dvojnásobně rady!“

Domnívám se, že se našemu světci
úpěnliva modlitba těchto většinou ještě
malych černochů velmi líbila, neboť bylo
přece jenom podivno, jak rychle se železo
po modlitbě maličkych nalezlo. Aspoň
sestra Dionysia právě v onom koutku
železo třikráte hledala a nenalezla!
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JŠ BOŽSKÉMU )SRDCI FÁNĚ.

ČÍM víc svĚ'r TI BUDE LÁTI,

TÍM VÍC CHCEM TÉ MILOVATI,

SLADKÉ SRDCE JEžfšE;

Tvs ZA NAŠICH BŘÍCHÚ TÍŽI,
NA POTUPNÉM MŘELO xŘfžI! -

LA'st Tvou KDO VYPÍŠE?

Čím více JSI NENÁVIDĚN,

ním BLÍŽE se ]: TOBĚ VINEM,

anon LÁSKY BLAŽENÉ!

Ač svin—osmi: TvůJ JE ouuný,
PŘECE MÍRNÍ ŽAL A TRUDY,

síLí DUŠE ZNAVENÉ.

ČÍM víc TEBOU POHRDAJÍ,

TI, JENŽ nícícu “ svůJ CÍL MAJÍ,
'ríM BLÍZE CHCEM TOBĚ STÁT;

ZA LÁSKU TI LÁSKU DA'ME,

Posmňcnu 515 NELEKÁME.

Toni: CHCEM žf'r — UMÍRAT!

Hsozxun Rouen..
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'Kropenky. Už zas straší kostelní
kropenka! Jest prý velice nebezpečná,
lidé, dotýkajíce se prsty svěcené vody,
sdílejí velké množství nakažlivých ne
moci, ve svěcené vodě v otevřených kro—
penkách jest na povrchu tisíce bakterií,
na dně pak jedovatých mikrobů do mí
lionů. Proto varujte se svěceně vody,
utíkejte před kropenkou a abyste si za
chovali zdravi, raději vůbec nechoďte do
kostela! Tak a podobně píši nepřátelé
naši. Ale nedávno psal židovský list
vídeňský »Zeíta následovně 0 kartách:
»Usmolené karty, které ze zvyku někteří
hráči ještě slini, nesou na svém povrchu
veliký počet mikroorganismů chorob

plicních, krčních a kožních. Hrátí ošu
mělými kartami v učouzené místnosti
se špinavou podlahou, seděti třeba celou
noc 11karet a rozčilovati se, jest věc
nejnezdravější a nákaza jasná. <<-- --Budou
se soudruzi a pokrokáři stejně jako kro
penky báti nyní i karet?

Kam dojdeme? V R. šel. učitel páté l
V tom přiběhne ,

: katolíků a 76 far a farních kostelů mimo
třídy večer po ulici.
jakýsi kluk a hrubě naň plivne. Učitel
ho poznal — téhož dne nechal ho totiž
pro nějakou nezbedu po škole. Sotva
druhého dne týž učitel vkročil do třídy,
řve kluk: »Ty chlape, já tě zabijul<<
Učitel v rozčíleni kluka potrestal citelně;
ale brzy na to dostal obesilku od soudu,
že se provinil proti paragrafům. Soudce
síce osvobodil učitele, protože se chudák
vymlouval, že jednal v rozčílení. Zlatá
mládež — naděje vlasti — moderní škola!

Židovští studenti. V Brně jest na
]. německém gymnasiu mezi 459 žáky
1.19 židů, na druhém mezi 279 žáky
136 židů, na I. německé reálce je' ze
4-71 žáků 45 židů, na druhé ze 4-72
žáků 144-židů. V Brně jsou na ]. českém
gymnasiu ze 602 žáků 2 židé, na druhém
mezi 227 žáky 1 žid, na české reálce
je ze 479 žáků 6 židů. V Karlíně jest
na německé reálce ze 312 žáků 149 židů,
na české mezi Mě žáky 11. židů. Ve
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Lvově na německém gymnasiu ze iii.-“7
žáků 217 židů, na polském z 980 žáků
241 židů.

Katolíci v Rumunsku. V království
' rumunském jest v celku asi Bl/z mí

lionu obyvatelstva. Doposud jsou tam
dvě biskupství katolická &sice v hlavním
městě, v Bukurešti sídlí arcibiskup, jemuž
jest podrobeno něco přes “50 tisíc ka
tolíků; druhý biskup sídlí v městě .lassy
a jest mu podřízeno okolo 90 tisíc ká
tolíků. Nyní vyjednává. vláda, rumunská
se svatou Stolicí o zřízení třetího ii.—í
skupství katolického a zdá se, že bude
míti vyjednávání brzy příznivý výsledek.

Katolící v Hov. Yorku V Novém
Yorku čítá se přes čtyři miliony obv
vatelstva; z nich jest přibližně dva mi—
liony katolíků. Katoliei maji 250 kostelů.
zbudovaných skoro věsměs ze sbírek
farníků. Nejnádhernějši chrám je svatého
Patrika; stál na. 18 milionů korun a je
celý z pěkného mramoru. Srovnejme:
Paříž má na 3 miliony katolikův a jen
70 kostelů; Vídeň má na ll/a milionu

74- veřejných katolických kaplí; kněží
jest ve Vídni 402, z nich 302 světští za
sto řeholníků. Je tedy obětavost katolíků
amerických přeskvělá.

Židé jako studující a professoři.
V poměru k obyvatelstvu studuje \" Ra—
kousku na universitách pětkrát tolik židi:
co křesťanů. Dle zpráv z r. 1905 bylo
na universitách v Rakousku ze všech
studujících 15'60/o židů, na technikách
168, na gymnasiích 137, na reálkácl:
1.3'80/0procent židů. Ještě horší poměry
jsou mezi professorstvem. Na universitě
ve Vídni jest na právnické fakultě pro—
fessorů křesťanů 54., židů 16, na fakultě
medicínské je 225 křesťanů, 99 židů, na
filosofické 14.5 křesťanů, 37 židů pre
fessorů. Tyto číslice přímo křičí.

Řehořova universitavŘímě. 7 llt'j
proslulejších univeisít v Římě a vůbec
z celého křesťanského světa jest llehoi ov (i



universita. Studuje na ní nyní 1044 boho
slovců, z nichž je 248_Italů, 173 Fran
couzů, 144 Němců, 1.19Spanělů, 104 Jiho
američané, 45 Belgičanů, 38 Angličanů,
30 Severoameričanů, 23 Rakušanů atd.
\? celku studují tam příslušníci 25 rozlič
ných národů, kteří příslušejí 35 rozličným
řádům a společnostem & býdlejí ve 24
různých římských kolejích. V celku jest
nyní 2500 bohoslovců. Další znamenitá
bohoslovná učeliště římská jsou: pro
benediktiny u sv. Anselma, pro domini
kány u svatého Tomáše, pro františkáný
u sv. Antonína, v Propagandě studuje
mnoho jichhů z jiných dílů světa. Na
universitě Rehořově jest 24 professorů,
vesměs jesuitů, z nichž jest 15 Italů,
6 Němců, 3 Francouzi. Studujících stále
přibývá; roku 1869 býlo jich jen 711,
r. 1871 193, r. 1880 505, r. 1905 přes
tisíc. Je zaveden způsob, že bývají boho—
slovci z této university na doktory po
výšeni v kostele svatého lgnáta a to
společně. Nedávno byla taková slavná
promoce za předsednictví kardinála Marti
nellího, při čemž býlo promováno 97
doktorů bohosloví, 33 církevního práva
a 54 filosofie.

Benediktini v Jerusalemě. V Je
rusalemě staví se na hoře Sion nový
klášter benediktinský. Ač pracuje stále
asi 220 dělníků, přece nebude stavba
dohotovena před koncem roku 1909.
Převorem tohoto nového kláštera byl
jmenován i). Kornel Kriel, který býval
po několik. let v klášteře na Emauzích
v Praze. Nyní jest v tomto klášteře
5 kněží a 4 bratří, až bude dohotoven
bude tam místo pro 12 kněží „a6 bratří.

Katolický život v Betlémě. Katolíci
v Betlemě považuji se až doposud za
nejhorlivěiší z celého východu, což také
potvrzuje následující zpráva: Kněz ta—
mějšího kláštera františkánského vyprávěl
jistému poutníkovi, že tam každých 14 dní
chodívá na dva tisíce osob ku stolu Páně,
ač čítá obec jenom devět tisíc katolíků.
Zajisté příkladná horlivost. Důvod této
statečnosti náboženské jest mezi jinými
také ten, že žádný katolík v Betlemě
neodebírá a nečte špatných novin. Šťastní
Betlemčané !
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Misaie. mezi pohany. Dle bádání
jesnitý P. Krose jest nyní v missiich
mezi pohany okrouhle 81/4 milionů ka—
tolíků. Z nich jest v Asii 62, v Australii
017, v Africe 085, v Americe 0'99 ini
lionů. Mezi nimi působí 12.305 kněží a
sice v Asii 9086, v Australii 392, v Africe
1842, v Americe 985, z nich je skoro
polovice domorodců. Počet klášterních
sester, působících v těchto missiich jest
okrouhle 30.000. Počet všech missijních.
stanic je 30.414 a sice v Asii 25.157,
\; Australii 547, v Africe 3418, v Ame
rice 1008. Kaplí a kostelů jest však o
7000 méně a sice v Asii 17.837, v Australii
553, v Africe 3418 a v Americe 928.
Škol je 17.835 a sice v Asii 13.083,
v Australii 498, v Africe 3392, v Amc—
rice 862, žáků jest v těchto školách
790.878 a sice v Asii 504.074, v Africe
193.813, v Australii 20.364 a v Ame—
rice 72.357. Protestanté mají ve svých
missiich mezi pohanyr 2246684 Význa
vačův a sice v Asii 15, v Africe 069,
v Americe 071, v Australii 027 milionů.
Ale žáků mají ve svých školách mnohem
více nežli katoličtí missionáři, jich počet
obnáší totiž 867.370. Nedostatek peněz
jest příčinou proč jsou co do počtu škol
a žáků katolíci za protestanty.

Počet dětí ve francouzských ro
dinách. Koncem roku 1901 bylo v celé
Francii 11,315.()00 rodin. ?, nich bylo
1,804.720 bezdětných, 2,966.171 rodin
mělo po jednom dítěti, 2,661.978 mělo
po dvou dětech, 1,643.425 3, 978.392 4,
566.768 5', 327.241 6, 182.988 7, 94.729
8, 44.728 9, 20.639 10, 8305 11, 3508
12, 1437 13, 554 14, 79 15, 34 17 a
45 18 a více. Dvě matky obdržely od
akademie vyznamenání. Jedna z nich
měla 19, druhá 21 živých dětí. .

Biskupové z řádů církevních. Rád,
dominikánský má nyní mezi svými člený
18 biskupů; z nich je 6 španělů, 5 Italů,
2 Rakušané a sice Jihoslovan Zaninovič,
biskup v Lessině a Němec Fruhwirth,
nuncius v Mnichově, z jiných národnosti
a zemí jest po jednom příslušníku. Ze
všech odvětví řádu sv. Františka jest nyní
37 biskupů, z pařížských zámořských
missií 35, z Lazaristů 19.



Katolická viru v Portugalsku.
(Hlavni úmysl)

rozny' den 1. února “1908obrátil pozornost všeho světa na Portugalsko.
\, Téhož dne zavražděn král portugalský Don Karlos anarchisty, kteří

chtěli zemi portugalskou osvoboditi od tyrana, jak oni říkají. Smrt
krále otřásla celou zemí, ba celou Evropou. Co stalo se jednomu,
mohlo by se státi ijinému. Tak daleko se rozšířila rakovina revo
lucionářská. Tot“dílo svobodných zednářů. Nejprve odkřesťaní zemi,

vezmou lidu co nejdražšího, náboženství a pak mají již snadnou práci, aby dosáhli
svého cíle. Tak hospodaří tito »lidumilovéa ve všech zemích. Portugalsko, jaká to
byla druhdy katolická země! Jak váženo sv. náboženství ode všech jak světských
tak duchovních vrchností. Portugalsko přičinilo se co nejvíce o rozšíření svatého
evangelia Kristova nejen doma, ale i v dalekých zemích, v Africe, v obou Indiích,
v Japonsku, kamž lodě portugalské dojížděly po moři a dovážely missionáře. (ldtud
z Portugalska podporováni byli missionáři nejen hmotně, ale i mravně. Podnikáví
Portugalci ustavičně vysílali lodě své plachtové namoře, objížděli břehy středo
zemního moře, odvážili se dále, objeli Afriku, přišli do Indie a objevili mnohé
ostrovy v tichém moři. Radost Portugalců dosáhla stupně nejvyššího, když Kri
štofem Kolumbem objeven nový svět r. 1492, jeho ostrovy, na nichž vždy postaven
svatý kříž, na znamení, že zabírá tuto zemi svému králi a staví ji pod ochranu
samého Spasitele. Objevenim Ameriky otevřeno nové pole missionářům katolickým.
Bohužel, že jim velmi překáželi a škodili lidé sem se přistěhovavší a plní touhy
po zlaté a pokladech nového světa.

Portugalsko vychovalo svaté apoštolské muže, kteří plni nadšeni odcházeli
do nově objevených zemí, aby tamním pohanům hlásali Ježíše Ukřižovaného.
Připomínáme jen velikého apoštola Indie sv. Františka Xaverského.

Tato země nyní zkažena nepřátelským tiskem, od “Krista odtržena, cirkvi
katolické odcizena, celá rozechvěna jako sopka, chystající se vychrliti oheň, sýru
a kamení a zničiti vše, co na blízku je. Také jestv Portugalsku veliký nedostatek
kněží; kláštery jsou zrušeny; ale nicméně nechybi zde ani obhájci církve & zájmů
Kristových. A. těmto chceme jíti na pomoc modlitbou, aby pravda svatá zvítězila
nade lží a církev svatá nad nepřáteli, by země portugalská zase stala se zemí
katolickou, věrnou dcerou šv. církve Kristovy.

Škoda by bylo země té, kdyby pod jařmem zednářů hynula. Zde třeba
hledati počátek krásné pobožnosti a úcty ke svátostnému Ježíši, kterážto pobožnost
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nyní již všude se koná s takovou vroucností jak od kněží, tak od věřících. Kéž
by úcta k nejsvětější SvátOstí co nejvíce se zakotvila do srdcí lidu věřícího i kněží

.“za doby naší tak pohnuté, kdy nevěra o to usiluje, aby nás zbavila naděje naší.
Kc svatostánku se utíkejme, zde prosme a vyslyší nás Pán, jenž nás všechny
k sobě zve. —-—V Portugalsku začala též krásná pobožnost ke cti svatých pěti ran
Kristových. Jak krásná to pobožnost, uvádějíc nám na paměť bolestné umučení
Spasitele našeho, ale i jeho oslavení, i jeho láskyplné Srdce, které nám kopím
vojína otevřeno bylo. ——Zde v Portugalsku prý položen základ k úctě nejsvětějšiho
Srdce Páně, kterážto úcta nyní. po všem světě katolickém tak rozšířena a oblíbena
je. -— Z těchto pobožnosti již můžeme soudit, jaký dobrý duch dříve vanul
v Portugalsku, jak zbožný musel býti lid veden jsa horlivým kněžstvem. A dnes?
Vše sbořeno! Ni památky po tom všem. Dílo zednářů dokonáno, koruna nasazena
dílu ďáblovu vraždou krále Karla. Modleme se, prosme nejsvětější Srdce Páně,
aby se smilovalo nad touto zemí, by překažen vliv zednářův, aby lid opět vrátil
se k víře otců svých, by opět církev katolická kvetla tu jako druhdy. Kéž by se
světlo svaté víry, které se z Portugalska šířilo do dalekých krajin zámořských,
kéž by nyní v zemi samé zazářílo, by lid poznal blud a vrátil se zase k Pánu
Bohu a sloužil jemu věrně. Kéž vzbudí božské Srdce Páně nadšení, horlivé kněze
a vede je jako vůdce lidu nyní svedeného. Kéž 'zase chrámy naplní se věřícím
lidem a vůně kadidla at jest obrazem vroucně pobožnosti. Kéž opět vykvetou na
půdě církevní kláštery, sídla zbožnosti, vědy a umění. Modleme se za obrození
Portugalska a za oživení svaté víryr katolické v této nešťastné zemí.

obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kríste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým '.l'ysám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemí bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panny Marie všelíké úmysly a myšlenky, všelíké city a žádostí,
všeliké Skutky'i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č.- ll.). '

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
upevnění katolické víry v Portugalsku 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, říší rakouskou, vlast naší a národ náš česko
slovanský! 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
moené. 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, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Horlivě podporovat katolickou víru.

Úmysl v únoru: Posvátné obřady.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Doba V sn

Dnes hučí bouře . ..
nevěra se šíří,
mnozí se jako
slabě třtiny klátí,
nechtějí k Tobě —
hrůza — Dane náš, se znáti,
raději život
rozkošnicky hýří

Tvá slova, Kriste,
nauka a činy
znějí jim cize,
jejich pýchu raní:
vděčností, Tobě —
hrubé zneuznání! ——
Ten bůžek toho,
jiného zas jiný

života cestou
svádí, láká, klame;
všecko jim bohem
bez pravého Boha,
k záhubě slepě
nevěrecká noha
pospíchá, dobro
šlape, deptá, láme . ..

Jiní se přiznat,
k Tobě, Kriste, bojí,
falešný stud jim
v pravé cestě brání;
jiní zas námah
pro Tebe se straní —' —
Ran těchto lidstva
nikdo nezahojí?

ě & lásky.

Dosud jsou mnozí,
Boží Spasiteli,
kteří Tvé Srdce
lásky plné vidí,
odhodí svůdnou
bázeň, ohled lidí,
jdou, jak jim slova
Tvoje věčná velí.

Jsou, budou vezdy!
Láska Tvá je živí!
Dnes je duch lásky,
útrpnosti k bídným!
Hledíme na svět
okem nezávidným,
nezmohou všech nás
svůdci světa lživí!

Božské Tvé Srdce
mluví láskou silnou,
před Tebou kleká
věrný zástup stále!
Zivot svůj dáme
za Tě, svého Krále,
Tvou církev známe
svatou, neomylnou!

Flf se běs množí,
kat at zase hrozí,
Tvých dítek, Kriste,
věrných neodstrdší !
Dožehnej, Dane,
žehnej práci naší ———
sklátíme znovu,
moderní vás bozi!

Jos. Al. Vlastimil-Římský.

šŠEŠCEŠCEŠEŠŘŠSE



' "ypravováni svatých evangelistů
týkající se narození Pána Je

f'šg'v'žíše a jeho mládí je tak
a > miloučké, tak prosté, a přece

—.' tak dojímavé; jeden obraz po dru—
» \ hém staví se nám na oči; tu zvě—

stování Panny Marie, tu sen svatého
Josefa, tu zase putování obou do
Betléma, tu klanění se pastýřů

božskému dítku a příchod mudrcův od
Východu, tu obětování Ježíška v chrámě,
tu útěk do Egypta a pobyt 12letého Ježíše
v chrámě. Dnes zachytneme v mysli jeden
z obrazů těch, & sice obětování nově
narozeného Spasitele v chrámě jerusalem—
ském, neboť na toto nás dnešní slavnost
upomíná.

Maria a Josef Opouštějí chudičký
příbytek svůj v Betlémě, kde tolik radosti
byli zažili, opouštějí jej nesouce maličké
novorozeně v náručí svém, aby v ne
dalekém Jerusalemě vykonali povinnost
náboženskou a obětovali synáčka Bohu
a matka aby podrobila se obřadu oči
šťování, předepsaného zákonem Mojžíšo
vým. Již jsou v Jerusalemě, městě velikém
a hlučném s nádhernými budovami, avšak
nic nepoutá jejich pozornost, nezastavují
se, nýbrž rovnou “spěchají do chrámu
vykonat pobožnost svou. Josef drží
v ruce obět' pokornou, kterou Maria
matka odevzdati má “knězi,oběťchudých,
dvé hrdliček, nese také pět malých penízů,
kterými má dle zákona vykoupen býti
prvorozenec.

A hle, právě když vystupují po
schodech chrámových, kráčí s nimi sta—
řeček, stojící již takřka nad hrobem,

jemuž však Duch svatý zjevil, že ne-.
zemře dříve, až oči uvidí Spasitele světa.
Byl to Simeon, světec, nebot svaté
evangelium dává mu to vysvědčení, na—
zývajíc jej »spravedlivým a bohabojným
a že Duch svatý byl v němc.

I spěchá zároveň do chrámu, puzen
jsa Duchem svatým. A nastojte, sotva že
zočí děťátko v náručí Mariině, již světlem
vnitřním osvícen jsa, poznává v něm
toužebně očekávaného Messiáše, i padá
před ním na kolena a klaní se božskému
dítku. Josef se diví, co se to děje, avšak
Maria-matka cítí totéž co Simeon a po
dává mu děťátko, aby se s ním potěšil.
A Simeon přijímá je s úctou a láskou

. a pozvedaje oči své k nebesům, volá a
modlí se: »Nyní propustiž, o Pane, slu
žebníka svého v pokoji, neboť viděly oči
mé spasení tvé, které jsi připravil před
obličejem všech lidí.<

V tom však z vnuknutí Ducha sv.

zvážněl, _hlas jeho se třese, smutek po
krývá tvář jeho, neboť vidí do budouc
nosti, vidí vše, co očekává zlého dítě
toto a matku jeho a prorokuje jim
mučednictví, řka: »Aj postaven je tento
k pádu a k povstání mnohých v Israeli,
a za znamení, jemuž bude odpíráno,
a tvou vlastní duši pronikne meč, aby
zjevena byla mnohých srdcí smýšleníx
(Luk. 2, M.) Jak smutné 'a věru jak
hrozné je toto proroctví! K srdci matky
míří tato slova, o jak je musila zraniti!
Nebot' co chtěl Simeon slovy těmi říci?
Viz, matko, dítě toto, syna svého, jejž
zajisté miluješ a ctíš, neboť víš jako já,
kým jest; věz však, že tento Bůh, jež



člověkem se stal, aby všecky lidi spasil,
běda! nespasíwšecky, ba mnohy'm bude
k pádu, neboť se mnozí nad ním po
horší, zatvrdí ve hříchu a tak zahynou!
Hrozně je to věru proroctví, vyplnilo se
však a vyplňuje až posud do slova,
nebot převrácenost lidského rozumu a
srdce dovedla zmařiti i nejšleehetnější
úmysly Spasitelovy. ,

Simeon však nebyl ani první, který
do této smutné budoucnosti nazíral; již
prorok Isaiáš prorokoval o Spasiteli po
dobně, řka: »A bude (totiž Messiáš)
kamenem urážky a skalou pádu dvěma
domům israelskym; osidlem a pádem
obyvatelům jerusalemskym. I urazí se
z nich mnozí o ten kámen a padnou a
potření budouc (Isr. 8, 14, 15.)

Svatý Pavel zřejmě nám dokazuje,
kterak se proroctví toto vyplnilo za doby
jeho, neboť píše v listě svém k Římanům
takto: »Pohané, kteří nenásledovali spra—
vedlnosti, dosáhli spravedlnosti, spravedl
nosti pak té, kteráž je z víry, Israel
však následovav zákonu spravedlnosti,
k zákonu spravedlnosti nepřišel, a proč
1 že ne z víry, ale jako ze skutků, za
vadili zajisté o kámen urážky.<< Chcet'
pak apoštol slovy těmito říci: Židé ne
chtěli přijati Ježíše jako Spasitele, za
vrhli spasení, které jim podával, pohrdli
jim a zahynuli. Vina jejich byla tím větší,
že užívali špatně prostředků spasitelny'ch,
které jim víra podávala. A tak se stal
Kristus Pán pro ně příčinou pádu, nebof
byli zatvrzelí v srdcích svých a zaslepení
v rozumu svém, nechtějíce přes všecky
důkazy a zázraky jej za Spasitele a Messi
áše uznati. Ano, oni šli dále a nemohli
Kristu Pánu odpustiti jeho svatost,jeho
dobrotu, jeho všemohoucnost, jeho ctnosti
a přízeň lidu, kterou měl, to vše bouřilo
je a štvalo k nepřátelství a k závisti,
která se vyvrcholila v odsouzení a ukři
žování Páně. Nechtěli se dáti milosrden—

stvím Božím ospravedlniti a posvětiti,
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a proto byli jím zatraceni. Tak soudil
apoštol o židech; co by soudil dnes o
křesťanech mnohy'ch? Zdaž by soud jeho
nevyzněl ještě přísněji? Bohu budiž ža
lováno, že Kristus Pán mnohy'm, & to
velice mnohy'm křesťanům za dob'naších
by'vá k pádu, k pohoršení, nebot jest
jméno a učení jeho znamením, kterému
by'vá odpíráno. Kristus Pán potkával se
s odporem mnohy'ch, dokud na zemi žil,
a odpor proti němu nikdy neustal, nebot
ďábel nepřestane brojiti proti Kristu
pomazanému Páně a nepřestane“ tudíž
ani lidi proti němu popouzeti až do
skonání světa,' kdy načisto potřen bude.
Vzpomeňme si jen na ty farizeje a zá—
konníky, na ty velekněze židovské, kterak
se vždy a všudy stavěli Kristu Pánu na
odpor. Učení jeho jim bylo na posměch,
prostnost a pokora jeho na pohoršení,
láska k hříšníkům na pohrdání, zázraky
jeho vysvětlovali proti všemu rozumu
mocí belzebuba, láska a příchylnost lidu
k Pánu je dráždila, slovem ničím se jim
nezavděčil, ve všem jemu odporovali a
věrně jeho od něho odvrátiti se snažili.
A jaké to byly prostředky, jichž v'boji
tomto proti Pánu našemu užívali. Velice
nekalé. Pomluva, na cti utrhání, pohana,
vinění z hříchu. rouhání se, neposlušnosti
zákona, to vše bylo jim vítanou zbraní
proti Ježíšovi.

A za dob našich není lépe! Kristus
žije a působí v církvi své na spásu
lidstva, všecky volá, všecky láskou ob
jímá, všem milosti své dáti- chce, všecky
duše uvésti chce do nebe, a přece, jak
mnozí vzpirají se této laskavostí Spa
sitelově! Jako byl kříž Páně dle slov
svý Pavla tehdy židům »pohoršením a
pohanům bláznovstvímx, tak i za našich
dob náboženství jeho — křížem vyzna
čené — mnohým křesťanům jest pohor..
šením i blaznovstvím.

Učení naší svaté víry prohlašují za
klam a mam, neboť prý se nesrovnává

. 3'
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s výsledky vědy lidské, prý omezuje ] manželství nerozlučitelné, má býti zne
svěceno a učiněno podobným každé ob
čanské smlouvě, která se dá obapolným

svolením lehce zrušiti. A jelikož církev
katolická jest z ustanovení Kristova na

člověka, ohlupuje jej, okrádá o jeho
samostatnost a svobodu, činí nešťastným
& nespokojeným, poukazujíc na tresty
věčné; zázrakům Krista Pána se posmívají
a upírají je, ač jsou tak do
kázané a utvrzené, jako málo
který děj v minulosti; upírají
Kristu Pánu božství, srovnávajíce
jej s lidmi obyčejnými,byt vyššího
stupně, ba' pokročilí i tam již
mnozí, že Krista vůbec upírají,
'jakoby nikdy byl nežil a jakoby
svatá evangelia o něm byly jen
smýšlenky.

Brojíce proti Kristu, brojí
i proti nejsvětější matce Panně
Marii. Až srdce usedá, když Sly-_
šíme nebo čteme ty urážky, jichž
se od zpronevěřelých křesťanů
dostává přečisté Matce Páně. Je
to věru hrubost a surovost nej—
vyššího stupně jíž, sápati se ne
urvalým způsobem na tu, kterou
Bůh sám tak vyznamenal, a která
lidstvu na věky zůstává netoliko
překrásným vzorem všech bohu—
milých ctností, nýbrž i plná jest
lásky & dobroty ke všem jako
milující matka. Zášt, která u
jistých lidí panuje proti Kristu,
vylévá se hojným proudem iproíi
jeho svatým svátostem, prame
nům to jeho milosti a milosrden—
ství, a to zejména proti třem:
svátosti pokání a s ní spojené
svaté zpovědi, svátosti stavu
manželského & nejsv. Svátosti
oltářní. Co tu pomluv, co tu
pohany už se nakydalo na tyto
svaté zdroje, skrze něž proudí
získaná nám smrtí Spasitelovou na kříži!
Kajícnost a lítost nad hříchy má býti
odstraněna, smíření s Bohem přetrženo,
spojení s nejsvětějším Spasitelem zne
možněno'a kořen křesťanské společnosti,

milost místě něho učitelkou lidstva v oboru

nábožensko—mravním,jelikož dojej i rukou
vložil Spasitel pastýřskou péči 0 ne—

smrtelné duše a dal jí moc královskou
nade všemi, kdož se k němu přiznávají,
proto obrací se všecka zloba i proti



církvi katolické a jejím zástupcům sv.
OtCi, biskupům a kněžím, aby zničena
byla jejich mravní moc a vážnost u lidu,
a tak zkaženo bylo všecko jejich půso
bení, kde ovšem církev ve jménu Kri
stově nemůže působiti, kde se jejího
hlasu nedbá, kde se prostředků spasitel
nych, které ona z moci a lásky Boží
podává, neužívá, tam ovšem dveře ote
vřeny jsou do kořán působení ďáblovu,
tam zkažená a převrácená vůle lidská
panuje, tam hřích se rozlézá a ctnost mizí,
tam jest ráj pro všecky nepřátele Boží.

A takový ráj chtějí nepřátelé Kristovi
zavésti na světě. Proto užívají všech
sebehorších a nemravnějších prostředkův,
aby jen cíle svého došli. Vyličují církev
jako tyrana lidstva, všecky smyšlené
špatnosti připisují kněžstvu, poklesky
jednotlivce připočítávají celému stavu,
a tak vyhlašují klerikalismus, t;j. církev
a svaté naše náboženství za největšího
nepřítele lidstva, proti němuž se musí
bojovati tak dlouho až padne. Tak od
pírá se nyní znamení Kristově na všech
stranách, a ani nejposlednější vesnička
není ušetřena těchto nástrah, nebot vždy
se najde jeden nebo více zaslepenců,
kteří sedají nepřátelům kříže na lep a
brojí proti vlastní matce své __ “církvi
katolické.

A kdo jsou tito nepřátelé kříže
Kristova? Jsou to titíž, o nichž proro
koval Simeon, že jim bude Kristus k pádu,
jsou to v první řadě bohatí židé a s nimi
spojení nevěrci — zednáři. Ne od pohanů
musí nyní církev trpěti, nýbrž od židův
a s nimi spřeženych také »katolíků—x,
v srdci odpadlych a zpronevěřelych kře—
sťanů.Židovstvo si zůstalo povždystejnym.
Čekalo messiáše, ale ne toho, kterého
jim poslal Bůh, ktery' duše osvobodil a
člověka ušlechtil a dal mu prostředky
k poctivému a čistému životu na zemi
a k spáse na nebi, takového nechtěli a
nechtějí. Jim šlo &jde o moc, o panství
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na zemi, o bohatství a požitky, proto
vzbouřili se proti chudému &pokornému
Ježíši, &žádali si, aby učinil je pány na
zemi a zbavil jha Římanův. A že to ne
učinil, povrhli jim a vším, co v ohledu
duchovním jim podával. A tak je to
posud. Kříž Kristův byl jím pohoršením
a jest až posud. Panství nad národy,
ujařmení jejich pod moc svou, toť ky'ženy
cíl spojenců židovstva & zednářstva, &
proto církev katolická, hlásající Boha,
hlásající'nebe a peklo, hlásající rovnost
lidí před Bohem, musí býti udolána a
zničena.

A za dob naších rozpoutal se boj
proti církvi na všech stranách. V no
vinách, knihách, schůzích, spolcích, na
divadlech se brojí proti Kristu a církvi,
odevšad letí na ni střely; vzdělanci myslí,
že již všecku vědu mají v hrsti a Boha
nepotřebují, mládež se kazí, okrádá o
víru i ctnost, věřící a zbožní katolíci
vydávají se v posměch a pohanu. Tak
plní se i nyní proroctví Simeonovo do
slova. A jaký je toho vysledek? Že
lidstvo odvrácené od Krista Pána hyne,
hyne mravně, zločiny se množí, káznice
a trestnice se staví, ba již i pro děti se
pomy'šlí na ústavy kárné; poctivost mizí,
svornosti není, není lásky a spravedlnosti,
jeden povstává proti druhému a jeden
národ broji proti druhému; všeobecná
nespokojenost, bída, spuštění, to jest
ovoce boje proti Kristu. Ovšem, nemůže
to jinak by't-i.

Štěstí lidstva jest jako mohutná
budova, která pevny' základ míti musi.
A tímto základem jest jen Kristus, neboť
není jiného jména pod sluncem dáno
lidem, v němž by spasení byli, leč jméno
jednorozeného Syna Božího! Kristusjest
v té budově uhelným kamenem, který
vyvrátí—li se, celá budova se sřítí. Jest
oním kamenem, o němž praví sám
Kristus v evangeliu sv.Lukáše, kap. 20,8,
řka: »Kámen, kterýž zavrhli stavitelé,



ten učiněn jest kamenem uhelným. Každý,
kdo na ten kámen padne, rozrazí se,
a na kohož pak byl onen padl, potřel jej.x
Židé slyšíce to, dobře tomu rozuměli,
že brojice proti Kristu, sami sebe zahubí,
proto se sápali samí, aby jej lapili, ale
pro strach před lidem se zdrželi. Vědí
to dobře i nepřátelé nynější, ale zloba
a zášť jejich jest větší a mocnější nežli
rozvaha. A těmito zavilymi, nerozumnymi
nepřáteli kříže Kristova dávají se bohužel
i u nás mnozi sváděti, šaliti a klamati,
že staví se na jejich stranu proti církví
a náboženství svému. O těch plati slovo
„Kristovo na kříži: »Otče, odpusť jim,
neboť nevědí co činím Ty musime po
učovatí, jako nemocné láskou hojiti a
za ně o osvícení jejich Duchem svatym
se modliti, aby nezahynuií s těmi, kteří
pro zatvrzelost svou určeni jsou k pádu
a trestu. S těmito pak žádného styku
nemějme podle slov sv. Písma: »Jakě
společenství jest Krista s Belialem?<<
(t. j. satanem — odpůrcem). Jako oheň
nedá se nikdy sloučiti s vodou, tak i ne
víra s nevěrou, a sice zatvrzelou, která
se poučiti a přesvědčiti nedá ze zlé a
převrácené vůle.

Urputny'ch nepřátel Kristových se
varujme, na schůze jejich nechoďme,
noviny, listy, knihy jejich _nekupujme a
nečtěme, a zvláště mládež naši před nimi
Chraňme, neboť na tu mají nejvice spa- '
deno, vědouce, že zkazí-li tu, budou
míti v budoucnosti volné pole. Za to
však hleďme, abychom sami Krista co
nejvěrněji se drželi, k cirkvi jeho jako
k matce s láskou a poslušnosti lnuli, a
plnice povinnosti své křesťanské, hojně
také užívali

svatých svátostí pokání a oltářní,aby takto
_ náš duchovní život nadpřirozenými mi

lostmi obdařen a posilněn byl. Neni dosti
proti nepřátelům Kristovým a církve
jeho bojovati, potřebí jest zvláště skutky
víru osvědčovati &ve zbožnosti a pečlivě

prostředků spasitelny'ch,

spravedlností křesťanské dobry příklad
dávati, aby nepřátelé nám toho vyty'kati
nemohli, že jinak věříme a jinak žijeme.

Obrod celého našeho života se musi
diti v Kristu, jak sv. Otec Lev X. učí a
volá, jen tehdy zvítězime, jen tehdy
podpoří nás Pán pomocí a milosti svou..
Proto obraťme se k druhému dílu pro—
roctví Simeonova, ve kterém stařec tento
praví, že Kristus postaven jest i »k po
vstání mnohy'm v Israelic. Ano, Kristem
Pánem pozvednutí byli nesčíslni milionové
lidi “z kalu hříchu, z nízkoSti světa
k ctnostem a vyšinám nebesky'm. Kristus
jim byl vůdcem, jenž je vedl světlem,

, jenž cestu životem osvěcoval, pokrmem,
jenž sílil je a byl jim i milostivy'msoudcem
na věčnosti. Nebe naplnilo se svaty'mi
křesťany, jimž Spasitel postaven byl
k »povstánia a země zaskvěla se v kráse
bohulibych ctností vyvoleny'chjeho, kteří
k blahu lidstva žili, trpěli a pracovali.
Těchto svaty'ch vzorů našich následujme,
a i pro nás bude Kristus »k povstánix
postaven. A i když pro Krista jeho víru
a naše svaté povinnosti křesťanské trpětí
musime, když se i na nás, jako na Matičce
Boží Marii vyplní proroctví stařeěka
Simeona: »A tvou vlastní duší pronikne
meč,< o tu vzpomeňme si a představme
si bolestnou Pannu Marii, kterak ona
nesla kříž za Ježíše, kterak trpělivě“nesla
bolesti pro něho v srdci svém. Co vy
ronila Maria slzí, co vytrpěla za nás,
trpic s Ježíšem? A přece ten největší
bol ji neshroutil, srdnatě jej nesla, stála
pod křížem“ a obětovala strašné své
bolestí Bohu Otci.

Vira v Boha ji sílila, láska ke Kristu,
Synu, těšila -— následujme ji. Proto i
nám budiž milo a sladko pro Ježíše trpěti
a mečem bolesti naše srdce raniti, aby
chom přípodobněni byli" té, která Ježíši
nejblíže stála, také nejvíce jej milovala,
a také od něho nejvice byla milována
a oslavena. Prosme však také tuto Ro



dičku Boží, matku Spasitelovu, aby jako
matka naše byla mezi námi a s ním
vždy prostřednicí. mocnou a laskavou,
aby vyprosila nám té milosti, “bychom
sami již nikdy nermoutili božské Srdce
jeho, ny'bržjej jak ona věrně následovali
až k patě kříže, jenž ji od Simeona byl
dnes okázán.

Jako Maria tehdy slyšíc proroctví

39'

Simeonovo v srdci, zvolala: „Staň se
vůle Boží,: tak volejme i my; vůle Boží
zajisté povede nás vždycky tam, kde nás
Bůh chce míti, a přispěje nám božskou
pomocí svou v životě, abychom na konci
jeho se Simeonem mohli klidně zvolatiz—
»Nyní propustiž, Pane, služebníka svého
v pokoji, neboť oči mě viděly spasení
Tvént Boh. Handl.

DDD

Vyšel rozsevač, aby rozsíval símě své.
Rozjímání na první neděli po devltníku.

Símě je slovo Boží.
Ježíš Kristus používal k poučení

svých posluchačů podobenství, jimž musil
každy' rozuměti. Jednou byl u jezera Ge
nezaretského a když ho následoval velky
zástup, promluvil k nim. Aby mu pak
všichni, kteří se shromáždili na svazích
hor, spadajících k roklině, v níž se roz—
prostírá jezero, rozuměli, sedl si do 10
dičky a započal vyklad svůj. Snad právě
někdo na blízku rozséval símě, což děje
se v oněch krajinách obyčejně v měsíci
listopadu, kdy zap'očíná déšť, který tam
zastupuje naši zimu a ku klíčení semena
jest nezbytně potřebný. Vyšel rozsevač,
aby rozsíval símě své; těmito slovy za—
počal Ježíš svou řeč a vyložil, jaky osud
Silně mělo.

Půda u jezera Genezaretského ne
patří k nejlepsí._ Dobrá a úrodná jest
jen blízko břehu, u vody, dále pak vy
stupuji do výše dosti vysoké pahorky,
na nichž pilní obyvatelé, pokud mohou
zakládají pole; někdy jest jen něco málo
půdy na skále a semeno sice vzejde,
ale protože jest pod ním skála a nemá
žádné vláhy, zhyne brzy žhavymi paprsky
slunečními. Též tam všude roste mnoho
trní a símě, kteréž do něho padne, udusí
se. Užitek velky přinese jen símě, které
padlo v půdu dobrou a kterého pak se
lidé ujmou dále je vzdělávajíce a pěstíce.
Ježíš-sám vyložil podobenství řka: símě
je slovo Boží.

Tělo lidské potřebuje, aby rostlo,
„__„mohutněloa na životě se uchovalo neu—

stálé péče, ustavičného vzdělání, ošetřo—
vání, jinak by člověk bídně zahynul.
Podobně potřebuje každé zvíře, každá
rostlinka, mají-li se udržeti na životě,
někoho, kdo by se jich ujal a starostlivě
o ně pečoval. Co by pomohl život ne
mluvněti, kdyby se nikdo nad ním ne—
smiloval? Podobně jest i se životem naší
duše, »ne samym chlebem živ je člověk,
ale každym slovem, kteréž vychází z úst
Božícha (Mat. 4, 4). Potravou duši naší
nezbytně potřebnou je slovo Boží; proto
vštěpuje je nemluvněti starostlivá matka,
učíc je modlitbě a jiným základním
pravdám naší svaté víry, které přístupny
a přiměřeny jsou věku dětskému. Do
růstá-li dítě, pokračuje ve vyučování
škola akněz, který vysvětluje a učí ka
techismu. Pro dospělé má by'ti doplněním
v tomto pro každého nezbytně potřebném
odvětví, kázání, křesťanská cvičení, dobrá
četba, zkrátka slovo Boží v té či jiné
formě, proto založil Kristus ve své církvi
úřad učitelský. Bohužel nepřinese každé
símě užitku a podobně i slovo Boží nemá
u každého člověka ky'ženého úspěchu.
Ježíš Kristus rozeznává čtvery' druh, tro
jího se máme varovati a ke čtvrtému
přináležeti.

Símě na cestě.

»Jedno semeno padlo na cestu a
pošlapáno a ptáci nebeští sezobali je,c
což znamená dle vy'kladu samého Spa—
sitele: »Jsou ti, kteří slyší sice slovo
Boží, ale potom přichází ďábel a vynímá



je zjejieh srdce, aby věřice nebyli spa
seni.<< Jsou bohužel katolíci, kteří se
pranic nestarají o slovo Boží, ač měli
by často příležitost slyšeti je, přece je
zúmyslně zanedbávají, anebo jsou—lipřece
přítomni, je tam jen jejich tělo, myšlen
kami jsou docela někde jinde. Jsou to
ti,>ku kterym až doposud Kristus volá:
»Kolikráte chtěl jsem shromážditi syny
tvé, jako slepice shromažďuje pod křídla
kuřátka svá a nechtěl jsi<<(Mat. 23, 37).
Takoví jsou jinym k pohoršení, často
jiné jen vytrhují z pobožnosti. Zeptáme-li
se jich, proč nechodívají na kázaní, mají
snad všelijaké výmluvy, jako na příklad:
My dávno známe, co kněz káže, není
potřebí, abychom posloucháním mařili
darmo čas. A podivno, mají-li lidé tito
zastati se svaté " víry, vysvětliti něco
někomu, vyvrátiti nějakou námitku, ne'
dovedou toho; ba dají-li se sami do
rozhovoru o naší svaté víře, o obřadech
církevních, slyšíme z jejich úst takové
výroky, že dokazují jejich velikou ne
vědomost a neznalost. Jiní řeknou: »Káže
se něco tak všedního a obyčejného, stále
se totéž opakuje, již se nám protiví neu
stále totéž slyšeti. A titíž lidé po celyr
rok, ba po celý život svůj každý den
pojídají chléb a nikdy se jim nezmrzí a
nepřejí. Neníliž slovo Boží pokrmem
duše naší? Pořád se káže, co jsme již
dávno slyšeli; a podivno, ač to tak často,
nesčíslněkráte slyšeli, ještě to nepřešlo
v jejich srdce a ledví, a doposud toho
nekonají. Svatý Jan evangelista dočkal
se požehnaného věku devadesáti let a
když již nemohl mnoho mluviti, tož opa—
koval místo kázání stále slova: »Děťátka,
milujte se!“ Když mu to vytýkali a žá
dali, aby přece zase jednou kázal něco
jiného, odpověděl: »Jest přikázání Boží,
abychom se vespolek milovali, a kdo je
zachovává, dosti činí.<<

Nikdo se tedy nevymlouvej, nevy
hledávej záminky, abys nemusil jíti na
kázání, aby někdy neplatilo o tobě slovo
dobrého pásty'ře, řkoucího:
mne, nevěříte mi, nebo nejste z my'ch
ovcí.<< (Jan 10, 26).

Símě na skále.

»Jiné símě padlo na skálu a “vzešlé
uvadlo, protože nemělo vláhy, což jsou
ti, kteří s radostí slyší slovo Boží a při

»Neslyšíte _
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jímají je, ale nemají kořenů, ježto na
čas věří a v čas pokušení odstupujía
Símě, o němž se v této větě mluví, padlo
na skálu, na níž bylo trochu půdy dobré,
ale velmi málo, símě sice vzešlo, ale
brzy uvadlo a zhynulo pro nedostatek
vláhy. —-U nás by'vají na velkou škodu
lidé, kterým se dává nepěkné přezdisko
svatoušků, modlářů, jsou to lidé, kteří
na oko se stavějí, jako by byli největší
horlivci ve věcech spásy své duše, a
zatím jsou to vlci, oblečení v beránčí
kůži. Jsou titiž, o nichž již Ježíš Kristus
pravil, že chodívají do kostela, ale tam
si stoupnou na takové místo, aby je
viděl a pak zní jejich modlitba: »Děkuji
Ti Bože, že nejsem jako jiní lidé, dráči,
nespravedliví, cizoložníci, jakož i tento
publikána (Luk. 18, 11).

Lidé tito přijdou sice na kázání,
ale ne s úmyslem, aby něco získali pro
spásu své vlastní duše; slyší, o čem mluví
kazatel, ale nepodrží slov a naučení
jeho pro sebe, nýbrž jako štědří roz—
dávači, hned přidělují, komu co patřilo.

to jest vyborná myšlenka, řeknou si,
to pravil kazatel o tom tam, jemu to
patří. Když se pak dále mluví, hned
zase vědí, komu to platilo a takovým
způsobem rozdělují celé kázaní, až pro
ně nezbude pranic. Jiní z tohoto druhu,
rádi poslouchají slovo Boží, jsou jim
rozohnění, nadšeni, ale trvá to jen chvilku.
Při příštím kázání, u něhož jsou přítomni,
opakuje se totéž. Třeba se i rozplačou,
prolévají hořké-slzy, ale vše nadarmo,
dělají totéž při každém kázání, pro svou
duši nemají žádného užitku. Kéž by si
tito lidé lépe povšimli slov sv. Jakuba:
»Buďtež pak činitele slova a ne .toliko
posluchači, oklamajíce sami sebe. Nebo
jestli kdo posluchač slova a ne činitel,
ten přirovnán bude muži spatřujícímu
svůj obličej v zrcadle; i vzhlédl se a
odešel a hned zapomenul, jaký by byla
(1, 22—24).

Símě mezi trním.

»Jiné símě padlo mezi trní a trní
spoluvzrostlé udusilo je. Což jsou ti,
kteří slyšeli, ale po pečování o zboží a
rozkošech života jdouce, bývají udušeni
a nepřinášejí u—žitku.<<Kdo chce míti
užitek ze slova Božího musí se dle
těchto slov Kristovy'ch varovati hlavně-„



před třemi trný, které jsou péče o věci
pozemské, bohatství & rOzkoše. Kdo se
příliš stará o věci světa tohoto, často,
skoro obyčejně zapomíná při tom na
svou nesmrtelnou duši. Takový stará se
více o věci vedlejší a zapomíná na hlavní
účel svého býti. Proto napomíná nás
Kristus: »Hledejte nejprve království Bo
žího a spravedlnosti jeho a toto všecko

41

cení. Kořen zajisté všeho zlého je žá—
dostivost (peněz, či lakomství), již někteří
puzení pobloudili od víry a uvedli se
v bolesti mnohéx (I. k Tim. 6, 9—10).
Velkým nepřítelem slova Božího jest
konečně rozkošníctví, neboťv srdci, které
jest naplněno nezřízenými žádostmi, my
šlenkami, nemůže se uhostiti duch Boží;
ďábel a Bůh nemohou zároveň sídliti

bude vám přidáno“ (Mat. 6, 33). Svatý
Pavel napomíná: »O nic nebuďte příliš
pečlivi, ale ve všeliké modlitbě a prosbě,
s díků činěním, známy buďte žádosti
vaše Bohux (k Filip. 4. 6), to jest před—
nášejte žádosti Bohu bez přílišné pečli
vostí. Též bohatství udušuje slovo Boží,
protože ti, »kteří chtějí zbohatnouti, upa
dají v pokušení a v osidla ďáblova a
v žádosti mnohé neužitečné i škodlivé,
kteréž pohřížují lidi v zahýnutí a zatra

v jednom člověku. Jak mnohý býl poslou—
chaje kázání proniknut pevným úmyslem
polepšiti se, ale svůdce ďábel a lidé,
kterých používá ďábel za svůj nástroj,
svedou ho opět ku dřívějším neřestem.

Mimo tyto jmenované tři trny, které
udušují vznik slova Božího, jest jich více,
na příklad ze strachu před lidmi mnozí
nechtějí býti považováni za dobré ka—
tolíky, bojí se, že by se jim svět vysmál;
jiný bere zase na druhé samé ohledy &
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zameškává předůležité povinnosti víry
své. Či nezabraňují v dobrém: blízké
příležitosti ku hříchu, zlé společnosti,
špatné knihy, dívání na sprosté, nečisté
obrazy, četba a odbíráni špatných, víře
nepřátelských novin, zlé návyky? Kdo
těchto a jiných podobných trnů ze svého
srdce neodstraní, nikdy užitku míti ne
bude, ať třeba každodenně poslouchá
slovo Boží, pro množství trní, které se na—
shromáždilo v jeho srdci, nemůže vzrůstí,
ale udusí se.

Símě v zemi dobré.

Kéž by se nás předešlá tři oddělení
netýkala, kéž bychom přináleželi k těm,
0 nichž pravi dále Kristus: »Símě, kteréž
padlo v zemi dobrou jsou ti, kteřížto
slyšíce slovo, v srdci dobrém a výborném
je chovají a užitek přinášejí v trpělivosti“
Čím je tělu nezbytná potrava, tím má
býti duši slovo Boží. Jídlo sílí zdravého
člověka k práci, ku vzrůstu; nemocnému
dává se místo jídla lék. Podobně jest
i duši hříchem poskvrněné slovo Boží
lékem, prostředkem, by se vzpamatovala
a brzy nabyla zdraví, ku věčné spáse
potřebného. Kdo rychle jí, často si může
uškoditi; aby měl z jídla kýžený prospěch,
musí je dobře ztráviti. Podobně nepo
může, poslouchá—Ii někdo slovo Boží
jedním uchem a druhým je vypouští,
ale zapotřebí, aby je u sebe podržel,
o něm přemýšlel. dle něho se řídil, pak
mu přinese užitek stonásobný.

O takových věrných následovnících
svých praví Ježíš Kristus: »Ovce mé
slyší můj hlas a já je znám a následují
mne: (Jan 10, 27). »Kdoz Bohajest (to je
každý přítel Boží), slyší slovo Boží<<(Jan
8, 4). Kéž bychom všichni s takóvým zá
palem poslouchali výklad o učení Kri
stově, jako se starali o jeho rozšíření
mnozí horliví, právě apoštolští kněží.

Ve Švédsku byla násilně provedena
reformace, mnozí byli hrozbami úřadů
"donuceni odpadnouti od svaté víry ka
tolické. Někteří zůstali sice tajně katolíky,
ale'byl to zločin, který stát trestal smrti.
V době, kdy král švédský Gustav Adolf

“plenil a válčil v Německu, vypravil 'se
do"Švédska kněz jesuita P. .lind. Schacht.

GE

Již dávno se k tomu připravoval a aby
došel cíle a nevzbudil nikde podezření,
vyučil se řemeslu drátařskému. Převlečen .
za drátaře došel do Švédska; s pomocí
Boží si rychle osvojil tolik z řeči, že
mohl kromě řemesla tajně pátrati po ka
tolicich. Chodil od vesnice k vesnici, od
samoty k samotě, od města k městu a
podařilo se mu najíti několik věrných
víře katolické. V městě Upsale poznal
radního Anthelia, v jehož domě, aby to
nebylo nápadno, převzal službu domov
níka Ve dne dělal práce svého oboru
a v noci přišli katolíci, jimž kázal hor
livě, sloužil mši svatou a přisluhoval
svatými svátostmi. Obec jeho vzrůstala,
ale vplížil se zrádce, který vše úřadům
prozradil. Již příští noci vnikla policie
do domu, zatkla pána domu Anthelia,
jeho písaře a jednoho mladíka, jakož
i domovníka, jesuitu. Tento jsa cizo
zemec byl dopraven na hranice švédské
a ostatní tři byli odpraveni.

Závěrok.
Chceme-li, aby přineslo nám užitek

poslouchání slova Božího, poslouchejme
je rádi; s radostí spěchejme do kostela,
přijďme včas, střezme se přijíti pozdě.
Naslouchejme pozorně; co slyšíme, uklá
dejme do srdce svého, uvažujme o sly—
šeněm. Nemysleme, .že kazatel má na
mysli ty či jiné, ale vykládejme si slova
jeho ku prospěchu naší duše. Mějme
dobrou vůli, že říditi se budem dle toho

-co jsme slyšeli, buďme dle napomenutí
svatého Jakuba »činitelé slova Božího a
ne toliko posluchačia (1, 22). Nic nepo—
může vzdělává—li někdo dobře své pole,

stará-li se o ně, nýbrž aby práce jeho
přinesla kýžený užitek jest potřebí, aby
jí Bůh požehnal, aby dal v příhodný čas
déšť, vítr, slunce. rosu. Podobně prosme
Boha, by nám dal ku poslouchání sloiřa'a
Božího a ku vykonání slyšeného své
svaté požehnání. 'Když ukončí kněz ká
zání slovem Amen, neříkejme: »Již jest

„konec, nyní můžeme již odejíti,<<“ale
mysleme si: Nyní se staniž, čemu jsme
se dnes přiučili, Bůh nám dej sílu, abychom
úmysl tento též provedli a uskutečnili.

Ig. Zhdnd.

QQ
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Svatý maíěj, apoštol (+ 64).

d'lie/vátek tohoto svateho apoštola
. __„ ===?připomíná nám tak mnohý
; É závažný děj z dob církve

prvotní. Upomíná nás'přede
vším na černou zradu Jidá

šovu a zbabělý jeho skon, čímž se
nehodný tento apoštol, jejž Kristus
Pán tolikráte byl napomínal, sám
z počtu dvanácti apoštolů vyloučil.
Proto bylo nutno počet sboru apo
štolského doplniti. A tu zase při—

padá nám na mysl výjev, v němž vidíme
Petra ponejprve vykonávati nejvyšší úřad
v církvi, svěřenýmu zakladatelem Kristem '
Ježíšem. Když se totiž,
jak nám kniha Skutkův
apoštolských vypravu
je, apoštolé navrátili
s hory Olivetské po
nanebevstoupení Páně
do Jerusalema, uchý
lili se všichni i s Marií,
matkou Páně, do ve
čeřadla, kde chtěli oče—
kávati příští Ducha
svatého, jakž. jim byl
Kristus Pán, louče se
s nimi, přikázal. Také
učedníci, mezi nimiž
byl i Matěj, se tam
sešli, a všickni trvali jednomyslně
modlitbách.

V těch dnech pak povstal Petr
uprostřed bratří (byl pak zástup lidí
spolu okolo sta a dvacíti) a řekl: »Muži,
bratři, musí se naplniti Písmo, kteréž
předpověděl Duch svatý skrze ústa Da—
vidova o Jidášovi, jenž byl vůdce těch,
kteří jali Ježíše: jenž byl přičten k nám
a došel podílu posluhování tohoto (t..j.
úča tenství v apoštolském úřadě). A ten
zajisté obdržel pole ze mzdy nepravosti,
a oběsiv se, rozpukl se na dvě, i vykydla
se všecka střeva jeho. A známo jest to
učiněno všechněm přebývajícím v Jeru
salemě, tak že jest nazváno pole to,
jazykem jejich, ,Hakeldama', to jest ,pole
krve'. Nebo psáno jest v knihách žalmů:
Budiž příbytek jejich pustý, & nebuď,
kdo by přebýval v něm, a: biskupství
jeho vezmi jiný.: (Skutk. apošt. 1, 16.)

Když byl tedy Petr uvedl vyloučení

na

Jidášovo, navrhl, aby na místě Jidáše
nový apoštol zvolen byl, a sice z těch
mužů, kteří Ježíše znali, s ním za života
jeho se stýkali a také vzkříšení “jeho
potvrditi mohli. I byli postaveni dva
z učednikův, a sice Josef, který slul také
Barsabáš, a Matěj. A všicknimodlíce se,
říkali: »Ty, Pane, který znáš srdce všech,
ukaž, kterého z těchto dvou jsi vyvolil,
aby přijal místo posluhování tohoto a
apoštolství, z něhož jest vypadl Jidáš,
aby odešel na místo své.<<l dal jim Petr
losy, a padl los na Matěje a přičten jest
k jedenácti apoštolům. (Skut. ap. 1,23)

Ejhle, jak důležitý,
jak posvátný to byl
děj! Vidíme zde shro—
mážděné apoštoly a
učedníky i s několika
věřícími, jak muži tak
ženami. Celá církev
Páně ještě tak maličká
a nepatrná byla zde
pospolu, a přece, jaká
moc, jaký duch pro
víval ji. Jsou shromá
žděni na místě svatém
a pro ně památném,
kde Spasitel při po
slední večeři ustanovil

oběť nejsvětější, kde je posvětil na kněze
Noveho Zákona, kde po svém vzkříšení jim
dal moc odpouštěti či zadržovati hříchy
věřícím. Proto láska, svornost a pokoj
vládly mezi nimi. S bolestí vzpomíná
Petr, jako viditelná hlava této rodiny
Kristovy, hříchu jednoho z nich, Jidáše,
a moci svého úřadu, stará se o volbu,
jíž by doplněn byl jejich sbor. Vznešená
&veliká byla důstojnost apoštola, všichni
to cítili, všichni to věděli, a přece ani
jeden se sám nehlásí, ani jeden neprosí
by'ti do sboru apoštolského přijatul Ne—
byloť pýchy, nebylof. ctižádosti, všecko
odevzdávali do rukou Božích.

A jak to, že všichni tak poslušně
Petra poslouchají, že hned činí, co on
nařizuje? Ani jeden se proti tomu ne
vzpoůzí? Zdaž to není dosti pádný důkaz
jeho moci vrchnopastýřské, zdaž u těchto
všech mužů nezněla ještě v uších slová,
která Pán řekl k Petrovi: »Ty jsi skála,



na té skále vzdělám církev svou; pasiž
ovce mě a pasiž beránky mé?< Církev
celá hledí na Petra jakožto na zástupce
Syna Božího s nebes poslaného, Spasitele
světa a neviditelné hlavy církve.

Odtud ta poslušnost, odtud ta úcta
k vůli Petrově, zde ukázala se poprvé moc
Kristem založeného papežství v církvi
při úkonu tak důležitém, jímž se přibíral
do sboru apoštol. Ukázala se však také
jednomyslnost sboru apoštolův a jejich
hlavy, a Duch, kterého jim byl dal Ježíš,
když dechnuv na ně pravil: »Přijměte
Ducha svatého.<< (Jan 20, 22.) Duch svatý
řídil srdce všech přítomných.

* Ajak rozumně řídí Petr první volbu.
Chce, aby celá církev volila a sobě
zvolila biskupa, neboť byl přesvědčen,
že církvi celé na tom mnoho záleží,
aby pastýřové její byli svatí a bezúhonni.
A jak jednoduchá, a přece jak obsažná
k ději se hodící jestmodlitba předvolbou.
Petr ji zajisté .sám složil a jiným před
říkával. Spoléhají na vševědoucnost Boží
a spolu na lásku a péči, kterou věnuje
Kristus na nebesích církvi své. Proto jej
prosí, aby ukázal, koho za hodna úřadu
apoštolského uznává. A poslední slova:
»Z něhož jest vypadl Jidáš, aby odešel
na místo svéx Jak asi hrůzou zatřásla
celým shromážděním! Neboť jaké je to
místo-, kam Jidáš došel-a kde býti měl
příbytekjeho na věky? Jaká je to propast,
které neuchrání služba svatá, a do které
vrhá toho, jenž se opovažuje ji znesvěco
vati? Tyto otázky zajisté kolovaly v hlavě
všech přítomných, a zejména toho, jenž
naději měl na místě Jidášově státi,
učedníka Matěje. Měl jednak dobrořečiti
Bohu, že jej z nezaslouženého milo—
srdenství vřadil do počtu apoštolů svých,
jichž úkolem bylo jemu podrobiti svět,
avšak zajisté také přemýšlel o těžkosti
nové hodnosti a vlastní slabosti. Zajisté
učinila myšlenka tato Matěje po celý život
p_okorným a učila jej nedůvěřovati sobě,
nýbrž bdíti bedlivě, horliti vytrvale a
svědomitěplniti povinnosti apoštolské. Los
padl na Matěje a z učedníka se—stal apoštol.

Tak vykonána první volba v nové
církvi Páně, Duch svatý osvítil rozum
voličů; Petr je vedl, láska & svorná
mysl je sílila, a proto výsledek jeji byl
skvělý. Apoštol Matěj ukázal životem
svým, že se církev v něm nezmýlila.
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Nevime sice o jeho apoštolském působeni
mnoho, neboť se zprávy z dob prvotní
církve, namnoze v bouřích válečných a
pwnásledováních ztratily, ale co známo
jest oněm,potvrzuje,že církevdobřevolila.

Ve svátek svatodušní obdrželi Matěj
s ostatními apoštoly Ducha svatého &
počal hned hlásati svaté evangelium,
což činil až do své smrti. Když se totiž
apoštolé potom rozešli po Světě, aby
učení Ježíšovo rozsévali mezi národy,
zůstal Matějpravděpodobně v zemi.!udské.
Jak o něm sv. Klement Alexandrinský
vypravuje, kladl sv. Matěj v kázáních
svých zvláštní důraz na sebezapírání, na
krocení zlých vášní a náruživostí, jelikož
jsou překážkou působení Duchu svatému
v duši lidské. Hlásal, »že můžeme věci
pozemských sice užívati, avšak nesmíme
k nim srdce přiložiti; že máme tělo po
drobovati a krotiti a všecko mu odříci,
co tělesné žádosti vzbuzuje a podněcuje;
že máme všecko učiniti, aby duše skrze
víru a poznání pravdy mohutněla &nad
tělem panovala<<. Dále učil, »že třeba
jest, aby křesťan všudy bližnímu svému
dobrý příklad dával a za něho se modlila:
Dobrému příkladu a modlitbě přikládal
velikou moc, tak že říkával: »Hřeší—li
soused věřícího, hřeší i tento,“ t.j. kdy-
bychom svému sousedovi, bližnímu vždy
cky jen dobrý příklad dávaliv životě
svém a při tom Boha za pomoc a sílu
proň prosili, byl by zajisté ctnostným a
uchránil" by se mnohých hříchů.- Vidí-li
nás však náš bližní hřešiti, bude rád nás
v hříších následovati, a proto jsme potom
spoluvinníky na hříších jeho. Sv. Matěj
zajisté pamatoval při tom na slova Páně:
»Tak svítiž světlo vaše před lidmi, aby
viděli vaše dobré skutky a velebili Otce
na nebesích.<< .

Podle ústního podání byl sv. Matěj
roku 64 po Kristu postaven před soud
židovský proto, že z knih Mojžíšových
a prorockých dovozoval, že Kristus jest
pravým, zaslíbeným Messiášem a Spa—
sitelem světa. Předseda soudu, velekněz
Arienus měl při tom řečku shromážděným,
v níž útočil na apoštoly a učedníky Páně,
jakoby byli nejnebezpečnějšími lidmi, a
proto také hodni trestu. Při tom také
rouhal se šeredně samému Kristu Pánu.
Tu povstal svatý Matěj a pravil: »Milí
bratři," obviňujete mne zde ze“zločinu,



ku kterému se zde před vámi rád při
znávám. Přiznávati se ku křesťanskému
učení není zločinem, nýbrž ctí; nebot
Bůh řekl skrze proroka: ,Ve dnech po
sledních pojmenují své služebníky jménem
'inýmf Já věřím a vyznávám, že Ježíš
Nazaretský, jejž vaši otcové zapřeli a

'vydali, pravým je synem Božím a téže
podstaty jako Bůh Otec. To vyznávám

' s celým srdcem a zvěstuji vám ústy.
Jsem služebníkem Krista Ježíše a zůstanu
jím až do konce života mého.<<

Reč tato se ovšem židům nelíbila.
Velekněz zuřil, dupal a ve zlosti volal
jako kdysi Kaifáš proti Kristu: »Ilouhá
se Bohu a zákon žádá, aby rouhač ze
mřelsmrtí. Nechť celá obec jej kamenuje,
ať. jest domácí nebo cizinec.“ Učinili
sice _ještě některé pokusy, aby svatého
apoštola odvrátili od Krista, ale marně.
Proto celá rada vyřkla nad ním ortel:
»Usta tvá svědčí proti tobě, krev tvá
přijdiž na hlavu tvou.<< I vyvedli jej
z města ven, aby byl ukamenován. Zde
ještě promluvil sv. Matěj k lidu, řka:
»Bratři, proč chcete mne zabiti? O jak
pravdivě řekl o vás prorok: ,Lačněti
budou po duši spravedlivého a zatratí
nevinného“.<< Po té modlil se hlasitě a
děkoval Bohu za milost svaté víry a za
čest, že mohl pro víru trpětí a zemříti.
Tu přistoupili, dle obyčeje židovského,
k němu dva svědci, kteří kladouce ruce
na hlavu jeho, proti němu svědčili, a
sotva tito první kameny naň hodili,
zběsilá rota celé spousty kamenů naň
házela, křičíc při tom, až uši zaléhaly.
Na celém těle jsa do krve raněn, klesl
svatý Matěj na zem a umíraje pozvedl
ještě oči své k nebesům, doporoučeje
duši svou Spasiteli svému. Tak skonal
svatý apoštol Matěj smrtí mučednickou.
Svaté tělo jeho bylo od křesťanů po—

hřbeno. Zbožná císařovna Helena našla
jeho hrob avdala svaté ostatky dovézti
nejdříve do Ríma, potom však přeneseny
JSOUdo německého města 'I'reviru, kde
v chrámě jemu zasvěceném se uctívají.

Jen vůle a hlas Boží vedl svatého
Matěje k úřadu apoštolskému. Kdyby
tak všichni lidé, snažíce si voliti stav
nebo povolání životní, spoléhali na osví—
cení Ducha svatého a prosili zaň, zajisté
byl by každý ve stavu a povolání svém
spokojen. Že pak jiné ohledy, světské,

osobní, mohdy rozhodují, že málo kdo
k Bohu o pomoc při volbě této volá,
proto tolik jest nespokojených lidí na
světě, lidí, jímž se jejich stav a povolání
protiví, a kteří proto povinnosti své jen
ledabyle konají.

V životě mnohdy naskytují se oka
mžiky, kdy si nevíme rady, co vlastně
bychom činiti měli — tu zajisté dobré
jest k Bohu se obrátiti upřímným po
vzdechem & prosbou () vnuknutí, & za
jisté nebudeme zahanbení. Slyšíme—li
však hlas Boží v nás, nezatvrzujme srdce
své, nýbrž otevřeme je vnuknutí Božímu,
které nás dobře povede po cestě tímto

\ životem. Kdo však hlasu Božího neslyší,
necht si vzpomene na hrozbu Hospodi
novu, který praví: »Poněvadž jsem vás
volala (moudrost Boží) a odpírali jste,
vztáhla jsem ruku svou a nebylo kdo
by pohleděl; pohrdli jste všelikou radou
mou a domlouvání mého zanedbali jste;
proto i já také k zahynutí vašemu smáti
se budu a posmívati se budu, když přijde
na vás to, čeho jste se báli.<< »Modlíme
se,<<praví sv. Cyprián, »buď vůle Tvá,
ne proto, aby Bůh činil co chce, nýbrž
aby nám Pán pomáhal činiti to, co chce.<<

Proto jedenkaždý z nás nepřestávejž
Bohu děkovati za své povolání, v němž
dle vůle Boží žiješ, ale uvažuj také každý,
jak povinnosti jeho plníš. Volba svatého
Matěje má v nás rozněcovati touhu,
abychom i my přispívali seč síly naše
jsou, k posvěcování našich duchovních
pastýřů, první to péči naší svaté církve.
Proto, aby dosáhla církev dobrých kněží,
nařídila čtvero suchých dnů (quatember).
Proto, aby zjednala služebníkům svým
nejhojnějších darů Ducha svatého, tolik
modliteb a tak dojemných předpisuje
obřadů při svěcení na kněžství. Dopo—
.roučí kněze své den co den přímluvě
blahoslavené Panny Marie, prosíc: »Modli
se za kněžstvo.<< Vždyť veškeré dílo
církve spočívá na kněžích. Modleme se
tedy a dejme se modliti za kněze církve
naší. Svatá Terezie říkávala svým řehol
nicím: »Proste Boha za dvě věci, předně,
aby udělil představeným církve své
zmužilou srdnatost, za druhé, aby jim
pomáhal v boji a uši jejich zavíral před
sirenami zpívajícími. Věřte mi, není uži
tečnější modlitby nad tuto“ Následujme
jejího příkladu! Boh.Hendl.-——m0——
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Věčná lampa.
Nejčistší olej olivový at' doncžgu tobě, aby)lampastále hořela vc svatyni. od. 27, 20

dyž poprvé matka má uvedla mne
jako hocha malého do chrámu ;
Páně, nevěděl jsem věru, kam
bych měl oči nejprve upříti. Roz
sáhlost svatyně, šířka, výška a

délka. Velikost oken. Oblouk, jenž se
klenul nad námi. Zástup lidu zbožného.
Oltáře, kazatelna. A což teprve když
zvuky varhan rozlehly se svatyní a lid
sborem mohutným zazpíval, tu i mně
chtělo, se zpívati, ale jak, když neznal
jsem textu písně. Ale proto přece jsem
v duchu notoval také melodii písně.
A když kněz vystoupil na kazatelnu,
tut se mi zdál bytostí ne ztoho, nýbrž
z jiného světa. Byl bych na něm oči
nechal. A to ticho, které panovalo v ko
stele, když k nám mluvil. A pak rozžaty
na oltáři svíce a týž kněz zase v jiném
rouchu s ministrantyvychází ze sakristie
k oltáři.

C0 tam bude dělati? Chtěl jsem se
matičky otázat, ale ta mne klepla přes
prsty a ukázala mi, jak mám míti ruce
sepjaty a pošeptala, že nesmí se zde
mluviti, nýbrž jenom modlití a zpívati.
Nyní modlil jsem se Otče náš, Zdrávas
Malia a všechny ty modlitby, jimž mne
matka _doma naučila, než jsem začal
navštěvovati školu.

Teprv cestou z chrámu Páně nebylo
konce otázkám, které jsem matce kladl
a na něž mi ochotně odpovídala. Nej
divnější však ze všeho byla mi lampa,
visící před hlavním oltářem, jejíž míle
světlo svítilo jako ty hvězdičky noční
dobou na blankytném nebi. Lampa s tím
světlem nedala mi pokoje a proto jsem
se matičky doptával, proč tam ve dne
hoří. A když matka dodala, že hoří dnem
i nocí, tu teprve byl jsem zvědav, proč
tam hoří. Pravil jsem: »A což pak tam
v noci někdo býváPc »An0,<< pravila
matička, »dnem i nocí bývá tam ten
Pán Ježiš, o němž jsem ti vypravovala,
že se z Panny Marie narodil, že musil
utikati před Herodem do Egypta, že
ve dvanácti letech šel do Jerusalema,
že se dal pokřtiti od Jana v řece Jor
dáně, že se 40 dní postil na poušti. tři
léta učil a zázraky konal, na zelený

čtvrtek sloužil první mši svatou a pak
o velkém pátku na kříži umřel, tři dny
odpočinul v_hrobě a v neděli slavně

' z mrtvých vstalm
Nyní teprv byl jsem tomu rád, že

jsem mohl býti s matičkou na témž
místě, na němž Pán Ježíš přebývá. Ale
ještě jednu otázku předložil jsem matičce.
»Matičko,<<pravil jsem, »já bych byl rád
toho Pána Ježíše přece také viděl.<<
»I viděl jsi ho,< pravila matka. »Když
lid přestal zpívati, když bylo v kostele
ticho, tu ministrant zazvonil zvonkem,
aby lidé věděli, že Pán Ježíš přijde. Pak
kněz pozdvihoval svatou hostii, v níž
byl Pán Ježíš ukryt. A pak pozdvihl
kněz kalich a tam také byl Pán Ježíšx
»Ale matičko, co pak jsou dva JežíšiPa
»I nejsou,“ odpověděla matka, »leč jest
ve způsobč chleba a vína tělo a krev
Pána Ježíše, tedy celý Pán Ježíš. A proto
hoří lampa věčně dnem i nocí.

Čemu matka zbožná mne jako pa
cholíka vyučovala, vykládajíc význam
lampy věčné jak nejlépe uměla a věděla,
o tom chci nyní i laskavé čtenáře a čte—
nářky »Školy Božského Srdce Páněa po
učiti dle knihy, která byla vydána roku
1877 v Parderbornu ajejíž obsah čtenáře
zbožného nejenom poučí, nýbrž i ve víře
utvrdí a nad to i radostí a slasti naplní,
že smí se zváti dítětem církve katolické,
vyvolené a přečisté chotě Kristovy.

Rozkaz Hospodinův, uvedený v čele
článku tohoto, dán národu israelskému
a dán mu s tím úmyslem, aby světlo
stále bylo udržováno ve svatyni staro
zákonné. Bylať svatyně starozákonná
právě tak trojdílná, jako jsou chrámy
naše, sestávajíc z předsíně, svatyně &
svatosvatyně. Předsíň byla pro lid, sva—
týně pro kněze a do velesvatyně směl
velekněz jenom jednou za rok vkročiti
a to v den smíření. Také svatyně naše
mají předsíň, loď chrámovou a presbytář,
která mřížkou oddělena jest od lodí 'a
bývá 0 stupeň výše.

Oproti zácloně, která zakrývala vele
svatyni, byl sedmiramenný svícen, zho
toven z nejryzejšího zlata vypouklého
díla umělého. Z podstavce vycházela tři
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ramena, na nichž byly kalíšky ve formě
mandlového květu se sedmi lampami.
Lampy _byly podobny lidskému oku.
Svícen vážil hřivnu zlata, dle naší měny
4400 dukátů. V sedmi lampách hořelo
sedm světel, kteréž nikdy uhasnouti ne
směla. Bylot povinností kněží starozá
konny'ch, aby světlo posvátné udržovali
dnem 1 nocí. Vždy k večeru nalili do
lamp čerstvého, čistého, olivového oleje.
Tak že světlo hořelo ve svatyni stále.

Také v novém zákoně hoří před
oltářem, na němž velebná Svátost se pře
chovává, tak zvané věčné světlo. Hořít
ve věčné lampě dnem i nocí. Jakmile
lampa před oltářem shasne, nesmí na
něm velebná Svátost se přechovávati, jak
lze pozorovati na zeleny' čtvrtek, velky
pátek a bílou sobotu. Zařízení toto datuje
se již ze čtvrtého století po Kristu Pánu,

Vypravuje se o sv. Epiphaniu, že
na cestách svych zavítal noční dobou do
osady, zvané Anablatha. Veškerá stavení
byla již neosvětlena, pouze v jednom
domě ještě bylo pozorovati světlo. Na ,
dotaz, jaké je to stavení, dána odpověď,
že to katolicky chrám. Věčná lampa,
která tajuplné světlo před oltářem ro

Klekání.

Den když se chýlí k.svému sklonu
a krajem zavzní klekání,
tu hlas těch našich dumných zvonů
žal krutý z duše zahání.

Má duše výš a výš se nese
až vzhůru, tamo ku nebi,
a tichým hlasem v sladkém plese
Tě, Máti svatá, velebí!

Zvon přestal zvonit — kolem tiše —
na nebi jasná hvězda plá,
mé oko hledí v nebes výše,
ret šeptá: „Zdrávas Maria!"

A. IV. Kadle'dkevd.

zesílá, oko lidské i dobou večerní vábí
k sobě apoutníka nočního svatou bázní
naplňuje, má hluboky', tajuplný význam'
V lampě hoří oheň a z ohně vycházi světlo.

Význam ohně ve věčné lampě.

Oheň je známkou lásky. Nejvyšší a
nejčistší láska vyvolila stan svůj v Srdci
Ježíšovu. Toto nejsvětější Srdce Ježíšovo,
které zde na zemi veškeré národy ne—
vyslovnou láskou milovalo, miluje nás
všechny i nyní láskou právě nebeskou
ve velebné Svátosti. Ve svatostánku je
život Kristův životem nestihlé lásky. Jestit
zde Krrstus opravdově a skutečně cely'
přítomen, tudíž i se Srdcem svym. V Srdci
tomto hoří plamen nezměrné lásky ku
všem lidem. Jako paprsky sluneční dají
se shromáždíti v čočce zvětšujíciho skla,
tak jsou i paprsky lásky Kristovy shro
mážděny v Srdci Páně, v němž hoří
ohněm věčným a neuhasitelnym. Pří
tomností Kristovou ve velebné Svátosti
udržuje se stály' pravy' žár lásky nebeské
mezi námi. Může-li tedy plamen lásky
této nebeské lépe se znázorniti, leč pla—
menem, který dnem i nocí udržuje se ve
věčné lampě? Nuže vizme. (P. d.)

U Matky Boží.
U Matky Boží přesvaté
v důvěře klečím v chrámě,
srdce mé bolem dojaté
rce: „Matko, pohled na mne!"

Zde klečím v chrámě před Tebou
a zvedám kalné zraky,
ústa jen tiše šeptají:
„ó slyš mne, Máti, taky!“

Fl Matka Boží, Matka všech
svým okem na mne shlédla,
ztišila v srdci bolný vzdech
a k sobě mne zas zvedla!

A. M Kadlďdkomí.
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Otčenáš a pozdravení andělské.
Napsal Alicin Stolz. Česky podává Fr. P. Kosík, katecheta.

(Číst další.)

„a, ", ylo to jedenkráte v létě, když
'“ “' „„ sestupoval jsem s' vysokých,

„ přišel jsem do sluncem
_“ ezářenéhoúdolí. Kéž bych

ti mohl ukázati toto údolí a onen večer!
Nade mnou, odkud jsem přišel, skláněly
se tmavé jedle a vypínaly se strmé skály;
cesta vede po svahu návrší v milé, ze
lenající se lučiny, kde křišťálové potůčky
bublají, tiše plynou &líbají svými vlnkami
modrooké pomněnky. U většího potoka
viděti štíhlé olše a topoly. V dálce na
kopci pase chlapec krávy a kozy, ozý
vají se zvonky a zpěv hocha, který občas
vykřikne do lesův a skal a ozvěnu po
slouchá. Před zrakem mým k západu
rozkládají se vinohrady s lesknoucím se
lupením a ozdobeny krásnými třešněmi.
Liby' vánek věje z výše, vůně květin
oblažuje člověka a teplý větérek pohrává
s vlasy. Jasně aklidně klene se hluboké
modro nebeské nad zelenou krajinou, a
jako tiší audilkové ve stříbrných, zlatem
obroubených šatech táhnou krásné, světlé
obláčky po modré obloze. Vesele bzučí
hmyz poletující po krásných květinách;
a motylové nevědí na kterou květinu
zalétnouti, tolik a tak krásných květin
na všech stranách je vábí! Na zelených
větvích zpívají ptáčkové tak líbezné, „jak
jim to od Boha dáno je. Domky a cha—
trče jsou v údolí a podle potoka sem
tam rozestavěný, šindele a došky leskly
se září sluneční, tulipány zeleně a čer—
veně namalované zdobily v obrubě okna
a bílé stěny i sklo v oknech leskly se
ve večerních paprscích ' slunečních tak
pokojně, jako v nebeském pokoji a míru.

Ale jako po jasném, krásném jitru
nad Vltavou, Prahou tekoucí, husté, šedé
mlhy se zdvihají a krásu přírody oku
našemu zahalují, tak rojily se těžké,
trudné myšlenky v nitru duše mě, když
jsem se na tento zemský ráj zadíval.
Věděl jsem dobře, jak se daří lidem,
v oněch chatrčích bydlícím. Mnohé z nich
tíží trpká bída a chudoba, takže
nemajíce slušného oděvu, nýbrž jen cha—
trné, rozedrané šaty, ani v den sváteční

do kostela iíti nemohou. Nemají mouky
ani chleba a dítě, jinak krásné, sličných
tváří, tmavých, černých očí vypadá tak
špatně, je tak bledé, jakoby již delší
dobu churavé bylo. — Viděl jsem však
v této krásné horské krajině ještě něco;
žijí tu lidé v tak trpké bídě a chu
době a přece, jdeš-li vedle hospody
nebo kořalny, slyšíš tu křiku a hluku,
„jest plna mužův a chasy, kteří se tam
opíjejí. Odkud mají na to peníze? Mnozí
kradou v lese, prodávají dříví a tak si
peníze na pití Opatřují. V neděle a svátky
všude pitky, křik, hádky, klení a rvačky,
sklenice lítají, stoly zpřevracejí, házejí
židlemi, .ano jsou i případy, že v opilství
mnohý vytáhne nůž a někoho pak lehce
ba i těžce zraní. Z toho povstávají vy
šetřování, přijede komisse, stojí to peněz,
vznikají nové útraty, chudoba a bída se
vzmáhá ještě více. ——Poměry jsou tu
hrozné. Na služby Boží chodí jich málo
a mnozí vědí o Kristu Pánu tolik, co
africký pohan; poklesla mravnost, mnozí
žijí nemravně, zpustlé, sem tam spáchána
bývá i vražda. Takoví jsou lidé i v místě,
kde tolik přírodní krásy, kde příroda
svým půvabem na lidi se usmívá. Ach
Bože dobrotivý, proč v přírodě je tak
milo a tak krásně a u lidí často tak zle,
chudě a bídně! Částečnou odpověď na to
slyšeli jsme již v druhé prosbě Otčenáše,
vzdá-lilo se totiž odlidí království
Boží amusí teprve zase mezi lidmi za—
vedeno býti; světj e tedyjaksi polepšovnou
a člověk musí mnoho vytrpěti, než na
stane den věčného klidu a odpočinku,
věčné blaženosti a radosti.

To jest však pouze poloviční od
pověď, odpověď na ostatní dosud chybí.
Bylo by to příliš trapné, kdyby člověk
zakoušel jen trpkosti a strasti, duše
lidská byla by roztrpčena, pozbyla by
všechnu laskavost a přívětivost. Proto
nechce milý Bůh mnoho křížův anebo
sám kříž na člověka vkládati, nýbrž jen
tolik, kolik k vyléčení neduhu duševního
člověku třeba jest. Že však mezi lidmi
v tak mnohých příbytcích, v tak mnohých
osadách tolik mrzutosti a trápení jest,
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jež člověku život ztrpčuje, to mnohdy
není přímo od Boha, nýbrž lidé jsou toho
příčinou sami. A to jest právě onen ve
liký rozdíl mezi lidským pokolením, mezi
rostlinstvem, živočišstvem a mezi ostat
nimi tvory na zemi, lidé jsou jaksi
uvolněni z ruky Boží, Bůh jim dal svo
bodnou vůli, ostatní pak tvorové země
jsou bez svobodné vůle, tak že jinak ne—
mohou jednati a si počínati, než jak Bůh
chce &velí. Proto více pořádku a krásy
jest v Boží přírodě nežli u převrácených
lidí. Mohlo by však býti tisickráte lépe
mezi lidmi nežli u tvorů v lese a tisíc
kráte krásněji nežli na louce kvítím po—
seté, kdyby se lidé rádi, ochotně a dobro
volně, ve všem, ve svých myšlenkách,
ve slovech i skutcích řídili dle vůle Boží,
kdyby jednali dle desatera Božích při
kázání,- dle dvou hlavních přikázání lásky
křesťanské a dle přikázání církevních.

V tom ale spočívá právě příčina
mrzutosti lidí, že lidé raději to chtějí,
co nechce Bůh, nežli to, co Bůh chce, a
to je ďáblovo símě v srdcích lidských,
jež natropilo tolik mrzutosti pod nebem
a na zemi. „

A co jsou lidé? (lei—víčkemje člověk
proti Bohu, ba ještě méně, hrstka smetí
ze síně rajské. Jaká. to smělost tedy od
člověka, vzpouzeti se proti vznešené a.
velebně vůli Boží, jinak chtíti a jednati,
než jak chce všemocný král nebesi země,
jenž nás v moci své pravice má. Ano,
smutně je to, když mnozí lidé nechtějí
ani znáti ani viděti vůle Boží, ne tak
ji činiti.

Nečín tedy ničeho, co Bůh nechce,
nečiň, čeho Bůh nenávidí, vystříhej se
hříchu a riepoddávej se tělesným náru
živostem. Duch jest pánem, tělo služeb
níkem a u koho je to obráceně, že tělo
pánem & duch sluhou je, ten žije pře
vrácené, zahyne, bude nešťastným v tomto
iv onom životě. Varuj se tedy zlého,
to jest hříchu; na tom však neměj
dosti, nebot:

Jsi-lí už všech těžkých hříchů prost,
začátek máš ctnosti, ne však—ještě ctnost;
chceš se vznésti k nebeskému obydlí?
Ať tvou duši dobré skutky okřídlí!

Konej tedy dobré skutky, buď živ,
jak Bůh chce, ctnostné; čin dobře &
splníš druhý díl křesťanské spravedlnosti.

Škola B. s. P. 1909.

Život lidský jest velice krátký a určen
je za dobu setby, aby člověk na věčnosti
dobrou žeň měl. Dobré rady jest vždy
třeba, nuže poslechni. Stalo se, že dobro
činný člověk, boháč, chtěl šťastným uči
niti svého otroka; daroval mu loď se
zbožím, aby mohl obchod vésti a slušně
se živiti. Otrok stal se tedy svobodným
člověkem a pustil se po krátkém čase
na široširé moře. Na moři povstala
hrozná bouře, loď vlnami byla zmítána,
byla v největším nebezpečí. Opět při—
hnala se obrovská vlna, zadul vítr a loď
vhozena byla na skalisko a ztroskotána.
Zboží všecko pohřbeno v hlubinách moře
a ubohý majitel lodi byl rád, že se za
chytl za utržené prkno a s vynaložením
všech sil doplul ke břehu a na pevninu
se dostal. Vylezl na skalnatý břeh, po
sadil se na kámen, mechem obrostlý,
přemýšlel o bídném nynějším stavu svém
a oplakával nešťastný osud svůj. Když
se poněkud v mysli uklidnil & vzpama—
toval, vylezl na nedaleký pahorek a
ohlížet se vůkol. Spatřil v dálce velké
město a k tomuto ihned zaměřil. Sotva
přišel do polovice cesty, potkal velký
zástup lidu radostně pokřikujícího; tito

_jej obstoupli a s piGSállÍm za svého krále
prohlásili. Nojvznešenější ze zástupu vyšli,
odělijej skvostným roncliem a vedli do
města. Když přišli do města, uvedli jej
do zámku, posadili na trůně královském
a pak všichni, vyšší i nižší poslušnost a
věrnost jemu přísahali. LT'nohýotrok, bý—
valý služebník nechtěl ani věřiti svým
smyslům a domníval se s počátku, že
je to pouhý sen; když ale po skončení
sněmu a porad hlučné slavnosti nastaly
a po těchto zástupy se rozešly a on sám
zůstal s dvořeníny, kteří každy rozkaz
& každe přání jeho ihned plnili, a když
od těchto do ložnice uveden byl, aby
sobě na hebkém a skvostném loži od
počinul, tu poznal skutečnost, ale umínil
si, že se nebude po ničem ptáti a že
bude se radovati ze šťastné náhody, které
ani pochopiti nemohl.

.Uplynul nějaký čas a bývalý otrok
znepokojován a svírán netrpělivostí osmělil
se konečně zeptati svého prvního dvoře
nína, na němž jakousi neobyčejnou roz
tržitost a neklid pozoroval, co to vše
znamenati má? Proč se tak stalo? Jaký
osud v budoucnosti ho očekává? »Budiž
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známo tobě, milostivý pane,e pravil tře—
soucím se hlasem první dvořenín, »že
obyvatelé tohoto města nejsou obyčejnými
tvory, jsou to bytosti zcela jiné nežli
lidé. A tito vyžádali sobě na mocnostech
nebeských, aby vždy jeden ze synův Ada
mových nad nimi vládl; a skutečně při
chází sem každý rok, jako ty nyní, jeden
z lidí, kterého tak jako tebe za svého
pána přijímají a prohlašují. Ale když se
rok s rokem mine, svrhnou ho s trůnu,
strhají z něho roucho královské, vypro
vodí ho až ke břehu, kde naříkajíce
posadí ho na loď. Nedají mu ničeho, ani
potravy, nýbrž beze všeho pošlou ho na
pustý ostrov, kde on beze vší pomoci
trudně a bídně dny Svého života tráviti
musí, až zahyne. Hned ale přistane jiný
smrtelník, který stává se vladařem, ale
čeká na něho stejný osud, jakého zažili
předchůdci jeho.“

Na to tázal se král: »A pověděl jsi
ipředchůdcům mým, co se s nimi stane?e

»Ovšem že jsem je na to upozornil,
ale oni zakládali si na svém stavu, za—
slepeni svojí důstojnosti nedbali toho, co
je v budoucnosti očekává. Oddávali se
pohodlnému životu, ano ani o svůj úřad
svědomitě se nestarali, tak že úředníci
jejich poddané utiskovali a sužovali.
Myslili více na to, co se jim líbilo a co
jim lahodilo, nežli na to, co by proSpělo
lidu, čím by se lid vzdělal a blahobyt
jeho vzrostl; zkrátka oni zapomněli na
své povolání, na své- povinnosti, žili
pouze sobě, zapomněli však tím na sebe,
neboť konec vlády jejich přikvapil tak
brzy, dříve než se nadáli a pak je stihl
onen hrozný osud.a

Slova ta dojala krále tak, že pohlédl
prosebné na dvořenína svého a řekljemu:
»Oznámil jsi mi velmi vážné a důležité
věci, otevřel jsi mi zrak, nyní však poraď

mi, co mám činiti, bych aspoň zmírnil
osud svůj, když jej od sebe odvrátiti
nemohu !a

»Pamatuj si,c pravil dvořenín, »jak
jsi sem přišel, tak odsud také odejdeš.
Osud svůj můžeš ovšem zlepšiti. Když
se staráš tak dobře a pečlivě o své pod—
dané, starej se také o sebe! Víš, že se
dostaneš na pustý ostrov, proto pošli si
tam dělníky _a řemeslníky, dej si tam
postaviti pohodlné obydlí, uprav a připrav
si vše, bys tam měl dostatek a hojnost
nejen věcí potřebných a nutných, nýbrž
i příhodných a méně potřebných.<<

Král učinil dle této rady a nebál
se onoho okamžiku, kdy bude s trůnu
sesazen a pryč poslán, ano on čekal na
tu chvíli, neboť věděl, že nezahyne bídně,

'nýbrž že bude užívati všech věci pro
něho na onom ostrově připravených a
přichystaných.

Co znamená toto podobenství?
Abys dlouho hlavy si nad tim ne

lámal, povím ti to, je to i ku tvému
prospěchu.

Dobrodincemjest Bůh, otrokem nebo
služebníkem jest člověk, lodí jest život
mateřský, ztroskotání se lodi jest narození
člověka, ostrovem je svět, rádcem rozum,
ostrovem pustým jest život posmrtný,
věci & obydlí na ostrově připravené a
přichystané jsou dobré skutky.

Abychom si poklad dobrých skutků
na věčnosti složili, toť výslovná vůle
Boží. Bůh sám nás k tomu vybízí a
tolika okolnostmi a příhodami k tomu
vede a nabádá, jak to zaznamenáno
máme i v Písmě svatém. A proto ne—
říkej pouze ústy: »Buď vůle tvale, ale
celým svým životem plň vůli Boží; po
drobuj se ve všem vůli Boží, konej vždy
to, co jest vůle Boží, varuj se zlého &
čiň dobré!
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Jubilejní pouť Moravanů do Říma roku 1908.
Popisuje K. Balík, děkan v Černovicích.

plynulého roku slavil náš svatý
_ Otec Pius X. jubileum svého

_ padesátiletého kněžství. Ti
t síce poutníků ze všech ná

_ " rodů křesťanských spěchalo
k Rímu, aby poklonilo se náměstku Kri
stovu a ubezpečilo ho svojí nezdolnou
láskou a příchylností.

Ani náš milý národ český, který
s takovou příchylností k sv. Otci lne,
nechtěl zůstati pozadu. Pod protektorátem
nejdůstojnějších pánů biskupů morav
ských uspořádán z Moravy zvláštní poutní
vlak, k němuž se přihlásilo 319 poutníků.
Z nich bylo 277 Čechův a 112.Němců.
Kněží jelo 80. Pořadatelé byli 4 bratři
kněží Kolískové, vdp. Jan Hikl, děkan
v Holešově, vdp. Ladislav Zavadil, farář
v Křižanově & Viktor šl. Kovér.

Dne 6. října ráno po službách Božích
a po promluvě Jeho Excel.bisk. Milosti Dra
P. Huyna vyjel poutní vlak z Brna. Na
stanicích k Vídni přibíral všude poutníky.

V půl dvanácté dopoledne přijel
vlak do Vídně, kdež na severním nádraží
byla hodinová přestávka. Množství Čechů
vídeňských se sem dostavilo, aby bratry
své k věčnému městu se ubírajíci po
zdravilo.

KdyžJeho Excel. bisk. Milost, nejdůst.
pan Dr. Pavel hrabě Huyn provázena byvši
pořadateli poutě vystoupila ve Vídni na
peron, předstoupila malá družička z Vídně
M. Fixová & přednesla pěkný veršovaný
proslov &podala Jeho bisk. Milosti velmi
pěknou kytici z čerstvých květin. Jménem
Čechů vídeňských promluvil na peroně
dp. P. Knap, český kazatel z Vídně. Přál
poutníkům šťastnou cestu a prosil, aby—
chom se u svatého Petra pomodlili i za
Čechy vídeňské.

Kolem jedné hodiny odpoledne na
sedli jsme do vozů. Všichni poutníci
rozděleni byli na 23 skupin. Na vozech
zavěšeny byly velké tabulky z tvrdého
papíru s velkými číslicemi, které na—
značovaly, v kterém voze která skupina
má své místo. ._

Každý z poutníků dostal zvláštní
knížku, v níž byl krátký popis cesty, aby
tak každý již předem byl o cestě ajejích
pamětihodnostech poučen, kromě toho

dostal každý tištěný seznam poutníkův
a seznam stanic, kterými vlak projížděti
měl. Ve vlaku každý měl vykázané své
určité místo.

Ve Vídni přisedli ještě i někteří
účastníci z ech.

Když jsme byli už úplně vypraveni &
když pořadatelé ještě přešli podél Celého
vlaku přesvědčitse, zda vše jest v pořádku
dal vlakvedoucí znamení k odjezdu.

Stroj začne těžce oddychovati, vlak
se hne a odjíždí. Cechové vídeňští stojíce
na nádraží a mávajice nám jako poslední
pozdrav na cestu svými šátky, zpívají
papežskou hymnu. I my ve vlaku papež—
skou hymnu jsme zpívali.

Když jsme dozpívali, začalo ve vozech
vzájemné seznávání se. Brzy byli jsme
jako 'členovéjednérodiny. Pojila násjedná
víra a stejná touha nesla nás ——k Rímu.

Z oken vozů pozorovali jsme krajinu,
neboť skoro všichni krajinou tou jeli
jsme poprvé. Jeli jsme kolem poutního
kostela Maria Brunn, kolem města Sv.
Hypolit, kolem několika zámků, měst,
kostelův a klášterů, kolem řeky Dunaje
a poutního místa Maria Taferl ke stanici
Amštetenu. Tam ještě přistoupili někteří
účastníci z (?eských Budějovic.

Potom jsme jeli na jih krajinou
velmi hornatou, skalnatou a lesnatou
podél řeky Enže. Pohled na ty divoké
skály a vysoké kopce byl sice krásný,
ale až hrozný.

Vlak nestavěl než jenom na nej—
většíchstanicích, a to jenom velmi krátkou
chvilku, takže cesta rychle ubíhala.

Ve vozech zpívali jsme nábožné
písně, modlili se společně růženec, kněží
se modlili breviář; terciáři konali své
hodinky, a tak aniž jsme se nadáli, při
blížil se večer. Svítil pěkně měsíček a
v jeho svitu dobře bylo viděti vysoké
alpské kopce, kolem kterých jsme jeli.
Někde jeli jsme také tunely pod vrchy
provrtanými. Stýrskcm jsme přijeli do
Korutan.

Zatím už ve vozech umlkl hovor
i modlitby, i písně. Každý hleděl si
trochu podřímati. Ovšem o nějakém
spánku nemohlo býti ani řeči. Ale přece
každý opřen jsa ve voze o lavici nebo
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o svého souseda alespoň se snažil spáti.
Někdo z dlouhé chvíle pojídal ještě ně
jaké buchty nebo kuře, jež mu milí do
máci na cestu připravili a zapíjel vínem,
jež siv láhvi vezl s sebou. Některé ženy
nemohouce spáti, ve svých prstech tiskly
zrnka růžence a rty jejich pohybovaly
se tichou modlitbou.

V pět hodin ráno přijeli jsme do
Pontaflu, posledního to rakouského mě
stečka. Za ním už hned začíná Italie.,
Tam jsme měli společnou snídani.

Hned po snídani převezl nás náš
vlak přes hranici rakousko-italskou do
italského městečka Pontebby. Tam vy
stoupili jsme z vozův a se svými zava
zadly podrobili jsme se italské prohlídce,
jež prošla zcela hladce. Svá zavazadla
ani otevírati jsme nemusili.

Na stanici čekal na nás již zvláštní
vlak italský, pořadatelstvem naší pouti
pro nás zvlášť objednaný. Na vozy opět
zavěšeny byly tabulky, kam si kdo dle
skupin sednouti má.

Vlak vyjel ze stanice. Bylo ještě
tma. Ve vozech vykonali jsme své ranní
modlitby. Pomalu začalo se rozšeřívatí,
a za krátko ranní slunce zlalilo skalnaté
vrcholky vysokých Alp italských, kterými
jsme projížděli. V těch nehetyěných
horách může, vlastně musí člověk ob
divovati se a kořiti všemohwcnosti Boží,

řeky, projeli jsme mnoha tunely a po
mnoha mostech.

Kolem deváté hodiny ranní, dne 7. října
vyjel vlak nášz hor a ocitl se na krásné
rovině. Jaká to změna! Za námi pusté,
skalnaté, nehetyčné hory a před námi
úrodná, požehnaná, a jako talíř rovná
rovina do nedozírna. Všude viděti úrodná
pole a řady stromů révou ověnčených.

V půl dvanácté hodiny dopoledne
přijeli jsme do města Paduy. Kdož by si
ihned nevzpomněl na sv.Ai'itoninal)aduan
ského? Právě proto také jsme se v Padově
den zdrželi, abychom uctíti mohli ostatky
velikého tohoto světce odpočívajícího zde
v kostele, ke cti jeho vystaveném.

Odebrali jsme se do hotelu, kdež
jsme měli společný oběd a po obědě
jsme si dle své libosti prohlíželi město.
Čita 47.300 obyvatel. Jest výstavné.
_ Ve 4-hodiny odpoledne shromáždili
Jsme se všichni na náměstí, kněží oblečeni

byli v rochetách a ve spořádaném prů
vodu zpívajíce píseň k svatému Antonínu:
»Tebe písní srdečnou ctíme, svatý An
toníne,c ubírali jsme se do kostela.

Kostel sv. Antonína jest pamětihodná
& velkolepá stavba. Veliký, úhledný,
překrásný, čistý. Nad ním vypíná se šest
kopulí, vnitřek leskne se mramorem,
zlatem a stříbrem. Množství překrásných
soch a maleb zdobí strop, stěny a po
stranní kaple. Má čtvery varhany. Ve
zvláštní kapli bohatě zlatem a stříbrem
zdobené odpočívá pod zvláštním oltářem
tělo svatého Antonína. _

K tomu oltáři přímo náš průvod
se ubíral. Na oltáři rozsvíceno bylo
mnoho světel. J. E. nejdůst. brněnský
pan biskup Dr. Pavel Huyn vystoupiv
po schodech na oltář měl k poutníkům
promluvu. Mluvil asi takto: »Konali j sme
dalekou cestu, abychom mohli zde v tomto
chrámu uctíti sv. Antonína. Zde ovšem
odpočívá jen tělo velikého světce. Duše
jeho jest v nebi. Isvatý Antonin narodil
se jako každý jiný člověk se všemi ná
klonnostmi lidské přirozenosti, ke zlému,_
ale on je přemáhal a svatým se stal.
Svatý Antonín nám ukazuje, že každý
člověk, chce-li, může se státi svatým.
Jsme poutníci na tomto světě a cílem
vezdejší naší poutí jest nebe. Proto žijme

_ _ _ __ _ tak, abychom tohoto cíle se neminuli..
jež vse to stvořila. Jeli jsme dlouho podel (.Jlověk, který nevěří, že bude odsouzen,

již jest odsouzen. Máme svobodnou vůli,
abychom pro dobro se rozhodli. ])ar,
který člověka člověkem činí, jest svobodná
vůle. Tohoto daru dobře užíval svatý
Antonin. Narodil se roku 1195 v Lisabonu.
Stal se františkánem a skvěl se hlubokou
zbožnosti a učeností. Působil na různých
místech a naposledy ve městě Padua,
kde také dne 13. června 1231 zemřel.
Bylo mu teprve 36 let, když zemřel.
V krátkém čase stal se svatým. Z toho
vidíme, že člověk v krátkém čase svatým
se státi může.< Na konec své řeči vy
slovil pan biskup přání, aby v jeho diecesi
byl více rozšiřován třetí řád svatého
Františka. Pravil, že ho těší, že jest ve
třetím řádě tolik žen, ale že ho netěší,
že jest v něm tak málo mužů.

Po promluvě té byly litanie a po
žehnání. Tím byla naše odpolední po
božnost u svatého Antonína skončena.

(P. (I.)
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Velká, přípověd božského Srdce Ježíš ova.
Potěšující novina křesťanskému lidu.

Dle .P. Jos. Hdttmchwillera S. J. podává P. F/m. Kubíček S. J.

2. Dějiny velké přípovědi.

V předešlé kapitole jsme vylíčili, jak
zni veliká přípověď doslovně, jakož i její
původ. Nyní jest nám ličiti její dějiny.
Osudy této přípovědi lze právem srovnati
s osudem semene zasetého. Jako toto
dlouho tkví v půdě skryto a teprve po
době kvete a ovoce přináší, podobně se
často děje dílům Božím. Zvláště naše
přípověď potřebovala skoro 200 let, než
pronikla na veřejnost.

Jak se to stalo? Kdo chtěl ještě do
nedávna psáti o pobožnosti k božskému
Srdci, tomu bylyjediným pramenem spisy
tří mužův, o pobožnost tuto velmi za—
sloužilých. Jmenuji se: Croiset, Languet
a Gallifet. Všichni tři buďto vůbec se
nezmiňují o veliké přípovědi nebo, jako
Sanguet, činí tak jen mimochodem. Tím
se stalo, že veliká přípověď byla tak
dlouho drahokamem ukrytým.

P. Croiset vydal svou znamenitou
knihu o božském Srdci hned po Slnlll
sestry Markéty a v ní též první její ži—
votopis. Ale jak se zdá, Croiset neznal
onoho listu blahoslavené; neboť matka
de Saumaíse uschovala list. velmi pečlivě,
tak že se na veřejnost nedostal, životopis
pak blahoslavené od »vrstevniCx sepsaný
byl určen řádu Navštívení, a tak oba
místo do tiskárny, putovaly do kláster

.ního, nepřístupného archivu.
První, jemuž bylo možno manu

skriptu použiti, byl biskup Jan Josef
Languet ze Soissonsu. Sepisoval obšírný
životopis, jejž také vydal v Paříži r. 1729,
Samo sebou se rozumí, že mu velká, pří
pověd' neušla. Ale biskup neodvážil se
— a to jest charakteristické pro tehdejší
dobu — doslovně ji uveřejniti, mluví
sice o m'. ale jen mimochodem a svými
slovy. Proč taková opatrnost? Jak známo,
nejzuřivější odpůrci pobožnosti k bož
skému Srdci byli jansenistě, kteří právě
tenkráte nejsilněji útočili. Tu biskup se
obával, že by za těchto okolností taková
zjevení byla by jen vítaným předmětem
rnového útoku, což by slaby'm jen uško
dilo. Jak odůvodněna byla obava, uká

zalo se, když kniha vyšla. I biskupové
knihy neschvalovali a zjevení nazývali
»nejapnostíc, což ovšem bylo pobožnosti
na újmu (srv. Meschler str. 68). Když
pak biskup, jenž byl také členem aka
demie francouzské, zemřel, tu pověstný
d“Alambert řečnil dle zvyku na jeho po—
čest. Zmíuil se též o životopise blaho
slavené Markéty, ale způsobem nejvýš
zlomyslným: jest prý nemožno, aby ona
kniha vyšla z péra tak osvíceného muže;
bude prý to asi dílo nějakého mnicha
z pravěku a biskup ve své dobrotě dal
k tomu své jméno, nebot kdo by prý
věřil v 18. století, »že by se Bůh tak snížil
a jakémusi dévčeti dělal verše.“ Dabel
posměchu narážel tu patrně na jista
Slova Spasitelova a Markétina, která. se
ve francouzské řeči rýmovala. Jak tedy
patrno, proud časový byl Lenkráte ne—
příznivý a blahoslavená Marketa neměla
u věřících ještě oné vážnosti a úcty, aby
se tak mimořádnému slibu snadno uvěřilo.

lako Croiset, tak i Galiíet ve svém
klassickem díle o božském Srdci se ne
zmiňuje ani slovem o naší přípovědi,
což však lze také snadno vysvětliti.
Gallifet totiž napsal své dílo již několik
roků dříve než Languet uveřejnil svůj
životopis blahoslavené a vydal je skoro
současně s dílem Languetovým; nebylo
mu tedy lze odjinud čerpati než z díla
Croisetova. Mimo to šlo Gallifetovi jeho
spisem hlavně o to, aby apoštolská sto
lice zavedla v církvi svatek božského
Srdce. Však k tomu se mu naše přípověď
zrovna tak málo hodila, jako ostatní mi
lostná přislíbení. Proto také mluví o nich
jen všeobecně.

Z toho jest jasno, proč veliká pří
pověď byla tak dlouho drahokamem a
semenem tak znenáhla vzcházejícím.

* * *

Konečně nadešla doba, kdy připověď
naše byla schválena v Rímě a sice kon
gregací obřadů. Jak se samo sebou rozumí,
schválení toto neznamená. nic jiného, než
že přípověď, jako vůbec všechny spisy
blahoslavené, ničeho neobsahují, co by



bylo na odpor víře avdobrým mravům.
Bylo to roku 1827; v Rimě běželo o to,
aby byla Markéta Maria Alacoque pro
hlášena za blahoslavenou. Z _té příčiny
všechny její spisy poslány do Ríma, aby
byly prozkoumány; jest pak nade vši
pochybnost jisto, že byla i naše přípovědi
mezi nimi a že kongregace obřadů ji zá
roveň s ostatními spisy schválila. Slyšme
otom věrohodněho svědka P. Charriera
S. J., jenž v Rímě účinně podporoval
blahořečení clih. P. de.la Colombiéra;
dne 27. dubna 1895 píše jednomu ze
svých spolubratří takto: »Vyšetřujete—li
pravost všech zvláštních přípovědí bož—
ského Srdce, račte věděti, že ona, jejímž
předmětem jest přijímání po 9 prvních
pátků v měsíci, byla zkoumána a schvá
lena, ač ostatní nebyly. potvrzeny, kromě
dvou nebo tří, jichž znění mí právě ne
napadá.<< Avšak naše přípověd' měla ještě
méně naděje z archivu kongregačního se
dostati na světlo než z kláštera Paray
le-Monial.

Ale konečně i její hodina udeřila
Když byla bl. Markéta r. 1864 za blaho
slavenou prohlášena, tu v celém světě
křesťanském bylo tím nejen upozorněno
na služebníci Boží a její providentielní
úlohu, nýbrž i zájem byl probuzen po
jejích spisech & listech. Obyvatelky ti
chého kláštera Para'y—le-monialskéhobyly
takto nuceny svůj archiv prohledati a
vše, co se na blahoslavenou vztahovalo
vydati. Tak vzniklo r. 1867 dvojsvazkové
dílo: »Vie et Oeuvres de la Bjenheureuse
Marguerite Marie Alacoque<<(Zivot a spisy
bl. Markéty Marie Alacoque). V prvním
svazku byl životopis od vrstevnic blaho
slavené sepsaný, jakož i několik jiných
dokumentů, druhý obsahoval dopisy blaho
slavené, její autobiografii (t. j. její vlastní
životopis, který sama napsala) naučení
pro novicky atd. V tomto díle bylo lze
poprvé velikou přípověd' doslovně čísti.
Nyni byla tu příhodná doba, aby si cestu
proklestila na veřejnost, neměla-li jinak
nároků na hodnověrnost pozbýt. Avskutku
si také cestu prorazila.

Jistý francouzsko-belgický kněz četl
se vřelou účastí spisy Markétiny; když pak
četl ono místo, kde se mluví o svatém
přijímáni v 9 pátků, zvolal nadšen: »Je
skutečně tato přípověď pravou? A jestli
ano, proč se nečiní vše, aby se co nej—
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rychleji rozšířila?<< Od té'doby mu to
nedalo. Nejprve se důkladnými studiemi
přesvědčilo pravosti onoho listu, v němž
byla přípověd'; pak si předsevzal (jako
hlavní svůj úkol) ji všude hlásati. Brzo
také uveřejnil spisek, v němž jasně a
stručně dokazuje pravost její a jí vy
světluje. S jakým zdarem, o tom svědčí_
P. H. Ramiěre S. J., veliký apoštol po
božnosti k božskému Srdci, jemuž svůj
spis zaslal, aby jej posoudil. P. Ramiěre
mu blahopřál takto; »Vyložil jste smysl
přípovědizcela jasně a předešeljste všem
možným námitkám tím, že jste je vítězně
rozluštil; bude-li přípověď takto hlásána,
jistě jen mnoho dobrého způsobila

Také P. Ramiěre,jsa výtečným boho
slovcem, napsal několik článků na ob
jasněnou ve francouzském »Poslu Bož
ského Srdce<< (Messager du S Coeur),
jehož byl redaktorem.

Tím se stalo, že veliká přípověď asi
r. 1875 byla skoro všeobecně známou;
tehdy také byla poprvé pojata v seznam
ostatních přípovědi a v tisících exem
plářích všude rozšiřována. Církevní úřady
jiochotně schvalovaly. Tak na příklad
přijímací lístek do Apoštolátu modlitby,
na němž byla zároveň s ostatními pří—
pověďmi vytištěna, měl approbaci od
devíti belgických biskupů.

Brzo na to také četní řeholníci,
zvláště jesuité ohlašovali s kazatelem lidu
milostnou novenu, nejvíce v Belgii a
severní Francii. Výsledek byl velkolepý.
Užítek její byl veliký. Tak roku 1881
P. Dufan S. J. na eucharistickém kon
gresu v Lille litoval, že nelze mu pro
krátký čas vylíčiti dopodrobna, co se
skrze ni přihodilo, téměř zázračného a
mimořádného. Mimo jiné pravil: »Byl
jsem tak šťasten, že jsem o velké při
povědi kázal v celé Belgii a v 11 die—
cesích francouzských. Všude křesťanský
lid přijal ji radOstně, příkladně a vděčně.<

Ale také veliké přípovědi bylo pro
dělati zkoušku ohněm zrovna jako dříve“
pobožnosti k božskému Srdci. Mnozíprostí
lidé, jak se již často stává, špatně po.
rozuměli slovům božského Spasitele.
Také se časem"zapomínalo lidem důtklivě
připomenouti, že jest neoprávněno se
oddávatí bezstarostnosti, co se týká spásy
duše, i tenkrát, když novenu co nejhor
livěji konáme; nebot nejsme nikdy zcela



jisti, zdaž všechny podmínky jsme vy
plnili, zdaž jsme ve stavu milosti přijímali.
Rovněž nebyli lidé dosti upozorněni na
učení svatého koncilu Tridentského, dle
něhož nikdy nemáme jistoty absolutni
o svém stavu duševním. Jakmile se to
v Římě dověděli, ovšem se nad tím ne—
těšili, &málem by připověď octla se na
indexu, t. j. mezi zakázanými knihami.
Avšak nebezpečí šťastně přešlo, což také
lze vyložití ve prOSpěch přípovědi.

V pozdějších dobách bylo lze Římu
ještě několikráte projeviti, jak smýšlí o
veliké přípovědi. Tak na př. bylo do—
voleno P. Beringerovi T. J., aby ve svém
známém díle o odpustcích (12 vyd., str.
229) se o ní zmínil, což učinil tak jasně,

že nelze si již více přáti. Kniha jeho jest
však schválena a od kongregace odpust
kové za authentickou, t. j. hodnověrnou
prohlášena. Ba _dokonce i spisek 0 při
povědi byl V Rimě vydán, kde přece
jest censura při spisech vzdělávacích
mnohem přísnější než u nás. Toliko při
třetím vydání téhož spisku roku 1882
kongregace obřadů nařídila, aby titul
knížky »Veliká připověď božského Srdce,
jak lze dojíti svaté smrti skrze svaté
přijímání po devět pátkův, obětované
na jeho čest<< byl změněn v méně ná
padný: »Přijimáni devíti pátků ke cti
božského Srdce za dobrou smrt.“

(P. d.)

Život křesťanů v prvních třech stoletích.
Píše člen představenstva diecesního konviktu v Mladé Boleslavi (P. d.)

Divy a znamení.

Když božský Spasitel na zemi dlel,
mnoho zázrakův učinil, aby se Synem
Btiha živého býti prokázal. Zidé však
zavírali své zraky před pravdou a ne
mohouce velebných zázraků Ježíšových
,popříti, říkali, že »mocí ďát-lovou, ba
mocí nejvyššího z ďáblů koná tyto věci!“
Totéž potkalo i jeho učedníky; neboť i
jim dal Ježíš moc zázraky konati, aby
se světu jakožto vyslanci Boží svěřili.
»Znamení pak těch, již uvěří,<< pravil
Ježíš, »tato následovati budou: Ve jménu
mém zloduchy budou vymítati, hady
bráti, a kdyby co škodlivého pili, to jim
neuškodí; na nemocné ruCe budou vklá
dati a dobře míti se budoux (Mar. 16, 17.)
Učedníci Ježíšovi konali tedy takové divy
——ale také pohané zavírali oči před
pravdou a nemohouce do očí bijících
fakt popříti, prohlašovali je za kouzel—
nictví a nazývali vyznavače Ježíšovy,
Jak jsme právě Slyšeli, kouzelníky. Je
téměř neuvěřitelno, sjakou tvrdošíjností
pohané na svých předsudcích lpěli a
s jakou zlobou se poznání křesťanské
Pravdy vzpírali!

Slavný církevní spisovatel Tertullian,
jenž kolem roku 200, tedy uprostřed
doby pronásledováni, žil. učinil jeden—
kráte výrok: »Rozšířilo-li se evangelium
bez zázraků, pak jest největším zázrakem
to, že bez zázraků po celém světě se
rozšířilo.“ rl'ato slova plati daleko více
dnešní doby, po půldruhém tisicleti, kdy
každičký list dějin církevních svědectví
vydává slovům Spasitelovým: »Aj, já
s vámi jsem po všecky dny až do sko
nání světa.<< '

Chceme-li však nyní vypravovali o
podivuhodných událostech, jimiž Bůh
v prvních staletích nezlomnost vyznavačův
oslaviti, pravdu křesťanství dosvědčiti a
věřící ve dnech útrap potěšiti, posílili a
vzpružiti chtěl, nechceme k oněm legen—
dám sáhnouti, které v pozdějších dobách
povstaly, & proto ne vždy na plnou věro—
hodnost nároky činiti mohou. My zvolíme
spíše takové, o nichž nám vrstevníci &
očití svědkové zprávy podávají a o jichž
pravdivosti a pravosti žádných odůvod
něných pochybností chovati nelze.

O moci, kterou první křesťané nad
zlými duchy a nad posedlými měli, máme
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četná svědectví u církevních spisovatelů
prvních století, u Justina, ůlosofa &
mučedníka, u Tertulliana a jiných, kteří
i vůči pohanům _na vyhánění zloduchů
denně se přiházející jakožto na nepopi
ratelně faktum a jakožto na nejpádnější
důkaz pravdivosti své věci se odvolávají.
Právě veliký počet posedlých svědčí o
moci, jakou peklo ve světě pohanském
nad lidstvem mělo; církev však již záhy
svěřila sobě odevzdanou moc nad zlými
duchy zvláštnímu stavu nižšího du'cho—
venstva, tak zv. exorcistům. Tato moc
křesťanůbyla samým pohanům tak známa,
že i císařská nařízení k ní zřetel brala.

Již žák svatých apoštolů, svatý biskup
a mučedník Ignác z Antiochie, zmiňuje
se o faktu, že křesťané, kteří divým
šelmám, lvům a tygrům předhozeni byli,
od nich nedotknuti zůstali. On sám byl
císařem Trajánem odsouzen, aby byl
v římském amfitheatru šelmám předhozen;
svatý stařec psal o tom cestou věřícím
v Rímě, jež úpěnlivě prosí, by mu svými
modlitbami nestavěli se v cestu k do
sažení palmy mučednické. »Zapřisáhám
vás,< píše, »byste mi jakékoliv přízně
neprokazovali, jež zde nikterak není na
místě. Nechte mne státi se pokrmem
divých šelem, ježto pomocí jich k Bohu
se dostanu. Drážděte je spíše, by se staly
mým hrobem a z mého těla ničeho ne—
zůstavily. Já sám chci je drážditi, by
mne rychle pohltily a aby se mi nepři
hodilo to, co jiným se stalo, že totiž
šelmy ostýchaly se jich se dotknouti.
Kdybyse však vzpíraly a nechtěly, chci
je násilím k tomu dohnatix Čeho si
svatý Ignác přál, toho také dosáhl, byv
rozsápán v amíitheatru od divých šelem,
které pouze tvrdší kosti netknuté ne—
chaly. Jeho mučednická smrt spadá do
roku 107 po narození Kristově.

Úřední zpráva církve Lyonské a
Viennské v jižní Francii o pronásledováni
r. 177 vypravuje, kterak panna Blandina
ke kolu připoutána byla v amňtheatru
divokým šelmám na pospas vydána;
žádná však ze šelem neodvážila se jí
se doteknouti. Blandina byla s kolu od
vázána a opět do vězení dopravena.
Posledního dne her, když již množství
jiných mučedníků smrt vytrpělo, byla
Blandina opět do 'amfitheatru přivedena
a proti ní divoký býk vypuštěn, jenž ji sice

častěji svými rohy do vzduchu vymrštil,
aniž by ji však usmrtil, až konečně byl
vyslán kat, jenž jí smrtelnou ránu zasadil.

Je-li však zázrakem to, že šelmy,
vyhladovělí lvi a krvelační tygři, neod
vážily se vyznavače se dotknouti, takže
předseda her, císař nebo soudce, kata
poslati byl nucen, aby mu meč do srdce
vrazil, jest daleko ještě větším zázrakem
to, že úředníci, křesťany pronásledující
a pochopové je mučící, milostí doteknuti
se sami za křesťany prohlašovali a sami
nyní statečně všecky muky snášeli, jimiž
dříve své oběti mučili. Tak spadají ještě
do doby apoštolské mučedníci Nereus a
Achileus, o nichž jakýs nápis hlásá, že
dříve při pronásledování křesťanů slou—
žili tyranovi, potom ale že dospěli ku
poznání pravdy a že ihned za hrozných
muk až do posledního okamžiku jméno
Ježíš vyznávali. Sv. Domitilla pochovala
jejich těla v katakombě po ní nazvané
na Ardeatinské silnici. Papež Damasus
však vystavěl kolem r. 360 nad jejich
hrobem_basiliku, jež po staletí v ssu
tinách pochována asi před dvaceti lety
opět objevena byla. --—-Sv. Maxim byl
přísedícím soudu v době, kdy Tiburtius,
ženich sv. Cecilie, a jeho bratr před
soudnou stolici byl přiveden. Statečnost
obou vyznavačův učinila na Maxima
hluboký dojem: »Zřekli—lise dva jinoši'
ze vznešeného stavu, ze staré šlechtické
rodiny, jimž svět se vší slávou & všemi
svými požitky byl otevřen, všeho toho,
opovrhli—li nejlákavějšími nabídkami cí—
sařovými a postoupili-li s radostí nej
hroznější muky, bai smrt a to smrt
sprostých zločinců, pak mohla to,“ tak
pravil Maxim, »býti pouze vyšší, božská
moc, jež vyznavačům síly a statečnosti
k takovým obětem dodala.: Co k takové
hrdinnosti nadchnouti mohlo, to musila
pravda, božskáx pravda býti a Maxim
neváhal vyznatí také to, co byl poznal.
Můžeme si představiti úžas soudcův,
ostatních úředníkův a veškerého lidu,
když Maxim zřetelným hlasem se jako
křesťan prohlásil. Věděl ovšem, co mu
nastávalo, a soudce neváhal ihned nej
strašnějších mučidel použiti. Ale třebas
se pochopové ve své krvavé práci znavili,
vytrval Maxim statečně a neoblomně;
křtem krve posvěcen,vytrpěl zároveň sTi
burtiem a Valerianem smrt mučednickou.
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A o takových náhlých obráceních,
kdy potom ihned po vyznání křesťan
ského jména zkouška 0 nejhroznějších
mukách a potom smrt rukou katovou
následovaly, se nám často vypravuje.
Mučedníci bolesti jim připravené právě
tak tělesně a přirozeně cítili jako jiní
lidé; cítili úplně bolesti krvavého bičo
vání, a bylo-li jejich živoucí tělo roz
žhaveným železem drásáno; zázrak jich
statečnosti měl za následek jiný zázrak,
že totiž pochopové z vlků beránky,
z nepřátel kříže jeho vyznavači se stávali
a sotva poznanou pravdu ihned svou
krví zpečetili.

Dále jevil se prst, ruka Boží někdy
v tom, že, byl-li některý vyznavač k smrti
upálením odsouzen, plameny právě tak,
jako jiné mučedníky divoké šelmy, sluhy
Božího ušetřily. Tak vypravuje Tertullian,
jenž kolem roku 200 žil, že císař Domi—
tian rozkázal sv. evangelistu Jana do
Říma dopraviti a jej do kotle vařícího
oleje vhoditi; apoštol však prý z něho
neporušen vyšel. Tertullian, z Karthaga
rodilý, byl také v Římě a slyšel věřící
událost tu vypravovali, jak se během
jednoho století od úst k ústům dědila.

Sv. Polykarp, biskup smyrnenský,
byl r. 155 k smrti upálením odsouzen.
Vysoká hranice byla narovnána, na níž
měl Polykarp, ke kolu jsa přibit, smrt
podstoupiti. Svatý stařec však pravil:
»Dovolte mi volně smrt podstoupiti, neboť
Ten, jenž mi propůjčil milost, bych směl
jej v plamenech vyznati, dodá mi také
síly, abych bez vašich hřebů pevně a
klidně v plamenech stála. Se všech stran
bylo roští & polena snesena; brzy vy
šlehly v mocných chomáčích plameny;
zpráva však vypravuje, že se tyto jako
větrem vzedmuté plachty kolem svatého
biskupa svinuly; zároveň prý se tak po—
divuhodná vůně rozšířila, jakoby nej-t
drahocennější látky byly bývaly spáleny.
Plni úžasu stáli pohané kolem, až na
rozkaz soudcův kat svatému biskupu
meč do prsou vrazil.

Také o sv. Anežce vypravují pra
meny, jež ovšem pozdějšího jsou původu,
že k smrti upalením odsouzena, avšak
zázračně z plamenů zachráněna byla.
Proto také představujeji velká mosaiková
malba v kostele nad jejím hrobem s pla
meny u jejich nohou.

Jiné zázračné faktum vypravuje se
o téže sv. Anežce, jakož i o jiných kře
sťanských pannách. Soudce odsoudil ji,
by do domu hříchu byla odvedena a
tam hříčkou chlípných mužů se stala;
takový rozsudek byl pro cudné nevěsty
Kristovy hroznější než nejstrašnější muka.
Bůh však postaral se o své, takže ne
porušený, jako tři mládenci babylonští
z pece ohnivé, z doupěte neřestí vyšly.
Tak vypravuje legenda o sv. Anežce, že
se zjevil po jejím boku anděl, jenž pří
šery zahnal; o sv. Lucii vypravuje le
genda, že prý se přede dveřmi onoho
domu náhle stala nehybnou jako mra—
morový sloup takže ji žádná lidská síla
a moc dále přivésti nedovedla; tak vy
líčilo zbožné podání tuto událost.

() sv. Dionysii, panně šestnáctileté a
jejich společnících v mučednictví, zacho
vala se nám věrohodná akta. Ve městě
Lampsaku v Malé Asii byli tři křesťané,
Ondřej, Pavel a Nikomachus soudci před
vedeni; když se byli všichni tři veřejně ja
kožto křešťané přihlásili, rozkázal soudce
Nikomacha na Skřipec natáhnouti. Již byl
za hrozných bolestí smrti a palmě slávy
blízek, když tu podléhaje bolestem zvolal:
».lá nikdy nebyl křesťanem; chci oběto
vati bohůmh Okamžitě rozkázal jej pro
konsul s mučidla odvázati; než jakmile
Nikomachus oběť bohům vykonal, byl
posednut ďáblem, takže se na zemi válel,
sám sobě jazyk ukousl a za hrozných
bolestí ducha vypustil. Při tomto divadle
zvolala panna Dionysia, jež mezi lidem
stojíe vše pozorovala: »Wešťastníče,proč
jsi sobě jedinkou hodinu života věčným
a nevýslovně hrozným trestem pekelným
vykoupilíh Prokonsul zasleclmuv tato
slova dal dívku zatknouti a tázal se jí,
zda jest křestankou. »Ano, já jsem kře
sťankou,<<odvětila, »a proto lituji onoho
nešťastníka, kterému bylo ještě pouze
chvílečku vytrvati, aby věčného pokoje
dosáhl.<<Soudce vyzval ji, aby obětovala,
jinak že ji dá za živa upáliti. »MůjBůh
jest mocnější tebe,<< odpovídala vyzna
vačka; »přoto nebojím se tv\ch hrozeb;
můžeš mne čímkoliv potrestati, můj Bůh
propůjčí mi k tomu statečnosti. c 'lu
připadl prokonsul na ďábelskou my—
šlenku: odevzdal šestnáctiletou pannu
dvěma zvrhlým jinochům, kteří do svého
domu ji odvlekli. Tu však zjevil se po



boku sv. Dionysie zářící jinoch, jehož
lesk ozářil celou komnatu, takže oba
mužové hrůzou poraženi cudné dívce
k nohám se vrhli aji o slitování prosili.
Dionysia však pozvedla je se země &
propustila.

Následujícího jitra byli Ondřej a
Pavel opět soudci předvedeni a ježto
ve vyznání své sv. viry setrvali, dal je
prokonsul zbičovati a odevzdal je luze
ku kamenování. Dionysia dověděvši se
otom, spěchala na místo, kde těla obou %
mučedníkův odpočívala a vrhnuvši se
k nim, volala: »O kéž bych mohla
s vámi na zemi umříti, bych mohla
s vámi v nebi žítiia Věc byla oznámena
soudci, jenž odsoudil pannu k smrti
mečem. Tak podstoupili všichni tři smrt
mučednickou dne 15. května r. 250 za pa—
nování císaře Decia ve městě Lampsaku.

Veliký dějepisec církevní Eusebius
Cesarejský napsal zvláštní knihu o mu
čednících v Palestině za Diokletiana;
tam vypravuje o dvanácti mučednících,
jichž těla v širém poli byla pohozena,
aby je vlci, krkavci a psi pohltili. Vo
jenská stráž byla na blízku postavena,
by křesťané mrtvých pohřbíti nemohli.
Po čtyři dni a čtyřinoci ležely tu mrtvoly;
hladoví dravci a psi přibližovali se ovšem
ve velikém počtu; než ti nechali svatá
těla neporušená & nedotknutá, což po
hany takovým podivem naplnilo, že do—
volili věřícím mučedníky pochovati se
všemi poctami.

Než prst Boží jevil se ještě i jinak
v dějinách mučedníků, totiž v hrozných
trestech, jimiž pronásledovatelé byli stí
háni a v žalostném konci, jenž byl jich
údělem.

Oslavoval-li Bůh církev svou zá
zraky a znameními v době, kdy kořeny
mladého stromku krví mučedníků byly
zvlaženy, neustal také Bůh v pozdější
době mimořádným a nadpřirozeným za—
sahováním b_ožsky'původ naší sv. církve
dokazovati. Zádný služebník Boží nebývá
papežem za svatého prohlášen, dokud
by větší počet zázraků po jeho smrti
nebyl zjištěn; zázraky tyto musí pří
sežnými výpověďmi byti dokázány 'a
v Rímě bývá nejpřísnější zkoumání jed
noho každého zázraku zavedeno. Přes
to však nemine přece ani jediného desíti—
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letí, ve kterém by se nekonala slavnost
svatořečení. Kromě toho jeví se řízení
Boží vůči církvi také v událostech svě—
tových dějin a v osudech panovníkův a
národů. Jak často zdálo se, že lodička
Petrova ve vlnách na ni dorážejících
zahynouti musi; ale vždy byl tu Pán,
jenž větry a vlny utišil. Byť sebe četnější
byli nepřátelé, kteří od staletí boj proti
církvi podnikali, přece výsledek boje byl
pro církev vždy vítězný. (P. (I.)

šířit!

STARCOVA SLOVA.

)SYNKU, SYNKU,
NEZVYKEJ sr

SVĚTA NA PARÁDU;

PRACUJ, ŠETŘI,
BOHA VZÝVEJ —

NEBUDEŠ MÍT' HLADU!

KDO sr v MLÁDÍ

PRÁCI ZVYKNE,

NAJDE SVOJE ŠTĚSTÍ —

TŘEBAS TICHÉ,

PŘECE VELKÉ,

BEZ OHNIVÝCH KLEš'ríl

KOVEJ v MLÁDÍ,

TŘIB sr SÍLU,
ZANECH HRUBÝCH žERTů —

NEMÍNÍŠ-LI

POSLECHNOUTI,

JDI sr TŘEBA ——K čemu!

Jos. AL. VLÁsriMiL-Řínaxý.
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Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

Ill. Z deníku missijní sestry.
Obrázek 2 missií čínských.

25. srpna 1908.

Jsme toliko půl hodiny vzdáleny od
Čengtu, kde náš klášter stejí, můžeme tedy
snadno a často s našimi sestrami se stý
kati. Máme zde sirotčinec asi o 100 sirotcích,
nemocnici, obvaziště, zvláštní nemocnici
pro ženy a školu pro učite.ky a katechistky.
V této škole vzdělávají se mladé Číňanky
tak, že mohou na menších missijních sta
nicích ženy a dívky svatému náboženství
vyučovati. Jejich vzdělání má na starosti
dobře vycvičená, spolehlivá Číňanka. Po
dvouletém běhu posílají se dívky po dvou
na missijní stanice. tam vyučuí nejen
katechismu a jiným předmětům, ale i
pracím ručním a. domácnm.

Naše nemocnice jest velmi účelně po
stavena a na naše poměry dobře zařízena..
Naši nemocní, kteří dříve na. zemi, mnozí
pod širým nebem lehali, nemohou si to
dosti vynachváliti, jak dobře se nyni mají.
;Mnozí z nich onemocněli vlastně jenom
z bídy, nečistoty anebo nedostatkem oše
třování, a brzy okřívají.

26. srpna 1908.
Včera zemřelo v nemocnici starší děvče

Bylo to dobré, nevinné dítě. Děti a dívky
modlily se u její rakve, ale nejevily žádné
známky účasti nebo zármutku. Jak chladní
a lhostejní jsou tito Čnňané — anebo se
tak jenom staví? — Dlouhá chvíle jest
nám věcí neznámou. Všecky postele v ne
mocnicí jsou obsazeny; čtyři nemocní jsou
smrti blízci. Uprostřed svých bolestí tvrdí,
že jsou nadmíru šťastni & s příkladnou
z'božností říkají zbožné vzdechy a vzbuzují
víru, naději a lásku.

30. srpna 1908.

Radostné překvapeníl Přijde k nám
biskup o 1/36 hodině ráno a bude sloužiti
mši svatou. Náš vysoce vážený velepastýř
miluje své chudé, nemocné a sirotky nade
všecko. Každých 14 dní aspoň je navštěvuje,
povzbuzuje a těší. — Jedno z dítek umírá
Již dlouho prosilo za křest svatý. Za pří
činou bezprostředního nebezpečenství smrti
bude jeho přání vyplněno. — V poledne
přinesli nám chudobní lidé dvě malé-děti.

Š Jedno z nich je 50 dní staré, podobá se
však malé loutce. Druhému jest 18 měsíců;
obě jsou na smrt nemocny a budou pokřtěný.

3. září 1908.

Dvě nabídky svatební v jeden den!
První ucházeč je rolník. Jeho matka přišla.,
aby mu mezi našimi sirotky vyhledala ne
věstu. Jedno z děvčat jí bylo představeno.
Starocha prohlíží si svou nastávající snachu
od hlavy k patě a konečně praví, že je
spokojena. Brzy na to vrací se se slepicí,
vejci a koláčem. Tím je zasnoubení skon
čeno. Děvče se vdá, aniž svého budoucího
manžela. nebo někoho jiného z příbuzných
zná. Takový je zde obyčej.

Druhý nápadník je kupec z Čengtu.
Před rokem, když ještě čínské dívky si
rotčinec spravovaly, vybral si za nevěstu
něméděvče.Poněvadž však zůstala pohankou,
on pak zatím křesťanem se stal, žádal za
manželku křesťanku. Nemá žádných pří—
buzných, proto přišel sám. Děvče, které
jsme mu předvedly, se mu líbilo. Dal tedy
před svědky svou písemnou připověď a
přinesl nevěstě obvyklé dary. Záležitost
jest nyní uspořádána.

Dvěmalá, nedávno pokřtěná děvčátka
již zemřela. Mrtvoly byly položeny do jedné
rakvičky a očekávají tam pospolu den
vzkříšení.

11. září 1908.

Ženich naší Marie přišel dnes se dvěma
nosítkama. V jednom jsou svatební šaty
nastávající manželky: svrchní roucho ze
zeleného hedvábí s červenými pruhy, kazajka.
z modrého hedvábí sxpestrou obrubou,
sametové atřevíce, zelenými tkanicemi šně
rované, stříbrná jehla do vlasů a náušnice.

'! V druhých nosítkách ie slepice, kus vepřo
' \ého masa a dva balíky koláčů. Zatím se

odnese na těchže nosítkách výbava nevě
stina do domu ženichova, t. j. její nej
krásnější šaty a kuchyňské náčiní.

Večer trvá loučení dobré půl hodiny.
Děvče pláče a křičí; praví, že ji nelze od
nás odejíti, ježto jsme jí byly nahradily
přítelkyně a matku. Konečně ji sestra před
stavená násilím odvádí, aby se dobrým
nočním odpočinkem na zítřejší rozčilnjící
dojmy slavnosti svatební posilnila.
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16. září 1908.

Již několik dní silně prší. Zdejší Číňané
tvrdí, že už jest deště mnoho. Pohané ko
nají průvody a postí se, aby své bohy
obměkčili. Po tři dni nesmí žádné dobytče
býti zabito. Takovým způsobem donuceny
jsouce, postíme se i my.

18. září 1908.

Číňanka ještě velmi mladá umírá v naší
nemocnici. Byla dítkem rodičů vznešených
a bohatých, ztratila však záhy otce imatku.
Její strýc vzal ji k sobě. Když však po
zoroval, že jest nemocna krticemi, chtěl se
jí zbaviti a dal ji dopravití do naší ne
mocnice. Zde nalezla pravé štěstí. Brzy
prosila za křest svatý &.prosbě její bylo
vyhověno. Strýc byl o jejím blízkém skonu
zpraven a jen stěží potlačil svou radost,
když slyšel, že zemře.

19. září 1908.

Chudobný Číňan nalezl na cestě balík.
V balíku bylo dítě, asi 18 měsíců staré.
Přinesl je k nám. Ale nemluvně nebylo lze
zachrániti, proto bylo ihned pokřtěno. —
O 2 hodinách odpol. přijde k nám biskup
se svým sekretářem, aby si celý dům pro
hlédli. „Později,' vece nejdůst. velepastýř,
„bude toto všecko velkou nemocnicí, " Sirotci
budou totiž umístěni ve zvláštní velké bu
dově, která se právě staví.

23. září 1908.

Včera byli pokřtěni čtyři nemocní,
vlastně umírající. Dnes vypravujeme výbavu
pro dvě děvčata, která se za krátko mají
vdáti. — Jedna z našich starých žen v choro
binci ošetřovaných jest 88let stará. Když
jí bylo 80 let, stala se katoličkou, a. co do
horlivosti předčí všechny ostatní. Je slepá,
o holi však může po domě choditi sama.
Jiná jest 80 let a od pěti let katoličkou.
Nedávno jsem jim _zapověděla vycházeti,
ježto obyčejně na čas k jídlu zapomínají
a pozdě domů přicházejí. Osmdesátiletá
přišla ke mně s pláčem: „Na ulicích našla
jsem vždycky zbytky tabáku pro svou po
třebu. Nesmím-li však nyní vycházeti, co
ze mne bude?“ Slíbila jsem jí dvě sapéky
denně na tabák, načež se upokojila.

7. října 1908.

Ve svátek sv. Františka měly jsme
v naší prostinké kapli biskupskou mši sv.
Večer konal se slavnostní průvod a bylo
osvětlení. To se naším Číňanům velmi líbilo.

_ — Bohužel v poslední době řádila u nás

hrozně horečka. Několik sirotkův umřelo,
někteří jsou ještě nemocní, ale mimo ne
bezpečenství. Každodenně přinášejí nám _lidé
malé děti, obyčejně však v tak bídném
stavu, že brzy umírají. .

10. prosince 1908.

Slavnost Neposkvrněného Početí Marie
Panny konala se u nás s velkou nádherou.
Naše děti směly se průvodu súčastniti, ano
nesly i sochu Rodičky Boží. Mnoho Číňanů
přiběhlo, aby se na slavnost podívalo; pro
přemnohéznich bylo to něco zcela nového,
čeho ještě nikdy neviděli.

30. prosince 1908.

Ve vánoční svátky postavili jsme v naší
kapli jesličky; Obyvatelé osady Pe-men je
sliček ještě nikdy neviděli. Vynasnažily jsme
se, co jsme mohly, aby slavnost jesliček
byla pěkná a důstojná. Skály betlémské
byly ovšem jenom z papíru, ale byly tak
uměle napodobeny, že je Číňané měli za
skutečné balvány a se tázali, jak jsme je
do kostela. dostaly. Modlili se ostatně před
Jezulátkem velmi pilně. Mnozí přijali na
hod Boží vánoční svaté svátosti s při
kladnou nábožností. Sirotci. dostali pěkný
vánoční stromek. Byla. to radost, byl to
lomoz, když byli své malé dárky obdrželi!

Ještě slovíčko o zvěčnělém missionáři
P. Tetu, jenž 30 let v" Číně působil. Kře
sťané ctí jej jako světce. Také pohané si
ho velice vážili a měli k němu velkou dů
věru. Zemřelnedaleko odtud. Jeho mrtvolu
přinesli do našeho kostela v Pe-men. Čínská.
rakev byla nesena dvaceti mladíky. Za rakví
kráčelo mnoho truchlících. Celou noc strávili
na modlitbách, střídavě zpívajíce a. hlasitě
naříkajíce.

Následujícího rána přišlo asi 20 evrop
ských kněží, kteří tou dobou se súčastnili
duchovních cvičenív Čengtu. Zpívali pěknou
zádušní mši svatou. Na to byla rakev
otevřena,aby totožnost mrtvoly byla zjištěna.
P. Tetu zemřel před pěti dny, ale o hnilobě
nebylo ani potuchy. Zemřelý považuje se
všeobecně za svatého. Jeho ztráta, praví
se, jest nenahraditelná.

V našich ústavech měla smrt v po
slední době hojné žně. Bohudíky však beze
křtu nezemřel nikdo. Mnohdy ošetřujeme
i malomocné. Nyní právě jest u nás desíti
letá otrokyně, kterou její pán pro tuto
nemoc zahnal. Její nohy jsou ohnile a maso
z'nich opadává kus po kuse. Třesouc se
úzkostí a strachem přišla knám. Řeklo se



ji totiž, že ji sníme. Nyní ovšem je dávno
už po strachu. Ano, prosila již, aby byla

, připuštěna ]: vyučování náboženskému _a
pak pokřtěna.

l IV. Obrázek z miseií jihoafrických.
Představené. kláštera Srdce Ježíšova

'; v K'apsku v jižní Africe posílá dobrodincům
tamější missie list, z jehož zajímavého ob
sahu toto vyjímáme:

\ Poslední poštou poslala jsem vám list
na poděkování za obdrženou almužnu pro
\naši velmi chudobnou missii. Ujišťujíc vás,

“.že máte podíl na všem, co dobrého se v naší
missii děje, a také na všech modlitbách,
které v našem klášteře se konají, prosím
též já. za vaši modlitbu, aby se naší missii
dobře dařilo.

Poslední dva dni měsíce března byly
pro naši missii osudny. Na naší farmě
vznikl po sedmi příznivých měsících dobytčí
mor. Čtyři volci již padli, jiní jsou morem
zachváceni. Snažíme se, dávajíce jim uží
vati střelný prach a lék připravený ze
čtyrhranných afrických jahod, je zachrániti.
Následkem toho nedostáváme zde v mate
řinei z naší farmy ani paliva ani polních
plodin, ježto doprava volskými povozy
byla zastavena.

_ Také mateřinec touž dobou nezůstal
bez pohromy. Milé pětileté děvčátko v našem
sirotčinci, jménem Marie, jehožto matka
před dvěma měsíci byla zemřela, bylo jenom
jeden den nemocno a zemřelo v noci, jak
lékař tvrdil, srdeční vadou. Anděl smrti
chtěl však vyrvati nám i malou její sestřičku
Andělku, tři leta starou. Chuderka dostala
zápal krku, a lékař pravil, že není naděje,
aby se pozdravila Byl právě bolestný
pátek; vzali jsme tedy útočiště k modlitbě
k bolestné Matce Boží; mnoho růženců
bylo toho dne za malou Andělu obětována.
A hle! Bolestná Rodička Boží nás vysly
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' brzy

šela; buďtež jí za to tisíceré díky! Na
její přímluvu učinil její bežský Syn zázrak.
Anděla je zachráněna a stav její se stále lepší.

Žhavé vedro letní v jižní Africe ustou
pilo mírnému teplu podzimnímu. Máme
totiž na jižní polokouli od 21. března
podzim. Rána &večery jsou vlhké a mlhavé,
noci studené, dny však krásné. Slunce
svítí přívětivě, obloha jest čistá. modrá.
Na zelenajících se polích stojí stromy, které
své zeleně nikdy neztrácí, jejichžto větvě
nikdy nepokrývá sníh. Tak má tedyi „země
dobré naděje“ mnoho krásného a příjemného
a my sestry oblíbily jsme si tuto druhou
vlast přese všechny velké trampoty a strasti.
Pracujeme rády a pracovati budeme až na
konec svého života ku spáse černochův
i bělochů žijících v obvodu naší jihoafrické
missie. Včera na květnou neděli přistoupilo
přes 200 bělochů v našem klášterním ko
stele a přes 300 černochů v našem fili—
alním kostele k oltáři a přijalo palmové
ratolesti z rukou missionářových.

Nyní máme 22 čekatelek řádu, které
nedávno z Eerpy sem přišly & brzy řá
dové roucho sv. Dominika obdrží. Abychom
však měly dosti pracovních sil pro všechny
naše zdejší kláštery, potřebujeme mnoho
ještě missijnich sester a doufáme, že Bůh

zase mnoho obětovných čekatelek na
svou jihoafrickou miss:i pošle. Potřebujeme
způsobilé lidi pro všechny obory: pro
hudbu a školu, malbu, kreslení a ruční
práce, pro kuchyni a zahradu, pro pole a
dům, ošetřovatelky nemocných, učitelky pro
černochy i bělochy, šičky, kuchařky, za—
hradnice, obuvníky, stolaře, zedníky, polní
dělníky a p. Zvláště hledány jsou učitelky
hudby. Pole činnosti je zde rozsáhlé, ale
dělníků na vinici málo.

Konečněobnovují svou snažnou prosbu,
aby nás naši dobrodinci v Evropě svou
velkomyslnou almužnou i dále podporovali.
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Židé v Krakově. Každý čtvrtý žid
v Krakově má svůj vlastní dům, křesťan
teprve každý devadesátý. Ze všech kra.
kovských domů náleží 80 procent židům
a jen 20 procent křesťanům. To jsou přece
jen horší poměry než u nás v městech ze
židovskými menšinami. Poláci umějí patrně
ještě méně hospodařit než my, mají také
mezi sebou více židů.

Souboj'odstrančn v Italii. Italský
král zapověděl zvláštním dekretem ze dne
12. října souboj v italském vojště. K vyše
třování čestných záležitostí utvořena zvláštní
čestná rada, jejíž rozsudek bude míti účinek
závazný pro obě strany. Královský dekret
obsahuje jedenáct článkův, italské listy
chválí tento zákaz. Tak tedy konečně od—
straněno v Italii to, co církev katolická
již od svého počátku zavrhovala a zavrhuje.
A u nás to nepůjde?

Kdy se vzpamatvjeme. Z Vítkovic
se oznamuje, že bude tam vycházející ča—
sopis socialně demokratický „Duch času“
nyní změněn v deník — doposud
vycházel dvakrát v týdnu. Je to druhý
socialně demokratický deník na Moravě
a čtvrtý jejich deník vydávaný v jazyku
českém. A my katolíci? Kdy konečně bu
deme odebírati jen katolické listy?

Ženská ješitnost. Z Berlínase píše:
U nás zavládl prapodivný zvyk potvořiti
křestní jména a hlavně jsou to ješitné dámy.
Tak máme nyní u nás dámy, které se
jmenují: Lizi, Lici. Pipsi, Lini, Mia, Mimi,
Maja, Marga Fini, Fifi Šáša, Sadi Vali.
Benin, Viny, Rica, Tila. Mela, Valda, Beta,
Rela Lala, Šosi, Nada, Jela, Ryni Ale to
podivné, že pak často zní po tomto jméně
křestním. jméno rodné buď Kraut, Unkrant,
Schweinskopf, Růssel anebo nějak podobně.

Zvlaštnost pařížská. V Paříži mají
_- odpu—ťte čtenáři. nevím jak bych to
nazval, ale jiného názvu nevím než —
hřbitov pro psy. Jest na ostrově Ravageur
v Seině blíže předměstí Asniersu. Doposud
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je tam zahrabáno na dvacet tisíc zvířat
všeho druhu. Nejvíce a sice 15.000 jest
psů, pak na 4000 koček; kromě toho je
tam: 7 koní, 6 opic, 1 tele, 2 kozy, 1 lev,
1 tygr, 10 papoušků, 5 slepic, 1 kohout,
10 kanárků, 4 holubi, 1 husa a pak ještě
několik jiných druhů. Tak daleko dospěje
se s tou Opičí láskou ke zvířectvu. Jest
prý tam i několik pomníků; vše je pěkně
Upraveno, nechybí ani stromy, sady a květiny.

Papežské jubileum. K papežskému
50letému jubileu kněžství přijelo do Říma
143 ruzných poutl. Z nich bylo 11 z Ra
kousko—Uherska a 17 z Německa. Osobně
přišlo Jeho Svatosti blahopřáti do Říma
z ciziny 18 kardinálů, 5 patriarchů, 91 arci
biskupův a 215 biskupů

Katolický tisk v Chile. Ve státu
Chile, v jižní Americe mají nejlépe orga
nisovaný a rozšířený katol. tisk. V hlavním
městě Santiagu jsou při půl milonu oby
vatelstva čtyři katolické deníky Liberální
deník je tam jeden, nevěreckě dva, ale
nejsou tak rozšířeny a oblíbeny jako ka
tol cké. Co do počtu obyvatelstva je druhé
město Valparaíso, kde je 200.000 oby
vatelstva; zde vycházejí dva velmi roz
šířené katolické dvníky v městě Conception
a v La Serena. Největší zásluhy o kato—
lický tisk v Chile má. nynější arcibiskup
v Santiagu Msg Ignatio GonzalezEyzaguirre.

Až ham Vede zášť. Městské zastu
pitelstvo v Mostě v Čechách se usneslo,
že není dovoleno davati na tamějším
hřbitově náhrobky s jinými než německými

okresní hejtmanství však
rozhodnutí toto jako zákonem neodůvod
něné zavrhlo.

Vliv aváthův a výplat. Po dni svá
tečním a nedělním nepřichází 59 dělníků
z tisíce do práce. po vyzvednutí zálohy 75,
po hlavní výplatě 79. po obyčejném dni
nepřichází bez ohlášení a bez omluvy do
práce z tisíce 34 dělníků.

&&



Obřady církve katolické.
(Hlavní úmysl )

ednoho dne přišel mladík studující ke katolickému knězi a pravil:
»Důstojnj'r pane, jsem evangelík a toužím po pravdě a rád

* bych se stal katolíkemm »Co vás pohnulo k tomuto kroku ?a
tázal se duchovní. »Krása vašich obřadů při službě Boží;
krása a vznešenost jejich mne uchvátily; počal jsem o nich

i přemýšleti, chodil jsem do vašeho chrámu, pozoroval jsem vše,
jak a co se děje, pozoroval jsem kněze, jak všechny obřady
nábožně a s přesvědčením koná, a tu pravda zvítězila v duši

z mé. Prosím, přijměte mne do katolické církvex Tot jsou slova
] mladého konvertity.

, " Vpr'avdě krásné, vznešené a významné jsou obřady svaté
, ) naší církve, které již mnohého nevěrce přivedly k Bohu, když

jen o nich přemýšlel a hluboký jich vyznam pochopil. Obřady
při bohoslužbě jsou potřebny, poněvadž člověk chce i smysly
svymi pojímati pravdu a úkony zbožnymi chce dáti najevo

svou úctu k Pánu Bohu; proto kleká při modlitbě a spíná ruce své. Obřady
bohoslužebné souvisí jednak s uctíváním Boha samého & jednak s přirozeností
lidskou. Proto již od pravěku nacházíme obřady při klanění se Boha. Již Kain a
Abel stavěli oltáře a přinášeli obětí na nich, aby uctili Pána Boha. Později byly
samy'm Hospodinem obřady nařízeny skrze Mojžíše lidu israelskému na poušti
v zemi israelske. Mnohé z těchto obřadů zmizely, když nastala skutečnost, již
předznačovaly. Sám Pán Ježíš hned po svém narození podrobil se obřadu židům
předepsaněmu; bylť osmého dne po svém narození obřezán a Ježíšem nazván. Též
později zachovával předpisy o službách Božích a. navštěvoval slavnosti ve chrámu
Jerusalemském. Nejpatrněji objevily se nábožné obřady při poslední večeři, při níž
jedl s učedníky svy'mi beránka velikonočního a ustanovil nejsvětější Svátost oltářní.
Tu vypisuji svatí evangelisté obřady, jak Pár'i Ježíš díky činil, žehnal a dával,
učedníkům svy'm k požíváni tělo své a krev svou a nařídil: >To čiňte na mou
památkula Tedy i svatí apoštolé zachovávali obřady, zejména při slavení nej
světější obětí, činíce co činil Pán Ježíš a pak přidávajíce i jiné obřady ku větší
oslavě služeb Božích. Totéž dalo se při rozdávání svaty'ch Svátosti, aby obřady
naznačeno bylo vnítrné jejich působení a posvěcení duše. Jsou tedy mnohé obřady
velmi ctihodné, pocházejíce od samého Ježíše Krista a jeho apoštolův a zachovávají
se až po dnes.

Jiné obřady povstaly časem, potvrzeny byvše od nejvyšší hlavy církve.
Jak šířily se slavnosti rozličné, tak vyžadovaly též rozličných obřadů dle slavnosti,
dle doby a dle významu památky, jakáž se konala. Jiné jsou obřady při službách
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Božích v době adventní, jiné v době postní a velikonoční, jiné v době následující.
Nejkrásnějšimi a nejdokonalejšími obřady jsou & zůstanou obřady svatého týdne,
na zelený čtvrtek, veliký pátek a bílou sobotu. Jsou-li přesně zachovány a zbožně
konány, mluví k duši křesťana zrovna hlasem nebeským. Není divu, že mnozí
jinověrci pozorujíce tyto obřady pohnutí jimi byli a stali se katolíky. Hledali
pravdu a tyto posvátné obřady byly jim cestou k této pravdě, jíž jest víra
křesťansko-katolická.

Z té příčiny každý pravý katolík váží si posvátných obřadů při boho
službě a sleduje je celou duší, která-dle nich jest naladěná k bolu nebo radosti,
dle slavnosti konané. Nejsou tedy obřady bohbslužebné prázdnými ceremoniemi,
nikoliv, ale jsou úkony plnými hlubokého významu, kterýžto význam tím více
pochopí člověk, čím živější má víru, čím vnímavější má duši. V duši prázdnou,
hříchem zkaženou nevnikne duch pravdy a význam posvátných obřadů. Proto
vidíme, že nevěrci a světáci se obřadům našim smějí a jimi pohrdají, protože je
neznají. Pane odpust jim. nebo nevědí, co činí, tak můžeme říci o nich. My pak
si važme posvátných obřadů jako ctihodných odkazů samého Spasitele našeho a
jeho svatých apoštolův a pozdějších jich nástupců papežův a biskupů. Važme si
posvátných obřadů jak při mši svaté tak při udělování svatých Svátostí, tak
i při různých církevních slavnostech a průvodech a účastněme se jich co nej
hojněji vždy a všude, prokážeme tím nejen úctu Pánu Bohu, ale vyznáme tím
vinu svou, oslavíme nejsvětější jméno Boží, prospějeme duši své, oživíme víru
svou. Kéž by všichni úctou a láskou k posvátným obřadům naplnění byli! Pak
by jistě i život mnohých křesťanů se utvářil, mnozí by ve víře upevnění, mnozí
z bludu vyvedení, mnozí by zachráněni byli & nejsvětější Srdce Ježíšovo by za
plesalo radostí.

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonainí světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímajdíc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené &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. ]2. prosince 1885. Dicc. kurenda brn. 1886. č. li.)

Obzvláště 'l'i jc obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
úctu a lásku k posvátným obřadům a na všechny úmysly, jež doporu
čeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštol-citu modlitby.

lane Ježíši, zastřiž ochranou sveho božského S1dce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachiaň 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 ! (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: Poučiti se o obřadech svaté církve.

Úmysl v březnu: Křesťanské sdružení.

Tiskem benediktinské knihtinkárny v Brně.
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Aj, vstupujeme do Jerusalema a Syn člověka vydán bude v ruce hříšných. -— Pojďme za Nilu

& zemřeme s Níml — Nebudu se chlubiti, leč v Ježíši Kristu, a. to ukřižovaném.

Nevděk.
Ke cti svatého Jana z Boha.

[V\ou duši vždycky smutek jímal, ! jen nevděk jeho připomíná,
když zřel jsem, ]ene, lásku tvou, přec slední krůpěj krve dal
s jakou jsi bližních rány líbal, náš Spasitel, Dán všehomíra!
a za to snášel hanu zlou. Pl jenom nevděk za vše vzal! — —
Tak přál jsem si být roven tobě, Tys podoben byl tedy jemu;
jen jednou cítit v duši slast, Onť vzorem tvým! — Bud' jemu dík,
znát lásku stavět proti zlobě, že přivinul tě k Srdci svému
úsudkem zlých se nedat zmást. a chtěl, by jsi byl učedník
Když vidím, jakou velkou péči vždy jemu milý! — Droto tedy
všem nemocným jsi věnoval, jsi bližní své tak" miloval,
jich duše, těla chorá léčil, a za lásku, když nevděk měli,
a za vše černý nevděk vzal: se z plna srdce“ radoval. —
tu duši moji bolest svírá Kříž že je známkou lásky Boží,
a v srdce bodá zloba t . tak učen jsi byl od Krista,
Však oko moje v dál se dívá, vždyt On sám na něm život složil..
kde hora zvaná Golgota, a učeň není nad Mistra!
svě rámě klidně rozestírá, Ta ruka-li mne bije,
tam postavu zřím krvavou, které jsem s láskou všechno dal,
jak Srdce lidstvu otevírá; netruchlím proto —-blaze mi je,
ač koruna Mu nad hlavou vždyť odměnu touž Mistr vzal.

Hroznata Roubal.
D D C]

Q&QusňwKgiaba!
bolestí, s lítostí ; Odpust, Kriste, odpust
oko mé zírá | moji provinu,
k dřevu kříže, na němž ať se pro své hříchy
Kristus umírá, ! spásy neminu,
vždyt poznávám,.že mé ] svou nejdražší krví
hříchy to byly, l hříchy moje smej,
jež, ježíši, Tebe j k svému vykoupenci
na kříž přibily. ! na soudu se znej!

štžštíšížštžštžšíč
F. Vrátil.
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Pojďme za Rím!
K době svatopostni.

dyž Spasitel náš Ježíš Kristus
jednoho času potají do města
Jerusalema se ubíratí hodlal,
řekli sobě apoštolé vespolek:
»Pojďme za Ním a zemřeme
s Nímlc Když však konečně

doopravdy na smrt šel, tu neslyšíme,
že by apoštolé za Ním kráčelí, naopak
víme, že po zajetí jeho v zahradě Getse
manské jej opustili, kromě Petra, jenž
za Ním šel až do dvora Kaífašova, a
Jana, jenž průvod s Pánem z povzdálečí
pozoroval. Necítilit se apoštolé ještě dosti
silnymi jíti cestou, kterou kráčel Mistr
jejich, cestou utrpení, pohany, posměchu,
cestou bolestnou, cestou kříže. Avšak
sotva že Duchem svatyni posilnění byli,
dohnali co dříve zameškali; cely' jejich
ostatní život nebyl nic jiného, nežli
ustavičně následování Mistra na poslední
jeho cestě, cestě křížové. A cesta ta tak
se jim zalíbila, tak jim drahou byla, že
se ji až chlubili. Tak sv. Pavel 3 pýchou
volá: »Nebudu se chlubiti, leč v Ježíši
Kristu, a to ukřižovaném.<<A jako Kristus
Pán skrze utrpení a kříž stal se vítězem
nad hříchema ďáblem, jako skrze utrpení
a smrt dospěl k vítěznému zmrtvych
vstání a věčnémukrálování, tak i apoštolé
jeho a všichni, kdož na cestě křížové
jej rádi následovali, došli vítězství nad
nepřáteli spásy své. Proto jest cesta
kříže Kristova cestou vítěznou, cestou
vznešenou, v- pravdě královskou.

Začínáme posvátny' čas postní. Církev
svatá jako matka bere nás za ruku a

vede v pobožnosti křížové cesty za
Kristem za nás trpícím, a na stálou
pamět staví kříž na zastřeny' oltář, aby
chom níc jiného neviděli, s ničím se
nezabyvali, nežli s ukřižovanym Ježíšem.
Máme sice ustavičně po celý život za
Ježíšem kráčeti, avšak obzvláště vtomto
svatopostním čase, aby netoliko oživena
byla v nás památka oné nevypravitelné
lásky, kterou ukázal nám Kristus utrpením
a smrtí svou, nybrž abychom učili se
vskutku trpěti, sebe zapírati, pokání
činiti za nepravosti naše. atak hodnymi
se stali milostí z utrpení a kříže Kristova
pro nás se pryštících. I pro nás jest
cesta křížová cestou vítěznou, cestou
královskou, nebo po ní zbavujeme se
otroctví hříchu a ďábla, stáváme se syny
Božími, dědici království nebeského a
dospíváme ke spojení s Kristem-králem.

Ovšem jest cesta kříže, na niž nás
Kristus zve a volá slovy: »Zapři sebe
sám, vezmi kříž svůj a následuj mnea
(Mat. 16, 24.), pro mnohé a mnohé cestou
tvrdou, které se lekají ; mnozi o ní ani
slyšeti nechtějí, & přece jest lépe pro
člověka poslechnouti tohoto laskavého
pozvání Spasitelova, nežli jednou na
konci uslyšeti hrozny ortel věčného

-Soudce: »Odejděte ode mne do ohně
věčnéhox (Mat. 25, 41.) Poslechneme-li
slov Kristovy'ch: »Následuj mne na cestě
kříže,: nebudeme se musiti báti slov nás
zatracujících: »Odejděte ode mnelc

Kříž Kristův se jistě objeví na konci
časů; s radostí pozdraví jej všichni, kteří



jej v životě milovali, s hrůzou pohlednou
naň ti, kteří se mu vyhýbali, či snad
dokonce jím pohrdali. A přece nevede
k spáse cesta jiná, nežli cesta, po níž
sám Spasitel kráčel — cesta kříže. Vždyť
to jsou slova jeho: »Kdo chce za mnou
přijíti, tedy kdo chce u mne jednou býti,
se mnou se radovati, blaženosti mojí
účastným býti, zapři sebe sám atdx

' Proto jen v kříži je spása, jen v kříži
jest pravý pokoj, v kříži ochrana před
nepřáteli, v kříži nadpřirozená útěcha a
radost, v kříži je síla Ducha, v kříži
pojem vší ctnosti, vkříži jest náplň vší
svatosti. Nemáme naděje života věčného,
leč v kříži Kristově.. Kristus jde před
námi, nesa kříž, jděme. za Ním, nešme
kříž svůj, přejme sobě s Ním umříti a
budeme s Ním žíti;' přejme sobě účastni
býti také jeho radosti.

Hledejme po celém světě cestu, která
by nám lépe sloužila a'nás k cíli Bohem
vytknutému dovedla-, jinou, lepší, jistější,
nežli cestu kříže, nenajdeme. Ostatně jest
cesta životem naším sama sebou cestou

utrpení a bolestí. Kdo může říci o sobě,-'
že by'nikdy netrpěl ať na těle at na duši?
A kdo se může chlubiti, že by dnů
radostných, v pravdě šťastných bylo více
v životě, nežli- dnův utrpení? Ovšem se
zdá, že tak mnohý člověk, jako by jen
po růžích kráčel timto světem, šťasten
a spokojen jest, ale právě se to jen zdá,
a zdání klame.

Kdybychom mohli pohlédnouti do
útrob duše jeho, zpytovati jeho vnitřní
život jen Bohu povědomý, ó jak bychom
se mnohdy zhrozili těch bojů, toho bolu,
té nespokojenosti, ba i zoufalosti, kterou
zmítána bývá duše jeho; kříž, těžký kříž
nese a nésti musí, zdaž však má ztoho
zásluhu? Záleží na tom, jak kříž svůj
neseme, zdaž podvolujeme se vůli Boží,
uznáváme svojí vinu, hřích a kříž za
trest, zdali tento trest rádi“trpíme a jím
chceme dosti učiniti spravedlnosti Boží.
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zdali si žádáme, že kříž náš byl duši
naší k spáse, čili zdali neseme kříž
s nevolí, vzdorovitostí & naříkáme na
nespravedlnost Boží, jako bychom ničeho
byli nezasloužili. Křížonen bude záslužný,
kříž tento však bez zásluhy, a tím také
dalekosáhlejší. Neboť neseme-li kříž svůj
rádi, pak nese on i nás a vede k cíli
kýženému, totiž ku konci utrpení, ovšem“
ne na zemi, nýbrž na věčnosti. Vzpou
zime-li se kříží, nic platno, on tíží nás
neustále, a to čím dále tím více, a
odhodíme—li ho, nalezneme jen deset
jiných, ještě těžších, neboť kříži se
v životě vyhnouti nelze. Zpyrujme jen
životy svatých! Který z nich došel sva
tosti bez kříže? Který z nich byl bez
utrpení na tomto světě? Žádný! Ba
mnozí z nich nesli kříž tak těžký,' tak
dlouho, že nemáme o tom ani zdání;
to Bohu samému .povědomo jest.

A, byly mezi svatými, doku'd žili na
světě, i duše nevinné, čisté; a hle, přece

.'kříž těžký nésti musily, vzpomeňme jen
na sv. Anežku, na _sv. Aloisia a svatou
Terezii a jiné. Ani Maria Panna, ba ani
Spasitel, Kristus Pán, dokud žil v těle
lidském ve světě, nebyli utrpení a bolesti
prosti. Vždyť Sám to pravil, rozprávěje
s učedníky do Emaus jdoucími: »Kristus
musil trpěti, aby zmrtvých vstal, vešel
do slávy své.< (Luk.—'24, 26.) Můžeme
tedy my ubozí hříšníci hledati cestu.jinou,
nežli královskou cestu kříže? Celý život
Páně byl plný strádání, chudoby práce,
odříkání se, útrap a bolesti jak tělesných
tak duševních, a my bychom chtěli míti
jen pokoj, samé radosti, samou rozkoš?
Chceme se pachtiti po věcech, které
kratičkou dobu trvají, jsou prchavé jako
dým a za sebou vlekou tím delší bídu,
útrapy a bolesti? Ani ten, jenž celou
duší miluje Boha, není sproštěn kříže,
ba často nese kříž v kříži, neboť čím
více prospívá duchem a láskou, tím
větším břemenem se mu stává-tento život



jako ve vyhnanství, & mnohdy zkoušen
by'vá i od Boha, jenž odnímá mu útěchu,
kterou skýtává kříž Kristův.

Jak těžkým bývá tehdy kříž, tak
bývá člověk, jsa od Boha opuštěn-, sobě
samému břemenem! Avšak to jen na
čas; jen vytrvati, to heslem musí býti
naším — kříž přemáhati křížem, v_kříži
hledati posilu & potěchu proti kříží.

Opouští-li tě Bůh na čas, chce, abys bez
něho trpěl, bez jeho útěchy učil se snášeti,
abys se vůli jeho podroboval, atak tím
pokornějším byl skrze kříž.

Patří to k celku, a nebyl -by kříž
ani cely, kdyby Bůh také svou útěchu
na čas nám neodnímal. Zakusilť toho
také Kristus Pán na kříži,tak zkormoucenzi
& smutná byla duše jeho, že bolestně



zvolal: »Bože můj, Bože můj, proč jsi
mne opustilia Však brzy přišla útěcha,
útěcha dvojnásobná, že klidně mohl na
konec zvolati: »Otče, v ruce Tvé po—
roučím ducha svéhoh Tak i my ne
zoufejme, nepozbývejme mysli, jestliže

gffgj“někdy cítíme prázdnotu v duši, tu hroznou
jjíj,_j_řnuku,že snad Bůh o nás se nestará,

Čjen na nás nakládá, ale nésti nepomáhá;
.Žýiíi-Q',*nebojmese, ne na vždy, jen na krátký

krátký čas nás zkouší Bůh, a kdo vy
„ trvá a nehorší se, tím větší nabývá potom
“: ,útěchy, radosti a pomoci i v kříži nej

větším. Důkazem toho jsou svatí mučed
nici, kteří s ochotnou radostí spěchali

_ k mukám nejhroznějším a smrti nej—
bolestnější. Bůh dobrý má s námi úmysl,

Í'Í'íj—chce,aby tělesná naše přirozenost útra
pami co nejvíce byla seslabena, tak aby'

f pozbylo tělo vlády nad duchem a duch
, tedy tím více se posiloval vnitřní milostí
» Boží. Proto vidíme na mnohých svatých,

že ani bez kříže, utrpení býti nechtěli,
vědouce, že takovým způsobem nejlépe
pracují na spáse své, krotíce tělo se všemi

*,, náruživostmi a sílíce ducha v ctnostech,
,já to vše křížem. Milost Boží je tak sílila,

» že přemohli přirozenost svou, že to,
čemu se člověkdle přirozenosti své vzpírá,

7, “předtím utíká, to jest utrpení, že si toho
žádali, to milevali a rádi na sebe brali.

f \ Vždyť zajisté není podle naší lidské
přirozeností, abychom kříž nesli, kříž

Již—“milovalatělo trestali a krotili, poctám
f_"Íse vyhýbali, pohany rádi snášeli, sami

sebe za nic považovali a také za takové
(jv—„Odjiných považováni býti si přáli, aby—

\;;„f'ýchomprotivenství a škodu trpěli a po
gy'fjžádném štěstí světském nebažili. Spole

háme-li se jen na sebe, nelze nám nic
jí,—takovéhoproti přirozenosti své lidské

činiti. Stavíme-li však na Bohu, přijde

Svět 1 tělo. I toho nejhoršího nepřítele,

„„Jsmevírou,zkoušenou adokázanou křížem.

nám síla s nebe a nám podroben bude '

jďábla se báti nemusíme, paklivyzbrojeni _
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Proto jakožto sluhové Páně nesme
kříž svůj mužně a kráčejme za Ježíšem,
jenž také náš kříž nese. Když matka
synů Zebedeových žádala, aby synové
její, Jakub a Jan, jeden na pravici a
jeden nalevici Kristově seděli v království
jeho, tázal se jich Pán: »Můžete-liž pítí
kalich, který já píti buduix Hrdinně
odpověděli: »Můžemela a také jej pili,
uznavše jej za Mistra svého. (Mat.20, 20.)
Pijme i my kalich Páně, kalich utrpení
s Ním v lásce, chceme-li býti jeho přáteli
a jednou s Ním kralovati na věčnosti.
Buďme ochotni & připraveni trpěti vše,
co Bůh, laskavý Otec v moudrosti své
na nás sešle, vždyt útěchu nám spolu
dává, že to nebude nadarmo, »nebot
nelze utrpení tohoto času porovnávati
s'budoucí slávou; praví sv. Pavel, jenž
tolik pro Krista vytrpěl. (Řím. 8, 18.)
Doba naše ukládá nám věrným vyzna—
vačům Kristovým mnohý kříž, mnohé
utrpení nám připravuje, neboť rozlézá
se moc ďáblova, která pronásleduje,
tupí, haní vše, co jest Boží. Na posměch
jest pravá zbožnost, za bláznovství mají
křesťanské ctnosti, za hloupost víru, za
otroctví poslušnost k církvi Páně. I to
jest kříž, který nésti nám velí Kristus
kříž, kterým se ukazuje a dokazuje naše
víra v Něho, naše láska k Němu, naše
křesťanská míjsl, náš křesťanský názor
světový.

O nesme i tento kříž rádi, zmužile,
neboť s námi je ten, jenž svým malo—
myslným učedníkům pravil: »Nebojte se,
já jsem přemohl svět.<<Kristus chce, aby
chom proň trpěli. VždyťPavlovi samému
pravil, »že mu ukáže, co musí pro jméno
jeho trpěti.<< (Skut. ap. 9, 16)._

Ejhle, až do třetího nebe byl Pavel
vytržen, slyšel věci, které lidský jazyk
vypověděti nemůže, a přece nebyl ušetřen
útrap; ba právě proto, aby tím vyvole
nější byl nádobou, musil trpěti a hodně
trpěti. Proto trpme i my pro jméno



Kristovo, buďme vděčni za to, že trpěti
můžeme. Jakou radost z nás mají svatí
nebešťaně, jaky dobry' příklad všickni
věrní pozemšťané! Co trpí mnozí pro
svět a jeho šálivé pocty &radosti, a my
bychom se zpečovali trpěti pro Ježíše,
Boha našeho & největšího dobrodince,
jenž nad to utrpení hojně odměniti chce?

O kéž bychom to tak daleko při—
vedli v umění trpěti, a to pro Boha trpěti,
že bychom se v utrpení radovali, pak
bychom mohli bezpečně za to míti, že

oz—5\
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Kristus — Slunce světa — nežli na svět přišel,

zahalovaly tmy husté celou zemi ;
ku spáse vedoucí cestu, mohli lidé
najíti s velkými jenom obtížemi.

Proto také lidstvo ve tmě tápající
na nepravou cestu s cesty spásy sešlo;
bloudilo a spělo cestou k zahynuli,
volajíc: „Kéž by nám světlo nové vzešlol“

Tu spravedlnosti slunce lidstvu vzchází
& veškeré tmy se rychle rozptylují;
za živoucím světlem, jímž jest Ježíš Kristus,
na cestu se spásy lidé uchylují.

_V zástupech se lidé za Ježíšem valí,
On jim: „Já jsem cesta, pravda, život!“ hlásá;
„Za mnou pojďte cestou, po níž já sám kráčím,
cílem vaším bude věčná v nebi spásal“

Ti, kdož Jezu Krista věrně následují,
na konci své pouti vcházejí s Ním v nebe;
kteří se zdráhají Krista následovat,
ty pak hrozné peklo pohlcuje v sebe.

to s námi dobře stojí a že jsme nalezli
ráj již na tomto světě. Kdyby bylo něco
lepšího pro naše pravě blaho na zemi
a spásu věčnou, byl by nám to Kristus
zajisté ukázal slovem i příkladem. On
však ke kříži nás volá & sám kříž za

nás nese, proto jediná cesta kříže vede
k Němu, vede k nebi. Jděme za Ním
ustavičně, neohlížejíce se na úsudek
světa, na svět, nýbrž jen Kristus spasí
nás, a jenom mnohým utrpením můžeme
vejíti v království Boží. Boh Hmm

___—TCF Ve)

Kristus — naše slunce a světlo.

Však vždy pravdou bylo avždy pravdou bude:
že. tmu lidé více milují, než světlo;

než ve světle k nebi by se ubírali,
raději tmou kráčí, pošetilci, v peklo.

Tmavá cesta v peklo, cesta různých hříchův
od lidí jest celkem více oblíbena,
nežli jasná cesta k nebi, cesta ctnosti.
Která cesta bude námi vyvolena?

My si zvolme cestu, kterou ozařuje
Slunce — J ežíš Kristus — přezářivýmjasem;
té bezpečné cesty k nebi neopusťme,
Kristovým se řidme příkladem a hlasem.

Pilně o to dbejme, at vždy cestou jasnou,
ne tmavou, v životě zemském putujeme;
následujme Krista, ctnost si zamilujme,
věčné spásy pak se jistě ncmineme.

Prosme vroucně Krista, naše Slunce věčné,

“by nás táhlo v nebe, tam kde věčně září,-.

bychom po skončeném zemském putování,
mohli blažíti se božskou jeho tváří!

F. Vrátil.



A Slovo Tělem učiněno jest.
K slavnosti Zvěstování Panny Marie.

adešla doba určená božským
milosrdenstvím pro příchod
přislíbeného Spasitele. Lid
ská mravní bída dostoupila
vrcholu, při vší vzdělanosti,
při všem přepychu a bohat
ství, při všech

všeho druhu úpěli pohanští národové
pod otroctvím hříchu a nepravosti, ne—'
majíce naděje na zlepšení stavu svého
a eddávajíce se malomyslně osudu. I ti
nejlepší a nejšlechetnější z nich, kteří
ovšem po něčem lepším bažilí, ale samy
sebe před nepravostmi uchrániti nemohli,
i ti uznávali slabost člověka pomoci
sobě k'životu ušlechtilejšímu a určití
životní dráze cíl uspokojující; proto volali
zoufanlivě': »Nepomůže-li Bůh, lidstvo si
nepomůže.“

Ještě větší touha po obratu byla
v národě vyvoleném, israelském. Svatí
prorokové starozákonní však na rozdíl
od mudrců pohanských těšili lid, ukazu
jíce do budoucna a připemínajice mu
zaslíbení Vykupitele v národě chované
od pokolení do pokolení, slovy: »Posilte
se a nebojte se, Bůh sám přijde a vy
svobodí vás.<< (33, 35.) A aby se tak co
nejdříve stalo, volali úpěnlivě k Hospo—
dinu: »Rosu dejte “nebesa a oblakové
deštěte spravedlivého, otevři se země a
Výdej nám Spasitele.<<

A Hospodin se smiloval. Tam v ne
patrném městečku v Nazaretě, ve skrom—
ném domku žije panna, na pohled ničím
se nelišící od ostatních; před Bohem
všakjest panna tato nejkrásnějším kvítkem
zahrady Boží na zemi, výkvět všech
bohulibých ctností, duše čistá jak padlý
sníh a Bohu drahá a milá jako dcera.
Od prvopočátku života svého plná byla
milosti Boží, ani na okamžik nepodlehla

rozkoších "

vlivu a moci ďáblové. Čistá, neposkvrněná
přišla na svět a čistou zachovala se
vživotě celém. Panna tato, div to Boží
moci a lásky i vlastní zásluhy, je ta,
kterou každé srdce křesťanské miluje,
cti a velebí, jejíž jméno jako me'd jest
na jazyku a jako hudba nejkrásnější zní
v uších, panna ta jest Maria.

A hle, s touto něžnou, chudou, od
světa neznámou pannou spojil Bůh nej—
mocnější zázrak milosrdenství svého —
spásu lidstva, kterou přinésti měl Syn
Boží sám. Skrze Marii chtěl“ Syn Boží
přijíti na svět, jejím prostřednictvím jako
matky své, chtěl přijati přirozenost lidskou,
aby tak lidi vykoupiti mohl, jsa spolu
Bůh a člověk. Proto hle, dnes stojí před
ní posel Boží, archanděl Gabriel a v úctě
největší zdraví ji pozdravem, jakým žádný
člověk pozdraven nebyl, a to 'z rozkazu
Božího: »Zdráva buď Maria, milosti plná,
Pán s Tebou, požehnaná'lÍys mezi ženami. <<
A nyní nastává roztomilé vyjednávání
s Marií. Nemůžeť ona pochopiti, kterak
přijde k takové chvále, celá zděšená
vzhlíží k poslovi, ale ten ji chlácholí,
řka: »Neboj se, Maria, nebot jsi nalezla
milost u Boha; aj, počncš a porodíš Syna
a nazveš jméno jeho Ježíš. Tent bude
veliký a Syn Nejvyššího slouti bude,
a dá jemu Pán Bůh stolici Davida Otce
jeho a kralovati bude v domě Jakubově
na věky.<<
_ Málo-slov, ale vězí v nich celý
úmysl Boží o spáse člověčenstva. MatkOu
má se státi panna Maria, která přece se
Bohu v čistotě panenské zaslíbila; jak
byla tím postrašena, byti mateřství její
mělo býti nejvznešenější, byť se měla
státi i matkou Syna Božího — panenství
šlo ji' inad tuto důstojnost, kdyby snad
mělo býti pro to porušeno. Proto obrací



se se skromnou otázkou k andělu, řkouc:
-»Kterak se to stane, poněvadž muže
nepoznávám?<< A nyní vykládá anděl,
že jen zázrakem moci Boží se stane, co
jí předpovídá, že neztratí čistoty panny,
nýbrž že obojí vznešená důstojnostv ní
spojena bude — panenství i mateřství,
a že jen na jejím svolení záleží, aby
přišel V'ykupitel. I řekl tedy anděl:
»Duch svatý sestoupí v Tebe a moc Nej—
vyššího zastíní Tebe (t. j. počneš zázračnou
mocí Boží), a proto co se s Tebe svatého
narodí, slouti bude Syn Boží.“ A na
důkaz této moci uvádí příklad, že
i příbuzná její Alžběta ve vysokém
stáří svém z vůle Boží počala, &
že tedy není »u Boha nemožné
žádné slov0<<. _

A Maria Panna poznávajíc
k čemu vyvolena jest, že Spolu
působiti má k spáse lidstva, již se
nezpěčuje, nýbrž z poslušnosti a
pokory krátce ale pevně odpovídá
asvoluje, řkouc: »Aj,já dívka Páně;
staniž se mi podle slova tvého.<<
(Luk. 1, 28—38.) A v tom oka
mžiku vtělil se Bůh a stal se onen
nevýslovný velký zázrak, jejž svatý
Jan vyjadřuje slovy: »A Slovo
Tělem i_učiněno jest a přebývalo
mezi námi.<< (Jan 1, M.)

Toť význam dnešní
mátné slavnosti.

Na slovo »staniž se mi podle
slova tvéh0<<, které vyšlo z úst
Mariiných, vzal Syn Boží na sebe
celou přirozenost lidskou, učiněn
jsa nám ve všem. podobným,
kromě hříchu,' a tak se stal
naším vysvoboditelem-z otroctví satana
a naším spasitelem pro věčnost. Proto
jsme obdrželi Ježíše skrze Marii, a také
skrze Marii matičku jeho docházíme
k němu. Dobře tedy praví sv. Augustin,
řka: »Ta, která nám dala Ježíše, nechť
nám dá i milost.“ A zase jinde dí:
»Jakož jsme byli skrze Marii účastni
Ježíše Krista, tak máme býti skrze ni
účastni jeho milosti a zásluha Zase
jinde praví tak krásně tentýž světec:
»Skrze Marii chtěl Ježíš Kristus k nám
přijíti a skrze Marii máme i my přijíti

“ke Kristu.<< Proto voláme k ní tak tou
žebně: »Ty naděje naše — buď zdrávaia
A toto všecko, moc, láska, důstojnost

přepa—
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Mariina vzala počátek vonom požehnaném
okamžiku, kdy svolila slovy: »Staniž mi
se podle slova tvého,< a kdy proto
»Slovo tělem učiněno jeste

O jak drahé a svaté jest nám proto
také ono místo, které bylo němým svědkem
zvěstování tohoto! Jak zalétá dnes a
každoročně při »Anděl Páněe duch nás
tam daleko do Nazareta a padá v úctě
a posvátné bázni před místem tímto
svatým na kolena a modlí se zbožně
»Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
poselství atd.: Proto zajisté nebude

boretto (průčelí)

milým čtenářům nevhod uslyšeti něco o
místě, »kde Slovo tělem učiněno „jest.a

Staré město Nazaret leží asi 340
metrů nad hladinou mořskou a jest
v polokruhu vystavěné. Kol kolem ohra
ničené jest pahorky vyššími a nižšími.
Město čítá nyní asi 6000 obyvatel, z nich
jen asi šestina jsou latinští katolíci,
ostatní připadá na katolicko-východní,
na nesjednocené Řeky a mohamedány,
jichž jest zde asi 2000.

Již od časův apoštolských byl
Nazaret, jakožto město svaté rodiny,
u křesťanů ve velké úctě a vážnosti.
Když pak svatá císařovna“ Helena zde
vystavěla veliký chrám, byl Nazaret



cílem četných poutníků ze všech dílů
světa. Když se však mohamedané zmoc
nili Nazareta, zpustošili chrám Zvěsto
vání Panny Marie, proto našli křižáci
evropští město i chrám ve zříceninách.
Péčí jejich vystavěn byl chrám znova,
město opatřeno hradbami a učiněno
sídlem katolického arcibiskupa. V chrámě
tom nalezala se dle popisu poutníků,
po levé' straně malá jeskyně, nižší nežli
podlaha kostela, ozdobená a malbami
okrášlená, v níž spatřovalo se ono místo,
na němž blah. Panna Maria dlela v oka
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A kde jest vlastní kaple starobylá?
Když byl roku 1263 náčelník mohamedánů
Bibars Ben Dokdar Nazaret i chrám
zpustošil a bylo se obávati úplného
zničení, dal Bůh zázračným způsobem
přenésti svatý domek Nazaretský do Italie,
kde se až posud nalézá, a to ve známém
poutním místě Lorettě. Z Nazareta zmizel
svatý domek 10. května 1291. Nejprve
objevil se v Trsatě v Dalmacii, odkud
zase 10. prosince 1294 "zmizela nalezen
jest v Italii blíže města Ankonu, kde nad
ním zbudován byl nádherný chrám, při

němž povstalo město Loretto. Již
od nádraží “vidíme na mírném
pahorku zdvíhati se velikolepou
budovu chrámovou s vysokou věží
a mohutnou kopulí — je to slavný
poutní chrám Mariánský v Lorettě.

Chrám jest v gotickém slohu,
s třemi loďmi a lodí příční, pod
jehož kaplí stojí onen skvost z Na
zareta —-svatý domek. Domek tento
stojí bez základu na ploché zemi.

Hrabě Frankopani, na jehož
půdě svatý domek vTrsatě stával,
poslal do Nazareta celou komisi,
která by na místě vyšetřila, zdali
svatý domek co do rozměrův a
do stavební látky se shoduje s po—
zůstatky základů V Nazaretskěm
chrámě. A výsledek ohledání toho
dokázal, že sv. domek nyní v Lorettě
stojící, tytéž rozměry má jako zá—
klady jeho v Nazaretě, a že z téže

horatio (svatý domek).

mžiku, kdy archanděl k ní byl sestoupil.
Označeno bylo místo to černým křížem
na bílé desce mramorové. Sem putoval
roku 1219 také sv. František Serafinský
a roku 1252 sv. Ludvík, král francouzský.
Nyní však zbylo z kapličky tě v chrámě
toliko místo na zemi, kaple sama však

- zázračným způsobem přenesena byla na
místo jiné.

Proto kdo nyní Nazaret navštíví,
uzří v chrámě Zvěstování Panny Marie
pod novým, z bílého mramoru vystave
ném oltáři mramorovou desku s křížem,
na níž vyryta jsou slova: »Verbum caro
hic factum est,<< t. j. »Zde Slovo tělem
učiněno jest.<<

látky je stavěn, z jakýchsi totiž
cihel, které se v celé Italii nena—
lézají. Tím nade vši pochybnost,
zjištěna je totožnost svatého domku

s kaplí druhdy nad místem »Zvěstování<<
v Nazaretě stojící.

Proto také věnovali papežové velkou
péči svatému domku v Lorettě a postavili
nad ním překrásný chrám, který skvost—
nými malbami a stukaturou celý vyzdoben
je. Svatý domek sám je zevně na všech
stranách pokryt mramorovými sochami
a okrasami, jednak k ozdobě tak vzácné
památky, jednak, aby chráněny byly zdi
jeho před poruchou poutníků. Vnitřek
jest jednoduchý, taký, jaký býval v chrámě
Nazaretském. Na stěnách jsou některé
malby již odprýskané. Jelikož kaple
nemá oken, ozařuje ji tajemně přes 50
stříbrných pozlacených lamp. Oltář stoji



v pozadí a za ním ve výklenku. socha
Rodicky Boží s děťátkem, kterou ústní
podání připisuje sv. Lukáši. Je zhotovena
z dřeva cedrového, a následkem vysokého
stáří, celá černá. Korunky Panny Marie
a Jezulátka, jakož i roucho jejich jsou
„posety drahými kameny a perlami, dary
to korunovaných hlav králův a císařů.

Socha Panny Marie Loretánské je
zajisté jedna z nejstarších, ba snad
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l královna Kristina švédská, Maxmilian I.,
sv. Karel Borromejský, sv. František Sal.,
sv. Ignác z Loyoly, sv. Alfons z Liguori,
sv. František Xav., sv. Alois, sv. Josef
Kalasanský, sv. Petr Kanisius, bl. Jan
Kapistrán a jiní, kteřívnyní v nebi R0
dičku Boží oslavují. Ze svatý domek i
mnoho papežů, biskupův a kněží na—

1

“tituly ..' „mw \
&&

|!
I'i', llilll li "'l lišili!, l l l

vštívilo, jest očividné. Papež Pius IX.
blahé paměti byl zde jako jinoch a vy
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Panna _maria horefánská.

z nynějších nejstarší, a proto již ctihodná.
Již svatá císařovna Helena ve 4. století
po Kristu ji znala. K ní putovali tisícové
tisíců poutníků z celého světa do Nazareta,
a nyní již zase přes 700 let jest ona
cílem »nesčislných poutníků v Lorettě,
aby u ní hledali & také nalezli útěchu
a pomoc v rozličném utrpení tělesném
a duševním. Sem připutovali slavný
básník italský Torquato Tasso, slavný
vojevůdce Juan Rakouský, vítěznad Turky
u Lepanta, polský král Sobieský, osvo
boditel Vídně, císař Karel IV., Karel V.,

slyšena'byla zde jeho _prosba, aby zbaven
byl nemoci padoucí, kterou trpěl "tak,
aby se mohl věnovati stavu duchovnímu.
A Maria Panna mu pomohla. Od té doby
nemoc zmizela. R. 1857 přišel podruhé
jako papež sám a obětoval z vděčnosti
zlatou lampu a nádherný kalich. Papežové
závodili, aby obohatili kostelLoretánský,
duchovními poklady, udělujíce mu četné
odpustky a jiné milosti. Také zřízeno
bylo při chrámě tom biskupství.

Nesčíslnými zázraky oslavil Bůh
chrám Rodičky Boží Loretánské, což



nejlepším jest důkazem, že se Bohu na
místě tom zalíbilo a že svatý domek,
v němž první zázrak vtělení Krista Pána
se stal, má býti místem milostí a po
žehnání pro všecky, kteří s pevnou vírou
a dětinnou nadějí se sem utíkají. A věru
k slzám bývá poutník pohnut, ale k slzám
radosti a vnitřního pohnutí, klečí-li pod
střechou svatého domku, touž, která
kryla přesvatou Pannu, když přijala
poselství andělovo, pod touž střechou,
pod níž Ježíš, Spasitel náš po 30_1et
s Matičkou svou a pěstounem bydlíval,
pod touž střechou, pod kterou svatá
Rodina v lásce vespolné žila, pracovala
i strádala a trpěla. Isvatý Josef zde
vydechl svou čistou duši v náručí svého
svěřence Krista Pána. Na to všecko roz—
pomíná se poutník a jakoby viděl tyto
duše svaté,. kdysi zde v těle bydlivší,
volá k nim, prosí je za přispění ve všech
tělesných i duševních svých potřebách,
a věru, kdyby i se sebe větším bolem,
se sebe větší tíží byl přišel, ulehčen,
posilněn, potěšen odchází z posvátného
tohoto domku, neboť Matka Boží uslyšela
jeho vroucí prosby a vlila v srdce jeho
balsám lásky a útěchy mateřské. Proto
také zbožní poutníkové, kteří zde vy
slyšení byli, sestavili celou řadu proseb,
v nichž nejkrásnějšími jmény vzývají
Marii Pannu, kteréžto prosby podle místa
tohoto nazvány jsou a po celém světě
známy jsou jakožto litanie Loretánské,
jíž církev katolická všudy užívá. Jak
útěchyplná jsou pojmenování Marie
Panny: »útočiště hříšníků, potěšení za
rmoucených, pomocnice křestanův —
oroduj za nás! “<<

Můžeme lépe, důvěrněji a silněji
vzývati Rodičku Boží? Můžeme ji dávati
jména, která by lépe vystihla její moc,
její milosrdnost a lásku mateřskou?
Zajisté nikoli. Vždyť vytryskla litanie
Loretánská _zezkušenosti tisícův a tisíců,
jimž zde spomoženo bylo, a kdo „sám
zakusil lásky Mariiny, nejlépe dovede
zajisté také označiti tuto lásku spojenou
s velikou mocí. Litanie Loretánská jest
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a zůstane nejkrásnějším a nejvýznam
nějším výlevem duší vděčných, jest a
zůstane nejlepším výrazem úcty, obdivu
lásky a vděčnosti věrných dítek Mariiných.

Avšak vděčnost upřímná jeví se ne—
toliko slovy, nýbrž i skutky. Proto také
obdařili věrní ctitelé Marianští svatyní
Loretánskou nesčíslnými drahými a vzác
nými dary. Tak zmínili jsme se již
o vděčném papeži Píovi IX. Papež Lev X.
daroval kostelu veliký a krásně znějící
zvon, 229 centů těžký, roku 1516. Při
kostele j est veliký sál, plniěký překrásných
darů, věnovaných bl. Panně Marii Lore—
tánské. Avšak i tyto posvátné dary nebyly
jisty před lidskou hrabivostí. Francouzský
císař Napoleon I. ve své panovnické
pýše vložil i na ně ruku & odvezl je
i s posvátným obrazem Rodíčky Boží do
Paříže; teprve na prosby papeže Pia III.
vrátil je opět kostelu. I nyní nejsou
poklady ty vlastnictvím kostela, nýbrž
země, nebot italská vláda, dobyvší Ríma
roku 1871, prohlásila je“ za majetek
národní, a také je sama spraVUje, za
jisté neprávem. '

Ročně putuje do Loretta přes dvě
sta tisíc věřících a rozdává se zde na
patnáct tisíc svatých přijímání.

Nazaret jest nám příliš daleko,
Loretto však není tak s cesty a spojení
jest velice snadné a pohodlné, nebot
železná dráha vede až tam. Proto, komu
jen trochu možno, nelituj cesty té a
potěšíš se na místě svatém a Rodičce
Boží milém, na místě, kde ukázala se
milost Pána Boha našeho a kde »Slovo
tělem učiněno jest a přebývalo mezi
námia. Kdo jednou navštívil svatý domek
Loretánský, touží po něm ustavičně a
jest blažen, může-li tak učiniti podruhé.
Nelze-li nám však “touze naší vyhověli
skutkem, tu alespoň při zvonění »klekání<<
vzpomeňme na obě'svatá místav Nazaretě
a v Lorettě, odkud přišla světu první
zvěst o příchodu Spasitele a kde Maria
Panna slovy: »Aj já dívka Páně, staniž
se mi podle slova tveho<<stala se matkou
Boží a souěašně i matkou naší!

Boh. jfendl.
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Otčenáš a pozdravení andělské.
Napsal Albdn Stolz. Česky podává Fr. P. Kosík, katecheta.

(Část další.)

e to smutné, že tak mnozí lidé
málo se starají o to, aby znali
vůli Boží že by ji konali, o tom
není u nich ani řeči. Šel jsem
jednou do horské vesničky na—

vštívit nemocného školáka; měl zánět
oční. Byl překrásný večer; slunce oza—
řovalo hory i údolí, řeka Rýn se leskla,
v dálce černal se štrasburský velechrám,
na horách vogeských loučílo se zapada
jící slunce, aby za krátký čas v nové
kráse a velebnosti vyšlo, a nad žulovou
skalou, »hlava Osmanova<< zvanou, vy
stupoval majestátně měsíc, čekající na
noc. Jaký krásný to pohled! Hoch ubožák
seděl v komůrce, okénka její byla za—
střena, aby paprsky zapadajícího slunce
do očí mu nesvítily, a při tom ještě
držel si ruce před očima, chránil oči
před trochou světla, jež do komůrky
vcházelo, nebot světlo působilo mu bolest.

Tak se děje také s mnohými lidmi,
mají oční zánět v duši své, proto ne
chtějíviděti vůli Boží, působí jim bolest
v duši, ač je tak krásná, proto zavírají
před ní oči, ano ještě horší jsou, brojí
proti tomu a nenávidí toho, kdo jim
vůli Boží oznamuje, kdo světlo duším

„jejich přináší. Proto čím dál více opilí
mladíci, zkažení mužové, různí svůdci a
podvodníci, lidé zkaženého, bezcitného
srdce tupí a hanobí kněze, i když jim
?. těchto žádný nikdy neublížil. Je to
znamení a nezvratný důkaz, že člověk,
který tupí, hanobí a nenávidí'duchovního,
_již veskrz zkažen a ďábelské povahy jest;
vždyt i Kristus Pán, Syn Boží, byl knězem,
duchovním správcem a sám zřídil tento
stav. Než nemůže ani jinak býti: kněz
jest ustanoven, aby vůli Boží hlásal;
špatný člověk nenávidí vůli Boží, ve
svědomí cítí výčitky, když jest na ni
upozorněn, proto jest mu kněz trnem
v oku. Již pouhé Spatření kněze zne—
pokojuje jeho svědomí, budí v duši jeho

-myšlenku na povinnost k Bohu a na
poslední chvíli, kdy každý pocítí, že
účty klásti bude z celého života svého.
Kněz jest mu něčím nemilým, protivným,
od porným právě a pouze z těchto příčin.

Jak rádi mají lidé vůli Boží, chci
teď na jednom nebo na dvou příkladech
ukázati.

Jistě je to vůle Boží, abys nebyl
nestřídným, abys se neOpíjel, a vůle Boží
také jest. abys nebyl příčinou nestříd
mostí, bys z druhých opilce nedělal. To

' jest pravda, ať již se ti to líbí nebo
ne. Co zde však uvádím, je dokázaná
skutečnost.

V malé osadě, kde opojně nápoje
ještě tak velice nezavládly, staly se v době
dosti krátké tyto věci:

1. Několik mužův opilstvím zničilo
životy své; jeden z nich opilstvím pře
možen v zimě venku usnul a zmrzl;
jiný pil .kořalku jako vodu, zničil svoje
zdraví, chřadl, až bídně zemřel. 2. V téže
osadě zešílely dvě osoby následkem ne—
mírného pití, takže jedna dosud jako
zuřivý šílenec v ústavě choromyslných
je, druhá sice přestala již zuříti, ale
stále si počíná a posuňky i pohyby činí
jako opilý člověk. 3. Remeslník jeden
třese se následkem opilství a nemůže
pracovati, pokud se notně nenapije. Žena
pak jedna tak se pití oddala, že nemůže
žádné práce konati jen pití a píti. 4. Ne
daleko této-osady zabil opilec svoji tchýni,
která mu výčitky činila pro jeho opilství.

Než nechme osadu tuto na pokoji
a obraťme zraky své jinam!

