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Kochej se v Hospodinu a dá tobě žádosti srdce tvého. Vyjev HOSpodinu cestu svou a naději v něm

a on všecko dobře uciní. (Žalm 36, 4.)

A. M. Kadlčáková :

Modlitba.

S modlitbou na“rteeh já upřímnou
se blížím k Tobě, ó Máti,

prosím, bys přijala duši mou,
již za vděk chci Tobě dáti!

Vezmi ji ode mne, Matičko,

tak denně ústa má prosí,
občerstvi znavené srdíčko,

vlej do něj trošičku rosy.

Nebeské rosičky na boly,
které mi v života pouti
svět krutý způsobí, kdykoli
bych mohla jim uvyknouti.

S radostí dále chci pracovat,
úkolem co jest mi dáno,
za milost Tvou budu děkovat
v modlitbě večer i ráno.

S modlitbou na rtech já upřímnou
se blížím, () Máti, k Tobě,

ústa pak tichounce zašeptnou:
„Mne ochraňuj v každé době!

** V ' ' J \\ '“xf"v WAVV \/ V

Padá snům

Padá sníh '— je všecko bílo,
.padá sníh — je smutný den,
na procházku zvolna kráčím
do přírody z města ven.

Padá sníh — je všecko bílo,
padá sníh na cestičku,
duše moje zaletěln
v jednu známou světničku.

Padá sníh — je všecko bílo,
smutně hledím k nebíčku,

v chvějné mysli obraz drahý
vykouzlím na chvilčičku.

Padá sníh — je všecko bílo,

zvolna kráčím (lomů zpět,
k Matičee své mysl letí,
srdce počíná se ehvět.

Padá sníh -— je všecko bílo,
v nebi skví se hvězdička,
z ní se na mne zadívala

dobrá. drahá Matička.

(ovcavGW '? má)o

ovám—oo—Ooooao“*v'\/\/ VVVVWWW /6\



Boh. Hendl :

Nový “rok — nový život!

Weil otcovská láska a dobrota Boží dala nám se dožíti dnešního dne,(ni prvního to v roce novém, ktery'm začínáme novy' oddíl života. Kde
' \D-š jsou dnové naši dřívější, kde léta posud na zemi strávená? O. jak

musíme s prorokem zvolati: »Jako šíp aneb jako pták, který letí
vzduchem, jako loď, která brázdí moře a přece nezanechává po sobě
stopy, tak “uplynula léta života mého & nic mi z nich nezbylo než
vpomínka na to, čeho jsem užil, co vytrpěl a co vykonal. Jest však
vzpomínka tato pro mne radostná a útěchy plná? O Pane můj, jak
trpká by'vá a jak bolestná! Vzpomínám-li radostí užitých v roce

_ předešlém, které plynuly ze světa a ne'z Tebe, zdroji vší radosti
. i; čisté, radostí a požitků, kterých jsem mnohdy proti vůli Tvé užíval,

' vzpomínám-li i těch, které sice nebyly" hříšné, byly však nemírné

\\ utrpení utekla, když si říci musim, že Ty, Pane, chtěls mne utrpením
očistiti, posíliti, na cestu za Tebou uvésti a já se vzpouzel, já netrpělivostí a malo-*
myslnosti okrádal se o zásluhu, již Jsi mi připočísti chtěl, já ničil Tvoje záměry,
které jen ku dobru mému a spáse věčné duše mé směřovaly. Nyní uplynul čas,
kdy Jsi mne zkoušeti chtěl, jako zlato v ohni zkoušeno bývá, a já času toho neužil
zdaž není ztracen pro mne? A což teprve, pohlížím-li do minulosti a vidím- všecky

své skutky, činy, myšlenky a žádosti, vidím tu, mnohonásobnou příležitost. K do—
brému konání, jehož jsem si nevšímal, a pokušení k zlému, jemuž jsem podléhal,
když vidím, že skoro každého dne nějaká skvrna padla na duši „mou, když uvažuji,
jak nevděčnym jsem-byval ku Tvé lásce, Tvé shovívavosti Pane, ó jak vidím se
před Tebou dnes, když přes to vše uvádíš mne s nemenší láskou v rok novy',
jakobys nevzpominal života mého starého! O, jak rád bych dnes dal část věku
svého za to, kdybych Tě byl nikdy nezarmoutil, Tě, Bože můj a Pane, nikdy ne
urazil! Avšak co se stalo, nedá se nijak jinak napraviti, nežli upřímnou lítostí
a pravym pokáním a tuto oběť račiž Otče dobrotivy' dnes ode mne přijati, když.
s Davidem volám k Tobě, smiluj se nade mnou Bože, podle velikého milosrdenství
svého shlaď nepravost mou! O Pane, nevcházej se služebníkem svy'm v přísný
soud, ny'brž nakloň ucha svého k úpěnlivym prosbám jeho za milost a odpuštění



a popřej ještě času k polepšení a_pokání! Vím, že i to, co snad dobrého jsem
vykonal anebo vvkonati chtěl, jen ovocem láskar Tvé jest, a že mnohdy úmysl
můj nebyl při tom nejčistší, plynoucí jen z lásky poslušnosti k Tobě, však Ty
víš, jak slabý jsem, o Pane, a jak vydán nebezpečím starým, ráčiž v dobrotě své
přijati i to nepatrné dobré, co na duši mé dnes vidíš, aby váha zlého tak tuze
dolů nepadla. Přijmi, Pane, dnes díky vřele, které z hloubi srdce svého Ti vzdávám
za veškerou Tvou lásku, péči, shovívavost a milosrdenství prvně prokázané, ne
odvrafš ode mne laskavou tvář svou ani v roce tomto novém. Ty, Pane života
a smrti, nejlépe víš, zda—lito není poslední rok můj na zemi, zda-li v něm nezvoláš
ke mně: »vydej počet z vladařství svého, neboť nebudeš moci již vládnoutic život
tvůj byl mým darem, i pro tebe platilo přikázání moje: »Pána Boha budeš nade
všecko milovati, jemu samému se klaněti, jemu samému sloužiti a tak nalezneš
spásu svou. 0 Pane, jak dnes uznávám pravdu těchto slov Tvých, svatost
& užitečnost Božích přikázání, proto láska a vděčnost táhnou mne dnes k Tobě.
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Vždyť Jsi Ty, Pane a Spasiteli můj, celý svůj život za mne obětoval, až
po kříž & hrob ukazoval Jsi mně nezměrnou lásku svou, jak ve slovech, tak ve
skutcích, v oběti utrpení a smrti. Ita první krůpěj krve, kterou Jsi dnes při svém
obřezání vycedil, káže dojemně srdci mému oTvé lásce, o Tvé dobrotě; ó Pane,
pomoz mně mocnou podporou svou, abych déle této lásce Tvé srdce své neuzavíral,
nýbrž dokořán Ti je otevřel a dnešním dnem celý se Tobě zaslíbil a obětoval se
vším, čím jsem a co mám. Dnes následují příkladu a hlasu apoštola Tvého a před
božskou tváří Tvou odříkám se vší bezbožnosti, všech hříšných, světských radostí
a žádostí, kladu tento svůj úmysl na oltář Tvůj, že chci v roce tomto i V celém
svém životě, pokud mi ho popřeješ, střízlivě & bděle 'žíti, spravedlivě s bližním
jednati a všecku svou radost a blaženost v Tobě, ó Bóže, hledati. Pak, () Pane,
budu moci s milosti Tvou klidně hleděti vstříc příchodu Tvému, kdybys snad
usoudil již v tomto roce mne soudem svým navštíviti. Ty, Pane, jsi jediná moje
největší naděje! A to přesvaté jméno, které dnes ponejprv Tobě dáno bylo, jest
moji útěchou, mocnou a vítěznou zbraní a útočištěm jistým. Tvůj nebeský Otec
poručil Ti dáti jméno »Ježíša, ó dej, abych v tomto roce zakusil sladkosti jména
Tvého a sílu jeho moci; budiž mně, ó Pane, tím, co jméno Otce znamená: »Spa
sitelema a »záchrancem<< v každém nebezpečí, v každé bídě, v každém pokušení,
v každé nemoci, v každém trápení, v životě i smrti, aby mne nic od lásky Tvé
neodvracelo, tak, abych s Tebou a v Tobě žil po všecky dny života _svého.
Tvé svaté jméno píše cířkev .Tvá na bránu nového roku a nového našeho života,
nebot Ty's v Ježíši a jen Ty's pravá cesta, pravé světlo, pravý život, a není »pod
sluncem lidem jiné jméno dáno, v němž by spasení býti mohli, nežli jméno rl'vé<<.
(Skut. ap. 4. 12).

Jenom vede-li nás ruka Tvá a milost Tvá nás provází, bude rok tento
pro nás rokem šťastným, jaksi toho navzájem přejeme, bez Tebe byl by prázdným,
marným, bez zásluhy a odměny, bez radosti, bez spásy tu i tam, neboť »nestaví-li
Pán domu, marně se namáhají, kdož staví jeja a »nebude-li Pán ostříhati města,
nadarmo hlídají je hlídačic. Proto také, milí čtenářové »Školý B. S. PA, nemůžeme
sobě dnes nic lepšího vespolek přáti k roku novému, nežli: »Kochej Se v Hospodinu
a dá tobě žádosti srdce tvého. Vyjev Hospodinu cestu svou a naději v něm, a on
všecko dobře učiníx. (Ž. 36, 4).

Zda-li rok, jejž počínáme, přinese nám požehnání či kletbu, štěstí či neštěstí,
nevíme, skrylť to Bůh před očima našima. Ostatně záleží to na nás, jak si život
opravíme. Bůh zajistévpomoci a milosti tolik nám dá, že, jak praví sv. apoštol
Pavel: »Milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému. (Řím. 8, 28).*Protož
začněme rok nový ve jménu Páně, abychom mohli ho také,.ve jménu tomto do
končiti, a to netoliko rok tento, nýbrž i život celý a jméno toto přesvaté nám
jako slunce svítilo na cestu do věčnosti. Dej Bůh všem milým čtenářům »ŠkOlY<4
milosti plný a požehnaný nový rok!



Franís'ek Vráta :

BIBLICKÉ OHLASY.
Verše.

(Věnováno mým drahýmrodičům &sourozencům).

1. Řeč Moudrosti Boží.
(Kn. Přílovt kap. 8).

Na počátku svojich cest,
prve než co činil,
Hospodin mnou vládl jest,
od věků mne zřídil,
dřív než země byla učiněna.
Ještě propasti nebyly,
já počata. byla již,
studnice vod neprýštily,
hory nečněly u_výš,
před pahrbky já jsem narozena.
Ještě nečinil Bůh země řeky,
okršlku zemského stěžejí,
neslyšeti bylo moře jeky:
k Tvůrci oči mé již vzhlížejí.
Když Bůh připravoval nebe,
měl v té době mě u sebe,
já na všecko patřila jsem ve slasti.
Jistým právem a okolkem propasti
když Bůh ohražoval,
povětří když svrchu upevňoval
a studnice vod když odvažoval,
moři meze jeho
když kladl vůkol
a zákona svého
kladl vodám, by ho poslouchaly
a končin svých nepřestupovaly,
a když odvažoval
základy země — s Ním já jsem dlela, ;
od Něj za úkol
všeko pořádati
s Ním společně, svěřeno jsem měla;
denně kochávati
a každého času
před Ním na okršlku země hrát si směla.
Rozkoš pak má jest
být se syny lidskými.
Nyní, synové, tedy
slyšte mého hlasu:
Jsou blahoslavenými
:! věčně být mají.
kteřížto mých cest
povždy ostříhají.
Slyšte kázeň a vždy moudří buďte,
ji nezamítejte — neodpuďte:

W V

Blahoslavený jest člověk ten,
jenž slyší mne a na každý den
povždy bdí svými hledy
opatrně u mých dveří
& jich u veřejí střeží.
Kdož by mne nalezl, život najde
& Hospodin'dá mu spasení;
kdož ale proti mně ve hřích zajde,
uposlechne svůdných vábení,
ten urazí duši svoji. Každý,
kdokoli mne nenávidí,
miluje smrt — a jí sklidí; _
zhyne duše jeho věčně — navždy,
kteráž v nenávisti Moudrost Boží měla.

2. Hečiň zlého.
(Sirach klp. 7).

Č nikdy nic, synu, nečiň zlého,
zlo tě potom jistě nezachváti;
odstupuj rychle od nepravého,
zlo bude od tebe úchyl bráti.

Na záhony nespravedlnosti
zlých věcí se, synu, varuj síti,
a nebudeš v sedmeronásobnosti
ze záhonů těch jich nikdy žíti.

3. Neklamej.
(Sirach kap. 7.,

Nikdy, synu, klamu nižádného
proti bratru svému nerozsívej;
příteli též něco takového,
co by jej klamalo, nečinívej;
ustavičnost klamu dobrá není,
chraň se tedy klamu dopoustění!

4. Navštěvuj nemocné.
(Bil-ach kap. 7).

Nikdy neměj, synu, lenování
k nemocným návštěvu konati;
utvrzen tak budeš v milování,
Kristus ti to bude čítati,
jak bys navštívil jej samotného
v osobě člověka nemocného;
vysoko ten čin tvůj vycení
a bohatě jednou odmění!

(v. d).



Stále Vpřed.
.e století dvanáctém žil zname

„'i' nity učenec, biskup Jan ze
' ýŽSalisburku, takto pojmeno
_z';vany' po svém rodném městě,

" vrhl ležícím v Anglii. V jednom
zesvých spisů pobádá své čtenáře, by
všeho si bedlivě všímali a praví: »Mou—
drému je vše k službám, ve všem, co se
mluví, co vidí, co se koná. najde látku
k vykonávání cnosti, jimiž zaměstnává
sei ve svých zábavách; jde přímOucestou
ve všech svých pracích a rozvažuje
o marnivostí lidské.<<[) Zemí, kterou nej
více vyhledávají cestující a v níž každému
se líbí, jest Italie. Zvláště kdo miluje
kromě krás přírodních, umění všech od
borů,“ jest unesen bohatstvím umění
v čarokrásné- této říši a pokud může,
opětně a opětně ji vyhledává. Vždyť
jsou nadšenci, kteří rok co rok tam
cestují a Itálii prohlašují za zemí zaslí
benou všech přátel umění...

A věru, kdo otevřeným okem a dobře
jsa odborně vzdělán cestuje do těchto
krajin, najde tolik zajimavostí, že neví
kde začíti a kde přestati v líčení dojmů
tuto ziskanych. V severní Itálii viděl jsem
často skvostné budovy, věnované různým
účelům a bývalo na nich heslo, stručné
sice na slova, ale plně obsahu nejducha
plnějšiho. Mělojenjtato dvě slova: sem pre
avanti, což Znamená:stále vpřed.
Zamyslíme-li a'zastavíme-li se poněkud
u těchto slov, nač na vše nás mohou
přivésti? Dozvěděl jsem se sice později,
žeje to heslo rodu savojského,vládnoucího
nyní v Itálii, kterému my katolíci nijak
blahořečiti nemůžeme; ale pamětliv slov
výše uvedeného učeného biskupa Jana
ze Salisburku, chci použítí jich ku roz
jímánínovoročnímu. Azajisté, vštípíme-li
si v paměť i několik málo pravd, na něž
přijdeme, rozjímajíce něco o vyroku:

' sempre avanti, můžeme pokročiti ve cnosti
a oslaviti začátek nového roku po přání
církve; »svlékli bychom člověka starého
a oděli se v člověka nového,: »odložili
bychom skutky nepravosti< a přičinilí
se, aby nový rok byl pro nás tež novým
a lepším obdobim 'ku sebepoznání a

) Viz Koblcr S. J.:
I díl, str. 541.

Život ve středověku,.

v úmyslu dále pokročiti v křesťanské
dokonalosti.

Mluví se sice mnoho o pokroku, ale
„často mají o něm lidé podivny' a mylny
názor. Mnozí pokračují, avšak nikoliv
v dobrém, nybrž ve zlém; vněm získávají
dovednosti, nad níž nutno žasnouti.
V polském městě Přemyslu sloužil u vojska
mladičky poručík S., který žil den ode
dne, nepřemy'šleje o budoucnosti a dělaje
lehkomyslně dluhy. Jeho přátelé chtěli
mu upřímně pomoci; složili peníze, při
nesli velké oběti anapomínali nešťastníka,
by šel do sebe. Ale nic nepomohlo, žil
zase skvěle, rozhazoval peníze plnyma
rukama a stál opětně před katastrofou.
Čestny' soud sboru důstojnického zabýval
se jeho záležitostí a S. měl svou šarží
složiti a dosloužiti jako prosty' voják.
Rozsudek byl mu sdělen; byl poslední
den, kdy ještě nosil čestný císařsky' stejno
kroj poručíka. Sel mezi přátele a zdánlivě
úplně nenuceně se s nimi bavil. Když
se jim však nikdo blíže neobíral, vytáhl
z kapsy nabity' revolver a chtěl se za
střeliii. Přítomní mu vytrhli zbraň z ruky.
Příštího dne ráno šel k raportu,.kdež
měl by'ti zbaven své hodnosti. Namířil
ze svého bytu do kasárny, dal si však
do kapsy náboj naplněny dynamitem a
pomocí cigarety, kterou kouřil, jej jda
průjezdem kasárny, zapálil. Účinek byl
hrozny'; nešťastný mladý muž byl roz—
trhán na mnoho kusů, byl k nepoznání.
V kapsách oděvu našli třipsaní. V jednom
omlouvá svůj čin, že nemůže snésii hanby,
aby jako prosty voják sloužil, proto raději
umírá. V druhém obrací se na svou přízeň
avtřetím prosí své soudruhy v praporu,
by mu dali do rakve karty, aby se svým
přítelem U., poručíkem u **pluku, který
nedávno též se zastřelil, mohl jako dříve,
také po smrti hráti karty.

Není-liž tento odstrašující příklad
pro nás vy'strahou, jak hluboko může
i tak zvány vzdělaný člověk “poklesnouii;
lze tu mluviti o pokroku? Jedenkráte se
nemohli apoštolé dohodnouii, kdo jest
z nich více váženější, kdo bude míti
v království nebeském větší důstojenství,
načež jim řekl božsky Mistr: »Nebudete-li
jako dítky, nevejdete do království nebe



1-3

ského.: Nezdá-li se někomu býti podivno,
že Kristus užil právě těchto slov, že stavěl
malé dítě za vzor! 'Proč nevolil jméno
stavu, který se zdá býti důležitější? Proč
nevolil obrazu 0 rybáři, který hází sítě
do vody, aby chytl hodně ryb? Proč ne
mluví o kupci, který pátrá po pravých
perlách, proč nezvolil podobenství o vo
jáku, který vší silou bojuje, aby uchvátil
království nebeské. Zbožný Klaus udáVá
trojí příčinu, pro kterou zvolil Ježíš pro
toto podobenství právě dítě.

Děti uvěří snadno, když se jim něco
vykládá, nenamáhají si rozumu, nelámou
si hlavy, neptají se po důvodech, ale
spokojí se, vypráví-li jim hodnověrná
osoba, věříjí. Podobně máme i my, sna
žíce se, abychom dosáhli věčně spásy,
věřiti Ježíši Kristu a církvi jím řízené;
předkládat nám církev kuvěření rozmanitá
tajemství, jež se proto jmenují tajemstvími,
protože jich náš rozum nemůže pochopiti,
věřiti v ně, káže vševědoucí Bůh. Více

_slušno věřiti Bohu nežli lidem. Za druhý
důvod udává: dítky bývají dávány za
vzor nevinnosti, čistoty, bezúhonnosti,
urazil-li je někdo brzy na to zapomenou
a nehněvají se na zlomyslníka; žádnému
dítěti nenapadne honiti se výhradně po
penězích, vyznamenáních a přednostech;
dítě nádenníkovo hrá si se svým—vozíkem
&se svm pannou stejně spokojeně jako
dítě královo. Podobně mají všichni vy
znavači víry Kristovy býti srdce nevin
ného, mají odložiti vše dětinské, ale po
drželi si mysl dějinnou, na urážky
zapomínati', nepřátelům odpouštěti, spo—
kojiti se se starostmi dnešního dne a
neobírati se péčí o den příští. Za třetí

*“ je každé dítě m_ěkkého srdce; vidí-li, že
' prolévá někdo slzy, hned též samo slzí,

čímž snadno pohnou rodiče a vychovatele
své k milosrdenství. Podobně musíme
i my, kteří chceme dojíti spásy věčně,
býti ochotni oplakávati hříchy své a býti
milosrdni, nebot »chcete-li milosrdenství ,
dojíti, buďte i vy milosrdnim Uvažujíce'
tyto příčiny,porozumíme,proč přirovnával
Ježíš Kristus ty, kteří dojíti mají věčně
spásy s dětmi.