V Anglii dokázáno jest, že z_50 lidí,
kteří pro těžké zločiny žalářem potrestáni
jsou, 40 nestřídmostí a opilstvím ke zlo—
činu dohnáni byli. V Novém Yorku,
ohromném to městě v severní Americe,
jest na sta mladých zločincův i dítek
zavřeno pro krádež a jiné zločiny,. a tu
opět shledáno bylo, že většina těchto
dítek je z rodin opilců.

V ústavech choromyslných zkoumali
příčiny choroby a tu shledali, že v jednom
ze 781 více jak polovice nestřídmostí a
Opilstvím na místo toto se dostali; ve
druhém našlipouze čtvrtinu chorých
z jiných příčin, třičtvrtiny však následkem
opilství sešílely. Když zuřila cholera, tu
nejvíce jí podlehlo těch, kteří byli Opilci,
takže ze 100 cholerou stižených až 70



patřilo mezi milovníky lihovin. Smrt má
tu zvláštnost, že právě na těchto vy
vrhelech nejvíce si libuje & mezi nimi
největší má žeň. Než, to ještě není vše,
_chci jiné důvody ještě uvésti, bych
'zhnusil lihoviny a pobídl ke střídmosti.

Lihové nápoje do bídy, nedostatku
a nouze vrhají vinné i nevinné. Pohled
na opilce, jak chatrně jest oblečen; a
pohled na jeho ženu a dítky, jak špatné
'mají šaty,_mnohdy jen v cáry jsou oble
čeny, pobíhají po venku, žebrají, od
matky k tomu vedeny, neboť nemá ani
co by vařila, nebo donuceny k tomu
hladem, který je tak hrozně trápí. Často
se stává, že jim zabaví úřady i to po
slední, co mají, konečně jest jim dražbou
prodán i domek. A to vše zavinilo pití
opojných nápojů. Tak na mizinu přišel
pijan i jeho žena i'dítky, a pozbyli
mnoho i ti," kteří mu sem tam půjčili.
A přijde konečně is celou rodinou obci
na obtíž. Pijan nerad pracuje, Opilstvím
pozbývá sil, nastupuje nechuť ku kaž
dému zaměstnání, hlad se hlásí, a ne
zbývá tedy, nežli lehkým způsobem ně
čeho nabýti, a to se stává krádeží. Jak
mnoho zlého natropí opilství! Lenost,
chudoba, dluhy jsou následky opilství.

Opilství působí hádky, ruší mír a
pokoj. Nikde není slyšet tolik hádek,
tolik křiku a hluku, jako v krčmách,
nálevnách & hostincích. A ve kterém
domě pláče, naříká a strachem se třese
žena? Zda ne v domě opilcově? Kdyby
sečetl někdo něšťastná manželství, man
želské rozbroje, pozná, že většina jest
nešťastných pro opilství muže. Jak velice
zošklivět si musí žena muže—opilce! Jaká
nenávist jest v srdcích dítek k otci-Opilci!
Jak často si přejí. aby smrtí tohoto
rušitele pokoje zbaveni byli!

Opilství připravuje 0 pamět, rozvahu
a rozum. Jak mnoho neštěstí se stalo
v továrnách, v závodech, na drahách
pro nestřídmost a opilství ! Opojný nápoj
nevystupuje pouze, jako kouř komínem,
ze žaludku do hlavy, nýbrž tam on zů
stává s hroznými následky a působí tam
velmi zhoubné. Nejjemnější nervy, jichž
je duši třeba ku přemýšlení, ochabnou,
až konečně nejeví takřka žádné činnosti.
Opilstvím i nestřídmostí člověk stárne
předčasně, upadá do různých nemocí,
předčasně umírá. '
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-a jest původcem četných hříchů.

Říká-li někdo, že pití nemírné ne
škodí, ba že slouží zdraví, je“ to lež po—
dobná oné, kterOu vyřkl ďábel k Evě:
»Nikoli nezemřete, když ze zapovězeného
stromu jísti budete, nýbrž budete jako
Bůh.<< V dobách dřívějších připravován
prý byl prudký jed, »aqua tofi'ana<<zvaný,
který vypadal jak čistá voda. Přivázali
prý člověka a tak dlouho jej lechtali, až
mu smíchem a zlostí pěna z úst vychá
zela; tuto pěnu prý smísili s jedem.
A jed tento měl prý hrozně účinky.
Dávali více nebo méně tomu, koho chtěli
usmrtit a člověk,který tohoto jedu požil,
ponenáhlu chřadl, až po měsících někdy
i po letech zemřel. Nevím, co na tom
pravdy, to však vím, že lihoviny jsou
takovým jedem »aqua toffana<<, po
nenáhlu otravují, takže hyne, až zahyne.
Opilec upadá do různých nemoci a léky
mu málo prospívají. Když mlynář pustí
najednou velké množství vody na kola,
takže co nejrychleji otáčejí, pak ovšem
ve mlýně vše jde rychle, kvapně, ale
stroje a celé zařízení za krátký čas ne—
budou k potřebě, zničí se. A tak je to
i s lidským tělem. Čím kdo více pije,
tím rychlejší jest oběh krve v jeho těle,
tím více jsou napjatý a rozrušeny nervy
a tím spíše vezme za své a zničeno bude
vnitřní zařízení lidského těla. Můžeme
zcela určitě prohlásiti: Opilec zemře před—
časně, dříve, než by zemřel, kdyby se
nebyl opilství oddával. A kdo druhého
“k opilství svádí, vrhá jej v. náruč před—
časné smrti. Tisíce lidí by žilo dosud,
kdyby nebylo opojných nápojů. Největší
náhončí smrti jest lihový nápoj, neboť
cele' zástupy lidí vhání v sít smrti.
A opáčně doznali velmi mnozí opilci7
když nechali pití, že se cítí o deset let
mladšími, cítí se Silnějšími, zdravějšímí
a čilejšími.

Opilství ničí náboženství a mravnost
Když

ještě jiskra náboženství v srdci mnohého
doutná, tu nápoj opojný jest onou te—
kutinou, která tuto jiskru uhasí. Kdo
jest oddán pití, nerad se modlí, nerad
chodí do kostela, milejší jest mu hostinec
než chrám Páně; a nikdo tak neuráží
náboženství, jako Opilci. V duši lidske
jest mnoho zlých žádostí; člověk střídmý,
spořádaný svým rozumem a svědomím
je drží na uzdě a krotí, takže nepře—



cházejí ve hřích, neškodí člověku. Opojny'
nápoj jest však přítelem všech hříchů,
trhá okovy a otvírá dokořán dveře všem
žádostem a rozněcuje tyto. Doznal to
jeden vrah. Šel zavraždit svoji ženu;
přemyšlel o svém skutku a tu mizela
odvaha jeho, ruce se mu třásly. Vlil do
sebe skleniči opojného nápoje, dosud
však neměl odvahy; vypil druhou, ale
ani ta mu odvahy nedodala; sotva vypil
třetí, bylo srdce jeho plno zuřivosti, jako
by sedm ďáblů do duše jeho vešlo, pak
vykonal zamyšleny' zločin, zabil svoji
ženu. Tak je to i 's ostatními hříchy.
Opilec bývá nemravnym, když i ne skutky,
tedy řečmi, pohledy a žádostmi. Každy'
opilec je zlodějem, odcizuje druhy'm,
podvádí, zvláště však okrádá svoji ro
dinu, kterou vrhá do bídy, a krade také
Bohu, nebot Bůh mu nedal majetek jen
na pití. Opilec jest vychloubavy, kleje,
lže, je snadno schopen i křivé přísahy,
try'zní a trápí ženu i dítky, ničí a kazi
děti své na těle i na duši; vždyť děti
opilců hned při narození přinášejí s sebou
na svět vrozené choroby, slabomyslnost,
a narodí-li se zdravě, tu hned v útlém
věku by'vají zmrzačeny na těle i na duši,
protože i jim opilec opojne nápoje dává.
A co z dětí takovych by'vá! Kdo je má
v domě Opilcově vésti k Bohu, k mo
dlitbě? Slyší sice jmeno Boží, ale oby
čejně při rouhání, a tak se stává, že
také lhou, nadávají, klnou, jsou lenivě
ano i jinym nepravostemoddaně. Se
suroví a bezcitnymi se stanou dítky tyto,
když slyší časté hádky a nadávky mezi
otcem a matkou. Pak májí ctíti svého
otce! A mnohé jsou posílány, aby že
braly, kradly a domů něco přinesly.

Nestřídmost a opilství vrhá lidi ve
věčnou zkázu, věčné zavržení. Ani vrabec
se střechy nespadne bez vůle Boží; člověk
však jest před Bohem tvorem vzneše
nějším než vrabec, mát' nesmrtelnou duši.
Když tedy člověk padne, mrtvicí raněn,
pak ovšem ani to není bez vůle Boží,
ba spíše je to na pokyn Boha. Kdyby
byly v každé osadě zápisky o opilcích,
tu by se snadno každy' přesvědčil, že
v každé osadě jsou případy náhlého
úmrtí opilce a kdyby všichni opilci, kteří
náhlou smrtí zemřeli, na jednu hromadu
vložení byli, tvořili by větší horu, nežli
je Sinaj; a kdybychom prošli všechny
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náhlou smrtí zemřelé, poznáme, že nej
větší počet z nich tvoří opilci. Když tedy
Bůh tak často opilce náhlou smrtí tre—
stává, je z toho patrno, jak Bůh nená—
vidí a trestá tento hrozny hřích.

Apoštol národů, sv. Pavel, píše, že
opilci do království Božího nevejdou, a
kdo pouze tělu hovčl, pro tělo bude za
vržen. Byt by však opilec zemřel po
delší nemoci, umírá přece jako opilec;
neboť jestliže v nemoci pití se neoddává,
neznamená to žádné obrácení, je to tak,
jako když v rakvi nebo v hrobě jest
lačny a ničeho nepije. Osoba jedna den
před svou smrtí sdělila knězi: »Kdybych
okřála, pozoruji a určitě mohu říci, že
bych znova se oddala pití.< Tak učinili
by všichni opilci, jen že se k tomu ne
chtějí přiznati.

Uvážíme-li vše dosud uvedené, při“
jdeme k úsudku: Není na světě žádné
jiné věci, která by působila tolik škody
na majetku, která by tak rušila mír, tak
poškozovala rozum, zdraví, sily tělesné,
tak ničila zbožnost, ctnost a blaženost
lidí, jako opojny' nápoj; užitku ovšem
nepřináší žádného. Je tedy lihový nápoj
jedem pro tělo ipro duši, jestpe
kelnym nápojem, destillovany'm hříchem,
pravy'm mlekem ďábla. (r. a.)

DOUF—EJI

NEPLAČ, KDYŽTI mnm BožíHOŘKÝ KALICI—I PODALA,

NEPLAČ, PUKÁ-LI 'n SRDCE

A ZLÁ CHVÍLE NASTALA!

ZANECH snzf, VZDECHU, PLÁČE,

SMĚLE PŘISTUP KE MNĚ BLÍŽ,

KŘÍŽ MÚJ ULEHČÍ TVÝM BOLÚM,

SEJME s DUŠE KAŽDOU TÍŽ.

ULEHČÍM TVÝM BOLůM v snucr,

VOLÁ s KŘÍŽE Kmsrus PÁN,

A AŽ BUDEŠ UMÍRATI,

ZAVEDU TÉ VE svůJ STAN!

A. M. Kadld'dkovd.

lidští
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Věčná lampa.
(Pokračování.)

Oheň v lampě, oheň v Srdci Páně.

1. Oheň má sílu nezdolnou. Oheň
je skoro abych tak řekl působením svým
všemohoucí. Mocí neobyčejnou zmocňuje
se hořlavých látek, jež proniká a pře—
máhá. Na tvrdém a nepoddajném železe
zkouší sílu svou a železo se poddává,
železo měkne. Inejtvrdší kovy marně se
moci ohně vzpírají. Všecko oheň roztaví
a rozpustí. Tuto zajisté máme případný
obraz božské lásky, která v Srdci Páně

' hoří. Kohokoliv žár lásky božského Srdce
uchvátí, ten jest přemožen, přeměněn,
přetvořen, tak že není ani k poznání.
Lidé nezkrocení a nepoddajní, zkrotnou
jako beránci, jakmile milosti a žárem
toho ohně jsou uchvácení. Ze Saula, jenž
křesťany násilím z domů vyvádí a vede
na smrt, stává se Pavel, jenž pokorně
,se táže: »Pane, co chceš, ať učinim,x
stává se apoštol, který známostí Kri

..stovou naplňuje celý svět. Z lehkomysl—
ného a marnivého Augustina stává se
důmyslný, svatý učitel církevní, jehož
Srdce láskou plane a jenž září jako
hvězda první velikosti na obzoru církve
Páně. Jaký žár neodolatelný řine ze
svatostánku v duši člověkovu! Jak vy
soko šlehají plameny tohoto nebeského
ohně v srdci sv. Františka Xaverského!
»Dej mi duše,—xtak volá ku Pánu, »a
všecko ostatní ponech sobě!“ Vizte kněze
na poli válečném, sestru milosrdnou v ne
mocnici, kde krev z četných ran řine a
kde slzy a vzdechy smrtelné se rozléhají.
.Svátostný oheň naplňuje srdce jejich a
dodává jim síly, že konají skutky, jimž
.se svět diví.

2. Oheň ve věčné lampě stále účin
kuje, jakož vůbec oheň jest nepokojný

.živel, jenž stále dál a dále se šíří a
nikdy neříká, že má dosti. Také oheň

've věčné lampě, ač napohled nepatrný,
není nečinný.

Pepatřme do svatostánku! Jako Bůh
„stále tvoří, tak i život Kristův ve velebné
Svátosti je dnem i nocí činný. Láska
Kristova nemá pokoje. Stenáme-li pod

.Jařmem práce a starosti, láska Kristova
nam jařmo toto ulehčuje. Jsme-li ne
mocní a nuzni, láska Kristova jako

anděl s nebe blíží se k našemu loži,
aby nás potěšila.- Cítíme-li se slabými
a křehkými v pokušení a v boji, tato
láska nás otužuje a vlévá nám odvahu.
Jsme-li línými a vlažnými ve službě Boží,
láska tato k nové horlivosti nás probouzí
a nabádá. A pakli na cestě k nebesům
někdy poklesneme, jest nám láska tato
průvodčím, který nás pozvédne a rány
utrpěné hojí.

Avšak nejenom jednotlivá lidská
srdce, nýbrž i celí národové láskou touto
bývajirozpáleni, bývají Kristu získání,
jsou mu věrnými služebníky. Kristus ve
velebné Svátosti rozehřívá, rozpaluje a
utužuje, ano i nemožné věci činí mož—
nými. Hodným svatým přijímáním roz—
paluje se v nás oheň božské lásky a
paprsky ohně tohoto jeví se v celém
jednání našem. Popatřte jen na neohro
ženě a hrdinné muže naší doby, kteří
stojí vždy a všude v prvních řadách jako
bojovníci říše Kristovy, kteří všecko pro
následování považují za nicotné, kteří
všem protivenstvím vzdorují, kteří mužně,
statné a neohroženě ne pro sebe a vlastní
zájmy, nýbrž pro čest Boží a rozkvět říše
Kristovy pracují: nadpřirozený plamen
lásky ze svatostánku, označený plamenem
věčné lampy, je rozehřívá &rozpaluje a
skutkům jejich vyšší ceny dodává.

3. Oheň ve věčné lampě hoří tiše
a tajuplné, jestit oheň lampou věčnou
obklíčen. Také Kristus bytuje tiše a taju—
plně ve svatostánku; nikdo nepochopí
jeho přítomnosti, nikdo nevypoví jeho
činnosti. Jako jiskra dříme v křemeni,
tak bytuje Ježišv nepatrné a neúhledné
podobě svaté hostie. A přece všechno.
z něho se rozohňuje, vše dobré z něho
života a síly nabývá. — Ve všem,
cokoliv se na zemi děje, jeví se jeho
mocná, ukrytá ruka. Bůh zasahuje po—
divuhodné v život náš. My pozíráme ne—
tečně na události světové, soudíme jen
na zevnější účinky, jimiž život náš se
mění a nepozorujeme mocné ruky Páně,
která tajuplné vše spřádá. Ve všech udá
lostech a proměnách, kteréž Bůh utvořil
a dopustil, jest ukryt tajuplný plán Pro
zřetelnosti božské. Ve svatostánku bytuje
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náš Bůh; jeho láska nás volá a nás
provází, aby nás dovedla k vytknutému
cíli. Teprve po mnohých letech odhrnuje
se poněkud závoj, kterým záměr Boží
byl zakryt. Pak sami vyznáme: To učinil
Bůh! “Tak to musilo přijíti! Buď jméno
Páně pochválenol Kéž důvěrně vrhneme
se do náručí božské Prozřetelnosti &ne—
stihlého milosrdenství. Ukrytý oheň lásky
Kristovy jde po stopách našeho života.
' 4. Oheň jest nejsilnějším pojítkem
Taví' kovy, slévá je v jedno, spojuje,
co rozděleno. Láska Kristova spojuje duše
lidské, odstraňuje rozpory a míří mnohé
protivy. Srdce lidská, v nichž-láska Kri
stova hoří, spojují se v jedno. Pouze
“křesťanstvíjest čarovná síla, která pro
tivy životní, jež zaviňuje bohatství a chu
doba, urozený & prostý rod, různost
mravův, obyčejův a národností tak umi
zjemniti a setříti, že spojuje národy jednou
vírou, jednou nadějí a jednou láskou pod
“křížem Páně, že považují se za jednu
Boží rodinu. »Množství věřících bylo
srdce jedno a duše jedna.“

5. Nežli však tato sjednocenost na
stane, třeba, aby každé srdce lidské bylo
prve očištěno; nebot srdce člověkovo jest
propastí bláznovství a útulkem nízkých
náruživostí. A jakož oheň obyčejný jest
živlem, kterým zlato a stříbro zbavuje
se trusek, že pak lesknou se novým
leskem, tak jest i láska Boží očišťujícím
živlem, jímžto bytost lidská se již zde
proměňuje, tak že jeví se člověk obrazem
a podobenstvím Božím. Pečeť věčné krásyr
božské lze na člověku spatřiti. Zkoušejme
pravdivost tohoto výroku! Rozhlédněmež
se světem. Jak ušlechtilé, mravně, lidské,
dobrotívé je srdce toho křesťana, který
jest podoben Srdci Páně & který také
jest proniknut pravým duchem křesťanské
zbožnosti! Sami uznáváme účinky této
lásky božské, které již sv. Pavel připo
míná: »Láska trpělivájest, dobrotivá jest,
láška nezávidí, nejedná nešlechetně, ne
hledá což jejího jest, nevzpouzí se, ne
žádá zlého. Neraduje se z nepravosti, ale
raduje se pravdě. Všecko trpí, všemu
' věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká. <<

6. Oheň vždy k výši se nese; nedá
se utlumiti, ale stále od země k nebi se
vznáší. Taký jest i oheň ve věčné lampě,
ač zdá se malý a nepatrný. S nebe vyšel
oheň božské lásky. »Jájsem přišel, abych \

oheň roznítil na zemi, a co chci jiného,
leč aby hořel?<<Láska s nebo sestoupila,
přebývá na zemi a zase k nebi se vznáší.
Avšak nejde k nebi sama, chce nás vzíti
sebou. Láska Kristova ve velebné Svá—
tosti ušlechtuje srdce, aby byla hodna
nebeské slávy. Povinností jest, aby svět
byl pod nohama jeho, aby světem pohrdal
a po nebi toužil. Věcmi pozemskými
nesmí se dat obelstiti, nesmí se dat jimi
přilákati, nesmí oheň náruživostí se v něm
vznítiti. Oheň náruživostí nemůž se snésti
s ohněm božské lásky; máť prvý původ
z Beliala, druhý pak z Krista; prvý vábí
nás k zemi, ale druhý k nebi. A Svátost
oltářní právě jest ustanovena, aby člo
věkanáruživého, zemského & tělesného
přetvořila v člověka duchovního. Svatý
Cyrill praví : »Svaté přijímání hojí naše
neduhy duchovní, jelikož hodným při
jímáním s Kristem se spojujeme, v Krista
býváme přetvořeni.<< »Nepocituje—li kdo
zlosti, závisti, schlípnosti a jiných ná—
ruživostí,< pravi Svatý Bernard, ».děkuj
z toho tělu a krvi Páně.< Oheň ve věčné
lampě je tedy obrazem ohnivé lásky
božského Srdce ve svatostánku. (P.,d.)

ZAŠT

jzííš'ř JF. Lsrrwí JAKO HAD,KAŽDÉHO CHCE POBODAT,

LEstÉ, ČERNÉ OČI MÁ,
LÁSKA JÍ v NICH NEDŘíMÁl

I
Záš'ř JE KRUTA JAKO KAT,

DOVEDE SE USMÍVAT,

SLADCE LIDEM VŽDY JDE VSTŘÍC,.

K POLÍBENÍ smví LÍC.

ZÁšř JE I-mOZNÁ, PRAVÍM VÁM,

PŘED NÍ SE vžnv CHRÁNÍVÁM,

JDI-J JAK PŘÍZRAK, BLUDNÝ STfN,

MNOHÝCH SKLÁTí v HROBU KLÍN.

A. H[. Kadlčdkovd.

Ššššš
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Velká přípověď božského Srdce Ježíšova.
Potěšující novína křesťanskému lidu.

Dle P. Jos. Háttenschwillcra S. J. podává P. Em. Kubíček S. J.

. aké v Americe veliká pří—
;; pověď se velmi rozšířila.
-' Jesuita P. Brady vydal leták
„ v anglickém jazyku o všech

přislíbeních, pojímaje v to
i veliké, a rozeslal jej zdarma všem
anglicky mluvícím kněžím, jichž adresy
se dozvěděl. Leták byl schválen arci
biskupem Elderem z Cincinnati takto:
»Jelikož již několik let je známo, jak
šťastně tato pobožnost působí, jakož
i po úradě s učenými & svatými muži
ve vlasti i za hranicemi, schvaluji' znova
rád tento malý spisek a přeji mu, aby
se co nejdále rozšířila Avšak za nějakou
dobu arcibiskupu namítaly se pochybnosti,
což bylo příčinou, že byl P. Brady nucen
zásilky zastaviti. dokud by si arcibiskup
nevymohl úsudku vyšší církevní vrchnosti.
Brzo na to odcestoval do Ríma (1889)
a nedlouho po svém příchodu dal P.
Bradymu věděti: _»Nihil obstat; pusťte
svůj spisek opět do světa.“

Naposledy Řím se vyslovil o veliké
přípovědí ústy nejvyššího pastýře, svatého
Otce samého; proto také tento úsudek
je tak cenný, ač — jak již bylo po—
dotknnto —- nelze nikterak podobná
svědectví vykládati jako formální roz—
hodnutí o její pravosti. Příležitost k tomu
dal.podnik jistého Němce, p. Fil. Kempera
z Daytonu (Ohio), který se již několik
roků hlavně tím zabýval, že zaslíbení
všechna, tedy také naše, dal na obrázcích
vytisknouti & pak je rozesílal do celého
světa. Jest asi na místě, obšírněji o tom
se zmíniti, jelikož jest jeho hodnověrné
vypravování dobrým důkazem, kterak se
pobožnost božského Srdce stala populární.
Pan Kemper vypravuje takto:

Můj podnik vznikl asi před 24- lety.
Nevím, jak bych to měl nazvati, ale jistě
byla to spasitelná myšlenka, která mi
přišla, když jsem na pahorku blíže
Cincinnati poprvé četl v malé modlitební

__knížce útěchyplné přípovědi Páně blaho
slavené M. M. Alacoque. Právě jsem si
onu knížku koupil, a čeho jsem se v ní
dočetl, tak mne dojalo, že jsem si hned

Škola B. s. r. 1909.

umínil :Budeš-lijednoumajitelem tiskárny,
hlavni tvůj úkol bude, tyto připovědi
vždy víc a více rozšiřovati. Brzy na to
bylo mi možno si zvětšiti obchod s ná
boženskými obrazy, a sice tak, že jsem
byl nucen skutečně tiskárnu zříditi, abych
takto měl obrazy se vhodnými texty.
Nyni také bylo mi lze předsevzetí
uskutečniti.

Když jsem byl první obtíže přemohl,
podnik rostl "den ze dne. S počátku jsem
pomýšlel přípověď vydávati jen v angli
ckém jazyku a pak ještě ve třech nebo
čtyřech řeěích, ale znenáhla jejich počet
vstoupil na dvanáct; brzo zákazníci
množili se tak, že mi bylo možno jíti
ještě dále. Dopsal jsem arcibiskupům,
biskupům a missionářům nejrůznějších
zemi, aby mi přeložili přípovědido různých
jazykův, & neustál jsem, až připovědi
byly ve 250 řečícn vytisknutý; jen zcela

.málo překladů z důležitějších řečí mi
scházelo.

Až dosud jsem rozeslal několik
milionů takových obrázků; za to se mi
dostalo mnoho děkovacích listů, plných
důkazů, jak blahodárně tato missionářská
idea působila. Moji přátelé mne častěji
vyzývali,'abych si od sv. Otce pro svůj
podnik vyžádal schválení veřejného.
Dlouho jsem tomu odporoval, až konečně
jsem povolil úsilí P. Blachota, obláta
Neposkvrněného Početí a ředitele Apo
štolátu modlitby z Jaffny na Ceylonu.
Zároveň mi slíbil, že se postará, aby
byla záležitost sv. Otci doručena mjssio
nářskou kollejí jeho kongregace vRímě.
Za tím účelem jsem také rozeslal četné
prosebné listy biskupům a kněžím, aby
ovoce podniku popsali a zároveň, aby
sv. Otce požádali za požehnání pro můj
podnik. Také zaslána byla do Ríma úplná
sbírka přípovědí ve všech řečech a pa—
peži kardinálem, státním sekretářem, do
ručena zároveň s došlými žádostmi. Tyto
mně zaslali: kardinál, 34-biskupův a četní
představení missií.

Uplynul rok a odpověď nedocházela.
Konečně v únoru roku 1896 P. Lemíus,

6
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generální prokurátor oblátův, obdržel ná—
sledující dopis:

Důstojný Pane!
S největší radostí Vám sdělují, že

sv. Otce velice míle dojalo, když se do—
zvěděl, 00. všechno p. Kemper podnikl,
aby byla pobožnost k božskému Srdci
rozšířena. Jeho Svatost uznává práce jeho
zbožné horlivostí, jež mu byly od četných
biskupův a horlivých missionářů živě
líčeny a posílá milostivě zvláštní po—
žehnání jak panu Kemperovi, tak i jeho
podniku . . . A. Rinaldiní.

V Římě, dne 22. února 1896.

Pan Lemius se však s tím nespokojil,
nýbrž doufal ještě více. Podal totiž znova
písemnou prosbu svatému Otci, aby sám
podnik formálně schválil. Bylo to právě
tehdy, kdy sv. Otec celý svět božskému
Srdci zasvětil a i jinak horlivě zveleboval
pobožnost k božskému Srdci. Proto také
pan. Lemius důvěřoval v horlivost svatého
Otce. A skutečně netrvalo to dlouho a
milost byla udělena nejen obyčejnou
cestou papežského sekretariátu, nýbrž
byla vydána i listina s vlastnoručním
podpisem sv. Otce na velikou radost ža
datelovu. Zní pak takto:

Ve Vatikáně, 31. května 1899.
Milý synu!

Podjal jsi se zbožného a užitečného
díla a proto ti na důkaz své přízně
laskavě uděluji v Pánu apoštblské po
žehnání. Lev XIII.

Když pan Lemius mi zasílal tento list,
poznamenal takto: »Aby vám bylo možno
lépe oceniti tak veliký důkaz přízně,
je třeba věděti, že Jeho Svatost papež
Lev XIII. býval se svými vlastnoručními
uznánímí vždy velmi spořiv-ý a nyní po
své nemocí ještě více. Je to tedy vy
jímečně veliká milost.“

Tak pan Kemper.
Ke konci budiž podotknuto, že se

i nejlepší spisovatelé asketíčtí a mravo
vědní této pobožnosti zastávají a ji ve
svých spisech vysvětlují nebo doporučují.
Stačí, když uvedeme dvě jména v boho—
sloveckém světě známá: P. Lehmkuhl,
známý moralista, s celou svou vědou jest
jí k zlužbám (Anzeiger fůr die katholische
Geistlíchkeít 1891 č. 1.4, str. 163); rovněž

P. Noldin S. J. ve svém spisu o božském;
Srdci mluví o ní jako o prostředku,.
kterým se pravá pobožnost k božskému
Srdci pěstuje. P. Meschler píše o ní do
konce ve »Stimmen ausMaria Laache
(13 sv. str. 5).

3. Lze-li ve velkou přípověď věřiti?

Po tom, co bylo v předešlých dvou
kapitolách řečeno, nelze nikterak pochy
bovati, že bl. Markéta tak zvanou pří—
pověď sepsala a potomstvu uchovala.

Jest však také tak tím jisto, že po
chází skutečně od božského Spasitele?
Lze ji vřaditi mezi ony projevy zvláštní
přízně, jež náš Pán a Spasitel učinil
ctítelům nejsvětějšího Srdce?

Ani o tom nemožno pochybovat,.
věříme-li vůbec ve zjevení Markétě učí—
něná a v úkol, jejž jí Pán uložil. Po
slyšme, co praví o tom Lev XIII. ve
svém listě ze dne 28. června roku 1889:
»Kristus Pán po ničem tak netoužil, jako—
aby lásky oheň, jenž hoří v jeho Srdci,
také v srdcích lidských vzplanul, jak
sám dosvědčuje svým učedníkům: ,Oheň,
přišel jsem pustit na zemi: a což chci,.
než aby hořel?“ (Luk. 12, 49.) Aby však.
bylo lidem'možno s radostí zadost učiniti
této podivuhodné a milostné tužbě Srdce
Ježíšova, pozývá všechny bez rozdílu
tím, že činí skvostné připovědú (Lit. ap.
»Bonigno<<.)Podobněi kongregace svatých
obřadů píše dne 26. července r. 1899:
»NeochvějnávytrvaloSt v modlitbě takořka
násilí učiní božskému Srdci Ježíšovu,
takže otevře pramen svých milosti, jež.
by tak rád všem rozdával, jak také své
milé dceři blah. Markétě Alacoque více
než jedenkráte na jevo dal.“

Kdyby však právě nejdůležitější a
nejjasnější přípověď byla nepravá, zdaž.
by nám bylo možno ještě i ostatní pří—
povědí s důvěrou přijati? A kdyby všechny
přípovědi byly pochybné, zdaž nebyli.
bychom nucení o celém poslání blah.
Markéty právě tenkráte pochybovati, když
tak důrazně připomíná, že její srdce jest
jen »žlábkem, kterým by se milost bož—
ského Srdce dostala duším 1idským.<<
(Antobiogr. Víe et oeuvres t. II. p. 343)

Ale tu někdo namítne: r[,dá se, že
blah. Markéta sama nebyla dosti pře—
svědčena o pravosti velké přípovědi;
vždyť vyjadřuje se tak, že se zdá pochy



bovatí. Slyšme jen, co píše: »Jednoho
pátku za svatého přijímání mluvil Pán
k své služebníci, nemýlí-li se!<<Ovšem,
kdo není dobře obeznámen Se spisy a
životem blahoslavené, tomu jistě vzejdou
pochybnosti při těchto slovech. Jinak
však nutno naznati, že slova ta nejsou
známkou pochybovačnosti, nýbrž vý—
ronem pokorného smýšlení a ovocem
pravé poslušnosti.

_ Jak je známo, byla pokorná žákyně
božského Srdce jako mnoho jiných,
mimořádně omilostněných duší, jata ja
kousi bázní, aby snad nebyla vedena
zlým duchem, a aby nebyla pod vlivem
nepřitelelídské přirozenosti. Neboť nijak
nechápala, že by ona, takový neužitečný
tvor, jakým dle svého přesvědčení byla,
mohla býti od Pána tak vzácnými mi
lostmi vyznamenána, a že by dokonce
chudobná klášterní sestra obdržela tak
vzácný úkol, sprostředkovatí lidem mí
losti Spasitelovy. Její pokora způsobila
jí takto veliká muka duševní, a jestliže
přece s celou duší iv takovém stavu
Pánu sloužila, činila tak jen se stálou
vnitřní tísni. Proto také byla to v pravdě
hrdinská obět pro ni, kdykoliv bylo
jí něco ze svých vnitřních zkušeností
sděliti; zrovna tak, ne-li ještě více, bylo
jí se přemáhatí, kdykoliv byla nucena
obdržené milosti si poznamenati. Sám
božský Učitel jí hrozil několikráte, že se
vzdálí od ní a ponechá ji úplné duševní
opuštěnosti, ochotně-li se nepodrobí jeho
rozkazům a přáním.

Nahlédnouti do duše blahoslavené
hlouběji, umožňuje nám její list, jejž
zaslala svému duchovnímu vůdci P. Rolli
novi: »Jsem povínna,<< začina svůj list,
»vám oznámiti ony veliké milosti, které
mně Pán udělil, ačkoliv jsem si před
sevzala nikdy o tom nemluviti. Neboť
nemohu na to ani pomysliti bez nej
prudčich výčitek, pozoruji—lí svou beze—
dnou nevděčnost . . . Upřímně doznávám,
kdykoliv přemýšlím o těchto velikých
milostech, vždy jsem naplněna nejtrap—
nějším strachem, že bych mohla, když
jsem byla sebe oklamala, také ty klamatí,
jimž jsem povinna to oznámiti. Bez pře
stání prosim Boha o milost býti nepo—
znána, zničena a ve věčném zapomenutí
pohřbena, tot ona milost, kterou mám
za nejlepší ze všech, které mi prokázal.
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“Proto jestliže jsem se odhodlala Vaší
Důstojností následující sděliti, činím tak
jen pod dvěma podmínkami: předně, že
můj list spálíte, jakmile ho přečtete, a za
druhé, že o tom, co vám-píši, zachováte
nejpřísnější tajemstvi. Váš slib, že věrně
dostojíte podmínkám těmto, osladí mi
muka dopisování a mé duší způsobí
velký pokoj.<< (List 128.)

Podobně jiný list Markétin, zaslaný
matce de Saumaise, dosvědčuje nám týž
vnitřní stav. Tak hned na začátku listu
praví: »Cítím se v božském Srdci jako
ztracenou v bezedné propasti... jakmile
však pozoruji, že mám též podíl na
tom, o čemž vypravují, jest mi, jako bych
byla ponořena do propasti studu, v níž
jsem takořka mučena, což je tak bolestno,
že se .mi často nedostává zmužilosti tato
muka déle snášeti.a Při tom budiž po
dotknuto, že pravá pokora ——jak všichni
učitelé duchovního života tvrdí — jest
nejjistější zárukou, že duše není zlým
duchem klamána; neboť tento jest duch
pýchy a jen pokorným Bůh dává svých
milostí.

Nad to Markéta sama se klonila
k tomu, že jest klamána, a sice tím více,
čím více jí to všichni namlouvali. Jen
znenáhla se tišila bouře, která se roz
zuřila proti ní pro její mimoobyčejný
život i od vlastních spolusester, a to
teprve tenkráte, když Pán Bůh sám
svědčil pro ní podivuhodnými událostmi.

Z toho, co bylo řečeno, jest jasno,
že se slova ,nemýlí--li se“ nikterak ne—
vztahují na následující připověď, nýbrž
vůbec na všechna její zjevení. Jinými
slovy: Markéta nechce říci těmi slovy:
»pokud jsem dobře rozuměla<< nebo
»pokud se pamatuji, mluvil Pán ke mněc,
nýbrž: »jestliže vůbec nejsem zlým
duchem klamána a jestli sama jiných
neklamu proti své vůli.<< Ze tomu tak
jest, dokazuje i ta okolnost, že podobná
slova obmezovací čteme v listech blaho—
slavené velmi často. Tak na př. právě
v onom listě, v němž jest naše přípověď
obsažena, užívá těchto slov tak často,.
že by nezbylo “téměř nic jistého, kdyby
skutečně o všem pochybovala, co po—
chybnými slovy vyjadřuje. Na jiných
místech však užívá takových výrazů,.
které zcela neobyčejnou jistotu úsudku
předpokládají. Na př. blahoslavená vy—
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pravuje P. Croisetovi zjevení svá ze dne
27. prosince 1674 takto: »První milosti
se mi dostalo, jak se domnívám, na
slavnost svatého evangelisty Jana. Vzpo
mínka na, přijaté milosti naplňuje mě
neobyčejným nadšením a radostí.- Celý
svůj život nezapomenu těch dojmů.<
Jest však nemožno, aby nějaký dojem,
o jehož skutečnosti pochybujeme, na nás
tak působil, že by pouhá. vzpomínka nás
ustavičně k vděčnosti a radosti pohádala.

Nelze .tudíž nikterak pochybovati,
že bl. Markéta užila výrazu »nemýlí—li
sea jen z pokory. Zbývá nám ještě
ukázati, že tak učinila také z posluš
nosti. V pokoře a poslušnostije zajisté
podstata veškeré svatosti.

Představenákláštera Paray-le-monial
ského v letech 1678—84 M. Greyňé na—
psala ve své závěti, že p o ru ěil a sestře
Markétě, aby o milostech jí zvláštním
způsobem udělených mluvila jen slovy
pochybnost vyjadřujícími, jako jsou na'
příklad »zdá se mic, »zdálo se mi<,
nebo »jestliže se nemýlíma. Představena
tato byla totiž neobyčejně přísnou a ve
všech mimořádných věcech nevěřící jako
Tomáš. Proto také vůbec se chovala
k Markétě velmi zdrženlivě, ba dokonce
považovala to za- svou povinnost ji při
měti k obyčejnému způsobu života klá—
šterního. Kdykoliv se jen naskytla příle
žitost ji pokořit nebo pokárat nebo za
hanbit, nebyla nikdy ušetřena. At bylo
sebe nespravedlivěji na ni žalová'no, .at
sebe neslušněji s ní nakládáno, nikdy
nebyla chráněna nebo ospravedlněna.
Ba ani v častých svých nemocech nebyla
šetřena; jako kdyby byla úplně zdráva,
byla nucena všechna pravidla a zvyky
zachovávati. Avšak Markéta nikdy si
nestěžovala proti takovému způsobu
vedení, "a tak všechny zkoušky její byly
zároveň důkazy její svatosti. Později
představená činila si trpké výčitky, že
byla příliš tvrdou k ubohé sestře,'avšak
Prozřetelnost to dopustila, aby budoucí
její oslava měla tím pevnější podklad.

Podobně také P. Rollin, její duchovní
vůdce, rozkazuje bl. Markétě v jednom
dopise: »Raduj se v Pánu, jestliže tě
považují za ztřeštěnou osobu. Jen sama
příčiny k tomu nedávej. Kdykoliv něco
tvrdíš, jednoduše řekni: ,To jest můj
rozum, snad se klamuía P. Rollin chtěl
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jí tímto rozkazem chrániti před úklady
zle smýšlejících a krátkozrakých lidí a
zároveň udržeti ji v pravé nedůvěře
v sebe sama.

Vším právem tedy lze velkou pří
pověď klidné a radostně přijati jako
velký dar Boží zrovna tak, jako jsme
přijali vděčně ostatní přípovědi božského
Srdce. Je sice pravda, že nabízená milost
jest neobyčejně veliká. Ale zdaž jest
nám proto volno tvrditi, že jí nám Pán
dáti nemůže, když chce? Kdo by z nás
chtěl štědrost Boží obmezovati? »Zdaliž
mi nesluší učiniti což chci? Cili oko tvé
nešlechetné jest, že já dobrý jsem?<<
(Mat. 20, 15.) Zdaž Pán sám nemluví o
»nesmírném milosrdenství: svého Srdce?
Zdaž právě proto, že nekonečněmilosrdný
jest, jeho všemohoucí láska se nesmilo—
vává nad hříšníky? Jest dovoleno tam
něco malého očekávatí, kde Bůh chce
svou všemohoucnost ukázati? Proto také
ani nejkrásnější perla milosrdenství Bo
žího nemůže nás překvapiti, třebas že
vylovena v nejhlubší prohlubní bož
ského Srdce;

Nad to Pán tu“neslibuje nic nového.
Jak často prohlašuje Bůh v Písmě sv.,
že nechce smrti hříšníka, ale aby se
obrátil a byl živ -—zde_ve stavu milosti,
na věčnosti ve\věčné slávě. Ve veliké
přípovědi neslibuje se snad věčný život
bez lítosti & pokání, nýbrž právě obrá
Cení a prostředky k němu vedoucí jsou
obsahem jejím. Jak jasně slibuje Spasitel
v Písmě “svatém několikrát věčný život
za hodné přijetí svého těla a krve: »Kdo
jí mé tělo a pije mou krev, má život
věčný a já ho vzkřísím v nejposlednější
den.“ (Jan 6, 5:1) »Kdo jí chléb tento,
živ bude na věky.<<(Jan 6, 59.) Naše
přípověď není tudíž nic jiného
než všeobecné přislíbení z Písma
svatého za hodné sv. přijímání
určitěji a pod jistými podmín
kami obnovené.

Tím ovšem není řečeno nikterak,
že by zjevení bl. Markéty, a tudíž také
přípovědi jí učiněné byly téže ceny jako
Písmo svaté, a že by bylo nutno jim
věřitijako článkům víry. Nejen že nejsme
nuceni, nýbrž ani nesmíme je toutéž
vírou za pravé míti, jakou jsme povinni
věřiti zvěstovaným od církve pravdám.

.Nebot všeobecné zjevení, které přísně
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všechny lidi věřiti zavazuje, jest Kristem
& apoštoly ukončeno; co pak v'Písmě
nebo v apoštolském podání nikterak není
obsaženo, církev nikdy nepředkládá
jako článek víry. Avšak zároveň je také
nutno připustiti, že se Pán Bůh zjeviti
může vyvoleným duším. Takové .hráze
mezi nebem a zemí, jíž by nebylo lze
proniknouti, vůbec není. Ba naopak:
jako slunce ustavičně vysílá. proudy
světla a tepla na zem, tak i mezi Kristem
a dušemi jest čily styk. Dále nutno
uznati, že pravá zjevení jsou doprová
zena takovymi důvody pravosti, že by
bylo — nejmírněji řečeno — nerozumno
jich beze všeho odmítnouti. V tom při
padě pak jim věříme tak, jako v oby
čejném životě za pravé máme události,
kterých jsme sice sami neviděli ani ne
slyšeli, ale které jsme se dozvěděli od
hodnověrnych osob.

Podivno! Jak mnoho lidí lehko věří
mnohym věcem ve vědě nebo v politice.
Slepé uvěří ledajakému dryačníkovi,
ktery dovede své zboží s důrazem &
dotěrně nabízeti. Proč však jsou mnozí
tak malé víry, jakmile se jedná o věci
náboženské? Blahoslavená Marketa tu
nikterak nežádá víry jedině “na své

slovo, ny'brž spolehlivost svych vypovědí
dosvědčuje četnými svědky, jako na př.
zcela bezúhonnym charakterem, ktery
očištěn byl ohněm dlouhých pronásledo
vání, ktery církevní vrchnost několikrát
schválila, ale především požehnáním, jež
přinesla pobožnost k božskému Srdci
celému světu.

A právě tuto okolnost dlužno —
jak se nám zdá — zvláště důrazně vy—
tknouti. Vzpomeňme jen Lurd! Čteme-li
jednak o tolika zázracích Lurdsky'ch,
jichž nemožno popříti a jednak vidíme-li,
kterak se víc a více obnovuje duchovní
život v křesťanstvu, jenž se pramení jako
zúrodňující řeka massabiellské skály, tu
mimovolně nutno uznati, že i začátek
tohoto hnutí, t. j. zjevení Panny bez
poskvrny počaté má zcela nadpřirozeny'
ráz. A právě tak je to i s pobožnosti
božskému Srdci. Její ovoce lze každému
na vlastní oči viděti: mnozí a mnozí
přípovědmi božského Srdce jako magne
tem přitaženi se vracejí s lítostí a láskou
k svému Spasiteli; často a často Pán
Bůh odměňuje zcela neobyčejným způ
sobem důvěru v božské Srdce. Lze se tu
domnívati, že všechno to dobro pochází
z bludu a klamu? (P. d.)

-—e-——+4—4—

—Občtování Dánč.

Bůh, jenž slunci vzcházet velí,
jenžto řídí lid, svět celý,
ten poslušen, jak zákon jemu káže,
on předpisy se zákona dnes váže.

Občt předepsaná dána,
v náruč Simeon vzal Pána,

a slova pravdy hrozné on pak promluvil:
„Hle, tohoto Bůh mnohým k pádu postavil.“

Možno věřit svému sluchu?

Slova ta se příčí duchu.

Však věky věků dosvědčují jistě,
že Kristus ku pádu byl v mnohém místě.

Kdo dal Kristu výhost, hi'ešil,
bídným byl, a málo kdy se těšil;
tomu Kristus jenom k pádu byl,
vždyť hřešil tolikrát & Krista urazil.

Srdce své. dej v oběť Pánu,
zhojí každou jeho ránu;
tvou duši zdob vždy dobro, ctnost,

pak věčnou vejdeš u radost. Fr. P. Kosík.

“&%
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Život křesťanů 'v prvních třech stoletích.
Píše člen představenstva. _diecesního konviktu v Mladé Boleslavi (Č. d.)

Otroci.

Clověk odvrácen od Boha přichází
na scestí a upadá v nejhlubší bludy.
Jakmile lidé přestali pravého „aživého
Boha nebe i země uctívati a sami si
bohy učinili božskou poctu jim vzdá
vajíce, tu nectili ani v sobě ani v bližním
obraz Boží a lidskou důstojnost. Toto
zneuctívání přivodilo nejsmutnější mravní
poměry, jež jmenujeme otroctvím.

Abychom laskavého čtenáře přivedli
ku správnému pochopení oněch časův,
o, kterých tato knížečka pOjednává, mu—
Sime také poněkud jeho pozornost obrátiti
na'nejnešíastnější všech oné doby lidí,
totiž na otroky; budeme všeobecně o
jejích žalostném osudu uvažovati, zá—
roveň však také poznáme, jak dovedlo
křesťanství tyto žalostné poměry od—
straniti a lidstvo k jeho důstojnosti
jakožto dítek Božích pozvednouti. Říman
nepracoval, považovalt se prací za zne
uctěna! Ffi-otonebylo ve starověku sluhů,
služek &jiných placených dělníků, nýbrž
pouze otroci, jichž mnohý bohatý Říman
měl ,na sta! Byli jako dobytek na trh
přivaděni, jako zboží na obdiv vystavo
vam & od Římanů pod-le síly tělesné
neb obratnosti nebo duševních vědomostí
za vyšší nižší cenu kupováni.') Tímto
způsobem dostali se do domu svého pána
jako zvířata určená ku práci. Ve městech
obstarávali práci v domech šlechtických
jako sluhové, kuchtíci, písaři, předčitatelé,
vychovatelé atd., na venkově musili pole
obdělávati, dobytek pásti a jiné těžké
práce obstarávati. ' ' .

_Otrokneměl žádných osobních práv;
platil .u pána, jenž ho koupil, právě
tolik, jako každá jiná věc, jako "zvíře;
pan byl povinen ho živiti (což dálo se
často velice spoře) a oblékati, mohl sním '
však _naložiti dle libosti; mohl ho zbi
čovatí, do okovův uvrhnouti, usmrtiti,
nikomu nebyl za to zodpovědným, nikdo

') Podmínky kupní byly tytéž, jako u zvířat.
Zákon ustanovoval: Prodavabi otroků musí kupcům
jejich chyby a. nemoci ndati, zda rádi pánu utí
kají a se potulují, zda žádného zločinu, žádné
krádeže se nedopustili, zda otrok po první koupi
neztratil na síle, z'lu spíše se nezvětšila atd.

ho Za to ku skládání účtů“ _nepotahoval.
Onemocněl—li aneb sestárnul—li některý
Otrok, nechali ho bez ošetření ležeti anebo
ho usmrtili! Zemřelí byli na hromadu
naházeni a spálení.

Bohatí Rímané měli na tisíce otroků.
Bylo však zakázáno spočítávati otroky,
by si _nebylivědomi své síly. Odkud však
brali Rímané toto nesmírné množství lidí,
jehož ku svým pracím potřebovali? Byli
přiváženi z celé rozsáhlé římské říše,
jež se v době našeho líčení ve třech
dílech světových prostírala. Ve velkých
městech konaly se trhy na otroky, kde
lidé jako dobytek nebo zboží byli pro
dávání; prodavačů nebyl nedostatek, ježto
pohanští rodičové i své vlastní dítky
prodávali a děti otroků zase jen otroky
státi se směly. Násilnosti a lup lidí do
dávaly živé zboží na trhy; celé náklady
takových nešťastných lidí byly na lodích
do hlavního města Říma d0pravovány!

Rímané vedli dále po staletí krvavé
války s národy, v nichž bez počtu za—
jatců nabyli; tito byli ze všech dílů světa,
z Asie, Afriky, Francie, Spanělska do
Ríma dováženi a zde dílem jakožto kořist
mezi vítězné vojáky, zvláště však mezi
důstojníky císařského vojska rozděleni,
dílem na trhu boháčům rozprodáni. Mezi
těmito válečnými zajatci byli mužové &
ženy z nejvzácnějších rodin; í tito museli
los otroků sdíleti a byli pro své vědo
mosti obzvlášť draze placeni. Jak strašný
byl to osud pro takové, kteří dříve sami
poroučeli a nyní poslouchat-i musili, kteří
nejpozornější obsluze byli zvyklí a nyní
jiné obsluhovati, ba často i nejsprostší
práce vykonávati musi-li! Jak obrovský
„byl počet těchto válečných zajatců, jež
Bímané ze svých vítězných válek do
Rímav ,přivlek-li, můžeme si vypočísti,
uvážíce, že-při-dobytí města Jerusalema
vojevůdcem Titem roku 70 po Kristu
97.000.Židů bylo zajato. Největší část
z nich byla za otroky prodána, ostatní
do dolů posláni, při veřejných stavbách
používáni aneb jakožto gladiátoři divokým
šelmám v amíiteatru naproti postaveni.

Tímto naznačili jsme jiný účel otrokův
u římského národa. Otroci sloužili“ mu



netoliko k vykonávání prací, nýbrž ik vy
;ražení, ovšem k vyražení svrchovaně kru—
tému! Tisíce otrokův, obzvláště takových,
kteří se něčím provinili aneb kteří se
pro svou tělesnou sílu a divokost ne—
bezpečnými zdáli, byli mezi gladiátory
vřazeni a k zápasům, ke krvavému před
stavování pozemních i námořských bitev
aneb k zápasům s divokými šelmami po
užívání.- Čím vice krve při tom římský
lid téci viděl, tím větší byla jeho radost,
itím hlasitěji zazníval jeho jásot. COž zá
leželo- mu na otrocích, kteří tímto způ
sobem byli vražděni? Byliť bezcenni, a
Rímané nazývali krev tímto způsobem pro—
litou »vilis sanquis<, t. j. »sprostá krev-.
Právě _taknelidské a kruté bylo i jednání,

_jehož otroci v domácím životě zakoušeli.
Vrtochům svých velitelův a velitelek na
pospas vydáni, nebyl život jejich často
nic jiného než zdlouhavé mučení. Pro
pranepatrné pochybení zakoušel otrok
nejkrutějšíchtrestů. Vojevůdce Cato, »nej—
ctnostnějšímltímanema zvaný,stloukljestě
téže noci, ve které zemřel, otroka pro

„jakési nedopatření tak do obličeje, že
mu ruka otekla. Vedino Pollio, vrstevník
Augustův, dal otroka usmrtiti, chtěje jeho
;masem krmiti ve svých rybnících mureny
(druh úhořů). Ba i ženské pohlaví za
pomínalo při zacházení s otroky vrozené
sobě něžnosti. Vznešené dámy užívaly
ostře broušené malé dýky, jež na zlatém
kroužku v zápěstí visela, chtíce bodnutím
.své otrokyně ztrestati, pakliže se tyto,
zvláště při česání vlasův aneb při upra
vování toillety svých velítelek, nejmenší
chybičkou aneb nedopatřením provinily!

Že otroci při takovém zacházení
pražádné lásky ke svému pánu nepo
citovali, lze si snadno domysleti; bázeň
a'strach, podlízání a lichocení, potměšilost

.:azlomyslnost, ba největší padouštví na—
lézáme napořád u těchto nešťastníků.
Přes nejpřisnějšíhlídání zbavili se přec
mnozí nemilosrdného-zacházení útěkem,
což zvláště u otroků na“ven ově žijících
snadněji možno bylo. Někdy podařilo se
uprchlíkům spojiti se ve větší zástup;

„tvořili pak celé lupičské bandy a stávali
se veřejnosti nebezpečnými. Roku 74
před Kristem uprchlo z Capu'e 74 otrokův
a utvořili pod vůdcovstvím Spartaka
.z Thracie lupičskou bandu, jež se na
Vesuvu zdržovala a přebihajícími- otroky
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den ode dne se zvětšovala. Brzy stál
Spartakus v čele 60.000 mužů, s nimiž
dolní Italii vydrancoval ha 1Řím ohro—
žoval. Čtyři roky trvala tato válka s otroky,

_až konečně vojevůdce Licinius Crassus
nebezpečného nepřítele přemohl a na
dobro zničil.

Byl—liuprchlý otrok opět chycen, tu
očekávala ho obyčejně smrt, aneb bylo
s ním ukrutně zacházeno, což horší bylo
nežli smrt. Byl na kříž přibit, neboť
ukřižování, jak z dějin utrpení Kristova
víme,“ k nejpotupnějším trestům smrti
náleželo, aneb byl v amfiteátru šelmám
předhozen. Byl—limu však darován život,
tu byla mu písmena F. H. E. (Fugitivus
hic est — tentot jest uprchlíkem) roz
žhaveným bodcem na čele vypálena.

Jedním z nejúčinnějších prostředkův
otroky v kázni a pořádku zachovati, byla
vyhlídka, že si mohou vzornou dlouho-»
letou službou propuštění jakožto odměnu
vysloužiti; mnohé panstvo snažilo se
přátelskou zachovati si vzpomínku, pro—
pustivši v závěti určitý počet otroků na
svobodu. Propuštění dálo se s velikými
obtížemi a za rozvláčného vyjednávání
před světským soudcem. Propuštěnci zů—
stávali obyčejnč v domě svého pána a
zastávali své služby dále; nezřídka však
domohli se, zvláště byli-li císařskými
propuštěnci, vysokých úřadův & nesmír—
ného bohatství. Takoví však povýšenci
byli pak také nesmírně domýšliví a pyšní
a zacházeli nyní se svými vlastními otroky
ještě hruběji a bezcitněji než jak s nimi
samými bylo dříve nakládáno.

Osud otroků byl tím žalostnější,
poněvadž neměli pravé viry, jež jedině
člověka v bídě vzpružiti a potěšíti dovede.

Tu však přišlo “křesťanství na svět;
jeho světlo ozářilo pohanský Rím a jeho
milá zářpadla též utěšivě na bídu otroctví;

vždyť křesťanství hlásalo útěchy plnou
pravdu, již apoštol Pavel pronáší slovy:
»Že v Kristu není žádného rozdílu mezi
otrokem a svobodným, ale že v Kristu
jest vše ve všem< (Kolos. 3, 11).

Křesťanstvínemohlo sice veřejné po
stavení otrokův odstraniti aneb změniti,
přece však jich krutý osud zmírniti. Kře
sťanský pán, křesťanská paní snažili se
býti svým otrokům otcem a matkou a
zajistili si láskou ochotnější poslušnost,
než jaká byla ta, jež pouze strachem



byla vynucena; zároveň pečovali lépe
o tělesné potřeby svých otroků, což
svatá církev křesťanským pánům vždy
na srdce kladla.

Spasitel označil učedníkům Janovým
jakožto značku svého božského jednání
to, že chudým se evangelium zvěstuje;
on pronesl též vznešená slova: »Pojďte
kemně všickni, kteříž pracujete a obtí
ženi jste a já vás občerstvím.< Proto
nikde nenalezlo evangelium příznivější
půdy a ochotnějšího přijetí, jako u ubohých
&týraných otroků. Mezi těmi, jež apoštol
Pavel ve svém listě k Rímanům výslovně
p0zdravuje, nosí nemalý počet jména
otrocká; pozdravuj e-li všeobecně ty, »kteří
jsou z domu císařova,< rozumí tím otroky
a propuštěnce v paláci Neronově; nej
starší nápisy v katakombách jmenují nám
v hojném počtu muže a ženy tohoto stavu.
Byli-li však apoštolé chudými řemeslníky,
byly také církevní úřady na počátku
křesťanství z nemalého dílu otroky a pro
puštěnci obsazeny; zbožnost a schopnost
povyšovala mnohé od stupně ke stupni;
papežové Anaclet, Telesfor, Soter, Callist,
Pontiau byli za svého mládí otroky.

Dějiny nejstarších křesťanských sto
letí jsou bohaty napříklady nejvzneše
nějších ctností u otrokův a otrokyň; za
pronásledování křesťanů podali nezřídka
právě oni podivuhodné důkazy nezlomné
vytrvalosti ve vyznání své svaté víry.
Uvádíme pro to jen jediný příklad:

O hrozném pronásledování křesťanů,“
jež roku 177 v Lyoně a Vienně __vjižní
Francii řádilo, zachovala se nám úřední
zpráva věřícím v Asii. Křesťanská otro
kyně Blandina byla se Svou křesťanskou
paní a jinými zatčena a před soudní
stolici přivedena. Blandina byla něžná,
slabá dívka, že by se byl do ní nikdo
nenadál té veliké statečnosti ve smrtelných
útrapách a proto její paní a ostatní vy
znavačinemalých o ni měli starostí. Než
Blandina, tak praví doslovně zpráva,
projevila takovou sílu duševní, že po
chopové, kteří znavení jeden druhého
vystřídali, od rána až do večera, všech
mučidel použili, až konečně docela vy

, sileni se slabou dívkou za přemoženy
prohlásili, ježto nebylo již žádných mu
čidel, kterých by byli nepoužili. Nemohli
pochopiti, jak Blandina ještě může žíti,
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ano celé její tělo ranami roztrháno a
rozdrásáno bylo, kdežto přece jediné
mučení bylo s to pannu usmrtiti._ Než
jako nepřemožitelný athlet a zápasník
sbírala uprostřed útrap opět a opět vždy
znova své síly neustále Opakujíc slova:
»Jsem křesťankou &u nás nepáše se nic
zlého..: Proto odsoudil ji soudce zároveň
s některými jinými vyznavači, by při
nastávajících veřejných hrách divokým
šelmám byla předhozena, a dal ji pro
zatím do žaláře uvrhnouti. Uprostřed
amfitheatru byl vztýčen kříž a naň při—
poutána Blandina. »Vidělijsme,< tak píše
zpravodaj, »tělesným okem v její postavě
toho, který za naši spásu zemřelm Když
šelmy'proti mučednici vypuštěné jí se
dotknouti neodvážily, dal ji soudce s kříže
sníti a opět do vězení odvésti. Posledního
dne her, když již jiní mučednici smrt
podstoupili, byli Blandina a patnáctiletý
otrok jménem Ponticus do amfitheatru
přivlečeni. Proti oběma bylo opět nej
hroznějších mučidel užito, zatím co ti
sícové přihlížejícího lidu v divoké zuřivosti
pochopy stále k horšímu pobízeli. Než
jak slabá dívka, tak hoch zůstali ne
oblomni. Dřívepodlehl útrapám Ponticus,
jsa Blandinou jako matkou potěšován a
povzbuzován; poslední v dlouhé řadě
krvosvědků podstoupila také Blandina
smrt, by s lilií panenství spojila palmu.
mučednictví.

Po vítězství křesťanství za císaře
Konstantina Velikého nastaly zákonem.
také ubohým otrokům lepší časy; lidu
milná nařízení byla v jich prospěch vy
dávána; propouštění, jež dříve s velikými
obtížemi bylo spojeno, usnadněno; ženatí
otroci nesměli od svých žen, děti otroků
od svých rodičů býti odlučování, kruté
zacházení s otroky bylo zakázáno, trest
smrti ukřižováním jakož i nelidský obyčej,
uprchlým otrokům na čelo písmena H.
F. E. vypalovati, odstraněn. Přes to však
trvalo-to staletí, než zlořád otroctví, tato—
skvrna lidSkého pokolení, zcela byl vy—
kořeněn. Otroctví stává ještě dnes u Mo—
hamedánů; v Cařihradě, Tunisu a jiných
místech kvete obchod s otroky. Kde
slunce křesťanství ducha neozařuje, kde
láska srdce nezahřívá, tam činí stále
mocnější slabšího obětí a nástrojem
svých vášní.%—
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Jubilejní pout Moravanů do Ríma roku 1908.
Popisuje K._Balík, děkan v Černovicích.

\ —o odpolední pobožnosti násle
dovala důkladná prohlídka

_ /" velkolepého kostela a kle—
' f : notníce k .němu přiléhající.

V klenotnici mezi jiným spa—
třili jsme i neporušený jazyk svatého
Antonína. .

Potom odebrali jsme se do hotelu,
kdež jsme měli společnou večeři.

Druhého dne ráno 8. října již v pět
hodin sloužil J. E. p. biskup Dr. Pavel
Huyn mši sv. v kostele sv. Antonína, při
níž mnozí poutníci přistoupili ke stolu
Páně. Mykněží sloužili jsme současně
u postranních oltářů mše svaté.

Potom šli jsme opět do hotelu, kdež
čekala na nás přichystaná snídaně. Na—
snídavše se a připravivše si své věci,
ubírali jsme se—k nádraží. Kdo měl za
vazadla lehčí a chtěl, nesl si je sám, a
kdo měl těžší nebo sám jich nésti nechtěl,
mohl si je dáti na přichystaný vůz, jejž
tří posluhové z hotelu k nádraží táhli.
Ovšem se zavazadly příliš opatrně ne—
zacházeli!

V osm hodin nasedali jsme do zvlášt—
ního vlaku a jeli jsme velmi úrodnou
krajinou k Bologni. Ve vlaku modlili se
kněží breviář, terciáři konali si své ho—
dinky, zpívali jsme společně různé ná—
boženské písně & modlili se růženec.
Pobožnosti v každém voze řídil jeden
kněz pořadatelstvem vlaku zvláště k tomu
ustanovený.

"Vlak rychle ujížděl a zastavil se
jenom na některých velkých stanicích.
Malé stanice projel, aniž se zastavil.
A tak se stalo, že již v 11 hodin do
poledne byli jsme již v Bologni. V ná—
dražní restauraci čekal na nás již při—
chystaný oběd. Měli jsme thrachovou
polévku, suché hovězí maso se zeleninou,
sýr, hrozen vína a každý lahvičku čer
veného vína.

Když jsme se naobědvali, vsedli
jsme zase do svých vozů na svá místa
'a. ve 12 hodin ujížděli jsme Bohem po—
žehnanou rovinou bolognskou dále. Brzy
spatřili jsme v dálce lesknouti se hladinu
mořskou.. Na vodě houpalo se množství
rybářských lodí. Vlak stočil se s námi

až k samému břehu mořskému a nesl
nás plně dvě hodiny kolem modravě
vody mořské. takže jsme mohli dosta
tečně čarokrásněho tohoto pohledu se
nasytiti. Na břehu někde byly uvázané
lodičky, někde byly prostřeně sítě, někde
ženy a dítky rybářů čekaly až otec a
živitel jejich se svojí lodičkouke břehu
se přiblíží, aby mu byly nápomocny.
Tehdy zdálo se mi, jakobych slyšel hlas
tří mládenců v peci ohnivé oslavovati
Pána a prozpěvovati Jemu: »Dobrořečte
studnice Pánu, _chvalte a vyvyšujte ho
na věky. Dobrořečte moře 1 řeky Pánu,
chvalte a nade všecko vyvyšujte ho na
věky. Dobrořečle velrybové a všecko, což
se hýbe ve vodách, Pánu, chvalte anade
všecko vyvyšujte ho na věky.<< Slunce
ozařovalo lesklou hladinu, modrá voda
lehce se vlnila, šplouehala a omývala
propraný písek na břehu.

V pět hodin večer přijeli jsme ke
krásnému přístavu v Ankoně. Město
Ankona jest asi tak velké jako Padua,
je sídlem biskupským a od nepamětných
dob provozoval se v něm čilý obchod.
Přístavní skladiště ční na břehu mořském
jako nějaký bílý, rozsáhlý hrad.

Ale touha srdce našeho se nese
jinam! Blížíme se .k Loretě, nejpamát
nějšímu to marianskému poutnímu místu.
na světě. A proto vhod nám přichází,
že po kratinké zastávce v Ankoně spěšně
ujíždíme dále. V šest hodin večer již.
stanuli jsme na nádraží v Loretě. Po—
něvadž od nádražní stanice do města
jest alespoň půl hodiny a jde se do
kopce, přijely pro nás povozy, jež po
řadatelstvo pouti předem objednalo. Ač
koliv povozů bylo mnoho, přece nebylo
možno, aby nás najednou sebraly a proto
jsme museli někteří čekati, až vozko'vé
znova se pro nás vrátí.

Mezitím, co jsem čekal na nádraží,
dal jsem se do řeči se dvěma cizími kně
žími, kteří obklOpeni jsouce hloučkem
asi dvaceti poutníkův očekávali příjezd
vlaku, kterým chtěli odejeti do Ríma.
Byli to poutníci španělští, kteří právě
z Loreta se vraceli. Vypravovali, že ze
Spaněl vypravena byla zvláštní výprava
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400 poutníků, kteřijeli napřed do Lurd,
kdež prý ve třech dnech, v nichž tam
pobyli, stalo se šest zázrakův, a potom
jela celá ona výprava do Říma. Z Říma
tito dva kněží ještě asi s dvaceti jinými
poutníky udělali si zvláštní odbočku do
Lorety. Tito kněží mi vypravovali, že
ve Španělích jest velice rozšířena úcta
pražského Jezulátka.

Litoval jsem, že nemohl jsem s tě
mito dobrými lidmi déle si porozprávěti,
neboť právě došla řada na nás, že musili
jsme nastoupití do vozů, jež. nás měly
odvézti nahoru k Lorettě. Byl již večer.
Prohřátým vzduchem proudil večerní
chlad. Sedíce ve voze, jeli jsme vzhůru.
Vozka svého malého a hubeného koníka
bičem nemilosrdně popoháněl. Sedělo
nás ve voze pět. Vozka zavezl “nás přímo
k hostinci, kde nám byl vykázán nocleh.
Loretto čítá asi 9000 obyvatel. Hostinců
je tam mnoho. Obyvatelstvo živí se
skoro výhradně výrobou růženců, křížků,
škapulířův &různých poutních památek.
Celé město jest živo od poutníků, jichž
sem ročně přichází mnoho tisíc.

V hostinci měli jsme i večeři. Po
večeři chtěli jsme ukojiti touhu svého
srdce — navštiviti chrám, jenž pod svou
:třechou hosti pravý domek nazaretský,
v němž Svatá Rodina bydlela, ale chrám
byl zavřen. Smutně vraceli jsme se do
hostince. Však za to přichvátli jsme si
ráno. Ještě za tmy spěchali jsme ke
kostelu. U všech oltářů slouženy byly
mše svaté. Jelo nás osmdesát kněží a
všichni mši svatou zde sloužili. Mně se
podařilo sloužiti mši svatou v “kapli
slovanské, jež zde roku 1895 nákladem
50.000 korun zřízena byla. Na oltáři této
kaple jest překrásný obraz Panny Marie
a po jeho stranách vymalování jsou
svatí Cyrill a Methoděj. Na okně jsou

„obrazy sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepom.,
sv. Jiří a jiní. Nápisy v této kapli jsou
výhradně české & latinské.

-V devět hodin měl J. E. „p.„biskup
Dr. Huyn ve svatém domku nazaretském
mši svatou, při níž náš zvláštní zpěvácký
sbor velmi pěkně zpíval. Dojemné bylo,
když prostorami velkolepého kostela nesl

' se mohutný český chorál: »Svatý Václave,
vévodo české země, nedej zahynouti nám,
ni budoucímlc Po mši svaté měl vdp.
J. Hikl, děkan zHolešova, krásné kázání.

Je přirozeno,žemluvilo posvátnosti místa,
na němž stojíme a o úctě k Panně Marii.

Domek nazaretský, aby od Turků
v Palestýně zneu'ctěn nebyl, přenesen byl
od- andělů napřed do Dalmacie a potom
do Italie. Je 'to táž nížká' chaloupka,
v níž svatá rodina žila a která pod
svou prostou střechou tolik štěstí chovala.
Domek onen posvátný nemá základů, ty
zůstaly v Nazaretě a přesným měřením
úplně s rozměry domku se kryjí, obložen
jest kolkolem zvenku bílým mramorem,

'v němž jsou vytesány rukou umělce vý
jevy ze života blahosl. Panny. V domku
tom dnem i nocí hoří přes padesát stří
brných lamp, jež zavěšeny jsou na ce
drové-m trámu. Domek sám má podobu
pravidelného obdélníku. Zdi jsou uvnitř
stářím a-kouřem z lamp vycházejícím
zčernalé. Uprostřed svatého domku stojí
oltář, k němuž vystupuje se po třech
schodech. V oltáři tom jest i kámen, na
němž sv. Petr sám v Nazaretu nekrvavou
oběť-obětoval, a jenž i s domkem sem
byl přenesen. Jest přirozeno, že kněží—
poutníci touží v tomto domku mši svatou
sloužiti. Aby jejich touze tím spíše vy—
hověno býti mohlo, dle zvláštního dovo
lení papežského u tohoto velepamátného
oltáře mše svatá i odpoledne sloužena
býti může.

Po levé straně oltáře uschovány jsou
dvě hliněné nádoby, jichž ! Svatá Rodina
používala. Není divu, že poutníci své
poutní dárky, růžence a. křížky kladou
na místa tato, aby dotekem tímto po—
svěcení nabyly. Za oltářem jest ohniště,
na němž Bodička Boží pokrmy připra
vovala. A nad'ohništěm stojí ve výklenku
soška Panny Marie s Ježíškem, kterou
s_v.Lukáš ze dřeva cedrového zhotovil,
a která sem s domkem zároveň přenešena
byla. Soška jest ozdobena drahocennou
látkou, korunkou ze zlata, perlami &
drahokamy.
* Svatý domek měl původně jen jedny
dvéře, ale poněvadž zhusta nahrnulo se
do něho množství zbožných poutníků,.
kteří v tlačenici ani při nejlepší vůli vy
jíti nemohli, aby jiným místa udělali,
učiněny nyní vchody čtyři, aby poutníci '
jedněmi dveřmi přicházeti a jinými vy
cházeti mohly.

Pojď, poutníče, poklekni zde-v tomto
domku! Nestyď se za slzu, která dojmutím
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rosí oko tvé. Přečti si velký nápis: »Zde |
Slovo tělem učiněno jeste: a uvažuj o
lásce Spasitelově, jenž neváhal krásu
nebes opustíti, aby na .zemi sestoupil,
alebejensestoupil, nýbrž zde itrpěl.
A proč trpětí musil? Zdaž nebyly i tvé
hříchy toho příčinou? Uvažuj zde na
tomto místě, že není základem spoko
jenosti a štěstí blahobyt a bohatství,
nýbrž že základem těchto darů nebes jest
víra, naděje a. láska. V tomto domku
nesídlelo bohatství, ale bylo zde štěstí

' ,nejvyšší.
Také navštívili jsme poklad chrá

mový, kdež uloženo jest množství boho
služebných rouch, kalichův a všelijakých
drahocenných předmětů.

Velkolepý kostel, jenž nad domkem
lazarctským se zdvihá, vystavěn byl roku
1465. Má podobu kříže. Právě v těch
místech, kde by se ramena kříže protí
nala, stojí posvátný domek. A právě

„zase nahoře nad domkem vystavěna jest
mohutná kopule s různými krásnými
malbami.

**

1

Právě když jsme tam byli, část
kostela opravovali a upravovali. Kamen
níci v kostele brousili a otcsávali ka
meny a zedníci je do „podlahy zasazovali.

;Ve čtyři hodiny odpoledne měli jsme
v tomto kostele společně růženec, bylt
měsíc říjen, a potom byly zpívané české
litanie. Jak dojemně působila na nás
jednotlivá vzývání loretánských litanií,
když jsme věděli, že právě zde jmény
těmi různými Matka Páně poprvé vzý
vána byla a že tedy právě zde litanie
k Panně Marii povstaly a odtud litaniemi
loretánskými se nazývají.

Nakoupivše si různých růženců, jež
jsou zde laciné, &různých památek pro
své domácí a prohlédnuvše si poněkud
město, připravovali jsme se na další pout.

Večer odvezli nás zase vozkové k ná
draží, kdež na nás čekal náš zvláštní vlak.
Usedlí jsme do svých vozů na svá místa
a ujížděli jsme k jinému parnátnému
místu poutnímu k — Assisi. '

Tu noc ztrávili jsme ve vlaku.
(Rd.)**

Obrázky z katolických missií.
PodíváMaxmmim anmmesn.

V. Mandale.
Obrázek : katol. missií v Birmě.

Říká se — píše sestra Anastasie —
“že ženy rády mnoho mluví. Budiž tomu
jakkoliv; dnes však nic nemám proti
tomu, aby toto přísloví odpovídalo pravdě,
nebot minim se o našem působení zde
v Mandale hodně z široká r'ozhovořiti.
Co tomu na př. řeknete, když s vámi
sdělím, že naše žákyně s námi onehdy
vykonaly pout?

>Pout?< slyším vás udiveně setázati.
»Či jsou také v »Birrněpoutní místa, kam
se s křížem v čele, s vlajícími korouhvemi
aza modlitby a nábožného zpěvu putuje?c
Jsou skutečně, ale trochu jinačí nežli

' v naší křesťanské vlasti. Také my jsme
putovaly na takové poutní místo, které
v celé zemi jest chvalně známo a od
nesčetných Birmanů každoročně navště-'

l nevysokém pahorku a na jeho úpatí stojí
dokonce klášter. Snad nějakého přísného
řádu, na př. karmelitánů „nebotrappistův
a pod.? Ani to, ani Ono. Je to klášter
buddhistických bonců, čili mnichův, a na
pahorkunad klášterem vypíná se pagoda,
t. j. pohanská svatyně a v pagodě stojí
obrovská socha pohanského boha Buddhy.
Jeto zkrátka řečenopoutní místo pohanské.

My jsme tedy s našimi dětmi sem
přišly, ovšem ne proto, abychom před
ošklivým bůžkem dělaly poklony a pálely '
kadidlo-,' jak to činí pohané. nýbrž aby
chom si vyšly do Boží přírody. Naše
děti měly na čerstvém vzduchu horském
pookřáti a se zotaviti. To se také stalo
a děti s nadšením zpívaly na výletě různé
písně, mimo jiné zvláště známé »Ave
maris stellac (Zdráva buď hvězdo mořská)
a podobné. Zda se to bůžku v pagodě

vováno. Leží nedaleko našeho města na líbí či nelíbí, o to jsme se ovšem nestaraly.



Potom prohlédly jsme sobě blízké
velké zříceniny v Amarapuře. Amarapura
jest někdejší město bohův a bývalé hlavní
město Birmy. Leží na řece Iravadi, jižně
Mandaly. Viděly jsme tam staré hroby
královské a četné pohanské svatyně.
Když za dřívějších dob některý král
zemřel, byla mrtvola jeho spálená, popel
vložen do nádoby ze slonové kosti, zlatem
a drahokamy ozdobené do pagody pře
nesen a král sám jako bůh uctíván.

Když jsme k jedné z pagod přišly,
sedělo několik Birmanův okolo bonce
(pohanského mnicha) a naslouchalo po
zorně jeho slovům. Myjsme učinily totéž,
a tu jsme slyšely toto: »V této pagodě
odpočíval kdysi popel čtyř králů, na
severu totiž, jihu, východu a západu.
Tyto vzácné ostatky byly uschovány ve
zlatych schránkách, ozdobeny'chdiamanty,
smara gdy,rubíny a jinými drah ymikameny.
Jednoho dne ukradli bezbožni lupiči tři
z těchto pokladů. Potom byla hrobka
zasypána zemí — & pokladů v pagodě
uschovanych nikdo již neviděl.<<

Byly bychom zajímavému vypravo
vání rády naslouchaly až do konce, ale
čas kvapil a nastávala doba návratu.
Musily jsme s dětmi nastoupíti cestu
zpáteční. Nicméně těšily jsme se, že dřív
nebo později budeme míti příležitost do
věděti se, jak ona událost skončila.

Několik. dní později dostaly jsme
zprávu, že nás míní navštíviti matka
generální představená. Bylo to radostí,
cidění, leštění a jiných připrav, aby
vzácná návštěva důstojně vypadla. Víte
ostatně sami z vlastní zkušenosti, jak to
při takové příležitosti chodí. Konečně
den toužebně očekávaný nadešel a nám
se dostalo nevýslovnéradosti, že jsme
ctihodnou matku po dlouhé době měly
zase ve svém středu._

Avšak deváty únor, kdy matka
představená k nám zavítala, přinesl nám
ještě jiné, ale ne tak radostné překvapení.
O půl desáté hodině večer ubíraly jsme
se na odpočinek, když tu najednou jakési
příšerné dunění a rachocení nás polekalo.
Zdi se zdvíhaly a padaly jako houpačka
a země se silně otřásala. V našem vy—
sokém domě, který má věž ještě vyšší,
byl tento pohyb a otřes přímo hrozny.
Na rozkaz matky představené jsme dům
ryčhle opustily a do dětského stavení
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mnohem nižšího jsme se utekly. Násle—
doval sice ještě druhy otřes, byl však
mnohem slabší. S klidnou myslí ode—
braly jsme se na odpočinek.

Rozumí se, že následujícího dne naši
malomocní o ničem nemluvili než o země
třesení. Ovšem poučili nás a vysvětlili
nám, jaká jest každého zemětřesení pří
čina. Ježto pak jsme jisty, že žádný
evropsky učenec není s to, aby podal
vysvětlení tak důkladného jako naší do
morodci, neváháme jejich učené názory
zde podati.

Země, tvrdí domorodci, jest velká,
kulatá hmota, kterou čtyři. velcí ďábli
drží ve vzduchu. Ze země těžká jest a
její tíže na ďábly nemilosrdně doléhá,
jest pochOpitelno. Aby si tedy polevili,
posunují časem své břímě s ramena na
rameno, země se následkem toho otřásá
a tak povstává zemětřesení. Jestliže všichni
ďábli současně zemí s ramene na rameno
překládají, povstávají zemětřesení silná,
jako bylo ono, kterého jsme 9. února
pocítili. Jestliže jenom jeden z ďáblů
posunováním svého břemene s_íulevuje,
kolísá se země slabéji. Nuže, není uSpo
kojivé rozřešení otázky, jak zemětřesení
povstávají? Po názoru domorodců jest
ovšem jedině správné.

V útulně pro malomocné zemětřesení
bohudíky žádny'ch škod nenadělalo. —
V městě sřitilo se několik starych zdí.
Nejvíce bylo zemětřesením postiženo město
Magok, asi 70 km odtud vzdálené. První
otřes trval minutu. V tyhodni napočítali
jsme jich dvanáct. Od několika dní ne
pocítílijsme ničeho.

Tyto dni bylo pokřtěno 40 dospělých
malomocných. Pomalu, ale přece očividně
působí “zde milost Boží. Kostel bývá
horlivěji navštěvován; přijímání svatych
svátostí děje se častěji. Na velké svátky
přistupují všichni křesťané bez vyjimky
ke stolu Páně. K nám chovají se ne—
mocní “uctivěji a jsou poslušnější. Po—
vážíme-Ii, že nemocní jsou většinou by'valí
zloději, vrazi ajini zločinci, znamená to
zajisté mnoho. Před několika tyhodny
teprve zemřel u nás lotr, který po dlouhé
vazbě v těžkém žaláři, kamž se pro
pokus vraždy dostal, k nám přišel. Před
svou smrtí prosil úpěnlivě o křest svaty
a zemřel v příkladné kajícnosti. Podobně
i mnozí jiní spuštěnci toho druhu umí



rají jako onen v náručí božského
milosrdenství.

Není tomu dávno, co dokonal u nás
svůj strastiplný život náš dobrý starý
Sayamia. Ubožák neměl už žádných očí.
Dvě krvavé hnisající boule ležely v du
tinách očních. Nos byl rozpoltěn ve dva
neforemné kusy masa. Rozežranými rty
bylo dobře viděti do vnitra bezzubé,
hnisem naplněné dutiny ústní. Jeho uši
se, jako u všech malomocných, nepři
rozeně a nepěkně prodloužily. Na rukou
nebylo po prstech ani stopy; prsty u
nohou scházely docela. Tělo trpítelovo
bylo tak hubené, že se od kostry ničím
nelišilo.

Čím ohyzdnější však bylo tělo, tím
krásnější byla duše, Byl zajisté pro ústav
štěstím a požehnáním. Celý den trávil
na modlitbách. Není pochybnosti, že
mnohým ze svých druhů vyprosil dobrou,
blaženou smrt. V čas náhlého nebezpe
čenství pokřtil vlastní rukou 26 malo
mocných. Mnoho jiných mimo to děkuje
své obrácení jeho poučením, jeho horli—
vosti a zvláště jeho příkladu.

Dokudještě mohl choditi, vystupoval
s velkou námahou na nízké návrší vedle
nemocnice a sestoupiv pokaždé poklekl
a s rukama křížem přeloženýma se modlil.
Tak to činil vždycky čtrnáctkrát a to
byla jeho pobožnost křížové cesty. Každý
výstup na pahorek a sestup s něho byl
mu jedním ze 14 zastavení. »První za—
stavení: Ježíš na smrt odsouzen,x zvolal
nemocný a nápodobil postavení Spasitele
trním korunovaného a spoutaného. Co
mu zbožná víra jeho vnuknula, to si po—
vídal nahlas. Při druhém zastavení brával
na svá ramena těžkou kládu. Při dva
náctém zastavení, žaloval plačky a vzdý
chaje na sebe, že svými hříchy smrt
Spasitelovu zavinil. Člověk nemohl býti
toho svědkem, aniž sám k slzám byl
pohnut. Ačkoli jeho křížová cesta nebyla
podle předpisu, byla zajisté hodně zá
služná pro ubohého malomocného bez
rukou a nohou, jemuž vystupování a
sestupování s návrší velké zajisté pů

.sobilo bolesti. Malomocným stal se, když
mu bylo pět let a zemřel, dokončiv
70. rok Svého života. Jak dlouhé to
mučednictví!

Sayamia má syna, který v útulně
zpromalomocné zastává úřad katechisty.
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'Dosud není, Bohu díky, pozorovati na
něm žádné známky strašné nemoci, která
život jeho otce tak smutným a bolestným
učinila. Jest velmi hodný & horlivý a
následuje věrně příkladu s'vého zbožného
otce. Má synka, jenž při našem příchodu
byl 14 dni stár. Nyní přisluhuje lOletý
Pavel vážně a nábožně u oltáře. V tomto
roce nemocných poněkud ubylo, za to
však zbožnosti a horlivosti přibylo. Měly
jsme 42 křtův & 19 prvních sv. přijímání,
55 čekatelů připravuje se na sv. křest.

V minulém roce vyžádal si Vše
mohoucí na našem malém hloučku oběti
nemalé; na slavnost svatého Skapulíře
(16. července) zesnula v Pánu sestra
Benedetta. Mnohé z našich sester navštívil
Bůh dlouhými & těžkými nemocemi, za
jisté k dobru naši missie. Vždyť kříž je
zárukou vítězství od té doby, co náš
Pán a Mistr křížem zlomil moc pekelnou.

VI. Požár missijního kostela.
Obrázek z missií severoamerických.

Mínila jsem — píše jistá missijní
sestra — že vám budu moci po našich
duchovních cvičeních poslati jenom zprávy
radostné, a zatím jest s vámi sděliti
truchlivou zprávu o požáru našeho
missijního kostela.

V noci z 6. na 7. červen, ke třetí
hodině zrána, byly jsme velkým křikem
ze spánku vyburcovány. Nejprve jsme
myslily, že se jedná o nějakou pouliční
bitku. Ale jedna znaších sester příkva
pila se zprávou, že v sousedním domě
hoří. Brzy však viděly jsme, kterak náš
farní kostel stojí v plamenech. Byl totiž
ze dřeva a velmi starý. Proto se oheň
úžasně rychle rozšířil. Hasiči přichvátali
k ohništi klusem; avšak jejich práce
zdála se býti bez úspěchu a my jsme se
obávaly, že i náš domek zhoubnému
živlu padne za oběť. .

Nebylo. pochybnosti, že kostel je
ztracen. Trnuly jsme strachem, zda bude
lze zachrániti Nejsvětější. Plameny zmoc—
nily se již střechy. Trámy se sřítily a
ohromná spousta jisker rozletla-se na
všechny strany. Byl to příšerný pohled.
S obavou přemýšlely jsme, kde nás 15
sester najde útulek, jestliže i naše obydlí
ohněm bude zachváeeno. Sestry modlily
se všecky v kapli. Tu přišel známý nám
kněz a přinesl svaté hostie z plamenů
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zachráněné. Tak chtěl Bůh bydleti pod
naší skrovnou střechou, jako byl kdysi
hledal a nalezl před záštiplnymi židy
útočiště ;v Bethanii u Lazara a sester'

jeho Marty & Marie.
Zatím pracovali hasiči neunavně a

po dvouhodinnem boji -.oheň uhasili.
Bohudíky,nebude slavnostprvního svatého
přijímání pro tuto smutnou událost od
ročena. Bude konána příští neděli v irském
kostele, ktery' asi 10 minut odtud jest
vzdálen. Až do toho dne zůstanou děti
u nás, aby se učily kostelnímu zpěvu a
na nejkrásnější den svého života pod naši
ochranou a dohlídkou se připravovaly.

Včera ozval se najednou před našimi

dveřmi hlas: »Nejdůstojnější pan biskup
je zdela A skutečně, prve nežli jsem se
mohla z klubka dětí mneobklopujících
v_yprOStiti_,„stal __ve světnici a smál se
srdečně mym rozpakům.'

Tak bude naše farnost nějaký čas
bez kostela. Zatím bude se neporušené
krypty užívati jako kostela z nouze, do“
té doby, až nový kostel bude vystaven.
Naše duchovní cvičení smutnou událostí
nebyly přerušeny; naopak, horlivost
sester byla tím větší. Včera při mši „svaté
obnovily jsme své řeholní sliby; na to
udělil nám pan biskup apoštolské pože—
hnání, které, jak doufáme, v srdcích
“našich hojné přinese ovoce.

Různé zprávy
Nový katolický kostel v Brně. Jak

oznámeno při poslední schůzi spolku pro
stavbu kostelů v diecesi brněnské má spolek
tento na 72.000 K jmění. Brněnská obec
darovala stavební místo, kde stával městský
chorobiuec na Křenové v Brně, kdež bude
se stavbou nového kostela co nejdříve'za
počato, jakmile se sejde chybující doposud
obnos 30.000 K

Diecese brněnská. Dne 1. ledna 1909
bylo v diecesi brněnské, rozdělené v 37
děkanství, 431 far, o 2 více než rok před
tím. Obec Křenovice u Slavkova zřídila. si
svým nákladem faru a duchovní správu
převzali premonstráti ze Strahova. Druhou
faru zařídil klášter premonstrátský v Nové
Říši v rodišti svého zemřelého opata Josefa
Karáska, v Roseči. Kostelů filialních a ve
řejných kaplí je 545. Všech kněží je 913,
z nich 55 na. odpočinku a 107 kněží řehol
ních. Klášterů mužských je 15 a. v nich
je 107 kněží, 7 kleriků, 4 novicově a 46
bratří laiků, dohromady 163 osob. Během
roku 1908 byl založen klášter karmelitský
v Kostelním Vydří, v němž jsou dva kněží
a jeden bratr. Klášterů ženských jest 31
a v nich žije 375 sester; těch je 296 se
slavnými sliby, 79 bez' slavných slibů.
Katolíků jest v diecesi něco přes milion
Nejstarší z kněží jest pan prelát Šuderla,
kterému bude v červnu 86 let.

Chvályhodný čin. Obecnízastupitel
stvo města Královské Vinohrady u Prahy
se usneslo. že vystaví nákladem svým nový

kostel a zřídí u něho novou faru. Neboť"
jest na Vinohradech na 50.000 katolíků,
pro něž—jest jedna fara s třemi kaplany a
jedním farářem. Je zajisté největší chvály
hodno, že odhodlalo se vinohradské městské
zastupitelstvo k tomuto skutku vzdor pro
testům volných myšlenkářův a socialistův
a. veřejně tak uznalo, jak důležito, ano ne
zbytne jest zachovati lidu víru katolickou.

Svatý Kopeček. Roku 1908 došlo
na toto přepamátné poutní Mariánské místo
oznámených průvodů 120, neoznámených
bylo daleko více. K svatému přijímání při
stoupilo na 25.000 věřících, poutníků bylo
přes 125.000

Svatý Hostýn. Průvodů přišlo na
svatý Hostýn během roku 1908 přes 260.
K sv. svátostem přistoupilo 24.100 pout
níků Kolik poutníků připutovalo k Svato
hostýnské Panně Marii, těžko odhadnouti,
ale myslí se, že jich bylo okolo 300.000.

Linecká diecese. Od1. ledna l. r. bude
zavedeno nové rozdělení diecese linecké.
Doposud bylo 33, nyní bude 34 děkanátů.
Mnohé z nich budou jinak pojmenovány,
totiž dle jiné fary, která jest dle nových
železnic přístupnější. Tato časová změna
velice se chválí.

Kostelnik se zabil v kostele. Před
svátky vánočními čistil kostelník u sv. Kauisia
ve Vídni kostel. Postavil ku zdi veliký žebřík
a. chtěl pak okna očistiti. Neuměl se však
dobře držeti na žebříku, spadl,_narazil hlavou
na dlažbu'a byl okamžitě mrtev. Proto pozor!
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Dikůvzdáni
božskému Srdci Páně.

Ae

Z Jičína. Š. S. děkuji z hloubi duše nejsv. Z Prahy. Díky vroucí buďtež vzdánysvaté
Srdci Páně, Panně Marii a sv. Josefu, jakož i Rodině Nazaretské za vyslyšení v rodinné záleži
sv. apoštolu Tadeáši a sv. Františku Xaverskému tosti, která po dvanáct roků soužila celou rodinu.
za vyslyšení proseb. Po vykonané 9denní pobožnosti vše se obrátilo

Prahy. Tisíceré díky buďtež vzdány !( dobrému. Odběratelknx>ŠkolyB.SP.:
nejsv. Srdci Páně, Rodičco Boží a přímluvě sv. Z Prahy. Budiž božské Srdce Páně opět
Petra Kanisia za šťastné zduření těžké operace při velebeno za milost udravení potřebné síly učitelské
nemoci tuběrkulosníaza úplné uzdravení. Fr. . v řeholním domě našem. M. M. A.

Křesťanské sdružení.
(Hlavní (im,—sl.)

oba naše je doba spolčování, sjednocování všech stavův a každého
povolání. Každý dobře ví a cítí to, že sám jediný ničeho nezmůže,
ale ve spojení s druhými, stejného smýšlení, že může něčeho dosáhnout.

' Proto vidíme všeliké druhy Spolkův a jednot, sdružení dobrého i zlého
úmyslu, podle toho, jaký sledují cíl. Proto sdružují se učitelé, aby

dosáhli společného cíle, polepšení hmotného postavení svého a též potřebného—
vzdělání. Jen že jedni bojuji zbraněmi nekalými proti církvi a svatému náboženství,
jíní opět na základě ducha křesťanského, jsou to učitelé katolických spolkův.
Ikněží se sdružují, aby vzájemným poučováním, povzbuzováním sílili se v těžkém
povolání duchovním a aby tím lépe hájiti mohli duchovní stav svůj. Sdružují se
řemeslníci, sjednocují se dělníci; jedni aby hájili práva živnosti své, jiní aby
zlepšili poměry své dělnické. Ale největší sdružení jsou, sdružení soc.-demokratické
a křesťansko-socialni. Sdružení sociálně-demokratické zbavilo se pout náboženství,
pohrdlo svatou vírou a domáhá se zlepšení svých poměrů prostředky často ne
zákonnými, stávkamí, vzbouřením, křikem na schůzích, štvaním proti svým chlebo
dárcům a proti všem jiným stavům, zejména proti klerikálům t. j. kněžím. (Jiní
tak, svedeni byvše od zlých vůdců, kteří sami náboženstvím pohrdli, aby tím
pohodlněji mohli žíti, hřešiti & kapsy dělníků vydírati. Ubozí dělníci, nemají nán
boženství, nemají žádné útěchy mravní a proto hledají nebe na zemi, v požitcícli
světa & hříchů. Mezi těmito řádí velmi zle špatný tisk, špatné noviny a špatné
časopisy, které ustavičně bojují proti "Bohu a cirkvi jeho. Proti tomuto bez—
náboženskému sdružení založeno sdružení křesťansko-socialni, sdružení lidí všech
odborův, ale na základě svatého náboženství, na základě ducha křesťanského. Tito
sledují též cílé své, zlepšení poměrů hmotných, ale činí tak prostředky zákonnitými,
v duchu lásky křesťanské, váží si svatého náboženství, cti & poslouchají svatou
církev, jsou rozhodnými katolickými křesťany, osvědčující všude přesvědčení své
náboženské. Jen duch lásky křesťanské, jenž členy pojí dovede zlepšiti poměry
jejich časné i věčné, hmotné i mravně. Čím rozšířenější bude toto křesťanské
sdružení mezi všemi stavy, tím lépe bude, tím spíše napraví se poměry proti
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církevní, protináboženské. Pohledme jen na sídelní město naší říše. Jaká byla
Vídeň a jaká jest nyní! Dříve byla takřka druhým Babylonem a nyní jaký obrat
se stal k dobrému. Kdo to způsobil? Sdružení křesťansko-socialní, v němž jsou
členové všech stavů, duchovních 1světských. Odezíraje od německého ducha, který
nepřeje Čechům, přece nicméně na poli církevním a ve hnutí náboženském mnoho
dobrého způsobilo toto sdruženi křesťanské. Ono jest ovocem, výsledkem jiných
církevních sdružení bratrstev, spolků náboženských, jež vyrostly na půdě církve svaté.

Iv našem národě stává se obrat k lepšímu, lze doufat v lepší budoucnost,
jestliže naše křesťanské sdružení dosáhne svého největšího rozšíření v našich
vlastech česko-moravských. Ke sdružení všeodborovému křesťanských dělníků, druží
se jednoty selských jinochův a dívek, mladistvých to bojovníků za svatou víru,
za Boha a vlast! Posilují nadšení své dobrými novinami, dobrými čas0pisy, dobře
pořádanými schůzemi, poučováním v každém oboru, aby samí dobře byli vy
zbrojeni k odrážení útoků nepřátelských Mnoho dobrého působí též missie lidové,
májové pobožnosti a řeči konferenční na probuzení ducha křesťanského, na oživení
veřejného života katolického. Je sice těmto členům mnoho trpěti úsměškův a
ústrkův od protivné strany, ale netřeba se báti, když my jsme s Bohem, jest a
bude Bůh s námi, praporem naším je svatý kříž, pod nímž jistě zvítězíme. Proto
hleď jedenkaždý, kdo máš ducha dobrého, kdo máš na zřeteli čest a chválu Boží,
jakož i spasení duší, abys co mohl nejvíce podporoval hmotně i mravně toto naše
křesťanské sdružení, hodně jemu členů získal, sám jeho členem byl, aby zástupci
všech stavů, všech živností, všech povolání jedním duchem lásky křesťanské vedeni
za jedním společným cílem se ubírali, obroditi společnost lidskou skrze Krista,
pozvednout lidstvou z nevěry k víře živé a horlivé, ze zoufalství k naději a pevné
důvěře v Boha, z nenávisti k vroucné lásce k Bohu, abychom byli všichni jedno
srdce, jedna duše, jako dítky jedné rodiny církve svaté, jako dítky jednoho Otce
nebeského, zač modlil se náš nejmilejší Spasitel: »Otče, za to Tě prosím, aby
všichni jedno byli, jako Ty a já jedno jsmela

Obětování denního úmyslu.

_ Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem Svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě 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 žádostí,
Všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. ]2. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. 11.)

Obzvláště '.l'i je obětují za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, za
rozšíření a upevnění křesťanského sdružení ana všechnyúmysly,jež
deporu'čeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň 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—lise 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 & Methode, orodujte za nás!

Ěeslo apoštolské: Podporovati křestanské sdružení.

Úmysl v dubnu: Stranění se světa.

Tiskem benediktinské knihtiskámy v Brně.
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S toužebnosti toužil jsem jisti beránka tohoto s vámi, prve nežli bych trpěl. (Luk. 22.)
Nemá nikdo větši lásky, než ten, jenž život dává za. přátele své.

Five,“ Crux! Vítej, duše, Kříž!

Proč smutná jsi tak duše má, Však cesta žití kratičké,
proč teskníš, bolem pláčeš?
Snad proto, svět že zneuzná
tvých prací, proto pláčeš?

Droč truchlíš, srdce ztrápené,
proč zíráš k nebi touhou?
]si v pravdě tak již znavené
po právu, lásce touhou?

Droč slzy kanou po líci,
tvé jaré — v takém mládí?
Proč tiskneš líc svou pravicí,
zžeh' mráz tě v útlém mládí?

Což dobro zcela vymřelo
na cestách toho světa,
vítězně zlo se vzepřelo
všem slovům Dána světa?

Ba, tiskni k hrudi, tiskni kříž,
ten sám tě, sám tě sblaží ;
_čím radostněj jej tiskneš blíž,
tím spíše, více sblaží! . . . .

ó, svatý kříži! Ty jsi můj!
Ty zvolil's mne — jcí tebe! . ..
Vím, dal“ jsem tobě život svůj,
jsem proto blízko tebe!

proud let se letem ztratí,
v tvém stínu bolest maličká,
ba zcela vždy se ztratí! . ..

Hž jednou v rakev prostičkou
mne složí — kněze kříže,
pak ozdobou mou celičkou
buď symbol, znak jen .kříže!

Snad roucho stříbrem protkané,
snad vloží na mé rámě — —
Kéž slza, jež tu zakane,
i kříž dá na mé rámě....

Kéž kříž mi v ruku zmrtvenou,
též vtiskne dobrá duše,
jak touhu krví skrvenou . ..
jen o to ždá má duše!

Můj Bože! Ten mým přítelem,
kdo prosbu tuto splní —
V životě není ve celém,
kdo úkol bratra Splní...

]á doufám: aSpoň po smrti
se najdebratraruka
Ty, Bože, jemu požehnej,
ó žehnej mu Tvá ruka! — —

Jas. Al. mamma-Římu.

ŠEŠÍŘŠCEŘŠŠĚ



Zelený
\elený čtvrtek -—jak památný,

' Jj vzáéný a svatý to den pro
'nás křesťany, den to, kdy

— ponejprve se slavila ne—
krvavá oběť Nového Zákona samým
Kristem, Spasitelem, při poslední večeři,
tatáž oběť, která druhého dne měla na
kříži krvavým způsobem přinesena býti,
tatáž oběť, která po celou tu dobu skoro
2000 let se den co den přínáší Bohu na
celém světě, od východu slunce až po
západ, a která nepomine, až naplněn bude
čas stvoření ustanovený a Opět přijde
Pán k soudu. Zelený čtvrtek slavíme
vlastně každého dne, neboť při mši svaté
opakujeme ten nejsvětější úkon, který
se toho dne při poslední večeři udál,
proměnění totiž chleba v tělo a vína
v krev Páně.

Po celý čas života svého ukazoval
Kristus Pán všem, kdož se s ním stýkali,
velikou lásku. S'láskou obíral se s ma—

ličkými, volaje je k sobě, s láskou ho—
voříval s hříšníky, poučuje je, na cestu
dobrou přiváděje a hříchy odpouštěje,
s láskou jednal se svými vyvolenými
apoštoly a učedník-yi s nevěrnýmJidášem,
s láskou vytýkal chyby a hříchy kde
toho potřebí bylo, zejména zatvrzelým
fariseům a zákonníkům, s láskou ujímal
se ubohých, nuzných, nemocných a za
rmoucených, těše je slovy a pomáhaje
skutky; láskou dýchal celý jeho život,
každé jeho slovo, každý jeho čin. Avšak

' největší důkaz lásky k nám, ke světu
celému a člověčenstvu veškerému, uchoval
Kristus Pán až na konec života, důkaz
onen, k vůli němuž byl vlastně na svět

čtvrtek.
přišel — spasení a vykoupení lidstva
ukrutnou smrtí svou na kříži. A bez—
prostředně před tímto hořkým umučením
svým v hodince vážné, smutné,“v hodince
loučení se s apoštoly svými. při poslední
večeři, uspíšil oběť svou nekrvavým způ
sobem a podal tak důkaz lásky své
celému světu, všem časům &všem místům,
a důkaz ten trvati má až do skonání světa-.

0 jak se sám těšil na ten posvátný
okamžik, kdy zanechá tělo své a \krev
svou pod způsobou chleba a vína svým
apoštolům za nejlepší a pravý pokrm!
Sám to pravil: »S- toužebností toužil
jsem jísti beránka tohoto s vámi, prve
nežli bych trpěl.: (Luk. 22, 15.) Slovy
těmi chtěl Kristus Pán zajisté naznačiti,
že se má nyní něco více konati nežli
večeře obyčejná, kterou přece božský
Mistr s učedníky častěji sdílel. Měla se
konati zároveň obět a mělo se konati

svěcení apoštolů na kněze, aby hodni
byli přinášeti budoucně novou obět Bohu.
Neboť by byl nemohl Kristus Pán k lidem
říci slova, jichž užil: »Nebudete-li jísti
tělo mé a píli krev mou, nebudete míti
života ve vás.<< Kdyby byl nebyl zároveň
ustanovil úřad, kterým by se obnovovalo
až na konec světa, co byl učinil právě
za přítomnosti dvanácti apoštolů.

Ježíš učinil zázrak při poslední
večeři, zázrak z největších — proměňuje
chléb v tělo své a víno v krev svou, ač
na zevnějšku těchto věcí nic se nezměnilo,
ale on! take chce, aby tento zázrak ustá
vičně se obnovoval, a to skrze službu
lidí smrtelných a hříšných; proto dává
moc proměňovati svým apoštolům skrze



Liněcírkvi své, slovy: »To čiňte na mou

“v_památktmJaká je to láska nekonečna,
„která schopna je takovych vynálezů, že
5obdařuje církev oběti jednou a nesmrtelnou
a plní, co slíbil, dávaje- nám ve chlebě
nebeském prostředek, jímž bychom zůstali
v něm a on v nás, jak si teho toužebně
(přál.Vynálezy tyto božské lásky Kristovy
měl zajisté prorok Isaiáš na očích, když
předpovídal: »Oslavujte Hospodina a
vzyvejte jméno jeho, známé čiňte mezi
lidmi skutky jeho.“ (Is. 12, li.)

»Vezměte &jezte, totot je tělo mé,<<
praví Spasitel, »pijte z toho všichni, neboť
to jest krevmá Nového Zákona, která
za mnohé vylita , bude na odpuštění
hříchů.“ (Mat.26, 26—28) Zdaž můžeme
'slyšeti slova tato a nebyti dojati úctou
a uneseni láskou a vděčnosti k Spasiteli
tak horoucně nás milujícímu, o nás otecky
pečujícímu? C0 podává nám medle Pán?
O víče, nekonečně více nežli celý svět
se všemi poklady, se všemi radostmi a
se všemi poctami, podává nám sama
sebe, svou moc,'své radosti, svou útěchu,
svou dobrotu, své milosti, své zásluhy
——vše co má.

To. tělo jeho přesvaté, které pro nás
tolik na světě běd snášelo, to tělo, které
za nás ukřižováno bylo, to se spojí
s tělem naším _. slabým, nehodnym,
hříšným — tělo Tvůrce s tvorem, tělo
Pána s tělem sluhy. A ta krev, která
proudem tekla z těla Páně na zemi, jejíž
krůpěj jediná vyváží cenou celý svět,
ta krev, která smyla hříchy člověčenstva
celého a usmířila hněv Boží, ta krev
ceny největší spojuje se s krví naší po
skvrněnou, nečistou. A ještě více, i duše
Spas1telova spojuje se s duší naší, božství
jeho proniká nás skrz na skrz, ničí a
hubí vše co v nás hříšného, pozvédá co
padlého, posiluje co slabého. A Kristus,
jako přítel nejlepší a nejvěrnější, odpo
čívá v srdci našem a volá k nám: »Polož
mne jako znamení na srdce Tvé. <<
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Co ještě více mohl Spasitel učiniti
nám, čím měl ještě lépe dokázati lásku
božskou k nám nevděčnym, jakym způ
sobem lépe se mohl postaratí o blaho
a spásu duší našich nesmrtelných ? »Nemá
nikdo větší lásky, než ten, jenž život dává
za přátele své,<<pravil kdysi Kristus Pán.
Ejhle, on ten svůj život za přátele i ne

- přátele položil, on však učinil ještě více,
nebot nepoložil jej jednou, nýbrž v obět'
dává ustavičně a obětuje sebe ve Svátosti
oltářní, svátostí lásky své, abychom my
zachránění byli, abychom my žili a smrt
jeho našim byla vzkříšenim.

. Tak nedal nám Ježíš Kristus toliko
vše, co měl, ny'brž dal také vše, čím jest.
Avšak komu určil Spasitel všecky tyto

nezměrné poklady lásky své? Snad jen
přečiste Rodičce své, matce Marií, či
miláčku svému Janovi, či jen některy'm
duším, zvláště vyvoleným, které alespoň
v něčem dostihují ctností Mariinych a
Janových? O nikoli! Kristus Pán uděluje
dary své všem učedníkům bez rozdílu,
všem dětem cirkve své, na všech místech
po všeckyčasy, pro všecky stavy. Od
tohoto bohatě prostřeného'stolu Páně
nikdo není, dle slov sv. Tomáše Aqu.,

vyloučen, kdo se sám nevylučuje, nikdo
není tak nehodnym, kdo nehodnym byti
nechce. nikdo tak sprosty'm,tak zavrženym,
aby jej Spasitel k sobě nezval k hostině.

Spasitel nezná mezí v lásce své,
on prázden jest všeho sobectví, všecky
volá k stolu svému, všecky zve, &všem,
kdož o to žádají, i svatební roucho čistě
dává, aby hodně seděli s ním u večeře
svaté a pokrm nebesky na prospěch byl
duším jejich. Nejsvětější Svátost oltářní
a mše svaté jsou ustavičnym zázrakem
moci a lásky Páně k nám, nejhlubší
studnicí jeho milostí, největším naším
pokladem. _ >

A jak ještě zvětší se náš úžas a
obdiv nad láskou Spasitelovou, pomní
me—li,kdy ustanovoval tento důkaz lásky

7.
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své, nejsvětější oběť nekrvavou. Byl to
večer před utrpením a smrti jeho. Již
byl prodán, již radili se nepřátelé jeho,
jak by jej jali a odsoudili, již připravovali
mu smrt hroznou a hanebnou, již pře—
myšlel Jidáš, apoštol nehodny, jakym by
jej způsobem zradil, lidé tedy nezaslu—
hovali lásky jeho, spíše hněvu a trestu;
a hle, přece v této době dosáhla láska
jeho knim stupně nejvyššího. »Milovalť
je na konec.: Všecky ty překážky, které
nevděční a hříšní lidé sami mezi něho

a sebe staví, ktery'mi ubíjejí lásku, všecky
tyto překážky nepřemohly jej, ani úklady,
ani potupa, ani obmy'šlená od nich smrt
nebrání mu, aby nepodal jim důkaz
otcovské lásky své. O jak hodí se na
Spasitele slova velepísně Šalomounovy:
»Vody mnohé nemohou uhasiti lásky,
aniž řeky zatopí ji.< (Šal. 8, 17.)

A proto nám zajisté nezby'vá nežli
uznati, že Kristus Pán láskou svou chtěl
přemoci zlobu lidskou. Lide jej zavrhují,
on se k nim sklání, lide volají »pryč

,„..„.nuuuatížíílil'lilímmílmnum.-m,..„
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s ním na kříž—x,on podávájim tělo i krev,
které na kříž oni věší, za' pokrm a nápoj.

Lidé zločiny nejhoršími vyzyvají
spravedlnost Boží, aby je přísně trestala,
ale on dává sebe v oběť smírnou &usta

vičnou za ně. Lidé jej nechtějí mezi
sebou trpěti, on však nechce je opustiti,
chce jim tak blízek by'ti, aby, kdykoli
kněmu přijíti, jej vyhledati mohli, aby,
kdykoli duše jejich cítí hlad, nasytila se
pokrmem jeho nejlepším, kdykoli cítila
únavu a slabost, jim se posilnila. 'I'u
splnil Kristus přislíbení své: »Pojďte ke
mně všichni, kteří pracujete & obtíženi
jste, & já občerstvím vás“ Lidé nechtějí
s ním nic míti, zrazuje jej Jidáš, zapírá
jej Petr, utíká Jan a ostatní apoštolé,
lid volá: není on našim králem, nechceme
ho ——a on chce sdíleti svůj božsky
život tak, aby účastna byla i jejich těla,
aby je mohl vzkřísiti v den nejposlednější.
»Kdo jí mé tělo & pije mou krev, má
život věčný, a já vzkřísím jej v den
nejposlednější.< (Jan 6, 55.)



Tak krásné věru Boha hodné jsou
myslylásky Kristovy v tomto nejsvětějším
ajemství, chce vždy zůstávati s lidmi.
hce vždy se občtovati za ně, spojovati
e s nimi, sloužiti jim za pokrm a nápoj
, přetvářeti je v sebe. Tak znamenitě
yplňuje Pán zaslíbení své daně v Starém

L Áákonělidu svému: »Přijdou a chválití
budou na hoře Sionu. Přijdou &klaněti
9budou šlépějím nohou tvých, a sběhnou
e k dobrým věcem Hospodinovým,

obilí a vínu a k oleji a k plodu do—
ytka i skotu: a bude duše jejich jako

Šífíizahradaolejná a nebudou více lačněti .
Š_3!5(Jer.31, 12.) Toť jest ona církev, jejíž
f'kolébkou byl Jerusalem. »A spojím duši
jšjkněží tukem, a lid můj dobrými věcmi

šimy'minaplněn bude; dí Hospodin. (Jer.
5(31, M.) Toť účastenství kněží a křesťanů
Ý'Ífvšechna tomto dobrodiní nesmírném!

A dnes památka je tohoto zázraku,
nes den večeře Páně! Nechceš, milý

;,, řesťane, přistoupiti ke stolu, k němuž
šřttěSpasitel tvůj zve. a to tak láskyplně
zve) Nechceš slavíti s ním večeři po—
Íggslední na památku jeho přehořkého
“%.-l_ŠÝutrpenípro tebe podstoupeného ? Netouží

“r:—„dušetvá po spojení s Bohem svým, ne—

Ý'fbaží po milostech z Krista Pána ply—
noucích? Ú pojď, přístup se sluhy Páně,

jfkhěžíllli k stolu Božímu, připoj se
fégíkostatním zbožným a Spasitele milujícím
Šitkřestanům, kteří dnes slaví s Kristem a
i;,„pOštolyjeho hostinu nebeskou!
_ , Avšak netoliko dnes, netoliko v čase
Zfiigggvelikonočním,jak je to naší povinností,
ÍŽ;Í_přistupujmek svatému přijímání těla a

liftiýkrvePáně, nýbrž častěji, často v roce.
žf-gV'ždytsi toho Spasitel tak vřele žádá,

YŽdyťcírkev svatá věřící své k tomu co
_fgnejvícenabádá, vždyt bez častějšího sva

Š'Íétéhopřijímáni hyne duše naše hladem,
%Šf'řnjemajícdo sytá pokrmu nebeského.

-. Přání Krista příklad církve, vlastní
,aho vyžaduje, bychom co nejčastěji

_,Dřístupovalikstolu Páně. Častější svaté
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přijímání obrací zřetel duše ustavičně do
sebe samé. Účinky jeho jeví se v církvi
Páně a v životě věřících za všech časův;
obzvláště nápadně rozvíjely se před
očima středověku. Tehdy, kdy mravy
hrozně poklesly, kdy hrubost mezi národy
z pola divokými panovala, tehdy upro—
střed zkázy nalézáme v klášteřích obrazy
andělskěho života. Řehole, řády duchovní
vzdělávaly netoliko zarostlou půdu země
a činily ji úrodnou, nýbrž, &to váží více,
vzdělávaly i nevzdělanou a tvrdou půdu
srdce lidského.

Pravidlo zavazovalo řeholníky k ča—
stějšímu svatému přijímání, a slovo Boží,
které se ustavičně rozléhalo v úkrytu
jejich, připomínalo jim každodenně, jaké
dokonalosti pečlivbýti má, kdo kstolu Páně
přistupuje, neboť platí pravidlo: »Svaté
svatým.< A tato myšlenka ustavičně pod
něcovala je k snažněmu úsilí, aby nabyli
známosti vlastního srdce svého a vzdě

lávali je s nevšední péči, aby k nej—
sladším tajemstvím přinésti mohli nej
čistší květ náklonností lidských, čistou,
vznešenou lásku, prýštící se z čistě duše.
Čtěme jen nábožne spisy jejich z dob
těchto, a uvidíme, jak jsou plné citů
jemných a ušlechtilých. A z tišiny klášterní
rozlévala se pak ta jemnost &ušlechtilost
ponenáhlu též po světě.

Malá ta knížečka o »Následování

Krista: Tomáše Kempenského nadchla
tisíce tisíců k životu zbožnému a svatému,
neboť četl-li ji zbožný, zbožnost se roz
hojnila, četl-li ji hříšník, lítost se pro—
budila, láska k zhrzeuému Spasiteli roz
nítila, četl-li ji nešťastný, nemohl nežli
zvolati: To čtení mi ulehčilo. Tento

spisek malý, výsledek to zajisté spojení
duše s Kristem, byl a jest: po bibli nad
jiné účinlivým a věrným přítelem duše
křesťanské. Odkud nabral však Tomáš

Kempenský ve své samotě tolik ušlech
tilosti, tolik jemností, tolik lásky nepře—
brané? Odtud, že 'sám mnoho miloval,
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a' to mnoho miloval toho, jenž lásky naší
nejhodnější jest, Krista v nejsvětější
Svátostí oltářní. To'vypravuje nám každá
řádečka knihy čtvrtě, kterou celou vě

noval Kristu v nejsv. Svátosti přítomnému,
& která nám vykládá tří první knihy
spisku jeho.

A pozorujme jen za dob našich
křesťana, jenž opravdu hodně přijímá
nejsv. Svátost, jaký jeho “život? Jaké
jeho jsou skutky? Život mu plyne v ne—
ustálé radosti, tiché, vnitřní,ikdyž snad
z venčí doléhajístrasti, buď tělesné neb
duševní, rovnováha jej neOpouští. Přísný
jest na sebe, laskavý, shovívavý k druhým
po příkladu Spasitele. Klid v duši, mír
v srdci má i když bouře největší zmítají
světem a' okolím jeho, nebot naň neplatí
slovo Spasitelovo: »Co se bojíte, vy
malověrníle Bůh je s ním, Bůh jej vede,
Bůh jej sílí, těší, co mu záleží na světě?
S králem by neměnil, nebot větší má
ještě důstojnost, jest »Kristoforema, t. j.
nosičem Krista, nebeského Krále, prvním
dvořenínem, ba co dím, ,dvořenínem,
bratrem jeho jest.

Častá svatá zpověď ničí v duši jeho
všechen iřích, seslabuje náklonnosti,
odráží pokušení, a časté svaté přijímání
dokonává tento ustavičný obrod duše,
toto ustavičně přibližování se k ideálu
křesťanů, jak ho Kristus míti chce. Jen
z takových křesťanů stávají se svatí a
světice Boží po smrti, kteří za živa co nej
častěji se spojovali s Kristem u stolu jeho.

Ovšem, nesmíme zapomínati, že to
musí býti příjímání hodné. A proto se
dříve každý z nás zkoumej, zdali hodným
jsi hodů Božích, zdali čisté'je svědomí
tvé a prázdné těžkých hříchů.'»Zkeušej
pak se člověk, a tak z toho chleba jez
& z toho kalicha pij,c< napomíná svatý
Pavel. Běda, kdo by přijímal se hříchy
v duši, neboť na toho padají slova další:
»Neboť kdo jí a pije nehodně, odsouzení
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sobě jí a pije, poněvadž nerozsuzuje
(nerozeznává) tělo Páně<< (od jiného po.
krmu). Tak jest i zde Kristus Pán, dle
slov Símeonových, jedněm »k povstáníq,
druhým »k pádu.

Pečlivě zpytování svědomí, upřímná,
z lásky k Bohu pocházející lítost a oškli
vost nad spáchanými hříchy, spojené
s pokorným a úplným se vyznáním ve
svaté zpovědi a pevným úmyslem se
polepšíti, tot cesta k stolu Páně, tot
brána k hodům nebeským. Za svátost
pokání dobře a s přípravou přijatou,
která vždycky člověku působí bol, lítost
a vyžaduje sebezapření, dává nám Spasitel
v odměnu Svátost oltářní, za bolest
radost, za sebezapření čest, za pokání
dar největší, sama sebe. 0 poznejme
v tom lásku Boží k nám, poznejme &
o'ceňme jeho péči o naše blaho časné
í věčné, spokojenost a klid ná zemi,
v dobrém svědomí, požehnání ke všem
pracím, útěchu ve strastech, posilu
v slabostech, šťastnou smrt, a tam na
věčnosti oslavu nebeskou. Nebot' jak
skvíti se budou duše'v nebi, které tělem
a krví Páně bývaly nasycovány na'zemi,
jak ta krása a vznešenost oslaveného
těla Spasitelova bude se v nich obrážeti,
neboť bývaly s ním úzce spojeny. O nich
platiti budou krásná ona slova Písma
svatého: »Skvítí se budou spravedliví,
a jako jiskry ve třtí probíhatí se budoua
(Moudr. 3, 7), t. j. skvíti se budou slávou
a blyštiti se budou mezi zavrženými jako
jiskry a plamen ve strmíšti zapaleném;

Abychom takého dosáhli jednou
oslavení, budiž naším heslem: častá,
upřímná kající sv. zpověď a časté hodné
svaté přijímání v životě, abychom téhož
dobrodiní a téže milostí účastni bylíi
před smrtí. Slavme s Kristem Spasitelem
často večeří jeho na zemi a stolovati
budeme s 'ním jednou v království jeho

na nebi. B_Oh.Heru'l.W—— -----



Vstaneme z mrtvých.
Rozjímání na velikonoční svátky.

gbyčejně připadají “svátky ve—
"; likonoční na dobu, kdy se
,.f' u nás otvírá jaro. V přírodě

(s vybízí v tomto čase všechno
, k'radostia kuplesu.Všecko,

co bylo doposud pohříženo v zimní spánek,
probouzí se k novému životu, vše svléká
se sebe poslední stopy zkázy a počíná
se oblékati v nové, krásnější roucho. Již
vyrůstá, ze země doposud mrtvé, zelená
travička, ano snad někde již kvete bě—
lostná sněženka; ba i ti nepatrní broučci,
ti pestří motýlové, to hbité ptactvo hlásí
se k životu, vše v přírodě jakoby se
těšilo, že strohá zima již uplynula a
nastal nový, pěknější, lepší život. Ano
na jaře slaví celá příroda vzkříšení své!

Není-liž doba tato velmi příhodnou
ku slavení Božího hodu velikonočního,
kdy slavíme památku zmrtvých vstání

' našeho Spasitele, Ježíše Krista. Svátek
tento vybízí nás k veliké radosti; náš
Vykupitel vstal z mrtvých z vlastní moci,
jako vítěz nad smrtí a nad ďáblem;
z mrtvýdi vstáni Kristovo jest pro nás
důkazem, že jak Kristus slíbil, i my
jednou z mrtvých vstaneme. Víra v život
věčnýjest jedním z nejdůležitějších článků
naší svaté víry, a díky Bohu, málo jest
umírajících, kteří by v něj nevěřili.

Americký lékař Dr. G.B. Ilumiston byl
přítomen při smrtí 14.000 lidí, jimž oči
přitlačil; zdržoval se po několik let při
nemocnicích v největších městech svě
tových a píše: »Mohl jsem zjistiti, že
obrovská většina všech loučících se se
světem věří ve věčný život po smrti. Ovšem
docházejí mnozí k této víře až _vpo
sledních okamžicích svého života. Casto
kráte přiznal se mi zločinec v poslední
hodince, že tím více lituje svých zločinů,
protože zřejmě cítí, že jest věčnost.<<
Vzpomínka: vstaneme z mrtvých jest
1. pro spravedlivé velkou útěchou, 2. pro
hříšníky velkou výstrahou.

I.

Z mnohých radostí, které prožití
může srdce lidské, jest asi z největších
a nejmilejších, shledáme-li se s někým,
o němž jsme myslili, že se již nikdy
neuvidíme. -- —Jakou radostí jest pro
stoupeno srdce cestujícího, který po
dlouhých letech vrací se v rodnou osadu;
již stoupá na poslední kopec, jako omráčen
se tu zastaví, s očima od slz zakalenýma
dívá se na špici věže kostela, v němž
tak často se modlíval, hledá mezi cha
lupami střechu svého rodného domku;
tu v tomto okamžiku zapomíná na všechny
krásy světa a již 'pádí, co nohy stačí do
své'domoviny. Již vidí zelený trávník,
na němž roste veliká lípa, vzpomíná,
jak často si tu hrával se svými kamarády.
tu potok, u něhož tak často sedával, ale
vše marno, nezdržuje se, Vždyť nebe i
země jsou nyní pro něj vedlejší věci,
skokem letí do rodné chalupy a již jest
v náručí svého stařičkého otce, své usta—
rané matky, kteří zapomínají na všechny
„starostí a s radostí vítají syna, kterého
neviděli po tolik dlouhých let. Mnohem
větší, mnohem velkolepější bude radost
naše, když po ukončení této pozemské
pouti přijdeme do domu nebeského otce
našeho, o němž pravil Ježíš Kristus,
vstupuje na nebesa: »Jdu před vámi,—
abych vám příbytek připravil, neboť
v domě Otce meho jsou mnozí příbytkové. a“

Jakou radostí bylo proniknuto srdce
těch, kteří přišli třetího dne po ukřižo
vání .lezíšově k jeho hrobu, našli jej
prázdný a uslyšely zprávu: »Vstalť jest
z mrtvých !&Přijdeme- li na některý hřbitov
a prohlížíme-li si náhrobky těch, kteří
tam odpočívají, a ať je to náhrobek pa
pežův, ať císařův, at je, či chce, at ně
koho z nejmocnějších či z nejopovrže
nějších světa tohoto, čteme obyčejně
slova: zde odpočívá ten, onen, ta, ona.
At byl nebožtík, který tu leží, ve světě
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čím chtěl, zde u kamene, jímž je přikryt
jeho hrob, skončila všechnajeho velebnost,
moc, sláva; neměl moci, aby zabránil
smrti, aby tělo jeho neobrátilo se v prach
a popel. Zde u hrobu končí všechna po
zemská radost, zbylým zbývá jen naděje,
_žese s drahým nebožtíkem jedenkráte
shledají na věčnosti. Docela jinak bylo

lovo, jehož svědky byli před málo dny,
když viděli, jaká muka snášela konečně
od svých zarytých nepřátel byl přibit na
kříž. Vyplnilo setu proroctví Isaiášovo:
»Hrob jeho bude slavný.:

Není nikoho mezi námi, komu by
, byl již někdo z jeho drahých nezemřel;
] jedinou útěchou jest nám tu vědomi.

vše 11hrobu Ježíšova. Časně z rána v ne
děli velikonoční přišli k hrobu Jeho
zbožné ženy; když tam přišly, uviděly
anděla, který jim řekl: »Nebojte se, neboť
vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován;
není ho tuto, vstalt jest zajisté“ (Mat.
28, 5—6). Anděl nepraví: zde leží, zde
odpočívá, jak se říká, přijdeme-li někde
ku hrobu a tážeme—li se po zemřelém,
ale anděl hned podává důkaz o božství
Ježíše Krista, řka: »Není ho tuto, vstalt

, jest z mrtvých.< Jakou radostí proniknuto
bylo srdce všech těch spravedlivých &
přátel Ježíšových, když uslyšeli zprávu
tuto. Radost tato byla tím větší a úplnější,
vzpomínali—li na hrozné utrpení Spasite—

' shledáme se! Odešli již snad rodičové
naši po Bohu největší dobrodinci, jejich
obětavost, nezištnost, upřímnost bohužel
často teprve tehdy oceňujeme, když jich
již není; již zmizeli dobrodincové naší
duše, kteří nás vyučili ve víře, kteří učili
znáti kde jest pravá cesta, život, pravda,
zachránili snad duši naši od hříchu, byli
příčinou, že jsme se od zlého odvrátili;
i když od nás odešli tito dobrodincové
duše a těla našeho, berou dcposudina
věčnosti vřelé účastenství na našem po
čínání, doprovázejí nás svými modlitbami
na všech našich cestách a prosí Boha,
by nám dal potřebnou sílu a milost a
radují se, je-íi poslední hodinka “naše
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štastná; velebí Boha, s ním se radují,
když řekne Ježíš Kristus: »Pojď, slu—
žebníče věrný, vejdi do radosti věčně!
Ovšem zůstanou zde Opět mnozí na světě,
kteří by ony zesnulé rádi měli u sebe,
ale těšiti je má vědomí. že se s nimi
jednou shledají na věčnosti.

»Zármutek váš obrátí se v radost.
Protož i vy nyní máte sice zármutek,

'ale Opět vás uzřím a radovati se bude
srdce vaše a radosti vaší žádný neodejme
od vás: (Jan 16, 22). Kéž nás tato útěchy
plná slova Kristova povzbudí ku věr

nosti, ku práci, k vytrvalosti v dobrém.
I my vstaneme z mrtvých, pravda tato

_je tedy pro všechny spravedlivé velkou
útěchou, povzbuzením k vytrvalosti, ale
je též hrůzyplnou výstrahou pro hříšníky.

II.

Vstaneme z mrtvých, shledáme se
jednou! Jaká jest obsažena v těchto

slovech výstraha pro všechny. kteří se
“oddávají rozkošem, žijí v přepychu, vy
hledávají slávu lidskou, starají se jen
o věci časné, hledají nebe a blaženost
již zde na světě, k vůli sobě zanedbávají
povinnosti k Bohu a bližnímu. Já jde

jim nade všecko, já, to jest jejich nej—
ldůležitější práce; pečují jen o sebe.

Zde na' světě není žádné stejnosti
(rovnosti) a nemůže také býti, protože i
jí netrpí a nechce Bůh. Obilí není strom,
vlaštovka není vrabec, kůň není pes, pa
horek není nížina. Kdyby nebylo žádné
rozmanitosti v přírodě, kdyby oko naše
vídalo totéž, kdyby ucho naše slýchalo

všude jednostejný zvuk, kdyby všichni
ptáci měli tentyž zpěv, touž podobu,
kdyby všechny květinky, všichni moty
lové stejně byli obarvení, kdyby měly
všechny stromy touž výšku, tytéž listy,
touž kůru, kdyby byla všude táž údolí,
anebo všude stejně pohoří, zajisté byla
_bytato stejnost unavující ; právě tím. že
jest v tomto světě tolik rozmanitostí, je
tím krásnější. Tím, že v této zdánlivě

_nesrovnalosti vládne nejvzorněj ší pořádek,
„tim, že z těch nesčetných milionů tvorstva
každý má vykázáno své určité místo, na
.-němž působí dle vůle a zákona vše
_mohoucího Tvůrce, tím, že každý má se
„přičiniti ve svém kruhu, oboru a k pro—
“Spěchu všeho tvorstva, v tom spočívá :

všechna ta krása Boží, které se tolik
podivujeme.

Týž zákon, který napsal Bůh prstem
svým v přírodě, kde tak přepestrá jest
rozmanitost, platí i o člověku. Mnohý
z lidí povstane, chce tuto zdánlivou ne—
srovnalost urovnati, nechce pracovati o
dobro všeobecné, ku cti a chvále Boží,
ale jen pro sebe chce žití, chce užívati,
dobývati. Písmo svaté klade takovým
výstražný příklad v následujících slovech:
»Viděl jsem bezbožnika, velmi vyvýše—
ného a pozdviženěho jako cedry libanské.
A šel jsem tudy a hle již nebylo ho, a
hledal jsem ho a. není již nalezeno
místo jeho<< (Žalm 36, 36).

Vstaneme z mrtvých, pravda tato
naplňuje' srdce věřícího útěchou a ra
dostí, nebot ví, že kdož jsou věrnými
dítkami a vyznavači víry Kristovy, od
měněni budou slávou věčnou. Táž pravda
jest však nevěřícim a hříšníkům k velké
žalosti, vnitřní hlas jim praví, že za život,
jaký vedou, nezasluhujívěčných radostí,
nebot jejich skutky nevolají po odměně,
ale po trestu. Obávají se vzkříšení, při
němž zjeveny budou jejich špatnosti, od
kryty jejich hanebné podlosti a všechny
hříchy, jichž se "dopustili. Jak rádi by
byli, kdyby jim někdo mohl dokázati, že
jest víra ve věčný život po smrti ne
pravdivou, že je to jen strašák. jehož se
nikdo nemusí báti. Ať dělají hříšníci, co

* chtějí, ať se namáhají, jak mohou, ne
zruši nikdo z nich pravdivost tohoto článku
víry, který praví, vstaneme z mrtvých,
dobří budou odměněni, zlí potrestáni.
Sv. Pavel píše: »Všichni zajisté ukázati
se musíme před soudnou stolici Kristovou,
aby přijal jedenkaždý na těle vlastním,
jakž činil, buďto dobré, nebo zlév (ll. ku
Kor. 5, 10). Jak kdo zde na světě zasel,
taková bude jeho sklizeň. Běda, když
objeví se jako žalobníci ti, kterým dal
někdo špatný příklad, jež svedl k hříchu,
jichž použil za nástroj ku špatnostem,
podvodům, lžím, nevěře; ó běda, když
přijdou andělé a objeví všechny špatnosti.
»A v těch dnech hledati budou lidé smrti
a nenaleznou ji a žádati budou zemříti a.
smrt bude od nich utíkatí< (Zjev. sv. Jana
9, 6). Zachraň Bože jednoho každého z nás,
by nestihl nás tento hrozný osud po smrti!

V Norvéžsku mají následuj ícf krásnou
národní zkazku: Jednoho dne zpívali
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všichni ptáci až do únavý, kdýž tu na
jednou pěnkava zvolala: »Co jest život“?x
Aniž něco pýemýšlela, odpověděla vesele
kukačka: »Zivot jest píseň.<< »Nikoliv,'<<
vykřikl krtek, který vyzdvihl hlavu z díry,
v "níž pracoval, »nikoliv, život jest boj
v tcr'nnostech.<< »Ja mýslíin,<<' vpadla do
toho právě se rozvíjející růže, na níž
seděl motýl, »život jest vývin.<< Motýl,
líbaje růži, pronesl: »Život jest radosti“
Vynejbližším okamžiku vzkřikl krkavec:
»Zivot jest žalost.<<Melancholická mucha
škrabala se v hlavě a'mínila: »Zivot jest
kratičké l'ěto.'<<»Ba, jest nekonečná práce
a “námaha,<< ozval se mravenec, který
nesl stéblo slamý, několikráte delší než
býl-sám. Tu přilětl konipasek a zašvi
tořil: »Život jest žertu Ale v tom oka
mžiku padalý velké krůpěje deště a
hláSUY: »Život je slzavě údolí.< »Všichni
se mýlíte,a křičel orel, který velkolepě
se vznášel široce rozepnutými. křídly-:
»Život je svoboda a síla.a Ale tu začalo
se stmívat a vrabec dal návrh, aby se

debata ukončila, že půjdou všichni spáti.
Noční vánek šveholil mezi stromovím:
»Život je sen.<< Velebně ticho býlo na
venkově i ve městech; začalo se po—
malounku rozednivati, kdesi shasl pravě
pilný student lampu a vzdýchal: »Život
je škola.<< Na ulici kráčeli dva veselí
mladíci, kteří probděli celou noc na ra—
dovánkách a měli následující rozhovor:
»Život jest velké břímě,<< mínil prvý,
kdežto druhý řekl: »Jest marný shon
po štěstí.e Nově zrozený ranní větěrek
však šelestil: »Život jest věčné tajemství.<<
Najednou vyblesklý na východnímnebi
jasnépaprský,ozlacujícevelkolepěmraěna
a vršky domů. Slunce vycházelo a usmí
vající se příroda pravila, anebo zdálo se
aspoň, že chce říci: »Život jest jen za
čátek věčnosti.“

Vstaneme z mrtvých, shledáme se na
věčnosti; jaká jest obsažena útěcha v této
pravdě pro spravedlivě, ale jaká hrozná
výstraha pro hříšníký!

Ignát Z/idnčl.

(Svému ěpasiteli.

U kříže

jala velkou láskou planul,
Cuébo rožjímám, '

co pro lid svůj jsi ugtrpěl,
než na Golgotč stanul!

695 5 léng Ř Dám'jsi sestoupil,
5 těd? r'č'j'SŘŠlCl')končin nebe,

bgs ž břícbu lid svůj ughoupil,
na smrt Ugdal's sám sebe.

3 křížem jsi kráčel na smrt žlou,
již ucbgstali ti lidé,
odbůjní uírg roubači,
žlí Řatane' a židé.

.,

©et; na kříži jsi rožepjat
umíral u bolné muce,

Iadgž břebg krutě žbodalg
Gue nobg, svaté ruce.

& přec jsi náruč otvíral,
bgs vedl nás v svou říši,

bgs ušechg láskou objímat,
až smrt bol duše žtiší.

Č) nejdražší můj Ježíši,
bud' díla ti, cbuála uždána,

necbt' každý s láskou nejčistší
clí Cebe, suébo IqDána!

Alca-ie Kadlddkovd..afv
©' 1. *)

wvó Yo)
* c—z—
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Církvi'svaté a jejím věrným pomáhá vše.
Dle' svatého Hugustinu. —

loba naše jest věru _dobou
' smutnou. A proč by? Vždyť

druhou, o zábavy všeho druhu
-_ jest "až nad 'míru postaráno,
' životní potřeby jsou na snadě,

zjemnělý vkus, výzkumy a vynálezy
všelijaké zpříjemňují život nesčísl—
ným lidem, a přemnozí si ani ži
votních starostí nepřipouštějí. Proč

I _. by tedy byla doba naše smutnou?je
smutnou, neboť v tom jednom nejdůle—
žitějším, vtom, co jedině potřebné jest,
nepokračuje, nýbrž jde zpět, a to jest
v náboženství, ve víře z ní plynoucí
poctivostí a mravnosti. Čím více se množí *
požitky světské, tím více odvádí se lidstvo
od Boha, od radostí jeho, čím více lne
člověk k životu pozemskému, tím méně
pečuje o život věčný. Ak tomu spějí
skoro na celém světě národové křesťanští,
jsouce neústále podněcování všímmožným
způsobem od nepřátel Kristových proti
Kristu, jeho víře a jeho církvi.

Pozorujme jen stav věcí. Není na
světě ani jedné země katolické, kde by
církev beze všech překážek mohla se
svobodně věnovati velikému a vznešeněmu
úkolu svému: ušlechfovati lidstvo a vésti
je ke Kristu. I v zemích, o nichž by se
myslelo,. že jsou v pravdě katolické, staví
se tolik překážek církvi v cestu, že jen
s velikým úsilím může úkol svůj pro—
váděti, vidouc při tom s bolestí, že práce
její nebývá provázená takovými výsledky,
jakých by si přála. A což teprve v zemích,
kde nepřátelé církve dostali veškerou
moc do rukou. Tarn jest-církev porobena,
ožebračena, za škůdkyni a nepřítelkyni
lidstva vyhlášena, a nezbývá mnoho, aby
i krvavě nebyla pronásledována.

Příklad máme na Francii za dob
našich, kde se všecko podniká na zničení
viry svaté & zkázu církve katolické.
A hle, u mnohých nalézá takový stav
obdiv a souhlas. Vždyť prý to také bez
církve jde, vždyť prý se tak krásně a
pohodlně žije bez Boha a víry, neboť
není povinností náboženských, není třeba

smutnou přes to všecko, a velmi :

| sebezapírání ani jiných obětí, člověku
mnohdy nepohOdlných.

Ovšem nějaký čas to jde bez Boha,
; ale ty konce! S hrůzou vidí mnozí tu
i propast, kam se řítí národ zřeknuvší se

Krista aodpadnuvši od církve svaté.
%Neřesti a zločiny nejhorší, které národ
l v jádru jeho ničí, kazí, množí se jako

houby po dešti, život rodinný se ruší,
výchova mládeže jest na scestí, poctivost

ř mizí, šalba a klam panuje, a vše jen se
žene za mamonem a požitky smyslnými.

A tu věru tak mnohým připadá na
mysl bázeň a strach o církev samu,
připadá na mysl otázka, proč Bůh do
pouští takové svízele, v nichž víra svatá,
mravnost křesťanská hyne a církev
smrtelných ran dostává? Mnozí malo
myslní při tom obávajíce se jinde nej
horších věcí. Mnozí zase jsou přísnější
a nejsou spokojeni s tím, že církev hned
své nepřátele nevyobcuje a nevyvrhne
zlůna svého, nýbrž je shovívavá a čeká.

Než to vše jsou myšlenky lidské, Bůh
, má při všem svůj záměr, i zlé musí někdy
] pomáhati k dobrému. A proto k útěše

naší a k posile, k vzpružení naší naděje
a oživení naší pilnosti nebude od místa
uvésti krásné myšlenky velikého světce
a učence svatého biskupa Augustina,
kterak církvi svaté a jejím věrným po—
máhá všecko dobré i zlé k dobrému.
Kristus Pán založiv církev svou, ji nikdy
neopouští, nýbrž vždy s ní a v ní jest,
ji chrání, ji vede, o ni pečuje, proto vše
ve světě pomáhá jí k dobrému, ba i sami
nepřátelé a odštěpenei na to ji slouží.
Sloužit jí pohané jako pole vítězství,
slouží jí bludaři jako kámen zkušebný
přesné čistoty u víře a důvod nepohnuté
moci ; židé j í slouží jako svědkové podání a
odpůrcové dosvědčujícíslávu apravdivost
Nového Zákona. Pohanům otvírá církev
náručí s toužebností lásky, prahnoucí po
rozšíření království Kristova; církev'vy
mítá kacíře, aby obhájila neporušenost
svou, odvrací se od roz'kolníkův a od
štěpenců, jelikož jsouce neposlušni její
vážnosti přestaly býti jejími syny, ona
pokořuje židy bleskem velikosti své, při
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které hasne světlo synagogy, jejíž odpor
a nepřátelství proti církvi, tuto novou
obléká slávou. Církev všechněm zároveň
otvírá bránu spasení &milosti; ona hotova
jest pohany osvěcovati
kacíře nepravosti, pravdivosti, učení, od
štěpence přijímati do lůna svého, jak
mile zatouží po jednotě, i láskou chce
obejmouti židy, pakli by odložili slepotu
svou.

Co se dotyče synů (katolíků), kteří—
by se dali voditi vlivy světa při posuzo
vání víry, a nikoli zásadami svatosti,
ty trpí církev jako slámu žní Páně,
prospěšnou alespoň k zachování dobrého
zrna, až nastane doba očištění.

Ostatně záleží to na vůli každého,
státi se slámou nebo zrnem; proto shovívá
církev potud, pokavádž se nepozvedla
žaloba nebo zjevná zpupnost! Potom
vymítá takové zpronevěřilce, syny nepo
lepšitelné &zavírá před nimi brány milosti.
' A co se stává s vyvrženci? Ti, kdož
vyvrženi jsou pro porušenost mravů
svých, buď se potom navrátí do lůna
mateře své pokáním anebo schváceni
jsouce nezkrocenym pudem, propadnou
neřestem & zkázou svojí budou odstra
šujícím příkladem jinym. .Kdož pak vy
vržení jsou pro blud, buď počnou roz

světlem víry,

tržku, kterouž zkoušena byvá trpělivost
církve, anebo sami se vženou do kacíř
ství, o'slavujícího beždečně moc a slávu
víry naší a poskytujícího nám příležitost
k vlastnímu zdokonalení se. „

Avšak dopouštívá někdy Prozřetel—
nost Boží, že ti lidé zlého srdce vítězí
nad dobry'mi a pobouřivše církev, vyhánějí
ctnostné. Ale tu se chovají služebníci
Boží tiše & trpělivě; oni nezačínají roz—
tržky ani kacířství, a svět nabývá od
nich poučení, jak daleko se má něsti
čistota i obětavost pravy'ch následníků
Ježíše Krista. Očekávají pak vytrvale,
až by se po ukrácení bouří navrátiti mohli
na svá stanoviska v církvi. Nebudou-li
se moci navrátiti, tedy chovají se tiše,
svy'm pronásledovatelům přejíce Spasení
a potvrzujíce činy svy'mi až do smrti
učení církve katolické. Otec pak nebesky
zkoumaje srdce jejich čistě'a planoucí
věrnosti, chystá jim neviditelnou korunu
věčné zásluhy.

A tak tedy není lidí, není příhod,
není událostí, kterých by neráčila pro
zřetelnost Boží užívati k spasení duší a
k zvelebení lidu svého.

Čtěme tyto myšlenky sv. Augustina,
uvažme o nich a potěšíme se.

Buh. llendl.

—-—;'-o—-'(ow—

Stařec a dítě.
tařec se již skloníl —
zanechal nás znova:
všem hodina slední
ponenáhlu bije .. .
Vzpomínek jen po něm
srdce množství chová:
hřával jako slunce —
uštknul jako zmije!

Dceři schvátil otce.
matce urval syna;
jeden jásá štěstím,
druhý ruce spíná;
toho kojil blahem,
jiné žalem dusil;
ale —' pryč je všecko,
ve věky jít' musil . ..

Fi tu malé dítě,
nový rok má vládu:
přemýšlí, jak sřítit'
nesvornosti vadu,
či chce nové boje,
do krve chce drásat?
Chce s mé vlastí domků
Spokojenost střásat! —

Bože, nedej v ruce
nelítostně lídul
Drobuď, kteří dřímou,
do života lásky!
Kéž to nové dítě
je dítětem klidu,
kéž nás všechny sepne
v bohamilé pásky!

Jos. Ai l'laxtimil-Římsky'.“$$$
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.Věčná lampa.
(Pokračování.)

Význam světla ve věčně lampě.
Věčná lampa, která s klenutí k zemi

visí, zapuzuje temnotu a šíří milé světlo
prostorou chrámovou. Toto světlo věčné
lampy jest obrazem věčného světla Kri
stova, jehož přítomnost ve svatostánku
označuje, a k jehožto cti. a slávě svítí.
Ze pak velebná Svátost na oltáři se pře
chovává, proto lampa před oltářem svítí.
Světlem tímto hlásá církev přítomnost
Kristovu ve svatostánku veškerému světu
a zve lidstvo, aby se klanělo Svátosti
oltářní. A jestiť světlo věčné lampy vele—
vhodnym odznakem přítomnosti Kristovy;
neboť Kristus, jenž jest odlesk slávy
Otcovy, světlo ze světla, stejné s Otcem
podstaty, jesti nyní světlo světa. »Já
jsem světlo světa, kdo následuje mne,
nechodí v temnotách, ale bude míti světlo
světa.: »Bylo světlo pravé, které osvěcuje
každého člověka, přicházejícího na tento
svět.cz Ježíš ve Svátosti oltářní, jest naše
spása. Světlo věčné lampy připomíná nám
spásu tuto a spolu nám hlásá, čím nám
Kristus je. Světlo lampy věčné označuje:
1. světlo víry; 2. hvězdu víry; 3. odlesk
věčné slávy. Toto všecko jsou dary Kri—
stovy, které nám připomíná světlo věčné
lampy. 'Vysvětlíme vše stručně a krátce:

1. Světlo víry.
Jako lampa visí s klenutí chrámo

vého, osvěcujíc s vrchu svaty' prostor,
tak i Kristus, sestoupiv s nebe na zem,
svitil jako světlo v temnotách. Víra je
světlem.Kristustoto světlorozsvítilvcírkvi,
jižto sám založil, aby svítilo »všem, kteří
jsou v domě.< Světlo víry má se stále
šířiti, má vždy více národů světlem obla
žiti. Jestit Kristus světlo pravé a věčně,
ale Kristus dává světlo i jiny'm, aby
místo něho a ve jménu jeho šířili světlo
po oboru zemském. Kristus jest prvo
knězem, ktery' místo sebe ustanovuje jiné
kněze. Kristus jest beránek Boží, jenž
snímá hříchy světa, leč Kristus posílá
i učedníky své jako beránky mezi vlky.
Kristus jest věčná skála pravdy, ale praví
i Petrovi, že i on je skála, na níž zbu
dována jest církev Kristova. Lampa věčná
šíři milé a mdlé světlo. Milé jsou i pravdy,

jež nám víra hlásá. Světlo víry neoslňuje,
ono nás nepálí žhavymi paprsky, nevede
nás po bludny'ch a srázny'ch propastech,
jako bludičky vy'myslů lidskych. Vyšší
jakousi slávou, klidným a jemným jasem
ozařuje hlavu naši, osvěcuje cesty života
a rozlévá útěchu & klid v srdce naše.
»Slovo Tvé je světlem nohám my'm, a
osvěcuje všecky cesty mé.:

Ačkoliv světlo věčné temnotu za
plašuje, tak že lze jednotlivé předměty
v chrámu rožeznati, přece nechává chrá
movy' prostor v pološeru. Tak i víra. Ač
víra o všech tajemstvích nás přesvědčivě
vyučuje, nicméně není přece bez tajem
ství, jichž obmezeny'mrozumem dokonale
pochopiti nemůžeme. My žijeme ve víře
a ne vidění. Tajuplné šero zůstává.
A dobře jest našemu pyšnému rozumu,
že se musí podrobiti jhu víry. Tak zůstá—
váme pokorni a spolu i podobni Kristu
ve Svátosti oltářní, jenž se tak hluboko
ponížil, jenž ve Svátosti samoten &Opu
štěn žije, a má dosti na matné záři ne
patrného světla, které sviti k jeho
oslavě v domě Božím.

Světlo věčné lampy 'nezaplašuje ve
škeré temnoty, ale jest nicméně světlo
čisté, které čistým olejem se udržuje.
Jak čisté a svaté je světlo víry! Jak
šlechetní a milí jsou lidé, kteří za světlem
tímto jdou a světlem tím se řídí! Zřídlem
tohoto světa je sám Bůh, jenž jest nejvy'š
svaty'.

2. Hvězda naděje.

Nepatrny' plamének Boží lampy,
který klidně a mile osvěcuje prostor
chrámový, & i tehda sviti, když ve pří
bytcích lidsky'ch světla shasla, jest obra—
zem křesťanské naděje. Naděje naše jest
Kristus. Ont jest hvězdou naděje, která
hřišnikům svítí. Hřích jest poblouzenim
lidským, a ubohy jest hříšník, ktery' se
ubírá pustinou tohoto života. Sešel—li
člověk s pravé cesty; je-li svědomí zra
něno a neklidno, srdce od Boha odvráceno,
rozerváno a zmučeno; tu rozevírá se
před zrakem lidsky'm vždy hlubší propast.
A tu vidíš ve svatyni světlo věčné lampy,
které ve chrámě blikotá a tebe z dálky
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pozdravuje. Spasitel tvůj je spasnou
hvězdou života tvého. Přebyvat' ve svatoě
stánku jako milosrdny Samaritán. Roz—
svítil světlo ve své církvi, aby hlásalo
pomoc a spásu všem zbloudilym. Světlo
lampy vrhá paprsky i na stolici svátosti
pokání (na zpovědnici), kde kněz jest
na místě Božím. Také sem rozlévá světlo
milosrdenství a lásky Kristovy. Tam tě
Kristus volá. Dosti dlouho již na tebe
čekaleam jest Kristus, hvězda naděje.
ktery ti nabízí ztracené blaho a štěstí.
Proč bys ještě váhal?

Jako světlo lampy za jasného dne,
kdy sluncem září, lidskému oku se ztrácí,
ale za to milou záři rozlévá, sotva že
noc nastala, tak i člověk zřídka na Boha
vzpomíná, žije—live štěstí. Teprve když
dostaví s_enehody, a když člověk tem
notou jest obestřen pro mnohá soužení,
potom teprv touží-po světle věčné lampy,
kteréž jediné útěchu pravou poskytuje.
Spasitel jest jed-inou nadějí všech sklíče—
nych. Jsi snad nemocen, Ježíš ve svato
stánku je tvym lékem. Jsi snad zarmoucen,
Ježíš ve svatostánku je tvou naději. Jsi
snad sklíčen a znepokojen, Ježíš ve
svatostánku nabízí ti klid. Zhnusil-li se
ti svět, a všecko, co ve světě jest, kde
jest plno osidel a nástrah, Ježíš ve svato
stánku jest jistou a neklamnou zárukou
lepší budoucnosti; Srdce Ježíšovo ve
Svátosti oltářní jest církvi jeho hvězdou
naděje.

3. Odlesk věčné slávy.

Světlo věčné lampy připomíná nám '
konečně a září do světa nadzemského.
Jako plamen. ke klenutí chrámovému
se nese, a klenutí nejvíce osvěcuje, tak
kvete pouze v nebi pravé blaho naše.
Víra promění se jednou v nazírání, co
nyní doufáme, budeme kdysi požívati,
kříž pak, který zde trpělivé neseme, za
měníme za korunu věčné slávy. Nežli
však vejdeme v život věčny', musíme prve
v pokoře, sebezáporu a mrtveni se po—
evičiti, a daň smrti povinnou zaplatiti.
_Nežli jako dokonalí křesťané zemřeme,
musíme prve odumříti nejenom světu,
nýbrž i samolásce. Potom teprve budeme
zralym ovocem pro zahradu rajskou.
Kdoby netoužil po končinách nadhvězd
nych, kde lesk slávy duši i srdce dokonale

oblaží? Vždyť zde putujeme v temnotě,
co zde zdá se byti dobré, i to není bez
přiměsku trpkosti. Se zbožnym Tobiášem
musíme volati: »Jaká mi radost, sedícímu
ve tmách, a nevidoucímu světla nebe—
ského?<<Avšak nesmíme zapomínati i na
utěšeny výrok andělů: »Buď “dobrémysli,
záhy budeš již uzdraven.<

My všichni přejdeme z temnoty do
jasného světla nebeského, z kříže do
slávy nehynoucí. »Záhy již prohlédneme,
& budeme uzdraveni.<< Nestrachujmež se
přílišné té chvíle, v níž nám světlo tělesné
shasne, a oko naše temnota smrti obe
stře. Kristus, jenž je světlo žijících, je
zároveň i světlo umírajících. Světlo jeho
vlídné a milostné zářiti bude u smrtel
ného lože našeho, aby nám ozářilo temný
most, vedoucí z říše pozemské v říši ne—
beskou. Přichází k loži našemu kněz,
jenž na prsou nese Boha pravého a
živého, »světlo pravé, kteréž se zjevilo
na světec Až veškero světlo pozemské

řshasne, až paprsky slunečné nás více
nezahřejí, až 1 měsíc lesklou záři světla
svého před námi skryje, až veškery
hvězdy zemskych radostí a slasti po—
hasnou, které světlo nám ještě naposledy
zůstane, kteréž nám vzejde, které nám
slast a útěchu do srdce'vleje? Které
světlo zůstane, až všecka světla pozemská
shasnou, ano isvětlo žití našeho? Světlo
božské! Světlo-Ježíše Krista v říši jeho
nebeské! Tam nám Svátost oltářní cestu
ozářila. »Anděl Boží uvedl mne v duchu
na horu velmi vysokou, a ukázal mi
město svaté Jerusalem, kteréž od Boha
sestupovalo s nebe. Bylo naplněno jas
ností Boží, a světlo jeho bylo podobne
drahokamu jako křišťál. -A město nepo
třebuje ani slunce ani měsíce, aby je
osvěcovalo; neboť svítí v něm jasnost
Boží, a svíce jeho jest-Beránek Boží.<<
Kol nás jest pouhé světlo, ano i my sami
jsme světlo, jsme osvícení slávou. »Kristus
přemění tělo ponížení našeho, aby bylo
připodobněno tělu jasnosti jeho.x Se
Svátosti oltářní jest již rouška sňata.
Nyní již netřeba věčné lampy, aby nám
připomínala přítomnost Kristovu a spolu
i povinnost, abychom se Pánu klaněli.
Ve vlastním světle _zírámesvětlo. Jasnost
Boží nás obkličuje, jako kdysi'učedniky
na hoře Tábor. Blaho a spása naše jest
dosažena a dovršena.



Konečně není nemístné. otázka, jak
té slávy „nebeské dosáhneme? Take o
tom poučuje nás věčná lampa. Jako totiž
lampa ve svatyni ke cti a chvále nej—
světější Svátosti nad zemí se vznáší &
hoří, tak máme i my ke cti &chvále Boží
žíti a působiti. Jako lampa shasne, ne
dolévá—lise včas olejem, tak hasne i náš
vnitřní, nábožný život, nedbámc-li o to,
aby byl obnoven & živen hodným přijí—
máním svatých svátostí, modlitbou a
dobrým úmyslem. A jako olej 'v lampě
ohněm se tráví, tak máme i my býti
bohulibou obětí a máme se takřka
v službě Boží ztráviti. Každý katolický
křesťanmá býti duchovní věčnou lampou

111

i zbožným životem, dobrým příkladem, aby
i jiné ke Kristu vábil. Kéž všichni kře
stanéjsou takovými lampami! Doba našc
jest vírjr potřebná. Mnozí jdou kolem
Svatyně, aniž by si všimli lampý věčně,
visící před oltářem, tím méně dbají ohně
božského Srdce, který uvnitř oltáře hoří,
a nevšímají si tiché slávy a velebnosti,
která z oltáře Vývírá. Jsou netečni ke
Svatosti oltářní. Chceme tedý mý tím
horlivěji Pánu sloužiti! ' Chceme zde
Spasitele hledati, jemu sloužiti, aby'
chom kdysi jako lampa věčná mohli
hořeti a svítiti před trů'nem jeho slávy
a velebnosti.

(r. d.)

Srdci
Když tak zírám okem duše

v uplynulé. léta svá,
derou Se mně bolné vzdecby
& smutná jest duše má.

Život celý mám vždy v hrsti,
zřím jej jasně v duši mě,

v němž vidím své hříchy — zlosti,
kteréž zbodly, Pane, srdce Tvé.

V duši mě se tíseň vzmáhá

a nepřítel skolí ze všech stran.

0, smiluj se, Srdce Páně,
& propůjč mně Tvoji zbraň,

Páně
Propůjč času ku pokání,
buď vždy mojí podporou,“
uděl milost slitování,

dejž -mně. pravou pokoru.

Popi'ej síly mdlému tělu.
jenž znáš jeho křehkosti,
já pak budu oslavovat
jméno Tvoje v pokoře a z vděčnosti.

Upřímný slib Tobě činím,
bych vyprosil z nebe ctnost.
ze hříchů svých' nechť se viním,
pokora buď u mne denní host.

Škola Tvoje jest mně milá,
nade všecko vzdělání i umění,

ona — jediná to byla,
v níž uslyšel jsem hlasu Tvého volání. Rolnický syn.
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Život křesťanů v prvních třech stoletích.
Píše člen představenstva dieccsního konviktu v Mladé Boleslavi (Č. d.)

Prašivé ovce

Církev katolická sluje proto »svatác,
že chová v sobě plnost pravdy a pro
středky, jež člověka posvěcují, a protože
bezčetní z jejich dítek těmito milostmi
v plnění jejich přikázání se stali sva—
ty'mi, ba k vrcholu svatosti se povznesli.
Vedou-li katolíci špatny' život, nečiní tak,
protože jsou katolíky, nybrž třebas byli
katolíky. Protestanté vztahují slova Páně:
»Dobry strom nemůže zlého ovoce nésti;
po ovoci jejich poznáte jee na katolickou
církev, poukazujíce na mnohé, neřestem
oddané katolíky, tedy na špatné ovoce.
Je-li jablko ,na stromě červem nakaženo,
anebo zahryzne-li se vosa do jablka, je
snad tím strom vinen? — Jako tedy
jsou dnes špatní katolíci proto, že ne
žijí dle nauk svého svatého náboženství
a neužívají milostí jeho, tak byli také
v prvních stoletích vlažní a špatní kře
sťané, nahnilé ovoce na zdravém stromě.
Neboť církev bojující skládá se přece jen
z lidí a nikoli z andělů. Že však také
v dávné církvi smísily se plevy s pšenici,
tomu můžem se tím méně diviti, před
stavíme-li si nebezpečí, jimiž první kře
sťané byli obklopeni. Veškeré jejich okolí,
takořka vzduch byl pohansky'; kamkoliv
pohlédneme, všude lákadla, ve veřejném
životě, jak doma tak v rodině. Obchodník.
učitel, umělec byl ihned na holičkách,
jakmile _se rozneslo, že jest křesťanem.
Prstem ukazovalo se na dámu, jež ne
navštěvovala již divadla, kde oplzlé
kusy nejnižší smysanSt dráždily. Všecky
slavnosti, všecky veřejné svátky byly
spojeny s modloslužbou, na nichž křesťan
účast bráti nesměl, a přece„ na příklad
jako úředník byl nucen při nich_se obje—
viti. Ve školách, lázních, jež Rímanům
potřebou se staly, na ulicích, všude byla
neřest slovem i příkladem hlásána. Vy
puklo-li pak dokonce nějaké pronásledo
váni, kdy ztráta veškerého jmění,- žalář,
mučidla a krvavá smrt mučednická otce
neb matku rodiny, kteří svou víru vy—
znali, očekávala — jaké tu bylo třeba
síly duševní, jaké hrdi-nnosti, by raději
všeho se zbavili, nežli víru zapřeli!

Není tedy divu, že byli tehdá kře
stane, kteří, jak jisty' nápis praví, duchu
času holdujice »mezi křesťany křesťany
a mezi pohany pohany byli,< že byli
křesťanští malíři a sochaři, kteří též
modly zhotovovali a prodávali, nač si
Tertullian trpce stěžuje; není divu, dal-li
se nově obráceny od svých starych přátel
a známých opět do divadla vylákati,
brali-li podíl státní úřednícinebo důstojníci
na slavnostních průvodech o slavnostech
bohů, by nepozbyli svého úřadu a místa

A ještě méně smíme se diviti tomu,
že při vypuknutí nějakého pronásledování
snažili se mnozí křesťané vyhnouti se
veřejnému vyznání své víry a že jiní
v strašných mukách vytrvalosti pozbyvše,
modlám obětovali. Byť sebe více bylo
v oněch dobách zářících vzorů podivu
hodné zbožnosti a vznešené obětavosti,
přec nebyl vedle všeho toho světla ne
dostatek stínu, vedle reků bázlivců, vedle
slavných vyznavačův a krvosvědků slaby'ch
duší, které víru svou zapřely, jakmile
to pochopové vážně vzali a je vlekli
k mučidlům.

Církev Boží těšila se asi od 40 roků
jistému pokoji. Císař Alexander Severus
(222 až 235) dal dokonce postaviti ve své
domáci svatyni vedle jinych obrazův i
obraz Spasitele; císař Filip Arab (244 až
259) projevoval ku křesťanům takovou
přízeň, že měli za to, že on sám jest
křesťanem! Tu však vstoupil na římsky'
trůn císař Decius (249 až 251), jenž
ihned znova roznítil plamen pronásledo
vání. Všech místodržících říše římské
došel rozkaz, by křesťany vyzvali ná—
boženství své opUStiti a bohům obětovati.
Nepovolni měli k tomu by'ti mučidly do
nuceni. Uřady provedly všude rozkaz
císařův s největší přísnosti; úředníkům,
kteří se zdáli liknavy'mi, bylo nejpří
snějšími tresty pohroženo.

Tu dožila se církev té bolesti, že
musila na to patřiti, kterak mnozi ve
víře kolísají, se přetvařují anebo dokonce
ji ztrácejí. Dílem z bázně před mučením,
dílem lichocením svedení, ba dílem i
z lehkomyslnosti zapírali Spasitele, sy
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. pali modlám kadidlo a jedli z obětního
masa. Takové zbloudilé ovečky sluly
»padlía (lapsi). Následující obrázky mají
nám různé druhy padlých k naší vystraze
vypodoanL

Před soudcem Orosiem stál té doby
křesťan Rutilius, ze vznešené římské ro

' diny; měl Krista zapříti a státním bohům
obětovati. Ten však prohlásil rozhodně:
»Neučiním ani toho, ani onoho!<< Tu

' však rozkázal soudce jej svléci a důt—
kami, na nichž olověné kuličky zvící ža—
ludu připevněny byly, zbičovati. Rutilus
zbledl. Soudce postřehnuv to, oslovil ho
posměšně: »Ty zdáš se míti strach před
trestem; hle, rány důtkami jsou jen po—
čátek hroznějších muk, budeš-li se zdrá
hati vůle božského císaře poslechnoutila

»Slíbil jsem Kristu věrností<< od
větil Rutilius.

»Ty musíš věrným zůstati císaři a
ho uposlechnouti,<< pravil Orosius; »císař
má moc nad tvy'm životem; proto zachraň
si ho a obětuj bohůmía

Tu zazněl jakysi hlas z množství
diváků: »Kdo mne vyzná před lidmi,
toho vyznám já před Otcem svy'm, ktery'ž
jest v nebesíchía (Kat. 10, 37). Rutilius

' zbledl znova. I on znal tato slova bož
ského Spasitele, jež mu byla zde od
nějakého křesťanského spolubratra na
výstrahu připomenuta. .

Soudce neustával jej k zapření víry
přemlouvati. Rutilius kolísal. Zivot byl
tak krásny, byl bohat, měl vážnost u lidu;
zde lákalo ho zachování života, tam
děsil jej trest, jímž mu pohrozili; mohl
pozemský život zachovati — ztratil by

—však život věčny'! Bojoval těžký boj!
_ Tu rozkázal soudce pochOpům: »Vy

konejte uloženy trest — a pak válejte
' rozdrásané tělo po skelných střepináchk
, Pochopové chopili se své oběti. »7,a

držteía zvolal chvěje se Rutilus, »chci...<<
, »Chceš tedy obětovatiíh vskočil mu

radostně soudce do řeči; »myšlenku tu
vnukli ti bohovela I zavedl liutílía k oltáři
válečného boha Marta, jenž k tomu cíli

' v soudní síni byl postaven. Odpadly
„křesťan třesoucím'se krokem blížil se
' k oltáři, skloníl před mrtvou modlou
:.hlavu &přinesl předepsanou obět, kterou
\Íf'mu pohansky' obětník tam stojící podal
“f=—církev Boží oplakávala jednu ztra—
ý'cenou duši.

škola B. s. P. 1909.

»Jsi svoboden,<<promluvil nyní soudce
k Rutiliovi, »miláček bohův & přítel
císařůvíc _

»A Jidášíx zvolal opět hlas nezná
mého ze středu diváků

V téže době byla Blandína,1) krásná,
mladá dívka, od pohanů polapena a na
forum před soudnou stolici přivlečena.
»Jestkřesťankou,a žalovali pohané; »vi—
dčli jsme ji, ana se znamenala znamením,
na němž Bůh křesťanů zemřelí“ (Zna—
mení svatého kříže.)

»Jsi křesťankouťh otázal se soudce
mladé dívky. Tato odpověděla: »Neza-_
pírám toho!“

Soudce poukázal na mládí a půvab
této dívky, snaže se ji slovy lichotivymi
od víry odvrátití. »Pomysli,<<promlouval
k ní slovy něžnymi, »na své mládí;
dlouhy, vesely život tě očekává, zapřeš—li
Krista; zachovej si krásu svého těla,
kterou ti bohové propůjčili; nedovol ji
zohyzditi útrapami mučidel, jichž bych
použiti musil, kdybys ve své tvrdošíjnosti
setrvalala

Blandína byla ohromena, zastrašena;
lpělat' s živosti mládí vlastní na životě!
Soudce zpozorovav její váhavost, pro—
mluvil k ní : »Nasyp kadidla na obětní
uhlí naší nejvznešenější bohyni Venuši;
nikdo otom nezví ; ty však vyplníš vůli
císařovu a zachráníš život, zdraví a krásu !<<

Ubohá dívka lákavým představám
pohanského soudce podlehla; stranou
stála socha Venušina, socha pohanského
božstva smyslné lásky; před ní nalézala
se nádoba s řeřavym uhlím. Blandína
chopila se zlaté lžíce jí soudcem podané,
nabrala kadidlo a vsypala je na oheň.
Obláčky dymu- vystupovaly a zahalily
obraz božství ——smutně odvrátil se anděl
strážný od padlé.

Plaše se ohlížejíc, opouštěla Blandína
soudní síň; snad jí žádný z křesťanů ne
spatřil, takže její odpadnutí zůstalo uta—
jeno. Následujícího dne přišla do shro—
máždění křesťanů, chtějíc se súčastniti
služeb Božích, třebas že víru zapřela;
biskup Fabian sloužil mši svatou. Po
evangeliu zvedl se se svého sedadla a
promluvil ku shromážděnym slova života
věčného. Napomínal, varoval a prosil, by
ve víře stálými setrvali; mluvil 0 od

') Tak vypravuje sv. Cyprián.
8
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a připomenul slova Ježíšova: »Kdo mne
vyznat před lidmi, toho vyznam ijá před
Otcem svým, kterýž jest v nebesícha
(Mat. 10, 32) a slova sv. Pavla: »Ne—
můžete kalich Páně píti a kalich ďábla;
nebot kdo nehodné jí & nehodné pije,
vinen bude krví Páněc (I. Kor. 11, 27).

Při přijímání odvažíla se i Blandina
"k oltáři se přiblížiti, by svatý chléb při—
.jala. Tu však ukázalo se hrozným způ—

šk—šlš

Jos. AL. VLASTIMIL-ŘÍMSKÝ :

sobem, že Pan se odvrací, je—lizapřen.
Blandina požila svatou hostii ——pokrm
však obrátil se jí v jed! Mocné chvění
zachvátilo dívku a se slovy: »Já jsem
zapřela Kristal“ klesla mrtva k zemi.

Křesťané byli ohromeni tímto oči—
vidným trestem Božím; mnohým byl
tento odstrašující případ výstrahou, u
mnohých upevnil jižjiž kolísající víru.

(P. d.)**
Ját jsem!

Zástup vojska v plné zbroji,fariseů mocný řad,
Spasiteli úklad strojí,
promýšlejí napořád.

Zrádce našli, zaplesají
obílení hrobově:
v tichu, ve lsti všechno tají
v zlobě hříšné, ve nové.

Vyčekají noc až tichá
rozhostí se v okolí:
v noc se skrýva bídná pýcha,
tmavou nocí zapolí . . .

Hle, tu Odpůrce jich Velký __
pouta sem a řetězy! —
Dotůčku tok žasne mělký:
„Lidstvo! Spěješ v zámezílu

S Ježíšových retů plyne:
.;Koho, bratři, hledáte? —
Plch, kdy zloba lidská mine...
na mne zbraň svou zvedátePH —

„'Jáť jsem, Ježíš z Hazaletaí" —
padá zástup žoldnéřů,
padá červů hříchu četa,
otrok bídných haléřů . ..

Třikrát táže se — a padá —
k poutům Dán se nabízí —
Dokázal moc; lásky vláda
má se skvěti přeryzí!

Doutcj, červe, poutej Pána...
Zapomínáš, zběsilý,
že ti síla, milost dána,
abys vášně přesily

poutal, krotil jako hada,
jehož jed tě umoří?
Pouta v ruce Páně klada
běs tvůj, pak snad vyhoří? -—

Zel, vše marné . . . Moc Tvá, Dane,
nenutí, jimž vůli's dal — — —
a přec Tvá se Vůle stane,
i když tvor Tě zaprodal!

Ze však láska Tvoje marna
u zástupů zbloudilých,
že Tvé lásky činnost zdárná,
oheň její v srdcích ztich',

že Tě, Kriste, nezná mnohý,
nepřemýšlí o Tobě,
raděj bloudí, přeubohý,
různých vášní v porobě,

že Tvou lásku nechápají,
její síly, plápolu
raděj jed, jež vášeň tají,
hledají si v zápolu,

cizince, že v Tobě vidí,
zaslepeni mrákotou —
ten jen po požitcích slídí,
ten se živí lakotou —

hřích je těžký, Spasiteli..
I\ozžehni jim v srdcích jas!
„]át jsem!" rci, by zástup celý
v pokoře k Tvým nohám zas

v nicotě své padl, želel —
zač jsi krev svou vyccdil..
„jáf jsem!“ Bůh a Clověk velel:
vžij se bratře do těch chvil!—--“W
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Velká přípověd božského Srdce Ježíšova.
Potěšující novina křesťanskému lidu.

Dle P. Jos. Háttemchwillera S. J. podává P. Em. Kubíček S. J. (Č. d.)

4. Jak dlužno veliké přípovědi
rozuměti?

Abychom došli milosti dobré smrti,
je třeba dobře konati milostnou novenu;
abychom ji dobře konali. je třeba velké
přípovědí dobře rozuměti. Nuže, jaký jest
pravý smysl naší přípovědi? Rozdělme
si ji na tři části!

V první části jest určena pod—
mínka, slíbené milosti. Přípověď jest
dána »všem, kteří deVět měsíců po
sobě hodně přijímají, a "sice vždy
v první páteka.

Tedy nic více anic méně se nežádá,
než devětkrát v devíti měsících hodně
a zbožně přijmouti nejsvětější Svátost
oltářní. »Hodně a zbožně,o< t. j. ve stavu
posvěcující milosti po dobré přípravě a
a s dikuěiněním, jakož i s pevnou vůlí
budoucn'ě žíti dle zásad sv. víry. Ostatně
se to rozumí samo sebou; neboť Pán
Bůh neodměňuje hříchu, nýbrž dobré.
Jest nám tu předsevzetí ve zpovědi uěi—'
něná dotvrditi a zpečetíti sv. přijímáním.

_Kdo tudíž se nevynasnaží při sv. přijímání
“vprvní pátky míti poněkud více pobož
nosti, než zrovna je třeba k hodnému
sv. přijímání, ten sotva si může učiniti
naděje na zvláštní důkazy lásky bož
ského Srdce. Kdo by pak chtěl těchto
devíti pátků zneužití k tomu, aby potom
tím volněji hověl svým vášním, a při
tom by doufal, že konečně, přece bude
zachráněn, ten by se prohřešil hříchem
proti Duchu sv. a svolával by na

'sebe ne přízeň, ale Boží soud.
_ Dále jest dlužno Tělo Páně přijmouti
_"na ten úmysl, abychom vynahradili spá
_“chanéurážky svoje i jiných, a tím abychom
],hněv Boží usmířili. Tedy naše svaté
přijímání budiž obětováno na usmí
eřenou Sluší se tuto podmínku připo
menouti, třebas že není vyslovena ve

„;rvelké přípovědi, proto, že jí vyžaduje
, poměr prvního pátku k pobožnosti bož—

ského Sřdce. Jako totiž svátek božského
)*“Srdce má účelem zadost mu činiti za
,Všechny neuctivosti a urážky v oktávě
ý';»BožíhoTěla od lidí vlažných a špatných

způsobené — tak i první pátek každého
měsíce vůbec jest dle úmyslu Spasitelova
dnem smírným za jiný podobný nevděk.
Tím, že hodně přijímáme v tento den
a odprošujeme božské Srdce,ěiníme mu
zadost za všechny urážky, kterých se mu
dostává'vždy a všude, zvláště od těch,
již jsou mu povinni zvláštním dikem.
To jsou zejména oni, již jsou Pánu po

' svěcení a častěji ho přijímají v nejsvětější
Svátosti, ale právě důkazy jeho zvláštní
lásky splácejí chladem a lhostejnosti.
Proto také bl. Markéta nejen sama věrně
slavila první pátek tímto způsobem,
nýbrž doporučovala jej velmi důtkliyě.
Tak na př. píše jisté horlivé ctitelkyni
božského Srdce: »Kdož zvláštním způ
sobem uctívati chce nejsvětější Srdce,
at ši vyvolí první pátek každého měsíce,
aby mu tím prokázal zvláštní důkaz úcty,
a sice tím, jak to dá každému vnitřní
pobožnostx (List 49., sv. 2., str. 132)
»Zádáte-li si býti počítána mezi jeho
přátele, přistupujte v první pátek ke stolu
Páně s úmyslem se mu zasvětit, obětujte
se mu ve sv. přijímání docela & po sv.
přijímání zasvětte se mu s předsevzetím,
že budete nejen sama prokazovati mu
lásku, úctu a čest, nýbrž také jiné k tomu
nabádati, pokud jest možno: všechno to
tak, jak yám to vnukne Hospodin.<<(List
27., sv. 2., str. 90.) Návod tento pak
Markéta odůvodňuje takto: »Božský Spa
sitel poručil mi, abych přistupovala ke
stolu Páně o prvním pátku každého
měsíce, abych tím napravovala — pokud
jsem s to — všechny urážky, kterými
byl Pán v nejsv. Svátosti zneuctěn v mi—
nulém měsíci. <<(Autobiogr., sv. 2., str. 382)

Jak se tedy zdá, Spasitel dosvědčuje
slíbenými milostmi za sv. přijímání o
prvních devíti pátcich své zalíbení nad
slavností prvních pátků vůbec, a zároveň
dává vhodný prostředek, kterým by se co
nejvíce rozšířila. Ze pak význačnou
známkou této pobožnosti je smír a zadost;
činění, vybízí to znova věřící, aby přijal-i
s největší bedlivostí velebnou Svátost..
Neboť cokoliv se nabízí druhému na

B*
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usmířenou, dlužno vykonati tak, aby se
usmířovaný skutečně radoval nad tím,
a takto byl odškodněn za to, v čem mu
jiní ubrali v povinné úctě.

Konečně se žádá, aby bylo Tělo
Páně přijato v první pátek po sobě
jdoucích devíti měsíců. Protonelze
nikterak přeložiti sv. přijímání na jiný
den, na př. na neděli nebo jiný pátek.
Církevní vrchnost může sice tak učiniti,
na př. běží-li o získání odpustkův. Ale
vzhledem k této Věci církev nemůže
změniti ani nejmenší podmínky; neboť
tato milost, jako všechny jiné nám známé
za soukromýchzjevení, nejsou ze vše
obecného pokladu církve, a tudíž církvi
nelze tu nic měniti. Rovněž není volno
přetrhnouti řadu prvních 9 pátků.
Kdo bý tedy na př. nemohl novenu
dokončiti pro nemoc, tomu nezbývá nic
jiného, než znova začíti. Proč? Zde totiž
neběží o takové přikázání, jež váže všechny
a při němž proto bylo by možno uplatniti
zásadu, že Bůh nežádá nic nemožného.
On vskutku toho nežádá, ale z jiných
důvodů. Kdo totiž o prvním pátku ne—
přijímá, nehřeší ani v tom ne_:menším,
a kdo přijímá, neplní tím ně aké po
vinnosti, nýbrž koná skutek, jenž jest
nad povinnost.

Ale něco jiného jest, padne—líprvní
pátek na Veliký pátek. Na př. někdo bý
novenu začal v březnu a v dubnu byl
by první pátek zároveň Velkým pátkem,
nechť docela klidně přeskočí duben a
koná novenu dále v květnu. Podmínka
totiž, kterou Spasitel ustanovil, jest jen
toho smyslu: »Nechť přijmou tělo Páně
v první pátek souvislých devíti měsíců,
t.j.v takový pátek, kdyjsem dovolil
přijímati.<< Avšak na Velký pátek při
jímati Spasitel zapovědělústy cirkve svaté.

Ovšem nutno též uznati, že někdy
je těžko jak Věřícím tak duchovnímu
správci přijímati a udíleti ve všední
den svaté svátosti. Však což není Spasitel
pánem svých milostí, a nelze mu jich
rozdávati, kdy, jak a komu chce? Zajisté!
Předvídal všechny obtíže, a snad dokonce
je částečně i zamýšlel; nebot“ odměňuje
rád právě horlivost spojenou s obtížemi
a obětmi. Ostatně možno všechny obtíže
při dobré vůli, jak zkušenost uči, v četných
případech překonati, jen jsme-li pře
svědčeni o velikosti nabízené milosti.

Co všechno člověk často obětuje, jen aby
nabyl zdraví nebo majetku! Proč jen jest
nám vždy všechno těžké, jde-li o spásu
duše?

V druhém, dílu přípovědi je za svaté
přijímání slíbena milost dobré smrti,
t. j. smrt ve. stavu posvěčující milosti
nejprve & přímo těm, kteří by jinak
zemřeli v těžkém hříchu. Spasitel sice si
žádá, aby sobě zcela získal duše svých
ctitelů novenou devíti sv. přijímání, přeje
si, aby častější sv. přijímání bylo začátkem
nového, jemu posvěceného života, aby ti,
kteří tuto pobožnost konají, častěji při
jímávali tělo Páně, v tom zvyku aby
vytrvali a takto po celý svůj život usmí—
řovali spáchané křivdy. Avšak jest možno
— vždyt lidská křehkost je tak veliká! _—
že někdo ve své horlivosti ochabne, že
znova do těžkých hříchův upadne, ba
delší dobu v nich setrvá, a tak uvede se
v nebezpečí věčné záhuby. A právě nad
takovými Spasitel slibuje se smilovati,
poněvadž kdysi potěšili jeho Srdce po
božnosti devíti smírných přijímání. Věru
nebudou na věky zavržení, ale' dojdou
před smrtí ztracené milosti upřímným
obrácením. Toť nejbližší smysl Spa—

“sitelových slov: »Všem, kteří devět měsíců
po sobě přijímají v první pátek, moje
všemohoucí Láska dá milostikajícného
koncea (la grace finale de la pénitence);
>>pénitence<<jest »pokáníx nebo »Obrá
cení.<<

Hle, jak vhodná jest naše přípověď
jako stavební kámen k velké budově
úcty k božskému Srdci, jejíž předním
účelem jest dle listu bl. Markéty : »Zničiti
říši satanovu, mnohýmamnohým znova
dáti život, zachovati je jisté záhuby a
z drápů satanových vytrhnoutia (list 98,
106, 114, 117), »četným neVděčným &
nevěříeím srdcím, jež by jinak propadly
peklu, místo trestající spravedlnosti pro
kázati milosrdenstvía (list 54).

Také následující slova Spasitelova:
»Nezemrou v mé nemilosti<< týkají se
zřetelně těch, kteří již nemilosti propadli.
Tato slova zřejmějivysvětlují předcházející
slib: »Hříšníci dojdou milosti, a to ne
jakékoliv, nýbrž účinné, s níž nejen
by se mohli obrátiti, nýbrž se skutečně
obrátí a ve které skonaji blaženě v Pánua

Proto také Kristus Pán neoznačuje
své přípovědi jako skutek obyčejné ště



drosti, nýbrž jako vítězství své lásky, ha
jako důkaz nekonečného milosrdenství
a-všemohoucí lásky. Neboťjen ne
konečnému milosrdenství jest vlastni
»vždycky se smilovávati a šetřitia (srov.
církevní modlitbu), a čím těžší jest od—
puštěná vina, tím jasněji září milosrdenství
Boží.Právě tak se ukazuje všemohouc
nost lásky tam, kde láskou dlužno od
straniti tvorům nepřekonatelné překážky.
Takového milosrdenství však spravedliví
nepotřebují — nebot jim není třeba se
obrátiti — jest však potřebno hříšníkům
aspoň některým, kteří byli dříve horliví.
a mnoho milostí zneužili. Neboť takoví,
jak zkušenost uči, jsou často zcela za—!
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zjevení »— tedy také naše — věříme jen
věrou lidskou. Dále dle svědectvíapo
štola národů neni nikdo dokonale jist,
že jest ve stavu posvěcující milosti, tedy
také ne, že tělo Páně hodně přijal.
Konečně ještě méně možno tvrdíti s ne
omylnou jistotou, že jsme měli takové
vnitřní smýšlení, kterého Se žádá, aby
bylo sv. přijímání smírným. Proto vždy
ještě jest dosti důvodů pečovati o svou
spásu »s bázní a třesenímc. (Phil.2,12.)

Konečně třetí díl velké přípovědi:
»Nezemrou-v mé nemilosti a (proto také
ne) bez svátostí; jest úzce spojen s dílem

: předcházejícím; jest vlastně jen logický

tvrzelí, a aby jejich srdce bylo dojato, ;
je třeba pravého zázraku milosti. A že
Spasitel chce takový zázrak vykonati,
za skutek sám o sobě tak nepatrný, jako
jest devět svatých přijímání smirných,
v pravdě musí býti nazváno »nesmírným,
nekonečným milosrdenstvím.<<

Ale veliká přípověď se týká také
spravedlivých, třebasžejen nepřímo.
Větší dil totiž věřících, kteří konají po
božnost devíti pátků, setrvají na započaté
dráze a zůstanou věrnými Srdci Ježíšovu
a porostou čím dál tím víc v milosti a
lásce. Rovněž tyto dobré duše zemrou
v milosti pro velkou přípověď,t.j. dojdou
vytrvalosti v dobrém až do konce.
Přípověď se tudíž vyplní na nich lepším
a vyšším způsobem. Neboť mnohem větší
milost jest nehrániti se hříchu až- do
konce života, než ujíti věčné záhubě
teprve v poslední čas. Bohoslovci nazývají“
vytrvalost'až do konce »veliký dar milosti
Boží<<,poněvadž není jen jedinou milostí,
nýbrž je to dlouhý zlatý řetěz milostí.
který jako skvost z nebe zdobí duši již
na tomto světě.

Ale tu by se někdo tázal: »Neod
poruje to, co bylo dosud řečeno, učení
církevnímu? Vždyť církevní sněm trident—
ský rozhodl, že nikomu neni dovoleno
tvrditi ,s bezpodmínečnou a neomylnou
jistotouů že dojde daru vytrvalosti až do
konce, leč by to věděl ze zvláštního zje
vení.“ (Zasedání 6, kap. 13 a 16.) Tomu
se odpoví takto: Níkterak! Ikdyby totiž
někdo slavil s největší, pokud možno,
pobožnosti devět pátků, nelze mu s na—
prostou a neomylnou jistotou t_vrditi, že
bude spasen. Předně ve všechna soukromá

důsledek předešlého. Podmět je týž v obou
dílech, a jelikož druhý díl, jak bylo do—
loženo, týká se přímo, a na prvém místě
těch, již po vykonané noveně upadli do
těžkého hříchu, tedy také iv třetím díle
se slibuji nejprve hříšníkům, pak také
spravedlivýmřádně a potřebné pro
středky k ospravedlnění, tj při
jetí svatých svátostí.

Pán Bůh totiž si nikdy neodporuje,
&proto také všechny své milosti rozdává
dle pořádkua řádu, který sám byl usta
novil. Dle toho řádu však obyčejným
pramenem milosti jsou jen sv. svátosti.
Tak svátost pokání, všeobecně řečeno,
jest všem křesťanům potřebna, aby došli
odpuštění hříchů po křtu spáchaných.
Kdyby však někomu nebylo lze se zpo—
vídati, jest ještě poslední pomazání,
jež ho ospravedlňuje, vzbudil—li aspoň
nedokonalou lítost. Ovšem jest možno
také mimo zpověď odpuštění hříchů dojíti,
totiž po dokonalé lítosti; ale v každé
dokonalé lítosti jest nezbytně zahrnuto
předsevzetí, pokud možno, se zpovídati.
Mimo to u četných hříšníků sešedivělých
nelze tak snadno hned dokonalou lítost
předpokládati. Tomuto oddílu přípovědi
dlužno tedy takto rozuměti: »Mnohým
hříšníkům, kteří by jinak zemřeli v ne
milosti a zahynuli, pošlu svého kněze,
a sice jedině pro učiněnou přípověď, aby
jim sňal balvan hříchů ze srdce.“

Tím však nikterak řečeno, že by
všichni, již vykonali pobožnost devíti
pátků, musili vskutku také přijmouti
svátosti umírajících, jak mnozí se ne
správně domýšlejí. Proto také následující
námitka často opakovaná proti naší noveně
odpadá sama sebou: Jest prý nemožno,
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ab ,' byla velká přípověď pravou, poně
vadž mnohé zbožné osoby zemřely bez
svátosti umírajících, a právě takové, jež
více než kdo jiný měly právo, aby se
přípověd' vyplnila. Ovšem nelze popírati,
že mnozí takoví zemřeli bez svátosti
umírajících, ale námitka má zcela ne
správný předpoklad. Jak již jednou bylo
řečeno: Naší přípovědi je spravedlivým
slíbena vytrvalost, hříšníkům před smrtí
milost pravého pokání, a proto také
k pravému pokání ustanovené prostředky
obyčejné: svatá zpověď nebo poslední
pomazání,jestlipotřebnojich přijati,
&možno-li to po lidsku.

Této poslední podmínkyr žádá také
účel naší připovědi. Takovým, kteří se
na konci svého života jen ze slabostí
dopustili těžkého hříchu, jinak však byli
živi-zbožně a častěji dokonalou lítost
vzbuzovali, je snadno dokonalou lítostí
se zachrániti; proto nikterak nelze to
uvésti jako důvod proti naší přípovědi,
jestliže právě tito při smrti jsou zbaven-i
kněžské pomoci. Právě tak — jak se
samo sebou rozumí — nikdo nemá práva
na kněžskou pomoc pro velkou pří

' pověď, jestliže umírá za mimoobyčejných
. poměrů, na příklad skoná-li v okamžiku,
jsa mrtvicí raněn nebo překvapen-li je
smrtí na poušti, na moři atd. O těchto
mimořádných případech přípověďnemluví,
hříšníkům pak se dostane v těchto pří
padech milosti mimořádným prostředkem,
totiž dokonalou lítostí.

Není zajisté třeba tu dovozovati, že
spravedliví nejsou ani tu skráceni. Neboť
jestliže Pán ušetřuje některé ctitele svého
nejsvětějšího Srdce hořkosti a pokušení
posledni hodinky náhlou smrti, pak věru
nelze nikterak pochybovati, že jim vy
nahradi neviditelným způsobem, co by
mu jinak způsobily viditelné úkony svá
tosti umírajících. Ostatně lze nám s dobrým
svědomím říci,.že obyčejně spravedliví
(kteří totiž novenu dobře konali) nejsou
nikterak zbaveni útěchy svátosti umíra—
jících. Vždyto to prosili Boha v_noveně;
a jestliže Pán vůbec rád vyslýchává mo—
dlitby svých spravedlivých, pak zvláště
takovou modlitbu, jako je devět svatých
přijímání smírných, modlitbu jemu tak
milou a s takovou stálosti konanou. Nad
to je dosti příkladů, že byli tito zbožní
ctitelé božského Srdce nápadným způ
sobem buďto uchráněni náhlé, nepři
právené smrti, nebo byli ve své nemoci
nápadně, ba skoro zázračně zaopatření
svátostmi umirajících.

Ostatně ať již věrní přátelé Srdce
Ježíšova přijmou svátosti umírajících nebo
nepřijmou, toť jisto, že se vyplní na nich
zvláště útěchyplné ujištění na konci naší
přípovědi, že »jeho Srdce bude jim v po—
sledním okamžiku jistým útočištěm. “ Vždyť
za živa žili v jeho Srdci; proto ve smrti
totéž Srdce bude jim bezpečným člunem,
který je dopraví skrze příboje smrtelných
úzkostí na břeh blažené věčnosti.

(P. d.)

Obrázky z Katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER

Vll. Malomocenství a spavost.
Píše P. Schroder, missionář v Togo.

Před několika týhodny přišel jsem
v naší škole na věc velmi nemilou. Jeden
ze starších chlapců mi oznamoval: »Vilém
v první třídě má malomocenstvh Tato
zpráva byla mi tim nepříjemnější, ježto
jmenovaný chlapec byl žákem cvičné školy
při semináři, která právě byla zřízena.
Tázal jsem se ho. zda ještě víc malo
mocných jest ve škole. Jmenoval mi
několik jmen svých spolužákův, o kterých

se domníval, že jsou malomocni. Následu
jícího dne pátral jsem ve škole. Bylo mi
předvedeno několik chlapců, kteří z malo
mocenství byli podezřelí. Mnozí z nich
měli vzezření tak zdravé a svěží, že
bych nikdy nebyl tušil, že by mohli býti
malomocnými.

V prvních počátcích nelze malo
mocenství tak snadno rozpoznati. Nejprve
ukazuje se ta neb ona skvrna ve tváři
anebo na jiných údech těla. Ježto však
velmi mnozí domorodci podobné skvrny
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mají na těle, nikdo si jich hrubě nevšímá.
' Já sám stýkal jsem se s malomocnými

dost často, nemaje tušení, že by touto
strašnou nemoci byli postižení. Ostatně
v tomto začátečním období nemoci není
nebezpečenství nákazy tak veliké; domo
rodci aspoň v této době neužívají žádných
ochranných prostředků. Jakmile však při—
znaky nemoci se stávají hrozivějšími, bývá

nešťastník odstraněn; vystaví se v lese
pro něho chaloupka a tam odloučen od

' celého světa bydlí.
' Také zde v osadě Bla „žije žena,
'jejížto nemoc už značně pokročila. Po
slední léta svého života tráví na blízku
osady pod bídnou slaměnou střechou.
Před několika měsíci hořelo v lese, v němž
bydlí a takějejí přístřešípadlo plamenům_
za oběť. Ona sama zachránila si život,
prchnuvši do osady. Brzy na to postavili
ji chaloupku novou, ale tak chudobnou,
že její cena sotva na čtyry koruny se páči.

Několik hodin odtud leží v podobné
“ chaloupce malomocný, který po celém

těle jest pokryt malomocenstvím bílým.
Hrůza pojímá člověka, vidí-li tohoto ubo
žáka. Žádný člověk nesmi překročiti

v'prah jeho chaty. Když ho navštíví mis
sionář, zůstane tlumočník ——--malomocný

, mluví totiž řečí docela cizí —.státi přede
dveřmi a volá dovnitř hlasitě, co mu
missionář chce říci. Tak leží tam již

: osm roků ve své chatě, jako vyvrhel
i lidské společnosti.

Jest podivno, že ve většině případů
: tato nemoc nepřichází s člověka na člo—
, Věka nákazou, nýbrž dědictvím. Nedědí

ji však děti po rodičích, ale pravidelně
vnuci po dědu nebo babičce. Tak se aspoň
všeobecně za to má, já však nemohu tak

=tvrditi, ježto mi podstata a vlastnosti ne
'_moci nejsou dosud náležitě známy.

Co jsem měl nyní se svými malo
;_mocnými žáky počíti? Rozumí se, že
„jsem je nemohl mezi ostatními dětmi
[.nechat sedětí. Na štěstí uvolil se domo—
„rodý učitel, nemocné zatím každodenně

odpoledne zvlášť vyučovati. Mimo to bylo
;_zjistiti, zda všichni, kteří za malomocné

byli prohlášeni, skutečně malomocni jsou.
1711"erněkterých chlapců bylo třeba mikro
ngkOpické prohlidky, aby nemoc se mohla

Zjistiti. Proto odebral jsem se ihned k plu
;jkovnímu lékaři do Palime, jenž se věci
““;-5:3velkým zájmem ujal. Tři podezřelé

|chlapce, které jsem vz'al s sebou, prohlédl
a zjistil u jednoho skutečně strašnou
nemoc. Druhého prohlásil za zdravého,
třetí mu byl pouze podezřelým. Později
rozpoznal malomocenství ještě u jednoho
žáka s jistotou a poněvadž už nemoc
značně pokročila, nařídil, aby bylihned osa
mocen. Podrobné ohledání všech z malo
mocenství podezřelých zatím předsevzíti
nemohl, ježto právě tou dobou s veškerým
úsilím proti šířeníse jiné útrapy, tak řečené
spavé nemoci čili Spavosti pracuje

Ani od této strašné nemocí, která
ve vnitřní Africe již celé krajiny vy
lidnila, nezůstalo naše území Togo uše
třeno. Nemoc tato přenáší se mouchou,
tak řečenou >>tsetse<<.Já sám dal jsem
v našem domě a dvoře mnoho těchto
much pochytati. Maji velikost naší do—
mácí mouchy; mnohé jsou o něco větší.
Zvláštní vlastnosti této mouchy, po které
se poznává, jest, že sedíc křídla pěkně
překládá přes sebe. Pozorujeme-li její
zadní nožky, vidíme, že její končetiny
jsou černy. To jsou zárodky spavé ne
moci. Jiné mouchy téhož druhu přenášejí
nemoc dobytčí, kterou skoro všechny
koně naší krajiny hynou a které i všechen
skot, z cizích krajin sem dovezený, v ně
kolika málo měsících padá za oběť. Přes
to udrželo se naše malé stádo krav,
které zde již půl druhého roku chováme,
ve stavu dosti dobrém. Dříve chovaly se
tyto krávy na blízkém kopci, kde skoro
žádných much není. Mimo to pocházejí
ze zdejší krajiny a tak se zdá, že do
bytčí nákaze lépe vzdorují, nicméně mu
síme vyčkati, o tom nás poučí budoucnost.

Ostaně nebezpečné tyto mouchy lze
zahnati, jestliže se vysoká tráva a křoví
v okolí obydlí vyžne a vymití a na jich
místo tráva nízká zaseje. Takovým způ
sobem mohla by naše missijni stanice
před nebezpečnou spavostí býti chráněna
& naše domácí zvířata, kterých nám je
zapotřebí, mohla by se v dobrém stavu
udržeti. Avšak takové práce jsou velmi
nákladné a nám je se tim spokojiti, že
v nejbližším obvodu missie za pomoci
našich missijních hochů vysokou trávu
a křoviny vymýtime, aby zlé mouchy u
našeho obydlí neměly pohodlného úkrytu.

Pohlavár sousedního kraje prosil
osadní vládu, aby poslala nějakého lékaře
do jeho území, ježto mnozi zjeho pod
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daných jsou spavosti postiženi. Jeho
prosbě bylo vyhověno &byl tam poslán
plukovní lékař, svrchu již zmíněný, aby
obyvatelstvo prohlédl. Mimo mnohé jiné
nemocné nalezl i v našem nejbližším
okolí ženu nemocí postiženou. Viděl
jsem ji sám; byla teprve v prvním ob
dobí nemoci & cítila se zcela zdravou a
silnou. Divila se velice, když jí řekli:
»Musíš se ihned odebrati do nemocnice
pro nemocné spavou nemocí postižené.“
Ale mikroskopické ohledání oteklých žláz
krčních zjistilo nemoc nade vši pochybnost.

Na k0pci blízko vojenské stanice
stoj í dům, ve kterém se nemocní umístňují.
Ježto tam žádných much není, netřeba
se nikomu obávati nákazy & příbuzní
mohou své nemocné navštěvovati bez
bázně, že by se mohli nakaziti. Cim více
nemoc pokračuje, tím více cítí nemocný 
potřebu spánku a usne konečně na vždy.
Stává se, že lidé nemocného pokládají
často za mrtvého, jestliže dlouho bez
pohnutí lcži. Když však někdo oň za
vadí, pohne sebou a je vidět, že ještě
žije. Mněpravil jistý zkušený lékař, který
zde delší dobu žije: »Mám za to, že se
dosud ještě stává, že takoví neštastníci
za živa bývají pochováni, jelikož je lidé
pokládají za mrtvé.<

VIII. V zemi Zulů.
Píše představená tamější missie.

V posledním čase řádila zde hrozně
zimnice. Černoši přicházejí bez ustání do
naší lékárny chudých pro »mouku, která
zahání třesenia — tak nazývají totiž
chininový prášek. Také my odvádime
zimnicí daň nám velmi nemilou, a to po
pořádku, brzy ten, brzy onen. Na štěstí
netrpí tím šíření svaté víry mezi Zuly
ani dost málo. Teprv před několika dny
bylo pokřtěno osm dospělých. Již dlouho
toužili po této milosti. Ježto však černoši
vůbec velmi jsou nestálí, je třeba velké
opatrnosti v této příčině. Casto jest jim
prodělati několikaletou dobu zkušební,
až o jejich stálosti není žádné pochybnosti.

A měli jsme skutečně radost nad
svými svěřenci. S neličenou zbožnosti
připravovali se na velkou milost, dobro—
volně zachovávali přísné mlčení a prázdný
čas trávili na modlitbách. Slavili jsme
jejich čestný den s velkou slávou, aby pa—
mátka naň ze srdce jim nikdy nevymizela.

Naši černoši mají prapodivné náhledy.
Podivné na příklad vysvětlují si pohyb
mořských vln. Tvrdí totiž zcela vážně,
že moře je stará babička, která bez
ustání rozkládá a skládá své rohožky.
Podobně pokládají opici orangutana za
člověka. Praví, že se němým jenom dělá.
aby za zvíře byl považován a nemusil
pracovati.

Ze čtyř malých pohanských děvčat,
které nám rodiče jejich svěřili na vy
chováni, tři se zase domů vrátily. To
jest právě známka nestálé povahy černoš—
ské, která mezi ustavičným »chcia &
»nechcia sem a tam se kolísá. Než i tu
jest dosti výjimek a najednou vyskytují
se bytosti, které hlasu milosti“ Boží vy
trvale následují. Takovým byl malý po
hanský chlapec, jenž pásl volky svého
otce. Přišed na missijní stanici, prosil,
aby byl ve víře křesťanské vyučován.
Následujícího dne přišel jeho otec, ztrýznil
hocha a holí zahnal domů. Téhož ještě
večera chlapec opět utekl, přišel za tmy
noční do missie a byl v celli domorodého
řeholního bratra ubytován. Brzy na to
přišel otec zase. Zatím co všichni mši
svaté byli přítomni, hledal a našel ukry
tého synka a zase s sebou odvedl; tento
kráte však chlapce netýral. Když pak
chlapec po třetí k nám přišel, nechal ho
otec na pokoji. Hošik učí se horlivě
katechismu &prosí úpěnlivě za křest svatý.