Spisovatel církevní Tertulian píše:
[ »Každé dítě ponenáhlu roste na těle, at spí,
;ať bdí, at pracuje, at odpočívá; podobně
gvládnouti budou nebem, kdož přičiňují se,
“:_abyduchoyním způsobem pokračovali.“

Je tedy svatou povinností jednoho
každého z nás, aby učinil si za heslo
»sempre avantic, stále vpřed! stále po
kračovati v dobrém, nikdy neustávati,
aby nepřekvapil nás ďábel, který obchází
jako lev "řvoucí, ,hledaje, kde by koho
pohltil. Diky Bohu, jsou ještě lidé, o nichž,
pozorujeme-li jich jednání, myslíme si,
že asi nejsou schopni žádných lepších
citů, že jejich srdce není ničemu lepšímu
přístupno a přesvědčíme se, že jsme se
mýlili.Neodsuzujme nikoho, abychom sami
nebyli kdysi odsouzeni.“ Ve Švýcarsku,
v obci jménem Zolfingen žil jistý topič,
kterého lidé považovali za prototyp ne
urvalce a surovce. Měl k ruce učně, ale
měl ho spíše za psa, než za tvora sobě
rovného, trápil ho a sužoval jak mohl.
Ba jednou, když hoch nic netuše upo
slechl jeho rozkazu a vlezl do kotle, by
ho vyčistil, otočil zlosyn kohoutek s vřelou
vodou a vychrlil proud její na ubohého
chlapce. Nešťastný hoch utrpěl těžké
popáleniny a ležel v okresní nemocnici
v městě Aargau. Topič byl četníky od—
veden k soudu a po právu odsouzen na
několik let do vězení. Hochovi dařilo se
zle; byl dlouho mezi životem a smrtí,
popáleniny byly velké a hojily se po
malounku; lékaři uznali, že by bylo nej
lépe, kdyby byla čerStvá lidská kůže
k zacelení. Tu měl assistent chirurgického
odděleni originelní myšlenku. Sedl si ku
psacímu stolku a psal řediteli trestnice
v Lenzburku, kde byl uvězněn topič.

“V dopisu žádal, zda by topič byl ochoten
dáti si seříznouti s těla kus kůže, aby
nešťastný hoch byl uzdraven. A co assi
stent nepokládal za možné, stalo se; za
nelidského zločince považovaný topič
ochotně svolil; operace provedena a učeň
brzy na to úplně se pozdravil.

Je mnoho prostředků, které nám
mohou napomáhati k pokroku v duchov—
ním životě a vůbec ve ctnostech. Nej
časovějším prostředkem, který pro naše
doby největší pozornosti a nejvřelejšího
doporučení zasluhuje, jest: čísti dobré
knihy a varovati se špatně četby: Nynější
sv. Otec Pius X. zaslal dopis na doktora
O'Conella, vydavatele katolického listu
»Pilot—xv Americe, jehož obsah je poučny'
pro katolíky na celém světě.Píšet viditelná
hlava naši církve mezi jiným: »Lid jest
žádostivý poučení; rád by se všeho



dozvěděl a o všem soudil. Tisk je k tomu
povolán, aby vyhověl této potřebě a dle
způsobu, jakým vyplňuje tuto úlohu, je
buď dobrý nebo špatný. Tisk je dvoj
sečná zbraň; otvírá bránu k pravdě, ale
i ku lží. Je tedy povinností těch, kteří
pracují tiskem, by jej slušně obsluhovali
& povinností těch, kteří milují pravdu
jest, takový tisk podporovati ze všech
sil. Zvláště jsou velikou pobídkou k do
brému katolické listy, když odrážejí útoky
proti svaté víře a rozšiřují simě cnosti
a pravdy, když obhajují církev a její
sluhy. Sv. Otec ujišťuje, že kdo takto
pomáhá rozšiřovati a_udržovati cnost,
nejen sám se upokojí, ale důrazně na
pomáhá ku blahu víry i vlasti.“

Je zajímavo čísti ve spisech starých
učenců a mudrců, kteří, ač pohané, znali
a doporoučeli dobrou četbu za prostředek
pokroku ve cnostech, což doznává pro
slulý Plutarch, když praví: Není lepšího
prostředku prospívatí v dobrém než míti
před očima příklady dobrých mužů pří
tomnosti a minulosti & _tázati se sama
sebe: Co by učinil v tomto případě Plato
(velký mudrc), co by řekl Lykurg (pro
slulý zákonodárce)? A Voigt, křesťanský
spisovatel, k tomu dokládá: Pro nás není
žádné vědy, která by byla tolik zpřízněna
s náboženstvím, jako dějiny. A církev
naše nás též k tomu pobízí, když čteme
v Písmě svatém: »Otaž se otce svého
a oznámí tobě, starších svých a povědí
tobě. Rozpomeň se na dny staré (bývalé).a
5. Mojžíš 32, 7. Pokročilí jsme Bohu díky
tak daleko, že vychází v naší drahé
mateřštině dosti dobrých knih i časopisů.
Každý. kdo má dobrou vůli, přijme pod
střechutohoto dobrého příteleazažene od
prahu bezbarvé časopisy, u nichž jest
nestrannost jen škraboškou, pod níž “se
skrývá tajné nepřátelství k víře a k církvi.
Jen otevři oči,-jen zbystří čich a vycítíš,
čím je ta nestranná kaše zavařena. Ne
potřebuješ příliš jemné kůže a vycítíš
ty rány, ty ústrky, jimiž oplývá proti
nám tak zvaný nestranný tisk. Každý
z nás podporuj jen dobrý, jen katolický
tisk a knihy, špatný tisk vyhoď bez milo—
srdenství ze svého domu, jeto jed?

Kéž by rodičové byli opatrnější v do
zoru na své děti, aby nečetlí vše, co jim
přijde pod ruku. V novější době .stal se
v Jednom moravském městě následující

(D

politování hodný případ: Pod večer, dříve
než byla úplná tma, ubíral se klempířský
mistr Rudolf H. domů; šel právě přes
most, přes řeku Hloučelu. Tam byli skrytí
v kroví tři nedospělí hoši, kteří učinili
na mistra vražedný útok. Jeden z nich
střelil po něm z revolveru, ale rána byla
slabá a díky této okolnosti bylo poranění,
ač šla rána přímo-k srdci, lehká a klempíř
poležev si krátký čas, mohl brzy opět
vykonávati své řemeslo. Když byl pře
paden a padl, byv porančn, k zemi, křičel,
načež kluci utekli, ale byli brzy policií
vypátráni a zatčeni. Jeden z nich byl
krejčovský učeň o 15 letech a druzí dva
čítali po třinácti letech a chodili ještě
do školy. Přiznalí se,. že četli špatné
knihy, hlavně detektivní romány, čímž
se pomátli a poblázníli, že si zahráli
na lupiče.

Povšimněme si na počátku občan
ského roku myšlenek tuto pronesených;
učinme heslem svým, které si chceme
vyvoliti letos i v příštích letech: sempre
avanti! stále v předl Kdo stojí, vlastně
již padá: kdo nepostupuje v před, jde
dozadu. Heslo: »Stále v předl“ položilo
u mnohých, kteří se ho chopili, je dů
kladně prováděli a- chápali se ochotně
prostředků, k tomuto cíli dopomáhajících,
že pokračovali ve cnostech a dosáhli pak
věčné spásy. Mnozí slýchali vyzvání:
»V předlc věděli, že blízká je cesta
k výšině, že lehce lze ji zdolati a přece:

Velmi zřídka dojde tato zpráva.
(3 lidské pokolení! vzhůru letět
jsi zrozcno, ale pndáš při mírném vánku!

Dante, očistec XII. 94.

VV

J. Al. Vlastimil-Římkgj .

c—Šmutná pravěa.

Jak vrtkavé
přígeň ličsŘá!
Přece se jí věří!
amérné s tím
hlačina se
pro nevěru čeří.

VVV



Bendl :Boh.

Sděme za mudrci od východu a najdeme Pána.
' »lavnost Zjevení Páně čili sv. Tří

. Í králů jest slavností velikou
__ vroce cirkevním;řádem svým
; postavena jest na roveň slav

. nostiNarozeníPáně; slavnost
tato jest církvi obzvláště milá a také
ročně působí na rozum náš i vůli naši,
neboť ve svatých králíeh vidíme vzor
i příklad, kterak Ježíše hledati máme a
kterak jej jistě nalezneme. Pozdržme se
tedy nějakou chvíli u tajemství slavnosti
této & uvažujme je, abychom poznali,
kterak i události touto Bůh chtěl při
spěti k duchovnímu blahu našemu a
postaral se o účinný prostředek ke spáse g

víry velikým králem všeho lidstva, venaší, vždyťje slavnost Zjevení Páně slav
ností víry křesťanské a víra tato je zá—
kladem jediným, na němž štěstí své
pozemské i věčné budovati můžeme.
Hvězda, o níž nám vypravuje sv. evan—
gelium, kterou Bůh zjeviti chtěl narození
velikého Krále, viděli zajisté mnozí lidé,
avšak ne s tímtéž dojmem, jedni se divili
jejímu zvláštnímu lesku, jiní si jí málo
všimli, majíce jiné starosti a práce, jiní
poznávalisice,žeznamenáněcotajemneho,
avšak dlouho o tom nepřemýšleli, jen
onino mudrcové přijali .světlo její v duši
svou, uvažovali opravdově, vzpomínali ',
na starobylá proroctví, srovnávali v duchu '
události a umínili si vykonati to, o čem
byli přesvědčeni, že to Bůh poroučí.
A nebyli to lidé obyčejní, j ímž bylo snadno
opustiti vlast a vydati se na cestu. Byli
to mužové vznešení, pohlavárové svých
kmenů, lidé bohatí a mocní, kterým roz
ličné překážky vyskytaly se chtěli-li po
slechnouti hlasu, který je k jesličkám
Kristovým volal. A přece neustáli.. Pro- _
vedli vůli Boží, už jsou v hlavním městě
země zaslíbené, v Jerusalemě, tam do
vedla je hvězda a již již táží se, kde »jest
novorozený král židovskýe. Avšak jaké
to sklamání! Místo radostného vzrušení
nad narozením potomka královského, vidí
na všech tvářích udivení. ano strach, slyší,
že nikdo neví o lakem dítku a stojí zde
bez rady, kde myslili, že už jsou u cíle
dlouhé & obtížné cesty. Jaká to asi vy
trvalost, jaká důvěra ve vnuknutí Boží,
že se nevrátili s nepořízenou domů, nýbrž
poslechli radu Herodesovu a putovali

dále do Betlema. A hle, jakou dostali
odměnu. Netrvalo to ani den a již klečeli
před božským děťátkem,celuj ice mu ručky,
obětujíce mu dary; již viděliblahoslavenou
Matku jeho panenskou v její mateřské
velebnosti & radosti, poznali vážného
pěstouna a zbožné'pastýře, viděli tu pro—
stotu příbytku, ale ozářenou leskem světla
nebeského, viděliskromnost, ale skromnost
v Bohu. A tu myšlenky jejich netěkaly
po zemi, k nebi se povznášely, k věcem
nadpřirozeným, neboť nalezli, po čem
toužili, co tak dlouho hledali, Pána, v němž
poznávali Boha. To svaté dítko na loktech
chudičké matičky jevilo se jim ve světle

slabosti své mocným pracovníkem, v chu
době své nejbohatším a v prostotě své
vší chvály a úcty hodným. Tušili, že toto
dítko pohne světem, dá lidstvu jiný směr
života, povznese je k sobě a dodá životu

. pozemskému pravé ceny. Proto ta úcta
jejich hluboká, upřímná, nelíčená, proto
Lydary drahocenné, zlato, kadidlo a myrha,
v nichž vyjádřili mínění své o ditku
betlémském, že králem jest a Bohem a
také pravým člověkem.

V dítku Ježíši vidí svého Pána nej
vyššího, proto zaslibuji se jemu dary
í slovy a uvazuji se ve služby jeho. jak
se nyní „tomu radují, že poslechli hlasu
Božího, že podnikli dalekou tu pouť a
nedali se zastrašiti překážkami rozma—
nitými! Výsledek její převýšil všecko
jejich očekávání. Ejhle, jakými jsou nám
mudrci tito vzory,jaký dávají nám příklad.
Hledali Ježíše a nalezli jej, následujme
je a naleznemejej také a radostí a milostí
naplní se duše naše. A kterak máme je
následovali? Jdčme za světlem milosti
jako oni šli. Hvězda, praví učený Bossue,
jest vnuknutí, kterým Bůh k srdcím našim
mluví.Avnuknutí toho poslechlimudrcové,
následovali světla milosti a potlačovali
námitky smyslnosti. I Herodes král iži
dovští kněží a zákonníci dobře věděli,
kde se Kristus narodí, pravili o tom
mudrcům, sami však světla nedbali, ne
následovali, Ježíše nehledali a také jej
nenalezli. Kolikráte i nás volá Bůh k sobě.
Kolikráte vnuká nám spasitelné myšlení,
aby odvrátil nás od zlého & přivedl ku



Sv. Tři králové.
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ctnosti, kolikráte zve nás ku Kristu ve
velebné svátosti a my? Slyšíme, ale ne
posloucháme. Podobáme se, jak dí svatý
Augustýn, řemeslníkům, kteří sice zbudo
vali archu, v níž se Noc s rodinou za
chránil, ale sami do ní nevstoupili a
tak zahynuli, ač o budoucí zkáze dobře
věděli. [ my, jak mudrci, můžeme zvolati
»viděli jsme hvězdu jeho,“ ale zda-li také
říkáme jako oni »a přišli jsme poklonit
se jemu?a Kolikráte osvítila milost Boží
duševní náš zrak, že viděli jsme propast,
do níž skutky svy'mi se řítíme, viděli
sice, ale zdali pak jsme se také odvrátili
od ní, zdali pak jsme blíže přicházeli
k Pánu zpět, kterého jsme opustili? Po
znáváme sice nicotnost všeho pozemského,
vnukl nám to Bůh svou sv. vírou. ale
zdaž také jsme odvrátili srdce své a svou
přílišnou lásku od nich? Na večer den
co den poznáváme, zpytujeme-li nitro
své, čím jsme chybovali, zdaž druhého
dne střežíme se těchže poklesků? Kam
se to přece ubíráme? Což až přijde ta
poslední hodinka a my uzříme jako
v zrcadle všecky ty milosti, kterych nám
udělil Pán a tu naší nedbalost, která
zavinila, že jsme jich dobře neužili, co
si potom pomyslíme? Jak bude nám, že
jsme nekráčeli za světlem milosti Boží
ochotně a vytrvale jako _mudrcové? Jak
často volá nás milost Boží a my od—v
kládáme! Co by se bylo stalo, kdyby
mudrcové byli odchod svůj z domova
odkládali? Zda—liby byli nalezli božské
dítko v Betlémě? Byli by zajisté uslyšeli,
že už 'ho tam není, a že se neví, kam
rodičové s ním odešli. () jak by se byli
zklamali, jak inarnou by by'vala jejich
cesta. Ochota odměnila je. Kdyby nebyl
Zacheus pospíšil sestoupit se stromu a
nenásledoval Ježíše, an jej vybízel »sestup
.spěšněx, zda-li by se mu bylo dostalo
toho štěstí a té milosti, aby pohostil Pána
všehomíra a aby slyšel z úst Jeho ona
potěšitelná slova: »Dnes stalo se spasení
domu tomutole I milost Boží má svůj
čas, někdy více, někdy méně, volá nás
Pán. Kdo odkládá poslechnouti hlasu
Božího, vydává se v nebezpečí, že ztratí
dobu příhodnou, která se snad již nikdy
nevrátí. Či snad je Bůh povinen čekati,
až nám se zlíbí přijati darů lásky jeho?
Není snad naší povinností očekávati s tou
žebností chvíli navštívení jeho a užíti
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času patřičného? Kdo oddaluje poslušnost,
ukazuje, že si milosti Boží neváží. že
i tehdy, kdy hlasu Božího poslouchá, činí
tak s nevolí a nechutí: proto se jeho
poslušenství podobá květině zvadlé, která
pozbyla své čerstvosti a vůně dřívější.

jak jest přece Bůh dobrotivý, jak
shovívavy', jak trpělivy'! Přes naši všecku
váhavosta liknavost nepřestává nás den
co den k sobě volati! () velebme jeho
lásku k nám. chopme se příležitosti dané
&kráčejmejako mudrci, za světlem milosti
jeho ochotně. Tak také nás napomíná
žalmista Páně: »Dnesuslyšíte-li hlas jeho,
nezatvrzujte srdce svála (Z. 94.)

Mudrci od vy'chodunásledovalimilosti
Boží vytrvale, jděme i my takto za nimi.
Co si umínili, to provedli, nedbali pře
kážek, ač se zdálo, že nedojdon cíle svého.
Vždyť zmizela jim hvězda v Jerusalěmě
& hledany král tam nebyl. Byli v cizí
zemi, neměli vůdce, domácí jim práteli
nebyli. A snad proto obrátili kroky
své zpět k domovu? O nikoli! Berou
se cestou neznámou dále, hvězda jim
zase vyšla & dovedla je'k cíli. Tak i my
následujíce je, jděme k Bohu srdcem
prostym a naději pevnou a zajisté ne—
budeme nikdy zahanbeni. Ve prostnosti
srdce hledejte Hospodina, nebot nalezen
bývá od těch, kteří ho nepokoušejí,<
(Moudr. 1, 1—2) »žádny' z těch, kteří
Tebe očekávají nebude zahanbena (Zalm
24, 3). Tak pravi Duch, sv. v Písmě .sv.:
»Takto hledajíce Pána, budeme žiti ži
votem spravedlivých. jakoži pravi Písmo:
»Hledejte Boha & žití bude duše vaše.<<
(Žalm 68, 33.) Někdy nás Bůh k sobě
táhne a volá milostmi hojnými a útěchami
citelnymi, takže se domníváme, že ani
od něho odloučiti se nemůžeme, jakož
praví i Písmo svaté: »Já řekl jsem
v hojnosti své: nepohnu se na věky.<<
Ale brzy přicházejí rozličné zkoušky,
Bůh se ukrývá, jako slunce za mraky
a my přestáváme okoušeti jeho sladkých
milostí. Snad nás proto méně miluje?
() nikoli, žádá jen od nás důkazy lásky,
abychom samolásku svou na kříž při
bíjeli a přes obtíže i skrze temnoty za
ním a k němu kráčeli vytrvale neochvějně,
abychom vzpomínajíce na užitá a přijatá
dobrodiní i nadále spoléhali a doufali
v Boha. Taková důvěra nebude nikdy
oslyšena: »V'l'ebe, óBože, jsem doufal



a nebyl jsem na věky zahanbena volá
ze srdce vděčného sv. David. Jako po
bouřce objevuje se slunko v kráse větší
& jasu oslňujícím, tak i po době zkoušky
vrátí nám Bůh milost svou, hvězda zase
se objeví a naše radost bude o tolik větší
a živější, oč trpělivěji jsme snášeli její
zatemnění. Proto zvolejme s Písmem:
'»'l'áhni mne, ó Pane; pobčhneme za vůní
masti tvycha (P. Sal. 1. 3). () měj Pane
slitování s námi slabými, když vnukáš
nám touhu, abychom tobě věrni byli, bud'
nám podporou naší věrnosti. Ne, Pane,
nikdy už tebe neodmítneme, nebudeme
odkládati, aniž zbaběle se vrátíme ke
světu, radostem a žádostem jeho; cestou

.-_víry,důvěry a lásky, kterou kráčeli za
Tebou a k Tobě všickni Tvoji svatí i my
kráčeti chceme, neboť tato cesta jest
jedině pravá a k cíli vedoucí. Jděine po.
stopách sv. mudrců, dojdeme imy cíle,
najdeme i my" Ježíše. Pozastavme se
a rozjímejme, jak radostná pro ně byla
návštěva chléva betlémského, co přinesli
Ježíškovi i co si od něho odnesli.

Písmo sv. praví o nich, že když uzřeli
hvězdu za Jerusalemem: »Zaradovali se
radostí velikoua. Bože a Pane náš,
kdo by neradoval se,- vida, kterak se
o nás staráš? I když někdy zraniti musíš,
chceš uzdraviti; když někdy trestáš, chceš
odměniti; když někdy zarmucuješ, chceš
potěšili. A radost mudrců stupňuje se
pohledem na božské dítko. Vniterné
vnuknutí jim praví, že dítě toto je Spasitel
světa, v němž skryty jsou všecky po
klady božství. A proto s radostí padají
na kolena svá a klání se prostému dítěti.
»Nezapáchá jim chlév, neuráží je plenky,
nepohoršuje je dětství mlčící; padají,
uctívají, klaní se:, tak krásně popi
suje to sv. Bernard. Ponížili se a Bůh
snížil se k'nim, pokořili se a rozum
dává jim Pán, v pokoře jejich oznamuje
jim tajemství svá. “»Pokornému člověku
sklání se Bůh, a pokornému zjevuje ta—
jemství sváx, praví ctihodný Tomáš
Kempensky'. Pokořme se s mudrci před
Pánem a odkryje nám, jako jim své pů
vaby božské &potom zanikne svět v očích
našich i s veškerou nádherou & krásou
svou, on bude potom jediny'm předmětem
lásky naší veškeré, ato předmětem nej
vznešenějším. Mudrcové dávají božskému
dítěti dary, jimiž zjevují mínění své
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v něm jako Bohu, králi a člověku, Spa—
siteli.- Tim vším jest Kristus také nám,
proto nabídneme mu tytéž dary a s takym
úmyslem, jakyrviděl Ježíš v srdci mudrců.
Dejme mu zlato čisté! Odkud však je
vezmeme? Kupme je od Ježíše a da—
rujme mu je zpět. Sám nás k tomu
vybízí, když v, písmě praví: »Radím
tobě, kup ode mnea, (Zjev. sv. J. 3, 18).