Dvě dívky, které od svých rodin
byly kdysi násilně z naší missie odvedeny,
vrátily se zase. Avšak jejich radost ne
trvala dlouho. Policie nás vyzvala, aby
chom je jejich rodinám zpět poslali.
Bylo nám to sice za těžko, ale musili
jsme se podrobiti.

Před několika dny dal si missionáře
zavolati starý Zula. Když missionář stál
u jeho lůžka, pravil stařec, že cítí, že
brzy zemře, a že jej dal proto zavolati,
aby jej učinil svým dědicem. Že mu za
nechá své děti, svá pole a své volky.
Missionář nevěřil mu zprvu a dal si
několikrát úmysl starcův opakovati. A
stařec mluvil tak zřetelně a srozumitelně,
že missionář o jeho upřímnosti více ne
pochyboval. Připomenul však, že mu
křest svatý ihned uděliti nemůže, že musí
ještě počkati. »Jak chceš,<<odvětil stařec,
»podrobuji se úplně tvému rozhodnutí.
To je tvá věc.<< Když potom missionář
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prohlásil, že se bude zatím považovati
za správce jeho jmění a že jej is dětmi
dá na missijní stanici dopraviti, byl dobrý
muž radostí téměř bez sebe. Celá rodina
žije nyní na missijní stanici a připravuje
se na křest svatý.

Před několika týhodny šel tudy Zulu,
jenž byl na cestě ke králi. Proč, nevíme.
Vedl s sebou všecky své ženy a děti a
koupil u nás nové šaty různé barvy pro
svou nejmladší ženu. Pravili jsme mu,
aby nám daroval jedno ze svých mnohých
děti pro Boha křesťanů. K našemu ne
malému překvapení dal nám svou nej—
mladší dcerušku, roztomilého to černo
hlávka. Avšak zde v této zemi mají
všichni příbuzní na dítě totéž právo jako
otec. Tito se skutkem otcovým nebyli
srozumění, atak se stalo, že se náš mazílek
po krátkém čase musil vrátiti odkud
přišel,ovšem k našemu velkému zármutku.

Touže dobou žádal nás protestantský
pastor. jenž se byl v nejzazším koutu
zdejšího území usadil, abychom několika
jeho farníkům po dva dni popřáli v naší
missií přístřeší;
radost a ukázati jim železnici a moře,
čehož ještě nikdy nebyli viděli. Že je
cesta vedla právě naší osadou, mínil. že
by si zde mohli odpočinouti.

Missionáři' i my měli jsme za to, že

chtěl jim totiž učiniti“

i
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by odmítavá odpověď nebyla na místě,
a proto připravili jsme pro hosty ně—
které školní světnice. Když přišli, obcovali
dvakráte mši svaté, a tvrdili, že jejich
obřady jsou skoro tytéž. Z toho jsme
soudili, že náležejí církvi anglikánské,
která skoro všecky katolické obřady na—
podobuje. Naše děti pravili protestantkám
otevřeně, že katolická víra jest'mnohem
krásnější. Na to odpověděly návštěvnice,
že rozdíl jest velmi malý; my katolíci
jsme prý křesťany sv. Petra, oni křesťany
sv. Pavla. Zda by velký apoštol národů
s tímto tvrzením souhlasíl?! Večer při
svatém požehnání vzbudily naše zpěvy
jejich úžas a obdiv. Vyznali, že se nikdy
tak dobře nemodlili, jako tehdy. Po dvou
dnech vydali se na další cestu, když nám
byli za pohostinství vroucně poděkovali.

V poslední dni přišlo k nám šest
dívek, žádajíce za vyučování ve víře
křesťanské a za přijetí do církve svaté.
Jiné čtyry dívky prosí za přijetí do na
šeho řádu. Zdá se, že to míní upřímně,
musí však nicméně delší zkušebně době
se podrobiti.

Mluví se u nás mnoho 'o válce a
politických nepokojích. Na štěstí my se
nemáme čeho obávati, nebot král Zulů
váží si P. Roussela velice a v případu
války nám ochrany své neodepře.

Jubilejní pouť Moravanů do Říma roku 1908.
Popisuje K. Balík, děkan v Černovicích. (Č. d.)

gk rodišti sv. Františka sela
finského. V šest hodin ráno

dne 10. října vyvolával vlak-
vedoucí stanici: »Assisi.<<

Pořadatelstvo našeho poutního
vlaku nám sdělilo, že můžeme
všechna svá zavazadla neehati v že—
lezničních vozech. Pojedeme povozy

*' vzhůru k městečku a ve dvě hodiny
odpoledne zase se vrátíme k nádraží .

Před nádražní budovou stála dlouhá
řada povozů pořadatelstvem předem pro
nás objednaných. Po čtyrech nasedli jsme
do vozů. Bylo ještě šero. Zapínali jsme
kabáty, nebot od Apeninsky'ch hor íičel
mrazivý větřík.

Kola vozu boří se do vrstvy hnědého
prachu, kterým cesta jest pokryta. Po
obou stranách cesty rozkládají se roz
sáhlé zahrady olivové a morušové. Jedeme
do kopce. Nahoře vidíme na horském
svahu přilepené bílé městečko Assisi,
v němž, jak praví slavný básník Dante,
»zrodilo se světu sluncex.

Asi po půlhodinové jízdě přijeli jSme
ku hradbám městským. Poněvadž ve
městě samém úzká ulička vede vzhůru
jako do střechy, sotva by nás byl náš
vozka se svým slabým koníčkem nahoru
uvezl; a proto jsme slezli s vozu a
kráčeli vzhůru pěšky.

V Assisi, kam se ohlédneš, vše žije
vzpomínkami navelikého světceFrantíška.
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Památka jeho jakoby s tímto roztomilým
městečkem ležícím malebně v zahradách
nutně spojena byla. Zdá se ti, že i ty
hory nahoře i údolí p_odzahradami znova
a znova volají: František chudý &
pokorný. Domníváš se, že co nevidět
objeví se někde muž skrátkým vousem,
s hlavou na temeni vyholenou, oděn
hrubým hnědým rouchem, opásán pro
vazcem, bos a s ním že objeví se ně—
kolik prvních jeho řádových bratří...

Ze všech obrazův & soch, jež ve
městě spatříš, nejdovednější je socha
sv. Františka od sochaře J. Duprého,
stojící v kathedrále sv. Rufína. Bronzový
odlitek této sochy dala obec assiská po
staviti na náměstí a dala připojiti tento
věnovacínápis: »Největšímu svému
spoluobčanu.<< — Lépe obec svého
rodáka uctíti nemohla.

Dlážděnou ulicí šli jsme do kostela,
v němž tělo velikého světce odpočívá.
V klášteře přilehajícím k onomu kostelu
bydlí jedenáct konventuálů, kteří 0 kostel '
péči mají.

Kněží naši všichni spěchali přímo
do sakristie, a v několika minutách
všechny oltáře, jichž je zde veliké množ
ství, byly obsazeny.

V osm hodin měl J. Exe. p. biskup
brněnský pro nás kázání a po něm mši
svatou. Mši svatou měli jsme ve hrobce
sv. Františka, do níž se z kostela po
schodech dolů vchází. Malý Oltářík hořel
světly, a k němu upíraly se pohnutím
zarosené zraky poutníků. Byl měsíc říjen,
a proto modlili jsme se při mši svaté
růženec.

V Assisi chová se i »Závoj Panny
Mariea, který nám také k veřejnému
uctění byl po naší společné bohoslužbě
vystaven.

Potom prohlédli jsme si kostel.
Uprostřed něho jest vyvýšený prostranný
náhrobek sv. Františka, nad nímž na
stropě jsou nádherné obrazy znázorňující
ctnosti sv. Františka: chudobu, poslušnost,
čistotu. Obraz čtvrtý znázorňuje oslavení
sv. Františka. Tři tyto ctnosti, na kterých
sv. František zbudoval velkolepou budovu
svého řádu, zcela bezpečně k oslavení
vedou.

Kostel sám je sice rozsáhlý a krásný,
ale nízký a tmavý — jako byl život
světcův. Ale z vlastního kostela jde se

po schodech nahoru, kde nad prostředním
kostelem klene se kostel jiný, rozsáhlý,
krásný a světlý — jako veliké je svět
covo oslavení v nebi.

Na zdech tohoto kostela jsou obrazy
znázorňující události ze života svatého
Františka. Bohužel tento hořejší kostel
násilně zabrala italská vláda, tak že
bohoslužba se zde nekoná.

Sv. František narodil se dne 26. září
roku 1182, dne 4. října roku 1226 zemřel,
a již roku 1228 byl k jeho cti chrám
tento založen.

Sv. František pocházel ze zámožné
kupecké rodiny a sám měl se státi
kupcem, ku kterémužto zaměstnání však
žádné náklonnosti nejevil. Rozjímavá
jeho mysl nesla se k něčemu vyššímu.

Když mu bylo asi dvacet let, modlil
se v kostele u sv. Damiana. Tu pojednou
zaslechl hlas: »Františku, co děláš? Jdi
a oprav můj dům, který, jak vidíš, se
rozpadává.<< František nepochopil zprvu
pravého významu pamětihodných těchto
slov Božích, nevěděl, že k rozpadávajícímu
se domu přirovnána byla církev katolická,
jež byla tehdy ve smutném stavu a
k jejímužto povznesení Prozřetelnost
právě chudého a pokorněho Františka si
vyvolila. Slova ona pochOpil František
nejprve ve smyslu hmotném. Odešel
ihned, prodal svého koně, a peníze
ztržené přinesl knězi Petrovi, faráři u
sv. Damiana, a prosil ho, aby jich p_o—
užil na opravu svého kostela.

Ale brzy jal se vydatně podpírati
rozpadávající se budovu církve. Založil
řád, který v krátké době tak se roz
množil, že už roku 1219 čítal 5000 mnichů.
Tito horlitelé o čest a slávu Boží pra
covali dále v duchu velikého svého
zakladatele a vykonali dílo, před nímž
věky v obdivu sklánějí a skláněti budou!
svá čela. Duch sv. Františka může roz—
bouřenému lidstvu vrátiti klid, rezerva
nost zahladiti, nespokojenost. uklidniti,
společnost lidskou obroditi., složitou
otázku sociální rozluštití.

Jednou modlil se náš veliký světec
v ústraní na hoře Alvernske. Uvažoval
o Ukřižovaném. A když tak zanícen &
v modlitbu pohroužen k nebi hledí, vidí
Serafa, kterak mu přináší rány Kristovy.
Sv. František obdařen byl darem, jakého
dosud žádnému smrtelníku se nedostalo
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„ darem ran Kristových. Mohl zvolati: ! doposud jsem tebe svým otcem na zemi
»Já rány Páně na těle svém nosíme
A protože Seraf mu tento vzácný dar
s nebe přinesl, nazývá se sv. František
Františkem Seratinským.

Bylo asi deset hodín, když jsme šli
do vykázaného hostince k snídani. Potom
jsme si mohli prohlédnout město a na
vštívit i jiné jeho památky.

Velikou pamětihodností města jest
kostel sv. Damiana stojící v zahradách
za městem. Jest Opuštěný, řekl bych ve
stavu chatrném, ale právě vtom spočívá
jeho veliká pamětihodnost. Je totiž vše
zachováno úplně tak, jak bylo za dob
svatého Františka.

Dle příkladu sv. Františka, jenž za
ložil řád mužský, založila rodačka svatého
Františka svatá Klára, skoro současně
v Assisi panenský klášter u sv. Kosmy
a Damiana. Klášter ten přiléhal ke ko
steliku sv. Damiana, a vše tak úplněje
zachováno, jak bylo za doby sv. Kláry,
přítelkyně naší české světice Anežky
Přemyslovny. Zde v těchto místnostech
psala sv. Klára i dojemné dopisy naší
české světici, z nichž čtyři až dosud se
nám zachovaly. Zde psána byla něžná
a pamětíhodná slova české světici Anežce
rukou assiské světice sv. Kláry: »Nej
milejší panně a sestře, nejslavnějšího
krále českého dceři, nyní svrchovaného
krále nebes sestře a choti,<<_ »Anežce,
polovici duše své a srdečného milování
hodné, nejjasnější královně...<< Jinde
nazývá Klára naší světici »sestrou ze
všech nejmílejší<<,»dcerou blahoslavenou,
jejíž přemílou památku napsala si na
tabulkách srdce svéhOa. V kostele svatého

“Damiana viděli jsme i zazděnou bránu,
kterou svatá Klára Velebnou Svátosti
Turky od města zapudila.

Bylo asi jedenáct hodín, když vraceli
„jsme se z kostela sv. Damiana vzhůru
do města. Slunce pražilo nelítostně.

Potom navštívili jsme ve městě i
kostel stojící na místě, kde byl rodný
dům Františkův; viděli jsme i díru pod
“schody, kde byl František otcem vězněn
„a matkou vysvobozen. Otec jeho totiž
*,těžce nesl, že syn místo kupectví jen
„ Bohu slouží. Proto ho vydědil. Ale ani
„tím svého syna od nastoupené cesty ne
_odvrátil.. Naopak: František svlékaje své
„f.roucho a je podávaje otci, pravil: »Až

nazýval, nyní však tím důvěřivějí budu
mocívolati : Otče náš,jenžjsi na nebesích. <<

Ve městě navštívili jsme i kostel
svaté Kláry. Uprostřed chrámu vedou
Schody do podzemní kaple, v níž jsme
na své vlastní oči viděli úplně zachovalé
tělo této světice. Odpočívá v otevřené
rakví přístrojeno v rouchu řeholním.
Jak podivný jest Bůh ve svatých svých!
Celou duší milovala svatá Klára Pána
Ježíše, a ten Ježíš, jenž s oslaveným
tělem z hrobu vstal, i její tělo neporušené
zachoval. »Já zajisté s rozvahou jsem si
vyvolíla Pána Ježíše a celou duší oddala
se jemu. Krista Ježíše se nespustím,a
říkávala světice Klára. V chrámě tom
jest další pamětihodností kříž, s něhož
Pan Ježíš ku sv. Kláře promluvil, a hlava
sv. Anežky.

Assisi, ačkoliv čítá jen 4000 oby
vatelů, je sídlem biskupa. V Italii totiž
jsou biskupství daleko menší než u nás.
Některá naše lidnatá farnost čítá více
věřících nežli některá italská diecese.

Po prohlídce města šli jsme do hotelu
na oběd.

Po obědě přijely pro nás povozy a
odvezly nás dolů pod město do rozkoš—
ného údolí, kde v zahradách olivových
stojí >>Porciunkula<<.

Zde stávala již od 4; století kaple,
kterou vystavěli poutníci, vrátivší se ze
Svaté země. Sv. Benedikt přikoupil k ní
kus pole. Kaple tato jmenovala se
»Panna Maria s andělyx.

Na doléhání assiského biskupa da
roval opat Montesubasijský kostelík Panny
Marie s anděly i sousední kněžský dům
i okolní malý pozemek sv. Františku a
vzrůstající jeho kongregaci. Zde je tedy
vlastní domov Františkánův a kolébka
terciářů. Toto místo dostal světec za
svůj »podíleček<< (Porciunkula) Zde
v kapli před obrazem Panny Marle
klečíval František celé hodiny. _.Modlil
se, plakal, prosil.

V říjnu roku 1221 modlil se Fran
tišek ve své cele za obrácení hříšníků.
Pojednou byl upozorněn andělem, aby
šel do kostela. Tam setkal se s božským
Spasitelem, jeho božskou Matkou a
množstvím duchů nebeských. »Františku,<<
pravil mu Spasitel, »ty a bratři tvoji
horlíte velmi o spásu duší; ty jsi po
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„..—staven jako svíce na svícen, abys by
podporou církve. /ádej tedy co chceš
pro blaho lidí a pro mou slávu. a

František věděl, čeho žádati má.
Žádal aby všichni, kteří se ze svých
hříchů zkroušeně a náležitě vyznají, došli
v chrámu tomto plnomocných odpustků.

Matka milosrdenství naklonila se ku
svemu Synu, a Syn dal Františkovi tuto
odpověď: »Játi uděluji, co žádáš, avšak
musí to býti potvrzeno na zemi od toho,
jemuž jsem dal moc svazovací a roz
vazovacha

Druhého dne odešel sv. František
do Perugie, kde právě dlel papež
Honorius III., aby si od něho vyžádal
odpustků;

Když František svoji prosbu před
nesl, pravil mu papež: »Františku, ty
žádáš něco velikého, co se protiví zvyku
církevnímu.<<

»Svatý Otče,<<pravil František, »ne
žádám to jménem svým, nýbrž jménem
Ježíše Krista, který mne poslal.<<

»Staniž se dle tve žádosti,: svolil ;
konečně papež.

Tak »Porciunkulaa stala se domem
Božího milosrdenství. Tisíce poutníků
spěchalo, aby v den 2. srpna přijímalo
ze štědrých rukou Páně.

A do dnešního dne nejen do Assisi
spěchá vden štědroty Boží tisice poutníkův,
ale spěchají i do všech chrámů franti
škánských, jimž později stejná výsada
udělena byla.

Nad malým kostelíkem »Panna Maria
s andělya vystaven byl roku 1569 nád—
herný kostel. Patří k nejkrásnějším v Italii.
Jest 127 m dlouhý, 64 m široký a 87 m
vysoký. Původní kaple stojí uvnitř tohoto
velkolepého kostela vynikajícího nejen
krásou slohu, ale i bohatstvím duchovním.

Byla asi jedna hodina, když jsme
v tomto kostele společně se pomodlili.

_ Navštívili jsmei »Zahrádku svatého
Františka: ke kostelu přiléhající. Místo
toto bylo porostlé trním. Když jedenkráte
světec byv pokoušen, vrhl se do trní.
aby tím snáze pokušení přemohl, trní

proměnilo se v růže. Růžové keříky, jež
zde rostou, nemají ostnův, a lístky jejich
mají hnědé skvrny. Přesadí—li se jinam.
buď uschnou nebo jim narostou ostny,

Viděli jsme i světničku, v níž světec
zemřel. V sobotu dne 3. října povolal
své bratry, udílel jim různá napomenutí,
bratru svému Angelovi nadiktoval svoji
závěť, a eítě, že smrt se blíží, dal se
položiti na holou zemi a přál si zemříti
obnažen — tak chud odejíti se světa,
jako na svět přišel. Jen z poslušnosti
přivolil, aby bratři přikryli ho zase
chudičkým rouchem řeholním.

Konečně poprosil umírající světec
bratří Angela a Lva, aby zapěli hymnu
o slunci, kterou on sám složil. Když se
tak stalo, vztáhl ruce křížem, požehnal
všem přítomným i nepřítomným a řekl:
»S Bohem, dítky, s Bohem! Zůstaňte
povždy v bázni Boží. Blíží se čas zkoušky
a soužení ; blahoslavení, kteří setrvají
v dobrém. Já pak Spěchám k Bohu a
poroučím vás všecky milosti jeho.“

Polom jal se říkati žalm 141.:
»Hlasem svým k Hospodinu volám,<< a
když vyslovil slova: »na mne čekají
spravedliví, až odplatíš mně,a rozžehnal
se s tímto životem 4. října roku 1226,
stár jsa 46 let.

Však nebylo nám možno prodleti
na tomto místě památném tak dlouho,
jak srdce naše bylo by si přálo.

Druhá hodina odpolední se blížila.
Od »Porciunkulea nastoupili jsme po
zaprášené cestě v odpoledním vedru cestu
k nádraží. Na štěstí netrvala dlouho.
Než uplynulo asi 10 minut, byli. jsme
u nádražní budovy a vyhledali si zase
svá místa a svá zavazadla ve vozech.
Naše zavazadla obohacena byla různými
obrázky a poutními památkami, jež jsme
si v Assisi nakoupili.

Ve dvě hodiny hnul se vlak. Ieště
z oken dívali—jsme se na krásné bile
městečko, sedící na stráni. S Bohem,
krásné, malebně Assisi! S Bohem, ko
lébko chudého a pokorného..

(P. d.)



Již odchází Jidáš zrádný
od poslední večeře,
by přivedl fariseje
a ukrutné žoldnéře.

Tam v zahradě Getsemanské
klečí Ježíš v tichosti,
hlasem bolným k Otci volá,
by sňal jeho úzkosti.

Modli se tak úpěnlivě,
k nebi upírá svůj hled,
anděl míru sestupuje
posilnit jej naposled.

„Přijmi, Synu,.kalich tento,“
volá na něj s nebe hlas,
„abys spasil člověčenstvo,
rozhodný již přišel čas.“

Do zahrady hluk se blíží
a pochodní jasná zář.
„Zdráv buď, Mistřel“ Jidáš

praví,
políbiv jej v svatou tvář.
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Umučení Dánč.

Katané jej rychle sváží
& odvádí k Annáši,
ten jej zase zpátky poslal
k ukrutnému Kaifáši.

Kaifáš praví ku Ježíši:
„Vyznej svoje zločinyi“
Ale Ježíš mírně praví:
„Uplně jsem bez vinyl“

Rozzuřil se Kaifáš řeči,
kterou Ježíš promluvil.
„Odveďte ho k Pilátovil“
žoldnéřům zas poručil.

Od Kaifáše k Pilátovi
vedou Syna Božího,
hlasem hrozným hulákají:
„K smrti kříže výdej ho!“

Pilát ví, že jest nevinen,
proto se ho zastává,
ale propustit jej nesmí,
k mrskání ho vydává.

Myslí, že je upokojí,
když jej nechá bičovat,
ale zástup stále volá:
„My jej chceme křižovatl“

Vida Pilát, co se děje,
ruce sobě umývá,
a tak Krista zmučeného
na smrt židům vydává.

Na ramena zbičovaná
vkládají hned těžký kříž,
Ježíš pod ním třikrát padá,
hlavu klade níž a níž.

Ale zástup dál ho žene,
k Kalvarii pospíchá,
za ním jeho drahá Matka
přebolestně zavzdychá:

„Synu, synu, jaké muky
pociťuje matka tvá,
když tě nesmí přivinouti
na mateřská prsa svál“

Musi hledět na tvé rány,
nemůže ti pomoci,
přemožena velkým holem,
padá do mdlob bez moci.

[

Ježíš již jest ukřižován,
celý svět jest vykoupen,
& než slunce třikrát vstane,
vyjde slavný z hrobu ven!

A. 111 Kadlc'dkovd.DDD

Rů zne' zpravy.
Císař pán o svatém Hostýně. Když ,

přijímal J. V.císař a král holdovacl deputaci
poslanecké sněmovny dne 1. prosince 1908,
oslovil mezi jinými i probošta Dra. Stojana.
slovy: „Aj, starý známý s posvátného Ho
stýnal“ Dr. Stojan: „Ano, Vaše Veličenstvo!
Zasnu nad podivuhodnou pamětí Vašeho
Veličenstva. “ Císař: „Mám to dobře v paměti.
Putuje mnoho poutníků na svatý Hostýn?“
Dr. Stojan: „Ano, Vaše Veličenstvo; lid
náš jest vděčen doposud Vašemu Veličenstva
za vznešený příklad poutě Vašeho Veličen
stva.“ Císař: „To mne těší.“ (Dr. Stojan
mluvil naposled s císařem před čtyřmi lety
na sv; Hostýně)

Slechetní kněží. Bratří Meg. děkan
ve Všechovicích Josef Kubíček a Dr. Jan
Kubíček, professor na bohoslovecké fakultě
v Olomouci, darovali každý 10.000 K na

oslavu GOletého jubilea. našeho císaře a
krále. Pomocí tohoto příspěvku má býti
zřízena v jejich rodné obci Klášterci (fara.
Horní Ruda. děkanát "Šumperk) nová fara.

Kněží, přátelé studujících. DleVý
kazu c.k.místodržitelství v Praze obnášely
nadace, založené katol. kněžími v Čechách,
dne 31. prosince 1908 2,974 352 korun,
tedy skoro tři miliony. Ročně nese tato
jistina úroků 98.752 korun. A pak jsou
katoličtí kněží tmáři a přáteli tmy!

O slepcích. Koncem roku 1906 bylo
v Rakousku 13.970 slepcův, & to 7627
mužův a 6313 ženských. Z těch narodilo
se 2077 nevidomými, 1018 osleplo v nej
útlejším věku, 841 po neštovicích. 8717 po
jiných nemocech,1293 po úrazech. Vústavech
jsou 1003 slepci. Slepců v pozdějším věku
jest více než nedospělých, nebezpečí oslep
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nouti roste stářím. Slepcův od 1 do 10 let
bylo 568, od 10-20 let 950, od 20 —30
let 1355, od 30—40 let 1564, od 40 do
50 let 1679, od 50—60 let 2193, od 60
do 70 let 2596, od 70 let a výše 2061.
Slepcův u zemědělců bylo 8089, v prů
myslu 1460 a v obchodě 370.

Školdozorce zkouší. v M. dal škol
dozorce chlapci tuto početní úlohu: „Denně
potřebujete doma kilo masa, kilo se prodává
za dvě koruny, kolik potřebujete na maso
na celý týden?“ Chlapec: „Dvanáct korun,
neboť šestkrát dvě je dvanáct.“ Panu škol
dozorci se odpověď jaksi nelíbila a povídá
s námitkou: „Tak. u vás má týden jenom
šest dní?“ — „0 ne!“ zni okamžitá od—
pověď chlapcova, „nevynechal jsem neděle,
ale pátek, protože v pátek nikdo nejí masa.“
Ovšem na to školdozorce, který nyní byl
v rozpacích, nijak nemyslil. U tebe, čtenáři,
odpadvne pátek? či jak?

Sat chudé mládeže. „Nemám šatů
svátečních,“ jest obvyklou výmluvou, proč
některý školák nebyl v kostele. Ale jest
k tomu pracovati, aby se nezdržoval žádný
chud'as služeb Božích pro nedostatek šatů.
Při eucharistickém kongresu v Londýně
roku 1908, který vynikal nádherou účast
níkův a při němž šlo 20.000 mládeže, bylo
viděti vedle nádherně a bohatě ošacených
dětí také hodně chatrně, oděné, ale všechny
stejně se súčastnily na velkolepém manife—
stačním průvodě, při němž zpívána píseň
„Víra našich otců“ stejně nadšeně od chudých
jako bohatých. Kdosi z anglikánů tázal se
katolického kněze, proč nenechali pořadatelé
chudé mládeže doma. Odpověděl: „Chudé
dítky jsou nám stejně milé jako bohaté,
mají si navykati, že není chudoba při po—
dobných průvodech závadnou, že jsou stejně
a vždy vítány u stolu Páně.“ Názor jistě
časový a praktický.

Proti státním matrikám uherským.
Četní poslanci lidové strany v Uhrách uve
řejňují provolání, že na příště ani jako
strana ani jako svědci nebudou podpisovati
státních matrik a vyzývají všechny katolíky,
aby vůbec nikdy státních matrik nepod
pisovali, poněvadž dává zákon státním
občanům právo v takových případech podpis
odepříti. Farář Kocurek v Prešpurku o tom
kázal, byl však za to_odsouzen na 14 dní
do vězení a k pokutě 200 korun, ač zákon
nikdo nepředpisuje, že by se musil někdo
do matriky zapsati.

Sebevraždy ve Vídni. Během roku
1908 skončilo ve Vídni sebevraždou 1236
osob, o celé sto více než roku 1907,
Z těchto sebevrahů bylo 816 mužův a 420
žen; jsou mezi nimi zastoupeny všechny
stavy, všechna stáří. Nejmladší byl — 7letý
hoch a. nejstarší 801etý stařec; oba skočili
z oken domu. Oběsilo se 173 osob (z nich
23 žen), zastřelilo se 122 (žen 14), skončilo
pádem z oken 59 (35 žen), 18 osob skončilo
podřezáním anebo bodnutím (4 ženy) a 10
mužů dalo se přejetí.

Kam vede lakota. V Libavě vRusku
žil milionář Vetvagis. Ale jaký byl boháč,
takový lakomec; peníze byly mu nade
všecko. Byl tak lakomý, že si v zimě ani
netopil. Letos, když byly v lednu velké
mrazy, náhle zmizel, nevycházel po kolik
dní ze svého bytu. Bylo to oznámeno
policii, kteráž otevřela násilím jeho byt
a našla jej zmrzlého.

Nepřátelécírkve a zemřelýkardinál.
Ve Francii podává vláda stále nové důkazy,
že protináboženská její zášť nezná. žádných
mezí. Mstí se i na. mrtvých. V Bordeaux
konal se pohřeb kardinála Lecota, který
byl u lidu velice oblíben. Proto dalo se
očekávati, že jej bude veliké množství lidí
doprovázeti ke hrobu. K vůli udržení po
řádku vytáhlo vojsko a utvořilo špalír.
Ale jak! Vojáci dostali rozkaz býti k prů
vodu obráceni —zády! Jinak se tato „pocta“
prokazuje velezrádcům. Ale ve Francii je
tomu tak, oblíbeni kardináli jsou i po smrti
potupeni. Důstojníci, kteří nevyrukovali, do
stali rozkaz, že nikdo nesmí jíti v uniformě
na pohřeb; kdo by tak učinil, měl býti
ihned zadržen a donucen opustiti smuteční
průvod. Toto cynické zařízení vyvolalo
v celé Francii pochopitelné roztrpčení; ale
co je vše plátno, když při nejbližších volbách
zase bude zvolen nevěrec a neznaboh!

Kolik jest jesuitů? Dne31. prosince
1908 byl celý řád jesuitský rozdělen na.
25 provincií a během roku 1908 přibylo
mu 170 členů, jichž měl 7564 kněží, 4375
scholastiků (studujících) a 3991 koadjutorů
(bratří); dne 31. prosince 1908 bylo tedy
na světě 15.930jesuitů. Provincie rakousko
uherská měla téhož dne 752 členů, z nichž
bylo 373 kněží, 140 scholastikův a 239
koadjutorů, kteří bydleli v 29 kolegiích &
residencích. Roku 1908 zemřelo 11 členův,
ale zase přibylo 47 (v provincii rakousko
uherské).
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Díkůvzdání božskému Srdci Páně.
Z Prahy. Plníc svůj slib, vzdávám vřelé za vyslyšení mnohých proseb v obiácení se duší

díky božskému Srdci Páně, jež na přímluvu ku milování dobrotivého Pána Boha,. L. K.
Panny Marie, sv. Josefa a sv. Antonína vyslyšelo Ze Susic. Tisíceré díky budtež vzdány
mou prosbu. “. V. božskému Srdci Páně a sv. Antonínu Pad. za vy

Z Bohuňovic Nejsrdečnější díky vzdá- slyšení v jisté redinné záležitosti. S. M. D.
vám nejsv. Srdci Pána, Ježíše, ncjbl. Panně Marii

Pohrddní světem a jeho marnostmi.
(Hlavní úmysl)

do mne následuje, nechodi v tcmnostcch — dí Kristus Pán. Slovy těmi
zve nás Pán, abychom života jeho a mravů následovali, chceme-li opravdu
byti osvícení. Kdo však následuje světa a jemu slouží, ten pmhybí se
s cílem svym. Jak rádi byli mnozí. že vyprostili se z pout tohoto světa
a předali se k Pánu Ježíši! Jakou radostí naplněno bylo srdce Mágdal',eny

když odřekla se světa a u nohou .Iežíšovych dosáhla odpuštění svych hříchů.
Jakou musel míti radost Zacheus, publikán, když zřekl se všeho bohatství a hotov
byl vše nahradíti a polovici statku svého dáti chudým! A jak mile a laskavě
obcoval s nimi Pán Ježíš! Vyhledával hříšníky, aby je spasil a na cestu spra
vedlnosti přivedl. A nikdo toho nelitoval, že pohrdnul světem a jeho marnostmi.
Co tim ztratil, nalezl u Pána Ježíše stonásobnou náhradu a lepších radostí, nežli
svět dáti může. Ach, bohužel, že nyní lidé víc a více odvrací se od Pána Boha
a celí oddávají se světu, jakoby ten svět byl jejich nebem, jejich Spásou. 'l'u jedni
milují svět a slouží jemu pro pomíjitelné bohatství. Penize, statky vezdejší, bohatství
jest jim nade všechno. Proto shání, pracují dnem i nocí a všecko obětují, i třeba
spásu duše své, jen aby nabyli mizerného kovu a lesku světského. Zmocní se jich
lakota, zatvrdnou jejich srdce a zlaté tele jest jejich bohem. Nemají pro nic jiného
smyslu, leč pro zisk a ostatky vezdejší. A jsou takoví lidé šťastní? Sotva! Marnost
tedy jest-bohatství pomíjející vyhledávati a v ně doufati. — Jiní opět baží po
hodnostech a po slávě světské. Snahou jejich jest, aby vždy vyš a výše postupovali,
aby celý svět je velebil ajim se kořil a pro tuto snahu svou obětují vše, i lásku
k Bohu, i k bližnímu. '.llřebas přes hlavy jinych hledí se dostat na vrchol slávy.
A jsou šťastní? Pochybujeme. Přijde chvíle, kdy všecka sláva jako kouř se
rozplyne a zanikne. Chybili se svého cíle! Marnost je tedy po hodnostech bažíti
& k vysokému stavu se vznášeti. — Opět jíní ženou se za rozkošemi tělesnými,
zapomínají na duši svou a jen tělu slouží ajen po tom se shání, co tělu lahodí,
požitky, pokrmy, nápoje, zábavy a prostopášnosti. Nemají pro nic jiného smyslu,
co není pro tělo, co nelahodí tělu a jeho žádostem. Snad tito lidé jsou úplně
štastní a spokojení, když myslí, že na světě mají nebo, aby zde všeho dobrého
užili? 1 o těch pochybujeme! Byl snad boháč v evangeliu šťasten, že se nádherně
odíval, na každý den hodoval a všeho měl hojnost? Marnost je za tělesnými
rozkošemi se hnátí a toho si žádati, zač později těžce máme trestáni byti. —-
Mnozí opět přejí si, aby co nejdéle na tomto světě živi byli a dobře se měli. Tito
myslí, že zdejest domov jejich, na budoucí nechtějí mysliti, aproto bojí se chvíle,
kdy má život jejich skončen byti. Kdo by si nepřál dlouhého života, zvláště když
se má dobře. Jak snadno zapomenou takoví na život posmrtný, na život věčný,
až je smrt překvapí a učiní konec všemu pohodlí. Proto marnost jest dlouhého
života si žádati a dobrého "života málo dbáti. Marnost jest k vezdejšímu _t01ík0
životu hlcdčti, a o to, co po něm bude, nic nepečovati. Všecko, co na světě jest,
co lidé milují, \še s rychlostí největší pomíjí, jako horská bvstřina utíká & ztrácí
se, tak i vše na světě. Pioto marnost jest milJovati tv věci, kteréž na světě JSOU
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a pomíjí a nic nepíliti tam, kde věčná radost potrvá. Hled'me tedy srdce své od
milování věcí viditelných odtrhnouti & k neviditelným obrátiti; neboť kdo za svou
smyslnosti jsou, poskvrňují své svědomí a pozbývají milosti Boží.

»0 jak veliké jest množství slasti Tvé, Hospodine, kterou schováváš
bojícím se Tebela A co jsi teprve těm, kteří Tě milují? Což těm, kteří Ti celým
srdcem slouží? Veliká čest, veliká sláva sloužiti Tobě a vším pohrdati pro Tebe.
Kdo opustí svět, nalezne Tebe, Pane, a bude mi Tobě na věky. Kdo pohrdne
bohatstvím a statky vezde_jšími, tomu dostane se za to statků věčných, takových
bude království nebeské. Kdo pohrdne slávou světa, ten najde slávu u Boha, bude
slavným po všecky věky. Sv. František Seratinský pohrdnul slávou světa, a ejhle,
došel slávy jiné; až dosud požívá úcty veliké po celém světě pro svou chudobu,
skromnost a lásku k Ježíši, jehož byl věrným následovníkem. Kdo pohrdne svět
skými radostmi & rozkošemi, ten neztratí ničeho, ale nabude duchovních radostí,
čistějších radosti a trvalejší blaženosti u Boha. Nalezne nejsladší útěchu Ducha
svatého, kdožz lásky k Tobě tělesnou rozkoší povrhnou. Kdo se chce přesvědčit
o tom, pohled na příklady svatých a světic Božích; pohleď jak svatá Cecilie,
Melanie a jiné pohrdají světem a jeho marnostmi a všemi rozkošemi pro lásku
k Ježíši Kristu, který jim stonásobně vynahradil, co pro něho opustily a ztratily.
Vizme sv. Benedikta, sv. Františka Borgiáše, kterak opouští dráhu světa, slávu
jeho, důstojenství, bohatství, radosti, a kterak oddávají se jedině službě Boží!
Nebyli sklámáni, neztratili ničeho, vše našli vtom, jemuž celi se odevzdali. Ne ve
hluku světa, ne ve víru rozkoší a veselosti, ne ve shonu po slávě a bohatství,
ale v ústraní rostou velicí duchové, vznikají veliké skutky, kvetou nejkrásnější
ctnosti. Proto s myšlenkou na nebe, pohledem na Boha zvítězíme nade světem.
Ježíš Kristus zvítězil pro nás, a my zvítězíme v něm a skrze něho. Kdo chce
zvítězit, musí bojovat, nebo jen kdo bojuje zvítězí a obdrží koruny slávy, jako
připravil Pán těm, kteří jej milují a z lásky k němu světem a všemi jeho
marnostmi pohrdli.

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sámna
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vši zemi bez přestání vzdáváš až do skonáni 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 žádostí,
Všeliké Skutky í slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Díec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
pohrdání světem a jeho radostmi 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 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.i

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: Stříei se světa a jeho marnosti.

Úmysl v květnu: Poutě do svatyň Marianských.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Ncposkvrněná, čistá, Královna všeho míra, naděje zoufajících, naše nejbezpečnější Královno!
Tys nejjistější přístav trosečníkův, útěcha světa, spása všech. (Sv. Eírem.)

KC cti Danny Marie.

.Vonný, májový den ku konci se chýlí,
:blankytná obloha krásu nám svou sdílí,
množství červánků slunce k odchodu vyzírá,
jehož poslední paprsek s Bohem nám dává.

Než opět nový úkaz zrakům zde se jeví,
měsíc se již totiž na odiv zas staví,
skvělým komonstvem svým všeho druhu,
za vše by vzdal chválu Tvůrci —- Bohu.

Znak však těkaje, stále ještě čeká,
nespatří—li, co srdce k lásce láká,

hrdinu, vítěze každého, vždy boje,
toho co nám žehnal trpce, umíraje,

Též i jeho Matku pí-elaskavou,
onu přímluvkyni naši mocnou,
která oslavena tam z Výsosti,
soucitně hledí na naše slabosti.

Jest to vroucné její přání.
přivésti nás ku pokání,
bychom lehko“ za ní dostali se k cíli,

který převyšuje možné naše síly.

Právě tak, jako každá pravá máti,
jest i ona vše hotova nám dáti,

pročež stále trpělivě čeká, .
až pak duše o pomoc k ní spěchá.

Pod ochranu bere všecky,
hříšníky i kajícníky,
bez vyjímky i rozdílu stavu,
ku každému sklání něžnou svoji hlavu.

Dána za matku jest všem darem
od Krista, jenž jest naším bratrem,
ona však po Bohu ta nejpřednější,
přímluva jeji jest vždy nejmocnější.

Spějme tudíž v radosti,
žalu i vší starosti,

k ní, jež nám milostivě kyne,
modlitba cíle že nemine.

Vždyť jest to ona, drahá. Máti,
která sdílí i naše strasti,

láskyplně vzhlíží ——jsouc povždy pohotově,
by milosti vymohla nám v každé době.

Mnohem ještě — nevýslovně více
činí pro nás její zlaté srdce,
vždyť. mnohokráte ani nevíme,

pomocné že ruky pomíjíme.

)
Nuže, poslechněme aspoň nyní
hlasu, kterýžto jen dobře míní,
odevzdejme srdce jí za lásku,
pak nalezneme jistou v ní spásu.

Jeronym Havel.
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Pojďme ke Královně své a matce!
K májovým pobožnostem.

Chválu vzdcjmc, o křesťané. nejsvětější

„$ 0 , *7/ Matce Pál-ně!, (Mar. píseň.)

\ljíll/Í % dyž po dlouhé, tuhé zimě nadejde vlahý & teplý máj —- měsíc, / květů — když slunce nastupuje vítěznou dráhu svou nad naší
polokouli a zaplašuje poslední zbytky panovavší zimy, tu i to
naše srdce se rozehřívá, a jakoby nově zrozené rychleji tluče
nový, jarejší život a sílu vlévá i tělu všemu. A to srdce lidské,
to srdce křesťanské, v něž dobrý Stvořitel vlil nejušlechtilejší
pocit lásky, obrací se v měsíci tomto s láskou svou a úctou
k té, která mezi lidmi všemi nejvyššího stupně důstojenství
dostoupila a spolu nejčistší a nejobětavější láskou se vyzna
menává — k Marii, Královně a spolu Matce. Jako v zahradě
pozemské kraluje nade všemi květinami růže, tak v zahradě
srdce křesťanského nade všemi pocity panuje jako královna

úcta a láska k Marii, Matce Boží. Mariánská úcta jest nejněžnějším, ale spolu
inejsilnějším květem vykvětlým v luzích křesťanských, nejněžnějším, neboť radostí
čistou, vznešenou a dojemnou daří duši naši, nejsilnějším, jelikož nedá se tak
lehce vytrhnouti ze srdce.

Úcta k Marii, Matce Boží, Královně a Matce naší nadchla nejšlechetnější
duchy k činům hrdinským a záslužným, přivedla zbloudilé k prahu otcovskému
zpět, dojímá i pohany a připravuje duši jejich k přijetí víry Kristovy, láska k Marii
& obdiv přečistého jejího života'vyloudily pěvcům křesťanským nejkrásnější písně,
nejněžnější básně, .nejvroucnější modlitby. Úcta Mariánská vypěstovala celou řadu
panických a panenských duší, jakoby bílých květů —-zdobících liliový trůn Rodičky
Boží, k nimž druží se červené květy mučedníků, které ona sílila a fialové kvítka
kajícníků, jichž srdce ona k Bohu obrátila.

, A proč to vše? Proto, že v Marii spojuje se všecko, co lidsky jest nej
krásnější a nejčistší a co božsky jest nejmílostivější. Chudičkou Márii povznesl
k sobě Bůh nejblíže, učiniv ji Matkou svou a Královnou nebes i zemi, ale ponechal
ji přece i v jejím převznešeném důstojenství nám ubohým za Matku studnici a
pomocnicí. Odtud ta úcta, odtud ta láska a důvěra, jež každé srdce křesťanské
chová k Matce Boží. A úcta tato a'láska vynalezá ustavičně nový a nový způsob,
jakým by se na venek jevila, a to již od počátku církve svaté. Již svatí apoštolé,
kteří nejlépe Matku Mistra svého znali, ctili ji jako svou vznešenou pomocníci,
ale spolu milovali ji jako svou společnou Matku. To slovo poslední umírajícího
Mistra: »Ejhlc, Matka tváh nevypadlo nikdy z mysli jejich. Jan apoštol zajisté
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s nimi sdělil tento poslední odkaz umírajícího Spasitele, a znaje dobře láskou
planoucí Srdce Páně, věděl, že v Marii jim dává Kristus to nejdražší co měl,
Matku svou a s ní i svou a jeji lásku. A od apoštolův učili se Matku Páně ctíti
& milovati i ostatní věřící. Ten pozdrav andělský: »Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s Tebou, požehnaná Týs mezi ženami,a kterým tak vysoce povýšena býla
chudičká Panna Nazaretská a v němž jevila se úcta samého Boha před Matkou
budoucího Spasitele, tento krásný pozdrav andělský ozýval se nesčíslněkráte ústý
věřících křestanův od počátku církve Páně a ozývá se po celém světě den co den
mnohokráte až posud. Tak vyplnilo se prorocké slovo Mariino, které řekla při
návštěvě u sv. Alžběty: »Od této chvíle blahoslaviti mne budou všickni národové.<<

A věru nepřehledná jest řada, dlouhý jest řetěz sv. Otcův a spisovatelů
církevních, kteří od 'počátku Rodičku Boží oslavovali a velebili. Tak píše svatý
mučedník Justin ('i' 167 po Kristu): »Vírou v andělské poselstvi získala Maria
znova to, co nevěra první ženy byla ztratila, přinesla život těm, jimž kdýsi Eva
smrt byla dala.u A svatý mučedník Irenej píše: »Maria stala se celému člověčenstvu
příčinou spásynx A svatý Efrém modlí se o sto let později k Matce Boží takto:
»Neposkvrněná, čistá, Královno všeho mira. naděje zoufajicích, naše nejbezpečnější
Královno! Týs nejbezpečnější přístav trosečníkův, útěcha světa, spása všech! Pod
křídloma lásky svoji a milosrdenství opatruj a chraň nás VŠGCkYÍ<<Svatý biskup
Eusebius doznává: »Od té doby, co pochodeň katolické vírý počala svět ozařovati,
uctívali všichni národové, kteří v Ježíše věřili, i jeho nejsvětější Matku, a prohlásili
jí úctou náboženskou za ,blahoslavenout, aby se vyplnilo její proroctví.“

A svatý Cýrill Alexandrinský se táže: »Jest možné, aby kdo převahou
Marii Pannu podle zásluhý a dostačně chváliti mohl?<< A na sněmě církevním
v Efesu (11-31)obrací se tentýž svatý biskup před shromážděnými biskupý k Rodičce
Boží a oslovuje ji takto: »Budiž pozdravena Maria, Boží Rodičko, pokladnice
celého světa, svítilno neshasínající, koruno panenství & Žezlo prave vírýl<< Veliký
biskup a světec Petr Chrýsolog (';-4:51) pravi o Marii Panně: »Ona větší jest nežli
nebe, silnější nežli země, širší nežli okrsek zemský; nebot ona jediná objala Boha,
kterého svět obsáhnouti nemůže, a nosila Toho, který zemi nosí. porodila svého
Stvořitele a živila živitele všech živoucích.4<

A jako starověk soudil o Marii Panně a uctíval ji nade všecky svaté, tak
i středověk křesťanský povznesl se k nejkrásnější úctě Mariánské. Jak krásné a
velebné chráJný jí býlý vystavený, jak mn'oho řádů duchovních se jí zasvětilo, jak
mnoho písní, modliteb, pobožnosti k úctě její zavedeno, kolik bratrstev na počest
její založeno, nedá se ani vypověděti. Na oslavu jeji a památku den co den třikráte
se počalo zvoniti, ráno, v poledne a večer, abý každé srdce křesťanské obracelo
se modlitbou k Matce Páně. A není světce, není spisovatele církevního v celém
tomto dlouhém období, který by nepřispíval k rozmnožení úctý Mariánské.

Zakladatelé církevního řádu sv. Benedikt, Norbert, František, Dominik,
Romuald, Bruno a jiní, byli horlivými ctiteli Mariánskými a postavili řádý své
pod její ochranu. Jedním z největších ctitelů byl však svatý opat Bernard. „lak
něžně a jak dojímavě mluví světec tento o Rodičce Boží. On to byl, který při
cházeje do velechrámu špýrského, dodal k modlitbě »Zdrávas Královno<<ta poslední
slova pozdravu: »Č) milostivá, ó přívětivá, () přesladká Panno Márial<< A světec
tento, který mnoho chválý v řeči napsal na Rodičku Boží, píše: »Ú svatá Panno,
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všichni lidé a všecky časy patří na Tebe. Cena za naše vykoupení se podává,
my jsme zachráněni, dáš-li Ty svoje svolení. Jediným slovem můžeš nám pomoci;
proto prosí Tě Adam a jako celé z ráje vyhnané pokolení, všichni leží u Tvých
svatých nohou, nebot všecka útěcha ubohých, vykoupení zajatých, vysvobození
celého světa záleží na Tobě.<< Maria vyřkla toto slovo »Staniž se mia, a proto
Slovo Tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi a my viděli jsme slávu jeho.
A jeden z nejslavnějších křesťanských básníků všech věkův, italský Dante píše:
»O milá naše Paní, 'Ifys tak veliká, tak mocná! Kdo milost hledá a k Tobě by se
neutíkal, ta nemá křídel, která k výšinám jej nesou.<< A jak veliká důvěra ob—
sažena jest ve slovech velikého papeže Innocence III., který pravi : »Kdo vzýval
kdy pravým způsobem Marii a nebyl vyslyšen?<<

A že nový věk a doba naše není za dobami předešlými v úctě Rodičky
Boží, je samozřejmé. Každá význačnější událost ze života Panny Marie slaví se
zvláštním svátkem, přečetná poutní místa Mariánská shromažďují rok co rok ne—
sčetné davy ctitelů Mariánských k její oslavě, celý měsíc máj a celý měsíc říjen
zvláštními pobožnostmi jsou úctě její zasvěceny. Četná bratrstva a řády pečují o
rozšíření její oslavy, modlitba svatého růžence nabyla zase váhy a zvláštní arci
bratrstvo vzalo si za úkol ji šiřiti a udržovati. Slavné chrámy její jsou ozdobou
měst i dědin, & není ani jediného kostela, kde by alespoň oltář nebo socha nebo
obraz Rodičky Boží se nenalézal. Krásné písně zaznívají v domácnostech i chrámech
i při průvodech na její počest. Básníci všeho druhu pokoušejí se, aby alespoň
poněkud _vystihli vznešenost přesvaté Rodičky Boží a spisovatelé křesťanští ne
nalézají ani dosti vhodných slov, aby vyjádřili, co o vznešené Královně nebes a
země mysli a cítí. Tak celý křesťanský svět klečí u nohou Matky Páně, věda dobře,
že v ni nalézá moc spojenou s láskou a milosrdenstvím, a proto toužebně s naději
a důvěrou k ní volá: »Zdrávas Královno, Matko milosrdenstvíix

Užijme tedy i my této krásné příležitosti pobožnosti májové; jděme ku
Královně a Matce naši a celým srdcem ctěme a vzývejme ji modlitbou i písni.
Avšak netoliko tím, lepším ještě věru způsobem máme ji uctívati, a to jest ná
sledováním svatých jejich ctnosti: pevné víry, nezvratné důvěry, pokory, čistoty
a lásky k_Bohu. Potom nebudeme toliko jejími ctiteli, nýbrž vskutku jejími dětmi,
které ona, Matka nejlepší, obejme láskou, srdce svého. Srdce její přečisté žádá
na nás také čistotu srdce, a proto přijměme v měsíci tomto svaté svátosti pokání
a oltářní na usmířenou s Bohem. Přeje si toho také církev Páně a dává nám za
to i plnomocné odpustky. Tak spojíme srdce naše se srdcem Matky a ona spojí
nás se Srdcem Páně, abychom jako ona i my v něm spočinuli a jednou spásu
svou v něm nalezli. Boh. Hendl.



Sursum corda !
Rozjímání na Nanebevstoupení Páně.

Sursušn corda!
šíři každé mši svaté, kterou slouží
š kněz, volá vždy: sursum corda!
' — vzhůru srdce! Nezastavuj se

& nikdo svými myšlenkami příliš
u věcí světa tohoto, pomni, že
povolán jsi k něčemu vyššímu!
Ve všech bohoslužebných úkonech

hledí církev srdce naše povznésti k Pánu,
dárci všeho dobra; Navštíví-li nás Bůh
nějakým křížem, tu samy od sebe po
zdvihují se oči naše k nebi a prosí o

' pomoc. Ale nejen církev, kostely, boho
služebné úkony volají k nám sursum
corda, týž hlas zní i z přírody, blíže-lí
ji pozorujeme.

Či nevolá. k tobě sursum corda
každý strom, jehož větve se pnou do
výše, každá bylinka, jejíž barevné kvítko
vypínáse ze zeleného pažitu. Nevolá—li
podobně ptactvo, prozpěvující chválu
Boží, obloha posetá nespočetnými hvě—
zdami! Zaburácí-li mohutný hrom, za
svitne—li blesk, dá—liBůh v případný čas
déšť, zda není to volání: sursum corda!
Pozorně—li se díváme na svět, nás ob—
klopující, říci musíme: vše vybízí nás
obrátiti srdce s_vé k Pánu, Stvořiteli,
Zachovavateli, Reditelí nebes i země a
všeho, co jest na nebi a na zemi, (Jím

'vysvětlíme si tuto všeobecnou touhu?
Proč zní hlas tento ze všech církevních
modliteb, zpěvů, říkání, obřadů, proč
potkáváme ve vší přírodě tolik zjevů,
které obracejí zrak náš vzhůru k ne
besům? Na tyto otázky odpovídá nám
slavnost Nanebevstoupení Páně; nebe
jest naším údělem, naší vlastí, Ježíš nás
předešel, abychom i my se tam dostali,
kde sedí Ježíš na pravici, Boha Otce
všemohoucího.

Jest nebe.
Není žádné pravdy v naší svaté víře,

jíž by někdo neodporoval. Jsou také ne
věrci, kteří říkají: není nebe! Nebe prý
vynalezli kněží, ti odkazují lidi stále jen
na věčnost, a nikoliv na přítomnost;
lépe by bylo, kdyby se starali, jak by
zde bídu zmenšili, místo pořád pouka
zovati na to, co teprve přijíti má. Ještě
nikdo se nevrátil z hrobu a z věčnosti,
aby nám vyložil, jak to tam vypadá.
Takové a podobné nevěrecké řeči často
slyšeti, ale každé z těch slov jest lží.

Kde jsou důkazy, že by kněží stále
a výhradně jen poukazovali pa věčnost
a o přítomnost se nestarali? Ci zakazuje
naše víra bohatství, rozkázala, že nikdo
nesmí míti více peněz než jeho bližní?
Zakázala, že by nebylo dovoleno spra
vedlivým způsobem a zákonitými pro—
středky domáhati se blahobytu? Jsou
zakázány radosti, veselí, snad církev
netrpí, aby zkvétal obchod, průmysl,
řemesla, snad zatracuje novodobé vy
nálezy, staví se proti pokroku ve vědách,
umění a všech ostatních odvětvích lid
ského umu? Snad jsme již četli, že po
žádal-li někdo, by byla vysvěcena nová
továrna, strojírna, dráha, novostavba
jakéhokoliv druhu, byl odmítnut? Církev
sama vybízí všechny své příslušníky, aby
pěstovali vědu, umění, podporuje jak
může, nadané lidi, stará se o všechny
potřeby svých milých. Či nemůžeme po
ukázati na veliký počet církevních nadací
pro chudé vůbec, pro sirotčince, choro
biuce, nemocnice, pro studující zvlášť?
Ci není známo, jak právě ke kněžím &
k zámožnějším katolíkům scházejí se celé
haldy prosebných a žebravých listů?

Nuže odkud tato námitka? Církev
učí, že všechno bohatství, všechno po
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zemské štěstí není sto, aby vyplnilo
touhu srdce lidského, aby učinilo někoho
již zde na světě úplně šťastným. Užívej
všeho rozumně, velký majetek má v sobě
něco nebezpečného, neboť boháč pak
lehce „zapomíná na své poslední věci;
církev učí, že jsme zde na zemi jen
cizinci, pravou vlastí naší jest nebe.

“Naši nepřátelé tyto a jiné těmto podobné
_pravdy překrucuji a berou sobě za zá
,—'minkusočiti na církev a vyčítati jí, čemu
ani neučí. Ze nebe jest, učil Ježíš Kristus.
Týž Kristus, který na nebe vstoupil,
dřívez nebe sestoupil a stal se člověkem.
Nepřišel do ciziny, ale přišel mezi své,
když se pak vracel do nebe, věděl dobře
kam se ubírá, nebot Nanebevstoupení
Páně bylo návratem Ježíšovým do vlasti
nebeské. '

Ježíš tedy přišel z oné země, v níž
i my máme věčně přebývati, a sdělil

,nám vše,. co nutno nám o ní věděti.
Mluvil o nebi, ne jako někdo, kdo vy
kládá o neurčitých představách anebo
vytvořil si vše ve své obrazotvornosti,

vále mluví o věčnosti jako znalec, který
„ji dokonale zná jako svou vlast. Praví:
(»V domě Otce mého mnozí jsou při
,bytkové, a já 'jdu, abych vám je při
pravila Zná tedy dům Otce svého, neboť
'.jest jeho domovem, je s Bohem Otcem
'.a Duchem svatým, zároveň těž Pánem

příbytků těchto. Tak jako Kristus, nikdo
„nemluvil o věčnosti, protože tam nikdo
“nebyl, nikdo jí neznal, a proto my vě—
říme Ježíši Kristu, neboť jest pravý Bůh.

* Již pohané, vidouce jak často zlým
zde na světě vede se dobře a dobrým
zle, přirozeným rozumem poznali, že jest

jpBůh, který je spravedlivý. že musí býti
“život posmrtný, v němž by byli dobří

odměněni a zlí po zásluze potrestáni.
„ C_opak poznali pohané, osvícení pouhým

Svýmrozumem, to vyznáváme my katolíci
jedle slov sv. Pavla: »Nemáme zde stálého
jbydliště, města zůstávajícího, ale hledáme
jíbudoucího, tojest nebeského Jerusalema. <
f Kristus Pán dal na hoře Táborské oku
'_fsitiapoštolům již napřed radostí nebe

Ských, když křtilJan Ježíše v řeceJordáně,
i_;„otevřenajsou nebesa, a aj, bylo slyšeti
hlas s nebe, řkoucí: »Tentot je Syn můj
“:*í'nmllý,v němž jsem sobě zalíbila Když

kamenovali židé prvního mučedníka sv.
řř'l=š;5ÍSĚěPáiia,on pak, jsa pln Ducha svatého,

pohleděv do nebe, uzřel slávu Boží a
Ježíše sedícího na pravici Boží, řekl:
»Aj, vidím nebesa otevřena a Syna člo—
věka stojícího na pravici Boží.<< Dle
mínění učitelů církevních jest nebe nad
hvězdami, což ač není článkem víry,
jest přece odůvodněno tím,že Kristus
sestoupil s nebe, vstupoval do nebe a
přijde opět s nebe.

Je tedy nebe, Kristus vstoupil na
nebesa, aby nás předešel a připravil
nám v něm příbytky; obírejme se dále
ještě pravdou: nebe jest náš cíle

Nebe jest náš cíl.
V kterési škole bylajednou zkouška;

učitel se ptal: »Kolik říši v přírodě
rozeznávámeíh Dítě odpovídalo: »V pří
rodě rozeznáváme tři říše, a sice živo
čišnou, rostlinnou a nerostů.<< »Ku které
z těchto tří patři člověk?<< táže se dále
učitel, a dítě pranic se nerozpakujic,
hbitě odpovědělo: »Clověk patří do říše
nebeskélc Věru zlatá odpověď, hodna
největšího mudrce! Nebe má. býti cílem
všech lidí, nebot stvořil je Bůh proto,
abychom jedenkráte do něho mohli přijíti.
Rozmanité jsou cesty, po nichž my lidé
na světě kráčíme, různě jsou poměry,
v nichž žijeme; jeden z nás pracuje a
dobývá si chleba potřebného sobě a svým
rukama, jednomu vynáší práce tato více,
druhému méně; druhý pracuje hlavou,
třetí vůbec nepracuje, žije z hotového;
jiný jest rolníkem, jiný řemeslnikem,jiný
poroučí, jiný poslouchá, jiný jest učenec
prvého řádu, proniká rozumem svým do
největších hlubin vědění lidského, jiný
neumí ani čísti ani psáti, někdo žije ve
světě, druhý zamiloval si samotu, žije
v ústraní'klášterním. Ač jsou naše cesty,
naše poměry přerozmanité, na jedné cestě
musíme se všichni shledati, jeden spo
lečný cíl máme všichni --——a ten jest nebe.

Když Bůh lidi stvořil, stvořil je dle
obrazu a podobenství svého, dal jím
tělo smrtelné a nesmrtelnou duši. Tělo
jest pro tento dočasný život; dal-li člo
věku nesmrtelnou duši, bude tedy žíva
neustále, a na věky trvá jen nebe &peklo.
Pro peklo člověka přece nikterak ne
stvořil Bůh, něco takového tvrditi bylo
by hrozné rouhání, tento úmysl nelze
přece srovnati se svatosti, spravedlností,
láskou, dobrotivostí Boží, toto odporuje
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Celébytosti Boží, proto musil Bůh člověka
stvořiti jen pro nebe; Bůh chce, praví
apoštol: aby všichni lidé spaseni byli.
Ale již první lidé vzepřeli se tomuto
úmyslu Božímu, zhřešivše zavřeli nejen
sobě, ale i svým všem potomkům bránu
do nebes. Proto poslal Bůh svého jedno—
rozeného Syna, aby jim opět nebe ote
vřel, »tak miloval Bůh svět, že poslal
svého jednorozeného Syna, aby nikdo,
kdo v něj věřil, nezhynul, ale měl život
věcný.“ Když se pak Ježiš po třiatřiceti-
letém životě zde na světě, vykoupiv nás
přehořkou smrtí svou na kříži, vrátil do
nebes, poslal na svět třetí božskou osobu,
Ducha svatého, aby působil neustále
v církvi, by lidé stále účastnými se státi
mohli ovoce vykoupení a přijití do nebe.
»Kdo'věří a pokřtěn bude, bude spasen.:

Umysl tento, přivésti nás do nebe,
má Bůh, když dává nám dobrá vnuknutí,
když posloucháme kázání, čteme dobré
knihy, přijímáme zbožně svaté svátosti,
když trpělivě snášíme kříže, jež nám Bůh
poslal, při všem, co vůbec děláme, máme
míti na mysli svůj věčný cíl —- nebe.
Žádného jiného cíle neurčil pro nás Bůh,
nežli získati si věčné slávy. Slávy ne
beské dosáhnou však jen ti, kteří ne
zhřešíli po křtu svatém, anebo když
zhřešívše, hříchy odpykali buď již zde na
světě nebo v očistci. »Nic nečistého ne—
vejde do království nebeskéhoa Nebe si
nelze dobýti užíváním světa a jeho dober,
ale utrpením a sebezapíráním. Sv. Pavel
praví: »Skrze mnohá soužení musime
vcházeti do království nebeskéhox Když
se ve Starém Zákoně za krále Šalomouna
stavěl chrám jerusalemský, tu bylo
všechno potřebné dřevo otesáno již na
horách libanonských, a pak teprve je
dopravili do Jerusalema &sestavili beze
všeho hluku dle potřeby. Podobně děje
se i s nastávajícími nebeštany: zde na
světě musejí býti otesání rozličným utr
pením a křížem, pak teprve mohou se
nahoře v nebeském Jerusalemě bez vše
likého utrpení věčně radovati. Bez pře
mahání sebe sama není žádné blaženosti.
»Podobno jest království nebeské po
kladu skrytému v poli, jejž nalezna
člověk skrývá a radostí nad ním jde a
prodá všecko což má a koupi pole to.
Opět podobno jest království nebeské

člověku-kupci, hledajícímu dobrých perel :
a když nalezl jednu drahou perlu, odešel
a prodal všecko což měl a koupil jl.:
(Mat. 13, 114—463Chtěl-li míti onen člověk
poklad, musil vše vynaložiti, aby mohl
koupiti pole, v němž byl poklad skryt,
podobně-chtěje perlu koupiti, prodal vše
co měl & zakoupil perlu, též “kdo chce
přijítí do nebe, nesmi přilnouti kvěcem
pozemským, »těsná jest brána a úzká.
cesta. která vede k životu,“ »království
nebeské trpí násilíx.

*
*

Nespouštějme nikdy z očí cíle, pro
který nás stvořil Bůh, dosáhneme-li ho,
dosáhli jsme všeho, budeme věčně šťastni,
běda, spustili-li jsme ho s očí svých,
ztrácíme vše, byli bychom věčně ne—
šťastni. Víra praví nám, že překážkou
na této pouti jest nám hřích, proto ne—
střezme ničeho více, než každého těžkého
hříchu. Jak je tedy převrácený názor,
zde na světě shromažďovati, užívati všeho,
oddávatí se nečinnosti a přitom ztratiti
jediný cíl ——nebe. llřích jest jediné a
pravé zlo; kdo se ho přece vzdor vši
ostražitostí dopustil, vyznej se zkroušeně,
jdi ku zpovědnici, vyzpovídej se a bude
ti poklesek odpuštěn. Ale nestačí jenom
se varovati hříchu, je také nezbytně po—
třebí, když chceme dojíti cíle svého,
abychom šli po cestě, která nás dovede
do nebe: »Chceš—li vjití do života, za
chovávej přikázání.“ Za našich pohnutých
dob nestačí jen varovati se zlého, ale
potřebí dobrým příkladem všem svítiti &
býti statečným, neohroženým ve vyzná
váni víry Kristovy. Svatý Otec Pius X.
pravil v jedné audienci k biskupům u
něho shromážděným: »Nebojte se, ne
mlčte, znova vás napomínám. Nebojte
se vydati veřejné svědectví pravdě! Ne
mlčte, aby mlčení vaše vás neodsoudilo,
trpělivost a moudrost necht vás dopro
vází ; ale nedejte se svésti, abyste mlčelí,
když jest čas mluviti. Třeba jest celému
světu říci zpříma a otevřeně pravdu do
očí. Nedbejte tudíž světského našeptá
vání, že by bylo lépe mlčeti, že není na
čase pravdu mluviti — nikoli, nemlčte!
Znova vás napomínám; nemlčte a nej
bojte se !x jaká to zlatá slova, tykajici
se jednoho každého z nás! Zachova
vejme je! Ignát Zhdnel.

ĚCEL'EŠSEŠŠEŠEŠSE



Kde jest naše vlast?
K slavnosti Nanebevstoupení Páně.

V domě Otce mého jsou mnozí příbytkbvé, kdyby nebylo tak. „byl bychpovědět vám; neboť jdu, abych vám připravil mií.$to [Jan

'mrtí Spasitelovou byla jeho
' * vykupitelská úloha ukon

, čena, vzkříšením jeho pak
A cena vykoupení božského

potvrzena. Proto Kristus Pán
po svém vítězném vzkříšení s apoštoly
svými ustavičně neobcoval jako dříve,
nýbrž čas od času se jim zjevoval, víru
jejich v sebe potvrzoval a zakládaje
viditelnou církev svou na zemi,
dal ústav, v němž by si dobytých jím
milostí vykoupení a spásy přivlastniti
mohli. Všecky skorem řeči, které měl
vzkříšený Spasitel v těch 4-0 dnech až
do svého slavného nanebevstoupení, smě
řují k tomu. Záleželo mu na tom, aby
apoštolové ajiní učedníci do té duše pře
svědčeni byli, že vstal zmrtvých, že žije,
a tedy že božskou pravdou jest vše, čemu
je učil. Toto přesvědčení je pohne, aby
proň vše, i smrt podstoupili. Statečnosti
této bylo také potřebí, mělo-li se učení
Kristovo světu tak protivné a nemilé
v srdcích lidských ujati. Krev mučedníků
musila zalévati něžné první kořínky víry,
aby neuschly, nýbrž co nejhlouběji se
zapustily.

Aby pak učení jeho neomylně lidstvu
zvěstovati mohli, přislíbil jím pomoc
Ducha svatého, kteréhož jim také desá
tého dne po svém nanebevstoupení poslal.
Kristus Pán počíná si jako král s mocí
velikou, nebot praví: »Dána jest mi vše
liká moc na nebi i na zemi,“ a proto
rozkazuje, aby šli do veškerého světa a
učili všecky národy. Jeho moc jest ne
omezená, celý svět a celé lidstvo jest mu
poddané, a proto všichni jsou povinni
slyšeti hlas Kristův & tvořiti království
jeho na zemi. A kdož chtějí se ku Kristu
přidati, toho měli křtíti ve jménu Otce
i Syna i Ducha svatého. Křest je svátost
veliká, nebot' jí vtěluje se člověk v život
božský, jejž on přinesl na zemi a kterým
nás povznáší k Bohu. ——Ustanovuje
představenstvo církve své, apoštoly a
jich nástupce biskupy s mocí velikou,
kázati, trestati, rozvazovati a hříchy od
pouštěti. Ustanovuje se hlava jejich,
kolem níž se řaditi mají, aby zachována ,

lidstvu ,

byla celistvost nerozborná, Petra. apo—
štola, slovy: »Pasiž beránky mé, pasáž
ovce mé.a A ke všemu, co budou pod
nikati ve jménu jeho a pro'něho, i pro
blaho svěřených duší, dává Kristus Pán
jak pomoc a potvrzení, slovy: »Aj, já
s vámi jsem po všecky dny až do sko
nání světa.“ Byl to věru spásonosný
tajemný čas těch 40 dnů, kdy Spasitel
vzkřišéný s apoštoly takto obcoval.

Kolik lásky, kolik milosti neslo se
v té době na lidi, kolik darů nebeských
vylil Spasitel na apoštoly! Byl to jeho
odkaz, jeho dědictví, které jim zanechal,
maje odebrati se tam, odkud byl vyšel
— k Otci nebeskému. A tato láska, tato
tichost. a mírnost Mistrova tak mu učed
níky naklonila, že jenom s velikou bolesti
mohli si pomysliti, že by je jednou
opustil. Ovšem jim praví, že dobře bude
pro ně, když odejde k Otci, žejim tam
připraví obydlí v domě Otce svého, že
maličko jen a zase jej uzří, vše to ne
mohlo je potěšiti, zármutek veliký na
plňovat duši jejich. Ale čas jeho odchodu
nastal. Sezval je ještě jednou všecky do
Jerusalema, aby s nimi stoloval, a to
naposledy. Jsou zde všichni jeho věrní,
jedí s ním, radují se z přítomnosti jeho,
ale radost není nezkalcná, děsí je každé
slovo, kterým naráží Kristus "Pán na
svůj brzký odchod. A nejvíce truchlí
Matička jeho, sedící mu po boku. Sotva
že pominut zármutek nad jeho hroznou
smrtí, již zase hrozí jiný nad jeho od—
chodem. Zdaž neklade mu hlavu svou
na-rameno a neprosí : »Synu můj, chceš-li
odejiti, vezmi mne sebou, což zde dělati
mám bez Tebe?<< Ale dobrý Syn těšiji
řka: »Jen malou chvíli poshověj, ne
tcskni', Matko, milovaná; jdu kOtci. 'l'y
zůstaň ještě maličko zde a budiž matkou
a těšitelkou těchto mých učedníků, ještě
větší byla by bolest jejich, kdyby ztratili
i tebe. Nebude to dlouho trvati, přijdu
si pro tebe.< A tu Matka Páně podro
bujíe vůli svou vůli Boží, zase jako ten
kráte v Nazaretě při zvěstování anděl
ském zvolala: »Staniž se mi podle slova
Tvéhota Pán vida ostatní zkormoucené



a smutné, těšil je řka: »Netruchlete,
neopustím vás, aniž vás zůstavím sirotky.
Odcházím sice na čas, ale přijdu opět,
abych s vámi byl na věky.<v.

A tak když všecko, co chtěl, byl
ustanovil, apoštoly své veškerou pravo
mocí k řízení církve a k blahu věřících
potřebnou vyzbrojil, když všecky byl
potěšil a posilnil, vstal a šel s nimi na
horu, kde počalo jeho utrpení horu
Olivetskou. A nyní nastal onen okamžik
posvátný, pro Krista ukřižovaného slavný
a pro nás všecky útěchy a naděje plný,
okamžik jeho odchodu do nebes. Ještě
jednou objal Pán Matičku svou, ještě
naposled tiskne Matka Syna svého něžně
k srdci svému. Apoštolé i Magdalena &
jiní věřící padají Pánu k nohám a pro—
lévajíce slzy uctivě mu je líbají. Dobrotivě
zvedá Pán apoštoly a »žehná je a bere
se od nich nesenjsa do nebe<. (Luk. 24, 51.)
Vidouce to, padají všichni zase na zem
a Matka Boží volá za Synem: »Synu
můj, pamatuj na mne!“ Ačkoli měla oči
slzí plné, přece cítila v srdci radost,
nebot“Synjejí, ten Syn ukřižovaný vstoupá
na nebesa s takovou slávou. Vedle ní
volali apoštolové a učedníci: »Pane, vše
jsme opustili, abychom za Tebou šli,—
pamatuj na nash: A Ježíš Kristus maje
ruce k žehnání zvednuté a obličej ozá—
řený, slávou se skvěje, jako král, vznášel
se vítězně k nebesům. A nevstupoval
sám, nýbrž měl veliký průvod. Byli
s ním oni vyvolenci, kterým otevřel cestu
do nebo, jak předpověděl prorok Micheáš:
»Vystoupí, otvíraje cestu před nimi.“
Byli to svatí ze Starého Zákona, posud
dlící v předpeklí, k nimž Pán po smrti
své sestoupil, aby jim zvěstoval blízké
vykoupení. A oni radostně vystupujíce
s ním, zpívali píseň slavnou a radostnou:
»Zpívejme Pánu, kterýž vystupuje nad
západem, Pán jest jméno jeho. Povýšen
budiž nad nebesa, Bože, &na zemi sláva
Tvá, aby osvobozeni byli vyvolenci 'l'voji!
Sláva, chvála a čest budiž Tobě, Kriste,
Spasitelik

Tak a podobně zněly zpěvy Starého
Zákona z úst provázejících patriarchů,
proroků, mučedníků, vyznavačů, panen

.a všech spravedlivých z dob před Kristem
Pánem, kteří s radostí a úctou přidali
se k Pánu, vstupujícímu na nebesa. Tak
vyplnilo se slovo proroka: »Vystoupí

'! Bůh v jásotu a Pán při hlasu trouby.“
Zvolna se vznáší Ježíš, aby Matička jeho
i apoštolové a ostatní radovati se mohli,
Vidouce jej ; načež konečně oblak zastřel
vítězného Pána, a v tom již Kristus
Bůh—Člověk octl se v nebesích, kde za
odměnu přijal moc kralovati nad veškerým
světem, neboťto značí slova v apoštolském
vyznání víry: »I sedí na pravici Boha
Otce všemohoucíhox Tak se vyplnilo
slovo prorocké: »Posa'ď se na pravici
mé, dokavadž nepoložím nepřátele tvé
za podnoží noh tvých. Národy tobě dám
v dědictví tvé a vladařství. tvé končiny
země.<<(Zalm 190,1) A celé nebe klaní
se před Kristem a volá velebíc ho : »Iloden
jest Beránek, kterýž zabit byl, vzíti moc
a božství i moudrost i sílu i čest i slávu
'i dobrořečení. Sedícímu na trůně a Be
ránkovi, dobrořečení i čest i sláva 1moc
na věky věkův. <<(Zjev. sv. Jana 5,12—13.)

Spasitel zmizel, ale apoštolové s ostat—
ními upřeně pohlíželi k nebesům. A tu,
aby je poučil, že marné jest jen hleděti
k nebi, že nutno jest nyní pro slávu jeho
a čest na zemi pracovati, poslal jim Pán
dva anděle, kteří je vytrhli ze zadumání.
pravili: »Muži galilejští, co stojíte hle
díce do nebe? Tentýž Ježíš, který vzat
jest od vás do nebe, tak přijde, jaký
jste ho viděli jdoucího do nebe, vratte
se tedy do města, jak rozkázal vám, a
očekávejte vyplnění slibů jeho.: A apo
štolové poslechli a vrátili se do města na
horu Sionskou do večeřadla a tam oče
kávali příští Ducha svatého, jak jim byl
Pán Ježíš rozkázal. Od té doby žili sice
na zemi, pracovali a trpěli, ale mysl
jejich všecka byla tam, kde Mistr jejich
a Pán dlel, v nebesích,nebot napsal svatý
Pavel. »Obcování naše v nebesích jest.“

Kristus odebral se k Otci do vlasti
nebeské, země byla jen na krátko místem
jeho působení. Vlastní moc, vládu i_lásku
a milosrdenství provozuje Spasitel v ne
besích. Kde otec je, tam jest vlast dětí,
kde Kristus je, tam pravá vlast jest
křesťanů. Proto také dobře pravil svatý
Pavel: »Nemáme zde stálého bydliště,
ale jdeme'budoucímu vstříc.“ Ne země,
nýbrž nebe jest vlastí naší, tam se do—
stati máme, toť náš cíl Bohem vytknutý,
toť naše touha, naše naděje. Ovšem do
jdeme do té vlasti nebeské jen po mno
hých pracích a námahách po bojích a



"řmrpení a. po krušné smrti, neboť i Kristus
fen takovou cestou v tomto životě po—

íÍ'qZ'emském kráčel k nebi. Vždyť napsal
svatý apoštol: »Království nebeské trpí

f*gnásilí, a jen ti, kdož násilí užívají,
? uchvacují je,: t. j. nehe si musí každý
i:,'—„spravedlivězasloužiti & dobýtí, zadarmo

.a bez zásluh Bůh nebe nedá. Kristus
„násza sebou volá, za sebou táhne, příklad

Č,.,J'ehoživota nám ukazuje cestu k němu
i,.fzvedoucí,proto volejme se Šalomounem:

""»'l“áhniž mne, za Tebou poběhneme,
15 Pane, po vůni mastí Tvýcha (Píseň

sat 1, 3.)
Apoštoly a učedníky Páně posilnil

pohled na vstupujícího Ježíše tak silným
dejmem, že po celý život nevymizel jim
z paměti. Kdykoliv jim úřad jejich za
těžko přicházel, kdykoli v žalářích úpělí,

kdykoliv pod ranami sténali, kdykoliv
pukalo srdce jejich nad nevděkem lid
ským, kdykoliv k hrozné smrti se ubírali,
vždycky na očích měli jasný obraz vítěz—
ného Mistra, kterak se ubírá do nebes.
Věděli dobře, že je tam míti chce, že je
tam k sobě vezme, neboť znělo jim
v uších slovo Páně: »Chci, aby kde já
'sem, byl i můj učedníka A proto všecko
činili s radostí a ochotou, všecko trpěli
oddaně, všecko pro Krista, aby kralovali
s Kristem. Země jím byla jen místem
zkoušky a nebe místem odměny; pravá
vlast je čekala u Krista. A tak nadchnuti
byli i všichni zbožní křesťané všech dob.
Vše konali z lásky ke Kristu, vše trpěli
v naději na jeho odměnu ve vlasti ne—
beské. Když svatí mučedníci největší

, muka trpěli, pozvedali očí svých k ne—
5 lbesům, odkudž plynula jim potěcha,

posila i naděje. »Jen maličko ještě a
ffuzřítemne,<< tato slova Páně sílila je,

ykoli tělo umdlévalo a duch slábl.
_šecko na světě, radosti, žalosti, bolesti,

starosti, vše, i smrt zdálo se mu býti
',Ínepatrným proti odměně věčné, proti

asti nebeské. V takovém smyslu píše
Tsvaty'apoštol Pavel takto: »Duch zajisté

,dává svědectví duchu našemu, že jsme
nové Boží. A jestliže (jsme) synové,
dy i dědicové, dědicové zajisté Boží a
„olu dědicové Krístovi; jestliže všecko
elu (s ním) trpíme, abychom i spolu

Slaveni byli, nebo mám za to,- že utr—
Éni tohoto času nejsou rovná budoucí
štítě,která se zjeví na nás.“ (Rím.8,16.)
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Každý člověk miluje na zemi svou
vlast, v níž se zrodil, jejíž synem jest,
a často i za ni bojuje, ji chrání, a jestliže
v cizině žíti musí,“ s láskou a radostí na
ní myslí a vzpomíná. A dobře tak.
I Kristus Pán miloval jako člověk na
světě svoů vlast židovskou a hleděl ji
inárodu vším možným prospěti. Avšak
přece je to jen vlast pomíjející. Nezů—
stane ani nám ani budoucím, nebot
všichni ji opustíme a jednou ona sama
konec vezme na konci světa. Proto za
jiste rozumné je starati se více o vlast
pravou a vším možným způsobem hleděti
do ní se dostati. A cestu tam ukázal
nám Ježíš, je to cesta jeho sv. učení,
»nebot kdo' zachovává přikázání, bude
míti život věčným Abychom však na
cestě této nezbloudili, ani na pravo ani
na levo se neuchýlili, dal nám Spasitel
v lásce a péči své průvodce, jenž cestu
tu dobře zná a nás obezřetně povede,
a to jest církev svatá. Té svěřil učení
své: výklad jeho, té dal moc nade všemi,
kdož jeho býti chtějí, moc otcovskou
k jejich blahu a prospěchu. A tato prů
vodkyně — církev má i prostředky, aby
nás na cestě této udržela. Kdykoliv kle
sáme, pozvedá nás, kdykoliv slábneme,
posiluje nás, kdykoliv malomyslníme,
potěšuje nás a opatrně nás vede přes
úskalí pokušení a přes všecky překážky
jak světa tak ducha zlého pevnou rukou
po celý život od narození až do smrti.
Svaté svátostí, které nám-podává, udržují
nás ve spojení s Kristem, modlitba její
svolává na nás a práci naši požehnání
Boží; starostlivá péče její o naše spasení
chrání nás před nástrahami světa i ďábla.

Je tedy církev svatá naším andělem
strážným na tomto světě, vedoucím nás
po cestě k vlasti nebeské. Kdo se jí
spustí, pozbývá jejího vedení, její pomocí
a posily a vydán jest bouřím života
jako loď bez kormidla na rozbouřeném
moři. V církvi a skrze ni působí Kristus,
ukazuje se jeho láska, jeho péče, jeho
milosrdenství. A proto ehceme-lijednou
s ním se shledati, musíme'zajisté s jeho
láskou — skrze církev spojení býti, a
nic nás od této lásky odtrhnouti nesmí.
Tak zajisté volá sv. Pavel, řka: »A proto
kde nás odloučí od lásky Kristovy?
zdali soužení? anebo úzkost? nebo hlad?
zdali nahota? čili nebezpečenství? zdali
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protívenství? čili meč? Jsem zajisté jist,
že ani smrt ani život ani andělé ani ,
knížectvo ani mocnosti ani věci přítomné š
ani budoucí ani sila ani vysokost ani
hlubokost ani jiné stvoření nebude moci
nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest
v Kristu Ježíši, Pánu našem.<<(Rím.8, 35x)

Láska Kristova táhne nás do vlasti
nebeské. A jak krásná je tato vlast!
Tam bude vyvolený křesťan osvobozen
ode všech bolestí těla i duše. Tam není
žádných tělesných neduhů, nebot tělo
naše bude odčno velebností Krista Ježíše,
a jako tělo Spasitelovo bude míti moc
všem bolestem vzdorovati. Tak praví
svatý Pavel: »Kterýž (Kristus) promění
tělo ponížení našeho (t. j. tělo naše,
které jsme měli na zemi), aby připodob
nčno bylo k tělu jeho.<< (Filip. 3, 21.)
Ve vlasti nebeské nevědí biažení nic o
bolestech a smrti. V nebi není kvílení,
ani bolesti. Sv. Jan praví: »Tam nebude
ani kvílení ani kříku ani bolestix (Zjev.
21, 4-.) Co jest náš život na zemi, nic,
nežli ustavičný žal. V nebi však budou
setřeny všecky slzy, neboť psáno jest:
>>SetřeBůh všelikou slzu z očí jejich.o<
(Zjev. 7, 12.) Pouze vzpomínka na pře
trpěné útrapy zůstane, ale vzpomínka
tato bude blaživá. Budou se radovati
z utrpení svého na světě podle žalmu
Páně: »Radujme se za dny, v nichžto
jsi ponížil nás; za léta, v nichž jsme
viděli věci zlé.<< (Zalm 89, 15)

Na nebi není žádného rozloučení.
Na zemi ztrpčuje nám Všecku radost a
lásku pomyšlení, jak dlouho bude tr'vati
naše spojeni? Vyvolení však sešedše se
v lůně Božím, nikdy se od sebe neodloučí,
neboť tam není smrtí. Na nebi není po
kušení. Co musí se na zemi zbožný
křesťan nabojovati proti tolikerému po
kušení k hříchu jej obkličujícímu, neboť
ustavičně jest v nebezpečí, nedá-li pozor,
ztratiti milost Boží. Proto také si spra
vedliví stěžují s prorokem: »Běda mně,
že život můj zde tak dlouho prodloužen
jestlc (Žalm 119, B.) Nebo jak apoštol
si stěžuje : »Nešťastný já člověk, kdo mne
osvobodí z těla této smrti?“ (Rím. 7, 24-.)

Na'nebi není rozporu mezi tělem a
duchem jako na zemi, poněvadž obojí,
tělo i duše pod vládou Boží budou ve
svornostiBohu sloužiti & tak blaženě

hnaní synové Evya, kteří daleko od Pána
putují, nebot dojdeme cíle, vyhnanstvl'
naše bude ukončeno. Nebudeme se tam
báti ničeho, ani od světa, který nás
klamati nemůže, aniž od pekla, které
přemoženo jest, aniž od vlastního srdce,
které tam jen v bázni Boží žije, tam
zvoláme s prorokem: »Zachránil duši
mou od smrti, oči mé ode slzí, nohy
mě před pádem. ijiti se chci Hospodinu
v zemi živýchm (Zalm 118, 8, €).)

A v nebi není žádného hříchu, což
jest velice důležité. Hřích jest jediné
pravé zlo na zemi, jediné zlo v očích
Boha samého. Ale hřích není v nebi
možný, nebot panuje tam čistá, neob—
mezená láska, která urážky Boží ne
připouští. Hřích je svržen do propasti
pekelné, ale do říše lásky Boží nemá
přístupu.

() jaký je to krásný okamžik, kdy
spravedlivý dochází do vlasti své nebeské,
aby nazíral na Boha, miloval Boha, užíval
Boha. S jakou radostí můžeme zvolati:
»Milovaný můj jest můj &já jsem jeho.:
Spojen jsem s ním na věky a nic, ani
hřích mne od něho odděliti nemůže.
Všecku tuto blaženost naší vlasti nebeské
shrnul svatý apoštol v krátká slova, když
pravil: »Ani oko nevidělo ani ucho ne
slyšelo ani na. srdce lidské nevstoupilo,
co Bůh připravil těm, kteří jej milují.<<
A sv. David dí: »Opojeni budou v hoj
nosti domu tvého: a proudem rozkoše
své napájeti je budešc (Zalm 35, 9.)
Ejhle, to vše čeká vyvolené Páně v nebi,
vlasti naší společně to vše nám dá Pán
Ježíš, Vykupitel náš z lásky, jak sám
pravil, řka: »A já slávu, kterou jsi mi
dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož
i my jedno jsme.“ (Jan 17, 22)

Taková je ta naše pravá vlast. A
nyní pohleďme do nitra svého! Toužíme
opravdově po ní? Není nám čašto tate
země plná bídy tělesné i duševní, plna
klamu a hříchu, plná nestálosti a utrpení,
není nám milejší nežli vlast nebeska,
pravý to opak toho všeho? Jak zřídka
myslíme na vlast nebeskou, jak málo Se
přičiňujeme si ji zasloužiti, jak často
děláme to, co nás od ní vzdaluje, Jak
málo dáváme se od Ježíše vésti po cestě
k ní vedoucí ! () probuďme se, dokud čaS,
slyšme hlas Páně dokud volá a prosme

žíti. Tam nebudeme se jmenovati »Vý- ' jej, aby nás »táhl za seboux. (lhopme



ise ruký mateřské, ruký Rodičký Boží,
která sama jistě po cestě k nebi kráčela,
která nás své děti tam ráda povede.

Ve velebném chrámě poutním na
ie,—svatém Kopečku jest v bání krásný
Žářobraz. Představuje horu, na jejímž
Šíši-vvrcholije trůn Boží a poblíž Rodička

Boží, znázorněna obrazem zázračným
Panny Marie Svato—Kopecké. A do vrchu
'íezou poutníci — je to cesta k nebi.
Překážek dosti, cesta srázná a neschůdná,
plná kamení & bodláčí, ale poutníci
volají k Rodičce. Boží: »()1nílost1vae a

(?T—€*"—+3vYD
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s pomocí její šťastně docházejí na horu
nebeskou. (]iňme tak i my. Vzývejme tu
Matku Páně, aby i ona na nás v nebi
pamatovala a nás podporovala v obtížné
cestě k vlasti nebeské. Přímluvou svou
nechť nám u Pána Ježíše vyprosí pomoc,
abýchom víru svou upevnili, naději
v Krista posilnili a lásku k němu roz
nítili,'a tak spojeni jsouce s ním v církvi
svaté, na zemi šťastně jednou tam do
vlasti nebeské přišli a s ním spojeni byli
na věku-'. Boh. Handl.

*6— ve)
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Příprava _na svátky svatodušní.

\ poslední večeři objasnil
\ '_.nám Kristus Pán ve své pa

» mátné řeči pravý odznak
"spočívá \e vzájemné lásce

k bližnímu. Tato jest odznakem celého
;;jgvkřesťanství,které se právě tímto způsobem
:?;ode všeho ostatního lišiti má. Následkem
“jííwtohojest nám se dle oné vzájemné láský
;íťříditiv každém našem jednání, abychom
];)sezalíbili tomu, jenž všem svým nejenom
T*."totopřikázání »mílujte se vespolek<< dal,
„jj,nýbrž i sám mu věrným byl až k smrti.
inpřed kterouž nám ještě počínání naše
jkodpustil & za nás se modlil: »Otče,
ýpdpusť jim, neb oni nevědí, co činí.<<
f', Poněvadž by však plnění tohoto
'“;j'hlavního přikázání pro přílišné obtíže,
ij;které se nám v cestu staví, bylo bez

vyšší pomoci zhola nemožným, slíbil, že
ÍZj—QsešleDucha svatého, který by po jeho
255,3boku naším utěšitelem, přítelem a rádcem
***f'býl.On jediný jako pravý Bůh může

býti naším rádcem, poněvadž kromě něho
nikdo jiný nezná naše vnitřní náchylnosti,
dle nichž se on vždý řídí. Vůbec Duch
svatý má nám býti vším ve vsem, a to
hlavně z toho důvodu poněvadž žádnému
není možno bez milosti bohumile žíti.
Důkazem toho jest nám sv. Petr, který
ač vždý tolika milostmi obdařen v oka—
mžiku, kdý vlastní síle ponechán, tak
hluboko poklesl. že i samého Pána,

kterého jinak z celého srdce miloval,
třikrát zapřel. Této nevyhnutelné milosti
jest možno dosáhnouti u pravého Utěšitele,
jenž jest milost a láska sama. Největších
úspěchů však docílíme o těchto svátcích,
kdý on sám přichází, aby nás ze své
hojnosti obdařil.

V těchto památných dnech, ve kte
rých téměř své znovuzrození slavíme, jeví
se též velmi jasně nevýslovná láska
nejsvětější Trojice. Především je se do
tknouti oné láský,'kterou nám nebeský
Otec sesláním Ducha svatého prokázal.
Již v tom spočívá veliká, dobrota, že
nám svého jednorozeného Sýna seslal.
Sám Výkupitol se O tom Nikodemovi
zmiňuje slovy: »Tak velice miloval Bůh
svět, že byl ochoten i svého jednoroze
ného Sýna obětovati. <<Pročež i my můžeme
zvolatí: »Tak velice miloval Bůh svět,
že nejenom svého jednorozeného Syna
obětoval, „nýbrž i svého Ducha seslal.a
Místo aby nás trestal za potupu a bez
práví, kterého jsme se na jeho Sýnu
dopustili, obdařil nás na jeho přímluvu
i darem Ducha svatého.

Poněvadž však vše pochází od Boha
Otce skrze Sýna, též od něho seslání
Ducha svatého závisí. Právě on nám jej
prolitím své drahocenné krve získal, po
něvadž bychom jej byli v naší hříšnosti
nikdy nedosáhli. Též dal své tělo a svou
krev za pokrm a nápoj, abý nám velikou
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milost Ducha svatého objasnil a nás
života božského účastnými učinil. I nyni
sedí na pravici Boha Otce a prosí stále
o milost seslání Ducha svatého pro své
vlastní vrahy. Viz jaká láska!

Konečně jest i nevýslovná láska
Ducha svatého pozoruhodna. Mezitím, co
Syn Boží pouze jednu lidskou přirozenost
na se vzal, vchází Duch svatý pro vždy
s nesčíslným množství duší v milostiplný
spolek, a jen tehdy se od nich dělí,
bylo-li toto drahocenné sjednocení ze
strany lidské těžkým hříchem poskvrněno.
Než ani toto jej neodstraší, nýbrž opět
přichází a klepa znova, nenalezl—li by
snad u nás hříšníků přístupu. On jest
totiž láska sama. Pročež nepřeje sobě
smrti hříšníka, nýbrž chce, aby se obrátil
a žil. Proto po všechny dny, obzvláště
pak v tento čas stále obchází a hledá,
našel—li by někoho, jenž by se ho s ne—
beskými jeho dary ujal. Jaká pokora &
láska, a my bychom mu neměli s radostí
vyjití vstříc?

Též skrze Ducha svatého činí Bůh
vše, co činí. Právě on je ten, který vše
oživuje. »Já Vám sešlu Ducha a budete
k životu novému znovu zrozenia. Jako
Bohu Otci & Bohu Synu, jest nám téži
Duchu svatému děkovati za naše bytí.
Obětujme mu tudíž celý náš život se všemi
schopnostmi, abychom v něm a prostřed
nictvím jeho též Otci & Synu náleželi.
Sami ze sebe nejsme nic a vlastní mocí
nic bychom nedokázali. Proto jest nejvýš
spravedlívo a člověka hodno, aby toho
za svého Pána uznal a jeho čest vyhle—
dával, který jej tak bohatě obdařil.

Mnohem ještě více pro nás Duch sv.
činí, poněvadž jest prostředníkem nad
přirozeného žití, které spočívá v tom, že
on sám přijde do duše, aby v ní při
bytek sobě připravil a nám příležitosti
poskytl na jeho božském žití podílu bráti.
Právě on je ten, který dodává půvabu
a krásy naší duši, a to tak dlouho, dokud
jej vlastní vinou nevypudíme, což se
stane, dáme-li přednost smyslnostiado
pustíme se těžkého hříchu, čímž pak
ovšem i duše ztratí své krásy, svůj nad—
přirozený život a podobá se tělu bez
duše, bez života, čili jest úplně mrtva pro
vše nadpřirozené. Vytrváme—liv takovém
stavu, stále se plavíce v tak smutných
poměrech po proudu mravní skleslosti, Í

2

docílíme toho, že naše duše časem snad
již ani schopna nebude, aby se opět
obrátila k dobrému, nýbrž spadne do
propasti věčně, na jejíž okraj jsme se—
již snad dopuštěním se těžkých hříchů do—
stali. Naopak opět vytrváme—li v onom
krásném bohumilém stavu, budeme ne—
jenom zde na zemi plni vnitřní útěchy,
nýbrž i s radostí půjdeme vstříc oné po—
smrtné budoucnosti, poněvadž si budeme
jistí, že jsme se o svěřené nám-' talenty
dobře starali a následkem toho i práva
nabyli, připamatovati Pána na slib nám
daný ve slovech: »Blahoslaveni čistého
srdce, nebot oni Boha viděti budoua.
Tato svatá a pravdivá slova lahodí též
našemu citu, poněvadž odpovídají vnítř—
nímu hlasu, který každý v sobě chová
jakožto neklamného, po nečem vyšším,
nekonečném, po Bohu a jeho blaženosti
toužícího rádce. Zajisté nám nebude—
těžkým pro jednu z těchto dvou 'pravd
se rozhodnouti.

Uvážíme—li vše to, čeho se v tento
svatodušný čas účastníky staneme, při—
jdeme zajisté k tomu náhledu, že jest
nejenom spravedlivo, nýbrž i nejvýš dů—
stojno, abychom se na příchod tak vzác
ného hosta připravili. Spravedlivo z té
příčiny, poněvadž 1sv. apoštolové, majíce
Matku Páně ve svém středu, po celých
9 dni se připravovali, ačkoliv si byli
dosažení této milosti jisti, jelikož jim to
bylo od samého Spasitele předpovězeno.
My bychom se snad neměli ze svého

' rozháraného stavu vzpamatovati, víme-li,
že výsledek hlavně od vnitřní přípravy
závisí?

Dále jest nejvýš důstojno, abychom
jej řádně přijali. Zajisté se každý namáhá
co nejvíce, aby svého vznešeného hosta,
který snad jen mimochodem pod rodnou
střechu zavítá, řádně a ve vší počestnosti
přijal. Tím důstojněji jest se připraviti
ku přijetí vládce nejenom pozemského,
nýbrž i nebeského, v němž se všudy
přítomnost, všemohoucnosti vševědouc
nost scházejí, poněvadž má býti pro vše
stvořené utěšitelem, rádcem a prostřed
níkem. Jest mu totiž všady pomáhati,
pročež musibýti nejenom všady pří
tomným, nýbrž i vševědoucím, aby i způsob
_znal, jak a v čem jest mu ku pomoc1
spěti. Konečnějest i všemohoucí, poněvadž
musí dovésti vše splniti co chce, nebot
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l„__3_má nemocné uzdravovati, utlačované
háj-ití, jakož i ve všech potřebách, těžko
stech i nebezpečenstvich, nás pod svou
mocnou ochranu bráti. Tímto se nám

;; iobjasňuje maličkost každého pozemštana,
Šiproti nebeskému Utěšitelí. Zajisté jest
, kapkou vody proti nesčíslnému množství
g::fvnepřehlehném oceánu. 7 tohoto důvodu

.,jistě zaslouží, abychom se na jeho příchod
„co možná s největší pílí připravili.
_ K takové přípravě, které jest nám
Řzapotřebí, aby mohl Duch svatý v nás
ZŠ.blahodárně působiti, jest nutno nejprve
'Ščistoty a to nejenom duševní nýbrž

Žf'í tělesné. Všechny schOpnosti duševní
Č.jmusí býti čisty. K dosažení čistoty paměti

jíl—jestinám odstíaniti všechny marnivé
'a hříšné myšlenky. Při rozumu pak se
musíme odříci vší domýšlívosti jakož

; fi všeho zalíbení v sobě. Vůle pak musí
býti prosta vší sebelásky. Velmi důle

ýqžitou jest i čistota srdce, celého našeho
jednání a smýšlení.

,; . Dále sem náleží též modlitba, ovšem
ne snad ze zvyku,nýbržpozorná, důstojná

a vroucí. Vždyťona jest právě tím spo
jením se duše naší š bytostí vyšší, bož

_ skou. Následkem toho je se i na svaté
„přijímání nejenom s největší starostí a

:_fi'Š'lláskoupřipraviti a tělo Páně-v největší
f; pokoře a čistotě přijmouti, nýbrž i po

Svatémpřijímání musí díkůčinění se srdcem
láskyplným konáno býti. Na onom světě
se zajisté dozvíme, jak milostiplným a
dalekOsáhlým prostředkem jest každé
hodné svaté přijímání, které my snad
podceňujeme & jen zřídka kdy k stolu

;_Páně přiklekneme.
Duch svatý jest příliš dobrotivý a

laskavý, než přec nevejde do duše ne—
hodné, poněvadž se to příčíjeho svatosti
* spravedlnosti. Vzývejme tuídž Marii
Pannu, Matku naši, neb ona od prvního
;počátku svého příchodu na svět až do smrti
byla plna Ducha sv'. Obraťme se s důvěrou
k ní neposkvrněné, nejčistotnější i nej—
j—cudnější,a pak nalezneme zajisté i my
"milosti před tváří Nejvyššího.
_, Přijde-li však milost Boží, nesmíme
jse nechati zaslepiti láskou k věcem do
* asným a býti poslušnými a věrnými

uchu sv., jen když k nám jako Utěšitel
estupuje, nýbrž musíme se při každé
říležitosti ochotnými v plnění jeho
u'uknutí ukázati a to i tehdy, chce-li

nás snad k větší dokonalosti a svatosti
přivésti. Právě tehdy se nám naskytuje
příležitost lásku svou mu prokázatí,
zrušením pout světské i sebelásky aby
chom tímto způsobem posilnění, byli sto,
nejenom na tomto světě nepříjemnosti,
obtíže & námahy trpělivě snášeti, nýbrž
i v naší pravé vlasti sladká slova Ježíšova
slyšeti: »Nuže, dobrý a věrný služebnice,
poněvadž jsi byl nad málem věrným,
nad mnohé tě ustanovím; vejdi do radosti
Pána svého<<. Jeroným Hazel.

DDD

Weitec Boží.

gde dřírná v sladkérn snění na oltáři
přesvatá ípanna FDaria,
korunka glatá s vrkočů jí gáří
a děrnant třpgtng ge šíje.

Za oltář ruka třesoucí ser-n klade
kgtici růží červengcb,
již porosilg slgg dívku mladé
ve cbvílícb těškgcn, bolestngcb.

ěde klečí v ticbe'm r—ogjírnání
a prosí Boží FDatičku,
bg vgslgšela bolné lkání,
jež tíží její dušičku.

či FDatka Boží v usrnívání
se dívá na ní s oltáře,
jak vroucně k modlitbě se sklání
a odříkává žaltáře.

či anděl mír—usestupuje
do srdce dívku rnladičke'.
ji nove' blabo obklopuje
po modlitbičce kratičké.

Odcnágí dívka od oltáře,
útěcbu nese v srdíčku,
kol retů blaba skví jí 5áře,
všdgť gdravou rná gas dušičku!

Jím-ie Kadlčdkovi

++ cv—o-áw
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Věčná lampa.
(Pokračování.)

Obětní oltář.
My mámc oltář. z nčhož_nesmčjí jisti,

kteří slouží stánku. "id. 13. 10.

Podivně mne dojímalo ve škole vy—
pravování o Abelu a Kainovi, kteří prvně
obětovali Pánu Bohu beránka a obilí.
Ncmenší dojem činila na mne oběť Noe
mova po potopě světa a zjevení se duhy
nad obětí. Avšak vrcholem obdivu byl
oltář, zbudovaný na hoře Moriah z roz
kazu Božího Abrahamom, kde jedno—
rozený syn Abrahamův Isak měl býti
živou obětí. Když poprvé o této lidské
oběti ve škole jsem slyšel, hrnuly mi
slzy z očí, neboť jsem měl útrpnost
s lsakem. Tehda ovšem jsem ještě ničeho

,nevěděl o neskonale větší oběti Kristově,
a nikdy mi ani ve snu nenapadlo, že by
se i mně té milosti dostalo, abych tuto
oběť u oltáře novozákonného směl konati,
že bych směl držeti v nehodných'a hříš
ných rukou přesvaté tělo jeho a pře
drahou krev, a nejenom držeti, nýbrž
i každodenně přijímati.

Že pak oltář náš novozákonný jest
vedle lampy věčné místem nejdražším
v domě Božím, a že oltáře sloužily za
obětní místa nejenom židům ve Starém
Zákoně, nýbrž i pohanům, a že až do
skonání světa obnovuje se na našich
oltářích oběť Kristova krvavá způsobem
nekrvavým, budiž pojednání toto věnováno
výroku sv. Pavla, svrchu uvedenému.

Mše svatá jest úkonem nejsvětějším
a nejvzácnějším a Bohu nejmilejším. Kde
se koná tato přesvatá oběť? Na oltáři.
Jestit zřídlem všech milostí. Odkud zřídlo
toto prýští? S oltáře. Jestit středem,
z něhož paprsky kolkol vycházejí a kolem
něhož veškerá bohoslužba novozákonná
se otáčí. Kde je střed tento? Na oltáři.
Oltář, místo věčné, nekrvavé oběti, je
střediskem katolického chrámu právě tak
jako svatostánek, jenž jest místem živého
těla Kristova, je středem oltáře. Z těchto
dvou bodů bere umění své nadšení a
vytváří pro ostatní svaté úkony nutné
přípravy, kteréž tak k místu věčné obětí
se odevšad sbíhají, jako svátosti mají
střed a zřídlo v oběti Kristově na kříži.
Svaté a posvěcené místo, na němž každo

i denně přesvatá oběť se koná, zasluhuje
; toho vší měrou, abychom veškeru pozor

nost místu tomuto věnovali. Slova apo—
štolova: My máme oltář, s něhož ne
smějí jísti, kteří stánku slouží, jest nám
vodítkem, dle něhož můžeme, spoléhajíce
na učení církve a otců církevních,„sto—
povati význam oltáře již ve Starém
Zákoně. Chceme tedy pozornost obrátili:
l. na oltář a význam oltáře staro
zákonného; 2. na oltář a význam jeho
v Novém Zákoně.

1. Oltář a význam oltáře staro—
zákonného.

Zařízení altafře Již patriarchové
donášeli oběti Hospodinu na oltáři,
který však neměl stálého a pevného
místa. Jakmile však Mojžíš obdržel

rozkazy od Hospodina, týkající se boho
služby, tu již i čas, i místo a slavnosti
samy přesně byly vytčeny. Od této chvíle
byl stánek úmluvy jediným místem, v němž
se bohoslužba konala. Co byl vlastně.
stánek úmluvy? Byl to přenosný stan,
rozdělený na tři části, dle něhož posléze
i chrám Salomounův byl vzdělán. Stánek
úmluvy měl předsíň, svatyni a velesvatyní.
Síň byla pro lid, svatyně pro kněze a
velesvatyně pro velekněze, který jednou
za rok směl do ní vkročiti. Předsíň byl
prostor 100 loket dlouhý a 50 široký,
jenž byl kolkol koberci zastřen. Uprostřed
předsíně byl umístěn oltář zápalů, na
němž krvavé a nekrvavěoběti Hospodinu
se obětovaly. Z předsíně šlo se do sva
tyně, kteráž byla oponou na' dvě roz
dělena. V prvém oddělení, které bylo
20 loket dlouhé, 10 loket široké a vysoké,
stál stůl, na němž bylo dvanáct chlebů.
Tam byl také oltář vonných zápalů, na
němž kněží ráno a večer nejvonnější
kadidlo pálili. Oltář tento byl z ryzího
zlata. Před ním hořelo na zlatém svícnu
sedm lamp. Svatyní vcházelo se do vele
svatyně, kterouž lze přirovnati našemu
presbytáři, neboli kněžišti. Ve .veiesvatyni
nehořelo světlo. Tajuplná temnota zaha
lovala drahocenný poklad, který zde byl
ukryt: totiž archu úmluvy. Bylať archa



úmluvy zhotovena na způsob skříně ze
dřeva akacového, jež byla 21/2 lokte
dlouhá, a 11/2 lokte široká a vysoká,
vnitř i vně ryzím zlatem potažená. Kolkol
skříně byl uměle zhotovený zlatý věnec

' květinový. V arše byly dvě desky zákona,
“jež Hospodin dal na hoře Sinai skrze
Mojžíše lidu svému, odtud ijméno archa

»úmluvy'. V ní chovala se také zlatá nádoba,
naplněná manou, a prut Aronův, jenž

_ přes noc se rozzelenal, kvetla měl ovoce.
Archa byla přikryta poklopem, zhoto
veným z ryzího zlata. Slul trůnem milosti.
Při důležitých událostech zakrýval oblak
archu úmluvy, a Hospodin ohlašoval vůli

,'svou lidu israelskému, a vyslýehal prosby
a modlitby velekněžské. Po obou stranách

, byli andělé, dva Cherubíni, kteří se k arše
úmluvy tváří klonili a perutěmi ji zastirali.

'Archa úmluvy byla věcí nejsvětější na
“svatostánku; neboť nad ní zjevovala se

občasně sláva Hospodinova.

* Význam oltáře. Veškeré zřízeni boho
“ služebně ve Starém Zákoně jest velmí
, důmyslné. Celý Starý Zákon jest dle vý—
'_roku svatého Augustina, obrazem Zákona

Nového. Obraz Kristův a jeho sv. církve,
í'nastíněn Prozřetelnosti božskou, jest
zobrazen zákonitými a obřadnými před

“ pisy. Představme si trojdílný stánek
' úmluvy.
' a) V předsíni trvá lid na modlitbách.
'. Do svatyně nesměl lid starozákonný
_ vkročiti; neboť před Kristem bylo nebe
*,zavřeno. Předsíň s lidem tam dlicím,
vjest' obrazem světa před Kristem, jenž

.“touží a volá po Spasiteli. — Tuto také
_obětovány krvavé oběti, které stále při
Í'*'p0minaly hřích & vinu hříchu.

Druhá část, neboli svatyně, jest
obrazem církve Kristovy na zemi. Jenom

f-;kněží směli vcházeti do svatyně. A zajisté
_fžfjestduch kněžský, jenž proniká novou
jj svatyni, církev Páně. O tom máme svě—
gjfí'dectvíobou knížat apoštolských: »Vy
;;,jste královské kněžstvo, lid svatý, lid

vykoupený. <<'
" »Kdo nemá ducha Kristova, není
.Ígjjeho.<<Jako totiž každý pravý křesťan
fagtmůže býti nazván králem, an umrtvováním

náruživosti' jako poddané drží na uzdě,
tak jest v jistém smyslu zároveň i knězem,
an jde za Kristem a životem křesťanským
Bohu stálou oběť přináší. »Nebot co jest
tak kněžské, jako Bohu zachovati čisté

Škola B. s. P. 1909.
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svťdomí a čistou obět pravé zbožnosti
Bohu podávati?!<<

Třetí část neboli velesvatyně, zobra
zuje vítěznou církev Páně v nebesích.
Jenom svatosti, svatým životem možno
vejíti do nebe. V nebi panuje oslavený
Kristus. Cherubíni klaní se Pánu Ježíši.
Všichni svatí slouží Pánu Ježíši a plní
ochotně jeho vůli. Temnota jest tam za
plašena slávou Boží,která všecky oblažuje.

b) Stánek úmluvy a vše, co v něm
ukryto, jest ještě v jiném smyslu obrazem
církve Kristovy. Vše vznešené a svaté,
co v církvi Páně máme, jest tam zobra—
zeno a nastíněno.

c) Stánek úmluvy byl rozčleněn,
bohatě ozdoben, v němž jednotlivé částky
souvisely, tvoříce jednotu. Neni-li tim
nastiněna církev Kristova, byť i jen
matnými obrysy? Jestit ladným celkem.
Ač z různých složena národů, plemen
a jazyků, nicméně tvoří ladný celek,
jehož vrcholem jest papež. Z hlavy nej
vyšší rozčleňuje se řád církevní na
veškeré údy.

d) Velebnost Hospodinova občasně
ukazovala se nad svatostánkem. Bůh se
zjevoval a hlásal lidu svou vůli. Jak
často velebnost Boží jeví se i v církvi.
Při každé mši sv. otvírá se nebe. Kristus
přichází, aby označil přítomnost svou
na oltáři. Ano ani tím se Pán nespokojuje,
aby jen občasně na oltáři se zjevoval;
vždyt i stálý stánek na—oltáři zvolil si
uprostřed nás.

e) Nejcennější poklad svatostánku
byla archa úmluvy a slitovnice, nad níž
Hospodin v oblacích přebýval. Není-liž
i oltář v církvi Kristově nejcennějším
pokladem? Není-liž i nejdražší a nej
cennější ozdobou každého chrámu? Od
straňte oltáře z chrámů a církev Kristova
jest usmrcena a chrámy jsou zpustošeny.

_f) V arše byla ve zlaté nádobě mana,
kteráž padala s nebe, a Israelity zázračně
živila, když čtyřicetlet na poušti bloudili.
Ve svatostánku na oltáři odpočívá pravá
mana nebeská, pokrm duší svatých a-vy
volených. S nebe mana tato na zem
sstoupila. »Já jsem chléb živý, který
s nebe sstoupil. Kde jí chléb tento, živ
bude na věky.< Chléb tento chrání nás
před věčnou záhubou a sílí nás na cestě
k nebesům.

10'
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9) V arše byly desky zákona, které
dál Hospodin lidu svému na hoře Sinai.
Na oltáři jest evangelium, které má původ
na Kalvarii, tomto Sinai Nového Zákona.
Na oltáři se čte, a u oltáře se vykládá.
S oltáře se objasňuje smysl jeho, aby
mělo přístup do srdce lidského.

k) V arše úmluvy byl i prut Aronův
rozkvetlý, jenž byl neklamným důkazem
všemohoucnosti Hospodinovy, a jenž
Israelity k důvěře v Hospodina pohádal.
Snad není na oltáři podobný zázračný
prut? Vizte na oltáři kříž, zázračný strom
života, jenž nepostrádá i květů mandlo—
vých í sladké naděje v milosrdenství Boží.
Rozšíření, trvání a blahobyt křesťanství

jest největším zázrakem, kterýž se nedá
od kříže odděliti, a jenž nás naplňuje
blahou nadějí.

a')Na arše úmluvy byli dva cherubíni,
jejichž tváře byly obráceny ku slitovnici.
Oba zákony jsou na oltáři zastoupeny.
Modlitby kněžské u oltáře jsou vzaty ze
Starého i z Nového Zákona. Cherubíni
jsou tváří obrácení k sobě; jestiť Kristus
středem, jenž v plnosti časů se zjevil,
& na nějž spravedliví Starého i Nového
Zákona zraky maji upřeny. ()ba zákony
hlásají nám slávu Kristovu, a zvou nás,
abychom Pánu sloužili a jemu se klaněli.
Archa úmluvy zmizela, když Kristus se
zjevil, a nové oltáře si zvolil. (P. d.)

ŠEQQSEŠ

Život křestanů v prvních třech stoletích.
Píše člen představenstva dieccsního konviktu v Mladé Boleslavi. (Č. d.)

starých Římanů byly, jak již
. víme, vším přepychem opa—

' třené lázně (thermy) oblíbe
Qným místem zábavním. Zde

seděli jednoho jitra při skle—
nici falernského vína dva mužové v dů
věrném rozhovoru. Byli to křesťané; roz—
mlouvali o vážných dobách. ježjim právě
nadešly, o krutosti pronásledování, 0 ne
lidskosti použi vaných mučidel ; vzpomínali
těch mnohých obětí, jichž si pronásledo—
váni již vyžádalo. »Kdy pak také na nás
dojde řada ?e pravil jeden, jejž nazveme
Claudíem. 'Druhý s potutelným úsměvem
odvětil: »Doufám, že ztoho se zdravou
kůži vyváznu.<'

»O můj Septime,< pravil první, »jak
můžeš to s takovou jistotou tvrditi, an
dle výslovného rozkazu císařova na žádné
stáři, na žádný stav anebo pohlaví nemá
se bráti ohled?<

Septimus přikloniv se ku svému
příteli, zašeptal: »Já jsem zajištěn proti
každému pronásledování — zde vízša Ze
záhybů svého širokého římského oděvu
vyňal malý pergamový závitek a podal
jej Claudiovi. Tento rozbalil jej, ale
sotvaže jediný pohled na písmo vrhl,
vykřikl s hrůzou: »Nešfastniče, co jsi to
učiniliJ Ty's zapřel Kristal“

»Toho jsem neučinilla spěšně od—
větil druhý.

»Tut to přece stojí černé na bíl-ém,<<
odvětil Claudius: »O Kalendáchl) Ju
líových roku 250 za panování božského
císaře Decia přinesl římský občan Sep
timus, bydlící a své statky mající na pa
horku esquilinském, bohům státním občť.<<

Septimus odvětil s úsměvem: »Tak
je to tam ovšem napsáno, jak jsi četl;
ve skutečnosti má se věc jinak; listina
tato jest jen na oko vyhotovena; stála
mne sice hezké penize, jež jsem, soudci
vyplatiti musil, ale zabezpečuje mi úplnou
jistotu života a osoby.“

»Tedyjsi odpadlikem, libellatikeml<<
pravil Claudius neblahou listinu 5 od
porem odkládaje.

Líbellatikové sluli ti křesťané, kteří
si od soudců listinu aneb svobodný list
(libellus) vystaviti dali, jako by byli bohům
obětovali, ač toho ve skutečnosti ne
učinili. Křesťanévyužitkovávali hrabivosti
& podplatitelnosti římských úřednikův a
dopomáhali si často dosti velikými pe
něžitými dary k podobným průkazům;
církev čítala libellatiky právem mezi od
padlíky; nebot třebas i bohům neoběto

1) Tak jmenovali Římané první den každého
měsíce. —
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vali, přece vzbuzovali takovouto listinou
podezření, jako by tak učinili.

»Tedy jsi odpadlíkem, 1ibellatikem,<<
právem vytkl Claudius Septimovi. »Ach,
toť smutně znamení naší doby,<< pokra—
čoval žalobným hlasem; »jak velice vy
mizela pevná víra! Kde ona statečnost,
kde ona ochota, s kterou naši otcové a
bratři svědectví víry složili?<< A Claudius
mluvil ještě dlouho s nadšením svému
zbloudilěmu příteli do duše, chtěje ho
o velikosti jeho viny přesvědčiti _a ku
kajícnému návratu a pokání pohnouti.

Nad katakombami sv. Kalista zvedá
se dnes kaple, se základy starobylé bu
dovy, již papež Fabian (236—250) za
dnů klidu vystavěl, by tam roční pa—
mátku mučedníků slavil; zde vidíme
v prvních týdnech pronásledováníDeciova
papeže Fabiana na biskupském trůně.
Před ním stojí s hlavou skleněnou jakýsi
křesťan; zdá se býti obžalován, ježto
kolem stojící křesťané horlivě domlouvali
se s biskupem.

»Co to musím o tobě slyšeti?<<pravil
svatý papež; »tak jsi dodržel svou křestní
přísahu? Což nevíš, že zapření víry jest
nejtěžším hříchem?<<

»Otče můj,e< odpověděl obžalovaný,
jenž Cestius slul, »já nezapřel víry a ne
obětoval jsem bohům, jak tito zde tvrdila

»Vyslov se jasnějila rozkázal biskup.
»Byljsem obžalován,“ sděloval Cestius,

»že prý jsem křesťanem a do soudní síně
povolán. Otevřeněvyznal jsem svou víru;
soudce pohrozil mi vypovězením do dolů
sardinských a zabráním veškerého mého
jmění. Ty víš, jak těžce jsem se svého
majetku domohl; — take lpím s láskou
na své otěině, na své rodině, a tu —<<

»Tu jsi z lásky k mamonu svého
Spasitele zradilla vpadl mu Fabian do
řeči, když se byl Cestius odmlčel.

»Já sám jsem toho neučinil,<< po—
kračoval Cestius poněkud odhodlaněji;
“»nalezljsem cestu, na kterou teď mnozí
z našich nastupují nechtíce víru a život
svůj ztratiti!<<

»Co jsi učiníl?<< vyptával se biskup.
»Znal jsem jistého pohana,<< pokra

.č0val Cestius, »chudého to člověka, který
“vmém sousedství bydlí; toho získal jsem
za peníze a dobré slovo, aby v určitý
den, kdy jsem se měl opět k soudu do
staviti a modlám obětovati, tam šel, za

mne se vydával a místo mne předepsanou
obět' vykonal.<<

Cestius se odmlčel. »Zaslepenče,<
promluvil teď biskup se vznešenou váž—
nosti, »ty myslíš, že jsi jednal Správně
& že jsi svou víru nezapřel?<<

»Mnozí tak jednají,< omlouval se
Cestius; »využitkují podplatitelnosti soud
cův a nižších úředníkův, a zachrání tak
svůj majetek, ba i svůj život!“ \

»Svůj pozemský život, život věčný
ztrácejíce !<<pravil bolně šlechetný Fabian;
»je to tentýž hřích. at“ již někdo sám
bohům obětuje, nebo si oběť vykoupí,
zaplatí neb jinému ji svým jménem vy
konati dá. Ty jsi skutečně Krista zapřel,
ty jsi podvedl vrchnost, ty jsi druhého
k'podvodu svedl, ty jsi ubohému po—
hanu, ' místo bys ho pro svatou pravdu
získal, dal špatný příklad. Hle, uznej,
jak mnohonásobné tvé provinění, jak
velký a těžký je tvůj hříchu

Cestius klesl mezitím na kolena,
co nejvyšší učitel církve takto k němu
promlouval; studem a lítostí sklonil svou
hlavu a pravil,“ když byl svatý biskup
skončil: »Zhřešil jsem a špatně jsem
jednal, ó rci, co jest mi činiti?a

»Čiň pokáníla odpověděl biskup;
skroušeným a pokorným srdcem ne—
pohrdne Pánla 1 uložil mu nyní čtyřiceti
denní pokání; tak dlouho musil se při
chlebě &vodě postiti, směl sice mši svaté
obeovati, nesměl však účastniti se obětí
věřících a byl vyloučen od sv. přijímání.

Cestius podvolil se ochotně ulože
nému pokání a po 40 dnech dosáhl
rozhřešení; ovečka polepšena vrátila se
kajícně do stádce Kristova.

Musíme ještě o jiném druhu zblou
dilých oveček se zmíniti, o tak 'zvaných
vydavačích ('l'radítores), o těch totiž, kteří
svaté spisy, ba i posvátné nádoby po
hanům vydali. S takovýmito neštastníky
shledáváme se v dobách císařeDiokleciana.
Tento císař vydal totiž rozkaz, aby kře
sťané svaté PíSmo a ostatní církevní knihy
ku spálení vydali. Rozkaz tento byl úřed
níky s největší přísnosti prováděn ——a
tu dožila se církev Boží znova té bolesti,
,že netoliko světští, nýbrž i jáhnové, kněží,
ba i biskupové Svaté knihy vydávali, chtě
jíce ujíti pohroženým trestům aneb život
svůj zachrániti. Takoví byli označováni
jménem traditores, t. j. vydávací.

10*
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Před soudcem stál podjáhen Silvanus.
Soudce se tázal: »Přechováváš u sebe
knihy, jež vy hožskými nazýváte'?<< Na
to Silvanus: »Ano, ty pravíšlx Soudce:
»Kdo psal tyto knihy?a—Silvanus: »Ti, kteří
nám božské učení zvěstovalilk Soudce:
»Getl jsi takové knihy?<< Silvanus: »Čtu
je, ba jest mým povoláním, je také jiným
předěítati “ Soudce: »Neviš, že císař roz
kázal takové knihy ku pálení vydati?<<
Silvanus: »Vím to; raději však vydam
plamenům své tělo, než bych dal spáliti
svaté knihyla Soudce: »Přinutim tě je
vydali ťalrozkázal Silvana ohněm mučiti.
Silvanus se zalekl, chvění projelo jeho
tělem, víra počala se viklati, prohlásil,
že jest ochoten posvátné spisy vydati.
Pod vojenskou stráží byl do svého obydlí
propuštěn, maje knihy přinésti. Když se
opět před soudcem objevil a jemu dva
papírové závity podával, tázal se ho
tento: ».Iaké jsou to knihy?<< Nešťastný
Silvanus odvětil: »Tu jest výtah ze sbírky
mučednických akt a tu jest ohromný spis
biskupa Aristida, jejž kdysi podal císaři
l—ladrianovi. <<

»Jsou to všecky spisy, jež máš u
sebe?<< vyptával se soudce. Silvanus ne
odpovídal; nadálť se, že s těmito poměrně
méně důležitými Spisy bude moci soudce
uspokojiti. Než kdo se jedenkráte do zlého
zaplete, ten bývá pořád dále nutkán.
Soudce zpozorovav jeho nesnáze, rozkázal
pochopům pohotově stojícím: »Chopte se
ho a podržte jeho ruce v ohni, až se
stane sdílnějšímla

Když se pochopové Silvana chopiti
chtěli, prosil tento úpnlivě o milosrdenství,
řka, že i ostatní knihy, jež u sebe pře
chovává, vydá. Brzy přinesl před so'udnou
stolici pohanovu ony knihy, jež dnes jako
tehdy každému křesťanujsou drahocenné
a vzácné: listy svatých apoštolů, listy
sv. Ignáce a evangelium sv. Marka »Co
obsahují tyto knihy?“ otázal se soudce.
»Zákon našeho Pána,a dal v odpověď
Silvanus. »Kdo je tvůj pán“?a pravil po—
směšně pohan; »naším pánem jest božský
císař Diocletian a dle jeho rozkazu musí
bohaprázdné spisy býti spáleny.a Stalo
Se tak před zraky nešťastného vydavaěe,
jenž pak bez prodlení soudcem byl pro
puštěn. '— Věřící zvěděli brzo o vydání
svatých knih; pohrdali Silvanem, jenž
se tak těžce proti svaté věci víry byl

prohřešil a vyhýbali se jeho společnosti.
Právem řekl mu jistý víře věrný křest-an;
»V oněch knihách, jež jsi ty vydal, jest
život věčný; ty jsi ho ztratil, abys život
časný zachovalla

Velice názorně líčí se nám poměry
a osudy odpadlíků za pronásledování ve
zmíněné již zprávě církví Lyonskě a
Viennské z roku 177. Ihned při vypuknutí
pronásledování, tak vypravuje list, kleslo
jich při prvním výslechu asi deset, k naší
velké bolesti &nevýslovné žalosti, protože
odnimali odvahy těm, kteří sice nebyli
ještě zatčeni, ale přece již velkých ne
snází zakusili. Mezi odpadlými byla též
jistá paní, jménem Biblias. Tato byla
soudcem vyzvána, by něco blíže sdělila
o hnusných zločinech, jichž “prý se kře
st'aně tajně ve svých schůzích dopouštěli.
Nadarmo užil soudce n'íučidel, by jí ně—
jaké vyznání vynutil. »Jak je to možné,<<
volala v mukách, »aby masa dětí poží—
vali ti, kteří ani krve zvířecí nepožívajíh
Byla tedy k mučednílďn'n ve vězení při—
vedena. — 'l'í, píše zpráva dále, kteří
ihned při prvním výslechu zapřeli, ne—
byli nikterak na místě-propuštěni, nýbrž
ve vězení ještě ponecháni; musili tedy
stejný osud s vyznavači snášeti. Ale kdežto
tito útěchu nalézali v radosti nad svým
mužným vyznáním a v naději na při
slíbenou odplatu, byli oni výčitkami svě
domí týráni a byli i pohanům předmětem
výsměchu a úšklebků. Za odpadlíky však
orodovali nyní svými prosbami mučed
níci, od církve kajícim opětné přijetí
vyprošujíce. Znova do soudní síně při
vedení vyznávali nyní pevně a neohro
ženě svou víru. Poslloval je vtom obzvláště
jeden z bratří, jménem Alexander, lékař
z Frýgie rodilý, jenž na blízku stoje,
posuňky a pohyby k neohroženosti vy
znavače povzbuzoval. Soudce rozhněván
tím, dal jej zatknouti aježto Alexander
se otevřeně za křesťana prohlásil, byl
odsouzen k divokým šelmám. Mučednikům
pak, tak končí zpráva, bylo to největší
útěchou, že ty, jež již pekelným drakem
za pohleené považovali, jeho jícnu vy?
rvali; s mateřskou láskou se slzaml
vyprošovali pro ně na Bohu milost no—
vého života opětným přijetím do církve,
a vrátivše jim pokoj, propůjčili jim zá
roveň i sily, neohroženým mučedníctvím
všechny nepřátele nyní přemoci.

(P. d.)
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Š' Velká přípověd božského Srdce Ježíšova.
Potěšující novína křesťanskému lidu.

Dle P. Jos. Háttenschwillera S. J. podává P. Em. Kubíček S. J. (Č. d.)

5. Jak byla velká přípověď přijata
od lidu.

Vezdejší život našeho katolického
! lidu podobá se celkem drsné, neschůdné

cestě; a snad právě proto, jsa sám tísněn
%,denně tíží všedního života, dobře rozumí
, božskému Srdci, které vždy oplývá milo
Í; srdenstvím a jest mu také za to upřímně
?: vděčen. To se ukázalo i při velké pří

povědi: všude, kde kazatelé ji zvěstovali,
byla přijata s nadšením a jásotem.

V Belgii a ve Francii, kde si
přípověď prorazila nejprve cestu, vznešení
i nízcí závodili vespolek, aby si přisvojili
její blal'iodarné účinky.

" V Belgii bylo nadšení na mnohých
="místech tak veliké, že vznešené dámy
“vždy v předvečer prvního pátku v měsíci
“ rozdávaly osobně tištěna pozvání k této

„ pobožnosti v dílnách dělníků i v chýších
" ehudaků. Mnozí sami od sebe přinášeli
í-bdarky, aby byl za to oltář božského
,: Srdce slavnostně ozdoben, a výlohy za
xjmimořádnou bohoslužbu zapraveny; slav
' nostně vyzváněno, aby se co nejdále
:'vnastávající pobožnost oznámila. Rozumí
*Í"sesamo sebou, že se našli obětaví kněží,
*_—jichžsnahou bylo vyhověli lidu zpověd
řl' nice ol)lehajícímu.1)

' Lid ukazoval při této pobožnosti
horlivost často až i'ieuvěřitelnon. "l'ak
v jistém belgickém městě veřejní lampaři
se dověděli o pobožnosti devíti pátků;

v'aprctože však jim bylo konati službu
Lva—pravěv časných hodinach ranních, bylo

jim líto, že jim nemožno se súěastniti
, 'pebožnostiJak bylo ohlášeno. Co si počít?
;;(Našli si kněze, který jim již o dvou
Íh'odinach rano udělil svaté svatosti.
„V llumainu dělníci, již jziracovali celou
_noc, rano míšto, aby si hned po práci
(odpočali, se sebrali přímo do kostela
;k sv. přijín'iai'ii. l."art-iřz Franzelu v diecesi
;namurské píše: »Dřívejen ženy přijímaly
*ilně sv. svátosti, u mužů v té věci bylo
si ještě mnoho přáli. Ač jsem zkoušel

, ') Všechny tyto jakož i následující zprávy
.ivzaty jsou z francouz. časopisu »Messugcr du S.
“Coeur“ sv. 29, 40, 43, 63, 68? 70, 71

všelijakých prostředků, na př.missií, bylo
vše na darmo. Avšak 13. května (1875
závěrek missií) se stal skoro zázrak. Od
té doby vidím právě tolik mužů jako
žen u stolu Páně. V první pátek přijímá
téměř celá. farnost, tak že již den před
tím spolubratr ze sousedství musí mi vy
pomáhat ve zpovědnici. ——V mé farnosti
jest nanejvýš 200 kommunikantů a přece
jsem udělil již 1200 svatých přijímání.
Alleluja! Ač jsme chudí, přece jsme
přispěním dobrodinců založili nadaci na
devět slavných mší sv. před vystavenou
velebnou Svátosti, a to na věčné časy.“
V kraji vallonském větší část obyvatelstva
pracuje v dolech. D0 jejich tmavých dolů
& podzen'mích chodeb paprsek sluneční
sice nikdy l'leVl'llkIlG,ale za to prprsky
lásky k božskému Srdci. () prvním patku
šli nejprve ke stolu Páně, a pak teprve
všichni sestupovali se svými hornickými
kahanci do stínů pozemského podsvětí.

Kostely byly o prvním pátku vždy
tak naplněny, že se zdálo, jakoby byly
velikonoce. Na mnohých mistech Belgie
třetina často i polovice farníků přistupo
vala v tento den smíru a zadostiučinění
ke stolu Páně. Nejrůznější stavy byly
zastoupeny. Nezřídka velký počet univer—
sitních studentů —--někdyr až 50 — bylo
lze Spatřiti u sv. přijin'nini.

Podobně se dělo i ve Francii.
»Jak zkušenost učí<<,řikával P. Ramieré,
nejúčinnější prostředek, celé farnosti, také
muže nawyknmtti, by častěji přijímali,
jest, je obcznan'iiti s velkou příl.)ovědí.
Zvláště však velka připověďznačně do
jala i'nliidež. Na mezinárodním euchari
stickém kongresse v Angers (4.--—»-8.zaří
1.901) P. Pichot vypravoval, že dříve
dítky v bretoňském městě 'l'reguier se
4000 obyvatel imnejvýš dvakrat nebo
třikrat do roka přijímaly i'iejsvětějši Svá—
tost, ba mnohé nešly ani o velkonocích.
Ani kázání, ani soukromá napomenutí
nepomalmla. Tu 'starostlivý duchovní
správce četl ve franc. časOpise božského
Srdce, že mnozí duchovní Správci a kate—
cheti konají s dětmi velkou novenu hned
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po prvním sv. přijímání, ato s vý
sledkem překvapujícim. Hned se odhodlal,
že to zkusí. Aby dítky pro to snáze získal,
již, když je připravoval na sv. prijimání,
jim vypravoval, jak veliké to štěstí častěji
přijímati, jak prvni křesťané všichni oby
čejně denně přijímali, jak si Spasitel žádá
s našimi dušemi se spojiti, jakož iojeho
velkolepých připovědech těm, již vyhoví
jeho přání. První sv. přijímáni konáno
pak s neobyčejnou slavnosti; večer téhož
dne farář shromáždil dítky, aby s nimi
obnovil křestní slib. Při tom neopomenul
je povzbuditi k vytrvalosti a doporučoval
jim jako dobrý prostředek vytrvalosti
smírná sv. přijímání po devět prvních
pátků v měsíci. Jeho slova padla na
úrodnou půdu. Následujícího měsíce ve
čtvrtek před prvním pátkem všechny děti,
jež byly u prvního sv. přijímání, přišly
se zpovídat a vytrvalý ve své horlivosti
až do konce noveny, ač při tom dítky
měly dosti obtíží. To bylo ke konci
70tých let minulého století. Asi 20 let
na to, kdy konán nahoře zmíněný kon
gress, týž ještě žijící farář z Treguier
mohl odpověděti na otázku stran sv.
přijímání dítek takto: »Moje oči již hodně
seslábly, ruka se mi třese, a nevím, zdaž
bude vám možno můj dopis čísti. Měsíční
přijímání dítek koná se dosud. Účastní
se ho dítky nejen katolickych škol, nýbrž
také několik z jiných. Dítky při tom
zpívají se svými učiteli s nadšením a tak
'mají ustavičnou vzpomínku na denprvního
sv. přijímání.e=

Ve Španělsku dokonce, jak jistý
kněz ústně ujištoval, koná velkou novenu
kongregace důstojníků. _

V Portugalsku se zpívá při sv.
přijímání v první pátek zvláštní píseň
o velké připovědi, jež jest schválena
četnýmibiskupy a také odpustky obdařena.

Rovněž tak anglicky mluvící katolíci
——po celém světě rozšířeni — konají
velmi rádi tuto pobožnost na př. v sev.
Americe, kde se často ohlašuje s kaza
telen,podobnětakévAnglii,vAustralii
a v jižní Africe. Zvláště vzhledem
k té věci vynikají Irčané, svou pevnou
vírou již dávno dobře známí. P. Cullen
S. J. sděluje radostně: »Po celém Irsku
všude slaví devětpátků. 0 ,jaká pobožnost
jest nyní v Irsku k nejsvětějšímu Srdci !x
Jindy zase praví: »Pobožnost 9ti pátků

plní naše kostely věřícími, kteří často
chodí ke stolu Páněa

Týž P. Cullen, jsa generálním ředi—
telem apoštolátu modlitby pro irsko
a redaktorem čaSOpisu pro šíření úcty
k božskému Srdci, podnikl roku 1892
na prosby biskupů a apoštolských vikářů
z kapské kolonie missionářskou výpravu
jižní Afrikou ještě s jedním missionářem,
aby upevnil úctu k božskému Srdci. Půda
byla již připravena tichou sice, ale za to
tím požehnanější prací světských kněží,
jimž se zase dostalo podpory od horlivých
dominikánek již 50 let v Africe působících.
P. Cullen zřizoval všude apoštolát mod
litby a povzbuzoval věřící, aby přistupo—
vali k stolu Páně, zvláště o 9ti prvních
pátcích. Co dobrého tím způsobil, zvláště
mezi dělníky, nelze ani vypočítati. Nejvíce
dojimala příkladná zbožnost lidu. Od té
doby sta věřících přijímá sv. svátosti,
i takoví, již dříve ani nezavadili 0 kostel.
Sám P. Cullen, vydávaje počet ze své
missionářské cesty, praví: »Bohudík, po—
svátný zvyk devíti prvních pátků kvete
již všude. V Port Elisabeth, kde jest
2000 katolíků, máme o prvním pátku
320 sv. přijímání, v Kapsku mezi 1700
katolíků též 320; v témž poměru jsou
sv. přijímání o prvních pátcích skoro
všude.

Také Indiáni ze skalnatého pohoří
seznámili se hned po svém obrácení
s pobožnosti k božskému Srdci. Když
pak se víc a více v lid vkořeňovala,
P. Caruana, představený missie, sjednotil
nejschopnější a nejlepší muže v kongregaci
božského Srdce. Členové sluli »vojíny
srdce Ježíšovaa; s nimi P Caruana se
snažil roku 1885 zavésti slavnost prvních
pátků a především milostnou novenu.
Nejprve pozval jen náčelníky a »vojínya ;:
brzo však také ženy »vojínůc si přály
se súčastniti pobožnosti, což jim bylo
ovšem ochotně povoleno. Tím však také
v ostatních Indiánech touha se probudila,
tak že počet sv. přijímání o prvnich
pátcích rychle rostl, až konečně cely'
kmen se účastnil pravidelně. Zvláště
velká přípověď láká mnohé, několik dní
cesty od missie vzdáleně, a nikdy by ne
promeškali »veliký den božského Srdcea,
jak jmenují první pátek. Jak vážně celou
věc pojímají, svědčí tento malý příklad:
Jistému Indiánu, jenž nebyl právě nej-'
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—horlivější, se přihodil krátce před prvním
* pátkem na ruce značný úraz. Odebral
* se ihned k nejbližšímu lékaři, který mu

sdělil po prohlídce, že jest třeba ruku
pečlivě ošetřovati a že musí tudíž nějaký
čas tu pobýti; jinak by prý snadno snět
se dala do ruky, a pak pravděpodobně
by přišel o své prsty. »To nejde<<, praví

„Indián rozhodně, »o prvním pátku musím
„býti v missijní stanicia. Jak řekl, tak
Í učinil. Když pak se po prvním pátku
i—vrátil k lékaři, byl tento skutečně nucen
;mu několik prstů uříznouti. Missionáři
'_ovšem nevěděli ničeho o stavu ubožákově,
»>jinak by mu jistěučinili kázáníčko o ctnosti

opatrnosti.
Konečně také příklad z našich

“zemí rakouských, jak se velká pří—
pověd'v posledních letech rozšířila, a jaké
obliby došla u_ lidu!

V Korutansku — zemi to jinak dosli
; zanedbané — jest nepatrná vesnička,
“"—ježse jmenuje Sv. Stěpán. Tam roku

1903 konána postní kázání [pro dítky
“_knězemz nedaleké kolleje jesuitské ze
f Sv. Ondřeje. Mládež se súčastnila s velikou
_ horlivostí, ač probouzející se jaro se svými

prvnímikvěty, ptačím zpěvem a teplými
_paprsky slunečními mocně pozývala malý

:. národ do boží přírody, zvláště v prázdni
nový den, kdy bylo kázáno. Horlivost

“jdítek však zvítězila nad neposednosti.
„"Veškerá pozornost-a zájem obrácen ke

kazateli, jenž jim vypravoval známou
sice, ale vždy dojímavou historii o umu
čení a smrti Spasitelově. Mnohé dítky

fiměly celou hodinu do kostela, však ne
dbály obtíží, ni cesty ní špatného povětří.

__ Těmito promluvami o umučení Páně
*.vznětlivá a chápavá srdéčka dětská byla

dobře připravena, aby se v nich ujala
také úcta &pobožnost k božskému

_'Srdci. Bylo to právě na zelený čtvrtek,
'—1kdy kazatel jim vykládal o pobožnosti

„,

o tom, jak dIUŽnoji konati s prospěchem.
,ffZVláštěs důrazem vypravoval o lásce

nekonečné božského Srdce k nám ubohým
" íříšným lidem, a vyzval dítky, aby i „ony

aly svou lásku k Spasiteli najevo. Jak
'?bY to bylo krásné a užitečné, kdyby se

„ony zasvětily božskému Srdci a jemu
bětovaly všechny své myšlenky a přání,
ve práce ve škole i doma i své zábavy,
'rátce své tělo i duši. Proto at si doma

.k božskému Srdci, o jejím účelu, jakož _

někde zavěsí obrázek nejsvětějšího Srdce,
ať denně svůj záslib obnovují a též jiné
k témuž mají. Užitek z toho budou míti
veliký, zvláště pro věčnost; neboť Spasitel
učinil skvostné přípovědi svým ctitelům.
Tu kazatel se zmínil o velké přípovědi
a poučil je, jak by jim bylo lze ji co
nejlépe konati.

Krásná tato přípověď dobré smrti
dojala zvláště jisté děvče ze 4. třídy.
Umínila si, že hned příštího měsíce
(května) začne. Však nespokojila se pouze
tím, že sama své předsevzetí uskuteční,
nýbrž hned také přemýšlela, jak by i jiné
nadchla. Odvahy měla dosti; neboť již
dříve se jí podařilo přiměti své spolu
žáky a spolužákyně k tomu, aby se
modlili na přespolní cestě do školy nebo
ze školy růženec. Tak doufala, že bude
inyní jeji plán k poctě božského Srdce
přijat. Nejprve jej sdělila svým dvěma
nejlepším přítelkyním,které hned radostně
souhlasily. Ale brzo nastaly obtíže; ves
nice má jen filiální kostelík, kde sejen
zřídka slouží mše sv. I bylo jim putovati
do pět čtvrtí hodin vzdáleného kostela
ve sv. Ondřeji. Však horlivost všechny
obtíže buď odstranila nebo ulehčila. Atak
prvního pátku v měsíci marianském naše
tři děvčata putovala již o 4- hodinách
ráno do Sv. Ondřeje, kde plny jsouce
svaté radosti přijaly pobožně sv. svátosti.

Však příkladný skutek tří dítek se
stal brzo všeobecně známým a vzbudil
zvláště u dospělých přání, též začíti
novenu příští první pátek červnový. Aby
bylo umožněno všem z vesnice se súčast
niti, bylyposlán kněz z jesuitské kolleje
do Sv. Stěpána, který tam zpovídal, mši
sv. sloužil a sv. přijímání rozdal. Což
ovšem s vděčností &jásotem bylo přijato.
A výsledek? Přestihl i nejsmělejší očeká
vání. Bylo počítáno v nejlepším případě
na 60 osob (vesnice jest tak malá, že
nemá ani školy) a hle! 133 osob přijalo
sv. svátosti, také z okolí a to nejen ženy
a dítky, nýbrž také muži. Ale zdaž nadšení
příštího měsíce nevychládne? V červenci
bývá tolik polní práce, a mimo to právě
o prvním pátku počasí bylo velmi příznivé
polním pracím. Ale oheň nebeské lásky
planul již v srdcích chudých vesničanů,
jejich horlivost nejen neochabla, nýbrž
142 osob přistoupilo k stolu Páně,
z nichž se většina již den před tím vy
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zpovídala. Služebným a dělníkům bylo
uděleno sv. přijímání již o půl čtvrté
ráno, jelikož by se později k tomu ne
dostali. Následujícího pátku v srpnu pršelo
jen se lilo, ale. účastníků bylo 157.
V září bylo třeba již druhého kněze,
vyzpovídáno 163, v říjnu přijalo svaté
svátosti 170, v listopadu 185. V pro
sinci všech kommunikantů bylo dokonce
212, protože toho prvního pátku byl
zároveň svátek patronky horníků svaté
Barbory, kterou horníci z nedalekých
dolů oslavovali. (Sr. něm. časop.: Send
bote des gottl. I—Ierzens 1904- str. 38).Ovoce toho všeho se ukázalo
brzo nejen v kostele a v rodině,
ale také ve veeřejném životě. Tak
při volbách r. 1903 do zemského sněmu
Sv. Štěpán volil ze všech obcí korutan
skýchnejlépe.

POŽGl'lDáDÍBoží tu bylo zřejmé, aproto
brzy pomýšlelo se na to, aby také jiné
obce v okolí Sv. Ondřeje došly milosti
velké přípovčdi.

V malé vesnici Siegelsdorfu hned
poprvé 100 kommunikantů se dostavilo.
Zvláště dobrý příklad dal jistý stařec již

><—

901etý, který se namahavě o hůl opíraje
v kostele nikdy nescházel. V jiné vesnici
Sv. Jakub zvané, kde jest mnoho služeb—
ných, bylo třeba již několik hodin před
východem slunce začíti, by bylo pobož—
nosti lidu vyhověno. Jednou časně z rána
dostavivší se kněz našel u zpovědnice
muže, který již dlouho čekal; byl to
silniční pohrabáč, který den před tím
pracoval do únavy v největším parnu.
Avšak slíbil prý dobrou generální zpověď
božskému Srdci v první patek; aby snad
pro nával lidu nebyl nucen od předse
vzetí upustiti, hned po půl noci vyšel
z domu, aby se včas dostal ke svaté
zpovědi. V třetí vesnici konečně se po—
dařilo milostnou novenou odstraniti za
staralý nešvar, který ani missiemi nebylo
lze vymíliti. »Podivná věc<<——pravila
v téže obci jedna žena ——»dříve jsem
šla dvakrát na nejvýš třikrát do roka
k sv. svátostem a myslela jsem si, že
již jest to mnoho , nyní jdu každý první
pátek v měsíci k sv. přijímání a nezdá
se mi ani dost malo, že jest to mnoho.<<

Nemusíme-li zvolati při takovem vý
sledku: »Zde jest prst Boži?<< (P. d,)

\/ \;\ /\

Jubilešní pout Moravanů do Říma roku 1908.
Popisuje K. Balík, děkan v Černovicích. (Č. d.)

J

anice za stanicí míjela,
dne 10. října ujížděli jsme od
Assisi lí ll—il'nu.Velice na s po

když ,

i jsme
' různé n;.bozenske písně.l

těšilo, i\dvž na stanic' ir eví
M .l=>;evilose \\accl bohoslovci.,

(\“-\\ stojících vedle (hou \eli. '-.\(:li košů
„\\ vlna. ll.-\i\niile vi.;;'i:\7;>s„>\'., nabírali i

Q)) (>l>f>>>.;t1>>|\;una('>r>hrozny zkošu,
ij) nesli !(\ laku ;tudive..>\mpo:.ltníkum,
\l/ '\;l>|'“lll se z oken je podávali. .

alile b_\li jsme potěšeni českou'
touto pohostinnosti. i:3'_\:i io totiž čeští
bohoslfvrei v l.lí1.:'.\>l>ítulujni & trávící

.na-lebneni
kde/", pro ně zv-ěinělý

knih)v(-'>l>.radccl\\'rpan biskup Dr. J. Iíais
od hrabče' rodiny della Porta krasnou
vilu s rozsáhlou zahradou zakoupil.
Z této domaci zahrady dali nam naši

swé przizdnii'iy na venkmč v
městečku '.l'revech.,

ul

kraj-ani S\>\mi domácími sl>>>.h\donést na

nádr;ží d\a \elike koše h“roznů. iBylijsme jim za tu pozornost pevdč .>

i\lalebnpu a rozkošnou Umlirií ujížděli(l;ilel\llíniu. Ve \laku zpívali jsme
Den l-zlonil se

k svému kom i. Sonintak z;>>l.:->.lo\al\\
soké kOpCO, i;.il\ol>\-i.;im už ne>>řal lOZ
liožšneho pohledu na ne.

V šeru večerním jsme pozorovali,
že opustili jsme již hory a že vlak náš
ujíždí rovinou

Žilojednouspatřili jsme odlesk sw.>le1
jako sloup ohnivý k nebi se \znasejici.
B\ši jsme blízko \\ věčného města, jež
za \ečera tonulo \ zaplave sťelOl V9
\ozech z halí jsme písen: »Božee, chut
líme '.lebe! <<a vstámli se s\\ch míst.,
sundámli S\á zmazadlas polic &kladli



je na lavice, na nichž dosud jsme seděli.
Srdce naše mocněji tlouklo a v oku
mnohém zaleskla se slza.

Vlak stanul na nádraží. Pomalu vy
stupovali jsme z vozů. Na nádraží přišla
nám naproti Jeho Milost nejdůst. pan
světící biskup z Olomouce Dr. K. Wisnar,
jenž už před námi do Ríma přijel, pan
vicerektor české kolleje vdp. Stejskal aj.

' Před nádražím čekala dlouhá řada
povozů, do nichž jsme nasedli po čtyrech
&vozkově osvětlenými ulicemi římskými,
v nichž proudil čilý život, tryskem od
váželi nás na místa, jež nám za »domow
vykázána byla. Posledních několik skupin
odvezeno bylo do poutního domu »Svaté
Marty—=<ve Vatikáně, kde jsme měli nejen
nocleh, ale i stravu a celé úplné za
opatření. Správu toho domu obstarávají
ctihodné sestry z řádu svateho Vincence,
Staraly se o nás po celou dobu naseho
pobytu v Hime velmi pečlivě. V pro
stranněm onom domě bylo kromě nás
ještě několik set jiných poutníků Mad'arův
a Slováků, kteří však asi po dvou dnech
zase zpáteční cestu k domovu nastoupili,
a tak jsme v celém domě zůstali jenom
my Češi. Ženy bydlily na jedné straně
domu a muži na druhé. K snídani, obědu
a k večeři scházeli jsme se ze svých
příbytků do společné jídelny. Ráno měli
jsme příležitost jíti do domácí kaple na.
mši svatou, kterou vždy některý z našich
kněží sloužil a večer v téže kapli měli
jsme večerní společnou modlitbu. V ho
spicu onom měl každý z nás zvláštní
čistou postel, jež stály v řadách v pro
straí'íných ložní-cích.

Když jsme si každý z nás svá za
vazadla na svou postel nebo pod ní
uložil a po cestě se trochu oprášil a
umyl, šli jsme k společné večeři. Večeře
byla dobře upravená a chutná. Při večeři
oznámen byl jzíořádek na druhý den.
Když jsme ještě vykonali spoieěnou ve—
černí modlitbu, uhírali jsme se na lůžko.
Posilnjíciho spánku po dlouhe=jízdě ve
vlaku bylo nám velmi zapotřebí.

l-láno dne 11. října vstali jsme »
osvěženi. Kněží šli do kostela sv. Petra,
jenž jest vedle hospicu Svaté Marty,
sloužit mši svatou.

V osm hodin shromáždili jsme se
všichni čeští poutníci dle rozkazu po
řadatelstva v nejkrásnější kapli vele
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chrámu sv. Petra, zvaně' »PietaScr, kdež
měl k nám pan biskup J. M. Dr. Wisnar
dojemnou promluvu a po ní sloužil Jeho
Excellence pan 'biskup Dr. Pavel Huyn
pontifikální mši sv., při níž náš zvláštní
zpěvácký sbor velmi pěkně zpíval.

Po službách Božích vrátili jsme se
do hospice Svaté Marty. V deset hodin
přijely pro nás kočáry, do nichž jsme
nasedli, abychom si udělali první pro
jížďku městem a prohlédli jeho hlavní
památnosti.

Sedíce po čtyrech ve vozech, rychle
ujížděli jsme dlážděnými ulicemi kolem
jesuitskě hvězdárny a kolem bývalých
kasáren papežského vojska na vrch
lanikul, odkud jest prekrásný pohled na
Řím. Na jednom místě slezli jsme 5 po—
vozů, navštívili kostelík, v němž pochován
je slavný básnik Torkvato Tasso a kardinál
Mezofanti, jenž znal asi 72 řeči, &vsed
nuvše zase do vozů, jeli jsme krásným
parkem, v němž pyšnily se pinic, ole
andry, stromy bobkové, aloe a jine vonné
a ušlechtilé stromy po nejvyšším hřbetu
pahorku k vodotrysku l-lavl'ovu, jejž
papež PavelV. dal zříditi s vodovodem,
kterým ze vzdálenosti dvanácti hodin

dobrou pitnou vodu do Ríma zavedl.
Rim sám nemá vody, a proto různými
vodovody voda do města vedena jest.
Papežové, kteří vodovody vystavěli, pro—
kazali městu velike dobrodiní.

Zastavili jsme se u vodopádu čisté
pramenitá vody, vysílající do teplého,
sluncem prohřátěho vzduchu příjemný
Chládek.

Mezitím co povozy na nás na pro
stranství před vodovodem čekaly, navštívili
jsme kostel »Sv. Petra na kopcia, jenž
nedaleko Pavlova vmíotrysku stojí.

Potom jsme vsedli zasr=do kočárův
ajcli ke kostelu sv. Cecilie. Kostel tento
stojí na místě, kde stával rodný dům
sv. Cecilie, šlechtičny rimske. Sv. Cecilie
žila ve třetím století po i(:istově narození,
a již za svého útlého mládí v pravda-ich
křesťanskými; dobře bvla vycvičena. Vy—
nikaia nejen kiítsou telešnou. ;le 1ulec h
tilostí ducha a vzděláním. Hla'„ ně v hudině
vynikala. Na vznešeněm svem rodu si
nezakládala a nejraději dlela v tiché
domácnosti.

Urozený pohanský důstojník Valerian
přál si dostati Cecilii za svoji manželku.
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Sami rodiče její ji pobízeli, aby k sňatku
onomu svolila. Nechtějíc ]:)y'tineposlušnou
a zjevením andělskym byvši napomenuta,
svolila, ale s manželem svym, jenž i sám
ltirzy svatý křest přijal, žila jako bratr
a sestra. Valerian a '.l'iburc, jeho bratr,
stavše se křesťany,byli pro víru umučení.
ICecilie měla smrti zaplatiti svoji odvahu

“byti křestankou. Ve svém domě tři dny
a tři noci byla zavřena do domácích
lázní a prudká pára měla ji usmrtiti. 

Navštívili jsme to místo památné,
viděli i místo, na němž stál kotel, pod
nějž ze spoda se přikládalo, viděli i
dlaždice, na nichž bosé nohy světice
stály. Ale anděl, jako kdysi tři mládence
v peci ohnivé, zachránil i Cecilii, po
třech dnech vyšla z přetopené a pevně
uzamknuté světničky živa a zdráva.

Tu rozkázal ji soudce stíti. Kat za
sadil jí tři rány do šíje tupou stranou
meče. Domníval se tak ji usmrtiti, aniž
stal její hlavy. Spatřiv, že Cecilie ne
jeví známky života, nechal ji domněle
mrtvou ležeti a odešel. Ale mučednice
probrala se z mrákot a žila ještě potom
tři dny, jichž použila k tomu, aby na
pomínala křesťany k stálosti ve víře.

V té době odkázala také svůj dům
papeži Urbanovi s prosbou, aby proměnil
jej v kostel, což tento učinil. Dne 22.- li—
stopadu rozžehnalá se světice s tímto
životem a v katakombách u silnice
Appiovy pochována byla.

Na začátku devátého století papež
Paschal I. nalezl v katakombách po
svátné ostatky této světice a dal je u
veliké vítězoslávě přenésti tam, kam
vlastně patřily — do rodného domu této
světice, proměněného v kostel.

Vstoupili jsme do hrobky, kdež od—
počívá tělo veliké této světice. Jest ve
schránce cypřišové, která opět uzavřená
jest do schrány stříbrné, mající cenu
4292 zlatě tolary. Hrobku její a celý
kostel nádherně dal vyzdobiti a okrášliti
kardinál Rampolla. Je totiž kostel svaté
Cecilie jeho kostelem titulárním. Na
stropě & na zdích jest množství krásných
mosaikovy'ch obrazů. V průčelí jest velmi
krásná socha z bílého mramoru od Ště—
pána Maderny, představující světici, jak
nalezena byla, když v 16. století kardinál
Sfondrato dal otevříti její hrob.



Pod kostelem vykopán jest cely
rodný dům bohaté této šlechtičny, nad
nímž kostel jest vystaven. Vše jest nyní
přístupno a při elektrickém osvětlení
můžeme procházeti týmiž komnatami,
jimiž světice Chodívala. (P. d.)

ŘŠSEŠCE

Vichor času.

Šlunce vyšlo,mile hřeje,
večer se růžově stápí,
nová noc své
ticho leje,
usne znavený . . . „
Zase den nový! Cas kvapíl

Dnes jsi vesel,
zítra želíš . ..
Veselka za hořem kvačí —
nový mrak — snad
ani nevěříš,
jak je na blízku ..
Kdo času pospíchať stačí?

Cas se žene,
vichrem letí-,
hodina hodinu míjí:
pohled na ty
malé děti!

' Mžik a — šediny
sněhové hlavu“ jich kryjí . . .

Doslyš zvuky:
Tyk, tak! Tyk, tak!
Znovu je slyšíš, ba znovu!
Vše je nový
hlasitý znak
doby zapadlé —
blíže jsi, příteli, rovu!

Mžik —' a slyšíš
naposledy _
u hlavy časové tepy. ..
Zblednou líce,
zavřeš hledy —
věčně usínáš . . .
Dřemýšlej! Nebuď přec slepý!

J. Al. Vlastimil-Římský.

&&



Obrázky z katolických missií.
Podává MAXM| LIAIN \VEINBEBGER.

Vll. Uzdravení lurdskou vodou
v Japonsku.

Že i v missiích lurdská voda tu a tam
zázračně působí, dosvědčuje následující
případ:

Můj devítiletý synek Ogivara Ivao,
vypravuje japonský lékař Mareh Ogivara
Madoka v Curugaoku v Japonsku, na
rozený r. 1895 a pokřtěný missionářem
P. Dalibertem, hrál si jednoho dne se
svými soudruhy. Najednou ucítil na kot
níku pravé nohy palčivou bolest a na
bolavém místě ukázala se nepatrná mo—
dřina, jakoby ho byl některý ze spolu
hráčů něčím udeřil. S počátku si rány
mnoho nevšímal a já sám ohledav bolavé
místo důkladně, shledal jsem, že kost
není ani zlomena ani porušena. Přesto
bolestí den ode dne přibývalo a po několika
dnech byly tak prudké, že jsem povolal
k nemocnému tři nejlepší lékaře v městě.
Avšak i jejich námahy byly bez výsledku.
Za měsíc po nešťastném případě oteklina
ibolesti se zdvojnásobily, rána začala
hnisati a ukázaly se příznaky kostižeru.

Utrapy nemocného byly nesnesitelný.
Bolesti křičel ve dne v noci. Všecky léky
bolest mírnící byly bez úspěchu. Nemoc
horšila se tou měrou, že lékaři naléhali
na odejmutí nohy. Tato myšlenka byla
pro mne a mou ženu nesnesitelná; proto
obrátili jsme se společnou modlitbou
k Bohu o pomoc.

])obrák P. Dalibert navštěvoval ne—
mocného často, a pokaždé, když na bolavé
místo položil částku svatého kříže, po
cítil nemocný velkou úlevu. Pročjenom

nás toto neštěstí postihlo? Má ženai já
dali jsme si mnoho na tom záležeti,
abychom své dítě dobře vychovali;' bylo
naším zvykem, mimo obvyklé modlitby,
třikrát denně za ně se modlili. Náš syn
ministroval od svého devátého roku
každodenně v létě iv zimě, při mši sv.,
a nyní tato žalost!

Možná, že chce Bůh zkoušeti naši
trpělivost. Anebo jest nám činiti se zlo
myslností zlého ducha? Aťje tomu jak
koliv, my jsme. tím více se modlili
a zvláště Rodičku Boží sv. růžencem za
pomoc a přímluvu vzývali. A hle! jaký
to div milosti Boží! Dne 3. února 1899
obdržel P. Dalibert vodu z Lurd. Uložil
nám, abychom přijetímsv. svátost ínaléčení
posvátnou vodou se připravili. Uposlechli
jsme jeho rady.

DneM. února okolo desáté hodiny
před polednem přišel P. Dalibert s mi
lostnou vodou, požehnal ji znamením
sv. kříže, nalil vody, modle se k nejsvě
tější Panně, na ránu a dal též nemoc
nému se napíti. A hle, jaký div! Prudká
bolest najednou přestala, ztrápený obličej
nemocného se vyjasnil. Zároveň vyjasnil
se i jeho hlas, tak že sepjav ruce jal se
nahlas modliti. Poručil jsem mu: »Zvédni
nohuia Celých deset dní nemohl do té
doby nohou ani pohnouti, nyní ji zvedl
90 cm do výše. »Ve jménu všemohou
cího Boha,“ zvolal jsem, »vstaň a choď !c
Postavil se ihned přímo, ale choditi zatím
nemohl. »Odpočiň sila řekl jsem mu.
Až dotud vypil denně sotva sklenici
mléka, nyní mohl ihned piti a požil
mimo to dva šálky rýže.
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Nemohu věru najíti slov, abych vy
líčil radost, která nás všecky naplnila.
O Pane, Tvoje všemohoucnost nezná mezí !

Od toho dne necítil Petr bolesti .ani
“nejmenší. Rána se zacelila, hojivy' průběh
činil patrné pokroky. O deset dní později
mohl o holi choditi po domě, po třech
měsících mohl nejen choditi, ale si i po—
skočiti. Nyní nabyla noha své dřívější“
pravidelné podoby a Petr podniká daleké
výlety a vystupuje na vysoké hory.

Psáno v Tsurugaoku, 16. února 1908.
Mareh Ogivara Madoka, lékař, otec.

Tuto zprávu doplňuje missionář P.
Češka následující poznámkou:

»Já sám jsem otce v Tsurugaoku
na své vlastní oči vidět. Jeho děti mně
při mši sv. ministrovaly. A když byl
otec jednou tázán, zda byl pevně pře—
svědčen, že jeho syn se pozdraví, od—
pověděl: Ovšem! Vždyť stojí v Písmě
sv.: Proste, a bude vám dánol<<

Vlll. Z missijni školy na ostrově Jaluitu;
Píše missijní sestra Dominika z řádu nejsvětějšího

“_rdce Ježíšova.

Zá našich dnů, kdy v naší evropské
vlasti školní otázka hrá tak důležitou
úlohu, bude zajisté čtenáře zajímati,
doví-li se něčeho, jak to v našich missij—
ních školách na souostroví Maršalově
v Tichém oceánu, jmenovitě pak na ostrově
Jaluitu chodi:

Bystrá a svěží mysl jsou hlavní
vlastností zdejších dětí, nezkaleny humor
oslazuje jim sebe větší strasti a trampoty,
“tak že na ně brzy zapomínají. '.l'ouha po
vzděiání a učenlivosl, září z oka takového
malého ostrovana, byti nadání bylo pouze
nadprostřední.

Vyučování katechismu sleduji naše
děti s potěšiteinou zálibou. Nezřídka baví
se tím, čemu se v hodině náboženské
byly učily, i mimo školu. Nejvíce zajímá
je utrpení našeho Spasitele. 'I“unení učiteli
potřebí zádné zvláštní vymluvnosti, aby
z očí posluchačů vřelé slzy vyloudil. A co
slyší, to by také rády nápodolily. (20 se
jednou nesta o? Pětiletá děvčátko dopídilo
se velkého nože a nescházelo mnoho,
že “ry si bylo též »pět ran<< na svém
těle způsobilo. Na štěstí byl tento úmysl
děvčátka pro trpícího Spasitele tak nad—
šeného zavčas zpozorován a »stigmati
sevání <<zabráněno.

Jiné děti dávají zase svou lásku ke
Spasiteli najevo nesmiřitelnym vztekem
proti jeho tryznitelům. Když jedenkráte
byly školní knihy prohlíženy, shledáno,
že všichni židé na obrázcích biblické
dějepravy měli vyškrabány oči a celý
obličej poškrtán. Bohužel největší škodu
z toho utrpěly knihy samy. Zvláštní před—
stavy činí si naši žáci 0 Duchu svatém.
Někteří na př. tvrdí zcela vážně, že třetí
božská osoba je skutečný pták a učitelky
musi vynaložiti všechen svůj um, aby
jim to vymluvily. Když pak jim byl vy—
světlován obraz »obětování Krista Pána
v chráměa, tvrdila jakási zvláště zarytá
hlavinka: »Lidé chytili Ducha sv. a při—
náší jej Simeonovita

Největší zájem jeyí naše školní děti
pro dějepis, zeměpis a přírodopis a sle
dují vyučování s pozorností největší. Důle—
žitou úlohu hrá ipři těchto předmětech
jejich čilá obrazotvornost. Ježto na našem
ostrově Jaluitu není ani kopce ani údolí,
ani řeky ani potoka, ani měst ani vesnice
v našem smyslu, domnívají se s počátku,
že celý svět pozůstává ze samych ostrovů
& ptají se na př. vyučující sestry: »Jak
se jmenuje tvůj ostrov?<<Velmi šprymovně
vykládají si mnohé zjevy přírodní. Tak
na př. vzniká po jejich náhledu déšť tím,
že andělé v nebi pláči, anebo že se
Ježíšek v přeplněné vaně koupe, tak že
přetékající voda na zem padá.

Slabou stránkou naší mládeže jsou
počty. Pro tento tak důležitý předmět.
nemají náležitych vloh a my jsme rády,
jestiiže je naučíme, čeho v pozdějším
životě nevyhmitelně potřebuji. Za to velký
zájem jeví pro hudbu a ruční práce.
Sotva by kdo uvěřil, že hudbu a zpěv
obstarávají v našem kostele naše děti
samy a že zpěvy troj čtyř-i pětihlasné
přesně dovedou přednášeti. Mimo to za
stávají i'ikol zpěvného ptactva, jakého
na našich ostrovech vůbec není aproto
nazýváme je rády našimi »ptáky zpěváky <<.
Co do dovednosti konečně v ženských

_ ručních pracích vyrovnají se zcela dobře
5 žákyi'iiin naši evropské vlasti.

Jako všem dětem tak je popřáiia
i našim doba odpočinku a zotavení. Dva
prázdné půldny v tyhodni, jakož i část,
neděle věnována jest [')rocházkám anebo
veselým hrám pod šumícími palmami
v bezprostřední blízkosti nádherného
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pobřeží. Nejodvážnější hoši vylézají pak
na vysoké palmy a trhají si čerstvé
kokosové ořechy, jiní zase vrhají se do
pěnícího se moře a mizí na několik
okamžiků pod vodou, ale jen proto, aby
jiné poškádlili. Kterým však je milejší
dobré sousto, ti raději v písku hledaji
mušle anebo zpod velkých kamenů ryby
a raky chytají, které pak nad ohněm
pekou. Avšak i jiné hry, ve vlasti naší
obvyklé, už zde zdomácněly a působí
našim mladým chráněncům radost ne
malou.

Vůbec neschází našim dětem skoro
nikdy bodrá. veselá mysl, ačkoli se jim
mnohého nedostává, čeho děti v naší
vlasti mají nadlr)ytek. Jejich víra jest
jejich štěstím. Kěžby tohoto pravého
štěstí dostalo se brzy i jiným ostrovanům !

IX. Cerné řeholnice.

V Africe byla nedávno zřízena řehole
domorodých »sester sv. Petra Klavera<<.
Tím byla i domácím dívkám, ěernoškám,
dána příležitost, odříci se světa a životem
řeholním Bohu sloužiti. Rehole jest
v různých končinách Afriky již značně
rozšířena a roku 1907 přijala roucho
klášterní Unda, kněžna kmene Uíipů,
vzdavší se všech nároků na vládu nad
svým národem. Její klášterní jméno je
Adolíina. Loňského roku však musila
její věrnost k povolání dobrovolně zvole—
nému podstoupiti nesnadnou zkoušku.

Kiratu, její bratr, vládnoucí kmeni
Ufípů, měl se za příčinou léčení ode
brati na nějaký čas na mořské pobřeží.
Dostav od osadní vlády dovolení, nařídil.
by za jeho nepřítomnosti převzala vládu
jeho sestra Unda. Avšak sestra dověděvší
se o jeho úmyslu prohlásila, že vlády
nepřijímá, že zůstane v klášteře. Nicméně
však nedala jí pokoje myšlenka, že by
jako panovnice mohla vykonati mnoho
dobrého. Předložila tedy své rozpaky a
pochybnosti apoštolskému vikáři, jehož
slova, jak se vyjádřila, »mají tutéž váhu
a platnost, jako slova samého Spasitele.<<
Apoštolský vikář jí radil, aby buďto
vládu přijala, kdyby osadní vláda sou—
hlasila, anebo matku Kiratovu za vla
dařku navrhla. Tento druhý návrh osadní
vláda schválila a Unda mohla v pokoji
jako sestra Adolfina v klášterním zátiší
zůstati.

Nyní spravuje Unda jako sestra
představená malou klášterní obec v osadě
Simba a její pokrok na cestě dokonalosti
je tím větší, čím větší byla kdysi horlivost,
s jakou křesťanství přijala. Podle vlast—
ního jejího výroku záleží její největší
štěstí v tom, že může vyučovati děti,
kterak mají poznávati a milovati Boha.
Dvě jiné domorodé sestry jí pomahaji
a plní též povinnosti svého povolání
k největší spokojenosti missionářů. Brzy
bude zapotřebí sestry čtvrté. Nejmladší
z nich psala nedávno na představeného
missie v Karemě:

»Plakaly jsme velice, když naše
matky,<< míněny jsou bílé sestry, které
byly černé řeholnice do ducl'iovniho života
uvedly, »nás opustily. S milostí Boží
však brzy si zajisté zvyki'iei'nei bez nich
žíti a působili. Leží sice ](arema daleko
od nás, ale my nesmíme zapomímtti, že
jsme pro Boha a pro spásu duší svůj
domov a své rodiče opiistíly.<<Apoštolský
to zajisté duch, který z těchto slov vyznívá.

Jiné dvě domorodé sestry zůstaly
v Karemě. Všech šest ukončilo již svůj
noviciát a věnují se od 1. května 1908
apoštolátu mezi ženami. Mimo to nalézá.
se 6——7díVek v kandidatuře, které též
za krátko do noviciátu vstoupí. Patrně
spočívá na této malé, domorodé řeholi
požehnání Boží.

Díkůvzdáni Božskému Srdci Páně.

Plníc tímto svůj slib, vzdávám v nejhlubší
pokoře vroucí dik nejsv. Srdci Páně, nejsv. Matce
ustavičně pomoci za vvslyšení prosby v jisté po
třebě tělesné a za, udělenou milost v potřebách
duševních Čtenářka »ŠkolyB. S. P. 4:

Z Bilan u Kioměříže. Plníc svůj slib,
vzdávám vřelý dík za vyslyšení prosby v trapné
záležitosti přímluvou Panny Marie, sv. Josefa a
sv. Antonína, a. prosím za vzpomínku při oběti
mše svaté R,

Z Roketnice Plně svůj slib, vzdávám
vřelé diky nejsv. Srdci Pána Ježíše, které mt pří
mluvu sv. Antonína Pad. vyslyšelo moji prosbu
v jisté záležitcsti. J. B.

2 Uh. Brod . T. Ch.vzdává.vroucídíky
nejsv. Srdci Páně,-nejm. Panč Marii asv. Josefu
& -v Anu-ními za vyslyšení prosby & pomoc ve
velké tísni.

Ze Šunďc. Plníc Svůj sl b. vzdávám vřelé
diky božskému Srdci Páně za vyplnění a vy
slyšení jistě prosby. M.__



Různé zpráv-37
Sanatorium sv. Rafaela na“Moravci

vystavené a zařízené družinou sester III.
řádu sv. Františka pro dobu letní i zimní.
Úplná vodoléčba, lázně vzdušné a sluneční,
lázně uhličité, léčení horkým suchým vzdu
chem, massage, diaeta. Oddělené lázeňské
místnosti pro obé pohlaví. Kolonáda pro
stranná, 40 m dlouhá, nádherná roman
tická horská planina 571 m nad mořem,
lesy obklíčená, mírné subalpínské podnebí.
Ceny za ubytování, stravu i léčení levné.
Zpropitného není. Chudí vykázavší se vy—
svědčením chudoby obdrží ve středu a
v sobotu poradu lékařskou i applikace
zdarma. Do sanatoria přijímají se také
pensistky (po případě pensísté) buď do
životně nebo dočasně. Telegrafické i telefonní
spojení v místě. Spojení poštou: z Velké
Meziříče 8% hod. ráno a v Moravci o 11
hod., z Bobrové o 2 hod. odpol. a v Mo
ravci o 3 hod. Spojení drahou: Vlakem
tišnovským z Brna 0 121/4 v poledne až
do Rožné a odtud poštou 21/4 na Moravec,
kam o 8/45 hod. odpol. se dorazí; v neděli
.a ve svátek není přímého spojení s drahou.
Projektováno jest železniční spojení s Mo
ravcem z Tečie, z Velké Meziříče a z No
vého Města. P. T. lázeňští hosté obraťte
se předem s diagnosou nemoci na lázeň—
ského lékaře pana MUDra Vojt. Slaniěku.
Bližší zprávy podá bud' týž domácí &
lázeňský lékař neb správa sanatoria. Ko
nečně se podotýká, že čistý výnos sanatoria
a jeho filiálek se celý vynaloží svého času
dle „základní a věnovací list-iny“ ze dne
31. prosince 1908 na dobročinné účely,

0 valné hromadě »Jednoty Sv.
Methoda<< ve Vídni. O svátku Zvěstování
Panny Marie uspořádána valná hromada
„Jednoty sv. Methoda“ ve Vídni za před—
sednictví poslance Dr Ant. Cyr. Stojana.
Z celého jednání věcného vyznívala žalost
katolických Čechů vídeňských a oprávněný
stesk. Jednota oplakává svého nezapome
nutelného zemřelého preláta Ar. A.Homého.
Raduje se z toho, že zakoupen kostela
klášter pro české řeholníky a stálé české
služby Boží. Co hrstka Polákův a Vlachů,
jakoži cizozemců Francouzův ed dávných
let ve Vídni již má, to teprv po pracích
trpkých, po svízelech hrozných a přs
mnohých podařilo se českému lidu ve
Vídni, jenž dle úředních zpráv počtem více

než 100.000 duší ve Vídni bydlí. Dle
pokladniční zprávy má „Jednota sv. Me
thoda“ 317.633 K dluhů. Vídeňští Češi
katoličtí přináší oběti pro služby Boží a
pro kostel převeliké. Je to převalnou vět
šinou naprosto dělnický lid, jenž od úst si
utrhnouti musí, aby dílo nade všechnu
pochybnost Bohu milé a pro vídeňské Čechy
předůležité podporovati mohla. Jedná se
tu o časné a věčné blaho. Sami vídeňští
Češi si nepomohou. Řikati, ve Vídni dost
peněz, nač tam ještě posílati peníze, nelze.
Není to pravda. Z Vídně rozlévá se zloba
i dobro po vlastech našich. Nemůže býti
lhostejno, přijde-li, navrátí-li se v nábo
ženském ohledu náš rodák zkažený domů,
aneb v náboženských povinností dbalý.
První jest kletbou a neštěstím pro domov
svůj, druhý štěstím. Přispěj každý čím
můžeš a neočekávej teprve zvláštní prosby.
Adresa zní: „Jednota sv. Methoda“ ve
Vídni Ill. Rennweg 8. -— Všemohoucí Pán
budiž přeštědrým Odplatitelem a Odmě
nitelem každému dárci!

Nový zázrak v Lurdech. V Caenu
byl těžce poraněn rozzuřeným býkem pa—
cholek Alfons Allaume. Levá ruka mu
schromla a na noze měl stále otevřenou
ránu. Protože byl pojištěn, přiřkla mu po
jišťovací společnost náhradu 7000 franků.
Allaume jel na pouť do Lurd a tam
ozdravěl, ruka mu obživla a rána se za
celíla. Tu pojišťovna, která doposud peněz
nevyplatila, zdráhala se je vydat &úředně
si dala potvrdit, že Allaume ozdravěl. Vše
přišlo k soudu; soud uznal sice úplné
uzdravení pacholkovo, ale přiřkl mu 3000
franků bolestného.

Jak máme Rodičku Boží uctívati?
Na otázku tuto dává nám nejlepší odpověď
veliký ctitel Marie Panny, svatý Alfons
z Liguori. Poučuje nás v ohledu tomto
takto: 1. Ráno, když vstáváš, &večer, když
leháš, pomodlí se k uctění přesvaté čistoty
Marie Panny tři „Zdrávasy“ a na konci
přidej: „Skrze tvoje nejčistší a neposkvrněné
početí, ó Maria, očisti moji duši i mé tělol“
2. Kdykoli slyšíš bíti hodiny pozdravuj
Matičku Boží alespoň jedním „Zdrávasem“;
to číň, kdykoli z domu vycházíš nebo domů
přicházíš nebo když jdeš kolem nějakého
obrazu Mariánského. 3. Začínášli nějakou
práci nebo ji končíš, pozdrav Marii krátkým



povzdechom. 4. Možno-li modlí se denně „Věrné dítko Mariánské nemůže nikdy za
bud' sám nebo s domácími svatý růženec. hynouti.“ Řid'me se podle toho!

Musíš li často a dlouho po ulici choditi, Nové kostely v Paříži Od té doby
můžřš přece potají mcdhtl se růženec co jsou ve Francii lozděleny stát a církev
Nela. “,"“d tomu .“yklý, ale jen to zkus bylo v Paříži zřízeno 10 nových kostelův
& uVIdlš' že se tl to podari. 5“ V před- a kaplí a. 7 nových far. Nyní pak sebrány
večerwsvátků Mariánských, & v sobotu ulož peníze, z nichž budou brzy zřízeny čtyři
Sí nejaký půst aunějake pokánl. 6' Na. další kostely a. fary. Aby nemohl nekře
SVátky Panny Marie WWWL se devítí- sťanský stát nic z toho zabrati, byly kostely
denní pobožnosti. 7. Pntuj častěji na. poutní oznámeny úřadům jako domy akciových
místa Mariánská. a. poroučej se do ochrany spolků ke stavění. Katolíci naučili se opa
Rodičky Boží v životě i ve smrti. A na . . ., . o. . t t ř ů obul se nov m omerum.
konec pamatuj 81 výrok jistého kněze: rnos ! a p MP 5 ] ý p

Poutě do svatyň mariánských.
(Hlavní úmysl)

outě, návštěvy vzdáleného mista památného, za příčinou pobožnosti,
: nalézáme u všech národů i »nejstarších národůc, židů i pohanů a tím

více v církvi katolické. Nejstarší poutě pokud je známo, konány byly
* ku svatým místům v Palestýně. Spasitelův hrob v .lerusalémě, místo
narození Jeho v Betlémě a jiná Spasitelem posvěcená místa bývala cílem nábožných
poutníků, aby tam své hříchy oplakávali, prosby své k nebi vvsílali a utěchu

“v trampotách vezdejších hledali.,Prodlení na takovém posvátném místě nahradilo
jim všecky svízele dlouhé a obtížné cesty. 1 tehdy, kdy tato svatá místa padla do
rukou Mohamedánů, putovali křesťané _svelikým nebezpečenstvim do Sv. země,
uctíti hrob Spasitelův. Kromě těchto míst navštěvovali křestané i jiná místa zvláštní
milosti & slávou proslulá, putovávali ke hrobům svatých. Stářím a slávou nad
ostatní vynikají poutě ku hrobům sv. knížat apoštolských Petra a Pavla v Rimě.
Vedle toho měly říše a jednotlivé krajiny svá památná místa, k nimž poutě se
konaly. V zemích, v nichž později křesťanství bylo zavedeno, byly poutnimi misty
obyčejně hroby a chrámy prvních věrověstů jako sv. Vojtěcha ve Hnězdně, svatého
Bonifáce, sv. Ruperta, & u nás sv. Cyrilla a Methoda na posvátném Velehradě.
1 ke hrobům sv. mučedníků putovali křesťané, aby se osvěžili ve víře a v následováních
ctností jejich. Nejvíce však vábí k sobě chrámy a místa zasvěcená nejsv. Rodičce
Boží, Marii Panně. Každá země, ano krajina má své proslavené obrazy nebo
sochy Matky Boží, jež bývají navštěvovány a uctívány nábožnými po.utníky
Svycarsko má své Einsiedeln, Bavory své Alt-Oettingen, Italie své Loretto, Španělsko
svůj \'Iontserrat, Polsko svůj Častochov, Pruské Slezsko své Vambeřice, Štýrsko
své Maria Celly, Francie své Lurdy, Čechy svou Svatou Horu a naše Morava jest
vyzdobena Marianskými svatyněmi jako vzácnými drahokamy. Či kdoby neznal
Velehrad, Hostýn, Tuřany, Vranov, Křtiny, Sloup, Svatý Kopeček a Žarošice?
Kdo by neznal korunovaný zázračný obraz P. Marie ve chrámu na St. Brně?
Komu by nebyla známá zázračná socha Panny Marie v útulné kapli Mariánské
v Rajhradě. Ovšem duch času chce i tyto poutě zatlačit mezi zastaralé věci,
a místo nich zavádí výlety, vycházky a podobné věci. Než nedejme se odvrátit
od našich "míst a svatyň nám tak drahých! Nepřestávejme putovau' k milostným
místům, kde Máti Boží divy tvoří! Pouť zůstane vždy velmi užitečnou cestou
.a pobožnosti, je—lijen v duchu pravém konána.'

Církev svatá má při poutích nejlepší úmysl a prospěch na zřeteli, posvěcení
a utvrzení ve víře; chce aby Bůh, Matka Boží Maria, andělé a svatí způsobem
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neobyčejným ctěni a oslavování byli, aby víra byla v srdcích lidu věřícího ustálená,
zbožná naděje a důvěra v Boha, v přímluvu svatých jeho upevněna, láska pak
rozhojněna, mravy křesťanské aby byly polepšeny, království Boží na zemi roz_
šířeno a upevněno. aby požehnání Boží v míře nejhojnější uděleno bylo, aby tresty
a metly hněvu Božího byly odvráceny a bludy rozličné byly zničeny nebo napraveny,
At mluví kdo chce co chce proti poutím, přece je s nimi spojena mravní prospěsnost

Pouť na posvátná místa povznáší vědomí náboženské, a toho jest nyní na
výsost potřeba. Tu platí slova Krista Pána: »Kdo mne vyzná před lidmi, toho
vyznám i já před Otcem svým nebeským“ Tak svitiž světlo naše, aby viděli dobre
skutky naše a velebili Otce, jenž jest v nebesích. Pout povznáší mysl k věcem
vyšším a touhám nebeským a podporuje kajícnost. Vše působí blahodárně na mysl
poutníků. Velebná svatyně, nábožné zpěvy, slovo Boží, služby Boží, příklad zbožných.
Kdo vylíčí city srdce zbožného poutníka na takovém místě svatém? Kdož vypoví
radost duše jeho, kořící se Bohu všemohoucímu, hledající spásu a ochranu u nej—
světější Panny, která přímluvou svou všecko může? A byť by se i mnohé ne—
přístojnosti byly přihodily na poutích, přece nevyváží veliký prospěch a požehnání,
jaké nábožne poutě lidu přinášejí. „Proto církev svatá. vždy doporučovala, ano
i nařizovala pouti buďto jako díkůčinění nebojako pokání. .Připomínámepamátný
výrok papeže Pia IX., jejž učinil roku 1874 k poutníkům francouzským: »Nutno
v důležitém díle katolickém, v poutích, nejen pokračovati, nýbrž je i zdvojnásobíti.<<
A vznešený panovník náš, František Josef I., sám s radOsLía příkladnou zbožností
putoval na svatou horu hostýnskou k Matce Boží, ochraně země moravské.

Proto í'íedejme se mýliti od nepřátel, ale zachovejme touhu v srdci svem
spatřiti naše mile svatyně Mariánské. Putujme sami, nebo s kněžími svými, putujme
s úmyslem čistým, v náležitém pořádku, za zbožného zpěvu a vroucí modlitby,
ze srdcem kajícím a plným zbožnosti. Přišedše na posvátné místo, očisfme duši
svou svatou zpovědí, posilněme se hodným přijmutím nejsvť-tější Svátosti oltářní,
& pak modlitby naše budou jistě vyslyšeny a Máti Boží radovati se bude nad
zbožnosti věrných dítek svých.

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým 'l'y sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě 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. Díec. kurenda brn. 1886. č. 11.:

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
rozkvět poutí do svatyň Mariánských 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! sladké Srdce meho 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.l

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: Věemožně podporovati poutě do svatyň Mariánských.

Úmysl v červnu: Denní svaté přijímání.

Tiskem benediktinské knihtiskámy v Brně.
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Chval, Sione, Spasitele, chval pastýře, vůdce vřele; prozpěvnj mu v pí.—míchčest. liozuzvuč Ni
k chválám krále, zpěv říct. nemůž' dokonale, jak on dobrý, štědrý je.—t.

—E Dokladkněze.
Na oltáři
“ svíce hoří,

zrcadlí se v kříži..
Dřed oltářem

srdce matky
žaluje svou tíži.

„Svatý, svatý,
svatý“ slyšíš

" plynout s rctů sluhy...
.,Slyš mne, Dane,
slyš mne., Bože,
Krista pro zásluhy" ..

Bere v ruku

, sluha Boží.
„ chleba část a. praví:

„Tot mě Tělo..."
kleká —- zvedá —-—

Kristus s námi pravý!

„Ježíši můj,
Í_ve způsobě

chleba zří Tě víra;
*dej, ať svatá
„ nauka Tvá
z duší nevymírá!"

Had kalichem
pronáší ret
konsekrace slova,
před sebou již
kněz svůj poklad
celý, celý chová.

Tělo s Krví
při Oběti
kněze s knězeměiní —
Heh, co z kněze
mít' by chtěla
„módní“ doba nyní!

Jedni hříčku,
druzí posměch,
jiní sluhu státu —
otroka ba
chyb jich samých,
mamonu a platu!

Mýtiť chtějí,
nebeským co
světlem světlým svítí:
Kriste, nedej
sluhům Svojim
pokladů Tvých vzíti'“

/

\

Svatostánku
sluhou býti,
hlásat slovo Boží —
úkolem nás!
Vše ostatní
být má u podnoží!

o, jak škodí
Dravdě Tvojí
života prach všední!
V bojích pouze,
v politice,
den se nerozední!

Mše svatá, tot
symbol vzácný;
celé žití naše:
za Dánem jít
ve obětech,
v dálce oa' Jidáše!

Dři Oběti
Lásku zřímc
v rajské její kráse —
Bez obětí
kněz že není
knězem, vždy mi zdá se!

Jim. Al Vlastimil-Římský.



Odpustky & duchovní milosti
papeži Lvem XIII. & Piem X.

udělené pro měsíc červen, zasvěcený úctě božského Srdce Páně.

,'askavosti hlavního ředitelství Apoštolátu modlitby a spolku
k uctění nejsvětějšího Srdce Páně v Neapoli dostalo se redakci
tohoto časopisu sdělení o vzácných odpustcích a duchovních
milostech, jakěž udělili papežové Lev XIII. & Pius \'. všem
ctitelům nejsv. Srdce Páně za pobožnosti v měsíci červnu
konané. Sdělujeme toto oznámení s mílými čtenáři a čtenářkami
svými, doufajíce, že se velmi zavděčíme a k úctě a rozšíření
pobožnosti k nejsvětějšímu Srdci Páně trochu přispějemc.

Papežem Lvem XIII. roku 1902 uděleny odpustky
sedm rokův a tolikéž quadrágen; plnomocne pak všem těm,
kteří bud'to ve chrámu Páně v tomto měsíci pobožnosti aspoň
desetkrát vykonali nebo konajíce pobožnosti v červnu doma,
některý den v červnu nebo v prvních osmi dnech v červenci

některý chrám Páně navštívili.
Papežem Piem X. roku 1906 a 1908 uděleny tyto odpustky:
1. Plnomocné odpustky tolikrát, kolikrát i duším v očistci prospívajíci

poslední neděli v měsíci červnu ziskatelné v těch chrámech, v nichž v měsíci
červnu slavně pobožnosti k nejsv. Srdci Páně konány byly. (Slavně rozumí se
následovně: V měsíci červnu nejsv. Srdci Páně zasvěcenem mají se konati kázání
buďto každodenně nebo aspoň na způsob duchovních cvičení po osm dnů )

2. Privilegiumgregoriánského oltáře na poslední neděli v měsíci
červnu všem kněžím, kteří po celý měsíc červen kázali á představeným chrámů,
v nichž pobožnostislavným způsobem se konaly.

23.Tato duchovní dobrodiní mimořádně udělená vztahují se i na oratoria
seminářů, řeholních ústavův & jiných posvěcených míst.

lí. V místech, kde z důležité příčiny nelze v měsíci červnu pobožnosti
k nejsv. Srdci Páně konati, může nábožne cvičení v jinou dobu konáno býti a
požívá těchže výsad a milostí, jako shora uvedené pobožnosti v měsíci červnu,

“jen stane-li se to s povolením diecesního biskupa.
7). Všichni, kteří tuto pobožnost podporují nebo rozšiřují, mohou získati

odpustky 500 dnů za každý dobrý skutek, který směřuje k šíření pobožnosti této.
Plnomocne odpustky mohou získati v jednotlivých dnech měsíce

června po hodném přijmutí svatých Svátosti. Obojí odpustky lze i duším v očistci
na způsob přímluvy přivlastniti.

Doufáme, že tyto duchovní výhody mnohé povzbudí, aby v měsíci červnu
horlivě konali pobožnosti k nejsv. Srdci Páně buďto ve chrámu Páně nebo doma,
a že horlitelě &horlitelky všemožně se přičini, aby úcta k nejsvětějšímu Srdci Páně
v tomto měsíci co nejvíce se šířila a pobožnost co nejslavněji se konala.



Slavnost Božího Těla a Srdce Páně.
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*?bě tyto naše vznešené a krásně
'" slavnosti výroční mají jeden

původ a jeden předmět. Pů
vodem jejich jest nezměrná

__ láska Spasitelova a před
mětem jejich jest tajemně tělo a tajemné
Srdce Krista, Syna Božího.

Í, Obě slavnosti vyplynuly z úcty a
„ vděčnosti a obdivu věrné církve Páně
»k nevystižitelné lásce, obětavosti a milo

srdenství Zakladatele a Pána jejího
;gJežíše Krista. Vždyť láska to byla, ato
Inf-láska v pravdě božská, která pudila

Pána našeho, aby při poslední večeři
zanechal nám tělo své a krev svou ve
způsobách chleba a vína, a takto mezi

3 námi přebýval po všecky dny až do
skonání světa.

, Dobře dí svatý evangelista Jan, když
popisuje poslední večeři Páně austano

:j-vení nejsvětější Svátosti oltářní takto:
»Přede dnem slavným velikonočním, věda

;; Ježíš, že přišla hodina, aby šel z tohoto
g;,ít-svlětak Otci; když miloval své, kteříž

byli na světě, až do konce je miloval.“
i (Jan 13, l.) Tedy, když měl Kristus Pán

miloval až do konce, chtěl se jim zůsta—
_v'íti,nechtěl je úplně opustiti, a proto
im dal tělo své a krev svou. Láska to

* byla tedy, pro kterou Kristus proměnil
= Chléb v tělo své a. víno v krev svou,

láska to jest, pro kterou zůstává takto
unás, láska to jest, pro kterou se nám
podává za pokrm a nápoj. A může kdo,
Jenžvěren je Spasiteli svému, jenž zná,
CO proň učiniti ráčil, může pominouti
tuto lásku největší bez úcty, bez vděč
nosti, bez oslavy? O zajisté nikoli!

A proto církev svatá vděčně si připomíná
ten velebný okamžik poslední večeřePáně
na Zelený čtvrtek &oslavuje ustanovení
nejsvětější Svátosti slavnou mši svatou
a slavným svatým přijímáním věřících.

Avšak památka tato zajisté zasluhuje,
aby oslavena byla co nejokázalejí, co
nejslavnějí a nejradostněji. Vždyť vtom
krásném hymnu »Chval, Sione, Spasitelea
se pěje: »Chval, Sione, Spasitele, chval
pastýře, vůdce vřele, prozpěvuj mu
v písních čest. Rozezvuč se k chválám
krále, zpěv říct nemůž' dokonale, jak on
dobrý, štědrý jest.<<

To však zajisté není možné na 7.e—
leny'rčtvrtek, kdy spolu začíná utrpení
Páně v zahradě Getsemanské, kde se
Kristus Pán krví potiti ráčil. Bolest nad
přehrozným umučením, které se stalo
den po tom, zármutek nad smrtí Spasite
lovou, lítost nad vlastními našimi hříchy,
příčinou'to jeho smrti, nedopouštějí za
jisté žádné okázalé slavnosti. A proto
prozřetelnost Boží sama ráčila se po
starati, aby přenesena byla oslava usta—
novení mše svaté na dobu jinou, pří
hodnou, a sice na dobu, kdy apoštolové
posilnění jsouce Duchem svatým, horlivě
a statečně hlásali Krista a bez bázně
slavili svaté tajemství —- na dobu po
svátcích svatodušních, a tou dobou jest
dnešní svátek Božího Těla.

O patřme dnes v duchu na našeho
Spasitele, kterak na oltářích našich pří
tomen jest v těch prostičkých způsobách
chleba, a klaňme se mu v nejhlubší po
koře, a tažme se ho, proč už po tolikero
století na oltářích našich dlí a ve svato—
stáncích jako vězeň chovati se dopouští?

11*



Snad chce tím člověčenstvo vykoupiti?
O nikoli! Vždyť vykoupení stalo se již
tehdy, když umřel nahoře Kalvarii po
tupnou smrtí kříže. (.li snad nám chce
udíleti takto milostí svýchíJ '.l'akě nikoli,
nebot on všemocný Pán může nás po
světiti a omilostnítí s výšin nebeských,
aniž by přítomnosti jeho na zemi potřebí
bylo. Proč tedy, proč jest mezi námi ve
velebné Svátosti oltářní ? O zajisté proto
jen, že nás miluje a povždy milovati
bude až do konce světa, a že je tedy
radostí jeho býti mezi syny lidskými.
A jakým způsobem bydlí mezi námi?
Není tu toliko v milosti své, jako je to
u jiných svátosti, není tu v obraze nebo
v tajemném obleku, jako ve Starém
Zákoně., v chrámě nad archou úmluvy,
není tu také ve sve slávě & božské ve
lebnosti, nýbrž je tu ve svátosti pro—
stičkě, která nás neoslňuje a nás od sebe
nevzdaluje, a přece je to tentýž Boho
člověk, jak se ráčil naroditi z Marie
Panny, žíti, umříti, z mrtvých vstáti, na
nebe vstoupiti, tentýž všemocný Bůh,
který nyní sedí na pravici Boha Otce a
vládne nad veškerenstvem. jaká to
božská moudrost! Velebnost jeho nebe
skou bychom ubozí snesli nemohli, vzne—
šenost. jeho, jakožto Pána nebes a země,
by nás bázní naplňovala, a proto volil
Spasitel roušku prostou, způsobu chleba,
která nás k sobě vábí, nebot? je spolu
pokrmem. A tento Spasitel nebydlí jen
v jednom chrámě, v jednom městě, nebo
v jedné zemi -»—po světě veškerěm: kde
jen křesťané se usadili, tam rozbil i on
stánek svůj, i v tom nejchudším a nej
prostším chrámečku, a tak volí bydliti
mezi svými povždy až do dne, kdy zase
ve slávě a velebnosti sve přijde k soudu.

Aj, s jakou tedy radostí, vděčností
a slávou máme dnes oslavovati Spasitele
sveho, v nejsvětější Svátosti oltářní pří
tomného. Nic nám nemá býti tuze dra
hého, nic tuze těžkého, co by přispělo
-k oslavě Spasitele jako krále našeho.
Průvod jeho má býti v pravdě královský,
jak krásou a nádherou tak i vnitřní
radostí a zbožností. Sebe větší chrámy :
jsou tuze těsně pro oslavu aradost dnešní,
proto ven, ven do volně Boží přírody
jděmc s Králem, Spasitelem, i příroda
má se podivovati přesvatél'nu tajen'iství
Božímu a všecko v ni. květy, stromy, l
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role, lesy, voda i slunce, má nám po
máhati ctíti a chváliti Spasitele, pastýře
a vůdce našeho, a prozpěvovati mu
v písních čest, vyznávati a dosvědčovati,
jak on dobrý a štědrý jest.

Krásný způsob oslavy vymyslilí sobě.
ode dvávna obyvatele městečka Genzano,
blíže Ríma. Po několik dní před slavností
sbírají všichni všecka kvítka z luk a zahrad
po celém okolí svem, a z těchto květů
růžových, karafiatových, liliových ajinýcli
skládají po ulicích, kudy se průvod
s tělem Páně ubírá, květinový koberec.
Není to pouhé sypání květin jako u nás,
nýbrž je to umělecká práce; kvítek ke
kvítku se řadí na zemi, a tak vykouzlují
krásné obrazy a ozdoby na zemi, tak že
se zdá, jakoby ulice jedním překrásným
kobercem pokryty byly. I nejdražší
koberec nemůže se rovnati tomuto ko
berci přirozenému ani krásou květův ani
živostí barev ani důmyslným sestavením
obrazův a ozdob. Tisíce lidí putuje proto
do G—enzanatoho dne na slavnost tuto
velkolepou. Ale žádný z lidí se neosmělí
na koberce vstoupiti, nebot tato květnatá
cesta jest cesta královská, určená jen
pro Krista Krále v nejsvětější Svátosti,
cesta slávy, po níž kráčí jenom kněz,
maje v rukou Boží Tělo.

] u nás sypají se květiny Kristu
Pánu na cestu, jako kdysi mu činili
obyvatele jerusalemští, když jako král
vjížděl do města. Avšak málo by se mu
líbily květy přírodní, kdyby nebyly od
znakem jiných květů, jemu daleko milej
ších a vzácnějších, květů zahrady srdce
našeho nejkrásnějších, květův neoblomně
pevné víry ve skutečnou přítomnost jeho
v nejsv. Svátosti oltářní, květů největší
úcty a pokory, v níž se jemu, Pánu a
Králi svému klaníme, květů důvěry vjeho
blažená zaslíbení, v jeho pomoc a milosti,
květů obětavosti pro čest a slávu jeho
na zemi, květů trpělivosti radostně,
která vše trpí pro Krista, ba i ochotna
jest život zaň položiti, a květů lásky
upřímně. která, všecko ostatní v sobě
obsazuje, a zejména varuje se co nejvíce
Krista Pána urážeti, proti lásce jeho ne'
vděkeni liřešiti.

To jsou ty krásne duchovní květy,
ktere ozdobí srdce naše Panu oddaně.
to bude nejkrásnější koberec, kterým
polwyjcíne cestu „Páně k nám. Neboť nc



105

toliko u nás sídliti chce Spasitel ve své
'velebné Svátosti, nýbrž i duši naši si
'volí za stánek svůj, a tu platí pro nás
výzva prorokova, kterou opakoval svatý
Jan, předchůdce Páně: »Připravujte cestu
Páně, přímé číňte stezky jeho, každé
údolí budiž vyplněno a každý pahrbek

“bude snesen, a místa křivá budou přímá
a ostrá budou cestami rovnýmí,-i uvidí
všeliké tělo spasení Boží.“

\; _ Ano, toť ten pravý způsob úcty k tělu
;Páně, toť ta pravá příprava k hodnému
svatému přijímání. Očisfme Srdce hříšné
s_jlítostíupřímnou a svátostí pokání, aby
„tá údolí v duši byla vyplněna, hrdost
;lidskou ponižme před mocí a slávou
ÍBoží, tak sneseny budou pahrbky v duši,
;budiž naše jednání vždycky přímé a ne
'jkřivé, nepoctivé, neupřímné, a špatné
íLZVYklOStÍa náruživosti přemáhejme aby
;gživot náš byl jednostejný s vůlí Boží.
(Tak se zalíbí Spasiteli v nás-, neboť on
;touží po duši naši á žízní po spojení
'Íffsní. Potom také budeme míti největší
g;;UŽitekztoho přesvatého dědictví, v němž

sama sebe zůstavíl nám Pán, hojný
pramen pomoci, lásky a milostí Božích
otevře se nám a každé svaté přijímání
bude .zase nejlepší přípravou na brzké
příjímání budoucí, bude pravým spojením
duše naší s Kristem Pánem. A takovéto
spojení učiní netoliko život náš svatým,
čistým, spokojeným a šťastným, nýbrž
bude i nejlepší přípravou na šťastnou
smrt a na blaženou věčnost. Kdo spojen
je za živa s Kristem tak úzkým a něžným
způsobem skrze svaté přijímání, toho
zajisté neopustí Pán ve smrti. tomu za
jisté připraví příbytek ve slávě své na
věčnosti. Protož budiž naší radostí, roz
koší a péči rozšiřovati jeho čest &chválu,
velebíti ho v nejsvětější Svátosti, ziskáiati
mu oddaných duší a nikdy ho ze SldCÍ
\lastních nevypuz0\at1 hříchem.

0 sv. Paskálu se vypravuje, že byl
velikým ctitelem a milovníkem Krista
Pána v nejsv. Svátosti. Na rakvi již leže,
přece otevřel ještě oči, když se před
mrtvým tělem jeho sloužila mše svatá.
Vyprosme sobě i jiným té milosti na
Bohu, aby i oči naše se otevřely ve smrti,
jako často patřívaly za živa s úctou a
láskou na Krista Pána v nejsv. Svátosti
oltářní. Pak otevrou se nám i na věč
nosti a uzříme Spasitele svého ve slávě
a velebnosti jeho nebeské.

Se slavností Božího Těla úzce sou—
visí slavnost nejsv. Srdce Páně, která
se slaví také hned po oktávě Božího
Těla v pátek. toho dne pěje církev „svatá
ve svých hodinkách: »Čím jest člověk,
že jej tak ceníš a srdce své věnuješ zemi?
Ano, čím jsme my, že Srdce Boha-člověka,
Spasitele Krista Ježíše nás tak milovalo?<
Odpovědi na to nenalezáme, nebot ne
v nás, nýbrž v Srdci Páně jest příčina
jeho nevystihlé lásky k nám, a tato láska
jest nám věru až nepochopitelná, poně—
vadž přesahuje náš lidský pomysl, po
něvadž s láskou lidskou srovnati se nedá,
neboť jest. nadpřirozená, božská. Církev
Páně by ráda co nejlépe oslavila slavnost
Srdce Ježíšova, tento svátek lásky nej—
světějšího chotě svého, proto prozpěvuje
modlitby a Chvalozpěvy nejněžnějši, vy
nakládá vše, cokoli vymyslíti dovede
nadšená nábožnost nejlepších duší, aby
zázračné tajemství lásky Srdce Páně
důstojně oslavila; ale to vše zde“na zemi
nestačí, nikdy nevnikne náležitě v hlu-'
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biny tajemství slavnosti té! Víme dobře
zajisté, že není nám možno důstojně
oslaviti jednotlivá tajemství ze života
Spasitelova jeho narození o vánocích,
utrpení a vzkříšení o velikonocích, se—
sláni Ducha svatého, Božího Těla; jak
bychom mohli nejprve důstojně a do—
statečně oslavíti slavnost Srdce Páně,
kteráž je takřka souhrnem všech těchto
ostatních slavností? Slavnost Srdce Páně
důstojně oslavíme teprve až tam v nebi
po veškerou věčnost, zde na zemi je to
jen chabý pokus, abychom se přídružili
k chvalozpěvům nebeským, je to toliko
chatrná příprava na onu slavnost, v níž
sloučeny js0u všecky ostatní slavnosti,
nebot Srdce Páně jest jediným předmětem
oslavy nebeské.

Než přes to všecko pokusme se
přece dnes uvažovati o lásce Srdce .le
žíšova, aby láska ta nás pozvedala a nás
útěchou naplňovala, abychom poznali
čím jest duše lidská, že Spasitel jí vě
noval avěnuje lásku božského Srdce svého.

Slavnost Srdce Ježíšova jest ze všech
nejstarší, ne tak na zemi, ale na nebi.
Neboť počala se již tehdy, kdy před ve
škerým stvořením nejsvětější Trojice Boží
vešla v úradu pomoci člověěenstvu, které
se mělo stvořiti, a o němž Bůh ve vše
vědoucnosti své věděl, že neobstojí ve
zkoušce uložené — že padne. 'l'u ol)
jevila se láska Boží k lidstvu, tu Syn
Boží nabídl se nahraditi Spravedlností
božské urážku hříchem spáchanou vlastní
obětí. »Zivot svůj dám za člověka,“ tak
asi pravil Syn Boží. »Neušetřím Syna
svého, nýbrž vydám jej,<< pravil Bůh
Otec, a Duch svatý uvolil se sklízeti
ovoce této oběti a způsobiti spásu ne—
smrtelných duši. To byla nejstarší slavnost
lásky Srdce Ježíšova, která opětovala se
v čase určeném, narozením, utrpením,
smrtí, vzkříšením Páně a sesláním Ducha
svatého, řízením a zachováním církve a
obzvláště ustavičnou přítomností v nej
světější Svátosti oltářní a opakováním
nekrvavě oběti mše svaté. Proto může
Kristus Pán právem volati k nám:
»Věčnou láskou miloval jsem_ tebe.<<
Proto dobře praví apoštol: »'/,e Ježíš
dříve miloval nás, když jsme ještě ne
přáteli jeho byli.<< „

Ježíš chtěl trpěti, aby usmířil spra
vedlnost Otcovu, aby sobě vzdělal církev

svou. Chtěl trpěti, aby mohl »s námi
býti až do skonání světa<<.Jaká to láska!
Nemá nikdo větší lásky nad tu, dá—li
život za přátele své, pravil Pán Ježíš.
A to učinil on netoliko za přátele své,
nýbrž i za nepřátele vydal se na smrt,
i za ně se modlil: »Otče, odpust jim,
nebot nevědí co činila I nepřátele nej
větší volal k sobě, laskavě je přijímal,
jen když jiskru lítosti viděli tak lotrovi
na kříži ráj přislíbil, tak Savla učinil
Pavlem ajiných bez počtu za sebou po
táhl. To jsou účely jeho utrpení, jeho
smrti __,_spása duší, vždycky trvající
smíření! Láska církve, Srdcevtěle, nej—
světější Svátost Těla Božího — toť láska
Srdce Ježíšova! '

A přece věděl dobře Spasitel od
věčnosti jako Bůh, co mu bude trpěti;
věděl, co vytrpí sám na těle iduši své,
co vytrpí na tajemném těle svém, své
církví po všecky časy. Předvídal boje
svých věrných, předvídal iodpor lidí
zlých. Předvídal nevděk, předvídal zášť,
zjevně nepřátelství, rouhání a největší
zločiny. A přece zvítězila láska jeho!
Na hoře Olivetské se sice počala duše
jeho rmoutiti, úzkost před utrpením vy
rážela mu krvavý pot na těle, ale pohled
na bohatou žeň duší lidských učinil, že
zapomněl na vlastní žalost a kráčel po- '
s_ilněný v ústrety utrpení svému. Svatý
Rehoř praví: »Důkaz lásky jest ve skut
cích; kde láska jest. tu působí velké
věcí, kde však přestává působiti, tu pře
stává i její bytí.“ Hle, Spasitel dokázal
lásku" svou k nám skutky přečetnými,
které všecky k jednomu cíli směřují
ke cti & spáse duší našich. Z'da'ž i my
nemáme ukázati lásku svou skutky?
Máme jen nejsv. Srdce Páně obdivovati,
je ctíti a jemu se klaněti a nic víceíJ
o nikoliv! Skutky dokažme lásku i vděč
nost i úctu svou!

Svatý Jan, miláček Páně, nás na
pomíná řka: »Synáčkově moji, nemiluj
mež slovem ani jazykem, ale skutkem a
pravdoula (I. Jan 3, 13.) Láska naše ke
Kristu Pánu se musí jeviti ve skutcích.
v obětech a ne ve slovech jen sebe
lepších. O takové účinně lásce, ktera
žije ve skutcích, píše sv. apoštol Pavel
řka: »Kdybych jazyky lidskými mluv1l.
i andělskýmí a neměl bych lásky, byl
bych jako měď zvučící a zvonec znějíCI;



kdybych měl proroctví a znal všecka
tajemství i uměl všeliké umění; a kdybych
měl všecku víru, že bych hory přenášel,
lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal na pokrmy chudých
veškeren statek svůj, a vydal tělo své
]; spálení, lásky pak kdybych neměl, nic
mi to neprospívá.< (I. Kor. 13, 1 S.)
Láska bohumilá poslouchá Boha, zacho—
vává jeho přikázání. Sám Spasitel tak
jděl: »Milujete-li mne, přikázání moje
zachovávati budete.<< Víra nepostačí,
nýbrž musí býti provázena skutky z víry
plynoucími, musí býti živá. Srdce Páně
překypuje láskou k nám, nemá i srdce
naše býti plné lásky k němu? A láska
tato bude i pro nás velikým dobrem.
Neboť láska ke Kristu Pánu nadchne
nás a posílí, jako nadchla a posilníla
nesčetné křesťany ke skutkům bohu—
mily'm. Láska ta učiní nám všeliké břímě
lehkým &pomůže snášeti veškeré obtíže.
Láska ta přijímá veškerou hořkost za
fslasta pochoutku, snaží se vždy vzhůru
a nedá se žádnými podlými věcmi držeti.
Láska ta touží býti svobodnou ode vší svět
'ske'žádosti prostou, aby ji žádný vezdejší
prospěch k sobě nepřipoutal, od Boha ne
jodváděl,ani ji bázeň nějaká neskličovala.

_ Láska ke Kristovu Srdci jest nej
sladší, nejsilnější, nejpříjemnější, nad ní
není nic lepšího a čistějšího, ani na nebi
ani na zemi, nebot tato láska se zrodila
z božského Srdce, a nelze, aby odpo
činula nežli zase v něm, a proto jest
nade všecky tvory povznesena. Láska
tato jest jako živý oheň a planoucí po—
chodeň, která vždycky vzhůru šlehá a
všudy proráží. Milenec rád všecko, buďsi
sebe těžší &trpčí pro milého svého pod
vstoupí, aniž pak pro odporné věcí od
Étiěhoodstupuje. Proto je ta láska statná,
trpělivá, věrná, moudrá, nikdy nevyhle
Ždávásebe, nýbrž čest, chválu, slávu a
lištdostmilovaného Srdce Páně. Pak po
.Písujelásku k Srdci Páně zbožný Tomáš
;,lšempenský. Jestliže pak, dle žalmisty
;?áně, nebesa vypravují slávu Boží a
dílo rukou jeho zvěstuje obloha, tož
vláskuBoží nezměrnou k nám vypravuje

Světější Srdce Páně, a to od věčnosti
Věčností.A jako celý svět zase chválí
ha, tak i my i srdce naše máme chválíti
velebiti tuto lásku Spasitele našeho &
ácetijí lásku svou, ovšem nedokonalou.

Svatí buďtež nám v tom vzorem,
především blahoslavená Matka Páně,
jejížto srdce ze všech Syna Božího nej—
více a nejčistší láskou mílovalo, a z lásky
té také nejvíce pro něho trpělo. Svatí
apoštolové, .jichž srdce plálo láskou
k Ježíši účinnou, která nezastavila se
ani před utrpením ani před smrtí
mučednickou. Svatí vyznavači & panny,
jichž život byl nepřetržitým řetězem
dobrých skutků, důkazů to lásky vřele
k Spasiteli. I svatí kajícníci, kteří po—
znavše svůj nevděk, slzami lítosti a
skutky pokání napravíli jej, a potom co
nejvřeleji přilnulí k Srdci Ježíšovu. Kéž
dle jejich příkladu i my naše srdce
mnohdy tak tvrdé a tak studené roz
ohníme láskou k milujícímu nás Srdci
Páně, abychom spojeni byli s ním páskou
čisté svaté lásky. O nejsvětější Srdce
Páně, učiň, abychom Tebe vždy víc a
více milovali! B. Bendl.
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NA SHLEDANOU!
VYšLA JSEM sr NA PROCHÁZKU

v ALI-JJ STROMÚ TAJEMNOU,
ÚSTA TIŠE ZAŠEPTALA:

S BOHEM BUň, NA SHLEDANOU!

TICI-IÝM KRpKEM v ZAMYŠLENÍ,
s HLAVOU K ZEMI SKLONĚNOL',

nRALA JSEM sn CESTOU DÁLE,
mvs.íc JEN NA BHLEDANOU.

JAKO VE SNÁCH TišE LÉTLA

DUŠE MÁ v šiř: VZDÁLENOU,

KDE TI ZNOVU Řfcr CHTĚLA:

S BOHEM nuň, NA SHLEDANOU!

S PROCHÁZKY sr: Domů VRACÍM,

PRSA SE MI mocní-: DMOU,

ÚSTA v POSLED ZAŠEPTAJÍ:

S BOHEM Bui), NA SHLEDA'NOU!

A. M. Kadlc'd/t'ord.
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Ejhle, chléb andělský!
Rozjímání o Božím Těle.

Nejsvětější “Svátost — zázrak lásky!

>>Takmiloval Bůh svět, že dal Syna
svého jednorozeného, aby žadný, kdo
věří v něho, nezahynul, ale měl život
věčným Syn Boží nespokojil se však
tímto velikým důkazem své lásky k nam
lidem, že vzal na sebe lidskou přiroze
nost, ale chtěje zadost učinili své lásce,
dává jednomu každému z nás sama sebe
za pokrm v nejsvětější Svátosti oltářní.
»Když miloval své od začátku, miloval
je až do konce,“ v posledních dnech
svého pobytu zemského ustanovil tuto
velebnou Svátost. Můžeme si pomysliti
nějaký větší důkaz dobrotivosti a lásky,
než jaký nám dal Ježíš v této zázračné
Svátosti?

Nikdy neměl žádný král ku svým
poddaným, žádný otec ku svým dětem
takove lásky, jakou nám prokázal Syn
Boží! Otcové odkazují svým dětem v po—
slední vůli všechen majetek, své úřady,
své tituly, své dědictví, ale Ježíš dává
nám ve své poslední vůli, kterou zjevil
před svou smrtí, své tělo a svou krev,
zajisté větší poklad, než jej dáti může ;
všechna příroda, všechna moc země.
A přiděluje nám své tělo a svou krev,
dává. nám zároveň i svou duši, své bož—
ství, svou osobu, neboť všechno toto ne
rozlučně je spojeno, nemůže nám dáti
jednoho, aniž by dal vše. Jaký dar pře
vzácný, jaký zázrak lásky, jaká štědrost
Boha Stvořitele ku svému stvoření ! Kdyby
tento přelaskavý Bůh byl dovolil člověku
vyžádati si nějaký dar, byl by se odvážil
žádati něco takového? Mohl bych lépe

nkojiti člověka, nasytiti žízeň a hlad duše
jeho? Svatý Augustin píše: ač nejbohatší,
ač všemohoucí neměl a nemohl vynalezli
Bůh nic skvostnějšího. aby obohatil člo
věka. Jaký zázrak lásky Boží k nam
lidem! Ježíšje naším pokrmem, bydlí
mezi námi, aby nás mohl vyslyšeli a
milosti nám udíleti, aby byl smírnon
obětí, aby zadost učinil spravedlnosti
boží, rozhněvané pro hříchy lidí. »Nebo
tělo mě pravě jest pokrm, & krev má,
právě jest nápoj. Kde jí mé tělo a pije
mou krev, ve mně přebývá a ja \“něma
Rodiče dávají někdy děti svě jiným na
vychovaní &na stravu, jsou nuceni někdy
okolnostmi dáti je někam jinam, ale Ježíš
chce býti sám naším pokrmem.

Č) věc předivoucí!
Chudým sluhům dává
V stravu Pán se Všemohoucí.

Přel. Fr. Sušil.

Voda, která udeřením Mojžíšovým
tekla ze skály., nasytila žízeň Israelských
na krátkou dobu; kdo však jí tělo a pije
z kalicha krev Ježíšovu, nebude nikdy
lačněti ani žízniti. Vždyť »davá. nám Bůh
chléb s nebo, všelikou rozkoš v sobě
mající.<< Zízní-li, laění-li někdo nasytiv
se tímto andělským chlebem, lační a žízní
po spravedlnosti, po nebeských statcích
a vše, co souvisí se světem, je mu na
nejvýš odporné. (_)plácejmeaspoň poněkud
tu nesmírnou lásku Boží, přijímejme často
ten zazrak lásky Boží, uposlechněme na
pomenutí: »Pojďte, jezte chléb můj a pijte
víno, které jsem vám nalil.<<Přísloví 9, ?
Král Assuerus uspořádal hostinu, k niž



pozval všechný hodnostáře ze své říše
& hostil je po celých šest měsíců; ale
ač býlý hodý týto skvostné & nádherné
nedal hostům nic jiného než maso ze
zvířat & chléb z mouký. Nás však zve
Bůh k hodům, v nichž dává se nám ne—
beský chléb, tělo a krev Boha—člověka;
věnuje nám zázrak láský své, dává nám
sama sebe. Zůstane-li někdo s tímto po
kladem chudý, je to jeho vina, na nás
záleží, abychom si sbírali poklady pro

věčnost, neboť Ježíš je ve Svátosti této
přítomen, býslýšel prosby naše a je
vyplnil.

Kdo sám toho nezkusil, ani neuvěří,
jak těžký je přístup k mocným tohoto
světa. Jsou obklopeni nesčetnými sluhy,
velkými a malými pány, kteří bdí, abý
mocnář nikým nebýl obtěžován. Než ně
kdo jc předpuštěn, prodělá mnoho vý
slechů, je mu zodpovědětí mnoho otázek
a pak po dlouhém prošení dostane se
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Hill milosti, že vidí několik okamžiků
mec-náře. Náš Bůh však jest mezi námi!
tri-n jeho není obklopen žádným vojskem,
žádným služebnictvem, které by zabra—
ňovalo anebo stěžovalo přístup. Přistou
piti pak možno nejenom V určité dny
a v určité hodiny, v nich se udílejí audi—
ence, nýbrž kdykoliv libo, v každou chvíli;
ve dne i v noci přijíti může kdo. chce.
Nevíme-li si rady, poradi nám, klesáme-li
pod tíží břemen a hříchů, potěší nás a
odpustí nám, máme-li mnoho nepřátel
spásy své, uchrání nás před nimi; je
v této zázračné Svátosti naším Otcem,
nejlepším přítelem, lékařem, prostřední
kem u Otce, chce s námi spojen býti.

Pojďte všichni ke mně!

Farář z Arsu. jménem Vianney, muž
poživajicí pověsti svatého, vypravuje:
»Když jsem přišel do Arsu, pozoroval
jsem muže, který vždy, kdykoliv šel okolo
kostela, zastavil se tam. Sei—liráno do
práce anebo vracel-li se večer z práce,
nechal lopatu, motyku &co měl s sebou
přede dveřmi, vešel do kostela a dlouho
tam pobyl. Ptal jsem se ho jednou, když
jsem se s ním seznámil, co mluví k Pánu,
když Ho tak dlouho navštěvuje? Odpo
věděl mi: pane faráři, já nic k němu

nemluvím, vždyt myslí na mne a já na
něho . . Když toto vykládal, farář
Vianney byl vždy tak dojat, že slzel a při—
pojil: jaký krásný příklad lásky k Bohula
Kéž bychom i my uvažovali častěji o slo
vech: »Jak milí jsou stanové tvoji () Ho—
spodine! Touží a omdlévá duše má po
síních Hospodinových. Neboť vrabec na
lézá sobě dům, a hrdlička hnízdo sobě,
a já nacházím oltáře Tvé, Hospodíne
mocností, králi můj a Bože můj.< (Zalm
83, 3—4)

Pojďte ke mně všichni, volá k nám
Ježiš. Vítá nejen bohaté a mocné světa
tohoto, nýbrž i nevědomé, zdravé i ne—
mocné, mladé i staré, spravedlivě i hříš
niky. »Publikán stoje zdaleka, nechtěl
ani očí k nebi pozdvihnouti, ale bil se
v prsa, řka: Bože, bud' milostiv mně hříš—
némn! Pravímť vám, tento sestoupil do
domu svého ospravedlněn.<<Ježíš nikomu
nezahraňuje přistoupiti k bodům, bída,
chudoba, která vylučuje přistoupiti k moc
ným tohoto světa, nevylučuje nikoho,
aby nepřistoupil ke trůnu, na němž sídlí

Ježíš ve velebne Svátosti. Nic, než jediný
hřích překáží milostem, jichž u stolu Páně
ůčastnýmí býti můžeme, vyznáme—lí se
z hříchů, i když byly tak četné jako
písek u moře a tak velké, že pochybo
vali jsme o jejich odpuštění. Bůh jest,
nejvýš milosrdný, nebot nechce smrtí
hříšníka, ale aby na věky živ byl; kaž
dého _vítáJežíš ku svému stolu, každého
zve. Ciní jako učinil hospodář ve svatém
evangeliu, který připravil hostinu a po—
zval k ní mnoho hostí. Když pak nepřišli
a vymluvíli se, poslal pán sluhy své na
ulice a na cesty & rozkázal, aby všecky,
které tam najdou, chudé, kulhavé, slepě
a chromé přivedli do vnitř.

V legendě se vypravuje: Když přišel
Ježíš, utíkaje před ukrutností Herode
sovou do Egypta, spadli bůžei s oltářů
a rozbili se. Jak často ovládá srdce naše,
přibližujeme—li se k trůnu Nejvyššího,
nějaký bůžek, na příklad pýcha; neměla
by nás zde před tváří Páně opustiti?
Hle, tu na oltáři v nejsvětější Svátosti
je přítomem ten, který »sebe samého
zmařil, příjav podobu služebníka, k podo—
benství lidi učiněn.: a tvým bohem, který
tě cele ovládá je pýcha, netrpělivost a
neskonalá láska k sobě samému. Odlož
ji, hoď ji na zem; viz jak neskonale
laskavý je Ježíš ve spůsobě chleba, snáší
trpělivě všechny urážky, které mu denně
činěny bývají od pohanů, kacířů a i od
vlastních dítek nevděčných. Mohl by je
všechny všemocnou rukou smetati k zemi,
ale nečiní tak. Zůstane někdo ještě pyšný?
Snad je tvým bůžkem sebeláska. Povši
mni sí, jaký příklad poslušnosti, sebe
zapřenídávánám každodenně JežíšKristus
ve všech dílech světa, když na pouhé
slovo svých sluhů kněží objeví se na
oltáři. A dobře ví jak mnozí příjdou a
nehodně jedí z toho chleba. a pijí z toho
kalicha. Může někdo, pozoruje tuto pře
velikou lásku Ježišovu k nám lidem,
býti tvrdým k spolubližnímu, býti roz
nícen jen sebeláskou a bližním opovrho—
vati? Zachovejme příkaz Petrův: »Pod—
daní tedy buďte všelikému lidskému zří
zení, to jest každé na zemi zřízené moci,
pro Bohac (II. Petr 2, 13). A co tuto
řečeno o bůžcích pýchy, neposlušnosti,
sebelásky platí i o všech ostatních.

Lidé rádi udělují dobrodiní, najdou
li vděčnost, ale jinak dojdou nevděku,



tu bývá srdce jejich vždy jaksi rozrušeno
a nemile dojato. Jaký nevděk zakusil
Ježíš Kristus! V téže noci, ve které ho
zradil Jidáš, založil velebnou Svátost.
„Zajisté že l )an Ježíš v tu noc, v kterouž
zrazen byl, vzal chléb . . . (1. ke Kor.
11, 23). Božský Spasitel znal dobře ná—
strahy svých nepřátel, věděl vše, co ho
očekává až do té chvíle, kdy vydá v ruce
Otce svého duši svou. Znal též všechna
rouhání, která mu činěna budou od lidí
znesvěcováním velebné Svátosti; před
vídal, jak si mnozí nebudou vážiti tohoto
zázraku lásky, jak špatně s ním zaeházeti
budou nevěrci, kacíři, ano často i vlastní
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dítky. Známa mu byla nevděčnost, lhostej
nost těch, kteří přijíinati budou, věděl
o nedůstojnosti míst, v nichž bude pře
bývati, vše předvídal & přece nic ho
neodvrátilo od založení této převelebné
Svátosti.

Kéž nás nikdo a nic neoddělí od
lásky k Ježíši svátostnému. Cim více
jiní jím opovrhují, tím více ho milujme,
tím častěji ho přijímejme. Kdykoliv při
stoupíme ku stolu Páně, pomysleme si,
není-li to naposledy v našem životě.
Neustaňme nikdy volati a prozpěvovati:
»pozdravena a zvelebena budiž nejsvětější
Svátost oltářníh Ignát Zhdnčl.

O katolickém putování.

jakmile odívá se země tisíce
rými květy na lukách i za
hradách, jakmile to Boží ose

' níčko čile ze země vyrůstá,
jakmile to ptactvo nebeské s krajin
jižních se zase k nám vrací; tu i
nesčetní katoličtí křesťané vydávají
se na cestu, aby navštívili místa
památná, svatá, a tam vykonali
pobožnost svou, tam buď Pána

Boha skrze přímluvu svatých o potřebné
milosti prosili, nebo mu zase za udělené
milosti děkovali, anebo se v pobožnosti
utvrdili.

Je to katolické putování._0byčej
konati pout je tak starý jako náboženství
samo, jest Bohu milý a také nám pro—
spěšný. Nejstarší kniha Písem svatých
nám vypravuje o praotci Jakubovi, kterak
zasvětil ono místo, kde se mu na cestě
do Haran Hospodin ve snách zjevil.
Procitnuv ze sna, zvolal: »Jak hrozné
jest místo toto! V pravdě není tu nic
jiného než dům Boží a brána nebeskála
A poliv kámen olejem, zasvětil jej a
nazval toto místo »Bethela, t. j. dům Boží.
(I.Mojžiš 28.) A hle, toto místo zůstalo
po věky ve veliké úctě u bohabojných
Israelitů, tak že jak kniha královská svědčí,

Radoval jsem se, když mně-_řcčcnobylo:
do domu Hospodinova půjdem. (Zalm 121.)

putovávali tam'k Bohu a dary obětní
tam přinášeli. A dále ještě, otevřeme-li
pátou knihu Mojžíšovou, nalezneme tam
přísný rozkaz Boží k poutem daný Isra—
elitům. Cteměť tam: »Třikráte za rok
ukáže se každý z tvých pohlaví mužského
před obličejem Boha tvého na místě,
kteréž byl vyvolil, na slavnost Přesnic,
na slavnost Téhodnů čili Letníc, ana
slavnost Stánkův. A neukáže se před
Hospodinem prázdný, t. j. přinese obět.<<
(5. Mojžíš 16, 16.) A věru svědomitě za—
chovával se tento příkaz Boží. Z celé
země israelské, i _zciziny putovali věřící
Israélite do chrámu jerusalemského, pro
zpěvujíce na cestě žalmy i písně Hospo—
dinu, zvláště pak žalm 118: »Blahoslavení
neposkvrnění na cestě, kteří chodí v Zá
koně Hospodinově.a. Ejhle, jak jim již
tenkráte byla pouť obrazem cesty života,
kráčením po cestách přikázání Páně.
A svaté evangelium nevypravuje nám
snad o poutech ničeho? I ono předvádí
nám poutníky: sv. Josefa, Marii Pannu
& dvanáctiletého Ježíše, kterak putovali
do Jerusalema k slavnosti velikonoční
přes hory a doly, aby se tam Otci ne
beskému poklonili. I v pozdějším svém
věku putovával Spasitel často do chrámu
jerusalemského, ano před svým utrpením
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byla pout' jeho slavnou, vítězným prů—
vodem o květné neděli.

(.lož divu tedy. že i církev svatá

7 .

řidic se příkazem Božím a příkladem .
samého Spasitele obyčej putování v uctí
vosti měla a věřící k tomu nabádala?
Byla to Svatá země s posvátnými místy,
Betlemem.Nazaretem. Jerusalemem. horou
()livetskou a Kalvarii, a všecka místai
která Spasitel svou přítomností posvětit,
ráčil, k nimž od nejstarších dob křesťané
mnohdy s velikými obtížemi i nebezpečím
putovávali. Tak píše Eusebius, biskup
caeserejský ve 3. století, že Alexander,
biskup kapadocejský připutoval do Jeru
salema, aby se na posvátných místech
modlil. A svatý .leroným píše: »Není
možná čas od nanebevstoupení Páně až
do dnešního dne v mysli projití, a všecky
ty biskupy a mučedníky, učeností a
vědou proslavené muže sečísti, kteří do
.lerusalema připutovali. A mnozí poutníci
už se ani domů nevraceli, zůstávali tam,
aby na svatých místech bohulibý život
vedli & tam zemřeli.“ To učinil sám
sv. Jeroným, jenž se usadil jako pou
stevník u jeskyně narození Páně v Be
tlemě. Tamtéž se usadila zbožná matrona
římská Pavlina s dcerou svou lšustochinou.

Ale i na jiná místa, zejména k hrobům
svatých mučedníků put0\ali křesťané ve
stoletích nejstarších. tak do Říma
k hrobům svatých apostolfj Petra a Pavla,
sv. Vavřince, k hrobu sv. Stěpána v Nest
fagu, o čemž vypravuje sv. Augustin a
jinam. Z toho vidno, že putováníje tak
staré jako církev naše. ba v základech
svých daleko starší. Je to však obyčej
také Bohu milý. Co Písmo svaté dopo
roučí, co sám Spasitel konal, co svatí
& světice a všichni zbožní křesíané ko
nali, to zajisté jest konáním Bohu milým. ,
Marně jsou tedy všecky řeči nepřátel
poutí křesťanských,marné útoky nevěrců
proti takovému bohumilému zvyku kře
sťanskému. Útoky a výtky. které se dějí
proti našim poutím,jsou také nerozumné.
Neboť nikdo zajisté, kdo zná podstatu
učení našeho, nemůže popříti, že Bůh na
přímluvu miláčků svých svatých, zejména
nejsv. Matky Páně, svatých apoštolů.
mučedníkův a jiných, činí podivuhodné
věci, zázraky na užitek prosebníkův a
k jejich věčné spáse, a to zvláště na
místech, jak a kde se mu obzvláště líbí.

Sám odpůrce cirkve, odpadlík I uther, \e
století 16. piše: »\ikdo nemůže zapříti,
že až podnes při tělech &hrobech mihch'
svatých Pán Bůh patrné činí zázraky—„<<

A tážeme-li se, proč právě tam se
tak děje, odpovídá nám svatý Augustin
takto: »Nevystižitelný je soud Boží, nebot
Bůh na některých místech činí zázraky
a na jiných zase žádných nečiní. <<t'iní
tak Bůh zajisté proto, aby věřící tam
přivábil, tam jejich víru oživil, kajícnost
povzbudil, takje schopnými učinil milostí
svých, kterýchž by doma při vlažnosti
své nedosáhli. Tak jako Bůh vodě léčivou
moc nedal všude, nýbrž jen na některých
místech, kamž choří a nemocní až?zdáli
chodí, tak i v ohledu duchovním na ně—
kterých místech milosti dává, raději a
ochotněji modlitby vyslýchá, pomáhá,
nežli jinde. A míst takových díky Bohu
není pořídku. Naše'země česká i_i'norav
ská hojně jich mají. V Praze samé jest
chrám sv. Víta, kde odpočívají naší svatí
patronové a mučedníci, sv. Vojtěch, sv.
Jan Nepomucký, sv. Zikmund, nedaleko
odpočívá sv. Prokop, sv. Norbert, blah.
Anežka a jiných svatých více, Máme
milostná mista Mariánská v Cechách,
Stará Boleslav, Svatá Hora, Bohosudov,
Filipsdorf, Chlum Mariánský & jiná. Na
Moravě posvátný Velehrad Sv. Kopeček,
S\. Hostýn, Dub, Stará Voda, Žarošice,
Suchdol, Cizkrajov aj V cizině Loretto,
Pompeji \'Italii, Montserrato, Saragossa
ve Španělích, Maria—Cellve Štýrsku a
slavné místo poutní Lurdy ve Francii.
A všudy zjevná jest ruka Páně, všudy
nesčíslné se staly zázraky, všudy došli
věřící milostí hledaných pro tělo iduši.

_ Odměňuje-lí tedy Bůh poutě takovým
způsobem, jsou zajisté jemu milé.

Alejsou i nám užitečné. Již ztoho,
co řečeno bylo, vysvítá pravda tato. Na
poutních mistech oživuje se víra, roz—
množuje se zbožnost, rezněeuje se láska
k Bohu a Matce Boží a všem svatým.
I mnohý nevěrec na místě poutním na
lezl zase pravou cestu k Bohu, cestu
víry, mnohý zatvrzelý hříšník smířil se
zde s Bohem! Krásný poutní chrám,
pobožnosti tam konané, příklad jiných
čelných poutníků, horlivost v kajicnosti,
vše to působí tak, že člověk zatouží po
svaté radosti, kterou srdci lidskému dává
pravá nábožnost a dobré svědomí.



A tu tak mnohý, který doma snad
vlažně se modlí. modlí se zde vřele, &

3 na pout, nýbrž—vyhledává světské účely.který doma snad svaté svátosti zane
dbává, zde do zpovědnice _přikleká,
z hříchů se vyznává a slibuje: »opravdn
minim nikdy ,již nezhřešitia. Není to

_užitek veliký? U kolik starých zatvrzelých
srdcihříšníků na poutních místech změklo
-— lítosti bylo naplněno a sv. pokáním

"s Bohem smiřeno! Kolik lhostejných
„křesťanů na poutním místě zase našlo
svého Ježíše ve svatém přijímání, o' nějž
dříve nestály! '.l'o vi Bůh! A vtom jest

' právě ten velký blahodárný význam poutí
a poutních míst, že se zde děje, co by
se doma snad nedělo, že se srdce Bohu

“odvrácená a Odcizená zase k Bohu na
vracují. A to je zajisté užitek největší.
A kolik srdcí zarmoucených se zde po
těší, kolik slabých posilní, kolik bázli
vých obrni; kolik dobrých předsevzetí
se zde učiní, kolik křivd napraví, kolik
nepřátelství smíří, kolik nespravedlivého
majetku navrátí, kolik slzí usuší — to
ví také jenom Bůh! Nelze proto cenu
křesťanského putování a užitek z něho
plynoucí ani řádně adostateěně posouditi :
a oceniti. Proto také zbožný věřící katolík

rád putuje a na pout se jako dítě těší.
Ajelikož pouťsmnohými nepříjemnostmi,
„obtížemi, obětmi spojena jest, zahlazuje
i časné tresty, jimiž duše je stižena, je
skutkem pravého pokání, ovšem koná-li
se dle vůle Boží a přání svaté církve.

Tu ovšem se proto může státi, co
poutě \“ očích nevěrců nebo vlažných
katolíků přivádí v posměch a podezření.
Ze prý se dějí všelijaké neřesti, že prý

"lidé ztrácejí čas, utrácejí peníze, že se
může každý modliti doma, že jsou to
jen výlety, toulky atd., to jsou obyčejné
výtky, které nepřátelé poutí katolických

„proti těmto činí. A. tu pravíme: Pokud
budeme lidmi, vždy se něco přihodí, co

lidského jest. Vždyťi shromáždění a sjezdy
_světské nejsou vždy bez věcí nepříslušných,
ba ani bez pohoršení i zločinů. Nepři

- stejné věci církev nikdy neschvaluje, ani
ne při poutích, a hledí je vždy zameziti.

Stane-li se něco na pouti zlého,
není toho vina pout ani místo poutní,
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ani církev, nýbrž vinna jest zlomyslnost
lidská, která nejde s dobrým úmyslem

Tak jako není vinen oheň sám v sobě,
že někdo ho použije a zapálí, tak ani
zvyk putování není vinen, že ho někteří
zneužívají ke zlému. ] v tomto ohledu
napomíná církev věřící slovy: »Co do
brého jest, toho se držte, všeho nepří
stojného se varujte.<< Církev ukládá du
chovním, aby poutníky poučovali, a jak
se na pouti chovati mají, napominali.
Také církev nikdy neschvaluje, aby se
pro poutě zanedbávaly přednější povin—
nosti stavu a povolání, aby snad někdo
příliš často na poutě chodil a tak málo
pracoval a o rodinu svou špatně se
staral. Avšak některý čas na pout jíti,
dobrou pobožnost vykonati, v útrapách
útěchy nabýti, s Bohem se smířiti, to
zajisté Vyvážítu malou ztrátu času, která
s tím spojena jest,;Přejme lidu této ra
dostí. Nepřátelé pouti sami jezdí na vý
lety, drahé zábavy, do lázní, zanedbávají
nedělní služby Boží, utrácejí více než
smějí, a škodí si mnohdy i na zdraví a
stávají se ve víře a zbožnosti vždy vlažněj—
šími. Proto ať tolik proti poutím nebojují.
A že se může každý modliti doma, to
ví církev lépe než kdo jiný, proto také
nikdy nikomu neporoučí, aby na poutě
šel. Ale ví také, že neškodí někdy na
poutním místě z vlažnosti obyčejně se
probrati a pořádnou pobožnost vykonati,
kteráž byse doma nestala. Touha puto—
vati jest v srdci křesťanském založená.
Proto vidíme, že když i císařové a krá
lové poutě zákony zakazovali a trestali,
že přece poutě nezanikly. Víme, že kdy
koli Bůh nějaký trest, neštěstí na lidstvo
uvalí, že věřící a mnohdy i nevěřící
vydají se na pouti, aby zase Boha usmířili.
Jen přirozenost naše si toho žádá, vědouc,
že poutě jsou Bohu milé a nám užitečné.
Nechť se posmívají nepřátelé poutím
katolickým, my víme dobře, že Bůh má
mnoho prostředků k naší spáse, k našemu
dobru, a že jedním z nich jest také
katolické putování. Važme si těch našich
svatých míst a s radostí a-dobrým úmy
slem k nim putovati nepřestaneme.

Buh. Ílendl.
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Věčná lampa.
(Pokračování.)

2. Oltář v Novém Zákoně.

Poloha oltáře. Oltář starozákonný byl i těšil a na nebe upomínal.
obrácen k západu, kdežto chrám a oltář
křesťanský jest obrácen k východu. Vý
znam této polohy není bezdůvodný. Kristus
jest ve smyslu duchovním pravý východ;
onťjest, který nás ze smrti duchovní uvádí
k východu života věčného.

Křesťanský oltář hledí k východu,
abychom vždy pamatovali, že Kristus
jako pravé světlo zjevil se na zemi, a že
jako slunce spravedlnosti ozařuje a osvě—
cuje veškeren svět. Jeho učení jest svět—
lem, i jeho život jest světlem. On jest
pravda, život a cesta. Cesta následování
Kristova jest cestou ctnosti, a tuto jmeno—
vali první křesťané cestou k východu;
kdežto cestu hříchu nazvali cestou k zá—
padu, kteráž vede k zahynutí.

Oltář hledí k Východu; jednat“ se tu
o ztracený ráj, který nám má bvti zase
otevřen, a ktery jako zahradu rajskou
štípil Hospodin k východu. Když první
člověk hříchem z východu byl zapuzen,
ubíral se ve zkázu a zapadl do temnosti
západní. Zraky naše mají se obracetí
k východu ku Kristu, skrze něhož máme
zase dojíti do pravé otčiny. Církev stoji
ve službě Kristově a chce nás tam za—
vésti.

Oltář hledí k východu; neboť na
východě zjevila se hvězda mudrcům, a na
východě objeví se Kristus jako soudce
živých i mrtvých, aby rozdělil lidstvo
na dva tábory. Zkrátka východ jest ob
razem božství a světla Kristova, jenž je
sluncem spravedlnosti, kteréž osvěcuje
všecky hojící se Pána. Ve Starém Zákoně
byl obrácen oltář k západu na znamení,
že spravedliví St. Zákona neměli přístupu
do nebe, kdežto v Novém Zákoně oltář
hledí k východu na znamení, že křesťané
mají bránu nebes otevřenou. První kře
sťané, kteří žili z víry, obraceli se při
modlitbě na východ, aby tím vroucněji
po Kristu toužili.

Neníť ovšem zřejmě předepsáno
v jakém směru máme modlitby konati;
ale nicméně není bezdůvodno, že i kře—
sťanský chrám i oltář na tuto okolnost

, béře ohled, aby křesťanský smysl všude

l

v chrámu Páně nám na mysli tanul, nás

Místo oltáře Křesťanské oltáře budo
vány v chrámech, biskupy posvěcenv'clí
V nich oltáře měly býti obrazem horv
Kalvarie. V dobách pronásledování b\lí
křesťané z chrámů vypuzeni. Ibylo třeba,
aby pro oběť novozákonnou byly výjimky
povoleny. Vždyť křesťané nebyli nikde
životem jisti, jelikož katané i do příbytků
násilím se vloupali, aby mohli křesťany
soudům vydávati. Křesťanéi kněží utíkali
na pouště, anebo zvolili za shromaždiště
širé pole, ba nezřídka shromáždili se
i na lodi a pluli na. moře, aby mohli.
jistěji konati svatá tajemství. Povzi'íašejicí
b\la bohoslužba v katakombách, kde i na
smrt i na věčnost křesťané byli upomí—
nání. Ano i do žalářů nezřídka utíkali
se křesťané, aby tam nerušeně mohli.
obcovali oběti novozákonné. Ano i ten
případ zaznamenaly“ církevní dějiny, že
prsa spoutaného kněze v žaláři byla
oltářem, na němž konána oběť přesvatá.
Dojemný jest konec života sv. Luciana,
knězea mučedníka antiochenského. V pro
následování, které vypuklo v Nikomedii,
byl i kněz Lucian na smrt odsouzen.
Leželť v žaláři, spoután na nohou i na
rukou, očekávaje každodenně hodinu
smrti. Věrni křesťané navštěvovali často
v žalářineohroženého služebníka Kristova.
Když pak o slavnosti sv, tří králů zase
byli návštěvou v žaláři, prosili úpěnlivě
kněze Luciana, aby jim sloužil mši svatou,
bez níž tak dlouho byli. Lucian, jenž
ležel na zemi spoután, obrátil zraky k ne—
besům, řka: »Děti, mé milé! Pán Bůh
toho od nás nežádá, ani od vás, ani ode
mne! Jak bych mohl také tu předrahou
oběť konati, kdvž zde ničeho není, čeho
ke mši svaté jest nezbytně třeba?<< Leč
věřící nedali se slovy jeho uchlácholiti,
ale v hojných slzách naříkali, že v den
tak slavný mají býti beze mše sv. a bez
svatého přijímání. Na novo prosbami
a slzami volali ku knězi, by mši svatou
sloužil. Nuže, pravil kněz k smrti od
souzený: »Přineste tedy chléb a víno!
Nechť jsou prsa má obětním oltářem.



Mám za to, že v této chvíli budou prsa *
má Bohu tak milým oltářem, jako jsou
oltáře z dřeva a z kamení zhotovené.
Vy pak dítky mé přistupte blíže a utvořte
kruh kolem mne. Vy buďte chrámem,
v němž já oběť přináším.<<Tak se i stalo.
I slavil svatý kněz ještě jednou sv. oběť
uprostřed svých věrných, nežli vlastní
žívot jako oběť krvavou Pánu Bohu do
nesl. Druhého dne byl Lucian sťat. Sv.
Jan Zlatoustý.

Posvěceny' kámen oltářní. »Když se
svečeřelo, zasedl Pán se svými za stůl.<
Nepochybně byl stůl ten dřevěný, na
němž poprvé Pán Ježíš sv. oběť konal.
První křesťané hotovili obyčejně oltáře
dřevěné. Úcta, kterou chovali v srdci
ke mši svaté, nutkala je, že vybírali
dřevo nejvzácnější, kteréž nad to bohatě
ozdobili. V šestém století bylo všeobecně
předepsáno, že musí býti na oltáři kámen,
jinak že nesmí oltář býti posvěcen. Před—
pis tento platí dosud. Na oltáři jest
kámen biskupem posvěcený, křižmem
pomazaný, křížem označený a svatýmí
ostatky opatřený.

1. K čemu kámen na oltáři? Jaký
má význam? Kristus Pán sám zvolil
podobenství kamene, aby bytnost svou
jím označil. Vždyťpraví zřejmě: »Kámen,
který stavitelé zavrhli, učiněn kamenem
úhlovým.<< »Kdo na kámen tento padne,
roztříští se, a na koho padne, toho roz—
tříšth Ti padají na tento kámen dle
výroku svatého Augustina, kteří Kristem
zhrdají & Krista tupí, na ty padá kámen
tento, kterým v den soudu bude k zá—
hubě, tak že budou jako prach, který
vítr rozvěje. Již prorok Isaiáš poukazuje
na tento kámen. Toto praví Hospodin:
»Položím do základu Sionu kámen, ká—'
men osvědčený, kámen drahocenný, který
pevně v základě spočíne.<< Svatý Pavel
poučuje nás o tom těmito slovy: »Vy
jste spoluměšťáné svatých a přátelé Boží,
zbudování na základě apoštolském &pro
rockém, kteréžto stavby jest Kristus ka
menem úhlovým, kterýmž celá budova
stojí a vzrůstá ve“ chrám svatý. < Ano,
Kristus udržuje stavbu církve své, an
duchem jedné víry a jedné lásky všecko
Spojuje. Kristem také tato budova du
chovní vzrůstá, an stále věřících přibývá,
vždy více duší milostí Kristovou se zdoko—
naluje, až veliký, všeobsahující chrám jest

dokonán, jehožto kameny jsou křesťané,
úhlovým kamenem oživení a spojení.

2. Oltářní kámen jest křižmem po
mazán. Křižmo, smíšenína oleje olivového
a balsamu, poukazuje na Pomazaného
Páně, jímž jest Kristus. Křižmem po—
mazaný kámen jest obrazem samého
Krista. Jako Pomazaný předpověděn byl
proroky. »Duch Páně nade mnou, proto
i pomazal mne a poslal, abych hlásal
evangelium chudým, a uzdravoval zkrou
šených srdcem.<<Prorocí, kněží &králové
byli ve Starém Zákoně pomazání a tak
v úřad svůj uvedení. Kristus jest pravý
Bůh a pravý člověk. Jako Bůh nepotře
boval žádné mazby; ale přirozenost Páně
lidská byla sloučením .s přirozeností bož
skou posvěcena; bylať všemi dary Ducha
svatého proniknuta. Tak jest Kristus
pravý pomazaný Páně.

Mazbajest obrazem síly. Staří rekové
&zápasníci předbojem tělo mazali olejem,
aby bylo ohebnější a silnější. Kristus jest
Pomazaný čili rek sílný, na jehož ra
menou spočívá vladařství, a který vítězí
v každém boji.

Mazba jest spolu i obrazem pože
hnání. Olej a balsám jsou částky, z nichž
křížmo se tvoří. Kde olej roste, tam jest
úrodná půda, a kde balsám roste, tam
šíří se líbovůně, která chrání před zkázou,
tam jest í náplň požehnání.' Kristus,
v němž přebývá plnost božství, tělesně
sděluje s námi mazby této částky, nabízí
nám milost, olej radosti a balsám ctnosti.
Jako s kříže, podobně i s oltáře kane

' ustavičně nevýslovné požehnání v srdce
lidské.

3. Oltářní kámen jest ozdoben pěti
kříži. V každém rohu jest kříž označen,

pátý jest ve středu. Popatřme na !kříž.na Golgotě a popatřme ina oltář. 'lam
má Kristus pět krvavých, zde pět ne
krvavých ran. Z pěti ran Kristových
řinula krev. Krev Kristova jesti nyní na
oltáři. Rány Kristovy jsou nám otevřeny.

Ruce Kristovy i nohy probodené,
Srdce Páně otevřené jest nám dosud.
útočištěm, k němuž se utíkáme, kdykoliv
pokušení a nebezpečenství nám hrozí.
V ranách Kristových se skrývejme, v nich
jest útočiště jisté.

!t. Na oltáři jsou drahocenné ostatky
svatých. Již pravěk křesťanský měl ten
krásný obyčej, že oltáře budoval na hro



bec-h mučedníků a vyznavačů. Když pak ;
konečně popřána křesťanům svoboda, že

směli chrámy veřejně budovati, zůstal |
obyčej tento v te míře, že aspoň do oltář— ,
ního kamene ostatky svatých mučedníků ;
byly vloženy. '.l'ak že zbožný obyčej prvo— '
křesťanský zůstal nezměněn až na naše
časy. Obé viděl sv. Jan v duchu: »Když
pak Beránek otevřel pátou pečet, spatřil
jsem oltář, a pod oltářem duše těch,
kteří byli zavražděni pro Slovo a pro
Svědectví, které vydávali.<<

Išristusjest prvomučedník, který pro
nás všecky byl umučen, ajenž krev pro
léval na oltáři svatého kříže. Na oltářích
našich obnovuje tuto obět' nad ostatky
sv. mučedníků. Na oltáři věčná láska,
v oltáři neboli pod oltářem svaté znamky ,
těch, kteří lásku věčnou si zamilovali.
() vy svatí ostatkové, kteří jste byli údy
Kristovými a chrámem Ducha svatého,
vy zasluhujete, abyste s tělem Páně při
sv. oběti byli spojeni. V kalichu krev
Páně, pod kalichem ti, kteří krev tuto
pili, aby k mukám byli nejenom hotovi,
ale také v mukách vytrvali. Láska a vděk
za lásku potkávají se. Církev pak, tato
choť Kristova, ukazuje jednou rukou na _
ohět' Kristovu, druhou pak na obětí nej
šleclietnějšich dítek svých, které pro Krista
trpěly. Kéž těmto pokynům porozumíme.

Mluvili jsme o oltáři, zvláště pak
o kameni oltářním. Kristu, pomazanému
a svatýmí ranami znamenanému kameni
úhlovému, máme se připojiti a přizpů
sobili. .lsme-li pak skutečnými vybranýn'ii,
živými .kameny, či jsme pouze kamení
zvětralé a ku stavbě se nehodící? Běda
nám, až zavítá nebeský Stavitel, aby nás
vyloučil, a místo nás jiné ušlechtilejší
a lepší kamení ku stavbě připojil, které
s vůlí „Páněse shodnou a k nemalé okrase
domu Božího poslouží. Nevhodný kámen
bude vyňat a set'ren. Viz, hříšníku! 'l'ys
hranatý kámen, který Se nehodí pro bu
dovu Kristovu, tys ostrý kámen, který
zvělrá, protože náruživosti tě zničí. Dle
í'íhlového kamene Krista Pána musíš býti
otesán a ohlazen. »Přibližte se k němu,
živému kameni, který sice byl od lidí
zavržen, ale Bohem vyvolen a poctěn,
a stormujte se jako živé kameny na tento
základ, k duchovní budově, ku svatému
kněžství, abyste donášelí dary duchovní,
které jsou Bohu milé skrze Ježíše Kristem< í

Živými kameny jsme, kdykoliv po
svěcující milostí s Kristem jsme spojeni.

Živými kameny jsme, kdykoliv se
ponoříme v koupeli pokání, a hledíme,
abychom hrany vždy více otřeli a ohladílí.

Živými kameny jsme, rádi-li kříž
neseme, upřímně-li kříž milujeme a hle—
dáme-li v ranách Kistových útěchy a
útočiště

Živými kameny jsme, schraí'iujeme—li
v nitrd poklad dobrých činů, jako jsou
schráněny ostatky svatých v oltářním
kameni, a přičiňujeme-li se, abychom si
dobré skutky pro věčnost získali. .lako
ušlechtilé a uměle otesané kameny bu—
deme kdysi schopni, abychom vřaděni
byli v budovu ušlechtilou v budovu ne
beskou. Srdce naše podobne bude zlatému
oltáři, z něhož chvály a díky se po
vznesou ku cti a chvále trojjedíného Boha.

(P. (i.)

Utoaulá led.
bod“ po moři naplněná
nákladem a lidmi plula;
nikdo na to oepomgslil,
še bg v moři utonula.

ěl přec! FDaIá jen se dírka
ve dou lodě udělala,
a tou dírkou polebouohu
voda se do lodě drala._

laihdo v lodi neměl iucbu
o brogícím oebegpečí; '
lide' spolu spokojeně
bavili se růgoou řečí.

Cu lod“ oáble tíhou vodg
ve blubiou moře klesla.
Utoouli cestující
i vše, co loď v sobě Desta.

©odoboč mg utooeme
moře pekla ve blubioč,
budeme-li nevšímaví
Ř-malé sic, však časté vině.

F. I'nitii

-—»>——-» 4- ----—<——
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Velká přípověd božského Srdce Ježis
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Potěšující novina křesťanskému lidu.

Dle P. Jos. Hdttenschwíllera S. J. podává P. Em,. Kubíček S. J. (Č. d.)

6. Příklady dobré smrti.
Jako doplněk předcházejících vývodů

ukážeme několika zaručenými příklady,
kterak Spasitel věrně plní, co slíbil ve
likou přípovědí.

1. Veliká odměna.
Vypravovali jsme dříve, jak byla no

vena devíti pátků zavedena ve Svatém
Štěpánu v Korutansku, při ní se zvláště
vyznamenala jistá dívka jménem Aloisia
Greilach svou horlivostí. Nejen že začala
ji o měsíc dříve než ostatní, ale také
pohádala jiné slovem i příkladem, aby
novenu konali. Za to se dostalo ji veliké
milosti, že již na konci první noveny

zemřela příkladnou, ba svatou smrtí.
Vždy bývala vzorem ctitelkyně bož

ského Srdce; proto také častěji v týdnu
přistupovala k stolu Páně a navštěvovala
božského Spasitele v nejsvětější Svátosti
oltářní. Začátkem prosince roku 1904
se silně nastudila, což způsobilo jí zá
keřnou nemoc souchotiny, jež ji také
sklátily do hrobu. Mnoho jí bylo trpěti;

' celé měsíce musila ležeti v lůžku. Poslední
týden svého života však ani tu nevydržela
pro úzkost, aby se nezadusila. Ve dne
v noci sedávala na stoličce, o postel ]SOIlC
opřena, a trpělivé čekala, až ji Pán vy—
svobodí. Jak velikou byla její bolest, bylo
lze poznati ze slov, jež občas pronesla:
»Ani bych nevěřila, že království nebeské

.trpí takové násilím avšak hned přidala:
»Ale já vlastně netrpím nic, Ježíš trpí.<
To řekla proto, že byl právě svatopostní
čas. Když matka její plakala nad ní,
těšila ji Aloisia slovy: »Ale matičko, přece
nebe musíme si zasloužiti.<<

Byl to krásný, slunečný den, devátý
první pátek, jímž svou nmenu skončila.
3>Nyni pokojně zemru, <<těšila se, »neboť
jsem ukončila svou devíti-pátkovou po

,božnost a Ale proto ještě se nestala bez
starostnou, naOpak se snažila býti ještě
horlivější v přípravě na svou smrt, a

častěji dala si nejsv. Svátost domů do—
nésti. Byla-li Aloisia ve své nemoci ne
obyčejně tichou a vážnou, ve své poslední

Škola B. s. P. 1909.

hodince nápadné se rozveselila. Již 10
dní před tím se svěřila své matce: »Za
10 dni nastane mi veliký, radostný den,
pak mi bude na vždy dobřem Doufala
totiž pevně, že ji milá Máti sedmibolestná
vysvobodí z jejich útrap právě na svůj
svátek. A skutečně jak doufala, tak se
splnilo. Bylo to v bolestný pátek na večer,
kdy se nápadně rozveselila, srdečně se
smála, jako by zcela zapomněla svých
bolestí. Před půlnocí prosila, aby jí dali
obraz božského Srdce, kongregační diplom
— byla totiž první přísedkyní panenské
kongregace a kříž. Na to se modlila.
Nyní se přiblížil její konec. Hořící svíci
v ruce, obraz božského Srdce na prsou,
kříž na rtech, jimiž ještě jedenkráte za—
šeptala nejsladší jméno Ježíš — tak se
odebrala na věčnost k svému Ježíši.

Příbuzná její, která ji stále ošetřo
vala, a která také byla při jejím skonu,
se vyslovila: »Může—li býti ještě něco
krásnějšího než taková smrt?“ Deset
kněží ji pochovávalo, mezi nimi její bratr;
lidu bylo též velmi mnoho. Všichni jedno—
hlasně usoudili: »Pán ukázal na zesnulé,
jak sladce umírá ten, kdo jest vytrvalým
ctitelem božského Srdce až do smrti.“

2. V mrazivé zimní noci.

Roku 1873 jistý kněz Tov. Ježíšova
založil apoštolát modlitby v Beez (diecese
Namur v Belgii). Za půl roku na to tam—
nějši "farář psal mu takto: Posly'šte, jak
božské Srdce plní velikou přípověď, o níž
jste mým farníkům kázal. Farář z X.,
vesnice to 3 hodiny od nás vzdálené,
navštívil mě a chtěl u mě přenocovati;
ale najednou změnil svůj úmysl a pro
hlásil, že stůj co stůj odejde.

»NemožnOa pravil jsem, »za tako-'
vého počasí nikdo nevyžene ani psa na
ulici. <<

»Ne ám pokoje, <<pravil můj host,
»musím omů. ( Zmužile vykročil do
mrazivé zimní noci a sněhové vánice.
Za tři hodiny přišel do své přifařené
vesnice, a aby se poněkud ohřál, vstoupil
do nejbližšího domu, netuše, že sám Bůh

12
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' vedl jeho kroky. Sotva totiž dvéře otevřel,
uslyší smutný hlas: »Ale jak jen dostati
za takového počasí nějakého kněze?<<
Vidí celou rodinu shromážděnou u lůžka
umírajícího děvčete; .všichni byli zarmou
ceni zvláště proto, že nemocné bude
umí'íti bez kněze. Hned ji vyzpovídal,
pak spěchal do farního kostela pro nejsv.
Svátost a sv. oleje a udělil jí ostatní
svátosti umírajících. Druhého dne ráno
dívka byla mrtva.

Dobré dítě bylo členem apoštolátu
modlitby a každého prvého pátku v mé
síci přijímala Tělo Páně na usmířenou.
Kdyby se byl farář vrátil až druhého
dne, bylo by již pozdě bývalo.

3. Jak jistý hrabě umíral.
Jeden kněz Tov. Ježíšova, jenž za

měnit skvělou uniformu důstojnickou za
prosté řeholní roucho, vypravuje ze svých
kněžských zkušeností událost, za jejíž
pravdivost ručí:

Bylo to na začátku OOtyichlet mínu—
lého století. Bydlel jsem ve 5. H.; právě
jsem dával duchovní cvičení v řeholním
domě, položeném až na konci města. Zde
jsem byl jedenkráte o půl noci náhle
piobuzen.

»Velebný pane,<< volal kdosi do mě
světnice silným hlasem, »prosím, rychle
k nemocnému! Je to jakýsi hrabě., a
každého okamžiku je se obávali konce.
Dole čeká povoz.<<

Hned mi napadlo, že tím umírajícím
nebude asi nikdo jiný než hrabě L. C.,
o němž jsem již věděl, že je těžko ne—
mocen. Byl to hodný. zbožný šlechtic,
který bez ostychu plnil své náboženské
povinností. Na mou radu také konal no
venu devíti pátků, což se mu tak za
mlouvalo, že od té doby pravidelně v první
pátek měsíční přistupoval ke stolu Páně
na poctu božského Srdce. Ač byl již
hodně stár & zaduchem stižen, nechtěl
přece od svého zvyku upustití. »Pane
hrabě,“ říkával jsem mu častěji »neze—
mřete bez svátostí umírajících.<< To slyšel
velmi rád.

Nyní tedy přišla doba, kdy se mělo
ukázati, zdaž naše důvěra byla lichou
nebo nic. Rychle jsem se oblékl a spěchal
se světlem po schodech ven. Hned volám ?
na \'ozku : »Pro Bůh, hodně rychle, a sice .

nejprve do kostela sv. Pavla.<< Skočím
do vozu, přirazím dvířka, bič nemilosrdně
dopadl na záda koní. Naše jízda pode
bala se divokému honu &snad mnohého
vyburcovala ze sladkého spánku.

Dojeli jsme ke kostelu sv. Pavla
Rychle jsem vzal Nejsvětější a sv. oleje
a ujíždělí jsme s touže rychlostí k domu
v němž hrabě bydlel. Sotva jsem \yskočil
z vozu, paní nemocného i s dcerou vy
šly mi vstříc plačky. »Jest již pozdě“
bědovaly, »nevěděly jsme, že nejste doma.
Když jste dlouho nepřicházel, poslaly
jsme pro jiného kněze; poslední poma
zání sice obdržel, ale pak také bylo
po něm veta.<<

To mne dojalo. Tak zbožný ctitel
božského Srdce, a přece bylo mu zemříti
bez sv. přijímání? Byl jsem tedy zklamán
ve své důvěře?

»Alea — táži se po malé přestávce,
rozmýšleje se — »je skutečně mrtev?<<

»Velebný pane, pojďte a přesvěd
čte se!<<

llrabě seděl bez pohnutí v “lenošce,
nedávaje ani znamení života. Najednou,
nevím, jak mi to napadlo, zvolal jsem
naň silným hlasem: »Pane hraběl<<Dámy
se lekly, avšak doměle umrlý pohnul
sebou maličko, zároveň cosi nesrozumi—
telného mumlaje.

»Pane hrabě,“ volám znovu, »přejete
si přijati Tělo ÍPáně?<< Hlasem, že bylo
lze všem rozuměti, vydechl: »Ano, ano,
ovšem.<<

Na to jsem připravoval, co bylo
třeba k sv. přijímání, a sice zvolna, aby
mi bylo možno úplně se přesvědčití, že
se vědomí nemocnému vrátilo &upír-aje
stále zraky na nemocného, odříkával jsem
svoje modlitby.

Ačkoliv oči byly stále zavřeny, “přece
lehké. pohyby, jakož i pohyb rtů dosvěd
čovaly, že nemocný ví, co se kolem něho
děje. Také když jsem se přiblížil se sv
hostií k němu, otevřel ústa a přijal po
božně nejsvětější Svátost.

Posilněn chlebem života na věčnost,
byl živ ještě dva dni. Když jsem ho na.
posledy na\1tí\il pra\il jsem mu: »Pane
hrabě neříkal jsem vám, že nezemřete
bez sv. piijíinání?<< Blažený úsmě\, snad
poslední na této zemi, ozářil jeho zsínall
obličej: děkuje, píikvvl mi. Spasitel \\
plnil svou přípměd \ míře nejhoinČJšl



4. Ve svrchovaný čas.
»Posel božského Srdce<<z Australie

Íavypravuje následující událost:
R-r-r-cink! Telefon hlomozí, jako

igiby chtěl se stěny odskočiti. >>Aloul<<—
_,.»Jest P. Jones doma?<< ».Iest.a
_í_—'»Telegramz K.: Přijďte ihned; Tomáš
Í Malone jest na smrt.“ — »Děkuji.<<
_ P. Jones “dívá se na hodiny. Právě
Q10 minut času, kdy vlak odjíždí do K.

__ »Marie, řekni Jakubovi, aby mi kolo
postavil před dveře, a p0zději at přijde
"na nádraží pro ně.“
" »Ano, velebný pane.“

Kněz v několika minutách připravil
r_sv. oleje, pak spěchal do kostela, aby

nejsvětější Svátost uložil do nádobky
;j zvlášť k tomu určené. Nádraží jest dosti
&vzdáleno a tak P. Janesovi nezbývalo
Ženežhodně ujížděti, aby zastihl vlak včas.

Sotva P. Jones vstoupil do vlaku,
průvodčí pokyne, vlak odjíždí a rychlostí
větru uhání úrodnými, ale málo obydle
nými nivami. Spolucestující byli: starší

' pán s pani a dítětem. Kněz pozdraví
přívětivě a usadí se klidně v koutku;

.ázástup andělů obklopuje jej neviditelné,
„:.i-klanějících se tomu, jenž pod způsobami

chleba Spočívá na jeho prsou. Modli se
"g_vroucné, aby nepřišel pozdě a úpěnlivě
* volá k božskému Srdci za milosrdenství

pro umírajícího, aby aspoň při jeho pří
„jchodu byl při vědomí. Místo K. je více
fi;—než12 mil vzdáleno, a nepřihodí-li se
“nic zvláštního, stěží vlak za tři hodiny

tam dorazi. Cesta stoupá značně do hor,
ira proto vlak jede zvolna. Za tím, co
„(myslí na to, co by se stalo, kdyby při
kýgšelpozdě, obejde ho zvláštní pocit, který
'%j'jižněkolikráte měl v podobných přípa—
jdech. Téměř se leká úžasně vznešeného

postavení a zodpovědnosti katolického
meze: tu sedí jako strážce nebeských
pokladů, osud nesmrtelné duše snad visí
na jeho přítomnosti nebo nepřítomnosti.

Konečně v dáli lze viděti již K.;
,a 5 minut vlak zastaví. Když P. Jones
vystoupil, pozdraví ho ze vzdálí dunivý
hlas hromu, a cestu mu osvětluje —
noc zatím nastala --—pronikavý blesk.
Ale P. Jones nemá kdy dbáti nepohody,

%bouře ni lijáku. K., ač je tam nemocnice,
* nemá dosud povozu, který “by cestující

dopravil do městečka; proto nezbývá,
?“než si sám cesty hledati v mlhavé tmě.
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Ale na štěstí blesky mu častěji svítí na
cestu, a tak lze mu na polozarostlé
stezce se uchrániti, aby nekIOpýtl o roz
házené kameny a pně pokácených stromů.
Také na verandě nemocnice světlo se
kmitá, ukazujíc mu směr k cíli.

P. Jones kvapí k světlu a chvatně
stoupá po schodech na verandu. Nejprve
se táže představené nemocnice, jež
mimochodem řečeno _— byla protestant
kou, zdaž přichází včas. Odpověď zněla
utěšeně »anOa. »Bohudíkx zaznělo polo—
hlasitě ze rtů knězových. Čeho bylo třeba,
dověděl se o nemocném brzy: Dělník
v hutích při zábavě mnoho pil, pak jízda
na divokém koni a následek pohmož
děné a znetvořené lidské tělo na smrtelné
posteli.

Kněz věděl již dříve, že Tomáš Ma
lone byl pilným dělníkem, jenž však jednu
chybu měl: lásku k pálence. Odtud se
pramenily všechny ostatní chyby. Nikdy
nebyl na mši sv.; odvážil-li se však někdo
hanobiti církev či kněze, tu okamžitě
ukázal skutkem, že se cítí členem bojující
církve. Dále však jeho pobožnost nešla,
a proto také P. Jones byl připraven, že
to s ním tak lehko nepůjde.

Zdálo se, že nemocný si nevšímá
kněze, jenž hned poznal, že smrt již
z blízka číhá na svou kořist. Po několika
úvodních poznámkách zatočil jemným
způsobem řeč na sv. zpověď. Ale Tomáš
mu nedal ani domluviti, nýbrž přerušil
jeho řeč: Velebný pane, nenamáhejte se;
již jest pozdě; jak jsem žil, tak zemru.
Ton, kterým slova pronesl, jakož i výraz
obličeje přesvědčily P. Jonesa dostatečně,
že moc lidské výmluvnosti tu přestává,
a že jen božské milosti lze ještě hnouti
jeho zatvrzelým srdcem. Zoufalost se tam
již nastěhovala; nadarmo by bylo mu
mluviti o nekonečném milosrdenství bo
žím; marno připomínati mu lásky Páně
k hřišnikům, ba marno mu vzpomenouti
jeho dobré matky a bolesti, které _byjí
způsobil svou konečnou zatvrzelosti.
Proto P. Jones postavil mlčky schránku
se sv. hostií na stolek, klekl u lůžka
nemocného a modlil se.

Netrvalo to dlouho, a Tomáš zpozo
roval posvátnou nádobku, iptal se kněze,
co to má.

»NejSVětějŠÍ
Jones.

odpoví P.Svátost, <<

€*l
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»Ach! vezměte ji jen domů, to není
pro mne.<<

P. Jones: »Jak? Z dálky dvanácti
mil jsem ti Spasitele přinesl, a ty ho
vykazuješ od sebe?“

Tomáš: »Jen to odneslo, již jest
pozdě! Kdysi jsem nosil odznak božského
Srdce, najdete ho v kapse mého kabátu;
vezměte si ho tež, aby mi nepřipamatoval
štastnějších časů.<<

Kněz hledal v kapse a skutečně
našel obnošený, špinavý škapulíř bož
ského Srdce, i položil jej nemocnému
na prsa.

»Tys tedy nosil tento odznak a ten
kráte jsi měl viru, naději a lásku? Proč
pak nyni ne?<<

Bolestný vzlykot byl mu jedinou
odpovědí. Při tom však knězi neušlo, že
vzpomínka na božské Srdce Ježíšovo se
dotkla Tomáše příjemně. Proto s dvoj
násobnou horlivostí pokračoval ve své
modlitbě, aby Pán dílo milosrdenství
ráčil dokončiti.

Najednou nemocný se táže klidněji:
»Velebný pane, jde to se mnou ke konciíh

»Zcela jistě, Tomáši, již ti nebude
dlouho trpěti.<<»Velebný pane, kdysi jsem
věřil v milosrdenství božského Srdce;
ale nyní se bojím, nyni mi nelzevěřiti.:

»Tomáši, tvá víra ještě ,nevyhasla;
doufej a budeš zachráněn.“

»Doufat?<< šeptal nemocný.
ještě naděje pro mne?<<

»Co pak jsi nikdy nekonal pobož
nosti devíti pátků?<< P. Jones věděl, že
tento zbožný zvyk ve zdejší krajině byl
velmi rozšířen i mezi obyčejným lidem.

»Ovšem, konal jsem a sice s dobrou
vůlí, ale později jsem upadl do svých
starých návyků & nežil jsem dle přiká
zání božích.<<

»Tim větší bude milosrdenství hož
ského Srdce, jež přece slíbilo, že bude
útočištěm kajících hříšníků, jmenovitě
v hodině smrti, a že jim odpustí a mi
losti Udělí.<<

Ještě jedenkráte proslovil své smutné
»jižjestpozdě,<< kdežto kněz znovu modlit
bou zápasil s nebem o milost pro hříšníka.
Již zsinalé stíny smrti pokrývaly obličej
umírajícího, ruce a nohy již vychladlé,
dech tišší, až tu konečně ledová kůra
na jeho srdci roztála.

»Jest

»Velebný pane,<<šcptal' znovu, »my
slite do opravdy, že jest ještě pro mne
naděje?<<

»Jako že Bůh jest nade mnou, jenž
nechce smrti hříšníka, ale aby se obrátil
a byl Žle

»Pak doufám také já, pomozte mi,
prosím vás!“ Za čtvrt hodiny duše jeho
stála před soudnou stolicí Boží, ozdobena
jsouc posvěcující milostí, jak právem lze
se domnívati. Představená nemocnice
s údivem pozorovala radostný obličej
odcházejícího kněze, pravíc sama k sobě:
»Tihle katoličtí kněží jsou přece podivní
lide.<< (P (I.)

%$

Jsou Hdč zni

Jsou lidé zlí, ti berou z prsou víru,
jež plní mysl lidskou radostí,
jsou lidé zlí, ti nedOpřejí míru,
až zkruší srdce krutou žalostí.

Jsou lidé zlí, ti berou naděj blahou,
již hřeje teplem v lidských strastech hrud,
jsou lidé zlí, vše zničit jich je snahou,
květ ctností hubit musí buď, co bud'!

Jsou lidé zlí, ti berou k lásce ctnosti,
jež srdcem lidským čarnou mocí plá,
jsou lidé zlí, jsou nezbytní to hosti,
kdo léčkám jejich dneska odolá?

Jsou lidé zlí, těm není toho dosti,
že hubí v srdci skvosty nejdražší,
jsou lidé zlí, ti k svojí ukrutností
si volí cestu hříchu nejsprostší!

Jsou lidé zlí, tak volám k Tobě Mátl,
a prosím za ně před oltářem Tvým,
bys jedenkrát, až budou umírati,
je přičítala k sirým dětem svým.

A. M. Kadlc'dkavd.
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Život křesťanů _v prvních třech stoletích.
Píše člen představenstva diecesnílío konviktu v Mladé Boleslavi (Č. d.)

Křesťanská opatrnost.

Dějiny prvotní církve jsou dějiny
téměř třistaleté války pohanstva proti

=křesťanstvu. Jako vojíni ve válce netoliko
*zbraní v_ruce bojuji, nýbrž i lsti a úskoku
;;juživají, by se nepříteli přiblížili aneb
Í'jeho záměry zmařili: tak bojovali také
ivéřici oné doby netoliko zbrani pevné
%“víry, nepřemožitelné lásky a skálopevné

naděje v život věčný, nýbrž i velice často
křesťanské opatrnosti používali, by se

nebezpečí vyhnuli, rušení služeb Božích
j“zabránili a plány pohanů překazíli.

Při tom následovali nauky Ježíše
'Krista: »Buďte opatrní jako hadovéla
(Mat. 10, 16.) Jako had především svou
hlavu chrání, tak chránili i křesťané se
vší možnou obezřetností tajemství své

Živíry a používali všech dovolených pro—
“středků k zachránění svého života. Viděli
jsme již, jak obezřetnou bdělosti, kla

dením různých vchodů do katakomb,
; užíváním tajných, pouze věřícím známých
hesel měli se na pozoru před pohan

Mskými špehy, kteří do křesťanských
"shromaždíšt vniknouti se snažili, by vě
,.říci zradili a zničili.
_ Jednou z prvních žákyni svatých
“apoštolů ze vznešené šlechty římské byla

Pomponia Graecina. Její manžel Plautus
dobyl jakožto vojevůdce císaře Claudia
Anglie a císař povolil mu i poctu trium—
fálního průvodu. rl'řebasPomponia, mladá,

;bohatá, vysoce nadaná dáma, po boku
:jtakového muže šťastná & předmětem

mnohé závisti byla, přece čekaly ji dvě
l_frány: jejímu srdci zvláště blízká přítel—
!kyně byla při_císařskémdvoře zavražděna;
brzy na to urvala jí smrt manžela. Tyto
ztráty přivedly Graecinu na vážné my

f'šlenky. Jak se s knížaty apoštolskými
(seznámila, nevíme; její obrácení ke kře
stanstvi jest jak pohanskými tak křesťan

Ílskými svědectvími a památkami dokázáno.
„..—Jejišlechtický původ, krása, bohatství,
ijjeji duševní nadání přivábily jí, jakmile
fglrok smutku uplynul, se všech stran
uchazeče o její ruku; její stav nutkal ji,

Šr'fbyse Opět při dvoru objevila a na všech
ŽŠ'SVětskýcha pohanských radovánkách

; účast brala. Křesťanka však nemohla
. žádnému pohanu podati ruky; křesťanka

nesměla se již v divadle, v cirku, při
slavnostech k poctě bohův objeviti. Jak
si pomohla Graecina? Prodloužila svůj
smutek po přítelkyní a po manželu
z jednoho roku na dva, trávila život
v největší odloučenosti a vycházela pouze
v černém oděvu, což, jak se pohanský
dějepisec Tacitus zmiňuje, jí s počátku
zazlíváno, později však ke cti připočítá
váno bylo. Křesťanskou opatrností a
svatým sebezapřením dosáhla Graecina
svého účelu. Ve vysokém věku zemřevši,
nalezla hrob v kryptě, kterou za svého
života při silnici appíjské založila a kolem
níž se později vyvinula katakomba, kde
se nám náhrobní kameny jiných ještě
příbuzných z vysoké šlechty dochovaly.
Starokřesťanské podání připisuje založení
této katakomby jakési“ žákyni svatých
apoštolů, jménem Lučině; Lucina však
bylo křesťanské jméno, jež Pomponía
Graecina při křtu přijala (odvozeno od
lux, ozářená); tímto jménem nazývala se
v kruhu spoluvčřících, kdežto ve světě
staré rodinné jméno podržela.

Podobně i opatrnost sv. Vavřince
překazila své doby výpočty pohanů.
Tento svatý jáhen rozdělil na rozkaz
papeže Sixta poklady chrámové chudým.
Neobyčejně štědré podělování vzbudilo
v Rímě pozornost a doneslo se i k sluchu
městského prefekta. Dav sv. Vavřince
zavolati, mluvil k němu: »Vypravuje se,
že vy svému Bohu ve zlatých pohárech
oběť posvěcujete a obětní krev na zlatých
miskách podáváte, a že při vašich
nočních schůzkách svíčky na zlatých
svícnech svítí! Výdej mi tyto pokladyla

Vavřinec odpověděl: »Ano, naše
církev jest bohatá; ani císař nemá tako—
vých pokladů; chci ti naše drahocenné
poklady ukázati; dopřej mi krátké lhůty,
bych je mohl sehnatí.<< Soudce povolil
mu milerád lhůtu třídenní. Vavřinec roz
dělil ještě poslední zbytky mezi chudé a
vyzval je, by se třetího dne na určitém
místě shromáždili. Stalo se tak. 'l'u stálo
neobyčejné množství starých, nemocných
lidi, slepých, chromých,—němých,hluchých,
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mrzákův a neduživých všeho druhu. Va—
vřinec odebrat se nyní k městskému
prefektu a pozval ho, by si poklady
církevní prohlédl. »'l“oto,<<pravil »jsou
poklady církve, naše perly a drahokamy;
jsou to klenoty, v nichž víra Kristova
žije. Zlato, jehož ty tak jsi žádostiv, jest
pramenem všech zločinů; takový jed ne—
chtěl jsem ti dáti; proto vložil jsem
jmění církevní do rukou těchto chudáků,
kteří nic nevědí o oněch neřestech a
hříších; pečuj nyní a ošetřuj ty ted' naše
miláčky; tím založíš blahobyt státu a
svou vlastní i císařovu spásu!<<

Tak hovořil svatý jáhen s křesťan—
skou upřímností. Městský prefekt však
zařval zuřivě: »Tak tropíš si žerty

[

z římského státu? Chudáčku, ty zemřeš, '
budeš však pozvolna umírati a já budu
se pásti na tvých mukách.<< Rozkázal
svatého Vavřince se chopiti a spoutati
a zástup chudých vojáky rozehnatí.

Právě tak jako v přírodě bouře a
nepohoda s jasnějším a mírnějším počasím
se střídají, tak tomu bylo i v církvi Boží
za prvních tří století. Po dobách krva—
vých pronásledování nastaly opět dny
klidu, pokoje; bohužel tyto trvaly zřídka
kdy delší dobu a po nich následovalo
tím těžší soužení se strany pohanských
panovníkův a podrážděného lidu.

Tak bylo tomu za doby císaře Dio
kletiana (284 305). Jeho předchůdcové
vládli mírně a křesťanství trpěli; Dio
kletian hleděl je vší mocí vyhubiti. Měl
zvláště na biskupy a kněze namířeno;
doufalť, že, přemůže-lí ty, věřící snadněji
budou následovati příkladu svých pastýřů.
Proto rozkázal, by biskupové a duchovní
byli uvězněni a vším možným k obětování
donucenL

V té době řídil církev Boží papež
(jlajus (rodilý jako císař Diokletían
v Dalmácii, jehož dle »knihy papežů<<
byl příbuzným, 283—296). Tento shro—
máždil duchovenstvo římské a některé
vynikající věřící k poradě do domu
Chromatiova. Chromatius býval kdysi
jedním z nejvyšších úředníků císařských,
stav se však křesťanem, složil svůj úřad
a žil výhradně rozšiřování křesťanské
víry a ochraně potlačované církve. Vjeho
domě byly často služby Boží konány;
dnes sloužily prostory téhož vážné po—
radě. Věřící naléhali na svatého biskupa

Caja, by pečoval o „bezpečnost sveho
drahého života a z Rima prchl. Toho
však Cajus nikterak nechtěl připustiti;
»zůstanu u svého stádcela prohlásil co
nejrozhodněji. Přítomní věřící vidouce,
že neodvrátí svatého biskupa od jeho
úmyslu, radili se nyní, kde by se měl
ukrýti, odkud by před pohany skryt ve
stálém styku s křesťany římskými zůstati
mohl. Neboť pobyt v katakombách, kde
v čas pronásledování papežové častěji
útulku nalezli, byl nyní nemožný, ježto
vchody do nich zvlášť bděle pohany
byly střeženy.

»Vím () bezpečném úkrytu, kde se
nikdo našeho nejvyššího pastýře ani ne
nadá ——u mne pod mou střechou,<<
pravil Castulus. Týž byl úředníkem
v císařském paláci.

»V doupěti lvím, v domě císařově?<<
zasmál se'íTiburtius, syn (;hromatiův.

»Tam —-a nikde jindoía odpověděl
s přísnou vážností Castulus. Udiveně
pohlížolo shromáždění k mluvčímu. Tento
pokračoval: »Vy víte, že mám dozor
nad pokoji. Vysoko pod střechou císař
ského paláce jest více než sto malých
komnat, do nichž různé vchody vedou;
klíče od nich jsou mně svěřeny &nikdo
nesmí bez mého dovolení do oněch
místností vkročiti. Tam může náš svatý
Otec s mnohými jinými sluhy Božími
bezpečně bydleti tak dlouho, dokud po
trvá pronásledování; nikdo ho tam ne
bude aní tušitíla

»Já obdivuji tvou odvahu,<< pravil
s úsměvem biskup.

»Což nevcházel-li do domu císaře
Nerona a nevycházel—liz něho též svatý
apoštol Petr, a přece zůstal císařskému
zuřivci utajen?<< pravil Castulus se svatou
horlivostí.

»Zuřivost pronásledovatelů je tento
kráte chtivější,<< namitl Cajus, »a počet
věřících značně větší ; což nemohl by se
nalézti mezi nimi nějaký zrádce? Považ,
synu můj, v jaké to nebezpečí se vy
dávášla _

»Což nejsem křesťan?<< odvětil (ja
stulus; »nehrozí nebezpečí nám všem?
Vždyť na mém životě nezáleží daleko
tolik, jako na tvém, by věřícím v těchto
těžkých dobách byl zachován.<<

Shromáždění přijalo návrh Gastulůir
a svatý biskup musil konečně povolíti.
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Ještě téhož dne doprovodil horlivý
Castulus "pod rouškou noci vrchního
pastýře církve a jiné duchovní do hořej
ších prostor císařského paláce. Tam
ztrávil papež Cajus ajiní kněží a jáhnové
celé měsíce. Nad komnatami císaře, který
církev pronásledoval, žil vrchní její pastýř
a pomáhal utlačovaným věřícím útěchou
a udílením svatých svátostí. Bydliště pa—
pežovo bylo však bohužel prozrazeno,
a Castulus s mnohými křesťany, jež u
sebe ukrýval, umučenJ)

Ježto římský zákon každé pohřebiště
prohlásil za místo svaté, jehož zneuctění
přísnými tresty bylo pokutováno, požívali
křesťané na základě tohoto zákona ve
svých katakombách pokoje, třebas venku
sebe krutěji byli pronásledováni. Tato
ochrana zákona byla odstraněna za císaře
Diokletiana, jenž křesťanům navštěvování
katakomb zakázal, pozemky, pod nimiž
se prostíraly, skonfiskoval, a stráže u
vchodů postavil. Kde měli nyní křesťané
své zemřelé, obzvláště mučedníky, po
chovávati ? Křesťanská opatrnost ukázala
jim cestu. Veškeré okolí Ríma oplývá
jeskyněmi, v nichž dobýval se písek a
lámalo se kamení k stavbám; takové
arenarie aneb pískové doly ležely též na

') Církev slavi jeho památku 26. března.

blízku katakomb sv. Calixta. Od těchto
prokOpali fossorové chodbu k chodbám
svých pohřebišť, chodbu, jež ústila u
hrobky sv. Cecilie & na blízku schodů
do katakomb "vedoucích. Než právě tato
okolnost hrozila novým nebezpečím. Což
nemohli nahoře vojáci na stráži stojící
zpozorovati, že tam dole jsou křesťané,
nemohli po oněch schodech sběhnouti
a věřící přepadnouti? I zde dovedla
křesťanskáopatrnost nalézti bezpečnostní
opatření. V arenariu nalézají se ještě
dnes tajné schody, jež do odlehlého
hořejšího poschodí vedou. Schody tyto
nepočínají však při podlaze, nýbrž na
hoře ve výklenku pískové jámy, a ještě
dnes jako tehdy jest potřebí žebříku,
chce-li se někdo nahoru dostati. Kdyby
tedy vojáci do katakomb vnikli, mohli
křesťané chodbami jim dobřepovědomými
k onomu žebříku utéci, jej pak za sebou
nahoru vytáhnouti, a tak každé další
pronásledování znemožniti.

Křesťanská opatrnost musí i za
našich dnů jíti ruku v ruce se zbožnosti
a horlivostí ; a kde“ bychom nalezli pro
to .zářivějšího příkladu, než na našem
zesnulém svatém Otci l_vu XIII., jenž
s moudrostí, již inepřátelě církve obdi
vují, po 25 roků lodičku vedle úskalí a
písčín k věčnému cíli řídiliJ (P. d.)

--——--————Q—€oG9-<z=-—-——————

Jubilejní pouť Moravanů do Ríma roku 1908.
Popisuje K. Balík, děkan v Černovicích. (Č. d.)

d kostela sv. Cecilie jeli jsme
' ke kostelu Panny Marie za

Tiberou. Stojí na místě, kde
v době narození Krista Pána

' stála vojenská kasárna. Zbožná
pověst vypravuje, že v těchto ka—

sárnách v den narození Páně vy—
tryskl pramen oleje a tekl celý den.

_, Křesťané již v prvních dobách vy—
3 stavělizde kostel který papez Kalixt
' roku 224- pOSVětil..le to prv ni kostel

v Římě, zasvěcený Královně nebeské.
V kostele tom jsou krásné mosaikové
obrazy ze dvanáctého stoleti. Nás zvláště
zajímal krásný freskový obraz v předsíni,
představující zvěstování Panny Marie.

Po boku blahoslavené Panny stoji svatý
Václav, držící v pravici korouhev s křížem
a v levici meč.

Vsednuvše do vezů před kostelem
na nás čekajících, jeli jsme k domovu,
neboť polední hodina již dávno minula.

Když jsme se naobědvali, napsali
nějaké pohlednice, je domů svým známým
poslali a si trochu odpočinuli, nastoupili
jsme ve dvě hodiny odpol. další prohlídku.

Nešli jsme daleko. Odpoledne jsme
věnovali prohlídce velechrámu sv. Petra.
Vedl nás vicerektor české kolleje vdp;
Stejskal, jenž v Rímě několik rokův už
trvale jest a vše výborně zná. Po celou
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dobu našeho římského pobytu byl naším
milým a obětavým průvodčím.

Kostel sv. Petra jest velkolepá budova.
Jeho stavba stála 250,000.000 korun, a
jenom jeho roční vydržování stojí 150.000
korun. Rozměry jeho jsou obrovské.
Délka obnáší 187 m, šířka 138 m a
výška 11.7 m.

Vejdeme—li do kostela, vidíme do
dálky prázdnou podlahu bez lavic, a
v bílé dlažbě vidíme různé obrázce a
ozdoby z dlaždic červených. Nevidíme
zde ani kazatelny ani korouhví ani
zpovědnic. ]

Zpovědnice jsou vesměs soustředěny
jenom v jedné postranní kaple. Nad
jedenácti zpovědnicemi jsou nápisy ozna
čující řeči, ve kterých se tam možno
zpovídati. Bohužel český nápis marně
jsme hledali. U zpovědnice stojí zvláštní
dlouhý prut, kterým se dle starodávného
římského zvyku kněz po zpovědi kajíc—
níka dotkne. Také jsem viděl, kterak
jeden, asi 301etý muž ležel celou délkou
svého těla na podlaze, maje ruce v po
době kříže roztažené. Ptal jsem se pana
vicerektora Stejskala, proč tak muž onen
na podlaze leží. Dostal jsem za odpověď,
že je to v Italii zjevem dosti častým, že
si kajícníci samí ještě podobného druhu
pokání ukládají.

Na místě, kde by dle našeho způ
sobu byl hlavní oltář, stojí »Stolec sv.
Petra<<. Je to dřevěná kathedra, v níž
svatý Petr sedal, když za svého pobytu
v Rímě věřícím evangelium hlásal. Aby
tato drahocenná památka tím Spíše byla
uchována, obloženajest kathedr'ou bron
zovou, nad níž vznáší se holubice, obraz
Ducha svatého a odznak papežské ne—
omylnosti. Bronzovou kathedru drží čtyři
církevní učitelové: sv. Jan Zlatoústý, sv.
Jeroným, sv. Ambrož a sv. Augustin. To
znamená, že tito svatí vynikající církevní
učitelé pomáhají římskému papeži nésti
jeho těžký úkol.

Na podlaze kostelní je tak zvaná
»Konfesse<<, což jest dle římského způ—
sobu hlavní oltář. Na místě tom, totiž
dole pod podlahou jest pochováno kníže
apoštolů ve zvláštní kryptě.

Svatý Petr roku 42 po narození
Krista Pána odebral se do Bíma, kdež
po 25 let zpravoval církev, až roku 67
dne 29. června za císaře Nerona v jednom

oddílu Neronových zahrad byl umučen.
Byl ukřižován, a to dle svého přání
hlavou dolů. Na místě tom, kde byl
poháněn, jesti oslaven. Konfesse obe
hnána je zvláštní ozdobnou mřížkou, na
níž stojí 86 kovových stále hořících
lamp. Na čtyřech točených sloupech
vznáší se nad místem tímto uměle pro
vedený kovový baldachýn. Vedle kon—
fesse od podlahy sedmi schody vyvýšený
jest jednoduchý sice, ale drahocenný
oltář zvaný »papežský<<,poněvadž kromě
papeže nikdo jiný u něho mši svatou
sloužiti nesmí. Při mši svaté jest papež
stále obrácen obličejem k lidu.

Nad »konfessía v ohromné výšce
spočívajíc na čtyřech obrovských pilířích
klene se velkolepá kopule, vyzdobena
kolkolem překrásnými malbami. Kopuli
tu vystavěl slavný Michalangelo. Dosud
taková nikde vystavěna nebyla tak jako
velikosti kostela sv. Petra dosud žádný
jiný kostel na světě se nevyrovnal.
Uvnitř kopule mezi ozdobnými uměle
ckými malbami kolkolem vine se veliký
nápis: »Ty jsi Petr (t. j. skála) a natě
vzdělám církev svou a tobě dám klíče
království nebeskéhoa Ve výklencích
čtyř pilířů, na nichž kopule Spočívá, jsou
čtyři sochy: sv. Longina, sv. Heleny,
sv. Veroniky a sv. Ondřeje. Tyto sloupy
značí čtyři strany světa.

U konfesse jest veliká bronzová
socha sv. Petra, představujícího tohoto
apoštola, kterak sedí na trůnu a káže.
Pravou ruku má vztýčenou a v levé drží
klíč, odznak moci svazovací arozvazovací.
Palec pravé nohy sochy této je značně
uhlazený od polibků věřících.

Velebná Svátost jest v jedné po—
stranní kapli.

Postranních kaplí jest několik a
každá znich má velikost dosti velkeho
kostela. Krásou a výzdobou ovšem nad
naše kostely daleko vyniká.

Nás hlavně zajímala kaple svatého
Václava, jenž jediný ze světských knížat
zde na oltáři trůní.

Nejkrásnějšíkaplejest kaple »Pietan,
kdež jest překrásná mramorová socha
Bolestné Matky Páně od Michalangela.
V obličeji Bolestné Matky můžeš čísti
tiché odevzdání se do vůle Nejvyššího.
Čím déle se na sochu tuto díváš, tím
více se ti líbí.
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, V kostele sv. Petra jsou i sochy
; všech zakladatelů řádů.
* Zde nevíš, kam dříve se máš po—

dívati & čemu více se diviti.
Ale my jsme sem nepřišli jen jako

diváci; přišli jsme “jako poutnící. A
proto pokleknuvše u konfesse, pomodlili
jsme se: »Věřím v Boha Otce všemo
houcího, v svatou církev obecnou. . .<<
Zde je střed církve, sloup a utvrzení
pravdy...

Opustivše kostel sv. Petra, vyjeli
jsme si elektrickou drahou na vrch
Pincio. Byla neděle, a vojenská hudba

, právě koncertovala obecenstvu v krásných
sadech se procházejícímu.

Potom .vedl nás p. vicerektor ještě
do »České kolleje<<, pohostil nás tam

_ vínem, a zařízení celé kolleje, kde bydlí
bohoslovci z Cech v Rímě, k úřadu

se připravující, nám ukázal. Pravil, že
nyní může býti v kolleji jenom asi 20
bohoslovců, ale že se pomýšli kollej
rozšiřiti, aby bohoslovci i z Moravy a
Slezska mohli zde bydleti.

Aby kollej tato mohla býti zřízena,
dal jí papež Lev XIII. dar 80.000 korun.
a poručil, aby veškeren »Petrský halíř<<,
který z Čech do Ríma přichází, byl jí
každoročně věnován. I nynější sv. Otec
kolleji té veškeren petrský halíř věnuje
a kolleje té si_velice váží, neboť čeští
bohoslovci v Rímě ve studiích velice
vynikají a při zkouškách ze všech národů
první ceny dostávají.

Elektrickou pouliční drahou jeli jsme
zase k hospicu sv. Marty. Schylovalo se
už k večeru.

rl'ak šťastně vztrávili jsme první den
svého pobytu v Rímč. (p_d_)&?

Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILTAN WEINBERGER.

X. Kterak missijni sestry ošetřují
nemocné.

_ Kdežto milosrdné sestry v našich
pohodlně zařízených nemocnicích evrop

- ských skoro vše, čeho k ošetřování ne
mocných je třeba, mají po ruce, nemají

„ missijní sestry často ani toho nejpotřeb
nějšího. Nejvíce pociťují nedostatek sku

'-tečných nemocnic, kde by nemocné měly

!
Sestry zaobalily ubožátko do teplé

přikrývky a propustily je s obavou ne
malou do bouřlivé noci, nebot: těžké

, krůpěje oznamovaly již počátek bouře.
Následujícího dne 'dovědčly se, že dítko

na blízku, mohly na ně pozor dávati & ;
*je opatrovati. Domorodci necítí ovšem

pražádnou toho potřebu, na Opak_i za
Í nejdrsnějšího počasí chodí bošky. Ze to
-nemocným, kteří trpí kloubovým hostcem

' anebo jsou postíženi zimnicí, neprOSpívá,
je samozřejmo. Ano, mnozí těžce ne

" moc'ní umírají často na cestě, prve než
' do nemocnice byli došli.
, Do míssijni nemocnice v hlavním
, městě [Švandy přinesla uprostřed noci
*"jistá matka své těžce nemocné dítě. Podle
. ' všech známek trpělo dítě zápalem mozko
_. vým. Sestry zabývaly se nemocným dítč

tem přes hodinu. Ježto však od jezera
Viktorie se blížila. bouře, naléhali oba
mužové matku dOprovazející, aby se
rychle vydala na zpáteční cestu.

na zpáteční cestě zemřelo.
Nemajíee dosud žádné nemocnice,

omezuji se sestry zatím na svou skrovnou
lékárnu chudých, kde nemocným zdarma
léky rozdávají. Lékárna je denně od 7
do 9 hodin otevřena. Jedna ze sester a
několik domorodých děvčat nemocné ob
sluhují. Ve stínu u domu stojí dva stoly
s lékařskými nástroji, léky a obvazky.
Brzy dostavují se churavci ze všech stran:
matky se svými nemocnými dítkami, lidé
s polámanými údy, OLCVřenýminohami
a rezličnými ranami. Jeden chce býti
očkován, jiný žádá léky pro příbuzné

* nebo přátele, kteří sami přijíti nemohou.
“Potom zase přinášejí nemocné na no
sítkách a za krátko je tu rozdivných
churavců celý zástup.

Nyní jme se sestra na rozličné cho—
roby se vyptávati. Jelikož však nejsou
sestry lékařskydostatečněvzdělány, mohou
jenom obyčejné nemoci léčiti,jako zimnici,
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rány, kolíku a p. a o zdravější obydlí
a lepší oděv se starati. V obyčejných
případech však počínají si sestry velmi
dovedně. Nedávno ukazovaly některé nc—
mocné, kteří složitou nemocí trpěli, lé
kaři, který tam byl návštěvou. Lékař
tazal se, jak s nemocnými nakládaly, a
vyjádřil se,že by to byl sám lépe nedovedl.

Na otázku sestřinu ohledně nemoci
odpovídají nemocní svým zvláštním způ
sobem: »Sestro,<<praví jeden, »má hlava
hoří;<<jiný: »Duch jednoho z mých před
kův mne zabijíl<< třetí: »Dábel jest na
mně;a čtvrtý: »Lebka Adamvova mne
okrádá o spánek;<< pátý: »(Jerv mne
sežírá.<< Sestra ví ihned ve všech těchto
případech, na čem jest. První má horečku,
druhý pakostnici, třetí pokažený žaludek,
čtvrtý. bolení hlavy a pátý koliku.

Když byly všecky nemoci zjištěny,
rozdávají se léky, rány se vymývají a
obvazují, tu a tam trhá se zub, anebo
se někdo očkuje. Mnohdy jest sestrám
za jediného rána obsloužiti na 70 ne—
mocných. Bohužel není často možná 0 ne
mocné dále se starali. Neboť jakmile
jednou nebo dvakrát byli lék dostali,
nedávají více o sobě věděti, tak že sestry
nevědí, jsou li ještě živi anebo už umřeli.
Někdy dostavují se po několika měsících
zase řkouce: »Znáš mne, sestroíJ Já jsem
ten a ten, jehož jsi uzdravilala Tak si
získaly sestry svou dovedností a ochotou
ke každé službě lásku a důvěru celého
okolí.

X1. 2 Brazilie.

Přijde-li dnes někdo do Malto Grosso,
druhého to největšího státu republiky bra
zilské a odváží-li se do jeho lesnatých
odlehlých pustin, všude setká se s věr
nými syny ctihodného l)on Boska,*) kteří
tam s neúmornou horlivostí a za nej
větších obětí a strádání mezi pohanskými
Indiány působí. Právě leží před námi
list, ve kterém missionář P. Jodo llalzola
svému představenému o své činnosti mezi
Indiány zprávu podává.

»Slyšeli jsme, — praví se v listě
tom — že se velký počet Indiánů potu
luje při ústí velké řeky Aragnayá. Běloši
okolních krajin měli ovšem strach, nebot'
pamatovali ještě hrozné krveprolití, které

') Salesiany.

byli divoši před několika roky mezi nim
způsobili. Nyní sice Indiáni utíkali, kdy—
koli bělochy spatřili, obávajíce se jejich
pomsty, ale setkati se s nimi, nebylo
přece radno. Přemýšleli jsme tedy, jak
se k nim přiblížiti.

Za tím účelem odhodlali jsme se,
l.). Malan ajá, v osadě, bydlišti Indiánů
blízké, konati sv. missie. P. Malan mínil
dokonce Indiány vyhledati, já však jsem
mu to zrazoval. Za to jsme ustanovili,
že Indiány pozveme, aby přišli k nám.
Za tím účelem poslali jsme k nim dva
Indiány, kteří si už byli na nás zvykli,
a slíbili jsme jim přikrývku, nůž a jiné
věci, jestliže několik čelnějších Indiánů
k nám přivedou.

Oba poslové ozbrojili se luky a šípy
a vydali se na cestu. Za krátko podařilo
se jim k Indiánům doraziti. Sotva však
jim oznámili účel svého poslání a jim
vypravovali o missionářích, ochrancích
to a obhájcích všech rudochů, dali se
Indiáni do radostného játotu a ustanovili,
své chýše opustili a naše posly na naši
stanici následovati. A nejen to. ihned
poslali také zprávu o příchodu missio
nářů do jiné vzdálenější dědiny. Tamější
obyvatelé věci však nedůvěřovali a zvolili
nejprve osm mužů, aby se o pravdivosti
řečené zprávy přesvědčili. Tito přišli k nám
a sdělili s námi, že za nimi následují
mnozí jiní soukmenovci, jenže jejich pří
chod zdržují mnozi starci, slepci a děti
mezi nimi se nalézající. Vida tedy, že
s příchodem otálejí, _šel jsem sám jim
naproti.

Provázen dvěma příslušníky naší
missie a maje zásobu rozličných drob
ných věcí na rozdání, vydal jsem se na
cestu na stanici Neposkvrněného Početí
a i'iásledujícího dne jsem v cestě pokra
čoval, domnívaje se, že mi bude ještě
hodný kus cesty uraziti, dříve nežli se
s Indiány střetnu. Ale proti všemu na
dání sešli jsme se již asi za hodinu.
Nelze vypsati, jak blahodárně na ně
působilo, když mne spatřili jedoucího

, na pěkném komoni a majícího po obou
stranách dva Indiány, rovněž na koni.
Svou radost dávali na jevo jásavymi
výkřiky. Nejvíce však mne překvapilo
a mile dojalo, že divoši, kteří mne tento
kráte ponejprv viděli, s velkou důvěrou
mne mým jménem oslovovali.



.Ie obyčejem Indiánů, že na svých
pochodech táhnou jenom v jedné řadě.
Kdyby jich bylo sebe více a cesta sebe
širší, jezdí nebo kráčejí druh za druhem,
čili jak říkáme husím chodem. Tak se
stalo, že ti, kteří nás první viděli, na
řady za sebou následující volali: »Otec
Jon je tu!<<Divil jsem se, že jich tolik přišlo
a připomenul jsem, že jsem pouze pro
čtyry nebo pět byl vzkázal. Odpověděli, 3
že přišli všichni, ježto doma již nemají
ani čeho jisti ani čím se odívati. A sku—
tečně bylo na vyzáblých postavách viděti,
že trpí nouzi, a také oděv jejich samé cáry.

Zastavil jsem je tedy, oddělil jsem
muže a ženy, hochy a dívky a spočítal
jsem je. Bylo jich 82. Rozdělil jsem mezi
ně, co jsem měl sscbou. Byli plni radosti.
Potom pozval jsem je, aby se odebrali
se mnou na naši stanici, tam že jim dám
zase jiné pěkné věci. Po jejich přání
postavil jsem se v čelo průvodu a jako
nějaký pohlavár vedl jsem Indiány za
sebou. Na stanici dal jim P. Salvetto jisti.
Někteří, kteří byli své rodiny nechali doma,
vrátili se zatím, aby je též přivedli.

Tak obdržela naše křesťanská osada
značný přírůstek a s vyučováním nových
osadníků byl ihned učiněn začátek. Nás
práce ta nadmíru těší; vždyť jsou to
duše, které nám posílá Bůh sám. Ovšem
přibylo nám zároveň přes sto lidí, které
je třeba živíti. Avšak Deus providebít
— Bůh se postará! Božská prozřetelnost
je veliká a milosrdných, dobročinných
duší nebude se téže nedostávati.

Ostatně jeví i brazilská republika,
v jejížto žilách, i po rozluce od katolické
církve, ještě aspoň kapka krve této matky
národů zůstala, velký zájem na křesťan—
sko-vzdělavatelské činností statečných
Salesiánů a věnuje jim s_vou blahovůli
a pozornost. Vojenská posádka, jejížto
úkolem jest, missii & pokojné obyvatel—
stvo proti vpádům divokých Indiánů
chrániti, vede si velmi zdrženlivě a šetrně,
snaží se s divokými syny pouště navázati
přátelské styky a vystupuje proti nim
nepřátelsky jen tehdy, když toho nanejvýš
třeba, & potom, pokud možná, bez pro—
lévání krve.

Xll. Neděle v křesťanské osadě, čínské.

»Přál bych váma píše missionář P.
Doherty ze Zi-ka-wei v Cíně, »abyste
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jednou viděli, jak náš dobrý čínský lid'
venkovský slaví neděli. Našim křesťanům

] jest; aby zavšas došli na mši sv., často
*'20—1-50anglických mil uraziti. Vypravují

se proto na cestuden nebo dva dní před
nedělí. Ve skupinách 0 30—100 osobách
viděti je, kterak po cestách zpravidla
nesehůdných spěchají do chrámu Páně.

i V sobotu odpoledne mezi 1—2 hodinou
docházejí první" zástupy. Hned po svém
příchodu dostavují se k missionářovi, aby
ho pozdravili, při čemž podle domácího
obyčeje se vrhají na _zema čelem země
se dotýkají. Každá skupina, přicházející
z některé větší vesnice, má svého kate
chistu včele. Od katechistů dovídá se
missionář každou sobotu, jak která obec
ve víře a křesťanském životě prospívá.

Tak jest missionář celý večer za—
městnán tím, že příchozí vítá a jejich
výpověď slyší. Obyčejně chodí pozdě
spát, bavíce se spolu třebas do půl noci.
Když se konečně ubírají na odpočinek,
léhají si tam, kam se jim namane: ve
škole, v kůlni, ve stáji, anebo, když je
počasí příznivé, i pod širým nebem. llrst
slámy jim za lůžko dostačí.

O pěti hodinách ráno zazní zvon.
Věřící shromažďují se v kostele a svatá
zpověď začíná. 0 půl šesté koná še spo
lečně ranní modlitba. Potom následuje
odříkávání, vlastně zpívání katechismu
neobvyklým u nás způsobem: »Kdo tě
stvořil?-<<zpívají na jedné straně ženy,
a mužové na druhé straně odpovídají:
»Bůh tě stvořilqa —- »Kolik je Bohů?<<
zpívá jedna strana. »Jeden toliko Bůh
jest,<<odpovídá jí strana druhá. Takovým
způsobem probere se v několika nedělích
celý katechismus a vštípí se věřícímpevně
do paměti. Při mši svaté, která začíná 0
7 hodinách, zpívají se i modlitby společně.

Je—linědy kostel pro všecky příchozí
příliš malý, zbuduje se rychle oltář venku.
Při kázání se'dí posluchači na zemi. .Po
mši sv. odcházejí z kostela mužové a
ženy, kteří se byli v předvečer uvítání
nezúčastnili, aby, co' včera obmeškali,
dnes nahradili. Missionář se jich na všelico
vyptává, na př. jak sejim daří, zda své
náboženské povinnosti konají atd., a po
dle daných odpovědí je buďto chválí
nebo kárá.

Po snídani seřadí se všichni I'arníci
a vedení podle okresů svými katechisty,
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loučí se zástup za zástupem s milova
ným svým duchovním otcem. Tento druhý
pozdrav děje se tehdy, když byli přistou
pili ke stolu Páně, a má za účel missio
naři poděkovati. Loučení trvá často 3
až 4 hodiny. Teprv mezi 2—»3hodinou
může missionář poobědvatí. Ale ani po
tom nemá jcštč pokoje. Celý večer a
často dlouho ,do noci trvají návštěvy.

Všem, kteří mu mají něco řící, své těžko
sti přednesli, jej o radu se tázatí, po—
přává missionář ochotně sluchu.

Zde máteaspoň malý pojem o zdej
ším dobrém lidu a o životě, jaký vede.
Zajisté zasluhuje toho, aby missionář
k vůli němu a pro jeho spásu se na
máhal a oběti přinášel.<<

Olomouc. Do kostela svatého Mořice
v Olomouci bylo dáno nové okno, jež umě
leckým obrazem opatřil a zhotovil ústav
Mayerův v Mnichově. V životní velikosti
je tu vyobrazen výjev, kterak 2, prosince
1848 dosedl na trůn v Olomouci císař
František Josef I. Všech osob při výjevu
tomto přítomných je 14. Okno bude vzne
šenou ozdobou tohoto kostela.

Práce redemptoristů za rok 1907.
Provincie pražská našich OO. redemptoristů
čítá 7 klášterů, a sice v Praze, v Července
u Olomouce, na Svaté Hoře u Příbrami,
v Obořišti, v Bilsku, v Brně a v Plzni.
S provincií touto je spojena. polská, která
má 5 klášterů, čtyři v našem rakouském
Polsku a jeden ve Varšavě. Klášter v Plzni,
v němž jsou 2 kněží a 3 bratří byl zřízen
roku 1907; je ho tu .co nejvíce potřebí,
neboť má Plzeň na 80 tisíc katolického
obyvatelstva, pro něž jest jedna fara a
klášter františkánský. Na říšském předměstí
byl zakoupen Wankův dvorec a započato

.se stavbou kostela i kláštera. Že potřebí
je kláštera tohoto, o tom nikdo nepochybuje.
Za půl roku přistoupilo tu 11redemptoristů
1020 osob ku sv. přijímání. V Praze bylo
v jejich kostele během roku 1907 uděleno
51.321 osobám sv. přijímání, na Sv. Hoře
73.400, v Brně 55,432. Na Svatou Horu

_přibylo téhož roku 207 procesí s 59 780
poutníky.
594, 299 cizích kněží sloužilo tam mši ,'
svatou. V Obořišti studovalo 6 bohoslovců
IV., 2 Hl., 4 II., 5 1. ročník bohosloví,
6 čekatelů studovalo VIII.,

Kázaní bylo v tomto kostelei

3 VI_I. třídu *
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gymnasiální. V Července studovalo 39
mladíků a. připravovalo se ku přijetí do
řádu redemptoristů. Pražští redemptoristé
uspořádali na. 11 místech sv missie, při
nichž přistoupilo 32. 724 osob _ku stolu.
Páně, z Červenky na 19 místech 37. 569,
ze Svaté Hory na 13 místech 30 305. Za
jisté utěšená a blahodárná práce.

Je to možná? v Čechách jest na
3700 sborů hasičských. Ústřední jejich
spolek rozkázal, že nesmí se hasiči nikde
súčastniti církevních slavností. Proti tomuto
rozhodnutí prý protestovalo jen 25 sborů.
Je to možná, že by všechny ostatní sou
hlasíly?

Nenávist až za hrob. BlízkoOseku
v Čechách zemřel v lednu dělník. Jeho
přátelé dali mu zhotoviti rakev, tu dali
úplně na červeno natříti a v ní nesli ne—
božtíka ke hrobu. Jest úplně jisto, že si
toho mrtvý nepřál, a pozůstalí též nebyli
tím potěšeni Dobře podotkl kdosi: Záleží-li
rudým soudruhům tolik na červené barvě,
ať se oblečou celí ďo červené a třeba na
věsí na sebe zvonečkův a běhají tak po
světě. Nikdo by jim nezáviděl této jejich
bláznivosti, ale mrtvých aťnechají na pokoji.

Z řeči sv. Otce. Svatý Otec Pius X.
promluvil při kongregaci ku zjištění zázraků
blahosl. Klementa Dvořáka (Hofbauera) mezi
jiným tato pozoruhodná slova: „Bůh jest
vypuzen ze shromáždění, ze škol, z rodin,
ano z celé společnosti. Tato myslí, že jí
není třeba. nějakého poručnictví, nějaké
výchovy, nějakého vedení. Mládež vychovává
k nevěře a nestydatý tisk dělá si úšklebky



z těch, kteří zachovávají přikázaní Boží,
která jsou nazývána zbytky pověry. Pak
nedivno, že jsou pronásledováni kněží a.
bráněno projevům náboženským. Společnost
lidská je-zachvácena malomecenstvím nevěry.

Jak se lže. Stát francouzký dělá
inventáře v kostelích a tu uveřejňuje, že
prý bylo nalezeno 5 těl, 6 hlav, 17 ramen
sv. Ondřeje, 3 _těla, 2 hlavy sv. Barbory,
30 těl sv. Jiří, 20 těl, 26 hlav sv. Julíany,
30 těl ev. Panliána atd. Ale jedná. se tu
o malé částečky ostatků, které jsou uscho
vány ve schránkách, majících podobu těla,
hlavy, ruky atd. Relikviáře tyto jsou buď
z vosku, anebo stříbra a zlata. Z toho
soudili úředníci státní buď z nevědomosti
anebo zúmyslně, že jsou celé původní hlavy,
těla, údy ve zmíněných relikviářích.

Jak rozuměl Karliček vývojové
theorii. Berlíňan Lehmann vyšel si na pro
cházku do zoologické zahrady se synáčkem
Karlíkem, aby mu ukázal živá zvířata.
Chlapce zajímala. nejvíce klec, v níž byly
opice. Nechtěl se od nich hnouti a pořád
se vyptával: „Tatínkm co je tohle za zvíře?“
„Orang—utang,“ poučuje otec, „největší
opice.“ — „Tatínku, je to pravda, že po
cházíme od opice? Pan _učitel to vykládal.“
„V jistém smyslu měl pravdu,“ dí otec,
„opice je ze všech zvířat člověku co do
podoby nejbližší. Řadou přeměn vyvinul se
z opice člověk.“ — „A tak,“ žvatlá Kar—
líček, „náš dědeček byl opice?“ — „Hloupý
kluku, kdo pak ti to řekl? Ty proměny
děly se po celá tisíciletí, člověk stával se
pořád dokonalejším, až dospěl na nynější
stupeň vývoje.“ — „Aha, už vím, otče. ..
Ty jsi...“ — „Co jsem? Mluví“ -— „Ty
jsi menší opice než byl dědeček, ale větší
než já.“ Povídají děti pravdu?

Modlitební kniha arcikněžny Isabelly.
V zimě byla arcikněžna Isabella delší dobu
na Slovensku v Tatra-Fůredu. Jednou zpo
zorovala, že ztratila modlitební knihu. Když
ji hledali, přihlásil se inženýr Dr. Simony,
odevzdal ji arcikněžně se slovy, že ji našel
na chodbě. Děkovala mu řkouc: „Byla
bych přenešíastná, kdybych tuto mně pře—
drahou knihu ztratila. Dostala jsem ji darem
od Jeho Veličenstva našeho císaře, který
jest v knize také vlastnoručně podepsán “

Katolická universita v Japonsku.
Již jednou jsme se zde zmínili, že povolala
vláda. japonská z Evropy do Tokia. jesuity
s prosbou, aby tam zřídili a převzali správu
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nově zřízené university. Tato byla 1. října
1908 slavně otevřena za přítomnosti všech
náčelníků státních úřadův. Universita za
ložili a dále říditi budou jesuité. Universita
již nyní předčí americké a vědychtiví Japonci
nebudou nadále nuceni jezditi k vůli vyšším
studiím do Ameriky.

Vyznamenaný jesuita. V Madridě
byl před lety nejproslulejším kazatelem
jesuita P. Coloma. Protože však některým
se nelíbil, bylo uznáno za dobré, aby nechal
další této činnosti. Tu obral si známý tento
muž péro za své působiště,začal psáti román
po románu, povídku po povídce a jest nyní
hledaným spisovatelem. Nedávno dostalo se
mu velikého uznání; španělská akademie
věd v Madridě jmenovala ho svým členem.

Lovaň a Plzeň. V Lovani, katolickém
městě belgickém, jest na 45.000 obyvatel.
Katolická tamější universita o 5 fakultách
čítá přes 2000 studujících. V městě tomto
zakládají hlavně k vůli universitě piaristé
novou kollej. Dle Herderova Katolického
slovníku je tam již 36 klášterů mužských
a ženských, je tedy tento nový 37. V Plzni
jest nyní 80.000 obyvatelův a je tam jedna
fara, jeden mužský & dva ženské kláštery.

Katolická universita v Dublině.
Po 300 let domáhají se Irové katolické
university. Teprve nyní podařilo se jim,
že jim vláda zřídí katolickou universitu
v Dublíně,která. budeletos vříjnu slavnostně
otevřena.

Náboženská svoboda ve Francii.“
Pět důstojníků posádky \?Laoně, plukovník,
dva podplukovnící, major a setník byli dání
z trestu do příkaznosti nebo přeložení,
protože se súča'stnili několika schůzí a cír
kevních slavností, sjezdu katolické mládeže
v departementu Aisne, na nichž došlo
k ostrým projevům proti vládě a republice.
V Laoně je posádkou 29. dělostřelecký pluk.

Souboje ubývá. PrincAlfonsBourbon
ský, první president protisoubojového hnutí,
píše, že až nápadně ve všech skoro státech
ubývá. souboje. Na př._v rakousko-uherské
říši bylo, co vydány byly nové protisoubo
jové zákony, jimi zabráněno během jednoho
roku více než 300 soubojům. Podobný zjev
lze pozorovati ve Španělsku a. v Italii.
V Italii zařizují všichni lékaři vojenští i
civilní spolek a se zavazují, že nikdo z nich
nesúčastní se jako lékař žádného souboje.
Nejvíce soubojů jest prý poměrně v Uhrách
a v Polsku.



Šetrný host. v Celle, malé obci
v Krajině kyla svatba. V kostele mezi
mší svatou omdlel najednou jeden z pí'í
tomných hostí svatebních. Vynesli' ho ven
a dlouho trvalo, než ho vzkřísili kživotu.
Když se vzpamatoval a vyptávali se ho
soucitně, z čeho se mu to asi stalo, vy
právěl, že již po celé dva dny nevzal
pranic do úst, aby všeho při svatební
hostině mohl pořádně užíti.

Učený dominikán. V Paříži jest
akademie věd, jejímiž členy stanou se nej
větší učenci z Francie.Nedávno byl jmenován
členem této společnosti kněz dominikán
P. Scheil rodilý z Lotrinska, nyní snad
největší znatel assyriologie z celé Evropy.
První pozornost obrátil na sebe roku 1889,
když vydal první větší odborný spis. Od
roku 1895 jest professorem na pařížské
universitě.

Kázaní & průsvitnými obrazy.
V garnisoním kostele v Berlíně bylo před
vánocemi v neděli večer kánaní, k němuž
byl náramný nával. Přezpívala se vánoční
píseň a pak se ukazovalo 27 průsvitných
obrazů dle nejznamenitějších mistrů, jako
Pastýřové betlemští od Defreggera. Dvanácti
letý Ježíš v chrámě od Rembrandta a jiné.
Protestantský pastor obrazy vysvětloval a
též v přiměřených místech spol'uúčinkOVala
hudba jakož i pěvecký sbor dětský i do
spělých. Všechny listy berlínské mluvily
o tomto kázání s obrázky velmi pochvalně
a chválily pastorův výborný nápad.

Svítá. V Anglii byl podán nedávno
návrh zákona na úplnou rovnost katolíků
s Anglikány. Též podán návrh na odstra
nění zákazu pobytu pro řeholníky a na
bývání majetku v Anglii, dále na změnu
korunovační přísahy, při níž má. býti vy
necháno anglikánské rouhání článkům ka—
tolickým, dále mají býti všechny úřady
i nejvyšší stejně přístupny katolíkům, jako
jiným vyznáním. Katolíkům jediným byly
zakázány. Že předloha má velkou naději
na uzakonění, ukazuje první hlasování ve
sněmovně, při němž bylo pro 223 a proti
jen 48 hlasů!

"Smíšená manželství. Roku 1905 bylo
v Prusko uzavřeno 169.200 manželství mezi
evandělickými ženíchy a římsko-katolickými
nevěstami a'190.785 manželství, kdež ne
věsta byla evandělička a ženich katolík.
Všech smíšených manželství bylo tedy
380.594; ze sta bylo 4461 nevěst kato—
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líček a 5034 evanděliček. Počet smíšených
manželství stále stoupá; roku 1885 bylo
z tisíce uzavřených sňatků 49 74, roku
1890 5197, roku 1895 5328, roku 1900
5608 a roku 1905 5824 smíšených. Roku
1905 narodilo se z evandělických otcův a
katolických manželek v Prusku 193.010
evandělických a 160.089 katolických dětí;
z manželství katol. otcův a evandělických
matek narodilo se roku 1905 161.866
katolických a 230.855 evandělických dětí.
Ze všech z těchto smíšených manželství
narozených dětí připadlo katolíkům 321.955
& evandělíkům 423.865. evandělíci mají
tedy převahu 101.910 hlav. I tato převaha
stále stoupá; roku 1885 obnášela 37.000,
roku 1895 68.299 a roku 1900 87.349.
V Prusku je ze smíšených manželství 570/o
dětí křtěn—opo evandělicku, 430/0 po kato
licku. V celé německé říši připadne 600/()
dětí ze smíšeného manželství evandělíkům
a 400/0 katolíkům. Tu viděti statisticky,
jak zhoubná jsou smíšená manželství.

Manželské rozluky v Americe.
Rozluk manželských v Americe až úžasně
přibývá. Před 40 lety čítalo se jich v se
verní Americe ročně 10.000, nyní jest jich
však ročně 60.000 a stále jich přibývá..
Nyní jest v Americe jedna rozluka na
deset manželství. Rozluky tyto týkají se
hlavně kruhů vyšších, protože v nižších
jsou Velikou vzácností. Chudí manželé na
učí se spíše snášeti nežli manželé v pře
pychu, kdež jsou příliš pohodlni, než aby
snášel jeden druhého křehkosti. Kritickým
rokem manželství v Americe jest pátý rok.
Přetrvá—li pět roků, pak lze doufati, že
manželství bude trvat i dále. Do pěti let
jest nejvíce rozvodů. President Roosevelt
nazval rozluky tyto samovraždou národa,
čímž se málo zavděčil míliardářům.

Katolíci v britské říši. Počátkem
roku 1909 bylo v Anglii se Škotskem
2,190000, v Irsku 3.310 000, v Gibraltaru
a na Maltě 2,150.000, v Asii 2.810.000,
v Australii, na okolních ostrOvech a jinde
1093.000. Arcibiskupů je 13, biskupů
108. apoštolských vikář-ii34 a apoštolských
prefektů 12.

Biskupská visitace v Sibiři. Ne
dávno byl v Rusku jmenován arcibiskupem
v Mohylevu, který sídlí v Petrohradě, Msg.
Wlinkowski. Je zároveň primasem všech
biskupství v celém Rusku. Umínil si, že
pojede do Sibiře, aby visitoval tamější



katolické fary a kostely. Doposud nebylo
v Sibiři žádné podobné visitace; je tam
asi na. 60.000 katolíků. hlavně bývalých
vyhnanců polských, kteří žijí roztroušeně
po městech.

Katolický francouzský denník. Ve
Francii jest nyní nejrozšířenějším denníkem
„La. Croix“ (Kříž), který vychází denně ve
200.000 výtiscích. Druhý katolický denník
jest „Univers“.

Pravé štěstí. Biskup Keppler,znamenitý
německý spisovatel, píše v jednom ze svých
spisů: „Co je štěstí? _Jinéučiniti šťastnýmí.
Co jest radost? Jiným radost způsobiti.“
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Universita v Japonsku. V Japonsku
bude zřízena katolická universita, kterou
řiditi budou jesuite, kteří mají již od
dob svatého Františka Xaverského velké
zásluhy o rozšíření křesťanství v této
zemi. Jenerál jesuitský vybral a ustanovil
již učence z řádu, kteří se co nejdříve
odeberou do Japonska. Zároveň s tímto
ústavem bude pořízeno též vyšší učeliště
pro dívky japonské, jehož řízení svěřeno
dámám božského Srdce Páně, které byly
vybrány z domů v Australii, Irsku a
Anglii. Bůh žehnej těmto domům, by
přinesly ovoce.

' '
Každodenní svaté přijímaní.

(Hlavní úmysl)

estiť vroucným přáním církve sv. vůbec a jmenovitě nyní panujícího otce
Pia X., aby věřící co nejčastěji, možno—lí některým zbožným, každodenně
přijímali nejsv. Svátost oltářní, čímž by láska ke svátostnému Spasiteli více
se vzmáhala a život křesťanký se vzpružil jako za dob prvních křesťanů.
Právě nyní, kdy sv. svátosti se opouštějí a zapovrhují, mají horliví křestané

s tím větší uctivostí je přijímati a tím dosti činiti za všecku nedbalost vlažných
a lenivých duší. Naříká se všeobecně na úpadek sv. víry, na úpadek křesťanských
mravů, na mizení ducha křesťanského z rodin, nuže tu třeba hledati spásy a zá—
chrany u toho, jenž přislíbil nám pomoc svou, řka: »Aj, já s vámi jsem po
všechny dny až do s_konání světa<<. A je s námi Ježiš Kristusv nejsvětější
Svátosti oltářní; přijímáme—liji hodně, tu v nás přebývá s milostí svou, dokud jej
hříchem těžkým nezapudíme. Jestliže jsme ztratili Ježíše, neustaňme ho hledati
pokáním dle slov Isaiáše proroka: »Hledejte Hospodina, dokavadž může nalezen
býti, vzývejte ho, dokud blízko jesta. (55. B.). Hledej Ježíše tam, kde jej Panna
Maria a sv. Josef nalezli, ve chrámě. Nikde ve světě jej nenaleznaš tak jistě jako
ve chrámě, v nejsv. Svátosti oltářní, v níž se za pokrm dává duším našim. Hledej
Ježíše u stolu Páně i když jsi se nevzdálil od něho, vyhledávej jej pilně každo
denně, přijmi jej a vstoupí Syn Boží až do duše tvé a bude v srdci tvém kralovati
a přebývati v tobě se svou milostí. Cestu, po které Pána nalezneš a k němu přijdeš,
jest cesta pokory, kajicnosti, pokání a čistota svědomí. O toto máme nejvíce dbáti,
abychom denně ne-li skutečně, tedy duchovně Pána do srdce přijmouti mohli.

iste svědomí mítijest aspoň bez těžkého hříchu býti; neboť jen těžkým
smrtelným hříchem ztrácíme milost a přátelství Boží. Již pomýšlení na Pána Ježíše,
jehož chceme přijmouti, nutí nás, abychom na sebe pozorný-mi byli, bychom své
myšlenky, žádosti, řeči i skutky ustavičně na úzdě drželi a vždy 11 přítomnosti
Boží chodili. Než časté sv'.přijímání chrání-netoliko před budoucími úhonami, ale
také očišťuje víc a více duši odhříchů všedních. Přijímajíee často nebo denně,
nebo přes den nejsv. Svátost, dáváme na sebe bedlivěcpozor, abychom i všedních
hříchů co možno se varovali, jednu chybu po druhé odkládali, své náklonosti zle
více přemáhali, v dobrém více se cvičili a “tím více hodnými se stali nevýslovné
milosti sv. přijímání. Proto nápomjná sv. Aguslin: »Tak žij, abys denně
mohl přijímati tělo Páněfa (Iinilto sv. Alois,jiní svatí a'svaté, a dospěli
tak k nevídané dokonalosti a svatosti života. Ježíš, milovník duší, sílil je, těšil je,
& chránil je. Právě proto, že nás miluje, zůstává s námi Pán Ježíš v nejsvětější
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Svátosti, ano láska jeho vede jej tak daleko, že dává se i za pokrm duši naší &
to ne někdy, ale chce každodenně s duší naší se spojiti, ji sytiti tělem svým a
krví svou. »Rozkoš má jest býti se syny lídskými<<.

Toťpřesvatéhody, k nimžvsechnyzve volaje: »Pojdte ke mně všichni
kteří pracujete &obtíženi jste a já občerstvím vás a naleznete
pokoj duším svým<<. Kdo však chce těchto svatých hodů okusiti, zkusíž, dle
sv. Pavla, sám sebe člověk atak ztoho chleba jez a z kalicha pij.
Nebo kdo jí a pije nehodné, odsouzení sobě jí a pije, jelikož ne
rozsuzuje těla Pán ě. (1 Kor.). Proto třeba tomu, kdož si vědom jest těžkého
hříchu očistiti se ve svátosti pokání, kdo nemá těžkého hříchu na sobě, musí
vzbuditi aspoň dokonalou lítost nad všemi chybami svými spevným předsevzetím
chybu jednu po druhé odkládati, ve ctnostech prospívati. K tomu právě napomáhá
časté nebo denní přijímání. Že první křesťané byli skoro všichni svatými, bylo časté
nebo denní sv. přijímání příčinou. Sv. Aleši byla nejsv. Svátost oltářní každo—
denním pokrmem, v ní nalézal útěchu ve strastech svých, sílu v boji a zápasu,
ladost a rozkoš nebeskou. Hrabě sv. Eleazar chodil ke stolu Páně několikrát za
týden. Ve sv. přijímání nalézal největší radosti a útěchy. >>Nevím<<,pravil jednou
své choti, »aby bylo rozkoše podobné té rozkoši, již u stolu Páně pocitujia. Ovšem
třeba těm zbožným osobám, které by chtěly vícekrát v týdnu jíti ke sv. přijímání,
souhlasu a dovolení zpovědníkova, nebo duchovního správce, který může posoudit,
zda kdo hoden jest takové milosti. Nevýslovná byla nábožnost sv. Marie Magdaieny
z Pazzis k nejsv. Svátosti oltářní a když touha ji v mladistvé duši její po večeři
Páně rozpalovala ode dne ke dni, povolil jí kněz v 16. roku ponejprv k stolu
Páně přistoupiti. Takovýmito příklady svatých a světic Božích povzbuzeni láskou
Ježíše Krista pohnutí snažme se takový život vésti, bychom hodnými se stali každo—
denně přijímati Spasitele svého v nejsv. Svátosti oltářní.

Boží Beránku, —vc svatostánku, —nejmilejší Ježíši, —s námi obcuješ, - k svým
nás hodům zveš, - dobrý Ježíši, - lásko nejvyšší ! - Ty nás z milosti, - sytíš v svátosti,
- nejmilejší Ježíši! —Rač i v nebi dat, - Tebe požívat, - dobrý Ježíši, - lásko nejvyšší!

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vši 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 Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
časté ba denni sv. přijímání nejsv. Svátosti, a na všechnyúmysly,_ježdopo
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, říší rakouskou, vlast naši a národ náš česko
slovanský! Ú sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp 300 dní. Pius IX. 18525)
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:Podporovati časté svaté přijímání.
Úmysl v červenci: Panovníci a státníci.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Otcové naši, svatí apoštolové, jejicbžto jména. slaví národ vděčný ——neopouštějte nikdy svého
pole, by vaše setba zrála. ve plod věčný, at na. ni rosa požehnání kane, dědictví otců zaehovej

nám Pane! (Píseň velehradská.)

—=— Dravci

3M dávno odzvonilo klekáni,vše se ponořilo v spánek,
než přec jest stále slyšet sténáni,
zde kdos sobě zpravil stánek.

Ach, to jen poutník jakýs chudý,
který hledá štěstí v tobě, světe,
() jaký to chudák nebohý,
neb zde žádná růže proň nekvete.

Než on stále ještě doufal,
že najde, po čem duše touží,
putuje, by si nezoufal,
však marně — Vždy jej žízeň souží.

Své vlastní domoviny vzdálen,
spěchá dále mezi lid,

až i zde se octnul — omámen,
a přec nemá v srdci klid.

Oko jeho nepokojně těká,
na těle i duchu vysílen;
všeho se již nebohý jen leká,
už pak pozná, že jest omýlen.

Ač v středu krásy tvé. () přirodo,
hlavu v lůno již byl sklonil,
nekochá se tebou, světovládo,
jeho vzhled se zakubonil.

-' :-=.:.:: ;:

vlast. 5——

Podivný výraz jeho obličeje,
v němž se vráska k vrásce řadí,

věští, že se zvláštního cos děje,
než schází, jenž vždy dobře radí.

Však hle! jak náhle chud'as tento zírá
v nedohlednou nebes výšinu,
ba i ruce již i ku modlitbě spíná,
též ret míří v onu končiuu.

Opět jiný obraz před oči se staví,
ticho se již všudy prostřelo,
i ten ,poutnik zdá se zcela býti zdravý,
pouto spánku jej v síť zastřelo.

Libý úsměv kolem rtů se jemu vine,
blaženost se v obličeji jevi,
výsledek modlitby, jež cíle nemine,
přelaskavá slova Pán. mu pravi:

Nermut' se, milý synu můj,
& VěZ, že vyslyšena prosba tvá,

vždyť já jsem. drahý poklad tvůj,
vše ostatní jen kluzkou cestu má.

I k vůli tobě jsem do domu svého spěl,
bych odpočinek připravil ti nový,
který zasloužil's, an jsi po mých cestách jel,
nuž vejdi, kde již z otců tvých jest mnohý.

J crony'm Havel.
%
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lla slavnost apoštolů slovanských
a věrověstců našich svatých Cyrilla a methoděje.

O přátelství.

! nejvýznačnějších a nejdůle—
, , žitějších svátků nejen měsíce
" %července, nýbržícelého roku

_g_í církevního je pro nás a země
' * slovanské památka svatých

apoštolů našich Cyrilla a Methoděje. Na
milé naší Moravěnce slaví se svátek ten
již od dob'nepamětných, a byl v době
novější přeložen z doby jarní (v měsíci
březnu) na 5. července. V nejnovější době
slavi sevpamátka sv. Cyrilla a Methoděje
také v Cechách jako zasvěcený svátek
na druhou neděli v červenci.

Přívětívý obrázek sv. patronů našich
vídáváme častějiv křesťanských příbytcích,
svatyních, kapličkách, podél cest a jinde.
Zobrazuje se obyčejně se svatým křížem
uprostřed, podle něhož stojí na jedné
straně sv. Cyrill, po druhé sv. Methoděj.
Bratrsky stáli k sobě svatí věrověstové
naši, jsouce pravými bratry nejen dle
krve, nýbrž 1 dle ducha, smýšlení a
jednání. Dílo jejich kromě požehnání
Božího dojista valně zkvetlo a podařilo
se také bratrskou jejich svornosti a láskou.

Kéž by bratrská tato shoda, jejíž
překrásný vzor podali nám svatí bratří
Cyrill a Methoděj, i mezi námi vždy byla!
Zvláště v době naší je třeba svornosti
všech lidí dobré vůle; abychom i my
dle sil svých k tomu přispívali, budeme
dnes rozjímatí o křesťanském přá—
telství, a sice otom: 1. v čem z'á
leží, 2. kterak se jeví. Kéž naši sv.
bratří žehnají tomuto našemu počínání.

*

1. Přátelstvím nazýváme
upřímné,láskyplně sblížení duší
spřízněných, aby navzájem si
sdílely své šlechetné myšlenky,
úmysly, snahy, v dobrém se na—

, vzájem posilovaly & podporovaly—
* ve štěstí i neštěstí. Jako svatí apo—

štolové naši Cyrill a Methoděj jsou nám
nejkrásnějšími vzory upřímneho přátelství,
tak kříž, který na obrazích jejich upro
střed spatřujeme, připomíná všem, že
přátelství mezi křesťany nelze jinak
zbudovatinež na pevném základě
křesťanském. Osvědčenými těmito zá
klady křesťanského přátelství jest kře—
sťanská naše víra a křestanská
láska.

Křesťanská víra učí nás, že
jsme všichni synové dobrotivěho Boha
Otce na nebesích, jehož pečlivé oko
starostlivě bdí nad námi. Tatáž víra učí
nás, že jsme vykoupení drahocennou krví
Syna Božího, Pána a Spasitele Ježíše
Kristaa posvěcení milostí Ducha svatého.
Proto jsme vespolek bratřími, .hlavním
účelem nás všech jest: sláva Boží a
sláva naší nesmrtelné duše. Neboť všichni
bez rozdílu jsme stvořeni dle obrazu a
podobenství Boha nebeského a duše naše
má jedenkrát účastna býti nepomíjející
slávy věčné.

Křesťanská láska velí nám milo
vati bližního svého jako sebe samého.
Jest spolu s křesťanskou vírou proto
pevným základem upřímného přátelství,
poněvadž posvěcuje něžné pouto lásky,
které nás víže k příteli mocněji než ku
komukoliv jinému. Jestít upřímné přá
telství jakýmsi stupněm vroucí křesťanské
lásky. Křesťané. kteří navzájem se ná—
vidějí, nepronásleduji, nečiní si příkoří,
nýbrž jen dobře si konají, pomáhají,
maji v srdci upřímnou lásku křesťanskou,
nejsou však proto ještě přátelí. Najdou-lí
se však duše spřízněné, které pevnějším
a útlejším poutem, vyrůstajícím z kře
sťanské lásky, se sjednocují, jsouce jedné
mysli, jednoho srdce, a jedné duše, aby
pracovaly ke slávě Boží a ku spáse





své. nesmrtelné duše, tu povstává mezi
nimi křesťanské přátelství.

Pravdu tuto, že pravé přátelství jen
na základě náboženském mezi křesťany
se uzavřítí může, vštěpme sobě hluboko
v srdce své! Zvláště v době nynější ne
máme nikdy zapomínati na pravdu tu.
.lestiť doba naše po výtce spolčování se.
Každý spolek pak má za účel vzájemné
sdělení myšlenek a vzájemnou podporu.
Dojista spolky, které posledního úkolu
lidského slávy Boží & spásy duše —
nevylučují, mohou přinésti svým členům
mnohou výhodu. Jen že, bohužel za
kládá se v době naší přemnoho spolků,
které náboženství a křesťanství nejen
vylučují, nýbvrž jemu jsou zcela ne—
přátelskými. ltíká se sice, že spolky ty
ponechávají každému jeho přesvědčeni,
že náboženství je privátní záležitostí
jednotlivých členů. Vskutku však se vy—
hýbají spolky ty všude náboženským
obřadům, do kostela nikdy nevkročí,
ostentativně vzdalují se církevních prů—
vodů, při-shromážděních pak přímo i ne
přímobrojí seprotívířeaučení církevnímu.
Upřímný katolický křesťan nevstupuje
nikdy do spolků takových, ale přátelí se
toliko s lidmi přesvědčeni náboženského
a súčastní -se toliko těch spolků, které
nezaujímají nikterak stanoviska křesťan—
.ství nepřátelského.

2. Upřímně přátelství osvědčuje se
ve štěstí í neštěstí. Býti přítelem člověka,
jemuž přeje štěstí, není věcínesnadnou;
ale býti jeho přítelem pravým &upřímným,
to věru úloha ne právě snadná a vždy
milá. Ztracený syn měl, dokud vládl
podílem zděděným, přátel dosti, ale ani
jediný z nich nebyl přítelem pravým a
upřímným. Upřímný křesťan není naším
přítelem pouze proto, že jsme ve štěstí,
nemiluje snad našeho jmění, ale naši
nesmrtelnou duši. Proto upřímný přítel
varuje nás i ve štěstí, abychom ne- 3 . ,' ' 1 na dale.
zpyšněli, napomíná, abychom nespustíli
se z cesty ctnosti, povzbuzuje nás ku ?
dobrým skutkům a podnikům.
přátelství navádí nás, abychom ve štěstí
nepohrdali přítelem chudým, nestávali se
k němu bezohlednými, hrubými, tvrdošíjně
nevlídnými, nevynášeli se nikterak nad
něho. Rovněž rádi uposlechneme i ve
štěstí upřímně míněné rady věrného
přítele. . . »l'.áska trpělivá jest dobrotivá;

Pravé

l
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láska nezávidi, nečiní nic na chloubu
nenadýmá se, není ctižádostivá, . . všeckd
snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho
trpělivě čeká<<(1. Kor. FZ,/r_i). Hlavně
však poznává se cena přátelství v ne—
štěstí. Jestit' základem jeho upřímná
láska křesťanská, která nikdy nemá ustá
vati. »l.áska nikdy nevypadá<< (1. Kor.
13,8). Již staří pohané proto chválili
přátelství 'Pylada, poněvadž neopustil
přítele svého ()resta ani v nejhorším
nebezpečí, ba byl hotov život svůj Za
něho obětovati.

Vzorem upřímnýcl'í přátel, jichž ne
štěstí nerozdvojí, byli starým přátelé
Damon a Pythias. Jeden z nich byl od
tyrana Dionysa na Sicílii odsouzen k smrti.
Předstoupiv však před něho vyžádal si
třídenní lhůtu, aby směl dojíti do svého
domova uspořádat své záležitostí: »Pro
jistotu, že neuteču, zůstane tu ve vězení
můj přítel jako rukojmí; umře také za
mne, kdybych do ustanovené hodiny se
nevrátil.“ Dionys podivil se nemálo, když
přítel beze všeho zdráhání převzal ruko
jemství a dovolil odsouzenci odcestovati.
Uplynuly tři dní a nastával den, kdy
poprava měla se vykonatí. Nikdo ne
věřil, že odsouzenec dostojí slovu, jenom
přítel ve vězení zůstal klidným. _Sluhové
již již se chystali rukojmí odvéstí na po
praviště, když tu tento se dostavil a vy
dával se katanům. Tyran Dionys divil
se této věrnosti přátelské velice, a žádal
oba, aby přijali ho do spolku svého
jako třetího.

Jako příklad upřímného přátelství
uvádí Písmo svaté Davida & Jonathana.
Jonathan zůstal přítelem Davida i tehdy,
když přikvačilo na něho nebezpečí, ba
přimlouval se za něho ustavičně u svého
otce krále Saula, který jedenkráte při
takové příležitosti ve zlosti své mrštil
kopím po .lonathanovi samém. Nicméně
Jonathan zůstal Davidovi upřímně oddán

»K příteli věrnéinu žádného není,
přirovnání, a není hodné odváženi zlata
í stříbra proti dobrotě víry jeho. l'řitel
věrný je lékařství života a nesmrtelnosti:
a kteří se bojí Pána, naleznou hoc
(Sirach ('), 14- Hilti).

“<< * * .

Památná slavnost svatých naších
národních světců a po Bohu nejVČtŠlCh
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dobrodinců, sv. Cyrilla a Methoděje, dala
nám příležitost rozjímati o pravém přátel
ství. Dojista není pro nás látky časovější
a vhodnější nad rozjímání to. Neboť
jako Slované všichni, tak i my trpíme
v životě soukromém i veřejném mnoho
pro vzájemnou nesvornost. Ba říkají
mnozí, že nesvornost slovanská stala se
až příslovečnou.

Kéž by milý obrázek našich svatých
patronů, jak vídáme ho po vlastech
našich, ajak nosili ho máme v srdcích
svých, vždy nám připomínal upřímné
pravé přátelství, jež kvésti má mezi námi.
Pevným základem jeho jest zbožná víra
křesťanská s upřímnou láskou bratrskou,
která nepřestává ani ve štěstí, ani v ne

štěstí, nýbrž vždy je stejnou a vroucnou.
Var—ujmese přátelství a spolkův, které
nestojí ve stínu kříže Kristova, nedávejme
se nikdy k těm, kteří posvátný kříž, jenž
vštěpíli u nás svatí Cyrill a Methoděj,
ve falešných snahách svých usilují vy
vrátiti a ,zahladiti. Drahocenný kříž
Kristův, který oba svatí bratří objímají
stejnou láskou, spojuj i nás přátelstvím
pravým, které nekončí zde na zemi,
nýbrž překonává i smrt a trvá na věky.
Prosme zvláště sbožně Ducha sv., tohoto
velikého Ducha a Stvořitele lásky, aby
vlil do srdcí našich tu pravou, upřímnou,
nezištnou, obětavou, čistou lásku přátel
Skou “ bra'rSkou' Dr. Bud. Zhdnčl.ÉŠQĚ

Při měsíčk u.

Š nebe na zem měsíčektichounce se díval,
do světničky okénkem
mile na mě kýval.

Kolem něho hvězdičky
vesele si hrály,
na mě třpytným očinkem
též se zadívaly.

Dověz, milý měsíčku,
v tiché noční době,
jak bych se tam dostala
nejdříve as k tobě?

Rcete třpytně hvězdičky,
jaká cesta ona,

'aby mi jí neskryla
černých mraků clona?

Usmíval se měsíček,
vážně hlavou kýval,
s hvězdičkami vesele
do okna se díval.

Cesta ke mně daleká,
dceruško má milá,
která by tě dojista
notně unavila.

g,. -—%'+—< *: ever-r"-;..fývaj cer/3.75(.

Do obloze putují
od severu k jihu,
s lidské hrudi za noci
sejmu „každou tíhu.

Máš-li v srdci krutý žal,
svčř se mi s ním tiše,
odnesu jej s úsvitem
v nedohledné říše.

Máš-li v srdci radosti,
pověz mi je ještě,
a tak budeš, dívenko,
vědět o mé cestě. _

Usmíval se měsíček, 
hvězdičky se leskly,
a mé ruce do klínu
unaveně klesly.

Doklekla jsem před křížem,
modlila se tiše, '
jasný měsíc 5 hvězdami
spěli výš a výše.

Ulehla jsem — usnula —
překrásný sen snila,
že jsme s jasným měsíčkem
v jeho říši byla!

anríc Kadlddkovd.

)



Svátost svěcení kněžstva.
Novoswécencům.

»,katolického světa klene nad
hrobem hlavy apoštolů —
velkolepý chrám sv. Petra
v llímě. Stavba jeho není toliko
velkolepá, nýbrž také podivu

hodná. Nebot při tak ohromných roz
měrech, kterými chrám ten všecky ostatní
ve světě převyšuje, vidíme přece krásný
soulad všech části jeho, tak že se divák
nemůže dosti nabažiti pohledem, a čím
dále tím větším obdivem naplněn bývá.
A tento podivuhodný chrám kamenný
jest obrazem chrámu jiného, daleko
velikolepějšího a překrásnějšího, duchov
ního to chrámu milosti, které plynou ze
svatých svátostí.

Jako chrám svatOpetrský spočívá na
mohutnych pilířích, tak i chrám milostí
v církvi naší klene se sedmi mohutnými
pilíři, sedmero to svatých svátostí. .liž
na první pohled otvírá se nám tajemná
velebnost chrámu tohoto; pozorujeme-li
jej však důkladněji, tu teprve poznáváme“
jeho hloubku, výšku a rozsáhlost, které
jsou tak veliké, že jich ani postihnouti
nemůžeme.. Veru, velikolepé je to dílo,
dílo v pravdě božské! A co při tom nej
utěšenějšim jest, jest. vědomí, že znamenité
dilo toto zbudováno jest k naší potřebě,
k našemu prospěchu, naši spáse. A proto
jaký život žije ten, jenž v chrámě tomto
bydlí, život plný radostí duchovních,
plný pokoje, plný naděje! Budtež za to
Bohu diky! My \'šickni bydlíme v domě
tomto. Svatým křtem otevřely se brány
chrámu tohoto nám všem, aby duše naše

Hnejznamenitějším budm am ce- f
leho světa patří bez odporu ,

_ onen chrám, jenž se ve středu ]

očištěné vešly do něho. Sv. biřmováním
ohrazena byla duše naše kolkolem mo
hutnou zdí víry pevné a neochvějně, ve
svátosti pokání odvaluje se nám každý
kámen úrazu, hříchy to naše, které nám
vadí kráčeti chrámem timto, a ve Svátosti
oltářní Kristus sám, kámen to uhelný,
s milosti svou budovu tuto uzavírá, aby
duše naše sama byla plna Ducha svatého,
a tak chrámem Božím svatým. Tu na
oltáři duše lidské může ustavičně hořeti
věčné světlo lásky, jsouc bezpečně před
vichrem a bouři tohoto světa. A aby tato
svatá lampa milosti a lásky neshasla,
ustanovil Stavitel chrámu, božský náš
Spasitel za strážce této svatyně služeb—
níky své, kněze církve Páně.

Uprostřed víru světa na pevné skále
stojí církev Kristova plná duchovních
statkův a bohatá poklady božské pravdy
a božských milosti. A tyto poklady hlídali
a rozdávali, toť úkol rukou duchovních.
Veliký to zajisté “a zodpovědný úřad!
A proto i ti, které Bůh k úkolu tomu
volá, potřebují zvláštní pomOci a milosti,
a té se jim dostává ve svátosti svěcení
kněžstva. 'l'outo svátostí uvádí sám Spasitel
dělníky na vinici svou a opatřuje je
všemb potřebnými prostředky, aby ke cti
jeho a dobru a spáse oveček jeho, dle
vzoru jeho, jakožto nejlepšího pastýře,
pracovali, a tak chrám milosti ložich
udržovali, ano ku zvelebení jeho a roz
šířeni přispívali.

Povolání kněze je tedy rozšířeným
povoláním Ježíše Krista samého, ono
odnáší se k Bohu, k církvi a lidem.

Bylo to v nejdojemnějším okamžiku,
kdy Spasitel apoštoly své učinil kněžími,
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totiž při poslední večeři, kdy sám pro
měniv chléb v tělo své a víno v.krev
svou a moc jim dal i příkaz, aby totéž
činili na jeho památku. On učinil je
obětníky,' a obět přinášeti bylo vždy
zvláštním a výhradným právem i povin
ností kněží. Vstav pak z mrtvých,. udělil
Spasitel kněžím svým ještě jinou mnohou
a velikou právomoc, učiniv je zástupci
svými na zemi, slovy: »Jako mne poslal
Otec, tak_i já posílám vás“ (Jan 20, 21),
t. j. totéž poselství, tentýž úkol, který na
mne vložil Otec nebeský, ten vnáším
„nyní na vás. Jako byl Spasitel, Kristus
Pán s Otcem svým Bohem spojen, tak
chce, aby i služebníci jeho, jejž si vy
volil, kněží, spojeni byli s Bohem svazky
.nejdůvěrnějšími, nebot sám je pozvedl
k sobě, k sobě připoutal, přáteli svými
nazval. A čím jest člověk blíže 'l'omu,
v němž sídlí všeliká vznešenost, tím sám
stává se vznešenějším, neboť velebnost
panovníkova přechází i naty, kteří k němu
přistupují. A co učinil Kristus kněžím
svým? Oddělil je ode všeho ostatního
lidu, aby je tím úžeji s sebou spojil.

.liž okněžích starozákonních pravil
prorok: »Ze oddělil je Bůh israelský ode ,
všeho lidu a připojil sobě, aby posluho
vali jemu v službě stánku a stáli před
množstvím lidu &sloužili jemua (M.16,9.)
Cim více platí slova tato o kněžích novo
zákonních, které Spasitel sám oddělil a
ustanovil sdíleti s nimi pocty trůnu jeho
přislušící! Vždyť je zvolil za poslance
své a dal jim právo žádati úctu, která
náleží zástupcům Mocnáře nejvyššího.
Dobře a jasně to vysvítá ze slov Páně:
»Kdo vás slyší, mne slyší,'kdo vámi po
hrdá, mnou pohrdá.<< (líuk.10,16.) A co
jest úkolem poselství knězova vůči Bohu?
lllásati zákon Boží, Pána všeho míra,
hájiti jeho zájmy mezi lidem. zjednávati
úctu jménu jeho, jeho prospěch, jakožto
nejvyššího Pána zastávali. tak,aby se
vyplnilo slovo andělského zpěvu: »Sláva
na výsostech Bohula Jak vznešený to,
jak úctyhodný úkol! Kéž jest jaksi ochra
nitclem slávy a úcty Boží mezi lidmi,
vše má činiti, by sláva Boží rostla, vše
činiti, by urážky svatého jména odvraccl.
Nám připadá zakládati a upevňovati
panství Boží nad dušemi lidskými.

Proto jest kněz »člověk Božíc, jak
jej Oslovuje apoštol národů sv. Pavel,

píše k Timotheovi slova: »Ty pak člověče
Boží.: Kněz jest člověkem nejsvětější
Trojice Boží, jest veřejnýmjejím ctitelem,
člověk Boha Otce, aby mu přivedl dítky,
jež by přijal za své, aby je učil jemu
sloužiti &je připravoval na jeho králov
ství; jest člověkem Boha Syna, zvěsto—
vatelem jeho svatého evangelia, posvětitel
jeho těla a krve, rozdavatel jeho tajem
ství, tak aby přivlastňoval lidem ovoce
vykoupení jeho. Jest člověkem Ducha
svatého, nebot jest nástrojem, jehož Duch
svatý užívá, aby osvěcoval mysle lidské,
čistil a posvěcoval srdce. Duch svatý
jen skrze kněze jest posvětitelem naším,
proto praví svatý Ambrož: »Dar Ducha
svatého knězova je služba : Můžeme si
tedymysliti vznešeuějšího povolání nad
úřad kněžský vzhledem k Bohu? "

Kněz i v církvi Páně na zemi, mezi
lidem vyvoleným má postavení významné.
Církev ne nadarmo nazývá se vojem,
šikem-spořádaným, & kdo jest vůdcem
jeho, jsou to služebníci Páně, ať již
v hodnosti biskupské nebo toliko kněžské,
nebot oni jsou zástupci Syna Božího
v církvi jeho. Církev jest choti Pána.
Ježíše, pro niž on sám vycedil krev svou,
aby ji očistil i od nejmenších skvrn
a hle, kněží jsou strážci této svaté choti
Páně. Sv. Bernard nazývá je v řeči své
při církevním sněmě Remešském takto:
»Choti strážcové. přátelé domácí.“ Stře—
žili mají církev Boží jako zřítelnici oka
Svého, aby zachovala vždy krásu svou a

.čistotu a hodna byla vždycky Cholě
svého úcty největší. Církev jest korábem,
jenž pluje přes úskalí a vlny rozčeřené.
Kněží jsou lodníky, mají říditi směr jeji,
bojovati proti vlnám a převážeti cestující,
bratry své, do přístavu věčnosti blažené.
Církev je tajemným tělem, jehož hlavou
jest Kristus Pán a jehož údy jsou kře
sťané. A hle, kněží jsou údy nad jiné
vznešenějšími. Sv. Petr Damian nazývá
kněze: »První části údů Kristových.<<
Jsou očima, aby tělo ozařovali, rameny,
aby je chránili, srdcem, aby je oživovali
a všude po těle šířili .onu lásku, bez
které všecko mrtvě jest.

Církev jest národem vydobytým, a
to draze dobytým, vždyt smrti nejbolest
nější si ji získal.1\ kněžíjsou představení,
učitelé a knížata tohoto vyvoleného poko
lení, tohoto národa výsadami obohaceného. ,
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Církev je tím domem posvátným,
který si Moudrost vystavěla a v němž
dítky Boží jsou živeny, vychovávány a
všemi statky zahrnovány. A hle, kněží
jsou strážcové a správcové tohoto paláce,
jsou sloupy této budovy, na nich spočívá
dobro světa. Odstraňte kněžství, a co se
stane s cirkvi? Odstraňte oběť smírnou,
za hříchy přinášenou, a co se stane se
světem hříšným? Jak významné, jak čestné
je tedy postavení kněze v církvi Páně!

Kněz jest však určen také pro lidí,
má býti takřka druhým jejich Spasitelem,
an je přivádí, an je spojuje se Spasitelem '
prvním, Kristem Pánem: Jsou správcové
duší, a tím také spolupracovníci Páně.
Duše z drápů ďábla osvobozovati, je po
svěcovati, jim pokoj ztracený navracovati,
je po cestě k nebi vésti, život věčný a
blažený jim zabezpečovati, tot úkol kněze
vzhledem k lidu. A věru, není to činnost
lidská, nýbrž v pravdě nebeská, a kněz
spojuje zemí s nebem, lidstvo sBohem.
Bůh sice stvořil svět bez lidí, ale spasiti
lidstvo chce jen skrze kněze, sluhy své
vyvolené & posvěcené.

K spasení světa směřoval celý život
a celá činnost Ježíše Krista, narození i
smrt jeho. Vždyť sám pravil, co úkolem
jeho na světě bylo: »Syn člověka přišel,
aby hledal a spasil, co bylo zahynuloc
.-\vOtec_nebeský „proto jej na svět poslal:
»Ze miloval svět tak, že i Syna svého

_jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčnýa
Proto i povolání a činnost kněžstva je'
spása lidstva, neboť ten úkol vložil na
ně Spasitel, řka: ».Iako mne poslal Otec,
tak i já posílám vas.cz Kněží jsou ná
stroji v ruce Kristově, skrze ně vykonává
l'án po všecky časy úradky svého milo
srdenství.

Z toho, co zde pověděno, z poměru
kněze k Bohu, církvi & lidstvu, zajisté
každý pozná, jak přesvatým stavem je
stav. kněžský, jak vznešený jeho úkol,
jak užitečná jeho práce. Proto věřící
katolík nevidí v knězi jen člověka, nýbrž
vidí v něm samého Spasitele, Krista,
jenž dílo spásy dále skrze kněze koná
k oslavě Boží a věčně blaženosti i čas—
nému štěstí pokolení lidského. Kůže-li
kněz, káže slovo Boží Spasitel skrze něho,“
křtí-lí kněz, očišťuje Kristus duši křtěnce
od hříchův a činí ji dítětem Božím, od

pouští-lí kněz ve svatém pokání kajícníku'
hříchy, odpouští je Kristus na nebi.
Kristus činí zázrak na oltáři skrze kněze,
když při mši svaté proměňuje zase chléb
v těle a víno ve svou krev, všudy užívá
Pán služebníků svých, kněží, aby otvíral
lidstvu prameny spásy. Proto zajisté
vším právem může kněz s Pannou Marií
zvolati: »Veliké věci učinil mi Pán„jenž
mocný jeste

Zbožný a věřící "lid náš český dobře
vystihl důstojnost velikou kněží svých, a
proto již odedávna jmenuje je yvelebnýmia,
v kterémžto slově se značí "celá vzneše
nost i důležitost a svatost povolání a
úřadu kněžského. Avšak právě preto, že
kněz stavem a činností svou tak úzce
spojen je s Bohem a spasením lidstva,
že již zjevem svým připomíná každého
na Boha a na povinnosti k němu, proto
nalézá ve světě i mnoho nepřátel, a směle
můžeme říci, není stavu ve světě, který
by tolikerých měl protivníkův a zapři—
sáhlých nepřátel jako kněžský.

Všecka nenávist a zášť d'ábelská,
které plni jsou nevěrci a nepřátelé Boží
a Kristovi, obrací se proti kněžím, není
pomluvy, kterou by na ně nevrhali, není
hanebností, kterou by jim nepříčítali, za
vyvrhcle lidského pokolení je vyhlašují,
jakoby sami byli andělé. Je v tom jistý
plán, a to věru ďábelský. Odvrátiti chtějí
věřící katolíky od kněží. znemožnili chtějí
jejich činnost, podkopatí jejich vážnost,
tak aby slovo jejich nemělo váhy, ne
nalezlo sluchu, a tak aby víra ze srdcí
lidských mizela a lidstvo pomalu vracelo
se k pohanství. Všecka zloba proti
kněžím má za cíl zničení svatého nábo

_ ženství Kristova.
Jest ovšem pravda, že i kněz kles

noutí může, a také že někteří klesli, ale
nezapomínejme, že i oni jsou lidé po
drobení slabostem a křehkostem lidským,
nezapomínejme, že nejvíce sami za své
poklesky trpěti musejí, nezapomínejme,
že církev toho vždycky lituje, nezapomí
nejme však také na to, že věřící a nej
méně neznabozi nemají práva soudili
kněze, toho soudí Bůh, církev a vlastní
svědomí, a věru přísně dosti. Poklesky
jednotlivců připočítávají nepřátelé celému
stavu kněžskému, zapomínajíce, že daleko
větší část jest bezúhonná, horlivá a při
kladná. To se neděje žádnému stavu
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jinému. Ba poklesky jednotlivců připisují
se i na vrub svaté víře a náboženství
Kristovu, což jest největší nespravedlnost
a rouhání, vždyť víra jen k dobrému na
bádá a od hříchu varuje, klesne-li člověk,
není víra vinna, nýbrž on sám. Což jest
oheň proto již něco zlého, že někdo
zapálí? Vždyť bez ohně bychom neob
stáli! Jest lék špatný, že ho nemocný
neužívá? Ale nepřátelům jest všešvhod
co jen církev, kněžstvo a viru ničiti do
vede. Vždyť přece Spasitel náš dobře
věděl, že kněží nejsou andělé, a přece
ne andělům, ale lidem— kněžím— svěřil
tak svatý úřad. Jeden z dvanácti apoštolů
jej zradil, a přece Pán nezavrhl ostatnich
jedenáct, nýbrž naopak tím více je po
vznesl. Jaká je to tedy nespravedlnost
pro řídké případy zavrhovati celý stav,
ano i proti Bohu a Kristu proto brojiti.

.\ podívejme se, jací jsou to lidé,
ti nepřátelé našeho kněžstva? Jsou to
sami lidé bezúhonní, svatí, zbožní? Ito
to! Zbožný věřící katolík své kněze ne
pomlouvá, nehanobí, nýbrž se za ně modlí,
věda dobře, že těžký, zodpovědnosti plný
úřad mají, a že k dobru jeho pracují.
Ale lidé volných mravů,
svět tento žijí, lidé, kteří sami se v bahnu
neřesti válí, jimž mamou bohem, břicho
plné rájem jest, kteří nechtějí nad sebou
initi Pána, aby se ho báti nemusili, kteří
by si rádi namluvili, že není života po
smrti, že není soudu, není pekla; ti broji
proti kněžím, ti je hanobí, pomlouvají,
pronásledují, nebot: nechtějí býti upomí
nání na Boha a na povinnosti k němu.
Jako proti Kristu Pánu brojili nepřátelé
lží a podvodem, jako jeho vzkříšení
chtěli zatajiti podplacením penězi, tak
sedělo a děje až posud sluhům Kristovým
Lži, podvodem, hanobenim'pracuje se
proti nim, peníze musejí napomáhati,
aby se kupovaly duše proradné, které za
bídný groš třebas i vraždy se dopustí.
.-\ proto je to zajisté hrdinstvím za dob
našich voliti si stav kněžský, stav stálého
se odříkání, stav velikých obětí, prací,
zodpovědnosti a plný bolestí, stav, jenž
za všecky práce sve klidí nevděk a_
vydán jest jak posměchu tak i surovému
násilí v šane.

kteří jen pro,

A hle, přece rok co rok přistupují
celé řady mladých, nadaných mužů před“
biskupa s prosbou, aby do stavu kněž
ského přijati byli a udělena jim byla
svátost svěcení kněžstva. Není zde viděti
životní sílu cirkve naší? Nevolá sám
Kristus laskavým hlasem svým, který
dobývá srdce, nevolá pracovníky na
vinici svou? Proto je svěcení na kněž
ství tak dojemné, tak krásně, neboťjím
nabývá církev nových bojovníkův, a
lidstvo nových přátel a dobrodincův.
A zbožný dobry lid náš váží si nových
kněží svých, chce jim začátek dráhy
jejich osladiti, zpříjemniti, proto vítá
osada novosvěcence a slavně jej doprovází
k první mši svaté do chrámu Páně.

A dobře tak, neboť není činnosti
na světě, která by tolik dobra & pože
hnání přinášela všem, kteří o ni dbají,
nežli činnost kněžská. S ní spojen jest
celý život křesťana kod kolébky až po
hrob, ba i za hrobem ještě na věčnosti
zmodlitby a oběti kněžské duše v očistci
veliký mají užitek.

Vítáme tedy s radostí nové řady
nových kněží a modlíme se za ně, aby
Duch svatý je sílil, „ducha hrdinského
v nich vzbudil, aby vše pro Krista trpěli,
horlivě ve jménu jeho pracovali na
zušlechtění lidu na zemi a k spáse duši
na věčnosti. Láska, úcta a vděčnost lidu
dobrého bude jim zajisté sladkou od
měnou a utrpení od nepřátel bude jim
velikou zásluhou před Bohem. Iv utrpení
pro Krista a dobrý jeho lid naleznou
radost, jako o svatých apoštolech psáno
jest, »že se radovali odcházejíce z rady
židovské, že mohli pro Ježíše Krista
trpěti.<< My pak neslavme se nikdy po
bok nepřátelům církve a kněží, nýbrž
jako věrní vyznavači Kristovi ctěme,
milujme kněze své, poslouchejme slov
jejich, uživejme často milostí skrze ruce

_jejich nám Pánem podávaných a modleme
se za ně horlivě, abychom jednou všichni
kněží i lid došli šťastně k veleknčzi
našemu Ježíši Kristu, Pánu Bohu našemu.
Novosvěcencům k novému stavu a k první
mši svaté ze srdce blahopřejeme!

B. Hornu.
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O dobročinnosti.
Rozjímání na svátek svatého Vincence z Pauly.

_ÝSd několika let, kdy bohužel
až příliš se rozšířila chudoba,

F zakládají se spolky, které si
vytkly za účel podporovali
ze všech sil a všemi pro'

středky chudinu. Za patrona si zvolily
světce Vincence z Pauly, jehož srdce
bylo rozníceno velkou láskou k spolu
bližnímu, nebylo snad ani žádného druhu
bídy lidské, k jejímuž umírnění by nebyl
„založilsv. Vincenc nějaký církevní spolek.

Jest povinností jednoho každého
katolíka, by pokud síly jeho stačí, též
byl dobročinným. Není
potřebí,zvláště nemá-li
k tomu potřebných pro
středků, by dobročin
nost svou dokazoval
peněžitými dary, ale
může prokazovati ně
který ze skutků buď
duchovního anebo tě
lesného milosrdenství.
Hiďme se vždy napo
menutím našeho Spa
sitele: »Buďte milo
srdni, jako Otec váš
milosrdný jest.a Kdo
chce milosrdenství Bo
žího dosáhnouti, musí
zde na světě skutky milosrdně vykonávati.
Svatý Jeroným piše: »Nepamatuji se,
nečetl a neslyšel jsem, že by vzal špatný
konec, kdo rád koná skutky lásky, nebot
takový člověk má mnoho přímluvčích,
a jest nemožno, aby Bůh nevyslyšel
modlitby tolika srdcí.“ Bůh pak sám
ujišťuje: »Blahoslavený, kdo se smilovává
nad nuzným á chudým,_v den zlý vy
svobodí jej Hospodina: (Zalm 4-0, 2.

Kéž povzbudí nás výroky tyto k do
bročinnosti všeho druhu! Abychom k ní '
však ještě více rozohněni a pobídnutí
byli, uvažujme, proč máme býti dobro—
činui'? .Jsou to hlavně tři příčiny: bud'me
dobročinni, nebol?1. ctíme tím Boha, 2. mi
lujeme bližního, 3. prospějeme sami sobě.

Pojednání.
1. Jsme-li dobročinni, ctíme

Boha. Při všem konání svém máme

vždy míti na paměti čest a slávu Boží.
Přijmeme za své heslo zakladatele řádu
jesuítskvého sv. Ignáta: »Vše k větší slávě
Boží.< Giňme dobré pro čest Boží, z lásky
k Bohu. Cit dobročinnosti nikdy v lidstvu
nevyhasl, bylit dobročinnými i pohané,
což však čiuili z pohnutek přirozených,
bud' že je dojala bída lidská, s níž měli
soucit, buď že nemohli snésti nářku ne
štěstím stížených, bud' že byli citlivě
povahy nebo vůbec z jiné lidské po
hnutky. Ale když, bratře a sestro v Kristu,
činíš něco dobrého, měj předně na paměti

čest a slávu Boží.
Všimneš-li si malého
dítěte, dáš—limu darem
nějakou maličkost, u
činíšradost nevinnému
jeho srdéčku,ale poctíš
i jeho rodiče, ba někdy
zaradují se více rodiče
než obdarované dítě.
Uznávaji tvou lásku a
cítí se poctěni tvou
pozorností, pokládají
si za čest, že dítě jejich
bylo vyznamenáno, a
mohou-li, dokazují

vděčnost i skutkem.
Nejmilejšími dítky na

šeho Boha jsou ti, kteří pomoci naši
potřebují, chudí. „Amen pravím vám,
pokud jste to učinili jednomu z bratří
těchto, mně jste to učinili.< (Mat. 25. 4-0.)
Prokážeš—li nějaké dobrodiní svému bliž
nímu, uctíváš tím Boha samého. Bůh
vidí tvůj dobrý skutek a odplata tě ne
mine; Bůh má zalíbení v tobě, vidí-li,
že jsi dle sil svých dobročimíý a neza
pomenc na tebe. Bůh učinil na světě
rozdílné stavy, někomu dal více, někomu
méně. ale jest jeho svatá vůle, by ten,
kdo má více, též se více smiloval. »lx'do
má málo, dávej zmála, kdo má mnoho,
dávej z mnoha,<: ale čiň to vždy lásky
plným srdcem; v té míře, jak budeš
dobročinným k svému bližnímu, tak od
platí tobě jednou na věčnosti nejvýš
spravedlivý Bůh.

Jak láskyplně srdce měl sv. Martin,
jízdecký důstojník v římském vojsku!
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Jel jednou v zimě na koni po své práci
a uzřel u bran města Amiensu, kde právě
dlel, žebráka, který měl pramálo oděvu
na sobě, tak že se zimou všecek třásl
a byl ve velkém nebezpečí, že pro ne
dostatek šatstva zmrzne. Dobročinný
důstojník neměl nešťastnou náhodou
právě u sebe žádných peněz, ale rychle
odhodlán vytáhl z pochvy meč a rozdělil
svůj široký, řasnatý plášt ve dvi ; jednu
polovici daroval žebrákovi. aby se ji
přioděl, druhou pak si ponechal, aby
také sám nezmrzl. V noci pak měl Martin
následující sen: Jasně viděl Ježíše, při
oděného pláštěm, kterým byl obdaroval
polonahého žebráka. Ježíš byl doprovázen
nepřehledným sborem andělským a praVil:
»Vizte, timhleoděvem přioděl mne Martin. <<
Kdo tedy zde na světě jest dobročinným,
ctí touto ctností samého Boha.

2. Svou dobročinnosti do
kazujeme lásku“ k bližnímu.
tihudoba, nedostatek jsou velikým zlem,
k politování jest, kdo jest odkázán na
dobročinnost svých spolubližních, a
k těmto počítáme nejen žebráky, žijící
almužnou, ale vůbec každého, komu
můžeme nějakým způsobem vypomocip
Miluješ-li chudého bližního, miluješ sa
mého Spasitele, nebot chudé nazývá Pán
svými bratřími. Uvaž jen, jak miloval
Spasitel chudobu! Když zde na světě žil,
nebylo chudšího nad něj; od svého na
rozeni v chudíčkém chlévě, až když
vypustil ducha svého na dřevě kříže a
pak vstoupil na nebesa, vždy byla jeho
údělem chudoba. Bydlil, jsa dítětem u
svého pěstouna & u své svaté Matky
\' Nazaretě; jsa učitelem lidstva, nevěděl,
kam by hlavy své položil, proto radovali
sc zákonníci a faríseové, když přišel
k nim Jidáš & za peníze prozradil, že
Kristus bude téže noci v zahradě Getse
manské. Jako dítě i mladíka živili ho
pěstoun a Mati, jako Spasitel byl hostem
u přítele Lazara, u celníka, u farizea,
žil z darů dobrých lidi, z almužny. Jako
dítě dostal od svých oděv, jako Vykupitel
měl jedinou, sukni, uesešitou, o kterou
metali los vojáci pod křížem! Když umřel,
pochovali ho v cizím hrobě a hrob jeho
úřední pečetí zapečetěn. Zda jest někdo
tak chudý, jako byl Spasitel, jednorozený
Syn Boží? Proto jsou všichni, kteří od
kázáni jsou na dobročinnost druhých,

jeho miláčci. První slovo, které promluvil
ve své vzácné řeči na hoře, znělo;
»Blahoslaveni chudíla (Jiníme-li dobře
svým bratřím a sestrám, dokazujeme
tím svou pravou lásku k bližnímu. Kdy
koliv něco dobrého někomu činíme,
čiňme to z lásky; láska budiž neochvěj
ným průvodčim naší dobročinnosti.

Pravá láska k bližnímu jest vyna
lezavá, nedá se s ničím zastrašiti, žádný
neúspěch jí nepoleká. V Londýně žije
velmi mnoho lidí, kteří jsou ve všem
odkázáni na dobročinnost, jako je tam
však tolik bídy, co nikde jinde, je tam
též, Bohu díky, tolikéž zlatých srdci a
dobrodincově tito jsou velice vynalézaví
v prostředcích, jak odpomoci nebožákům.
V Londýně běhal dlouhý čas po ulicích
veliký, huňatý pes novotundlantský a
měl na krku uvázený košíček s tabulkou:
»Pro chudé nemocné. aPes byl velice bystrý,
a hned poznal, kdo mu chtěl něco dáti:
díval se totiž po lidech a zpozoroval-lí,
že někdo natahuje po něm ruku, hned
se zastavil a čekal, až mu dárce vhodil
dárek do košíku. Když pak_»'l'édy<, tak
říkali tomuto chytrému, čtyřnohému
sběrateli, přišel večer domů, měl vždy
v košíku velmi slušný peněžní obnos.
Ač jest v Londýně sebránka chásky
zcelého světa, přece se nikdo neodvážil
psovi něco ukrásti, snad by ho byl na
místě roztrhal. Angličané bývají často
podivíni, proto zalíbil se jim tento po—
divínský způsob a dojal mnohého svou
původností, že mnoho dal. Ale brzy na
to objevil se v ulicích londýnských ještě
podivínštčjší sběratel: husy. Jakýsi kupec,
jménem Mills, připadl na tuto myšlenku
& jal se husy cvičiti, a při své velké
trpělivosti docílil, že se mu pokus zdařil.
Pan Mills chodí po ulici a za ním se
keiklají dvě husy s velkým křikem, což
vzbuzuje u lidí velkou zvědavost. Každá
husa má na krku zavěšený pytel s ná
pisem, pro koho sbírá dárky. Kdo je
potká, dá rád co může a husy přinesou
vždy 'domů pěkný obnos, který pak
rozdají k dobročinným účelům.

3. Buďme dobročinni z lásky
k sobě. »Na úrok půjčuje Hospodinu,
kdo se smilovává nad chudým a on za
dobrodiní odplatí jemu.: (Přísl. 19,-17.)
Prokážeme-li něco dobrého nuzným
bratřím svým, dáváme Bohu na stoná
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sobný úrok; učiní-li někdo dobročinný
skutek, není ztraceno, co daroval, nebot
půjčil Bohu, který mu vše vrátí s mnoho
násobným úrokem. Dobročinnost získá
nám Boží požehnání pro čásnost i pro
věčnost. Jsme-li dobročinni, žijeme &
trávíme z úroků dobrých skutků svých,
a zajišťujeme si jimi věčnou odplatu.
V knize Přísloví čteme: »Kdo dává chu
dému, nebude míti nouze, ale kdo pohrdá
prosícím, trpěti bude nedostatek.“ Bůh
pohlíží s radostným srdcem na milosrdné
a často pomáhá jim zázračným způsobem.

Abraham laskavě přijal tři jemu
úplně neznámé hosty a byl odměněn
tím, že se stal praotcem vyvoleného
národa. Lot pohostil dva anděle, kteří
ho pak vyvedli ven z města Sodomy,
dříve než Bůh dal na ně dštíti oheň.
'l'obiáš pomáhal jak a pokud mohl, i
život, zdraví sve nasazoval; když oslepl
a schudl, smiloval se Bůh nad ním, vrátil
mu skrze archanděla Rafaela ztracený
zrak a celý jeho dům zahrnul svou
štědrosti. V Joppe žila vdova Tabitha,
kterou nazývali matkou všech chudých;
Bůh vzkřísil ji z mrtvých skrze ruce
sluhy svého svatého Petra. Kterýsi zbožný
kněz říkával: »Potřebuji mnoho peněz,
proto musím co nejvíce býtidobročinným. :

Vypravuje se, že v jistém klášteře
zdál se hroziti nedostatek, a proto byly
z rozkazu opatova almužny poněkud
omezeny. I stalo se, že přišel k bráně
stářím & bídou třesoucí se stařec a řekl
vrátnému—z »Dva bratří vás opustilia
Udivený vrátný se díval na starce a ne—
rozuměl, co míní, &ptal se: »Kteří bratří
jsou to.?<< Stařec vykládal: »Bratří tito
jsou nerozdílná dvojčata a jmenuji se:
první, Date a druhý Dabitur; odejde-li
první, odchází s ním i druhý.: Sotva“
domluvil, stařec vážně odešel, vrátný pak
nijak nemoha pochopiti, oč se vlastně
jedná, šel k opatovi a vykládal mu celý
příběh. Ten však hned vyrozuměl. Date
znamená v našemjazyku »dejtec a Dabitur
»bude vám dánOc, to že jsou ti dva
rodní bratří! Napřed tedy třeba dáli a
potom můžeme očekávati, že i nám bude
od Boha dáno. Opat rozváživ vše, roz
kázal, aby konaly se skutky dobročinné
jako dříve, což bylo k prospěchu jak
kláštera tak i obdarovaných. Podobně
čiňme i my; pokud můžeme, buďme

O-í'

dobročinnými & pak bude i nám dáno.
_ (:iňme dobré z lásky k sobě, nebot
prospějeme tak sami sobě, Bůh požehná
nám zde na světě a jednou i na věčnosti.
Všichni rádi bychom na věčnosti uslyšeli
ona krásná slova: »Co dobrého jste
učinili nejmenšímu z bratří my'ch, mně
jste učinili, vejděte do království Otce
měho!< Kdo sám sebe miluje a chce
dojíti věčné spásy, musí býti dobročinným.

Závěr. Není nikoho mezi námi, kdo
by bylvbez hříchu. Vždyť čteme v Písmě
sv.: »Rekne-li někdo, že jest bez hříchu,
lhář jest.“ Kdo se provinil, má býti
proniknut žádostí, by očistil své svědomí
dobrou a platnou svatou zpovědí, aby
se přičinil, by mu odpuštěny byly i časné
tresty, jež si za své hříchy přivodil.
»Oheň hořící uhašuje voda a almužna
odpirá liřicliům.a (Sir. 3,33.) Voda uhasí
i nejprudší oheň, tak i dobročinnost všeho
druhu odstraní hříchy i jejich následky.
»Almužna od smrti osvobozuje, a onat
jest, ježto čistí hříchy a činí, že nalézáme
milosrdenství a život věčny. <=('l.ob 12,.9)
Buď dobročinným, aby ti Bůh udělil
milost vyznati se z hříchů svých, uchránil
tě věčného zatracení a ukrátil muky
očistcové, které tě snad očekávají.

Doba naše někdy zapomíná na pojem
křesťanské dobročinnosti a spojuje ji
s požitkem za.zábavou. Či nepořádají se
koncerty, plesy, bazary pro chudé! Ale
kdo je navštěvuje, hledá čest a slávu
svou, hledá sebe a ne bližního, prospívá
svému tělu, jemuž hovi a lichoti, a ni
koliv své duši. () jak často užíti lze o
takovéto dobročinnosti slov Písma sv.:
»Vzali již odměnu svou.“ Nestačí, aby
chom méli pouze na paměti, že jest ne
dostatek a bída největší zlo lidské spo
lečnosti, není dosti, máme-li s nuznýin
a v bídě postaveným přirozený cit sou
strasti, slovy-li ho těšíme a odkazujeme
na odměnu, která ho jednou očekává,
snáší-li zde na světě trpělivě kříže od
Boha mu udělené. Všichni musíme míti
vědomí, že jest naší svatou povinnosti
býti dobročinnými, že tím rozmnožujeme
čest a slávu jmena Božího, že tak jedna
jíce dokazujeme skutkem, kterak jsme cele
proniknuli láskou k bližnímu, že prospí
váme tím své duši, které připravujeme
cestu do šťastné věčnosti. »Protož buďme
milosrdni,jakož i ()tec náš milosrdný jest. o:

Ignát Zhdmčl.
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Věčná lampa.
(Pokračování)

Okrasa oltářní.
Byla ozdoben zlatem \\ stříbrem,

oděn kmentem, protiůvnným . putrým
rouchem. (Ezechiel 16. 13.)

Kdyžmne matičkajako hocha malého
vzala na Velký pátek k líbání kříže Páně,
a já rozhlédl se po kostele a spatřil
hlavní oltář beze vší okrasy; zůstal jsem
jako přimražen státi. A první myšlenka,
která hlavou mi projela, byla domněnka,
že v noci byli v kostele zloději, a že
všecky okrasy s oltáře sebrali a ukradli.
Nemohl jsem si to ve svém chlapeckém
rozumu nikterak srovnati, že ten Pán
Ježíš, o němž mi matička vypravovala,
jake a jak veliké zázraky konal, hned
na místě těch zlodějů bleskem a hromem
nezabil. Myslíljsem si, kdybych já hromem
a bleskem vládl, nenechal bych těch
padouchů bez trestův, ale přilípl bych
jim něco na pamětnou již k vůlí druhým
lidem, aby rukou zločinnou a svato—
krádežnou nesahali na majetek Páně
v domě Božím. Zatáhl jsem matičku za,
sukni'a pošeptal jí, aby se podívala na
hlavní oltář, že myslím zloději všecko
sněho pokradli. Nebyly tam ani plachty
ani květiny ani reliquiáře ani svícny, nu
zkrátka podobal se o Velkém pátku ten
hlavní oltář tomu poutníku, který z Je
rusalema ubíral se do Jericha a na cestě
upadl mezi lotry, kteřižto obravše a olou
pivše jej, napolo nahého ležeti nechali.

Nemohl jsem ani očí od toho oltáře
odvrátití a měl jsem jakousi lítost v srdci
nad tim Pánem Ježíšem. A což \teprve
když jsem zpozoroval, že ani lampa ne
hoří, a že velebná Svátost neníve svato
stánku. 'J'u mne poliiy slzy a potichu
jsem s matičkou bol svůj sděloval. Ta
však šátkem utřela mi oči a pravila po
tichu: »Neplač, až přijdeme domů, tak
ti to vysvětlím, proč ten oltář je zbaven
\'eškerě okrasy.: Utišil jsem se poněkud,
ale srdce me bolestí a zármutkem přece
jenom bylo přepluěno. Doma teprve
matička srovnávala oltář oloupený
s Pánem Ježíšem, který také o Velkém
pátku všeho lesku božství i člověčenstvi
byl oloupen, a jako smírce a prostředník
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sebe, aby za nás Otci dosti učinil. Pán
Ježíš v pokoře, poníženosti, potupě a
haně byl podoben tomu oltáři, vší krásy,
všeho lesku a vší ozdoby zbavenému.
Spolu pak potěšila mne matička, abych
prý měl jenom strpení, až na bílou so
botu budeme na vzkříšení, budu prý míti
z oltáře ozdobeněho větší radost než
nyní mám z oltáře oloupeneho bolest a
zármutek. 'l'ěšil jsem se na vzkříšení
i na ozdobu oltáře.

A nyní již přistupme k výroku pro
roka Ezechiele, kterým v duchu označil
naše oltáře jako _místaozdobená beránku
Božímu, jenž na oltáři dnem i nocí sídlí,
tam za nás Otci se modlí a odtud jako
ze studnice rajské čtverým proudem ku
všem čtyrem stranám světovým hojné
proudy požehnání svého rozlévá.

Oltářjest nejvzácnějším, nejdražším
a nejcennějším místem na zemi. Na oltář
sestupuje Pán s nebe; na něm odpočívá
tělo a krev Páně, kterážto krev volá za
nás k Bohu o smílování. Nežli však oltář
mistem tak vzácným se stane, musí býti
rukou biskupovou posvěcen. Mazba, mo
dlitba a požehnání biskupovo spočívá na
něm a činí oltář ctihodným a slavným.
Avšak nesmí místo toto zůstati holé a
bez okrasy. Pilně ruce nyní přičiňují se
o překot, aby toto místo vznešené a ne—
beské hodným sídlem a milým učinily
Pánu Ježíši. Za nedlouho objevuje'se oltář
zrakům našim ve vší kráse a ozdobě,
takže platí o něm výrok prorokův_:
Ozdoben jsi zlatem a stříbrem, oděn
kmentem &ozdoben rouchem vyšívaným,
protkávaným a přepestrým! ()d oltáře
nyní obrat'me zraků svých na ozdobu
oltářní. Vždyt' vše, cokoliv ku SL oběti
patří, musíme si připomenouti, nežli
o samém úkonu. jenž se na oltáři děje,
pojednáme. Tyto otázky se nám naskytuji:
]. Jsme-li povinni křesťanské oltáře zdo
bili a krášlití? 2. Jakým způsobem kře
sťané povinnost tuto konají?

1. Jsme-li povinní křesťansko
' oltáře zdobiti a krášliti?

.lsou odpůrcové a'nepřátelě církve
náš neduhy & nepravosti naše vzal na ! Páně, kteří ničím nejsou spokojení, co še
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v církvi děje. Lide tělesní nechápou věci
duchovních a nadzemských, nechápou
toho, čím Bohu jsou povinni. K čemu
ta nádhera v chrámu Páně? Tak volají
zastancové toho směru. 'lfuto máme vlky
v kožich beránčích. Právě ti, kteří hol
dují přepychu mírou nebývalou a ne
obyčejnou, rádi by oltáře zbavili veškeré
okrasy, rádi by oltáře vydali ve psí,
aby' na nich křesťanský lid ničeho ne
postřehl, co by vábilo k milování chrámu
Páně a k milování oltáře. Rádi by po
zliavili Boha slávy a cti tím, že předstírají
domnělé ctnosti. lí čemu prý ozdoba a
okrasa chrámová? Tato řeč není nová!_
Již Jidáš Iškariolský. tak mluvil.

Když byl Pán náš milý v Bethanii
v domě Lazara a Marty a Marie, vzala
Maria Magdalena libru masti drahé nar
dové, aby pomazala nohou Ježíšových,
utřela je vlasy svými a veškeren dům
naplněn byl libovůní té masti: I pravil
jeden ze dvanácti Jidáš Iškariotsky', který
Pána zradil: »K čemu je ztráta tato?
Proč nebyla mast tato prodána za 300
peněz, a nebylo dáno chudým?< To však
řekl,ne že by měl péči o chudé, ale že
byl zloděj, že měl měšec a nosil, co tam
bylo dáno.

Pán Ježíš řekl: »Nechtež ji, učinilat
tak na den pohřbu mého; nebot chudé
vždy máte sebou, ale mne ne vždy míti
budetea

Jidáš si ztěžoval, že se penězi plýtvá,
ale v srdci doháněla ho k tomu lakota.
Předstíral blaho a péči o chudé, ale měl
péči pouze o peníze, které chtěl míti
pro sebe. Předstíral lásku k chudině
jediné proto, aby zastřel vlastní lakotu
a penězochtivost. Jsou lidé, kteří by
haléře pro kostel nevěnovali, protože
touž náruživostí jsou posedlí, která i
Jidáše v záhubu uvrhla. Jiní zase bouři
proti okrase chrámu Páně z té příčiny,
že jim líto nákladu a peněz, který by
rádi sami prohýřili. Ti a tací mají peníze
na všecko, ale na ozdobu chrámův a
okrasu oltářů nemají.

Nejprve jsme povinni velebnosti
božské, abychom oltáře zdobili a krášlili.
Neboť volí-li Bůh, jenž je souhrn krásy
a velebnosti, sestoupiti s nebe na oltář,
pak zajisté slušno &spravedlivo, abychom
oltář ozdobili tím co nejdražšího a nej
'vzácnějšího na zemi. kterážto jest ma

jetkem Božím. V Novém Zákoně bylo
třeba vznešenější a dražší bohoslužby,
než byla v Starém Zákoně, jak na ni
proroci z dávna poukazovali. Tak pravi
prorok Aggeus: »Já otřesu všemi národy;
dí Hospodin, »a přijde Ten, po němž
touží všickni lidé, a naplním dům tento
slávou, praví Hospodin zástupů. Mé jest
zlato, a mě je stříbro. Větší bude sláva
a velebnost domu tohoto, nežli byla
předešlého. <<

Oltáře bez ozdoby a okrasy nejsou
nikterak známkou velebnosti &slávy Boha
našeho, jenž na oltáři mezi námi prodlévá.

Ach, kéž aspoň ta myšlenka srdce
naše naplňuje, že krášlíme a zdobíme—
oltáře ke cti a chvále Boží! Rozmnožiti
čest a slávu Boží, zvelebovati a oslavo—
vati jméno Páně je zajisté přední a svatou
povinnosti naši. Veškero bohatství náleží
Pánu Bohu; "všecky vlohy a schopnosti
naše jsou majetkem Božím. Smysl pro
vše šlechetné, dobré & vznešené jest
pouze nepatrným paprskem nepocho—
pitelné a právě krásnéaušlechtile bytnosti
Boží. Nemáme-li tedy tohoto paprsku
nám Bohem daného používati k tomu,
bychom na stupních oltáře vykonali, co
v moci naší jest? Jsmeť povinni krášliti
oltáře, přispívati k oslavě bohoslužby,
jelikož jsme povoláni k lásce Boží, kteráž
má býti nade všecko. Jest pak vlastností
lásky, aby nejenom v srdci bytovala,
ale aby se také jevila na venek. Láska
jest vynalezavá, láska ráda splácí láskou.
Dítko, které otce a matku právě miluje,
přemýšlí o tom neustále, jak by při
vhodné příležitosti mohlo vrodičům také
lásku skutkem projeviti. Cini tak třeba
malým dárkem, který jest vlastně ma
jetkem rodičů; leč rodiče milerádi při—
jímají dárek ten, jelikož jest důkazem
vděčného srdce a spolu i projevem dětské
lásky a přítulnosti. Tak jedná Bůh i
s námi; vždyt jest Otcem naším, my pak
jeho dílkami. Jakož Bůh jest Otcem
dobrotivým a nejvýš laskavým, tak třeba,
abychom i my projevili důkazy upřímné
dětinské lásky. Třeba přemýšleti o tom,
čím bychom se Bohu zalíbili. Láska naše
má býti vynalezavá, t. i. má jeviti útlou.
svatou pozornost, abychom všeho si
všímali, čím bychom se Bohu zalíbili.
A co jest Bohu milejši nad svatyni jeho,
v níž Boha ctíme a jemu se klaníme;
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nad oltáře, kolem nichž v pokoře kle
číme, a na něž sám Syn Boží s nebe
sestupuje? Zde láska nikdy nesmí říci:
Již dosti tě okrasy pro dům Boží! Je to
pro Boha nad potřebu krásné! (), taková
řeč není projevem lásky, nýbrž naopak
jest důkazem, že pohrdáme Bohem! A
můžeme i nad to ještě říci: Pozorujeme-li,
že chrámy jsou chatrně a nuzně ozdobeny,
kdežto příbytky lidské jsou skvostně za—
řízeny a vším přepychem opatřeny;
vidíme-lí oltáře vší ozdoby pozbavené,
kdežto příbytky lidske míle a ladně jsou
zařízeny; slyšíme-li, že o chrám Páně
nikdo nedbá, kdežto vnitřek domů lidských
vší dbalostí jest vyšperkován,í toto jest
urážkou velebnostibožskě a spolu ihanbou
osady křesťanské.Ze bohatí lidé a zámožné
osady mohou mnohá léta navštěvovali
zpuštěný dům Boží a patřili na schátralý
oltář, aniž by cítili protivu mezi chrámem
a příbytkem vlastním,_ toho nemohu po—
chopiti! Pán Bůh jest k nám nadmíru
štědrý a laskavý. Dává nám bohatství,
abychom příbytky své zdobili, a chce
nám nad to dáti i překrásný příbytek
nebeský; buďmež i my štědří k Pánu a
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rádi věnujme částku statků svých na
ozdobu a okrasu chrámův a oltářů!

Cokoliv slouží ke cti a slávě Boží,
přispívá zároveň i ku vzdělání našemu.
Zdobíme-li chrámy 'a oltáře, a koná—líse
bohoslužba před zraky našimi s krásou
a velebnosti, neděje se tak z té příčiny7
jakoby Bůh toho všeho potřeboval. Bůh
vůbec nepotřebuje ani darův ani lásky
naší. Vší okrasou a nádherou nemůžeme
velebností &slávy Boží „ani o jeden titlik
rozmnožití. Vždyť jest Bůh nad pomy
šlení krásný, slavný a velebný. Požívát
sám v sobě také slasti a lahody, krásy
a velebnosti, kteráž převyšuje veškeren
rozum lidský i andělský. Čeho však Bůh
nepotřebuje, toho potřebujeme my, aby
chom z prachu pozemského kaohu se
povznesli. Pamět naše oživí, modlitba
naše jest vroucnější, zbožnost naše vře—
lejší,láska naše horoucnější,pozorujeme-lí,
že bohoslužba koná se i zevně leškem
a nádherou nebývalou. Proto jest povin
ností naší, abychom oltáře zdobili, anebo
aspoň 0 to se příčiníli, by od jiných
ozdobeny byly. (p_1)
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MÚJ POKLAD.
MNĚ NADE všncxo v SVĚTĚ
.us DRAHA I-ILAVIČKA,
JIŽ MEZI KVĚTY Růžf
sxnvLA MÁ BVĚTNIČKA.

ZDE DENNĚ ČASTO SEDÁM

A TIŠE vzpomínám,
TU DRAHOU, smvou HLAVU
SLZAMI KROPÍVA'M.

JÁ cuovÁM vn SVÉM SRDCI
JAK BÍLÉ RÚŽE KVĚT,
MNĚ LUZNÝ JEJÍ POHLED
DRAŽŠÍ NAD CELÝ SVĚT.

Po NÍ zm: ÚPÍM v BOLECH

A cronu v ŽALOSTECH,
JÍ rc mnou.“ z LÁSKY KLADU
sví: SRDCE1 svůJ vznncn.

ó NERAČ MNE víc MINOUT

A ROZUMĚJ MÝM SNÚM,
KDYŽ OBRAZ zn TVÝCH muzou-.
Sl rřuvmu !( svÝm RTůml

TAK ŠEPTÁ RET MůJ cuvĚJNÝ',
KDYŽ v svi—„míčem JE SÁM,
v NÍŽ MA'ríčku — svůJ POKLAD—
VE KVĚTECH UKRÝvÁMl

A. M Kadlďdkovd.t
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Von!

* () nutnosti a způsobu častého svatéltó přijímání.
*Žcejvětšímnepřítelem duší lid

! ských jest nevěra. Prvním
\'1 pak podkladem jejím jest

pýcha. Tato pravda dosáhla
'svěho potvrzení i u mužů

učených, kteří pouze z pýchy se stali
odpadlíky katolické církve. 7.3. nynějších
dob však jsou ijiné důvody, které celou
spoustu lidí do nevěry, do záhuby při
vádějí. U většiny je to nevzdělanost v ná
boženských věcech, která hromadně zava
zuje oči všem, kteří hodlají výhradně
tomuto pomíjejícímu světu sloužiti a se
domnívají, ba i tvrdí, Boha že není, a
to jen z té příčiny, by se mohli oddati
radovánkám tělu smrtelnému odpovída
jícím, a tím i mnohdy sebe sama, jakožto
osobu důležitou„ pokročilou ostatním na
odiv postaviti. () jaká duševní temnota.

Abych i dále z tohoto odvozoval
přestupky a špatnosti, které v takovém
životě jednoho potkají, bylo by věru
zbytečným, poněvadž každý z milých
čtenářů si udělá z denní zkušenosti o té
duševní nuzotě obraz sám. Jedním slovem
jedná se zde 0 zápas nižší bytosti smyslné
s bytostí duchovou, nesmrtelnou; 0 zápas
sluhy s Pánem, aneb o boj proti přírodě,
která učí. že nižšímu jest poslouchati
vyššího. Tímto vyšším jest náš rozum,
který rozlišuje dobro od zla. Lidé však
tohoto druhu nepoužívají na podobné
věci svého rozumu, poněvadž se bojí
výčitek svědomí, které by jej snad o ony
pozemské radosti připravilo. Pluji tudiž
dále po proudu a se i snaží, aby totiž
vnitřní hlas utlumili, ijiné na tuto cestu
přivésti.

%tohoto vysvítá, že každému rozum—
nému křestanu stále a stále přibývá nový
boj, ve kterém by bylo velmi těžko zví—
tězili bez pomoci vyšší, nadpřirozené
bez pravdy samé. Pravdě budiž čest a
vítězství! Bez pravdy jsme všichni bez
mocni, poněvadž jsme všichni pouze lidé
a následkem toho proti sobě stejné po—
stavení zaujímáme. I-lřistoupí-li však ku
všemu pravda, po které duch každého
jednotlivce žízní, máme nejenom rozhod
čího, nýbrž i vůdce pro všechny možné
případy v tomto slzavém údolí.

Nuže co učí pravda? Především, že

jest jeden pravý Bůh ve třech božských
osobách, & že my, jako již rozum sám
praví, jsme Bohu díky zavázáni za do
brodiní nám prokázaná od našeho stvo
ření až do posledního dechu. Neboť on
nás nejenom stvořil a stále vším obda
řuje, nýbrž i té milosti se nám dostalo,
že jsme katolíky, že jsme- přáteli .lcho.
Jest se nám tudíž snažili, abychom se
hodnými stali tak vznešeného přátelství,
které teprve po tomto stavu zkoušky pro
vždy utvrzeno býti má. Ona pak cesta
díků, kterou jest nám na se vzíti, jest
všem známa. Popatříme-li na kříž, čteme
v obličeji Ukřižovaného pravá slova,
která náš celý život v sobě obsahují.
Mluví zajisté k duši naši: »Pojd'te ke
mně všichni, kteří pracujete a obtíženi
jste, já vás občerstvim.<< V těchto slovech
je celý náš život zahrnut. Jedná se zde
o práci, obtíže, námahu, ku kterým sei
různá pokušení pojí. Tak mocným ješt
náš nepřítel a tak slabými jsme my, že
ani stéblo křížem nepřeložíme bez pomoci
Nejvyššího. S pomocí jeho však se. dá
i to nejtěžší lehce překonati.,A1e o tak
drahocennou pomoc musíme prositi,
k čemuž nás sám Kristus povzbuzuje
slovy: »Proste a.bude vám dáno.a

Každýmusí býti vděčným za obdržené
milosti a zároveň prosili o potřebné,
které po úpěnlivě modlitbě obdrží. Bůh

Je totiž láska sama. Pravá láska však
nemůže prosicímu odepříti. Záleží nám
tudíž již jen na tom, abychom nalezli
nějaký prostředek, kterým bychom svá
předsevzetí co možná nejlépe a bohu
mile splniti mohli.