Zlato, to jest láska a lásku ne
najdeme lepší nikde, nežli u Ježíše. Zač
ale koupíme lásku tu? zase láskou naší.
Miluješ-li, učíš se milovati lépe, miluješ—li
bližního, _učíš se milovati Boha, praví
učeny Bossue. Podejme mu kadidlo.
Toto vykuřůje se a nemá účinku, leč
ztrácí-li se. Vydávejme i my vůni před
Bohem, obětujíce se úplně, pravil Bossuel.
Kdo se zříká sama sebe, kdo na sebe
zapomíná chtěje se takřka otráviti před
Bohem, obětuje mu kadidlo, jehož si
přeje. Kadidlo jest-dle mínění církve
známkou modlitby, myrrha pak známkou
mrtvení sebe. Tato ctnost zapírání sebe
a mrtvení zlých náklonnosti takřka balsa
muje duši naši &zbavuje nákazy hříchu;
činí z těl našich oběti živé, svaté, jež
zasluhují, aby Bohu nabízeny byly. Tak
napomíná nás sv. Pavel, řka: »Prosím
vás bratří, skrze milosrdenství Boží,
abyste vydávali těla svá v oběť živou,
svatou, Bohu ]ibou, rozumnou službou
svou<. (Rím. 12, 1).

Jděme tedy i my za mudrci do
Betléma & nabízejme Pánu dary své:
zlato lásky čisté a horlivé, kadidlo mo—
dlitby vytrvalé a sebrané, myrrhu sebe
zapíráni ustavičneho a prosme zároveň,
aby ten, jenž mudrcům udělil milost,
i nám ji n'eodepřel, ale srdce zkroušené
nám dal, které jest pokořené vzpomínkou
na nesvornosti bezčetné, srdce svatymi
touhami strávené, jež rádo a mnoho se
modlí, srdce vděčné za všecky milosti, ,
jimiž nás zahrnuje, srdce, které ustavičně
se před Pánem rozply'vá vřely'm díků
činěním. '

A co dal Pán mudrcům za oběti
jejich? Jisty' spisovatel nábožny- pravi:
Za zlato, jež mu obětují, přijímají od
něho moudrost podivuhodnou, která jim
dává vědomost o všech tajemstvích Božích,
je uschopňuje, aby je ijinym vykládati
mohli; za kadidlo dává jim milost mo

\



dlitby, která je všech věcí světských
vzdaluje a s Bohem úzce spojuje; za
myrrhu dává jim Syn Boží známost kříže,
aby poznali cestu utrpení a naplňuje
srdce jejich láskou ke kříži a k utrpením
pro Krista a jeho kříž.

Potěšivše se 'a poručivše se vraceli
se sv. mudrcové do vlasti cestou jinou,
jakož jim byl anděl přikázal. Všude
zvěstovali divy, jež Bůh k vůli nim učinil,
stali se apoštoly Ježíšovi ještě dříve,
nežli veřejně vystoupil a za něho ipod—
stoupili smrt mučednickou. Hleďme, jaké
rychlé to jsou pokroky v lásce a doko
nalosti? Hvězda je vybídla, aby hledali
Messiáše, Písmo sv. udalo jim místo,
kde by ho nalezli; Bůh sám ukázal jim
cestu zpět, poznali lásku Boží aza tuto
dali sami sebe. Ejhle, kam vede věrnost
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milosti prokázaná ochotně, srdnatě i vy- ;

trvale !Radujme se z štěstí těchto sv. mužů,
přejme jim je, ale prosme je také, aby
vyprosili inám takové smýšlení, takové
činy, které jim získali takové blaženosti.
Církev nás vyzývá, abychom dnes prosili
a modlili se za dokonalé poznání Boha
&Syna jeho, poznání, které se na zemi
počíná vírou v nebesích, ale dovršuje
se patřením blaženy'm. Kráčejme tedy
vždycky vytrvale, ochotně za mudrci,
hledejme s nimi Pána a nalezneme ho.
Víra naše vede nás, jako je k němu,
láska spojí nás, jako je s ním nerozlučně
na zemi, aby jednou i nebe jeho přijalo
nás jako je v život blažený. Proto mo—
dleme se dnes s církví sv.; »Dej, o Pane,
milostivě, abychom my, kteří jsme Tebe
již z víry poznali, také až k nazírání
Tvé velebnosti přivedeni byli skrze Krista
Pána našehOx.

VVV

Jím-ie Kadlčdkavd :

Hvězdy.

Znám hvězdy, které nebe zlatí
& první září v mlhy- šer,

znám hvězdy, které srdce schvátí
v červánků září na večer.

Znám hvězdy, které nocí plují,
když denní světlo zhasíná
a pozdě z rána usínají,
když jitro svitat počíná.

., Miluji hvězdy, které třpytí,

miluji hvězdy, jež se tmí,
miluji hvězdy pro“ to žití,

jež ukrývá se'za nimi.

Miluji hvězdy, jež se mění,
neb mohu shlížeti se v nich
a duše bolná oddá se snění

o světech krásných, nadhvězdných.

Joa. Az. Vlastimil-Římský:

Kde je štěstí.

Bohatství mám,
všecky choutky
ukojuji, sytím,
přece stále
hloub & hlouběj
k zoufalství se řítím!

Poctou lidí,
lidským štěstím
slynu v plném lesku:
přece všecko
hořkým smáčím
proudem bolu, stesku

Proč tvé nitro,
milý bratře.
je tak rozhárané?
Tak je duši,
když z ní pouze
nevěry proud vane!
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Jaká dobrodiní přijalo lidstvo od "církve svaté.
(Dokončení)

VI.

„gr “920tvrtým a nejdůležitějším do
\/ brodiním, jímž křesťanství
: svět obdařilo, jest ušlechtilá

proměna lidstva Již první
—)__—_ křesťanskáobecherusalemě

projevila se jako líbezná oása na poušti,
a toto divadlo opakovalo se všude, kam
zavítali křesťanští bohonadšeni věro
zvěstové a byli ochotně přijati.

Otcové a spisovatelé lII aIV. stoleti
mohli se právem. odvolávatí na tuto
ušlechtilou proměnu lidstva skrze víru
křesťanskou, jakožto na božský důkaz
její pravdy.

Křesťanství osvědčilo se solí, jež
uchránila lidstvo od další mravní hniloby
adodala mu chuti ke ctnostnému, bohu—
milému životu., Ukázalo se to nejen
v prvních a následujících dobách, nýbrž
ukazuje se to ustavičně. Jen si čtěme
zprávy missionářů z končin pohanských.
Mezi nejdojemnější zprávy takové patří

, listy, jež svým příbuzným a známým
psával světoznámý apoštol malomocných
na ostrově Molokaji — Tichém oceánu
(severovýchodně od Australie), P. Damian
de Veuster (* 1840, 1—1889). Tak na př
píše r. 1873: Žiju zde s milými malo—
mocnými. Jest na ně šeredná podívaná,
avšak mají duši vykoupenou předrahou
krví našeho Spasitele, jenž ve svém bez
měrnem milosrdenství i malomocných
se ujímal. Nemám sice moci, abych je
uzdravil, jako Pán Ježíš, ale mohu je
alepoň potěšiti úřadem kněžským, jejž
u nich zastávám, a pevné jsem naděje,
že mnozí z nich, zbaveni svatými svá
tostmi malomocenství duše, připočtěni
budou k blahoslavencům nebeským.
Mnoho dobrého mohu vykonati, když
nemocné navštěvuji v příbytcích; při
tom mi ovšem vdechovati odporný otrá
vený vzduch. Chodím dům od domu;
všude plno ubožáků; sotva se vlekou;
ruce inohy mají malomocenstvím roze—
žrány. Pozorně naslouchají slovům spásy,
jež jim mluvím dle jejich chápavostia.

Roku 1874 píše: »Nikterak se ne
stydím vlastníma rukama jako zedník
a tesařlpracovati, když běží o čest a slávu
Boží! Co jsem 10 let missionářem, vy

stavěl jsem každý rok kostel nebo kapli.
Jak si libují, že jsem se doma ve vše
likých ručních pracích vycvičill Nemám
ovšem na ně mnohdy kdy; malomocní
a moje kněžské povinnosti zaberou mi
všechen čas. Bydlím“ sám v malé chatrči.
Ve dne jsem málo doma, večer" se m0
dlívám breviář, studuji a psá'vám listy.<

P. Damian pečuje především o du—
c h o v n í blaho svého stádce, nezapomínal
blaha tělesného. V této příčiněbylo
mnoho, ba všecko napraviti. Nebylo
pitné vody. P. Damian hledal dlouho
na horách, až nalezl krásný, čistýpramen,
jehož voda potom přispěním vlády do
osady vedena. Nebylo žádného pří
bytku. Nelze si věru nic bídnějšiho
pomysliti nad tehdejší chyše malomocných.
Byly malé, nízké, špinavé, vlhké; základu
neměly, stály jen na zemi; byla to jen
chatrné. ohrada, v níž bydlelo mnoho
lidí. Do těchto dusných brlohů vcházel
apoštol křesťanskélásky, tam trávil mnoho
hodin, pomáhaje nemocnýmaumírajicím;
odtud mnohdy sám mrtvoly vynášel &
uctivě je pochovával. Zželelo se mu všeho
toho. Prosil vládu avyprosil nejnutnějšiho
staviva. Za 12 let zbudoval 300 “slušných
domků ve vesnicích Kalavan a Kala
paupe Co se to nazedničil, co se to
natesařil! Těmito domky malomocným

.velice uleveno. Čistota &zdravý vzduch
krotily zuřivost malomocných.

Neméně pečoval náš sluha ;"Páně,
aby měli jeho svěřencis dostatek dobré
potravy... I 0 oděv Sestarala zřídil
sklad, z něhož se každému osadníkovi
do roka dávalo za šest dolarů látky. Vy
stavěv a zařidiv nemocnici, zbudoval
též sirotčinec, a to napřed dívčí,
potom chlapecký. Čtyřicet ubohých sirotků
těšilo se otcmské lásce P. Damianově,
cvičeno v užitečné práci, v příkladném
zaměstnání, dívky zejména v “šití a do
mácím hospodářství.