V tomto případě jsou vydatné po
můcky lehko k nalezení. lívažme jen ve
svem nitru onu snahu, která všechny
obtíže překoná, záleží-li komu na tom,
aby se svému bližnímu zalíbil. V po—
dobném případě se zajisté nehledí na
ono značně »jác, nýbrž se každý na
mahá, aby co možná nejdříve přišel na
pravou stopu, která by jej u druhého
smrtelníka dobřezapsala. Zajisté mnohem
více píle jest nám věnovali Tomu, který
se nejenom o naše dočasné žití stará,
nýbrž i kdysi na onom světě Pánem
naší nesmrtelné duše bude. Jaký to ne
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vyslovitelný rozdíl! Tomu se jedná čistě
jen o naše blaho, přeje si jen našeho
štěstí. Onomu pak jde snad pouze oto,
aby si zachoval svou smrtelnou pýchu,
aby ukázal před jinými svou moc atd.
Mimo to je s tím ještě spojeno tolik
namahání, tolik pokory, tolik starostí,
než se nám podaří jen zrak dotyčného
na se upozorniti. Onde jest vše zcela
jinak! On totiž stále své oko na nás nc
chává, trpělivě čeká, povzbuzuje, osvě
žuje, s námi cítí, nám radí, vůbec ve dne
v noci po boku našem stojí, abychom
jej v čas nutnosti nepostrádali. Dale nám
též i tím svůj zájem o naše dobro pro—
kazuje, že všem, jakožto nejlepši znatel
všech i těch nejtajnějších myšlenek, onu
plodnou cestu k vítězství naznačuje a
všechny povzbuzuje slovy: »Jájsem chléb
živý, který s nebe sestoupil. Kdo jí mé
tělo, bude žít na věky; chléb, který já
dám, tělo mé jest, které vydáno bude
za život věčný.: »Tělo mě v pravdě jest
pokrm &krev má v pravdě jest nápoj.:
»Kdo jí mé. tělo a pije mou krev, má
život věčný a já jej vzkřísím v den nej
poslednějštc Co chtěl Kristus Pán těmito
slovy říci? Zda eo jiného. než-li že bude
jeho tělo věřícím ve způsobu chleba po
dáváno, a to jen z toho důvodu, aby
nás na tomto světě po cestach dobrých
vedlo, nás s Bohem spojilo & konečně
do slávy věčné, po které náš duch touží.
přivedlo. Jak vznešená jsou tato slova!

Než i on dále ještě k nám volá:
»Jako mne poslal živý Otec, a já žiji
skrze Otce, ten, který mne pojídá, žije
skrze mne.a »Kdo jí tento chléb, bude
žít na věky.a Především praví, že žije.
Zajisté, vždyt má tělo lidské i duši a
jest k tomu ještě Bůh. Vše toto, tělo duši
ibožství obsahuje v sobě onen nebeský
chléb. On žije skrze Otce a my ,skrze
Něho t.j. ()n jest v nás, ne snad jen,
aby v nás byl, nýbrž aby nás vedl a
též přivedl po trníté cestě do království
svého. Právě tak, jak Kristus pochází od
Otce a bere podílu na Jeho božském žití,
i ti, kteří Krista přijímají, obdrží v po
svěcující milosti svůj díl. On chce býti
s námi spojen, pročež musí vzhledem
k tomu v nás též žít a působit. Zde
platí pravidlo: »agere sequitur esse,“
t.j.vše počinz'íníajednání se musí říditi
dle bytosti, která vše působí. V nás ale
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jest bytost božská, poněvadž Duch sv.
nás ku svému příbytku zbudoval, a stále
v nás přebývá. dokavadejej vlastní vinou
nevypudíme. Následkem toho musí tato
vyšší bytost ve všech našich skutcích
vyniknouti, ona pak nižší, lidská při
rozenost ve všem se jí podrobiti. '

Než nejenom Duch sv. v nás pře
bývá, nýbrž celá nejsvětější Trojice Boží.
Kde je totiž jeden, jsou všichni tři, "po
něvadž jsou všichni třijedné přirozenosti,
jeden pravý Bůh. Duchu sv. se pak při—
pisuje posvěcení t.j. Duch svatý při—
pravuje v nás vhodný stánek pro přijetí
celého božství. Ovšem jen tehdy, nedáme—li
se zcela Ovladatí věcmi pozemskými,
nýbrž i Jemu svou vůli svěříme, abychom
tím Jeho sv. vůlí plnili. Jeho sv. vůle
pak jest, abychom stále na cestě ctností
pokračovali a tím diadémy skvějící se
korunu blaženosti na onom světě dosáhli.
K splnění této nejsvětější vůle jest nutno,
onen nevyčerpatelný pramen božské mi—
losti vyhledali, a nikdy dobrovolně ne
omeškati ku stolu Páně přistoupiti a
milého Spasitele, který láskou a milostmi
překypuje a proto též žízní po duších
&volá všechny k sobě, aby je mohl ze
své hojnosti obdaříti, k vlastní dokonalosti
a svatosti pokorně přijmouti.

Jeden z největších světců 17. století,
František Saleský, píše ve své průprav'ě
k bohumilému životu (Philasea) násle
dovně: Ptají—lise Té synové tohoto světa,
proč tak často ku stolu Páně přistupuješ,
odpovězjim: abych se učil Boha milovati;
abych 'l'ě 'l'vých chyb očistil a vší chudoby
zbavil; abych Tě v s_oužení těšil a v sla
rostech posiloval. Rekni jim, že jsou
dvě třídy lidí, kteří často musí na sv.

. přijímání podílu bráti: dokonalí, poněvadž
by to bylo zcela převráceným, kdyby se
při svém vhodném duševním stavu po
čátku a prameni všídokonalosti nechtěli
blížili. Nedokonalí, aby dokonalosti (lo
sáhli,silní, aby neoslábli,slahí, aby nabyli
sily, nemocní, aby se uzdravili, zdraví,
aby neonemocněli. Rei jim, že ti, kteří
ne příliš obtížně zaměstnání mají, tělo
Páně často přijímali musí, poněvadž
příležitosti a času nepostrádají; oni pak,
kteří prací přetížení jsou, musí podobně
to samé činiti, jelikož i při těžké práci
jest nám častějšího a silnějšího pokrmu
zapotřebí.:

u
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.le-li tak, proč nejdeme ku stolu
Páně, proč se nesnažíme co možná nej
více onoho svatého pokrmu přijmoutí,
když ho máme tolik zapotřebí? Proč
necháme lačnějícího Pána vždy až na
konec čekatí, ač víme, že On jediný nám

10

může pomoci? Proč volíme raději v ne- ,
jistotě žití, když-se můžeme pro celý
život pozemský i posmrtný tak velice
obohatiti'? Snad jen proto, abychom
urazili Boha Otce, který nás stvořil, Boha
Syna, který nás vykoupil, Boha Ducha
sv., který nás posvětil, svým chrámem
učinil? Budiž jakkoliv!

Nyní se jedná již jen o to, abychom
zameškané vynahradili a příště ku stolu
Páně, dle přání církve svaté, která tento
mocný prostředek všem věřícím co nej- ;
vřeleji proti všem nástrahám, obzvláště
v nynější rozhárané době, doporučuje,
dle možnosti nejčastěji přistoupili. Neb
jde-li o cos podobného, pozbývá každá
výmluva své platnosti, poněvadž zde
mluví v našem vlastním zájmu soudy
boží. Přestupme tudíž v druhou část
našeho rozjímání & popalřme k tomu,
jak bychom se na sv. přijímání nejlépe
připravili, nýbrž i díkůčinění po svatém
přijímání hodně vykonali.

tomto pozemském údolí
zvykem, že se dějí vždy přípravy pro
přijetí hosti a to tím vznešenéji, čím
větší osobnost v kraj zavítá. Při svatém
přijímání ale zavítá k nám )án všech
Pánů, král všech králů, ba sám král
všech sv. duchů. Je tudiž naší nejsvětější
povinností se dle toho též v přípravě
řídili. Snad by se to mohlo státi pomocí
následujících úvah:

Předně přijde k nám Pán všech
Pánů. Co se dělá, naštiví-li nás větší i
pán? Zajisté se každý snaží, aby,
dal zevně vše do pořádku. Onen má
vidět všady jen čistotu. Zároveň bere na
sebe každý pokornou postavu a vše ne
důstojné odkládá. Neměli bychom se ještě
s větší pozorností připravili na přijetí
Pána všech pánů? Neměli bychom čistě
před Jeho zrak předstoupiti? Tohoto jest
zapotřebí již z té příčiny, abychom mu úctu
svou prokázali. On má již ze zdáli viděti,
že jsme mu na počest i svému zevnějšku

:...:áž'ýw'“_
Ě

; duchů. Duchové jsou neviditelní,
jest '

dle okolností a možnosti větší péči vě
novali. Dle zevnějšku se posuzuje vnitřek,
který se pak i Jemu zamlouvati bude a
s radostí k nám vstoupí. Dále jest žá—
doucno s pokorným srdcem k stolu Páně
přistoupiti, poněvadž Kristus pokorným
nejenom povýšení ve svém království
přislíbil, nýbrž hlavně proto, poněvadž
přicházíme lačni a chudí jako prach a
popel, jak ke králi žehrák, který na
celém světě nikoho nemá, kdo by mu
pomohl; tento samojedíný jej může před
záhubou zachrániti. Též i my nikoho
nemáme kromě Pána, Krále svého.
Musíme si tudíž přiměřeně počínáti a
nezapomenouti, že nám lidem smrtelným
není možno se dostatečně pokořiti před
Pánem věcí nebeských i pozemských.
Zajisté každý vzhlíží s outlým srdcem
pln důvěry ktomu, od koho jest mu
pomoci očekávati. I jedinká vteřina se
mu zdá býti dlouhou, než může před
svého vysvoboditele předstoupiti. Tím
více se musíme v tomto posvátném oka—
mžiku kořiti a toužiti po ochránci ne—
jenom našeho života dočasného, nýbrž
i posmrtného.

Též přijde k nám král všech svatých
jakož

ijejich Král. jenz jest duchem nejčistším.
Duch však volí sobě místo pouze u ducha.
Je tudíž nejvítši píli věnovati na přípravu
naší hříšné duše. Tato příprava však
spočívá ponejvíce v tom. abychom si
žádného těžkého hříchu vědomi nebyli.
V takovém případě bychom totiž při
jímali svatokrádežně, poněvadž Bůh ne
může bydleti v duši, která dopuštěním
se smrtelného hříchu upadla do moci
ďábla. Máme li snad na svědomí jen
nějaký lehký hřích, a není-li snad dobře
možno zkterýchkolív důvodů se vyzpo
vídati, můžeme směle k stolu Páně při
stoupiti, nebot Bůh se spokojí ve své

3 veliké touze naší chudobě pomoci, jakož
ive své nekonečné pokoře tím,že upřímně
z celého srdce svých hříchů litujeme a
se pevně rozhodneme, příště i těch nej
menších chyb se varovali; aspoň dobro
volně nechtějme Boha nikdy uraziti. Toto
úplně postačí, poněvadž Bůh přichází
k nám, aby nás posvětil, nikoliv my jeho.

tO. p.)
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Něco o křestních kmotrech.

šeobecně je známo, že se vy
žaduje při křtu svatém kmotr
podle pohlaví křtěnce Kino

,? trovství, za dob dřívějšíchtak
. důležity úřad, stalo se za

naších časů namnoze pouhým toliko
zevnějším úkonem,jenž záleží vtom,
že kmotr dítko při křtu svatém drží,
po křtu svatém však'o ně se více
nestará, a tak vlastní, od církve
žádaný úkol neplní. Nebude tedy i

na škodu, když krátce poukážeme, v čem =
úkol kmotrů křestních záleží &jak se za.
dob starších skutečně plnil.

Církev svatá příjímajíc někoho do =
lůna svého a udělujíc mu milost Boží
křtem svatým, nečiní tak bez dostatečné
záruky,že křtěnectaké povinnostem svým,
k nimž slibem křestním se zavazuje, do
stojí. Proto zavedla kmotry, kteří za
křtěnce, ponejvíce při křtech nedospělých
dítek, měli slíbovati a odpovídali. Církev

čarodějníků, jakožto ďáblových náhončích
se varovali, víru katolickou pevně za
chovali, chrám Páně často navštěvovali,
v něm se uctivě chovali a pozorně slovo
Boží slýchali. Dále, aby pocestné. rádi
přijímali,jim služby konali, nohy umývali,
smířlivými byli a pokoj mezi nepřáteli
zjednávalí, kněze a rodiče v pravdě mílo
vali a ctíli.

Zdaliž pak se toto napomenutí sv.
Augustina nehodí také zcela dobře na
naše časy? Kéž by i naši kmotrové bedlivi

1 byli povinností svých a častěji dohlíželi,

)

žádala od kmotrů jisté vlastnosti. Musíli &
býti věrnými křesťany,biskupovi neb knězi
známi a života čistého, bezúhonněho.

Kmotři vedli (dospělého) nebo nesli
(nedospělé dětí) na pravé ruce ke křtu,
proto takéje nazývá sv. Augustín »nosíčic.
Pomáhali při svlékání ze šatů křtěncí,
odpovídali za křtěnce na otázky biskupem
kladené, zvedalípokřtěného z křtitelnice
ikdyž se křtilo ponořením do vody),
oblékali jej v roucho bílé, a bud'je brávali
do domu sveho nebo odváděli rodičům.
Tím však nebyl úkol jejich naplněn.

Kmotři byli zároveň zárukou, že
křtěnec po celý život svůj víru pravou

' kterak křtěncové jejich žijí, a kde potřebí,
dobrým slovem i pokáráním pomáhali!
Tak mnohý, zejména sirotek, by udrža'n
byl na cestě dobré a nepropadl svůdcům.

Dějiny zachovaly nám krásny příklad
kmotra, jaky má byti. V pronásledování
křesťanů dostal jisty Elpídoforus rozkaz,
aby křesťany, kteří se víry nespustí, mučil.
lillpidoforus byl sám dříve křesťanem a
měl za kmotra jáhna Murittu. Kdyží na

Í jáhna toho řada došla, a on před Elpi
' :“ dol'ora,

zachová a podle ní v čistotě křesťanské Š
a sprmedlnosti žití bude Proto měli právo
i povinnost křtěnce svého napomínatí,
\am\ati, k dobrému nabádati a také,
potřeba-li bylo, trestati. Svatý Augustin
napomíná kmotry, aby se každého roku
() llodu Božím velkonočním, kdy se oby
čejně křest svatý slavně uděloval, rozpo
mínali a uvažovali, kterak před Bohem
za křtěnce se zavázali, protože mají
častěji v lásce je napomínatí, aby čistotu
srdce i panickost až k svatbě zachovali,
klení i přísah se varovali, nečisté písně
nezpivali, pyšní, závistívi a mstiví nebyli,
čárami a hádáním se nezabývali, všech

svého křtěnce, předveden byl,
vytáhl přede všemi lněné roucho bílé,
které byl lůlpidoforoví při křtu svatém
obTékl, rozbalil je a pravil s pláčem:
»Hle, toto jest roucho křestní, Elpidotore,
ty otroku lží a pověry, které jsi jednou
nosil, & které tě před Bohem jednou
obžaluje. Na důkaz tvého věčného za—
tracení uchovám si toto roucho. Rouchem
tímto jsem tě, nešťastníče, přioděl, když
jsi čistý a svatý z křtitelnice vystoupil;_
roucho to trpké ti bude dělatí výčitky,
až se ubírati budeš k peklu; jako šat
oblekl jsi klatbu, nebot jsi roztrhl a od
hodil slib křtu svatého a pravé viry.cz
Slova tato až k slzám pohnula všecky
přítomné. Srdce toho, jemuž platila, bylo
však již tak tvrdé, že se nepohnulo, ba
naopak Elpídofor neostýchal se ani svého
kmotra Murittu, jáhna, na smrt vydati.

První povinností kmotrů bývalo vy
učování křtěnců ve svatém náboženství.
Jak však by mohl kdo učítijiné_naukám
sv. náboženství, když by sám je neznal,
nebo znaje jich, si jich nevážil, jimi po
hrdal? Proto dobře činí církev, že vy
žaduje od kmotrů pravověrnost, a také
bezúhonný křesťanský život, život podle

14*
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víry. Za dob starých neustoupila církev
od tohoto požadavku ani na píd'. Jakmile
se biskup dozvěděl, že by za kmotra
přibrán býti měl člověk podezřelý z ka
cířství nebo bludu,nepřipustiljej kúkonu
tomu. Nebylo-li jiného kmotra po ruce,
raději posloužili služebníci kostelní křtěnci
při křtu svatém, nežli by dopustili, aby
pokřtěný špatným kmotrem druhé smrti
duševní vydán byl..

Toho by si měli všimnouti i za dob
naších rodičové křesťanští a volice si
kmotry pro děti své, neměli by hleděli
ani na stav jejích ani na bohatství ani
na dar, který snad do vínku dají, nýbrž
jedině a hlavně na víru, zbožnost &po
ctivóst kmotrů, neboť jen tyto vlastnosti 3
dávají jim záruku, že budou kmotrové ?
dítěti tím, čím býti mají, duchovními
otci a matkami, a zemřou-li rodičové,
že se také dle sil o opuštěné děti po
starají. A na druhé straně by neměl nikdo
čestný a posvátný úřad kmotrovství při
jímati, kdo nemá pravou, hlubokou víru
a nedbá přikázání Božích a církevních
v životě svem. Neboť stane se lhářem
při svatém úkonu, pokrytcem a zprone—
věří se_.svým povinnostem. Neboť kterak
by mohl pak s dobrým svědomím takový
kmotr na otázku kněze: »Věří-li v Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i
země; odpověděli: »Věřím,a když snad
nevěří? Kterak by mohl na otázku:
věří-lí v svatou církev obecnou atd., když
by církvesi nevážil, ji neposlouchal,
proti ní brojil a špatným životem sám
se z ní vylučoval? Z toho jest vidno, že
by lhal,
držeti nechce, že by zevně jinakým se
okazoval nežli v skutku jest. což by bylo
farizejství, pokrytectví, tedy hřích.

Bohužel, bere se za dob našich
kmotrovství na lehkou váhu jak od ro
dičů tak i kmotrův samých, stalo se
pouhou formalilou, zevním úkonem bez
ducha; vlažnost a mnohdy i nevědomost
náboženská je toho příčinou.

Svátost svatého křtu se vůbec za
dob našjch zneuznává, a přece je to ze
vsech svátostí svátost první a nejdůleži
tější, vždyt dle slov Spasitelových nelze
beze křtu svatého dojíti spasení. »Ne
narodí-li se kdo z vody a Ducha svatého,
nemůže vejíti do království nebeského,<x

něco ústy sliboval, co v srdci '

pravil Kristus Pán k Nikodemovi, &mínil
tím křest svatý. A sv. Petr káže po se
slání Ducha svatého shromážděnému
lidu, řka: »Dej se každý z vás pokřtítí
na odpuštění hříchů.c

Beze křtu svatého nelze dojíti od
pušlění hříchu prvotného ani jiných před
křtem spáchaných, hříchův osobních,
křest svatý jest první lázní pro hříšnou
duši, dává první milost člověku a otvírá
bránu k milostem ostatních Sv. svátostí.
A hle, ač tak potřebnou a spásonosnou
svátostí jest křest svatý, přece neváží si
ho křesťané mnozi. jak se patří. Mnozí
blahovi rodičové nechávají dítky své
delší čas bez křtu svatého někdy až kolik
týdníiv, a okrádají je tím o milost Boží
a vydávají v nebezpečí smrti beze křtu
svatého. Kdyby jim tak někdo slíbil, že
po narození dítěte obdrží tisíc zlatých,
tu byste viděli, jak by spěchalis dítětem
a neotáleli ani hodinu aby jen penize
dostali & o ně nepřišli. A hle, Kristus,
Spasitel podává dítěti jejich milost které
se penězi zaplatiti nedá, otvírá mu nebe,
přijímá je za dítko své vyvolené, a ro
dičové si toho nevšímaji, otálejí a dítě
teprve za dlouhý čas ke křtu svatému
posílají. Jaká to lhostejnost hříšná, jaká
to neuvědomělost katolická! A což, když
by dítě beze křtu svatého zemřelo? Kdo
zodpoví jeho ztrátu na věčnosti? Kdo
nahradi mu radosti věčné? Jak hrozný
trest uvaluji tedy liknaví rodičové na
sebe! A podobně i kmotrové! Před
Bohem slibem svatým berou na sebe
povinnosti, starali se o duchovní blaho
dítěte, které na rukou drželi, a nečiní to.
Myslí, že darem do vínku daným učinili
všem zadost.

Jsou ovšem ještě kraje ve vlastech
našich, kde kmotři berou povinnosti sve'
vážně a také se starají, pokud možno,
jak o duchovní tak i pozemské blaho
křtěnců svých. Tak na př. na Jihlavsku
mezi lidem venkovským zachovává se
ještě toto duchovní příbuzenství. Kmotři
se o kmotřence své starají, je často
k sobě zvou, napomínaji, varují; zemřou-li
nedospělým rodiče, o sirotky se starají,
a zemře-li nedospělý kmotřenec, to mu
kmotr nebo kmotra pohřeb vystrojí. Kde
se zachovala prav'ověrnost, tam také ještě
kmotři plní své povinnosti a kmotřencí
zase navzájem kmotry své jako duchovní
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své otce a matky ctí, jich si váží a na
slovo jejich mnoho dávají.

' Kéž by kmotrové křestní všudy
pzunětlivi byli svých povinností při
svatém úkonu křestním na se malých a

byli dítkám strážci & dobrodinci; tak
mnohá duše byla by zachráněna, která
jinak upadá, že o ni nikdo nepečuje, nežli
rodičové mnohdy v lásce své zaslepení.

B.Hendl.ÉŠQÉ
Život křesťanů v prvních třech stoletích. '

Píše člen představenstva dicccsního konviktu v Mladé Boleslavi (Č d.)

Divoké šelmy a oheň.
U Rímanů bylo mnohobožstvi ná

boženstvím státním; všude bylo lze zříli
nádherné chrámy bohů, žádný důležitější
podnik ve válce nebo v míru nebyl za
poěat bez oběti a bez vzývání bohů;
veškerý život rodinný, jakož i občanský
prodchnut byl vírou v »nebešt'anyc. Proto
náboženství, jež všechny tyto bohy za
blud prohlásilo napadlo zákony státu
římského, jeho vyznavači byli státními
nepřáteli; tim se vysvětluje, že i šle
chetní, mírní a dobromyslni císařové stali
se pronásledovateli křesťanů. Čím nád
hernější chrámy, čím velkolepější slav

nosti, jimiž římskýlid nesmrtelné uctíval, ; leě zbraní trpělivosti a statečnosti atím více proti mysli musilo býti každému
Rímanu tg, že křesťané jeho bohy ukři
žovanýmZidem nahradili chtěli. Statečnost
mučedníků byla jím fanatismem, nesmysl
ným bláznovstvím, a čím více víra v de
monya zloduchy u Římanů byla rozšířena,
tím více byli náchylní, veškeré křesťanství
za nejhorší a nejzáhubnější stělesnční zla
považovati. Odtud to všeobecné pohrdání,
odtud ta zášť celého národa, vzdělaných
jak nevzdělaných proti křesťanům, odtud
ly každému pronásledování předcházející
rozkazy, by státním bohům obětovali,
odtud to hrozné mučení a dlouhé útrapy
v žaláři, jimiž křesťany zviklati &je při
nutili chtěli, by od svých bludův upustili.
»tilbětuj bohům, kteří Řím velkým učinili,
kteří vojska naše od jednoho vítězství
k druhému vedli, kteří moc římské říše
až na hraniCe země rozšířilic, tot bylo
vždyprvní vyzvání, jež soudce ku křesťanu
k Výslechu mu přivedenému učinil. Kře
sťanstvíbylo náboženstvím státem zapo
vězeným,ježto podkopávalo základy státu,

totiž úctu bohův; pohanům bylo nepo
ch0pitelno, že by křesťandobrým občanem
& poddaným, svědomitým úředníkem,
věrným vojínem býti mohl. Nejvíce ovšem
byli nenávidění biskupové a duchOvenstvo,
jež lid sváděloajej v odporu proti zákonům
státním a císařským utvrzovalo; proto

: téměř všechni papežové prvních tří století
zemřeli smrtimučednickou,odtud ta ne
obyčejná horlivost, s jakou na kněze a
jálmy honby podnikány; byli-li pastýři
z cesty odstraněni, pak bylo snadno
stádo na pravou cestu opětpřivésti. Je
třeba všecko toto si představili, bychom
si nadpřirozenou a božskou moc kře
sťanstvíobjasnili,jež žádnou jinou zbraní

trpělivosti tak mocnému nepříteli čelilo,
jej po třistalém bOji přemohlo a povalilo.

Byly to především dva způsoby smrti,
jichž pohané proti opovrhovaným a ne
náviděným křesťanům používali: býti
předhozenu divokým šelmám, a smrt
upálením; odsouzením k jednomu nebo
druhému končil obyčejně soudce, když
již všeho zkusil, by bíčováním a mučením
tvrdošíjnost obžalovaného zlomil. Pouze
kdo římské právo občanství měli, ne
směli býti takto trestáni, nýbrž musili
býti mečem stati. Avšak čím potupnějši
byly ony způsoby smrti, tím slavnější jsou
v dějinách a tím více jsou uctívány
v katolické církvi ony zástupy hrdinných
krvosvědků, kteří za tuto vysokou cenu
palmu mučednickou si vykoupili.

20. prosince r. 107 byla římskému
lidu hlavní slavnost připravena. »Dnes
bude jeden z nejvyšších křesťanských
kněží lvům předhozen la Zvěst tato větrem
rozletěla se třídami &ulicemi milionového



města. »Cisaři podařilo se,<< tak se vy
pravovalo dále »na válečném tažení proti
Parthům vznešeného biskupa se zmocniti;
poslal jej do llíma, by svému lidu svrcho
vaný požitek krvavého divadla připravil.:
— Tisícové hrnuli se onoho jitra do
Kolossea, by ctihodného, tíží let shrbeného
starce zuby lvů vykrváceti viděli!

Tento stařec, dvojnásob ctihodný
svýmstářimjako svým vznešeným úřadem,
byl sv. lgnác, biskup v Antiochii na
východě. Tento Ignác byl prý onen hoch,
jejž božský Spasitel dle zprávy sv. evan
gelia (Mark. El.) objímal ajejž do středu
svých učedníků postavil s ponaučenim:
»Kdokoli jedno z takových pacholátek
přijme ve jménu mem, mne přijímám
Později stal se žákem sv. Jana a biskupem
pohanů — křesťanů v syrské Antiochii.
Tam nalezl ho císař '.l'rajan, když tam
byl, opojen vítězstvím nad Dáky a Skythy,
na novém válečném tažení proti Parthům
a Arménům přišel; na rozkaz, by bohům
obětoval, odpověděl Ignác, že pouze
v jediného Boha a v Ježíše věří, jenž
pro spásu svěla život svůj položil. Tu
rozlícen císař pravil: »Rozkazujeme, by
Ignác v poutech do Ríma byl dopraven
a tam k obveselení lidu divokými zvířaty
roztrhán bylla

Desíti vojáky střežen, kteří s vy
nalézavou zlomyslností ho týrali, na
stoupil stařičký biskup dlouhou cestu.
Přibyv do Říma, byl ihned přiveden do
amfítheatru, jehož prostory od zdola
nahoru diváky přeplněny byly. Zvuk trub
obrátil pozornost nesmírného množství
ku vstupujicím; oči všech obrátily se ku
starci, jenž s klidnou radostí ve tváří
a pevným krokem do středu areny po
stoupil a k modlitbě poklekl. Pak zvedl
se_a obraceje se k divákům promluvil:
»Rímané, nedomnivejte se, že jsem byl
odsouzen pro nějaký zločin, aneb ne
šlechetné jednáni; umirám pro Boha,
jehož jsem dítětem; musím zuby zvířat
býti rozemlet, abych se pro něho stal
čistým, bílým chlebem.“ Zatím co jestě
takto mluvil,
klece, z níž byli vypuštění dva lvi. Sáho
dlouhými skoky se vyřítivše, napadli
světce se vší zuřivosti; rozsápali ho
na kousky a shltali maso až na tvrdší
kosti.1) Radost, již římský lid při roz—

.) Kosti byly v noci od průvodců sv. Ignáce

otevřely se padací dveře.

sápání ctihodného starce pocitoval. tr\ala
krátce: jeho radost však, již se mu za
zachování viry dostalo, trvá na \ěky.

K nejstarším dílům křesťanského
umění náleži malba v katakombě svaté
Domitilly, jež/představuje Daniela mezi
lvy. Obraz ten byl již vymalován v prvním
století křesťanském. Odchylně od bibli
ckého podání není tu prorok vyobrazen,
jak lvi klidně kolem něho leží, nýbrž
Daniel stojí na vyvýšenině, tak jako
zločinci v amfiteátru šelmám byli vy
stavováni. S obou stran vrhají se. lvi na
Daniela a roztahují drápy, chtíce ho roz
lhali. Patrně opakoval zde malíř scénu,
jíž dosti často byl svědkem očitým;
než není tu ani neodůvodněno mínění
slavného badatele v katakombách De
Rossiho, že totíž postavou Daníelovou
jest zobrazen skutečný mučedník, jenž
divokým šelmám byl předhozen a jehož
tělesné pozůstatky v těchto katakombách
žádoucího odpočinku došly.

Častěji již uvedená zpráva 0 pro
následování v Lyonu a Vienně vypravuje,
že těla mučedníků po šest dnů nepohřbena
zůstavše, ježto křesťanůmnebylo dovoleno
je pohřbíti, byla' spalována, a že pohané
pak popel do řeky Rhony házeli, by nic
z nich na zemi nepozůstalo.» A to učinili,c
dodává zpráva, »jakoby oni, mocnější
Boha mučednikům z mrtvých vstání ne
možným učinití mohli. Nel>oť,<< říkali
pohané, »přinesli nám křesťané do země
nové náboženství, snášejí statečně nej
hroznější muky a kráčejí radostně na
smrt" Uvidíme tedy nyní, zda \stanou
z mrtvých a zda jim přispěje jejich Bůh
a je z našich rukou vytrhnea Jednou
ze základních nauk křesťanských bylo
učení o z mrhych vstání těla, v nej
větším odporu s pohany, kteří jak apoštol
Pavel praví, »nemají žádné naděje. <
Z této viry čerpali vynavači nepřemo
žitelnou sílu ve všech bolestech; právě
proto snažili se tak velice křesťané těla
mučedníků zachovati & pohřbití. Zne
možňovali—líjim však to pohané, mrtvoly
spalujíce a popel do řeky házejice, tu
těšili se křesťané myšlenkou ve vše
mohoucnost Boží, jež dosti mocna jest,
by všechna opatření pohanů zmařila a
popel i do všech větrů rozmetaný ve

sebrány u v bí'ém plátnědo Antiochie dopraveny,
kde ve veliké úctě byly chovány.
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Jubilejní pout Moravanů do Ríma roku 1908.
Popisuje K. Balík, děkan v Černovicích. (Č. d.)

ate ráno
vedl nás náš mily průvodce

_Římem vdp. Frant. Stejskal,
'" vicerektorčeskekollejeřímské,

na střechu kostela sv. Petra.

„NV Po prostranný ch schodech vystupo—
al/ vali jsme stále vzhuru, až vystoupiliNj jsme na střechu kostelní. Jest vodo
ŠIY rovná, tak že se může pohodlně “"po

ní choditi. Na okraji jsou sochy,
které se zdola se nám zdály dosti

malými, ale když jsme stáli nahoře těsně
vedle nich, viděli jsme, že každá z nich
jest pět metrů vysoká. Každá z oněch
soch má svůj zvláštní hrómosvod. Upro
střed střechy kostelní zdvihá se kopule
kostelní, jejíž rozměry jsou obrovské.
Kopule ona na způsob věže nad střechou
kostela do výše ční. Kolem ní jako
kuřátka ke kvočně tulí se příbytky děl—
níků, kteří opravy kostela svatopetrského
provádějí a na střeše kostelní trvale bydlí.
Stojí tedy na střeše kostela celá vesnice.
Zde mají dělníci veškeré své nářadí,
domácí potřeby, ano istudnu. Deštovou
vodu svádějí totiž s cele střechy do zvláštní
nádržky (cisterny), aby tak měli zásoby
pro dobu sucha.

Se střechy zvláštním malým vchodem
vešli jsme do kOpule a zase po točitých
úzkých schodech jsme dále vystupovali.

Na jednom místě. náš vůdce odbočil
a zavedl nás kratinkou úzkou chodbičkou
dovnitř kopule a přivedl nás na zvláštní
balkonek uvnitř do zdi zadělaný a želez
ným zábradlím ohražený. Jdouce za svým
průvodčím, celou kopuli do kola jsme
obešli a dole na podlaze v kostele klečící
a přecházející lidi jsme viděli. S té
obrovské výše zdáli se nám lidé dole
v kostele velice maličkými.

Obešedše balkonek šli jsme zase
úzkou chodbičkou na schody a vystupo—
vali po nich vyše. O něco výše. kdo
chtěl, mohl obejíti ještě jeden takový
balkonek, kdo nechtěl, mohl zatimpočkati
na schodech

Konečně vystoupili jsme až na
vrcholek kOpule. Rozhled odtud na město
Řím byl velkolepý. V naší blizkosti vidíme
vatikánské budovy, náš průvodčí nám

ukazuje okna pokoje, v němž svatý ()tec
bydlí, vidíme zahrady vatikánské, \idíme
úrodnou lovinu. kolem Říma, za ní pa
horky, ano i v jednom směru vidíme
v dálce lesknouti se hladinu mořskou.

Někteří již unavení a upoceni, jsou
spokojeni, že tak vysoko vystoupili, &e
jiní odvážnější a vytrvalejši ve skupinách
vždy po dvanácti lezou po žebříku až
na nejvyšší bod kupole, do tak zvaného
»jablka<<.Jablko ono jest železné, a ač
zdola_se nám zdálo, že jest nepatrné,
vešlo se nás do něho dvanáct. Stojíce
(ovšem velmi nepohodlné) v jablku roz
hlíželijsme se skulinami po okolí římském.

Potom jsme zase po žebříčku slezli,
čekali, až ostatní se vystřídali a nastoupili
zpáteční cestu.

Kolem desáté hodiny šli jsme si
prohlédnout Vatikán, vlastní to sídlo
sv. Otce. Vatikán jest sám o sobě celé
město. Různé domy, nádvoří, komnaty,
obrazárny, knihovny, umělecké sbírky,
úřadovny a p. zaujímají velikou prostoru
a bez průvodčího by zde snadno zabloudil.

Především navštívili jsme Sixtinskou
kapli, v níž jsme se nemohli vynadiviti
překrásným obrazům Michelangelovým.
V kapli této konala se volba nynějšího
sv. Otce. Potom jsme procházeli dlouhými
komnatami, v nichž nahromaděno jest
velké bohatství. Bohužel nebylo nám
možnojednotlivé vzácné malby důkladněji
si prohlížeti — nezbývalo času. Všude
samý obraz, jeden krásnější než druhý
a mnohý z nich zaujímá celou rozsáhlou
stěnu a některému věnována zvláštní
místnost. V některých místnostech sedi
malíři a dle vzorů na stěnách malují pro
sebe na rozpjatých plátnech obrazy jiné.

V jiných místnostech jsou dlouhé
řady překrásných starobylých a umělec
kých soch, dále zase vidíme nepřehlednou
řadu skříní naplněnou vzácnými knihami
a rukopisy, vůbec ve Vatikáně máme
pádný a makavý důkaz, že církev byla
vždy štědrou podporov atelkou a milovnicí
krásného umění všeho druhu a že nejvyš
nesmyslné jsou řečipotřeštěných nedouků,
kteří by rádi církev katolickou prohlásili
za nepřítelkyni věd a umění Vatikánské



galerie obrazů, sochy a knihovny usvědčují
takoveho opovážlivého mluvku ze lži.

7, komnat vatikánských vedl. nás
náš průvodčí do papežské zahrady. Bylo
asi půl dvanácté hodiny dopoledne. Slunce
mile hřálo, obloha byla úplně jasná a
prohřáty'mvzduchem proudila vůně myrty,
vavřínu a jiných stromů, keřův a květin
bujně v ladné směsici zde rostoucích.

Prostřední cesta byla široká, pískem
“posypaná, hladce uhrabaná a s obou
stran vroubená rovně přistřiženými keři
a stromy. Na různé strany rozcházely
se různé pěšinky jiné.

Hned na kraji spatřili jsme malou
vinici, o níž, jak nám průvodce pravil,
židovské noviny prý nedávno psaly, že
odtud těží papež miliony litrů vína ročně.
A zatím jest tak nepatrná, že sotva stačí
na víno ke mši sv. pro svatého Otce a
některého vatikánského kněze.

Stromů,keřův a květinjest vzahradě
vatikánské bohatá směsice. Vedle oliv a
palem rostou mandlovníky, citrony, pome
ranče, ale nejvíce převládají stromy vavří
nové a keře myrtově.

V zahradách vatikánských prochá—
zívá se svatý Otec. Ovšem při rozsáhlých
pracích spojených se řízením církve
Boží a nadlidských starostech 0 šťastnou i
plavbu lodičky Petrovy nezbývá mu mno-ho
volného času,
jediným místem, kam papež vychází.
Od r. 1870, kdy vláda italská ucl'ivátila
jeho ůzemí a neprávem zmocnila se vlády '
nad Rímem, papežové z Vatikánu vůbec
nevycházejí. Neopustil Vatikán papež
Pius IX., ani papež Lev XIII. a neopouští
ho ani papež Pius X. Chce-li na pro
cházku a po denních pracích a starostech
se osvěžiti, jde do svých zahrad.

Když jsme šli zahradou vatikánskou,
nespatřili jsme nikde vůbec ani človíčka.
Všude ticho, klid a mír...

Zahradou šli jsme skoro mlčky,
poněvadž byli jsme jednak unavení a
jednak se nám zdálo, že bychom řečí
tento posvátný klid znesvětili. Konečně
jsme přišli k veliké umělé skále &před
naším zrakem objevila se umělá jeskyně
ve skále s bělostnou sochou Panny Marie
Lurdské. Před třemi roky prý totiž biskup
lurdský sám skálu onu dle vzoru v Lurdech
upraviti dal a za svého osobního dohledu
vše právě tak dal uspořádatijako tomu

ale zahrady tyto jsou š

jest v Lurdech. U jeskyně té jsme se za-_
stavili, zazpívali Si tři slohy lurdské písně
»Tam v údolím“ a pomodlili jsme se.
Česká slova modlitby vroucí nesla se
stromovím zahrady vatikánské.

Za skalou jest přistavěna zvláštní
krytá železná klec, v níž jest párek
mladých, ušlechtilých afrických lvů. Dívali
se na nás z klece úplně krotce. Lvy ty
poslal před rokem habešský císař Menelik
svatému Otci darem. Menelik sám není
sice katolickým křesťanem, ale sv. Otce
velice si váží. Má totiž příležitost na

Šlastní očipozorovati ve své zemiúspěšnou
a požehnanou činnost katolických missi
onářů, jež sv. Otec do jeho země vysílá.

Porozhlédnuvše se ještě zahradou,
nastoupili jsme zpáteční cestu.

Náš průvodce zavedl nás ještě k vati
kánské hvězdárně, o níž nám pravil, že
vědecky nad ostatní hvězdárny římské
vysol<o„vyniká a že ona jediná pojata
byla ze všech hvězdáren římských do
svazku hvězdáren světových, jež foto
grafují hvězdnatě nebe.

Pojednou padla dělová rána ozna
mující poledne. Zvony římské rozhlaholily
se vyzývajíce k modlitbě. I my jsme se
zastavili a pomodlili se česky »Anděl
l.)áněc.

Potom vyšli jsme ze zahrady. Podél
budov vatikánských a kolem kostela sv.
Petra ubírali jsme se do hospice sv. Marty.

Když jsme se naobědvali, napsali a
domů poslali nějaké pohlednice a si po
někud odpočinuli, přijela k hospíci dlouhá
řada kočárů, jež pořadatelstvo pouti ob
staralo. Vsednuvše, jeli jsme na další
prohlídku věčného města.

Novou čtvrtí Ríma přijeli jsme
k novému krásnému kostelu sv. Joachima,

“jenž v době nejnovější na počest papeže
Lva XIII., jenž Joachim se jmenoval.
z milodarů všech křesťanských národů
vystavěn byl. Slezli jsme z kočárů, vy—
konali v kostele krátkou pobožnost,
prohlédli krásně malby a zase vsednuše
do vozů jeli jsme za město podél řeky
Tibery. Jeli jsme navštívit svého krajana.
Po nedlouhé cestě totiž přijeli jsme
k mostu Milviovu přes řeku .Tiberu se
klenoucímu, kdež roku 312 porazil
Konstantin svého odpůrce Maxencia a
na něm spatřili jsme velkou pěknou sochu
s pěti hvězdami kolem hlavy. I-lned jsme



poznali svého krajana svatého Jana
Nepomuckého. Kratince jsme se u sochy
te pomodlili ajeli jsme druhou stranou
podél řeky zpět do města.

Stanulijsme u kostela sv. Jeronýma.
Na hlavním oltáři spatřili jsme obraz
sv. Cyrilla a Methoděje a bylo nám řečeno,
že zde chovají se i ostatky těchto velikych
apoštolů Slovanstva. Před oltářem zapěli
jsme s plným citem svého náboženského a
českého přesvědčeni sloku písně »Bože
co's ráčil před tisíci lety . . .<<a pomodlili
jsme se za blaho církve katolické, a
vlasti českoslovanské.

Ku kostelu tomuto přiléhá kollej
Sv. Jeronýma, v níž bydlí a studují boho
slovci a kněží z ('ll'iorvatska a Dalmacie.

Od kostela sv. Jeronyma jeli jsme
ku kostelu sv. Vavřince, římského jáhna.
Kostel ten založila vznešená a zbožná
římská paní sv. lQucina. Hlavně nás v něm
zajímala kaple sv. Jana Nepomuckého,

218

Žu nížjsme si zazpívali píseň.: »Vrouc-ně
vítáme Tě, Jene svatý...<< a pomodlili
se k svému milému patronu.

Od kostela sv. Vavřince jeli jsme
k ústavu »Anitna<<, jenž jest vlastné
poutním domem rakouským. lfstav ten
i s přiléhajícím kostelemjest pod protek
torátem rakouského císaře, Náš císař
a král František Josef ]. různými velko
dušnymi dary lásku k tomuto ústavu
dostatečně ukázal. Zde viděli jsme oltář
česko-mora'sky s obrazy svatého Jana
Nepomuckého a blathana Sarkandra,
obraz blah. Anežky Ceské, v nádvoří
bronzovou sochu sv. Václava a jiné malby
nás zajín'iající a českou mysl poutající.

V pět hod n večer vykonali jsme
v kostele Anima společné sv. zpověď.

Večer šťasně vrátili jsme se zase
do hospice sv. Marty a vzpomínali na
vše, co jsme druhý den svého pobytu
vRímě viděli a slyšeli. (P. a.)

Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN \VEIXBERGER

Xlll. Utakamund.

Iřtakamund -—tak zove se chudobná Í
indická osada, kde sestry františkánky
mají svůj klášter, jenž je střediskem;
domorodých křesťanů celeho rozsáhlého
okolí. Tam scházejí se křesťané na služby
Boží v neděle a svátky, odtud podnikají
i sestry kratší nebo delší vycházky do
okolí, „aby obrácené na víru křesťanskou
ve víře utvrzovaly, pohany pak Kristu
přiváděly.

»Konečně,<< píše tyto dni jedna
z:missijních sester, »nabyváme víc a více
důvěry chudobného obyvatelstva této
osady, t.j. katolíků. Bohužel jest nám
těžko bojovati proti mocnému vlivu
protestantů, kteří velkymi peněžními
obnosy se snaží chudobné otce rodin
k soběpřívábiti. Nevědomymdomorodcům,
kteří pro duchovní užitek nebo škodu
pravého porozumění nemají,jestlhostejno,

k jakému náboženství je počítají, ježto
pravidelně na hmotny prospěch ohled
berou. Jak mnoho času a námahy je
třeba, až je aspoň poněkud přesvědčime,
že náboženství není věcí, která se kupuje
nebo prodává, že jejich duše má větší

2 cenu nežli žaludek!
Na slavnost sv. Tří králů začaly

? jsme své návštěvy u chudobny'ch kato
lických rodin. Byly jsme všude přívětivě
přijaty, lidé ti nej_soutotiž zlí, ale jenom
velmi nevědomí. Zeny přislíbily, že si do
našeho kláštera budou choditi pro práci.
Mužům jsme vložily na srdce, aby ne
dělních služeb Božích již nezanedbávali.

Po dvou dnech vydaly jsme se na
missijní cestu do nejodlehlejší a nej—
chudší čtvrti městské. Celou hodinu slézaly
jsme neschůdnou cestou s kopce dolů,
až jsme přišly k bídnym hliněnym chatám,
kde tolik tělesné i duchovní bídy jest
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, ši __
jimaděno. llVíopané i domorodci vy
_! ze svých skrýší, aby nás viděli.
jochvby nebyla sem ještě nikdy vstou
;sestra ieholnice. Mezi dětmi poznaly
_ščtyry až pět žákyň naší školy pro
é. které se ovšem ani pravidelnou
,ní návštěvou ani pílností nevyzna
ávají.

_ Potkaly jsme též výrostka, který ač
? ou povinný, ještě ani kříže dělati nc—

ure. Zavedl nás do své rodné chaty.
Ale-jaké to obydlíl'Zakouřená místnost
“mělasotva dva čtvereční metry v objemu.
Tam musili se směstnati: otec, matka
a osm dětí. Rodiče byli právě venku na
práci; mohly jsme se tedy po chatrči
ohlédnouti. V koutě byly dvě desky po—

;l—oženyna čtyry pařezy; to bylo jedině
ŽŠjlůžkO.Na malém hliněném krbu vaří se
š—gi'rýže,je-li vůbec jaká. Nicméně viděly
jgajjsmena stěně obrázek Nejsvětější Panny.

Malý vůdce provázel nás ještě na
;ííýdalší potulce, kde jsme i jiné ještě ne—
í'ŠSLVěrnénaše žačky postihly. Nejcliudob
;;ýlénějšímkřesťanům daly jsme, bez čeho
;:jsme se obejití mohly, povzbudily jsme
jích k vvtrvalosti v dobrém a pozvaly
jí!-,Ef'je,aby ve svých potřebách a nemocich
na nás se obrátili.

_ Nyní zaměstnáváme veesvé pracovně
j„i'lzznačny'počet žen a dívek, kterym dá
;ggvámetýdenní mzdu a mimo to oběd a
&gčodpoledne čaj a chléb. Při tom učí se
fš'ř—„katechismtnkterý byly více méně za
jígpomněly.Také jim předčítáme zajímavé,
_J;poučné povídky anebo modlíme se s nimi
grůženec. Na svátek sv. Anežky dostaly
-__;_našedělnice i večeři a každá jednoduché
řpfšaty.Měly z toho velkou radost. Také
gumissionáří byli malé slavnosti přítomni,
;;,na čemž si naše ženy a dívky nemálo

zakládaly.
Tak, jak nyní věci stojí, lze před—

jvídati, že missijní naše činnost brzy se
j—ylfosvědčía mnoho k dobru tělesněmu í
:g—duševnímu zdejšího, hlavně chudého
53,0byvatelstva přiSpěje.<<

' XIV. Tanga.

_? V missijnich zprávách z Afriky vy
íÍSkýtuje se často jméno T.anga Je to

přístavní město v německé východní
Africe kam obyčejně noví věrověstové

;íÍ-Přícházejí,aby odtud do vnitřku Afriky
na vnitrozemské missijní stanice se ubírali.

Nebude tedy zajisté od místa, když v teto
stati toto pro Africké missie tak důležité
místo poněkud zevrubněji popíšeme.

Tanga jest město poněkud staré,
pro svůj dobrý přístav velmi důležité.
Má asi 8000 obyvatelů, mezi nimi na
nejvýš 100 bělochů, ostatní jsou černoši,
Arabové a přistěhovalí Indové..

Pro horké podnebí a nedostatek dešťů
jetaínější půdavyprahlá, rostlinst\oží\oří.
Zeleníny a evropské ovoce se vůbec ne
daří. Květena je bídná. Hlavní a jediná
ozdoba jsou kokosové palmy, z nichž
některé skvostné exempláře i naši missijní
stanici obkličují.

Jdeme-li městem, zdá se nám jako
bychom se octli v obrovské černošské
dědině; tak bídné je většinou vzezření
domů a stavení. Mnohé z těchto hliněných
chatrčí palmovými listmi pokrytých jména
»domua nezasluhuji, a jsou tak ledabyle
stavěny, že za deštivého počasí vnitřek
úplně bývá promoklý. Domácí a spole
čenské poměry pestrého obyvatelstva
zdejšího nejsou mi dosud dostatečně
známy a nemohu jich tedy zatim náležitě
posouditi. Toliko o některých obyčejích
a věcech, které cizinci zvláště jsou na“
padny, chci se zmíniti. Sem náleží přede
Vším způsob, jakým Arabové & lndově
své mrtvé oplakávají.

Když v některé chatrči někdo umřel,
shromáždí se tam vždy ženy z celého
sousedství, aby nebožtíka Oplakávaly.
Jejich oděv záleží z pláště pestře malo
vaného, kterým se kolem těla od prsou až
po kolena obalují. Za večerního šera
začíná pak nářek, křik a vzlykání, kterého
nelze popsati. Nezasvěcený domníval by
se, že srdce všech naříkajících jsou ne
změrným žalem rozervána a že všecky
jsou na pokraji zoufalství, zatím co ve
skutečnosti všecko je pouhou komedii a
z křičicích žen pouze asi nejblížší pří
buzné skutečně několik slzí urosi. Do
smíchu jest však člověku, je-li svědkem,
jak děti, děvčata v útlém mladi 7—8
let se v tomto naříkáni cvičí. 'l'ak slyšel
jsem jednou před naší stanicí děti táhlými,
žalostnými zvuky tak smutně křičeli a
plakati, jakoby jim starostí a žalem chtělo
puknouti srdce; polekán dívám se, co se
děje, a vidím, kterak se několik malých
děvčat s takovou horlivostí a vytrvalostí
v naříkáni cvičí, kterou by skutečně
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nebylo škodilo na lepší a ušlechtilejší
nějakou věc vynaložiti. Takovým pošeti—
lým obřadům se učí, hlavní věc však,
Bůh a pravé náboženství zůstávají jim
cnznni.

Pojmy černocha o kráse a okrase
lidského těla různí se docela od pojmů
nás Evropanů. Tak viděl jsem nedávno
ženu v jejižto ušním boltci trčelo asi
30 špendlíků, kdežtojiná žena zase dlouhý
závin jakési pestré látky na uchu měla
zavěšený. Cernochu, který se ke mně
jedenkrát zvlášť důvěrně choval, nedalo
pokušení můj kožený opasek protáhnouti
otvorem svého ušního boltce, kterýžto
pokus se mu hned beze vši námahy po—
dařil Mnohé ženy nosí na nohou i
30—50 měděných kroužků. Divil jsem
se často, jak s takovou tíží na nohou
mohou vůbec choditi.

Zdejší černoši jsou většinou chudobni;
mnohým kouká bída z očí. Až do poledne
zůstávají lačni. V poledne obědvají za
to s velkou chutí, místo lžíce a vidličky
užívají svých rukou. Maso a ryby jsou
zde laciny, ale černoch spokojí se máslem
a chodí po ulicích křiče a dováděje, byt
iměl prázdný žaludek. Práce a námaha
jakákoli je mu protivná. Ženy zhotovují
rohožky, koše a různé okrasy a tretky
z palmových listů. Mají také na starosti
kuchyň, při čemž jim mladé dívky pomá
hají. Hoši a děvčata však oddávají se
raději sladké nečinnosti, zahálce.

Nedávno viděl jsem pozdě večer,
kterak Mohamedáni v průvodu se ubírali
na pobřeží, aby tam vykonali náboženské
umývání. Dlouhý průvod zahajoval a
končil muž s pochodní a dvěma svícemi
v rukou. Předzpěvák zpíval zvláštním
způsobem verš za veršem, načež sbor
stejným nápěvem odpovídal. Průvod
učinil na mne smutný dojem. Vzpomněl
jsem si. bezděky na milého Spasitele,
jenž v blízkém svatostánku tak osamocen
a opuštěn přebývá a sotva několik set
zbožných, pravověrných duší svými věr—
nými nazývá, kdežto počet p'ohanů a
nevěřících na tisíce se páčí. Není vůbec
na světě náboženství, které by mělo všude
takové zuřivé příslušníky jako moha
medánské. Nejsmutnější jest, že nábožen
ství toto, jehož vyznavačů se již nyní
čítá na 175 milionů, pořád seještě r0z
šiřuje, jmenovitě mezi černošskými kmeny

.

vnitřní Afriky. Vliv jeho jest nanejvýš
smutný. Vůbec tvrdí katoličtí missionáři,
že lze mnohem snadněji ryzí pohany
na víru křesťanskou obrátiti, nežli kmen-ý,
kleréjiž mohamedanismem jsou otrávený.
Bohužel nalézají se i naše východo—
africké missie v takovém obvodu. Jedině
milost Boží a neúmorná obětavost missio—

nářů mohou zde konečně dobré věci,
k vítězství dopomoci.

XV. Lidožrouti.

V prosinci minulého roku konalo
se před soudem stanice jménem Iringa
ve východní Africe zajímavé soudní pře-
líčení. Několik mužův a žen bylo obža
lováno z lidozřoutstvi, že totiž zabíjeli
své soukmenovce, hlavně příbuzné, zvláště
pak matky, své vlastní děti, a pak své
oběti pojídali. I:)řelíčením, při němž ob
žalovaní bez výjimky se přiznali a zcela
otevřeně i o nejhnusnějších okolnostech
spáchaných zločinů vypovídali, vyšlo na
jevo toto:

„Čaroděj, znající rozličné druhy jedu,
Malukani jménem, byl se svou rodinou,
ženou a dvěma odrostlými syny, od delší
doby oddán požívání lidského masa.
Aby se této lahůdky snadněji dopidil,
najal si několik žen a slíbil, že je svému
čarodějnému umění přiučí, budou—li mu
lidské maso dodávati. Zeny nabídku při
jaly a od té doby své příbuzné, ano i
vlastní děti jedem od čaroděje vyrobeným
otrav0\-'aly. Mrtvola zavražděného byla
pak vydána čaroději a jeho společníkům,
kteří se byli za tou příčinou někde na
blízku na příšernou hostinu sešli. '.l'ělo
bylo jednoduše roztrháno a syrové maso
na místě pojidáno. Lidožroutství se súčast
nili všichni společníci bez ohledu na to.
zda obětí bylo vlastní dítě nebo vnuk
nebo bratr anebo kdokoliv jiný. Hlavu
dostal vrah, aby v lehce připravil jed
pro příští oběti. Přednost byla dávána
masu malých dítek; ženy si libovaly, že
jest velmi křehké, kdežto maso dospělých
jim tak nechutnalo.

lí této společnosti lidožroutů nále
želo mimo vůdce Malukaniho, jeho žena
a dva syny, osm žen, tedy celkem dvanáct
osob, kteří všichni několik vražd mají
na svědomí, a z nichž každý, jak všichni
doznali, celé řady lidožroulských hos-tin
se súčastnil. Také několik dětí ve stáří
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od 8 do 12 roků, které při vraždách
pomáhaly, byvalo za to pokaždé masem
obětí poděleno. Přelíčení, při kterém
i matky, které byly své vlastní děti
snědly, lhostejně všecky okolnosti
nejochotněji ličily, bylo i pro znalce
domorodců překvapující a působilo i na

„silné a otužilé čívy rušivě a zhoubné.
Deset členů zločinného sdružení bylo od

rozsudek byl místoso'Yizeno k smrti;

iiihiltlílwč-lnlí_7tf,m “I:
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Třídenní duchovní cvičenípro paní
a dívky v klášteře sester dominikánek

, v Klimkovicich započnou ve středu
14. července a ukončí v sobotu 17. čer
vence dopoledne. Poplatek za všechno
obnáší 8 korun. Prosi se, by účastnice
zavčas se přihlásily & přijely poledním
vlakem do Svinova, kdež bude o povozy
postaráno. K hojné návštěvě zve správa
ústavu sester dominikánek v Klimkovicích.

Láska k otci. Pro lásku k otci byli
by málem potrestali v Brně vojáka X.
Vloni, když byl ve Vídni velkolepy jubi—
lejní průvod, bylo použito vojska, by
činilo na ulicích špalír. Stál tam také
zeměbransky pluk, ktery' jest posádkou
v Brně. V tom spatřil jeden vojín na
rumunském selském voze znenadání svého
otce." Rychle vystoupil z řady, obnažil
hlavu, přistoupil k vozu a pln radosti
políbil otci ruku. Ale bylo s vojákem za—
vedeno vyšetřování .pro porušení vojenské
kázně a \yšetřovací protokol byl před
ložen jenerálovi k pot\rzeni, po případě

k určení trestu. Když jenerál protokol
pozmně přečetl kázal za\olati setnika,
který tehdy velel četě a tázal se:
obsah tohoto protokolu úplně pravdivyh
»K službám, pane jeneráli,<< odpověděl
setník. Na to jenerál před očima setní
kovyma roztrhl protokol a pravil: »Voják,
ktery takto jednal, zasluhuje, ne aby byl
potrestán, ale aby byl odměn_ěn,<<a vyňav
z tobolky své větší peněžitý dar, ode
vzdal jej setníkovi slovy: »Odevzdejte

co,
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držitelem potvrzen a byl již bezpochyby
také vykonán. Z dalších dvou členů
zemřela jedna žena ve vyšetřovací vazbě,
druhá pak uprchla.

Z řečeného vidno, jak velkou cenu
a jak důležity' význam má křesťanství
pro všecky kraje, kde ještě ubozí domo
rodci úpí v otroctví krvežíznivépohan—
ské pověry!

ll'liř'l'llloooooooooo",;gillwlll'li__:—;; oooooooo

tyto peníze vojínovi onomu, a až přijdu
do kasárny, abych prohlédl vaše oddělení,
žádám, abyste mi onoho vojína před
stavil. Přeji si ho poznatí, nebot když
je synem vděčným, je zajisté i hodným
V()jinern.a

Příbuzná sv. Klementa Hofbauera.
Ve Znojmě na horním náměstí bydlí
vdova paní Anežka Skrablová, která jest
přímá praneteř sv. Klementa Hofbauera.
Jest vnučkou sestry sv. Klementa, jmenem
Barbory. Tato Barbora provdala se za
Prischingra, jehož syn Vavřinecjest otec
paní Skrablové. Má dceru provdanou za
dra. Julia Wiesnera, dvorního radu,
universitního professora a člena panské
sněmovny ve Vídni.

„ Trestuhodné uličnictví. V Aši,
v Cechách hodil někdo do svěcené vody
v kropence cerveny anilin. Protože je tam
kropenka v temném zákoutí, nikdo toho
nepozoroval. Až když lidé venku na
denním světle se dívali jeden na druhého,
upozorňovali 'se na červené skvrny v o—
bličeji, na rukou i na světlých šatech.
Nejvíce byly postiženy ženy a dívky,
které měly na sobě světlé šaty. Případ
tento vzbudil v městě veliky rozruch a
úžas nad drzosti uličníka.

Pronásledování zpovědníka. Soci
álně-demokraticky list »Právo lidua při
nesl následující zprávu. Na Unhoštsku
v Čechách dával pry kněz jisté nevěstě
radu, aby si nebrala ženicha, jehož si
vyvolila, protože pochází z rodiny, která
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nemá pěkne pověsti a bratr ženichův že
bude žalován před porotou. Dle sdělení
nevěsty žaloval ženich zpovědníka u
okresního soudu. Soud ho osvobodil, ale
žalobce se odvolal. Senát potvrdil spro
štujíci rozsudek s odůvodněním, že tu
byla pronesena slova jen mezi čtyřma
očima. —--Několik poznámek k tomuto
článku. Jistě se pozastaví a zamyslí nad
tímto rozsudkem každý kněz-zpovědník
a pomyslí si: připustil by soud žalobu
pro urážku na cti, kdyby na příklad při
tajném líčení soudce nebo státní zástupce
z úřední povinnosti něco nepříznivého
konstatovala připomenul o některé osobě? '
Trpěl by stát, aby sdělení, učiněná při
tajném úředním řízení byla beztrestně
prozrazována? Když připouští soudy
žalobu na zpovědnika pro výroky, uči—
něné při vykonávání úřadu. nebylo by
záhodno, aby se církev ujala zpovědníkův
a přísnými tresty stíhala osoby, které
vyjevuji všeliké věci ze zpovědi? Bylo
by to jistě žádoucno nejen k větší ochraně
zpovědníkův, ale i v zájmu posvátnosti
svaté zpovědi!

Jak se píše pro mládež. V Praze
vychází časopis pro dítky, nazvaný ».lar0<<.
Vydávají jej pokrokáři, kteří chtějí již
tu útlou mládež k sobě připoutati. Jaké
asi články bývají v tomto listu, poznáme,
když uveřejňují noviny zprávu, že po—
slední číslo >gJara<<bylo úředně zabaveno
pro článek o událostech v Turecku a o
Panně Orleánské. Byly to asi pěkně(l)
psané články & přihodné(.') pro mládež.

Výlet a šábes. Vněmeckém gymnasiu
v P., jež navštěvuje mnoh'o židů, chtěl
proi'essorský sbor uspořádati celodenní
výlet do přírody. Proti tomu zakročila
však židovská tamější náboženská obec,
poněvadž nelze připustiti, aby studující
židovského vyznání konali výlety v den
šábcsu. Jsme my katolíci vzdy také na
stráži, jedná—li se o hájení přikázání
naší svaté víry?

Anglická tolerance. V anglické sně
movně bylo navrženo,by zrušen byl zákaz,

"že nesmí býti místokrál v Irsku a lord—
kancléř ve Velké Britanii katolíkem. Též
má býti pozměněna přísaha králova,
v níž jest doposud několik vět, snižujících
víru katolickou. Návrh byl většinou hlasů
přijat a bude v'dozírné době prohlášen
za zák'on.

Průvod křížových dnů. Vídeňské
katolické noviny s velkou pochvalou psaly
o přečetněm účastenství lidu, vzdělanců,
úřadův o průvodech, jež byly časně“
z rána po vídeňských kostelích pořádány.
Kéž platila by tato chvála o všech obcích
v naší milé česko—moravské vlasti!

Jsou katolíci zpátečníci ? Na slavný/'
anglické universitě v Oxfordu pořádají
se každoročně vědecké konkursy. V po—
sledním bylo odměněno 51 studujících a
z nich bylo 24 katolíků. Když povážíme,
že tv'oři katolické obyvatelstvo Velké
Britanie jen třináct procent všeho obytel
stva, musime s velkou úctou uznati jejich
hortivost. Kéž si toho povšimnou, kde
stále mluví o nepřátelství katolíků proti
vědě a pravému pokroku!

Církev proti pokroku? Nový důkaz,
že církev nikdy není proti pokroku, je
zpráva, která se ohlašuje z Vatikánu.
Několik Američanek darovalo sv. Otci
automobil, který koupily za 29.000 lír.
Svatý Otec bude ho používati k svým
vyjížďkám do vatikánských zahrad. Vůz
je zevně černě natřen a uvnitř vyložen
bílým sametem; dvířka jsou ozdobena
papežským znakem.

Visitace V rozsáhlé Sibiři žije mnoho
katolíkův, a jest několik farností, které
ještě vůbec nikdy nebyly biskupem visi
továny. 'Se svolením ministerstva vyjel
nedávno z Petrohradu světící biskup arci—
diecese mohylevské Jan Cieplak, dopro
vázen čtyřmi kněžími do Sibiře a bude
visitovati počínaje městem Wologda a
konče ostrovem Sachalinem. Při odjezdu
těchto hodnostářů připravili jim petro
hradští katolíci velkolepou ovaci. Ruské
ministerstvo železnic pak dalo jim k vol
nému užívání po celou dobu jízdy Sa
lonni vůz.

Neutěšená statistika. Roku 1908
narodilo se v Korutansku 11.478 kato
lických dětí, a z nich bylo 11-295, čili
Blu „ procent nemanželských. Nejvíce ne
manželských porodů bylo v děkanství
Gurk, asice 60 procent, ve Fríesachu 56,
v městě Celovci 55, v Krappfeldě 53,
ve St. Veít 52, nejmenší procento bylo 15.

Starý poutník. Jistý Alex. Brunet,
stařec 701etý vydal se z Paříže pěšky na
pouť do Jerusalema.. Mini vykonat celou
cestu pěšky, a doufá, že se vrátí zpět
zdráv auspokojen s výsledkem.
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Z Rajhradu. Plníc tímto svůj slib, vzdá
vám vřelé díky nejsv. Srdci Pána Ježíše a. nej
sladšímu Srdci Panny Marie a sv. Antonínu Pad.
za vyslyšení v těžké záležitosti svého bratra.

Čtenářka »Skolya.

& odvrácení velikých nepříjemností a oplctaěky se
soudem ve velmi choulostivé záležitosti. Konala

: jsem 9denní pobožnost k bož. Srdci Páně se slibem
uveřejnění, a Bohu díky,
jsou ode mne odvráceuy.

všecky nepříjemností

Z Bohuňovic. Plnic svůj slib, vzdávám
nejvroucnějěí díky nejsv. Srdci Pána. Ježíše, ne

'poskvrněnému Početí Panny Marie, sv..Josefu, sv.
Antonínu Pad , sv. Františku a všem svatým, jichž
jsem též o přímluvu prosila, za uzdravení své matky
z nebezpečné nemoci a. též za. vyslyšení zpomožení
v mých duchovních potřebách. S. božskému Srdci Páně, Panně Marii Opavské, sv.

2 Pr'uskeho Slezska. Plníc svůj slib, %Josefu a sv. Antonínu Pad. za uzdravení mého
vzdávám božskému Srdci Páně, Panně Marii a : manžela.Vykonavái po dvakráte 9denní pobožnost,
sv. Antonínu Pad. tisíceré díky za vyslyšení prosby : byla jsem vysly—senaa manželmííj ozdravčl. J.L

Z Opavy. Plníce svůj slib, vzdáváme tisíce-ré
díky božskému Srdci Páně a Panně Marii Lurdské
za vyslyšení prosby o příznivý obrat nemoci &
vyváznulí z nebezpečné operace jisté osoby.

Fr. N., V. F., P. V.
Dle učiněného slibu vzdávám nejvřelejší diky

Panovníci a státníci.
(Hlavní úmysl.)

_od Boha, a kteréž jsou,od Boha zřízeny jsou,<<tak napomíná svatý
apoštol Pavel v listě k Rímánůi'n (13, 1) především křesťany, aby
i pohanským vladařům, svým pronásledovatelům, poslušni a poddání
byli. Také nebylo věrnějších a svědomítějších poddaných v celé říši
římské nad křesťany. Byli stíhání pro víru, o statky, měli-lí jaké,

oloupeni, mučeni, usn'ireováni, a přece byli věrnými poddanými a modlili se za
vladaře, řidíce se slovy apoštolovými: »Boha se bojte, krále v uctívosti mějte,
bratrstvo milujte.<<Blažená země, šťastný národ, jemuž vládne zbožný a spravedlivý
panovník. Nebylo snad šťastnějšnho národa nad český, jemuž vládl mírumilovný
kníže sv. Václav. Sám jsa srdce zbožného, podporoval náboženství, ctil duchovní,
pečoval o chudé a staral se o blaho časné i věčně národa svého. Jak rozdílní
byly pozdější časy, kdy střídali se na trůně českém i nehodní panovníci, kteří
hleděli jen boje a utiskovali lid velikými daněmi. S Karlem IV., otcem vlasti.
vrátily se zase dobré časy, v nichž kvetla víra i věda, kvetlo všelikě umění &
blahovolné zákony řídily život občanů. Všude viděti, že klesla—lí víra & zbožnost,
kleslo i štěstí a blaho národa. Mnoho, ba vše záleží na panovníku a na zákonech,
jimiž řídí poddané své. Má—lípanovník mimo to dobré rádce, dobre, obezřetně
státníky, již sí váží viry a náboženství, tím lépe pro národ. Pomněme sv. Eduarda
v zemi anglické, jak jsa sám zbožného ducha; pečoval o rozšíření křesťanské víry

.v lidu poddaném & založil tak základ jeho štěstí. Pomněme Sl. Jindřicha, císaře,
kterak jsa zbožnym, pečoval o to, aby i lid jemu poddaný zbožnym byl a pečoval
i o časné í duchomí blaho poddanvch. Pomněme sv. Štěpána, krále uherského,
co dobreho způsobil pro cest a slávu Boží a pro spásu svych poddaných. Pro
velikou štědrost jeho zůstalai ruka jeho neporušená. Ale běda, jestliže nad lidem
“panuje kníže nebo král bez víry, nebo docela panují-li jako ve Francii lidé bez
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náboženství, zednářského smýšlení! Celý svět to ví, že nynější vláda zednářská ve
Francii zlého natropila, kostely oloupila, kněze vyhnala, školy zesvčtštila, nábo—
ženství utlačila! Běda zemi, běda lidu! Jestli se ještě včas nevzpamatují, půjdou
rychle dolů, budou klesati, hynouti, nemajíce základu pevného, viry a náboženství

Jak na vladařich tak neméně záleží i na jejich rádcích, státnicich v jedno—
tlivých úřadech a na zákonodárných sborech, aby vládli spravedliVě a dle zákona
Božího ve všem se řídili. Dobře jednou jistá kněžna česká poslala úmysl pro
Apoštolát modlitby za všecky, kteří zastávají vysoké úřady s velikou odpovědností
Spojené.

I nám vládne mírumilovný, vznešený císař a král, jubilant na trůnu
rakouském, jehož žezlo spojuje rozličné národy rozličných zemí a jehož srdce
šlechetné všem chce blaho a štěstí přinésti. Avšak zákonodárné sbory, sestávající
z rozličných živlův a rozličného smýšlení, stěžují vládu stařičkému panovníku,
tak že nelze dosíci míru všem potřebného. Národnostní třenice, nekřesťanské
smýšlení, neláska jedněch ke druhým překáží velmi blahobytu jednotlivých zemí
a jich národů. Tu již není snad naděje, že by lidskými prostředky dosaženo bylo
shody národů vedle sebe bydlících, nýbrž třeba, aby Bůh sám zasáhnul řízením
svým, a naklonil mysl i srdce zástupců lidu.

Proto prosme nejsvětější Srdce Páně a Ducha svatého, aby v těchto nc
blahých dobách ráčil udělití králům a jich rádcům dar rady, který by je osvěcoval
ve všech těžkých případech, je řídil ve všech “důležitých ustanoveních, je chránil
všech ukvapených rozhodnutí, záhubných vlivův u nespravedlivých zákonů. Dejž
jim, ó.Bože, poznatí, že spravedlnost je základem, náboženství záštitou a láska
k poddaným ozdobou jejich trůnu. Uděl jím, Bože a Pane náš, obezřetnost v radě,
statečnost v; podnikání a mírnost v jednání. Pak národové budou žehnati panov
níkům svým, budou se modlili za ně, aby Král všech králů je chránil, je zachoval
a jim žehnal, aby s láskou a 'spravedlnostívládnouti, poddaní pak v míru a pokoji
žíti mohli.

Obětování denního úmyslu.

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 skonáni světa, obětuji Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené á neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpuslky 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
panovníky a jich státníky, aby vírou svatou vedeni vládli, a na
všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům
Apoštolátu modlitby.

PanevJežíši, zastříž 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 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 18703,

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, svatý Cyrille a Methode,_orodujte za nás!

Hesloapoštolské:Zastávati zájmý katolicko-nái'odní.

Úmysl v srpnu: Missle mezi pohany.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Bmě
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Tři jsou stupně lidí: Jedni jsou, kteří vše snášejí s trpělivostí, druzí rádi, třetí baží po proti
venstvích. První trpí bolest, druzí radují se z ní, třetí touží po ní. První stupeň jest dobrý,

druhý lepší, třetí. nejlepší. (Kardinál Hugo)

Naše zbraň.

' Ěo boje, do boje, k mozolům, hříšníkům,
boj proti nevěře, ke katům .pbrací,
svět hrozí stonouti s modlitbou upřímnou
v pohanské pověře! mír srdci navrací...

Titul si změnila Láska led roztaje,
pohanství poroba — láska se rozhostí,
což, všechny nakazí bratří, v nás upřímná,
nevěry choroba? v lásce jen radosti,

. Dítě již, mladice, v lásce zbraň největší,
mladík a v síle 'muž, v lásce zbraň účinná,
v zálibě třímají v lásce zas rozkvete
jedový doby nůž! pro církev nevina...

Do boje. do boje, Hclidskě srdce jen
boj vlkům hltavým! lásce můž' odolat!
V jediném štítě je Odkud mám mužů řad
zaženu, zastavím! ku práci zavolat,

V ruce kříž, v srdci kříž — kteří by s láskou vždy
láska nás zachrání! mluvili ke duším?
S láskou se Spasitel Jak mnohé k lásce Tvé
Kalvarskě na stráni ze spánku vyruším,

Ježíši, Dane náš?
Dromluv, ať procitne
k lásce šik přesvaté:

.. . „
pak ]lÍI'O zasv1tne.. Jos. Al. Vlast'mil-Říwwkgj.



Komu patří
svrchu uvedená má

" dalekosáhlejší význam. než
/ by se na pohled zdálo.Různí,/l

íd“ nepovolaní činitelé osobují
si na děti naše p1á\o!

Již ve školách domoci se chtějí slávy
»Volní Mysliteléa, aby odstraníce symbol
víry. kříž a náboženskou nauku zasévali
do něžných srdcí dětských atheismus.
To dítě, jež nezná ještě skoro čísti, má
se sytiti duševně chorobnými výroky
zvodnatělého mozku.

Sotva vyjdou naše děti z područí
školy ajdou na učení do továren, hlásí se
jim za vychovatele »socialní demokratéa;
připnou mu červený karafiát a už jest
jejich. Jak ušlechtilé mají zásady ajakě
reformy chtějí, vidno ze slov: »Na místě
soudnictví, kriminálů, vojska, policajtů,
prachu a olova — chceme mravní vý
chovu(!) lidí, prostou vší dogmatiky“
Takovými opentlenými slovy chtějí oblou—
diti prostý, 'nic zlého netušící lid!

Necháme-li děti, aby studovaly na
gymnasiích nebo vůbec středních školách,
málo jich zůstane nedotknuto atheismem.
Dovršcní stane se na školách vysokých,
kde se otevřeně hlásá: »Není Boha ani
Stvořitele ani Reditele ani nejvýš dobrého
ani spravedlivého ani všemohoucího.
Poněvadž žádného příznaku nemá, ne
může existovati, jako neexistuje kámen,
jenž ani objemu ani podoby ani tíže neb
jiné vlastnosti nema.<<Nezdravá filosofie!
Má za účel: »Odloučiti náboženství od
člověka při jeho narození i smrti.<<

Vyhnou-li se této >>Skylle<<,nejspíše
se dostanou za oběť »Charibdě Volno—
myšlenkářskéa, která vytkla si za účel a
cíl: »Neustálý boj proti duchovenstvu,
úctě Boží, katolickým školám, bratrstvům
a spolkům. Zřizovati stálé bašty proti

dítky ?
katolíkům a stopovati záměry jejich,<
jest hlavní snahou._

Tito nepraví rádcové osobují si
právo na děti vaše, rodičové katoličtí!

Uplatňujte svá práva!
Nedejte v boji o víru svou a svých

ditek ruce v klín! _
Poznali jste nepř,ítele který chce

\ás oloupiti o poklad nejdíažší, vaše
svěřence, nuže, čelte jim!

»Sám svobody kdo hoden, svobodu“
zná vážiti každou,<< zvolejte proti svým
uchvacovatelům dětí!

Děti náleží v první řadě vám, ro
dičové katoličtí! Vám svěřil je Bůh,
abyste jim byli vůdci a vychovateli.
Celou dobu věnujete jim péči a “pak by
si je měli osobovati nepřátelé? Za žádnou
cenu ne! Proto je třeba dbáti. abyste jim
vštípili v srdce hluboké kořeny svaté
víry. »V bázni Boží budeš vychovávati
dítky SVél<< .

»Může—li kdo co poradili, může li
co vymysliti, může-li vzdycháním a pláčem
na Bohu vyprositi, co a jak by rostoucí
mládeži k dobrému bylo, ten ať nemlčí,
ale ať radí, myslí, prosí. <<

K Bohu, jenž je stvořitelem jejich,
máte je vésti, rodičové katoličtí! Že
skutečně to činíte, dosvědčuje nám
jímavá modlitba detí vašich: »Otče náš,
jenž jsi “na nebesích . . .a

Důležitý jest úkol vychovatelský,
který jste na sebe, rodičové, vzali. Je to
úkol dalekosáhlý a výtěžek požadovati
bude Bůh, vlast a národ. Těmto činitelům
je se zachovati, má—li Spokojenost býti
údělem stáří vašeho.

Bůh bude vašim soudcem, požádá
hřivnu, kterou vám svěřil v dobrotě své.
Proto veďte děti své dobrým příkladem!
Vězte, »že, kdo by pohoršil některé
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z maličkých, lépe by jemu bylo, aby
žernov osličí byl mu vsazen na hrdle a
on pohroužen v hlubiny mořské.<<Běda
rodičům, kteří sami pohoršili' některé
z dětísvých! Jaký účet vydají předPánem?

Dobré a přímé zásady vštěpovati
budiž největší snahou!

»Kdo učí syna svého, k závisti po
pudí nepřítele a uprostřed přátel chlubiti
se bude jim.“ (Sir. 30, B.) _

Hned záhy jest učiti děti pracovati!
Slabé ručky se utuží & dítě pozná, že
v práci je štěstí člověka. Láska k práci
zahání svízele a trampoty světa, mraky
s čela se ztratí a člověk si vzpomíná,
že není pravé velikosti bez práce. Jako
ptáka k letu, Tvůrce k práci tě stvořil.

To vyžaduje národ ve svém zájmu!
Kde neni paží silných, mohutných, SChOp
ných k práci, tam národ zaniká &přijde
silnější zaujati jeho místa. Zkvětá národ
ten, jehož důmysl s prací spojen jest.-'
/ lásky k rodné zemi, vlasti české pra
cujme, máť toho nejvýše potřebí!

O pohanu Senekovi čteme, že jsa
churav přesídlil do Neapole. Avšak sotva
tam přijel, vrátil se do Ríma. Když se
ho přítel na příčinu tak rychlého návratu
tázal, odepsal mu: »Viděljsem v Neapoli
tolik zahálečův aprostopášniků na ulicích,
v koupelích a hostincích, že jsem se
obával den mezi nimi stráviti, abych se
od nich nenakazil.<<

Tak pravil pohanský muž Seneka!
Pak nemůžeme pochybovali o slovech,
jež promluvil Plato: »Kdykoliv jdu mezi
lidi, vracím se domů méně dobrý a
menší člověk je ze mne!<<

Rodič0vé mají vypěstitivlasti nové,
vzácné charaktery! Dětem svým mají
vštěpovati uvědomění národní v plné
míře. V dobách, kdy přivandrovalci Němci
si troufají vypovězeti vyhlazovací boj
Cechům z jednotlivých měst, je toho
nadmíru třeba. Národ náš, třebas malý,
musí býti — silným. Musí se osvědčiti

slova: »Bude-li každý z nás z křemene,
bude celý národ z kvádrůlx

Nesmíme býti voskovými ňgurkami,
aby snámi nepřátelé pohrávali, tahajíce
nás za špagát, my musíme býti potomky
starých hrdinů, té krve boha'týrs'ké, která
nebála se mříti za — vlast!

Ne syrovátku, ale krev musíme míti
jinou!

Čechové! Buďte zas rekové, muži co květ
Rekové v umění, v lásce &dychtění pro vlasti květ

Dle slov J. Grégra: »Raděj žalziř a
okovy, nežli volnost otroka. <<My nesmíme
povoliti, aby panovačnost německá roz—
poutala'kří'dla nad zemí zbrocenou krvi
svatého Václava!

Nepřátelé nebojí se ničeho, nebojme
se také ničeho! Bůh je s námi, kdo
proti nám?

Nesmíte, rodičové. mysliti, že je to
jedno, vychováte-li Lecha nebo Němce!
\áš praotec byl Čech, země naše činy
slavná_nazývá se Cechy, buďme i my
věrní Cechové.

Čech kde stojí, krutá bitva,
tamt i mnohý slavný čin,
Čechové jsou národ statný,
& ty, Čechů, věrný syn!

Není snadno, rodičové, vzbuditi
V dětech uvědomění národní, ale pokuste
se o to, čím většího výsledku docílíte,
tím zásluha vaše bude vznešenější!

Chutě k dílu!

Další hřivnou, kterou máte přispěli
národu, jest vychovali děti své k chra
brosti, bude-li ji třeba.

Jan Lucemburský je zde krásným
příkladem. Vypravil se do boje, chrabře
bojoval, a když mu radili, aby prchl,
že marne jest odolati hordám nepřátel,
nelekl se, neprchal jako Jidáš z boje,
ale zvolal: »Toho bohdá nebude, aby
král český z boje utíkal!<< I dal přivázati
koně svého k ostatním a vrhl se v_zuřící
boj. A slova, jež promluvil, ziskala mu
památku nesmrtelnou u českého národa.

Já znám jiného muže, který osvědčil
chrabrost ve věcech náboženských a
zemřel také smrti hrdinnou.

Byl to Juda Makabejsky, který, když
viděl, že víra brzy bude “potlačena od
zlých, zvolal hlasem velikým: »Kdožkoliv
horlivost svou má pro zákon, nechť vyjde
se mnou.a I šel on, synovéjeho a mnoho
bohabojných na hory, kdež bořili oltáře

pohanské a brannou rukou chránili
zákon proti hásilí pohanskému. Když
Juda padl v boji proti Antiochovi, za
plakal veškeren lid pláčem velikým &
řekl: »Ach, padl rek, jenž vysvobodil
lid Israelskýh

K. Mdchu.

15*



Katoličtí rodičové !

»Jedním stromem, jednou duší —
zvěčniti se dobru sluší,<<pravil Jungmann.
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Děti náležejí rodičům! Kdo má
s nimi nejvíce starostí, kdo za ně bude
jednou zodpovídati se, komu bylyr bez

Zvěčněte se — vy'chovou dětí svých pro prostředně svěřeny Bohem, ten má na
Boha, vlast a národ.

Vychovcjte každý vlasti zástup synů,
každé chvíle volných k šlechetnému činu,
a tím nejlepší jste, co jste mohli, dali
milované vlasti i jasnému králi.

B. Patera.

ně nejvetší právo.
Právo to vzíti si nedejte a upl-atněte

je všude, kde nepřátelé chtěli by sahati
na ně proti vůli vaší!

Nebojte se!
Jitřenka vzešla!
Nastává den!

Beneš Sion.

štžštíšížštžščší

Štěstí duše — odpoutané od tvorů.

Jaké štěstí, jaká spokojenost
člověku se v duši uhostí,
od lidských úsudků když se marných
_duše jeho zcela vyprostí!

Za pravé nic člověk tento nemá
než to. co Bůh v lidech nazírá;
žeBůh nemění se jako člověk,
o Něj on se mocně opírá..

Nemůže zevnější klamné zdání
jeho zaslepit a pomásti,
člověk ten dovede se své šíje
vždy domněnky klamné setřásti.

Člověk ten jest spojen jenom s pravdou,
& závisí na ni jedině;
proto radostně a spokojeně
volá v trudné žití hodině:

At mne lidé jak chtí pomlouvají,
ať, jak chtí, mnou také pohrdají,
nechť upadnu u nich v zapomnění.
Co tím ztratím? Převelice málo!
Ncužitečné jen potěšení,
které marným vždycky se mi zdálo!

Jak jsem šťasten, blažen převelice,
že od lidí pokládán jsem za nic;
kdyby zhrdali mnou ještě více,
moje štěstí nezkalí se pranic.

S pravdou spojila se moje duše,
vždyť jen s pravdou pravé štěstí kluše!

Proto chci já volat ku každému:
„Světa marnosti hleď zanechati ;
ku žádnému tvoru stvořenému
nenech zcela srdce upoutati.

Pí'imkni k Bohu se a k pravdě jeho
celým srdcem, celou duší svojí;
pokoje tak najdeš kýženého,
který pravé štěstí v sobě pojí.

Ten pokoj tvé srdce stále hledá
a po štěstí pravém mocně touží,
obého ve světě nevyhledá,
v Boha když se cele nepohrouží.

Jedině Bůh může ukojiti
touhu tvého srdce, které stvořil;
a proto, co můžeš, přičiniti
hled' se, bys své srdce v Boha vnořil.

Dbej, at srdce tvoje upoutáno
žádnou marnou věcí světskou není,
aby ono — touohu svojí hnáno —
letělo v Boha se pohroužení.

A když v Bohu, v pravdě jeho svaté,
jednou srdce tvoje odpočine,
pravé štěstí najde vrchovaté,

_ a to štěstí nikdy nepomine.“
F. Vrátil.
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Svatý Rochus,
Ke dni

oží Prozřetelnost dala nám
“ v lásce a péči své mocné

přímluvce a pomocníky ve
všech našich _vezdejších po
třebách, a to ve svatých a

světicích Božích. Takovým mocným
pomocníkem v hrozné bídě moro
vých a nakažlivých nemoci je svatý
Rochus, jehož památku dnešního
dne slavíme. Svatý Rochus patří
mezi ony světce, které Bůh po smrti

velice vyznamenal mnohými zázraky.
Proto také se úcta a
důvěra k tomuto světci
záhy rozšířila po mno—
hých zemích, a až
posud vzýván bývá
sv. Rochus za pomoc
a přímluvu v dobách
moru a nakažlivých,
nebezpečných nemo
cech, a to ne nadarmo.

O životě sv. Rocha
nemáme mnoho zpráv.

' Narodil se asi kolem
roku 1295 ve francouz
ském městě Montpel
lieru a přišel později,
právě když zhoubný
mor zuřil, do Italie.
Rochus ujímal se onemocnělých kamkoliv
přišel, uzdravoval je modlitbou & zna
mením sv. kříže. Tak uzdravil přečetné

' nemocné v Aquapendente, v Ceseně,
v Rímé, v Rimini, v Novaře a v Piacenze.
V posledním městě byl však sám ná
kazou morovou zachvácen, a proto, aby
nikomu na obtíž nepadl, odebral se do
osamělé chatky u lesa poblíže osady
Sarmato. Sem přinášel mu pes jistého
šlechtice z blízkého zámku den co den
kus chleba, až se pozdravil.

Proto také se na obrazech svatého
Rocha spatřuje pes, jakožto věrný jeho
strážce. Jakmile se Rochus uzdravil,
navrátil se do rodného města svého
Montpellieru, kde jej nepoznali a jakožto
podezřelého italského špehouna do žaláře
uvrhli, kde také roku 1327 zemřel.
U mrtvoly jeho ležela tabulka, na níž

29

patron v moru.
16. srpna.

Od moru, hladu a války, vysvoboď nás Pane!
(Litanie ke všem svatým.)

psáno bylo: »Všickni, kteří zachváceni
jsou morovou ranou a vzývají jméno
Rochovo, budou těžké této rány zbavenia

Rochus byl se všemi poctami pohřben,
a brzy počala také jeho úcta, jakožto
patrona v moru. Když roku 1416 za
sedal církevní sněm v Kostnici a tam
vypukl mor, konán průvod prosebný a
voláno o pomoc a přímluvu k svatému
Rochovi, a hle, mor přestal. Proto bisku—
pové, účastníci sněmu toho, v'rátivše se
do svých diecesí, všudy úctu sv. Rocha

rozšiřovali. Zejména
v Německu a Italii roz
šířila se úcta svatého
Rocha tak velice, že
se mu na počest četné
kostely a kaple stavěly,
a to netoliko v městech
a dědinách, nýbrž ina
hradech a domech mě
šťanských i venkov
ských.

Roku 14177 zemřelo
vBrescii 20.000, v Be—
nátkách přes 30.000
lidí na mor. Ihned
učinili obyvatelé slib,
vystavěti sv. Rochovi
krásný kostel. Jakmile

základy kostela položeny byly, přestala
morová rána na přímluvu sv. Rocha,
jak všichni přesvědčeni byli. Roku 1490
vypukl v klášteře karmelitů v Paříži mor.
Osmnáct řeholníků zemřelo v jednom dni.
Tu postavili si obraz sv. Rocha v kapli,
a slíbili, že každou neděli budou konati
krátkou pobožnost k sv. Rochu a jeho
svátek první neděli po Nanebevzetí Panny
Marie slavně slaviti, ahle, od toho oka
mžiku nezemřel v klášteře už ani jediný
člověk. Roku 1495 zuřil zase v Paříži
mor. I putovali mnozí do chrámu kar
melitův a vzývali tam pomoc sv. Rocha
před obrazem jeho, a sami vyznávali, že
zázračně uzdravení byli. Proto býval
také po dlouhá století v Paříži den sv.
Rocha zasvěceným svátkem, a až posud
přemnozí zavírají krámy své toho dne,
z úcty k sv. Rochu. Roku 1519 vypukl
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mor v městě Španělském Valencii. Oby
vatelé zaslíbili se, že ročně 16. srpna
slavně slaviti budou a průvodem půjdou
do kostela sv. Mariny, kde byl oltář
svatého Rocha. A morová rána přestala.
Roku 1736 slavil svátek sv. Rocha císař
Karel VI. v kostele Augustinském ve
Vídni, aby, jak se vyslovil, ukázal
»rakouskou úctu k svatému Rochua.

I v našich krajinách býval vzýván
sv. Rochus v dobách nakažlivých nemocí.
Zhusta nalezáme obrazy jeho v kostelích
i kaplích, ba i v domech soukromých.
Na kostele poutním na Svatém Kopečku
stojí veliká a krásná kamenná socha
sv. Rocha. V Petrovicích je sv. Rochu
zasvěcen farní kostel, v Dačicích a v Telči
hřbitovní kaple a v Polehradicích kaple
v dědině. V Cechách má svatý Rochus
několik kostelů, tak i známý kostel farní
& hřbitovní V Praze na Olšanech za—
svěcen jest poctě jeho.

Svaté ostatky našeho světce byly
z Montpellieru do Arlesu roku 1372 pře
neseny a tam v kostele trinitářů se vší
uctivostí uloženy. Kostel tento stal se
poutním, neboťpřečetná procesí putovala
k hrobu sv. Rocha. Jelikož úcta a důvěra
v pomoc sv. Rocha velice rozšířena byla
po celé Evropě, žádala si větší města
míti alespoň malou částečku jeho svatých
ostatků. Tak s dovolením papežským
darovány byly částečky do Prahy, Vídně,
Luxemburgu, vOrleansu, Granady, Esku
rialu, Paříže, Ríma, Ceseny, Benátek atd.
Poptávka po svatých ostatcích byla tak
veliká, že generální představený trinitářů
roku 1616 všem svým podřízeným pod
těžkým trestem zakázal něco z ostatků
sv. Rocha, v Arlesu chovaných, darovati.
Obávalť se vším právem, že by brzy
z nich nic tam nezůstalo.

Při darování ostatků se však jednalo
velice přísně a obezřetně. Byly sepsány
protokoly a svědky byly čelné osobnosti
jak duchovní tak světské, ba někdei
nejvyšší státní úředníci za svědky bývali
přibírání, aby se všeliký podvod &klam

_ zamezil.
Svatý Rochus bývá vyobrazován ve

společností sv. mučedníka Šebestiána.
Také na Sv. Kopečku jsou sochy těchto
světců souměrné na kostele postaveny.
To má původ v následující události.
Když byl roku 1656 vypukl veliký mor

v Neapoli, na nějž skoro polovina oby—
vatelstva zemřela, zanesen byl i do státu
církevního, zejména ve Frascatí, nedaleko
Ríma, kosila smrt neúprosně. Tu dne
18. června objevil se v kostele sv. Maria
de Vivario na levé straně obraz svatého
Rocha, a brzy po něm obraz sv. Sebe
stiana, a sice tím způsobem, že omítka,
kterou obrazy byly zakryty, sama od
sebe spadla. Na obrazy tyto nedovedli
se ani nejstarší měšťané pamatovati, byly
tedy již před drahným časem zabíleny.
Obyvatelé postiženého města považovali
zjev tento za pokyn s hůry, aby se
s důvěrou obrátili o pomoc v moru
k sv. Rochu a Sebestianovi. Iučinili to,
a od té doby již nikdo na mor ne
zemřel. Brzy potom postaven byl před
obrazy těmi mramorový oltář, a obrazy
samy, prastará to malba, pokryty jsou
sklem, aby tak uchovány byly. Až posud
plní město slib tehdy učiněný a slaví den
18. června k poctě sv. Rocha s velikou
okázalosti.

K poctě sv. Rocha vznikla záhy
četná bratrstva a pobožné spolky. První
v Římě r. 14-98,kdy papeži Alexandru VI.
žádost tohoto znění podána byla: »VŘímě
byli na přímluvu sv. Rocha přemnozí
buď od metly moru zcela ušetřeni, nebo
nakažení jsouce, zase uzdravení. Proto
založili někteří zbožní mužové spolek
k poctěvtohoto světce. Jelikož pak toho
času v Rímě není kostela sv. Rochu za
svěceného, najali vedle silnice, Ripetta
zvané, kus pozemku 1 s domem tam sto
jícím za roční činži desíti dukátův, aby
se tam k bohoslužbě a pobožnostem
svého bratrstva shromažďovati mohli.
Mají v úmyslu na místě tom zbudOVati
sv. Rochu kostel, v němž by kněží jak
mše svaté sloužiti tak i kněžské hodinky
modliti se mohli. Proto prosí sv. Otce
za svolení a potvrzení tohoto bratrstva.a
Papež vyl'10vél ochotně žádosti jejich, a
již roku 1499 stál tam kostel, i vedle
něho dvě nemocnice, jedna pro nemocné
muže z dělnického stavu a druhá pro
ženy. Z toho vidno, kterak křesťané již
tehdy starali se z lásky o nemocné a
bídné dělnictvo. Každoročně oslavovalo
bratrstvo dne 16. srpna svátek svatého
patrona svého všemožnou »nádherou,
hudbou a střelboua. Také vykupovalo
bratrstvo to každý rok jednoho k doži
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votnímu žaláři odsouzeného a o svátku
Nanebevzetí Panny Marie vybavovalo
chudé děvče výbavou a věnem do stavu
manželského. Ejhle, jaká to již tehdy
byla blahodárné. socialni činnost věřících
katolíkův! Udové bratrstva nosili o svát
cích zelené roucho, na němž připjat byl
obraz sv. Rocha, s klečícími před ním
bratry.

Roku 1509 založeno bylo bratrstvo
sv. Rocha v Boloni, jemuž město pře
nechalo péči o nemocné morem. V Arlesu
vzniklo bratrstvo podobné roku 1628,
které“vystavělo překrásný kostel svatému
Rochu a v něm velkou stříbrnou sochu
světce toho postavilo.

Město Bingen na Rýně doznalo
dvakráte mocné ochrany svatého Rocha
v morové ráně, &sice .roku 1666 a 1813,
Z vděčnosti zřídili mu krásnou kapli na
vrchu řečeném »vrch svatého Rochaa již
roku 1666; kaple ta byla ve válce r. 1795
pobořena, avšak r. 1814 zase vystavěna
a slavně posvěcena. Roku 1889 zničil ji
blesk; měšťané Bingenští však hned ji
zase zbudovali, a to tak velkolepě a
krásně, že“ vyniká nade všecky novější
církevní stavby porýnské. Novostavba
stála 360.000 korun. Z toho vidna jednak
veliká pomoc, kterou sv. Rochus přinesl
obyvatelstvu v době moru, jednak však
také veliká a vděčná obětavost obyvatel—
stva, které na prokázaná dobrodiní ne
zapomnělo. V městě tom zřízeno bylo
roku 1754 bratrstvo sv. Rocha, které
trvá až podnes. '

Netoliko v bratrstvech pěstována
byla úcta k sv. Rochu, i básníci a Spi
sovatelé závodili v oslavě jeho. Již
roku 1512 vydána byla krásná latinská
báseň: »Chvalozpčv na svatého Rocha.<<
Jinou báseň podobnou sepsal J. Morellus;
život sv. Rocha básnickým způsobem
popsal Balduin Conne, kaplan v Luttichu
roku 1636. Sám slavný básnik německý
Góthe popsal krásně slavnost svěcení
nové kaple sv. Rocha v Bingenu, jemuž
byl osobně přítomen.

Co se církevní oslavy Sv. “Rocha
týče, býval již od 15. století uctíván
v mnohých diecesích buď mši svatou a
hodinkami, nebo toliko »vzpominkoue.
V vněkterých městech, jako v Paříži,
v Rimě, v Halle a j., slavil se svátek
jeho jako zasvěcený. Ode dávna oslavo

valy jej řády premonstrátský, karmelitský
a německý řád. Řád františkánský cti jej
jakožto svého člena III. řádu. Zvláště
slavně se uctíval sv. Rochus v diecesi
šlesvické, kde celé hodinky o něm po
básnicku ve verších složeny byly. Slavné
slaví se svátek jeho v Rimě až posud. Svatý
Rochus obrán byl za patrona chudobinců,
nemocnic, lékařů; za patrona a pomoc
níka v morové ráně, nakažlivých nemo
cech, a také nemocech nohou a kolen.
Mnohá města vyvolila si jej za zvláštního
patrona, tak Benátky, Arles, Montangis,
Vermanton, Montpellier a j. Mnoho bylo
kostelů svatého Rocha, kamž lid rád na
poutě putovával; posud udržela se slavná
pout v městě Bingenu na Rýně. Obyčejně
vyobrazuje se sv. Rochus jakožto poutník.
na svrchním rouchu má mušli, opásán
jest provazem a kolem pásu má růžence
s křížem. V pravici drží poutnickou hůl,
levici pak si poněkud vyzdvihuje šat až
nad koleno, na němž viděti ránu. U něho
stojí pes s kusem chleba v tlamě.

Na medailee bratrstva v Bingenu
vyobrazen je svatý Rochus, kterak sedí
u chatky své v lese & vedle něho pes
podává mu kus chleba.

..Zvláštní obraz sv. Rocha dal zho
toviti básník Góthe po slavnosti svěcení
kostela v Bingenu a daroval jej tamtéž.
Na obraze viděti palác, před palácem
stojí mladík, sv. Rochus, jak se od pa—
láce odvracuje. Poutnický- háv ukazuje
na stav, který si mladík oblíbil. Po
pravici mladíka viděti lze děcko, hrající
si s perlami, po levici chudičké dítě,
kterému mladík poslední peníz z váčku
vysypává. Z pozadí dere se pejsek, ja
koby chtěl s mladíkem jíti. Obraz chce
naznačili, kterak sv. Rochus povrhl bo
hatstvím světským a putuje po zemi,
rozdával dary nebeské, které na Pánu
Bohu vyprosil.

Někdy bývá vyobrazen, kterak léčí
nemocné, nebo jako špehoun do žaláře
veden jest, anebo kterak v žaláři od
anděla posilněn byl. Krásný jest obraz
svatého Rocha od znamenitého malíře
Rubense, na němž psáno stojí: »Budeš
patronem v morové ráně.<<

Ze všeho, co tuto řečeno, vyplývá,
že křesťané sv. Rocha vzývali a uctívali
v hrozných metlách nakažlivých nemocí,
a že důvěra jejich nebyla sklamána. Jet
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Bůh slavný & veliký ve svých svatých,
a chce, abychom miláčky jeho ctili,
a proto skrze ně vyslýchá prosby naše.
Tři jsou rány, jimiž Bůh čas od času
lidstvo tepe: mor, hlad a vojna — pro
nás tak hrozné; proto volá církev v lita—
niích: »Od moru, hladu a války, vy
svoboď nás Pamela Bůh trestá lidstvo,
aby se zase rozpomnělo na povinností
své k němu a obrátilo se. Jestliže tedy
nás Bůh některou metlou tou navštíví,
tu řekněme jako sv. Lupus k Attilovi,
jenž se metlou Boží jmenoval, řekl:
»Budiž mi vítána !<<ŠtěStí nás někdy kazí,
a proto sesílá Bůh neštěstí, aby nás na—
pravil, ovšem pakliže z ruky Boží metly
ty ochotně přijímáme. Kardinál Hugo
rozděluje lidi na tři stupně: »Jedni jsou,
kteří vše snášejí s trpělivostí, druzí rádi,
třetí baží po protivenstvích. První trpí
bolest, druzí radují se z ní, třetí touží
po ní. První stupeň jest dobrý, druhý
lepší, třetí nejlepší.<<

Bůh miluje koho navštěvuje, jako
otec trestá děti z lásky k jejich dobru.
Zbavuje nás někdy zdraví, majetku, se—
sílá na nás kříže a protivenství, aby nás
odtrhl od nezřízené lásky ke všemu po
zemskému a nás v ohni protívenství
zkoušel, jako se v ohni zkouší zlato.
Také chce Bůh zaměnití pro nás'přísné
tresty očistcové za krátke utrpení na
světě. Měli bychom tedy ještě proti Bohu
reptati, když nám takovým způsobem
pomoci chce?

Hříšníkům nechává Bůh nezřídka
Všecko na světě: bohatství, čest, slávu,
důstojenství, radosti, zdraví; mají tedy
již nebo na zemi. Odměňuje je Bůh již
na zemi za dobré skutky, které ihříšníci
mnohdy konají; avšak jak dlouho potrvá
odměna ta? Jak krátký je tento život?
A proto nehorli, proč se tomu či onomu
dobře daří a tobě zle; Bůh ví co činí,
a proč tak činí, i ty poznáš to později.
Jak ubohý jest hříšník při všem svým
štěstí! Nevidí, že právě tím trestá jej
Bůh, a že nezkalené štěstí jeho jest
známkou zavržení od Boha. Svatí Otcové
praví: »Na toho hněvá se Bůh, kterého
po hříchu netrestá; neboť koho nepo—
lepšuje trestáním, toho zatracuje tresty
v budoucím životě.

Snášejme tedy všecky kříže Bohem
uložené, alespoň trpělivě, a pomněme,

že si tím ukraCUjeme utrpení na onom
světě. Utěchu vnitřní a mnohdy i pomoc'
zevnější dává Bůh na přímluvu svých
rád a'ochotně, a proto vzývejme tyto
naše svaté bratry v uctivosti. Zejména
obnovme zase úctu k sv. Roehu, která
i u'nás byla velká, prosme jej, aby od
nás odvrátil mocnou přímluvou všecky
metly trestu Božího, zejména mor a na
kažlivé nemoce, a nečekejme s modlitbou,
až by nás Bůh jimi navštívil. Jako naši
předkové, prosme i my velikého světce
sv. Rocha za ochranu našich rodin a
obcí, a zajisté nebude prosba naše osly
šena. Modleme se: »Uchovej nás, ó Pane,
od moru, hladu a války, těchto hrozných
ran ubohých děti Eviných. Jestliže však
za dobré uznáš, nás jimi navštívíti, uděl
nám na přímluvu sv. Rocha také upřímnou
oddanost do Tvé svaté vůle, abychom
očištěni a posvěcení z těchto ran vyvázli.
Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Svatý Rochu, oroduj za nás!
E.Bendl.

šištžšž

MATCE BOŽÍ.

ŽIIAVÉ SLUNCE, KTERÉ VRCHOL KRÁSY
NA TVÁŘ MATKY ZEMĚ ROZLILO,

.NA ZÁPADÉ v RUDÉ zÁŘí VEČER
]; USNUTÍ sv0U HLAVU SKLONILO.

VÁŽNÝM OBLOUKEM SE TIŠE SKLÁNÍ,
čERvÁNKY JEN ZLATÍ HORY LEM,
MĚSÍC VYPLUJE, BY V TICHÝ VEČER
ROZLIL STŘÍBRA SVĚTLA SVÉHO v ZEM.

Z UTICHLÉHO LOUBÍ LESA' SLAVÍK TKLIVĚ

PĚJE NEJKRÁSNÉJŠÍ PÍSEŘ' svov,
z BLÍZKÉvfsxv SLYŠET „ANDĚL PÁNĚ“,
JEHOŽ ZVUKY K MODLENÍ MĚ zvou.

ZVONY zvoxf, DUCH sE POJÍ s NÍM,
K HVĚZDNÉ ŘÍŠI ZVEDÁM MYSL JÁ,

PŘIJMI BOŽSKÁ Mlí'ri ——RET MÚJ šEPTÁ,

TŘIKRÁT KRÁSNÉ „ZDRÁVAS MARIAi"
A. M Kadlčákovrí.

©?
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Mistře, co číně,
Rozjímání na

řistoupil ku Kristu muž, zákona
znalec & tázal se: »Mistře, co
číně, život věčný obdržím?<<

Božský Spasitel mu přímo neodpověděl,
ale jsa nejlepším znalcem srdce lidského,
podal mu vysvětlení, vypravuje podo- *
benství o milosrdněm samaritánu. V při—
běhu tomto setkáváme se s několika
osobnostmi, o nichž se zmiňuje Kristus; '
pozastavme se u každé z nich a uva
žujme, v čem nám jsou vzorem, v čem
odstrašujícím příkladem “?

!. Lotři. »Clověk jeden sestupoval
z Jerusalema do Jericha & upadl mezi
»lotry<<, kteří také oloupivše jej a zra—
n'ívše, 'odešli, odpolu živa nechavše<<.
Ach, kolik je lidi, kteří v duchovním
smyslu přepadají svehobližního a olu
puji jej o ten největší klenotf který má,
o čistotu duše! Kolik je lidskych svůdců,
kteří nešetří ani času, dni nákladu, ani
krásných “slov, aby dosáhli svého ďá
belskěho úmyslu: přivésti jiného khříchu!
Svůdcově obcházejí jako lev řvoucí, hle—
daje kde by koho pohltil; přistupují
ků svým vyvoleným obětem dávajíce
jim špatný příklad, anebo poskytujíce
jím pod rouškou dobré rady příležitost
ku pádu, anebo přímo každou cností
opovrhujíce. _

Lidé, kteří málo přemýšlejí, dávají
se lehce másti, vidouce' špatný příklad;
mnoho nenamáhají svého rozumu a co
jim někdo vyhlásí za dobré, to konají,
dávají se snadno jinými ovládatí. Ne
jsou-li podobní kamenu, který hodí někdo

unese. Mnohý je tak líný, že nenamáhá
svého rozumu, sám nic nepřemýšlí &
slepě následuje příkladu druhých. Kdyby
se tu jednalo o následování ve cnostech,
nikdo by se nad tím nepozastavil, ale
skoro vždy jde o hříchy. Jsou lidé, kteří
dovedou mluvíti jako kniha, bílé pro
hlašují za černé a naopak černě za bílé,
obelstí tak, že se jim slepě věří. Před
stavme si ptáčnika, jak chytá ptáky!

Ptáčník píská dovedně na píšťalku
& napodobí věrně ptačí zpěv; má však
někde uchystanou ratolest, lepem na

5 vosti slov Písma svatého:

život- Věčný obdržím?
neděli 12. po svatém Duchu.

poletuje s halouzky na halouzku, stále
se přibližuje, chvílemi zobáčkem zezobe
zrněčko, broučka, snad odletí, ale slyše
stále volání, vrací se zpět a přiletuje
ještě blíže, až se konečně chytí & je
ztracen. Podobně jedná svůdce: obletuje
svou obět., zkoumá její povahu, její
slabé stránky, stále mluví, chválí, lichotí,
láká; nic ho neodstraší, ničím se neza—
lekne; až vidí svůj čas, zavře síť a chytí
svou obět, udělá z člověka obludu, z be
ránka vlka, z anděla ďábla. Běda oběti,
chce-li se obrátiti! _

Svatý Lukáš vypravuje o slepci,
který seděl u silnice do Jericha &uslyšev,
že Ježíš jde okolo, hlasitě prosil, by ho
Mistr uzdravil. Ale okolojdoucí nepod—

porováli jeho žádost, nýbrž domlouvali
mu, aby nekřičel a Mistra neobtěžoval.
Zda neděje se totěž i za našich dob?
Duše, od svůdců svedená, poznává svou
duševní slepotu, chce do sebe jíti a
obrátiti se, má pevný úmysl použití
prostředků, které Kristus cirkvi své po
zůstavil, ale sotva se ozve, již přicházejí
tak zvaní přítelečkově. domlouvají:
Zanech teho, nevyhledávej nějakých
zvláštností, nemař času a raději pracuj.
Ano, často přesvědčujeme se o pravdi

»Nepřátelé
' člověka, domácí jehOa. (Mat. 10, 36)

ll. Milosrdný samaritán. Pravým
opakem lotrů, kteří pocestuého přepadli,
těžce zranili a obrali, je milosrdný sa
maritán, skvělý vzor pravé a účinně

. lásky k bližnímu. Na otázku: Koho ro
do řeky; netrvá dlouho a proud ho i zumíme slovem »bližnía odpovídá náš

katechismus: Slovem »bližni<<rozumíme
každého člověka, přítele i nepřítele. By
lo-li kdy potřebí připomínati všem lidem
tuto povinnost lásky k bližnímu, je to
zajisté za našich dnů, kdy bojuje jeden
proti druhému, kdy na největšího ne
přítele, který musí býti úplně zničen,
se prohlašuje, kdo je odchýlneho smý—
šlení, jine národnosti, jiné víry. Má-li
někdo žízeň a chce se ze studánky napíti
občerstvujicí vody, nikdy nevolá-pramen:
Rekni mi, kdo jsi, odkud jdeš, kam
spěcháš a pak se po chuti napi; ale

mazanou. Ptáček slyší zpěv, leti za ním, | každý, kdo přijde, může žízeň uhasiti.
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Rovněž měli bychom i my býti ochotni,
každému bez rozdílu, ze všech sil svých
vypomoci, když pomoci naší potřebuje
a se jí dožaduje.

Láska tato nesmí se však jeviti jen
pěknými slovy, ale účinným skutkem.
Svatý Jan, miláček Páně, napomínal své
učedníky: »Synáčkové moji, nemilujmež
slovem, ani jazykem, ale skutkem a
pravdou<< (I. 3, 18). Čím je zlato mezi
všemi kovy, tím měla by býti láska
k bližnímu mezi všemi ctnostmi, které
zbožný člověk pěstuje. Proto srovnává
sám Bůh tuto ctnost se zlatem, když duši
domlouvá: Dávám ti upřímnou radu,
abys si koupila ode mne zlato, které
ohněm úplné je vyčištěno, pak budeš
v očíčh mých bohatá: »Radím tobě,
abys sobě koupil ode mne zlata, ohněm
zkušeného, abys byl bohatý a oblečen
byl v roucho bílé<<. (Zjev; sv. Jana 3,
18). Ale lidé jsou bohužel tak nevědomí,
že káže-li se jim a doporučuje-li se jim
láska k bližnímu, doznávají', že týče se
rada tato ne všech osob, ale jen vyvo
lených, ve ctnosti daleko pokročilých.
Nikoliv, milovati bližního je povinnost
jednoho každého člověka a každému
naskýtá se k tomu velmi často příle
žitost, jen se jí chop! »Jdi i ty a učiň
podobněe řekl Kristus Pán, když byl
dokončil svůj výklad o milosrdném sa
maritánoví. _ '

Radujme se s radujícími, plačme
s plačícími, pomáhejme ze všech sil
svých aby, až přijde božský Spasitel a
zasedne na soudnou stolici, mohl nám
říci: »Amen pravím vám, pokud jste to
učinili komukoliv z nejmenších bratří
mých, mně jste to učinili; pojďte a vlád
něte králOvstvím, vám připraveným od
ustanoven-í světae.

lll. Hospodský. Milosrdný sama
ritán vložil těžce raněného na hovado
své, vedl do hospody a vyňav dva pe
níze, dal hospodáři a řekl: »Měj o něj
péči a cokoliv nad to vynaložíš, já když'
se vrátím, zaplatím tobě_<<.Všeho lzc
zneužítí, tedy i hospod, které dle slov
svatého Františka Saleského prokazují
často cizincům neocenitelných služeb.

Kolik výmluv najdou si lidé, když
chtějí jíti do hospody! Potřebuji posilu,
vždyť pracuji do úpadu' po celý den;
potřebuji společnosti, abych se trochu

potěšil a přišel na jiné myšlenky; dozvím
se v hospodě všechny novinky a přečtu
si tam noviny, za něž ušetrím peníze;
jsem obchodník, učiním v hospodě
obchod; tak a podobně vymlouvají se
přátelé hospod a nemohou jednoho dne
bez nich vydržeti.

Potřebuji posilu, pracuji do úpadu
po celý den. vymlouvá se první přítel

hospod! Posily potřebuješ, a často tvůj
červený nos, zarudlý obličej, zmatený
hled dokazují, že by ti více prospělo,
kdybys se varoval hospOdy, jako čert
kříže. Nenajdeš v ní posily, ale seslabíš,
onemocníš a dříve zemřeš. Potřebuji zá—

bavu, nemohu žití bez společnosti, na—
mítá druhý. Nudíš se tedy doma, nelíbí
se ti u tvých domácích, milejší je ti
hospodský & tvoji kamarádi, než celá
tvá rodina, tvá domácnost. Bohužel jsou
mnozí doma největší mrzouti a ve spo
lečnosti nejlepší společníci,. kteří baví
všechny svým vtipem a nápady; ó běda,
že mnohému více se líbí hospoda než
vlastní domácnost. Čím je slunce na
nebi, tím má býti hospodář svému domu,
světlo, radost, život, útěcha všech má
od něho vycházeti. Doma má pracovatí,
ale doma se též občerštvíti, potěšiti,
pobaviti, poraditi. Alban Stolz píše: »Pla
ne-li' posud jiskřička náboženství v ně
kterém koutku srdce tvého, tu alkohol
je nejlepší vodou, jež ji uhasíná; nikde
se neposmívají tolik naliioženssví a svaté
víře, jako bratří z mokré čtvrti u“ skle
ničky. Kéž by lidé poznali, jakým ne
přítelem je nemírná návštěva hospod a
nemírné užívání alkoholula

V Lyoně stál jednou na ulici muž
. s holí v ruce. Vstoupil do dveří hostince,
změřil jejich šířku a výšku a chytl se
pak za čelo.-Jak se zdálo, míra se ne—
shodovala. Měřil po druhé a opět po
vážlivě potřásal hlavou. Měřil po třetí,
po čtvrté a ještě několikráte a znovu
přemýšlel. Ponenáhlu shlukl se kolem
něho zástup zvědavců. »Co pak tu robíte,»
tázali se někteří? »Co dělám? Vtěchto
dveřích je ďábel, nejsou ani dva metry
vysoké a něco přes metr široké a přece
měl jsem krásný a výstavný dům a prošel
jimi, měl jsem na sto měr pole a prošly
jimi, měl jsem stodolu, dva páry koní,
na třicet kusů hovězího dobytka, vozy,
pluhy, stroje hospodářské, lesy vše prošlo
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těmito dveřmi, našel jsem štěstí, pokoj,
čisté svědomí, čest blahobyt, prošlo jimi

- vše a zmizelo, a když nyní já sám chci
gitady vstoupiti, vyhodili mne ven, protože

nemám ani haléře.<<— Vštipme si dobře
i v paměť a jednejme dle následující zá

sady: Moudry pije mírně, moudřejší
střídmě &nikdy pravidelně, nejmoudřejší

' jen na lékařskyr rozkaz.
, IV. Kněz :: Ievitu. »I přihodilo se,
že kněz jeden šel touž cestou a uzřev
jej, pominul Též i levita, když byl u toho
místa a uzřel ho, pominul. Starozákonny

__knězi levitanejednali sice tak necitelně
_„a krutě jako lotři, neučinili nic zlého,
„ale neprokázali také nic dobrého. Tedy

,jjnestaěí, varovati sejen zlého, ale nutné
* potřebí, konati skutky dobré. Nikomu

„by se nezalíbila světnice, určená k jeho
obývání, která je sice čistě obílena,

;; :umyta a zametena, ale beze všeho ná—
řadí, bez obrazův a úplně prázdná. Proto
je sice základní pravidlo naší mravouky:
'Varuj se zlého, ale hned se k tomu do

finkla'da: A čiň dobré! Každý;rstrom,
který nenese dobré-ho ovoce, bude utat

%a na oheň uvržen; účel stromů je, aby
nesly ovoce, nemají—liho, budou zničeny.
Clovek stvořen od Boha, aby pracoval
a konal dobré, nečiní-li tak, nevyplňuje
cile, ku kterému od Boha určen, & bude
věčně zatracen.

Jsou lidé, jichž ústa překypují slad
kymi slovy o lidumilnosti, ale skutkem
ji neukazují. Podobně jednali často sta
rozákonní kněží & levité, proto Ježíš
Kristus jim to vytkl a poukázal, že nestačí
jen slovy poučovati jiné a v srdci svém
uzavírati dobré úmysly, ale kdo chce
byti spasen, musi viru svou skutky do
kazovati. »Co prospěje bratři moji, pra
ví-li kdo o sobě, že má víru, nemá li
skutků? Zdaližjej bude moci víra spa—
siti? Nebo jako tělo bez ducha mrtvé
jest, také jest víra beze skutků mrtvá<<.
Často naskytuje senám příležitost v ži
votě našem činiti dobré, nikdy se jí

“ nevzdalujme, ale použijme ji. »Neustá
vejme činiti dobrěla Život náš krátký
jest, hodina smrti nejista, proto nikdy
neustávejme, stále pracujme o spáse své
duše, činíce dobré skutky.

Ignát Z/zdněl.

%
V..!

0 nutnosti & způsobu častého svatého prijimání.
(Ostatek. \

, kdo se nalézá v stavu
posvěcující milosti, nemá,

je- li tojen poněkudmožným,
l ani jediné příležitosti vyne
_“ chati, nybrž vždy, každo—

_ denně ku stolu Páně přistoupiti. Stav
=posvěcující milosti jest zde jen proto,
“abychom stále větších milostí přijímali,

žení,
;;,ijfvěěiiéslávy se dostali. Ne\yužitkujerrie li
' “Však této milosti.

tím více slabšími,
„_řitíme.

Toto zajisté postačí o přípravě ku
Jpřijetíplodu rajského. Jedná se zde

lavně o to, abychom svou duši vyzbro

až se i do

v. církvi odkázal. Nejlepším pak všech
* :. rahokamů jest křesťanská láska, kterou ;

Wa tak hladce, duševně i tělesně osvě- .
nade vsemi nástrahami vítězící, do ;

stáváme se čím dále ;
propasti ,

li drahokamy, které Kristus Pán své i

již v prvních stoletích nepřátelé naší
církve velice obdivovali. Též i náš Spa
sitel nám nejenom, »milujte se vespolek<<,
hlásal, nýbrž i skutkem svá slova po
tvrdil. Láska jej přiměla k tak nevy

| slovně oběti, že jsme i Boha viděli za
i sebe, na potupném kříži umirati. Nej
; důležitější jest tudíž láska, z které pak
\ pokora a vše ostatní vyplývá. Cvičme se

v lásce boží, a tím i v ostatních ctnostech
i Jej následovati budeme. Právě v tomto

okamžiku, kdy máme přistoupiti ku stolu
Páně, kdy se opět z lásky Bůh nad námi

* smilováv'á, musí i naše srdce láskou ky
pěti, neboť láska budí zase lásku. Než
přes to, necítíme—liv sobě podobnych po

l citů, jděme ku stolu Páně, jsme-li totiž
ve stavu posvěcující milosti, & snažme

i se při nejmenším dobrou vůli zachovati,
a vzývejme s důvěrou milosrdenství Boží,
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které zajisté naši dobrou vůli pro podruhé
oním darem odmění.

Jest to věru cosi nesmírně draho
cenného, poněvadž se zde jedna 0 či
stotu srdce, o ten duševní mír, kterého
apoštolové při pobytu Pána na zemi
v největší míře požívali. Než i nyníjest
nám jen srdce pozvednouti a vůli k pravdě
nakloniti a najdeme jej, který nás učí,
dle příkladu božského srdce Páně žíti
a zemříti. Ano obratme se na něho, na
Ducha svatého, & prosme'jej o milost
hodné přípravy a vše bude dobře. Též
iMatku Páně, Marii Pannu, vzývejmc
ve všech potřebách a pak budeme jisti
skvělého vítězství i blaženého zmrtvých
vstání. Dále se obraťme k sv. patronům
& všem svatým, jejichž přímluva v nebi
jest nejmocnější, poněvadž se stali na

. ctnostech Bohu nejpodobnějšími. Konečně
buďmei sv. andělů strážných pamětlivi,
aby nás totiž všeho zlého chránili. l—llavní
věcjest ovšem dobrá vůle. Máme-li dobrou
vůli a přímluvu těchto zářivých hvězd
nebeských, jest právě tak vyloučeno, že
bychom mohli nejsvětější Tělo Páně ne
hodně přijmouti, jako zajištěno, že se
kdys jako rckové po vítězném boji z to
hoto bludiště do věčné s!ávy dostaneme.

Víme-li již, v čem příprava na sv—
přijímání spočívá, přístupme k dikůčí
nění. Přijde-li host na návštěvu, zajisté
se snaží každý, aby jej vhodnými slovy
přivítal. Při tom jest se ovšem říditi dl'e
důstojnosti oné osoby, která nás svým
příchodem poctila. Jest tudíž i zde nutno
svého Pána přiměřenými slovy pozdra
viti. Nejlépe snad bude ku přivítání ta
kových slov voliti, která by odpovídala
vnitřnímu souladu. Poněvadž ale každý
s pokorným a láskyplným srdcem ku
stolu Páně přikleknouti má, též ik po
zdravu slova lásky a pokoru sobě při
chystejme. Co se dalšího postupu týká,
vezměme opět příklad z obyčejných
událostí. Zajisté totiž pociťuje starý druh
nevýslovnou radost z návštěvy dlouho
postrádaného přítele.Okamžik není oběma
ani možno promluviti. Pak se ale ona
radost přemění ve chvalozpěv. Podobně
jest nám i zde si počínati. Především
plesejme v nitru svém, a pak blahořečme
Pánu se všemi svatými, s Matkou naší,
Marií Pannou, jakož i se svatými anděly.
Poněvadž Jej však nemůžeme nikdy,

vzhledem k Jeho svatosti a velebnosti,
přiměřeně přijmouti, jest i nemožným
dostatečnou chválou jej zahrnouti. Mluvme
aspoň k němu z útrob srdce svého, že
jest nám nevýslovně líto, že jej nemů_
žeme lépe přijmouti, a prosme jej o milost
a slitování nad naší hříšností, a zároveň
mu přejme, aby se sám milovala chválil,
jak toho též zaslouží, neboť on samo
jediný může své vznešenosti dostatečnou
chválu vzdáti..

Po přijetí pak následuje vždy po
hoštění, které záleží v tom, že se hostu
vše nejlepší přednáší. Pak se teprve
uvolňuje vchod do studny tajnosti. Totéž
se má i zde státi. Poněvadž ale nejlep—
ším jsou pouze naše “statky duševní,
kterými nade všechny pozemské tvory
vynikáme, akteré jsme též od Boha do
zvláštního rukojmí obdrželi, dejme mu
opět zpět co mu náleží. Odevzdejme mu
rozum, svobodnou vůli, a vůbec sebe
sama a prosme jej, aby se nás ujal,
v nás vládl, & k věčnému životu nás
přivedl.

Nutnost této oběti vysvítá z toho,
že, přejeme-li si pomoci se strany bliž
ního, musíme mu i prostředků poskyt
nouti, pomocí jichž byse mohl říditi.
Též zde jest našemu advokátu zapotřebí
prostředků, naší svobodné vůle. Ma—liji
ve své moci, pak můžeme vše nejlepší
očekávati. Ponecháme-li si však ve všem
své slovo, t. j. nepodáme-li se Jeho
řízení, pak jde vše na zmar. Právě tímto,
že se jako dítky do vůle a ochrany
Otci odporučíme, dokážeme mu svou
dětinnou lásku, oddanost, důvěru, a na
budeme nároků na onen převzácný mír,
který jedině v tom spočívá, žejsme si
vědomi svého šlechtického původu, kterým
jest jedině Bůh, a my pak dítky Jeho.
Již .i z tohoto důvodu bude každému
příjemným své tajnosti mu svěřiti, po
něvadž se zde utíkáme o pomoc k Otci,
který nám nejenom pomůže, nýbrž nám
ionen vnitřní klid, za kterým se všady
jinde marně pachtíme, odměnou bude,
Přednesme tudíž v dětinné oddanosti
svá přání, a očekávejme s důvěrou jejich
vyslyšení.

Mimo to jest nutno, abychom ne—
zapomněli, že iBůh svá přání má. Ná
sledkem toho jest radno, nejenom sebe
sama v modlitbách na zřeteli míti, nýbrž



'občas i úmyslům Páně vstříc vyjití. Obě
ŽŽtujme tudiž sv. přijímaní v neděli ke

cti nejsv. Trojice boží za prokázaná nám
dobrodiní v minulém čase a obzvláště
pak v předešlém týdnu. V pondělí ke
cti Ducha sv., aby nás pro příští týden

, všemi potřebnými milostmi obdařil. Dále
pak každý prvý pátek v měsíci k bož—
skému Srdci Páně, které za nás až do

.1_Í»__.fposledníkrůpěje vykrvácelo. Každou
gafiprvnísobotu v měsíci k nejčistšímu Srdci

“Marie Panny, Matky naší, která se se
%“ěQSynemsvým za naše vykoupení oběto
Íi'ivala. Též jest nam pamatovati na sv.

„jégJosefa,duše v očistci atd. Budeme-li se
„Židle toho říditi, obdržíme nejenom více

;Jímilosti, nýbrž se můžeme i těšiti, že
jsme způsobilisvému Spasiteli podobným
jednáním radost, poněvadž jest mu to

fígjýjmilým,mluvíme-li s nim 0 Jeho svatých,
Íri?aneb pamatujeme-li na ty, jejichž brzkost
„Žj'i's1avyod našich proseb závisí. Hleďme
Ffi—„tudiždle možnosti přání božímu vyho

věti, a buďme přesvědčeni, že čím více
kdo činí, tím více bude kdys odměněn.

Konečně jest i důležitým, při této
delší a tak drahocenné pobožnosti, vši
lroztržitosti se varovati. Následkem toho
“hodlam i způsob udati, pomocí kterého
“by bylo lze kýženého cíle dojíti. Též
ještě iřeba podotknouti, že se zde jedna
o věc, kterou již i mnozí ve ctnosti
vysoko stojící mužové z vlastní zkušenosti
';potvlrdili.
\ Představme si svého Spasitele, který
;trůní v našem srdci a povzbuzuje nás
ífslovy: »Já jsem ten, jenž lačněho ducha
uesčíslnýmidary obohacuje; ze mne vy
jchazí síla, která. všechny rány hojí.<<
fVezměme jej nyní za slovo a veďme jej
jod jednoho smyslu k druhému, od jedné
Ýd'uševnisíly k druhé, právě jako lékaře
' nemocnici od postele k posteli, a

„_>>Smilujse nade mnou, ó Pane, neb já
sem tvor slabý.<< »Uzdrav mou duši,
tera proti Tobě zhřešilam Děkujme mu
a vše, a prosme jej, ať se nad námi
miluje a do léčení nás převezme.

Vyvolá-li v nás již pohled na obraz
křižovaného ducha zbožnosti, mnohem
íce musí na nas působiti pOhled na
ěho samotného, který je skutečně v nás
řítomen. Jděme tudíž po cestách Panny

Marie a řid'me svůj pohled, jak to též

iuvme k němu: »Pojď, é Pane, a vizl<<.
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i ona činívala, na sebe samp. Rozjímejme
o svém v nás dlícím Spasiteli, bavme se
jím a těšme se slovy: »Nalezl jsem,
kterého má duše miluje. Držím jej pevně
a nikdy jej již nepustím.<<

Než nepostačí podobnými slovy své
city najevo dávati, nýbrž musíme i skutky
vše potvrdili. Pročež jest nám nejenom
lásku mu vyznávati, nýbrž jsme povinni
i své srdce do rukou jeho složiti. Jak
by nám nic nepomohlo, kdybychom celý
svět získali, & na duši své škodu trpěli,
t. j. svého Pána neměli, právě tak ne—
můžeme ani jemu radost způsobiti, ne—
obětujeme-li mu sebe sama. Naše srdce,
které se často uvádí za pramen všeho
hříchu, toho má též nejvíce zapotřebí, '
aby při každém svatém přijímání vssalo
do sebe One sladkosti, kterou jedině

.v tomto nebeském chlebě nalezneme.
()na sladkost však spočívá ve ctnostech,
které tato božská manav sobě obsahuje.
Přemýšlejme tudíž o Své vlastní slabosti
a vyhledejme obzvláště ty náchylnosti,
kterých bychom se co nejdříve zbaviti
měli. V něm nalezneme vše. »Krlo hledá,
nalezne.<< Potřebujeme-li pokory, lásky
k bližnímu, neb ovládá-li nás pýcha,
sebelaska atd., využitkujme každého sv.
přijímání a přemýšlejme o té neb one
ctnosti, k nám sestoupivšího Pána, &
slibme mu, že se chceme na cestě do—
konalosti dle něho cvičiti. Podobným
jednáním docílíme toho, že nám bude
možno s apoštolem národů volati: »Ziji,
ne však ja, nýbrž Kristus žije ve mně,<<
t. j. již nejsem tim bývalým hříšníkem,
nýbrž Kristus žije ve mně, jeho moudrost,
jeho síla,'slovo Boží, duševní mír, útěcha,
jakož i ostatní jeho ctnosti. Naopak, kdo
není toho všeho majitelem, nelze mu
podobně se chlubiti: »Kristus žije ve
mně.<<Jak libě zní slova tato, a přec jen
veliká menšina se z nich může radovati.

Stane—li se, že někdo, ačkoliv často
k svatému přijímání chodí. přece téměř
žádného pokroku na cestě milosti nepo
zoruje, bývá obyčejně chyba na naší
straně. Vše totiž závisí od toho, abychom
stále více o životě Pana Ježíše přemýšleli
asebe sama dle něho řídilí.- Cim důvěr
něji se mu oddámc, tím více budeme
těžiti. Ovšem musíme býti trpěliví, po—
něvadž milost Boží jen ponenáhlu &ne
pozorovaně působí. Zdá-li se nám, že na



témže stupni stojíme jako na počátku,
napnčme znova všechny své síly, a tak
se nám zajisté podaří žádoucího cíle
dosáhnouti. Mimo to tež přemýšlejme o
příčině našeho malého pokroku. Casto
jí byvá dobrovolný pád do všedních
hříchů. Každý pak nejmenší hřích, kte
rého se dobrovolně dopustíme, zabraňuje
rychlému se množení milosti Boží.
Snažme se tudíž všemožně, abychom
nikdy svou vůli k jakémukoliv hříchu
nenaklonili. Stalo-li se již co podobného,
ihned upřímně toho litujme, čímž zabrá
níme ztrátě milosti Boží.

Vystupování Boha vůči nám jest
otcovské. Dopustí-li se jeho syn nějakého
poklesku, ihned na něj přísně pohlédne,
aby mu domluvila zároveň před opětny'm
pádem varoval. Hodláme—litudíž na onom
nadbytku všech milostí podílu bráti,

musíme se všemožně všech dobrovolných
hříchů varovati. Učastník darů nadpřL
rozeny'ch jest i v chudobě největším
boháčem. () něm platí slova Páně: »Bla.
hoslaveni chudí duchem, nebotjejich jest
království nebeskě.<< Nikdo se nemůže
království Božího bez vyšší pomoci
účastny'm státi. Všichni jsme chudí, pro
čež potřebujeme pomoci Ducha svatého,
abychom snáze slávu světskou poznali
a se jí i dle okolností zřekli. Obratme
se při každé příležitosti k němu, prosme
jej o radu, a pak budeme jistou nohou
naší pravé vlasti vstříc kráčeti. Takto
šťastně dospějeme k hranicím sveho ve
zdejšiho putování ke království Božímu,
na které nás nejenom náš vnitřní soudce,
'nýbrž i každy nejmenší tvor pozemský

. upozorňuje.
Jeroným Havel.

&%

Věčná lampa.
(Část další.)

2. Jak křesťané povinnosti této
činili zadost?

a) V prvých dolních křestanskýclz.

Láska a péče o ozdobu a okrasu
oltářní je takořka potřebou křesťanského
srdce, a proto setkáváme se s oltáři
ozdobenymi a okrášlenymi hned v prvych
dobách křesťanských. Nad křesťanským
oltářem byl v prvotní době umístěn
baldachin ,jejž neslo čtyřineb sest sloupů.
Baldachin nad oltářem končil špičatou
věžičkou. Že pak oltář tímto způsobem
byl zbudován, přiléhala k oltáři tomuto
i slova, která říká kněz při stupňové
modlitbě: »Vejdu k oltáři Božímu.<< Na
věžičce byla zlatá nebo stříbrná koule,
v níž byl upevněn kříž s obrazem Krista
Pána. Již za časů sv. Jeronýma a Augu
stina byl kříž ten zhotoven ze zlata &
ozdoben drahokamy. Mezi sloupovím
visely drahocenné koberce, tak že bylo
možno cely oltář jimi zahaliti. 'Nebot
tehda velebná Svátost nebývala tak ve.
řejně vystavována jako za doby nynější,
jelikož by mohla by'ti snadno zneuctěna. 

S klenutí visela nádoba, upevněná
třemi malymi řetízky, která byla zlatá
nebo stříbrná. V nádobě té uchovávala
se Svátost oltářní. Tato nádoba mela
podobu holubice. Velevyznamnějmenován
tehda dům Boží »domem holubicea.
Neboť holubice není pouze odznakem
Ducha svatého, jehožto mocí a působením
pokrm tento nebesky se připravuje, ale
je spolu i podobenstvím čistoty a nepo
rušenosti Krista Pána, jenž v této Svátosti
se nám za pokrm podává. Kromě holubice
vábil zrak křesťana v chrámě Páně nej
více kříž, umístěny nad baldachinem.
»Kdykoliv do chrámu Páně vkročíš,<<
napomíná starodávná církevní hymna,
složená Laktanciem, »popatř aspoň chvíli
na mne, vzpomeň na mne, & viz, že já
nevinny trpěl jsem pro tebe, vinníku.<<
První pohled byl upřen na kříži Mimo
děk připomenul si křesťan měděného
hada na kříži na poušti, jehožto pohledem
byli židé od smrti časné sproštěni. »Jako
totiž Mojžíš povyšil hada na poušti, tak
musí býti povy'šen i Syn člověka, aby
každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale
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měl život věčný.<<Předrahá smrt Kristova
nás všecky uzdravíla & vybavila z moci
ďáblovy. Kolem kříže Páně hořely pře—
četné lampy. Nezřídka také přidáván
k oleji vonný balsám, aby libovůně celou
pro'storou chrámovou se šířila. Světla při
bohoslužbě křesťanské používáno hned
od počátku. Krásně o tom píše svatý
Paulín Nolanský: »Oltáře naše jsou
ozářený dlouhou. řadou světel. Světla

tato hoří dnem i nocí. Tak záři noc jako
jasem denním, a den sám, ač paprsky
slunečními ozářen, nicméně četnými světly
nové záře a nového lesku se mu dostává<<.

O výročních slavnostech byl oltář
ozdoben květinami, stromečky a keříky

květinovými, jež byly umístněny mezi
svícny. Tato okrasa měla býti známkou
radosti a veselí. Jako totiž Israelité Pánu
Ježíši šli vstříc s palmovými ratolestmi,
tak i nyní křesťané Pána chtěli uctiti
& oslaviti zelení a květy. Sv. Eulalia

pěstovala i zimní dobou květiny k ozdobě
',oltáře. Sv. Augustin chválí jistou paní,
která stářím oslepla, že hrob sv. Štěpána
“(oltářsv. Stěpánu zasvěcený) květinami

zdobila. Sv. Rehoř Tourský vypravuje
o knězi Severovi, který žil v šestém
století, a který chrám lněnými koberci
ozdoboval.

Zvláštní ozdobou oltářů byly szr
kované koberce. Tuto ozdobu nalézáme
již ve starém zákoně: Pravilt Hospodin
Mojžíšovi: »Zhotov 10 koberců z postavce
modrého, &z šarlatu, a z červce dvakrát
barveného, dílem vyšívaným a pěknou
rozličností setkanou. Stánek zhotoviš dle
vzoru, který ti byl na hoře ukázána. Také

“ve chrámech křesťanských byly draho
cenné, vzorkované koberce. "
_ Zbožné ženy křesťanské, jako svatá
Olympias, věnovaly i vlastní hedvábná
roucha k okrase a ozdobě oltářů. Svatý

, Rehoř 'l'ourský svědčí, že nejenom oltáře,
nýbrž i stěny chrámové zdobeny byly
drahocennými oponami a koberci. Výjevy
biblické, dovednou rukou na kobercích vy

' šity, poutaly pozornost křesťanů Vchrámu
Páně. Oltář starokřestanský, uměle ozdo

*bený, jenž byl ověšen koberci, předsta
' yujícími výjevy starého i nového zákona,
„Jež upomínaly na život Páně, utrpení
..a život sv. mučedníků,. musil pozornost
_křesťanů poutati a ku zbožnosti je na
. bádati. Naši předkové žili z viry, a byli

bohati láskou Boží. Víra a láska budovaly
oltáře. Víra a láska zdobily a krášlilý

_oltáře s tím úmyslem, aby křesťané u
oltářů ozdobených, vroucně a zbožné
modlitby k nebi vysílali. Bylíť zaujati
láskou ku chrámu „Páně Kéž duch ten
spočine i na nás!

Z)) Pozdější doby.

Pozorujeme-li oltář nynější, jak se
nyní zrakům naším 'jeví po tolikerých
změnách, vidíme, že v celku jest oltář
týž jaký býval dříve. Holubice ovšem
ukryla se s velebnou Svátosti ve svato
stánku na oltáři. Tam nyní jest chléb
živý ve zlaté ciboři a monStranci k útěše
zdravých i nemocných. Svatostánek jest
nejsvětějším místem na oltáři, proto jest
také vnitř hedvabím anebo zlatem a
stříbrem ozdoben. Vyplněno tu slovo:
»“Aslyšel jsem mocný hlas s trůnu řkoucí:
Ejhle, dům Boží uprostřed lidí. Bůh bude
přebývati mezi svým lidem, a Bůh bude
jejich Bohéma. Ve svatostánku soustře
ďuje se všecka snaha a pile kněžská.
Jak jest nynější oltář zřízen? Co na něm
pozorujeme?
' 1. Kříž. Na oltáři dosud jest kříž
a Kristus ukřižovaný. Oltářní kříž jest
uprostřed oltáře na místě povýšeném, tak
že i kněz i lid věřící má kříž před očima.
Na oltáři obnovuje se oběť, která byla
dokonána na kříži, a proto jest kříž první
a hlavní ozdobou oltáře.

Kříž stojí v přiměřené výšce; také
Kristus byl na kříži povýšen. »Až budu
vyvýšen-na kříži, “všeckopotáhnu k soběa.
Místo, kteréž kříž zaujímá na oltáři,
shoduje se úplně s významemjeho. Vkříži,
jenž jest vyvýšen, jest nejvznešenější mou
drost, nejvyšší umění ukryto. Vznešené
věci mají od křesťanů těšiti se také vzne
šené vážnosti. Nic nám nesmí býti dražší
a milejší nad Ježíše. ukřižovaného. Duch
náš, schopnosti a vlohy naše, ano i věda
a umění mají se kořiti kříži. O těch
bláznů, kteří by rádi odstranili kříž a
na jeho místo povýšili výplodý své ztře
štěné moudrosti! Jak se zhrozí tou dobou,
když se objeví kříž v oblacích nebeských,
aby pod křížem dokonáno bylo rozdělení
všeho lidstva!

Kříž je středem oltáře, jako jest
středem dějin světových. Křížjest hybnou
mocí veškerého lidstva. Jako totiž slunce



je středem nebeských těles a světlem
'svým všecky ozařuje, tak musil i Kristus,
pravé slunce spravedlnosti, objeviti vstředě
časův. aby osvítil století zaniklá vírou ve
své příští, a aby století budoucí ozářil
světlem učení a posvětil svatými svátostmi.
Národové před Kristem byly rukou ne
viditelnou vedeni ke kříži. Národové po
Kristu jsou šťastní a blažení jenom ve
stínu kříže, tam jen požívají pokoje.
Odvrátí-li se od kříže, vzdalují se blaho—
bytu štěstí a nedojdou pokoje, pokud
zbožně a pokorně neklekají u“ kříže,
oplakávajíce poblouzení sve. Ti pak,
kteří jsou odpůrci a nepřáteli kříže Kri
stova, musí nicméně i proti své vůli
kříži sloužiti.

Kříž vznáší se před zrakem naším
a před zrakem kněžským; vždyť kněz
má státi pod křížem, aby z něho blaha
& požehnání uděloval. Kněz má býti u
samého kříže,ano má býti s křížem spojen,
jako je s křížemspojeno utrpení Kristovo.
Kříž vznáší se před zrakem křesťanským;
máť lid vzbuditi v srdci myšlenky. že
stojí na nove hoře Kalvarii. jako stál lid
židovský na Kalvarii za městem Jerusa
lemem, a nad to má lid křesťanský kc
kříži hledětí s láskou a důvěrou nejenom
ve dnech štěstí a blaha, nýbrž i ve dnech
neštěstí a nehody.

2. Svíce voskové. Kříž není
v temnu, nýbrž ve světle. Po obou stra
nách hoří mezi mši svatou voskovice.
Význam je snadný k pochopení. Kde—
koliv kříž jest povýšen, tam nemá tem- „
nota místa; neboť Kristus je světlo, které
osvěcuje každého člověka, přicházejícího
na tento svět. Učení kříže osvítilo svět,
osvítilo" říše, zákony, rodiny, politické i
sociální poměry člověčenstva. Pravý,
učením a milostí kříže prodchnutý křesťan
je sám sobě světlem &osvěcuje i bližního.
»Byli jste kdysi temnosti, nyní pak jste
světlo v Pánu, choďte jako synové světla.
Ovoce světla pak jest'dobrota, spravedl
nost a pravda.<< Křesťan má býti po—
doben kříži,.stojícímu mezi dvěma světly.
»Kříž na oltáři stoji mezi dvěma svícemi
rozžatými, protože i v církvi jest Kristus
prostředníkem mezi dvěma národy, jest
úhlovým kamenem, který ze dvou učinil
národ jeden, k němuž i pastýři židovští
imudrci z východu přišlia (Innocenc III.)

IIořící svíce, které jsou znakem ra
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dosti, kterou pociťujeme z učení Kristova,
připomínají nám spolu i důležitost a
význam vezdejšího života. Stále a pra
videlně tráví plamen vosk. Plamen ne—
odpočívá, proniká vosk, rozpouští jej,
a vůbec přičiňůje se tak dlouho, až vosk
je ztráven. Pak ponenáhlu shasíná; ovšem
ještě několikráte vyšlehne, nechce se
poddati, sbírá poslední sílu a vzplane
ještě jednou. Avšak marná jest všecka
snaha — plamen uhasne. Jak často bývá
plamen udušen, dříve než svíce úplně
shoří! Zdaž i člověk netratí se právě
tak do hrobu, jako svíce ponenáhlu
uhořuje'? Když plamen života hoří, již
také život náš tráví, síly nám ubírá, až
vše je ztráveno a svíce života shasne.
Již Seneka napomíná: »Každodenně
umíráme, každodenně část života se
ztrácí. I tehda, když se nám zdá, že
života nám přibývá, hyne život náš.
Ztrácíme mládí. Mnoho-li života uplynulo,
tolik života jsme ztratili. Ano, i ten
dnešní den jest dnem blíže k hrobu.<<
Tak je tomu skutečně. Blažen. kdo v ži
votě svém službě Boží se oddal a který
jako svíce ve svatyni v službě Boží se
ztrávil.

_3.-Oltářní obraz. Na oltáři vi—
díme bud' obraz anebo sochu z kamene,
ze dřeva anebo ze zlata a stříbra. Obrazy
byly, dle výroku sv. Rehoře a Duranda,
živou knihou křesťanského lidu. Slova
pominou; ale obraz zbožný zůstane a
jest kazatelem každému, kdo do chrámu
vkročí. Zvláště je to učení () obcování
svatých, které nám maně na mysli Lane,
pohledneme—lina obraz oltářní. \; utěšené
je sloučení mezi blaženci, kteří již vešli
v radost Pána svého a mezi doul'ajícími
křesťany, kteří ještě putují v slzavem
úvale. Svatí nakloňují se k- prosbám
křesťanského lidu, jehož jsou strážcové
a ochráncové. Kdysi byli také v církvi
bojující a klečívali prostřed křesťanského
lidu před oltářem. Zde na oltáři vzňala
se jejich láska; s oltáře brali zbožnost
v modlitbě, odtud prýštily jim hojné
milosti k zbožnému a svatému životu.
Zde se Kristu obětovali a věnovali, který
se prvé za nás sám obětoval. Na kře
sťanských oltářích jsou svatí všech stavův
a povolání. Rozdíly rodů, štěstí, schop
ností, národnosti tuto přestávají. Svatost
je základem jejich cti a slávy. Jako Bůh
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tak i církev nehledí na osobu lidskou.
Vidíme na oltáři poustevníka, jenž život
trávil na poušti, pozorujeme císaře, jenž
seděl na trůnu, pannu, která život svůj
Bohu věnovala, vojína otužilého, zbož—
ného pastýře, starce i dítě. .lsou a patří
všem stavům, a nyní jsou povýšení na
oltáři. Vždyť všíckni snažili se, aby došli
koruny života věčného, po níž i my
toužíme. Po obou stranách svatostánku
jsou klečící andělé. Andělé jsou sluhové,
určení k službě Nejvyššího. Andělé jsou
ustavičně kol Pána Ježíše. Andělé zpívali
u kolébky jeho, andělé sloužili mu po
zapuzení pokušitele, "andělé sílili a těšili
Pána, jenž v zahradě krví se potíl, andělé
hlásali jeho slavné vzkříšení, andělé musí
býti i na oltáři, kde týž Kristus jest
přítomen. Proto jsou andělé u tabernáklu.
Obyčejně klečí u svatostánku, aby nás
poučili a napomenuli, jak máme se
Kristu Pánu klaněti. Ú kéž i my podobně
Kristu se koříme, kéž naše zbožnost
podobá se zbožnosti andělské, kéž oči
naše jako oči serafinů patří na svatou
hostii, kéž i srdce naše plane láskou
cherubínů !

',1'.Pokrývky oltářní, koberce
a květiny. Péči církve Páně není ani
na tom dosti, co jsme o ozdobě oltáře
pověděli. Na každém oltáři musí býti
rozestřeny dle předpisu církevního tři
lněné pokrývky neboli plachty.

Pokrývky oltářní jsou lněné, často
krajkami a výšivkami opatřené. Když ;
Pán ducha na kříži vypustil, shall přá
telé tělo Kristovo, a zaobalili je i vonné i
masti do jemného, bílého plátna, jakž :
byl obyčej u Zídů pochovávati. Josef
z Arimatie vzal. bílé plátno, zavinul tělo
Páně do něho, a položil do nového
hrobu, který byl ve skále vytesán. 'l'ak 
čteme ve sv. evangeliu. Jako při oběti
krvavé tělo Kristovo bylo bílým plátnem
ovinuto, tak musí také na oltáři býti
bílé plátno, má-li na něm tělo Páně od
počívati, jelikoži na oltáři obnovuje se
krvavá oběť Kristova způsobem nekrva—
vým. Bílé plátno jest odznakem čistoty.
kterou “tělo i duše Kristova byla ozdo
bena. Kdykoliv Pán vc sv. přijímání
chce do srdce našeho zavítati, třeba aby
izáhyby srdce našeho byly podobny či
stému plátnu, aby Rán'tam odpočíval
jako v milém a utěšeném příbytku.

Škola B. S. P. 1909.

O slavnostech má i oltář slavnostní
vzezření. Koberce drahocenné pokrývají
stupně oltářní. Květiny zdobí oltář, buďto
přirozené anebo umělé; nebot kde jest
kostelík tak nepatrný a chudý, aby
aspoň jakés takés ozdoby Pánu ne
podali? Kde není pilných rukou, které
by ochotně a rády svatyně nezdobily?
Kde není srdce obětavé, které by aspoň
něčím nepříspělo k okrase domu Božího?
Věru, láska křesťanská k domu Božímu
a oltářidosud neutuchla. Horlívost zbožná
o závod se přiěiňuje, by oltáře nejenom
ve městech, nýbrž i na vesnicích byly
důstojným trůnem Kristovým.

Jednáme o ozdobě oltářů, a pojed
nání toto hodno bedlivě úvahy, Ne zlo—
vůle, nýbrž pouhý nerozum znetvořil
nejeden oltář. Avšak již začíná svítati.
Slechetní muži oddali se studiu staro
žitných památek církevních, které dosud
nepovšimnuty v prachu se povalovaly,
ukázali na cenu jejich, a vrstevníky pro
památky tyto získali. Jako v prvních
stoletích tak i v pozdějším středověku
převzaly paní a panny, láskou Boží nad
šené ozdobu oltářů za svou, a vetkaly
křesťanské myšlenky do koberců a an
tipcndií. Křesťanské umění povzneslo
se na netušcnou výši v době nynější.
V takých poměrech nyní žijeme. Na
tomto pevném základě musíme horlivě
a neunavně pracovatí.

l:)roto vy, muži křesťanští, jimž na
obživcní křesťanské myšlenky záleží, za
sad'te se veškerým vlivem o čest a chválu
Boží. Kamkoliv vás povolání vaše za
vede, dbejte o to, aby z trosek povstaly
nové chrámy, a aby i oltáře souhlasily
s výzdobou a okrasou domu Božího.

Vy, křesťanští jinoši, sledujte sta
rožitnosti křesťanské, seznamujle se 3 ve
ledíly mistrů zbožných a nadšených,
() jejíchž ceně dlouho málokdo věděl.
Povzneste se nad ten život všední, a
učte se křesťanskému smýšlení, křesťan—
ské tvorbě, křest'anskému umění na srdci
církve Páně. '

Vy, křesťanské paní a panny, horlete
pro čest a krásu domu Božího, radujte
se nad krásnými oltáři, radujte se nad
okrasou domu Božího, rády v nich pro
dlévejte, zbožně se v nich modlete. »Jak
krásní jsou chrámové tvojí, Jakobe, pří—
bytkově tvojí, Israelíla »Jak milí jsou

16
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stanové tvoji, Hospodine zástupůla Také
my v zákoně novém máme krásné a
milé stany Hospodinovy, okrašlujte je

“ještě více, i my máme mile příbytky
Páně, přebyvejte v nich s radostí, a
ozdobte je pilnosti rukou svych! Máme
tolik chudých kostelíků, kapli a missij
ních stanic. Nedejte se odvrátiti od lásky
k domu Božímu a ku Kristu, přebývají
címu ve svatostánku na oltáři. Rády
pracujte ve volné chvíli na ozdobě domu
Hospodinova; neboťpráce tyto jsou Pánu
tak milé, že i andělé Boží patří s nebe
na vás, kdykoliv pro dům Boží pracu
jete. Tuto máte hodny předmět důmyslu
a okrasy.

Chceme tedy společně pracovati na

ozdobě domu Hospodinova, ale nechceme
také nikterak zapomínati, ze třeba,
abychom ozdobili i oltář srdce sveho.
Také na tomto oltáři nechť stojí kříž,
ať se v něm zakoření jako strom v úrodné
půdě. S křížem spojeni, s láskou ku
kříži pospěšme životem k říši nadhvězdně.
Také na oltáři srdce našeho at hoří
voskovice. Jako sbírají pilně včeličky
vosk &prve jej v úle zpracují, tak imy
“máme sbírati ctnosti a dobré skutky,
které nás budou provázeti v život věčný.
Nechť na oltáři srdce našeho kvete lilie
nevinnosti, která kolkol libovůni lásky
šíří. Ano, my všickní chceme byti čí
stymi, ozdobenymi a milymi oltáři ve
svatyni církve Kristovy.k?

———>-+—r

Velmi různé jsou to pojmy,
které ducha často uchvátí,
jedny směřují jen k cíli,

_ druhé se pak dají zaváti.

Vše jest totiž měnivé,
co se zrakům našim jeví,
též i srdce marnivé
na svěžesti často sleví.

Ani duch není ušetřen,
v milých mu vždy vlastních zdech,
jest mnohdy „často zadržen
skrze cizí jemu vzdech.

Co nás v mládí těšívá,
v stáří lesku pozbývá,
co bylo kdys milým snem,
měni barvu s lupenem.

Jediný jen stále touží,
ku pomoci nám by spěl,
v potřebě i v každé nouzi
ruku svou nám dáti směl.

Stále trpělivě čeká,
až se k němu obrátí
příroda ta naše křehká,
které se dá poznati.

TOUHA! 4—o-<——

Láska, touha v duši jeho
se v jedno byly spojily,
vše by právo lidu svého
jak zřítelnici hájili.

Tam přebývá mezi námi
ve všem- hodlá býti s námi.
ve svatyni stánek spravil sobě.
bychom v každé nalezli ho době.

.Po boku má Cheruby a Seraphy,
k nimž se mnoho svatých druží,
libý úsměv pohrává si jeho rty,
skvělá ctnost to Matky Boží.

Než vše ničím Jemu býti zdá se
vzhledem k množství pokladů,
všady totiž hojnost naskytá se,
přec jen málo důchodů.

Pročež bez přestání touží,
volá, i každého prosí,
k němu by utekl v nouzi,
rád on za své kříž vždy nosí.

Nevýslovná hloubka lásky
věrné všechny kryje pásky,
heslem jest mu odpouštěti,
touhou —- k pomoci nám spěti.

Jeroným Havel.



Missie naezi pohany.
(Hlavní úmysl.)

dyž byl Spasitel náš Kristus Ježíš dokonal dílo našeho spasení, když byl

I založil církev svou na zemi a jí apoštola Petra za nejvyšší viditelnou\ hlavu ustanovil, odebral se se svými učedníky na horu Olivetskou. Tam
se s nimi rozloučil & dal jim poslední svůj odkaz, řka: »Dána jest mi

všeliká moc na nebi i na zemi. Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás. Jděte
do celého světa, učte všeckynárody a křtěte je ve jménu Otcei Syna i Ducha sv.;
učte je zachovávati, cokoliv přikázal jsem vám. A “ajjá s vámi jsem po všecky dny
až do skonání světa.“ Po seslání Ducha sv.. byvše milosti jeho osvícení a posilnčni,
počali sv. apoštolové kázati napřed v Jerusalemě, ale brzy po všem Judsku a
Samaří iGalilei, ano odešli někteří do vzdálených zemí pohanských, aby netoliko
židům, ale i pohanům hlásali učení Kristovo. Církev sv. rostla jako mohutný s_trom,
rozkládajíc ratolesti své do všech končin tehdáž známého světa. Nejvíce v Recku
a v říši římské zapouštělo křesťanství kořeny, které byly ovlažovány krví svatých
vyznavačů. Krev mučedníků stala se semenem křesťanů dle Tertulliana. Třistaletý
boj pohanstva proti křesťanůmvprospěl těmto a církvi ku skvělému vítězství za
císaře Konstantina Velikého. Po Recích a Římanech byli i jiní národové postupem
času obrácení na'víru katolickou. Němci sv. Bonifácem, Anglie sv. Augustinem
s bratřími, Francie stala se první dcerou církve katolické. Slované byli pokřtěni
sv. apoštoly Cyrillem a Methodem. Tak pronikalo křesťanství víc a více národy
pohanské, jako světlo sluneční proniká tmu a rozlévá jas a zář. Před\sv. křížem
ustupovaly pohanské modly jak v Asii, tak v Africe, v Americe ba i v Australii.
Po všecky věky od prvopočátku koná církev katolická svědomitě dle rozkazu
Krista Pána a vysílá sluhy své\do krajin neznámých, k národům pohanským,
aby zachránila duše nesmrtelné. Tak hlásá učení své téměř 2000 let a přece ještě
není svět obrácen na víru Kristovu. Za celou tu dobu veliké muselo podstoupit
boje učení Pána Krista s pohanstvím a bludy rozličnými a čirou nevěrou. Co to
bylo rozdivných bludařů, kteří rezsévali koukol mezi pšenici. Co dosud ještě
nových a nových nepřátel povstává proti svaté víře naší! Holá nevěra horší
pohanské starodobé bojuje boj pekelný proti sv. pravdě. Pravda zvítězí! Není
divno, že učení Kristovo neovládlo dosud. všecky národy, protože jest mu brániti
se proti pohanům i nepohanům, proti zarytosti a zatvrzelosti srdce i zaslepenosti
mysli. Též nedostává se dosti odhodlaných apoštolských missionářů, kteří by
nastupovali stále na místě umučených nebo zemřelých kněží v zemích cizích.
Ještě veliký čeká úkol církev svatou.

Na celé zeměkouli žije nyní asi 1600 milionů lidí, 500 milionů jest k'řesťanův
a z nich jen asi 260 milionů katolíkův, ostatní jsou pohané. Kolik to ještě duší
nesmrtelných má býti zachráněno! Či mají zahynout, zahynout věčně? Není naší
svatou povinností, abychom i tyto duše pomohli zachrániti? Či neznáme příkaz
Kristův: »Učte všecky národyl<< Nemodlíme—li se každodenně: »Přijď království
Tvé!<<Prosíme za rozšíření království Božího na zemi, ale nezůstávejme při pouhé
prosbě, nýbrž ukažme stu horlivost též skutky! Podporujme hojně almužnou
missionáře v zemích pohanských! Tak vynaložený peníz jistě ponese stonásobný
užitek. Sbírá se sice na missie, ale to nestačí pro všechny. Světjest veliký, pohanů
velmi mnoho, missionářů jest málo. .Je třeba podporovati jich ústavy, a když se
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odeberou mezi pohany, zase tam je musíme podporovat almužnou a modlitbou.
Oni musejí stavěti kostely, školy, sobě příbytky, musejí živit, šatit svěřence své,
musejí vše potřebné zjednati si a od pohanů nic nedostanou, těm třeba dávati
a opět dávati, aby je získali pravdě. Proto jest v Rímě ústav pro rozšíření viry
naší »Propagandaa, tam se posílají z jednotlivých zemí nasbírané almužny a odtud
zase missionářům do všech dílů světa. Právě mám v rukou výkaz nasbíraných
dárků z rozličných zemí na missie. vTak Francie dala 308233180 fr., Německo
317.799'14 fr., Italie 241.130 fr., Spanělsko 171.798'58 fr., Rakousko-Uhersko
59.363'25 fr., jednotlivá města světová dala na př. Lyon 487.902 fr., New-York
348.073 fr., Mety 200.000 fr. atd. Jak vidět, z Rakouska poměrně málo se posílá
na missie, malá jest obětavost pro tak dobrou věc, tak svatý účel! Jestit každého
z nás povinností, abychom i dary přispěli k rozšíření svaté víry naší, zámožní
mohou dáti více, chudobni méně, dle možnosti a štědrosti. Nenechme se zahanbit
jinými státy a národy! PřiSpějeme-li na missie, budou se za nás modliti tamější
křesťané avmissionáři budou pamětlivi dobrodinců při oběti mše svaté.

»Skola B. S. P.<'—již po řadu let uveřejňuje krásné obrázky z katolických
missii, aby čtenáři naši byli víc a více seznámeni s poměry katolické církve
v cizích zemích a seznali radosti i starosti i'nissionářův a ctihodných sester-, kteří
tělem i duši se obětují pro ubohé pohany a plní takto rozkaz Pána Ježíše: »Jděte
a učte a křtěte jela Jest pravda, mnoho se u nás sbírá na potřebné věci, ale
i na zbytečné a nevděčné, ale přece nezapomínejme na missie mezi pohany, ne—
zapomínejme na jejich obrácení na víru katolickou se modliti & jejich missionáře
almužnou štědrou podporovati. Jak dlouho to bude ještě trvat než bude jeden
ověinec & jeden pastýř! Kéž by se tak brzo stalo! Prosme za to vroucně!

Obětování denního úmyslu.

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

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
obrácení pohanův, aby srdce svá otevřeli milosti Boží a přijali
viru Kristovu, 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! 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 1870!

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou ! (Pokaždé odp 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. Michmli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Hesloapoštolské:Podporovati dary & modlitbou missionáře.

Úmysl v září: Obrácení národů na severu.

Tiskem benediktinské knihtiskórny v Bai.
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Velká přípověď božského Srdce Ježíšova.
Potěšující novina křesťanskému lidu.

Dle P. Jos. Hátlenschwillera S. J. podává P. Ein. Kubíček S. J. (O.)

|. Jak třeba lidu velkou přípovčď
vyložiti.

Co v této kapitole podáváme na
světlenou, týká se sice nejvíce těch,
1ž jest duchovní správa svěřena, ale
:t také záležitostí všech ostatních. Neboť

důtklivě připomínáme lidu o velké
ípovědi, jsou jen pravidla, jichž dbáti
;t nám samým.

Castěji bylo již namítáno, zdaž jest
bec radno veřejněmluviti o tak velkých
hodách Spasitelem nám udělených.
lpověď na to jest dána již tou okol—
stí, že přijímání o devíti pátcích jest
zšířeno takořka všude. Nelze pak míti
nerozumné, mluviti o pobožnosti, která
ospěla na duši nesčetným, a již by
šli všichni ctitelé Srdce Ježíšova na
10 žádost konati. Jsou-li dosud lidé,
ěří tuto pobožnost považují jen jako
lučné právo několika omilostněných
ši, ba dokonce jen jako výron nezdravé
božnosti, ač již nejvyšší vrchnost cír
vní ji nejen tolikrát doporučila, ale
elé pokolení lidské zasvětila božskému
dci, to lze velmi pochybovati, zdaž
(ové úsudky skutečně pocházejí z pravé
trostlivosti o spásu věřících. Chtíti
ytřejším býti než církev a Spasitel
m, není přece nikterak známkou velké
kory &osvícené horlivosti v duchovní
rávě.

Když Pán zjevoval tuto pobožnost,
al zajisté tak dobře jako my nyní
škosti a překážky církevních pobožnosti
našich dnů, a přece si přál, aby pře

>haté jeho Srdce bylo ode všech
lí poznáno a ctěno. V jednom dopise
;štuje nás blah. Markéta Maria Alacoque :
Io přimělo Pána k tomu, že nám otevřel
é Srdce se všemi jeho poklady, nebylo
: jiného než velká jeho žádost a tužba,
vy byl od lidí milován, a by jich od
té záhuby uchránil. Všichni, kteříjednak
mi Ježíše milují, ctí a oslavují, jednak
jiných mu lásku, úctu a slávu zjed
.vají, jsou obohacení poklady božského
'dce v míře nejhojnější.<< (4. list). —

opět: »Jeho touha býti od tvorů

poznán, milován a oslavován jest vzbu—
zována toužebným přáním, aby mohl
o všechny své milosti se děliti s dušemi
dobře připravenýmix A jinde bla
hoslavená sama volá: »Kdyby lidé vě
děli, jak příjemná jest “tato pobožnost
Ježíši Kristu, nebylo by křesťana, jenž
by jí nekonal? (Na to oznamuje přípo
vědi rozličným stavům).

Ale zdaž právě naše doba
nenutí nás k jisté zdrženlivosti
aspoň vzhledem k mimořádným
pobožnostem? Za našich dnů jest
tolik křesťanů, kteří nejdůležitějších po
vinností křesťanských nedbaji, svátostí
nepřijímají, se nepostí atd. — Jiní zase
jsou zaneprázdněni starostmi 0 denní
chléb, společenskými povinnostmi &
spolky vázáni, že musíme býti rádi,
když zachovávají přikázání. Jak možno
tudiž jim doporučovali soukromou po-“
božnost, jako ješt přijímání v devět
pátků, která jest mimo to hodně vzdá
lena hranic přikázaného ? Od p o v i d á m :
Ovšem opatrnost žádá zvláště za našich
dnův, aby se nepřitakalo bez rozmyslu
ledajakému nápadu zbožných duší. Také
jest pravda, že pobožnost devíti pátků
jest pobožnosti, již nikdo není povinen
konati a že pouze na vůli věřících jest,
chtějí—liji konatí nebo ne. Ale také jest
pravda, že musíme hledati prostředky a
cesty, jimiž by bylo lze jednak vlažné
a lhostejné křesťany přiměti, by své
obyčejně povinnosti plnili, jednak horlivé
v jejich horlivosti udržeti. Dle svědectví
však mnohých správců duchovních jest
právě pobožnost devíti sv. přijímání
nejúčinnějším prostředkem k tomu. Neboť
kdo chce novenu správně konati, nejprve
musí vzbuditi pevnou vůli, že se chce
od hříchů a blízké příležitosti k nim
zcela odvrátiti; následkem toho. že chce
boží a církevní přikázání svědomitě za—
chovávati, ato nejen v čas noveny, ale
celý život. Musí tudiž býti odhodlán, že
chce budoucně všechny neděle mši sv.
slyšeti, postní přikázaní zachovávati,
poctivým býti vždy a všude atd. Jen

16*
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tomu, kdo tak smýšlí, lze doufati, že se
stane účastným přípovědi. Avšak tím,
že si “takový křesťan udrží pevnou a
rozhodnou vůli po devět měsíců, zároveň
obyčejné se posílí ve vůli pro praktický
život katolický, na vždy, nebo aspoň,
vybočí-li s dráhy, snadno se zase vráti.

Proto jest třeba jen v jedné věci
býti opati—ným, když lidu vysvětlujeme
velkou přípověď,totiž abychom za—
bránili, pokud možno, každému
zneužití. »Pokud možnm. Aby totiž
velké přípovědi vůbec ani v nejmenším
nebylo zneužito, nic jiného by nezbývalo,
než aby se křehkým lidem vůbec ne
dávala. Kde na zemi svaté nebylo zne—
svěceno, kdy prostředků milosti nebylo
zneužito? Není-liž vůbec nejsvětější svátost
vydána mnohému zneužití, kdykoliv se
věřícím podává? Již sv. Pavlu zdálo se
vhodným varovati: »Kdokoliv jísti bude
chléb tento nebo píti kalich Páně ne—
hodně, vinen bude tělem a krví Páně.
(Kor. 11., 27.) »Prot0<<,podotýká k tomu,
„jsou mezi vámi mnozí nemocní a mdlí,
a spí mnozi<<. (11. 30.) Co se natropilo
neplechy jen s odpustky! Jak mnoho
jest jich, kteří se pranic nestarají o obsah
předepsaných modliteb jakož i o to,
aby srdce jejich byla naplněna lítostí!
Kdo by se proto Opovážil zavrhovati
sv. přijímání nebo odpustky?

Nebezpečí, že by se veliké připo
vědi zneužívalo, jest v tom, že jest
podmíněna určitým počtem sv.
přijímání. Avšak bylo by zcela ne
Správno, kdyby někdo věřil, že přislíbené
milosti zavisi pouze od počtu, jak se to
má s jistými modlitbíčkami po
věrčivými, jež prý nutno odříkáváti
tolikrát a takovým způsobem, jak pře
depsáno; to pak dlužno činiti s největší
úzkostlivostí, neboť by tyto jinak ne
omylně modlitby nepůsobily, kdyby se
neodříkalý v předepsaném počtu a po
řádku. Když tedy Spasitel vyzývá své
věrně, aby o devíti po sobě jdoucích
pátcích přijímali nejsvětější svátost, jest
tomu tak rozuměti, že Spasitel tím zá
roveň vyzývá všechny, aby ve zvyku
přijímati v první pátky měsíční pokra
čovali. A proto když již ti, kteří aspoň
devětkrát přijmou'l'ělo Páně. mohou
právem doufati, že se přípověď na nich
vyplní, oč větší naději mají ti, kteří příjí—

mávají v první pátek nejen devětkrát,
ale několik roků ba celý svůj život.

Při tom jest třeba uvážiti, že věčná
spása naše není nikterak neomylným
účinkem oněch devíti svatých přijímání,
jíž bychom se stali účastni bez svého
spolupůsobení, nýbrž že také tu
svátostí jsou jen žlábky a prameny
milosti i vnitřní svatosti, která jedině
dává právo na nebe. Proto přísně vzalo
nikdo není proto spasen, poněvadž
konal novenu, ale proto, že skrze novenu
obdržel milost, v níž pak v dobrém buďto
setrval nebo se před smrtí ještě obrátil.
Není tudíž také správno, tvrdí-li kdo,
že si lze pobožnosti devíti pátků nebe
zasloužiti. Ráz a cena veliké přípovědi
jest hlavně v tom, že jest to projev
milostiplného milosrdenství božího, avšak
záslužnými v pravém slovasmyslu jsoa
jen dobré skutky, úkony víry, naděje
lásky, smíru atd., ke kterým ona pobádá.
Tak jako při posledním soudu věčný
soudce neřekne sv. Augustinovi, za něhož
se jeho matka tak dlouho modlila &
plakala, až mu obrácení vyprosila:
»Raduj se, dobrý a věrný služebnice.,
nebot“ tvá matka se za tebe tolik modlila<<,
sotva tak i k ostatním asi sotva řekne:
»Raduj se dobrý a věrný služebnice,
nebot“ty's po devět prvních pátků v měsíci
přijímal Tělo Páně na usmířenou<< atti.
Pravděpodobněji řečeno bude vyvoleným
dle Písma sv.: »Raduj se, neboť byl jsem

' hladov a nasytil jsi mě, žízniv-a napojil
jsi mě . . . .<<

Kdo by tedy ve svých kázáních líčil
pobožnost devíti pátků, jako by ona
byla bernou mincí, za níž si lze
nebe koupiti, proti tomu bylo by
třeba co nejvíce se ohraditi. Byla by to
politování hodná záměna působení milosti
za ovoce dobrých, s milostí boží vyko
naných skutků. Velmi jasně to rozeznává
sv. Pavel, když praví v 1. listě ke Kor.
15, 10: »Milostí pak Boží jsem, co jsem,
a milost jeho ve mně marná nebyla,
nýbrž hojněji než oni všichni jsem pra
coval.<<

Zrovna tak bylo by převráceným,
kdyby někdo až příliš důrazně vytýkal
lehkost této pobožnosti, kdyby na př
asi takto k ní vyzýval: ».lak mnoho se
lidé namáhají, aby se. něčeho velikého
dodělalil Chce—liněkdo býti lékařem nebo



211-5

advokátem, kolik roků jest mu namáhavě
studovati! Chce-li kupec zbohatnouti,
kolik starostí a námah jest. mu prodělali!
»Naproti tomu jak málo od nás žádá
Pán Bůh: Hodinku pobožnosti každý
měsíc a to jen devětkrát po sobě a to
již stačí, abych si zajistil věčnou, nepro

'_ měnitelnou blaženost.<< Nikterak, Bůh
' žádá od nás celého života a nelze

mu ani se vzdáti práva na stálou službu
_ naši, jinak by přišel v rozpor sám se

„_* sebou, se svou svatosti a spravedlností.
-Velká přípověď nikterak neotvira lehké

* cesty k nebi, nýbrž jest jen lehkým
, prostředkem, abychomse dostali na

onu úzkou a strmou slezku, () níž
Spasitel praví: »Chceš-li pak do života

'“ vejíti, ostříhej přikázání<< (Math. 19, ]7)„
a opět: »Chceš-li kdo za mnou přijíti,
zapři sebe sám<< (Math. 16, 24.1)

*

_ _Není pochyby, že nejjistěji zabráníme
' nesprávným výkladům veliké připovčdí,budeme-lioní vtom duchu ká
zati, ve kterem Spasitel sám ji
zvěstoval, jinými slovy, budeme-lise
snažiti toho cíle dojíti, který Spasitel

*_*měl ve své podivuhodné štědrosti. Který
fígjest to účel? Týž, který měl, když zjevil
, „své. nejsvětějšíSrdce: chtěl založiti
'_jříši lásky v lidských srdcích.

»Klanění hodné Srdce Ješíšovo ehcec,
píše blah. M. M. Alacoque, »ve všech

, srdcích založili království nebeské lásky.
„ Velmi si pak přeje, aby jeho touha byla

uskutečněna, nebot slíbil všem, kteří na
_tom pracují, velkou odměnu<< (116 list).

_-„>_f Toť onen- dalekosáhlý úmysl Páně,
dle něhož by rád v těchto posledních

„_ časech spasil všechny lidi. Svět se mu
zpronevěřil; chladné a hanebné ho od

__ sebe vypudil a jeho panství se sebe
svrhl. On však ho nechce opustiti, nerad

,Í;by jej vydal strašným soudům těžce
uraženěho božství, ale činí znovu pokus

„jej získati a k svému Srdci přivésti.
Proto nabízí světu přehojné poklady
spásy, udílí mimořádné milosti, ba tákořka
své srdce vylévá á vyčerpává. Lidstvo

N*pak láskou jeho jsouc přitaženo, má
_jemu,svému Bohu a Spasiteli, také srdce
a lásku znovu věnovati, jeho přikázáním
'a předpisům se dobrovolně podrobiti a
státi se národem o němž jest psáno:

»Blahoslavený národ, jemuž Hospodin
jest Bohem jeho<< (žalm 32, ]2.). Ba
doufá, že mnohé tak získá pro sebe, že
mu bude lze je opanóvati neobmezeně
s největší láskou, je řídili svou moudrostí
& je blažiti nebeskými dary.

Čas byl 'velmi vhodné volen pro
toto zjevení. V 17. století blížila se již
ona doba, v níž stát necht-ání více církve.,
doba v níž není onoho zevnějšího tlaku,
jenž by nutil kněze svaté povinnosti
svého úřadu plniti, řeholnika na trnitě
stezce svého povolání vytrvati, laika
přikázání Boží a církevní zachovávati.
Ba zevnější okolnosti se vyvinuly po
mnohé stránce tak, žejsou spíše svůdnými
lákadly se zpronevěřiti. 'l'enkráte také
byl začátek toho, co se nym skoro vše
obecně pozoruje, totíž stud před hříchem
a hrozícími tresty věčnými se znenáhla
umenšoval, čehož příčiny třeba hledati
v sesláblosti charakteru, v těkavosti ducha,
ve smutných následcích zamotaných a
nekonečných rozepři a v přemrštěném
zjemnění mravu. Coby bylo z křesťanů
za těchto okolností, kdyby se jim ani
lásky nedostávalo! Jaké to nebezpečí
pro tak nescíslné na věky býti zatracenu!
Zdaž není pohnutka lásky v lidském
jednání nejdokonalejší? 'šak nejen to,
ona jest také našemu času nej—
přiměřenější. Nic není však více sto,
aby byla srdce lidská naladěná k lásce,
než odůvodněná naděje spásy, mravní
jistota, že dojdeme blaženěho cíle život
ního. Budou-li si služebníci Boží před—
stavovati Boha jako dobrého Otec a ne
vždy jako přísného soudce s mečem
pomsty v ruce, pak s radostí budou
požívati sladké svobody dítek božích,
rádi se podrobí mírnému jeho panství
a budou mu sloužiti proto s láshou a
z lásky“ (A. Vermeersch: La grande
promesse p. 21. Paris).

Jest tedy třeba vyložili velkou
přípověď lidu tak, aby jednak byla
osvětlena láskou božského Srdce k nám,
jednak aby věřící v celém životě sou
kromém i veřejném dali se vésti vždy
upřímnou láskou ke Spasiteli.

Pro tento vnitřní stav mezi velkou
připovědía jádrem pobožnosti k božskému
Srdci- nezdá se nám býti prospěšným,
když si někdo pro svá kázání volí velkou
přípověďjako zvláštní thema, vy
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jímajíc ten případ, kdy již lid byl do
statečně poučen o základech úcty bož
ského Srdce. Kde však toho není, tam
bude na místě nejprve mluvili o tom,
kterak Spasitel nás miluje, a jak si žádá,
aby jeho láska byla námi opětována;
jaké povinnosti nám tato láska “ukládá,
kterak většina lidí si nevšímá této lásky,
a jaké bohatství jest v Srdci jeho uscho—
váno těm, již ho milují vděčně a na
usmířenou jiných. Tímto způsobem pak
si utvoříme důstojnou schránku pro tak
vzácný drahokam, jaký jest velká pří
pověď.

Dále jest třeba v takových kázáních
hleděti k tomu, aby věřícídovedli správně
ceniti zjevení božského Srdce. Jest jim vě
děti, že přípovědi jako vůbec všechna sou—
kromá zjevení svatých, zasluhují jen lidské
víry,i když si jich jinak sebe více :
vážíme. Bylo by velkou chybou, kdyby
si věřící ze slov na kazatelně pronesených
utvořili úsudek, že slova Páně k blah.
Markétě jsou téže ceny jako ona, která
byl na zemi pronesl, a která jako část jeho
učení jsou v evangeliu nám zachována.

Mimo to nelze nikdy dost důtklivě
připomínati na kazatelně, že tím více
můžeme doufatí v Boha, že se přípovčď
na nás vyplní, čím více si přineseme ke
stolu Páně žádaného od Pána smýšlení,
a že by se tomuto nic tak neprotivilo
jako opovážlivá důvěra. »Rekněme jim
hodně jasně, že velká přípověď oněm
náleží, kteří v úzkostlivém pocitu své
slabosti pokorně doznávají se svatým
Bernardem, že v této nejvážnější záleži
tosti své věčné spásy jest jim spoléhati
více na Boha než na sebe. Takové duše
najdou ve velké přípovědi jistý prostředek
proti své bázni a kolísavosti; jich zvláště
se týká ono ujištění, že se jím dostane
tolik milosti, kolik potřebují, aby pře
mohli své slabosti a značný odpor své
vůle.<<(A. Vermeersch str. 25)

* *
*

Bude-li se takto 0 velké připovédi
opatrně kázati, pak není třeba duchovnímu
správci se obávati, že by podporoval
vlažnost, nýbrž naopak zkusí, že ona
jest mu mocným prostředkem k tomu,
aby jeho činnost přinesla trvalého užitku.
Když pak někdo v tom neb onom pří
padě dodatečně, když byl již pobož

nost devíti pátků vykonal 5 nejlepší
vůlí, přece se ukolébá v lichou jistotu,
co potom? Pak hřéší ne méně,. jako
kdyby v starý zlozvyk znovu upadl, &
Pán Bůh mu pro svou přípovčď udělí
před smrtí milost, aby se tohoto hříšného
smýšlení vzdal a ho litoval. Ostatně cito—
vaný častěji P. Vermeer-sch tvrdí zároveň
s jinými duchovními správci, že se mu
v dlouholeté praxi nepřihodilo nic po—
dobného.

Ovoce,které opatrné kázání
0 velké přípovědi přinášívá, dá
se takto v hlavních rysech načrtnouti.

1. Velký počet věřících přistupuje
pravidelně o prvním pátku měsíčním ke
stolu Páně; tím tento den se stává dle
vůle Páně dnem generálního sv. přijímání,
pramenem požehnání značné části farníků.

2. Kdo se devětkrát po sobě měsíčně
zpovídá, pro toho svátost pokání přestává
býti hroznou mukou, jakou se jeví tomu,
kdo se zřídka zpovídá; svou vlastní zku
šeností se přesvědčí, že častější přijímání
svátosti přínáší jen užitek, že činí po—
kroky v duchovním životě, že se snadněji
přemahá, s menší námahou oběti při
náší atd. Tak se naučí milovati to, nač
dříve jako na nutné zlo pohlížel, jako
prostředek svého vlastního posvěcení.
Zpovědníku pak úkol se potud ulehčí,
pokud lze mu v témže čase s větším
užitkem mnohem většímu počtu se zpo
vídajících vyhověti.

3. Měsíční obnova duše ve svátosti
pokání jest u mnohých začátkem vážného
boje proti hříchu a vlády nad zlými ná
vyky. V devíti měsících lze mnohého se
dodělati. Jedni v tomto čase zcela odloží
své zakořeněné vášně, jiní aspoň na čas
najdou duševní poklid, jehož sladkost
jim dá síly a chuti, aby neodpočívali,
dokud neshodí těžkého jha hříchu.

4. Jsou-li všichni členové rodiny
účastni společně sv. přijímání na usmí
řenou, pak samoděk křesťanský duch
zavládne v rodině, srdce, která se snad
již mezi sebou hodně odcizila, zase se
sblíží, čímž vzajemná úcta a láska roste.

5. Konečné velk'á přípovčď osvobodí
dobré duše, jež stále žijí v posvěcující
milosti, od přemrštěné úszstlivosti. Na
učí se »běžeti po cestě přikázání Božích
se srdcem rozšířenýmc (Z. 118, 32), na
budou zmužilosti k velkomyslným pod
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níkum a znenáhla dojdou one oblažující
lásky, o níž tak krásně T. Kempensky'
praví: »Láska nese veliké břímě bez
obtíže; všelikou trpkost za slast a po
choutku přijímá. Láska k Pánu Ježíši
jest láska šlechetná; k velkým skutkům
povzbuzuje a k žádostem skutků dokof
nalejších vždy pobízí. Láska se snaží:

- vždy vzhůru a nedá se žádnými podlými
věcmi držeti. . . . Kdo miluje, letí, běží
a raduje se; Jest svoboden a ničím nedá
se držeti. Za všecko dá všecko a ve
všem všecko má, poněvadž v jednom
nejvyšším odpočívá, z něhož se všecko
dobrééprýští a teče“ (3. hn. 5. hl.)

Kéž by duchovní správcové
vyložili zvláště naší školní mlá
deži užitky devíti svatých při

“jímáni! Jaké to požehnání nebes by
se rozlilo na naši mládež, jakou útěchu
by způsobili sobě ajejich rodičům! Rád
bych znal toho kněze, který by ne
patřil v den prvního svatého. přijímáni
okem Starostlivy'm na zářící obličeje

_dítek, pomyslí-li jen na jejich budoucnost!
Kdo ochrání jejich nevinnosti v nesčísl
ných nebezpečenstvích a lakadlech světa ?
Kdo uhájí oněch zárodkův dobra, jež
katecheta s takovou námahou vštípil
v jejich srdce, kdo bude tyto dále pěsto
vati? Jen jediný to může _ božský
přítel ditek. Dítko, které se často, aspoň
jednou za měsíc živí jeho Tělem a Krví,
jest bezpečno a potud aspoň jisto, že
odolá prvnímu útoku zlého nepřítele.
Ale jak navyknouti dítky častějšímu sv.
přijímání, zvláště v městech, kde duchov
nímu správci tak nesnadno-nad nimi
bdíti'? Výborným prostředkem k tomu
jest sv. přijímání o devíti prvních pátcích,
jak již dějiny velké přípovědi často do
kázaly

Vždyťpřece dítky jsou tak přístupny
slibům! Pěkně malovaný obraz je s to,
aby je získal, malá odměna vzpruží

jejich píli a horlivost znovu. Jak teprve
naděje na nebe! Mimo to nikdo není
tak schopen přijmouti Tělo Páně na
smír jako právě dítky. Jednak srdce
jejich, jsouc dosud neznesvěceno, jest

“nejvhodnějším trůnem nepOskvrněného
Beránka, jednak je tím snadnější je
uvědomiti o povinnosti božské Srdce
Ježíšovo usmiřovati, čím méně jsou obe
známeni s hříchem. Pojem smíru není

nikterak nad jejich chápavost. Naopak
jak soucitným jest nezkažené srdce dětské
pro cizí žal! Jak na př. dítko še snadno
rozpláče, čte-li v oku matčině tíživou
starost; a kdyžbratr nebo sestra onemocní,
jak vynalézavýmijsou tu dobří sourozenci,
jen aby nemocný zapomněl svých bolesti!
A tu že by se toto cituplné a něžné
srdce dětské nepohnulo, když mu vy
světlíme, jak často lidé zarmucují otcovské
a bratrské srdce milého Spasitele? Tu
že by, se zatvrdilo, když ho vyzveme,
aby za to,způsobilo Spasiteli. radost a
útěchu?

Ovšempravdajest, že mnohý chlapec
a děvče, kteří vykonali velkou novenu,
později sejdou na zcestí, ale tento Bohu
posvěcený čas devíti pátků bude vždy
vhodnou podmínkou, na niž boží
milost může později vždy ještě navázati
a v nejhorším případějest možno rodičům
se aspoň těšiti vzpomínkou na slova
velké přípovědi: »Nezemrou v jeho ne
milostia; neboť »Věrný jest Hospodin
ve všech slovích svých: a svatý ve všech
skutcích svých.<<

&%

SVITLO !

Svitlo! Chmury již přešly, obloha jasná,
vyšlať nám hvězda toužená — krásná,
přejasným svitem, bleskotnou září
třpytla nám v svět.

Přinesla radost v paláce králů,
vysněný ráj i v chudé chaty,
sestonpil na svět s nebeské výše
Svatý, Svatý, Svatý.

Ze slávy vyšel, chudobu zvolil,
by hlavu ďábla snížením skolil,
obrodil lidstvo, povznesl výš,
spásu by nalezlo, kde trčí — kříž.

V kříži jest síla, naděje, těcha,
soužené lidstvo tak rádo spěchá
vždy k patě kříže, kde čerpá mír,
jehož tí nevyrve ni světa vír. ..

Beneš Bion.

Mil!
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Jubilejní pout Moravanů do Ríma roku 1908.
Popisuje K. Balík, děkan v Černovicích. (Č. d.)

! ,; áno dne 13. října scházelijsme
._ se v kostele sv. Petra, kdež

jsme měli mši svatou se
společným sv. přijímáním.
Ten den byl pro nás zvláště

významný. Bylať na 11. hodinu do
poledne určena audience u svatého
Otce. Proto ráno přijali jsme Hosta
nebeského, abychom se srdcem
čistým & milostí naplněným dopo
ledne mohli přijati pohostinství

jeho zástupce na zemi.
Po mši svaté šli jsme si ještě na

koupit růžencův, obrázků, křížkův a
různých jiných poutních památek na
rozdávání svým milým domácím, abychom
památky ty poutní vzali s sebou k audienci
a aby sv. Otcem samotným požehnány
byly.

O půl 11. hodině shromažďovali jsme
se u kostela sv. Petra. Pořadatelé určo
vali, kam se má kdo postaviti, abychom
ve spořádaném průvodě nastoupili cestu
náměstím svatopetrským k Vatikánu.

Před jedenáctou hodinou nastoupili
jsme cestu. Přešedše náměstím, vešli jsme
do zvláštního sloupořadí a z něho pro
stranným vchodem na chodbu. Překročili
jsme již práh paláce vatikánského. U
vchodu stála papežská stráž. Dva pestře
odění papežští vojíni gardy švýcarské
stáli po obou stranách vchodu. Po pro
storných mírně vystupujících schodech
šli jsme vzhůru. I na schodech ve vět
ších nebo menších vzdálenostech stála
stráž. Je to zbytek bývalého papežského
vojska. Nyní čítá už jenom asi 100 mužův
a doplňuje se výhradně ze Švýcarů, nebot
tito papeži zůstali v bojích minulých i
tehdy věrni, když ostatní národové ho
opustili.

Přišli jsme do prostorného sálu,
v jehož průčelí leskl se papežský trůn.
Tam měla býti všeobecná audience.

Pořadatelstvo poutního vlaku, páni
biskupové, zástupci katolického časopi
sectva, zástupci všech českých diecesí a
někteří vynikající poutníci. v celkovém
počtu kolem třiceti, byli jsme uvedeni
ještě několika komnatami dále až k sa
mému pokoji, v němž svatý Otec sídlí.

Všecky komnaty byly vyzdobeny červe
ným damaškem, a z jedné do druhé
otevřenými dveřmi se procházelo.

Na pokyn pořadatelstva nás třicet,
kteří jsme byli účastni audience zvláštní,
rozestavili jsme se v kruh.

Asi ve čtvrt na dvanáct dáno zna
mení, že svatý Otec přichází a zároveň
nám dán pokyn, abychom poklekli. A
vskutku, brzy objevili se čtyři členové
šlechtické osobní papežské stráže, vchá
zející ve svém pestrém starobylém nád
herném oděvu k nám. Srdce naše mocněji
bušila a dech se tajil. Přicházel někdo,
koho spatřiti bylo dávnou naší tOuhou.
Však již ho vidíme. Jest postavy nižší,
vchází krokem pevným, svižným a rukou
žehná... Jeho Milost, nejd. p. biskup
brněnský sv. Otce provází, a mezitím
co členové šlechtické stráže u vchodu
očekávají, vejde p. biskup se sv. Otcem
dovnitř kruhu. a sv. Otci každého z nás
jménem představuje. Sv. Otec vlídně se
usmívá, žehná, rozmlouvá, a my jeden
za druhým libáme prsten na jeho pravici.
Netrvá dlouho, a sv. Otec obejde kolem
a prochází dáte do druhé komnaty, kde
již vkruhu klečí asi padesát ctihodných
sester, které odkudsi přišly a audienci
si vyprosily.

Brzy i touto komnatou svatý Otec
projde a vchází do jiné, kde opět poutníci
odkudsi z Ameriky na audienci čekají.

Mezitím co sv. Otec jde od jednoho
poutníka k druhému, jdeme komnatami
zpět, vidíme ty dlouhé řady věrných
katolíků, kteří k svému Otci přišli. Chodí
jich tak dlouhé řady den co den.

Konečně vrátili jsme se do velkého
sálu, v němž kolem stěn rozestavení
čekali naši čeští poutníci. Postavili jsme
se k nim.

Bylo asi tři čtvrtě na dvanáct, když
sv. Otec v průvodu své tělesné stráže
do sálu vešel. Strážcové postavili se po
obou stranách trůnu, a svatý Otec pro
vázen opět Jeho biskupskou Milostí- ob
cházel sál, a každý z poutníků pocítil
štěstí políbiti náměstku Kristovu prsten
na pravici, jež celému světu žehná.
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Potom vrátil se k trůnu, VYSlOUpll
k němu po čtyřech schůdkách červeným
kobercem přikrýtých a usedl. Pohled na
sv. Otec byl vskutku dojemný. Býl oděn
bílým talárem, obličej jeho byl mírně
červený, výrazný, pohled vlídný, laskavý _„
& přívětivý, ale zračila se v něm i od—
hodlanost, ráznost a pevnost jeho povahý,
jiskrné jeho oči vlídně jako očí starostli—
vého a dobrého "otce rozhlíželý se po
dítkách shromážděných. Seděl před námi
ten, o němž dávné proroctví Malachiášovo
předpovídalo, že bude »Ignis ardens<<
(oheň planoucí), horlitel o slávu Boží,
jenž svým úkolem si Výtkl »všecko
obnoviti v Kristu<<. Seděl na trůně Vý
sokém, pozlaceněm, který dali mu vděční
Benátčané, když se dověděli, že jejich
milovaný patriarcha Josef Sar-to zvolen
byl papežem. Díval se na nás ten, jemuž
pro šlechetnost srdce, štědrotu k chudým
a lásku k utiskovaným plným právem
dali jméno »papež otec“ na rozdíl od
jeho velikého předchůdce Lva XIII., jenž
nazýván býl »Papež král<<.Seděl na trůnů
žlutém, nad nímž nahoře vznášel se
červený baldachýn, pravou i levou ruku
mírně maje podepřenou o podpěradla
_trůnu.

Před svatého Otce předst'oupila Jeho
Excellence nejdůst. p. biskup brněnský
Dr. Pavel Huýn a v promyšlené latinské
řeči vykládala příčiny našeho příchodu.
Nejdůst. pan biskup pravil, že jsme přišli
jako dítky k svému Otci, že přišli jsme
blahopřáti mu k padesátiletému jubileu
jeho knřžství, že přišli jsme ubezpečit a
ujistit ho láskou a příchýlností národa
českého. Dále ujíštoval nejdůst. p. biskup,
že kněžstvo jeho diecese jest horlivé
v plnění svých povinností a že není mezi
ním ani stopý tak zv. učení >>modernismu<<.
Na konec prosil o požehnání a podal
v sáčku 1100 K jakožto dar brněnské
diecese.

Sv. Otec, patrně dojat, zvláštní pro—
mluvou italský děkoval nejen p. bisku—
povi, ale i„ všemu kněžstvu & všem
poutníkům. Reč jeho zněla asi takto:

»Děkuji vám, drazí poutníci, za
blahopřání, jež jste mi přednesli k mému
jubileu kněžskému; ale více než za vaše
slova děkuji vám za slavnostní doklad
lásky a pravé zbožnosti, již jste osvědčili,
přistoupívše dnes ráno k nejsvětějšímu

stolu Páně. Nic nepůsobí mi tak drahého
potěšení jako vědomí, že věřící prosí
Boha, abý ulehčil mi kříž, jenž tíži moje
bedra a že všichni katolíci ze všech končin
světa společně vzývají společného všech
Otce za potřebné darý, aby všichni mohli
kráčeti volně po cestě spásy.

Ale zvláště pravé potěšení jsem po
cítil, slýše od Vás, ctihodný bratře (nejd.
p. biskup brněnský), včera při audiencí
soukromé a dnes veřejně před ducho
venstvem i lidem tak potěšitelné zprávy
o Vaší díecesi, a dozvěděv se, že Vaše
duchovenstvo jest vzorné, zbožné a plné
horlivosti o duše . . .

Drazí kněží, bratří moji nejmilejší,
jaká posila může býti dražší mému srdci
nadvědomí, že všichni moji spolupra—
covníci Celého světa se snaží opravdu
býti ,příkladem svému stádci“ a příkladem
i slovem ze vš ch sil hledi přiváděti
duše k nebi? Tuto vaši snahu odplatiž
vám Bůh &odměniž hojně vaši zbožnost,
lásku a horlivost . . .

Drazí věřící, doporučuji vám toto
jedině: Výtrvejte u víře, kterou zdědili
jste od svých otců, v té víře, již jste
tak živě osvědčíli za této slavnostní
okolnosti; hled'te ji oživovati neustále
skutky. Za tou příčinou kéž shlíží na
vás _Bůh okem milostivým a kéž vám
odplatí svým nejlepším požehnáním.
Třeba i v chudobě, bídě, ve strastech,
zachováte-li si vždycky jistotu, že vaše
bolý budou jednou uznaný a odměněný,
všechno vám bude snesítelno a žádoucno,
poněvadž vám vše to bude napomáhatí
k dosažení cíle nejvyššího. Výtrvejte u
víře! Setrváte-li u' víře, nikdý nepocitíte
nedostatku oněch požehnání, jichž vám
nyní vvprošuji u nejsv. Srdce Ježíšova.

Vím, jak velikou úctu chováte k nej—
světějšímu Srdci Syna Božího a radují
se z toho, poněvadž není pobožnosti
vznešenější, i předmětem, k němuž smě
řuje, i cílem, k. němuž se odnáší, nad
pobožnost k Srdci Ježíšovu, jež bije a
žije neustále za nás na oltáři v nej—
světější Svátosti.

Dítký mé nejmilejší! Všeho toho,
co jste učinili, co právě činiti a dále
konati budete, abýste udrželi si živou
víru v duších svých, budiž vám utvrzením
ono požehnání, jež nýní svolávám, abý
bohatě sestoupilo na Jeho Apoštolské
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Veličenstvo a celou jeho císařskou rodinu,
na rodiny vaše, na vás všechny. Až se
vrátíte do vlasti své, řeknětesvým bratřím,
že papež jim žehná ze srdce, a že, jak
koli jsou vzdáleni, má je přece přítomny;
v lásce sveho srdce a jim žehná. ..

Zádám Vás, bratře milý (obraceje se
k Jeho Excellenci p. biskupu Dru Pavlovi
I—luynovi),abyste slova má poutníkům
jejich mateřskou řečí tlumočil.<<

Řeč sv. Otce česky opakoval nejdůst.
pan biskup.

Potom udělil sv. Otec všem apoštolské
požehnání a posvětil dárky a památky,
jež poutníci s sebou měli.

Svatý Otec jest postavy menší, pro
středně silné a má nádhernou výslovnost.
Reč jeho jest velmi plynná, srdečná a
jímavá, hlas silný, ale lahodný, chůze
jeho jest lehká, a vůbec na svůj vysoký
věk jest velice čilý. Vlasy jeho jsou
úplně bílé.

Když svatý Otec sestoupil s trůnu,
obrátil se k přítomnému světícímu panu
biskupovi olomouckému Dr. “f'isnarovi,
který použiv té příležitosti, ujišťoval Jeho
Svatost, že ani v olomoucké diecesi není
bludu modernismu, a že i olomoucká
diecese svůj dar svatému Otci pošle. Ale
sv. Otec pravil: »O tom mi nepovídej!
Vypravuj mi raději, kolik sv. přijímání
jest u vás, jak četně naplněné jsou ko
stely, jaké pobožnosti. To jest bohatství !a

A Jeho Bisk. Milost Dr. K. Wisnar
držíc ruku sv. Otce s pohnutím vypra
vovala krátce, že v olomoucké diecesi
duchovní život jest na vysokém stupni.

»Byl jsem vždy chudý, jsem chudý
a budu vždy chudý,“ ubezpečoval sv. Otec.

Porozprávěv krátce ještě s některými
čelnějšími osobnostmi naší poutní vý
pravy, odcházel. sv. Otec ze sálu. Pro
vázeli jsme ho hlučným trojnásobným
zvoláním: »Sláva !<<Ještě se obrátil, po
kynul rukou, vlídně se usmál a zmizel
ve vedlejší komnatě.

Dosud každý jakoby po celou tu :
dobu snad radostí, snad dojmutím tajil
v sobě dech. Teprve nyní kazdý volně
si oddechl.

Bylo asi půl jedné hodiny, když
jsme odcházeli od audience. Odcházeli
jsme potěšeni a rozhřáti láskou k sv. Otci
& církvi svaté. Mnohým dosud slzy po
tvářích stékaly.

Po prostranných schodech, vraceli
jsme se k východu Vyšli jsme z Vatikánu,
prošli sloupořadím a po náměstí svato—
petrském jsme přešli na schodiště před

' clnámem sv. Petra. 'lam jsme se postavili
! a fotograf nás vyfotografoval. Každý, kdo

chtěl, objednal si jednu fotografii na pa—
mátku. Než jsme odjížděli z Ríma, byly
fotografie hotové.

Odpoledne jeli jsme ke kostelu
»U kapucínůa, jejž dal vystavěti kardinál
F. Barberini. V něm jest také pochován.
Jeho náhrobní kámen před hlavním
oltářem označen je tímto latinským ná
pisem: »Zde leží prach, popel a nic.<<
Zajisté velmi významný nápis! Každý by
čekal označení jména osoby zde pocho
vané, ale před mocnou rukou smrti vše
osoba i její jméno v nic se rozpadává.
Nápis tento mluví k tobě účinněji nežli
nejvýmluvnější kazatel mluvící o posled—

„ních věcech člověka.
Ke kostelu přiléhá i kapucínská

hrobka, v níž navežena je země s hory
Olivetské. Hrobka ta jest malá, rozdělená
ve tři oddělení a třemi okny z nádvoří
denním světlem jest osvětlována. Je zde
pochováno asi 4000 kapucínů. Tělo
zemřelého zahrabáno jest do země, jež
má tu vlastnost, že veškeru vlhkost těla
do sebe vtáhne, tak že úplně vyschlé a
nehnijící tělo již po několika nedělích
je ze země vyňato a v řeholním habitu
do výklenku na hromady podložených
kostí položeno. Veliké množství kostí a
lebek je zde v souměrné řady a hro
mádky uloženo. 'l'ěmto mnichům kapu
cínům, kteří zde u svých mrtvých řá
dových bratři se- modlí a cizince vodí,
jest asi smrt lehká, poněvadž jsou ve
stálé její blízkosti.

Potom jsme jeli k jednomu z nej
větších kostelů římských, kostelu »Panny
Marie u Andělůa, který slavný malíř a
stavitel Michelangelo z bývalých starých
pohanských lázní l.)ioklecianovýchupravil.
Upraven a zřízen byl v 16. století. Mezi
krásnými malbami a sochami návštěv
níka zvláště upoutá překrásná socha

' sv. Bruna.
Navštívivše ještě malý, ale bohatě

vyzdobený kostel Panny Marie Vítězné,
kdež až do roku 1833 (kteiéhožto roku
shorel ') choval se obraz Panny Marie,
kterým karmelitán P. Dominik rozněcoval
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za bitvy na Bílé Hoře u Prahy katolické
vojsko ke statečnosti,a kdež se“chovají
iprapory odňaté Turkům za obléhání
Vídně, jeli jsme kolem kostela svaté
Susanny a kostela sv. Josefa ke kostelu
sv. Anežky.

Do kostela tohoto jde se dolů po
schodech. Je to skoro pod zemí, temný,
nízký, malý, ale památný tím, že na tom

místě pochována byla bohatá a ctnostná
šlechtická dívka svatá Anežka Rímská.
Z kostela toho vchází se do katakomb
sv. Anežky, jež i my jsme navštívili.

V kostele tomto vykonali jsme
krátkou pobožnost, a tím i zakončili
třetí den svého putování po věčném
městě. (R d.)

Obrázky z katolických missií.
Podá vá MAXMILIAN WEINBERGER.

XVI. Z Nového Yorku.

»V poslední době<<,píše představená
sester františkánek v Novém Yorku v se
verní Americe, »stalo se v našem klášteře
všelico, co zvláštní zmínky zasluhuje. Naše
ústavy rozmnožujíse tou měrou, že bychom
potřebovali místností desetkrát větších.
Kdyby tak některý americký miliardář
nám ponechal jenom polovici svých stáji,
jak mnoho bídy mohly bychom zmírniti!

Od rána do večera vyučuje se u nás
katechismu v jazyku anglickém a italském.
Docházejí k nám divky 16—18, ano i
2/1-leté,aby se připravily na první svaté
přijímání. Že pokřtěny byly, dokazují
jejich křestní listy.' Také hoši 15—161etí
k nám přicházejí, kteří mají vůli neméně
dobrou nežli dívky, ale vědomosti o svatém
náboženství nemají lepších nežli ony.

Na slavnost sv. Josefa přišla k nám
161etá dívka a se slzami v očích prosila
o práci. Před 6 měsíci přišla do Nového
Yorku a neuměla ani slova anglicky. Stála
tu sama v cizím obrovském městě. V této
okolnosti viděly jsme pokyn Prozřetel
nosti, abychom otevřely pracovnu pro
“mladé dívky. K tomuto účelu zařídily
jsme jednu z větších místností našeho
domu. .Po osmi dnech měly jsme již 15
dělnic, z nichž 1.0 první svaté přijímání
ještě nepřijalo. Zádná z nich neuměla se
modliti Otčenáš; do kostela nechodily
vůbec nikdy. Učily jsme je šíti a při tom
vyučovaly jsme je sv. náboženství. Při
chází nyní každou neděli také na služby
Boží. Začátek s těmito mladými divoškami

byl velmi těžký, nebot o kázni a po
řádku neměly ani potuchy. Nyní by je

: nikdo nepoznal; tak se změnily! Pracují
pilně a dobře. Některé dámy učinily u nás
yětší objednávky, tak že jsme hned na
začátku našim dělnicím za práci zaplatiti
mohly. Doufáme pevně, že sv. Josef, na
jehožto svátek právě náš ústav byl za
ložen, nám zjedná prostředky, abychom
ústav ten udržeti a rozšířiti mohly. Během
měsíce musily jsme totiž 50 dívek od
mítnouti, an v ústavě nebylo místa. To
nás mrzí tím více, ježto v tabákových
továrnách, kde dívky práci hledají, velkým
nebezpečenstvím jsou vystaveny.

Dětska útulná jest až do posledního
kouta obsazena. Nedávno daly jsme po
křtíti pětiletého chlapce, jehožto rodiče
tuto svou povinnost zanedbali. Mnohá
a častá obrácení vlažných křesťanů na
plňují srdce naše útěchou a radostí.
Jednoho dne seznámila se sestra Marie
Amata se starou ženou, která se ji při
znala, že od svého příchodu do Ameriky,
tedy od 20 let, nebyla u svaté zpovědi.
Po krátkém domlouvání slíbila, že své
záležitosti s Bohem uspořádá, jestliže jí
sestra bude nápomocna a k některému
knězi ji zavede. Nyní je tak šťastná, že
všecky své “známé k sestře Marii Amatě
přivádí za tím účelem, aby je sestra na
pravou cestu, se které byly zbloudilý,
zase přivedla. Vtomto měsíci vrátilo se
takovým způsobem 35 osob k Bohu.
Z odlehlé jedné čtvrti městské byla zmí
něná sestra povolána k umírajícímu,
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který nájejí domluvu ihned kněze žádal
a svaté svátosti umírajícich přijal.

Zajisté i v Evropě mnoho se vy—
pravovalo o nádherných slavnostech,
které se konaly za příčinou stoletého
jubilea diecese novoyorské. rTehdy před
100 lety mělo 1500 katolíků, nyní jich
čítá tři miliony. Dva kardinálové. dva
apoštolští vyslanci ?.llimá, 10 arcibiskupů,
40 biskupův a 800 kněží bylo 28. dubna
slavné mši sv. přítomno. Přes 500 poli
cejních strážníků na koních doprovázelo
průvod. Na slavnosti byly také čtyry
naše sestry. Aby štěstí bylo úplně, schá
zela pouze osobní přítomnost sv. Otce.
Tato vítězosláva katolické víry byla by
se nejlépe vyjímala ve velechrámě sva
tého Petra v Rimě. Po službách Božích
vystoupil na kazatelnu arcibiskup novo
yorský a předčítal list sv. Otce, ve kterém
všecky katolíky diecese žehnál. 'l'aké list
presidenta republiky byl předčitán; pre
sident blahopřál katolíkům a děkoval
jim za tak velkolepý projev pevné víry,
kterému celý svět právem se podivuje.
Pří slavnostní mši svaté bylo ponejprv
použito skvostného ornátu, o kterém naše
římské sestry (františkánky) dvě léta pra
covaly. Umělecké vyšívání, které na
ornátě rozličná tajemství utrpení Páně
v jemné směsi barevné představovalo,
třpytilo se v odlesku nesčetných světel
a vzbuzovalo podiv všeobecný.

průvodem 40.000 mužů ze všech farností.
Průvod ubíral se nejkrásnějšími ulicemi
a náměstími města za vedení katolického
generála amerického vojska.

Dne 26. dubna sloužil biskup Fal
conio, apoštolský vyslanec ve Washing
toně, v naší kapli mši svatou. Po mši
svaté požehnal naše ústavy a všecky děti
a měl k sestrám promluvu. Již mnoho
let,jest biskup Falconio velkým příznivcem
naší společnosti, jenž při každé příleži
tosti nám svou přízeň a dobrotivost dává
na jevo.

V Quebeku byl na jaře uspořádán
dobročinný bazar, který našim ústavům
značný užitek přinesl. Náš dobrý arci
biskup sám bazar otevřel a prodavačkám
požehnal. Při svém příchodu byl P. kvardi
ánem l'rantiškánův a farním kněžstvem
slavnostně uvítán. 'l'aké děti ho pozdra—
vem přivítaly. Zvláště líbila se arcibisku

povi malá armáda našich hochů ve vo
jenské uniformě, která s vlajícími prapory
a statné zpivajíc rozličné pochody konala,
a konečně arcibiskupovi p'o vojensku čest
vzdala. Tři nejmenší děti hrály velmi
dovedně krátkou veselohru: »Babiččin
koláč.<< Pro ně byla ovšem hra vlastně
skutečností, nebot dostaly potom všechny
skutečně po koláči, lahůdce to, které
bezpochyby jestě nikdy nebyly okusily.

A nyní na konec podotýkám ještě,
že bychom obě, já totiž a moje sestra
společnice, nyní ve hlubinách známého
amerického jezera ve smrtelném spánku
odpočívaly, kdybychom nebyly vlak zme
škaly proto, že jsme slyšely mši svatou.
Ježto jsme se opozdily, musily jsme po
užití rychlíku. Když jsme dojely řečeného
jezera, spatřily jsme trosky zničeného
vlaku. Teprv ráno za svítání pozorovaly
jsme, že jsme po celou noc vlastně sem
a tam jezdily, nehnuvše se ku předu.
Tážaly jsme se železničních úředníků,
z jaké příčiny se tak dělo. Uředníci sdělili
s námi, že asi hodinu odtud vlak, kte
rého jsme chtěly použíti, leží na dně
jezera. Všecky koleje jsou pod vodou.
Ze se musí vykon-ati velké opravy, až by
trať byla zase volná. Proto zůstaneme
zde na neurčito na útraty státu, jenž se
() zaopatření cestujících musi starali.

Máte u vás v Evropě strach před
: našimi železnicemi, před naším nezřídka

Slavnosti trvaly osm dní a skončily ž nebezpečným cestovánín'i?_ Kéž by tato
okolnost nepřekážela naší milé matce
představené v Rimč, aby i nás svou
návštěvou oblažila! Naši andělé strážní
budou ji chrániti od všelikého nebezpe—
čenství. Ochranni duchové Spojených
států nebudóu přece chtíti, aby upadli
ve špatnou pověst, že jsou méně mocní

,a dobří nežli jejich druhové v mile
Evropě!

XVII. Prozrazená čarodějka.

Velitel vojenské stanice Bukoba
v německé východní Africe vypravuje
tuto pěknou anekdotu, která však jinak
dosvědčuje, v jakých poutech pohanské

_pověry vězí podnes afričtí černoši.
V řečeněm území žila pověstná

hadačka a čarodějka, která byla zároveň
královnou. Byla pokládána za velmi
bohatou a mocnou; nazývali ji bohyni
a v celém kraji věřilo se všeobecně, že
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každý cizinec musí umřítí, jakmile ji
spatří. Jak se zdá dovedla »bohyněa
lehkověrnost svých poddaných výborně
využitkovati a nesčetné dary, které se
v jejím obydlí hromadily, umožnily jí
vésti život lehký a příjemný.

Zmíněný svrchu důstojník, jemuž
jeho sluha černoch tyto a pOdobnésměšné?
kousky vypravoval, umínil sí podvod
odhaliti. Beze všech okolků vstoupil do
příbytku, kde domněla bohyně bydlela,
před zraky však obyčejných smrtelníků
oponou skryta byla, a prosil jí, aby ho
přijala k audiencí, »Já jsema, odpovědělo
její neviditelné Veličenstvo, »dcera slunce,
sestra měsíce a hrom a blesky jsou mými
bratranei.<< »O, to je dobřea, vece dů
stojník, »pak jsi také mou sestřenicí a
můžeš klidně zaclonu odhaliti, neboť já
jsem sám všecko to, co pravíš.<< Po
hlédneš-li na mne,“ namítá neznama,
»umřeš, neboť jsem bohyní a královnou
této země.<< »A já přicházím, abych ti
sdělil, že jsem velitelem v tvém království,
a že potřebuji čtyř volů pro své vojáky,
aby měli co jísti.<< »Dám ti jednoho,“
praví bohyně, začínajíc popouštěti, »ale
mimo to ani jednoho.<< »Je nás mnoho,
jeden vůl pro nás nestačí. Nesvolíš-li,
sám záclonu odstraním abudu pak stebou
mluviti tváří v tvář. <<

Když se bohyně přes to zpečovala se
ukázati, odhrnul důstojník zaclonu a uviděl
před sebou ženu třemi kopími ozbrojenou
a mířící na jeho hruď. Dříve však než
ještě mohla kopím mrštíti, zachytil její
rámě. Ale žena vymrštila se mu z rukou,
odhodila kopí a postavila se klidně
přede dvéře sveho obydlí. »Co si přeješ,<<
pravila k důstojníkovi, »ty jsi bohyni
rozhněval a ona proto vznesla se k svému
otci, slunci. Ja jsem jenom její otrokyně
a nemohu ti ničeho datí.<< »Věru, ty jsi
podařena podvodnice,<< zvolal vojín, »či
myslíš, že tvým povídačkám věřím? Ne
měla jsi před chvílí ty samé náramky
na rukou, které máš nyní? Ty jsi ta
samá žena, která se mnou za záclonou
mluvila. Příznej sei<< .,

Bohyně nevědouc ' si rady a'mimo
to netroufajíc sobě s bělochem, který si
tak málo dělal z jejího Veličenstva,
v boji pokračovati, vyznala všecko, co
chtěl věděti, a uzavřela s ním mír. Vy—
dala vojákům" žádané potraviny a dů—

stojníkovi darovala svůj pohár, své na
ramky a kopí. Za to dostala rozličné
dary, které jí nemalou radost způsobily.
Netřeba ovšem dokládati, že jí toto

—dobrodružství na její slávě velmi po
škodilo a že se jí sotva kdy podaří,
pošetile domorodce tak podvádětí &
klamati jako dříve.

XVIII.Krásný příklad snášelivosti.
(Obrázek z missií mezi protestanty.)

V městě Drammen v Norvežsku,
jihozápadně odhlavního města Christianie,
hlavního tostřediska norvežskěho obchodu
dřívím, žilo od r. 1899 v nuzných po
měr-ech několik sester sv. Josefa. V roce
1903 otevřely v najatém domě malou
nemocnici. Svým milým, přívětivým cho
váním dobyly si zahy všeobecné lásky
a vážnosti. Toliko nepatrná, ale za to
tím vlívuplnější část obyvatelstva sestrám
jejich úspěch zavíděla. Aby vliv sester
zničili, umínili si jejich nepřátelé založiti
»svobodnou kliniku<<. Jejich úsilí bylo
zvláště velké, když se r. 1907 sestrám
podařilo nabýtí slušného kamenného
domu a proměníti v nemocnici; obrátili
se proto na obecní radu s prosbou, aby
jim pro jejich »privatní kliniku<< bez—
platně ponechala vhodné staveniště.

A hle! i na straně protestantské
potkal se tento úmysl s velkou nepřízní.
Všecky noviny byly proti němu, píšíce,
že by privatni klinika byla pro katolické
sestry, jejichž nemocnice všem moderním
požadavkům vyhovuje, nepoctivou a zby
tečnou soutěží. „Když město nemocníce
nutně potřebovalo, nedali se nynější hor
livci viděti. 'l'eprv až sestry, kterým jako
ošetřovatelkám nemocných v celém světě
není rovných, nemocnicí zařídily, napadlo
jim najednou, že čest Boží a čest lutera
nismu privátní kliniky vyžaduje. _

V předvečer dne, kdy mělo nastati
rozhodnutí, psaly jedny noviny: »Zítřcjší
rozhodnutí ukáže světu, jaké místo ve
vzdělaností město Drammen zaujíma.<<
A skutečně v sezení obecní rady byla
žádost luteránského komitétu 34 hlasy
proti 17 zamítnuta. Odůvodňuje zamítnutí
vyslovil se předseda mezi jiným takto:

—»Pravíse, že dílo sester sv. Josefa pro
spěje katolícismu a pohne možná mnohé,
že odpadnou ed luteranismu. Nepopiram,
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že dílo lásky sester katolicismu bude
na. prospěch. Jestliže však si svou láskou
k bližním & svou obětavostí mezi prote
stanty získávají přátele, kdo jim to může
míti za zlé? A jestliže ta neb ona ne
pokojná duše v katolické církvi pokoj

hledá & nalezne, kdo by z nás jí toho
nepřál?<<

Jak z této události vidno. odložily
severní protestantské země svou dřívější
zášť proti katolíkům'a vede se jim při
tom dobře.

Díkůvzdání božskému Srdci Páně.
Z Bohdalova. Zajisté že vzbudíte v sobě

údiv při obdržení tohoto dopisu, a. to jednak z té
příčiny, že dopis pochází od neodběratele dosud
vašich tak úctyhodných časopisů, které zasluhují
v nynější tak vážné době všeobecného rozšíření.
Jak jsem shledal, ony jsou výplodem těch nej
zdárnějších prací čerpaných z ryzí pravdy božského
Srdce Páně & přečistého Srdce Panny Marie. A
tu v pravdě směle možno je nazvati studni, která
čerpá z milostivého p-amene Srdce jejich zdravý,
občerstvující nápoj, napájejíc jím mnohdy žíznivé
již klesající. Tu s potěšením znamenati musím, že
dostalo se i naši místní skupině ústředního svazu
»Sdružení katolické venkovské omladiny na Moravě
a ve Slezsku: té cti, darováním šlechetného do
brodince několika ročníků »Školy B. Srdce Páně:
& »Marianských Květůc, býti horlivými jejich
čtenáři. Zvláště při každém zvednutí časopisů do
rukou obracím zrak &všechnu mysl svoji k stránkám
listu »Hovornya, kde tolik slov vřelých díků
zřejmě dokazuje neklamnou pomoc božského Srdce
Páně a blah. Panny Marie. ř'ohřižcn v sladké toto
snění a opojen lásky citem za tak mnohá pro
kázaná dobrodiní a milosti, a to mnohdy již v nej
těžších okolnostech běhu života, volím si Matku
Boží za patronku svoji & volám často se vší dů- 
věrou: »Matičko Boží Maria, Tys tolika ctitelům
pomohla, pomůžeš také mně, když se k Tobě
s důvěrou obrátímla A tu naskýtá se mi dnes
příležitost v trudné chvíli života spěti k té milo
stivé Panně božské & o pomoc ji vroucně presiti.
Má drahá milovaná matka pozemská skličena je
těžkou nemocí, a opuštěna lékaři pozemskými
vzdává se v ochranu božského Srdce Páně u Panny
Marie Lurdské, uzdravení nemocných. Důvěrou
posilněn v neklamnou pomoc obracím se k Vám
také, drahý pane redaktorc výše uvedených časo
pisů. Neznám vhodnějšího listu k uskutečnění
snažné žádosti srdcí celé naší rodiny sklíčené.
Prosím Vás o laskavé uveřejnění tohoto díků
vzdání: Dítky těžce nemocné drahé matičky prosí
snažně čtenáře o vřelou modlitbu k božskému
Srdci Páně a Panny Marie Lurdské, do jejichž
ochrany se rodina odevzdala. Kéž při každém slově
Ježíš v modlitbě Zdrávas Maria připojena slova:
»Abys dítkám rodiny v Bohdalově matku ve zdraví
navrátiti ráčills Modlete se za jiné a jiní za Vás
také modliti se budou!

— Vroucí a vřelé díky vzdávám božskému
Srdci Páně, Matičce boží Lurdské, a sv. Antonínu
za udělenou mi milost ve velkých duševních
svizelích a nemoci, a každému doporučuji životní
svatou zpověď v podobné nemoci duševní.

Ctitellca b. 8. P.

Z 0 p.avy Nacházela jsem se ve velikých
nesnázích i modlila jsem se k božskému Srdci
Páně slibujíc, že v případě vyslyšení to uveřejním
ve >Šk.B. S. P.! Byvši vyslyšena, plním svůj slib
& vzdávám nejvroucnější díky božskému Srdci
Ježíšovu za pomoc a vyslyšení. Kdo chceš dosíci
pomoci v potřebách jakýchkoliv, pros božské Srdce
Páně, & srovnává—li se prosba tvá s vůli Boží,
jistě pomoci dosáhneš. Fr. X. N.

Z Opavy. Tisícerédíky vzdávámbožskému
Srdci Páně a bolestné Matce Boží Opavské, Matce
ustavičně pomoci za dvoje vyslyšení v nebezpečných
nemocech, že mne laskavě vyslyšela a božské Srdce
se' nade mnou smilovalo. At je celý svět miluje
a ctí po všecky časy až na věky! Díky vzdávám
též sv. Josefu asv. Filomeně za.obdržení obzvláštní
milosti a potřebné pomoci. Trvajíc po delší dobu
na modlitbách byla jsem vyslyšena. A. Š.

— Nejvroucnější' díky vzdávám božskému
Srdci Páně, Panně Marii, Matce dobré rady, a
sv. Antonínu za. útěchu a pomoc ve velké úzkosti
a starosti. A. 111.

Z Ceských-BudéJOvic. V poslední
době zdálo se. že ústav náš, sotva založený, zanikne.
Vzaly jsme útočiště k nejsv. Srdci Pána Ježíše,
k sv. Josefu a denně s chovankami ústavu zále
žitost svou Bohu poroučely. Dlouho zdálo se, že
marně prosíme. Než nepozbývaly jsme naděje, ač
nás docházely zprávy čím dále, tím horší a.konečně
došla i Zpráva, že ústav zachrániti nelze. Však
důvěřovuly jsme dále ještě, modlily se před vy
stavenou velebnou Svátosti tím vroucněji a Bůh
odměnil důvěru naši vyslyšením! Budiž za to
vřelý dík nejsv. Srdci Pána Ježíše a sv. Josefu!

Školske sestry uan. Josefa ?)(Ž Budějovicích.
Od Netolic. Konal jsem 9denní pobožnost

k božskému Srdci Páně, k neposkvrněuému Srdci
Panny Marie a vzýval za přímluvu sv. Josefa
a sv. Antonína prose o uzdravení své těžce nc
mocné vnučky. Prosby mé byly vyslyšeny tudíž
vzdávám za toto dobrodiní srdečné díky Bohu
všemohoucí-iu Čtenářka „Ska y“.

Z Mur Loděnice. Plnícsvůj"slib,vzdá
vám ncjsrdečnější díky nejsv. Srdci Pána Ježíše
a Panně Marii Pompej-iké, Královně sv růžence

za vyslyšení mnohých prosebt v duchovních i tělesných potřebách. endřka. „Školy/“.
J S. a A K. Čest a chvála budiž vzdána

nejsv. Srdci Páně, že vyslyšena má prosba po
učiněném slibu, že uveřejním toto vyslyšení ke
cti & chvále Boží.

Od Dol. Újezdu. Plně svůj slib, vzdávám
božskému Srdci Páně a uejsladšimu Srdci Panny
Marie za vyslyšení prosby nejvroucnější díky. J. V

————=>—eo<3—c=————
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Zachovejte víru Kristovu, která vás povznáší, těší, sílí, vede na cestě ctnosti ku blahu a spokojenosti

i spáse duše věčné! Važte si církve i sluhů jejich, nebot k vůli vám založil ji Pán.

Meditace o přátelství.
Znélek 11vzpomínkou na zesnulého bratra & přítele.

1. Bludičky.

Plul jsem uprostřed bouřného moře,
hledal záchrany v zoufalém spěchu.
„Bože, smiluj se. ukonči hořel“
k výši nesla se modlitba vzdechů.

Spása! V blízkosti obydlí zírá!
Spěšně veslo mé bouřnou tůň oře.
Avšak zklamání záhy hruď svírá,
lůno to živlů horších jak moře!

Plápol bludiček (lusných to kmitá,
které zbloudilé duše jen hostí.
Žel, že přístav ten tolik jich vítá!

„Lépe pohřbenu s vlnami v boji,
než v té Sódomě složiti kostil“
Spásu dál najít duch se můj kojí.

2. 'Bouřnó plavba.

Plul jsem uprostřed bouřnébo moře,
hledal záchrany v zoufalém spěchu.
„Bože, smiluj se, ukončí hořel“
k výši nesla se modlitba vzdechů.

Spása! V blízkosti obydlí zírá!
„Palác přátelstvía ve štítě září,
pod nim symboly: „naděje, víra,
láska bratrská“, vše zlé jež maří.

Žel! Když blížím se: „Není již' místa“,
hlas sic útrpný, krutý však pravil.
Přátel dům plný — záhuba jistá.

Drahý! C_ozbylo, než abych zase
živlem ječivým k skalám se plavil.
Bloudiť do smrti musím as? — Zdá sel

3. Ve přístavě.

Plul jsem uprostřed bouřného moře,
hledal záchrany v zoufalém spěchu.
„Bože, smiluj se, ukonči hořel“
k výši nesla se modlitba vzdechů.

Spása! V blízkosti obydlí zírá!
Štítem kříže znak podobný Zoře.
Hle, již smutný pot útrpně stírá,
duch můj zajásá, Jemu se koře.

Tam jsem zakotvil, tam našel těchy,
tam moc zázračná slňuje, září,
tam rov veškeré mé mají vzdechy.

K prvním nesměřuj, bratře, svým člunem,
dej se k třetímu s nadějnou tváří,
věčně spolu tak blaženi budem!

11. Vánoční dar.

Kůry nebes prozpěvují chvály,
pastuškové do Betléma spějí:
netřeba žít lidstvu bez nadějí,
Spasitele nebesy nám daly.

Veselme se, radujme se spolu:
Dítě Boží s tajemstvím jde lásky,
roztrženy hříchu, kletby svazky,
ryzí láska kvete bez koukolu.

Na oltáři Oběť dal jsem 'Pánu,
Ty jsi klečel, přijav Jeho Tělo:
Uronil jsi také za mne ždání?

Já se modlil za. Tě v svatostanu.
Přátelství mě k Tobe znělo, znělo . . .
zníti bude žití do skonání.

17
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5. cn přátelství.

Chceš-li. přijmi před Dítětem Božím
přátelskou mou ruku, srdce celé:
můžeš-li též Ty mně stejně vřelé
přátelství dát jeslí pod podnožím.

Ale ne, jak svět je zvyklý dáti.
S'rozvahou & pak takým býti —
Kastor, Pollux na cestu nám svítí.
že ni orkán času Tebou nezaklátí!

Víra. mluva, blaho mozol, lidu,
kříž a vlast se ve štítě nám lesknil
Věrnost, stálost, budiž při nás ze dna —

hojme rány vzájemně si, bídu!
Pak se duše má. již nerozteskní,
nezmohou jí stáda dešťů ledná.

6. Dojem listu.

Příteli můj, znova čtu & znova
Tvá bratrská, ryzí, zlatá slova —
„Ty že's věrný mi až do své smrti . ..?“
To nejhustší mraky bolu zdrtí!

„Vždy můj?“ Dobře! Nezapomeň milý,
že mě srdce, duše s Tebou byly:
Když Tvá ruka znaky písmen tkala.
mysl má Tě: vroucně vzpomínala.

Bratra vybrat třeba rukou zlatou,
pak jej třímať. železnou a svatou,
ve dvou tělech aby jedna duše

hořela vždy lásky ve objetí.
Přátelství to Dítě Boží světí.
Tvůj jsem rád a věrně v blahé tuše!

7. rl'Ouha po příteli.

Přítel snad ti cestu žití zlatí?
Mýdlových toť bublinek jsou páry!
Přihlédni jen! Rozkouskován zcela,
sta kol něho přátel najdeš všedních.

ó jak rád bych žitím já šel bez nich.
kdyby duše jedno srdce měla,
jež by smutku roztrhaly spáry,
jež se přízni lidskou nezaklátí.

Za úsměv se prodává dnes cizí,
za přízeň se leckoho dá všecko,
za úklon se nejdražší věc zradí.

Vidím vzrůstat semeno to hadí,
otravuje v kolébcejiž děckol“
přátelství dnes odumírá, mizí.

8. Není . přátelství.

- Dnes snad tiskneš pravici tí danou?
Zítra žalně čelo v dlaně skláníš.
Dnes snad slyšíš proudy, slova zlatá?
Zítra bolně hruď tvou tíží vzdechy.

U lidí chceš najít svojí těchy?
Bláhový. k těmduše marně chvátá.
Raděj ihned pode křížem staniž,
tam jen větry bolů nezavanou!

K příteli čím víc svou lásku jevíš,
chladnější tím smýšlení je jeho,
přijde druhý -— sám zůstaneš zase.

Jaký bol je uložen v tom hlase.
Zmizíš na vždy Boží od nás něho?
Kolik srdcí zmírá nedbáš, nevíš?

9. marná prosba.

Láska prý je nenasytná velmi,
ale láska život dává ráda-.
čím spíš, snáze všedních přátel strádá,
lichotivé odráží vždy šelmy! _

Bože! Přátelství dej'aspoň jedno,
jednoho mi dopřej přítelíčka!
U něho hrob smrti srdce vyčká. ..
či žal pít mi jest až hrobu ve dno?

Žel — přítel,? Jak směšné, hrozné je to?
Přítele tu není, přátel dosti.
aspoň tak se tváří velmi mnozí.

Duše zalká, zachvěje se, zhrozí.
Ci přítelem ——přátelské jsou kosti?
Po smrti až . . .! Tam přátelství léto!

10. U mrtvoly.

Bratře drahý, pojď k mrtvole dneska.
Uzká jizba a v rakvi kněze zříš:
Černé roucho a v bledé ruce kříž,

* příbytkem mu šestihranná deska.

Vše tiché aÍ-přece všechno smělo!
Zhaslé oko a zapadlé skráně,
modré rety a vráskové- čelo,
věrné srdce & přátelské “dlaně — —

všechno v plápol-sv-íč'ek kol se-snoubí,
všechno-k zvonů druží se tu hlasu,
všechno hlasem 'écha: “„-Bratře'S-volá„

třebas přítelem jsi byl Inu-zpola,
on tvojím zcela a v každém času.
Jeho věrnost tryskla srdce z hloubiíf
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11. Poslední prosba.

Až Ty, bratře, půjdeš křížů řadou,
až Tobě se obzor celý setmí —
nejsme stále bez starostí dětmi --
krkavec až zalká nad zahradou,

kde má hruď je v černém rouchu mešním,
kde mou ruku věrnou hlína tíží,
kde mě srdce mlsní červi hryží,
vzpomeneš snad slov v mém žalmu dnešním,

aspoň potom uznáš- k Tobě city,
klesneš na hrob. modlitbu snad šeptáš —
a já v hrobě... mrtvé'licho... tmavé...

„Prach jen zbyl, a věrnosti svityo,
dí Ti cypříš, jestli se ho zeptáš.
Přikývnou i pomněnky turn smavé.

]

Dopěv.

Tys mne, bratře, Tys mne opustil.
„S Bohem-!“ „S Bohem !“
K Bohu za mne aspoň oroduj.
Bratrsky jsem všecko odpustil.
Nechci přátel!
Já byl celý přítel jenom Tvůj!
Lkám o Tebe ve modlitbě vroucí,

Bůh Ti odplať slávou nehynoucí.
Kdykoli mše “svatá na'mém oltáři
obětními dary k Pánu zazáří,
za Tě prosím, k Pánu volám vezdy...
Kde jsou, Bože, přátelské nám hvězdy?

Jos. Al Vlastimil-Římský.%$
Jest nám třeba církve?

' ' est mnoho lidí za dob našich, kteří
v pýše své nechtějíce sklonili hlavu
před božskou vážností církve kato

lické, založené Kristem Pánem na světě
dotvrzují, že není třeba církve, že si
člověk svůj poměr k Bohu upraviti může
sám, že není třeba poslouchati církve, *
nýbrž že lze se říditi toliko vnitřním
hlasem, svědomím. že tedy není třeba,
aby člověk k cirkvi náležel a naří
zení její plnil; to že jest zotročování
ducha, příčící se svobodě, a proto mnozí
svrhují lehké jho církve s beder svých
& odpadají. Mají pravdu? Není třeba
opravdu církve k mravnému životu člo
věka, není povinností k ní náležeti a dle
zákonů jejích se řiditi? Uvažujme a do—
spějeme zajisté k úsudku, jenž zní: J est
nám třeba církve, protože jest
nám třeba pravdý.

Bůh chtěl tuto zemí z ničeho stvo
řenou učiniti. libým obydlím tvorů sobě
podobných, lidi, .a první, co učinil, aby
zemí pro lidi-vyzdobil, bylo, že stvořil
světlo. Světlo není však-jen k potěše
a okrase, nýbrž jest nevyhnutelně po
třebným živlem. Dejme tomu, že by na
jednou veškeré světlo shaslo, co by se
stalo. s námi lidmi? Bylo by veta po

: neby lo,

Vy'jste světlo světa. (Met.,ó, 14)

' životč Spoutání bychom byli mrákotami
f',tmj hnouti bvchom se nemohli 3 místa:

veškerá práce by přestala, živnosti bý
lidé bý zahynuli.P10t0 dobře

soudí sv. Ambrož řka: »Bůh býl bý tento
svět stvořil nadarmo, kdýbý nebyl udělil
lidem a živočichům možnosti viděti.
A proto Bůh z ničehož učiniv nebe
a zemi, \'šemohoncím slovem svým nej—
prve a' především stvořil svetlo. Jak se
to má se světlem zevnějším, tak má se
to i se světlem vnitřním, světlem sv. vírý.
I toto světlo jest lidem velepotřebné,
aby netapali ve tmách nevědomosti.
Proto nazývá sv. Petr víru svícnem, ho
řícím na temném místě. Proto Kristus
Pán pravil k apoštolům, jimž svěřil
hlásání vírý své: »Vý jste. světlosvěta.

Avšak prve ještě nežli“jednorozený
Syn Boží se vtělit pro spasení světa,
dostalo se lidem světla nebeského, a to
z lásky Boží hned po stvoření v ráji.
Bůh zajisté usadiv člověka v ráji, zjevoval
se mu a rozum jeho Osvědcoval nad—
přirozeným- světlem pravdý své-! Z- té
příčiný byl Adam již prvním křesťanem,
&byl-jim touž Věrou, touž milostí, jako
my, ovšem s tím rozdílem, že spasení

17'



260

mu kynulo z naděje v budoucí oběť
Spasitelovu, nám kyne však již z obětí
téže dokonané. Sv. Tomáš praví, že
křesťanství prvních dob po stvoření světa
bylo jako mladý proutek vyrůstající ze
semene, z jadyrka; po příchodu Kristově
vyrostl proutek ten, stal se stromem,
& dospěl k dokonalosti. Ne nadarmo
praví sv. Pavel k židům: »Mnohokráte
a mnohými způsoby mluvíval někdy Bůh
Otcům skrze proroky anejposléze v těchto
dnech mluvil nám skrze Syna, jejž usta
novil dědicem všech věcí, skrze něhož
i věky učinila.

Prvotní zjevení neztratilo se z lid
stva nikdy docela. Kdyby bylo úplně
zmizelo, byla by také by'vala veta po
člověčenstvu. Neboť nemajíce žádného
ponětí o ctnostech lepších, o povinnostech.
dle chtíčův a žádostí svych byli by se
řídili a veškeren život společensky_v ro—
dině, v obci byl by vzal za své. Clově
čenstvo by bylo zhynulo, jako hynou
osady lidožroutův, kteří se navzájem
požírají a ničí. A co mohlo zachrániti
lidstvo této zkázy? Snad věda lidská?
Ta jest omezena, nemůže vše svym ro
zumem ani pochopiti ani vyložili; ba
jak dějiny učí, mnohdy věda lidská i hubila
a ničila prvotní známky pravdy zjevené
Bohem. Ne člověk tedy, sebe vzdělanější
a moudřejší mohl zde pomoci, tu za
sáhnouti musierůh sám. A zasáhl. V ná
rodě vyvoleném skrze patriarchy apro
roky udržoval známost pravého Boha;
odtud rozcházely se paprsky do ostatních
národů, dokavád nepřišel, jenž byl očeká
váním národů &nepřinesl celou, věčnou
božskou pravdu učení svého.

Kristus založil nový Jerusalem, město
pravdy, a tou jest církev jeho. Jí odevzdal
poklad víry, pravdy, aby jej zachovala
pro lidstvo neporušený, neztenčeny, aby
hlásala pravdu: »Jdouce do veškerého
světa, učte všecky národy, učte je zacho
vávati všecko, což jsem koli přikázal
vám“. Pravdy jest lidstvu třeba k životu,
tuto pravdu chová v sobě jedině církev
Kristova, proto je třeba církve. Kdyby
církev podlehla zkáze, zahynul by také
celý svět bludy: neřestmi, které se z bludů
rodí. Sám protestant Leibnitz dotvrdil,
že bez církve katolické zhynulo by kře—
sťanství. Bez církve katolické by se od
rodili národové Kristu, odcizili pravdě

a staly se obětí žalostné nevěry. Pokud
bude trvati víra v Boha, trvati budou
i obřady a služba ku poctě jeho; pokud
ale budou trvati obřady, budou také
kněží, a pokud kněží, bude i církev.
Kdo by se tedy církve zbaviti chtěl,
musel by se zbavití víry v Boha, pro—
padnouti nevěře úplné; musel by ale
také (což jest nemožné) předělati duši
lidskou, která vždy po Bohu touží, Boha
hledá, k Bohu tíhne. To by se nepodařilo,
&pokusy všecky vedly by člověka k roz
zvratu vnitřnímu, k neštěstí největšímu.
Proto jest nám zapotřebí víry pravé,
a pro tuto také církev, která ji hlásá
& zastává. Proto jest na obzoru světa
církev katolická jako slunce vysílající
paprsky, oživující a hřející do celého
světa. Dříve, nežli Hospodin řekl na po
čátku: budiž světlo, byla země pustá
a prázdná, že byla tma nad propastí.
Hle, tot obraz života na zemi, kdyby
světlo víry katolické shaslo. Země by
byla prázdná veškeré ctnosti, nebot ctnost
jest odleskem pravdy. Proto jaky'mi
škůdci lidstva jsou všichni ti,_kteří chtěji
církev katolickou povaliti. Režou samí
do těla svého, místo .štěstí přinášejí ne
štěstí, místo mravnosti podporují ne
mravnost, místo blaha, vrhají lidstvo do
záhuby časné í věčné.

“Buďme proto na stráži! Církev Páně
ovšem má zaslíbení Kristovo, že nezahyne
až do skončení světa, ale národ žádny
nemá jistoty, jestli víru neztratí a církve
nepozbude. O národ každy zde jde,
i o národ náš. Dějiny učí, kdykoli se
národ náš katolicky pravdy spustil, vždy
zle pochodil. Protož, lide křesťansky, ne
poslouchej svůdců, kteří brojí proti církvi
katolické, brojit proti pravdě, proti Bohu
a proto i proti tvému blahu & štěstí.
Pryč se svůdcí takovými, pryč s jejich
knihami, listy, novinami, v nichž jed
svůj rozšiřují. Chraňte sebe i děti své
před nákazou touto, která se rozežírá,
chraňte rodiny své všech takovych vlivů,
zachovejte víru Kristovu, která vás po
vznáší, těší, sílí, vede na. cestě ctnosti
ku blahu a spokojenosti vezdejší i spáse
duše věčné. Važte si církve isluhů jejích,
Nebot k vůli vám založil ji Pán. Nechte
světlo její svítiti na vás, aby i teplo
milostí jejích zahřívalo vás. Potřebujeme
nutně pravdy, proto potřebujeme i církve
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Páně, která jest »sloupem pravdya. Bez
církve nedojdeme k Bohu, »nemát Boha
za otce, kdo nemá církev “za matkux.
Pevně stůjme k církvi katolické, modleme
se, bychom dar víry neztratili, modleme

se za církev Páně, aby vždy víc a více se
rozmáhala, sílila, posláni své vždy s vět
ším požehnáním konala; radost její budiž
radosti naši, žalosťjeji žalostí naší a bude
i vitězství jeji vítězstvím našim!

Boh. Handl.&&
Andělé strážní, náš Vzor.

' ' __e přímo neuvěřitelno, jak mi
zerné vědomosti mají mnozí
lidé o naši svaté víře. Ne
vědomost ve věcech nábožen
ských je hrozná a nejhorší

je při tom, že málo kdo uznává
potřebu, aby se o tomto pro každého

O tolik důležitém předmětě více po
učil. Ve švýcarském městě Curychu
měla kantonská školní rada schůzi.

(Švýcarsko je totiž rozděleno v jedno
tlivé kantony). Jeden člen, co do smýšlení,
přítel volné myšlenky, chtěl odstraniti
ze škol všechnu modlitbu a učinil pří
slušný návrh, aby se dítky ve škole ne
modlily, chtěje úmysl tento odůvodniti,
poukázal na to, že odříkávaji dítky často
za den modlitbu, v níž přicházejí slova:
nesesmilníš, což prý na mysl dítěte pů
sobí špatně, ba dokonce prý i pohoršlivě.
Kterýsi ze členů školní rady upozornil
tohoto nepřítele modlitby, že se dítky
skoro vždy modlívají ve škole před i po
vyučováni modlitbu »»Otčenáša, v níž
přece slova »nesesmilniš“ není. Na to
odpověděl skoupaný volnomyšlenkář:
Pravda, zmýlil jsem se, ale pak je slovo
toto v modlitbě »Věřim v Boha, kterou
se dítky modlivají ve škole ne-li každého
dne, tož jistě velmi často.

';

Takové náboženské vědomosti maji \
nepřátelé naši svaté víryý Bohužel jsou
však mnozi mezi námi, kteří učivali se
sice katechismu, ale během času mnoho
vytratilo se z paměti a je potřebí upama- '
tovati je. Zda nezapomínáme často, že
máme vz'ývati naše svaté anděly strážce;
že jsou přiděleni k ochraně nejen ne
dospělým ditkám, ale každému z nás, '
že jsou nám vzorem pro náš celý život.
Dnes chceme uvažovati, v čem jsou nám

Rozjímání na první neděli v měsíci září.

naši andělé strážní vzorem, a sice předně
poslušnosti k Bohu a za druhé ve službě
k lidem. 

Andělé strážní poslouchají Boha.
Dobrý příklad usnadňuje nám vy

konávání ctností. Nejvznešenějším při
kladem souhrnem všech ctností je Bůh,
nač poukazuje Písmo svaté slovy: »Buďtež
dokonalí., jako váš Otec nebeský dokonalý
jest.“ A skrze ústa svého sluhy volá
k nám Bůh: »Buďtež svatí, neboť já
svatýjsem. <<A Ježíš Kristus chce, abychom .
jej za svůj vzor prohlásili: »D-al jsem
vzim- příklad," abyste i vy činili, jakož
jsem čiríil'já.<< Též máme všichni, kteří
dobré vůle jsme, za skvělé vzory, své
světce a světice Boží, v jejichž šlépějích"
rádi bychom kráčeli. Casto však zapo—
mínáme, že by měli býti též našim zářným
vzorem andělé vůbec a andělé strážní
zvlášt. Andělé vyplňují rádi, ochotně, bez
odkladů vůli Boží, jsou nám tedy předně
vzorem v poslušnosti k Bohu nebot vy
konávají co Bůh chce.

Kéž bychom i my vždy poslouchali
Boha a dbali dobrých vnuknutí, jež nám
bud' sám, anebo skrze dobré anděly dává.
Jakási slečna napsala anglickému listu
»New Heralda: »Šla jsem (v Londýně)
z kanceláře domů. Dívám se na hodinky
a vidím, že je 7 hodin 35 minut, že mám
ještě úplných deset minut času, než odjede

: můj vlak, kterého vždy k návratuk ro
dičům použivám. Byla jsem již před
nádražím a abych nemusila čekati v če—
kárně, sedla jsem si do parku, vzala do

; ruky knihu a četla. Po chvíli vytáhnu
hodinky a vidím, že mám zase 7 hodin
35 minut. hned jsem si toho nepovšimla
a čtu dále, ale když to trvalo dlouho,
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podívám se na hodiny nádražní, které
bylo viděti z lavičky, na níž jsem seděla
a tam je již 7 hodin 45 minut; zmeškala
jsem vlak. Mé hodinky se dosud nikdy
nezastavily, leda když jsem je zapomněla
natáhnouti, právě dnes zůstaly státi
z příčiny mně úplně nevysvětlitelné. Ale
zachránily mi snad život — vlak, kterym
bych bylajela vyšínul se z kolejí a pře—

Pohoršuje-lí tě oko tvé. vyloupni je a
odhod', pohoršuje-li tě noha nebo ruka
tvá, utni je a odhoď. Ježíš Kristus nechce
tímto říci, abychom skutečně zmrzačili
tělo své, ale míní, abychom potlačovali
své nejmilejší žádosti, nejsladší přání,
neshoduje-li sejejich vyplnění s vůlí Boží.
Aťje nám těžko, ať snadno, vykonávejme
po příkladě svatých andělů strážců jen

' mnozí z cestujících zhynuli anebo byli
těžce poranění.“

jak věrně, ochotně poslouchají
andělé Boha; kdo nezachovává každého
přikázání Božího a některé přestupuje,
není již věrným služebníkem & kdyby
přišlo pokušení, prohřeší se i proti jiným
zákonům našeho svatého náboženství.
Nikdy se nevymlouvejme: to neb ono
není těžkym, ale jen všedním, lohky'm
hříchem. Ježíš Kristus napomíná nás:

to, co je Bohu mílo. Jsme ovšems'slabí
a křehcí tvorové, ale pokleslí-li jsme
vzdor vší opatrností, polepšme se abud'me
v budoucnosti ještě opatrnější. Andělé
v nebi radují se., praví Písmo svaté,
z každého hříšníka, který činí pokání,
a zajisté mají velký zármutek, svévolně-li
překročujeme přikázání Boží a církevní.
Dbejme vždy jejich dobrych vnuknutí.

Andělé bývají vyobrazeni s křídly
na těle, což značí, že rychle, ochotně,
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bez reptání vykonávají vůli Boží. Jakou
radost mají rodiče, je—li jejich dítě po
slušno každému jejich rozkazu, když
jakmile něco řeknou, dítě okamžitě vstane
a uposlechne. Kéž bychom i my podobně
poslouchali Boha našeho; uzná-li rozum
náš, že je něco vůle Boží, nerozmýšlejme
dlouho, neváhejme, ale s rozradostněným
srdcem plňme, co Bůh chce. Mělo by
býti _naší největší radostí, dokazovati
lásku k Bohu skutky.

Andělé vykonávají dobré, ne k vůli
odměně, ale pro dobro samo varují se
zlého, ne proto, že by byli potrestáni,
ale poněvadž toho Bůh nechce. Kéž
bychom po jejich příkladě zamilovali si
ctnosti, nikoliv k vůli odměně, neboť pak
milovali bychom odměnu a ne ctnost, ale
milujme dobré, nebot Bůh to chce, va
rujme se všeho zlého, protože Bůh ne—
přítelem jest všech hříchů. Kéž cele nás
pronikne tato vůle, neboť nemáme-li
dobrého úmyslu konajíce cnosti, podo
báme se pozlátku, které je na pohled
skvoucí a oslňující, časem však opadne,
protože nemá vnitřní ceny. Po příkladě
andělů strážců poslouchejn'ie Boha!

Andělé strážní slouží lidem.

Andělé strážní jsou našimi nej
věrnějšími přáteli, jenže bohužel my
často neodplácíme jim jejich přátelství
věrnou láskou, ale nevděčností. Jak často
pomohli již! Ve Francii jela 27. května
loňského roku z Daxu do Saint-Severu
pekařka, paní Piesová se synáčkem ve
věku tří a půl roku. Za jízdy stoupl si
hoch ku dveřím, podepřel se o ně; po
volily, nebot zapomněl je asi průvodčí
vlaku zavřiti a chlapec vyletěl ven. Do
lekaná matka chytla za šňůru, jíž se dává
poplach, ale byla pokažená a ať tahala
jak chtěla, vlak jel dále. Nezbylo než
čekati, až vlak dojede do příští stanice;
hned vystoupila a oznámila, co se stalo.
Sla se železničním strážníkem zpět po
trati a již z daleka viděli, že jim _při—
chází vstříc železniční zřízenec, který
nese na ruce dítě. Když přišli blíže, po—
znala přešfastná matka svého chlapečka:
strážník stál nedaleko, viděl co se stalo,
pospíchal na ono místo a našel dítě
beze vši pohromy. Vzal je a šel naproti,
neboť věděl, že matka si pro ně dojde.

Jsou—liandělé k nám tolik ochotní,
ctěme je jako své bratry a přátele, ale
buďme též i k jiným podobně laskavi.
Jak často poskytla by se nám'příležitost,
kdybychom jí použili, že bychom mohli
býti andělem strážným mnohému ze svých
spolubližních. Nelíbí se nám, je-lispolu
bližní k nám mrzutý, nevlídný, Skoupý
na slovo, nuže nechovejme se k němu
podobně.alebuďmelaskaví,vlídní,ochotní,
potřebuje-li naší pomoci, neotálejme, ale
přiložmc hned ruku k dílu. Může-li býti
něžnějšího úkolu, než býti mládeží andělem
strážným tím,žeji poučujeme, vzděláváme,
předcházíme dobrým příkladem, oddalu
jeme od ní příležitost ku zlému. A po—
vinost tuto mají nejenom rodičové, otec
a matka, ale vůbec každý, komu se na—
skytuje příležitost. l-llavně dbejme, aby
chom nikdy mládeži nedali pohoršení,
pamětlivi jsouce slov Kristových: »Běda
světu pro pohoršení.<< Hlavně rodičové
mějte tedy na paměti, že jste samým
Bohem ustanoveni za anděly strážce
vašim dětem, ale i ty spolubratře milý
buď ochráncem věrným svého spolu
bližního buď tím, že mu dáváš dobrý
příklad, anebo že ho napomináš a dbáš,
by nezbloudil s pravé cesty. Jak ideálně
krásně by bylo, kdyby zde na světě byl
jeden druhému andělem strážným, jak
pěkně žilo by se tu na naší zemi, jak
příjemně plynul by nám život, kdyby
vskutku lidé byli sobě vespolek anděly
strážnými byla by země pro nás opravdo—
vým nebem.

Andělé přimlouvají se u Boha, aby
vyprosili odpuštění našich hříchů, jakož
i kajícného ducha. Ježíš Kristus vyprávěl
jednou podobenství o hospodáři, který
přicházel po tři leta do svého vinohradu
a pozoroval strom fikový, který nikdy
neměl ovoce. Proto rozkázal zahrad
níkovi, aby ho vytáhl a spálil. Ale
zahradník se přimlouval řka: »Pane,
když čekáš již tři leta, počkej jestě letos.
Já se ujmu tohoto stromku, okopu, po—
hnojím, poleju ho a teprve jest-li ani
při této pečlivosti nepřinese ovoce, rozkaž
aby byl vyfat & spálen.<< Pozorujme,
kterak zahradník ujal se svého milého
stromku; nečiní—li podobně náš anděl
strážný; dlouho, snad i několik let jest
Bůh s námi nespokojen, snad dlouho
čeká na nás nekajícné, zda se polepšíme
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a učiníme pokání, snad již napřažena
jest všemohoucí ruka Boží, by nás po
trestala, ale anděl strážný ji přímluvou
svou zadržuje, prosí, by Bůh jestě počkal
a smiloval se. Andělé slouží nám lidem;
kéž odplácíme jim službu jejich tím, že
poslechneme dobrých jejich vnuknutí.

Andělé, jsouce duchové čistí, doko
nalejší než jsme my lidé, lépe vědí, jak
drahocennou jest duše lidská, lépe si jí

váží, znajíce za jakou cenu byla vy—
koupena. Poznávejme i my cenu svě
nesmrtelné duše, važme si jí & hled'me,
abychom ji uchovali vždy čistoů ahřichem
neposkvrněnou. Až přijde náš poslední
okamžik, kéž uvede duši naší pak náš
anděl strážný před trůn Boží, kéž bude
mu možno doporučiti ji Bohu, kéž pak
uslyšíme útěchy plný výrok: »Vejdi do
království věčného.<< Ignát Zha'něl.$%

Kterak pohlížeti mámena boj světa proti
církvi Páně a věrným jeho?

j isté společnosti byla řeč o ny
nějším neustálém a neurvalěm
tupení &hanobení cirkve ka—
tolické,jejiho kněžstva a všech,

__ kdož věrnými dětmi sv. církve
chtějí zůstati. Přítomný jeden starý
azkušený kněz potěšil ostatní řka:
»Nedivte se a netrapte, neboť tak
se díti musí. Tupení a hanobení
katolíka ,jako katolíka“ a du
chovního ,jako duchovníhoí, musí

nás Spíše těšiti a upokojovati. Neboť kdo
jsOu ti, kteří nás pro naše přesvědčení
náboženské, pro náš stav tupí a haní?
Zdaž to nejsou lidé Boha se zřekší, jež
ďábel sám zášti naplňuje proti Kristu,
jehož vyznavači a sluhy jsme? Hůře bý
s námi bylo, kdyby lidé takoví nás chtěli
velebiti, neboť bychom se musili všech
povinností svých zříci; chtěli—libychom
od nich náviděni býti, musili bychom
teprve potupy si zasloužiti. Aproto ani
vy katolíci, ani vy kněží nedbejte na
hanobitele své<<. Věru zlatá to slova,
která nutí k rozjímání a úvaze! Vždyť
od počátku tak bylo, od kolébky církve
Kristovy nastalo pronásledování církve,
věřících a sluhů Páně bud' krvavé neb
nekrvavé až na doby naše; vždyť to jest
právě důkazem, že církev není z tohoto
světa, neboť kdyby byla, svět by ji
miloval, takto však ji nenávidí, jako
Krista samého. Kristem Ježíšem, vtěleným
synemBožím nastal zajisté nový řád ve

»Neboj se maličké stádcelc (Luk. 12, 32).

světě a člověěenstvu, nastala nová tvář
nost země a rozumných tvorů na ní
bydlících. On, Bůh sám, rozdělil lidstvo
na dvě strany, věrné svoje, jimž spása
a život kyne, a protivníky své, jimž
hrozeno smrtí a záhubou, zatvrdí-li se
docela.

První, totiž synové světla, chtěli-li
Kristu náležetí, museli se nutně od
straniti od druhých synů světa, kteří
Kristem povrhli. A tím položen základ
a dána příčina ku boji světa Kristu ne
přátelského proti věrným Kristovým a ze
jména proti jeho sluhům, kněžím. Pán
sám dokrvácel jako oběť svého spa
sitelského poslání na dřevěkříže; avšak,
ačkoli zevně se zdálo, že přemožen byl
nepřáteli, zůstal vítězem, přemohl je
a vydobyl věrným svým vítězství slavné,
vítězství _beze zbraní a moci hmOtně,
vítězství ducha, které svět posud neviděl,
a to na věky.

Kristus zvítězil a jako vítěz vrátil
se do nebe, na zemi však zanechal svou
vyvolenou nevěstu církev sv. Na tu nyní
soustředil se boj, proti té rozlítila se
zášť nepřátel jeho. Satan se cítil poražena
Kristem, proto sbíral všecku svou moc
& započal boj proti prvním křesťanům.
Děsný, hrozný to byl boj, v němž prou—
dem tekla krev nevinných oběti. I zde
namířeno měl odpůrce Kristův na sluhy
jeho, papeže, biskupy a kněze v první
řadě. Přes padesáte nástupců sv. Petra
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zemřelo smrtí mučednickou. Avšak co
to vše pomohlo? Co tím získáno? Bylaťv
to věc samého Boha, a to Boha všemo—
houcího, proti němuž žádná mocnost
a ani sebe větší zloba'nic nesvede. Věc
Boží to byla, a proto, čím více nepřátel
a protivníků se rojilo proti církvi, tím
více dávala se ji příležitost přemáhati
nepřátele, vítěziti a jásati. Slovo Boží
bylo jí podporou a štítem, ochranou
a bezpečností. Slovo toto jest ale silnější
nad nebe i zemi, neboť pravil Pán, že
nebe i země pominou, ale slovo jeho že
nepomine, a on že zůstane s církví až
do skonání světa. Jestli však jest Kristus
Pán ustavičně s církví svou spojen a trvá"
při ní, čeho by se tak hrozila? Kristus
vzdělal jí na skále nepřemožitelné, vlny
vztekle ženou se a dorážejí na ni, ale
tříští se také o ni a zase se topí v pro—
pastech. Skála stojí a skálou zůstala, a to
pevnou, nerozbornou, věčnou. Krásně to
pověděl sv. mučedník Justin řka: “Čím
více úkor snášeti musíme, tím více roste
počet těch, jižto se odhodlali státi se
věrnými ctiteli jména Kristova<<. A spi
sovatel církevní Tertullian pravil: »Krev
mučedníků stala se semenem křestanů<<.
A jako bylo bojů na počátku církve,
tak bylo i v časech pozdějších.

Nebylo ani století, v němž by církev
Páně měla úplný pokoj. Boje ty nepře
stávají a nepřestanou nikdy, nebot nikdy
nevyhasne zášť proti Kristu v srdcích
lidských ďáblu a světu oddaných, a na
druhé straně nikdy nevyhasne láska a věr
nost v srdcích Kristu zasvěcených. Tyto
dvě protivy potrvají ustavičně, potrvá
tedy i boj mezi nimi neustálý. Neustále
ale také bude vítězem církev, neboť na
její straně je pravda a právo a také
pomoc Boží. Církev lze pronásledovati,
tupiti, utiskovati, ale nelze ji zničiti.
Veškeré utrpení slouží jí k oslavě ana
pomáhá jí k většímu vítězství. Jako
mne nenáviděli, tak i vás nenáviděti
budou, předpověděl Pán svým věrným,
proto boja utrpení vždy budou míti. A toho
boje i toho utrpení církve musí se každý
kněz a každý věrný vyznavač Kristův
súčastnití. Vždyťsám nebeský mistr při
pomenul svým učedníkům takto: »neníť
učedník nad mistra, nenít služebník nad
Pána svého: dostit jest učedniku, aby
byl jako mistr jeho, a služebníku jako

pán jehOx. (Mat. X. 24). Proto také,
povstal-li někaký výtečný sluha Páně,
jenž s nezdolnou zmužílostí, horlivostí
a silou víry i s planoucí láskou pro čest
a slávu Boží v duchu sv. evangelia pra
coval, tu se hned celé peklo na zničení
jich hotovilo. Než, co to vše nepřátelům
pomohlo? Nero, obávaný císař, brodil
se v krvi Pavlově, protože souložnici

jeho obrátil na víru křesťanskou, a co
škodilo to sv. apoštolovi? Zdaliž jméno
Pavel není známé, svaté a milované po
veškerěm světě křesťanském? Zdaliž se
neskví v nebesich t—zářenslávou mezi
předními vyvolenými Páně? A Nero?
Zdaž není pokalena památka jeho kletbou
nesčetných obětí zbujnosti a zloby jeho?
A proto čeho by se měl báti věrný Kristův
sluha? Poboř mu statky vezdejší, však
přece nezhyne hlady, dobré duše najdou
se všudy, potup ho a pohaň jméno jeho,
hroz mu smrtí, muč tělo jeho, trap, sužuj
hojakkoli, srdce jeho zůstane oddané
Pánu, ono také nepřestane i nepřátele
milovati a za katy a mučitele své k Pánu
se modliti. Ojakou to zázračnou sílu,*od
hodlanosthvytrvalost propůjčil Pán svým
věrným! Cim více byl sv. Pavel pro
následován, tím více rostla jeho síla,
jeho zmužílost, jeho radost. Nepřátelé
viděli ho řetězy spoutaného, on však
kázal i v žaláři slovo sv. evangelia.
Viděli ho metlami mrskaného, & přece
byla slova jeho tak důrazná, že jimi pro
Krista získání byli ti, kteří ho mrskali.
Bylt kamenován, &přece obrátil na víru
právě ono město, ježto ho kamenovati
kázalo. Židé volali ho před soud svůj,
aby nad ním ortel smrti vynesli, podobně
i Athénští, a přece nejední z nepřátel,
stali se jeho přáteli, z protivníkův jeho
učedníky. Pavel odevzdán byl žalářníkovi,
aby ho upoutal. a Pavel ho ohnivou
výmluvností na víru obrátil. Dovedli ho
na loď, aby ho do Rím-a odvezli. Nastala
bouře, koráb tonul v nebezpečenství, že
utone, a to prospělo mnohým, kteří se
plavilí s ním; nebyloť příležitosti po—
slouchati učení jeho, a z neznabohů stali
se věrní ctitelé Boží. rl'ak sloužilo vše,
čímž učení Pavlem hlásané mělo po
tlačeno býti, právě k tomu, že se více
rozšiřovalo a zkvétalo.

Z dějepisu církve Páně jest nad
slunce jasněji viděti, že od prvopočátku



církve katolické až po doby naše všickní
věrní její nějaké pronásledování na zemi
trpěli musili. Tak úpél sv. Jan Zlatoústý
po třikráte ve vyhnanství; sv. Atanáš
musil se po mnoho měsíců ukrývati ve
vyschlé studni a pětkráte byl vyhnán
z biskupského místa svého; sv. Volfgangu
spílali »hloupých mnichůx; sv. Vincenc
z Pauly obžalován jest před soudem
jako lhář a nevěrný člověk; sv. Cyrill
a Methoděj osoč0vání byli v Římě jako
nepravověrní & králem držán byl sv.
Methoděj i v žaláři; sv. Václav vlastní
matkou a bratrem pronásledován a ko
nečně i utracen; sv. Prokop zažil mnoho
zlého od vlastních krajanů; sv. Vojtěch
musil utéci z vlasti a v cizině přišel
o život; sv. Jan Nepomucký pro mlčen
livost zpovědní utopen, rovněž pro tuto
ctnost bl. Jan Sarkander pálen &mučen;
na sv. Karla Borromejského, tohoto hrdinu
křesťanské lásky, stříleli; na sv. Norberta,
horlitele pro čistotu víry a mravů, učiněn
útok nožem; sv. Terezie, když opra
vovala klášter, byla prohlášena za osobu
šílenou a zlým duchem posedlou, sv. Jan
z Kříže úpěl po delší čas v tuhém žaláři,
proto, že chtěl obnoviti přísnou kázeň
karmelitů. Jak bl. Juliana, tak i bl. Mar
keta d'Alacoque, byly tupeny a po—
mlouvány, když měly dle vůle Boží při
spívati k zavedení svátků Božího Těla
a nejsv. Srdce Páně. A tak podobně se
dělo tisícům jiných, dělo a děje se více
méně. každému věrnému následovníku
Páně. Co však tím vším získali nepřátelé?
Ublížili církvi, uškodili věrným jejím?
Velmi málo, ba pranic. Neboť 'l'en, pod
jehož praporem bojovali a trpěli, byl
silnější, mocnější nade všecky nepřátele
své, a ukázal skutkem, že slovo Jeho
věčnou jest pravdou, nezbornou skalou,
a blahoslavený že jest ten, jenž obývá
v pomoci Nejvyššího, v ochraně Boha
nebeského přebývati bude._ Na základě
slova “neklamného mistra svého, setrvali
sluhové Kristovi u věrnosti i za dnův
největší zkoušky, nedávajíce se másti
ani prosbami, ani hrozbami, ani licho
cením. Nic je nemohlo svésti, aby se
stali zrádci svaté věci Páně, zrádci své
povinnosti a svého svědomí. A za to
jaká odměna! Nyní rozléhá se sláva
jména jejich po veškerém oboru zem
ském, duchové nejlepší cti a velebí je

& obdivují se jima za vzory obírají si
činnost jejich, jména jejich lesknou se
ve sboru přátel, synů a dědiců Božích,
bratrů a spoludědiců Kristových, lesknou
se v zástupu svatých. Co zde v potoku
slzí rozsívali, to klidí v nekonečné radosti.
A jejich nepřátelé? kde jsou? Tito hrdo—
pyšní povznášeli hlavu svou hrdě nade
všecky nepomníce, že protívenstvím či
něným svatým Páně, proti samému Bohu
zlost si vylévali, jemu se rouhali, jej
tupíli a tudíž ku vlastní záhubě jako
šíleným během spěchali. »I—lospodin za—
jisté miluje spravedlivé, & neopouští
svatých svych, neboť na věky zachování
budou; nespravedliví pak budou trestáni;
a símě bezbožných zahy.nea (Žalm 36.
28). A opět jinde dí Pán: »Očima svýma
na to patřiti budeš, a odplatu hříšníkův
uzříša. (Žalm 90, 8). Již za dnův boho
prázdného života svého, ač si oči zava
zovali, aby neviděli, museli velmi často
k vlastní své hanbě poznati, že se moc
vyšší a neviditelná jejich zlobě příčí
a sebe chytřeji, vymyšlené plány na
škodu věrných jako pavučinu trhá. A byť
se jim časem i zdařilý ohavné záměry
a úsilí jejich; život míjí a prchá rychleji
než sen, a v brzku vyvolává Pán v'šecky
před svůj přísný soud. Ne nadarmo řekl
žalmisla: »Viděl jsem bezbožníka velmi
vyvýšeného a pozdviženého jako cedry
libanonské. A šel jsem tudy a hle, již ne
bylo ho: a hledal jsem ho a není již
nalezeno místo jehOc. (Žalm 35,35).

V boji tomto proti Kristu jest kněz
katolický obzvláštním terčem, na nějž
miřeno, a to tím více, čím hodnějším
jest sluhou Páně a pravým otcem lidu
sobě svěřeného.

Kristus Pán požaduje veliké věcí
od svých kněží. Uprostřed světa, tonou—
cího v hříších, obklopen zástupy zlo
myslných lidí, sklíčen a sevřen mnohými,
ato velkými překážkami, má a musí
kněz katolický símě života ctnostného
v tichosti rozsévati; a ono království,
jež není z tohoto světa, v srdcích lidu
utvořovati, pěstiti a upevňovati. Proto
první potřebou jeho jest, aby se sám
cele odtrhl od světa a se rozdvojil s těmi,
kteří jen ke světu lnou, a to, tělem
i duší.

Za dob našich, kdy vše směřuje
k tomu, aby se duch lidský ukolébal
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v klidný spánek, a tak nepozoroval, že
se kazí, kdy příklady i slova ke všemu :»
jej vábí,'jen ne k životu duchovnímu,
k životu onomu, o němž pravil Pán:
jednoho jest potřebí,'za dob našich musí
býti kněz mužem pevné víry, soustředěné
ve svaté lásce, před tváří a ku podivu
světa, a nikdy nesmí na svou vznešenou
důstojnost zapomenouti, že solíjest světa,
že pokračuje v úřadě Kristově, jehož
poslancem jest. Kněz jako posel Boží
působí na celého člověka, a to po celý
čas života na zemi. Slovem Božím ob—
jasňuje rozum, posiluje vůli, otřásá svě
domím, odvracuje od hříchu, přivádí ke
ctnosti. On utišuje bouři svědomí ve
zpovědlnici, když hříšníka smiřuje s Bo
hem, posiluje jej na cestě lepší tělem
Páně. Povzbuzuje 'v malomyslnosti, potě—
šuje v bolesti, a to zejména na smrtelné
posteliblahou nadějí na život věčný. lepší.
Nejvíce pomáhá všem a působí na všecky
obětí mše sv. a modlitbou. Jakmile však
takto pracuje a svědomitě pracovatí chce,
tu s hrůzou vidí, s jak četnými a hroz—
nými odpůrci jest mu bojovati o každou
duši, která jeho péči pastýřské svěřena
jest. Má protivníky zjevné, nepřátele to
křtže Kristova, avšak těch se tolik báti
nemusí, jako těch tajných, kteří vyznají
se v přetvářce, kteří jsou jako vlci
v rouše beránčím. 'l'akoví jsou hotovi
proměniti se v jedné hodině třikráte
Radosti jejich jest přilákati kněze a po—
hrávati si s ním jako s míčem. Jednou
mu volají »Hosannaa, ale hned na to
»ukřižuj ho<<,dle toho, jak toho zájem
jejich žádá. Před takovými bídníky ob
zvláště varoval Pán své věrné, řka:
»Pilně se varujte falešných proroků,
kteří přicházejí k vám v rouše ovčím,
uvnitř pak jsou vlci hltaví. Po ovoci
jejich poznáte je. Zdalíž sbírají z trní
hrozny, aneb z bodláčí fíky? Každý strom
dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom
zlé ovoce nese. Nemůže dobrý strom zlé
o voce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého
vydávati. Všeliký strom, který nenese
ovoce dobrého, vyťat bude a na oheň

' uvržen. Tedy po ovocích jejich poznáte
je. (Mat. '7, ]5.) Svět kněze nenávidí,
neboť v něm musí viděti něco vzneše
nějšího, nad svět povýšeného a od světa
odloučeného. Tak si to přál Kristus Pán,
aby sluhové jeho od světa se ustranili,

nebot pravil: »Pojďte pokorní na místo
pusté a odpočiňte maličko.<< (Mat. 6, Bl.)
Svět chce míti vše podle sebe, všecko
aby s ním cítilo, myslelo, mluvilo a jed
nalo, v témž proudu plovalo, a proto je
mu postavení kněze proti mysli. Avšak
ani toho kněze nectí a nemiluje, jenž by
se přizpůsoboval choutkám světa, neboť
dobře cítí, že to býti nemá, a že by se
takový dopouštěl zrady na stavu a po
volání svém. Vždy jest a zůstane kněz
pomazaným a vyvoleným Páně, a proto
mezi ním a světem zůstává hluboká
propast! Avšak při všech těch útrapách,
jichž zakoušeti je sluhům Páně věrným,
musí srdce jejich zůstati klidné. Vždyť
platí posud to slovo Petrovo: »Kdýž
Bůh s námi, kdo proti nám?<< Byt se
celé peklo vztekalo proti věrnému sluze
Páně, nermutiž se v srdci svém. Neboť
není-li to Kristus, jenž děl: »Nezůstavím
vás sirotkův? Pokoj zůstavuji vám, pokoj
svůj dávám vám; ne jako svět dává, já
dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, aniž
se strachuj. Jestliže vás nenávidí svět,
vězte, že mne prve než vás v nená
visti měl.“ (Sv. Jan 14, 18. . . .)

A pohledmež kol nás. Se všech stran
se bojuje proti Kristu, odevšad ženou
zlostní nepřátelé útokem na “církev Jeho,
povždy a všudy roji se protivníci
Jeho proti těm, kdož konají dílo Jeho
na zemi. Nic však méně konečne vítěz
ství odnáší přece jen l-'án náš, pro nás
umučený beránek Boží. Toť onen lev
z pokolení .luda, tenť vítězil a vítěziti
bude na věky! S ním pak každý jeho
kněz i nekněz zvítězí nad nepřátely a
to sebe krutějšími. Zdaliž _tonení Kristus
sám, jenž u sv. Lukáše (10, 19) praví:
»Aj, dal jsem vám moc šlapati na hady
a na štíry & na všelikou moc nepřítele
a nic vám neuškodí?<< Zdaliž ten nebeský
nezaručil zřejmě všem svojim učedníkům
vítězství nad každým nepřítelem? Chtělť
zajisté říci: »Jděte jen cestou povolání
a povinností'svých. Naskytnou se vám
sice skrytí i viditelní nepřátelé, hadové
a stínové zastoupnou vám cestu tu, budou
vám překážky činiti, na níž však nedbejte
toho a beřte se pokojně cestou svou dále.
Nebojte se! Nepřátelé neuškodí vám.
Ejhle, kdož /. nás by se netěšil z ne—
klamné této přípovědi o jistém vítězství?
Hermes viděl jednou u vidění draka,
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jenž s otevřenou tlamou přimo naň do
rážel, ač byl ještě daleko od něho. »Já
se tak,: píše Hermes, »odevzdal- na
jistou smrt. ale bral jsem se cestou dále.
Drak se blížil víc a více, z očí jeho sršel
strašný oheň, já už očekával poslední
okamžik života a kráčel jsem přímo ku
předu. Když pak jsem se přiblížil k němu,
položil se na zemi, já pak šel kolem
něho a on nic mi neublížil. Jata jest
šelma ta a s ní falešný prorok, kterýž
před ní činíval divy, jimiž sváděl ty,
kteří byli přijali znamení šelmy a kteří
se klaněli obrazu jejímu. Uvrženi jsou
ti dva do jezera ohnivého, hořícího sírou.“
Možno sice věrného křesťana týrati a
sužovati všelikým způsobem, ale zničiti
ho a zhubiti nelze. Ukřižovaný a vzkříšený
Spasitel už v rozhodném okamžiku po
může, neboť bojuje za něho. Sv. Pavel
radoval se z utrpení, hledě na korunu
slávy kynoucí, řka: »Neboť toto nynější
kratičké a lehké snažení naše působí
v nás převelmi velikou váhu slávy věčné,
ježto nepatřime na věci, které se vidí,
ale které se nevidí. Nebo ty věci, které
se vidí jsou časné, ale které se nevidí
jsou věčnéa (2 Kor. 4, 17.) _

Porovnejme tedy s velikostí, čili
lépe řečeno s maličkostí utrpení našeho,
jehož—se nám bohudíky dostává od světa
nynějšího,_onu slávu věčných korun, po
ložme na váhu, věčnost a časnost, po
stavme na jednu kratičkou strast a na
druhou postavme slast a kdo z nás _ne—
bude voliti raději utrpení, aby za .ně
došel odměny věčné? Abychom však
byli hodni cti, býti bojovníky Páně,
abychom bojovali vytrvale, zmužile a
rádi, pěštujme modlitbu. Tu v upřímném
a dětinném obcování s Bohem nalézá
člověk sílu a odvahu, útěchu a pokoj.
Tu se učí zapomínati na- všecky urážky,
tu vlévá balsám hojící do raněného srdce,
tu obveseluje trudnou mysl, povznáší
zchváceného ducha, aby mohl bojovati
jako udatný bojovník Krišta Ježíše ve
svatých bitvách Páně, jist jsa vítězství
zde a' slávy na onom světě. Po životě
plném trudů, práce, utrpení, bolesti mohl
sv. Pavel s dobrým svědomím zvolati:

»Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem do—
konal, víru 'zachoval. Nyní jest mi ulo—
žena koruna spravedlnosti, kterou mi
dá Pán v onen den, Spravedlivý soudce;
a netoliko mně, nýbrž všem, kteří milují
příští jeh0.a (2 Tím. 4, 2.) Co jsou všecky
statky a poklady tohoto světa, co radosti
a rozkoše vezdejšího života porovnáme-li
je s blaženosti takovéhoto vědomí? Co
veškerá úcta a čest, kterou lidé vzdávají,
co nejvyšší vážnost, které člověk na zemi
dosíci může, co je to vše 11porovnání
s nepochybnou jistotou, že se ze světa
minulého života hodným učinil koruny
spravedlnosti? Kterak mizí každá velikost
světa, před takovou vnitřní, tichou a
klidnou velikostí duše. Zdaliž ne jako
mydlina v povětří?

A toto jest jediná, nám všem vy
tk'nutá dráha, která uprostřed pohany,
všelikých úkor a divného protivenství
k štěstí, ke cti a slávě vede. »Protož
bratří, kráčejníe obezřetně ne jako ne
moudří, ale jako moudří! Používejme
příhodné doby, nebo dnové naši zlí jsou.
Posilněme se v Pánu a v moci síly Jeho.

Oblecme se v oděníBoží, abychom
státi mohli proti úkladům ďábelským.
Stůjme majice podpásaná bedra. pravdou
a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti
a obuté majíce nohy přípravou evangelia
pokoje, především berouce štít víry,
kterýmž bychom mohli všecky šípy ohnivé
nešlechetníka uhasiti a vezměme lebku
spasení a meč ducha, jenž jest slovo
Boží. všelikou modlitbou a prosbou se
modlíce každého času v duchu a vtom
bedlivi jsouce se vší ustavičností a pro
šením za všecky svaté.<< (Efes. 6, 10, 18.)

Pohlížejme na nynější boj světa
proti Kristu, církvi a sluhům,-jeho věrným
a stane se nám bojem čestným, v němž
vše rádi nasadíme, vše rádi podstoupíme
a utrpime pro věc Kristovu na zemi.
Vyplníme povinnosti na křtu svT a při
sv. biřmování na sebe vzaté, býti ne
ohroženými bojovníky Kristovými a za
dobrý boj a zachovanou víru i nám
udělí Pán korunu spravedlnosti.

B. Handl.
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Život křesťanů v prvních třech stoletích.
Píše člen představenstva diecesního konviktu v Mladé Boleslavi (Č. d.)

Obhájcové křesťanské pravdy.

Kdežto křesťané od světských pa
novníků ohněm & mečem byli pronásle
dování, od pohanského lidu úšklebky a
výsměchem žahrnováni, hanebně zne—
uznáváni a pomlouváni, vzbudil duch
Boží mezi věřícími zbožné a učené muže,
kteří dosti pevné víry a vědomostí měli,
svými spisy křesťanství proti pohanským
pomluvám obhajovali, vyznavače Ježíšovy
vůči hanebnostem proti nim vymýšleným
v ochranu brali a pohanské vrchnosti
vůči křesťanům lídštěji naladiti se sna—
žili. Muže tyto nazýváme apologety, to
jest obhájci křesťanské pravdy; i těm
v našem spisku čestné náleží místo.

Prvním obhájcem křesťanské pravdy
byl Quadratus, biskup athénský v necku;
dějepisec Eusebius vypravuje o něm, že
byl darem prorockým obdařen a že byl
žákem svatých apoštolů, a sice jedním
z oněch Bohem nadšených učedníků, kteří
konali zázraky, takže po jejich kázání
celé žástupy víru přijímali. Quadratus
vydal kolem r. 127 po Kristu spis, ve
kterém ospravedlňoval křesťany proti
zášti pohanů; se spisem tím podnikl
cestu do Ríma, kdež jej podal císaři
Hadrianovi. Bohužel však spisjeho, dra
hocenná to památka starých křesťanských
dob, až na jediný zlomek se ztratil. —
Příkladu tohoto biskupa následoval jistý
Aristides, jenž rovněž v Athénách žil,
jsa učitelem světské moudrosti. I on
vydal obranný spis (apologií) a poslal
jej císaři. '

Spisy oněch Řeků tak hluboký dojem
učinili na Hadriana, že rozkázal zastaviti
pronásledování křesťanů; ba vydal i zákon,
dle něhož křesťané pouze tehdy meli býti
trestáni, proviníli-li se proti zákonům
státním. Jeho nástupcové však bohužel
\nebrali pražádného ohledu k tomuto pro
křesťany tak blahodárnému zákonu, a
krvavý meč pronásledování byl opět
brzo vystaven.

Tu vzbudil Pán své církvi nového,
neobyčejně ostrovtípnéh'o a neohroženého
obhájce; byl to svatý Justin, filosot a
mučedník.

Narozen ve Flavia Neapolis, bývalém
Sichemu nebo Sichoru, hlavním to městě
Samariel), jevil Justin jako hoch vyni
kající nadání a živou touhu po poznání
pravdy. Navštěvoval nejslavnější školy
své doby, kde se světské moudrosti vy—
učovalo, nenalezl však nikde hledaného
světla.

Jednoho dne procházel se po břehu
mořském, v hluboké myšlenky pohřížen.
Tu potkal starce ctihodného vzezření &
dal se s ním do řeči. Stařec poučoval
pozorně naslouchajícího jinocha, že plnou
a nejvyšší pravdu o Bohu a lidské duši
nikoli v knihách pohanských mudrců
nalézti lze, nýbrž ve spisech proroků a
apoštolů; neboť tito ověřili se jako hla—
satelé pravé víry a pouze to sepsali, co
jim Duch Boží zjevil. »Ostatněx, končil
stařec, »modli se vroucně, by ti brány

.života věčného otevřeny byly.“ S těmito
slovy zmizel. ,

Justinus studoval nyní pilně knihy
Starého iNového zákona; v nich nalezl
důkazy pro věrohodnost křesťanství. Zá
roveň pozoroval čistý život křesťanů,
jejich statečnost v mukách a smrti, a
toto vše naplnilo ho obdivem; přijal
svatý křest v třicátém roce svého života.

Procestoval pak Malou Asii a Recko,
přišel do Ríma, kdež veřejnou školu
křesťanskou založil a k veliké vážnosti
se vyšinul. Konaje veřejné přednášky"
poučovat všecky, kteří k němu přichá
zeli, v pravdách křesťanských. To však
rozhořčilo pohanské kněze; bránili se
mu zbraní nadávek a pomluv; rozhla
šovali křesťany za nepřátele státu, za
rouhače bohů, za společnost zločinců,
kteří ve svých schůzích děti zabíjejí,
lidské maso pojídají & nemravný život
vedoul! Ba dovolávali se moci císaře
Antonína Pia, by tyto vyvrhele lidstva
s povrchu zemského vyhladil!

Tu napsal Justin obranu křesťanů,
kterou sám císaři předložil. Nikdy nebyli
křesťané proti bezčetným pomluvám,
jimiž je Židé a pohané zahrnovali, skvě
leji obhájení, jako tímto obraným spisem,

') Kde božský Spasitel rozmlouval u studnice
Jakobovy se ženou, v níž touhu po spasení vzbudil.
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jenž až podnes jest zachován Justínns
praví v něm, že křesťané pro svoji věrnost
vůči státu, čistotu mravů a svou boho
službu nikterak nezasluhují trestu a. že
prenásledováníjich jest dílem Satanovým.
Učinekd této obrany byl ten, že císař
novými výnosy Zakázal křesťany znepo
koj'ovati aje k soudu potahovati.

Po smrti Antonína Pia bylo obno
veno pronásledování křesťanů za jeho
adoptovaného syna Marka Aurelia. Když
sv. Justin viděl, že požár pronásledování
opět více než kdy jindy se rozplame
ňuje, vydal druhou obranu, již podal
císaři a římskému senátu (nejvyšší státní
úřad). Zakončil ji vznešenými slovy:
.»Předvídám, že tento Spis mne bude
státi život; nicméně jSem hotov a oče
kávám toužebně, že mi nepřátelé kře
sťanské pravdy přiznají čest smrti mu,
čednické.<< A nemýlil se. 5 jinými ještě
křesťany byl zajat & obhájiv i před
soudem co nejskvěleji křesťanskou víru,
byl zbičován a pak sťat. Tak zemřel sv.
Justin kolem r. 163., veliký to učenec,
jenž vším právem mezi prvními a nej
staršími otci církevními se uctívá.

Po smrti pronásledovatelé křesťanů
Marka Aurelia r. 180. nastoupil ubohý
(C'ommodus; ten šetřil s počátku křesťanů,
ačkoliv byl člověk nemravný; přece však
i za něho byli _muěedníci. Jistý vznešený
rádCe,jménem Apollonius, oplýval velkým
bohatstvím a řídkým vědeckým vzdě
láním. Křesťané dovedli toho, že se to
muto duchaplnému muži dostaly do
rukou knihy svatých evangelií. S počátku
pročílal je pouze ze zvědavosti, shledal
však nauky v nich obsažené tak krásnými,
vznešenými a pravdivými, že se obrátil
.a svatý křest přijal. Jakožto křesťan
získal mnoho pohanů křesťanské víře.

Mezi služebnictvem Apolloniovým
vyskytl se otrok, jenž svého dobrotivého
pána u úřadu obžaloval. Před soud před
rvolán vyznal Apollonius svou víru. Před—'
seda soudu však-prohlásil, že ho celému
„senátu, jehož byl Apollonius členem,
představí, .by' se tam ze své víry zod—
povídal. Apollonius odvětil: »Děkuji ti
zatuto čest; já .vyznám netoliko před
vysokým ..shromážděním, nýbrž před
celým světem, že Ježíš, v něhož věřím,

_jest Synem Boha živéhohl. „

Neprodleně napsal skvostné vyznání
a obranu, o níž sv. Jeroným a dějepisec
Eusebius, kteří ji četli, s obdivem mluví.
Apollonius dokazoval v ní, že pohanské
náboženství jest nerozumné a nemravné;
dokazoval božský původ křesťanského
náboženství, jeho pravdivost a oživující
sílu. Tento spis předčítal pak Apollonius
shromážděněmu senátu. V nepřerušo
vaném mlčení nasloucháno horlivému
obhájci křesťanského učení a žádný z pří—
tomných vysoce postavených mužů ne—
odvážil se slova namítnouti.

Přes to však byl Apollonius k smrti
odsouzen; sklonil pod meč svou hlavu,
když se byl dříve hlasitě za obrácení
Ríma pomodlil.

Ve třetím století učinilo křesťanství
všude mocné pokroky; tu staly se po
mluvy proti křesťanům- zlomyslnějšími,
pronásledování krutějším. V této době
vyskytli se dva mužové, k tomu určení,
by nevinu křesťanů obhajovali. Těmito
muži byliffertullian a Origenes.

Tertullian narodil se kolem r. 160.
v Karthagu v Africe. Byl synem setníka
římského vojska tam ležícího. Jako již
tisícům, tak i jemu statečnost mučedníků
otevřela oči a ukázala nepravost pohan—
ství. Proto stal se křesťanem. Vyznamenav
se hlubokými vědomostmi a skvělými
ctnostmi, obdržel svěcení na kněžství.
Vida, že jeho křesťanští bratří zde více
než kde jinde jsou pomlouváni, nená
vidění a pronásledováni, vystoupil veřejně
jakožtojejich obhájce. Brzo bylo ho lze
spatřiti v soudní síni, kde křesťané byli
souzeni, brzo ve školách římských fi
losofů, kde důrazně nevinu svých bratři
obhajoval a bludy pohanské porážel. Při
tom pomáhala mu jeho znalost zákona
(bylť dříve advokátem) a jeho neobyčejná
výmluvnost.

Za pronásledování císaře Severa
'r. 202. napsal obranu křesťanství, spis
to, jenž jeho slávu tak daleko rozšířil,
kam jen církev sahala.

Tertullian počal tím, že ospra
vedlňoval křesťany proti obviněním, jež
proti nim činěny, a žepoukazoval na
to, že největší nespravedlnosti jest, je
pro pouhé jich jméno trestati. Pak do
kazovalsměšnost pohanství; bez milosti
líčil pohanská božstva: NeřestnéhoJoviše,
zlodějského Merkura, necudnou Venuši,
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OpiléhoBakcha, dílky požírajícího Saturna
atd., číně tím ctitele takových božstev
směšnými. Po vyvrácení pohanství ná—
sledovalo líčení křesťanského náboženství
a útrap jeho vyznavačů. Tertullian vy—
vracel ostrými výrazy bezpodstatnou po—
mluvu, jakoby křesťané dětského masa
požívali. Toto podezření, pravil, má svůj
původ v obyčejích, jimž se u pohanů
holduje; neboť tito obětují v Africe bohu
Saturnovi veřejně živé děti, třísní v Římě
sochu boha Jupitera lidskou krví, ba
jest na denním pořádku to, že dítky po
hanskými rodiči topeny, odkládány, anebo
od psů rozsápány bývaji. Tertullian líčil
nadšeně poslušnostkřestanů vůči císařům,
jich lásku k nepřátelům, jich vřelou lásku
k bližním,ježje vespolek spojovala,jejich
příkladný život & statečnost, s kterou
všechny muky, ba i'smrt pro víru snášeli.
Na konci pravil: »Címvíce nás proná
sledujete, tím se stáváme četnějšímí;
krev mučedníků jest semenem křesťanůi—x

Mimo tuto obranu napsal Tertullian
ještě dvanáct knih jiných, tak na př.
kniha o .inodloslužbě, a modlitbě, kde
medlitbu Páně Otčenáš, vykládá; knihu
o postu, o křtu, pojednání o pokání a
povzbuzení k mučednictví; nic není doji
mavějšího nad tyto knihy.

Jaký dojem učinila četba těchto
spisů na křesťany & pohany? První byli.
povzbuzeni, potěšeni, nadchnuti — tito
zahanbeni, varování a přece vyzýváni, by
duševní zrak křesťanským pravdám ote
vřeli! Třebas však Tertullian polovici
svého života církvi znamenitě sloužil a
jí tolik prospěl, přece vkročil bohužel
na scestí. Přidal se k učení Montanistů,
kteří falešnou 'nauku o- Duchu svatém
rozšiřovali. Poněvadž na svém bludu
setrval, byl ze společenství církve vy
obcován. Přece však. nepozbývaji jeho
první spisy, přes jeho žalostný pád,
s—vé'plné váhy.
' V téže době-žil v Egyptě v Ale

xandr-ii Origenes, syn mučedníka Leonidy,
narozený r. 185.- Oplýval neobyčejnými
vědomostmi a neobyčejně vtipným roz
umem; vestáří 18 roků založil již školu,
ze-které mnozí. kněží & učenci vyšli,
jakož i mučedníci, kteří >“svůj život za
víru položili. Origenes vedl velice přísný
život;- chodil bos,- spal na holé zemi,
zdržoval „se “úplně.-masitých pokrmů va

mnoho se postil. Choval velikou touhu
po mučednické smrti. Jeho svatý, přísný
život, spojený s bohatými vědomostmi
učinil jej výtečným obhájcem křesťanských
pravd, takže říkávali o něm jeho žáci,
že z něho v pravdě mluví Duch Boží;
svatý církevní otec Jeroným vyslovil se
o něm: »V jeho obranných spisech nalé
záme vyvrácení všech námitek, jež proti
církvi byly činěny anebo ještě činěny
budoua.

Bohužel i tento vznešený muž za—
stínil svou slávu, propadnuv jako Tertul—
lian bludným, domněnkám; přece však
nevytrval tvrdošíjně ve svém bludu,
nýbrž přiznal se opět k pravdě svaté
katolické církve. Zemřel r. 254 vytrpěv
jakožto vyznavač za Decia hrozně muky.

Kromě těchto obhájců křesťanské
pravdy mohli bychom ještě mnoho jiných
vyjmenovati.

Neméně než tehdy potřebuje i dnes
církev nadaných mužů, kteří slovem
i písmem pravdy křesťanské a nauky a
zásady svaté katolické církve obhajují.
Neboť idnes, třebas i v jiné formě než
za starověku, napadají božské zjevení
nevěra & pohanství zbraní duševní. vý-'
směchem a pomluvou. Nejsme zavázáni
těmto šlechetným mužům dnešní doby,
kteří na hradbách Sionu bojují a nával
nepřátel odrážejí, díkem, úctou a zvláště
svou modlitbou.

m__. DCI

Základ národa.

ci mi, bratře,
' rei mi, synu,

MÉ, kdeje základ' nerozbomý národa?
Slyš! Všeiv krátkou
větu svínu:
„Kdo svou víru,
kdo svou mluvu neprodái"

.! Al. Vlastimil-Římský.

wsĚĚE
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Jubilejní pOut Moravanů do Říma roku 1908.
Popisuje K. Balík, děkan v Černovicích. (Č. d.)

8 hodin ráno dne 14. října jeli
jsme v kočárech za město udělat
návštěvu a poklOnitse sv.Pavlovi.

Jeli jsme cestou Appiovou, kudy velký
apoštol spoután byv řetězem 27. června
r. 67 společně se sv. Petrem na smrt
veden byl.

Asi deset minut za bránou sv. Pavla
na levo u silnice spatřili jsme kostelík
s nápisem: »Na tomto místě rozloučili
se spolu sv. Petr a sv. Pavel, když kráčeli
na popraviště; i řekl Pavel k Petrovi:
Pokoj budiž s tebou, ty základe Církve
a pastýři všech beránků Kristových ; a Petr
Pavlovi: Jdi v pokoji kazateli evangelia
a vůdce Spravedlivýchna cestě k spasení.:
Zbožně četli jsme nápis ten a v duchu
viděli jme dva starce spoutané, kterak
se v slzách loučí, a kterak provázeni zá
stupem křesťanů, odváděni jsou, jeden
do zahrad Neronových k smrti křížem,
druhý dále po silnici Appiově za město
k smrti mečem.

Po st0pách druhého spěchali jsme
na místo jeho ponížení a vítězoslávy.
Přijeli jsme až k místu, kde mrtvé tělo
apoštola národů bylo pochováno a kdež
zdvihá se nyní velkolepý chrám.

Povozy přijely až ke kostelu na
prostranství jemným pískem posypané.
Slezli jsme a vešli dovnitř. Však cosi
vznešeného a nevyslovitelného zastavuje
náš krok a svírá dech. Obrovské roz
měry chrámu, mohutnost a zároveň leh
kost stabe, zdánlivá jednoduchost a
a přece bohatství malby & okras působí
na nás dojmem neodolatelným a nesmaza
telným. Někteří cestovatelé se domnívají,
že kostel sv. Pavla za městem jest velko
lepější než sám kostel sv. Petra ve
Vatikáně.

V celém kostele není lavic, není
zde ani praporů nebo korouhví, tím méně
nějakých titěrných ozdob. Podlaha je
mramorová a leskne se do dálky jako
moře sluncem ozářené. Celou prostoru
chrámovou dělí čtyřiřadyžulových sloupů
na pět lodí, z nichž prostřední jest nej
větší. Převyšujeť velikostí svou všechny
ostatní čtyři lodě dohromady. Sloupů
žulových, jež stojí v stejných vzdále

nostech od sebe, jest osmdesát. Posta—
víme-li se k jednomu z nich, vidíme že
jest z jednoho kamene, že dosahuje výšky
několika metrů, a že by čtyry osoby
se musily spojili, kdyby jej ru—
kama roztaženýma obemknouti chtěly.
Strop kostela jest bohatě kasetovaný,
stěny nádherně malované. Zvláště nás
zajímala řada obrazů znázorňujících
jednotlivé výjevy ze života sv. Pavla a
řada obrazů znázorňujících všecky římské
papeže od sv. Petra až ku Piu X. Obrazy
ty jsou v jedné řadě blízko u stropu.
Patnáct míst jest prázdných — čekají
na jména a podoby patnácti nových
papežů.

Hlavnímoltářemjesttzv. »konfessec,
neboli náhrobek sv. Pavla. Je v průčelí
na podlaze. Dole pochováno jest tělo
svatého apoštola a nad hrobem je upraven
oltář, kdež se slouží mše sv. Konfesse
jest obehnána drahocenným kovovým
zábradlím, na němž stojí množství ko
vových dnem i nocí hořících lamp. Na
jednom místě jsou v zábradlí dvířka,
jimiž se může vejíti dovnitř a sejíti dolů
po schůdkách k oltáři. Slouží-li kněz
mši sv., vidí ho věřící kolem konfesse __
shromáždění dole pod sebou. Nad kon
fessí vznáší se krásný kovový baldachýn
spočívající na ozdobných sloupech.

Za konfessí, tedy asi na místě, kde
dle našeho způsobu by byl hlavní oltář,
jest kaple Ukřižovaného. V ní jest kříž,
před nímž se modlila sv. Brigitta a oltář,
u něhož dne 22. dubna r. 1541 sv. Ignác
z Loyoly se svými druhy slavné řeholní
sliby skládal a mši sv. sloužil.

Pozornost poutníkovu upoutá i také
zvláštní kropenka. Jest obrovských roz
měrů, zhotovena z bíleho mramoru &
pod ní z černého mramoru krčí se čert.
A proč se tak úzkostlivě schovává? Po
dívej se jen na druhou stranu. Tam
vidíš malé dítko z bílého mramoru, jež
svou buclatou ručku namáčí ve svěcené
vodě a chce jí čerta pokropiti. Odtud
ten jeho strach . . .

Zarazilo nás, že tento nádherný
velechrám má jenom prostá okna, z oby
čejného skla, kdežto všechny ostatní
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i méně význačné kostely římské mají
okna barevná se vzácnými malbami.
Výklad k tomu podal nám náš průvodčí,
jenž nám vykládal, kterak kostel svatého
Pavla již od císaře Konstantina byl za—
ložen, od různých papežů rozšiřován a
bohatě vyzdoben, r. 1823 neopatrností
klempíře střechu spravujícího v popel
obrácen, však péčí papežů znovu zase
vystavěn, r. 1854 posvěcen a r. 1891
výbuchem blízké prachárny o drahocenná
okna prudkým otřesemvzduchu připraven.
Náš průvodce nám dále vykládal, že
vláda italská po zabrání papežského
území zabrala i kostely, je za majetek ná
rodní prohlásila, povinnost je spravovati
na sebe vzala, & že jest její povinností
rozbitá okna novými, celku odpovídajícími
okny nahradíti. Ale italská vláda má
spíše peníze na vojsko, loďstvo a na
vše ostatní, jenom ne na to, cojest její
svatou povinností. Doufejme však, že i na
správu oken těchto dojde, neboť plány
a rozpočty jsou hotovy.

Popisovati veškeré drahocenné pa—
mátky v kostele tomto uložené zabralo
by více místa nežli možno v krátkém
tomto popise. Budiž jenom poukázáno
na jeden skvost ceny nesmírné, ceny,
jež za peníze ani měřena býti nemůže.
Míním — okovy sv. Pavla. Vešli jsme
do sakristie a úslužný benediktin, jimž
správa kostela jest svěřena, ukázal nám
tuto drahocenneu památku. Viděli jsme
okovy, jimiž svatý Pavel spoután byl.
Dotýkali jsme se podlouhlých do sebe
zapadajících článků a slzeli jsme. Na pa—
mátku koupili jsme si malé řetízky dle
vzoru velkého pravého řetězu zhotovené.

Modleme se za církev katolickou,
která okovy stále jest zpoutána, pro
následována a znásilňována.. .

Kromě tohoto pokladu viděli jsme
v klenotnici ještě množství drahocenných
předmětůjiných — různého druhu ostatky
svatých, kteří se zde kolem apoštolského
kazatele shromáždili, takže se nám zdá,
jako bychom byli v předsíni nebe.

Pomodlivše se společně u konfesse,
šli jsme ku hlavnímu vchodu, odkud jest
rozhled nejvelkolepější , abychom ještě na
posledy pokochali se nezapomenutelným
celkovým pohledem na tento chrám.
Chrám tento úplně odpovídá významu,
jaký sv. Pavel' v dějinách církve zaujímá.

Škola B. s. P. 1909.

Od hlavního vchodu, kterým se nechodí
šli jsme lesklou podlahou ku vchodu
vedlejšímu, jímž jsme prve i přišli a
kdež na nás povozy čekaly. Jakýsi hoch,
čekaje ovšem malou odměnu, zdvihl
rohoži, jež vchod uzavírala, abychom
volně projíti mohli. Když jsme vyšli,
rohoží spustil, takže rohož celý vchod
zase uzavřela na způsob našich dveří.

Vsednuvše do svých povozů jeli jsme
navštívit město mrtvých — katakomby.

Co jsou katakomby? Katakomby
byly původně hřbitovy. Pohané své mrtvé
spalovali, pepel do nádob skládali, a
pro tyto popelnice zvláštní náhrobky
stavěli. Podél silnice Appiovy stála ne
přehledná řada vysokých náhrobků s ná
pisy označujícími, čí popel zde odpočívá.
Ale křesťané podle příkladu Josefa
z Arimathie a Nikodema, kteří mrtvé
tělo Kristovo do země uložili, své mrtvé
do hrobů kladli. „

Když křesťanství i v Rímě se roz—
šířilo, tento dobrý obyčej i tam zdomágněl.
První křesťanský hřbitov povstal v Rímě
»u cesty Appiovy v nížinách (latinsky
»ad catacumbOa). Odtud slovo katakomby.
V opuštěných dolech na písek kopány
byly první hroby. Ale brzy ujal se způsob
pochovávání v podzemních chodbách.
Z opuštěného lomu prodlabána byla
chodba a v chodbě vyhloubeny otvory
pro mrtvá těla. Křesťané proniknutí
upřímnou vírou o obcování svatých,
navštěvovali své mrtvé v podzemních
chodbách, aby se u nich modlili. Pohané
o tom věděli, ale ničeho proti tomuto
nenamítali.

Dle pohanského zákona bylyrhřbitovy
místem posvátným a proto v dobách
pronásledování křesťané skrylí se do
katakomb, kdež byli v bezpečí, neboť.
i světský zákon zakazoval pronásledo—
vatelům tam za nimi vnikati.

Ale ukrutný císař Valerian zrušil
ve třetím století zákon o posvátnosti
hřbitovů a nyní nastaly křesťanům zlé
časy. Pronasledovatele směli totiž i do
katakomb vnikati a tam křesťany schy
távati a na popraviště vláčeti.

Nyní začali křesťané dělati do ka
takomb nové tajne vchody. Nikdo ani
netušil, že daleko za městem, kdesi
v křoví plochý kamen přikrývá vchod
do katakomb. Kromě toho někteří bohatí

18
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křesťané, jako na př. zbožná paní Lucina,
dovolovali křesťanům, aby v jejich za
hradě udělali si vchod do katakomb.
Vchody byly zvláštní pro ženy a zvláštní
pro muže.

Když vyhlášen byl »krvavý edikt<<,
právě vždy ukryli křesťané do katakomb
starce, ženy a děti. Muži až naposledy
se ukrývali.

Katakomb bylo v okolí Říma veliké
množství. Časem byly zasypány, ale
v nevčjší době opět jsou objevovány.
Dosud objeveno jich třicet pět. Kdyby
tyto chodby spojily se v jednu, tvořily
by délku, že by chodec, jenž by dnem
a nocí šel. musil jíti osm dní a osm
nocí nepřetržitě, nežli by prošel od
jednoho konce k druhému. Hrobů od
hadují znalci v nich na šest milionů.
Z toho vidíme, jak veliké množství bylo
křesťanů v Rímč již v prvních stoletích.
A můžeme říci, že bylo skoro tolik
mučedníků, co bylo křesťanů. Písemné
zprávy z dob těch nám praví, že na př.
za císaře Diokleciána jenom v jednom
měsíci sedmnáct tisíc křesťanů umučeno
bylo. A proč? ——Jen proto, že byli
křesťané. Sv. Jeroným dí, že tehdy
byla »krev Kristova vřelá a víra v prsou
věřících vroucí.<<

Zvláštní hrobníci, kteří považováni
byli za druh duchovenstva, do zásoby
v podzemních chodbách do stěn otvory

\ vydlabávali a čerstvou zemi za noci do
bařin, lomů, houštin odváželi, aby čerstvě
kopanou zemí prozrazeni nebyli.

V katakombách shromažďoval se,
modlil a plakal hlouček křesťanů, tam
konala se svatá tajemství, křtilo se,
vyučováni byli novokřtěnci, biskup světil
kněze; katakomby byly skrýší, kostelem,
školou a hřbitovem zároveň.

Půda, v níž katakomby kopány byly,
byla původu sopečného, měkká, zrnitá
skála, barvy šedočervené. Ilroby v této
půdě kopaly se velmi snadno. Mrtvoly
v ní nehnily, nýbrž spíše vyschlý, v prach
a popel se rozpadávaly a zpráchnivěly.

Těla mučedníků, kteří za dne v cir
kusu lítým šelmám k roztrhání před—
hazováni byli, nebo pod rukama katů
život svůj skončili, nosili sem bratří
jejich víry za noci. Tělo, nebo jeho
zbytky, zavinuté v plátně a za noci do
katakomb přinešené, přijmuli živí bratří

-a sestry mezi sebe a ve smutném prů—
vodu nesli je pohřbít. Uložili do hrobky
ve zdi, přiložili mramorovou desku,
plosky kámen, nebo cihlamiacementem
zadčlali, pomodlili se & v'úzkostech
čekali, kolik ještě mrtvých bratři té noci
přibude. Matné světlo lampiček osvě
covalo město mučedníků, a osoby křesťanů
strachem a úzkostí, vice stínům než
lidem podobné, prospěvovaly: »Z hlubo—
kosti volal jsem k tobě IIóspodine, Ho
spodine uslyš hlas můjal

Na deskách mramorových vrývali
různé nápisy, jako: »Vstane z mrtvých
nebo různé znaky křesťanství, na hrobech
mučedníků palmu. Podařilo-li se mužům,
popravě přítomným, zachytiti do láhvičky
krve mučedníkovy, přinesliji jako drahou
relikvii s mrtvým tělem a zadělali do
malty vedle těla pochovaného.

Dne 14. října dopoledne navštívili
jsme toto město mučedníků.

Vešli jsme do zahrady. Šli jsme ke
katakombě sv. Kalixta. Řeholníci z při
sného řádu Trappistů ošetřují ji jako
oko v hlavě.

U malého domku mladý kněz dal
nám každému svíčku a krátký popis
katakomby, začež jsme dali na udržování
těchto posvátných míst malou almužnu.

Rozsvitivši si svičičky, kráčeli jsme
napřed jako do nějakého sklepa, a než
jsme se nadáli, zmizelo světlo denní
a ocitli jsme se v úzké chodbičce. Chod
bička byla někde jen asi metr široká,
jinde širší, někde jen asi 2 metry vysoká,
jinde mnohem vyšší. A po obou stranách
chodby, nad sebou,b\ly podlouhlé otvory,
nyní ovšcm již prázdné. Jen tu a tam
viděli v těchto otvorech zbytky kosti,
mramorových desek, nádobek a pod.
Chodba se točí, jiná chodba ji přetíná
a tak kříž na kříž, 'jako podzemní blu
diště nad sebou, vedle sebe a proti sobě,
probihaji chodby a všude samý hrob.
Někde jest hrob značnější podoby oblou—
kovitě. Jisto jest, že na tomto místě
leželo tělo mučednické a nad ním slou
žena nejsvětější, novozákonní oběť. Na
jednom místě byla značná prostora. V této
podzemní kapli se shromážďovali křesťané
ke společným modlitbám a poradám.
I my jsme se zde shromáždili a pomodlili.
Někde z podzemní chodby protesán byl
otvor až k povrchu zemskému. Tímto
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»světlíkema, nahoře mříží ohraženým,
vnikalo slabé, denní světlo a čistý vzduch.
Jdeme těsně jeden za druhým. Zkušený
vůdce nás vede a jiný strážce jde za
námi, aby zde nikdo nezabloudil a ne
zůstal.

Kolik vzdechů slyšely tyto chodby,
kolik viděly slz, a co vše mohly by
vyprávěti! Však dobře, že vyprávěti ne
mohou. Byly byto jen v_ěci smutné,
_jež by vyprávěly... Půdo, modlitbami

' posvěcena, slzami a krví zbrocená, buď
požehnaná!

Zde v katakombách také jejich
strážcové každodenně slouží mši svatou.
Zdaž neodpovídají jim oslavenci nebcšti,
kteří zde byli pochováni?

Mocné dojmuti opouštěli jsme pod
zemní Rím.

Vsednuvše do vozů, jeli jsme k věc—
nému městu. Cestou jsme skoro ani
nemluvili, jen přemýšleli a vzpomínali.&%

0 nutnosti & způsobu častého svatého přijímání.

_:ozorujeme--li duchovní a ná
'boženský život ve vlastech

: našich vidíme potěšitelný
zjev, že Duch svatý zase

mnohé srdce, dřívelhostejné a spící,
probouzí, že útoky nepřátel na víru

, a církev tak mnohým, dříve bez
i starostným, otevřely oči, že nedo

všecky obavou před budoucností,
že množící se zločiny volají po nápravě
a že tuto nápravu celého života, jak
rodinného, tak veřejného, jedině lze
_provésti na základě náboženském. Proto
s radostí vítáme probouzení se lidu
k čilejšímu životu náboženskému, vítáme
rostoucí horlivost v hájení dědictví otců
nejdražšího, sv. víry Kristovy, vítáme
zejména dorost náš, mládež naši, která
se řadí pod prapor sv. kříže. Jest věru
již nejvyšší čas, aby lid náš, v celku
přece věřící a zbožný, se zdvihl, v jeden
mocný šík se semkl, neboť troufalost
nepřátel jest veliká, zloba proti všemu
katolickému písmu ďábelská. Vším mož
ným způsobem, slovem i písmem hledí
nepřátelé zohaviti sv. naše náboženství,
podrýti základ jeho, Krista Spasitele,
jehož božství dotýkají se nestoudným
jazykem svým, sesměšniti naše posvátné
obřady, pošpiniti biskupy & kněze, za
strašiti katolíky tak, aby měli volné pole
a jak se vychloubají,-brzy mohli kopati
hrob církvi katolické v národě našem.

statečná výchova mládeže naplňuje '

Amen„amon pravím vám, nebudete-li
jisti těla Syna člověka a pití jeho krve,
nebudete míti v sobě života.. (Jan 6, 54).

Že tím národ náš největší škodu utrpí,
že sklame křesťanský národ, rozbije se
manželství, rozvrátí se rodiny, že roz—
množí se zločinnost, vyroste rozmařilost,
že tedy, vlastně hrob kopati budou ná
rodu samému, toho nedbají. A proto,
kde kdo sám sebou, se svou rodinou,
s národem to dobře myslí, musí se
postaviti na obranu těch věkovitých
základů mravnosti a tedy i prospěchu
národa, které položil Kristus a které
staví, chrání a hájí sv. jeho církev.
Ovšem jest to boj úporný a dlouhý;
mnohý v něm zmálomyslní, mnohý convne,
mnohý padne. A proto zajisté potřebí
jest pomoci s hůry, nadpřirozeného po
silnění ducha našeho, abychom vytrvali
a abychom také v práci své blahodárné
Božího měli požehnání. A tu hlavní věcí
jest začíti od sama sebe. Obnovítí sama
sebe má každý v Kristu, potom lehce
a s výsledkem bude pracovati na obnově
jiných a čeliti všem nepřátelům spasení.
Dříve musíme jeden každý utvrditi v sobě
jak víru, tak lásku, která účinná jest ve
skutcích dobrých, musíme ukázati, jaký
je ten život podle víry, jak krásný, blaho
dárný, šťastný, musíme obnovití spojení
své s Kristem a potom bude On s námi
a skrze nás působiti bude ive veřejnosti.
Bez Krista není ani světla, ani tepla,
ani života pro duši naši. A abychom
s ním byli a On s námi, podává se nám
ve sv. přijímání, své tělo a svou krev

18*
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dává nám za pokrm a nápoj a připojuje
nejkrásnější zaslíbení nám, jestliže ho
hodně přijímáme: »Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím
v den nejposlednější. On přebývá ve
mně a já v něm. Jako mne poslal, Otec,
a já živ jsem pro Otce, tak i ten, kdo
jí mne, živ bude pro mne, kdo ji chléb
tento, živ bude na věky<<.(Jan 6, 55).
Může býti krásnějších darů nežli které
slibuje nám Pán skrze sv. přijímání?
On však také řekl, že bez sv. přijímání
mrtvi jsme a života v nás není, řka:
»Nebudete-li jisti těla syna člověka a pití
jeho krve, nebudete míti v sobě života“.
Z toho vychází pravda, že chceme-li
žíti život Bohu milý, záslužný, v pravdě
šťastný, chceme-li i dosti 'síly míti život
tento před nepřáteli hájíti, musime posily
hledati ve sv. přijímání, a to častém
a hodném. Pohleďme na křesťany prvních
století. Jak krásný byl život jejich, jak
veliká a vespolná láska jejich, vždyť
sami pohané na ně ukazovali řkouce:
»Ejhle, jak se milujía. Jaké to ctnosti
krásné zdobily jejich život, ctnosti, o nichž
pohanstvo nemělo ani tušení, ctnosti,
které přečetné pohany přiměly přijmouti
víru Kristovu. A jaké byly to hrozné
boje, které musili pro svou víru pod
stoupítí! Jaké utrpení strašné stihalo je,
jak bolestnou smrtí sešlo jich statisíce
ze světa! A hle, vytrvali, obstáli v nej
horší zkoušce a proč? Sv. přijímání,
a to časté, ba denní, sílilo je, Kristus
byl s nimi, Kristus s nimi bojoval,
v utrpení síly jim dodával, ve smrti je
těšil a po smrti oslavil, Kristus slabou
vůli jejich podporoval ke všemu dobrému,
aproto duše s Kristem spojené tak
krásnými se skvělý ctnostmi.

Nemáme býti jejich následovníky?
Nemáme tytéž povinnosti k Bohu, tytéž
obtíže, tytéž potřeby, totéž utrpení, ne—
máme tentýž cíl, jako oni? Jsme také
křesťanéjako oni, vyznáváme téhož Boha,
téhož Spasitele, tutéž církev za matku
máme, tentýž cíl nebe před očima nám
tkví, proto itéhož užívejme prostředku.
Utuchla, ovšem během století, horlivost
v častém sv. přijímáni mezi křesťany,
u jedněch z přemrštěné bázně, že by
snad nehodné přijímali, u druhých z lho—
stejnosti, u třetích- z přemrštěné starosti
o věci světské; proto sv. zakladatelé

řádů duchovních, chtějíce stoupence své
uchovati zkázy světské, nařizovalí jim
častější sv. přijímání. A církev vědouc,
kterak bez stolu Páně hyne duchovní
a náboženský život, nařídila na sněmu
4. lateránském 1315, »že každý křesťan
alespoň jednou vroce musí při—
stoupiti ke stolu Páněa. Tím ovšem
není řečeno, že by neměl vícekráte tak
učiniti, nýbrž stanovená nejmenší míra,
pod níž jíti se nesmělo. Světci a učenci
křesťanští, jako svatý Tomáš Aquinský,
horlili velice pro sv. přijímání.

Sv Tomáš praví: »Jen hřích smrtelný
vylučuje křesťana od stolu Páněa, čímž
chtěl na jevo dáti, že, kdo prost jest
takového hříchu, by měl častěji přístu
povati. Uvádí také známky, podle nichž
by křesťan poznal, .zda-li hodným jest
přijímatelem, když praví: »Poznává-li
kdo ze zkušenosti, že denní sv. přijímání
v něm horlivost množí, a úctu k Nej
světějšímu neumenšuje, má denně přijí
matia. Držíť se zajisté pravidla Otců
církevních, že svátosti jsou pro lidi, t. j.,
že mají býti hlavním prostředkem ku
ctnostem &netoliko odměnou za ctnosti.
Platí to zejména o sv. přijímání. Aby
pak bázeň mnohých před častějším pří
jímáním odstranil, praví:'»Láska a dů
věra, ku kterým nás Písmo sv. ustavičně
povzbuzuje, má zajisté přednost před
bázni, že by kdo nehodné přijímati mohla.
Ovšem, kde prava láska k Bohu v srdci
sídlí a pravá dětinná důvěra v zaslíbení
Kristovo, tam zajisté jest také dobrá
příprava, neboť nedá se láska s těžkým
hříchem spojovati.

I v dobách, kdy stůl Páně osiřel
"a křesťané málo kdy přistupovali ku sv.
přijímáni, vidíme mnohé světce, kteří
jak slovem, tak příkladem nabádali vě
řící ku častějšímu sv. přijímáni. Tak ku
př. sv. Kateřina Sienská, sv. Vincenc
Ferrejský, _sv. Antonín Maria Zaccaria,
sv. Kajetán, sv. Ignác Loyolský a j.
Sv. Ignác píše roku 1540 obyvatelům
své rodné obce Azpejty takto: »Byl čas,
kdy všickni Věřící bez rozdílu, pokud
měli dostatečné stáří, denně přijímali.
Musíme poněkud tyto staré svaté obvčeje
křesťanské obnoviti. Zájmy božské ve
lebnosti a náš největší osobní prospěch
nás k tomu zavazujíx. Sv. Ignác uzavírá
list svůj vyzvánim: »Alespoň jednou za
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měsíc, nedá-li se více dosáhnouti, nechť
všickni přijímají nejsv. Svátost. A chtějí-li
mnozí častěji tak činiti, zajisté se Bohu
líbiti budouc. Ve slovech těchto zřejmě
poznáváme metu sv. Ignáce, věřící kře
sťany k častému sv. přijímání přivoditi,
když za nejmenší míru ustanovuje při—
jímaní měsíční. Ze světec tento by byl
rád viděl, aby se přistupovalo denně,
vysvítá z listu jeho k jedné řeholnicí
v Barceloně, vněmž píše takto: »Co se
týče denního sv. přijímáni, vidí každy,
že v prvních dobách církve všichni věřící
denně přijímali. Nenítakě žádného roz
kazu ani zákona naší sv. matky církve,
není ani učení bohoslovců, které by zbožně
osoby od denního přijímání srážely. Ba,
! kdyby v sobě žádné zvláštní znamení
dobré nálady neznamenali, i kdyby v sobě
větší pohnutky pobožnosti necítili, do—
stačuje jim svědectví jejich svědomí,Ř

a jestliže zpytujíce toto, poznávají, že
sv. přijímání pomáhá duši jejich a lásku
jejich k Bohu rozněcuje, jestliže nad to
si přejí opětně pocítiti blahodárných ná
sledků sv. přijímání, t.j. sílu, kterou
tato duchovní potrava jim dává, pokoj
a mír, jenž jí následuje, novou horlivost,
kterou v nich rozněcuje, aby Bohu a Pánu
lépe sloužili a jej lépe velebilí; potom
nepochybujte, denní sv. přijímání bude
jim zajisté užitečnější, nežli přijímání
méně častéa. V řádě svém předepsal
sv. Ignác pro scholastiky přijímání ty'
denni, aniž by ovšem omezoval touhu
po častějším, »ze zvláštního důvodu
a z potřeby více nežli z pobožnostia.
'l'u jasně vyznává sv. Ignác, že častější,
ba denni sv. přijímání více za potřebu
člověka k vůli ctnosti, nežli jen za pouhou
pobožnost.

(Dokončení)._,A
Svatý Gabriel!

Na samotě — za horami,
jak milé to místečko.
je tam krásný kostelíček,
kolem jest pak městečko.

Jen o něco málo dále,
vypíná se krásný chrám,
místo zajisté ono památné,
odznak má zde světa Pán.

Tam pod korouhví jeho,
stádo věrných shromážděno,
čeká. již jen na pokyn,
by do boje seřaděno.

Různé půtky jest nám znáti,
mnohé bez hříchu nejsou,
jiné opět pouze hájí
marnou slávu světskou.

Než pod střechou onou
nenalezneš cos podobného,
bez výjimky i rozdílu stavu,
hledá každý Pána svého slávu.

Jediná jen hudba
proniká duši všem,
a to je ta tužba
za Kristem _ za Kristem!

šSEŠZEŠE

Pod tímto heslem lásky
táhnou celé řady nadšeně,
by černým bratřím vštípili
jméno ono zvučné — vznešené.

Věru, nejtužším je tento zápas,
jenž rovného nezná boje,
od matičky vzdálen —-—v daleké cizině
složí všichni kosti svoje.

Přec však mnoho jich pod prapor Kristův
s nevýslovnou vždy radostí běží,
by získali milost sobě hojnou,
neb Bůh rozdává pouze bez mezi.

Každý rok nové síly — svěží
bere Pánpod ochranu svou,
vede všechny kýženému k cíli,
duši kdež pak obdaruje ctnou.

Proto se jde tak vesele k činu,
druh mluví k druhu svému,
() jak milé musí býti ono žití,
pod ochranou—li Boží mohu dlíti.

Pluj tudíž každý vesele
na lodičce života svého,
vše jiné se tváří kysele,
zde jest cosi vznešeného.

Jeroným Havel.
ští ští ští



Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBEBGER.

XIX. Boj se skřítky.
(Píše P. Lauer, missionář v Togo v Africe.)

Na začátku března t. r. vedla mne
prazvláštní záležitost přes jezero 'l'ogské
do Toga &dále do Ogby. Na blízku zdi,
kterou tamější škola a obydlí učitelovo
je obehnáno, mělo se kopati & proč?
Nemělo se hledati zlato a ani starožitnpsti
neměly se vykopávati ze země. Učel
kopání byl mnohem důležitější. Mělo
totiž sedm živých skřítků z jejich skrýší
vytaženo býti na povrch. Certíci ti byli
se na onom místě pod zemí zahnízdili.
A byli to, jak si Černoši vypravovali,
podivní živočichové, od matky přírody
po macešsku nadělení; jeden byl jedno—
oký, druhému scházela jedna ruka, třetí
kulhal o jedné noze, zkrátka každý
z nich byl nějak pošramocen. Přes to
škodili obyvatelům Ogby kde mohli, po
sílajíce na ně zvláště zle nemoci a jiné
podobné trampoty. Za dne neodvažovali
se ze svých skrýší; teprv za soumraku
& v noci plížili se ulicemi a uličkami
osady a posílali i nejzdravějším spáčům
smrtelně nemoci. Náčelník skřítků, Asa
jménem, všechny tyto podrobnosti komusi
pověděl, a jistého muže z krajiny Da—
home poznačil, že ten jediný je sto, aby
se skřítky se potýkal & je poraziv, ne
neškodnými učinil.

Kopání mělo sevdíti příští sobotu.
Pro jistotu vyzvídali Cernoši, zda v onen
den nepřijde do Ogby některý missionář.
Věděli dobře, že by v jeho přítomnosti
o čárech a kouzlech nemohlo býti řeči.
Zatím však dověděl jsem se já sám od
našich křesťanů, co se v sobotu bude
v Ogbě díti a rozhodl jsem se ihned,
že tam zajdu a podvod odhalím. Záhy
z rána vydal jsem se na cestu a k desáté
hodině před polednem dorazil jsem do
Ogby. Ulice byly prázdny, ale za to
náves byla plna lidí. Tam se všichni
shromáždili a odtud mělo se jíti prů
vodem ke škole, kde pod zemí Skřítkové
se zdržovali. Mezi přítomnými nescházel
ovšem ani pohlavár s náčelníky sobě
podřízenými. _

Když jsem se na návsi objevil,
viděl jsem na tváři všech, že byli mým
příchodem nemile překvapeni. Nevčdouce,
co by řekli, vymlouvali se, že se shro
máždili, aby o důležitých věcech obecních
porokovali, bylo však jim viděti na
obličeji, že mluví nepravdu. Také pod
vodník sám chtěl se v zástupu ztratiti
a prchnouti, byl však na můj pokyn
zadržen a musil se nřede všemi pří
tomnými zodpovidati. Že také lhal, až se
mu, jak říkáme, od úst prášilo, netřeba
dokládati. Chytrák dělal se zcela ne
vinným a tvrdil, že se byl do Ogby dostal
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náhodou. Ale mnozí z přítomných po—
věděli mu do očí, za jakým účelem byl
sem _přišcl, ano prozradili, že před ko
páním vybíral od diváků po 10 haléřích.

Použilvjsem této příležitosti, abych
nevědomé Gernochy poučil o pošetilosti
pověry a uhájil jim na tomto a podob
ných případech, jak zhoubné mívá ná
sledky. Zároveň však vysvětlil jsem jim,
proč se kopání mělo díti u samé školy.
Stalo se tak, aby naše škola byla zni
čena a lid zůstal v nevědomosti. Věděliť
podvodníci dobře, že díti se budou báti
do školy choditi, když se jim a—jejich
rodičům namluví, že u samé školy se
v zemi skrývají skřítci, kteří na lidi
rozličné nemoci a jiné trampoty posílají.
Aby tedy naše škola zůstala prázdna,
to bylo hlavním účelem, proč se na
blízku školy měli skřítci vykopávati.
Pověst o skřítcích zlomyslně rozšiřovaná
nebyla než čirým podvodem a kopání
pouhou komedií.

Moje vývody potkaly se se vše
stranným souhlasem a zaklínači skřítků
i se svým vůdcem vytratili se za řeči
ze zástupu netroufajícc si ani slova od—
větiti na svou obranu. Zahanbenci odtáhli,
aby možná jinde, v sousední některé
krajině, štěstí sveho mezi lehkověrnými
černochy zkusili.

XX.Zajímavé založení missijní stanice.
Co jedinýr missionář svou vytrvalosti

a pevnou vůlí dovede vykonati, doka
zuje založení missijní stanice Kasisi
v jižní Africe P. Torrendcm z tovaryšstva
Ježíšova.

Asi přede dvěma roky vybral se
ze stanice na řece Kafue k severu, aby
si našel nové pole činnosti jeho pod—
nikavosti přiměřené. Důvěřujc ve svou
znalost cest, po kterýchdomorodci cho—
dívají a jejich jazyka, vypravil se na
cestu beze všeho u afrických cestovatelů
obvyklého výzbroje. Tři chasníci, nesoucí
jeho skrovný majetek, byli jeho jedinými
průvodčími.

Cestou dorazil jednoho večera do
černošské stanice. Jak obyčejně shro—
máždilo se brzy kolem něho veškero
mužské obyvatelstvo. Jeho společníci
přidružili se k domorodcům &míssionář
modlil se svůj brevíř. Za krátko však
pozoroval, že skupina mužů u ohně

sedící si vždy živěji počíná a se rozčiluje,
ano, brzy ohklopilo veškeré obyvatelstvo
jeho společníky křičíc &rukama mávajíc.
P. 'l'orrend přistoupil blíže, aby seznal
příčinu všeobecného rozčilení. Přihodilo
se pak skutečně něco neobyčejného.
Jeden z jeho společníků, Francisko jmé
nem, byl právě poznán jako soukmenovec
a synovec pohlavárův. Pak před tím byl
se totiž k P. Torrendovi na řece Xam
leesi připojil a s ním skoro celou jižní
Afriku procestoval.

Za rozmluvy s domorodci slyšel
Francisko najednou jméno, které vzbu—
dilo jeho pozornost. »Kdo se tak jme
nuje?“ tázal se. Bylo mu řečeno, že
pohlavár. >>Podivn0e,pravil nato, »právě
tak jmenuje se můj strýce Poněvadž
jméno to jinde se nevyskytuje, pátrali
oba, mladík i pohlavár dále. Onen vy
pravoval, že jako pětileté dítě se svou
matkou a několika vesničany tlupou
otrokářů byl násilně odveden. Jeho
matce podařilo se cestou prchnouti a
od té doby nic více o ní neslyšel. »Víš
se upamatovati na jméno svého otce
a své matky?<< ptal se pohlavár. Mladík
jmenoval , ihned obě jména. Po té
následovalo všeobecné rozčilení, neboť
nebylo více pochybnosti, že mladík je
synovcem pohlavárovým. Před patnácti
roky bylo dítě loupežnými otrokáři ulou
peno a nyní se tedy náhodou vrátilo do
rodné osady. 'l'ake matka, jak později
vyšlo najevo, žilaještč ve vzdálené osadě,

P. 'l'orred použil ihned výhod, jichž
mu 'Prozřetelnost poskytla. Okolnost, že
byl člena rodiny pohlavárovy, jenž za
dávno již mrtvého byl pokládán, přivedl
nazpět, dodala mu úcty avážnosti, jaké
by ani dlouholetým pobytem mezi lidem
nebyl získal. Proto ustanovil ihned, že
še tam usadí. Hned následujícího dne
vyhledal nejvhodnější místo pro založení
missijní stanice a již v několika dnech
postavil prozatímní chýží a získal pro
missii několik měřic pole. Potom vrátil
se do missie, odkud byl vyšel & obdržev
svolení od svých představených, usadil
se po několika měsících na nové sta
nici trvale.

Z počátku musil ovšem překonati
mnohé těžkosti a překážky a nejednou
přemýšlel, nemá—listanici sotva založenou
zrušiti. Jednou na př. neměl již ani
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haléře peněz, když z nenadání dostalo
se mu hojné almužny. Nicméně podařilo
se mu novou stanici konečně udržeti,
ano časem i k rozkvětu přivésti.

Volba místa byla podle všeho šťastná.
Země jest úrodná a železná dráha vede
nedaleko stanice, tak že je naděje,
že se missie po ukočených nutných
stavbách sama sebou bude vypláceti.
Závažná obtíž záležela hned z počátku
v tom, že v nejbližším okolí stanice
obyvatelstvo bylo velmi řídké. Hlavní
jádro obyvatelstva bydli asi 10—12 mil
odtud vzdáleno. Sotva však P. Torend
novou stanici založil, navštívil v obvodu
20 mil všechny pohlaváry. Dobrá jeho
pověst ho všude předcházela a byl proto
všude vlídně přijat. Toliko ženy a děti"
se ho z počátku bály, znenáhla však
získal si i jejich důvěru a náklonnost.

Výbornou pomůckou byla učeněmu
věrověstu jeho znalost domáci řeči. Mluví
totiž řečí černochů rovněž tak správně
a plynně jak oni sami a za svého dvaceti
letého pobytu mezi nimi sebral“ několik
set různých hájek a povídek. Večer se
dává s domorodci u ohně a vypravuje
jim vždy nové příběhy. Svým moudrým
jednáním získal pro missii všechny čelnější
pohlaváry celého okolí a jméno stanice
Kasisi je známo široko daleko. Vůbec
je P. Torrend nejznámějším mužem v oněch
krajinách.

První úspěch jeho vycházek do
okolí záležel v tom, že do missie při
vedl mnoho dělníků. Skoro každý halíř
vynaložil za prvních dvou let, aby při
chozím domorodcům zjednal práci. Ta
kovým způsobem přišel s tamějším
obyvatelstvem do užšího styku. Dělníky
vyučoval pak křesťanskému náboženství.
Za svítání svolává zvonec všechny dělníky
na “katechismuSa. Súčastniti se vyučování
nejsou však dělníci povinni a P. Torrend
výslovně jim říká, že nemusí choditi na
vyučování, byť i v missii pracovali, že

nepotřebuje křesťanů, kteří by jen
_z hmotných prospěchů křesťanství při
jali. Přes to přicházejí všichni na vy
učování, které 20 minut až půl hodiny
trvává. V neděli je vyučování pro oby
vatelstvo ostatních »kraalů<< čili vesnic.
Všichni dospělí čekají na křest svatý
3 —-4roky. Mnohdy má P. Torrend okolo
sebe na 130 posluchačů, z nichž mnozí
ze vzdálenosti 10 mil sem byli přišli.

Mzda pozůstává obyčejně ve věcech
pro domácnost nebo i pro jednotlivce
potřebných. Když se práce zadává dostane
dělník lístek, na kterém iuložení práce
i mzda je naznačena. Vykonaná práce
se potom zkouší & byla-li uznána za
uspokojivou vrátí dělník lístek a obdrží
umluvenou mzdu. P. Torrend je s tímto
zařízenímspokojen. Mátotiž aspoň jistotu,
že domorodý dělník aspoň nejmenší míru
práce vykoná, aby smluvenou mzdu co
možná nejdříve dostal. Tak utvořil se
na missijní stanici v Kasisi čilý ruch a
život, jaký bychom na jiných statcích
afrických, kde se dělníci obyčejně na
jeden měsíc najímají, marně hledali.

Mimo některé dělnické kolonie po—
vstaly v sousedství missie četné menší
vesnice s obyvatelstvem domorodým a
právě nyní vyjednávají dva čelní pohla
váři stran založení nové osady. D0 roka
bylo okolo missijní stanice, která vlastně
v divoké pustině byla založena, několik
set lidských obydlí. Na stanici samé pak
staví P. Torrend za pomoci dvou italských
zedníků, kteří mu sami služeb svých
nabídli, nový dům obytný, kapli a školu.

Takovým způsobem bylo za tři léta
v Kasisi mnoho dobrého způsobeno a
stanice má pravděpodobně skvělou bu—
doucnost před sebou. Ovšem stalo. se
vše zásluhou & přičiněním P. Torrenda,
který se byl nejen dobrovolně vzdal
všeho styku se vzdělanými lidmi, ale
často i sám odepřel sobě všelico, čeho
k živobytí nevyhnutelně třeba.
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Utrapy missionářovy.
v Nedávno vrátil se katolický missionář

v Cíně, Páter Josef Štolberg, kněz řádu
lazaritského, do své rodné země slezské,
aby trochu upevnil své podkopané zdraví
a — aby prosil o- milodary pro těžce
zkoušené missionáře.

Ze svého domu otcovského napsal
Páter Josef svým příbuzným dopis.
v němž píše:

»Jsem tomu sice neobyčejně rád,
že jsem mohl ještě jednou pohleděti
v drahé tváře svých milovaných rodičův,
ale přece zase již toužím po své vlasti
čínské. Mám ještě několik neděl dovolené
a těch mi jest pilně použiti k tomu,
bych pro nás něco vyžebral. Pole mé
činnosti je v provincii Kiang—Siv Jižní
Číně. Zde učinila církev svatá za po—
sledních deset let znamenitý pokrok,
avšak také přemnoho vytrpěla. V té
krátké době zakusila čtvero velikých
pronásledování, přinichž mnoho křesťanů
o život přišlo, obzvláště v r. 1906.a

Protože pak skromný P. Josef o svém
způsobu života málo mluvívá, sestavili
si příbuzní jeho teprve z jednotlivých
úryvků jeho vypravování jakýs obraz
o jeho útrapách a strádání.

V jednom povstání boxerů byl právě
na duchovních cvičeních společně sosmi
jinými duchovními, když dům obklíčili
»žlutí ďáblovéq. Páteru Josefovi podařilo
se ještě s jedním druhem uniknouti do
širého pole, kde se po delší dobu skrý
vali v polích rýžových ve strachu před
hady a levhardy. Ostatních sedm missi
onářů bylo jato a po 18hodinných mukách
usmrceno. Všechen jejich majetek byl
z části zničen, z části padl do rukou
pronásledovatelů.

Od té doby bydlí P. Josef v bídné
bambusové chatrči společně s jedním
křesťanským Číňanem a — svým mezkem.
Ku spaní položí si rohožku na zem &
lože hotovo. Zde sloužil mši sv., ošetřoval
aobvazoval denněmnoho chudých Číňanů,
kteří se ve svých nemocech k němu
z daleka utíkají jako k lékaři. Sousední
missionář bydlí daleko od něho, na ně
kolik dní cesty, tak že se sotva za tři,
čtyři měsíce jednou scházejí ku vzájemné
zpovědi. Jeho potrava pozůstává v ne
slané, ve vodě vařené rýží a čaji, za

čas jednou trochu čínské zeleniny. Soli
nemá, protože jako čínský monopol jest
pro něho příliš drahá. Potravu vaří si
vždycky v jednom hrnci, jehož se po
užívá také ku prádlu atd. ——více jich
nemá.

Ještě horším všech dosavadních útrap
byl hladomor, který nastal po boxerském
povstání. Každého rána byla chatrč Patera.
Josefa obklíčena bídáky hladem umíra
jícími, zvláště dětmi. Mohl je pouze těšiti,
neboť k jídlu neměl sám ničeho & živil
se po několik neděl jenom kořeny stromo—
vými. Sotva že mu bylo možno, ujal
se asi třicíti osiřelých dítek a několika
vdov, pro něž sice chatrč nalezl, ale
nyní jest mu starati se o jejich výživu.

Tvoří kmen jeho osady a jednu
z mnohých jeho tísnících starostí.

Takový stav jest v celé provincii.
Podle staré pravdy: Sanquis martyrum
est semen Christianorum, vzrůstá počet
křesťanů zvláště po posledních proná
sledováních vůčihledě. Jestliže dříve ne
bylo dosti místa pro školy a mnohým
katechumenům bylo přijetí do školy
odepřeno, nemůže si nikdo nyní před—
staviti, jaký nedostatek pociťujeme nyní.
Kéž by Páanůh a Královna apoštolů nám
pomohli! Zijeme u velikých starostech.

Je zde mnoho osiřelých dívek, ubo—
žátek, které k nekalým účelům jsou
prodávány a jež bychom měli koupiti,
abychom je obrátili a jejich duše za
chránili, ale zač? Jsou zde nemocní,
mrzáci a starci a nevíme, kam s nimi.
Pro odložené děti máme jedinou malou
místnost, do níž se vejde sotva třicet
osob. Slovem, práce obrovská před námi
a nemáme, nežli důvěry v Pána Boha
a přispění dobrých lidí.

Peněžité prostředky nám scházejí.
Dříve plynuly nám hlavně z Francie.
Ale nyní, kdy Francouzský lid sám jest
nucen starati se o své bohoslužby, kněze
a školy, pramen ten úplně vysehl. A
proto mě poslal náš nejdůst. apoštolský
vikář Monsignore Ferrant do vlasti, abych
se obrátil na dobrodince a prosil 0 pod
poru. Tisíceré »zaplať Bůh<< každému
dobrodinci, za něž do roka několik mší
bude slouženOa. '
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Koncem června, kdy náš missionář
nemocen ležel v Paříži v mateřském
klášteře Lazaristů, dostal zprávu, že jediný
kostel ve vikariátě, totiž vNan-Chang—Fu,
v dubnu byl zúplna vydrancován a spálen.
Skoda činí kolem 50.000 franků.

Kéž by horlivý Páter Josef nežebral
nadarmo! V Číně jsou za nejmenší dárek
vděčni; za hrst rýže možno zde mnoho
dobrého dosíci, hroznou bídu zmírniti.

Sběratelé zapisují každého dobro
dince do seznamu. Kdo by však svou
almužnu dáti chtěl na nějaký určitý
úmysl, račiž jej napsati a vložiti do
uzavřené obálky, jež se neotevřena odešle
Páteru Josefovi Stolbergovi, Dary buďtež
laskavě posílány do zámku v Průhonicích
u Prahy, odkudž budou P. Stolbergovi
dodány. K. M. N.

(tČechc ze dne 26. července 1909 č. 203).

Ceský dívčí hospodyňský kurs a pracovna
v Kokorách :u Přerova.

Účelem hospodyňského kursu jest poskytnouti dívkám stavu rolnického
dobrý a pevný základ do budoucnosti života v každé práci ve směru theoretíckém
i praktickém, které jest třeba ženě v povolání rodinném, jak toho prospěch nynějšího
hospodářství a vedení domácnosti vyžaduje; zároveň vštěpovati dívkám lásku ku stavu
rolnickému, aby se mu neodcizovaly, nýbrž pochopily jeho cenu a učily se ho vážiti._

Pracovna má za účel vyučiti dívky v ženských ručních pracích v té míře,
aby dovedly veškeré prádlo ženské i mužské, jakož i šaty samostatně zhotoviti.

Osnova učebna. V hospodářském kursu se vyučuje: 1. Náboženství, vy
chovatelství. 2. Všem naukám hospodářským, ženě potřebným: chovu domácích
zvířat, mlékařství, sýrařství, zelinářství a včelařství. 3. Vedení domácnosti: vaření,
úklidu, praní a žehlení. 4. Domácímu hospodářství: působeni ženy jako hospodyně,
o nejdůležitějších látkách potravních; Konservování potravin. 0 tkaninách, 0 při
bytku a prádle. Zdravotnictví. 5. Domácímu účetnictví a tolik ze spisů jednacích
& účetnictví, mnoho-li pro soukromý“ a veřejný život potřebuje. 6. Šití prádla
ženského i mužského, šití šatů. Spravování prádla 1 oděvu. Vyšívání. Kreslení
střiku. 7. Zpěv.

V pracovně učí se chovanky hotoviti prádlo ženské i mužské, šití šatů,
kreslení střihů a hraní míry. Šití rukou i na stroji. Vyšívání, hotovení kostelních
věcí a jiném pracím ozdobným. Spravování prádla i oděvu. Učí se také náboženství,
vychovatelství, zdravotnictví, písemnostem &počtům pro praktický život potřebným,
nejdůležitiějšímu o vedení domácnosti.

Ustav opatřen jest učebnými pomůckami, které se každoročně doplňují.
Pro praktický výcvik chovanek zřízeno jest při ústavě větší rolnické hospodářství
s chovem dobytka, malá mlékárna, zahrada zelinářská iovocná. Poučné vycházky
konají chovanky do vůkolních hospodářských statků vzorně zařízených a do prů-.
myslových závodů. _

Podmínky přijetí. Do hospodyňského kursu přijímají se chovanky od 15 let,
do pracovny od 14 let; mladší chovanky mohou navštěvovati trojtřídni obecnou
školu dívčí při ústavě zřízenou. Přihlášky přijímá správa ústavu ústně i písemně
od 1. srpna. Do hospodyňského kursu přijme se 30 chovanek.

Doba vyučování trvá od 1. října do 30. června. Aby se dívka všemu na—
učila, co učebná osnova předpisuje, jest nutno, aby vytrvalá v ústavě po celý
školní rok, poněvadž by jinak námaha její i učitelek byla nedokončená a ne
vyhověla by žádoucímu cíli.

Platy chovanek. Za celé zaopatření, byt, stravu, prádlo, otop a vyučování
platí se měsíčně 40 K napřed. Zápisného složí se 4 K. Za vyučování vaření platí
chovanky měsíčně 5 K.

Prospekty na požádání ochotně zašle správa ústavu.



: Ježíšovaláskakduším.:
vlv

V tak veliké lásce Ježis Kristus choval
každou lidskou duši, že On obětoval
za ni život svůj a předrahou krev svoji,
by jí říci mohl: „Věčně jsi ted' mojí;
z lásky jsem svůj život a krev dal za tebe,
nuž, má duše drahá, pojď do mého nebe!"

V tak veliké lásce ježíš stále chová
lidskou duši, že jest hotou umřít znova
a poznovu krev svou vycediti drahou,
by tu duši v nebi viděl věčně bluhou,
kolikrátkoli je v peklo zavržena,
kdyby mohla býti ještě vykoupena.

O ]ežíši Kriste! duší milOvníku,
roznět lásku v duších svojich nevděčníků,
jimiž zveme se my, vykoupenci tvoji,
za jichž duše dal jsi život svůj, krev svoji;

, vlej v duše naše lásku k Tobě vřelou,
dt neschladne nikdy, plá po věčnost celou!

&% F ?. Vrátit.

Jidáš & Petr.

Zhřešili oba — Petr i Jidáš.
On zapřel Tě, ten zradil, Pane!
Ach, kolik Petrů, Jidášů dnes vídáš,
zříš duše ďáblu mrzce zaprodané,

& přec jsi s námi, jsi v našem středu
jen dobro štědří otcovská Tvá ruka,
abychom přece přišli k Tobě, k předu,
v pohledu na Tvá, na Kalvarská muka!_

Zaplakal Petr, odpustil jsi jemu.
Tvá milost, Bože, nezná věru míry,
»pojďtec, vždy voláš, »pojďte kříži k mému,
kříž můj je pramen ctností, lásky, víry,

i kdyby roucho skvrn jak šarlat mělo,
v mé krvi ve sníh lilie zas zbělí.
Slunce se zaskví, kde se peklo tmělo,
kéž byste víry jako Petr mělila

A Jidáš prodal, svého Mistra prodal. ..
ba, světem nevděk, černý nevd-ěk vládne,
lítosti nezná, kalich hoře podal,
bez víry v hloubi, ve smrt samu padne.

Kdo dříve plno proň měl lichocení,
»zhřešil jsema, dí, »krev zradil spravedlivoua,
v úsměšek tato slova jeho mění:
Studnici prodal, zřídlo, vodu živou.

Nevěří v lásku, klesá zbraní smrti.
Předrazí bratři! Láska hříchy smyje!
Vraťte se dřív, než zoufalství vás zdrtí,
Kristus Pán dosud mezi námi žije!

Petry, ba — žel — snad Jidáši jsme byli,.
v návratu k Pánu s Petrem, s Petrem jděme!
Pán čeká stále, pojďme, bratři milí,
jsou mluvou k lásce tiché slzy, němé. ,

Jas. Al. Vlastimil-Římský,

„'( mo? **.. —' (* ve„ Wa— >'o)
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Hrobařská škola. V Belgii bude
v krátké době otevřena škola, jaké nebylo
doposud nikde na světě, škola pro hrobaře!
Kdo budoucně bude chtíti v'Belgii pro
vozovati zaměstnání hrobařské, bude nucen
navštěvovati hrobařskou školu a. musí míti
z ní vysvědčení dobrého prospěchu. Pro
padne—lipři zkouškách, které budou konány
dvakráte do roka, nezbude mu, než podrobiti
se zkoušce opravné. Zřízením této školy
chtějí belgické úřady odpomoci četným a
stále se opakujícím steskům na hrobníky,
kteří nejen že nepřicházejí přáním pozů
stalých po zemřelých ochotně vstříc, nýbrž
často je přímo urážejí hrubým chováním
a jednáním.

Velký učenec. Na Velehradě zemřel
vkvětnut. r. jesuita,knězP. Josef/Žemlička,
který byl vyhlídnut za ředitele gymnasia,
které bude tam zřízeno. P. Žemlička byl
61 let stár a býval po mnoho let ředitelem
gymnasii, jež mají u nás Jesuité. Byl vý
borným znatelem řeči řecké a latinské
Uměl celého Homera a Horáce nazpamět.
Již 11maturity jako student zbudil velkou
pozornost tím, že uměl statě naznačené
mu ku překladu z latiny a řečtiny, na
zpamět. Byl též velkým znalcem španělské
literatury. Jeho žáci nazývali ho pro jeho
lásku k Homeru, „P. Homér“.

Bulharský car na Velehradě.
O Božím Těle přijel letos bulharský car
Ferdinand s korunním princem Borisem a
družinou ráno po sedmé hodině ve dvou
automobilech na Velehrad. Hned po pří
jezdu šel do sakristie a žádal, zda by
mohl sloužiti pro něho některý kněz mši
svatou. Protože nebyl již žádný volný,
byl přítomen velké mši svaté i celému
průvodu, při čemž příkladně zbožně si
vedl. Když mu vysvětlovali všechny pa
mátnosti, ukazoval velkou znalost dějin_a_
pravil, že bylo již dávným jeho přáním
navštiviti kolébku víry všeho Slovanstva.
Když odpoledne o 2. hodině odjížděl, slíbil,
že pošle něco darem, což by upomínalo
na jeho návštěvu.

_iil'"šl=.';'.r.rw— "in.—iu..mms. “mmm range.
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Učenec — do kláštera. Tajný vládní

rada Ph. dr. Vilém Schulte, vynikající
učenec, professor dějepisu *na universitě ve
Vřatislavě, oznámil vládě i sboru profes—
sorskému, že skládá své úřady i hodnosti
a dne 1. května t. r. vstoupil ku fran—
tiškánům do kláštera Karlovice u Vratislavy,
kde maji františkáni klášter a řádové
studium.

Náboženská svoboda v Rusku. Po
nešťastné válce s Japonskem poskytl mimo
jiné car svým národům náboženskou svo
bodu, ale ta vypadá. bídně. V jediné gu
bernii vileňské bylo potrestáno 82 kato—
lických kněží pokutami, protože prý vá
bili k přestoupeni ku katol. církve. Zle
byl potrestán kaplan v Mioracbu na Litvě
P. Borodicz. Horlivě kázal, tak že se obrá
tilo 3000 duší, kteří se musili státi dříve
schismatiky, ku církvi katolické. Ruští po
pové udali' kaplana jako buřiče a. vláda
dosáhla, že ho biskup daleko kamsi pře
ložil. Když se loučil s kazatelny se svými
ovečkami, byl lid velice dojat a hlasitě
naříkal. Byl opět zatčen a administrativně
odsouzen na tři léta do vyhnanství do
Lubinu v Jaroslavské gubernii. Před od
jezdem prosil, aby mohl navštíviti svého
nemocného "otce, což odepřeno, ale zase
pro pobuřování odsouzen znovu na půl
roku do vězení. V Lubina dostával často
od svých přátel peníze, ale ty vždy úřednici
tamější jednoduše skonfiskovali. P. Borodicz
to udal v Petrohradě, úředníci však nebyli
potrestáni, jen přeloženi někam jinam.

Pomník missionáři. V Kalifornii,
v severní Americe byl postaven na vrchu
hory Robideaux pomník františkánu P.
Juniperu Serra, jenž byl prvním missionářem
a badatelem oněch krajů. Pomník je cedrový
kříž, sedm metrů vysoký, do jehož pod
stavce je zasazena bronzová pamětní deska,
která hlásá jméno a činnost missionářovu.
Kříž posvětil biskup z Los Angelos, Mag.
Conaty u přítomnosti 12 kněží a zástupu
2000 lidí.
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Rozvody v Americe. Spojené se
veroamerické státy jsou eldoradem man
želských rozvodů; od té doby, co se vede
jejich statistika, to jest za posledních dvacet „
let, dostoupil počet jejich jednoho milionu.,
Statistika se vede od roku 1887 a je
ukončena rokem 1906; roku 1887 bylo
rozvodů 27.168, r. 1906 skoro třikráte
tolik, 72.063. Přesně bylo za tu dobu
945.625 rozvodů. Rozvodů bylo poměrně
nejméně ve státech velkou většinou kato
lických, mezi Iry, Poláky a Čechy, za to
tím více ve státech protestantských.

Biskup žurnalistou. Americkýbiskup
Shanlew založil pro svou diecési časopis,
který sám řídí. V provolání zve všechny
své věřící k součinnosti: Cechy, Poláky,
Angličany, Němce,Francouze, Řeky, Indiány.
Žádá je, aby mu zasílali zajímavé zprávy
pro časopis; zve k odbírání i vlažné ovečky.
Ku konci svého provolání píše: „Tento
časopis bude dopisem, který posílá vám
každého měsíce váš biskup.“ Vskutku
pravý to apoštol.

Car antisemitou. Ministr války
v Rusku sdělil všem úřadům donského a
tverského území, že car poručil, že do

'žádné lázeňské a divadelní kapely nesmí
býti přijat žádný židovský hudebník. Jsou-li
někde, bud'tež ihned propuštěni a smlouvy
s nimi utvořené musí býti zrušeny.

Obětovali lidi bohům. Poblížeobce
ruské, jménem Iljinskoje zmizelo v poslední
době více lidí, a nijak nemohlo býti vy
pátráno, kam se podělí. Konečně se po
dařilo policii, že vše vypátrala; našla totiž
tajný hřbitov, který si zřídili přivrženci
pohanské sekty, uctívající bůžky, jimž při
nášeli v oběť lidí. Pří otevření hrobů byly
nalezeny mrtvoly všech pohřešovaných, kteří
se stali obětmi náboženského fanatismu
pohanů.

Ovoce beznáboženských škol. Ve
francouzské obci Saint Vittre vyzvala matka
svého osmiletého chlapce, aby šel, jak církev
přikazuje, v neděli na mši svatou. Nadějný
synáček však se osopil na matku slovy:
„Nepůjdul“ Když však matka stále ho
napomínala, doložil: „Náš učitel nám řekl,
že můžeme jíti na mši, když chceme, že .
však nejsme k tomu zavázáni, když nás
tam posílají rodiče. Nemusíme jich po
slouchatí, protože jsme svými pány! —
Tak tedy mluví budoucí pokolení Francie!
Tento výrok osmiletého chlapce pěkně

osvětluje učitele i žáky francouzských
beznáboženských škol, v nichž se podko'
pává vážnost rodičů.

Nepřiměřená četba. V Essenu v Ně
mecku zastřelil se v tamějším lesíku za
městem patnáctiletý student, syn učitele,
ranou z revolveru. Zanechal rodičům dopis,
v němž praví, že se zastřelil proto, po
něvadž se četbou knih přesvědčil o marnosti
lidských snah a že raději dobrovolně od
chází z tohoto světa. Jinoch, který byl
náruživým čtenářem, byl podnícen k sebe
vraždě čtením různých spisů, jeho věku
nepřiměřených.

Podvodnice. Ve Vídni přišla do
mnohých kostelů dívka a žádala s pláčem,
by šel kněz jejího umírajícího otce zao
patřiti. Vypůjčila si pak při tom 1 až 2
koruny. Když kněz pak šel, nemohl ne
mocného nikde najíti. U redemptoristů
poznali, že je její chování podezřelé. Stála.
před soudem, který odsoudil podvodníci
na čtrnáct dní do vězení.

Podivný rozsudek. Před vídeňskou
porotou zodpovídala se služka Fr. K.
z vraždy novorozeněte. Hodila dítě do
žumpy, kde bylo později nalezeno s rozbitou
hlavičkou. Právě mezi přelíčením obdržel
president soudu pneumatickou poštou lístek
bez podpisu, jehož obsah sdělil porotcům;
zněl takto: Stálé osvobozování vražednic
dětí spočívá ve mnohých případech na ne
rozumném citlivůstkářství a působí ohavné.
Proto to došlo ve Vídni tak daleko, že
každého druhého dne je jedno dítě za
vražděno — Po přečtení tohoto dopisu
odebrali se porotci k poradě, v níž se
usnesli, že se Fr. K. obžaloby sproštuje.
A ještě nebylo ani dosti na tom, porotci
darovali osvobozené vražednici 23 korun.
Tak! Uvádíme bez poznámky.

Četba krváků. V Dessavě v Německu
vloupali se často do tamějšího residenčního
zámku zloději a po dlouhou dobu nebylo
možno jim přijíti na stopu. Až konečně
se přišlo na mladistvé zločince, 14tičlennou
Společnost, jichž vůdce byl 161etý učeň;
všichni ostaaní byli vesměs ve věku 14—16
let a všichni učňové. Vůdci bylo dokázáno '
30 dokonalých krádeží a odsouzen na.
2 roky, matka jeho, která přijímala práce
od syna, na tři měsíce, ostatní učedníci
odsouzeni na. větší a menší tresty. Při pře
líčení vyšlo na jevo, že všichni tito hoši
byli zkaženi četbou krvavých románů!
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Zmužilý president. President seve
roamerických Spojených států, Taft byl
v Novém Yorku v divadle, kdež se hrála
truchlohra „Zjevovatel“. Při prvnímjednání
byl představován nemravný život, jaký je
ve velkoměstské hospůdce, při čemž přišlo
na jeviště mladé děvče a nestoudně tančilo.
President ostentativně vstal a odešel z di
vadla, dav na jevo svou nelibost. Mnozí
z přítomných, pozorujíce toto jednání pre—
sidentovo, též ostentativně z divadla odešli.

Arcibiskup a starosta. V Molinelly,
obcí to severní Italie, mělarcibiskup Morganti
z Ravenny jenerální visitaci. Jak bývá oby
čejem mínil se odebrati na hřbitov, aby
tam Vykonal modlitby za zemřelé. Ale tu
předstoupil tamější představený obce a ze
zdravotních ohledů zkrátka arcibiskupovi
zakázal přístup na boží pole. Arcibiskup
žaloval proto starostu Při proc'essu, který
byl dne 1. července letošího roku, navrhoval
státní návladní, aby byl starosta odsouzen
k žaláři na dvě leta a k pokutě 200 lír.
Soud však nepřistoupil na tento návrh a
odsoudil starostu pro omezení svobody ná
boženské a pro urážku na šest měsíců žaláře
a k pokutě 240 lír.

Katolická církev v Kanadě. Kanada
měla. počátkem letošího roku 6 až 7 mil.
obyvatelstva:, z nich je 2,508.785 katolíků,
kteří jsou rozděleni v 8 arcidiecésí, 21 die
césí,_4 apoštolské vikariáty a 1 apoštolskou
praefekturu. Kněží je 3962, z čehož při—
náleží duchovenstvu světskému 2734 a
1228 řehblnímu. Kostelů a kaplí je 2399,
seminářů bohosloveckýchje 18 se 1607 boho
slovci. Vyšších učilišť je 73, charitativních
ústavů je 314. Obyvatelstvo se skládá
z mnoha národností, protože asi šestina
všeho obyvatelstva jsou přistěhovalci. Katol.
listů je 129 (denníků 7, týdenníků 62),
anglických 21 (14 týdenníků), německé 2,
polský 1, italský 1, francOuzsko—anglický1,
syrský 1, v indlanskě řeči Kri a jiných po
jednom. lndianů je v Kanadě nyní 110.205.
Z nichje dle úředního sdělení: 39.001 kato—
líků, 31.417 evangelíků &.10.202 pohanů,
u 29.586 se neví, jakého jsou náboženství.
Missonáři však praví, že je katolíků—indi
anů 44 až 45 tisíc. V Kanadě bylo za
loženo první město Gueber 1606, r. 1763
připadla Kanada k Anglii. Kanada má
rozměr 9 milionů čtverečních kilometrů a
mohla by 'uživiti' docela dobře 60 mil.
obyvatelstv, čili desetkrát více než má

nyní. Svatý Otec Pius X. svolal do Guebeku
koncil kanadských biskupů a poslal k němu
jako svého delegáta Sbarettiho. Ve Spoje—
ných severo-amerických státech byly koncily
1852, 1866 a 1884, v Jižní Americe 1899.

Z Francie. Biskupové francouzští vy
dali nařízení, že každý musí nyní penězi
přispívati ku vydržování kostelů a všeho,
čeho jest potřebí ku odbývání bohoslužby.
Kdyby někdo zanedbával této povinnosti,
nemá se mu dostati žádných slavnostních
obřadů v kostele. Na základě tohoto roz
kazu zakázal farář ve Sv. Felixu u Heversu,
že nesmí býti slavnostně pohřben tamější
občan, který nikdy, ač byl bohat, ničím
nepřispěl na potřeby kostelní. Toho dne,
kdy měl býti pohřeb, ráno zamkl farář
kostel a aby ho k ničemu nemohli donutiti,
vzdálil sez osady. Rodina zemřelého obrátila
se na místního představeného obce. Ten kázal
násilím hlavní dvéře kostelní otevříti, načež
byla donesena mrtvola do kostela; jak mohli,
učinili vše, jak bývá zvykem při slavných
pohřebech, rozželi svíce u oltářů, pálili a
kouřili kadidlem, hráli na varhany — jen
farář chyběl. Farář Guernier přijda domů
a uviděv rozlámaně dvéře kostelní, žaloval
starostu u soudu. Nejvyšší appelační soud
v Burger rozhodl následovně: starosta
platí všechny soudní útraty, dá nové dvéře
do kostela a zaplatí farářovi přiměřenou
náhradu. Náhradu —- praví se v rozsudku,
pro faráře dá, ne aby mu vynahradil
materialní škodu, ale protože utrpěl farář
v očích farníků převelikou morální škodu.
Výnos tento vzbudil všude ve Francii velkou
pozornost a jest pro všechny starosty
velkým p'oučenzm.

Konvertité. Ve Spojených severo
amerických státech bylo dle úřední zprávy
„Catholic Times“ loňského roku 1908
28.709 konvertistů. Počítají se jenom ti,
kteří byli znovu pokřtěni. Též byl veliký
počet konvertistů, kteří se navrátili v církev
katolickou, ale byli již platně pokřtěni.

Františkáni ve svaté zemi. Nyní
mají Františkáni ve svaté zemi a okolních
krajích 9 klášterů a 47 hospiců (menších
klášterůl. Lékáren klášterních jest 6. Všech
řeholníků je 513, z nichž kněží je 255.
Římských katolíků jim podřízených je
103.478. k tomu, nutno přičísti 140.742
katolíků východního obřadu. Far je 31,
farních škol je 59 poutních domů je 9.
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Poklad ve staré bibli. V Novém hodil ji řka, že není zvědav na. její obsah.
Yorku zemřela před 35 lety pí. Marshová, Teprve nyní, když eestaral, & byl poněkud
která. zanechala svému synovci skrovný již moudřejší, rozepjal mosazné sponky bible
_peněžní podíl & starou bibli. Synovec se arozevřeljí. Ale kdo popíšejeho překvapení.
domníval, že je teta velice bohatá. &proto Za každým listem našel bankovku, celkem
se mrzel, že zdědil jen starou bibli; od- za 20.000 korun.%$

Obrácení—severních národů.
(Hlavní úmysl.)

Skoda těch národů! Jak krásné by bylo, kdyby se jednou vrátil jeden
po druhém zase ku své pravé matce, církvi katolické! Jako dobrý pastýř

Ježíš Kristus raduje se nad nalezenou ovečkou, tak by i nyní plesalo božské jeho
Srdce radostí nad obrácením těch četných národů severních zemí. Již v Anglii se
zdá, že katolická víra se více a více vzmáhá. Poznati to lze z toho, že již byl
v Anglii též eucharistický kongres, při němž byl ipapežský poslanec, jeden
z kardinálů římských. Zdá se, že vracejí se časy, kdy Anglie obrácena byla na
víru katolickou za papeže Rehoře Velikého roku 590 a sice řeholníky benediktíny,
sv. Augustinem a soudruhy. Církev v této zemi prodělala dobré i zlé časy, dle
.toho, jak který panovník na víru pohlížel. Po mnohých bojích Vždycírkev zvítězila,
až za krutého krále Jindřicha VIII. pronásledována a úplně od římské odtržena
byla. Stala se anglikánskou církví. Vše. co katolického bylo, bylo přísně zakázáno;
ba i kněžím katolickým přístup do země přísně byl zapovězen. A ejhle, nyní na
lézají vypuzení kněží & řeholníci i řeholnice z Francie novou domovinu v Anglii.
Je to zajisté dobrý obrat. Nyní v posledních letech činí církev katolická veliké
pokroky v této jinak protestantské zemi. (lítá mnoho konvertitů, a to z kruhů
učených i zámožných. Počet katolíků roste očividně; čítá se i s Irčany katolíků
2,040.000 duší. Již za papeže Pia IX. bylo zřízeno 13 diecesí, jeden metropolita
ve Westminsteru. Wiseman byl prvním arcibiskupem a později kardinálem. Též
řeholy jsou zde trpěny', Jesuité, Oratoriani, Redemptoristé, Passionisté. Roku 1908
čítala církev katolická v Anglii 20 diecesí, 3524 kněží a 1,500000 věřících a roste
netoliko rozením, přistěhováním lrčanů, ale i konvertity. Kéž by nadešla doba
úplného obrácení této bohaté, průmyslové země.

' Jinou, dříve též katolickou zemí jest nynější Německo. Země, dříve sídlo
Slovanů pobaltíckých a polabských, nyní úplně německá! Dříve země katolické
a nyní od 16. století protestantské. Jaká to škoda! Není to trest Boží za hříchy,
jichž se dřívější němečtí národové dopustili na kmenech slovanských, že je totiž
násilím pokřesťanili a pak pomalu vyhubili? Veliký učinil v zemích těchto převrat
odpadlý kněz Luther. Učením svým bludným svedl knížata světská na svou stranu,
kteří pak pálili a drancovali katolické kostely a církevní majetek pobrali &katolky
pronásledovali, až se staly země tyto úplně protestantskými. Jsou tam sice též
katolíci, ale co vytrpěli v kulturním boji za Bismarka! A nyní, co vystojí katoličtí
Eoláci! Jak musí hájit víru iřeč svou! Snad i zde nadejde lepší doba katolíkům!
Skoda těch památných a nádherných budov katolických a kostelů, které nyní slouží
protestantům za modlitebny; anebo jsou pro obojí vyznání určeny! I zde v Německu
přibývá konvertitů, a to vážných, jichž je nyní asi 1500. V Hollandsku byla za
krále Viléma II. roku 1848 prohlášena úplná svoboda vyznání. Pius IX. chtěl
'zříditi zde místo arcibiskupa a 4 biskupy pro katolíky. Nyní je Hollandsko zemí
úplné svobody. Katolictví se pomalu vzmáhá a hledí využítí všech jemu poskytnutých

,
| (devjsou ty časy, kdy v těchto zemích severní Evropy kvetla víra katolická!



288

výhod. Bohužel, že i zde'panuje boj kulturní, z něhož katolíci s pomocí Boží
vyjdou jako vítězové. Za posledních 50 let vzmohl se počet katolíků na 1,800.000.

Norsko a Svedsko jsou též zeměmi protestantskými. Obývatelé Norska
býli svým králem Hakonem Dobrotivým, který se dal v Anglii 936 pokřtít, vyzváni,
abý též přijali křest svatý. Než i zde nebylo křesťanství stálým pro divokou povahu
národa, až Olaf svatý docílil lepších výsledků (1033). Za toho krále Olafa bylo
křesťanství též mezi obyvateli Gronlandu zavedeno. Roku 1537 stalo se Norsko
dánskou provincií atak zavedeno i zde protestantství. Též Island dlouho se bránil
bludnému učení; konečně po násilné smrti horlivého biskupa Jana Aresena i tato
země stala se protestantskou. V zemi dánské povolena státním základním zákonem
1849 též katolíkům úplná rovnost s jinými a svoboda vyznání. Rovněž v Norsku
dána katolíkům nýní větší svoboda. Zdá se, že i zde církev katolická nabývá víc
a \íce půdý.

Zbývá ještě Švédsko. Sem došlo křesťanství skrze sv. Ansgará (830), který
zde sám hlásal učení Kristovo a pak ponechal dílo missionářské svému příbuznému
Erimbertu. Trvalo to však dlouho, než křesťanství zvítězilo nad mocným pohanstvím.
Král Sverker postavil několik klášterů a jeho následník Erich lX. ("f 1160) do—
končil stavbu stoličniho chrámu vUpsale.Itéto země zmocnili se protestanté 1527
a nastaly boje veliké, v nichž ovšem katolíci podlehli mocí panovníků, nadržujících
protestantům a jich novému učení. Utiskování katolíků trvá bohužel až dosud;
ale doufejme, že i zde Světlo sv. vírý naší zazáří světlem jasnějším, že i zde mnozí
vlivuplni mužové milostí Boží budou obrácení na víru katolickou a tak otevře se
brána pravdě Boží, která dosti jest mocná, abý zvítězila nad bludem a lži. Proto
se modleme za obrácení těchto protestantských zemí a jich národů, aby se stali
dítkami pravé, svaté církve katolické.

Obětování dennům úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Tý sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chválý jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vši zemi bez přestání vzdáváš až do skonaní světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částký jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panný Marie všeliké úmýslý a myšlenky, všeliké city a žádosti,
Všeliké Skutkjr i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. 11.) .

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
obrácení národů severních zemí na víru katolickou, a na všechnjr
úmýslý, jež doporučený jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitbý.

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, 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 Cýrille a Methode, orodujte za nás!

Hesloapoštolské:Modliti se za vysvobození národů z bludů.

Úmysl v říjnu: Křesťanské smýšlení.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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»Jelikož nějaký díl času býti musí, v němžto se věci božské ctíti mají a úctu Bohu patřící vzdávati náleží,
vyvolili apoštolé co nejlépe ze sedmi dní ten, kterýž první jest, nazvali ho dnem Páně.c Sv. Augustin.

Před svěcením.
Bože můj! Vládce můj!

Dnes ruka se mi chvěje, K práci mne voláš, k prácil
bázeň & radost mladý dech svírá. Svět se mi směje, slibuje, hrozí,
myšlenek stcrých proud hlavu pálí, stíny žen, sláva, majetek, „štěstí“,
blasně se srdcem vlní mnohé (' ly maluje v barvách vábných jako duhy.
hluboko v duši, mají býti \'ryty Pryč, vzdušné zámky!Boj vám se mnou tuhý!
znaky, jež dosud byly v dáli, v dáli, Spasitel — vítěz! Skloňte své pěsti,
Spasitel sám dnes v duši mou zírá, padněte v jícon, moderní bozi!
dnes ona k Němu spěje. Dnrmo Pán nckrvácí!

Králi můj!
Pane můj! Milostí udůstojni

Již slyším ten hlas tichý: slabého sluhu, Tvým jen chci býti!
klekám & pláči — radostí, strachem. Přijmi mne mnu-notratného syna,
»Ty jsi kněz věčně, sluhou jsi mojíma, opas mne křížem, palmu tiskni v dlaně,
zas cítím útok profnnního hluku. jen kapkou krve posilní mne Páně,

s kříže, jež tekla do Máti klína.
Betlémská hvězda plane & svítí,
lásku mou zvýší, zhojní...

Sám nevím, Bože, proč se tak bojím...
vidu Tvůj kříž, jak zbarven nachem,
obklopen ďábla ------smíchy.

Sílo má!

Chudičká Máť Tě prosí,
mozoly otce volají vzhůru,
v doškové chýši prosebný zní hlas;
z ciziny dálné v prosbě k nim se pojím,
aby z nich vyrostl blahodárný klas
k radosti věrných, nebeských kůrů.,
milostné (lepí-ej rosy! 103.4“ Vlastimil-Římský,R:?

Křídla modlitby.
Kdo chceš, aby jisté modlitbu tvoje ? Ty tážeš se, jaká jsou to as křídlu,
před trůn Boží v nebe mohla _vzlétnouti Í jimiž modlitbu se jistě může vznést
& Bůh ji vyslyšel ——pak křídla dvoje ke trůnu Božímu v nadhvězdná sídla?
k modlitbě své musíš také pi'ipnouti: | To nlmnžna tvá & spolu tvůj půst jest.!% EM"
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„'Pomni, abys den sváteční světill"
(K slavnosti posvěcení chrámu Páně).

řipomínáme si dnešní slav
nostní, onen slavný a ra
dostný pro celou osadu den,

* kdy posvěcením církevním,
' tento dům stal se pravým

domem Božím, stánkem a bydlištěm Pána
Nejvyššího s nejsvětější svátostí oltářní
přítomného, kdy se stal místem obětním,
a to obětí nejvznešenější a Bohu nej
milejší, mše sv., kdy'se stal místem mi
losti, pravou pro nás bránou nebeskou.
Proto zaujímá chrám v každé obci místo
první, proto hleděli naši zbožní avěřící
předkové tento dům Boží také důstojně
nejen vystavěti, nýbrž i ozdobiti a udržo
vati; nelitovali nákladu, vždyťchrám byl
jejich radostí, jejich chloubou & také
jejich útočištěm v dobách zlých. Proto
tolík krásných a nádherných chrámů
vidíme po vlastech naších a země koruny
české slynuly za dob starých pověstí,
že mají nejkrásnější a nejozdobnější
chrámy, a to v počtu převelikém. Avšak,
co by prospěly nejkrásnější chrámy naše,
kdyby lid do nich nechodil? Co by
prospěla všecka ta milost, kterou Bůh
v chrámě udělovati chce, kdybychom jí
nehledali, ji nepřijímali. Jaká by to byla
pohana pro Ježíše Krista, jenž ve ve
lebné svátosti v chrámě mezi námi pře
bývá, kdybychom jej nemilovali?- Proto
přece největší okrasou a ozdobou chrámu
jest lid věřící zde shromážděný a kdyby
kostel byl sebe prostší, sebe chudší,
“klečí—liv něm zbožná obec, jest Bohu
zajisté milejší, nežli prázdný chrám sebe
nádhernější. Sám Bůh však postaral se
o to, aby místo jeho na zemi nebylo

osiřelé. Již v starém zákoně, když byl
přikázalstavěti stánek úmluvy, chtěl, aby
lid israelský do něho putoval, a to aspoň
0 největších slavnostech výročních. Bůh
vyvolil si v tém dni den, jejž mu cele
věnovati máme, den sedmý, neděli, a to
slavným a přísným přikázáním svým:
»Pomni, abys den sváteční světila a církev
Páně vykládá, v čem toto svěcení záleží:
1. bychom se zdržovali těžké práce; 2.
bychom Bohu sloužili mší sv. a dobrými
skutky.

Přikázání Boží vyvírá z potřeby
lidské. Kdyby člověk byl nehřešil, mohl
po celý čas života svého každého dne
míti den sváteční, den v pravdě radostný.
Neboť bydlištěm jeho by byl ráj, kde
by netoliko postaráno bylo o tělo a jeho
potřeby, nýbrž i duši by radost čistá
a svatá připravena byla. V ráji tomto
by duše neznala zármutku, nepokoje,
strachu a hrůzy, úzkosti, žalosti a jiných
takových věcí, které život náš na zemi
naplňují hořkosti; člověk by jako pravý
Pán stvoření, jejž Bůh málo menším
andělův učinil, kráčel šťasten & spo
kojen před tváří Hospodinovou. Tak žili
první rodičové před hříchem v ráji.
S vořitel obcoval s nimi v milosti a lásce.
Proto měli v ráji ustavičný svátek, a tento
svátek by byl nikdy nepřestal, až by
přešli první lidé z ráje pozemského do
ráje nebeského. Avšak tento blažený
život utrpěl hroznou ránu. Přišel hřích
a hříchem tím shroutil se veškerý šťastný
& blažený stav člověka & nastal život
bídný a trudný. Před hříchem _měli lidé
ustavičně svátky, po hříchu nastaly jim
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dny pokání a smutku. A poněvadž jsme
my všecky smutné následky hříchu prvot—
ného po prarodičích zdědili, měli i naše
dni býti dny pokání, dny smutku a ne
mělo býti dnů svátečních, dnů radostných.
Než Spasitelem naším, Synem Božím
Kristem Ježíšem se poměry naše Opět
zlepšily; kletba, která nás tížila, jest
zrušena, život věčný jest nám na novo
pojištěn. Proto nabyl ten trpký život náš
zase mnoho sladkosti a my stali se opět
syny Božími &dědici království nebeského.
Ačkoli tedy čas pokání zcela nepřestal
a nám, jakožto učedníkům Ukřižovaného
Mistra cestou trnovou kráčeti jest za
Pánem našim, nemá nicméně život náš
býti bez radosti i na tomto světě. Proto
dobře praví sv. Pavel: »Vždycky se ra
dujte, opět pravím, radujte sea. Zármutek
náš nad hříchy nepřekáží nám radovati
se z vítězství, jehož nám Kristus vydobil
a z té slávy nás čeká na onom světě
a z onoho blahoslavenství, jehožto mnozí
z našich bratři a sester již skutečně
dosáhli.

Nejstarší den sváteční jest den se
botni, který ustanoven byl na památku
ukónčení stvoření všech věcí. Přísně bylo
ono přikázání, kterýmž Bůh sobotu světiti
přikázal: »Vizte, pravil, abyste soboty
mé ostříhali, nebo ona znamením jest
mezi mnou a vámi v národech našich,
mého s vámi spojení po všecky časy;
abyste po tom znamení poznávali, že já
Hospodin, jenž posvěcuji vás sobě, jenž
ze všech národů ke zvláštní službě své
oddělil jsem vás. Ostříhejte soboty mé,
nebo svatá jest vám; kdož by ji poskvrnil,
zrušil, smrtí umře; kdož by dělal v ní
dílo, zahyne duše jeho z prostředku lidu
svého. Sest dní dělati budeš dílo, v den
sedmý sobota jest, odpočinutí svaté ke
cti Hospodina; každý, kdož by dělal
dílo v ten den, umřea. (2 Moj. 31). Hle,
jak strašná to hrozba! ctnost byla po—
ložena za pokutu tomu, kdož by rušil
sobotu! Aby pak uvěřil lid, že Bůh
skutečně tak přísně naloží s tím, kdož
by soboty neostříhal, velel Bůh: uka
menovati člověka pro sbírání dříví v den
sobotni, obžalovaného u Mojžíšea Arona.

V novém zákoně přešlo ustanovením
sv. apoštolů svěcení dne sobotního na
neděli, jak otom svědčí sv. Augustin,
řka: »Jelikož nějaký díl času býti musí,

v němžto se věci božské ctiti mají a úctu,
Bohu patřící, vzdávati náleží, vyvolili
apoštolé co nejlépe ze sedmi dnův ten,

kterýž první jest, nazvali ho dnem I')ál'lě<<„
Příčiny, proč sv. apoštolé přeložili svě
cení dne sobotního na neděli, jsou ra
dostné a důležité události, které se sběhly
prvního dne po sobotě. V neděli totiž
vstal Kristus Pán z mrtvých, čímž nejlepši
dal svědectví o svém božství a o pravdě
svého učení'a nám zároveň pojistil na—
ději, že i my jedenkráte zmrtvých vsta
neme. V neděli stalo se seslání Ducha
sv. atudíž ukončeno bylo dílo Kristovo
v lidstvu a utvrzeno založení církve Páně.

Jak však neděli jakožto den Páně
světiti máme, otom poučuje nás církev
druhým přikázáním svým, v němž velí,
abychom v den zasvěcený Bohu, celou
mši sv. pobožně slyšeli t. j., jinými
slovy: bychom chrám Páně navštívili
a tam při mši sv. a kázaní, které k ní
náleži, pozorně a pobožně přítomni byli.
Toto jest hlavni povinnost, uložená kře
sťanům církví, která od Krista Pána
dostala moc, dávati zákony a nařizovati,
co k našemu duchovnímu blahu prospěšné
jest: »Paste stádo Boží, které u vás jesta,
pravil Kristus k apoštolům a jindy Opět:
»Kdo vás slyší, mne slyšía. Kdo vámi
pohrdá, mnou pohrdá; kdo pak mnou
pohrdá, pohrdá tím, který mne poslal.
(Luk.X. 16). »Jestliže církve neuposlechne,
budiž vám jako pohan a publikám (t. j.,
veřejný hříšník, s nímž nemějte žádného
obcování), tak seudil Kristus o těch,
kteří nechtějí cirkve Jeho poslouchati.

Mimo neděli, den památný, usta—
novila církev za zasvěcené dny ještě
některé svátky jiné, význačné pro události,
které se na místo sběhly, nebo pro svatost
osob, které se dne toho zvláště oslavovati
mají, ke cti Boží a pro naše naučení.
Jsou to zasvěcené svátky Páně, jako:
Vánoce, Obřezání Páně, Zjevení Páně,
Nanebevstoupení Páně, Boží Tělo. Dále
jsou to svátky mariánské: Neposkvrněné
Početí, Očišťování, Zvěstování, Nanebe
vzetí a Narození Panny Marie. Svátky
svatých a světic Božích: Sv. apoštolů
Petra Pavla, sv. prvomučedníka Štěpána
a svátek Všech Svatých Božích. Mimo
tyto, církví zavedené a nařízené svátky,
má každá země ještě některé zvláštní
svátky svých patronů zemských: v Če—
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chách slaví se svátek sv. Václava a sv.
Jana Nepom., na Moravě: sv. Cyrilla
&Methoděje, 'v Rakousích: sv. Leopolda,
v Haliči: sv. Stanislava, v Krajině v Ko
rutansku: sv. Josefa atd. Dny tyto dlužno
rovněž tak světiti, jako neděli t. j., od
těžké práce ustati a službám Božím
přítomen býti.

Bohužel, musíme říci že křesťané
velice zvlažněli v plnění tohoto přikázání
Božího a církevního. Jsou celé kraje,
kde ani neděle, ani svátek se nesvětí,
kde se služebná práce koná a. služby
Boží zanedbávají. Ba, jsou katolíci, kteří
ani -o největších svátcích katol. hodech
Božích, kostel nenavštěvují atak se z počtu
věřících vylučují. Odkud to? Pochází to
odtud, že nemají víry, tě víry hluboké
a živé, která nutí člověka k plnění při
kázání. Nemají víry, proto je nic do
chrámu Páně netáhne, neboť, »kde po
hled tvůj, pravil Kristus, tam i srdce
tvé<<.Nehledají pokladu v chrámě, Krista
Spasitele, nemajíce víry v něho. Křesťan
pravověrný dobře ví a věří, že v chrámě
našem Spasitel přebývá a milostí nás
obdařuje, proto s radostí přichází do
chrámu Páně a nemůže-li v neděli neb
ve svátek do kostela jíti, říká smutně.
že má zkažený den, že mu něco schází.
Kdo však po dlouhý čas kostelu se vy
hýbá, nechť se vymlouvá jakkoli, zapříti
nemůže, že víra jeho je slabá, má-li
vůbec jakou, jest mrtvá a nevede ho
k Bohu.

Známé jsou zajisté ty liché výmluvy
a omluvy, kterými nedbalí křesťané svou
nedbalost zakrýti chtějí. Mnozí pro zá
bavu a-rozkoš podnikají cesty daleké,
nedbajíce špatného povětří a žádných
obtíží, mnozí pro kratochvili vydrží kolik
hodin v tlačenici, kouří a prachu státi
trpělivě, ale když je řeč o chrámu Páně,
tu jeden ukazuje na slabost těla, pro
kterou v kostele dlouho klečeti a státi
nemůže, jiný opět, že nemůže tam býti,
kde je mnoho lidí pohromadě, jeden
nejde v létě do kostela pro teplo, druhý
v zimě pro zimu, jiný zase na jaře
a podzím pro vlhkost. Základ ale všech
takových výmluv jest nedostatek víry.

Opět jsou jiní, kteří poukazují na
množství práce a nemohou, prý tudíž
v neděli a ve svátek čas promarniti.
Zatím to bývá planá jen výmluva podobná
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oněm, kteří byvše pozváni králem k večeři
se vymlouvali, jeden na ves, kterou koupil,
druhý na voly, třetí na ženu, a tak ne—
přišli. .lsouť ovšem případy, kde ani
církev nežádá ničeho, co by člověku bylo
tuze těžké nebo snad s velkou škodou
spojené, avšak obyčejně bývá případů
těchto pořídku; víme, že právě ti, kteří
se na práci vymlouvají, obyčejně nej—
méně si práce hledí a odpoledne v neděli
na výlet nebo do hospody jdou. Je
tedy i zde lenost, nedbalost a vlažnost
příčinou neplnění přikázání — je tedy
slabá víra. Zejména v městech zahnízdil
se nešvar ráno beze mše sv. v neděli
a ve svátek odjížděti neb odcházeti na
delší výlety a vraceti se až v noci domů.
Jest-li těle má něco z takových výletů,
duše tím více jimi trpí. Konečně jsou
všudy v městech mše sv. časně ráno
sloužené, takže by každý při dobré vůli
mohl nejdříve povinnosti své křesťanské
učiniti zadost & potom i svému tělu
osvěžení popřáti. Dá se lehce spojiti
užitečné se sladkým. Při soudu božím
povstanou proti takovým nedbalým kato—
líkům tisícové horlivých vesničanů, kteří
v nepohodě dlouhou cestu do svého
farního kostela váží, nemajíce kostel
v obci, kdežto měštáci mají kostelů více,
ale do nich nechodí. Povstanou proti
nim i na víru obrácení mezi pohany,
kteří rádi chudičký kostelíček svůj mis—
sijní navštěvovali. Kdežto měšťácinádher
ny'ch kostelů svých si nevážili.

Nyní však pohleďme, kterak i zevně
v chrámu Páně máme ukazovati úctu
Bohu.

Písmo sv. vypravuje o třech králích,
přišedších od Východu do Betléma, že
padše, klaněli se dítku. Padnutí na zemi
jest ovšem ve východních krajích způsob,
kterým se dává na jevo hluboká úcta
k Pánu, jest zevnějším znamením vnitřní
pobožnosti. Nuže, jak máme my katolíci
vnitřní úctu svou zevně ukázati. Za
našich dob se mnozí — Bohu budiž
žalováno ——chovají v kostele tak, jak
by se nechovali nikde jinde a před nikým.
Kdyby stáli před nějakým Pánem úplně
cizím, o jak by uctivě si počínali. A
v kostele? Až stydno jest člověku o tem
mluviti. Před králem králů nemají ani
špetky úcty, chovají se zúmyslně neslušně,
aby dali najevo pohoršení své a tak"
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dopouštějí se netoliko urážky velebnosti
Boží, nýbrž dávají ihrozné pohoršení
jiným a o nich platí slova Kristova:
»Běda tomu, skrze něhož pohoršení po
cházíla

Kdo jsou ti, kteří se tak nehezky
v kostele chovají? Jsou to snad lidé
prostí, beze vši vzdělanosti! () naopak!
Jsou to lidé, kteří ve světě mnoho dají
na zevnější slušnost, kteří se hluboko
uklaňují před vyššími nebo když přijdou
do domů panských, kteří o sobě říkají,
že jsou vzdělaní a učení, kteří také od
jiných úctu vyžadují, ti to obyčejně bý
vají, kteří se neslušně v kostele chovají.
Nestydí se v kostele hovořiti o světských
věcech, jako na ulici, dívati se a zevlo—
vati jako v divadle, přicházeti pozdě a
procházeti se po kostele jako po náměstí,
nekleknou ——sotva hlavou kývnou a
kříž jejich jest vše jiné nežli kříž. A
dle takých lidí měl by si náš zbožný
lid bráti příklad? To by pochodil! Kde
je to možné, ať se odkáží do slušných
mezi a napomenou, kde to nejde, ať si
jich lid nevšímá, vždyť oni vezmou od—
měnu svou. Příčinou jejich špatného se
chování v domě Nejvyššího jest nadutost
a pýcha, která roste na stromě sprostoty,
příčinou jest nevěra a lidská osvícenost!
Bůh zajisté nežádá, abychom se před
ním kroutili jak se to dělá před pány
a velmoži světskými, ale žádá postavení
nábožnému člověku přiměřenéa přirozené.
Pohleďme na obrazy umělců o nichž se
praví, že přírodu dobře vystihli, kterak
tam vidíme mod-licí se? Nalézáme je
'snad v takovém postavení, jaké mívají
někteří hrdopýškové v kostele? Ovšem
by bylo lépe, kdyby ani do chrámu

.
.Paně nepáchlí, alespoň by nekazíli jiné.

Ovšem mnohý řekne: »Já mám pobožnost—
v srdci, ukazují-li ji zevně čili nic, na
tom nezáležíla Nemluví pravdu. Pocity
srdce svého nemůže člověk zadržeti,
leda by si činil násilí. Zlost a lítost,
radost a žalost, pýcha a pokora, ne
návist a láska, přísnost a mírnost, zou—
fání a naděje, každé hnutí, které se zrodí
v srdci člověka, vychází na světlo a
jeví se ve tváři i v postavě ipohybech
jich zevnějších. A tu by nábožnost samo
jediná měla u vnitřku člověka zůstati,
neměla by se n'jak jeviti také tělem na
venek? Zajisté kde pravá jest nábožnost

v srdci, tu ji lze viděti i v očích, v rukou,
celém těle a tělo mímovolně padá na
kolena. Ovšem se také přihází, že někteří.
kdož do chrámu Páně chodí a tam „3
kolena padají, bývají také lidé špatní a
zlí svými mravy a svým životem, to však
je jen výjimka. Ti však, kdož zamítají
veškeru zevnější úctu Boží, nebývají
z pravidla o nic lepší. Ti kdož Boha
svého jen zevnější poctou odbývají, při
tom však špatný život vedou — jsou
pokrytci, kteří však nepřicházejído
chrámu Páně a přece se zovou křesťany,
jsou lháři; lhouť sobě a světu, neboť
pravé vnitřní křesťanství se musí jeviti
také ve skutcích zevnějších. Je to ovšem
podivuhodné; mnozí, kteří Bohu službu
&úctu upírají, káží a učí, že má člověk
svědomitě povinnosti stavu sveho plnití,
a povinnosti k Bohu, nejvyššímu Pánu
by snad se neměly plníti? Kdo by se
jenom omezoval na věcné plnění svých
povinností vůči stavu svému, lidem, světu.
ten by sice dobře dělal, ale přikázání
Boží by plnil přece jen polovičatě, ne—
cele. U vzdělanějších, vyšších a bohatších
lidí přečasto platí zásada: kostel a služby
Boží jsou jenom pro lidi prosté, aby se

udržovali v kázni a pořádku, my vzdělaní
toho nepotřebujeme. rl'ak snad dělá Bůh
rozdíl mezičlověkemvzdělaným aprostým,
chudým a boháčem? Neplatí jeho při
kázání pro všecky bez rozdílu. není On
pánem všech? A jaký to špatný příklad
dávají takoví křesťané, kteří sice čeleď
svou a podřízené do kostela posílají,
sami ale nejdou? Co si asi o těch musí
myslítí podřízení? Že jsou podobní ka—
menným a dřevěným sloupům u silnic
a cest, které sice jiným cestu ukazují,
ale sami stále na témž místě zůstávají.
Kéž by to tací lidé uznali! Pohoršení,
které se v tomto ohledu lidu dává jest
veliké a jest již svrchovaný čas, by se
vše napravilo, neboť ten lid, který chtějí
páni upevniti náboženstvím, ten se bude
podle nich říditi, odhodí náboženství
jako oni, ale potom běda jim zejména,
neboť oni si vychovali urputně nepřátele.
Právě vznešenější, vzdělanější, zámožnější
mají dávati nižším dobrý příklad. Proto
jim Bůh více udělil, aby toho ke cti
Jeho, blahu svému aužitku bližních uží
vali & tedy bude od nich také přísně
účty požadovatí.'.Vzdělanejší lidé mají
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býti učiteli, ušlechťovateli druhých, kteří
příležitosti neměli k takěmu vzdě
lání, a to nejlépe dovedou příkladem,
podle něhož se ostatní rádi řídí. Velikou
tedy zásluhu může míti před Bohem
člověk vznešený, učený, bohatý atd.,
který své povinnosti k Bohu svědomitě
koná, neboť tyto dobré skutky prospějí
mu u Boha dvojnásobně, dobrý příklad
jejich potáhne za sebou jiné a zásluhu
toho připočte jim Hospodin.

Nezapomínejme tedy nikdy na přísné
Boží přikázání: »Pomni, abys den sváteční
světilx Světíme jej tak, jak učí a velí
církev sv. Duchem sv. řízená a osvícená;
čiňme tak z lásky &poslušnosti kBohu,
nejvyššímu Pánu, Otci našemu i soudci

budoucímu. Co v srdci jest, ukažme izevnč
příhodným způsobem dle slov Kristových:
»Tak svět světlo vaše, před lidmi, aby
viděli vaše skutky dobré a velebili Otce
vašeho, jenž jest v nebesíchm Světíme-li
na zemi svátky a dny Páně svědomitě
a pobožně, připravujeme duši svou k ži
votu onomu na věčnosti, kde zase ustavičný
budeme míti svátek, ustavičný den radosti,
spojeni jsouce s Bohem naším, od něhož
nás potom již nic rozloučiti nemůže.
Svátky na zemi jsou jaksi předtuchou
a okusem svátků nebeských. Proto pro
nás dal Bůh přikázání to, proto pro nás
určila. církev sv. zpusob svěcení, držme
se toho a spása věčná nás nemine.

Boh. Handl.%
Rozjímání .o posvícení.

Píše Ignát Zhd'něl.

&*měsíci říjnu slavíme slavnost
posvěcení chrámu Páně, kte
rou těž nazýváme posvícením

*, anebo hody. Slavnost tato při
, náleží dle mínění našeho lidu
' k největším svátkům \celého roku

církevního. Při zkoušce z nábožen.
ství, při níž byl též přítomen biskup,
tázal se farář jednoho dítěte, které
jsou největší svátky roku církev
ního? Žák odpověděl: boží hod

vánoční, velikonoční, svatodušní a sv.
hody. Je zvykem ustáleným v našich
krajinách, že k tomuto dni buď sami zveme
si hosty anebo že býváme za hosty po—
zváni atu přichystá se vždy nějaký slav
nostní oběd. Bohužel zapomene pak
mnohdy některý z přítomných, že jest
hříchem'nestřídmost v jídle a vpití po
přeje si podávaných mu pokrmů a ná
nápojů, až se zapomene a sníží pod
němého tvora, Abychom uvarovali se ne
střídmosti oposvícení avůbec vždy, chceme
k našemu poučení o této nectnosti něco
dnes uvažovati.'

Nestřídmosti se dopouští, kdo více
jí a pije, než potřebuje, jakož i kdo je
v jídle a pití příliš vybíravý avelmi chtivý.
Nevyučuje—litéto nectnosti mnohá matka

své děti? Či "odkudpochází, že jsou děti
vybíravé v jídle; toto výborně jim chutná,
ono však není jim po chuti. Neprozíravá
matka vyhovuje, dá .Ieníčkovi omáčku
z rajských jablíček, Josífek nemůže 'ji
však cítiti, proto jemu udělá omáčku
cibulkovou, Aninkavšak opovrhuje každou
omáčkou, tož jí udělá matinka nějaký
salát, jsou—li hlávky, hlávkový, jsou-li
okůrky, okůrkový, není-li těchto zelenin,
připraví ihned salát bramborový. spo
zdilě matky, neví-li co si vychovavá?
Naříká pak, že dítky, když dorostou,
mnoho spotřebují a kdo tím je vinen,

_kdo je tomu vyučil? Mnozí bývají tedy
od mladosti k nestřídmosti vychováváni.

Všechna jídla a nápoje jsou určeny
pro lidi, ale aby jich mírně užívali.
O Tobiášovi, kterému se obyčejně říká
»zbožnýa, čteme, že hodoval se svými
přáteli, ale hned ktomu připojuje »ho
dovali, chválíce Bohaa. Jídla má se užívati
k ukojení hladu a nápoje k zahnání
žízně, jedině k tomu účelu obojí od Boha
stvořeno bylo. Ale kolik lidí je na světě,
kteří se domnívají, že má se užívati
všech darů božích, pokud síly lidské
stačí. Mnozí rádi by se řídili pravidlem
starých Rímanů: jez, pij, hrej, po smrt
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není žádné rozkoše (ede, bibe, lude, post
mortem nulla voluptas)._ I Ježíš Kristus
vypravoval o boháči, který měl jen na
starosti, jak by co nejvíce všeho dobrého
zde na světě užil & stále jen hodoval,
požívaje dobrá jídla a pije nejlepší
nápoje.

Vždyť jsou lidé, jimž »jest bohem
břicho“ (Filip 3, 19), ti nemají větších
starostí, než jak by žádostivost svou po
jídle co nejvíce upokojili. Královna
egyptská Kleopatra hodila drahocennou
perlu, která stála mnoho peněz doostrého
octa, kdež se rozpustila, vlila pak tento
rOztok do zlatého poháru &podala voje
vůdcovi římskému Antoniovi, který vše
s největší rozkoší vypil. Vypravuje se,
že byl za římských dob největším labuž
níkemLukullus, který dával strojití hostiny,
z nichž některá stála až padesát tisíc
dolarů, dával prý za jídlo jazýčky páví
a Slavičí. Zapomínají labužníci, že řekl
sv. apoštol Pavel o těch, kteří mají za
svého boha břicho: »Konec jejich jest
zahynutí,<< to jest, takoví zahynou věčně.

Nikdo se nediv, že jsme k požívavosti
všeho druhu tak nakloněni; vždyť zdědili
jsme tuto touhu od prvních rodičů. V ráji
zakázal Bůh Adamovi a Evě jisti ovoce
se stromu, ale neposlechli. Hřích jejich
spočíval v tom, že.chtivě, ukvapeně, ne
mírně, vybíravé, nepředloženě ukojili
žádost svou po jídle. Chtivost po nápoji
zdědili jsme po Noemovi, který neznaje
ještě síly vína, napil se mnoho. Dábel
zachází s lidmi, jak činili pohanští hadači
v Rímě s drůbeži, jež měla předpovídati
budoucnost. Měli drůbež zavřenou v po—
sadě a hodili jí zrní. Sezobala—lije, bylo
znamení dobré, jest-li však žádné chuti
neměla k nasycení a zrní si nevšimla,
bylo znamení špatné a každému, kdo si
dal hádati, hadači zrazovali, by ničeho
nepodnikal. Jedenkráte dal si také hádati'
římský konsul, který táhl s vojskem jako
vojevůdce do války. Když se drůbež
zrní ani nedotkla, chytl posadu, hodil
ji do moře a vzkřikl: »Nechcete-li žráti,
tož pijte! Zdá se, jakoby podobně jednal
i náš svůdce lidí, ďábel. Nemůže-li někoho
svésti ku nestřídmosti v jídle, svádí ho
ku nestřídmosti v pití, k opilství. A je
až neuvěřitelno, k jakému mistrovství
lidé to přivedou v nemírném pití!

Ve Vídni žil člověk, který se živil
tímto hříchem. Byl svého řemesla obuv
nický mistr, ale byl zároveň velký umělec
v pití — vypil na posezení čvrtku piva.
Chodil po vídeňských hospodách a na
bízel přítomným hostím sázku, že vypije
na posezení čtvrtku — 25 litrů piva. Činil
tak několikrát v týdnu a vždy vyhrál;
konečně však došel odměny. Jednou pil,
až dopil; mezi pitím raněn byl mrtvicí.
Kolik příkladů dalo by se uvésti, z nichž
by bylo zřejmo, jak velkým hříchem jest
nestřídmost.

Diogenés viděl jednou večer muže,
o němž věděl, že býval velkým boháčem,
ale nestřídmosti vše pozbyl, kterak po—
jídal několik polohuilých oliv. Tu mu
řekl: »Kdybys byl po celý život svůj
pokaždé tak střídmě snídal, nebyl bys
nyní nucen takto večeřetila Písmo svaté
často varuje před nestřídmostí; na př.
čteme v knize Sirachově: »Dělník Opilec
nezbohatne a kdo pohrdá malými věcmi,
pomalu zhynea 19,1; v knize Přísloví
se praví: »Kdo miluje hodování, bude
v chudobě a kdo miluje víno a tučné
věci, nezbohatne<< 21, 17.