Jiný skutek milosrdenství, jež svatý
náš kněz horlivě konal, bylo pocho—
vávání mrtvých. Mnohýmalomocny'
zemřel v takové bídě, že nezanechal ani
na rakev. Takovým chuďasům dělal
P. Damian sám rakve, ba ihrob jim
kopal a uctivě je pohřbíval jako druhdy



dobrotivý Tobiáš v zajetí assyrském; za
to žehnal mu Pán. Po čase založil bratr—
stvo pohřební, zřídil & posvětil hřbitov
poblíž kostela.

Touto svou bezměrnou láskou získal
si P. Damian srdce všech; divili se, jak
se jim nezištně obětuje; vážili si jeho
slov, dbalijeho napomínání &poslouchali
jeho rozkazů. Celou kolonií malomocných
zavládl svěží, čilý život náboženský;
bývalí jenom »vyvrhelovéa stali se
vzo ry křesťanskézvedenosti; lidé dříve
třeba klnoucí svému nevylečitelnému &
nakažlivému malomocenství stali se trpěli
vámi beránky a žili spokojeně se svým
dobrým pastýřem,jenž kdyžseknim
před 16 lety všecek zdráv ubíral, dobře
předvídal, že i on malomocenstvím bude
zachvácen. Skonal dne 15. dubna 1889.
Pochován dle svého přání pod stromem,
pod nímž druhdy spával, když připlaviv
se na Molokaj, neměl nikdež ještě při
bytku. Tam odpočívají tělesné ostatky
šlechetného P. Damiana, jejž svět právem
nazvalhrdinou lásky amnohonásobným
způsobem důstojně jej uctil a oslavil.

Tato úvaha o lásce P.
zavdává nám příležitost upozorniti širšími
slovy ještě na obětavou křesťanskou lásku,
nový to předůležitý výsledek křesťanství.

VII.

Neni lásky k Bohu bez lásky
k bližnímu, bez upřímnéobětavosti.
Chtěje Kristus Pán označiti, jak Bůh Otec
miloval lidstvo, označil to jeho oběta
vostí, řka: »Tak Bůh miloval svět,
že Syna svého jednorozeného
dal.“ Této tak potřebné obětavosti svě
domitě si hleděli hned první křesťané
v Jerusalemě, o nichž je tak krásně
zaznamenáno ve Skutcích apoštolských,
že byli všichni takřka jednoho srdce, že
nebylo mezi nimi chuďasa, jelikož zá
možní přinášeli přebytek majetku svého
apoštolům a rukama jejich rozdávali ne
majetným spolubratřím a spolusestrám.

Touž obětavostí proslavila se zbožná
Tabith a v palestinském pobřežnímměstě
Joppe,jež za svou dobročinnosti zmrtvých
vzkříšena!

Jak se dočítáme ve skutcích apoštol
ských: »V JOppe byla jedna učednice
jménem Tabitha. .. Ta byla plna dobrých
skutků a almužen, kteréž činila. Stalo

Damianově'
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se v těch dnech, kdy Petr byl v městě
Lyddě, že roznemohši se umřela. Kte
roužto umyvše, položili na vrchní síň.
Že pak Lydda blízko byla od Joppe,
uslyševše učedníci, že by tam byl Petr,
poslali k němu dva muže, prosíce: Ne
meškej přijíti až k nám. Tedy vstav Petr,
šel s nimi. A když přišel. vedli jej na
horní síň; a obstoupili ho všecky davy,
plačíce a ukazujíce jemu sukně a šaty,
kteréž jim udělila Tabitha. Rozkázav tedy
Petr všechněm vyjití ven, poklekl na
kolena, modlil se a obrátiv se k tělu,
řekl: Tabitho, vstaň! Ona pak otevřela
oči své a uzřevši Petra posadila se. A
podav jí ruky, pozdvihl ji. A povolav
svých (t. j. křesťanův) a dav, ukázal jim
ji živou. I rozhlášeno je to po všem
městě Joppe, & uvěřili mnozí v Pána. a
Skut. ap. 9, 136—43.

Tak přelaskavá, přeštědrá obětavost
prvních křesťanůdala 1 původ jáhn ům,
kteříž schválně byli zvoleni a posvěceni,
aby se starali o podílení chudiny. by nikdo
nebyl vynechán. Čteme opět ve Skutcích
apoštolských: »Dvanácte apoštolů svo
lavše množství učedníků, řekli: ,Nenz'
slušno, abychom my, opouštějíce slovo
Boží (t. j. zameškávajíce kázání), při
sluhovali k stolům (t.j. peč0vali 0 za—
opatřování chudých jídlem). Protož bratří,
vybeřte ze sebe mužů dobré pověsti sedm,
plných Ducha svatého a moudrosti, kteréž
bychom ustanovili nad tou prací, my pak
pílni budeme modlitby a posluhování
slova (t. j. služeb Božích a kázání).'
1 líbila se ta řeč všemu množství, a vy
volili Štěpána, muže plného víry a Ducha
svatého a Filipa a Prochora a Nikanora
a Timona a Parmena a Mikuláše, pří
chozího antiochijskeho. Ty postavili před
obličejem apoštolů a oni modlíce se,
vzkládali na ně ruce.a Skut. ap. 6, 2—6.

A jako bylo v Jerusalemě, tak bylo
tenkrát i v Antiochii, v Ale _;_a jí
ných městech, a zůstávala tam oia dobro
činná láskai v dobách pozdějších. Zvláště
dojemným dokladem toho sv. Jan Al
mužník v Alexandrii.

Bůh připravoval si tohoto šlechetného
muže již časně k činům štědrého milo
srdenství.Když se ubíral jednou do kostela,
potkal chuďasa prabídně oděnéhoa zimou
se třesoucího; ihned svlékl svůj svrchní
šat & daroval mu jej. Avšak prve, než



došel kostela, potkal se ještě se vzne
šeným mužem vkrásném bílém rouchu,
jenž mu podal měšec, řka: »Tu máš,
příteli le Jan přijal vděčnědar; bylo tam
100 zlaťáků. Viděl v tom prst Boží pro
zřetelnosti a uložil si povinností, že bude
štědře a horlivě prokazovati dobrodiní
nuzným spolubližním. A věru prokazoval.
Líbezná vůně této jeho krásné ctnosti
přiměla císaře Heraklia, že jej roku 606
jmenoval patriarchou alexandrijským;
byl to předposlední katolický patriarcha
tohoto přepamátného stolce, na němž
druhdy seděllsv. evangelista Marek, za—
kladatel křesťanské obce alexandrijské.
Ihned dal napsati seznam všech chuďasů
města Alexandrie; napočítáno 7500. Jan
poručil, by se všem dostalo živobytí.
Aby na. vydání takto potřebná hojně
mohl přispěti, přebýval sám v praskrovné
světničce, léhal na slámě, přikrýval se
bídnou přikrývkou. Navštívil ho jednou
vznešený pán; spatřiv chudobu jeho,
daroval mu skvoslnou přikrývku. Světec
dar přijal, nechtěje dárce zarmoutiti,
avšak přikryl se přikrývkou tou jenom
jednu noc; druhý den ji prodal a vý
těžek chudině rozdal. Prodaná přikrývka
dostala se opět do rukou dárcových
&z těchto opět do rukou Janových, od
něhož opět prodána ve prospěch chudiny.
Tak se to opakovalo ještě několikráte.

Sv. Jan zřizoval nemocnice, cho
robince a chudobince. Neméně pečoval
o chrámy. Četnými bludařskými zmatky
a bouřemi stalo se, že zbylo v Alexandrii
jenom 7 katolických chrámů; sv. Janu
podařilo se zvýšiti počet jejich na 70,
jakž bývalo za dřívějších časů. Avšak
jeho láska neobjímala jenom Alexandrii,
nýbrž celý Egypt a jiné ještě země mimo
l<gypt; právem ho přirovnává životopisec
řece Nilu, jež přináší požehnání celé
zemi egyptské. Mnoho poddaných říše
perské uteklo se do Egypta, aby ušli
tamější krutosti. Sv. Jan pokládal je
za své svěřence a staral se o ně; nad
to poslal dva biskupy, jednoho opata
a jiného ještě zbožného muže do Perská,
aby tam vykoupili ubohé zajatce. Když
byl Jerusalem vypleněn od nevěřících,
prospěl tamějším ubožákům penězi,
obilím a jinými potřebnostmi; vzaltě tam
i vypravil egyptské řemeslníky, aby znova
vystavěli pobořené chrámy. V závěti, již
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napsal ve své otčině Amathunté ,na
ostrově Cypru, kdež na své cestě skonal,
napsal: »Jsem sluha Tvůj, dí, Pane, dě—
kuji Ti, že's ho vyslyšel amu propůjčil,
by při jeho smrti nebylo shledáno, leč
jeden zlatý peníz. Když jsem se Tvou
milostí stal biskupem, dostalo se mi
hojně zlata na upotřebení, v další pak
době přibyly nepočetné dary hrdých „lidí;
já však spěchal je dáti Tobě “vchudých;
jim patří i tento můj poslední peníze
Konal tyto divy lásky deset let.

Z horké Alexandrie zaletíme v duchu
do kraje věčného sněhu na horu sv
Bernarda

* *
*

Sv.Bernardz Manthona, nar.923
na zámku Manthoně u města Annecy,
působil mnoho let jako kazatel v bi—'
skupstvích Aostě, Ženevě, 'larantaisse.
Miláně a Novaře a konečně jako generalni
vikář biskupův v Aostě; korunou pak
jeho apoštolské láskyplné činnosti jest
jest jeho světoznámé založení na hoře
sv. Bernarda (r. 962), na horském
to hřbetu, po němž ve výši 2675 m.
vede alpská silnice z Wallisu do Aosty.
Založení ono bylo v 16. století rozšířeno;
obsahuje 2 kláštery a 2 hospice, zvané
Velký a Malý sv.-Bernard; nalézají u nich
zadarmo přístřeší i obsluhu pocestní,
kteří by bez tohoto dobrodiní byli vydáni
největšímu nebezpečenství. Za dřívějších
dob putovalo tudy ročně až 9000 lidí,
nyní kolem 7000. Veleobětavou službu
lásky zdědili po zmíněném sv. Bernardu
řeholní kanovníci sv. Augustina. Denně
procházejí čtyři klášterníci se svými
»bernardskýmix psy celou nebezpečnou
onou cestou; za nebezpečných strží a
bouři sněhových chodí jich ještě více;
hledají umdlených pocestných a vodí je
do hospiců, kdež je jim po tři dny do—
přáno nejlaskavějšího pohostinství; ne
mocní mohou tam zůstati, až se uzdraví.
Bývá přijat kde kdo, kterékoli národnosti.
Příbytek oněch úslužných řeholníků jest
nejvyšší v Evropě, nejenom v kraji věčného
sněhu, nýbrž skoro v kraji věčného ledu.