Nestřídmost patří proto ku hlavním
hříchům, poněvadž z ní pochází mnoho
jiných hříchů a neřestí. Čeho všeho může
se dopustiii, kdo se do němoty opil?
Již staří Římané říkali, že Bacchus a
Venuše jsou spřízněni, to jest, kdo ctí
boha Baccha nemirnou požívavostí, bývá
pak obyčejně taky věrným sluhou ne
ctnosti. Sv. Pavel napomíná: »Neopíjejte
se vínem, v němž je chlípnost<< k Efes.
5, 18. Jako oheň živí se ohněm, tak ne—
čistota nestřídmosti. Sv. Augustin srov
nával nestřídmost s močálem. V bahnitém
močálu je stojatá, zle zapáchající voda,
v níž se zdržuje všeliký neřád žab, hadů,
želv, brouků, pijavic a jiných žouželí,
živících se touto nečistotou; podobně
povstávají z nestřídmosti všeliké hříchy
jazyka, pomluvy, lži, utrhání na cti,
kloní, hádky, rvačkynchlípnost ve slovích
i skutcích. Dle sv. Rehoře je člověk ne
střídmý pokryt hříchy od hlavy až k patě,
jeho oči jsou hříšné, protože žádostivě
pohlíží na osoby druhého pohlaví, ušima
hřeší, neboť se zálibou poslouchá hříšné
žerty a řeči,jazyk se proviňuje rouháním
proti Bohu a lidem, rukou zneužívá
ku rvačkám a násilnostem, “nohou po
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užívá vyhledávaje špatné společnosti,
srdce je naplněno myšlenkami na jídlo
a nápoj a nikdy nemyslí na Boha.

Nestřídmost škodívá i na zdraví,
proto řikávali již staří Čechové, předkové
naši: pij do polopita, jez do polosyta,
vyjdou ti na plno leta. Pravdu tuto ob
jasňuje názorně následující podobenství:
aSešel prý se jednou pavouk se dnou
(nemoc, již se také říká podagra). ,Odkud
a kam?“ ptá se pavouk. ,Sloužila jsem
u sedláka na venkově, ale ten má tolik
práce, křížů, trápení, hladu a. žízně, že
jsem nemohla nic vydělati, tedy odcházím
z jeho služby. Pavouk vyprávěl, že byl
u boháče, který nic nedělal, než jedl a
pil a žil V nejbujnějšičh radovánkách,
protože musilo býti ve všech. koutech
čisto, nemohl jsem nikde napřísti pavučin,
proto odcházím odtud a jdu si hledati
nového pána. ,Zaměňme si svoje místa*,
zvolaly skoro jedním hlasem dna i pavouk,
,a bude nám oběma zpomoženo: Učinili
tak a neměli nikdy příčiny litovati. Dna
našla u nestřídměho brzy stálý byt,
pavouk mohl u rolníka ve všech koutech
zapřádati pavučiny.<<A co tuto vypravuje
podobenství, dosvědčuje skutečnost.

Zemřelý papež Lev XIII. připisoval
svůj vysoký věk své veliké střídmosti
a často říkával napomínaje ku mírnému
požívání: »Mnozí jedí, aby spíše umřeli<<.
Nejproslulejši lékaři všech věků a národů
pobizeli, ku střídmosti a střídmost pro
hlašovali za nejlepší a nejlacinějši lék.
Galénus, kterého prohlašují za ve'kého
lékaře, dožil prý se věku 140 let a
říkával, že proto tak dlouho žije, protože
se při stolu do syta nenajedl a do syta
nonapil, nýbrž vždy poněkud hladov a
& žízniv vstal.

Naše přísloví praví: Co nahromadil
otec Stejskal, to rozházel syn Vejskal, čímž
se naznačuje, že nestřídmý promrhává
pracně nahospodařený groš. Mnohý zdědil
po předcích velký majetek; dokud byl
střídmě živ, šlo vše dobře, štěstí, spoko
jenost panovaly pod jeho střechou, ale
zapomněl na dobré zásady a oddal se
nestřídmosti, začaly _se peníze kutáleti,
až se docela rozkutálely a dřívějšímu
boháči nezbyla než žebrácká hůl.

Nestřidmost bývá často příčinounáhlé
a nenadálé" smrti. Iu nás se říká: Jaký

život, taková smrt. Jak často sejiž při—
hodilo člověku, který se nestřídmosti
oddal, že někde upadl, do vody spadl,
na ledě se prolomil, zmrzl ve sněhu,
zaboříl se do závěje, kOpnut byl koněm,
jda přes trať železniční, byl přejet, spa'dl
s vozu. Mnohé-muvelkému jedlíku uvízla
kůstka v krku, jiný hltal náruživě jídlo,
že mu zůstalo v chřtánu až se bídně
udusil.

Buďme ve všem svém konání opatrní!
Jakýsi otec se velice rozhorlil, slyše, kterak
syn jeho. dětským letem sotv'a odrostlý,
kleje jako starý dragoun. Plísnil ho, na
pomínal a připomněl mu, aby nikdy
nezapomněl, že Bůh je všudy přítomný.
že všechno vidí a ví. Chlapec se zamyslil
a pravil otci: »Je to pravda tatínku,
že Bůh všechno zná, že mu nic není
tajno?a »Zajistéa, ujišťoval otec. » jak
tě lituji tatínku, to tě Pán Bůh včera
jistě viděl, když jsi byl večer opilýc
' Učme se z cizí škody; kdo má oči
k vidění; kdo zachoval si zdravý rozum,
musí uznati, že je nestřídmost velká
nectnost, že mnoho zla již zde na světě
natropila. Že by ji Bůh odměniti mohl
životem věčným, nikdo nebude očekávati,
víme z vypravaání Ježíšova o bohatci,
že přišel po smrti do pekla, kdežto chudý
Lazar, kterého nechtěl boháč nasytití
ani drobty, které padaly s jeho stolu,
bohatě opatřeného vším, eo jazyku lahodí,
dostal se do království nebeského. Ne
střídmost je matka mnohých jiných hříchů
a neřestí, ochuzuje majetné, zdravé činí
nemocnými, poslušně neposlušnými,
ctnostné hříšníky. Nikdo nevymlouvej se
a neříkej, mne netýče se toto napomenutí,
bych se varoval nestřídmos'ti, vždyt se
nikdy do němoty neopiju. Nestřídmy'm
jest nejen ten, kdo více jí a pije než
potřebuje, ale vůbec každý, kdo požívaje
potravy je velmi chtivý, příliš vybíravý;
těžko mu něco uvařiti, aby byl spokojen.
Jeden světec praví: Ú jak pošetilým je
nestřídmý člověk, krmí jen červy, kteří
jej jednou budou požírati v hrobě.

Jak velkomyslný byl Bůh k tobě,
že ti dál více než jiným, kteří nemají
čím by se ,nasytili, kteří sotva seženou
tolik chleba, aby zahnali hlad svůj a
své rodiny; jak špatně bys tedy jednal.,
kdybys této štědrosti Boží užíval jen
k ukojení svých vlastních choutek!W———
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Zakazuje víra užívati rozumu?
ač tato otázka? pomyslí sobě

nejedtn ze čtenářů. »To se
samosebou rozumíx, řekne
jiný, který snad se domnívá,
že se víra s rozumem dobře
nesnáší a že rozum vylu

— čuje. 'l'ak zajisté protivníci
křesťanství všudy a vždy hlásají, majíce
za to, že se víra rozumu lidskému a jeho
poznání příčí, že tedy není člověka dů
stojné »věřitia. Co nato řekneme? Uve
deme předně jislou věc, že se totiž vždy
a všudy na úsudek rozumu svého spo
lehnouti nemůžeme, a to z té příčiny, je
likož rozum lidský jest následkem hříchu
prvotního zatemněn, zakalen &tedy na
vždy pravdu jistě a cele poznávati může.
Rozum náš podobá se oku, které bělmem
zakaleno jest a tudíž nemůže předměty
zřetelně a jasně rozeznávati. Že jest tomu
tak, ví každý z nás ze zkušenosti vlastní.
Jak zhusta bývá to, co jsi dříve za dobré
&prospěšné uznával, nepravé a škodlivé
dle pozdějšího úsudku tvého! Jak často
člověk po rozumu svém jednající a my—
slící, že jedná dobře, musí později za
činy tyto pykati! A jedná—li se O něco
společného mnohým lidem, nemívá tu
každý své vlastní mínění, takže vzniklo
dobré přísloví: »Kolik hlav, tolik smyslů?
A přece všichni berou ve potaz rozum
svůj, a přece _z"toho rozumu vyniká tolik
pochybností, tolik odporu v poznání
a myšlení!

Kdo nám tedy má potom rozhodovati,
či náhled, čí myšlení je vskutku správné?
Kdo by se mohl svěřiti takovému vůdci,
který cesty sám dobře nezná? Z'toho
jasně vidíme, že člověk, nechce-li často
tapati v nejistotě, _vevšem se pouze
podle rozumu svého říditinemůže a nesmí.

Máme tedy, jak také někteří hlásali,
rozum svůj jako nedostatečný úplně. za
vrhnouti a slepě se podrobiti víře? O ni
koli! Nebot to by bylo právě tak moudré,
jakoby někdo oko své vyloupl a z hlavy
vyvrhl proto, že na ně dobře nevidí
a pak jen jiným z místa na místo se
voditi dal. Neníť zajisté třeba slabé oko
vyvrhnouti, nýbrž třeba jest je sesílilí
dobrým sklem, aby zase náležitě vidělo.
(Jím tělu oko, tím duchu rozum. Poně

vadž tedy duchovní oko naše, t. j. rozum,
ač jest oslablé a pokažené, není všecko
zničené a zmařené docela, potřebuje také
takového skla, které by mu při slabosti
přirozené napomáhalo tolik, aby zase
rozeznávalo jasně a náležitě všecko, čeho
jest člověku třeba ku spasení. A takové
sklo podává rozumu pravá víra ve zjevení
Boží skrze Krista Syna Božího, o němž
předpověděl prorok Isaiáš (42,3): »Třtiny' 
nalomené nedolomí a lnu kouřícího se
neuhasíc, o němž dále svědčí sv. Jan,
řka: »že jest světlo pravé, kteréž osvě
cuje každého člověka, přicházejícího na
tento světa (Jan I. 9).

Jelikož pak každý i slabým-okem
svým rozeznává, kterými skly by lépe
viděti mohl a taková sobě nasazuje,
rovněž tak může také člověk ipřiro—.
zeným rozumem svým najíti, která víra
by mu poskytla pravého a potřebného
poznání. Našel-li pak víru takovou, t'u
zajisté povinností jeho svatou jest, víry
té se držeti, chce-li v životě tomto bez
pečně putovati a dojíti spasení. Má tedy
člověk povinnost věřiti! Člověk, mající
oči opatřené skly, raduje se, že opět
lépe vidí a neshání se tuze po tom,

- kterak se děje, že ta průzračná hmota,
sklo, sesláblěmu oku jeho takové jasnosti
dodávati může. Podobně i pravověrný
křesťan poznává věrou všecky vyšší
pravdy náležitě a jasně, i když není s to
důvodně dokazovati pravost víry této.
On si toho jest vědom, že jest ve světle,
byť by i nevěděl, kterak to pochází.
Znaje a miluje víru svou těší se světlu,
které mu z ní svítí. Odtud se dobře vy
světluje, že mnozí, zcela prostí, zcela
nevzdělaní křesťané, mají velmi pevnou
a jasnou víru. Tak ku př. se selský lid
v kraji Vandejském ve Francii, ač jest
úplně prostý, vyznamenává pevnou, ne—.
ochvějnou vírou a láskou ku sv. ná
boženství, že sebe větší nátisky, pro
následování a útrapy, zejména v revoluci
francouzské, nebyly sto víru tuto v lidu
tomto ani v nejmenším seslabiti. Po
dobně se to má lidem irským. Staleté
příkoří, krvavé pronásledování, kterého
mu bylo zakoušeti od sveřepých, od
víry odpadly'ch Angličanů, nezlomilo víru
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v tomto lidu ubohém, skoro všech pro
středků, jak hmotných tak duchovních,
zbaveném. Víra takových křesťanůvyniká
dobrou vůli a Kristus Pán jest jim ono
světlo pravé, kteréž osvěcuje každého člo
věka přicházejícího na tento svět. Odtud
dá se vysvětliti také ta podivuhodná
jednota všech pravověrných křesťanů,
jelikož všickni týmž světlem »Duchaa sv.
osvícení jsouce, jednu pravdu stejně jasně
vidí, kdežto tam, kde neosvěcuje Duch sv.,
není než neshoda, »různěnía a rozdro
benost! Víra však působí v člověku po—
znání lepší i věcí přirozených a smysl—
ných, jelikož nadpřirozené světlo Ducha
sv. vrhá svůj odlesk i na- věci pozemské
a hmotné. Tak zpytatel přírody, jestliže
užívá jen rozumu svého, vidí toliko ve
likou rozmanitost v plodech jejích ;milostí
Boží osvícený přírodozpytec vidí v ní
i výtvarné obrazy hříchu i ctnosti, dle
nichž svůj život člověk zřiditi &napraviti
má. Onen nalézá v živlech světa jen
rozličné síly, tento vidí všudy také krásný
řád a obraz království Božího. Obyčejný
dějepisec vidí v dějinách minulých věků
toliko rozličné události a převraty ve
světě a lidstvu; znatel dějin, Bohem
osvícený však také podivnou, tajemnou,
ale mocnou vládu Prozřetelnosti a Spra—
vedlnosti Boží. A přece všichni tito Du
chem sv. osvícení zpytatelé, užívají plnou
měrou také rozumu svého, _vněmž jim
víra ani v nejmenším nepřekáží, naopak,
k lepšímu ajistějšímu výsledku je vede.

A Bůh také nechce, abychom ro—
zumu neužívali, neboť nač by nám byl
ho dal? Nač tolik tisíc let činil přípravy
k poslání Syna svého na zemi a založení
církve jeho, nežli že chtěl, aby lidstvo
rozumem svým dospělo k poznání, že
bez zvláštní pomoci Boží, nelze se mu
vymaniti z' kalu, hříchu a neřesti, c'ož
také mudrcové pohanští dobře a jasně
naznávali? Nač by byl Kristus Pán
a apoštolové činili tolik zázraků, nežli
že chtěli, abychom, rozumem svým o nich
uvažujíce, dospěli k poznání pravosti
učení jejich? A kterak bychom mohli
bez užívání rozumu rozeznati, která víra

_ je pravá, kterak ji hlásati, kterak ji proti
nepřátelům hájiti máme? Neníť zajisté
marné přikázání Kristovo, které nás učí
přemýšleti, uvažovati, rozeznávati, tedy
rozumu užívati, jež zní: »Pilně se va

rujte falešných proroků, kteří.k vám
přicházejí v rouše ovčím, uvnitř pak
vlci hltaví. Po ovoci jejich poznáte jee.
(Mat. '7, 15). Podobně i sv. Pavel na—
pomíná nás, řka: »Nebuďte neopatrní,
ale rozumějící, která by byla vůle Páně<<?
(Efes 5, 12). _A jinde dí: »Hleďte, aby
vás nikdo neoloupil moudrostí světaez.
(Kol. 2, 8). A zase dobře dí: »Všeho
zkuste a co dobrého jest, podržte<<.
(I. Tes. 5, 71). _

A dokonalí křesťané užívali povždy
rozumu" svého co nejvíce a činí tak až
posud. Pohleďme jen na ty, skoro nesčíslné
knihy, které sepsali spisovatelé církevní
o sv. náboženství, o výkladu sv. písma
atd. Jen jediný sv. Tomáš Aquinský sepsal
obsáhlá. díla plná moudrosti a hlubokého
rozumu, kterým se až posud obdivujeme.
A- což sv. Augustín, sv. Jan Zlatoústý,
svatí Rehořové, sv. Attanáš, sv. Bernhard,
sv. Alfons a jiní, kteří rozumu svého
a jeho sil co nejvíce využitkovali. Apo
hleďme na řady věřících přírodozpytců,
dějepisců, mudrců,. právníků, lékařů atd.,
kteří světlem víry osvíceni jsouce, dobře
užívali mohutnosti rozumové & přivedli.
to k obdivuhodným výzkumům!

Rozum tedy člověk-křesťan užívati
musí, ovšem nesmí se dáti svésti na
zcestí poznatky jen rozumovými, které
přečasto klamou, nýbrž musí rozum svůj
opatřiti, jako oko, sklem milosti Boží
zvíry' plynoucí, tak jak oto prosí prorok,
řka: Otevři mi oči mé, abych viděl divné
věci ze zákona tvého. (Žalm 18, 18).

Rozum a víra jsou dary jednoho
a téhož Boha a Stvořitele našeho, ne
mohou si tedy vzájemně odporovati.
Rozum právě užívaný není—a nemůže
býti proti víře, naopak, pravá víra nikdy
nesmí a nemůže Odporovati poznatkům
pravého rozumu. Doplňují se. Kam rozum
náš dostihnouti. nemůže k věcem nad
přirozeným, týkajícím se duše a její spásy
na věčnosti, tam pomáhá mu víra. Zje
vení Boží podporuje a doplňuje zjevení
nám podávané rozumem. Jeví-lí se někde
snad rozpor mezi poznáním rozumu
a vírou pravou Kristem hlásanou, tu
hledati dlužno příčinu v nedostatečném
poznání našem, nebo v nějaké chybě
úsudku našeho, která se zajisté obe
zřetným pátráním najde a zase na světlo
vyjde úplná shoda rozumu s vírou.
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Ovšem jsou věci nad rozum náš pový
šené, které chápati dobře nemůže, jsou
to tajemství sv. víry, avšak nejsou ni
kterak proti rozumu. Vždyťnepoznává
rozum lidský ani všech věcí kolem nás
jsoucích, nepoznává ani všech sil pří
rodních, ač účinky jejich vidí, kterak by
tedy mohl poznávati a vyzpytovati dobře
vše, co nadpřirozené a božské jest. Zde
má víra, zjevení, učení Boží své pole

a víře-Boží se může člověk s jistotou
oddati, neboť není v Bohu ani klamu
ani šalby. Děkujme tedy Bohu, že se
nad člověkem smilovati ráčil a když byl
jeho rozum hříchem poklesl a seslábl,
že mu poskytl jasný pramem poznání,
sv. víru a prosme s prorokem: i dejž mi
Pane rozum & zkoumati budu zá on
tvůj, a ostříhati ho budu celým srdcem
svým. (Žalm 118, 43). B.I—Iendl&%

Srdce Ježíšovo, schránka spravedlnosti a lásky.
Rozjímá Dr. Bud. Zhdnčl.

nadšených voláních, jimiž po
zdravujeme v litaniích Nejsv.
Srdce Pána Ježíše, následuje
po čestném jméně Srdce
Ježíšova »výheň láskou pla—
noucí <<název »Srdce Ježíšovo,

schránka'spravedlnosti a láskya; v prvnim
představují se nám všechna dobrodiní
a důkazy lásky, jež nám v životě a smrti
své podalo Nejsvětější Srdce-Ježíšovo,
v druhém předvádí se nám jako nej—
krásnější ideal pravé lásky k bližnímu,
která má svůj čistý pramen Vkřesťanské
spravedlnosti.

»Dávejte každému, což jeho jestx,
tato slova apoštolská (Řím. 13, 7) jsou
hlavní zásadou křesťanské Spravedlnosti.
Nejsv. Srdce Ježíšovo nebylo ničím náin
bídným tvorům zavázáno a přece se nám
darovalo zcela; pro nás žilo po třiatřicet
let, každý tlukot jeho byl věnován našemu
blahu, pro nás trpělo, umřelo na kříži
ba i po smrti kopím prohnáno a otevřeno
jest, aby nám ukázalo nesmírnou plnost
lásky své. Učinivšivše pro nás, darovavši
nám vše co mělo, žádá láskyplné Srdce
toto pouze, abychom dle. křesťanské
spravedlnosti milovali bližní své. Jak
překrásně vyslovilo Srdce toto pře
dobrotivé tuto svou nejvnitrnějsí touhu
v dojemné parabole o milosrdnéml) Sa—
maritánu (Lukáš 10, 23—37)?

Proto toužíce, aby chladná srdce

q '

“VU—.

naše byla prodchnuta pravou láskou
') Evangelium na neděli XII. po svatém

Duchu.

k bližnímu, jež základ svůj má na kře
sťanské spravedlosti, budeme dle podo
benství o milosrdném Samaritánovíroz
jimati:

I. Láska neprýštici z křesťanské spra
vedlnosti není láskou, nýbrž jen falešnou
moderní humanitou.

II. Láska zbudovaná na křesťanské
spravedlivosti jest jedinou pravou kře
sťanskou láskou k bližnímu.

Nejsvětější Srdce Pána Ježíše, nevy
vážitelná studnice věčné lásky, dej nám,
abychom vždy věrně řídili se dle Tvých
vnuknutí, následovali Tvých ctností, dle
Tvých přikázání myslili, mluvili, jednali
a živí byli. Láskyplné Srdce Pána Ježíše,
jež jsi se obětovalo pro _spásu lidstva
na kříži svému nebeskému Otci a obětuješ
se každodenně na oltáři, dej, ať i v srdci
našem vzplane čistá oběť lásky k bliž—
nímu, zapálená na svaté výhni lásky
plného Srdce Tvého. Nejsv. Srdce Pána
Ježíše, smiluj se nad námi!

I.

Cestující ubirající se z Jerusalema
k východu, ocitá se ve strohé poušti.
Ze všech stran tyčí se proti němu na—
rudlé špičaté s ostrými fantastickými
hroty, aneb uzavírají obzor popelavé
oblé pahorky podobné velkým krtincůni,
mezi nimi táhnou se hluboké strže a
a kamenité prorvy, prosté vší zelené,
bez travičky, bez keře, beze stromu. A
na hrozné tyto spousty sálá jasné slunce
východní ohnivými svými paprsky! Ubohý
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pocestný, jemuž jest se bráti smutnou
a liduprázdnou touto krajinou! Dopodnes
ukazuje se asi uprostřed cesty divoké,
hrůzyplné údolí, jež zovou žlebem krva
vym; byvala tam před věky nedobytné.
peleš lotrů, kteří z ní přepadali nic zlého
netušící pocestné, obralije do posledního
haléře, zabíjeli beze všeho milosrdenství,
nechávajíce mrtvá těla za pokrm krve
žíznivym hyenám a na pospas lačny'm
supům. »Krajinou lou bral se<<— tak vy
pravuje božsky Spasitel (Lukáš 10,
23—37) -— »pocestny z Jerusaléma do
Jerieha; snad nesl věci cennější, snad
byl jen chuďas ubohy'. Lupiči číhajici
namístě opuštěném, přepadli ho a oloupili
o vše, co měl. Snad kladl zmužile odpor,
nemohl však přesile odolati; krváceje
z četných ran, klesl polomrtev k zemi,
zlosynové však nic se o něj nestarajíce,
odešli, nechavše ho napolo mrtvého ležeti.

Těžce poraněn ležel ubožák ve vlastní
krvi nedaleko cesty; jak asi bylo mu
u srdce? Dalek od příbytků lidskych
trápil se v bolestech svy'ch, “slunce ne
ustále výš a výše vystupovalo a rozlévalo
teplé paprsky své po okolním kamení,
bolesti ubožákovy se vzmáhaly, trápila
ho palčivá žízeň, síly ho opouštěly,
život se pomalu vytrácel... Snad ná
sledkem ztráty krve pozbyl vědomí a
soustrastné temnoty obestřely mysl jeho.

Jak krutého zločinu dopustili se
nemilosrdní zlosynové na ubohém cestu
jíclm! Obrat-še ho o vše co měl, nechali
ho těžce zraněného ležeti, až by vy
krvácel! Běželoť jim o peníze a majetek
jeho, zaslepeni pouze hříšnou žádostí
tou, odložili všechno lidské myšlení a
cítění. Nelidové ti jsou smutným obrazem
sobce, který nedbá ničeho, než svého
prospěchu a kráčí třeba přes mrtvoly
svy'ch blížních za ctižádostivym svým
cílem. A přece opovažují se mnohdy
zastirati lidé ti černé plány své pod
pláštěm moderni humanity, jež pry ne
ruši práva silnějšího!

Než pokračujme v podobenství! Ce
stou ubírají se dva mužové, napřed kráčí
kněz a nedlouho po něm míjí osudné
misto levita. Žádný z nich nemohl pře
hlédnouti místa, kde se neštěstí stalo,
neboť bylo u cesty a zraněny' ubožák
ležel tam ve vlastní krvi. Oba slyšeli
jeho nářek a smutné vzdychání, snad

prosil je sám o pomoc a přispění, anebo
nemoha již pro slabost mluviti, obracel
k nim ztrhaně zkrvácené oči své, prose
němě o smilováni. Uzřeli ho, jistě v srdci
ho také politovali. neboť zející rány jeho
azuboženy stav budili v-každémsoustrast,
kdo nevyhostil ještě ze sebe všeho lidského
citu. Ale ubožákovi nepřispěli, ny'brž ne—
chavše ho ležeti, šli dále. »Uzřeli ho a
pominulix, praví Písmo sv. (Luk. 10, 33)

Oba mimojdoucí, kteří zůstali při
pouhém soucitu, jsou obrazem lidí, ří
dících se pouze zákonem humanity čili
lidskosti. Rozumíme pod slovem »huma—
nita čili lidskostc lásku čistě přirozenou,
která nutká nás milovati i ostatní lidi
pro jejich přirOZenépřednosti, jak nařizuje
rozum. Humanitá není sice sama o sobě
špatnou, ba přivádí mnohé ke šlechetny'm
projevům lásky, ale přece nikdy nemůže
nadehnouti k vybornym skutkům, jako
láska křesťanská, a nadpřirozená; nenit
základem jej ím spravedlnost, nýbrž jakási
sobeckost, ovšem zrakům nedosti pro
zíravym poněkud zastřená. Přirozeny'
soucit k neštastníku, ktery je vrozen
každému člověku se srdcem v těle, ne
pohne vždy člověka ke skutkům mile-
srdenství; nebot silnějším než soucit
s bližním je v srdci lidském samoláska;
lidé, kteří pouhou lidskost mají řiditkem
svych skutkův, udělí ubožákovi almužnu
pouze ze svého přebytku, ale nikdy ne
nenapadnejím, aby činíce si újmu, konali
dobré skutky, dary jejich mají účelem
činiti dobře jen tělu, odnášejí se jen
k pozemskému blahu, zapomínají p're—
často na nesmrtelnou duši. nad níž přece
člověknemá statku drahocenějšiho. Ovšem
na slova nejsou stoupenci humanity ni
kterak skoupí, nybrž umějí se výborně
oháněti různymi frázemi.

Rozdil lásky přirozené a nadpřirozené
k bližnímu nejlépe objasni nám následující
dvě události.

V dějinách starověku řeckého vy
pravuje se o mudrci Diogenovi, ktery
proslavilsesvouprostotouajednoduchostí,
neklada.na život, žádných. zvláštních ná
roků, jsa s málem spokojen a bydle v sudě.
Jednoho dne navštívil ho ve zvláštním
tomto příbytku slavny král Alexander
a vyzval ho, aby si vyprostil nějakou
milost. Diogenés:»Nežádámodtebeničeho,
než abys mně odstoupil ze stínu,<.<
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Ku křesťanskému poustevníku .sv.
Nilovi, který proslul v X. století kře
sťanském svou láskou k evandčlickě
chudobě, přišel zase jednou mocný a
slavný král a císař římský Otto III. a
pravil: »Žádej, co chceš, považuji tě za
syna svého, dám ti s radostí vše, čeho
si přeješ.<<Sv. Nilus odpověděl: ».Jediné,

filosofa. Ale čím je tato ve starověku
tak vychválená odpověď, proti slovům
sv. Nila? Bledne před ní jako bídně
lidske světélko proti zářícímu ohni sluneč
nímu! Málo sice žádal Diogenés od
Alexandra, ale žádal přec jen to, co
bylo příjemno jemu a jeho tělu; kře—
sťanský poustevník nežádá však ničeho

oč tě prosím, je, abýs pečoval o spásu
své nesmrtelné duše; neboť, ačkoliv jsi
císařem, přece máš jednou umříti &klásti
účtýla .

Nad odpovědí pohanského mudrce
užasnul prý mocný světavládce Alexander
tak, že by si byl skoro přál, aby mohl
úlohu svou zaměniti s úlohou prostého

pro sebe, nýbrž mýslí jen na věčné
blaho svého bližního. Sobeckost, poží
vavost, opovrhování bližním zračí se
v žádosti pohanského mudrce, kdežto ze
slov křestťanského poustevníka mluví
úplné sebezapření a upřímná láska kře
sfanská. Pohled'me jen do světa kolem
sebe, jak \'ýpadá ta v'ýchválená humanita
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čili lidskost! Požádá-li někoho o něco
nějaký vznešený pán, pokládá si každý
za velikou čest, může-li a smí—li mu po—
sloužiti, užívá při tom ještě nejponíže
nějších, až mnohdy odporných slov. A
přijde-li za několik chvílí opravdu mrzák
ačlověk potřebný, tuť zkrátka odsekne:
»Naděl vám Pán Bůh!<<— Potřebuje-li
něčeho vysoce postavený, tuf se mu do
stává pomoci se všech stran, že hojnou
vezme cdplatu a chuďasa se zbaví každý
rád. — Stanou se živelní pohromy, snad
povodně, úřady vydají prohlášení, aby
kdo může neodepřel ruky pomocné, ve

řejné listy otiskují seznamy dárcův a
proto, že může dostati nějakého vy
znamenání, či že jméno jeho se uveřejní
v denních listech, stane se mnohý člověk
dobrodincem; při nejmenším mluvívá se
o tom všude alespoň dva nebo tři dny.
— Ve prospěch chudiny prodávají se
ve velikých městech různé předměty,
k témuž cíli přislíbí spolupůsobiti paní
a dcery z nejvznešenějších kruhů spo
lečenských. Vystrojí se nejnádhernějším
způsobem a vydrží to doopravdy za stoly,
na nichž se předměty prodávají, od rána
do poledne, od poledne do večera, a
proč? Je to zábava, kteráž velmi rychle
ukracuje dlouhou chvíli. A potom všude
těch očí, kteréž na nich utkvívají, co
potom všude chvály a rozletí se to do
celého světa! Ale kdyby tak v tichu pro
daly ten svůj vlastní šperk, když chtějí
pomoci, oč, že by více pomohly a pro
spělyxf) Ovšem by to pak zůstalo tajno,
a toho není humanita přítelem!

Zidovský kněz a levita byli dojati
neštěstím oloupeného ubožáka, snad islza
soustrasti vloudila se jim do oka, ale
dále se o něj nestarali, vždyť je nikdo
při tom nepřistihnul! Podobně přemnozí
stoupenci humanity libují si v krásných
slovech, soustrastuých projevech, ale zda
pomůže se tím chuďasům, když se jen
o lásce nadšeně mluví a přednáší?

II

Krásným vzorem pravé křesťanské
'lásky k bližnímu, jak je dle Srdce Ježíšova,
poněvadž plyne zkřestanské spravedlnosti,
je milosrdný Samaritán. Cesta vedla ho
kolem místa, kde ležel ubožák oloupený

2) Srovnej Třebízský, Pravdou k životu III.

o všechen svůj majetek, polomrtev; sotva
ho uzřel, umínil si pomoci. Rychle se
stoupil se svého zvířete, pečlivěprohlédnul
jeho rány a vida takovou krutost, hnut
jest v hloubí srdce. Přemýšlel proto, jak
by ubožáku mohl pomoci, aneb alespoň
uleviti v bolestech. Tu napadlo mu, že
vzal sebou olej a víno; měl to sice ku
své potřebě, ale vida bědu a bolesti
zraněného, nemyslil na sebe, nýbrž jen
jak by zmírnil jeho bolesti. Proto nalil
oleje a vína, aby palčivost znírnil a za
bránil jitření, a vymil rány. Pak zavázal
je, pozvedl vysíleného na zvíře své, vedl
ho zvolna k nejbližší hospodě, tam po
staral se mu o pohodlné lože, bděl sám
u něho, poručil, aby se o něho starali,
zaplatil všechny útraty, požádal hospo
dáře, aby bedlivě se o něho staral,
slíbiv, že při návratu všechno zaplatí.
Hle, jak krásný to příklad pravé lásky
křesťanské!

Láska ta plynula z křesťanské spra.
vedlnosti, jsouc všeobecnou, nezištnou,
účinnou. Dlevšehobyl oloupený národností
žid, Samaritán, na něžžidé velmi'nevražili,
nedbaje toho, ujímá se ho přece. Jestiť
pravá láska jako slunce; kamkoliv d'o—
padnou jeho paprsky, je světlo a. teplo.
rovněž pravá láska nečiní rozdílu v lidech;
Láska jeho byla nezištnou; ujalť se zra
něného, nepomýšleje na žádnou odměnu.
Ba jak snadno mohlo mu z dobročinnosti
jeho pojíti nějaké neštěstí! Kdyby byl
ubožák polomrtvý v rukou jeho dokonal,
než by se mu bylo podařilo dopraviti
ho do hospody, kdyby byly krajané jeho
židé zastihli Samaritána uzraněné mrtvoly,
jistě by nikoho jiného nepovažovali za
vraha, než nenáviděného Samaritána!
Ale na to vše nepomýšlí šlechetný muž,
nýbrž bez dlouhého otálení a uvažování
zavazuje .krvácející jeho rány, vede ho
opatrně na místo bezpečné a stará se
o něj, až se uzdraví. Jestiť pravá láska
účinná.

Jak vzácný tu soulad mezi zkutkem
a citem! Sotva uslyšel bolestný ston
zraněného, a spatřil krvácející rány,
hned přistupuje k němu; nenaříká, ne
lituje zbytečně, nýbrž hned jedná. Nečítá,
co to bude státi, neuvažuje, jaké po
vstanou nepříjemosti, nýbrž jedná hned
a počav dobré dílo, přivádíje ku šťastnému
konci. Jen nerad loučí se druhého dne
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s raněným, ale než se rozloučí, klade
hospodáři na srdce: »Měj o něl péči a
cožkoliv vynaložíš, já když se vrátím,
zaplatím toběc (Lukáš 10, 35). '

Slovy těmito končí podobenství!
Rádi bychom však slyšeli ještě dále,
jakého výsledku dočekal se Samaritán.
Čtenář rád by se dovědél, jakse raněný
pozdravil a úplně zotavil, jak děkoval
se slzami v očích svému dobrodinci, jak
jeho domácí všichni zarmoucení nad
dlouhou neobvyklou nepřítomnosti s ra
dosti ho pozdravuji a vítají návrátivšiho '
se. Ale Božský Spasitel nepravi nic dále.
Nemělť Samaritán čekati odměny za svůj
šlechetný skutek zde na světě, nýbrž jí
dostali na věčnosti. Rovněž nemá nás
pobádati k lásce k bližnímu odměna
vezdejší, nýbrž důvěra v Boha a odplatu
na věčnosti.

Pravou křesťanskou láskou k bliž
nímu, jak žádá ji po nás nejsv. Srdce
Ježíšovo, měl patron náš a dědic vlasti
sv. Václav. Byl národu svému nejen kní
žetem,.nýbrž také apoštolem; všude po
celé zemi__stavěl chrámy a povolával
kněze, aby národ vyučovali ve spasné
víře křesťanské; .ano sám nejedenkrát
poučoval lid ve víře, aby poznal pravdu
a dal se pokříti.,Pečuje o nesmrtelné
duše, nezapomínal však sv. Václav také
na chudáky tělesně strádající. Staré le
gendy vyprávějí o něm, kterak nedbaje
vánic a nepohod, nosil chudým dříví a
pokrm, aby v zimě nezahynuli. Hle toť
pravá křesťanská láska k bližním ply
noucí z křesťanské spravedlnosti! Kéž
by i srdce naše byla takovou láskou
naplněna „:

Závěr.

V poslední prusko-rakouské válce
zuřila hrozná nakažlivá nemoc, cho
lera, ve vojsku pruském. Do jedné naší
dědiny přitáhl prapor pruský-, sotva však
rozešli se po statcích, již onemocnělo
jich několik, mezi nimi také katolík
Polák a ten prosil o kněze. Kněz šel
bez meškání, aby konal posvatný obřad,
ale sám večera se nedočkal. A na pohřeb
jeho sešlo se veškeré pruské vojsko
z okolí, hřimáni děl protestantských vojsk
& rachot ručnic pluků krále Luterána
zněl nad hrobem kněze katolického. Po
pohřbu jenerál přistoupiv k duchovním

shromáždivšim se vyprovoditi poslední
cestou druha 'mladeho, pravil k nim
chvějícím se hlasemz- »Jsem protestant,
ale církve vaší vážiti si budu již proto,
že sluhové její vykonávají službu Sama
ritánů milosrdných ne pouze tělu, ale
i duši lidské s nebezpečím vlastniho
života.a3)

Koho nepřipomenul by výjev tento
na první křesťany, o nichž pohané i ne
přátelé významně říkali: »Pohleďte, kte
rak se milujila (Skutky apošt.) Jak
smutně změnily se od dob těch časy!

Mnoho mluví se sice nyní o lásce,
humanitě, lidskosti, ale kterak je bez
lásky nynější svět! Velebí se pokrok
kultury, staví se nám před oči množství
zákonů a péče o chudé, zákonů pod—
půrných, úrazových, starobných, inva
lidních, ochranných. Bismark to nazval
kdysi praktickým křesťanstvím se strany
státu.4) Jsou to však vskutku velečiny
lásky? Nejsou! Zákonů těch nediktovala
láska, nýbrž nutnost, trpká nouze. Když
poměru člověka ke člověku neupravo
vala láska, křesťanská povinnost, tu musil
do věcí zasáhnouti stát. Teprve, když
lidstvo Boha sesadilo, začíná se od státu
křesťanství provozovati. Nesmíme jistě
zákonů těch tupiti, jsouť dobré, ale listem
slávy a láský v dějinách naší doby ne
jsou. Nyni musí státní zákon nahražovati
zákon Boží a policejní stát svědomí.

Ač je dnes neláska a sobectví, bez
ohledný boi o existenci příznakem naší
doby, přeci ještě láska ze země nezmizela.
U lůžka nemocného v chýši stojí milo
srdná setra, stoji jich tisice tisícův.
Moderní filosof vidi to, podivuje Se, ale
nechápe. Tito andělé lásky ujímaji se
též ubohých idiotů, mrzáčků, sirotků a
tvorů nejopuštěnějšich. Kde jest pravá
křesťanská víra, tam jest i pravá kře
sťanská láska. jak krásným byl by
svět, kdyby rozšířila se v něm pravá
křesťanská láska! Jsouc nyní údolím
slzavým, zemí plnou trampot a neštěstí,
stala by se odleskem ráje, v němž by
láska vespolná všechny spojovala. Vý
borným prostředkem na povzbuzení této
lásky je pobožnost k nejsv. Srdci Páně,
neboť rozšíření úcty této ponecháno

3) Třebízský, Pravda !: životu III.
') Sr. .Řeč hraběte Gallena na sjezdu katolickém

v Ersenu dne 22. srpna 1906.
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nevyzpytatelnou _Božskou Prozřetelností
až na časy naše, aby chladná srdce
pokolení nynějšího byla rozplameněna
nadpřirozenou láskou. Vzývejme proto
nábožně Srdce Ježíšovo, prosíce ho
o dar křesťanské lásky, snažme se taký
pilně pobožnost k nejsvětějšímu Srdci
také rozšiřovati, konejme hodně skutky
lásky z pravého úmyslu na Jeho čest.
Neboť budeme-li se ujímati zde na světě

ubohých, opuštěných, chudých, konajicc
na nich skutky tělesného i duchovního
milosrdenství, pak bude nám i Srdce
Ježíšovo, sehrána spravedlnosti a lásky,
milosrdným, až souditi nás bude ze
života celého. »Blahoslavcný, kterýž nad
nuzným &chudým rozpomíná se; v den
zlý vysvobodí jej Hospodin, sešle po
moc jemu na loži bolesti jeho. <<(Žalm
40, 2

&%
Pravda a Nenávist.

Matka „Pravda“ krásně, sličně
mezi lidmi světem chodí;
ne však ona ustavičně
krásné, sličné dcery rodí.

„Dravdu“ zovou svoji máti
přemnohé sic krasavice
však též matkou "Pravdu" zváti
smí i jedna ohyzdnice.

Ta dceř plná ohyzdností
„Nenávist si jméno nese;
od ní mnoho ukrutností l
sličná „Dravda“ často snese.

V bláto často „Dravcla" bývá
„Nenávistí" zašlapána;
krásy své však nepozbývá,
kteráž jest jí Bohem dána.

„Nenávist“ však kdyby v larvu
oblékla se sebe krasší,
ohyzdnou mít bude barvu;
a to její barva — straší! Fr. Vrátil.

ští ští šít

Má útěcha.
Nebeský tatíček,
Matička milá,
k potěše, k radosti
v světě mi zbyla.

Když ráno, v poledne,
večer se zvoní,
hlava má k modlitbě
níže se kloní.

Vyslyš mě tatičku
v nebeské výši,
at se mé srdéčko
na chvíli ztiší.

Vyslyš mě matičko,
vyslyš mé lkání,
do duše znavené
vlej požehnání.

(9%www
.g...

Tak volám každý den
ku svaté Panně,
by orodovala
v nebíčku za mně.

Vyslyší Matička
prosby mé jistě,
neboť je ztrápených
všech útočiště.

Vyslyší v nebesích
Dán Bůh mé lkáni,
když před Ním v důvěře
duše se sklání.

Nebeský tatíček,
Matička milá,
k potěše v bolech svých
v světě mi zbyla!

A. ." Kadlddkovuf.Tum
c—s—
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Jubilejní pouť Moravanů do Říma roku 1908.
Popisuje K. Balík, děkan v Černovicích. (Č. d.)

I') ne 14. října odpoledne vyjelijsme ve 3 hodiny 2 hOSpice
sv. Marty, abychom pekračovali

v návštěvě odpustkových kostelů.
Prvním cílem této naší pouti byl

kostel »S. Maria Maggiore“ (P. M. Větší),
nazvaný tak proto, poněvadž jest nej
větším mariánským kostelem římským.
Jinak jmenuje se také kostel »P. M.
u Jesliček<<,poněvadž v něm pod hlavním
oltářem uloženy jsou zbytky jesliček,
v nichž náš Spasitel v Betlémě byl uložen.
Poutníci mohou na své vlastní oči spatřiti
tuto drahocennou, v nádherné skřínce
uschovanou památku. Kostel tento má
konečně ještě třetí jméno »P. M. Sněžnáe.
Kdo zná původ tohoto kostela, snadno
i příčinu tohoto pojmenování si vysyětlí.
Začátkem čtvrtého století žil v Rímé
bohatý šlechtic Jan. Neměl dítek a značný
svůj majetek odkázal Panně Marii. Chtěl
jí vystavěti kostel. V noci ze dne 4. na
5. Srpna r. 352 pravila mu Nejčistší
Panna ve snách: »Vystaviš mi kostel
na pahorku římském, který bude zítra
pokryt sněhem<<. Týž sen měla i jeho
manželka a papež Liberiuvs. Ráno dne
5. srpna spatřili obyvatelé Ríma nezvyklé
divadlo: Pahorek Eskvilín pokryt byl
sněhem. Seběhlo se obyvatelstvo, aby
spatřilo zázrak, přišel i šlechtic Jan se
svojí manželkou a papež Liberius v četněm
průvodu duchovenstva. Místo, kde měl
býti kostel vystavěn, sněhovým zázrakem
bylo označeno. Brzy začalo se i se stavbou
a následujícího roku byl kostel již po
svěcen. Není divu, že mu lid římský
dal jméno kostel »Panny Marie Sněžně<<
a že zvláště 5. srpna každého roku ko
nala se v něm zvláštní slavnost.

Po prostorných schodech vystupovali
jsme ku hlavnímu vchodu. Mohutné prů
čelí nás vítalo. .

Vešli jsme dovnitř. Nádhera tohoto
kostela jest neobyčejná. Vše leskne še
čistotou, zlatem, drahokamy, mramorem
a nádhernými mosaikovými obrazy. Třicet
šest drahocenných, bělostnýeh, _mramo
rových sloupů dělí vnitřek na tři lodě,
z nichž prostřední jest nejprostornější.
Podlaha leskne se mramorem. Strop

Škola B. s. P. 1909.

jest bohatě vykládaný zlatem. Krištof
Kolumbus, objevitel Ameriky, poslal
svému králi zlato z nově objeveného
dilu světava král španělský poslal dar
tento do Ríma, aby jím vyzdoben byl
kóstel Panny Marie Sněžné.

Na stěnách jsou vzácné obrazy zná—
zorňující různé výjevy ze života Panny
Marie. Tak zvláště zaujal naši pozornost
obraz znázorňující sněm efezský, kde
prohlášeno za článek víry, že Maria Panna
může a má zvána býti Bohorodičkou,
obraz představující papeže Liberia, kterak
kreslí ve sněhu plán budoucího chrámu a j.

Prohlédli jsme si důkladně celý
kostel a v kapli Nesvětější Svátosti se
pomodlili.

Pro nás Čechy jest chrám tento
zvláště tím památný, že v něm dle sta
rého podání naši sv. apoštolové slovanští
sv. Cyrill a Methoděj konali před pa
pežem a římským kněžstvem slavnou
bohoslužbu v jazyku slovanském, aby
papež na vlastní oči mohl posouditi její
cenu a krásu. Papež přesvědčil se na
vlastní oči 0 kráse liturgie slovanské,
potvrdil ji a schválil.

Vyšli jsme z kostela Pozornost naši
.upoutal vysoký sloup z bílého mramoru
stojíci před kostelním průčelím. Na něm
četli jsme tento nápis: »Ohnivý sloup
svítit na cestu spravedlivým, aby v noci
mohli kráčeti pouští ; tak bezpečně vede
nás tato cesta k jasným hradům, anat
Panna ukazuje stezku s nebes vy'šea.
Zajisté velmi případně se tím naznačuje,
za kterým vzorem máme se ubírati,
chceme-li dojíti zaslíbené země.

Odtud jeli jsme na návštěvu jiného,
velmi památného, kostela sv. Jana v La
teraně. Ina náměstí před tímto kostelem
stojí sloup 48 m vysoký, jenž již před
třemi tisíci lety stával „VEgyptě a jenž za
císaře Konstantina do Ríina převezen byl.

Kostel sám nese jméno staré šlech—
tické rodiny římské. Rodina tato, příjmím
»I,ateranus<<, měla zde svůj palác, jenž
dědictvím přešel v majetek císaře Kon
stantina. Zbožný tento panovník daroval
nádherný palác ten papeži sv. Silvestrovi,
jenž přeměnil jeho část v kostel. Císař

20
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Konstantin sám snesl sem takové bo
hatství, že kostel dostal název »basi
lika zlatáa.

Nad jeho vchodem čteme nápis:
»Veleposvátný chrám Lateránsky', všech
chrámů v městě a na celém světě matka
a hlava.a

Vejdeme-li dovnitř, oslněni jsme
nádherou a zdá se nám, že nejsme hodni
jíti dále. Prostranný kostel jest plný
umění malířského, zlatnického, kame
nického a řezbářského. Strop jest bohatě
vyřezávaný a vyzlacený, podlaha drahými
kameny dlážděna. Mramorové sloupořadí
dělí kostel na pět lodí. Krásné obrazy
na stěnách znázorňují různé předobrazy
ve Starém Zákoně a jejich vyplnění
v Zákoně Novém. U 12 sloupů jest 12 vý
klenků, vnichž jsou sochy 12 apoštolů.
Nad každou sochou vznáší se odznak
Ducha sv. — bílá holubice s ratolesti
v zobáčku.

Hlavní památností tohoto kostela
jest stůl, na němž náš Spasitel v Jeru—
salemě ustanovil nejsvětější Svátost.
Kromě toho jest zde i obětní stůl dře
věný, na němž sv. Petr mši sv. sloužil
a jejž papež Silvestr z katakomb vynesl.
Jest zasazen v prostém oltáři, u něhož
jedině papež mši sv. sloužiti smí.

Kostel sv. Jana (Křtitele) jest farním
kostelem sv. Otce. Zde konají se také
všecka hlavně'ší svěcení.

Pro nás („echyjest kostel tento tím
posvátný, že v něm dne 19. března
1729 prohlášen byl za svatého sv. Jan
Nepomucký.

V kostele tomto mezi množstvím
ostatků svatých chovají se také lebky
sv. Petra a sv. Pavla, jež jsou uschovány
nad oltářem papežským v nádherné mra—
morové skřínce a na bílou sobotu av úterý
prosebných dnů se k veřejnému uctíváni
vystavují.

Před kaplí nejsv. Svátosti vlaje
prapor krále Jana Sobieského, slavného
vítěze nad Turky. Král tento si přál,
aby jeho prapor byl zavěšen na klenbu
prvního kostela na světě.

Vyšedše z kostela, navštívili a pro
hlédli jsme si i »baptisteriumc (křestní
kapli), kterou císař Konstantin těsně
vedle kostela vystavěti dál. V kapli této
bylo v prvních stoletích tisíce věřících
pokřtěno.

Nedaleko kostela sv. Jana v Lateráně
stojí »Svaté schodya. .Jsou to schody z bi
lého mramoru z domu Pilátova z Jeru—
salema do Ríma přenesené. Po nich
Kristus Pán po bičování veden byl na
balkon a lidu ukázán. Císařovna sv. He
lena dala je roku 326 do Ríma převézti
a Klement XII. ořechovým dřevem ob
ložiti, aby tím spíše uchovány byly.
Věřící po těchto schodech nechodí, nýbrž
modlíce se po kolenou, po nich postu
pují a vedlejšími schody sestupují, když
až na dvacátý osmý schod se domodlili.

V Římě jest 364 kostelů. Nejpa—
mátnější z nich jsou čtyři.Kostel sv. Petra
ve Vatikáně, sv. Pavla za branou, sv.
Jana v Lateráně a Panny Marie Větší.
Tyto čtyři kostely mají t. zv. »Svatou
bránua, která se otvírá jenom v době
milostivého léta. Jinak jest stále úplně
zavřena. Tyto čtyři kostely jmenuji se
též »basiliky velkée. Kromě nich ještě
devět památných kostelů římských jme
nuje se »basiliky menšíc. Kromě těchto
kostelů i některým kostelům světa kře
st'anského propůjčen titul »basil_ika<<,jako
na př. poutnímu kostelu v Lourdech ve
Francii, poutnímu kostelu na sv. Hoře
v Čechách aj. S výsadou touto spojeny
i některé duchovní výhody. _

Popisovati každý kostel zvlášť,vedlo
by příliš daleko. Mnohé z nich jsou
velmi nádherné. Co se týče množství
a „krásy kostelů, žádné město světa
k Rímu ani přirovnáno býti nemůže.
Kostely jsou udržovány ve vzorné čistotě
a jsou dopoledne i odpoledne otevřeny
a přístupny. Mnohý kostel jest celou
sbírkou nádherných maleb, klenotů, řezeb
a různých okras, jsou drahocennou obra
zárnou a klenotnicí zároveň.

Kostely nemají lavic po způsobu
našem. Lesklá, mnohdy velmi vkusně mra
morem vykládaná, podlaha jest prázdná.
což celkový dojem jenom zvyšuje. Jenom
v některé prostranní kapli bývaji těsně
vedle Sebe postavené, nebo na hromadě
narovnané nízké židle, jichž možno po
užiti. Když začne mše sv., vezme si vě
řící, který chce, židličku, buď si na ní
sedne, nebo vedle ní klekne, lokty se
o ni opíraje. Tak trvají věřící v po
božnosti obrácení k oltáři, u něhož se
právě mše sv. slouží. Když jest po mši
sv., buď stoličku odnesou na dřívější
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její místo a odcházejí z kostela, nebo
pozorují-li, že jest u jiného oltáře jiná
mše sv., vezmou stoličku a jdou k oltáři
tomu blíže & Opět směrem k němu se
obrátí. Mnozí také židle prostě nechávají
v kostele na podlaze a- odejdou.

Jakmile ráno jsou mše sv. odslou
ženy, přijdou sluhové, seberou židle na
podlaze, snesou je zase na jedno místo,
podlahu poháží mokrými pilinami a celý
kostel důkladně zametou. Potom všechny
oltáře a obrazy opráší a očistí, takže
se vše jenom leskne čistotou.

Aby větrem do kostela nebyl na
nesen prach s ulic, bývá hlavní vchod
kostela pravidelně uzavřen. Před hlavním
vchodem bývá předsíň & z té předsíně
vedou vchody na pravo &na levo. Těmi
se vchází. Kromě toho ještě tyto vchody
uzavřeny jsou zvláštními rohožemi, jež
jsou nahoře upevněny. Kdo vchází, musí
rohož zdvihnouti a teprve může projití.
Když prošel, rohož pustí, a ta celý vchod
opět uzavře, takže v kostele není průvanu
a nenapráší se tam.

V každém větším kostele jest stále
pohyblivé vysoké lešení na kolečkách,
které se může na různá místa posunoutí.
Kde jest čeho zapotřebí, ihned se vše
opravuje. O kostelu sv. Petra ve Vatíkáně
se ku př. říkává, že jest za každých
25 let nový. _

Kostely římské nemají také hlavních
oltářů dle našeho způsobu. Hlavním
oltářem jest t. zv. »konfesse<< (náhrobek
některého svatého) umístěný asi tak na
místě, kde dle našeho způsobu by se
stýkal presbytář s kostelní lodí.

Velebná Svátost jest vždy v některé
postranní kaplí. Je-lí třeba Velebnou
Svátost přenésti k jinému oltáři, nese
ji kněz pod zvláštním, drahocenným,
velikým deštníkem, který některý z pří
sluhujících nad ním drží.

Kazatelny někde vůbec není a někde
jsou zase dvě. V některých kostelích
se vůbec nekáže a někde opět v jednom
kostele současně jsou dva kněží, každý
na jiné kazatelně a jeden druhého se
dotazuje na články víry. Vedou jakýsi
náboženský rozhovor &věřící je poslou—
chají. Učel ovšem jest, aby věřícíz tohoto
rozhovoru sami poučeni byli. Poněvadž
kostely ' ou velké a v nich bývají mo
hutná sl ořadí a množství kaplí, takže

kazateli těžko by bylo rozuměti, stojí na
kazatelně kříž, a směr, kam jest Kristus
Pán na kříži obrácený, zachová i ka
zatel, nebot už předem jest vyzkoušeno,
že tím směrem má státi &mluviti, mají—li
posluchači slovům jeho rozuměti.

Z kostelů, _jež jsme navštívili za
svého pobytu v Rímě, zvláště jmenovati
sluší kostel sv. Kříže Jerusalemského,
kdež se chová pravý Kristův kříž, kostel
sv. Vavřince, v němž jest kaple sv. Jana
Nepomuckého s' krásnými obrazy Ho
lárkovými, nádherný kostel Al Gesú,
veliký kostel Panny Marie Andělské,
upravený ze zbytků lázni Diokleciánových,
kostel sv. Petra v okovech, v němž se
chovají pouta tohoto sv. apoštola, malý,
ale bohatě zdobený kostel Panny Marie
Vitězné_a j.

V Rímě jest i veliký počet kněžstva
— odhaduje se na 5000. _

Nejdůležitější ovšem osobou ljíma
jest náměstek Kristův Svatý Otec. V Rimě
bydlí i italští králi, ale po králi se zde
nikdo neptá, zraky všech obracejí se
k Vatikánu.

Rím rozkládá se malebně na sedmi
pahOrcich. Reka Tibera protéká městem.
Několik mostů spojuje její břehy. Město
samo čítá přes 500.000 obyvatel. Jest
cizinci velmí hojně navštěvováno.

(P. d.)

Missionář.

Casto, co nám snad
přetěžkým zdá se,
duhou a blahem
zazáří v kráse,
kdykoli hlas se
Tvůrce k nám snoubí.
„Chválím Tě, Božel“
vytryskne z hloubi,
třebas mi zniká
blaho v mé vlasti.
Tobě dát život,
Otče, mou slasti.

Jos. Al. Vlaatimil-Římcký.W
20*
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' '
0 nutnosti a způsobu častého svatého přijímaní.

(Dokončení).

' eliký apoštol Indie sv. František
Xaverský povzbuzoval obrácence
své, i takové, kteří ještě se úplně

zlých návyků nezbavili, alespoň k týden
nímu přijímáni. Světec tento napomíná
řádové bratry své, aby totéž činili a nově
obrácené křesťany ku stolu Páně často
vedli, nebot jestliže dříve trvali ve hříchu
bez sv. přijímání, nyní častějším svatým
přijímáním se od hříchu lépe zdržovati
budou, »neboť právě časté přijímání po
může jim jak ze hříchů tak ibludů vy
břednouti.< V Německu kázal bl. Petr
Kanisius horlivě o týdenním sv. přijímání,
které neustále mužům a studující mládeži
doporučoval, odvolávaje se na sv. Otce
církevní. Slavný církevní sněm Tridentský
ukončený r. 1563, výslovně praví, že časté
ano denní sv. přijímání jest přáním církve:
»snaží se tedy věřící napomínati, aby, jak
denně hřešívají, také denně tento spa
sitelný prostředek (Sv.přijímání) přijímali.
Sněm měl zajisté slova sv. Augustýna
na mysli; »Zij tak, abys denně přijímati
mohl, t. j. varuj se těžkých hříchůa.
Zajisté nikdo neupře, že jako tělo potře
buje denně potravy, tak i duše. A kde
najde duše větší a lepší pastvy nežli
u stolu Páně. Sv. Otcové ústy sv. Au
gustýna praví: »Denně hřešíš, denně tedy
budiž nasycován.<< Pomněme jen, čeho
nabýváme sv. přijímáním: 1. duše naše
se co nejúžeji spojuje s Kristem, 2. ro
zmnožuje se v nás posvěcující milost,
3. láska naše k Bohu se posiluje a ná—
klonnosti k'zlému seslabují, 3. očištěni
býváme od hříchů všedních, chráněni
před smrtelnými a zbaveni časných trestů,
5. dostáváme záruku slavného zmrtvých
vstání &věčněblaženostia. Jaká to pastva
pro duši — zde vyplňuje se slovo žalmu:
»Hospodin spravuje mne a nic mi se
nedostávati nebude, na místě pastvy tu
jest mne usadila. (Aalm 22).

Po sněmu tridenťském byl to sv.
Karel Borromejský, arcibiskup milánský,
jenž faráře a kazatele své díecése důtklivě
vyzýval, aby věřící napomínali, při, mši
sv. netoliko duchovně, nýbrž i svátostné
přijímati. Ve svých řečích častěji zmiňuje
se o denním sv. přijímání, tak v jedné
praví: »Každý den bychom měli o denním

přijímáni mluvití, nebot jedná se zde
o náš život. Vždyť právě proto usta
novena jest nejsv. Svátost, aby pokrmem
naším byla. Neboť co jest tělu pokrm,
to duši jest Kristus v nejsv. Svátosti.
Kdyby nepřibyl každý den nový pokrm,
kdyby nebylo vzrůstu milosti, rozmnožila
by se nadmíru moc žádostivosti a brzy
by duše naše hynulaa. Dále uvádí sv.
biskup za příklad sv. mučedníky &panny
prvníchxdob křesťanských, kteří jen síleni
jsouce tímto svatým pokrmem, všecky
bolesti snášeli a »s větší radostí k smrti
spěchali, nežli životu.. S lítostí vzpomíná
světec nápotomních dob, kdy sv. přijímání
se zanedbávalo, & následkem toho také
láska vychladla a bezbožnost se rozmohla.
Krásně vyvrací sv. Karel rozličné ná
mitky proti častému přijímání, píšet
takto: »Však někdo mně řekne: chodím
často ke stolu Páně a přece zůstávám
studený-m, netečným; Sotva znamenám
v sobě nějaký dobrý účinek. Ale ito
jest dobrým účinkem, že svou lhostejnost
a vlažnost poznáváš. To je tvá nemoc,
a co ji může lépe odstraniti, nežli milost,
nežli dárce milosti Kristus? Denně hřešíš,
praví sv. Ambrož, denně přijímej ve—
lebnou Svátost. Co pravíš ty obchodnice?
Musím si hleděti obchodu svého, musím
denně. býti v krámě, tolik a tolik mám
prací, starosti, a proto nemohu denně
chodili ku stolu Páně. Hle,jak malicherné
jsou tvoje vytáčky. Jako kupec jsi buď
křesťanem, nebo ne. Chceš-li býti kře
stanema dle příkazu Kristova svůj obchod
vésti, co překáží tobě den co den při—
jímati? Nechceš—li však jako křesťan
obchod vésti, nýbrž jako pohan, potom
ovšem netýká se moje kázaní tebe, nebot
sám svými ústy se zatracuješ. Na ná
mitku, že co jest denní, brzy sevšedni
a omrzí, odpovídá světec krásně takto:
»Rozličné jsou cesty Boží a cesty lidské.
U lidí způsobuje přílišná důvěrnost po
vržení proto, že v obapolném obcování
snadno poznáváme chyby druhého. Avšak
častý styk s Bohem rozmnožuje denně
v nás úctu k němu. Neboť, kdo blíže
k němu přistupuje, lépe poznává jeho
moc, moudrost a okouší jeho darů, a proto
nucen bývá jej vždy více milovati a uctí
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vatie. Jak krásná jsou to slova plná
pravdy! Aby pak své věřící uvedlkča—
stému přijímání volá k nim otcovsky:
»O to pak prosím vás, nejmilejší, pro
srdce Pána našeho Ježíše Krista: zkuste
to a učte se ze Skušenosti; začněte při
jímati každý měsíc, potom dvakráte za
měsíc a potom každý pátek a uvidíte,
jak veliká změna se stane ve vás, a jak
se duše vaše obnovía. Jako sv. Karel
Borromejský, tak doporučoval časté sv.
přijímání také sv. Filip Neri, apoštol
Ríma. Přičinčním takových světců apo
dobných jim kazatelů rozkvetl 'zase staro
bylý obyčej u věřících častěji přistupovati
ku stolu Páně. Ovšem vplížily se také
všelijaké nešvary. Tak přistupovali někteří
z duchovní pýchy, aby se zdáli horli
vějšími a lepšími, nežli druzí. Proti těmto
a takovým vystoupil důrazně zbožný
Nestorian Antonín Molina -("r1619), jenž
žádá od přijímajících pravý úmysl a chce
viděti na nich také blahodárné účinky
v pokroku k dokonalosti křesťanské.
Zajisté se pýcha duchovní a ješitnost
přijímajícího nedá srovnati s pokorou
Spasitelovou, jenž jsa Bohem a králem,
podává se v nepatrné způsobě chleba.
Nic se Bohu neprotiví, tak jako pýcha;
Kdo by jí pln byl, není připraven ku
stolu Páně. Vždyť Spasitel sám chce,
abychom se od něho učili pokoře, pravilť:
»Učte se ode mne, neboť jsem tichý a po
korný srdcema.

Velkým horlitelem pro časté, ba
denní sv. přijímání, zvláště u mládeže
byl sv. Jan de la Salle (1651—1710),
zakladatel kongregace křesťanských škol,
která s pomocí Boží mnoho dobrého
pro křest. "výchovu mládeže vykonala
a jejíž blahodárnou činnost inárod náš
zná, neboť mají ústav v Praze a brzy
také budou míti v Olomouci.

V posledním století šířila se horlivost
pro časté sv. přijímání okzvláště sv.
missiemi. a duchovními cvičeními, ná—
božnými lky a bratrstvy, pobožností
k nejsv. %; Páně, pobožnostimájovou
a růžencovou a jinými pobožnostmi,
jimiž papežové udělili hojné odpustky.
()voce všech těchto pobožnosti a po—
učování má býti úmysl často sv. svátosti
příjímati. Sv. Ignác se nazývá »obnovitel
častějšího přijímání sv. svátostí z toho
důvodu, že kniha »duchovních cvičení:,

jím sepsaná k tomu nabádá. Sv. Otec
Pius X. uznává také všecky ty uvedené
duchovní prostředky za výborné a vele—
vhodné, aby se touha po sv. přijímání
v lidu zase oživila. Zbožné spolky a bratr
stva, zejména mužů a jinochů, mariánské
družiny, IH. řády atd., velice dobře pů
sobí svým společným sv. přijímáním na
širší obecenstvo. Slovutný kazatel ví
deňský P. Abel S. J. říkával: »Sla'vné
generální přijímání tolika mužů jest nej—
mocnějším, nejdojemnějším kázaníma.
Zvláštní zmínky tu zasluhuje bratrstvo
nejsv. Srdce Páně, které své údy na
bádá ku častějšímu sv. přijímání. Zvláště
nyní, kdy ve _známost vešlo zaslíbení
Pána Ježíše o veliké milosti šťastné smrti
pro všecky, kdož každý první pátek
v měsíci po desetkráte sv. přijímání na
smířenou přijímají. I pobožnosti mari
ánské povzbuzují věřící, aby přistupovali
ku stolu Páně, neboť Rodička Boží usta
vičně nás poukazuje ku Synu svému
v nejSV. Svátosti oltářní. A toho je nám
nanejvýše třeba. Neboť tento chléb jest
pokrmem pro život světa, čím častěji
a zbožněji se přijímá, daří se církvi
a jejím dětem. Vidno to z dějin rozlič—
ných zemi. Na sklonku století 18. upadla
Francie v hrozný stav revoluční, zločiny
druhu nejhoršího se zmnožily, víra skoro
úplně vymizela, vždyť i Boha sesadili.
A proč? Stůl Páně osiřel. Vyhnáni byli
řeholníci, zavíráni a mučeni kněží, zru
šeny zbožné spolky a bratrstva, a tak
se stalo, že Kristus Pán osaměl ve
svatostánku, stůl jeho byl prázdný &mi
lost přestala prouditi do srdcí lidských,
která se čím dále, tím více Bohu odci
zovala. A co se děje nyní ve Francii?
Něco podobného jako tenkráte, neboť
jest tam církev Páně pronásledována,
tupena a ničena. Avšak Bohu díky,
Kristus Pán jest tam přece ctěn, stůl
jeho není úplně opuštěný a proto dou
fáme, že po dobách zkoušky Spasitel
zase církev svou dovede k vítězství,
pak-liže věřící v horlivosti neustanou.
Víra a zbožnost jsou dary nebes, které
se však také živiti a udržovati musejí,
a to pokrmem výživným a sílícím, sv.
přijímáním. Bůh nám dal v lásce své
tři papeže po sobě, kteří s velikým
úsilím se snažili křesťany k častějšímu
sv. přijímáni povzbuzovati. Byli to pape—
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žové blahé paměti Pius IX., Lev XIII.
&nynější sv. Otec Pius X., jenž dekretem
svy'm z roku 1905 nám všem cestu ku
stolu Páně den co den otevřel a také
jasně poučil, čeho třeba k častému, ba
dennímu sv. přijímání, aby vyloučena
byla jak tuze veliká úzkostlivost, tak
na druhé straně ihříšná lehkomyslnost.
Užijme tedy dle vzoru staré cirkve, dle
učení sv. Otců a mnohých světců, dle
přání sv. Otce Pia X. prostředku mi
losti, sv. přijímání často, co nejčastěji,
ale hodně, abychom »čerpali s “radosti
z pramene Spasitelovaa, z nejsv. Srdce
jeho posilu, potěchu, pomoc v krušny'ch
dobách našich. Nebude-li s námi Kristus,
budeme slabí, s ním ale budeme jako
»lvi, sršíce oheňa. Kristus nám podává
sama sebe, nuže přijměme ho, a to často,
neboť nikdy nepřijde k nám s prázdným.
o jak by se změnila tvářnost země, jak
by se změnily poměry v rodinách, ob

. cích i zemi, kdybychom často ku stolu
Páně se scházeli! Jaky pokoj, jaká láska,
jaká obětavost by zavládla, jaká hrdinnost

a síla v utrpení, jaká potěcha v křižich,
jaká naděje v nebeskou slast! Ctnosti
»nevídané krásy<< by zase rozkvetly,
štěstí a spokojenost byla by nám udělena.
Proto smilujme se sami nad sebou a nad
našimi mily'mi, jděme ke stolu Páně,
když ne denně, alespoň tydně anebo ve
14 dnech. Poznejme jednou, co nám
prOSpívá a neohlížejme se na úsudek
světa, nýbrž na přání Boží. Odplácejme
lásku Spasiteli láskou a horlivostí ve
spojení s ním skrze sv. přijímáni, pojďme
a zahřívejme se žárem jeho věčné lásky.
Při tom všem, ovšem buďme pamětlivi
slov sv. Pavla, abychom přistupovali
vždy s největší zbožnosti, s čistým svě
domím, a tak sobě nejedli odsouzení.
Kéž čtenářové -»Školy Božského Srdce
Páněa, přečetše řádky tyto, vzbudí pravy'
úmysl, často ku stolu Páně přistupovati
a tak srdce své se srdcem Kristovým
spojovati, aby jedno byli s ním; blaho
dárné ovoce horlivosti své zakusí zajisté
již zde na zemi, největší pak užitek
z toho míti bude duše jejich po smrti.

Bah. Hendl&%

Bůh je Dán.
Sel jsem k moři: .
Hloubky vodní,
kdo je vaším pánem?
Ke slovu my
Všemocného
tichneme a vstanem!

Vichry, mraky,
blesky žhavé, !
kdo je vaše síla?
Cestu, dobu,
naši Boží
moc nám vyměřila!

Lampy nebes,
světy dálné,
odkud vaše vzniky?
SvčUo naše
Dánu Bohu
vzdává vroucí díky!

Duše moje
záhadná tak,
proč ty nejsi tichá?
Dokud v zdroji
nespočinu,
touha nevysychá!

Vím to, Bože,
velebnosti .
Tvé se “všecko koří:
jenom blázen
ve své pýše
v oslavě Tvé spoří,

jiní bůžci,
' jiné modly

bouří jeho myslí.
Lidští červi
chtějí býti
zcela neodvislí!

Jos Al. Vlastimil-Římský.&%
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Věčná lampa.
(Část další.)

Kněžstvo staro- a novozákonné.

Ty jsi kněz na věky dle řádu
Melchisedechova. (ž. 199, 4).

Kdyby kdo kněze katolického soudil
dle novin církvi nepřátelských, musil by
se domýšleti, že není stavu horšího a pod
lejšího nad stav kněžský; neboť není ne
řesti a nepravosti, které by mu noviny
tyto nepřipisovaly, zníž by ho nevínily.
A chce-li se kněz proti tomuto nespra
vedlivému a zákeřnickému jednání hájiti
a nactiutrhače na soud vésti, tu ihned
odpůrce zatarasí se výrokem, že má kněz
milovatí nepřátele své, dobře činiti těm,
kteří jej nenávidí a modliti se za ty,
kteří mu protivenství činí a utrhají. Z té
příčiny mnohý, nevinně napadený a ve
řejně potupený kněz při svou doporučuje
Pánu svému, jemuž slouží, jist jsa, že
co nyní před lidmi jest ukryto, nebeský
Soudce v den posledního soudu objeví
a objasní a utrpení služebníka věrného
hojně odmění.

A podivno, že vzdor tomu kalu,
vzdor tomu blátu, vzdor té špíně, kterou
nepřátelé vrhají na stav kněžský, dosud
ještě jsou mladíci křesťanští, kteří stavu
tomu potupnému se věnují, že jsou dosud
křesťanské rodiny, které za velkou mi
lost a za nemalé vyznamenání považují,
věnuje-li se syn jejich stavu kněžskému.

Musí tedy vtom stavu kněžském
cosi býti, co činí jej povznešeným nad
veškeru potup- _a hanu, které se mu
v hojné míře 'stává. Musí býti cosi
v tom stavu kněžském, co mimoděk vábí,
že mladíci křesťanští a sice zbožní a Bohu- .
oddaní stav ten si zvoluji. Jest tu pra—
vdivost Kristova výroku zřejma, který
platí ne pouze o apoštolích, nýbrž i o kně
žích. Pravíť Pán: »Ne vy jste mne vy
volili, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil,
abyste ovoce přinášelia. Jest to vědomi,
že kněz jest ve službě toho, jeho lem
a okraj roucha jest opatřen nápisem:
Král králů, Pán panovníků; Jest to vě
domí, že kdo kněze slyší, slyší samého
Krista a kdo knězem pohrdá, samým
Kristem pohrdá.

1. Kněžstvo starozákonné.

»Svatí budou kněží Hospodinu, je
hožto jméno nebudou znesvěcovati; ka—
didlo Hospodinu a chleby Bohu obětovati
budou a proto svatí slouti budouc. rI'ímto
výrokem již ve Starém Zákoně Hospodin
vznešenost a svatost stavu kněžského
naznačil, ač teprve v Novém Zákoně
zřejmě se rozvila. Zidé měli první kněžstvo
samým Bohem zřízené. V době patriarchů
byl každý patriarcha spolu i knězem,
jelikož za sebe, iza svojinu oběti konal.
Sotva však kmeny israelské obdařeny
byly jednotným kněžstvem, přestalo patri
archální zařízení. Chrám jerusalemský,
do něhož četné zástupy chodily, vyža
doval zařízení zvláštní bohoslužby a spolu
i úctyhodné muže, kteří by službu tuto
náležitě a věrně konali. Pokolení Levi
dostalo se ctí, že ze středu jeho kněží
byli voleni. Jako svatostánek byl troj
dílný, tak i kněžstvo starozákonné dělí
se na tři části: levité, kněží a velekněz.

Levité přisluhovali kněžím ve svato
stánku úmluvy. Oni otvírali a zavírali
dvéře, čistili stánek, bděli nad pokladem,
uloženým ve'stánku, vybírali desátek
a konaly veškerý menší služby; k oltáři
však nesměli přistoupiti. Levité a kněží
byli učitelé lidu a spolu isoudcové. Ač
neměli zvláštního roučha, přece požívali
nejedné výsady: neplatili žádných daní.

Kněží stáli nad levity moci i vážností.
Čisté mravy a neporušený život, jakož
izdravé a zdatné tělesně ústrojí bylo
potřebou nevyhnutelnou. Zevnějšek měl
býti odznakem ctnosti a svatosti jejich.
Jaké byly povinnosti kněží? Byli povinni
udržovati oheň v lampách; pokropovali
lid obětní krví a konali veřejné modlitby.
O slavnostech byli povinni vykládati lidu
zákon Hospodinův. »Neboť ústa kněží
mají býti' sídlem umění a zákon Hospo
dinův má býti v ústech jejich; nebo kněz
jest anděl nebo-li posel Hospodina zá
stupůa. Kněží byli i soudcové lidu.
V rozepřích musil lid spokojiti se s roz
hodnutím jejich. Byliť slavně k úřadu
kněžskému posvěcení a odívali se zvlášt
ním rouchem. Panicové kněží staro—
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zákonní nebyli. Vznešenost úřadu kněž
ského měla teprve v Novém Zákoně býti
dokonána. Jestiť Bůh moudrým vycho
vatelem, kterýž lidstvo jen postupně k do
konalosti přivádí. Nebylo ještě vykoupení
ve Starém Zákoně dokonáno, proto Ho
spodin shovíval slabosti lidské, dovoluje
stavu kněžskému žíti v řádném manželství,
ač se stavem tímto se neshoduje. De
sátkem a podílem na oběti bylo postaráno
o výživu kněží starozákonnýeh. Vždyť
již tehda lsraelité byli o tom přesvědčeni,
že i duchovní dělník jest hoden mzdy,
a že kdo oltáři slouží, z oltáře má také
býti živ. V čele celého kněžstva staro
zákonného stál jako král velekněz. On
zastupoval lid israelský před Hospodinem.
On jediný směl jednou za rok vkročiti
do velesvatyně. Tam mluvil s Hospo
dinem. Různé předpisy dokazovaly dů
stojnost v_eleknčžskou.Známky žalu a bo
lesti nesměl nositi. Mrtvoly nesměl se
dotknouti. Přede dnem smíření musil
sedm dní žíti odloučen od rodiny a od

domu, aby k tomu dni se hodně připravil.
Život svatý, neúhonný & ctnostný, byl
podmínkou nevyhnutelnou důstojnosti
velekněžské; mělt' život jeho býti od—
leskem života všeho lidu. Kdykoliv vele
kněz v rouchu svém lidu se objevil,
byly zraky všech na něj obráceny &kdy
koliv rozestíral ruce, žehnajelidu božímu,
klonil se lid před ním, uznávaje v něm
zástupce Hospodinova. Jelikož nad to
slynul známostí zákona a mnohých ji—
ných vědomostí, proto měl nemalý vliv
na lid Hospodinův.

Ustanovení takého kněžstva pod—
porovalo jednotu náboženského a ob—
řadného života a dodávalo všem jeho
úkonům důstojnosti a lesku. Bohoslužba
byla konána dle nařízení Hospodinova,
k níž lid láskou lnul; avšak nicméně
celé to zařízení bohoslužby starozákonné
bylo jenom slabým stínem věcí budoucích,
kterýž pominul, jakmile kněžstvo novo
zákonné se objevilo. A proto nyní k to—
muto kněžstvu obraťme zřetel svůj.

(P. d.)

Jaká dobrodiní přijalo lidstvo od církve svaté.

_í , ,„rozne zpravy mame za
“ znamenány ve světových

dějinách o zuboženosti &

© ' zoufalosti národů pohan—
„. ských před příchodenm
? Páně. Dnes,kdy roztodivní

»osvícencia usilují »volnou myšlenkouc,
»volnou školou<<, »volnou vědoua, »vol
nou rodinoux připraviti křestany o kře
sťanství a učiniti z nich takřka znova
pohany, nebude zajisté nemístno, nebude
nevhodnepřipomenouti sobě pře
četná ta dobrodiní, jež lidstvo
přijalo od křesťanství, přijalo
od církve svaté.

Pln vděčnosti za dobrodiní, jež Ho—
spodinprokázal národu vyvolenému,
volá Zalmista Páně: »Požehnal jsi, Ho
spodine, zemi své, odvrátil jsi zajetí
Jakubovo. Odpustil jsi nepravost li'du

„Já křesťan jsem &.katolík
a. svatá církev má jest máti;
buď z toho- Bohu vroucí dík,
že ditkem jejím smím se zválix.

svého, přikryl jsi všecky hříchy jejich.
Ukrotil jsi všecek hněv svůj, odvrátil
se's od hněvu prehlivosti své... Milo
srdenství a pravda potkaly se, sprave
dlnost a pokoj políbily se. Pravda ze
země vzešla a spravedlnost s nebe vy—
hlédla. Dá také Hospodin požehnání
a země naše vydá úrodu svo <. Ž. 84.

_Tato krásna slova Davido opa
kuje církev nadšeně zvláště ve svatou
dobu adventní a bude je pěti až do
skonání světa, projevujíc takto svou
vděčnost božskému Spasiteli za hojnost
požehnání, kterýmž skrze své dílo vy—
kupitelské' lidstvo oblažil. Požehnání toho,
dobrodiní těch jest takové množství,
že je v celém rozsahu poznáme teprv
na věčnosti, v den soudu všeobecného
Všimněmesi však alespon několika
&již z těch vysvitne svatá naše povinnost
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z té duše vážiti si sv. církve a zvolali
srdcem upřímným:

»Já křesťan jsem & katolík
a svaté církev má jest máti;
buď z toho Bohu vroucí dík,
že dítkem jejím smím se zvátic.

/

I.

Prvním dobrodinímjest křcs tan ská
pravda. 'llento poklad pravdy záleží
z pravd takových, které může poznati,
kterých se může dopátrati i zdravý lidský
rozum, není-li náruživostmi zvláště za
slepen — a z takových dále, jichž žádný
člověk. ani sebe učenější, sám ze sebe
by se nedopátral, nýbrž které nám Pán
Bůh schválně zjevil ;nazývají se tajemství .

Zdravý lidský rozum se dopátrá
sám sebou a také útěchy dochází v těchto
přirozených pravdách: Jest jeden Bůh;
stvořil nebe i zemi; jej oslavovati jest
cílem mého života. Bůh žádá od člověka,
aby 'ze své svobodné vůle zachovával
jeho přikázaní ; člověk má dosíci šťastné
věčnosti; závisí to na jeho svědomitostí;
smyslné, tělesné požitky nejsou hlavní
věcí. Práce a sebezapření není neštěstím;
největším neštěstím je hřích, porušení
řádu Bohem stanoveného.

Křesťanství ohlašuje nám ovšem
ityto přirozené pravdy, poněvadžse
každému nedostává potřebného času,
však ani dostatečného důvtipu, aby se
jich záhy dopátral a podle nich život
svůj spravil. Vímeť, jak zaslepeni byli
pohané následkem hříchu dědičného i ná
sledkem svých osobních hříchů; vimeť,
jak se jim ztratila známost pravého Boha,
jak utkvěli v mnohobožství a modlářství;
vímet, jak se jim ztratila i známost člo
věka, jakými prostopášnostmi a ukrut
nostmi dovedli sebe i bližního zneucíti.
Avšak vedle oněch přirozených pravd
hlásá nám křesfanství pravdy nadpři
rozené, hlásá námsvatá tajemství.
Tak především tajemství nejsv. Trojice,
tajemstvi vtělení Syna Božího, tajemství
našeho vykoupení iposvěcení, tajemství
druhého příchodu Páně, den soudu atd.

Jenom Bůh, věčná pravda, mohl
nám úplnou pravdu poskytnouti, pravdu
vrátiti, kterou hříšné lidstvo bylo pro—
marnilo, jako marnotratný syn v evan
geliu promarnil majetek od otce obdržený.
Přinesl nám tu pravdu Syn Boží, Ježíš

Kristus, svěřilji církvi své, aby ji opatro.
vala & skýtala všemu lidstvu až do
skonáni světa. Víme ovšem, jaký boj
návodem ducha temnosti a lháře od po
čátku, návodem ďáblovým podniknut
proti této pravdě Páněu, již od nepřátel
spíláno pohoršením a bláznovstvím. Tři
sta let bojováno, ale pravda zvítězila
a církev svatá mohla pak tím velebněji
rozvinouti prapor pravdy před očima
lidstva.

Již sv. Irenaeus (“]-3302)mohl upro
střed krvavého pronásledování pravdy
oné, uprostřed pronásledování křesťanů,
napsati o církvi: »Jeji hlas zní celým
světem, učí všecky jedné víře v téhož
věčného Otce, v téhožv vtěleného Syna,
v téhož Ducha svatého; káže tytéž nauky,
ustanovuje totéž kněžstvo a představen
stvo, hlásá týž příchod Páně, slibuje touž
spásu všem lidem, však i touž cestu do
spásy oné; její kázaní jest všude stejné
& nezměnitolné. Bůh jí svěřil své světlo.
Onat jest tajemný, sedmiramenný svícen,
jenž světlo Kristovo rozhodí nade brány,
nade vchod i východ, nad cesty istezky
života. Církev jest na tomto světě, čím
byl kdys pozemský ráj. Do jejího lůna
jest se nám utéci a tam se živiti bož
ským Písmem. Tu s nebes přijatou viru
zachovává církev, ačjest po celém okrsku
země rozprášena, zachováváji s největší
opatrností a pečlivostí, jako by obývala
jeden jedinký dům; avěři, jako by měla
jedinké srdce, jedinkou duši; hlásá, učí,
zvěstuje sv. učení, jako by měla jedinká
ústa; nebot třebas různé jsou řeči na
zemi, však jedinký & týž jest obsah
svaté naukya.

Po pronásledováních krvavých se
strany pohanů následovaly útisky se
strany bludařů slovem, písmem, zde
onde též mečem. Nezdární oni synové
církve svaté dovedli sice do sítě bludů
svých zahrnouti tisíce a tisíce duší aučiniti
je nešťastnymi; avšak byly to jen jako
suché větve, jež vítr srazil se stromu,
a strom ——církve sv. — přece zůstal.
Následovaly během času nové a nové
útoky. útočeno zvláště přímo proti Stolicí
římské, proti římskému papeži; avšak
o skálu, o nerozbornou skálu Petrovu
rozrazily se všecky ty útoky, jako se
o skály mořské rozrážejí a v pěnu roz
padají sebe hroznější příboje vln moř
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ských. Podobně stane se i za dnešních
útoků; světla Kristova, pravdy Kristovy,
pravdy církve svaté, pravdy lidstvo tak
o-blažujíci, nezhasí.

ll.

Druhým dobrodiním, jež lidstvo od
církve přijalo, jest milost. Podává ji
církev a rozlévá do prahnoucích duší
sedmerou svátostí. Vláha Boží milosti,
tak draze nám od Syna Božího na dřevě
kříže zasloužené, proměnila podle před
povědění sv. proroků lidstvo v milou za
hradu Boží, v níž rozkvetlo tolik vzácných
ctností, v níž uzrálo tolik svatosti, z níž
vzešlo tolik světcův a světic Božích!
Jakožto věrná správkyně tohoto pokladu

milosti obklopila církev jednotlivé svá
tosti krásnými, významnými obřady;
bděla povždy svědomitým kázeňským řá
dem, aby si křesťané uchovali obdrženou
milost, aby si uchovali přátelství Boží,
získanou přízeň Boží. Bděla povždy církev
zvláště nad svým kněžstvem, jež lidu
oněmi svátostmi přisluhuje.

Všichni, kdož seod církve odtrhli,
pozbavili se sami vzácného toho pokladu
milosti; katoličtí křesťané žijí, oni však
jen živoří. Od svého odtržení, od svého
odpadnutí nemohou se proukázati ani
jediným světcem, ani jedinou světici,
jejichž svatost byl by sám Bůh skrze
zázraky potvrdil, jakých u nás do ne
počítána. (Pokračování).

't ». "?.—v15) \e

Nepatrná událost na dráze.
upaje uháněl vlak pustou krajinou,
jížto protéká řeka Eifel, & za
nedlouho Vjel do menší stanice,

kde zastavil. Nebylo tam'nikoho, pouze
starý, nuzně oděný muž očekával příjezd
vlaku. 

»Stanice D. — jedna minuta,: volal
vůdce vlaku.

»Rychle, rychle,a obrátil se na sta
řečka, který se kolkol nesměle ohlížel,
jakoby výzvěnerozuměl, anebo ji přeslechl.

»Rychle, rychle, pojedeme okamžitě
dále,<< volal vůdce vlaku hlasitěji nežli
prve, a uchopiv stařečka, který stále ještě
otálel za rameno, šoupl jím skoro ná
silně do oddělení třetí třídy, které bylo
skoro do posledního místa již obsazeno.
Ihned zase jel vlak rychle dále.

Cestující, mezi něž stařeček byl
strčen, pohlíželi pohrdavě na nového
příchozího. Avšak pohrdání toto do
stoupilo nejvyššího stupně teprv tehda,
když stařeček uvelebiv se vedle okna,
vyňal růzenec &posmeknuv klobouk začal,
se potichu růženec modliti.

»He, příteli, mluvte trochu hlasitěji,<
- ozýval se kdosi z protější lavice.

»Mybychom vám rádi také pomohli;
dodal druhý.

Ale stařeček si ničeho nevšímal. A
nebylo také divu; vždyť byl hluchý jako

pařez a proto ani nepozoroval, že šípy
vtipu a úsměšku jsou naň" namířeny.
Odtud se dá také vysvětliti, že na výzvu
ani tehda neodpověděl, když vůdcem
vlaku byl vybídnut, aby rychle vsedl do
vozu. V krátké době začali si cestující
stařečka dobírati velmi hlasitě. Jeden
uchopil starce za ruku se slovy:

»Škoda veliká, že nemáme zde kaza—
telny.<

»Čím že mohu posloužiti'h tázal se
stařeček, který pro hluchotu ani jediného
slova neslyšel.

»Vy byste mohl býti starším bratrem
a mohl byste se»předmodlívati,<< při
pojil jeden cestující.

»Cože byste si páni přáli?<<
Posměváček teprve nyní porozuměl,

že má před sebou hluchého swe a protomluvil hodně hlasitě.
»Proč pak tu věc tak pečlivě před

námi ukrýváte'h tázal se, poukazuje na
růženec. Avšak ani tomuto výroku sta
řeček neporozuměl.

»K Matičce Boží »—- za šťastnou
cestu; odpověděl staroušek.

»Inu, pak ovšem se nám netřeba
báti žádné nehodyla mínil jiny'posměšně,
poznávaje, -že nebude možno hovor se
starcem zapřásti. Všichni si nyní dobírali
ubohého stařečka; vždyt poznali, že jede
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dnes ponejprv drahou. Ovšem bylo také
cestujícím velmi obtížno, že měli tak
podivínského druha a usnesli se, že mu
provedou nějaký šelmovský šprým. Pří
ležitost se záhy naskytla, jelikož vlak
právě zastavil ve “stanici.

»Stanice G.! Kdo jede do H. musí
přestoupitilc volal vůdce vlaku.

Jeden cestující přiblížil se k samému
starci a broukl mu do ucha: »Vyjedete
do F., není-li pravda?<<

Tomu stařeček porozuměl a živě
potakoval.

»Tedy musíte přestoupili, tamhle
na druhé straně nádraží stojí vlak do
F.,<< připojil muž, jenž stařečka k vý—
stupu vybízel. Staroušek, kterému ani ve
snu nenapadlo, že by si z něho tropili
posměch, honem vystoupil a Chvátal přes
nádraží na druhou stranu ku vlaku na—
značenému. Sotva se tak stalo, bouchly
dveře 11vozu a tu již zase pospíchal
udýchaný stařeček k vozu, provázen jsa
úředníkem jej vedoucím. Ale přišli pozdě,
vlak už byl v pohybu.

»Šťastnou cestul<< pokřikovali na
stařečka cestující, kteří ve voze byli zů
stali. Ovšemztropili si z ubožáka posměch,
poukázavše mu na nepravý vlak. Nevěda
si rady, stál staroušek smuten na nádraží.

Jeho soudruhové se mu ještě ke
všemu notně vysmáli.

»Nábožní lidé jsou obyčejně hloupí
lidé,“ posmíval se jeden, kdežto druhý
škodolibě přidal: »Snad mu dá Matička

růžencová zvláštní vlak, aby byl dříve
na stanici.a

A tak si dobírali starouška a vlak
supal a uháněl s rychlostí dále. Ale
nebyl vlak od stanice, kde právě za
stavil, ani deset minut odejel, když tu
pojednou bylo slyšeti hrozný praskot,
pronikavé písknutí lokomotivy, marně
skřípěly brzdy, vozy ujížděly dále, vlak
se vyšinul. Hrozný otřes vyhodil všecky
cestující nadzmíněného oddělení se se—
dadel, zmítaje jimi sem a tam na strany
i na podlahu. Dvéře vozu se rozlétly při
tom hrozném otřesu a kdyby byl stařeček
zůstal na svém místě u dveří, byl by
jistě z vozu vypadl ven a byl by se
buď “značně zmrzačil anebo byl by se
i snad usmrtil. Z posměvačků nebylo
ani jednoho, který by byl značného po—
ranění neutrpěl.

Asi za čtvrt hodiny přijel pomocný
vlak, který cestující, popředně pak zra
něné naložil a do nejbližší stanice zpět
dovezl, kde dosud Stařeček na nádraží
s růžencem stál, čekaje na druhý vlak,
aby s ním do kýžené stanice dojel. Zert,
který si cestující se starcem dovolili,
sloužil k tomu, že zůstal zdráv. Co asi
dalo se v duši jeho soudruhů, když na
zpáteční jízdě jeli kolem něho &poznali,
že ten, který byl před chvílí terčem jejich
nekalých a zlomyslných vtipů, zdráv
stojí na nádraží a děkuje Matičce Boží,
že právě růženec to byl, který mu za
choval život.
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maria, útěcha má !

ó sblédoi, [?)atlao, s oebes výše
na srdce mébo důvěru,
již modlitbou & písní dgše,
kdgž v Cobč bledá opěr—u.

Č) skloň se grahem v slitování
& gašeň strast & 5mírol-šal,
a dej, bg duel) můj v boloém
od trůnu Gve'bo oeodšell

Iháoí

Č) přimlouvej se, FDatlao svatá
tam, kde 36%) dlí, (Svůj vččog Sgr),
bg duše moje bolem jatá
jlš sproštčoa všecl) bgla vír).

Č FDatlaa Boží blas můj sluší
a v srdce vlévá mír & hlld,
má duše v bolestech se gtiší,
ladgš ve chrám jdu se pomodlit.

A. M. Kadlc'dlmvd.
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Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

XXl- Jak ty chceš!
(Legenda čili pověst indických křesťanů).

Tak, jak tuto krátkou povídku po
vídku podáváme, byla snámi sdělena
od domorodců. Možná, že živá obrazo

tvornost Indů mnoho k ravdívé této
události přičinila, ale přes to můžeme
jí se zálibou čistí a snad i pro svůj
vlastní, vnitrný život to nebo ono prak
tické poučení z ní čcrpati.

I.

Rosamal. (Růžena).
Patnácte roků žila na zemi. Pocházela

z ušlechtilého rodu, vysoká a štíhlá, avšak
slabé tělesné soustavy. Do útlého obličeje
vtiskl žal & zármutek znatelné stopy;
nicméně dodávaly velké černé oči, z nichž
nevinnost a dětinná oddanost zářila, a
lepá ústa její bytosti cosi nad míru pří
jemného a přítažlivého.

Růžena byla od narození němá. Až
do tří let nevyprav11a ze sebe ani slova.
Její matka byla plna zármutku. Často,
ba každodenně šeptala jí něžná slova
indické řečido ucha, lichotila jí a doufala,
že dostane odpověď. Růžena otevřela oči
ještě více a usmívala se, ale neodpověděla.
V Indii jsou tytéž mravy a obyčeje jako
jinde. Potká-li některou rodinu neštěstí
je dosti lidí, kteří dávají rady, aniž byli
tázáni. Všechny místní ženy radily tedy
zarmoucené matce, aby své útočiště vzala
k Buddhovi. »Běž do pagody,a pravily
jí, »obětuj bohu bílou holubicí &částku
peněz za svou dceru, Buddha je mocný,
tvůj dar ho pohne, že tvému dítěti dá
řeč. Od té doby nemyslela žena na nic
jiného. V naději, že se tak stane, umínila si
jíti do pagody a své dítě mocnému
Buddhovi představiti. '

Ačkolije Buddha ohyzdným bůžkem,
konají se nicméně na jeho počest velké,
okázalé slavnosti. Chudí i bohatí vyznávají
jeho náboženství. Stává se též, že vzne
šené dámy prve nežli bůžkauctivají,

-celé hodiny své tělo za tím účelem krášlí
& fintí. Ani by člověk nevěřil, co oleje,
vonných mastí, prášků, květin, rýže,
ptačího peří a jiných tretek na okrasn
svého těla vynakládají.

V předvečer kterési Buddhově slav
nosti seděla matka Růženina před svým
domkem. Ubohá přemýšlela,_ jak by to
měla navléci, aby své Růžence pěkné
šaty poříditi mohla, neboť následujícího
dne chtěla ji k obrazu Buddhovu přinésti.
Chtěla své dítě co nejkrásněji ozdobiti,
neměla však ani skvostných látek, ani
peněz, za které by je koupila.

Dala se proto do pláče. Najednou
slyší lehký šum a pozvedne zraků.
Jakási tajemná paní stojí před ní. Když
později ji popisovala, pravila, že obličej
neznámé zdál se jí býti tak něžný a
milý jako paprsek měsíční.V rukou držela
pestré barevné šaty zlatem protkávané,
tak krásně a nádherné, jakých ještě
nikdy neviděla a podala je matce. Potom
vzala malou Růženku do náručí, pošeptala
jí několik slov do ucha, vtiskla polibek
na nevinné dětské čelo a pozdvihla ji,
jakoby jí nebi obětovala. Potom náhle
zmizela. Žasnouc, prohlížela si matka
skvostné šaty, jichž si byla tak toužebně
pro své dítě přála.

XXII. Založení katolického kostela
v Chartúmu.

Z Chartumu, hlavního to města
v Horním Egyptě, píše katolický biskup
Frantč Xav. Geyer:

, »V neděli první po devítníku,
15. února, byl zde slavnostně založen
nový katolický kostel. Bude státi v po—
loze velmi krásné, na břehu Modrého
Nilu, na půdě patřící katolické 'ssii
abude míti podobu kříže. Plán b '
zorné do půdy vryt. Velký, nádherný
stan, na němž vlály prapory: papežský,
rakouský, anglický a egyptský, dodávaly
místu slavnostního vzezření.

Katolíci tří měst: Severního a již
ního Chartumu a Omdurmanu, pocházející
z různých národností, černochů kato
lických, vojínů anglické posádky aVýcho
ďanů maronitského, malchitskěho asyr
ského obřadu, dostavili se„ na slavnost
v počtu velmi četném. Cestné místo
zaujal rakouský vyslanec hr. Koziebrodski,
jenž jako zástupce rakouského císaře,
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protektora to missie, schválně z Egypta
sem byl přišel. Vláda Sudanu byla za
stoupena všemi nejvyššími úředníky,
místodržitelem Sudanu a odborovými
náčelníky a tajemníky. Také princ Jiří
Vilém vévoda Brunšvický a Luxenburský
byl slavnosti přítomen.

Po ukončených církevních obřadech
měl rakouský vyslanec pozoruhodnou
promluvu. Kladl v ní důraz na zájem
císaře Františka Josefa pro tuto missii
a stavbu kostela, ne proto, že snad oboje
s jeho jménem souvisí, ale zvláště proto,
že sám je věrným křesťanem a dobrým
katolíkem. Potom líčil obětavost a zmu—
žilost missionářů, jejich práce a význam
pro účely vlády, které ve jménu císařově
missii co nejvřeleji doporučil. Konečně
vyložil důležitost tohoto díla pro město
samo i celou zemi a prosil za jeho pod
poru. Nadšená slova vyslancova vyvolala
hluboký dojem. Nezištný způsob, jakým
se rakouský protektorát naší missie ujímá,
prospívá katolické věci nadmíru.

Více však nežli položení základního
kamene prospěje naší věci dostavba
kostela. Stojí zde již velká mešita, která
stála 450.000 K, stojí zde již kostel řecký
ikopticko-rozkolnický. Chrám amerických
presbytaríánů je hotov .až na střechu,
a anglikání, kteří v posledním čase do—
stali biskupa, staví stoliční chrám, který
půl milionu korun má státi. Také pro
nás katolíky zde v hlavním městě Sudanu,
na jehožto nesmírné prostoře anijediný
katolický kostel nestojí, nýbrž pouze
kaple a chatrče ze slámy, je katolický
kostel neskonalou potřebou.

Císař František Josef věnoval na
stavbu kostela 10.000 franků, ministerstvo
zahraniční ve Vídni 5000 franků a při
položení základního kamene bylo od
vysokých nekatolických úředníků upsáno
8000 franků. Cást příspěvků pochází
dále z Německa a Rakouska. Tím jest
umožněno započetí stavby, ale ne její
její dokončení. Bude proto i budoucnč
třeba spoléhati na pomoc a podporu
katolických krajanů v Eerpě. Na pa
mětní desku nad vchodem do kostela
budou pak zaznamenána jména oněch, :
jižto 1000 franky na stavbu kostela
přispěli a za všecky zemřelé dobrodince
bude každoročně obětována mše svatá.

XXIII. Z vysokého severu. ,

Mnohýmnašímkatolíkůmneníznámo,
že na půlostrově Skandinavském, ve
Švédsku 'a Norsku, malý zástup našich
souvěrců snej většími obětmi život v pravdě
katolický žije za vedení dvou biskupů
a několika duchovních, jimž větší počet
řeholních sester ve školách a nemocnicích
po boku stojí.

Na půdě Skandinávské, kde teklo
kdysi mnoho krve mučednické, když tam
křesťanství zapouštělo kořeny, kde svatý
Olaf a mnozí jiní věrověstově život svůj
za víru položili, povstaly ve středověku
nádherné chrámy, na jejichžto opuštěných
oltářích protestantská jednotvárná boho
služba se koná, kdežto katolíci po různu
bydlící s největšími obětmi nové kaple
a kostely si stavětí musejí. Kláštery a
ústavy milosrdenství před sto lety zbu
dované'až na jednotlivé nepatrné zříceniny
zmizely. Za to povstaly nové, ovšem
menší, v nemocnicích a dobročinných
ústavech, od katolických řeholnic, jako
sester sv. Alžběty, sv. Josefa a jiných
založené. Sestry ty působí z části na
nejvyšším severu, v krajinách sněhu a
ledu za okolností přetěžkých.

Je třeba zmíniti se o jisté okolnosti,
která nynějším katolíkům skandinávským
jejich postavení a život značně usnadňuje.
Jak velká byla nesnášelivost protestant
ských vlád v dřívějších stoletích, tak velká
je nyní snášelivost a spravedlivé oceňování
katolické účinné lásky k bližnímu. Kdysi
pracovalo se účelně a důsledně o vy
hubení katolictví. Lstivýrn způsobem byl
věřící, nic netušící lid klamán tím, že
byla protestantská bohoslužba každou
neděli konána s katolickými obřady a
v církevním bohoslužebném rouchu. Tak
domnívali se obyvatelé Svédska a Norska,
že mají mši sv., ačkoli ve skutečnosti
žádné neměli. Znenáhla lid po katolicku
vychovaný vymřel a ustoupil již novému
pokolení vyučenémů již ve víře prote—
stantská. Mnozí katolíci, zvláště kněží
& řeholníci Zemřeli smrtí mučednickou.
Jednotliví kněží skrývali se krátký ještě
čas'v jeskyních a slujich a poučovali
roztroušené katolíky, pokud bylo možno.

Svatá Stolice pokoušela se v různých
dobách opuštěným katolíkům na severu
poslati pastýře, ale skoro vždy nadarmo.



3-18

Apoštolští vikáři byli jmenováni, ale
činností jejich kladeny nepřekonatelné
překážky. Žádný katolický kněz nesměl
ve Skandinávii bydleti anebo mši sv.
sloužiti. Pozůstalí katolíci vedli život
rovnající se životu pronásledovaných
psanců. Tak uplynula tři století, až ko—
nečně v době novější slunce spravedlnosti
zasvítilo a nový svěží život mezi katolíky
vzbudilo a vzpružilo.

Dvě biskupství, jedno v Kristianii,
druhé ve Štokholmu, drží katolické obce
široko daleko rozptýlené pohromadě a
posílají k nim horlivé kněze míssionáře,
kteří svým bezúhonným životem nej—
lepším jsou d0poručením naší sv. víry
u jinověrců. Také nezištná láska kbliž—
nímu katolických řeholnic, které prote
stanté často a rádi používají, odstranila

staré předsudky a rozkolné bratry kato
lické víře naklonila.

Největší obtíže při vykonávání úřadu
pastýřského působí biskupům a kněžím
skandinávským drsné namnoze podnebí a
nebezpečné cesty v hornatých a vodnatých

-krajinách. Tu nepotkává jdoucí nebo
jedoucí missionář celé často dni ani
živé duše. A přece musí na cestu 'se
vydati i za počasí nejhoršího, neboť
někdo z katolíků těžce onemocněv vzkázal
pro něho. Na smrt unaven, všecek za
sněžen, dochází konečně, často po ně
kolikadenním pochodu cíle.

Kdo pováží bídu našich spoluvěrců
& namáhavou činnost biskupů a kněží
ve Švédsku a Norsku, neodepře jim za
jisté svého uznání a jestliže jeho poměry
dovolují, i své podpory.&%

Dikůdeáni
božskému Srdci Páně.

Od Sušice: Nejsrdeěnějšídiky božskému
Srdci Páně vzdává za vyslyšení prosby

Školská sestra M 0. N.

Z Třebetic. Po vykonané 9denní pobož
nosti k Duchu sv., k nejsv. Srdci Páně, Panně
Marii, sv. Josefu & sv. Antonínu Paduanskému,
vzdávají díky za vyslyšení mnohých praseb &udě
lení mnohých milostí v duchovních a tělesných

_potřebách čtenářky „ . B. S.“ „ Tfebeticz'ch.
. Z ČáslaVi. Vzdávám radostné a-srdeěné

díky milostnému Jezulátka pražskému„Jeho Nejsv.
Srdci za veliké milosti mně udělené :!za vysvobození
z velikých soužení. Též děkuji z plna srdce Ro
dičce Boží Marii Panně, sv. Josefu, sv. Janu Nep.,
sv. Antonínu Paduanskěmu, sv. Filomeně, sv. Petru
z Alkantary, sv. andělu strážnémuavšem milým '
svatým a světícím božím za vyprošení různých
velikých milosti a za.vysvobození z těžkých trápení.

_J—
Z Prahy. Božské Srdce Páně budiž ve

lebeno a ctěno, že vyslyšelo prosby naše auzdra
vilo a posilnilo nemocnou sestru naši, kteráž
obtížné operaci podrobiti se musela. Uveřejnění
bylo slíbena a přímluva svatých žádána.

M M. . . .

Z Budějovic. Tisícerévroucí díky vzdá
'váme božskému Srdci Páně, Matičce Boží, blahosl.
Petru Kanisiovi a blahosl. Mater Magdaleně Sofii
Barat za uzdravení naši,velebné matky, zakla
datelky a generální představené, která v těžké
nemoci blízka jsouc smrti, opět milostí Boží se
uzdravila, a nám zachována byla. Čím větší byla
úzkost naše a zármutek náš ». čím úpěnlivější
všeobecné volání o pomoc k nebesům, tím větší
byla naše útěcha & radost, když milostivě Bůh
prosících vyslyšel a drahou starostlivou matku
nám zachoval.

Z dieeese pražské Nejsv. dci Ježí
šovu díky neskonalě za milostivě vyslyšení v tísni
a pronásledování. Kéž by všichni poznali, jak
bohatý je zdroj pomoci, milosti a lásky v božském
Srdci Tvém, o Pane Ježíši. F.

Z Horní Bečvy. Vzdávámctímto dle
slibu nejsrdečnější díky nejsv. Srdci Pána Ježíše
a nejsladšímu Srdci Panny Marie za vyslyšení
proseb a. za uzdravení z nemoci. J. M.

Z Prahy. Neskončenédíky vzdávám nejsv.
Srdci Páně, Panně Marii ustavičně pomoci a sv.
Josefu za obdrženou pomoc 2 _bídy. J. N.



Křesťanské smýšlení,
(Hlavní úmysl).

&%ť “,idé na světě jsou rozličné povahy a též různého smýšlení. Různí se
toto smýšlení dle okolností, dle povolání lidí a nyní dle novin různého
směru a dle stran v politickém životě. Mnohý nabývá. smýšlení od svého
okolí a v zaměstnání, to jest od lidí, s nimiž se stýká v práci a v po
volání svém. Jiní & těch jest nejvíce, nabývají smýšlení svého podle
novin a časopisů, jaké čítávají. Jiní opět dají si namluviti různé smýšlení
v životě politickém podle toho, na kterou stranu se kloní anebo ku

kterému národu patří. Proto jsou lidé smýšlení českého, německého, polského,
maďarského; jsou lidé smýšlení lidového, pokrokového, národního; jsou lidé smý—
šlení liberálního, konservatívního, křesťansko-sociálního. Smýšlení jest tedy různé,
i co do náboženství; kolik vyznání, tolikeré smýšlení, pravého í nepravého. Dobrý
člověk dobře smýšlí, zlý pak člověk zle smýšlí. Jednoho však smýšlení ubývá
víc a více a sice smýšlení křesťanského, dle náboženství Krista Pána. Bohužel,
lidé jsou nestálí a snadno pozbývají ducha církevního a smýšlení, či též přesvědčení
křesťanského, dávajíce se svésti převrácenými hesly a zásadami. Jisté jest, že, čím
méně bude lidí křesťansky smýšlejících, tím hůře bude na světě, protože místo
náboženství ovládne je sobectví a stranictví; bude pak bratr proti bratru, národ
proti národu, strana proti straně; navzájem se budou lide potírat a nenávidět pro
různá smýšlení. Cím více nevěra se zmáhá, tím více ubývá křesťanského smýšlení
a nastupuje místo pohanské smýšlení. Kéž by lidé, a to křesťané, byli jednoho
a téhož smýšlení, všecky ovládala jedna víra, jedna láska k Ježíši Kristu; jaký by
to byl život krásný! Sami pohané je obdivovali, pravice: Hle, jak se milují! Zá—
možní pomáhali chudým, chudí byli zase vděčni za dobrodiní a všichni byli jako
bratři a sestry jedné duchovní rodiny, dítkami sv. církve Kristovy. Ty časy se již
nevrátí, ale smýšlení křesťanské může býti i nyní mezi lidmi a sice tehdy, až si
budou lidé náležitě vážit sv. náboženství, až sv. víra pronikne netoliko rozum,
ale i srdce jejich. Spravedlivý žív je z víry; smýšlí jako Kristus, cítí s Kristem,
činí za příkladem Kristovým. Protož prosím vás, bratří, volá sv. Pavel, skrze milo—
srdenství Boží, abyste vydávali těla svá v oběť živou, svatou, Bohu libou, rozumnou
službu svou. A nepřipodobňujte se tomuto světu, ale opravte se v novotě smyslu
svého, abyste zkusili, která jest vůle Boží dobrá, líbezná a dokonalá. (K Rím. 12.)
Zbožná. mysl má tedy křesťana vésti ve všem, křesťanská mysl má se jeviti ve
všech skutcích našich nejen v soukromém, ale i veřejném životě. Kněz má smýšleti
jako sluha boží, učitel má smýšleti jako křesťanský "vychovatel dítek křesťanských,
otec má smýšleti jako křesťan zbožný, matka jako zbožná křesťanka, dítě jako
zbožné dítko křesťanské, rolník, řemeslník smýšlejtež jako praví křesťané; učenci
buďtež smýšlení křesťanského, nebo víra se dá dobře spojiti s hlubokou vědou;
jinoši buďtež rozhodnými křesťanya panny buďtež horlivýmí a vytrvalými ve smýšlení
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křesťanském. Pak se obrátí na světě vše k_lepšimu.-Živá víra bude oporou zbož
nosti a mravnosti, tato pak spokojenosti a štěstí vezdejšího základem. Co je proti
víře, co proti křesťanskému smýšlení směřuje, to jest škodlivo. Proto odstraňte
vše z domu a okolí svého, co ničí křesťanské smýšlení, co podkopává život dle
víry Kristovy. Nepodporujte nepřátelské spolky protikřesťanské, neplaťte a nečtěte
noviny ačasopisy protikíesťanské, netrptejich anidoma, ani v dílně, ani na poli, ani
ve společnosti. Statečné se hlaste všichni ke Kristu Pánu, vyznávejte jej neohroženě,
vyzná pak i 011 vás před Otcem svým nebeským. Jako nepřátelé naši se šjednocují,
stejného jsouce smýšlení, tak i my katoličtí křesťané jako stejně smýšlející spojme
se v jeden mohutný spolek, abychom tím více čeliti mohli nepřátelským útokům,
a spoléhajíce se na'své spolukřestany, vyznávejme bez obalu smýšlení své kře
sťanské. Pohleďte na spolek katolických rolníků na Moravě! Pohled'te na sdružení
tisíců a tisíců křesťanských dělníků všech odbOrů! Více stejně & křesťansky smý
šlejících zmůže více než jedinec. Spojte se členové Apoštolátu modlitby tim úžeji,
abyste tvořili mohutný zástup horlivých apoštolů uprostřed světa. Nejen smýšlejme,
ale ciťme též jako katoličtí křesťané,“jako věrni údové církve Kristovy. Ciťme
s ní, radujme se s ní, truchleme s ní, modleme se s ní a nebuď nám nikdy
lhostejno, zda kdo církev chválí nebo haní, zda kdo církev ctí nebo tupí, zda se
rozšiřuje počet věrných nebo ho ubývá. Jako katolickým křesťanům nesmi nám
to byti lhostejno. Prosme tedy nejsv. Srdce Páně, aby nám všem seslalo ducha
dobrého, stejného smýšlení a cítění podle nejsv. vůle Boží. Snažme se ve všem
podrobiti se učení sv. evangelia a řízení sv. církve naší!

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, _obětuji Tobě 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. 11.)

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
křesťanské smýšlení a cítění všem katolíkům 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! zachiaň církev, říši rakouskou, vlasRSnašia 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.í

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:Všude křesťanské smýšlení najevo dáti.

Úmysl v listopadu: Trpělivost v soužení.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Splněna jest největší naše naděje, kterou jsme skládali v Boha a pomoc jeho a není nám třeba již ničeho
si přáli. Následujte nás, vy pozemšťané, abyste zasloužili sobě dojíti stejného s námi cíle. Slav.Věecb svatých.

Doba mučedníků.
Sotva Dán z lásky
k lidu vykrvácel,
ruce své rozpjal
na znamení spásy
již první křesťan
k mukám všem se hlásí,

rozsudek smrti
hrůzu svojí ztrácel.

„Uznej mne bohem!"
římský vladař velí,
„obětuj modlám!
Darů dám ti hojně'i!
„Nechci tvých darů!
.Zít chci bohabojně!
Kristus mi dražší,
.nežli svět je celý!“

„Dřede mnou klekní!
Hodnostmi tě zdařím!
Císařská přízeň
„zárukou ti velkou!“
„O jak je snaha
tato nízkou, mělkou!
Milosti Krista
.za ni nepromařímM

„Dak trpět budeš,
zatvrzelče bídný;
viz, jak se svíjí,
tyájak zaslepeníl"
„Vladaři, muka
tvoje --- mukou není,
Spasitel s kříže
.kyne těchou vlídnýJ“

„Odvedte k mukám
toho zrádce státu!
Takový zločin
trestám krutou smrtí!
Výstrahou bud'tež
katakombští chrti,
poučí hejno
šelem vás a katůlu

Opodál v cirka
Oběti již stály,
čekaly příchod
vyhladněných šelem:
ženy tu, starci
ve objetí vřelém,
dítky a muži...
Dčjí Bohu chvály — — —

Blíží se mládec
nově odsouzený,
pohlédnou všiclmí
na blankytně nebe:
„Bože náš věčný,
velebíme Tebe!
Silou nam kříž Tvůj,
kříž je drahocenný!

Odpusť jen synům,
kteří svoje ruce
radostně stápí
v naší hojné krvi...!“
Selmy se ženou,
mládenec je prvý...
a po _něm druzí
umírají v muce...

Jos. .41. Vlasami!-Římský.&%
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Křesťanská dobročinnost.
(K slavnosti Všech Svatých).

d hroudy zemské povznáší se dnes duch náš k nadhvězdným
' stanům nebeským, tam do onoho věčného, blaženého života,

kde Bůh přečetným našim bratřím a sestrám odměnu vyměřil
dle zásluh jejich ve spravedlnosti a lásce, kde setřena jest všecka
slza, kde pominul boj i útrapy, kde není se třeba báti ztráty štěstí

. .ani ne smrti. Svatí a světice Boží jakoby dnes volali k nám
s výšin nebeských: »Pojďte za námi, očekáváme vás zde, pro
síme Boha, abyste s pomocí jeho s námi se zde shledalia. Ale
ovšem volají k nám též: »Následujte příkladu našeho, ejhle, kam
dovedla nás pevná víra Kristova, kam láska naše k Bohu!
Splněná jest největší naše naděje, kterou jsme skládali v Boha
a pomoc jeho, a není nám třeba již ničeho si přáti. Následujte
nás proto ivy, pozemšťané, abyste kráčejíce cestou, kterou
my jsme šli, zasloužili sobě dojíti stejného cílec. Ano, svatí
& světice Boží jsou nám netoliko přímluvčími u Boha, nýbrž

i skvělými vzory, dle nichž život svůj zde na zemi zříditi máme, nebot“ jsou to
vzory vyzkoušené, spolehlivé a Bohu se líbící. Ne ve všech ctnostech vynikli všickni
svatí stejnou měrou, _jeden vynikal jednou, druhý jinou zase, avšak jednu ctnost
měli všickni v době, kdy bohulibým životem si zasluhovali odměny věčné, a tato
jest křesťanská dobročinnost, jak v duchovním, tak tělesném smyslu. A této ctnosti
bohulibé. která všecky svaté zdobí, jest i nám nanejvýše potřebí, a to tím více
nyní, kdy proud časový, Bohu nepřátelský, ji čím dále tím více do pozadí zastrkuje
a kdy místo ní zahnízďuje se sobectví a nezřízená S' láska.

Ovšem má každý člověk v první řadě milováťaebe, vždyť přikázání Boží
o lásce k bližnímu zní: Miluj bližního svého jako sebe samého, jest tedy samo
láska měřítkem lásky k bližnímu. Ovšem však musí to býti samoláska křesťansky
spořádaná, která nikdy na úkor bližního sebe nemiluje, nýbrž majíc péči o potřeby
své tělesné i duchovní nezapomíná na povinnost lásky k bližnímu. A tu věru tato
křesťanská dobročinnost jeví se u mnohých ve světle nepěkném. Shovívavý bývá
mnohý k sobě samému a povolný až přespříliš, ale nešetrný a přísný nad míru
k jinému. Dopustil—lise někdo zlého, již ho má za horšího nežli je sám, byť by
i chybující jinými ctnostmi zase oplýval, kterých posuzovatel nemá. Ejhle, kde je
dobročinnost, kde je dobré srdce, kde dobrá vůle? Ze jsme se mnohdy neprohřešili
a neprovinili způsobem, jako jiní, zdaž již proto lepšími jsme? Či snad nebylo
toho příčinou, že jsme do takových nástrah nepadli, že jsme neměli příležitosti
k zlému jako provinilec. Můžeme se proto chváliti ajej zavrhovati? Dobročinnost
křesťanská nutí posuzovati netoliko čin, nýbrž i v úvahu 'vzíti okolnosti jeho.
Neměříze zajísté ctnost u všech lidí se stejnými náruživostmi, stejnými pokušenimi
a nástrahami a proto také není již chvály hoden, kdo snad neklesl, nemaje pří
ležitosti, jako jiný. Fariseus v chrámě se modle pravil: »Děkuji Tobě Bože, že
nejsem jako jiní, jako tento publikán.<< Jak tvrdý to soud, jak necitelný z úst
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muže, který ovšem neměl příležitosti se proviniti způsobem tímtéž, jako ubohý
celník (totiž šidbou v penězích), za to však měl jiné hříchy na sobě, kterých
zase neměl publikán. Byla to tedyjeho zásluha? směl se tak vychloubati? Schá—
zela mu dobročinnost, scházel mu pravý úsudek, v bližním viděl hříšníka, vsobé
ne, samoláska nezřízená zaslepila jej. A jak se choval Kristus Pán k hříšníkům?
když mu přivedli cizoložnici a_fariseové žádali potrestání její, nezatratil Spasitel
ubohou hříšníci, nýbrž chtěje ukázati na vlastní jejich hříšnost, zvolal: »Kdo z vás
jest bez viny, první nechť uvrhne kámen na nil<< V obyčejném životě za poctivého
a šlechetného člověka má se ten, jemuž se nemůže nic špatného vytknouti a na
to si tak mnozí přespříliš zakládají a za povznesené nad jiné se mají. Avšak,
je to vskutku tak veliká zásluha nebýti zločincem? Mámechváliti zámožného,
že nekrade a neloupí, starce, že nemravnost nepáchá, bojácného, že se nemstí
a nezlobí? Kdopak smí předstoupiti před tvář Boha vševědoucího a těšiti se z milosti
jeho, jestliže nemůže nic jiného říci, nežli: Já nelakotil, já nešidil, nekradl; nejsem
ožralec ani pomluvač atd.? Je to před Bohem tak velkou zásluhou? O nikoli!
Vždy není naší povinností toliko zlého nekonati, nýbrž také jest naší povinností
konati dobré, a sice co nejvíce dobrého možno. V tom záleží křesťanská spravedlnost:
»Varuj se zlého a čiň dobré<<. A Kristus Pán vyhrožuje, kdo by tak nečinil,
trestem, řka: »Služebník zajisté ten, který poznal vůli Pána svého a nečinil podle
vůle jeho, bude bit mnohými ranami<<. (Luk. VII. 47). »Ano i to jest provinění,
příležitost k dobrému opomenouti, neb kdo může dobře činiti a nečiní, má hříchů,
pravi sv. apoštol Jakub. (IV. 17).

Přemnozí lidé žijí tak do světa, starajíce se jen o své pohodlí, kratochvíli
a vyražení. Zajisté je nemůže za to nikdo kárati, ale nemůže je také chváliti. Jsou
to nesmělé, slabé povahy, nedopouštějí se ničeho zlého, ale jsou také velice líní
a pohodlní ku konání dobrého. Domnívají se, že již vykonali celou svou povinnost,
pomohli-li snad k nějakému skutku dobrému, ku kterému je pudila buď náklonnost
nebo touha po chvále a vyznamenání. Sem patří ovšem všichni ti, kteří na pod
poru chudých, sirotků, nemocnice, útulen atd. pořádají a navštěvují plesy, zábavy
a rozličná vyražení. Vydá se zde mnoho peněz, ale vlastni účel, podpora dobro
činná jich dostane nejméně; větší díl padne na pořízení zábavy. Taková dobročinnost
ovšem není žádná ctnost! Mnozí by mohli více pro ubohé činiti, nečiní však, ač
mají prostředky i příležitost. A proto platí o nich slovo písma: »Kdo může dobře
činiti a nečiní, má hříchx. I u lidí divokých, křesťanství posud dalekých, nalezneme
cit dobrého a zlého. To jest to vnitřní světlo, které osvěcuje člověka přicházejícího
na tento svět, zákon vložený v srdce každého, aby nikdo neměl výmluvy. Tím
méně se může vymlouvati křesťan, neboť co divoch jen temně tuší, to jasně vyslovil
a nám na oči postavil Kristus. Známe jeho slova, kterými nám zvěstoval vůli
()tcesvého, známe jeho život plný lásky a spravedlnosti, známe jeho podobenství
o dobročinnosti a útrpnosti, známe jeho oběti pro dobro lidstva, zejména trpícího
buď utrpením tělesným neb duševním; to vše jest jako jasné zrcadlo, v němž se
shlížeti máme. Kterak se potom budeme vymlouvati z nevědomosti, neučiníme-li
na světě tolik dobrého, co a pokud nám bylo možné?

A také nemá nikdo výmluvy, že by neměl příležitosti ku křesťanské
dobročinnosti. Neboť den co den naskýtá se mu jich několik, tak že netřeba, nežli
dobré vůle a odhodlanosti. Ovšem jest pravda, že ne vše, co bychom rádi vykonali,
se nám také zdaří. Proto varujme se jedině na to zřetel míti, co leží mimo obor
naší možnosti, abychom nezanedbávali to, co nám možné jest. Je to však chybou
mnohých, že se pachtí po činech velkých, se kterých nejsou; činy menší stejně
záslužné pak opomíjejí; ovšem žalují potom, že se jim nic nedaří. Dbejme proto
vždy poměrů svých, ty nám zajisté podávají dosti příležitosti ukázati “dobročinnost
svou jako ctnost křesťanskou. Nemluv tedy, že. kdybys byl bohatým, že bys tak
a tak naložil se svým bohatstvím. Což i toho skrovného statečku svého nemůžeš
užíti k dobrému? Nemáš-li tolik, abys snad mnoho mohl obětovati na podporu
druhých, můžeš se přece zříci nějakého požitku nepotřebného k prospěchu dobré

21“
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věci, k podpoře ubohých. Tak ku příkladu se ročně prokouří miliony korun, proč
by si kdo nemohl nepotřebný tento požitek alespoň z části odříci, a co ušetří tím,“
na křesťanskou dobročinnost obrátiti. Sám by zajisté neztratil ničeho, jiným by
však velice prospěl. A jsi-li tak chudý, že ani toho nejmenšího se vzdáti nemůžeš,
což neobdařil tě Tvůrce řeči? Nemáš někde známého zámožnějšiho, abys u něho
ztratil slovo za ubožáka? Vždyť je snáze přimlouvati se za druhé, nežli za sebe!

Dále nemluv tak: Kdybych měl moc císaře, dal bych národům práv, pod
poroval bych lásku, jednotu, svornost, blahobyt v lidu. Hleď, abys nejdříve všecko
toto uskutečňoval v rodině své a ve svém okolí, jak jen ti možno. Hleď, abys
nikomu nekřivdil, jestliže tobě ublíženo bylo a škůdce chybu uznává a ti pravici
na smířenou podává, uchOp se jí, a učiniš dobrý skutek. Vždyťz jednotlivců sestává
národ a jestliže jednotlvci budou mezi sebou smíření, nebude rozkolu v národě.
Chceš lásku síti mezi lidem, proč pak ale přece se nestřežiš, abys nelaskavě
neposuzoval bližní své? proč tak množíš zlovůli mezi lidmi? “Proč jsi tak slabý
a bojácný, že mlčíš, kdy se zde o jiných mluví, že nesmiřuješ, nýbrž roztrháváš?
Ejhle, v malém, v malém ukaž ctnost dobročinnosti, což jest lehčí nežli ve velkém.

Nemluv, že bys v jiném stavu snad mohl více dobrého působili, že nyní
máš ruce svázané atd. 0 jaká to planá výmluva. Není stavu, v němž by i ten
nejpovolanější nemohl dobre konati. Proto hleď, abys byl prvním mezi ostatními,
co do hodnosti, potom i tobě otevře se živé pole působnosti. Ižebráku na silnici
naskýtá se příležitost k dobrému, trpělivosti, přivětivosti, zdvořilosti & vděčnosti.
Příležitost musime také vyhledávati, což se Ovšem naší pohodlnosti příčí. Vždyť
Kristus Pán pravil sám o sobě, že přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo.
Hledal tedy příležitost k dobrému a nečekal, až se mu sama od sebe naskytne.
Kéž nám proto neschází ona'ctnost křesťanská, jíž říkáme lidumilství. Kdo
tuto má, dovede snadno každému, s kterým se setká na pouti tohoto života, říci
něco milého a posloužiti lidem, třeba sebe vzdálenějším; takový lidumilec umí
vždy z příjmů svých něco ušetřiti, čím by pomohl bližnímu svému anebo podporoval
dobročinné ústavy; “takový lidumil, nemá—livždy dosti peněz, má vždy dobré slovo,
tam užitečnou radu, zde silicí útěchu pohotově. Ptej se jen po skončené denní
práci sám sebe: »U'činil jsem dnes vše to dobre, co jsem učiniti mohl? Použil
jsem i těch malých, nepatrných na pohled okolností, kde jsem mohl ukázati lásku
svou k bližnímu ?<<A kdyby ti paměť nic nepřípomínala, dej si ještě tuto otázku:
»Co by byl Kristus asi na místě mém učinil? A svědomí ti pak odpoví a řekne, že
to, co by on byl učinil, neučinil. »Kdo však může dobré činiti a nečiní, má hříchu.

%? naše, že opomíjíme dobré, jest před Bohem tím větší, čim snázenám bylo niti je. Nesčislně mnoho neděje se, ač by nám to bylo maličkostí.
Nebot nemá každý jen poznání dobra a zla, nýbrž'i zvláštní náklonnost *
k té či oné ctnosti.

Kdo jest od přírody citlivý a dobrého srdce, málo mu to dá namáhání,
nešťastným projevovati útrpnost a slovem i skutkem prokazovati pomoc. Proč pak
tedy se nemá tento dobrý cit pěstovaii? I tu“překážela mu ostýchavost před
úsudkem světa, nebo pohodlnost mu zaskočila v cestu, aby vyhnul se příbytkům,
kde je chudoba a bída; brzy svedla ho lehkomyslnost, brzy nádherymilovnost,
pro kterou mínil vydání činiti, tak že mu pro druhé málo, či nic nezbývalo.

Kdo od přirozenosti jest ducha smělého, odhodlaneho, bude mu- snadno,
ujmouti se pronásledovaných a potlačených. A proč tedy tohoto daru, který již
sám od sebe každé bezpráví nenávidí, nepěstuje, si neváží a ho neužívá? Ach,
tu kázala mu lakota, tam zase mlčel proti lepšímu přesvědčeni svému. Ano, byly
všelijaké ohledy k osobám jiným, kterým se chtěl zavděčiti a které ho přiměly,
že směl vydávati lež za pravdu. Kdo má vážnost a důvěru u spoluobčanů, zajisté
nebude mu za těžko, tak mnohou blahodárnou věc zavésti, což .by jiného stálo
veliké namáhání. (lastěji dostačilo by slovo, ba jen malé pokynutí, aby dobru se
ziskal průchod. Proč neučinil toho? Ach, proto, že mu na věci nezáleželo; proto,
že si nedal práci, aby pomyslil na její důležitost, anebo proto, že jej omámila
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choulostivost otázkou: »Proč se máš do všeho míchatí„ co se tebe netýká. Co tě
nepálí, nehaSa. Dvojnásobná tedy vina potom spadá na toho, který dobré opomenul,
nejen kde se mu k tomu nahodila příležitost, nýbrž kde jej takřka i přirozenost
vlastní pudila a kde prostředky dobré mu byly po ruce. Nedbalost v takových
případech není než následek zmáhající se zloby, následek lakoty, zištnosti, závisti,
pýchy, anebo pohodlnosti a bázně lidské. Snad miluješ lidi, kteří tebe milují
a tobě lichotí; ty dobrořečíš těm, kteří tobě dobrodiní prokázali, anebo od kterých
budoucně něčeho dobrého nadíti se můžeš. Jaká je to ctnost? jaká zásluha? jaké
dobrodiní? Tak činí i pohané, ba i nerozmná zvířata. Ježíš Kristus tě přece seznámil
s povinnostmi vznešenějšími; vyhýbáš-li se těm, nevěř, že šlechetné jest srdce tvé.
Ty se sice nedopouštíš zločinů, nešidíš, nepomlouváš, nelichvaříš, nepronásleduješ
svého bližního, ale je to již nějakou ctností, jest to křest. dobročinnosti ? I ten tvrdý
kámen, po němž šlapeš, učiní podobně, ale také nečiní nic lepšího, rovněž jako ty.

A jak potom u soudu Boha spravedlivého obstojíš? Jak chudý & nuzný
budeš tam státi, když duše tvá tolikerými dary nebeskými obdařena, svobodnou
vůlí nadaná, Bohem vedená, nebude moci ničím lepším se vykázati nežli tím, že
se uvarovala hříchů těžkých! Budeš podoben onomu služebníkovi, který hřivnu
svou zakopal, aby ji neztratil, ale také s ní nehospodařil, jemuž soudce věčný ji
odňal a dal tomu, kdo více měl, totiž dobrých skutků. Myslíš—liale ovšem, že nekonaje
dobré, které konati můžeš a varuješ se hříchu, jsi číst & spravedliv? O jak se
mýlíš! Hříchem tvým jest právě to, že nekonáš dobré, ale není ctností tvojí, že
se varuješ zlého. Vždyť nezní přikázaní toliko: »Varuj se zlého, nýbrž také a čiň
dobréc. Jedno bez druhého ceny nemá před Bohem.

Přijde hodina, která tě hrůzou naplní při vzpomínce, že jsi netečným byl
ke všemu dobrému, které jsi vykonati mohl. Netečnost ke ctnosti možné jest
zajisté urážka Nejvyššího, který tě souditi bude, neboť skutky, skutky dobré žádá
od tebe. Každá příležitost k dobročinnosti jest jaksi pokynutím samého Boha, abychom
zasvětili mu srdce své, jest jako prosba našeho anděla strážného, abychom hleděli
býti zbožnějšími, ctnostnějšími, dobročinnějšími. Vždyť se nežádá od nás, co by
síly naše přesahovalo, proč tedy nechceme činiti, seč síly naše stačí? Dobročinnost
odmění zajisté Spasitel na soudě věčném velice, vždyť sám pravil, že po pravici
jeho státi budou dobročinní, kteří lidem dobře učinili z lásky k nám a pro něho,
kteří s ním vejdou v radost věčnou. Naopak však zavržení budou, kteří dobročinnosti
nevynikalí, ač den co den k ní příležitosti měli, nebot sem také se hodí slova Páně:
»Chudé (totiž potřebné, bídné, nešťastné atd.) máte vždycky s sebou. Vždycky tedy
jest příležitosti dosti, vykonati něco dobrého. I mnozí pohané rádi dobré konali
a nemohouce, byli nespokojeni. Císař římský Titus mnohdy večer si stěžoval, řka:
»Ztratil jsem den“, totiž když nic dobrého nevykonal. Jak zahanbuje tento pohan
tak mnohé křesťany, kteří netoliko den ztrácejí, nýbrž celé týdny, měsíce, ba i roky.
Neberme tedy ctnost dobročinnosti na lehkou váhu, jest nám takřka naší povinností,
líbí se Bohu, Kristus dal nejlepší nám příklad & přislíbil za ni velikou odměnu.
Dobročinnost obsažena jest v hlavním přikázání lásky, ato lásky k bližnímu, která
jest spolu důkazem a potvrzením lásky k Bohu. Vždyť praví písmo: »Kterak bys
mohl milovati Boha, kterého nevidíš, když nemiluješ bližního svého, kterého vidíšc.
Za dob našich jest potřebí poukázati na tuto potřebnou ctnost křesť.dobročinnost,
ať v tělesném, ať v duchovním smyslu, neboť se“ lidstvo jí zříká; samoláska ne
zřízená nabývá vrchu, proto propast hluboká rozevírá se mezi jednotlivými stavy,
zejména mezi boháči & chudínou. Tím ovšem na jedné straně u boháčů povstává
zatvrzelost, na straně chudých zase závist a nenávist, což by vedlo k hrozným
následkům. Zde nepomůže věda ani vzdělanost :světská, zde pomůže toliko cit
povinností náboženské, zde_zvítězí toliko láska, která kotví v Bohu a pro Boha
vše dobré činí jiným. A tato láska, která se jeví v křesťanské dobročinnosti, jest
onou jednou páskou, která spojí rozvaděné lidstvo, jest mostem, který překlene
propast, jest nám kouzelným proutkem, který smíří,a v lásce obapolné spojí srdce
lidské vespolek a všecky zase s Bohem. K tomu voláme »Zdař Bůh !a Bah. Handl.k?
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Co káže hřbitov ?
Rozjímání o svátku Všech Věrných Dušíček.

nozí, kteří se zrodili na venkově
a jež osud během let zavál do
měst, zakazují si, aby je po

smrti pochovali na městských, tak zva
ných ústředních hřbitovech. Žádají své
domácí, by je dali pak odvésti do
otčiny, do rodné vísky, by tam mezi
svými odpočívali. Za důvod uvádějí, že
na_ venkovském hřbitůvku, který bývá
skoro vždy okolo kostela, docházívají po
bohoslužbách přátelé aznámi na hroby,
kdež se za zemřelé modlí, což se
v městech nikdy nestane. Tu jsou hřbitovy
daleko vzdáleny od lidských příbytků,
takže málo kdo z příbuzných tam může
častěji dojíti. Je zajisté pěkný zvyk,
choditi častěji na hřbitov, vždyť kdo ;by
se tam jen poněkud zamyslil, připadl by
na různé vážné myšlenky a byl by
nucen přiznati, že je hřbitov mohutný ka
zatel, který dovede otřásti celým vnitrem
člověka.

Mnoho je důležitých pravd, které
nám hlásá hřbitov, vyberme si aspoň
některé. Předně vše pomine, vše marnost,
za druhé i ty zemr,eš za třetí jen v kříži
je spása naše.

Vše pomine Kdo by celý rok nešel
na hřbitov, jistě tam přijde vden všech
věrných dušiček, -i kdyby se tam nešel
pomodlit za své milé zemřelé, jde tam
eepoň ze zvědavosti, aby si prohlédl
výzdobu jednotlivých hrobů. Nikdy zajisté
více nepocítíme pravdy »všeje marnosta,
jako když stojíme na hrobech; ty hlásají
pravdivost slov Šalomounovych: marnost
nad marnost a všecko je marnost.

Jsou lidé, kteří jsou do sebe za
milovani, chtějí, aby se jim kde kdo
podivoval, jim lichotil, se kořil, vše
u nich chválil. Jsou marnivi na své,
málo kdy skutečné, ale obyčejně vy
myšlené přednosti. Sama o sobě nebyla
by žádost jiným se zalíbiti hříšná, ale
kdo ji učiní jediným cílem svého žití,
to jest něco, co bychom dětem snad od
pustili, což však u dospělých a rozumem
obdařených bytostí je velkým nedostatkem
a obyčejně též hříchem. Jak zavržení
hodny jsou prostředky, pomocí nichž
marnivý svého cíle dosíci chce! Obyčejně

bývají to věci týkající se zevněšjku, jako:
hezký obličej, pěkný vzrůst, Vkusný šat,
slušný byt, moderni zařízení ve světnici,
dovednost v rozprávce, tanci, chůzi, stolní
porcelán, stříbrný příbor, nějaký titul
nebo řád atd. tyto a podobné věci má
mnohý za cíl všech svých snah a prací.
Chybí-li mu některá z těchto věcí, má
se za nejneštastnějšího člověka na světě.

Marnivost v řeči jmenujeme vy
chloubavosti, která je jaksi důkazem
omezenosti ducha. Někdo nemůže ani
úst otevříti, aby nepronesl nějaké vy
chloubavosti; cestoval-li někde, přibásní
k tomu Bůh ví co, vypočte osobnosti,
s nimiž mluvil, vyjmenuje hory, na něž
vylezl a jiné. Zatím je vše výtvorem
jeho vychloubavosti, něco je na tom
pravdy, ale ostatní přilže. Marniví jsou
však nejen jednotlivci, ale-i celí národové.
Setkášoli se s Američanem, i takovým,
který byl třeba ve Spojených státech jen
jedinký rok, již se vychloubá svobodou,
kterou tam mají, každý Spaněl ukazuje

' svým zevnějškem, žeje grandem (vysokým
šlechticem), každý Angličan rád by po
zorovatele přesvědčil,že má.nějaký spleen
(my řekneme: o kolečko více), každý
Bavorák se chlubí, kolik vypije piva. A
nikdo z těchto a podobných marnivců,
jichž počet jde do nekonečna, nepováží,
jak směšnými se činí u lidí myslících.
Proto naše národní pořekadla tolik si
dobírají lidi tohoto druhu: není dudka
bez chocholky, hlupce bez pýchy; pyšní
se, že má novy"pytel na maso; pán, na
nohou saňán a v kapse souchotiny.

Kéž bychom ve všech svých jed
náních měli na zřeteli nějaký vyšší cíl:
vždyt někdy možno prospěti bližnímu,
i když konáme něco pro svou zábavu;
kdo chce, všelicos dobrého docílí. Ze
Švédska cestovala do Ameriky paní
Waalová; uvažovala: každoročně vy
stěhuje se ze Svédska a Norska na dvacet
tisíc lidí, o nichž často ani rodiče a nej
bližší příbuzní nic více se nedozvědí.
Pani Waalová slyšela vyprávěti o jednom
podobném případě, což ji tak dojalo,
že vyzvala v novinách, aby jí oznámili
jména osob, které v Americe zmizely,
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že bude po nich pátrati. Bylo ji ohlášeno
několik set osob, po nichž pak cestujic
v Americe pátrala; pořádala přednášky

. pro své krajany, dopisovala do novin,
vyptávala se, pátrala, až se jí podařilo,
že mnohy'm svy'miobjevy způsobila radost
a byla příčinou, že četní ztracení a za—
padlí byli nalezeni.

Není snad místa, kde bychom více
napomínáni byli varovatí se marnosti
všeho druhu, jako na hřbitově. Jen
dbejme tohoto hlasu!

[ ty zemřeš. Pohlédni na ty rovy,
jež zříš na hřbitově; jak klidně odpočívá
tu jeden vedle druhého, i ti, kteří v životě
se nenáviděli, jeden nad druhého vy—
nášeli, sebe znáti nechtěli, v nepřátelství
žili — zde shledají se. Vše, nač na
hřbitově pohlédneš, připomíná ti pravdu:
i na tebe dojde řada, i ty zde jednou
odpočívati budeš,

Jeden kazatel jednou kázal: není
snad pravdy na světě, pravdy náboženskě,
pravdy vědeckéh již by někdo nebyl bral
v pochybnost. Ale nikdo nebude pochy
bovati, že přijde jednou čas, snad za 50,
snad za 40 za 30 let, snad ještě dříve,
kdy ty zde na světě nebudeš. Pravdu:
ty zemřeš, musí každý uznati. Touto
pravdou byl úplně ovládán šlechetný kněz,
který byl ochoten i život položiti, aby
zachránil jiné osoby. ' .

Bylo to za války francouzsko-ně
mecké; vítězné německé vojsko blížilo
se k osadě francouzské Hortiers. Najednou
padlo několik ran střelných ze zálohy.
Prušáci hned vše okolí prohledali, ale
nikoho nenašli, obsadili hned osadu, vy
brali libovolně šest mužů a “odsoudili
je k smrti, řkoucer- Zločin musí by'ti
potrestán smrtí a dán odstrašující příklad!
Tamnější farář navštívil odsouzence, kteří
byli umístnění v radnici a připravoval
je k smrti. Jeden z odsouzenců, otec
šesti dětí, počínal _si,jakoby byl pomateny'
na mysli, hned sebe a vše proklínal,
hned proléval hořké slzy & naříkal, co
si počnou jeho nevinné dítky, kdo je
uživí, kdo se jich ujme. Farář nic s ním
nepořídil a nijak ho nemohl upokojiti.
Smuten a se srdcem sklíčeny'm šel do
táboru pruského, ptal se po setníkovi,
na jehož setninu bylo vystřeleno. Když
byl k němu předpuštěn, oslovil ho takto:
»Bylo vám vydáno šest mužů, kteří mají

by'ti proto, že bylo zákeřnicky střeleno
na vaši setninu, popraveni. Ale žádný
z nich není vinen, jsou všichni nevinní.
Protože tedy vinníci .utekli a vy jste se
přece rozhodl, že musí odsouzením k smrti
těchto šesti mužů býti dán odstra
šující příklad, tak je úplně lhostejno,
kdo tito mužové jsou. Je mezi nimi otec
šesti dětí, které by jeho smrtí padly
v největší bídu. Prosím tedy, abych já
byl jedním z těchto oběti, otce nevinného
propustte a mně dovolte, abych vstoupil
na jeho místo, otec tento je zrovna tak
nevinen jako já. Má smrt více 'vám po
slouží než jeho, mne všichni znají, má
poprava rozšíří všude velky postrachx
Důstojník klidně faráře vyslechl a roz
hodl, aby otec šesti dětí byl propuštěn
a farář zaujal jeho místo.

Příštího dne časně ráno bylo všech
šest odsouzenců uvedeno ven a postaveno
ku zdi městské, kde měli byti zastřeleni.
Právě táhl okolo prusky pluk, v jehož
čele jel generál. Uviděv kněze mezi od
souzenci zastavil se“ a ptal se setníka,
co se stalo, proč kněz a pět mužů má
byti zastřeleno. Setník vysvětlil příčinu
a general dal si zavolati kněze a vše
vyprávěti. Kněz krátce a jasně vše ob.
jasnil. Generál poznav knězovu zmužilost
a uznav nevinu všech odsouzenců, da
roval k vůlí zmužilému knězi všem život
& rozkázal všecky propustiti.

Lidové přísloví zni: Jaky život, ta
ková smrt. Měli bychom se tedy, chtějíce
dobře umříti, stále vynasnažovat, ctnost
nym, nevinny'm, bezhříšnym životem při
pravovati se na smrt. Po ctnostném
životě následuje obyčejně dobrá smrt,
Po životě hříšném se těžce umírá; hříšný

“člověk hrozi se smrtí, člověk ctnostny'
nemá žádné příčiny, aby se ji stráchoval.
Kdo zaséval v životě svem símě dobré,
sklidí při žni, to jest při smrti, sklizeň
dobrou. Žádny otec neodžene a neodstrčí
dítěte, které mu vždy radost dělalo, celým
srdcem jej milovalo a svědomitě jeho
rozkazy vykonávalo. Podobně nezavrhne
nebesky Otec nás svy'ch dobrych synů
a dcer, kteří jsme svědomitě v životě
plnili jeho svatou vůli. Buďme vytrvali,
Bůh slíbil těm, kteří dobry' boj bojují,
korunu věčné spásy. Nebojme se smrti,
ale bojme a varujme se-každého hříchu,
ktery by nás mohl uvrhnouti do pekla.



329

Ano, hřích strpčuje smrt a činí ji
hroznou. Nikdo neodkládej s polepšenim
a nevymlouvej se, řka: Polepším se, až
bude čas. Svatý Bernard píše, že cesta
do pekla je vydlážděna samými dobrými
předsevzetími, která nebyla nikdy usku
tečněna. Svatý Vincenc Ferrerský při
pomíná, že by byl velký zázrak, kdyby
někdo po hříšném životě zemřel dobrou
smrtí. Hřešíš-li, obrať se, dokud čas;
vykonej dobrou svatou zpověď, přistupuj
častěji ku stolu Páně, vynasnaž se ze
všech sil, bys více nehřešil, pros Boha
o vytrvalost, a Bůh, který je nejvýš
milosrdný, pomůže ti a neopustí tě, by
jednou tvá smrt „byla šťastná, nebot pak
bude i tvá věčnost blažená.

V kříži je jediná spása naše.
Uprostřed každého katolického hřbitova
stojí velký kříž, v jehož stínu mrtví od
počívají, očekávajíce příští zmrtvých
vstání. Kříž tento promlouvá k nám vždy,
kdykoliv vkročíme na hřbitov: Jen v kříži
je spása tvá; tím úsilovněji k nám mluví
-v den všech věrných zemřelých, jest
znamením, které nás poukazuje k nebi.

Viděli jste již, když se staví nový
kříž? tu vyhloubí se země a je-li tu
kyprá půda, musí býti prohlubeň hodně
hluboká, nebot kříž neměl by žádné
opory. Není-li tu tvrdé země, dají se do
základu pevné kameny, ty upevní, oprou
se o kříž, nasype sc hlína a ta se zase
co nejvíce stluče; pak teprve může býti
kříž postaven. Nyní mohou přijiti bouře,
vichory odkudkoliv, at je to třeba lítý
severák, nic nezmůže, kříž stojí pevně
a ani se nepohne, ať otevře nebe všechny
stavy deštivé, kříž má skálopevný základ,
žádná nepohoda mu neuškodí. Podobně
potřebí, abychom odstranili-ze srdcí svých
všechny názory, myšlenky, podobající
se kypré, lehké hlíně; jsou klidny, dokud
nezdvihnc se bouře. Je—li však pevně
v srdci zakotvená ctnost víry, at si bouří,
ať se zvedá vichor, ať doráží, co chce,
kříž Kristův je pevně zasazen v srdci
našem a nic ho nezdolá, nic ho neodstraní.
Ať si zazní jakékoliv rouhání, které by
spáliti mohlo na způsob mrazivého seve
ráku všechen pel, všechny květy a rost—
liny, všechnu nevinnost duše, ať si přivane
jižní vítr se žárem všech náruživostí,
anebo nevěra, falešná osvícenost, celý
zástup špinavých vtipů, jak je vyrobila

továrna nepřátel Kristových, ať přijde,
co chce, 'v srdci, v němž je pevně
zasazen kříž Kristův, tam vládne, tam
panuje jediný náš Pán & Spasitel Ježíš.
Kdo vírou Kristovou je proniknut, je
přesvědčen, že jedině v Kristu Ježíši
je spása naše.

Stojíme na rozcestí, kdež vedou dvě
cesty na různé strany. Na jednu z nich
vábí nás svět; tato cesta vede přes pa—
horky cti, slávy lidské, přes pýchu, je
šitnost, marnivost; uposlechneš—lia dáš
se touto silnicí, zavede tě snad ku zá
vratné výši, ale je z ní přehrozný pád.
Z rozcestí vede však též jiná cesta, na
níž stojí kříž s ukřižovaným Kristem.
Odtud zní k tobě hlas: »Pojďte ke
mně všichni, kteří pracujete a obtíženi
jstee. Učte se ode mne, neboť jsem
pokorný srdcem. Kdo chce za mnou
přijíti, vezmi kříž svůj & následuj mne.
Ú, vy všichni, kteří jdete cestou, pozo
rujte a vizte, jest—libolest, jako bolest
má. Kam se rozhodneme? Koho si vy—
volíme za vůdce? Rozkoš aradost trvá
jen na krátce, rychle přiletí, jako hbitá
vlaštovka, ruče přeteče,jako bystrý potok;
žalost a lítost, následky hříchu neopustí
nás často až do smrti. Věčně trvají jen
ctnosti, dobré skutky a k těm povzbuzuje
nás Kristus.

Radujme se, máme-li přítele, s nímž
můžeme sdíleti vše, co hýbe srdcem
naším. Dobrý přítel je věru poklad ve
liký. Ale můžeme se na. někoho úplně
uspolehnouti? Můžeme mu skálopevně
důvěřovati? Nestane se někdy, že i ten
nejvěrnější přítel nás opustí a zradí?
Zahnala—libouře loďku našeho štěstí na
úskalí, přítel zmizí a nikoho není, kdo
by nás potěšil. Tu hrozí srdce, že pukne
žalem, tu zoufalí “bychom si, nevěříme
v přátelství, .»ztrácime všechnu víru
v pokolení lidském Zdá se nám, že jdou
lidé okolo nás, jako bychom byli ka
menem, ležícím u cesty, jehož si nikdo
nevšímá. Svět pobízí: Pomsti se, nenech
si všeho líbiti! Ale v této rozhodné chvíli
neopouští nás Kristus, stále laskavě volá:
Pojďte ke mně všichni! vizte, je-li bolest
vaše, jako bolest má!

Když půjdeme „v den Dušiček na
hřbitov, zamysleme se a poněkud si
připomeňme tři pravdy, o nichž jsme
tuto uvažovali. Pole Boží volá k nám:
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Vše pomine, i ty zemřeš; pohlédneme
na kříž, stojící u hřbitova, volá k nám:
Jediné v kříži je spása našel Jediný
Kristus má. moc, že tě může buď věčně
spasiti, anebo věčnězavrhnouti; k Němu,
Spasiteli našemu, vezmi útočiště své.
Nezapomen též na bolestnou Matku Marii,
které Simeon prorokoval: »Tvou duší
pronikne mečla Maria kráčela cestou
křížovou, stála pod křížem, když umíral
Ježíš Kristus. Tato cesta dovedla ji k nebi
&my ctíme ji jako královnu nebes. Nuže,

následujme Marii na cestě kříže, prosme
ji o pomoc, by nás neopouštěla & při—
mlouvala se u svého jednorozeného Syna.
Maria budiž naší hvězdou, která nás
zavede ku bráně nebeské & dokáže, že
jest útočiště hříšníkův, potěchou za
rmoucených, pomocnicí křesťanů, naší
matkou. O svatý kříži! tebe chceme ná
sledovati, ty budiž naším vůdcem po
celý život náš, budiž světlem, které nás
dovede temností tmavého hrobu ku světlu
věčného života. ]gndt Zhdněl.

Všední

Déšť sestává sice z kapek malých,
ale působí přec zkázu zemi,
když ve množství velkém na zem padáť
všecko ničí potom povodněmi.

Hromada obilí z malých zrnek
sestává — a přece tíží lodě
plovoucí po moři; ony často
přetížením tonou v mořské vodě.

hříchy.

Podobně se také všední hříchy
malými nám býti ukazují,
svým však množstvím stále víc a více
naši duši k zemi potahují.

Za hříchy lehkými — hříchy těžké,
nebo-li smrtelné následují, '
a spolu s všedními v propast věčnou,
do pekla nám duši uvrhují.

Drotož v životě svém hlecl'me pilně
i všedních se hříchů varovati;
naše smrt pak jistě šťastnou bude,
soudu nebudem se obávati. F. Vrátil.

Útěcha.
Tichý den již dřímá
pod zoranou půdou,
větérkové něžnou
píseň mu tam budou.
Když ta píseň něžná
k sluchu vane znova,
zdá se mi, že slyším,
tato krátká slova .'

„Netruchli tak příliš
po mně, kraji m1'1ý,
noc pomine brzy
za nedlouhou chvíIií“
Dřív, než naděješ se,
tvář tvou slunce zhřeje
a den bílý, jasný
v svět se pousměie.

A. M Kadlčdkovd.
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Ustrňte se nad dušemi V očistcil
(K památce Všech Včrných Dušiček.)

Slzy mé jsou mi chlebem, dnem i nocí, když mi říkají
každého dne: kde jest Bůh tvůj? (Žalm 41, 4)w:

Qčistec! Jak často slýcháme slovo to, jak často je vyslovujeme a přece
jak málo uvažujeme, co znamená! Nepřipadá nám slovo to tak hrozné,
jakým vskutku jest a proto také málo se přičiňujeme, abychom mu
jednou unikli. A přece znamená. slovo očistec něco hrozného, znamená

fi o—Qyi'trest, trest přísný, jakoby pekelný, s tím toliko rozdílem, že není
věčný. Uvažme tedy, co jest očistec a co trpí duše v něm, abychom

jednak dbali duším těmto co nejvíce pomáhati, jednak však i o to v životě péči měli,
abychom snad sami jednou tam strádati nemusili. Co jest očistec? Očistec, jak učí
nás církev sv., jest místo trestů časných, je stav kání se za všedníi hříchy, je stav
přípravy na slávu věčnou. Kdo pak tedy přijde do očistce? Nepřijdou tam hříšníci se
hříchy smrtelnými, nýbrž mnozí dokonalí se hříchy všedními, neboť nikdo s hříchem
sebe menším nemůže vejíti do království nebeského.

Přijdou tam ti, kteří nedokonale milovali, nebot Bůh za dokonalou odměnu
nebeskou žádá dokonalou lásku. Přijdou tam ti, kteří nedokonale za hříchy své pokání
na světě vykonali a tresty časné nevystáli, neboť dluhují ještě Bohu a nebudou při
puštěni až poslední haléř zaplatí, dle slov samého Krista Pána. Očistec je tedy místo
trestu. Slovo „trest“ již zde na zemi nahání každému strachu dost, což teprve na
věčnosti. A nyní vzpomeňme zdaž trestu nezasluhujeme? Kolik hříchů napáše člověk
za jeden rok, kolik teprve za celý život? Kde pak chceme za ně Bohu dosti učiniti?
Zde v životě tomto nebo v budoucím? Zajisté je snadnějším dosti učiniti zde, nežli
na onom světě, neboť zde máme více prostředků k tomu, tam jsme odkázáni jen na
lásku a soucit jiných, proto hled'me, abychom zde pokání vždycky co nejsvědomitěji
činili, abychom se mukám očistcovým vyhnuli.

Trápíme se a naříkáme, zde na světě, jestliže se nás dotkne ruka Páně, jak
pak teprve naříkati budeme, až- se octneme v očistci? Vždyť hrozná jsou ta muka
o,čistcová že o nich si zde ani úplnou představu učiniti nemůžeme. Duše v očistci jsou
zbaveni nazírání Stvořitele Boha Otce, Boha Syna Vykupitele a Ducha sv. Utěšitele,
vždyť jsou od Trojice nejsvětější odloučeny. Čím více kdo zná cenu nějakého předmětu,
tím více předmět ten miluje a po něm baží, tím více však želí jeho ztráty. Ejhle, duše
v očistci jsou duše Boha milující a přece musí od něho odloučeny býti, baží po Bohu
a přece ho nedostihují, jaký to trest, jaká to muka! Sv. Augustýn praví: „Bůh jest
pro tebe všecko: pokrm —- hledáš—li,nápoj — žízníš-li, světlo — jsi-li ve tmách, jest
rouchem nesmrtelnosti, jestliže nahým jsi.“ A hle, tento Bůh se svou útěchou, láskou,
pomocí jest duším v očistci odňat a oni práhnou po něm a nedostává se jim ukojení.
Tot muka hrozná! _

Duše v očistci, ač znají radosti nebeské, nepožívají jich a proto se souží.
Radost nebešťanů však záleží nejvíce v tom, že jsou u Boha, s Bohem a požívají jeho
lásky co nejvíce. A toho jsou zbaveny duše v očistci. Proto touha jejich je trestem
hrozným. Duše tyto v životě pozemském často zakusily sladkosti a rozkoše v obcování
se svatými dušemi jinými. Tak čteme o svaté Scholastice. že mluvíc s bratrem svým
sv. Benediktem o věcech božských, úplně zapomínala na sebe a nic jiného si nežádala,
nežli aby neustále s bratrem tak rozmlouvati mohla. Jednoho večera, když se svatý
Benedikt od ní ubírati chtěl, sama žádala Boha. vřelou modlitbou, aby bratrovi odchod
zabránil. I stala se veliká bouře, tak že Benedikt u ní zůsati musil. Tak veliká byla
touha této svaté duše po duchovním požitku, jenž plyne z obcování se svatými dušemi.
A nyní poznáme, jakou trýzeň trpí duše v očistci, toužící po Bohu a nemohoucí ho
dosáhnouti, toužící po svatých v nebesích a. nemohoucí s nimi se sejíti.

Avšak nejsou tyto tresty jediné; hroznější ještě je „trest výčitky svědomí,
který stíhá duše v očistci._ Jako červ hledá na svědomí výčitka, o kdybych jen byl
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více dbal v životě pozemském, jak lehké by bylo vystříhati se očistce! Trojí věc stojí
před duševním jejich zrakem. Vidí svůj pozemský život, v něm to zlé, hříchy všední,
jichž se vyvarovati mohly, toho nečinily; vidí tolik zlých myšlenek a přání, mnoho
darebných slov, které vyšly z úst jejich. Vidí dále dobrá napomenutí, jak ,od rodičů,
taki duchovních otců, kterých často neposlechly. A tu červ volá k nim: „O kdybyste
si byly daly lépe pozor, nemuseli jste zde býtil“ Ano uznání vlastní viny člověka nej
více bolíl Vidí ale také vše to dobré, co činiti mohly a opomenuly. Bůh jim dával
příležitosti dosti a přece se. jí vždy nechopily. Jakých zásluh mohly si získati, které
by byly přikryly nedostatky jejich, kdyby se byly přičinily. A třetí věc, která je hněte
jest, že vidí své místo v nebi sobě připravené, neosazené, prázdné. Cítí, kdyby byly
jinak jednaly, mohly nyní již v nebesích věčných radostí požívati. Jak bolestně hledá tato
výčitka na svědomí jejich!

Avšak ani toto není ještě jediné, čím trestány jsou duše v očistci, nebot trpí
skutečné bolesti a tresty, jež duše lidská trpěti může. Jest to učení církve katolické,
že v.očistci trpí duše tresty smyslů svých, tresty, které očišťují duše, jako plamen od
vší nečistoty hříchů, aby tak se připravily k životu nebeskému. Pravil prorok: „Hospodin
povolal za nástroj spravedlnosti oheň, který v témž čase propast hříchů inedokonalosti
spravedlivých pohltil.“ Apoštol Páně sv. Pavel praví: „Zjeveno bude na díle jednoho
každého: den Páně zajisté okáže; neboť v ohni se to zjeví a jednoho každého dílo,
jaké bylo oheň zkouší.“ (I. Kor. 3, 13). A nyní si vzpomeňme, že tresty, ač nejsou věčné,
přece dlouhý, dlouhý čas trvati mohou a že u mnohých snad nevezmou konce až při
posledním soudu. Vzpomeňme dále, že duše tyto nejsou nám cizí. Pojeny byly toutéž
vírou s námi, v téže církvi Páně s námi bývaly, spojeny byly s námi páskou lásky
blíženské; jsou mezi nimi duše našich rodičů, bratří, sester, dobrodinců a přátel.
A duše tyto trpí a pomoci si nemohou. Odkázány jsou jednak na milosrdenství Boží,
jednak na lásku a oběť svatých v nebi a žijících na zem! Zdaž vzpomínka tato nás
neroznítí k pomoci jejich? Vždyť ústy Joba, trpitele volají k nám úpěnlivě: „Smilujte
se nade mnou alespoň vy přátelé moji, neboť ruka Páně dotkla se mne!“ Oslyšíme
hlas jejich, zacpeme si uši k jejich prosbám? O zajisté nikoli! Srdce křesťanské ne
může se zavříti bídám očistce, nemůže se zatvrditi k ubohým dušičkám. Vyznáváme
denně „věřím v obcování svatých“ ; ejhle, k tomuto obcování patří i duše v očistci!
Hleďmenjim tedy pomáhati. Bůh to od nás žádá, proto i prostředky k tomu nám dal.
Je to modlitba, je to mše sv., jsou to odpustky, jsou to dobré skutky, které jim
přivlastňujeme, je to pokání, které za ně Bohu přinášíme, jsou skutky hrdinné, jichž
odměnu jim odevzdáváme. ó jak jsme bohatí! A z bohatství tohoto duchovního po—
skytujeme rádi a hojně darů duším v očistci. Tak zajisté dokážeme lásku křesťanskou,
zavážeme si duše k vděčnosti, až jednou dojdou slávy nebeské, zalíbíme se Bohu,
pečujíce o jeho miláčky, až posud ve vyhnanství žijící, a získáme si sami pro sebe
milosrdenství Božího. K tomu nabádá nás církev dnešní slavností, která je takóřka
jeneralním tažením na pomoc dušičkám, nabádá. nás den co den večer po klekání
hlasem zvonu, bychom pamatovali na duše žíznící. Pomáhejme jim tedy seč síly stačí,
je to i ku prospěchu všem.

Avšak pomáhajíce jiným nezapomínejme na sebe. Z duší trpících vezměme si
naučení, abychom života svého co nejvíce využili k dobrému, příležitosti k dobrému
nikdy nezanedbávali, den co den večer svědomí své zpytovali, za hříchy pokání činili,
často sv svátosti přijímali a také odpuštění časných trestů získáním odpustků
církevních docházeli. Pracujme, dokud čas jest, abychom pozdě si nevyčítali, že jsme
mohli a nechtěli. Dnes však prosme vřele královnu nebeskou, Matička Boží a svaté
v nebesích, aby spojili modlitby své s našimi u Boha k prospěchu ubohých dušiček
obětujme mše sv. na tentýž úmysl i skutky dobré a milosrdný Pán “přijme to jako
výplatu a propustí duše z muk a přijme je do slávy své. To také jest účel dnešní
pobožnosti. B. nemu,
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Výmluvné mlčení srdce Ježíšova,
s Tebou se Spojujiď)

poutaného na.rukou i na nohou
“ vedou buřičové božského

Spasitele ze zahrady Gethse
€ manské před vysokou radu.I hledali křivého svědectví

WÁŠ—„proti němu, aby jej na smrt
vydali. Tázali se po učed
nících, po učení jeho a víře,

aby ho ve slovech polapili. Jiní zase
pomlouvali ho, že nezachovává zákona
Mojžíšova, rouhá se Bohu Hospodinu
a svádí lid; ba potupil prý ichrám
Jerusalémský hlásaje, že je dílem ne
patrným, jež by hned rozbořil a za tři
dny zase vystavěl, ale Ježíš mlčel a nic
neodpovídal na obhájení sebe, tak že
udiven povstal velekněz řka; »Nic ne
odpovídáš k těm věcem, kteréž tito svědčí
proti tobě ?<<(Mat. 26, 62).

Od vysoké rady veden jest božský
Spasitel k římskému vladaři Pontiu Pi
látovi; vyslechnuv vše, prohlašuje Pilát
slavně, že nenalézá na něm žádné viny,
byl by ho rád osvobodil, zrukou zfana—
tisovaného davu, ale bál se židů. Před
palácem jeho bylo shromážděno nepře
hledné množství lidu, kněží, zákonnící
fariseové byli se chytře rozešli mezi
zástupy a štvali na všech stranách lid
proti nevinnému Spasiteli, pročež lekal
se Pilát ještě více. V předních řadách
stáli nejvyšší kněží a členové vysoké
rady, neustále žalujíce, osočujíce, tupíce
Ježíše, Piláta pak strašíce. Pln rozčilení
volá Pilát: »Nic neodpovídáš? Neslyšíš-li,
jak veliké věci proti tobě svědčí?<< Ale
božský Spasitel neodpověděl k žádnému
slovu, tak že — jak dokládá Písmo sv.
s důrazem — vladař divil se velice.
(Mat. 27, 14).

Ač jediným slovem velebnosti své
mohl božský Spasitel k zemi poraziti
protivníky své, ač jediné slovíčko jeho
bylo by postačilo, že by nebeský Otec '
poslal mu pluky andělské<<. (Mat. 26,
53), přece mlčí a nemluví ani slova
dobrotivý Spasitel. První naší rodiče
v ráji mluvili, aby omluvili hřích svůj,

druhý praotec náš Ježíš Kristus mlčí,
ani slovem se neomlouvaje. Chtěl takto
nejen usmířiti plané omluvy prvních ro—
dičů, dosti učiniti za hříchy lidstva, spá—
chané jazykem, nýbrž také poučiti nás,
že křesťanu třeba jest cvičiti se v mlčení
a krocení jazyka svého. Proto pohlédajíce
na nejsvětější Srdce Ježíšovo, nejvzácnější
vzor náš, .chceme rezjímatí o mlčení
a moudrém užívání. jazyka a sice:

I. Každému křestanu je nezbytné
potřebí c—vičitise v mlčení,

II. Zbožný křesťan užívá moudře
jazyka svého.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo! Zlásky
k nám přijalo jsi všechno utrpení na
sebe, z lásky k nám oněměla svatá ústa
Tvá, aby zadost učinila za hříchy naše“
a příklad dala nám, že jen moudře má
křesťan užívati vzácného daru řeči. Ne
maje dosti na tolikeré potu pě &tolikerých
strastech chtěl jsi isnášeti hrozná muka
palčivé žízně na kříži, jen aby všichni
lidé byli vysvobození a poznali, že Ti
celé moře Tvých utrpení nepostačí k uha
šení žízně Tvého ]áskyplného, tichého
Srdce: Smiluj se nad námi všemi, dej

! nám poznati že opatrně jest nám za

!

cházeti se vzácným darem řeči, uděl nám
také sílu abychom dle přesvědčení toho
naučili sejazyk svůj ovládati mlčíce
a mluvíce v čas dle svaté vůle Tvé.

I.

Když Pán Ježíš na cestách svých
přišel z Tyru do kraje Galilejského desíti
měst, přivedlo k němu několik útrpných
duší člověka velmi ubohého: bylt zbaven
sluchu a řeči; postrádaje těchto smyslů
nemohl vyjádřiti bližním svým myšlenky
a přání srdce svého a nemohl přijímati
bratrskou potěchu v hlubokém neštěstí
svém. Věru přeubohý byl to člověk! Ale
přece žalostný stav ten měl pro něho
alespoň nějakou výhodu: uchránil se
tolika hříchů, jichž dopouštějí se lidé
zneužívajíce jazyka svého. Jest proto
povinností každého křesťana ve ctnosti

') Z modliteb pro devítidenní pobožnost. ——Spojené s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým. *—
Vyňalo z příruční knihy »Čestné Stráže Nejsvětějšího Srdce Ježíšovae. S. 33.
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mlčelivosti,kterou vykonával onen ubožák
nedobrovolně, pilně se cvičiti. Ku cvičbě
té má nás pobádati také úvaha: l. kterak
jazyk nekrocený je zřídlem všeho zla,
2. že mlčelivost je základem nejen ve—
řejného, nýbrž také duchovního života.

1.. »Jazyk je sice malý úd ale veliké
věci provozuje. Aj, jak malý oheň ajak
veliký les zapálí! I jazyk jest oheň,
veškerost nepravosti! Jazyk jest postaven
mezi našimi údy, kterýž znečišťuje celé
tělo, roznícen jsa od ohně pekelného.
Jazyka (zlého) žádný z lidí zkrotiti
nemůže: on jest nepokojné zlo, pln jedu
smrtelného<<,tak píše sv. Jakub v epištole
své (3, 5—8). Kdož může vypočísti
všechno zlo a hříchy, které pocházejí
z nezkroceného jazyka? Katechismus
uvádí je u sedmého přikázání, řka, že se
tu zapovídá: Křivé svědectví, leža pře—
tvářka, každý hřích proti cti a dobrému
jménu bližního, který děje se křivýmpode
zříváním a opovážlivým posuzováním,
pomluvou, nactiutrháním, donášením,
a nadáváním.

Nahlédněme jen v dějiny, dosvědčí
nám, bohužel, až příliš jasně, kolik zla
v národu natropil již zlý jazyk. Již první
listy naší českomoravské kroniky smutné
podávají toho důkazy.

Z dalekých zemí, opustivše vlast
a rodiče své, zavítali k nám sv. věro
věstcové Cyríll a Methoděj, aby přivedli
národ náš ku poznání pravé víry. Ale
zlí jazykové odporovali a kladli
překážky apoštolskému jejich dílu, sočíce
a pomlouvajíce je v sídelném místě kře
sťanstva. Sv. bratří viděli se tak nuceni
zdárná pole vnímavých duší moravských
nechati ležeti ladem, odebrati se až do
dálného Ríma a tam účet klásti ze skutků
svých; byli sice skvěle ospravedlnění !
a křiví jejich obžalobcové dle zásluhy =
zahanbeni, ale kdož vypočte nesnáze
a svízele, které bylo nésti svatým bratřím
na daleké cestě, kdo může vylíčití útisky,
překážky, osidla, která jim kladena od
mocných nepřátel?

V dobách těchto cyrillomethoděj—
ských jasně rýsuje se na zenitu dějinném

_ bohatýrská postava slavného knížete mo
ravského Rostislava; vždyť byl to dů
myslný věhlas jeho, který poznávaje
zbytnou potřebu křesťanství pro národ
svůj povolal sv. muže—bratry až z dálné

četné '

Soluně, aby vyučili národ jeho spasné
víře křesťanské. A jaký konec vzal slavný
kníže ten? Zrádný synovec jeho Svato
pluk sočil proti němu a smlouval se
s nepřátelskými Němci, až podařilo se
mu lestně ho zajati, spoutati a vydati
králi německému. Ubohý, bezmocný kníže
byl oslepen a do smrti držán v zajetí.

A kdo rozséval símě nesváru a zášti,
z něhož vzešly krvavé vraždy již mezi
prvními Přemyslovci? Byl to ošemetný,
nezkrocený jazyk. Lehkověrnost,_ kterou
jim prOpůjčovali svého sluchu, zavedla
kněžnu českou Drahomíru tak daleko,
že najala zlosyny, kteří by usmrtili šle—
chetnou stařenku sv. Ludmilu. A pak
byl to zase syn Drahomířin Boleslav,
který podněcován zlými jazyky zapo—
menul se nad vlastní krví. nezkrocenou
vášní zcela zas'lepen tasil meč proti
vlastnímu bratru a pokálel navždy v dě
jinách své jméno zlověstnou skvrnou
bratrovraždy ! .

Každý upřímný ctitel nejsvětějšího
Srdce Ježíšova přísný vede dozor nad
jazykem, má v ošklivosti všelikou lež
a lest, která pochází od ďábla a činí
jemu podobným, nemluví nikdy lehko
vážně, nelaskavě o bližním, pamětliv jsa
napomenutí Spasitelova: »Ceho nechceš,
aby od jiného dálo se tobě, hleď, abys
ty nikdy jinému nečinila (Tob. 4, 16)
a maje vždy na mysli slova Písma sv.:
»Mnoho mluvení nebývá bez hříchu<<.
(Přísl. 10, 19), naopak cvičí se v kře—
sťanské ctnosti mlčelivosti, věda, kterak
je důležitá v životě veřejném i duševním.

2. Slavný učenec Pythagoras, který
žil několik set let před Kristem Pánem,
založil proslulou školu pro jinochy; první
léta byla dobou zkoušky, kdy mladíci
kromě pořádku, mírnosti, poctivosti, také
pilně se cvičiti musili v mlčelivosti; pova
žoval Pythagoras cvičbu v mlčelivosti
za nejlepší průpravu ke studiu iilosoiie
čili mudrctví. Tak vyslovil se a provedl
v nauce své Pythagoras to, co bylo pře—
svědčením lidstva odjakživa: lidé ne
miluji mluvků, kteří všechny přehlušuji
svým velikým mluvením, nýbrž jsou spíše
nakloněni těm, kteří nenadělají mnoho
řečí. »Poslouchej mlče, a za uctivost
přijde tobě mnohá milost“ poučuje moudrý
Sirach (32, 9) a pokračuje: »Mládenče,
mluv sotva ve své potřebě. Ve mnohých
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věcech buď jako nevědoucí a poslouchej
mlčela

Na princi Eugenu savojském ("f1736),
vůdci rakouském, chtěl jeden důstojník
mermomocí plán blízké výpravy válečné.
Princ smál se dlouho marné jeho námaze,
ale pak uvedl ho do vzdáleného pokoje
a pravil: »Rád byste zvěděl můj plán?“
Když důstojník přisvědčil, pokračoval:
»Umíte-li pak mlčeti?<< —— »Ovšem,a
zněla odpověď. — »Nuže, mily příteli,c
mínil na to princ, »to mne velmi těší,
ale vězte, že také já umím mlčeti.<<

Daleko větší důležitost má však
mlčelivost v životě duchovním. Hlavní
podmínkou při všech duchovních cvi
čeních je proto přísné zachování mlčení.
Vůně balsámu brzo se vytratí, není—li
nádoba uzavřena, světnice vyhřátá rychle
se ochladí, zůstanou-li dvéře otevřeny.
Proto napomíná sv. apoštol Thessalonické
(I, 4, 11), aby »snažili se pokojní byti
a svou práci konati,<< a sv. Jan Zlatoústy'
(in Psalin. 111) píše: »Střezme ústa,
majíce rozum za klíč, ne aby neustále
byla zavřena, ale v patřičnýčas se otvírala.
Neboť někdy je užitečnější mlčeti než
mluviti, jindy zase lépe je mluviti než
mlčeti.<<Proto praví mudřec: Jest doba
mlčetí a jest doba mluviti; nebo měla-li
by ústa vždy by'ti otevřena, nebyla by
branou; měla—liby by'ti zavřena, nebylo
by třeba stavěti před ní stráže. Proto
praví již Plutarch ve svých mravních
pravidlech: »Jako je užitečno, aby
domy měly dveře, právě tak je pro
spěšno zavěsiti na ústa zámek.“ Proto
také sv. Arseniovi, když odebral se ze
dvora královského do pouště, napsal
anděl zlatá slova: »Chceš-li by'ti blažen,
pak střez se, mlč, buď kliden.<< Svaty
poustevník ten pak často řikával sám
sobě: »Arsenie, proč jsi opustil dvůr
císařsky'g Proč jsi se odebral na toto
místo? Casto jsi litoval, že jsi mluvil
—»-ale nikdy, že jsi mlčel.“ »Kdo se
naučil řádně mlčeti, umí dobře mluviti,<<
piše sv. Rehoř. Proto praví kniha Pří
sloví (13, 3): »Kdo ostříhá úst svych,
ostříhá duše své; kdož pak bez uvážení
mluví, pocítí zly'ch věcíx, žalmista Páně
pak volá úpěnlivě (Žalm 140, B): »Polož,
Hospodine, stráž ústům my'm a dveře
vůkol rtům mým; nenachyluj srdce mého
ke slovům zlosti, k činění vymluv ve

hříších s lidmi pášícími nepravost a ne
budou bráti podílu na libostech jehOc.
Jak krásné vzory mlčelivosti uvádí nám
Písmo sv. Nového zákona! Sv. pěstounu
Josefovi bylo jistě vykázáno velmi čestné
místo v životě Pána a Spasitele našeho
Ježíše Krista. A přece na žádném místě
neuvádí se ani jedinké slovo', jež by
byl kdy promluvil! Proč stalo se tak ?
Zajisté, abychom“poučeni byli, jak důle
žitou je v životě duchovním mlčelivost.
A skoro totéž říci lze o Marii Panně!
Prohlédneme-li důkladně písma sv., na—
lézáme jen na čtyřech místech slova
pronešená Marií Pannou; ač častokráte
naskytla se jí příležitost, ba zdá se
nám, že měla mluviti, přece mlčela.
Buďme proto i my dle příkladu Marie
Panny mlčenlivi. »Mlčeti zlato, mluvili
jen stříbrm, praví staré naše přísloví.

Národ náš dal církvi sv. dva muže,
kteří pro svatou mlčelivost dobyli si
vzácné koruny mučednické: jsou to sy.
Jan Nepomucký “&sv. Jan Sarkander.
K nim utíkejme se v důvěrné modlitbě,
aby dali nám daru mlčelivosti, abychom
někdy nezneužili vzácného daru jazyka.
Buďme také pilnymi jejich následovníky,
jako byli horlívymi učedníky mlčelivého
Srdce Ježíšova, mějme na úzdě jazyk
svůj, neposkvrňme ho nikdy hříšny'm
slovem, nýbrž raději mlčme, kde mluviti
hříchem by bylo. »Oplet uši své trním,
neslyš jazyka zlého a ústům svy'm udělej
dvéře a zámky; zlato své a stříbro své
slej, a slovům svy'm učiň váhu, a ústům
svy'm udělej úzdu rovnou; a pozoruj,
abys snad nepoklesl jazykem a nepadl
před obličejem nepřátel, kteříž ukládají
o tobě a nebyl pád tvůj neuzdravitelny
až k smrti“. (Sirach 28, 28—30).

H.

Roku 1340 byli obyvatelé nevelikého
města Nepomuku v jižních Cechách divně
rozrušení; spatřili nad městem dosud
nevídanou zář, jež zdála se soustřeďovati
kolem města Velflína; nevěděli, jak by
si to měli vysvětliti, akdyž druhého dne
neseno z nevelikého domu toho ne
mluvňátko do farního kostela ke křtu
sv., tu mimoděk se zastavovali &řikali:
»Ky'm medle toto dítě bude?: (Lukáš
1, 66). Uplynulo od památného dne toho—
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něco přes 50 “let, byla temná noc dne
'20. března 1393. Nad královským hlavním
městem Prahou snesla chladná noc svá
černá křídla, temné ulice byly prázdné,
chvílemi zadul studený vitr od severu,
ze středu města pak temně hučela široká
Vltava. Pojednou však černá hladina její
nedaleko Karlova mosta byla ozářena
tajuplnými světly, jež zářily tak jasně,
jakoby pět jiskřivych hvězdiček bylo
slétlo s nebeské hůry dolů. Žasna nad
zvlášním přízrakem tím, kráčel ponocný
po dlouhém mostě a zůstal všecek pře—
kvapen státi, spatřuje uprostřed jasných
nebeských světel dobrou tvář známého
dobroděje chudých, šlechetného kanovníka
a vikáře Jana Nepomuckého, ztrýzněnou ,
sice jako tvář mučedníka, ale krásnou
zároveň jako tvář světce. Po chvíli shro
máždil se kolem něho zástup měšťanů
a kněží pražských, jež byl probudil,
a všichni podivovali se zázraku tomu.
Tak Bůh všemohoucí oslavil toho, který
slovem nepoklesl, muže dokonalého, který
jazyk svůj uzdou spravoval (Jak. 3, 2).
Patříť tiché Srdce ležíšoxo Se zálibou

-na ty, kteří dobře užívají vzácného daru
řeci. Užívejme proto i my, kteří snažíme
se býti horlivými ctiteli a pilnými ná—
sledovníky nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
jen dobře jazyka svého, to jest, mluvme
jen tenkráte, když děje se to:

1. ke cti a slávě Boží,
2. ku prospěchu nesmrtelných duší.
1. »Bůh dal člověku jazyk, aby vždy

mluvil pravdu, chválil Boha a velebila,
píše sv. Jan Zlatoústý. (Tom. 6. de fide
et leg. mat.) Kterak krásný příklad dává
nám tu nejsvětější Srdce Ježíšovo ? Dospěv
dvanáctého roku, chvátá se svými pě
stouny do vzdáleného Jerusalému, cestou
prozpěvuje chvalozpěvy, ve chrámě pak
chválí a velebí Otce svého nebeského.
Ba nestačí mu prodlítí jen o slavnosti
ve chrámě! Nechává rodičů svých odejíti
ze svatého města. Sám pak prodlévá ve
chrámě modle se a poučuje nevědomé.
Když pak dospěl v muže, tu chodil po
vlastech svých ukazuje svým svatým
příkladem, kterak zbožný následovník
Srdce jeho užívati má řeči a jazyka ke
cti a slávě Boží. Po celé dny učil nevě— _
dome, hlásal pravdy nebeské, ani těm,
kteří y pozdní nocí ho vyhledávalí, žá
dostivi jsouce poučení, neodpíral této

Škola B. s. P. 1909.

vzácné služby. l-llásav celé dny až do
únavy evandělíum lásky. odcházel v noci
na místa tichá a osamělá, aby tu modlil
se k Otci nebeskému, ho chválil a velebil.

() kéž by dle vznešeného příkladu
toho každý vroucí ctitel nejsvětfjšího
Srdce Ježíšova užíval jazyka svého ke
cti a chvále Boží! l:)řicházíme rádi do
chrámu Páně a modlíme se tam horlivě?
Přednášíme mu tu vroucně své prosby,
prosíme ho pokorně za odpuštění svých
hříchů, chválíme a velebíme ho srdcem
plesajícím? Pozdvihujeme Iaké častěji
ve dne mysl a hlasu svého k trůnu Nej—
vyššího, abychom ho ctilí & velebilí?
Mnozí navštěvují sice chrám, obcují boho
službám, modlí se, ale srdce jejich neví,
co ústa mluví, ba mnohdy vedou i tu
řeči jalové a zbytečné! Nad těmi naříká
dobrotivé Srdce Pána Ježíše: »Lid tento

ctí mne ústy, ale srdce jejich daleko jest
ode mne<<. (Mat. 15, 8)

Kterak zahanbují nás tu příklady
naších zbožných předkův! Když roku
124.1 sveřepí Tataři vtrhli do požehna—
ných vlastí našich, utekli se obyvatelé
okolních krajin na vysokou horu Hostýn.
Poněvadž bylo veliké horko a na hoře
skromný pramének vyschl, trpěli kře—
sťané velmí žízní. Postavení jejich bylo
velmi krušné; nad nimi rozprostírala se
letní obloha se ssálajícím sluncem, dole
pak pod horou táhnul se až do nedo
zírné dálky bílý les tatarských stanů.
V úzkosti a tísni své odebrali se všichni
do chrámu a tam prosili důvěrně Boha
a Marií Pannu o pomoc. A hle, modlitba
jejich je vyslyšena! Na modrém blankytu
zjevil se mráček, po chvíli zahučel hrom,
hojný déšť občerstvit žíznící zemí a hy
noucí křesťany.

'Rovněž vznešené příklady vykazují
vlastenecké dějiny naše. O slavném králi
& císaři našem Karlu IV. je známo, že
se pilně modlil. Podobně vypravují dě
jiny o císaři a králi Ferdinandu III.; na
stoupiv vládu obrátil se k národu našemu
s velikou přizní a láskou, přebýval častěji
v Praze a rád mluvíval česky. Kdykoliv
přišel do chrámu sv. Víta a lid zpíval
staročeskou píseň ku sv. Václavu, tu
zpíval císař také, a to hlasem tak mo
hutným a zvučným, že ho bylo dobře
rozeznati ode všech ostatních. Národ náš
bude jen tenkráte zase silným a statným,

22
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vrátí-li se k ryzosti mravů našich slavných
předkův, a k tomu patří také, aby každý
užíval vzácného daru jazyka svého ke
cti a slávě Boží.

2. Užíváme moudře jazyka, mlu—
víme-li tenkráte, kdy jest to na prospěch
bližního. Pozorujeme—li, že naše slova, na—
pomenutí, povzbuzení, pokárání nemine
se účinkem a prospěje bližnímu. pak
mluvíme v pravý čas.

Proto musí mluv1t1kněz na kazatelni,
ve zpovědnici, u lůžka nemocného ve

' škole a při křesťanském cvičení. Proto
musí rozmlouvati rodiče se svými dětmi
a služebníky, zdržovati je ode všeho
zlého, napomínati, když poehybí, trestati
hřešící a neposlušné. Mluviti musí k sobě
manželé, aby se navzájem potěšili, sdělili
si radosti a žalosti, žili v pokoji, lásce
& svornosti. Rovněž musi spolu mluviti
sousedé vlídně, se pozdravujíce a kře
sťansky se bavíce, aby živi byli ve shodě
křesťanské a v pravém přátelství. V pří
padech těchto jest vhodný čas mluviti,
neboť mlčeti bylo by tu hříchem. »Slovo
dobré rozmnožuje přátele a ukrocuje
nepřátele: a jazyk milostivý v dobrém
člověku rozhojňujea. (Sirach 6,5). »Jako
jablka zlatá na podložích stříbrných,
tak kdo mluví slovo v čas svůj <<.(Pří
sloví 25 11).

Na prospěch svých bližních používal
jazyka slavný patron náš a dědic země
české sv. Václav; vynikal v oboru tom
činností v pravdě apoštolskou, jsa ne
jenom knížetem, nýbrž také apoštolem
svého národa. Bedlivě používal každé
příležitosti, aby lid ve víře křesťanské
poučil a ho ke ctnostnému životu napo—
menul. Ivypravuje se 'o něm, že při
takovém vyučování se zvláštní umělosti
a způsobilostí sobě počínal. Mluvil-li
k pohanům mírné a usedlejší povahy,
vykládal jim laskavě marnost všech věcí
světských, popisoval jim živě svrchované
dokonalosti Boží, kreslil jim s nadšením
slávu nebeskou, kterouž Bůh nejvýš
dobrotivý připraviltěm, kdo víru kře
stanskou ze srdce vyznávají, svůj život
dle učení Ježíše Krista spravuji a tak
rozněcoval v nich lásku k Bohu a k pravé
víře. Bylo-li mu však jednati s pohany
srdce tvrdého a rozumu tupého, rozkládal
jim důrazně přísnost soudů l—lospodi-'
nových a velikost trestů, které jich po

smrti očekávají, aby bázeň Boží zatvrzelá
srdce jejich obměkčila a je k pravé víře
& životu křesťanskému přivedlaJ)

Jiný vzácný příklad jak užívati máme
jazyka ku blahu svého bližního, vypra—
vuje se ze života rakouské císařovny
AlžbětyJ) V červenci r. 1887 procházela
se úplně samotna po břehu v lázních
v Kromeru v Anglii a spatřila, jak po—
jednou na jedno místo spěchá mnoho lidí.
Příbliživši se tam slyšela, že železniční
posluha jménem Valter Moules koupaje
se v moři byl zachvácen křečemi a utonul.
Vznešená paní vyptala se na byt nešťast
níkův a hned tam spěchala. Tam zastihla
manželku jeho, ničehož ještě netušící,
jak rozdílí dětem právě oběd. Vznešená
paní vstoupila do chudého bytu a pravila
k ubohé plna soustrasti: »Má drahá.
postihlo vás neštěstí, jehož zvěst snad
lehčeji snesete z úst císařovny rakouské
než od svých sousedů. Váš nebohý muž
se utopil, modlete se za jeho duši a bděte
nad svými dítkamic. Po těchto slovech
se císařovna rychle vzdálila, blížilt se
průvod s ubohým nebožtíkem. Večer téhož
dne přinesl dvorní sluha zarmoucené
vdově dar Jejího Veličenstva, obnos
8000 korun.

() ubohém muži hluchoněmém, jehož
jazyk Pán byl rozvázal zázrakem, do
teknuv se jazyka jeho, vzezřev k nebi
a říkaje: »Efetaa, to jest: otevři se,
dokládá Písmo sv., že od té chvíle vážil
si vzácného daru řeči, nikdy ho ne
zneužívaje, nýbrž vždy »mluvil pravěa.
(Marek 7, 35). Kéž by tak říci se mohlo
i o nás! Budeme pak mluviti »pravě<<,
když užívati budeme jazyka svého jen
ke cti a slávě Boží a ku prospěchu
bližního, zvláště k jeho blahu duševnímu.
Takto užívajíce vzácného daru řeči, do
kážeme zároveň skutkem, žejsme věrní
následovníci a horliví ctitelé nejsvětějšího
Srdce Ježíšova.

Závěn
Dobrotivý Spasitel mlčící v, soudně

síni vysoké rady a před Pilátem a trpící
hroznou trýzeň žízně na kříži, připomíná
zbožným ctitelům svého Srdce, že bdíti

2) Sr. Jan Kř. Votka, památky Starobolc
slavské. Str. 67.

3) Sr. Černohouz, sbírka, histor. příkladů
[ z dějin slovanských. Str. 878.
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mají nad jazykem svy'm. Proto učiňme
si zásadou, nikdy nemluviti bez rozvahy,
ale vždy míti na myslí, že klásti jest
nám účet z každého slova, které jsme
promluvili. Nerozvážnost v řečije matkou
četny'ch hříchů; kolikráte jsme již trpce
oželeli bezmyšlenkovitá slova, kolik byli
bychom za to dali, kdybychom mohli
slovo již vyřknuté vzíti nazpět! Slávny
vládce říše německé císař Vilém vyznal
kdysi svým přátelům:

Kolíkráte přihodilo se již, že nenávist,
nezkrotitelné nepřátelství, krvavá pomsta
byla následkem nerozvážně řeči. Proto
praví Duch sv. (Přísl. 13, 3): »Kdo
ostříhá úst svych, ostříhá duše své; kdo
však bez uvážení mluví, pocítí zlých
věcí<<.Povede se mu jako plavci, kterýr
nestará se o krmidlo, ale nechá loď tam
plouti, kam ji nesou vlny; jako hrozí
lodniku tomu jistá zhouba, tak jest hřích
nězbytny'm následkem této nedbalosti.
Nikdo nemluv roto bez rozvah nvbrž ; . . ,. ,
dříve zrale uvšžuj, máš-li a cb, chceš ? dny, zdržuj jazyk SVUJOd zlého a usta
mluviti. Vzpomeň si častěji na napomenutí ;
Spasitelovi: »Pravím vám, z každého l

slova prázdného, kteréž mluviti budou
lidé, vydají počet v den soudný. Nebo
ze slov svy'ch budeš ospravedlněn a z řečí
svy'ch budeš odsouzen—x.(Mat. 12, 36, 37).
Budeme krotiti jazyk svůj, uchováme—li
srdce své čisté vší falešné ctižádosti,
závisti, hněvu, pomsty. Neboť, je-li srdce
naše pokojno, není-li zmítáno zbouře
nymi vášněmi, pak bude moci rozum
vládnouti nad jazykem a užívati ho ke
cti a slávě Boží a ku blahu časnemu
i věčnému bližního; je-li však srdce
lidské zmítáno divymi vášněmi, pak ne
může ani rozum zkrotiti jazyka, vášeň
opanuje jej úplně a zneužije, tak že jim
i »zlořečíme lidem, jež ku podobenství
Božímu stvořeni jsou<<. (Jakub 3, 9).

Chceš—li, mily' křesťané a zbóžny
ctiteli nejsvětějšího Srdce Ježíšova, zde
na světě čistého svědomí a jednou po
smrti slávy věčné se dočkati, pak uč se
byti mlčelivym a vládnouti jazykem svym.
»Kdo chce milovati života viděti dobré

jeho ať nemluví lsti.e< (I_.Petr 3, 10).

Dr. Bud. Zhd'nél.&%
V bouřlivé době.

Když v bouři blesky hrozně rožhavené
po nebesích se děsnou křivkou mihly,
tu srdce moje bolem unavené
zachvělo se, a city rázem ztichly!

A když pak hromy rozezleným hlasem
jak v poušti stáda lvů se rozei'valy,
já. omráčena byla blesku jasem
a city chvějné' v tichém snění spaly.

Já neslyšela bouře divé burácení,
já klidně, tiše, v sladkém spánku spala
po celou noc, až v ranní probuzení
jsem Tebe, matičko má, objímala!

A. M. Kadlc'dkovd.

D0 vln žití.

Svou loďku vetchou, lehce stavěnou
na moře hlubinu jsem odrazila.
V111 shluk se tříští o příď zpěněnou
a loďka má se náhle zastavila!

,Vpředl“ do vln žití, tám je touhy cíl!
Tak mluví ret a hlas se chvěje tklivě.

„Vpředl“ volá. jiný, třeba na sta mil
a žene se v ty spousty vodní divě.

A loď se nese mořem zvlněným

vždy dál a dál, jen vichor divě duje.
ó, pomoz. Mátl, volám hlasem mdlým,
ať šťastně duše v Boží přístav vpluje!

A. M.' Kadlčdkovd.

22'
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Jubilejní pout“ Moravanů do Říma roku 1908.
Popisuje K. Balík, děkan v Černovicích. (Č. d.)

řibližila se doba, kdy jsme se měli
se Římem rozloučiti. L0učeni se
katolického křesťana se Rimem

podobá se loučení dítěte s dobrým otcem.
Týden byli jsme na návštěvě u Otce,
kterého nám Ježíš Kristus místo sebe
ustanovil. . .

Místo, na němž jsme se měli s věčným
městem rozloučiti, byl hrob sv. Cyrilla.

Dne 16. října v 7 hod. ráno přijely
pro nas povozy, aby nás dovezly do
kostela sv. Klementa, kdež tělo našeho
slovanského apoštola odpočívá. Tamjsme
měli míti společnou bohoslužbu.

V 8 hodin ráno byli jsme již všichni
na místě. Jeho Excelence nejdůst. p.
biskup dr. P. Huyn měl k poutníkům
promluvu. Krátký její osah byl tento:
»Shromáždili jsme se, moji drazí,_dnes
poslední den svého pobytu v Rímě,
v kostele sv. Klementa. Zde budeme míti
mši sv. u hrobu sv. Cyrilla. Zajisté jest
mnoho důvodů, abychom zde s velikou
horlivostí se modlili k Pánu Bohu za
milost, že dopřál nám tuto pout konati.
Obnovme zde u hrobu našeho sv. apoštola
slib věrnosti a oddanosti k církvi kato
lické. Slibme zde, že se přičiníme, aby v
národě českém zachována byla víracyrillo
methodějská. Každý z nás má býti apo
štolem této víry. Kristus Pán přišel na
svět spasit duše nesmrtelné. Apoštolové
svatí Cyrill &Methoděj přišli k nám, aby
duše nesmrtelné zachránili. Z toho vidite,
moji drazí, jak velikou cenu má ne
smrtelná duše. Komu z vás bude dopřáno
zachiániti jen jednu nesmrtelnou duši,
vykoná veliké dílo.<<

Potom se šel ndp. biskup oblékat
ke mši sv._ Mezitím měl vůdce pouti
vdp. L. Kolísek k poutníkům promluvu,
v níž děkoval hlavně ndp. biskupům
moravským, kteří o zdar této pouti tak
velikých zasluh si získali.

Po té sloužil ndp. biskup Huyn ve
»slovanské kaplia mši sv., při níž jsme

' zpívali píseň: »Ejhle, oltář Hospodinův
zaru

Po mši sv. byla prohlídka kostela.
Chrám tento vystaven jest nad domem
sv. Klementa, čtvrtého římského papeže.

Není příliš veliký, ale náleží k nejza
chovalejším římským kostelům z první
doby křestanstvi.

Šestnáct sloupů dělí prostoru chrá—
movou na tři lodě. Před hlavním oltářem
stojí dvě kazatelny, s nichž dle staro
dávného slovanského způsobu předčítá
se epištola a evangelium.

Nyní hlavní okrasou celého kostela
jest t. zv. »Slovanská kaplea, kterou
zde papež Iiev XIII. a biskup Strossmayer
vystavěli. Radí se k nejlepším kaplím
v Rímě. Stavěna byla šest let. Zasvěcena
jest sv. Cyrillu a Methodějovi. Malby
v této kapli jsou velmi vzácné. Vidíme,
kterak Kristus sedí na trůně a drží v levé
své ruce otevřenou knihu, v níž staro
slovanským písmem jest zaznamenáno :.
»Já jsem cesta, pravda a život.<<Před
Kristem Pánem klečí Lev XIII., maje
po levici sv. Cyrilla, po pravici svatého.
Methoděje a podává Synu Božímu model
nové kaple.

Obraz druhý představuje sv. Cyrilla
a sv. Methoděje, kterak před papežem
Hadrianem II. ospravedlňují se z na
řknutí, že při bohoslužbě užívají jazyka
slovanského.

Třetí obraz znázorňuje slavné pře
vezení těla sv. Cyrilla z kostela sv. Petra
ve Vatikáně do kostela sv. Klementa.
»Nařídil pak papež, aby klerus římský
i všichni z kléru řeckého, kteří v Rímě
byli, na pohřeb jeho sešli se s žalmy
a zpěvy, se svícemi a kadidla vůněmi
a aby nejináč jemu, než i samému papeži
pohřební čest vzdali... Uložili jej v po—
mníku k tomu připraveném v basilice
sv. Klementa na pravé straně oltáře.<<
Tento slavný pohřeb jest na třetím obraze
ve slovanské kapli znázorněn.

V kapli této čteme i dva nápisy.
První zní : »Josef Jiří Strossmayer, biskup
bosenský a Sirmijsky', vznešený řád
kanovníků dakovarských... peníze na
část díla (tohoto) ze své vůle poskytli.<<
A druhý nápis praví, že r. 1886 »tato
kaple sv. Cyrillu a Methodějovi, jejichž
naukou a námahou všichni slovanští
národové p0znali křest. moudrost zbudo
vána byla a vyzdobena štědrosti Lva XIII..
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Z hořejšího kostela šli jsme po
schodech do kostela podzemního, kdež
jsme viděli velmi vzácné a starobylé
malby. V tomto podzemním kostele ulo
ženo bylo tělo sv. Cyrilla. Ale když
v jedenáctém století nad kostelem sv. Kle
menta, jenž zříceninami okolních staveb
a nánosem byl zakryt, stavěn byl kostel
novy, přeneseny byly z dolejšího kostela
s jinými věcmi i ostatky sv. Cyrilla do
nového kostela horního, a nyní nepo
dařilo se dosud vyzkoumati, kde v které
kapli kostela horního svaté ostatky. na
šeho apoštola odpočívají. _

Snad až národ český bude si dědictví
('Iyríllomethodějského dokonale vážiti,
dopřeje mu božská Prozřetelnost,_aby
nalezeny byly kosti sv. Cyrilla v Rímě
a posvátné ostatky sv. Methoděje na
našem Velehradě.

Od kostela sv. Klementa jeli jsme
ke Koloseum. Koloseum bylo oblíbené
divadlo pohanských Rímanů. Začal je
stavěti Flavius Vespasián a dokončil Titus.
Na obrovských těch zdech pracovalo
i množství židů, po rozboření Jerusalema
do Ríma přivedených Mnozí z nich zde
také hladem a vysílením zahynuli.

Rozmařilý lid římský chtěl míti
jenom »panem et circenses<<(chléb a hry).
Kdo tyto dvě věci lidu poskytl, byl jeho
miláčkem. A poněvadž císařům velmi
mnoho na přízni lidu záleželo, dováženo
bylo nejen hojně obilí z ciziny do města,
ale i zařizovány zvláštní cirkusy, v nichž
by se lid bavil.

Do Kolosea vešlo se 87.000 diváků.
Byla to obrovská stavba kruhovitá, nahoře
nekrytá, uvnitř mramorem vydlážděná.
Kolkolem byli diváci &uvnitř na dlažbě
silnou vrstvou písku posypané konaly
se zápasy.

Zvláštní zápasníci potýkali se před
zraky krvelačného obecenstva, až jeden
druhého zkolihNebo byly vypouštěny
z velikých klecí divoké šelmy do zápasiště,
které buď se zápasníky nebo vzájemně
mezi sebou sváděly krvavý boj.

K zábavě rozmařilých Římanů, byli
ikřestané do tohoto strašlivého divadla
vláčení a divým šelmám předhazováni.
Zde jich tisíce prolilo svou krev, krev
mučednickou. Když k papeži Rehořovi
Velikému přišli cizí vyslanci žádat ho
o ostatky svatých, dal jim hrst písku

z Kolosea. Někdy Bůh i také sám ukázal,
že se na toto strašlivé divadlo dívatí
nemůže. Tak ku př., když třináctiletá
křesťanská dívka Priska byla lvům před—
hozena, lev položil se krotce k jejím
nohám...

Když tento amfitheatr byl otevírán,
zahajovací slavnosti trvaly sto dní. Za
tu dobu zahynulo v zápasech 5000 di
vokých šelem a přes 10.000 lidí.

Zápasy v_amfitheatru trvaly až do
čtvrtého století po Kristu, a jenom kře
sťanství má zásluhu, že byly zrušeny.
Dnes stoji už jenom obrovské zdi tohoto
krvavého divadla, ale v zápasíšti roste
t_ráva a na místech, kde sedávali pyšní
Rimané a rozmařilé Rímanky, hnízdí
holubi. Tak přechází sláva světa.

Blízko Kolossea jest »Forum ro
manuma. Bylo to veliké náměstí, na
němž soustřeďoval se veškeren život
pětimílionového města. Toto náměstí bylo
srdcem celého Ríma, srdcem celého zná
mého světa. Tam soustřeďoval se život
státní i náboženský a rozhodovalo se
o trůnech a říších. Na foru se konaly
schůze, volby, hlasování, rozhodovalo se
o válce a vůbec o všech důležitějších
věcech. Kolem bylo nádherné sloupořadí
sloužící k procházkám. Proti horku roz
taženy byly nad sloupořadím zvláštní
plachty.

Na tomto náměstí sídlil i nejvyšší
pohanský kněz, tam měla svůj chrám
i Vesta, bohyně domácího ohně, a šest
panen Vestálek, které dnem i noci v tomto
chrámě oheň udržovaly. I jiná božstva
měla zde své chrámy. Až dosud uprostřed
náměstí mezi zbytky různých staveb &
sloupořadí možno spatřiti bílé mramorové
sochy šesti panen Vestálek. Jedna z nich
má nápis vyškrabaný. Stala se totiž
křestankou a pohané chtějíce ze zlosti
zahladiti její památku, vyškrabalizmra
moru její jméno. Však její _jméno za
psáno jest písmem nesmazatelným jinde.

Odtud jsme šli navštívit vězení
Mamertinské, v němž vězněni byli svatí
Petr a Pavel. Vchod do něho byl nikoliv
se strany, nýbrž vězňové vpouštění byli
otvorem se shora. Vězení toto bylo úplně
vydlabáno ve skále. Vězňům jenom za
mřížovaným otvorem ve stropě vcházelo
něco světla a vhazována byla bídná po
tráva.
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Pod vrchním žalářem byl ještě jiný.
A v tomto spodním byli vězněni naši
svatí apoštolové.

Nyní jest skalou proražen dotěchto
podzemních místností zvláštní vchod.
Ano místnosti tyto jsou ozářený nyní
elektrickým světlem. Státní zřízenec za
malý poplatek vpouští cizince do těchto
hrozných bytů.

Po čtyřicetipěti schodech vstupovali
jsme dovnitř.Přišlijsme do velké místnosti
se všech stran ohraničené černou, lesklou,
zavlhlou skalou. Jak hrozný asi byl zde
pobyt !Tma, chlad,zápach těl zde hnijících.

Z horního vězení vedel nyni skalou
prolomená chodbička do vězení dol
ního. Jdeme-li touto chodbičkou, vi
díme ve zdi zvláštní zamřížované místo.
Za mříží vidíme kámen, v němž vy
tisknuta jest podoba lidské tváře. Zbožná
pověst vypravuje, že je to kámen, na
který sv. Petr spuštěn byv do vězení,
tváří dopadl a v němž podoba jeho tváře
se vtiskla.

Po 11 schodech vstoupili jsme do
vězení spodního. Je tak nízké, že velký
člověk zde sotva může státi vzpřímen.
Je také mnohem menší než hořejší.
Uprostřed podlahy je studánka. O původu
této studánky vypravuje zbožná pověst
toto: Strážci vězení Processus a Marti
nianus sami uvěřili v Ježíše Krista a
chtěli se dáti pokřtíti. Ale ve vězení
nebylo vody. I požehnal sv. Petr skálu
.a ze skály vyprýštil pramen, který až
do dnešního dne je živý.

Ještě navštívili jsme kostel »Svatého
Petra v okovecha, v němž chována jsou
pouta, kterými sv. apoštol v Jerusalemě
byl svázán, a kdež pomodlili jsme se
za slováckého trpítele nevinně uvězněného
kněze Hlínku. „

Nastala doba odjezdu z Ríma. Vše
jsme si přichystali a večer dne 16. října
odvezli nás naši vozkové k nádraží.

Vsednuvše do svého zvláštního vlaku,
jenž na nás čekal, nastoupili jsme cestu
k domovu. (P. d.)

Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGEB.

XXIV. »Jak ty chceš.“ (Pokrač)
(Indická legenda)

2. Holubice.

Noc zdála se matce Růženině býti
nekonečně dlouhou: Za svítání vstala,
zahalila své dítě do vzácných šatů a
vydala se s ním na cestu. Všichni, kteří
je potkávali, pozorovali žasnouce skvostné
roucho dítěte. V útlých ručkách nesla
Růženka holubicí jako snih bílou a
hopkala radostně po boku matčině. Ne—
věděla sice, kam jdou," ale její srdce bylo
plno blahé zvědavostí, zvědčti, co se díti
bude.

Běž jenom, milé, malé neviňátko!
Třílelá Neposkvrněná byla kdysi v chrámu
obětována; ona tě bude Chrániti, až tě
před ohyzdnou sochu bůžkovu postaví,
aby tvá dušinka poškozena nebyla.

Když matka s dítětem přisly ke
chrámu, bylo již vně i uvnitř mnoho

lidí. Matka vzala dcerušku na ramena,
aby se snadněji protlačila. »Pustte mnel<<
volala, »mé dítě jest němec Aokolostojící
ochotně ji uhýbali. Tak se dostaly až
k modle a “matka postavila Růženku
před sebe. Když tato ohyzdnou sochu
bůžkovu spatřila, bála se velmi. Křečovitě
objímaly její útlé prsty šijí“ holubice;
přiloživši její hlavu na své snědé tváře,
sklopila oči a nechtěla na modlu ani
se dívati, ani dále jíti. Jeden z brahmínů
pravil matce: »Co pak hledá zde toto
milé dítě? Chce mocnému Buddhovi
obětovat nějaký dárek? Chce nějakou
milost si vyprositi? Nechť přistoupí blíže!<<

»Je nemá,“ odpověděla nešťastná
matka. »Ode tří let nemohu z ní přese
všechnu péči a námahu vylákali ani
slovíčka. Přišla jsem na toto místo, abych
jí uzdravení vyprosila.<< — »Přistup ledy
blížela pravil brahmín přísně »a vrhni
se před bohem na kolenala Pohanský
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kněz nahnal prosté ženě strachu, a tato
zase tím více naléhala na dítě, aby
bůžkovi svou holubicí obětovalo. Ale
Růženka, jindy tak ochotná a poslužná,
stala pevně jako skála na svém místě.
Polekaná matka se však dohnčvala a
strkalá dítě ku předu a zle je plísníla.
Ale Růženka, jak se zdálo, ničeho ne
viděla, co se kolem ní dělo. Neobracela
zraků svých na neúhlednou sochu bů
žkovu, ale usmívala se na jakousi bytost
neviditelnou. Pedávajic holubicí neznámé,
která ji k sobě jakoby přitahovala, zvo
lala jasným, něžným hlasem ponejprv
ve svém životě: »Jak ty chcešla _

Bylo to totéž skoro, jenom poněkud
pozměněné slovo, které pronesla Maria
v Nazaretě k archandělu Gabrieloví,
které i Spasitel promluvil v zahradě
Gethsemanské k svému Otci nebeskému.
Paprsek milosti Boží, který byl padl
do srdce Růženina, naučil jí odevzdávati
se do nejsvětější vůle Boží.

Nejprve byla matka její plna radosti
a naděje. Nicméně nepodařilo se jí, dítěti
vylákatí jiné slovo anebo jeho pohled
obrátíti na bůžka. Růženka dívala se
ustavičně k nebi, nabízela holubicí oné
bytosti neznámé & opakovala vroucně
slova: »Jak ty chcešf<< Matka ztratila
trpělivost docela. Spilala dítěti, spilala
Buddhoví. Potom však slibovala zase
modlám obětí i modlitby a zahrnovala
Růženku lichocením. Tato ji nebránila.
Nebeský úsměv pohrával kolem rtů nevin
néhodítěte, které čím dále, tím vroucnějí
opakovalo slova: »Jak ty chcešla

XXV. Podivuhodné obrácení.

»Vánoční doba<<, piše představený
katolické missie v Reykjavíku na
ostrově Islandě, P. Meulenberg, při
nesla nám velkou útěchu. Vysoce vzdě
laná dáma, protestantka, manželka prote
stantského kazatele, jevila už od delšího
času živý zájem pro naše svaté nábo
ženství. Často bylojí viděti,kterak v našem
kostele na kolenou se modlí a službám
Božím se zbožnosti dobré katoličky ob
cuje. e by se však na katolickou víru
kdy obrátíti mohla, toho nebylo lze
očekávatí, ježto její manžel proti tako
vému kroku se od prvopočátku rozhodně
vzpíral.

V noci 26. prosince byl jsem na
jednou silným klepánim na naše domovní
dvéře probuzen. Manželka pastorova
nebezpečně onemocněla a přála si, abych
k ní "přišel. Několik minut stál jsem
u jejího lůžka. Byl tam též její manžel,
který byl nadarmo své manželce svých
služeb jako duchovní nabízel. Když mne
viděl přicházeti, byl pevně odhodlán, že
přestup své paní na víru katolickou
za každou cenu zabrání. Manželka však
vyjádřila jasně a určitě své přání, do
lůna cirkve katolické se navrátítí.

Čas kvapil a nebylo radno, dlouhým
vyjednáváním jej mařiti. Nicméně přál
jsem si velmi, jenom s výslovným svo—
lením mužovým jednati, aby své manželce,
kdyby se snad zase pozdravila, později
nebránil, povinnosti náboženské konati.
»Miiý pane!“ pravil jsem, »vaše paní
je povážlivě nemocná. Douiám sice, že
zase okřeje, ale může také nejbližší
okamžik býti jejím poslednim. Vidíte,
že jest jejím přáním, svátosti cirkve ka—
tolické přijati. Umře-li, prve než-lí toto
její přání se vyplní, jste za to zodpo—
vědným nejen před Bohem, ale i před
lidmi, kteří se potom- dozví, že jste po
slednímu přání své umírající manželky
nevyhověla.

Patrně pohnut milostí Boží, vypro
šenou jejími modlitbami, odpověděl ka
zatel: »Učiňte, co sipřejea. ——»Dobře,
prosím však, abyste své manželce sám
řekl, že ji s vaším svolením příjímám<<.
Stalo se. Nemocná pak odřekla se bludu,
přijala sv. svátosti s velkou zbožnosti
a plakala radostí. Když jsem následu
jícího rána se vrátil, vedlo se jí mnohem
lépe. Byl to patrný účinek modlitby
a sv. svátostí. Nyní je úplně zdráva
& žije jako horlivá katolička. Obrácení
vyvolalo v Reykjavíku velké vzrušení.
Kazatel se proti všemu očekávání na
mne nehněvá; naopak, stali jsme se
dobrými přáteli.

Nyní námx nastává velká starost.
Jest nám stavěti novou školu, abychom
měli místa i pro děti, které nám i rodičové
protestantští rádi by svěřili. Dosavadní
stará škola naprosto nestačí. Kéž by
přátelé a příznivci katolických missií
i na nás pamatovali!
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XXVI. Hrůzy severní zimy.

Stydím se často, píše z missie sv.
Josefa na Otročím jezeře v Sev. Americe
missionář ze řádu Oblatů bratr Vilém,
když tak vidím a slyším, co všecko dobří
katolíci v Evropě pro missie činí. Proto
také měli bychom my řeholníci bez ustání
ve dne v noci pracovati, abychom duše
našich ubohy'ch Indiánů zachránili. Avšak
i zde platí slovo Páně: »Duch je sice
ochoten, ale tělo slabou Tím ovšem není
řečeno, že bychom ruce v klín skládali.
O nikoliv! avšak je velmi těžko, všecky
překážky překonati, které se nám staví
v cestu.

Uvedu za příklad naši ubohou školu.
Již třetí rok stavíme velkou školní bu
dovu, ale dosud nejsme hotovi. Minuly
podzim dostali jsme ji s bídou pod
střechu. Byli jsme rádi kojíce se nadějí,
že budeme vzimě moci uvnitř pracovati.
V-tomto případě byla by práce dospěla
tak daleko, že by byly sestry mohly již
tento podzim is dětmi do nové budovy
se nastěhovati. Vše se dobře dařilo až
k Vánocím. Ale na Štědrý den dostavila
se krutá zima a děsná chumelice, jaké
ani nejstarší Indiáni nepamatovali. Slunce
zmizelo docela. Naše malá okénka byla
tak hustě zamrzlá, že jsme vlastně měli
i u obědu lampu rozsvítiti. Ježto však
cesta k ústům je známa, petrolej pak
velmi drahy jest, obědvali jsme potmě.

Ale práce! Naše nová budova leží
půl hodiny od naší staré missie vzdálena.
Z rána je třeba budovu alespoň tak“
vytopiti, abychom náčiní do rukou vzíti
mohli. Iuvnitř jest nám pracovati v ko
ženy'ch rukavicích &v kožichu. Doufáme

„pořád, že se počasí změní. Dnes máme
však již 24. ledna a počasí je dosud
nepříznivé. Půjde-li to tak dále, bude se
nám nedostávati paliva. Na štěstí je naše
spižírna dobře zásobena, masa a ryb
máme zatím s dostatek. Brambory nám
bohužel všecky zmrzly.

Po vánocích šla celá karavanu našich
lidí na saních psy tažených na lov. Než
právě v ty dny zima přitužila. Ubozí
lovci trpěli mnoho, zimou padaly jim

' pušky z rukou, mnohym omrzly prsty
i obličej. Nikdo nemohl v noci spáti pro
zimu, po celou noc musil byli udržován
velky oheň. Ze 37 psích saní vrátilo

se 17 již za několik dní domů. Jeden
z vrátivších se lovců přišel na missíi
a ptal se missionáře, kolik vlastně stupňů
zimy v předchozí dni bylo, a odpověď
zněla: »54 stupňů pod nickoulc »To je
hrozněa, pravil lovec na to, »půjde-li
to tak dále, pukne brzy země zimoua

Země sice ještě nepukla, ale zima
trvá dále, ano, ještě jí přibývá. Žádné
péro nedovede popsati počasi, jaké jsme
měli poslední tyto dny: chumelici, vichor
a zimu, tak že nebylo ani na píď před
sebe viděti a ani možná nebylo, oči venku
otevřítí. Zdálo se, jakoby všickni pekelni
duchové hyli vypuštění. O pokojném
spánku nebylo ani řeči, neboť náš domek
kolébal se jako kolébka a víchor skučel
jako polární medvěd. Ráno byla všecka
voda v nádobách zmrzlá. Před domovními
dveřmi ležel sníh tak vysoko, že jsme
musili vyk0pati tunel, abychom se dostali
ven. U sester naproti bylo možná po
sněhu dostati se oknem až do druhého
poschodí. Okna prvniho poschodí byla za
sypána sněhem. Běda cestujícím v tyto dni !

KRIZOUH CESTH.

ČÍM JE živo'r?
ČÍM TA CESTA,
KTEROU DENNĚ KRÁČÍM?
Čím TY DOJMY,
DUŠE HLASY?
Řícr NEPOSTAČÍM!

KDYŽ VŠAK V PÁTEK
v UTRPENÍ
ZAHLOUBÁM SE PÁNA,
K ROZŘEŠENÍ
JASNÁ CESTA
MIMODĚK MI DÁNA.

KŘížovA JE,
ŽIVOT NA'š ZDE.

KŘÍŽOVÁ JE DRÁHA;
KŘÍŽE KLADOU:

SVĚT A TĚLO,
LIDÉ — swzr VRAHA.

Joa. Al Vlastimil-Římský.W
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V..Jaká dobrodiní prijalo lidstvo od cirkve svaté.
(Část další.)

) děčnost lidstva za pravdu a
milost, kterouž prostřednictvím
církve z rukou Božích přijalo,

má býti tím větší, povážíme-li s jakou
obětavou láskou dvojí onen dar pří—
nesen. Ano lidstvu, bludem, nepravostmi
zotročenému a nyní pravdou a milostí
oblažovanému, ani ve snách se nezdálo 
o lásce, s jakouž přicházeli k němu
láskyplní kněží, světští í řeholní, obětaví
věrověstově. Kolik již zaplatilo lásku
svou životem! Podobali se prvním svatým
apoštolům, jichž nečekalo ve světě, leč
mučednické smrt, jak jim to Pán Ježíš
předpověděl: »Jestliže vás svět nenávidí,
vězte, že mne prve než vás v nenávisti
měl; kdybyste byli ze světa, miloval by
svět, co jeho jest; ale že nejste ze světa, ;
nýbrž já ze světa vyvolil jsem vás, proto
vás svět nenávidí. Pamatujte na mou ;
řeč, kterou jsem já mluvil vám: Není '
služebník větší nežli Pán jeho. Jestliže
se mně protívílí, i vám se protiviti
budou...
přichází hodina, že každý, kdo vás za
bije, domnívatí se bude, že tím Bohu
sloužil.<<(Jan 15,16)

Mezí divochy v Americe, Africe,
Australii a na vůkolních ostrovech byli
ajsou částečněpodneslidojedí. Kristof
Kolumbus zhrozil se, když na ostrovech
Karastských shledal, že divoši vařili
v hrncích lidské maso. Takovou podívanou
mohli očekávati všichni míssionáří.

První Brasiliání, jejichž ohromne
území v jižní Americe objeveno v 16. stol.. 
potloukalí se v lesích jako divoká zvěř,
nazí, beze smyslu pro mravnost, nej
hnusnějším neřestem oddaní. Mrtvoly
rodičův i dítek připravovali si za pokrm,
strojili na sebe vespolek léčky, pořádali
na sebe hony a za zvláštní čest si po
kládali co nejvíce spolubližních pobiti
a pojísti; kosti zavražděných schovávali
jako vítězná znamení.

První brasilský biskup Petr Fer
nandez padl do rukou takovýmto divo
chům; vrhli se naň i na průvodce jeho,
jichž bylo se 100; pobili je a rozdělili
se o mrtvoly jejich, z nichž si pak
uchystali hostiny.

Ven ze škol vyženou vás; ano :

O jednom jihobrasilském kmeni
píše r. 1612 missionář Ivo Evreux
kněz řádu kapucínského: »Muží měli
probodané pysky, nos, uši. Do pro
bodaných těch míst měli zastrkány drápy,
kosti, zuby zvířecí, takže každá tvář
jejich podobala se hlavě divoké šelmy.
Viděl jsem na těle jejich rány, jež si
schválně nechávali otevřeny na znamení,
že se pomstí svým nepřátelům. Válčiti
-—--toť bylo hlavním jejich zaměstnáním.
A válčili, ne aby země dobyli, nýbrž
aby lidí zajali a na jejich mase si po
chutnali. 7, holenních kosti zajatců dělali
si dýmky. l.)anovalo u nich mnohoženství
a otrokářství. Umrlce, ba i umírajícího
házeli supům. Neuznal-li otec novo
rozeňátko, bylo zašlápnuto.

Co oběti stálo pokřestění Paraguaye!
První Španěl, jenž se odvážil do tamějších
pralesů, Ivan Solís, byl od dívochů
sněden. Po té nechtělo se tam žádnému,
byť i byl sebe chtivější zlata, až teprv
r. 1658 vyšplhalo se tam takřka přes
hrozne ledovce 20 míssíonářů. Kolikráte
bloudili celý den nad strašnýmí pro
pastmi, mrzli, hladověli, v noci na
stromech spali, aby nebyli požrani od
dravců. Potravy nebylo. Jestliže se potkali
s hordami Indianů, nechali stranou své
křesťanské průvodce, sami šli vstříc, a
nebyli-lí zabiti, přistoupili teprv onino
průvodci &byli tlumočníky. Avšak právě
na této cestě padlo kolik missionářů za
oběť krvežíznivými těm lídojedům: kněží
_Durango, Hurtado, Figuera, Velasquez.
Jsou zabiti a snědeni. Libovalí si divoši,
že prý maso bělochů lépe chutná, než
maso hnědých Amerikánů. Tot byl za—
čátek světoznámé missíe paraguayské.

Sv. Frant. Xaverský (v 16. stol.)
přípluv do východní Indie, chtěl se po
čase vybrali na ostrovy Moro, aby i ta
mějším barbarům zvěstoval evangelium.
Přátelé jeho příčiňovali se ze všech sil,
aby ho odvrátili od úmyslu toho. Při
pomněli mu hrozné obyčeje ostrovanův
oněch, kteří se vespolek otravovali, kteří
svým zemřelým ruce i nohy usekávali,
je pekli a požívali; kteří na slavnostní
hostiny starce zabíjeli a jedli. Když však
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sv. František nedbal těchto strašných
zvěstí, prosili přátelé místodržitele ter
nalského, aby on zakročil a světce mezi
lidojedy nepouštěl. A skutečně zakázal
místodržitel pod přísným trestem kapi
tánům, že nesmějí Františka na ostrovy
Moro přeplaviti. Avšak vroucíláskou
k Bohu i lidstvu planoucí apoštol dosáhl
svými prosbami, že místodržitel zákaz
svůj odvolal a že se na ostrov ten přece
dostal. Jak mu ze začátku bylo, vysvítá
z listu odtamtud zaslaného: »Byl jsem
obklopen od zuřivých nepřátel nej
divočejší povahy. Myslí, že si dobudou

nesmrtelnosti, zavraždí-li křesťana, kte
rého potkají. Potřebují-li krve a nemají
křesťanské, vraždí své vlastní ženy a
dítky.<< A ejhle, za tři měsíce ostrované
oni jsou obrácení. Z vlků staly se ovečky.
-—V Japonsku potřeboval sv. František
na cestu z Amsnguchi do Meaka, tehdejšího
hlavního města, místo obyčejných 16 dní
dva měsíce; zadržely ho na klopotné

' cestě sníh, led, bouře.
Každý z oněch pohanů a lidojedů,

0 nichž jsme mluvili, mohl říci -s nyněj—
šími neznabohy a odpadlíky: »Jsem
atheistá, jsem materialistax (P. d.)III.

\

Život křesťanů v prvních třech stoletích.
Píše člen představenstva. diecesního konviktu v Mladé Boleslavi. (Č. d.)

Bohoslužba \: pohanů a křesťanů.
(Obětiště. — Kněží. _ Oběti).

Vclicevbychom se mýlili, považujíce
Egypťany, Reky a Římany za národy bez
náboženství. Cit pro nadpřirozené uctí
vání nejvyšší bytosti jest člověku vrozen;
obraz této svrchované bytosti může býti
zatemněn, znetvořen, ba u jednotlivců
zcela setřen, nikdy však nepokleslo lid
stvo tak hluboce, aby celé národy ve
škerého a každého náboženství pozbyly.
Ze »Skutků apoštolských“ víme, že sv.
Pavel viděl v Athénách oltář »neznámému
bohux zasvěcený, a to že zavdalo sv.
apoštolu podnět, by Athéňanům pravého
Boha a jeho jednorozeného Syna Ježíše
Krista hlásal. V Egyptě, Recku a Itálii
byly velebné svatyně, jichž velko
lepé zříceniny nádherou mocných pilířů
ještě dnes náš obdiv vzbuzují. Obzvláště
Rím měl všude množství chrámů; nebot
k bohům Rímany uctívaným přistoupili
i ti, jež cizozemské kolonie tam ssebou
přinesly; tu měli Egypťané své chrámy
a perský bůh slunce Mithras své svatyně,
židé své synagogy. Sochy bohů, před
nimiž obětováno, byly umělecká díla nej
slavnějších mistrů, a jak císař, tak lid
závodili spolu bohatými dary a zbožnými
nadacemi. Každé božstvo mělo své vlastní
kněze, své zvláštní slavnosti, jež každo
ročně konány; žádné Válečné tažení

nebylo podniknuto; aniž by pomoci
nebešťanů nebylo vzýváno, žádné vítězství
nebylo oslavováno, aniž by jim nebylo
poděkováno; při všeobecných neštěstích
byly konány oběti, by hněv bohů byl
usmířen; ve všech důležitých otázkách
a rozhodnutích tázáno se prostřednictvím
kněží o jejich radu. Právě tak pronikla
víra v bohy a náboženství veškerý život
rodinný, zkrátka, staří pohané měli tolik
náboženství, že jejich zbožnostmnohé'
křesťany našich dnů zahanbuje.

_ Abychom již svůj zřetel obzvláště
k Rímu obrátili, měl nejvyšší bůh Jupiter
svůj chrám na výšinách Kapitolu, jenž
nevypsatelnou slynul nádherou; krytba
střechy byla z pozlaceného kovu, & opí
ralo-li'se o ni slunce, na hodiny cesty
zářila. Socha boha na trůně uvnitř chrámu
sedícího byla zhotovena ze zlata a slo
noviny. Nesmírně bylo bohatství svatých
nádob a rouch všeho druhu, jež pro
bohoslužbu byly určeny. Podobně i bohyně
Juno a Minerva měly své svatyně; mo
hutné zříceniny chrámu, jejž Hadrian
bohyni Venuši zbudoval, svědčíještě dnes
o nádheře, jež zde kdysi oko pozo
rovatele poutala.

Ku poctě všech bohů byl vystavěn
za císaře Augusta Pantheon, jenž až
podnes v hlavních částech jest zachován,
byv na počátku sedmého století papežem



Bonifácem IV. v křesťanský chrám. pro
měněn. Je to okrouhlá stavba s kupolí,
na jejímž vrcholu nahoře kulatý otvor
jediné okno tvoří, jež obrovskou stavbu
velice tajemně osvětluje.
střecha kryta cihlami z pozlaceného
bronzu. Předsíní, na mohutných pilířích
spočívající, vcházelo se do vnitřních
prostor; v pozadí, naproti portálu, spa
třovala se trůnící postava nejvyššího
z bohů; ve výklencích kolem do kola
měli své sochy ostatní bohové. Nevy
ličitelná nádhera drahocenného mramoru,
zlatavá jiných vzácných kolvů měla po—
(lati Rímanům obraz nádhery nebeského
obydh.

Jak chudými a ubohými jeví se vedle
těchto nesmírně bohatých & nádherných
svatyň bohů ona místa, na nichž se první
křcstané shromažďovali, by jedině pra
vému Bohu sloužili! Kostely ve městě
byly pouze větší sály v palácích vzne
šených křesťanů, pokud možno odlehlé
a vzdálené od ulic; nad některými
katakombami byly sice již ve druhém a
třetím století kaple & modlitebny zbu
dovány; než toto byly pouze hrobky, jež
stěží půl, sta lidí pojmouti mohly. Ta
kovou byla hrobka, kterou třetí nástupce
sv. Petra, sv. Anaklet, nad hrobem apo—
štolovým na vatikánském pahorku vy
stavěl, takovou byla i hrobka papeže
Fabiana nad katakombou sv. Kalixta,
jejíž základy doposud se zachovaly. Uvnitř
katakomb však větší místnosti pocházejí
teprve z dob velkého pronásledování
za Diokletiana, kdy chrámy ve městě a
nad katakombami úředně byly zavřeny.
Všechny kaple v katakombách jsou na- '
nejvýš jednoduché &prosté, z přírodního
kamene vytesané, nemajíce ani vždy stěn
vápnem natřených a pomalovaných ;nej
větší z těchto prostor pojmou zřídka ke
stu osob. Jak skromné bylo vše uvnitř
těchto míst křesťanských pobožnosti,
můžeme souditi z biskupského trůnu
a z oltáře, jehož kníže apoštolský při
bohoslužebných shromážděních užíval;
obojí zachovalo se nám jako drahocenné
památky. Biskupský trůn, nyní u sv.Petra,
byl z dubového dřeva beze všech okras;
teprve v pozdějších dobách byl tabulkami
ze slonoviny ozdoben. Oltář pak, jenž
nyní v hlavním oltáři v Lateraně' jest
uzavřen, byla bedna ze zvláštního druhu

1 zde byla
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jedlového dřeva, totiž ze dřeva cypři
šového.

Kdežto tedy pohanstvo vše vyna
ložilo, by zevnějším leskem vábilo a okem.
na mysl působilo, nenalezl ten, jenž se
z pohanstva ku křesťanství obracel, pranic
zevnějšího, co by ho vábiti &lákati mohlo ;.
bohové, jež doposud vzýval, byli krály
& královnami; Bůh však, jehož nyní
měl vzývati, byl žebrákem. Byla to tedy
vnitřní moc pravdy, jež pohana milosti
osvíceného přiměla, by odvrátil se od
svých bohů a místo v nádherných chrá
mech v jednoduchých kaplích a pod-
zemních skrýších jediného Boha uctíval.

Ačměla jednotlivá božstva své kněze
a své kněžky, přece v čele všech stál
nejvyšší kněz, »Pontifex Maximus<<zvaný,
název to, jenž v novější době na papeže
přešel. Tento nejvyšší kněz měl dozor
nade vším, co s bohoslužbou souviselo;
veliké slavnostní oběti státní on vykonával;
jeho osoba požívala nejvyšší úcty; bylt
v očích lidu povolaným prostředníkem
mezi božstvem & lidstvem.

Nejvyššímu knězi byl podřízen velký
počet kněží a nižších služebníků chrá—
mových, kteří často již v dětském věku
svůj posvátný úřad nastupovali. Služba
Boží však vyžadovala, aby hoch z řádného
manželství byl zplozen & aby byl prost
všech tělesných nedostatků. Na vydržo—
vání kněží byly bohaté důchody ze státní
pokladny vykazovány.

Měla-li ženská božstva ženy většinou:
za kněžky, byly z nich nejváženější a
nejvíce ctěný panenské kněžky Vestiuy,
oné bohyně, v níž špatřována byla rodná
matka římského národa a státu, pod
jejíž ochranou jak každý jednotlivý dům,.
tak i velká rodina příslušníků říšských
stála. Chrám Vestin, jenž na foru, v srdci,
to města byl vystavěn, v nejnovější době
opět vkapán; byla to malá, okrouhlá
stavba, k níž obydlí kněžek přiléhalo.
Jejich počet páčil se na devět; rozděleny
byly ve tři třídy: v učící se, cvičící a
vyučující. Pouze panny směly býti při—
pouštěny ke službě Vestině;- vybírány
byly obyčejně dívky dvanáctileté, jež pak
v jakési klášterní odloučenosti pro své
svaté povolání byly vychovávány a vzdě
lávány. Skončila-li se doba jejich služby,
smělý se vrátiti a se provdati; obyčejně
však zůstávaly až do smrti kněžkami



cudné bohyně. Povinností vestálek bylo
udržovati neustále oheň na krbu Vestině;
„bylo to za veliké neštěstí státu pova—
žováno, vyhasi-lí oheň nedbalosti Vestálky.
Další jejich povinností bylo, .modlíti se
“za císaře a říši; přímluvě těchto panen
připisována největší moc. Vestálky po—
žívaly ve veřejném životě nejvyšších poct;
nejvyšší úředníci státní musili jim pře
pustiti místo; potkala-lí náhodou od—
souzeného zločince, byl tomuto darován
život. V takové vážnosti chovali pohané
panenství při všech svých bludech, ba
i při nejhlubší mravní pokleslostí.

Důstojnost kněžská byla pokládána
za neobyčejně vznešenou; nejvznešenější
osoby z vysoké šlechty považovaly to
za zvláštní vyznamenání, mohly-li úřad
kněžský zastávati. Proto dali na sebe
přenésti císařové í důstojnost nejvyššího
kněze, chtějíce spojíti nejvyšší moc svět
skou s nejvyšší mocí duchovní.

Jak prostým jeví se naproti tomu
v prvních stoletích kněžství v církvi
Kristově! První nejvyšší kněz aneb Pon
tifex maximus byl chudobný, nevzdělaný
rybář a jeho jedenáct společníků po
cházelo ze stejně nízkého stavu. Byli-li
papežové Kliment a Kornelius ze šlech—
tické krve, přece většina papežů prvních
tří století byvala dříve otroky. O ženském
kněžstvu nemůže byti —vcírkvi katolické
ani řeči; a Bohu zasvěcené panny byly
odpočátku považovány za květ nábo
ženského života, za zvláštní ozdobu ka
tolickécírkve. Vlastních řádů tenkráte
ještě nebylo; ony křesťanské panny žíly
sice ve světě u svých příbuzných, jejich
zaměstnání však záleželo v modlitbě a ve
skutcích křesťanského milosrdenství. Při
bohoslužbě zaujímaly vynikající místo na
blízku oltáře; zasvěcování ustavičnému
panenství bylo vykonáváno od biskupa
za dojemných slavností. Kromě panen
byly i_Bohu zasvěcené vdovy ve vysoké
chovány úctě; tyto čítaly do svých řad“
dámy z nejvyšších stavů. Život svůj vy
plňovaly dobročinnými skutky, chudé a
nemocné podporujíce, cizince přijímajíce,
pronásledovaným biskupům a kněžím
útulku poskytujíce a mučedníky pohřbí
vajíce; ve všech těchto bohulibých skut
cích závodíly panny s vdovami; jak
jedny, tak druhé daly církvi četné a zá
řící světice.

' važovali
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Oběti byly u pohanů částečně krvavé,
zabíjejíce bohům zvířata, částečně ne
krvavé, záležející v potravinách, kadidle,
polní úrodě a p. Obětní dar musil býti
úplně bez poskvrny; „zvířata, jež měla
býti bohům obětována, byla ověnčována
a stuhami ozdobena k oltáři přiváděna;
za nepříznivé znamení považováno, ne
šla-li dobrovolně, nýbrž vzpouzela-lí se.
Ze zvířat byli to obzvláště býci, vepři
a ovce, jež byly bohům obětovány. Ka
didlo bylo při každé příležitosti na
rozpálenou pánev oltářní sypáno; kromě
toho obětován olej, víno, mleko, med,
dále květiny a plodiny, zvláště pak
prvotiny žní.

Po veliké krvavé obětí božského
Beránka na Golgotě nebyla křesťanům
od počátku dovolena žádná krvavá oběť.
V oné krvavé oběti velkopáteční bylo
nekrvavým způsobem pokračováno ve
mši sVaté a věřící byli to, kteří ve zbožné
horlivosti chléb a víno k ní přinášeli.
Kromě toho obětovali oheň k vydržování
lamp, vydržovali kněze a chudě, jakož
i bohaté dary na penězích vynakládali
na různé účely dobročiné. Pohané- po

požívání masa obětovaných
zvířat za symbol svého sjednocení a
spojení s božstvem; co jen tušili, to
uskutečnilo se dokonale při přijímání
věřících, při obětech mše svaté; proto
také obyčejně všichni křesťané při každé
mší sv. ku příjímání přistupovali.

Pohané byli při svých obětech velice
pobožni. Předstupuje před sochu svého
boha, musil kněz svou hlavu zahaliti,
by nějakými zevnějšími věcmi ve svém
svatém úřadě nebyl rušen a sluha při
pomínal mu občas: »Quod agis, agela
(»Co činíš, čiňla),..maje ho upomenouti,
by všechny síly duševní soustředil na
jediném, totiž na oběti, již nejvyšší bytostí
přinášel. S hlavou. ověnčenou vztáhl
rozpřažené ruce k soše svého boha aneb
bohyně, zatím co ostatní v nejhlubší
mlčení pohříženi kolem stojíce, modlitby
své s modlitbou kněze spojovali. Tak
uchovali si i pohané přes všecka svá
náboženská poblouznění cit a svědomí,
že jen s největší bázní smějí se k bohům
přiblížiti a že s obětí zevnější i oběť
největší sebranosti a pobožnost spojena
býti musí.
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S jakou asi zbožnosti a sebraností
mysli slavili první křesťané sv. tajemství
a přinášeli božskou oběť, oni, kteří vě
děli, komu obětují a kdo jest obětním
darem! () kéž by tato nálada, jež v oněch
tak zbožnych dobách srdce křesťanského
lidu oživovala, i naše srdce rozehiála
a pronikla, kdykoli tutéž oběť konáme,
která za století mučedníků na oltářích

i

|

v katakombách byla slavena! Odtud pak
i my budeme čerpati sílu a chuť k do
brému, ke ctnosti,. k potlačování vášní.
k svědomitému plnění svých povinností
k trpělivému snášení útrap a křížů, tak
jako jim z oběti na oltáři a ze svatého
přijímání nepřemožitelná síla ke krvav é.
smrti mučednické plynula.

(Pokračování.)

Různé zpráv-57
Vstupné v kostele. Cirkevní prote

stantské společnosti v Magdeburgu v Ně
mecku se usnesly, že od 1. května 1. r.
každý, kdo se chce podivati v kostele na
oddavky, zaplatí vstupného 12 haléřů.

Nouze o kněze. V Rusku jsou v ně—
kolika městech německé katolické osady,
v nichž však není žádných kněží, kteří
by znali tuto řeč. Obce tyto žádaly při—
slušné své biskupy. by jim zaopatřili
duchovní správce. Biskupové obrátili se
na ruské ministerstvo _kultu se žádostí,
aby jim dovoleno bylo povolati z cizo—
zemska několik německých kněží, ale
žádost byla naprosto zamítnuta s odů—
vodněním, že jest nemožno dovolití, aby
cizi příslušníci mohli dojíti do Ruska.

Důležitost katolického tishu. Svatý
Otec Pius X. poslal do Sicílie a do
Kalabrie, do krajin zemětřesením tak
hrozné navštívených Msgr. Cottaiiho. Mezi
jiným ho pobidl, by tam založil katolický
list »lavReggio Nu0v0a a při tom mu
řekl: »Casopisy mohou býti velmi pro
spěšnými, ale také hroznými, mohou
způsobiti velký užitek, ale i nespočetné
škody. Lid se nesmí špatnými listy dáti
svésti. Proto musíme míti čilý a za
jimavy tisk, jehož četba je příjemná a
neunavuje.

Dar biskupa Dra. Frinda Pražský
světici biskup Dr. Václav Frind přestavěl
pivovar v Dejvicích, v němž se již ne—
vaří pivo, v dům, kdež zřídil dětskou
útulnu a příbytek pro opatrovnice těchto
dítek z kongregage »dcer božské láskya.
Aby pak dílo toto pod ochranou Boží
více rozkvétalo a spolu, aby nedostatku
kostela v Dejvicích se odpomohlo, vy\

stavěl šlechetný tento dobrodinec, biskup
dr. Frind přiopatrovně útulný aprostorný
kostelík, jehož umělecké provedeni mile
dojimá. Kéž se splní slova štědrého
přítele ditek dejvických a zakladatele
kostelíka i opatrovny, jimiž končil pro
mluvu svou při svěcení kaple 29. června
t r. řka: »Ať slouži tato svatyně vám,
ditkám vašim i budoucím pokolením,
at je zdrojem útěchy a klidu všem, kdož
sem vstupujím

Neslýchaná urážka. V jednom.
českém listě byl vymalován vepř, oblečený
v "bohoslužebná roucha katolická a ne—
propadl koniiskaci. Je to neslýchaný
případ urážky naši svaté víry, že nelze
k němu mlčeti. Byl požádán klub katol.
poslanců na říšské radě, aby rázně za—
kročil proti bezuzdnému řádění nevěrec
kého českého tisku proti našemu svatému
náboženství. Neboť konečně dojde trpě
livost i těm nejtrpělivějšim.

Klášterní knihovny , v Rakoushut
Ve všech rakouských klášteřich jsou.
knihovny, jichž se pilně používá a které
se pravidelně doplňují. Mnohé z nich
za posledních padesát let své poklady
strojnásobnily, všechny mají 0 40—500/[,
větší počet knih. Některé, jako Tepl,
vystavěly “zvláštní budovy za knihovnu.
Ve všech rakouských klášteřich je dva
a půl milionu knih, 25 tisic prvotisků
a 25 tisic rukopisů. Pak se mluví o zpá—
tečnictvi kněžstva!

Jesuité v naší říši. Až doposud.
měli jesuité v celé naší řiši jednu pro
vincii, zvanou rakousko—uherskou. Nynější
jeneral řádu, P. Wernz rozdělil ji ve
dvě a sice: v provincii rakouskou, jejímž.
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provinciálem jest ustanoven P. Wimmer,
doposud superior v Bohošudově (Čechy),
a uherskou, jejímž provinciálemjmenován
P. Busch, dosavadní superior v Budapešti.
, Londýnská biblická společnost.
V Londýně je biblická anglikánská spo—
lečnost, která se všemožně stará o rozší
ření bible. Nýní ji tiskne v 418 rozličných
řečech. Během roku 1908 zdarma rozdala
a prodala společnost 884.295 bibli,
1,116.674 výtisku Nového zákona a
3,933842vy'tahů z bible. Společnost
vydává jako novinku bibli v hebrejské
řeči, kterou obstarala komise učenců
odborníků. Dle výkazů této Společnosti
prodalo a rozdalo se nejvíce biblí naKorei.

Vývoj Lurd. R. 1908 bylo v Lurdech
slouženo 94.500 mší svatých a uděleno
1,166440 osobám sv.přijímání.Zvláštních
vlaků poutnických přijelo 602 s 9240 ne
mocnými. Příjem z potravní daně ob
nášel roku 1907: 90.186 franků, roku
1908 135.228 franků. 131.261 lidí kou
palo se u pramene a 5646 ošetřovatelů
zdarma sloužilo churavým.

Přísaha proti pití lihovin. V Kra
kově ve škole sv. Vojtěcha poučil katecheta
případně dítky a vzval je, aby se přísahou
zavázali, že nebudou pití do 20. roku
žádných lihovin. Záci přísahali. Dejž Bůh,
aby obstáli ve zkoušce.

Missionářská činnost františkán—
ského řádu. V severní Africe působí pod
dvěma řádovými arcibiskupy 216 františ
kánůa 284 sester na 28 farách a 64 školách.
V Asii působí pod správou 12ti řádových
biskupů 645 františkánů a 360 sester
řádových na 34 farách a 837 školách.
V severní Americe působí pod správou
tří řádových biskupů přes 1400 františkánů
a 3500 sester na 148 farách a 183 školách.
V jižní Americe působí pod vedením pěti
řádových biskupů 1700 františkánů a
150 sester na 36 farách a 96 školách.
V Oceanii a na Filipínách působí 88 franti
škánů a 88 sester řádových na 26 farách
a 10 školách. V Evropě a sice v Cařihradě
a na Balkáně řídí missie 5 řádových biskupů
s 426\ františkány a 30 sestrami na
125 farách a 97 školách. Zajisté úcty hodná
'a blahodárné. to činnost!

Obětavost katolíků pro svaté
misaie. Roku 1908 darovali katolíci na
svaté missie mezi pohany přes 6%. mil.
korun, což je o 240.000 korun méně než
roku 1907 a o 215.000 korun více než
roku 1903. Dle zemí byl tento poměr:
Francie darovala 3 mil. korun, Německo
677.000. Rakousko60.000, Švýcary90 000,
Uhry 4000, Belgie 385000, Hollandsko
70.000, Luxembursko 25.000. Irsko 70.000,
Anglie 45.500, Škotsko 7600, Španěly
172.000, Portugalsko 25.000, Rusko a se
verní země 2100. Italie 240.000, Východ
31.000, Asie 8000, Afrika 25.000, Kanada
13.000, Nový Fundland 250, Spojené státy
severe-americké 1 mil. korun, Mexiko
120.000, Střední Afrika 7000, Brasilie 215,
Chile 52 000, Argentina. 150.000, Oceanie
4300, korun. Z jednotlivých diecesí dala
lyonská 500.000 K (nejvíce z celé Francie),
v Rakousku pražská 11.000, v Německu
metská 200.500, v Irsku dublínská 24.000,
v Italii turinská 40.000, v severní Americe
novoyorská 350000, v Belgii mechlínská
100.000 K. Jako zvláštnost budiž uvedeno,
že Mnichov dal 30 korun.

Podivné řízení Boží. V proslulém
klášteře Monte Cassino v Italii zemřel
arciopat P. Bonifacins Krug. Pocházel
z protestantské rodiny; otec jeho dopustil
se v revolučním roce 1848 nějakého pře
stupku, jako četník, ve službě a rozhodl
se, aby ušel trestu, že se vystěhuje i s ro
dinou do Ameriky. Na lodi se roznemohl
a zemřel. Rodiny jeho ujali se mniši, kteří
byli na lodi. Rodina pohnuta tímto
milosrdenstvím stala se katolickou a. syn
Bonifác se hlásil do kláštera, kdež ho
přijali. Když jeho klášter za bojů mezi
secesionisty byl rozstřílen, byl povolán
P. Bonifác do Monte Cassino, kde tehdejší
opat Tosti chtěl zříditi kolej pro Angličany
a Američany, k čemuž potřeboval učitele
znalé angličiny. P. Bonifác přišel do Italie
roku 1865 a od té doby žil na Monte
Cassino, kdež si získal takové obliby, že
byl zvolen po smrti Tostiho za arciopata.
Opat Monte Cassinský je zároveň biskupem
obtížné diecese, neboť většina osad jest
v horách a jest přístupna jen koňmo
nebo pěšky.
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venčení se s disease.
Tone slunko v kráse purpurové, A v tu chvíli den se s námi loučí,
červánky zlatí matičku zem, na jeho místo vrací se noc,
v duši mou derou se luzní snové, polibek míru vtiskuje žhoucí
city se chvějí v srdci znaveném. na víčka těžká snů libých moc.

velebně znějí v utichlý kraj, kolkolem mlkne všeliký ruch, _
„Anděl Páně“ zní tu v sladkém tónu, vím, že v to moje bolestné žití,
ozvěnu nese louka i háj. útěchu vlévá všemocný Bůh!

A. M. Kadlčákovd.

Z vísky chorálové hlasy zvonu | A když bledá luna jasně svítí,

!

nižší

Trpělivost v soužení.
(Hlavní úmysl).

*" iž prvnímu člověku Adamovi v ráji předpověděl Hospodin Bůh všeliká utrpení,
.“ nemoce, starosti, jež mu bylo snášeti jako pokutu za hřích. První člověk

_; trpěl, číně pokání a pevně doufaje-v zaslíbeného Vykupitele. Neméně
' "a“?- krásný máme příklad trpělivosti na nábožnem Jobovi. Hospodin poslal,

.zkoušeje ho, na něj mnohe neštěstí; ztratil dítky, ztratil stáda, pastyři
pobiti, sám pak raněn ošklivou nemocí na těle; ale vše to snášel bez

reptání, odevzdán do vůle Boží. Ještě více. Zena jeho vlastní se ho štítila a přátelé
jeho se mu posmívali a všelijak jej podezřívali. Toto poslední soužení ještě více
jej bolelo; ale trpěl dle vůle Boží. 0 v pravdě, kde najdeme takovy příklad trpělivosti
mezi lidem? Ovšem, máme nejkrásnější příklad na samém Synu Božím, Ježíši,
na jeho přesv. Matce Marii, ba i na sv. apoštolech a mučednících, ale přece my
obyčejně patříme na příklady současně s námi. Se všech stran život náš sevřen
jest bolestí buď duševní nebo tělesnou; starostmi o vedlejší živobytí, o rodinu,
mimo to naléhá na nás mnohé nebezpečenství, pohanu, potupu, zlomyslnost ne
přátel! Máme zoufati, jako nevěrec to činí? Doufejme pevně v Boha, hledejme
úlevu ve víře, podrobme se vůli Nejvyššího a Bůh zase pomůže. Netrpíme více
než sv. apoštolé, než sv. mučedníci trpěli, kteří vše, všecinko obětovali pro Ježíše
Krista, nejhroznější snášeli muka, a ten, pro něhož trpěli, je sílil milostí svou. ] nás
bude Pán chrániti a síliti, jest-li k němu s celou duší svou přilneme a k němu o pomoc
volati budeme. A kdyby neodňal Pán s nás utrpení, což neznáme slova jeho:
»Kdo chce za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj mne!<<
Kdo kříž tohoto světa rád snáší, dokazuje, že chce k Pánu Ježíši přijíti., Anebo
neslibuje nám Pán úlevu a občerstvení v soužení našem? Komu by neznáma byla
slova jeho: »Pojd'te ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste a já občerstvím
vás; vezměte jho mě na sebe a učte se ode mne, neboť jsem mírný a pokorny
srdcem, jho me jest sladké a břímě mé jest lehkém V soužení pak patřme na
největšího Trpitele a považujme utrpení svě za částečku sv. kříže Spasitelova.

Bůh tomu chce, abychom pro něho trpěli a skrze utrpení zasloužili jednou
vejíti do blaženosti věčné. Pravil sv. Jakub: »Za největší radost mějme, bratří moji,
když v rozličná pokušení upadnete, vědouee, že takové zkoušení víry vaši působí
trpělivost, trpělivost pak skutek dokonaly má a abyste byli dokonalí a celí nemajíce
nedostatkůe (Jakob 1, 2). »Blahoslaveny' muž, který snáší pokušení, nebo když
bude zkušen, vezme korunu života, kterouž zaslíbil Bůh těm, již ho milují.<<(Jakub
1, 12.) A sv. Pavel těší: »Jestliže spolu s Ním (Kristem) trpíme, abychom i spolu
oslaveni byli, nebo mám za to, že utrpení tohoto času nejsou rovna budoucí slávě,
kteráž se zjeví na nás.<<(Rím 8, 17.) A kdoby si nepřál jednou vejíti do slávy
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věčné? Kdo by si nepřál přijíti tam, kde »Bůh setře všclíkou slzu s očí jejich
a smrti více nebude, ani kvílení, ani hříchu, ani bolesti.<< Každý touží po věčném
štěstí, po radostech věčně trvajících, o nichž sv. Pavel dí: »Ceho oko nevidělo.
ani ucho neslychalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteří
jej milují.<<Za doby naší, skrytého i zjevného boje proti našemu sv. náboženství
a všem nám, kteří je vyznáváme, máme se zvláště posilovat vzpomínkou na toto
veliké přislíbení Boží, abychom tím statečněji stáli ve víře, ji vyznávali a hájili,
vždy a všude Pána Ježíše vyznávali & za něho trpěli Všichni ti blažení, kteří již
v nebi se radují, všickni trpěli zde na světě, všickni nesli kříže a následovali
Pána & Spasitele svého, dobře vědouce, že jen cestou trnitou mohou vejíti do
slávy nebeské. Tak trpěli a všecko protivenství rádi snášeli sv. věrověstové naši
sv. Cyrill a Methoděj, byvše všelijak očerňováni, pronásledování, ba i žalářováni
pro spravedlnost. Podobně snášel sv. Václav všecko pronásledováni od svých ne
přátel, všecky útržky od pohanů, protože byl věrny' sluha Kristův. Sv. Vojtěch
raději odešel z vlasti své a snášel protivenství v cizích zemích a podstoupil tam
i smrt mučednickou, věděli, že tím dosáhne za odměnu korunu slávy věčné.
'l'ímtéž způsobem trpěl bl. Jan Sarkander od protestantů mnoho protívenství a ne
vyslovná muka pro víru katolickou, začež nyní požívá odměny nebeské a úcty lidu
moravského.

Koho Pán Bůh miluje, toho křížem navštěvuje. Jsou tedy utrpení též důkazem
lásky Boží k nám, která chce nás očistit jako v ohni, nebo nám příležitost zjednat
ku získání zásluh pro život věčny'. Obětujme tedy srdce své Pánu Bohu, buďme
trpěliví, poroučejme se do vůle a ochrany Boží a volejme se Spasitelem: »Otče
můj, jest-li možné, ať odejde ode mne kalich tento, ale však ne jak já. chci, ale jak
Tye Buďme ve všem poddání vůli Boží. Staň se vůle Tvá, o Bože náš.

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za ktery'm 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, obětuji Tobě cely dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho—
slavené &neposkvrněné Panny Marie všelíké úmysly a myšlenky, všelíké city a žádostí,
všeliké Skutky i slova. svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, aby
věrní Tvojí v utrpení spatřovali čáštečku kříže Tvého &na všechnyúmysly,
jež doporučeny 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 naši a národ náš česko—
slovanský! sladké Srdce mého Ježíše, učíň, 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 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!

Hesloapoštolské:V utrpení viděti lásku Boží k nám.

Úmysl v prosinci: Vojenské spolky.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Nepohrdej poučením &vypravováním starších, od nich naučíš se zajisté rozumu a dávati odpověď v čas

potřeby. (Sir. 8, 9). Pravda budiž vždy hvězdou, za níž kráčcti chceme.

Éodá got/It).,
20035 S l')tzbe sněžné bučgdičhg !
jak stag R gemi padlg 
& POd Oimi se Ro spánku
květiohg milé kladlg.

Jak matka spíoí děťátko
peřiohou teplou balí,
tak sofžek beblag, bělouohg
celý. svět :) spánek balí.

& pod tím bílým příkrovem
tak sladce se to dřímá,
jer) duši lidskou krutý bol
& srdce šalost jímá.

(?S

($ 5 očí jako rosný třpgt
proud slgí se hned roof
a hlava bolen) umdleoa
se na br—Ud'oíše kloní.

„či 5 věže gaugoí 500170 bla;
tata mile, něžně, sladce,
ó, pojď, mé dítě povědět
su'e' bolg oebes Qatce!

či duše u nebes letí kraj,
kde andělé se ugoáší
& gbošogm „ědráuas ['Baria“
svou bolest člověk-plaší.

nebes výšin hebká sníh
r)a pustá pole padá,
a v duši
hlid- pokoje se vkrádá.

——botem umdleoou —
A. B!. Kadlčdltovd.



Viv
Jak bylo předpověděno pristi Spasitelovo?

(K dobé adventní).

i lavíme milosti plnou dobu adventní, v níž si připomínáme onen
' čas od prvního hříchu prarodičů našich až do narození Pána

Ježíše, v němž spravedliví Starého zákona vřele toužili po
Vykupiteli, vidouce, že zlo se rozmáhá, hřích roste a že tím
také bída lidská stoupá; viděli však také jasně, že si lidé svou
vlastní sílou nepomohou, nezasáhne-li Bůh a proto rozpomí
najíce se na prvopočáteční zaslíbení Vykupitele a na proroctví
starozákonních proroků volali k Bohu, aby Messiáš již přišel.
Bůh-však, nežli Spasitele poslal, v moudrosti své ráčil připraviti
mu půdu mezi lidem, a to proroctvím o něm, zvláště o jeho
narození, utrpení, o jeho matce, a také o času, kdy na svět
přijíti měl, tak, aby ti, kteří dobré vůle budou, jej Messiášem
poznali a za takového také uznati mohli. Všimněme si dnes
oněch proroctví, která přesně označila čas, kdy se Kristus
naroditi měl. A tu máme takové proroctví dvojí. Jedno jest

obsaženo v požehnání, které praotec Jakub udělil čtvrtorozenému synu svému
Judovi a druhé proroctví shledáváme u proroka Daniele. Obojí toto proroctví jest
dosti jasnéadost určité, aby se mohl podle něho poznati čas, který vyměřilHospodin
pro narození Syna svého. Rozeberme tedy proroctví první, požehnání to Jakubovo
synu Judovi. Máje Jakub zemříti, všem synům svym požehnal, Judovi však dal
požehnání zvláštní, řka: »Judo, tebe chváliti budou bratři tvoji... a klaněti se
budou synové otce tvého... Nebude odňata berla od Judy aukníže s beder jeho,
dokavadž nepřijde, kterýž poslán by'ti má, a on bude očekávání národůw. I. Mojž.
49, 8, 10). Přirozený vy'klad slov těchto jest: »Judo, tebe chváliti &velebiti budou
bratři tvoji a potomci jejich, nebot potomstvu tvému uděleno bude královské
důstojenstvi a důstojenství toto tak dlouho zůstane při rodě tvém, dokavadž nebude.
míti přijíti Messiáš zaslíbeny. Měl se tedy naroditi Kristus v době,kdy rod Judův
ztratí královskou moc v Israeli. A pokolení Judovo bylo od vyjití z Egypta vždycky
jaksi vyznamenáváno. Na poušti pokolení toto z nařízení Hospodinova rozbijelo
sobě stany a kjeho stanům pořídila jiná pokolení stany své<<.(4. Mojž. 2, 1—3).
Z pokolení Judova byli z nařízení Božího voleni vůdcové v boji '(soudcové 1, 1, 2).
K moci královské přišel rod Judův skrze Davida, jejž Bůh sám za krále pomazati
rozkázal, když byl krále Saula zavrhl. Tu naplnilo se slovo Jakubovo: »Judo,
klaněti se budou tobě synové otce \tvého<<,neboť veškerá pokolení Jakubova vzdávala
Judovu pokolení královskou čest a úctu. A rod Judův měl panovati tak dlouho,
až měl přijíti Messiáš. I to se stalo. Až do Josiaše, krále, byla královská moc
v pokolení Judově. Josiaš byl odveden do zajetí babylonského, ale po zajetí tomto
byl to opět Zorobabel z pokolení Judova, ktery' se stal vladařem lidu. Ač ani on
ani jeho nástupcové neměli název krále a nebylitaké úplně samostatnými, nebot
podřízeni byli jednak Peršanům, jednak Egypťanům, jednak Syrům, přece užívali
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koruny i žezla královského, měli neobmezenou moc nad lidem, jsouce toliko
poplatni panovníkům cizím. Tedy ani zajetím babylonským nebyla odňata berla
od Judy. Od roku 167 před Kristem dostala se k vládě rodina Makabejská, která
si dobyla úplné samostatnosti. Rodina tato sice nebyla přímo z pokolení JudOva,
neboť náležela kněžskému pokolení Levi, avšak pokolení Levi, které Jeroboam
zavedením modloslužby byl ze země vyhnal, přivtělilo se k pokolení Judovu
a tak se stalo takřka částí beder jeho. Proto i vláda Makabejskýeh byla vlastně
vládou rodiny_.Judovy, nebot: Jakub mluví také »o knížeti z beder Jeho<<.
Vláda Makabejských trvala 130 let až do r. 37. před Kristem Pánem a poslední
vladař z rodiny té byl Jan Hyrkán II. Roku však 37. před Kristem byl Rímany
na trůn židovský povýšen cizinec Herodes, rodem Idumejský, který nebyl ani židem,
nýbrž pohanem. Tu tedy docela byla odňata berla, to jest královská moc a dů
stojnost od pokolení Judova, a nastal čas, kdy se Spasitel naroditi měl. Že ho
tenkráte také věřící a zbožní židé toužebně očekávali, víme ze sv. evangelia, kde
se vypravuje o zbožném starci Simeonovi a zbožné stařeně Anně, kteří do chrámu
Páně chodili v toužebném očekávání, že tam narozeného Spasitele uzří, kteréžto
přání se jim také vyplnilo, neboť byli právě přítomni v chrámě, když Rodička Boží
se sv. Josefem přinesli Ježíška k obětování. Ač proroctví toto tak jasné jest &určité,
nechtějí je židé připustiti, překrucujíce smysl jeho všelijakým způsobem, aby jen
neznali, že Ježíš jest pravým Messiášem, který se v prorokovaném čase narodil.
Zaslepenost a zášť jejich proti Kristu jest tak veliká, že se dopouštějí i bludů
a klamného výkladu písem sv., aby jen nějak svou nevěreckou zatvrzelost omluvili.

Rovněž se to má s proroctvím druhým, proroka Daniele, o němž praví
židé, že se ani vykládati nedá, že prý není možná, aby mu člověk vůbec rozuměl.
Nuže, pohleďme na ně trochu blíže. Dřive však uvažme, že dal—liBůh proroctví
lidem, musilo býti alespoň takové, by mu mohli rozuměti, jinak by nemělo smyslu
ani účelu, a Bůh nedělá nic nadarmo a bez účelu, nebot jest nejmoudřejší, a chce
lidem také pomoci. Zní pak proroctví Danielovo takto: »Sedmdesáte téhodnů
ukráceno jest nad lidem tvým, a nad městem svatým tvým, aby se dokonale pře—
stoupení a k0nec vzal hřích a shlazena byla nepravost a přivedena byla sprave
dlnost věčná a aby se naplnilo vidění i proroctví a pomazán byl Svatý svatých.
Věz tedy a pozoruj: od vyjití řeči, aby zase vzdělán byl Jerusalem, až do Krista
vévody, téhodnův sedm, a téhodnův šedesáte & dva budou, a zase vzdělána bude
ulice a zdi v krátkém čase. A po téhodnech šedesáte a dvou zabit bude Kristus
a nebude lid jeho, kterýž ho zapře. A město i svatyni rozmece lid s vévodou,
kterýž přijde a konec jeho poliubení a po konci boje uložené zpustošení. Utvrdi
pak smlouvu mnohým jedním téhodnem, a v polovici téhodne přestane oběl'
a obětování, a až do skonání a konce trvati bude zpuštění<<.Je to dlouhé a obsažné
proroctví, které, abychom porozuměli, musíme něco předeslati. Mluví se zde
o téhodnech; to však nejsou naše týdny, t.j. 7 dní, nýbrž týdny veliké, čítající
jeden sedm rokův. Sedmdesát téhodnův je tedy podle našeho počtu 490 let. Těchto
490 let mělo uplynouti do příští Spasitelova, jenž by odňal hřích a přivedl sprave
dlnost věčnou, a aby pomazán byl »Svatý svatýcha, t. j. zase Messiáš, nebot
pomázáním rozumí se uvedení v úřad jeho vykupitelský. Dále jest nutno věděti,
kdy vyšlo nařízení, aby opět vzdělán byl Jerusalem. Král Cyrus Sice dal dovolení,
aby se do vlasti navrátili židé ze zajetí babylonského, kteří chtěli, aby si vystavěli
chrám, ale nedal rozkaz k stavění města Jerusalema. Takový rozkaz dal král
Artaxerxes Longimann roku 20. panování svého dle 'knihy Esdrášovy (2. Ílisd.
2—18) A rok tento padá do 299. roku po vystavění Ríma, čili 455, před Kristem
Pánem. Kristus Pán pak byl slavně uveden v úřad vykupitelský křtem svým vřece
Jordáně, který se stal v 28. roku věku jeho._ Musíme tedy,.k počtu 4-55 přidati
28 a shledáme, že čas, od vyjití příkazu, by se stavělo město Jerusalem, až do
Krista Pána veřejného vystoupení, obnáší 483 leta. Dle Daniele mělo uplynouti
69 téhodnův po 7 letech, což dělá dohromady zase 483 leta, je tedy čas vystoupení
Messiáše zřejmě a přesně v proroctví naznačen.

23*
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A nebude lid jeho, kterýž ho zapře, t. j. ten lid, který zapře
Krista, přestane býti lidem vyvoleným.

A město asvatyni rozmece lid s vévodou, kterýpřijde,to stalo
se 2. září r. 70. po Kristu Pánu, kdy římské vojsko, pod vůdcem Titem, dobylo
Jerusalema.

A konec jeho pohubení: město i chrám bude zřícenina,aipo konci
boje uložené zpuštěni; po válce nastane úplné zpustošení města a také i zp—uštční
lidu. 'lo stalo se také doslova.

Utvrdí pak smlouvu mnohým téhodnem jednim, totiž Messiáš, posledním
z předpověděných téhodnův, totiž sedmdesátým. To stalo se dílem za času veřejného
vyučování Klista Iána, dilem po smrti jeho kázáním sv. apoštolů. _Kristus utvrdb
smlouvu mnohým, kteří v' něho uvěřili, ač pro všecky přišel a za všecky zemřel,
neboť nevěřící se sami z počtu vykoupenýčh vylučují. Smlouvu, kterou učinil Bůh
s Abrahamem ve Starém Zákoně, proměnil Kristus v smlouvu s celým člověčenstvem
ve smlouvu milosti a lásky. A v polovici téhodne (posledního) přestane oběť
i obětování. Polovice téhodne obnáší 31/2 roku a také Kristus učil skoro 3% roku,
totiž 3 léta úplně, a od 25. prosince až do 24. měsíce židovského Nisan, t.j. do
7. dubna, tedy skoro půl roku. Bylo sice i po smrti jeho ještě ve chrámě jeru—
salemském obětováno, ale oběti- tyto ztratily smrti jeho svou platnost. (Jud. 10, 5).
Když byla dokonána oběť pravá, přestala oběť obrazná. Zkázou pak Jerusalema
přestaly oběti vůbec.

Až do skonáni a konce bude trvati zpuštění. To zajisté trvá až po dnešní
den a trvati bude až do skonání světa; židé, jako národ, nemají a nebudou míti
svého krále, nemají vlasti, z chrámu a města nepozůstalo kámen na kameni, neboť
co nyní tam je, jest nová stavba, zejména z dob křesťanských a také většinou
na jiném místě. Bůh všelijakým způsobem dával a dává na jevo, že národ, jenž
zabil Krista, jest od něho zavržen.

Proroctví Jakubovo o příští Páně jest jasné, ale Danielovo ještě jasnější
a přesnější. Zidé zajisté měli dobře v paměti, kdy vyšel rozkaz, aby se stavěl
Jerusalem, & proto dobře si mohli vypočísti určenou dobu narození Messiášova.
Mimo to byl Daniel posledním prorokem jejich v Babyloně, jeho osobnost byla všem
známa, neboťbyl velmi váženým i u dvora Nabuchodonozorova, Baltazarova i Cýrova.
Není tedy pochybností, že proroctví jeho- vzali s sebou do vlasti, a že každému
bylo známé, neboť právě v té době, když se navrátili z poroby babylonské, pociťovali
tím více potřebu Messiáše, kterého si ovšem představovali jakožto krále svého
budoucího a osvoboditele od jha nepřátel. Že v proroctví tomto se týden měl
za čas 7 roků, věděli tehdy židé dobře, vždyť slavili t. zv. rok sobotní, který měl
7 let, t. j. každý sedmý rok celý se slavil jako sobota, den sváteční. A že lid
dobře porozumět i tomuto proroctví, vidno z toho, že nábožní znatelé písem sv.
zaslíbeného Messiáše právě v ten čas, prorokem Danielem předpovězený, očekávali,
a že, když Kristus Pán veřejně vystoupil, obecný lid houfem se k němu přidával
a v něj lehce uvěřil. Dále, že po smrti Kristově povstávali mnozí falešní kristové,
mocnou pomoc proti Rímanům slibujíce a lid beztoho nešťastný ve větší zkázu
uvrhujíce. Kdyby v tom času žádný zaslíbeného Messiáše neočekával, zajisté by
se nedalo vysvětliti, kterak nábožní uvěřiti mohli Kristu, bezbožní pak přidati se
k falešným Kristům..Tak Písmo sv. zřejmě v proroctvích těChto naznačilo čas příští
Vykupitele na tento svět. Kristus Ježíš se právě v tomto čase narodil; tak mimo
jiné i tím dokázal, že on je tím zaslíbeným a očekávaným Messiášem. Proto dobré
je zpytovati písma, aby i naše víra v Krista Pána, jakožto pravého Boha, seslaného
Vykupitele, byla pothena a posilnčna, neboť tak nás napomíná sv. Jan, řka:
»Zpytujte Písma, nebo vy se domníváte míti v nich život věčný; a tať jsou, ježto

svědectví podávají, že podle, všech prorokův Messiáš přišel v osobě Ježíše Nazaretského<<. (Jan 5,39). ' Bolt. Bendl.



Místa křivá buďtež přímými.
(Rozjímánílndventni)

;; době adventní bývá nám
častěji ve svatém nedělním
evangeliu připomínáno ká—
zání sv. Jana, předchůdce
Páně. Jan miloyal pravdu,
nenáviděl každou lež, proto

kázal: »místa křivá hud'tež přímými, místa
drsná cestami rovnými.<<
Horlil-li proti vší falešnosti,
neupřímnosti, kterou za jeho
dob zvláště Fariseově smutně
se proslavili, bylo by potřebí,
aby i za našich časů povstal
podobný kazatel, který by,
neohlížeje se aniv pravo ani
v levo, doporučoval stále
mluviti pravdu a varovati se
všech lží. “Lež je bohužel
nyní až příliš rozšířena, ba
došlo tak daleko, že mnohý
ve své zatvrzelosti ani si
nepokládá za hřích,obelže-li
sveho spolubližního. Protože
svatý Jan llerodesovi pravdu
hlásil, byl uvržen do vězení
a později návrhem zlé Hero
diady st'at. Svatý Jan miloval
vše přímé, rovné; nenáviděl
vše křivě, drsně, lživě. Uva
žujme, jakou ohavnosti před
očima božíma je lež.

G,U\'0

/;/

j/WW /
Olži.

1. Lež yšeobecně
rozšířena. Ojak podivu
hodným způsobem naznačil
nám Bůh, bychom jazyka
sveho užívali velice.opatrně!
Za starých dob, kdy nebylo
válečnictví tak vyvinutojako
nyní, kdy neznámý byly ny
nější lidovražedně zbraně,
bývala města a hrady opev
něný zdí a vodním příkopem. Zeď tato
bývala co možná nejpevnější a nejsilnější,
příkop byl hodně hluboký a v čas ne
bezpečí naplnil se vodou, ba mnohdy
bylo ivíce zdí, aby se jen nepřítel tak
snadno do města nedostal. Zda nezařídil
něco podobného Bůh i s jazykem lid
ským? Jakoby ho dvojnásobnou, pevnou
zdí opatřil!

Před jazykem je první pevná hradba,
zuby, ba když někdo stářím zubů pozbyl,
zbývají mu místo nich dásně, a druhou
hradbou jsou grty. Viz tedy, že ohradil
Bůh ve své nevyzpytatelné moudrostijazyk
tvůj dvojnásobnou hradbou; jako dříve
musili se nepřátelé přičíniti, aby dobyli

Sv. Elan Křtitel káže u řeky Jordánu.

silně opevněných měst a hradů, podobně
máš také jazyk svůj pečlivě opatrovati,
abys žádne lži nepromluvil. Ale jak
málo se staráme, abychom neposkvrnili
lží rtů svých, Neplatí-li i v našich po
měrech slova žalmisty: »všeliký člověk
lhář jest<<(115, 2). Nepozoroval jsi, kolik
lidí je nakloněno lži? Nezdá se ti, jakoby
lidé s sebou již na svět přinesli náklonnost



ku lži? Dívej se na malé dítě a poznáš,
že často dříve než umí mluviti, zná pře
tvářku a lež, ač je tomu nikdo ne
nevyučoval. A náklonnost tato roste s ním
dále a bývá pak někdy návykem, který
lze těžko odstraniti.

U mnohých lidí se zdá, jakoby měli
“jazyk a vůbec řeč k tomu, by zatajovali
své myšlenky a druhé klamali, aby nikdo
nemohl zvěděti, jaké jest jejich smýšlení.
Někteříjsou takoví mistři v šalbě druhých,
že se o nich říká: lhou z řemesla; lhou,
jakoby byli za to placeni. Zapomínají,
že jest každá vědoma s úmyslem lež
hříchem. Bylo by u nás mnoho lidí,
o nichž by říci mohl Ježíš Kristus, co
pravil, uzřev Nathanaela: »Ejhle, pravý
lsraelita, v němž není nic i'alešnéhola?

2. Kdo je původcem lži? Kdo
promluvil první lež, která kdy byla pro
slovena na světě? Známe vypravování
Písma sv., kterak svedl ďábel Evu, by
jedla ovoce se stromu v ráji, se kterého
jim Bůh jisti zapověděl. Kdo lže, měl
tedy za učitele a mistra původce vší lži
ďábla, o němž píše Písmo svaté: »Když
mluví lež, mluví z vlastnih0<<, je totiž
otcem lži, kdežto člověk, který lže, jest
jeho žákem.

3. Lhář protiví se Bohu. Kdo
miluje Boha, varuje se každé, i té nej
nepatrnější lži. Bůh je nejvýš pravdo
mluvnný, miluje pravdu, a aby ji světu
zjeviti mohl, změnil Syn Boží trůn věčné
slávy nebeské s dřevem kříže: »Já jsem
k tomu se narodil a proto jsem na svět
přišel, abych svědectví vydal pravděa
Proto pochopíme, že Bohu se každá lež
tolik oškliví. a že mnohdy Písmo svaté
každý hřích nazývá lží a vůbec hříšníka
nazývá lhářem, jakoby mezi hříchem &
lží nebylo žádného rozdílu. Kdybychom
si lépe povšimli některých hříchů, shledali
bychom, že je každému přimíšena lež,
jako nějaký zžírající a vše pronikající
jed. Kdo lže, protiví se Bohu, nebot
Bůh je věčná pravda a proto se mu
každá lež protiví. Bůh často již zde na
světě přísně trestá lháře. Nikdo neporoučel
Ananiášovi a Safiře, aby prodali pole a.
dali stržené za ně peníze sv. apoštolům
ku rozdání mezi chudé. Když však lstivě
část stržených peněz skryli, jen zbytek
přinesli a tvářili se, jakoby byli vše
donesli, potrestal je oba Bůh náhlou
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smrtí. Každá lež se Bohu protiví, jak
sám Hospodin praví, řka: »Rtové lživí
jsou ohavností před Hospodinem.<< Ho—
dinář chce, aby rafičky ukazovali věrně,
co uvnitř ve stroji pohybem koleček se
děje; podobně chce také Bůh, aby jazyk
lidský zjevoval věrně, co se děje v srdci
člověka; jaký je uvnitř ve svém nitru,
takový má se jeviti i na venek.

4. Lhář škodí sám sobě. Žádný
člověk nežije zde na světě život samo
tářský, odloučený ode všech ostatních
lidí, ale každý z nás jest údem velké
společnosti lidské a jest více méně od—
kázán na pomoc svých spolubližních.
Shoda pak, kterou máme všichni vespolek,
záleží v důvěře jednoho k druhému;
důvěru tuto však porušuje, kdo lže.
Jednou šli dva tovaryši, kteří hledali
práci, kolem pole, na němž rostlo zelí.
Josef, krejčí, rád se vychloubal a pravil
svému spolucestujícímu Janovi, kotláři;
»Podívej se, tam rostou sice velké hlávky,
ale já jsem jednou viděl hlávku, ta byla
tak velká, jako tamhle ta l'ara.<<Jan,
kotlář však odpověděl: »To nic není,
ale já jsem jednou pracoval u mistra
a dělali jsme kotel, ten byl“ tak velký,
jako tuhle ten kostel.<< »A prosím tě,<<
zvolal udiveně Josef, »nač byl?“ »Chtěli
jsme v něm uvařiti tu tvou velikou
hlávku,< pravil Jan. Josef pochopil, že
vymyslil si Jan žert, aby mu ukázal, jak
nesmyslně lže a zbavuje se tak důvěry
svého věrného soudruha.

Svatý Jan Zlatoústý píše: Považte,
jak by vypadalo tělo lidské, kdyby jeden
úd druhý obelhával, kdyby na př. řeklo
oko k ruce: uhlí jsou květiny a květiny
jsou uhlí, k noze: mravenci jsou hadi
a hadi jsou mravenci, k žaludku: jídlo
jestjed a jed jest jídlo, běda pak tělu
lidskému, člověk by jistě zemřel. Podobný
zmatek způsobují lháři v lidské společ
nosti, která tvoří jaksi jedno tělo, které
je složeno z tolika údů, kolik jest lidí,
kteří zde na světě žijí. Proto napomíná
nás svatý Pavel: »Pročež odloživše lež,
mluvte pravdu jedenkaždý s bližním svým,
nebo jsme údové vespolek. <<(K Efes. (i, 25.)
Uvažuje o zhoubě lži, navrhoval kdosi,
aby všichni lháři byli z města, v němž
bydlí, vypovězeni; ale návrh nemohl býti
přijat, neboť prý jich tam bylo tolik, že
by se město bylo úplně vylidnilo. Každý



359

varuje se míti ve svém majetku falešný
peníz, neboť nepřinese žádného užitku
a může míti pro majitele zlé následky-;
podobně měli bychom se varovati všech
lhářů, kteří vydávají se na venek za
dobré lidi, ale jsou falešní.

5. L ež je hřích. Každá lež, kterou
někdo mluví, by jiného oklamal, jest
hříchem. Kdo vypravuje nějakou smy
šlenou věc na př. podobenství, pohádku,
bajku, žert, nehřeší, nebot nemá úmysl,
by jiného klamal, ale chce ho poučiti.
Obyčejně se rozeznávají tři druhy lží:
lež služebná, pronesená v nouzi, by se
odvrátilo nějaké zlo od sebe, anebo od
jiných; v žertu proslovenou, by se jí
někdo pobavil, jmenujeme lež žertovnou;
kdo selže, by jinému uškodil, proviní se
lží škodolibou. Každá z těchto různých
lží, když se promluví za účelem jiného
oklamati, jest hříchem.

Buďtež nám první křesťané vzorem,
v jaké ošklivosti máme míti každou lež.
Jak často byli by se mohli uchrániti před
smrtí mučednickou, kdyby byli selhali,
viru zapřeli, ale neučinili to za žádnou
cenu, raději smrt i nejhroznější pod
stoupili. V Nikomedii žil za, časů císaře
Maximiána zbožný biskup Antymus;
císař vyslal dvacet vojáků, aby ho zajali.
Vkročili do jeho domu, a jak bývá obyčej
takových lidí, žádali, aby se jim dalo
jisti. Sám biskup je přijal a připravil
oběd, jak dovedl nejchutnější, též jim
přisluhoval a choval se k nim tak laskavě,
že byli celí .štastni, protože se jim
doposud nestalo, že by se byli setkali
s mužem vzdělaným, který by byl tolik
dobrosrdečný. Meziobědem ptali se vojáci,
nezná-li nějakého biskupa jménem Anty—
musa, že jsou vysláni, by ho zajali a do
vedli k císaři.

Jak bych ho neznal, odvětil hostitel,
já jsem, kterého hledáte. Nic se nena
máhejte a odveďte mne. Vojáci byli velice
překvapeni, neboť tak si za tu chvilku
zamilovali svého hostitele, že se hned
jednohlasně dohodli: půjdeme k císaři
a řekneme, že jsme vzdor nejpilnějšímu
hledání a pátrání nemohli biskupa
najíti; myslili, že tímto způsobem za
chrání život svému šlechetnemu a oběta
vému hostiteli. Ale biskup uslyšev, co
zamýšlejí, nedovolil, aby lhali, apravil:
Křesťanu není. nikdy dovoleno selhati

anebo dovoliti, aby druhy' lhal: pojďme
k císaři, raději já zemru, než abyste vy
byli lháři! A nedal se přemluviti, šel,
vydal se císaři a byl umučen za hrozných
muk a bolesti.

6. Je někdy dovolena lež?
Lež není nikdy dovolena. Jen tehdy může
se vykládati, jak již nahoře zmíněno,
něco vymyšleného. neni-li při tom žádného
úmyslu jiné klamati, ale chceme-li je
poučiti anebo nevinně _pobaviti. Ovšem
není nikdo povinen sděliti celou pravdu
a může, libo-li mu jen část pravdy sděliti
a co chce, může zamlčeti; mlčí—lí,nedo
pouští se žádné lži, takový člověk jedná
jako kupec, který prodává látku, stočenou
ve velký balik, rozvine před kupujícím
tolik látky, kolik je dle potřeby třeba.
Tak vyprávěl Abraham svému synovi
Isákovi, že přinesou oběť Pánu Bohu,
"ale zamlčel, v čem bude pozůstávati:
je tedy, jak viděti z toho příkladu, rozdíl
mezi lží a mezi výrokem, vněmž všeho
nezdělíme. Lháti není nikdy a za žádnou
podmínkou dovoleno, tak učí naše svatá
církev, neboť dáno jest nám přikázání
znějící: »Nebudeš lháti !<<-(2.Mojž. 23, 7).

Svěří-li nám někdo nějaké tajemství,
jest naší povinností, bychom ho nevy—
žvatlali, ale jako tajemství u sebe podrželi.
Kolik mrzutostí ušetřili by si lidé, kdyby
svědomitědbali tohoto pravidla opatrnosti.
Kdyby přítel náš někam odcestoval &
svěřil nám klíč od svého domu, v němž
má mnoho drahocenných předmětů a pa
mátek, jemu vzácných, neodevzdali by—
chom klič někomu jinému, než příteli
samému, až by ho od nás požadoval.
Podobně věrně máme zachovávati, co
nám někdo svěřil, otevřev srdce své
& zjeviv nejtajnější záhyby nitra svého.
Jak mnohý dbá až příliš úzkostlivě o čest
svou a o zachování dobrého jména svého;
kéž bychom všichni tak dbali! byli pravdo
mluvní a vystříhali se každé poskvrny
svých rtů nepravdou a lží! Nevíš—li si
kolikráte rady a zdá se ti, že sám se
nevymkneš, že vše tě nutí ku lži, tedy
jdi a poraď se se svým zpovědníkem,
vždyt napomíná nás Písmo svaté: »Nepo
hrdej poučením a vypravOVáním starších,
od nich naučíš se zajisté rozumu a dávati
odpověď v čas potřebya. (Sir. 8, 9, 12).

7. Kéž nikdy nelžeme! Čím
srdce naše překypuje, to ať zjevuje jazyk
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naš, nikdv nepromluvíme nic, co není ] uchýliti ani v reči ani v jednání svém.
pravdivo. _
Spasitele, který nás napomíná: »Beč
vaše budiž jest, jest, ne, ne<<. Pravda
budiž vždy hvězdou, za níž kráčeti
chceme, od pravdy nechceme se nikdy |

Řídme se dle slov našeho' , Hospodin bude od naSJednou pravdu po
žadovati, budme tedy cele přáteli pra\ dy,
upřímnosti a nepřáteli všech lží i ne
upřímnosti.

Ignát Zhdněl.k?
Dvojí radost “znarození Páně.

(K slavnosti vánoční).

„_..__ velikou touhou očekává církev
' slavnost narození svého Pána

a zakladatele Syna Božího,
Krista.. Ježíše, a tuto touhu
svou projevuje po celý čas
adventní slovy starých pro
roků, kteri volali »Rosu dejte

nebesa, a oblakové deštěte splavedlivého,
otevři se země a vydej nám Spasitelel<<
Tklivé písně adventní rovněž vyjadřují
touhu srdce lidského po Spasiteli, pro—
zrazují tu radost, která opět naplní celou
duši věřícího křesťana, až nadejde po
svátná ona hodina v noci vánoční, kdy
slavíme památku milostiplného narození
Spasítitelova a úchvatný onen zavzní
zase zpěv andělský: »Sláva Bohu na
výsostech a na zemi pokoj lidem dobré
vůle<<, kdy slyšeti bude v chrámě ona
krásná slova plná útěchy a radosti čisté:
»Zvěstuji vám radost velikou, která bude
všemu lidu, nebo narodil se vám dnes
Spasitel, jenž jest Kristus Pána. A věru,
máme proč se radovati, vždyt narodil
se nám, pro nás jak tak krásně vy
stihuje naše píseň vánoční: narodil se
Kristus Pán, radujme 'se, z růže'kvítek
vykvet' nam, veselme se, z života čistého,
z rodu královského, nám, nám narodil
se. Ano, nám narodil se Kristus, pro
nás sestoupil on, Syn Boží na tuto zemí,
pro nás vzal podobu člověka, aby jako
druhý Adam nás obnovil podle vzoru
svého, odňal od nás vše, co obraz Boží
v nás hyzdí a dal nám vše, co'zase
nás pozvédá k Bohu a činí z ás pravé
dítky Boží. Hřích od nás odň &milost
nám dal, trest změnil v odpuštění, smrt
v život věčný, bolest v radost; hledal
nás, když jsme byli ztraceni, aby nás

Aj, zvěstúji vám radost velikou, která. bude všemu lidu, nebot narodil
se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus Pán. (Luk. 2).

spasil, obětoval se za nás, aby za nás
zadostučinil spravedlnosti Boží. ,jak
milostiplnýr je tedy svátek vánoční. Slav
nost lásky největší je to, lásky božské,
k nám ubohým, tak hříšným &nevděčným
lidem! O kterak nás musí tato láska
Boží blažiti, jakou radost má rozlíti
v srdce naše, když nám na oči staví, že
tak Bůh miloval svět, že Syna svého
jednorozeného na svět poslal, aby, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný. Pozastavme se tedy poněkud u této
radosti vánoční a rozjímejme s _ní, aby
tím více oblažila celou naši duši. Tu
však si připomeňme, že radost z narození
Páně nebyla jen na zemi, nýbrž i v nebi,
a proto, že rozjímati máme o dvojí radosti
v slavnosti vánoční. Představme si tedy,
co dělo se v nebi, když jednorozený Syn
Boží ráčil se na zemi naroditi a jako
malé děťátko ležel v chlévě betlémském
v jesličkách. Všickni andělé nebeští vi—
douce na jedné" straně velebnost Boží
a na druhé to ponížení, které Kristus ráčil
na se vzíti, užasli velice a byli by zajisté,
kdyby to bývala vůle Boží, sestoupil všicci
na zemi, aby lidem zvěstovali po celém
světě, kde k nim zavítal, a jak jej uvítati
mají. Nebyla to však vůle Boží, neboť
Spasitel chtěl nepoznán býti širšímu světu,
toliko několika vyvoleným dal pocítiti
radost z příchodu svého. Nic však méně,
klaněli se andělé všici s nebe nověnaro—
zenému Spasiteli v jesličkách, jak jim
to byl přikázal Bůh dle slov sv. apoštola
Pavla, řkoucího: »Když uvádí Bůh) prvo—
rozeného na okrslek země, dí: a klanějte
se jemu všickni andělé Božía. K Židům
1, 6). Ejhle, nebesa celá klaní se Pánu
v jesličkách, radují se z narození jeho,
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které přineslo padlému lidstvu spásu;
obdivují lásku Boží a milosrdenství Syna
Božího á naplnění jsou úžasem a spolu
plesáním. Nemáme i my se rádovati, když

“vidíme, kterak nebcští kůrové s úctou
a radostí klaní se nověnározenému Spa
siteli? nemáme však také bolest pocítiti,

(), jak jsme tedy nevděčni! Proto dnes
když klečíme u jesliček Kristových,
klaňme se Spasiteli v duchu, jako sě
klaněli mu andělé, roznětme v srdci
lásku horouci za lásku jeho & Spolu
vřelou žádost, abychom netoliko my ho
co nejlel'ne poznávali, nýbrž také aby

Narození _Páně.

že jako tehdy, tak posud bývá Spasitel
nevšímán, že od mnohých lidí, pro něž
se byl narodil, není poznáván, není mi—
lován? Věru, _ani ta vznešená radost
vánoční není bez pelyňku zármutku,
pomyslíme-li, že i my často na Ježíše
zapomínáme, jeho lásky si nevážíme,
jeho oběti dle zásluhy neceníme, ba za
to vše ještě ho urážíme a hněváme?

poznán byl Spasitel ode všech lidí.
Volejme proto s Isaiášem, prorokem:
můžeme-li něčím přispěti k tomuto po
znání, k roznícení této lásky, ejhle, tu
jsme Pane, pošli nás! a na perutích lásky
& úcty poletíme, 'a jako Serafíni volají,
tak voláti budeme ve světě: »Svaty', svatý,
svatý jest Pán Bůh zástupů, plná jest
země slávy jeho<<, ano, plná jest země
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slávy narozeného Spasitele, ač se sláva
ta zdá zastíněná chudobou, v níž se
naroditi ráčil.

Se svatými anděly radovali se také
zajisté oni duchové spravedlivých v před
peklí, kteří rovněž toužebně čekali na
přístí Vykupitele, který ijim měl přinésti
spásu, vyvésti je z temnosti do světla
věčného ráje. I těm, jak za to míti můžeme,
zavzněl v noci vánoční hlas andělský:
»Zvěstuji vám radost velikou, nebot dnes
narodil se vám Spasitel.c Vždyť i oni
byli miláčkové Boží, spravedliví Starého
zákona, kteří Boha milovali, jemu sloužili
a za čest a slávu jeho i svaté viry jeho
zjevené bojovali &trpěli. Vždyť oni měli
býti prvotiny těch, které Kristus Pán
vysvobodil a uvedl do království svého
a proto zajisté dal jim Bůh pocíti tu
radost blízkého vysvobození v posvátné
noci vánoční. '

'l'ak naplnilo narození Páně radostí
velikou jak kůry andělské tak ipraotce
spravedlivé Starého zákona tak rozlila
se radost z narození Páně na světě onom.
S nebes však sešla radost i do srdcí
lidských. Nebylo jich tehdy sice mnoho,
ale byla to srdce svatá, čistá, Bohu od
daná, která hodná byla tak vznešené a
čisté radosti. Byla to předně nejblaho
slavenější Panna Maria, Rodička 'Boží,
jejíž duši naplnilo plesání, naplnila radost
nejčistší & největší, když viděla, že vy
plnilo se poselství andělské, když viděla,
že stala se matkou Boží, zůstáyajic pannou
neposkvrněnou, když cítila, že tím se
stává i matkou lidstva a že skrze ni
přichází na svět Messiáš dlouho žádaný,
dlouho vytoužený Spasitel. Jaké asi city
klidu, lásky a radosti, klanění se a po
kory naplňovaly tehdy srdce 'l'voje, ()
Rodičko Boží, před velebností Boží, která
se skrze 'l'ebe dítětem stala! S jakou
sladkou rozkoší mateřskou vzala jsi do
náručí Ježíše a s líbáním jsi ho přivínula
na prsa svá! () jak větší ještě byla radost
Tvoje, když maličký Ježíš pln lásky na
Tebe pohlédl, na Tebe se usmíval, 'l'ebe
svýma ručkama objímat! Při těchto nej
sladších citech a mateřských radostech
prosime Tebe, nejsvětější Panno a lio
dičko Boží, vypros i nám něžnou lásku
k Ježíši, abychom z lásky k Němu a
v lásce k Němu veškeré rozkoše a hříšné
požitky světské, veškeré nebezpečné statky

a cti světa míjeti &všecku svou pravou
rozkoš, veškeru svou lásku a veškeré
bohatství své v Ježíši hledali a také
nalezli.

S Marií Pannou radoval se panický
její ochránce sv. Josef. jak zaplesal
tento muž spravedlivý, že nepovrhl Marií,
že ujal se jí, věda nyní, kterak se vy
plnilo slovo andělovo: »Josefe, synu
Davidův, neboj se vzíti k sobě Marii,—=
manželku svou; nebo co z ní zrozeno
jest, z Ducha svatého jest; porodit pak
syna & nazveš jménojeho Ježíš; on
zajisté 'vysvobodí lid svůj od hříchů
jejich.a (Mat. 1. 20.) Tehdy ovšem snad
jsi ani nepochopoval, svatý Josefe, co
anděl slovy těmi mínil, toliko to ti bylo
jasné, že čistá a neposkvrněná jest snou
benka tvá Marie a nyní vidíš, kterak
zázračně narodil se jí syn, a tys že
učiněn jeho pěstounem, že zastupovati
máš místo Otce jeho. Cítíme s tebou to
veliké upokojení srdce tvého, tu radost
při pohledu na novorozeného, jenž Bůh
a člověk zároveň jest. Podivoval jsi- se
té velké pokoře Syna Božího, který jsa
pánem celého světa ve chlévě se naroditi
ráčil a poznával jsi z toho, jak veliké
dílo asi svěřenec tvůj na světě vykonati
má, když již sotva se narodil, začíná
trpěti. +\ proto v pokoře a úctě největší
klaněl jsi se novorozenému Kristu, jsa
s ním spojen touž chudobou, ale také
touž láskou. Vypros nám u Pána Boha
té milosti, abychom i my spojili se v duchu
s ponížením se, se slzami, s chudobou
a s modlitbou a všemi ctnostmi, jichž
příklad nám Spasitel při narození svém
podává a tak také hodni byli okoušeti
té rozkoše čisté a radosti vznešené, jakou
naplněno bylo srdce tvé!

Radost Marie Panny a sv. Josefa
rozmnožili ještě zbožní oni pastýřové,
kteří na hlas anděla přispěchali pokloniti
se nově narozenému Spasiteli. Jim__ob
zvláště__ platila slova: »Zvěstuji vám
radost velikou.<< Jim dáno i znamení,
podle něhož měli poznat zázračné dítko:
»Naleznete děťátko plenkami ovinuté a
položené v jeslíchx (Luk. 12, 12.) Ejhle,
koho povolal Bůh k jesličkám novo
rozeného Syna svého, nebyli to učení
Fariseové z Betléma, nýbrž prostí mužové
venkovští, nebyli to boháči betlémští,
kteří zavřeli domy své předMarii a Josefem,
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nýbrž chudobní pastýři, kteří s radostí
jim přenechali chlév svůj za nocleh. Jim
dal Bůh radost, kterou nedal jiným, jim
dal poznání, které skryl před očima
moudrých tohoto světa. Dobře se na ně
hodí slovo Písma, »že skryl tyto věci
(tajemství moci a lásky Boží) před
moudrými a zjevil je maličkýmc (t. j.
prostým neučeným, ale plným dobré vůle).
(Mat. 11, 25) A pastýři ukázali dobrou
vůli a ochotu, nebot sotva že uslyšeli
hlas andělů, řekli vespolek: »Pojďme. aj,
do Betlema a vizme tu věc, jež se stala,
kterouž Pán ukázal nám.u (Luk. 2 15.)
Pozorujme je na cestě, kterak plní ra
dosti o tomto zjevení andělů mluvi,
jakými slovy si onen sladký pocit touhy
a očekávání vyjadřují, který poselství
andělské v jejich duši roznítilo. jak při
pohledu na Krista Pána. svoji víru a
svoje podivení vyslovují a co k Ježíši
Marii a Josefovi hovoří. Padají před ním
na kolena, obětují mu dárky proste sice,
ale ze srdce. A Spasitel na ně s láskou
shlíží, jim zajisté žehná a duši jejich
naplňuje podivuhodnou radostí kterou
byli dřívenepocítili, nebotjsou v blízkosti
Boha. () následujme pastýře kjesliěkám
Kristovým zulíbejme jako oni zdi stáje,
která tehdy byla palácem, chrámem Boha
živého. Zulíbejme tu prostou slámu, na
níž spočívalo božské dítě, ty plenky,
v něž bylo zavinutě, zulíbejme jako pa
styřově Kristovy ruce a nohy a dejme
si požehnati od něho. Vyprosme si takové
srdce prosté, upřímně, beze vší falše,
a pokrytectví, Bohu oddané, lásky Boží
plné, jaké se Kristu Pánu líbilo na pa
stýřích, aby i naše radost vánoční byla
úplná!

A nyní, když zvěstováuo bylo od
anděla narození Spasitelovo, tu také
zjeveno bylo, proč na svět přišel, co
učiniti chce a co světu přináší. Hned
pak zazpívali mnozí andělé krásný věčně
svěží a dojemný zpěv: »Sláva na vý
sostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle.“ Ve slovech těchto, která
andělé z nařízení Božího prozpěvovali,
obsažen jest celý úkol Spasitelův na světě,
celé to ovoce jeho života a smrti. ['o—
předně měla býti zase obnovena sláva
Boží, kterou hřích lidstva zastínil, sláva
Boží na zemi i na nebi. Všecko stvořil
Bůh ke slávě své, všecko stvoření má

vypravovati slávu Boží a nejvíce tvor
rozumný člověk. Avšak právě ten vzbouřil
se proti Bohu, pýcha oslepila jej a dav
se svésli duchem pyšným, sám zpyšněl
a ztřeštil, ukradnuv takto Bohu povinnou
slávu. A tu přichází Syn Boží pokorný,
ponížený. on, jenž to za loupež nepo
kládal býti rovným Bohu, on ponížil
sama sebe, přijal podobu služebníka a
poslušen učiněn jsa až k smrti a to
smrti kříže. Pak Syn Boží vrátil Bohu
slávu, a od té doby sláva Boží prvním
jest úkolem všech, kdož se Krista drží.
Bůh žádá si býti od nás oslavován dle
slov Písma: »Služebník můj jsi ty, v tobě
oslaven budu a slávu svou nedám jinému. :
Ejhle, jak krásný máme na zemi úkol!
Slávu Boží, kterou pějí andělé “v nebi,
mámeimy na zemi pěstovati a tak spojovati
se s celým dvořanstvem nebeským. Jak
dobrým je Pán, že od nás ubohých slávu
přijímati chce, že si jí žádá. A sláva ta
záleží ponejvíce ve skutcích, které hlásají
víru, naději, lásku, ktere konáme proto,
že Bohu se líbí a že jimi oslaven bývá
tvory svými. Slyšíme-li tedy dnes zpěv
andělský »sláva Bohu na výsostechc,
()umiňme si povždy tak žíti, tak jednati,
aby Bůh celým životem naším byl
oslavován a potom také vyplní se i diuhý
díl zpěvu andělskěho na nás »Bude

' pokoj lidem dobré vůle. : Jest pak pokoj
s Bohem, s lidmi a s vlastní duší a trojí
tento pokoj přinesl nám Kristus Pán.

Spasitel přinesl nám pokoj sBohem,
nebot nás s Ním smířil, pokoj s lidmi,
nebot nás učil vespolně lásce, svornosti,
trpělivosti a spravedlnosti; pokoj duši
naší, neboť obrnil nás proti hříchu, obrnil
moc našich náruživosti a osvobdil nás
od zhoubného vlivu zlého ducha. Z tohoto
všeho vyplyva radost a klid svědomí a
onen pokoj, »který převyšuje všechen
pomysl. . (Fil 4, 7.)

() Ježíši, kníže pokoje, o němž psáno
jest: »Že vzejde za dnů jeho sprave
dlnóst, abude hojnost pokojem (Í. 71,8)
tebe pokorně prosíme, odejmi od nás
veškeru nastálost světskou a utvrd' nás
ve svatosti a pokoji'božskěm, aby spoko
jený a štastný byl život náš zde, neboť
kde pokoj, tam.láska, kde láska, tam
Bůh a kde Bůh, tam je štěstí veškeré.
Za tento pokoj Kristuv prosme, nebot
dává nám ho rád, jakož pravil k apo



štolům: »Pokoj svůj dávám vám, ne jako
svět dává, já dávám vMa. A tento pokoj
je trvalý, nebot jako svět dáti nám ne
může, tak i nám ho nevezme, dokud
samí ho ztratiti nechceme těžkým hříchem.
Buďme tedy dobré vůle, t. j. podrobme
se Bohu a mějme vždy úmysl činiti
sv. vůli jeho. Pilní buďme křesťanských
zásad spravedlnosti. >Varuj se zlého, čiň
dobrém »Vůle dobrá, jak praví sv. Řehoř,
jest nade všecko, nic není nad ní milejšího,
nic pokojnějšího, jako zase naopak nic
horšího a nepokojnějšího, nežli vůle zlác.
Proto prosme Pána pokoje, aby od zlé
vůle nás osvobodil, dobrou nám však
udělil, neboť tato jest pravým darem
nebes, abychom dle slov sv. apoštola
Pavla »zkusili, která jest vůle Boží dobrá,
líbezná, a dokonalác a podle ní opravili
se v novotě smyslu svého a nepřipo
dobňovali se světuu. (Řím. 12, 2), neboť
vůle Boží, vůle dobrá jest původem všech
pravých statků, vůle naše však, pakliže
sobě samé zůstavená, jest původem všeho
zlého. Takového pokoje zakusila Rodička
Boží, sv. Josef, sv. pastýři a všickni sv.
učedníci Kristovi, kteří tu jedinou touhu
měli připodobniti se Kristu Spasiteli a jen
samému sloužiti. Kéž by i nás všecky,
kteří také učedníky Kristovými chceme
býti, naplňovala povždy vůle dobrá,
líbíti se Kristu celým životem, kráčeti za
ním po cestě, kterou od počátku života
až ke smrti kráčel, potom sv. pokoj bude
údělem naším na zemi a blažený život
odměnou na věčnosti. Zde slavíme na
rození Páně s radostí & plesáním, kéž
bychom také jednou slavili narození svoje
v nebesích! Vyprosme si k tomu pomoci
a milosti láskyplněho Spasitele, jenž
ochotně vše dobré nám podává a nabízí,
spojujme modlitbu a úctu svou 5 mo
dlitbami a úctou blahoslavené Panny
& matky Marie, sv. Josefa, pěstouna &
zbožných sv. pastýřů betlémských, aby
celý. náš život na světě nepřetržitou byl
oslavou Boží, plynul v pokoji a požehnání
ajednou došel konce v přístavu nebeském.

Bah. Handl.

modlitba útěchou.

Jest těžko žíti na světě,
když sídlí v srdci bol,
jest smutno v duši člověka,
když znaven hledí kol.

Když v duši cití únavu
& v srdci velkou tíž,
tu rád se k Bohu utíká
a rád jde k Němu blíž.

A Bůh, ten dobrý otec všech,
mu nedá zahynout,
neb ve svou náruč otcovskou
nás touží přivinout.

On rány naše zaeelí
a vrátí v srdce klid,
když vroucně k N ěmu spěcháme,
se v chrámu pomodlit.

A v modlitbě tu najdeme
útěchu pro bol svůj,
když vroucně ústa zaprosí:
„Matičko, při nás stůjl“

A matka Boží uslyší
ten bolný v srdci hlas,
a s nebes výšin pokyne,
buď šťasten v světě zas!

Jest těžko žíti na světě,
když sídlí v srdci žal,
však k útěše & k radosti
Bůh modlitbu nám dal!

A. M. Kadlddkovd.

V hodině smrti.
Tak mnohý učenec a nevěrec bezbožný,
který víru v Boha se světa chtěl vymésti,
na smrtelném lůžku když spočíval nemožný.
sluhu Boha, kněze, dal si k sobě přivésti,
by se skrz něj zase s Bohem mohl smířiti,
co věřící křesťan, ne nevěrec, umříti;
ač on víru v Boha slovem, tiskem vyvracel
& volal kajícně k svému Soudci věčnému:
ó Bože! milostiv bud' mně, tvoru hříšnému!

Fr. Vrátil.
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Pokoj lidem dobré Vůle.
Napsal Jarolím St. Pavlík.

den Páně. Kvettejako lilie,
vydávejte vůni a zelenejte
se líbezné; zpívejte píseň
chvály a zvelebujte Ho

spodina ve skutcích jeho! Zvelebujle
Hospodina, jak můžete; chvalte Pána,
vyvyšujte jej a seberte dohromady všechnu
svou sílu, nebot on jest větší nade vši
slávu.

Těmito prorockými slovy pozdravuji
den vánoční, o němž tolik vánočních
stromků se zelená, kvete a plody nese.
Příští jaro poslalo již k nám své posly,
ačkoliv samo ješlějest od nás daleko;
posli ti — vánoční to stromky _, ob
veselují srdce naše, jako ona holubice
patriarchu Noéa rozveselila, když se
k němu vrátila, držíc v zobáku zelenou
ratolest, poselství to míru. Naši pohanští
předkové slavili též o vánocích slavnost
zimního slunovratu; neboť toho času dne
přibývá a naděje roste na lepší čas, na
příští jaro. Venku je sice ještě všecko za
sněženo, zaváto, ledem potaženo, zmrzlo,
ztuhlo; mlhy táhnou krajem a větry bouří;
ale v pokoji bohatého i chudého zelená
se jaro a zvěstuje mu poselství míru.
Král míru, král pokoje přišel na svět

-ve stáji v Betlémě, a podivno: první
antifona, již církev narozeného Ježíška
v prvních nešporách hodu vánočního
pozdravuje, zní: »Král pokojný zveleben
jest nade všechny krále veškeré země:.
A zástupy nebeské jásají a zpívají:
»Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem dobré vůle!

Jakým dobrodiním je pokoj, můžeme
si za našich dnů, jak se patří, představiti.
Avšak v dřívějších letech nebraly vojny
konce; tu se jenom drancovalo,zabíjelo,
nevinnost se znásilňovala, rodiny ztrácely
otce-živitele, rodiče zase dělí, města &
dědiny se vypalovaly a bouraly, pole
pustošila. Sotva byla jedna loupežná
banda pryč, hned tu byla zase druhá,
exekuce byly na denním pořádku, zá
možní lidé stávali se žebráky. A takové
poměry trvaly ne snad jen několik týdnů

A na zemi pokoj lidem dobré vůle. (Luk. 2, 14).

. ( ory israelské,rozviňte ratoa ' neb měsíců, nýbrž celá léta. O, jak si
' lesti své a kvette a plody '

neste, nebot přiblížil se i
oddechli lidé, když byl konečně mír
uzavřen! Mír, pokoj! Jaké to spasné
slovo, po němž vždy lidé horoucně toužili!

Ale mnohem horší vojnou jest. ona,
již lidstvo s ďáblem muselo vésti. Tisíce
let vzdychali lidé pod tyranstvím ďábla,
aniž by si byli mohli pomocí. 0 všechny
statky je d'ábel oloupil, o milost posvě
_cující, dětství Boží & dědictví nebeské;
on učinil z nich své otroky. Nebeský
otec se hněval, a nic, žádná oběť, ba
ani tisíce obětí zápalných nemohly ho
usmířiti. Podmínkám míru mezi Bohem
a lidstvem nemohl žádný člověk vyhověli.
Když Francouzi roku 1870 vojnu prohráli,
bylo jim 5000 milonů marek válečné
kontribuce zaplatiti. Ohromná suma! A
přece byla v krátkém čase pohromadě,
nebot Francouzi měli peníze. Ale ubozí
lidé neměli ničeho, čímž by Bohu Otci
převeliký dluh, jejž Adam na ně uvalil,
byli zaplatili. Dokud však dluh ten nebyl
zaplacen, nebylo žádné vyhlídky na
uzavření míru. O jak neštastnými museli
se lidé tenkrát cítiti!

'l'o jediné, co jim mohlo útěchy
dodali, byla naděje ve Vykupitele, krále
pokoje. On už byl[ předobrazen Melchi
sedechem, králem v Salemu; Salem značí
tolik co mír neb pokoj. On byl před
obrazen beránkem v Egyptě; beránek je
zvíře tiché a mírumilovné. Prorok David
prorokoval o něm: »V jeho dnech vzejde
spravedlnost a plnost mírm Prorok
Isaiáš raduje se již z předu nad pokojem,
jejž Messiáš měl na svět přinésti: »Ra
dujte se s Jerusalémem a plesejte v něm
všici, kteří jej milujete; nebot toto dí
Hospodin: »Hle, já uvedu pokoj na ně
jako proud vodyc. Jako toho, jemuž
matka lichotí, tak chci vás potěšiti, a
v Jerusalemé budete potěšeni !a Budoucím
pokojem těší nás i prorok 'Zacharíáš:
»Radúj se velmi, dcero sionská, plesej,
dcero jerusaleinská; hle, král tvůj přichází
k tobě, spravedlivý a Spasitellc Pokoj
bude on zvěstovati, národům a jeho moc
bude sahati od moře k moři, od řeky
až na konec země.



366

Konečně přichází plnost časů, kdy
Vykupitel na svět má přijíti. Pokoj ne
beský předchází pokoj pozemský. V celé
římské říši vládne mír; doba panování
Augustova stojí ve znamení míru. Chrám
boha války v Římě jest zavřen. Všichni
národové jsou Římanům podrobeni, a po
žívají dobrodiní míru. A nyní přichází
na svět v Betlémě dítě, jež proroci »kní
žetem pokoje“ již dávno byli nazvali,
milé Jezulátko, Syn Boží ve způsobě
lidske. Pastýřům, kteří pokojný vedou
život, zvěstuje anděl jeho narození a ne—
beské zástupy vojsk andělských zpívají
hned: »Pok0j lidem na zemi dobré \ ůle la _
l)ábel musí kapitulovata do pekla ustoupit;
nebozí lidé mohou si ted“ oddeclmouti,
nebot“ smíření mají býti s Bohem, nová
smlouva má býti uzavřena mezi nebem
a zemí; Ježíš přináší nám dávno želaný
pokoj, a on sám je to, jenž vyplňuje
podmínky míru a platí válečnou náhradu,
ne zlatem a stříbrem, ale svou draho
cennou krví, již už osmého dne po svém
narození za nás prolévá. Ba ano, milý
Spasitel přinesl nám pokoj; on sám řekl:
»Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám
vám; ne jako svět. jej dává, já dávám
jej váma. Pokoj s vámi, tot byl obyčejný
jeho pozdrav.

Pokoj lidem na zemi, pokoj s Bohem,
pokoj mezi sebou; ale andělé dodávají:
»Kteří jsou dobré vůlelc Nedostatek
dobré vůle brání často pokoji, že nemůže
k nám přijíti. Schází dobrá vůle, základ
pokoje.

Když přišel Ježíšek na svět, bylo
to jen několik málo lidí, kteří měli dobrou
vůli. Byli to zbožní pastýři, mudrci od
východu, Simeon a Anna: později byli
to apoštolové a učedníci, Marta, Mag
dalena, kromě jiných nábožných žen,
Zacheus, Nikodemus, Josef z Arimatie.
Všichni ti ukázali, že mají dobrou vůli;
oni věřili v Krista, oni byli ochotni ho
následovati. Ne tak židé, zvláště kněží,
zákoníci a íarise'ové! tito byli sice,
v písmech zběhlí a mohli se snadno
přesvědčiti, že Ježíš jest zaslíbeným Vy
kupitelem, poněvadž všechna proroctví
se na něm vyplnila; oni viděli jeho zá
zraky, slyšeli jeho moudré nauky; ale
oni vzdor tomu nevěřili, chyběla jim
dobrá vůle.

Tak tomu bylo tenkrát, tak tomu
i nyní. 'l'ak mnohý křesťan žije bez Pána
Boha; plnými doušky pije do sebe rozkoše
světa, ale šťastným přece není. Svědomí
mu dělá výtky a předhůzky, on nemá
v srdci žádného pokoje, on žijejako Kain.
A jak snadno mohl by si pokoj zjednati!
Potřebuje jenom přikleknouti ke zpo
vědnici a s Pánem Bohem pořádek udělati;
ale nedostává se mu dobré vůle; vše
Zůstane při starém. Ojak šťastným jest,
kdo s Davidem se modlí: ()chotno jest
srdce mé, ochotno jest srdce mé! .lsem
ochoten vše vykonati, co ty, 0 Bože ode
mne požaduješ; já jsem ochoten věřili,
ačkoliv to neb ono pochopiti nemohu;
jsem ochoten přikázání tvá zachovati,
ačkoliv mne ďábel, svět a vlastní tělo
s toho zrazují, jsem ochoten proti poku
šením bojovati a dobré skutky konali,
ačkoliv se musím při tom přemáhati.
Tělo je sice slabé, ale duch jest ochotný.

Bez dobré vůle nedojdeme pokoje
sBohem, ale ani pokojes lidmi.anohé
rodině panuje nesvorhost a hádka. Před
oltářem slíbíli manželé Bohu ajeho zá
stupci, že si zachovají věrnost, lásku
a čest, že se neopustí, až by je smrt.
rozloučila. Pěkně v pokoji mají žití spolu.
Ale ach, pokoj je brzy ten tam, manželé
nemohou se více se sebou sumnati, ne—
mohou se vysstáti, rozejdou se a každý žije
pro sebe, ačkoliv patří dohromady. A
přec jak snadno moh () by dojíti k smíru,
ale nedostává se dobré vůle. A dejme
tomu, že jsou manželé pohromadě, jaký
jest život jejich? Jeden táhne čihy, druhý
hot; co—chce jeden, to nechce druhý.
Muž jde do hospody a nestará se o své;
přijde--li domu hned je peklo, tak že děti
strachem do koutů zalézaji. Žena ne—
zůstane třebas nic dlužna a nedá muži
ani minutky pokoje; zkrátkaa dobře,
všechno jde na ruby. A přece, jak snadno
by mohlo dojíti k vzájemnému dohodnutí,
ale dobrá vůle chybí.

Ještě jeden příklad: Dva sousedé
žijí v nesvornosti; nemusejí to býti sou
sedé, mohou to býti i jiní lidé v obci,
třebas i příbuzní, ba bratři a sestry.
Oni se vespolek vyhýbají, nemluví spolu,
pomlouvají se vzájemně, nadávají si,
hádají se a hašteří, mnohdy jen pro ně

' jakou maličkost, která za řeč nestojí.
A přece, jak snadno by mohlo mezi nimi
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dojíti k smíru, ale nedostává se dobré
vůle; žádný z nich nechce se pokořiti,
žádný se podvoliti.

Co vidíme v obci v malém, vidíme
v říši ve velkém. Mnoho jest národnoslí
v Rakousku. Ony sice slaví každoročně
svátky vánoční, Němci tak jako Ceši;
každého roku slyší: »Pokoj lidem na
zemi, kteří jsou dobré vůlec. Ale ta dobrá
vůle chybí; proto slyšíme a čteme jen
o samých hádkách & různicích. Nikdo
nechce povoliti, každý chce míti na
vrchu, každý chce míti všecko, a druhý
aby neměl nic. Jak cířař pán jednou.
řekl: Češi chtějív míti víc než Němci,
a Němci víc než Ceši. David prorokoval:
»Zajeho dnů vzejde spravedlnost a plnost
pokojoa. Protože však nikdo nechce, aby
se druhému stalo po spravedlnosti, nemůže

býti ani pokoje mezi příslušníky různých
národností. Chceme-li'slaviti veselé svátky
vánoční, uzavřeme mír a ukažme při tom
svou dobrou vůlí. Uzavřeme mír s Pánem
Bohem a se svým svědomím! Tento mír
nemůže nám svět dáti; jen ve zpovědnici
lze ho dosáhnouti. Tento vnitrný pokoj
činí nás štastnými a spokojenými, on
dává nám už zde na světě okusiti radostí
nebeských. Uzavřeme mír se svými spolu
bližními! Blahoslavení pokojní, nebot
oni Božími dítky budou nazváni! Právě
pokojným jest dětství Boží přiřčeno,
protože pokojný božské Dítě obzvlášť
napodobuje, jež na svět přišlo, aby pokoj
zjednalo. Blahoslavení pokojní, nebot
oni _dítky Božími budou nazváni;_ jako
dítky budou i dědici, dědici království,
v němž věčný mír panuje."©

Jaká dobrodiní při'alo lidstvo od církve svaté.
(Část dnlňí.)

IV.

ako vykoupení přišlo z kříže, tak
i zprostředkování jeho všemu lid
stvu skrze církev svatou pochází
z kříže, t.j. církev-trpí, strádá, mu

čednictví podstupuje,chtějíc lidstvu proká
zati službu Kristovu, službu spásy. Mnohé
duchovní řády, jež se obírají míssie-mi
u pohanů, čítají na sta mučedníků. Roku
1879 podal arcibiskup pařížský sv. ()tci
seznam 57 missioná-řů. rozených Fran
couzů. kteří v 19. století podstoupili
smrt mučednickou, po nejvíce v Cíně a
na Koreji. Však i nezvyklé podnebí
v končinách zámořských vyžaduje ročně
přečetné oběti, tak na př. v Africe, lijavce,
povodně. bažiny způsobují nejnebezpeč
nějšízimnici, kterájiž tolik bohonadšených
věrověstů pohltila! Až i přísloví po
vstalo: »Do Afriky jde se umřítta

K těmto nesnazim tělesným druží se
útrapy duševní, svízele, starosti a jiné
nesnáze nesčetně. A přes to zříme, kterak
i slabé dívky a ženy, Bohu zasvěcené
řeholní panny ubírají se mezi pohany, aby
nabídly své služby zvláště pokolení žen
skému, tak_hrozně zuboženému, aby pro

kazovaly skutky tělesného iduševního
milosrdenství a připravovaly tak cesty
Páně.

Neméně obětavě a požehnaně než
missionáří, pracuje na vinici Páně ducho
venstvo v našich krajích. .lemupři
padá většinu práce v církvi svaté: pod
jeho úsilím a potem rozkvctl život ctnosti
a vzdělanosti u národů křesťanských.
Casto, přrčaslo k denní práci a oběti
přidružily se mimořádné útisky a svízele:
nebot církev Krista ukřižovaného
nikdy kříži neujde. V čele pracujících,
bojujících a trpících stál obyčejně zářný
sbor velepastýřů, biskupů a zvláště ná
městek Kristův, římský'papež. Papežové
prvních tří století byli skoro všichni
mučedníci. Nad to 30 papežů musilo
Rím opustiti, & musili v žaláři strádati,
jini 11-nesměli do Rímavkročiti, 7 sídlelo
v Avignoně (ve Francii). Taktéž 114papežů
(bez mála pětina) smýkáno světem.

A tak v kříži a lásce brala se církev
světem, kudy chodíc, dobře činíc, právě
jako božský její, zakladatel. Tak jako

i Boží slunce v celé přírodě působí, všecko
i světlem svým i teplem naplňuje & pro
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hiká, všude život z hlubin vyvozuje, tak
působí církev světlem svě nauky a teplem
své milostí v duších lidských. Proniká
všecky, kdož k ní náleží a posvěcuje
všecky evangeliem a svátostmi. Kdo pak
dovede říci, jaké nesmírně požehnání
přinesla již od svého založení počínajíc
a stáleještě přináší. Kolik lidí křtem
svatým znovuzrodilaa spoludědici Kristo—
vými učinila! Kolika lidem již ukazovala
cestu tímto životem do věčné blaženosti
a posiníla na cestě té svatým biřmováním,
aby v boji neklesli, nýbrž zvítězíce, při
jali korunu života věčného! Kolika duším
podala již 'l'ělo Páně a nasytila je, aby
měly život věčný a slavně jednou s těly
opět byly spojeny v den vzkříšení! Kolika
Sňatkům křesťanským již požehnala a
novomanžely obdařila věnem, jež jest
nade všecky statky pozemské! Kolik
biskupů a kněží posvětila a velebnou
moci obdařila, aby zdárně pokračovali
v díle Kristově! U kolik smrtelných lůžek
stála, od komnaty královské až do nej
bídnější chatrče ehudákovy, pod krovem
otcovským na poli válečném, v nemoc
nicích a posilnila sv. svátostmi duše se
světem se loučící! A což teprv požehnání,
jež skýtá svátost pokání! Co dnešní bídy
a mravní zuboženosti už odstranila svátost
ta! Kolika zaslepencům otevřela oči,
kolik rozervaných srdcí utišilu, kolik pýchy
pokořila, kolik zlých žádostí udusila,
co nespravedlivého majetku pravým vlast
níkům zase navrátila, co zloby usmířila
a zabránila, kolik dobra zascla a vy—
pěstovala! Kdo sečte milliony a milliony
duší, jimž církev svou naukou a svými
svátostmi zjednala osvícení, pomoc po
žehnání, posvěcení v životě i při smrti
pro čas pozemský i pro věčnost ne
skončenou!

“V.

'.l'řetímdobrodiním jest k řestanský
p říklad, k němužnabádá božský Spasitel
slovy: »'I'ak svif Světlo vaše před lidmi,
at vidí skutky vaše dobré a slaví ()lce
vašeho, jenžjesl.v nebesích !a (Mat. ]5, 16)
a sv. Pavel v epištole k li'ilipinským:
»Abyste byl-ibez úhony a upřímní synové
Boží bez trestání uprostřed národa zlého
a převráceného, mezi kterými svítíte jako
světla na světě, zaehovávajíce slovo života
k slávě mé v den Kristůvm (2, 15,16).

Příklad, jenž jako nebeský zjev stanul
před očima lidstva zvyklého ohavnostem
hříchu a ukázal mu tak názorně & lí
bezně nový života cestu do nebe. Míníme
zvláště příklad dobrovolné chudoby, po
kory, cudnosti a lásky. Před zející propastí
lakoty a pýchy, jež dělila & navzájem
odpuzovala národy, společnosti a rodiny,
stanula jako velebná postava z jiného
světa křesťanská odříkavost a skromnost
a učila lidi zůstati před Bohem skromnými
dítkami avšak i státi se mravními hrdi
namí. Tak na př. zjev pokorného a
skromnéhoFrantiška Serafinského,
zjev podobného jemu sv. Dominika,
kteříž dovedli světem tak pohrdnouti a
srdce své tak vroucí láskou rozplameniti,
působil mocně, působil po věky, působí
podnes. Jestliže papež a biskupové, krá—
lovny a králové umývali chuďasům nohy,
jestliže ušlechtilé prinčezny & šlechetní,
rekovní rytíři obsluhovali malomocně a
jim klečíce pokrm podávali, byl to úkon
usmíření převelkých pozemských strasti,
mnozí rozníceni tím k podobným úkonům
milosrdné lásky, obsluhování pak ubožáci
naplnění odevzdaností do vůle Boží a
láskou ke kříži.

Neméněblahodárně působila cu dn ost.
Učení o panenství, o panictví. o cudnosti.
jest hned na začátku křesťanstvízosobněno
Kristem Pánem a panenskou Matkou jeho,
blahoslavenou Pannou Marií.Ajako těmito
dvěma nejsvětějšími osobami způsobena
spása všemu lidstvu, tak iv dobách ná
sledujících panické kněžstvo, panické
řeholnictvo zprostředkovalo Spásn jedno—
tlivým národům, jednotlivým lidem &
nadchnulo duše zvláště horlivé, by usta
víčnou čistotou hleděly se zavděčiti Bohu
nejčistšímu. Nezvrátilo jich v andělské
snaze té sebe hroznější protivenství, sebe
bolestnější mučednictví. Zasluhují .věru
našeho podívu, naší úcty a lásky zasluhují
chvály, jakouž' je zahrnuje církev svatá,
slavícjejich svátky, velebícjejich cudnost
i všecky ostatní ctností. Jak krásně na
př. promlouvá o čistotě svaté Anežky
('i' 21. ledna 304) sv. Ambrož, arcibiskup
milánský! ».lesl.den nebeských narozenin
čisté panny, nuže, následujme i my její
čistoty! Jest den věčných narozenin mu
čednice; nuže, přinášejme Bohu oběti!
Jest den narození sv. Anežky; podivujte
se muži, netraťte mysli maličcí, žasnete



provdané, následujte příkladu jejího ne- „
provdané! Ale což možno hodně říci
o ní, kteráž i ve jménu svém má chválu.
(Narážka to na latinské jméno Agnes,
totéž co agnus, beránek, jakože čistá
jako beránek bude se Bohu obětovati).
Její láska k Bohu jest vyvýšena nad její
věk, statečnost její nadlidskou přiro
zenost, takže se mi zdá, že neměla jména
lidského, nýbrž ve jméně svém před
povědění svého mučednictví... Bylo
jílB let když podstoupila za víru smrt
mučednickou. Tím ohyzdnější jest ukrut
nost jejich mučitelů, že neušetřili ani
tak útlého věku; ale zase naopak veliká
moc víry, jež od takové mladosti došla
svědectví. Zdaž na tom tílku bylo místa
pro ránu? A přece ta, na jejímž těle
meč skoro nenalezl místa, měla v sobě
sílu, aby nad mečem zvítězila. Nebála
se vidouc kolem sebe krvavé ruce katanů,
nepoděsily jí řinčící řetězy těžkých okovů,
ba celé tělo nastavovala čepeli zuřivého
vojína, nevědouc ještě, co jest smrt, ale
umříti hotova, anebo kdyby ji násilím
\'lekli k modlářským oltářůín, odhodlána
i skrze oheň vztahovati ruce po Kristu
a znamenati se vítězným znamením Páně.
Teď opět sama vkládá hrdlo iobě ruce
do okovů, ale žádné pouto nebylo tak
malé, aby udrželo ty útlé ručky. Hle, nový
druh mučednictví! Není ještě schopna
lrestu ajíž jest zralá k vítězství, již jest
učitelkou statečnosti ta, jež neměla ještě
let dospělosti...'Tak by nepospíchala
mladá chol? k svému manželu, jako tato
panna na místo popravní, chvátajíc ve
<elým &lehkým krokem. Všichni plakali,
ien ona bez pláče. Divili se přemnozí,
že tak lehce se vzdává života, _jehož
dosud neužila, jakoby se ho již byla
nabažila. Kterak ji strašil kat, aby se po
xlésila! Kterak jí zase lahodil, aby se dala
přemluvit k povolnosti! Ale ona dí:
/enichu mému, Pánu Ježíši, děje se
křivda, že těše se na mne, musí čekati.
Un, jenž si mne dříve vyvolil, obdrží
mne. Proč váháš, popravči?c I postavila
se, pomodlila se, náhnula šíji. Tu byste
byli viděli, kterak se kat lekal, jako by
sám byl odsouzen; jak se mu třásla
pravice, jak blcdla jeho tvář, a to pro
iiného, a dívka sama nebledla, ona sama
se nechvěla o sebe. Tak vidíte na ní
dvojí hrdinství: čistoty a víry. Věrnou
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zůstala, mučednickou korunu obdr—

želaJ) Nezapomínejme též, co vykonalvduše cudné v oboru věd a umění. Že
byly k Bohu tak štědrými, dopřál jim
Bůh znamenité dovednosti, výtečné umě
losti, jak o tom svědčí nesmrtelná jejich
díla stavitelská, sochařská, malířská bá—
snická, hudební aj

O příkladě lásky
nám mluviti.

Příklad má velikou moc a sílu,
obojí příklad, dobrý i zlý. Bylo věru
pro pohanstvo velikým neštěstím, že byl
člověk ve všech oborech a téměř hned
od kolébky obklopen zlým příkladem,

později bude

Sv. Hnežka Římská.

a to mnohdy i se strany těch, kdož byli
jeho srdci nejbližší, se strany vlastních
rodičů. Lepší duše z pohanstva se zá
rmutkem to pozorovaly, ale pomocí nc
mohly. Teprv křesťanství pomohlo, teprv
křesťanství dalo ctnosti zářiti v líbezném
půvabu a učinilo ji majetkem celých
pokolení. Pojednou spatřujeme celé ro
diny světců. Tak na př. zářnou hvězdou
byl netoliko biskup a učitel církevní,
sv. Basil (*r379), nýbrž ijakožto světcové
uctívají se i jeho otec Basilius, matka
Emalia & ostatní sourozenci, mezi nimi
zvláště sv. Rehoř Nyssenský a sv. Petr
Sebastenský. Podobně vidíme v rodině,
z níž vzešel sv. Rehoř Nazianský (1-389);
i jeho otec Rehoř, matka Nonna, bratr
Caesarius a sestra Gorgoniajsou svatými.
Tentýž zjev opakuje se kolikrát v dějinách
mučednických. Rodiče sv. mučednice
Bibiany a její sestry Demetrie, totiž Fla

') Vrátný: Krása duše. Str. 107.
24
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vian & Dal'rosa, rovněž umučení. Dne &
10. července je svátek sv. Felicity, kteréž
bylo patřiti na mučednickou smrt sedmi '
synů. Dne 18. července slaví se památka
sv. Symforosy, která se svým manželem
Getuliem předešla svým sedmi synům
ve smrt mučednickou, synové umučení
po rodičích.

BLHHOPŘHNÍ H PROSBH.

l

Křesťanství vydalo zář-né 'příklady
pro všecky stavy, pro všecek věk. Utlé
dítě, jinoch, panna,—manžel, manželka,
vdovec, vdova, sirotek, učenec, řemeslník,
vojín, rolník, boháč, chuďas, král, pou
stevník, nemocný, pronásledovaný, každý
nalézá spoludruhy mezi světci a svělicemi

j Božími, spoludruhy, ochránce & těšitele.

Ctbpp. J. Ševětkovl . J. Matochoví, !ilosofom, věnováno. |

Zas nový rok ——žití lístek nový!
Co přinese? V Boží ruce, moci...
snad slunce jas, snad wninotu noci,
snad chrámů věž, snad kostlivců rovy.

Bratři moji! Čeho mám Vám přáti?
Pokoj, klid, jejž země nemůž' dáti!
Lásku k církvi, vlasti ——dvojí máti
kéž vždy mocněj' vidím u Vás hřáti!

O jedno však prosím: Nedávejte
z přesvědčení svého vůbec pranic,
třebas by to „komus“ lichotilo!

K otevřené pí-ímosti se znejte
-tí-eba prostřed farisejských vánic!

V přímé duši dlíti Bohu milo . ..
*

Ustane již hlas můj v napomnění...
ustanou má slova vybízecí . . .
ale, bratři! tiše slzet budu v pláči,
zí—ekdys Vás se v toku dravém vléci.
Splňte prosbu! A mne zapomnění
Vaše na mě netíží, ni rmutem tlačí!

*

Bratři moji !
Tí—ijsme v městě věčném,
k němuž světa nivy
všechny směřují ——
bud' by hradby víry klály
nebo v boj se daly
svatou za víru . . .

Nuže, k boji!
V světle nekonečném
klesá dravec divý,
hvězdy vyplují,
jež se dříve bály,

|

prapory kde ďábla vlály
v Božím vesmíru . . .

Naše vlasti!
Záříš od nás v dáli,
nevidí svých synů.
úrodný tvůj klas . . .
Zapomeneš, Matko, lásky,
jakou k nám jsi měla
jitra za mládí?
Věrnost klásti
Tobě? V tom jsme stáli,
třebas množství stínů
bloudí kolem nás...
Mluvy české, světa krásky
radostně se duše chvěla ;
jejíť — nadvládí!

Jos. Al. Vlastimil-Římský.%
Pod Tvou ochranu.

Pod Tvou ochranu se utíkáme,
bouř se vzmábá, silné stromy láme,
Matko Boží, v smutné hodině
strach se šíří v celé krajině;
o Tvou pomoc jdeme prosit Mati,
bys se dala k dítkám svojim znáti!

Rozpomeň se, Panno, Matko svatá,
kolikráte pomohla jsi nám!
Shlédni na nás, když je duše jatá
žalem, když jdem prosit ve Tvůj chrám:
dej, at pokoj, láska a mír stálý
v srdcích našich vždy se uchovaly!

S důvěrou my k Tobě pohlížíme,
() viz slzu naši, uslyš vzdech,
jasnou hvězdu v Tobě, Panno, zí—íme,
která sílí v krutých bolestech!
Pros, nechť Syn Tvůj lid svůj hříchu sprostí,

: aby láska kvetla nejkrásnější ctností!
A. AU. Kadlc'dkoví.
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Jubilejní pouť Moravanů do Říma roku 1908.
Popisuje K. Balík, děkan v Černovicích. (Dokonč.)

ne 17. října unášel nás vlak od
Ríma k Florencii a odtud krás
nými zahradami k Bologni. Ve

Florencii v nádražní restauraci čekala
nás snídaně, v Bologni oběd.' Ve vlaku
jsme buď konali společné pobožnosti, po
zorovali úrodné roviny nebo pusté hory,
jimiž jsme projížděli, nebo jsme dřimali.
.Ieli jsme totiž celou noc a byli jsme
nevyspali.

Kolem čtvrté hodinyodpolední při
jeli jsme k Benátkám. Bařinatou krajinou
ujížděl vlak k moři. Po
dlouhém náspuv mořijeli
jsme k nádraží. Po obou
stranách lesklá se hladina
mořská. V nádraží jsme
vystoupili, přešli k pří
stavu a vsedli do dvou
parníků, jež na nás čekaly.
Když jsme všichni i se
svými zavazadly nasedli
do lodi, jeli jsme do města.

Město Benátky čítá asi
150.000 obyvatelů. Jest vy—
stavěno na 122 ostrůvkách.
Místo našich ulic jsou ka
nály, po nichž se jezdí na
loďkách. U každého domu
uvázána jest loďka (gon
.A'ola).Chce—liněkdo někam
se dostati, \'sedne do loďky
a jede.

Kolem šesté hodiny ve—
černí jeli jsme k ostrovu
|,id0, kdež nám byly v ho
telu vykázány noclehy.
Uloživše si svá zavazadla do vykázaných
pokojů, šli jsme ke společné večeři.

Po večeři někteří šli spat, jiní šli
na české požehnání, které jsme měli
\' kostelíčku na nábřeží a opět jiní jeli se
podívat na hlavní benátské náměstí.

_Byl nádherný večer. Po vodě míhaly
se lodě a lodičky a tisíce světel ozařovalo
lesklou hladinu, z níž odrážely se stíny
domů kolem stojících. Zdálo se nám, že
jsme v pohádce.

Když jsme se ráno probudili, byla
hustá mlha. Po šesté hodině přijely pro
nás dva parníky, aby nás odvezly ke
kostelu sv. Marka, kdež jsme v 7 hodin

měli míti společnou bohoslužbu. Byla
právě neděle. Všechny oltáře byly ihned
obsazeny našimi kněžími. Benátčané si
nás zvědavě prohlíželi.

Po sedmé hodině sloužil u hlavního
oltáře pro poutníky mši sv. vdp. Le0p.
Kolísek, konsistorní rada a farář z Před
klášteří. Při mši sv. mnozí přistoupili ke
stolu Páně. Po mši sv. měl vdp. Le0p.

, Kolísek k poutníkům české kázání. Mluvil
asi takto: »Milí poutníci! Je to vzácný
okamžik, kdy na sklenku své pouti se

Náměstí sv. Marka v Benátkách.

zde v krásné Venecii zastavujeme a
v ranní chvíli svou pobožnost konáme
zde u sv; Marka, v chrámě to vele—
památném ana skvosty umění vzácném.
Už i tím poutavým je místo toto,"že
sv. “OtecPius X., k jehož jubileu konáme
naši jubilejní moravskou pout, právě
zde v Benátkách patriarchou byl, zde
šťastně žil a působil a odtud Prozřetel
ností božskou k nejvyššímu úřadu zvolen
byl. Zde tedy končíme své pobožnosti
poutní. Byli jsme v Padově u hrobu
svatého Antonína, navštívili jsme domek
Nazaretský v Lorettě, modlili jsme se
u hrobu sv. Františka v Assisi, delší
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dobu prodleli jsme v Rímě, kdež při
audienci byli jsme blízko sv. Otci a nyní
na doplnění své pouti navštívili jsme
i toto památné místo.

Evangelista sv. Marek pocházel ze
židovské rodiny v Jerusalemě. Na víru
obrátil ho sv. Petr, jehož synem (du
chovním) proto také se často nazývá.
Sv. Pavla provázel na jeho první apo
štolské cestě. Roku 51. súčastnil se
apoštolského sněmu v Jerusalemě. R. 62.
byl se sv. Pavlem v Rímě, kdež i také se
sv. Petrem se stýkal. Hlavně rád po
slouchával jeho kázání. Od svatého Petra
poznal také život Pána Ježíše a na prosby
věřících jej sepsal, stav se takto evan
gelistou. Evangelium své sepsal kolem
roku 67. sv. Petr je potvrdil a schválil.

Největších zásluh získal si svatý
Marek o rozšíření viry křesťanské v Egyptě,
kdež horlivě svatou víru hlásal. Celou
tuto zemi prošel a mnoho pohanů na
víru pravou obrátil. V hlavním městě
Alexandrii založil silnou křesťanskou
osadu, jejímž biskupem se stal. Avšak
nepřátelé křesťanství ho lapili, provaz
na hrdlo jeho zadrhli, po ulicích smýkali,
až ho umučili. Bylo to r. 68. Křesťané
jeho ostatky s uctívostí pochovali. Hrob
jeho stal se slavným poutním místem.

V devátém století získali kupci be
náfští ostatky sv. Marka a'převezli je
z Alexandrie do svého města. Sv. Marek
byl od té doby patronem republiky be
nátské aznakjejí, okřídlený lev s knihou,
znak to i evangelisty sv. Marka, stal se
potom celému světu známým znakem
moře ovládající obce benátské.

Zde tedy stojíme nad hrobem sv.
Marka. Zde si umiňme, že chceme vždy
a všude víru svou vyznávati. Vrzme do
moře zapomenutí všechny svízele a ne
příjemnosti, jež nás cestou potkaly a
vraťme se jen se vzpomínkami milými.
Zachovejme dále po svém návratu do
vlasti v srdci svém slova, jež jsme na
oněch posvátných místech z úst vý
mluvných kazatelů slyšeli.

Jsme na konci své pouti, přejeme
si všichni, abychom též šťastně dokonali
pouť vezdejší.

Svatého Otce jsme uviděli, dejž nám
Bůh všem onu milost, spatřiti jedenkráte
í Jej, Otce nebeskéhoa Potom bylo
svátostné požehnání.
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Benátčané obdivovali se našemu
krásnému zpěvu.

Po společné pobožnosti prohlédli
jsme si překrásný kostel se všemi jeho
uměleckými poklady. Kostel sv. Marka
jest chlouba Benátek. Nejpřednější “malíři,
řezbáři a sochaři přispívali k jeho kráse.

I průčelí jeho ozdobeno je krásnými
mosajkovými obrazy. Nad hlavním vcho—
dem nahoře stojí čtyři veliké bronzové
koně. Na střeše, na náměstí a všude, kam
se podíváš, vidíš veliké množství holubů.

- Nikomu nenáleží a nikdo jim neubližuje.
Jsou jich veliká hejna.

Před kostelem sv. Marka jest krásně
dlážděné náměstí, v jehož rohu stojí
vysoká věž (kampanila). Vedle kostela
s jedné strany jest zvláštní vysoký dům
pro věžní hodiny a s druhé dóžecí palác.
Z tohoto paláce vyjíždival, dokud ještě
Benátky byly pánem moře a tvořily svoji
vlastní republiku, vládce Benátek (dóže)
na svátek Nanebevstoupení Páně na
zvláštní vyzlacené lodi na moře, s ním
jeho duchovenstvo, šlechta, měšťané a
veliký zástup lidu a na znamení zasnoubení
Benátek s mořem vhodil dóže za zvláštních
slavnostních obřadů zlatý prsten do moře.

Když jsme si prohlédli kostel a
k němu přiléhající památné stavby. jež
tvoří střed Benátek, šli jsme na nábřeží
a pozorujíce rušný život přístavní, oče—
kávali jsme desátou hodinu, na kterou
určen byl společný návrat.

V 10 hodin přeplavili jsme se zase
k ostrovu Lido, kdež jsme v 11 hodin
obědvali.

V poledne jeli jsme už k nádraží,
abychom nastoupili cestu k domovu.
Blizko u nádraží na břehu mořském viděli
jsme sochu sv. Jana Nep., svého krajana.
Blízko u nádraží viděli jsme také pohřeb.
V jedné lodičce jel ministrant s křížkem,
v druhé kněz a kostelník, v třetí rakev
s mrtvolou a dále pohřební průvod vesměs
v loďkách. Jeli ke hřbitovu.

Vsednuvše do železničních vozů, jeli
jsme po druhé hodině odpolední do Mestre
a odtud úrodnou a bohatou krajinou
k severu. K večeru přijeli jsme do ital
ských Alp a cestou velmi romantickou
blížili jsme se ku hranicím Rakouska.

V 8 hodin večer přijeli jsme do
Ponteby, posledniho městečka italského.
Italský vlak převezl nás ještě přes hranici
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do rakouské stanice Pontaílu & odtud se
vrátil. V Pontaflu odbyli jsme si rakouskou
celní prohlídku, naveěeřeli jsme se a
vsedli do zvláštního rakouského vlaku,
který již na nás čekal.

Jeli jsme celou noc. Bylo chladno.
l'rojeli jsme Korutany, Stýrskem a podél
hučící řekyEnže přijelijsme k Amstettenu.
Tam jsme se nasnídali ajeli dále k Vídni.
Do Vídně jsme přijeli v jednu hodinu
odpoledne.

Na nádraží přivítali nás vídeňští
Češi bouřlivým voláním: »Slávah .

Z Vídně někteří poutníci, hlavně
z Čech, jeli přímo do svých domovů,
jiní jeli poutním vlakem až do Brna.

Pout Moravanů do Ríma má větší
význam,_ nežli se na první pohled zdá.

Především v roce jubilejním, kdy skoro
každý čglnější národ vypravil zvláštní
vlak do Ríma, nezůstali ani Geši pozadu,
v Rímě naše váha a dobrá pověst stoupla
& v poutnících samých utvrzeno dobré
církevní smýšlení. Kromě toho poutníci
návštěvou kostelů římskýchzískalímnohé
odpustky, svým milým přinesly růžence
&jiné dárky sv. Otcem žehnané, poznali
jiné kraje, jiné zvyky a jistě tím větší
láskou přilnuli ku své milé církvi a své
drahé vlastiJ)

') Popis pouti římské vydal jsem ve zvláštní
knížce. Kdo by ji chtěl, necht vloží do psaní
4 dcsítihnléřové známky a svoji adressu. Knížku
onu inu již vyplaceně pošlu. Moje adressa jest:
K. Balík, děkan v Černovicích (Čechy). Poznámka
spisovatele.&%

U kaple.

Ha stráni u lesa
bělá se kaplička,
bydlí tu s Děťátkem
nebeská Matička.

Had hlavou Matičky
zlaté dvě písmeny
a v očích děťátka
úsměv tak plamenný.

ři kdo tu kolem jde,
rád se tu zastaví,
kratičkou modlitbou
Matičku pozdraví.

ři matka nebeská
každého vyslyší,
bol a žal v srdéčku
dojista utiší!

Rodný domek.

Rodný domek,
chata milá,
v ní jsem mladá
léta žila.

V něm jsem žila
jako ptáče,
které v lese
sfastno skáče.

v podzim, zimě,
v srdce tkala
lásky símě.

Rodný domek,
touha moje,
vzpomínám jej,
bez úboje. .

Jim-ie Kadlďdková.

[

Í Z jara, v létě,

i
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Obrázky z katolických missií.
Podává MAxmm/m \VEINBBRGER.

XXVII. Jak ty chceš. (Dokončení).
(Indická legenda).

3. Smrt.
Nastala noc, nádherná nocindická.

Hvězdnaté nebe zář-ilo, vál přijemny
vánek noční a rostlinstvo vydávalo bal
sámovou vůní. Ubohá žena vyšla z chrámu
Buddhova, aby se vyhnula zvědavym
otázkám ostatních poutníků. Dítko držíc
v náručí pospíchala vpřed bez plánu acíle,
ani se nepřesvědčivší, dala-li se pravou
cestou. Její hlava hořela ohněm; ve skrá
ních bušila krev, div žít neroztrhla.

»Ale vždyť přece mluví; stal se
skutečně zázraka, opakovala si často
v mysli: »Možná, že mně nyní, kdy zvě
davy zástup jí neobtěžuje, ještě více
řeknec. I sedla si u cesty a pravila Růženě:
»Vyslov, mé dítě, mé jméno, anebo pověz
mi, jak se sama jmenuješ! Rci jenom
jediné slovo, které. by mne potěšilotx
A dítě opakovalo: »Jak ty chcešlc

Konečně vrátily se do své tmave
chatrče. Dlouho ještě bděla matka u svého
spícího dítěte a plna úzkosti sklonila se
nad ním. Doufala dosud ještě. Avšak
ive snách šeptala Růžena jenom slova:
».lak ty chcešlc

Následujícího dne byla celá ves po
bouřena. Nikdo dítěti nerozuměl. Bolest
matčina je dojímala hluboce. Matka
trápila se tak velice, že brzy na to umřela,

vyslovivši naposled jméno své milované
dcery. Růžena potlačila slzu ve svem
oku, pozvedla zraku svého s pokornon
odevzdaností k nebi a zašeptala klidně:
»Jak ty chcešc!

S počátku starali se všichni oby
vatelé vesnice 0 osiřelon Růženku, tak
že neměla bídy. Všichni závodili _podá
vajíce jí důkazy své přízně & lásky.
Avšak tato horlivost brzy popnstila. Není
divu, vždyt toliko křesťanská láska k bliž
nímu jc vytrvalá. Tak se stalo, že Růžena
zůstala opuštěna a nejednou ani nej
nutnější potravy neměla. A snad naříkala,
když kolíkráte venku ve vlhké trávě spáti
musila? Nikoliv; Růžena znala jenom
jednu modlitbu, onu, kterou jí byla Marie
vložila do srdce a na rty & usínala se
slovy: »Jak ty chceš-tc

Tak rostla Růženka jako polní kvě
tina. Nikdo nevěděl, jak a čím je živa.
Či snad přinášeli andělé své pozemské
sestře pokrm nebesky? Anebo žíla jako
Seraí'ově ohněm lásky, který plál v jejím
srdci? Domorodci považovali ji brzy za
bytost nadpřirozenou. Jednoho dne hnal
jisty Hinda na trh krávu, kterou chtěl
prodati. Cestou potkal Růženu, která
trhala květiny: »To je dobre znamenía,
pravil sám k sobě: »Dccra odevzdanosti
mne potkala. Jistě dobrý obchod udělámtc
A skutečně prodal krávu za cenu ne
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obyčejně vysokou a poněvadž v Indii
hovězí dobytek mezi zvířaty zaujímá
první místo, byla tato událost příčinou,
že báječná pověst Růženina ještě více'
se rozšířila. Byla považována nyní bez
mála za dceru některého boha. Také
památka její matky byla vysoce ctěna,
a její otec, jehožvlastně nikdo neznal,
byl pokládán za boha.

Tak žila Růžena 15 let. Její pohled
byl stále upřen k nebi; kdo ji viděl,
musil chtěj nechtěj myslíti na Boha.
Konečně, vypravují Indové, přišla nej
světější Panna a odvedla si ji řkouc:
»Růženo, pojď ke mneta a dítě odpo
vědělo: »Jak ty chcešc Možná, že živá
východní obrazotvornost k tomuto ne
obyčejnému zakončení mnoho přibásnila.
Bezpochyby zemřelo dítě na některém
odlehlém místě, snad v nějaké jeskyni,
kam se bylojsouc nemocno uteklo. Nikdo
nezná toho místa, ale andělé Boží vědí
o něm zajisté, neboť lze se domnívati,
že Bůh tomuto neobyčejnému děvčeti
také obzvláštních milostí udělil a jeho
duši vzal k sobě do nebe.

Jak dojemná a poučná to legenda!

XXVlll. "Na břehu Otročího jezera.
Sotva která missie je tak bohatá na

strasti a trampoty různého druhu jako
missie Oblatů Neposkvrněného Početí
v nejsevernějších krajinách americké Ka
nady. Našim čtenářům jsou již z některých
obrázků částečně známy, bude však nic
méně zajímali je tato zpráva P. Correa,
jenž ve své jednoduché prostosrdečnosti
dovede mluviti, jak říkáme, od srdce
k srdci. l). Corre píše z missie Pro
zřetelnosti na severním břehu velkého
jezera Otročího:

».laká radost pro nás, dojde-li list
z drahého domova! Je to událost celkem
řídká. Poštu v těchto severních končinách
obstarávají saně tažené psy, které na
jednotlivých stanicích obchodní společ
nosti Hudsonovy dostávají novou přípřež.
'.l'oliko dvakrát jezdí tato pošta za naší
dlouhé sedmiměsíční zimy. Bohužel za
poslední zimy zahynuli skoro všichni
psi neobyčejnou zimou a hladem, ačkoli
jinak na mrazy a nedostatek jsou zvyklí.
'l'aké sníh ležel tak vysoko, že všecky
cesty byly zataraseny. Ostatně mají tyto
sněhové spousty také něco dobrého;

leží—lítotiž sníh vysoko, mohou Indiáni
snadněji pronásledovati a lovíti zvěř,
která ve sněhu brzy se unavuje.

Tábory Indiánů rozkládají se podél
okraje roviny a na horách široko daleko.
Jestliže jim lov neskýtá žádné kořisti,
sestupují napolo vyhladovělí na břehy
jezer, aby lovili ryb.' Nezřídka se stává,
a já jsem to sám viděl. že z hladu i kůži
své obuvi a řemení psího přístroje vaří
& pojídají. Tento rok však měli vydatný
lov na zajíce a rysy; vídal jsem denně
sousední Indiany, kterak mnoho těchto
zvířat, jež chytají oky, domů nosili.
Nemyslete však, že tento polární zajíc
má tak chutné maso jako náš zajíc do
mácí ; jí se jenom z hladu, tak je hubený
a tak nepříjemná je chut. Indiáni samí
dávají přednost rybám, které byly na
podzim chyceny a pak celou zimu na
ledě ležely, a já vás mohu ujistití, že
nejsou žádnou lahůdkou. Přes" to jedí
je také naše děti s velkou chutí, nebot
za zimy 40 stupňů pod nulou je třeba
důkladně se nasytití a nelze si vybírati.
Nyní v březnu zbylo nám z 31.000 ryb,
které jsme na podzim položili na led,
ještě asi 3000. To stačí právě do června,
kdy, jakmile ledy odplynou, rybolov bude
zase možný. Průměrně potřebujeme pro
sebe, děti a naše tažné psy 60 ryb denně.

'l'ážete se mne, zda se naše činnost
missijní obmezuje pouze na školu a
sirotčinec, či zda—li také hlásáním sv.
evangelia se zabýváme? Ovšem, vždyt“
to je náš hlavní účel, nejenom zde, ale
i na všech ostatních stanicích dalekého
severu.. Bohužel jest nám tu činiti s kme
nem, jenž pro nadpřirozené věci malou
má chápavost. Jsou to tak řečeníIndiáni
otročtí, proto tak nazvaní, že tehdy,
když mezi jednotlivými kmeny krvavé
boje zuříly, dlouhý čas žily v otroctví.
Tato okolnost ochromila nesmírně jejich
duševní pružnost a poškodilajejich mravní
povahu. Přes to nechovají se ku přijetí
křesťanství odmítavě. Nyní jsou již všichni
pokřtěni a rozhodně opřeli se svůdným
nabídkám protestantských missionářů,
kteří je rozličnými sliby na svou stranu
lákali. I nejlhostejnější z nich dávají
v čas nebezpečenství smrti zavolati sobě
kněze.

Co missionáři v duchovní správě
největší obtíže působí, je velká jejich
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pověrčivost. Věřív jakési stěhování duší.
Nedávno umřel jeden z nejlepších našich
starců, zvaný amaly racekc, jenž ani
nejdelší cesty, třebas i v zimě se neštítil,
mohl-li nám nějaké dítě přinésti ke křtu.
A světe žasni! nyní věří divoši pevně,
že se proměnil v soba. Okolo jeho hrobu "
běžel totiž sob a duše nebožtíkova pry'
ho polkla!

Píšu vám tyto řádky při svitu bídné
takové lampičky. Kdybyste ji viděli, jistě
byste mne politovali. Své skrovné zásoby
svíček musíme šetřiti pro naše slavnosti
kostelní. Tyto slavnosti uprostřed severní
pustiny jsou velkou naší útěchou, ačkoli
jsou velmi jednoduché, beze vší okázalosti
a nádhery, a ačkoli jenom prosté zpěvy
našich dětí je zvelebují. Mimo naše obě
malé obce křesťanské súčastňují se jich
naše děti počtem 36 aněkteré katolické
rodiny zřízenců obchodní společnosti Hud
sonovy. Divoší přicházejí toliko v zimě.
Tu uskutečňuje se slovo prorokovo:
»A obětována bude mému jménu až
do konce světa oběť čistác. Máme zde
oltář, sv. hostií, svatostánek, tu přestává
poušť, tu není žádného vyhnanství; neboť
kde Kristus Pán bydlí, tam je také domov
jeho dítekta

XXIX.Posedlí v krajinách pohanských.

Je známo, že až podnes v krajinách
pohanských se vyskytuje posedlost, často
způsobem nápadným. Missionáři uvádějí
ve svých zprávách mnohé toho druhu
případy. Tak píše na př. P. Rossi, missi—
onář v Kiangnanu v Cíně:

V měsíci květnu konala se neda
leko naší stanice v pagodě řečené Zuo
vang-mias, t. j. ve svatyni královského
hada, slavnost na počest bůžků tam
postavených. Patrně je toto uctívání hada
ďáblovou modloslužbou v její nejstarší
podobě. O slavnosti šlo okolo pagody
slabé asi 16leté děvče. Najednou jakoby
omdlelo, trhalo své šaty, proklínalo otce
a matku ahravě pozvedlo těžky' kámen,
ktery'm ani nejsilnější mužové pohnouti
nemohli. Doma udeřilo pěstí do těžkého
stolu, tak že se rozsypal. Tak zůstalo
několik dní bez jídla a spánku ve stavu
patrné posedlosti.

Neštastní rodičové hledali pomoci
u svých sousedů. Lékař, jenž se nedávno

stal křesťanem, radil jim, aby navštívili
náš kostel a uvěřili v Boha. Rada byla
přijata &otec děvčete obrátil se na mne

"a vypravoval mi, jak se to bylo stalo.
»Je toliko jedíny' lékc, odpověděl jsem,
»ale působí jistě, je-li tato nemoc dílem
zlého duchac. »Jsem hotov učiniti všecko,
co mi bude Uloženo:, vece otec. »Dobře;
uvěř tedy s celou svou rodinou vBoha,
ale pamatuj si,je třeba víry pevné, prosté
vší lstí, nebot ani Boha _ani ďábla ne
budeš mocí oklamati. Potom vyházej
všecky bůžky z domu; zde je svěcená
voda a medailka nejsvětější Panny, která,
jak na ní jest viděti, hadu, kterého ve
své pagodě uctíváte, hlavu potřela. Věř
tedy a uzdravení bude jisté:.. »Dobřea.
odpověděl otec, »ještě dnes večer donesu
vám bůžky a na jejich místo postavím
sochu nejsvětější Pannye.

Čekal jsem večer nadarmo. Zatím
totiž co otec zašel ke mně, byl k posedlé
povolán čaroděj, který za značnou peně
žitou odměnu nad nemocnou prováděl
své kejkle a čáry. Mně vzkázali, že sochy
bůžků budou poslány zítra. »Tak vidaa,
myslil jsem si, »lest d'ábelská je vždycky
jednaká; dobry úmysl se co nejvíce od—
kládá a na konec je přece všecko marno. “
Druhého dne 2 rána vstoupil lékař, oči
vidně zkormoucen do mé světnice: »Nelze
více učiniti,a pravil, »oni nechtějí tvé
rady uposlechnouti.» »Navštív je aspoň
ještějednou,a povzbudil jsem ho, »a rci
jim mym jménem, že není žádné jiné
záchrany pro tělo a duši jejich dítěte.
Neučiníš-li toho k vůli rodičům, učiň tak
aspoň pro spásu dítěte, které včera ještě
prosílo za křest svatý a Lékař pospíšíl tam
a přivedl je skutečně na lepší myšlenky.
Vydali dobrovolně všecko, co jim na
pověrečných věcech náleželo. Na to jsem
pokropíl dům svěcenou vodou, pověsil
medailku děvčeli na šíji a postavil jsem
obraz Panny Marie na místě, které se
zdálo byti v příbytku nejčestnějším. A
hle, devče ihned se pozdravilo, ač bylo
patrně přestálym utrpením seslabeno.
Příštího dne zavedl je otec do našeho
kostela, kde bylo mší sv. přítomno. Po
mši sv. vyložil jsem mu nejdůležitější
pravdy katolické víry a vložil na srdce
povinnost, odříci se služby ďáblovy. Ještě
během téhož dne musil jsem odcestovati
do Sanghaie.
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Po svém návratu ptal jsem se, jak
se nemocné daří. »Pozdravila se úplně,“
pravil mi lékařa učí se s otcem po
křestansku se modlili. Dále mi vypravoval,
že v týž den, kdy nemocná se úplně po
zdravila, nahoře v trámoví se ukázal had.
Když ho přítomni chtěli zabiti, spustil
se doprostřed světnice a ztratil se, aniž
si kdo mohl toto náhlé zmizení vysvětliti.
Všichni sousedé se nemálo diví tomuto
zvláštnímu případu.

Připojuji, co mi vypravovala jiná
žena, která se také chce státi křestankou:
»Jsem vdova; ze dvou mých dcer jest
jedna provdána za nižšího vojenského
mandarina. Mají dvě, dítky, ale do mé
dcery vjel ďábel a mándarin mi ji poslal
zpět. Ubohá nesnese žádného oděvu na
sobě, každého bije, všecko rozbíjí, ne
přijímá skoro žádné potravy &koná věci,
které daleko její sily převyšují. V noci
mluví s někým, kterého nikdo nevidí,
prosí ho, aby ji nebil a stěžuje si na
špatné nakládání, které jest jí trpěti.:

»Když jsem slyšela o uzdravení
dcery Vang-Kongovy, pravila jsem: Také
já chci uvěřiti v Boha a za vykoupení
mé dcery jej prOSiLi.< »Dobřec, odpo
věděl jsem, »dám ti obrázek advě me
dailky nejsvětější Panny, jednu pro tebe,
druhou pro tvou dceru. Avšak je s tím
manžel tvůj srozuměn ?. »Jc srozuměn
a rád by také sám víru křesťanskou
přijala; »Nuže tedy doufejme; má-li tvá
dcera uzdravena býti, je třeba mnoho
a zbožně se modliti.:

Bude-li, jak pevně doufám, i nyní
zlý duch přemožena dcera se pozdraví,
bude to naší sv. víře ve zdejších krajinách
velmi na prospěch. Tak podporuje ďábel
i proti své vůli věc Kristovu!

xxx. Obrázek z Číny.
Msgr. Benjamin Geremia. z řádu

trantiškánů, jenž od roku 1895 stojí
v čele apošt. vikariatu v severním San
tongu, poslal řádovému generálu stručnou
visitačni zprávu, z níž toto vyjímáme:

Město 'l'ai-ngan je v Číně pověstno
svými pagodami. Četně a nádherně vy—
pínají se na vrcholku hory, která město
ovládá. Byl právě čas výročních poutí.
Dlouhé—řady mužův a žen putovaly
k těmto pohanským svatyním. Mnozí
vrhali se za každým krokem na zem

a klaněli se směrem k hoře. Mnozí konají
takové poutě za své nemocné příbuzné,
aby jim zdraví vyprosilí. Bohužel jdou
často ve své zaslepenosti tak daleko,
že se vrhají s hory střemhlav dolů, když
byli prve bůžky navštívili. Cestou viděti
nezřídka hnijící mrtvoly takových po
hanských poutníků. Pohled na toto po
blouznění naplnilo mé srdce hořkosti
a mé oči slzami. »Kdybyc, zvolal jsem,
>poznali ubozí pravého Boha a v jeho
službě podobnou horlivost jevili! Jaká
by to byla radost pro nebe i pro "zemila

Celkem navštívil jsem 25 křesťan
ských osad, udílel však sv. biřmování
pouze v 10 osadách, kam se byli kře
sťané z blízkého okolí sešli. Tak obiřmoval
jsem na 11000 domorodců a podal jim
sv. přijímání. Mezi oněmi 25 osadami
jsou některé novější. Uprostřed těchto
horlivých nověobrácenců byl jsem všecek
šťasten, zvláště když jsem viděl touhu,
s jakou slovu Božímu naslouchají, a úctu,
kterou k missionářům chovají.

Pravá výchova.
Srdce matky,
k potěše tvé
dětí květ má býti?
Dbej, at světa
žáry v duších
jich se neroznítí!

Srdce matky,
v pravé lásce
k lidstvu základ skály
dáš, když cíle
Krista Pána
výchovy vzor daly!

Srdce matky,
věčné štěstí
sobě,- dětem strojíš,
při výchově
ne sic lidí,
Boba však se bojíš!

Joa. AL Vlastimil-Římský.W



Věčná lampa.
(Dokončení).

2. Kněžstvo novozákonné.
»Ty jsi knězem na věky podle řádu

Melchisedechovac. Ano, tímto knězem
byl Pán Ježíš. Knězem jest na věk\. Od
věčnosti a na věky jest knězem. 7 Krista
vychází každý kněz, ku Kristu se i vrací.
Melchisedech byl obrazem věčného vele
kněžství Kristova. My pak kněží'máme
býti obrazem tohoto velekněze. Stoje
v plnosti časů, nazírá na řady kněžské
minulé i budoucí. Všichni koří se tomuto
veleknězi, všichni jdou ve šlépějích jeho,
ač nižádný svatosti a dokonalosti jeho
nedosáhne. O Melchisedechu praví sv.
Pavel: Melchisedech, král Salem, kněz
Boha nejvyššího, jenž šel Abrahamu, vra—
cejícímu se po porážce pěti králů v ústrety,
požehnal Abrahama, jemuž Abraham
dal desátek ze všech věcí, kterýž sluje
králem spravedlnosti, pak i králem Sa—
lemským, to jest králem pokoje, kterýž
bez otcea bez matky, bez příbuzenstva,
nemaje ani začátku dní, ani konce života,
byl Synu Božímu podoben a zůstává
knězem na věky<<.

Melchisedech byl obrazem Krista
Pána.

1. Dle jména. Melchisedech sluje
král spravedlnosti. Kristus byl králem
takým. Jako Bůh je spravedlnost sama.
.lako člověk konal spravedlnost měrou
vrchovatou.

2. Dle úřadu svého a povolání.
Melchisedech byl králem pokoje. Kristus
jest králem pokoje ve smyslu duchovním,
jelikož na kříži vyjednal pokoj celému
lidstvu a že nad to se svými vyvolenci
v nebeslch v pokoji věčném bytuje.

3. Dle rodu. Jako totiž Melchisedech
objevuje se v Písmě sv. bez otce a bez
matky, tak jest Kristus bez otce na zemi,
a bez matky v nebi.

&. Dle stáří. Narození a smrt Melchi—
sedechova je zahalena temnotou. Kristus
jest nejenom obrazně, nýbrž pravdivě
bez začátku a bez konce.

-5. Dle dvojí hodnosti a důstojnosti.
Byli Melchisedech knězem a králem zá—
roveň. Kdo září touto dvojí hodností
a důstojností tak jako Kristus?

6. Dle trvání svého kněžství. Uvádí
se jako první a poslední svého druhu;
po něm nepřichází nikdo. Tak iKristus
jest novým a věčným knězem; nebot
jest jediným, jenž v nebi Otci svému
vždy smírnou oběť svou'přípomíná, na
zemi pak skrze kněžstvo své oběťsmírnou
až do skonání světa konati bude.

7. Dle požehnání, které Abrahamovi
udělil. V Kristu Pánu je celé člověčenstvo
požehnáno a hojnou milostí obdařeno.

8. „Dleoběti, která sestávala z chleba
a vína. Jako totiž Melchisedech obětoval
chléb a víno na poděkování za vítězství,
Abrahamovi Hospodinem daně, a z chleba
a vína částku podal iAbrahamovi i vo
jínům jeho, tak i Kristus Pán při poslední
večeři obětoval chléb a víno, změniv
podstatu chleba a vína v tělo a krev
svou, a podav i apoštolům s doložením,
by i oni činili, co Pán jejich činil. Tím
označen nejenom obraz, nýbrž i sku
tečnost kněží, kteří mají následovati
Krista. Jestiť věcí přesnadnou ze slov
těch poznati kněžstvo novozákonné.

V čem záleží podobnost tato?
Melchisedech byl králem spravedl

ností. Není-li i kněz v Novém zákoně
takým králem ? Slova významná proslovil
biskup při svěcení: »Nechť září v celé
kráse v životě kněze spravedlnost—'. O jak
povýšen a povznešen stojí tu kněz ka
tolický jako král spravedlnosti! Právo
a spravedlnost hlásá bez obavy, ať světu
milo nebo ne, at se na kněze durdí nebo
ne. Jak královsky spravedlivým jeví se
kněz, an utlačeným pomáhá ku právu,
utlačovatelům pak mečem spravedlnosti
Boží hrozí! Jak září leskem právě ne
beským na hlavě knězově koruna spra
vedlnosti, když neřesti staví se na odpor
s horlivostí právě apoštolskou, a když
naopak ze ctností se raduje, ctnosti
žehná & ji podporuje.

Melchisedech byl králem pokoje. Kdo
má větší nároky na tento název, ne--li
kněz? Kdo sečte rozepře, které odstranil,
kdo soupeře, které smířil? Neřesti a ná
ruživosti se bouří jako vlny mořské.
Kněz promluví slovo a bouře se utiší.
Svaté horlivosti a lahodě zraku kněž
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ského nemůže ani hněv ani nenávist
dlouho čeliti. Pod rukou kněžskou, která
se zvedá, aby žehnala, kvete pokora,
smír a svatá láska. Kněz jest mužem
požehnání a pokoje.

Melchisedechovi dal Abraham de
sátky. Kněz katolický bere desátek. Lid
ctí kněze, protože jest Pomazaným Páně;
lid prokazuje úctu stavu, který Bůh sám
tak povýšil. Vždyť člověk v pokušení,
souženi, boji a ve věcech svědomí jest
na kněze odkázán. Není-liž to věci při
rozenou, že lid kněze si váží? Byťkněz
byl v nejzapadlejší osadě, i tam lidé
jsou knězi vděčni, i tam kněze ctí, vě
douce, že mají v něm největšího dobro—
dince.

Jako Melchisedech tak jest i kněz
bez otce, bez matky, bez rodiny. Jak
tomu rozuměti? Vizte, kdo duchovní
službě se zasvětil, ten úplně světu dal
výhost. Komu nad hlavou září velebnost
božská, ten nesmí se batoliti v prachu
pozemském. Prostěho křesťana poutají
svazky k věcem pozemským. Pouze srdce
kněžské objímá celý svět, pečuje o blaho
a spásu všeho lidu. On stojí na břehu
osamocen, podoben majáku pro ty, kteří
bloudí na širém moři života vezdej—
šího, hlas volající na poušti, osvědčený
vůdce z časnosti do věčnosti.. Pozemská
pouta zbavila by ho vznešeného povolání
a setřela by nad to i známku důstojnosti
kněžské, která na čistém čele jeho září.
Kněz má srdce nerozděleně, Bohu za
svěceně, kteréž jen Boha miluje a která
objímá velkou, svatou katoličkou církev
na pozemsku. V této vznešeně úloze
ztrácí se celá jeho podstata. Tak odumřel
kněz světu a proto jest bez otce, bez
matky a bez rodiny. Jako život Melchi
sedechův zastřen byl temnou rouškou,
tak Bůh skoro lajublně zastřel život
kněžský. Mělt ovšem i kněz i kněžství
jeho začátek, avšak k úřadu kněžskému
byl od věčnosti vyvolen a kněžská svato
zář po věčně věky bude na čele jeho se
skviti. Kněz jest a zůstává knězem na
věky. Ano i v tom případě, kdyby snad
kněz na úřad svůj zanevřel a místo ku
spáse ku zkáze duší pracoval, ani tehda
nepřestal by býti knězem, ale naopak
byl by ráz svátostný, který duši jeho
jest vtlačen, podoben hvězdě,která světlem
svým ozařuje k nebi cestu ku zkáze

věčné. Nelze tedy upřití, žejest podobnost
& spřízněnost mezi kněžstvem stareho
i nového zákona.

Avšak kněžstvo novozákonné jest
vznešenější, důstojnější a slavnější, nežli
kněžstvo starozákonně.

Nejpřednčjšíúlohou stavu kněžského
jest, aby byl kněz prostředníkem mezi
Bohem a lidmi. Takovými prostředníky
ovšem byli kněží obou zákonů. Avšak
v novém zákoně jest prostřednictví toto
rozsáhlejší, anot se nevztahuje pouze
k' jednomu, nýbrž ku všem národům.
Národnost nečiní žádného rozdílu v zá
koně nověm. »Jdouce do celého světa,
učte všecky národy,: tak přikazuje Pán.
Jako prostředník mezi Bohem a lidmi,
musí kněz obětovati, musí se modlíti,
aby Boha usmířil. V Starém zákoně
obětovány oběti Hospodinu pouze na
místě jednom, v Novém zákoně obětuje
se na celém světě.

Byly-li oběti starozákonně pouze
stínem věcí budoucích, jsou nyní věci
tyto uskutečněny novou obtěí, tělem a
krví Páně. Tehdy obětovali kněží v době,
kdy brána nebes byla ještě zavřena,
nyní však jest brána nebes již otevřena,
jelikož skrze Krista máme přístup k Otci.
Kněží starozákonní nesměli vkročiti do
velesvatyně, pouze velekněz vcházel tam
jednou za rok. Kněží novozákonní jsou
a prodlévají každodenně ve velesvatyni,
kdež nejsvětější div děje se před
jejich zrakem a v jejich rukou. Kněží
starozákonní nemohli lidu židovskému
otevřítí brány nebeské. Jenom v před
síni nalézal se oltář obětní, kdežto shro
mážděný lid čekal venku u chrámu. Kněží
novozákonnní otvírají lidu veškery po
klady zásluh Kristových. Nejprve uvádějí
křtem svatým všecky do církve a otvírají
jim veškerý poklady milosti Boží, ne
jenom aby se jim podívili, ale aby si
tolik přivlastnili, mnoho-li jim třeba. Pak
vedou věřící lid k oltáři. z něhož veškerá
milost pramení. Lid křesťanský nestoji
již vně chrámu, nýbrž shromažďuje se
ve svatyni. 1 největší hříšníci smějí se
přiblížiti k slitovnému Bohu.

Také se liší oboje kněžstvo moci.
která mu jest dána. Kněží starozákonní
způsobilí modlitbou, že spadl oheň s nebe,
anebo oblak světlý s nebe se snížil. Kněží
novozákonní svolávají každodenně s nebe



oheň božský, jejž ukrývají v nitru svém.
Oniťuvolňují pouta, kterých žádná moc
rozvolniti nemůže. Jakmile kněz vyřkne
slovo rozhřešující, tu ihned duše jest
svobodná a byťi před tím tisícerými pouty
k peklu byla přikována. Ani andělům, ani
královně andělů nedostalo se moci po-.
dobné. Pravdou jest výrok sv. Alfonse
z Liguory a papeže Innocence IH.,
kteří praví: »Ač může Matka Páně za
duše se přimlouvati, a ač může přímluvou
svou všeho od Boha dosáhnouti, přece
nemůže nikoho ani od všedních hříchů
rozhřešitim Moc tato je tak veliká, že
kněz má se vždy hluboce pokořiti, kdy
koliv tulo moc vykonává.

Kněžístarozákonní byli ženatí, kdežto
novozákonné kněžstvo slibuje Bohu, že
bude žiti ve věčném panictví. Čistota
panická je zde největšímblahem a štěstím
kněžským a tam na věčnosti bude nej
jasnějším drahokamem v koruně jeho.
Kněžstvonovozákonné jest panické, církev
má kněze panické. Proč? Vizte, že kněz,
kterého Ježíš si vyvolil, zastává úřad
apoštolský. Jenom tehda, vládne-li nad
světem (žádosti tělesnou), a je-li ochoten
jako apoštolé, všecko opustiti a býti
všem všecko, může zastávati úřad pře—
vznešený. Kněz panický jest knězem
svobodným a neodvislým, on může o celé
stádo svěřené pečovati, a o všechny se
starati. Ve stavu manželském bý zabírala
starost a péče o ženu a dítky první
místo a nemohl by býti všem všecko,
jelikož by nejprve o svoji rodinu musil
dbáti.

Kněz není pouze pomocníkem a tě
šitelem v nouzi tělesné, on je také vůdcem
svědomí, jest důvěrníkem nejtajnějších
záhybů lidského srdce. Na tomto dů
věrném spojení spočívá pečet mlčelivosti.
Tato pečet zamyká ústa jeho. Důvěrná
sdělení ve svaté zpovědi běře s sebou do
hrobu. Věřící lid důvěřuje knězi bez
děčně nejenom proto, že jest k přísnému
mlčení zavázán, nýbrž i proto, že nemá
ženy a že nemá rodiny.

Popatřme na svatou oběť,jižto kněz
přináší, a pokusme se o to, abychom
něžné a svaté svazky, které kněze při
oběti s Kristem pojí, a bezženstvím,
neboli coelibatemjsou projádřeny,alespoň
poněkud vycítili. Svaté jest pouto man
želské, leč světější ještě jest pouto, které
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panickou duši k nebi poutá. >Kdo
může pochopiti,pochopa,Krístus,
no'vý velekněz, který kráčel na pozemsku,
všude dobře činěa pomáhaje, vyvolil
stav panický. Neměl-li i stav kněžský,
jenž se kolem Krista shromažďuje, býti
Jemu podoben? »Nechtějte ukovati člo
věka k zemi, nezbavujte ho slávy, ne
nutte ho, aby jen o věci světské se staral,
nepoutejte srdce jeho na věci pomíjející
& marnéa. Balmes. Panický Kristus po
dává oběť za celý svět; panická Matka
Krista světu dává; panická církev vy
cházi z boku Kristova ajest bezúhonná,
proto třeba, aby v této církvi bylo i pa
nické kněžstvo, kteréž by čistýma rukama
svatou hostii &předrahou krev Kristovu
obětovalo. Taková musí býti shoda mezi
Kristem a sluhou jeho. Tak se sluší, aby
všecko v církvi bylo vznešené, slavné,
důstojné a Bohu milé. Avšak i lidské
přirozenosti se více zamlouvá přijímati
tajemství Boží z rukou panických. Od—
porujeť to zdravému rozumu lidskému,
aby kněží, duchovní kmen prvorozenců
Kristových kráčel světem po boku ženy,
když i Kristus byl bez ženy. Také lid
křesťanský raději přijímá slova spásy,
učení o panické čistotě ajiných ctnostech
od toho, kdo ctností těchto jest pilen,
kdo více se Kristu podobá, zhostiv se
světa, nežli od toho, kdo s tim světem
zároveň kráčí. Jest zajisté slušno a spra—
vedlivo, ,aby nikdo nebyl dvojího srdce;
avšak žádá se to předně od kněze, a
proto třeba, aby všem světským rado
vánkám dal výhost, aby nebyl spjat pouty
rodinnými. Neboť pouštíme-li se zřetele
i nesrovnalosti, které se ve stavu man
želském vzdy a všude vyskytují, nedbáme li
ani převrácené výchovy dítek, působí
i štastný manželský sňatek rušivé na
činnost kněžskou. Musiť čas děliti mezi
Boha, manželku a dítky, musí pracovati
nejenom pro Boha, nýbrž i pro rodinu,
má povinnosti nejenom k Bohu, nýbrž
i k manželce a dětem, nenáleží již vý
hradně Bohu samému, náleží i rodině,
ženě i dětem. Nemůže kněz ženatý stále
s Bohem se obírati, nemůže býti výhradně
otcem chudých, těšitelem nemocných,
neohroženým zastancem církve. Jenom
tomu, kdo povolání svému výhradně se
oddal, kdo jest otcem chudých, těšitelem
zarmoucených, lékařem duší, věrným po



mocníkem umírajících, jen kdo ctnosti
křesťanské v nejvyšším stupni koná,
jenom toho věřící lid miluje, jen tomu
srdce své věnuje, jemu věří, jemu se
úplně oddá.

Kněžstvo starozákonné mnoho" do
brého prokázalo lidu židovskému, pro
kazuje snad kněžstvo novozákonné lidu
křesťanskému méně dobrodiní? Jděte jen
do chrámu Páně a navštěvujte školy.
Kdo stojí ve škole uprostřed křesťanské
mládeže, veda jí ku všemu dobrému?
Kdo učí mládež křesťanskou, ukazuje jí
cestu, vedoucí k nebesům? Sestupte do
chatrčí chudinských. Koho tam naleznete?
Přistupte k loži nemocného. Kdo je tím
andělem útěchy, jenž do nitra stísněného
vlévá balsám útěchy a svaté naděje?
Neh'rozte se ani tmavých žalářů. Kdo
usnadňuje ubohému zločinci těžká pouta,
kdo sprošťuje ubohého tíže hříchů? Kdo
provází ubožáka na popraviště, drže
v jedné ruce kříž a druhou ukazuje
k nebesům? Kdo provází vojíny na bo
jiště, aby s nimi sdílel útrapy války?
Kdo se nehrozí ani nemocnice, ač předem
ví, že tam snad podlehne téže nakažlivé
nemoci? Kdo klečí vedle umírajícího
vojína. kdo mu zatlačuje oči, kdo se
za něj modlí, kdo jej v hodinu smrtí
těší, kdo přijímá od něho poslední po
zdravy otci, matce, bratřím a sestrám
v milé otčině? Ach všude, všude, kde
koliv bolest, zármutek, tíseň, kříž, ne
hezpečenství potomky Adamovy tíží, všude
potkáváte katolického kněze jako přítele,
pomocníka a těšitele. Ano itehdy, když
se světem jste se rozloučili a tělo vaše
v chladné zemi odpočívá, stojí kněz u
oltáře, aby se za vás modlil, a byt jste
ho i potupíli, pohanělí a jemu i ukřivdili,

381 _

on se na vás nehněvá, on vám již od—
pustil & modlí se za duši vaši.

Podivno, že právě důstojnost kněžská
Theodosia zadržela u brány chrámové.
nedadouc mu vkročiti do chrámu, že i
Attilu, zvaného metlou Boží, 1Ludv1kaXIV.
od oltáře oddálila, že netroufal si při
jmouti nehodné tělo Páně. Důstojnost
kněžská jest jedině s to obměkčíti srdce
kamenné a vrátiti k novému životu duši
pro nebe ztracenou. Důstojnost kněžská
ničeho se neštítí, ničeho nebojí a nehrozí,
kde se jedná o to, aby duši potěšil,
jinou osvítil a zachránil. Důstojnosti
kněžské otvírají se důvěrně inejtajnější
záhyby lidského svědomí. Důstojnost
kněžská vyhlazuje neřest a hřích í s ko
řenem, 'shoví-vá slabosti, ale odporuje
neohroženě zarytosti. Důstojnost tato je
zároveň hrozná i líbezná, jest pramenem
stále řinoucím, jenž vydává přehojné
milosrdenství, smíření, zadostčinění, ná
hrady. upřímné lítosti a všeho toho, co
Bohu milé a duším potřebné &prospěšné
jest. Kněz stoji u_kolébky novorozeného
dítěte, aby mu žehnal, neopouští člověka
ani v hodinu smrti, kdy nejvíce mu třeba
pomoci, posily a útěchy. Tehda kněz
pravi: »Vyjdi duše křesťanská, abys
došla k Tomu, jenž tě stvořil, vykoupil
&posvětil. Takové důstojnosti a moci nc
naleznele jediné u kněžstva katolickéhOc.
(De Maistre). Proto pamatujme na vy'rok
Písma svatého: »Nedotykejte se poma
zanych mych a nekřivděte prorokůmlx
(Žalm 104, 15). Kněží, kteří dobře řídí
a spravují lid věřící, dvojí cti hodni jsou,
zvláště ti, kteří pracují v slovuc. (1. Tím.
5,17). Buďme vděčni kněžím a ctěme
je; neboť tím dojdeme smilovaní a po
žehnání i zde i na věčnosti.

Díkúvzdání božskému Srdci Páně.

d Brna. Nejsrdeěnějěí díky vzdávám
božskému Srdci Páně, Panně Marii Tuřanské za
vyslyšení více proseb. J P.

Z Krnsného Března. Plnic slibsvůj,
vzdávám vřelé díky božskému Srdci Páně, jež
mne na přímluvu Panny Marie Pudsrpcnskě. Matky
ustavičně pomoci, sv. Joacín u sv. Benedikta uzdra
\iti ráěilo. M. Š.

Z Jicina. Školská sestra M.B děkuje nej
světějěímu Srdci Páně & bolestné Mstiěce Boží zn
vyváznuťí z těžké nemoci. V nemoci kropeny byly
obklady lurdskou vodou. Máti Páně zase dokázala,

že neopustí svých a že jest dosud Královnou věc
mohoucí. Taktéž děkujeme nejsv. Srdci Páně :
Panny Marie jakož i sv. apoětolu Thndeáěi za
pomoc v záležitosti důležité

Z V! outKu (Čechy).Veřejnédíky vzdávám
nejsv. Srdci Páně s. Punně Marii Lurdské za uzdra
vení tělesné i duševní nemocí. Ant.

()d Pernstvna. Plně dávnoučiněnýslib,
vzdávám tisíceré díky božskcmu Srdci Páně, Ro
dičce Boži Marii Panně, sv. Jo.—elu&sv. Antonínu

Pad. za vyproěení růzgých milostí, zvláětě pak unavrácení zdraví. tendřka »b'kolyE. S. Pc.
W



Marie Kadlčákova:

Štědrý večer.
Ach ty štědrý večere,
ty radostný svátku,
radosti i ples přinášíš
v paláce i v chatku!
Jaká radost v srdíčku,
jaká radost v líčka,
když na stromku vánočním
rozsvítíme svíčku!

Rozsvítíme stromeček,
zapějeme píseň,
ze srdce nám zmizí hol
i všeliká tíseň.

Zapšjeme vesele:
»Ježíšku, náš Pane,
kéž modlitba naše dnes
před Tvým trůnem stanek

Vánoce.

Kýžená dobo, naděje plná,
srdce ti všecka spěchají vstříc,
každičká duše k tobě jen spěje,
velkých i malých jasni se líc.

Co je tu plesu v chaloupce malé,
co je tu radostí v palácích,
stromeček ncse Ježíšek svatý,
andělé pěji mu v oblacích.

Příchodu jeho čekáme všichni,
krásný je pro nás vánoční čas,
radostné zvuky k nám se již blíží,
do srdce vchází nebeský jas.

Každý z nás ru'ce k modlitbě sep'nc
a z duše mizí každičký stín,
Bůh, věčná láska v štastnou tu chvíli
zbaví nás všecky všelikých vin.
Kýžcná (lobo, vánoce zlaté,
srdce vám všecka spěchají vstříc,
každičký člověk na vás se
velkých i malých jasní se ltícě!

>.:

Vánoce, vánoce,
zlaté vy svátky,
zase se vracíte
po roce zpátky!
Vánoce, vánoce,
krásné vy svátky,
radost, ples nesete
v palác i v chatky.

Vánoce vánoce,
nové jste zcela,
holcm í radostí
halíte čela.

Vánoce, vánoce,
zimy jste paní,
však se nás dotknete
něžnou svou dlaní.

Vánoce, vánoce,
s radostí mnohou
lide vás čekati
ve světě mohou!

V svaté noci.
V svaté noci v holném srdci
sladký ulch' mír a klid,
do kostela k Matce Boží
pospícbám se pomodlit.
V svaté noci prosby vroucí
vyslyší dnes Matička,
třeba by jen modlitbiěka
moje byla kratičká.
V svaté noci sladko v duši,
sladko v srdci trucblivém,
na oltáři v jasu světel
září Kristův diadém.

V svaté noci ticho kolem,
chrámem zbožný zpěv se nes,
radostně i zvony zvon
Narodil se Kristus dnes!

* *
*

Jas hvězd tvoří čarokrásu,
kterou nebo zap 6 o,
anděl hlásá světu spásu
a vše kolem zplesalo.
Svatá noc je! Narození
Krist-a Pána slavíme.
každý cítí v srdci chvění,
když se v chrámě modlíme.
Dnes moc lásky svrchované
každý v srdci pocítí,
nebot v svaté noci vzplauc
vše — a bolu necítí.

Každý lásku Boží cítí,
když ve chrámu pokleká,
božské Dítko — rajské kvítí,
Tys spasení člověka!
Svatá noc je! Všecko plcsá
na mši svaté půlnoční,
před oltářem duše klesá
v slavný ten den vánoční!

Koleda.
Spěchám k vám dnes na koledu,
dobrá, zlatá maličko,
v_jediném jen vašem hledu
potěšit své srdíčko.
Darujte mi dárek milý,
přeje--li mi »Štěstěna
není-li brána v tu chvíli
v srdcil'Vašem zavřena.
Darujte mi dárek milý,
jednu sladkou hubičku,
vzpomínám vás v tuto chvíli
a vínu vás k srdíčku.

Vzdálená jsem kolednice,
ráda však vám zazpívám,
že jich vrátím mnohem více,
až vás opět uhlídám!
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Vojenské spolky.
(Hlavní úmysl).

\Wozličné jsou spolky. Jedny slouží pro zábavu, jiné ku vzdělání,
jiné vedou členy své k pobožnosti a opět jiné utvrzují ve
Svých členech ducha křesťanského. O nepřátelských spolcích
nechceme se zde zmiňovat; je jich jako houl) po dešti a jest
jeden horší druhého. Před těmi varujeme čtenáře a přátele své.
Jsou však též spolky na ochranu dětí a mládeže, aby nebyla
zkažená, jako spolek křesťanských žen a dívek, nebo nádražní
missie; na tyto zvláště upozorňujeme ty dívky, které za službou
nebo prací do velkých měst z venkova se ubírají. Jsou též
blahodárné spolky, starajíce se o chudinu a nouzi trpící hlavně
v městech. Kdož by neznal spolky tyto sv. Vincence Paulán
ského. Ale na jeden stav se zapomíná „a právě ten potřebuje,

aby mu větší byla věnována pozornost. Je to stav vojenský. Nechceme tuto o něm
se šířili, ale připomínáme jen veliké nebezpečí, v jakém se nalézají naši jínoši
z venkova, jsou-lí povolání do služby vojenské. Vším právem se rodiče obávají
o syna, když se s ním loučí, aby nastoupil službu vojenskou. Doma ho mají na očích,
nedovolí mu všelicos zlého, napomínájí a kárají ho. A nyní jej musí poslat do
světa, mezi všelijaké druhy, mezi nimiž kolikrát. nic dobrého nevidí a neslyší, jen
samé hanebnosti, posměch zejména, hledí lí si lakový nováček modlitby a kostela,
jak tomu doma od rodičů veden býval. ] slane se velmi lehce, že ten posměch
jiných ho odvrátí od zbožnosti, že se též pokazí a takto zkažen vrátí se domu
k žalosti hodných rodičů.

Jak dobré by bylo, kdyby se této záležitosti ujali povolané osoby, aby
zabráněno bylo všelikým špatnostem mezi vojíny, aby se nesměli posmívat zbož—
nému a mravnému vojínovi, a tento aby vytrval v dobrém. Jak by se zavděčil
mnohý básník a hudebník složením a vydáním slušných vojenských písní a pochodů,
místo nemravny'ch a bezcenných odrhovaček, jaké u vojska se ujaly. Neméně za
vděčí se šlechetní mužové, kteří ujímají se nováčků, je již dříve poučují, upozorňují
na mnohé nešváry, povzbuzují k vytrvalosti v dobrém a berou je do své společnosti,
aby neutonuli ve společnosti spatne. Veliký, ale i těžký úkol mají takové spolky,
pečujíce o záchranu nezkažených mladíků a vojínů. Spolky tyto, kde jsou již, za
sluhují všestranné podpory modlitbou i almužnou. Nabádají nezkušené mladé vojíny,
aby nejen konali ochotně své povinnosti křesťanské, nýbrž aby též svědomitě
a trpělivě konali povinnosti vojenské. Vojenská duchovní správa činí sice seč jest,
ale sama nestačí a_proto ji velmi dobře podporují takové spolky křesťanské ku
záchraně hodných křesťanských vojínů. .listě že takový vojín svědomitý v plnění
povinností svých k Pánu Bohu, bude i svědomitým v zachovávání vojenských před
pisů a nestaly by se rozličné nemilé věci a smutné případy, jak o nichž nyní často
čteme a slyšíme. V severním Německu zkusili kněží konatí s vojiny duchovní
cvičení, jak o tom vypravuje kněz z Tovaryšstva Ježíšova. Pořádají takové kursy
na poučení vojínů a ku spáse jejich. Podařily se mimo vše očekávání. Roku 1905
poprvé to zkusili a ejhle, přihlásilo se 50 mužů. V posledním roku bylo jich již
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přes 600, a to v jednom místě ve Viersen. K tomu pro nedostatek místa v klášteře
musili býti mnozí odkázáni. Jak si to mnozi účastníci—vojíni pochvalovali svědčí
jejich listy, které svým duchovním dobrodincům z kasáren poslali. Ujišťuji v nich,
že vzdor velikým obtížím, nebezpečenstvim a svůdným pokušením, plnili dosud
věrně své povinnosti náboženské, že ve společnosti netrpí žádných hrubých žertů
a posměchů na církev sv., že se chrání smrtelných hříchů, že při poslední svaté
zpovědi neměli na svědomí žádného těžkého hříchu, že jsou docela jinými lidmi
atd. Dověděv se o tom polní biskup Dr. Vollmar, netoliko schválil taková cvičení
nových vojínů, ale všem farářům velice doporučil, takovým a podobným způsobem
připraviti nováčky k nastoupení služby vojenské. Dříve byla to ojedinělá místa,
kde se taková duchovní cvičení s vojíny konala, nyní již asi na 12 místech se
konají v měsících srpnu a září.

Nebylo by dobré zkusiti něco podobného u nás? Konají se duchovní cvičení
pro rozličné stavy, mohla by se konali i pro vojíny, zejména ve větších městech,
kde jsou větší posádky. A kdyby nemohla se duchovní cvičení konati, tedy
konferenční řeči v dobu příhodnou, kdy by vojíni se jich mohli bez překážky
a s povolením vojenských představených co nejhojněji súčastniti. Tím způsobem
by se jistě vykonalo dílo veliké a velmi prospěšné. A proto snažme se modlitbou
vyprositi u Pána Boha duše šlechetné a obětavé k této apoštolské a záslužné
prácí duchovní!

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez, přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panny Marie všelike úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky í Slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Cong'r.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brnf 1886. č. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, na
ty tisice mladíků u vojska, aby'na spásu duše své nezapomněli ana
všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům
Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastíiž 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, učin, 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.l

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásoul(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, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heoloíapoštolskě: Všechny modlitby a almužny občtovnti chci za zachování křesťanského ducha ve vojsku.

Úmysl v lednu 1910: Katolické university.

Tiskem benediktinské knihtiskirny v Brně.
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Úmysly apoštokáju modlitby..
V prosinci modleme se o vojenské spolky.

(Ustanoven & žehnůn Jeho Svatou! pip-siam Plem X.)

( Dne . Na slavnost: Umysly:

1. _St. SV. Eligie. bisk. (665) — Sjednocení Slovanů u víře katolické. Hojné
; přijímání sv. svátostí. Zachování postu. Apoštolát sv. Cyrilla aMethoda.

2. Č. SV. Bíbiany. panny amučednice. (363) — Apoštolát křesťanskýchžen.
! Usmíření stian. Odvrácení zlého. Spravedlivé zákonodárství. Dobrodínci.

3. P. Sv. Františka Xaver. (1522) — Křesťanéna východě.Katolíci v Číně
a Japonsku. Šíření katolického tisku. i\líssionáři mezi pohany. T kněz.

.lt-. S. Sv. Barbory, panny amučednice. i236) — Dar šťastné hodiny smití.
Dělníci v dolech. Včasné zaopatření nemocných. Pohl—dání světem

5. N. [Nedá/ell adventní Sv. Petra Chrysoli ge. biskupa a učitele církve.
' (li-50). -— Císař & král náš. České služby Boží ve Vídni. Dobrodinci.

6. P. Sv. Mikuláše, biskupa (327) ——Nádčlení chudých dítek. Křesťanské
, vychování dítek. Dobročinné ústavy. Stědiost. Nemocní. Duše v očistci.

7. U. Sv Ambrože, biskupa a učitele cíikve. (.397) — Naší velepastýřmé.
Horliví kazatelé. Obrácení nevěiců á iouhačů. Náprava mládeže. 'l-biati

\8. St. Neposkvrněné Početí Panny Marie. — Marianske kongregace Dobiodinci
marianskébo místa poutního. Bratist\a růžencová. Dar nevinnosti. T syn.

9. Č.. Sv Petra Kanísia, kn. (1570) — .lednola katechetu. Bázeň Boží
v rodinách. Katoličtí učitelé. Nábožné vychování dítek. Více škol.

10. P. Přenesení loret. dvimku P. M. — Uctění tajemství vtělení Kristova.
Požehnání Boží podniku. Svěcení dnů Páně Sdružení křesťanská.

11. S. Sv. Damasa, pap. (384) — Sv. Otec Pius X. a jeho snahy. Jednoty
jinochů a dívek rolnických. Křesťanský duch na školách. Pracovílost.

12. N. Neděle 111 adventní. Sv. Otilie, abat. (720) ——Uzdiavcní od duševní
slepoty. lxátolické hnutí v Rakousku Ženské kláštery a jich úst.-'uy.

13. Sv Lucie, panny a mučednice (304) — Smíření národů spolu žijících.
, Sdružení křesťanských žen a dívek. Odviácení pohoršení. Mramost.

14. U. Sv. Dominika de Sílos opata. (1074) —Obnova apoštolátu modlitby.
Biatrstvo ncjsv. Svátosti. Kajícníci. Přeinahání opilsha. Duše vočistcí.

15. St. Sv. Irenea, bisk. (202) ——Katolíci mezi protestanty. Zachování postu.
Dar pokory. Horliví kazatelé. Obhájení víry katolické.. Požehnání Boží.

16. Č; Sv. Adlety, vdovy. (909) — Obnova rodin v duchu křesťanském.
Spolek sv. Rodiny. Podpora missíí katolických. Církev katolická v Anglii.

17. P Sv. Lazare, biskupa. (75), — Katolické školy a_iích učitelé. Zachování
' postu. Katolíci na Rusi. Zbožnost v rodinách. Dar pravé pobožnosti.

18. S. Očekávání porodu bl Panny Marie — Křesťanskématky.Touha
po sv. příjímání. Katoličtí Jilioslované. Duše v očistci. Ilájení sv. víry.

19. N. Neděle IV. adventní. Sv. Nemesis, mučedníka. (520) — Vyznávejme
' víru skutky. Dar kajícností. Obrácení pobloudílých. Ošetřování nemocných.

20. Sv. Petra Klavera, mision. (16) — Pronásledovanácírkev katolická
v Africe. Křesťanské dělnictvo. Zrušení otroctví černochů. Dar čistoty.

21. Ú. Sv. Tomáše, apoštola Páně. (73) ——Rozum a víra naše. Obrácení
' nevěřících. Spolek sv. Dětství Důvěra a pomoc Boží. Zamezení hříchů.

22. St. Sv. Servuia, žebr. (570) — Ústavy chudých. Zachování postu. Spolek
sv. Vincence. Trpělivost v nouzi. Dar pobožnosti nedbalým. Dobrodínci.

23. Č. Sv. Viktorie, panny amučednice. (253) — Vítězství pravdy nade lží.
Třetí řad sv. Františka. Trodíče. Obnova lidské společnosti. Sirotci.

& Udpustly Illll dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. '
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24. P. Adama & Evy, prarodičů našich. — Příprava na Ilod Boží \ánoční.
Zachování postu Hojni kajícníci. Opravdové pokání. Křesťanský duch.

25. S. Narození Krista Pána. — Milost znovuzrození k ži\otu věčnému. Pokoj
&mír mezi národy. Za srdce dobré vůle. Požehnání Boží. Duchovenstvo.

26. N. Neděle. .Sv. Štěpána. prvomuč. — Mílujme nepřátele své. Obrácení
zavilých nepřátel Božích. Pronásledovaní katolíci. Dar čistoty. 1'-kněží.

27. P. Sv. Jana, apošt. evang. Páně. — Vroucná láska k Pánu Ježíši. Vytnání

, sv životě ctnostném. Porozumění sv. evangeliím. Zbožnost naší mládeži.28. U. .Mlad'atek muč. _ Za odvrácení mnohých pohoršení. Urovnáni
srozepři. Za nevinné dítky. Katolická církev mezi pohany. Za bloudící.

29. St. Sv: Tomáše. biskupa m. (1170). — Katolíci v Anglii. _Armádasv. kříže.
Napravení poměrů nepříznivých. Obhájci církve katolické. Duchovenstvo.

30. Č. Sv. DaVida, krále. ——Dar upřímného pokání. Vyprošení ochrany Boží.
Odvrácení všeho zlého. Dar sebezapření. Křesťanská statečnost. ý kněz.

31. P. Sv. Sylvestre. ..pap (B:-35).— Díky vroucí za dobrodiní Boží. Odprošení

za urážky Bohu učiněné. Zemřelí údové katolických biatrstev j matka

\ UdpustkýII]D dní 13 každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. J

Kladouce za hlavní úmysl spolky \ojenske, míníme tím takove spolky šlechetných
lidí, kteří za úkol mají mladé jinochy vzděláním. radou a jinými prostředky obrniti
proti zkáze, která jim hrozí ve vojenských kasáínách: Jak mnoho mladíků odchází
z domu navojnu jako hodní křesťané a jak málo se vrátí nezkažcných! Proto hodní
rodiče se strachem loučí se se synem, bojíce se nejen o ztrátu jeho života, ale více
o ztrátu ctnosti azmravnosti. Co to špatných příkladů, co to posměchu vytrpí takový
hodný mladík, který pak aby tomu všemu ušel, přidá se ku zkaženým, jak dí již
žalmisla Páně: »Se svatým suity-im budeš, se zkaženym i ty zkažen budeš. \: Spolky
šlechetných lidumilů shromažďují mladé vojíny kol sebe, aby je upevnily v dobrém,
aby je povzbudili, potěšili, by nepřestali plniti své náboženské povinnosti přes všechen
posměch, ale aby též plnili svědomitě a trpělivě povinností stavu vojenského. Modleme
se za tento úmysl šlechetný!

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterym Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával & nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po \ši zemi bez přestání vzdá\aš až do skonaní 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. kurendn brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
ty tisíce mladíků uvojska, aby na spásu duše své nezapomněli ana
všechny úmysly, jež doporučeny 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 círke\, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
slovanský! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876)

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

100 dní jednou za den. Lev' XIII. r. 1891
. Sv. Michaeli, arehanděle, sv. Cyrille a Methode,_orodujte za nás!

Hesloapoštolské:Všechny modlitby a almužny chci obětovati za zachování křesťanského
ducha ve vojsku.

Úmysl v lednu 1910: Katolické university.
Tlakem : nákladem benediktinské knihtiskúrny v Brně.