'Každý z nich ví, že sítím života ukrátí.
Tam není ani trávy, ani keře, tím méně
stromu; věčný sníh a věčná zima. Jakou
to přinášejí oběť z lásky k Bohu a z lásky
k člověku!
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Mohli bychom celé stránky psáti
o heroických činech nejněžnější lásky
k bližnímu, jež vykonaly světice: svatá
Alžběta Durynska, sv. Marketa
Skotská, sv. Kateřina Sienská.
Svět tenkrát žasl vida, co dovedou slabé
ženy. Nemenšího však podivu, nemenší
úcty zasluhují řeholní panny, jež
přijaly sladké jho rad evangelických,
aby pak celý život strávily v nejobtížnější
službě samaritánské, aby se celý život
obíraly skutky tělesného i duševního
milosrdenství, ale vůči lidem, jichž před
tím třeba jaktěživi neviděly, aniž kdy
potom třeba spatří.

Prof. Dr. Hettinger slavné pa
měti, slovutný filosof a apologeta, píše
o řeholních »Sestrách Panny Marie a
sv. Josefax, jež byly schválně založeny
na obsluhu spustlých žen ve věznicích
a káznicích: v Paříži byla jim svěřena
trestnice Sv. Lazara a jedna robotárna.
Onu trestnici Hettinger navštívil a tako
véto vydal svědectví:

»Obraz ze Sv. Lazara, kde zavřeno
bez mála 1300 kajicnic, nevymizel mi
z paměti. Jsou rozděleny ve 3 třídy:
v první jsou, kdož poprvé se tam octly;
v druhé, kdož znova klesly; v třetí ne—
polepšitelné. Klidná mírná řeholnice, jíž
hluboká vážnost zírala s tváře, prováděla
mě z třídy do třídy. Všude totéž za
řízení, týž pořádek, avšak také táž mravní
zuboženost, táž smutná podívaná na duše,
jež se dovedly ve světě zneuctiti. Vešli
jsme do oddělení nemocných: sál _vedle
sálu, lůžko vedle lůžka, bída vedle bídy.
Strávil jsem ve Sv. Lazaru celé odpo
ledne. Navštívil jsem druhdy kartusiány,
kteří se takřka za živa pochovávají do
své přísné odloučenosti ;byl jsem u mnichů
na Sv. Bernardě, kteří přebývají na le
dových, sněhem pokrytých temenech Alp,
čekajíce poutníků, hledajíce jich a otvíra—
jíce jim svůj hostinný asyl; byl jsem
tam a dojala mě hluboce tato jejich svatá
láska; viděl jsem trappísty v jejich
hrubém kajicném hábitě a podivoval
jsem se síle jejich víry avšak co jsem
viděl a slyšel u Sv. Lazara převyšuje
všecku mou dosavadní zkušenost. Byl
jsem dojat až do hlubin srdce a slzy
se mi vyronily, když jsem patřil na tyto
činy sv. heroismu, na tyto divy obětavosti,

Škola-B s. P. 1910.

jíž se zasvětily útlé, slabé ženy, mnohé
z nich stavu urozeného.

Můj celý život jevil se mi ne
užitečným a nicotným proti tomuto po
volání, jež stále a ustavičně vyžaduje
skoro nadlidského sebezapření. Styděl
jsem se až do duše, že jsem kdy třebas
jen minutu mohl se domnívati, že my
katoličtí kněží velice se Bohu obětujemem

Celé stati, celé knihy bylo by psáti
o Milosrdných bratřích, Milosrdných se
strách, konferencích sv. Vincence z Pavla
atd. atd.

A kdo pak dovede v krátkosti vy—
líčiti všecka 'ostatní dobrodiní, jež jsme
přijali od církve svaté? Se svatým evan
geliem a křížem zavítala všude i vzdě
lanost, vedle chrámu stanula škola, se
ctnostmi pěstěny i vědy a všecko umění:
stavitelské, sochařské, malířské, básnické;
lid křesťanský hleděl si poctivě orby,
řemesla a obchodu. Že se dávalo Bohu,
co Božího, dával i Bůh lidem, co lid
ského: blaho a svatou spokojenost.

Kéž tomu tak za našich dnů! Protož
nedej se nikdo másti falešnými proroky,
kteříž mají ústa plná »volnostic, ale
v rukou drží pohotové »pouta<<, jimiž
chtějí zotročiti svedené omámcnce. Našimi
prvními proroky byli svatí bratři Cyrill
a Methoděj; jim a jejich dědictví, svaté
víře, chceme zůstati věrni až do po
sledního vzdechnutí.

»Jasní bratři hvězdy zlatOskroucí,
svatí Cyrille & Methode,
slyšte prosby milionů vroucí,
svittež věčně zbožné vlasti své,

_ bychom z cesty pravě nezbloudili
kterou vámi zjevil nám Bůh milý;
cesta spásy naší Kristus jest,
budiž jemu věčná sláva, čestlc

Fr. Janovský.

ŠE 335 ští

Vrdtíl :

Bdéte a modlĚeiše.
Jelikož náš všechen zemský život
plníčký jest mnohých pokušení,
protož potřebí jest modlíti se
a ve pečlivém vždy trvat: bdění,
abychom snad svoji vlastní vinou
nebyli do něho uvedeni.W

Fr.

[O
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Obrázky z katolických mišsií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

I. Ostrov Timor.

Timor jest největší a nejvýchodnější
z malých Sundajských ostrovů v ln—
dickém oceánu. Na prostoru 30.000 čtve
rečních kilometrů čítá na 500.000 obyv.
Severovýchodní část ostrova náleží Portu
galcům,j ihozápadníHollanďanům; některé
krajiny zachovaly si svou samostatnost.
Vnitřní správa jest však vesměs v rukou
domácích knížat.

Na začátku 17. století přišli na'l'imor
první missionáři z Portugalska a podařilo
se jim získati církvi katolické četné pří
vržence. Když Portugalci r. 1852 část
svého území popustili Hollanďanům, uči
nili tak pod výslovnou podmínkou, že
hollandská vláda o náboženské potřeby
tamějších katolíků bude pečovati. Od
té doby docházel skutečně na ostr0v
jeden z missionářů v sousedních holland- _
ských osadách usazených. _Týž nalézal
na svých apoštolských cestách u domo—
rodců vždy laskavého a vlídného přijetí.
Před několika roky pak usadil se na
Timoru, a sice v Atapupu, malé to vesnici
na západním pobřeží,katolický missionář
P. Hraayvanger trvale. Atapupu jest nej
bližším přístavem pro lodi z Evropy
přicházející a má hollandskou posádku.
Poslyšme, co zmíněný missionář o nové
této katolické missii píše:

Dne 1. srpna dojel jsem s bratrem
Vermenlenem do Atapupu. Kdykoli jsem
v dřívějších letech po své okružní apo
štolské cestě na Timoru domů se vracel,
míval jsem vroucí přání, abych se zde
trvale usaditi mohl. Nyní už jsou všecky
obtíže překonány a my jsme tu založili
první naši missijní stanici.

Dne 4. října dostal jsem s hor, asi
den cesty odtud vzdálených, zprávu, která
mne velkou starostí naplnila. Náš hor—
livý katechista Josef, horalům pod svým
pohanským jménem Atok známý, vzkázal
mi po poslovi, že se nalézá ve smutném
postavení a že se na pobřeží dostaviti
nemůže, aby mne, podle úmluvy na
apoštolské cestě, na hory doprovázel.
Následkem těžkého poranění levé nohy
nemohl ani choditi ani státi, konečně
ani spáti a trpěl prudké bolesti. Noha
byla až po'kolena oteklá a při tom byl
bez pomoci lékařské, ano, neměl ani
potřebné potravy. A posel doložil, že je
jako kostra vyzáblý. Ze všeho jsem
poznal, že stav nemocného je povážlivý;
avšak co jsem měl dělati? Rád bych
jej byl navštívil, ale okolnosti mi toho
nedovolovaly. \A přece na životě jeho
tolik záleželo, nejen pro jeho ženu a tři
nedospělé dítky, Marii,Aloise a Stanislava,
ale i pro naši mladou missii. Co dobrák
Josef pro naši stanici na Timoru učinil,



ví toliko Bůh, a po lidsku řečeno je až
dosud pro příznivý vývin nového díla
“nevyhnutelně potřebný. To ví božsky'
Spasitel také a lépe nežli ty — myslil
jsem si — důvěřuj jenom zase jeho nej
světějšímu Srdci, které ti již tolik důkazů
své lásky jmenovitě k tomuto ubohému
horskému lidu podalo. Poslal jsem tedy
nemocnému něco na přilepšenou a ježto
umi čistí a psáti, umění, které mezi
domoroci velmi“ řídké jest, přiložil jsem
psaní, ve kterém jsem ho těšil a jemu
naléhavě na srdce vložil, aby mi ihned
oznámil, kdyby snad nemoc se zhoršila.

Tak visely zatím krásné plány,
které jsem byl pro nejbližší budoucnost
si v duchu sosnoval ajcjichžto provedení
na vy'pomociJosefovězáleželo, vevzduchu.
Následujícího dne začali jsme devítidenní
pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Páně
ajá jsem zároveň učinil slib, že, jestliže
Josef před 15. listopadem se uzdraví
a bude moci sejíti s hor na pobřeží,
tuto událost oznámím všem známějším
katolickým novinám. Byla to sice po
někud velká smělost, nejsvětějšímu Srdci
ustanoviti lhůtu, ale já jsem se domníval,
že si to k vůli Josefovi ve prospěch naši
missie mohu dovolití, ježto onen i tato
jsou božského Srdce horlivy'mi ctiteli.
Devítidenní pobožnost konala se s ne
obyčejnou horlivostí, neboť naši křesťané
ctí Josefa jako svého otce. A hle, ne
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modlili jsme se, nedůvěřovali jsme na—-,
darmo. Dobrym znamením už bylo, že
od Josefa nepřišlo žádné vzkázáni A nejen „
to, 11. listopadu, tedy ještě čtyři dní
před uplynutím lhůty sestupuje náš dobry'
Josef 3 hor a přináší nám zprávu o svém
uzdravení. Jaká to radost, jak radostné
to shledání! Dva dni později, na svátek
sv. Stanislava, sloužil jsem mši sv. na
poděkování za obdrženou milost a zá
roveň na počest nejsvětějšího Srdce
Ježíšova a Josef přijal při ní na ty'ž
úmysl sv. přijímání.

Nyní stavíme nový kostel, první to
na ostrově. Bude zasvěcen nejsvětějšímu
Srdci Páně, jednak na poděkování jemu
za dobrodiní nám již prokázaná, jednak,
abychom si i budoucně ochranu jeho
„zajistili. Tato ochrana jest m-issionáři
nevyhnutelně potřebná, aby vždy jisty'm
krokem kráčel na cestě k cíli vedoucí a na
téže cestě dovedl vésti iduše sobě svěřené.

II. Hladomor
(Obrázek z Číny).

V čínské provincii Hupe, nížině to
vysokými horami obklíčené, žije na pro
stranství 3.310čtverečních mil na 39 mil.
lidí. Rakousko je asi třikrát větší a přece
žije zde toliko něco. přes 4-0 milionů
obyvatelů V Číně vůbec, zvláště na ro—
vinách a při ústí velkych řek počítá se
30 tisíc, duši na jednu čtvereční míli,
však i v krajinách nejlidnatějších sotva
10 tisíc. Z toho ovšem následuje, že pro
tolik lidí ani nejtučnější & co nejlépe
obdělávaná půda s dostatek nerodí. Proto
není divu, že i za obyčejny'ch okolností
četná chudina se stravou i ošklivou se

_spokojuje. Dostaví-li se však neúroda,
nebo zničí-li živelní pohromy sklizeň,
nastává pak hladomor, o kterém my,
Evropané, nemáme potuchy. Takovy'm
hladomorem byly předlonského roku po
stiženy některé kraje provincie svrchu
zmíněné, kde právě působí zdárně mis
sionáři z řádu Františkánů. Jeden z nich,
P. Quirin, líčí tamější poměry v listě,
který byl napsán začátkem rodu přede
šlého & z něhož toto vyjímáme:

V severozápadním Hupe začíná zase
hladomor. V missii jenoho z mých spolu
bratří, která odtud několik dní cesty
vzdálena jest, mnozí pohané i někteří
křesťané umřeli hladem. Většina oby
vatelů tohoto nešťastného kraje stěhuje
se do sousední provincie Sensi, která
však sama před třemi roky hladomorem
krutě postižena byla. Nicméně byly tam
od toho času žně celkem dobré. Záštupy
hladomorny'ch ubírají se po cestách do
řečené provincie a pohled na ně je srdce—
rvoucí. Celé rodiny táhnou, aby hrozné
smrti ušly, i 160 hodin pěšky. Jejich
hubené údy jsou pokryty vředy, které
pod špinavy'mi cáry sotva mohou ukrytí.
Bohužel jsou tito nešťastníci většinou
pohané. Jsou sice mezi nimi také křesťané,
ale takoví, jejichžto pevnou vůli dlouho
trvající utrpení bylo ochromilo kteří,
ježto i křesťanská láska není sĚWaF—Ty
jim osud jejich ulehčila, na svou víru
a na vše, co jim víra na věčnosti slibuje,
zapomínají. Tak putují mužové, ženy,
děti a starci vstříc neznámému osudu a ne
vědí ráno, zda večer najdou kousek
chleba, aby hlad svůj utišili.

2.



Zvláště jedna z těchto smutných
tlup naplnila mne zármutkem. Otec nesl
v nůši trochu bídného domácího nářadí
a vedl za ruku malého chlapce. Na tváři
chlapcově nebylo ani potuchy o zdravé
svěžesti, kterou vídáme na dětech v tomto
stáří-. Svým svraštělým čelem, vpadlými
tvářemi a holí, která jeho kroky pod
porovala, činil dojem vyžilého starce.
Otec byl méně vysílen nežli syn; za ním
šly ještě dvě jiné děti, zbědačené a skoro
nahé, větší asi 12 let, menší asi 5 let
staré, Obě plakaly, neboťjejich síly byly
u kon ce; mladší se sotva drželo na nohou
a starší nemělo tolik síly, aby ho neslo.
Na konci šly dvě ženy, zbědované to
postavy, podle všeho matka a babička
rodiny. Ježto Číňankám už od mládí se
nohy znetvo'řují, můžete si mysliti, co
ubohé zkusily, any hladem zmořeny a zi
mou se třesouce celé týhodny po kame
nitých horských cestách se v]áčely.Pohled
na ubohé ženy byl však také žalostný.
Na zádech mladší z nich viselo, podepřeno
jsouc opaskem, malé plačící stvoření.
Druhá žena, babička, byla slepá. Křečovitě
svírala zvadlou rukou bambusovou hůl,
o kterou se opírala; druhou rukou spo—
léhala na rámě své dcery. na které takořka
bída tří pokolení zároveň jako trojná—
sobné břemeno spočívala.

Nedávno, když jsem byl v jedné
ze sousedních osad na missii, viděl jsem
dlouhý průvod pohanských rodin, které
rovně do Sensi se ubíraly. V těchto
smutných časech jsou politování hodná
zvláště novorozená děvčata v pohanských
rodinách, ježto často vlastní matky je
prodávají, leckomu darují, ležeti nechá
vají anebo i usmrcují. Během tohoto
roku byl jsem tak šťasten, že jsem mnoho
těchto ubohých bytostí nalezl a zachránil.
Z těchto je dosud 26 na živé; ostatní
odešly do nebe, aby uprostřed sborů
andělských na tuto pozemskou bídu
zapomněli.

])ejž Bůh, aby šlechetní křesťané
v Evropě našich těžce-zkoušených sou
vérců zde v Číně tu a tam byli pamětlivi,
kteří nedostatkem chleba umírají, a ne
méně iubohých pohanů, jejíchžto duše,
ač předrahou krvi Spasitclovou vykou
peny, hynou, ježto jim žádné almužny.
dati nemůžeme.
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III. Malý katecheta.

Jeden z větších ostrovů Tichého
oceánu, slove Nová Britanie &stojí pod
protektorátem anglickým. Domorodci na
zývají se Kanáky. Před delším časem
usadili se na ostrově francozští missionáři.
Byli od domorodců vlídně přijati, postavili
si kapli a skrovné obydlí a jali se záhy
konati skutky tělesného i duchovního
milosrdenství. Příležitosti k tomu měli
s dostatek. ježto mezi Kanáky byly roz—
šířeny rozličné choroby, P. Navarre,
představený missie, zmiňuje se jmenovitě
o bolestných ranách na nohou, které se
často vyskytují, a které“ zanedbány &
prachem ašpínou znečistěnybyvše, anebo
i koupáním v solnaté vodě mořské ne
bezpečnými se stávají. Mimo to trpí
domorodcinezřídkareumatismem,zimnicí,
kterou »malapuga t. j. »horkouc nazývají
a jakousi nemocí kožní, která se podobá
malomocenství . Missionáři jsou proto toho—
mínění, že by zřízení nemocnice nejen
bylo užitečno, ale i hlásání sv. evangelia
prospěšno. Co se týče missijního díla
samého, lze z této zprávy P. Navarre-ho
seznati způsob, jakým se vyučování musí
udíleti, aby bylo úspěšno.

»Přcd několika dny ukázal jsem
dětem několik náboženských obrazů. Talet,
chytrý to chlapec o 12 letech, byl pří
tomen. Když na jednom z obrazů spatřil
okřídleného mladíka, ptal se mne, co to.
znamená. Pravil jsem mu, že je to anděl.
Pojem neviditelné duchovní bytosti nebyl
malému Kanákovi nesrozumitelný, neboť
krajané věří ve zlého ducha, kterého
ytambarana nazývají. Tambaran je jim
příčinou všeho zla: když někdo umře,
oloupil ho o život tambaran; jestliže
nějaký zjev přírodní je polekal, způsobil
to tambaran. Tato bytost nemá těla a
není tudíž tak nesnadno,_vštípiti domo—
rodcům Boha, jenž také duch jest. Vy—
světlil jsem tedy malému Taletovi, co
je duch dobrý proti duchu zlému.

O několik dní později shromáždil
se okolo mne velký zástup děti a mezi
nimi byl také Talct. Ichtěl jsem jim
vysvětliti, co je anděl strážný. Když to
Talet zpozoroval, hlásil se pln radosti,
že to ví. Svolil jsem, aby to dětem sám
vyložil. Talet vzal jedno z dítek za ruku,
vedl ho, jakoby byl jeho andělem strážným



a při tom na vysvětlenou mluvil, řka:
»Náš anděl strážný “kráčívedle nás, jako
já nyní. Jestliže na cestě leží kus dřeva
nebo kámen, o který bychom se mohli
poraniti, upozorní nás.“ Při těch slovech
strčil jemně do dítka, které vedl a ukázal
na kámen na cestě ležící. »Jestliže přijde
had a chce mne uštknouti, zažene ho.“
Při tom učinil posuněk, jakoby skutečně
hada odháněl. Anděl strážný, pokračoval,
stojí u mne když spím, a to řka položil
hlavu na rameno. Když přijde tambaran
& mnč chce ublížití, anebo život mně
ukrásti, dá mu políček a řekne: klid se!
Při tom klepnul dítko po tváří a vystrčil
ho ze dveří.

Tak skončil Talet svou přednášku

národnímu vyučování svého malého kate—
chisty co vytýkati. Jeho vysvětlení bylo
tak srozumitelné, a mělo takový účinek,
že bych já toho nebyl lépe dovedl.
Děkoval jsem proto Bohu, že malému
Kanákovi propůjčil takovou chápavost
a neméně iza pozornOst, se kterou dčti
poučení sveho druha sledovali.<

Bohužel došla nedávno do Evropy
zpráva, že obydlí'missionářů na Nové
Britanii ajejich kaple byly zničeny po
žárem. Byla to pro ně ovšem krutá rána,
ale poslední zprávy odtud zní zase pří
znivěji. Za pomoci a přispění šlechetných
dobrodinců staví se oboje zase, ano
hodlají za krátko dáti se i do stavby
nemocnice, pro missii tamější tak velice

a já jsem věru neměl tomuto prosto- i potřebné.

VVV

A. Ill. Kadlčdkovd :

Klekání.

Tichým polem zvony znějí
svatým klidem večerním,
Matce Boží »ZdrávaSa pějí
chorálem tak úchvatným.

S hlasem zvonů k nebes výši

posílám též obraz svůj,
Matko Boží, sejmi tíži,
v bolech mých mne posiluj!

Buď mi Matkou milosrdnou,

buď mi stálou oporou,
& Svou láskou nekonečnou
oblaž duši znavenou.

Veď mne stezkou mého žití

tam, kde sídlo svoje máš,

by má. duše mohla dlíti
tam, kde věčně přebýváš.

Večer.

Den kráčí přes hor temena,
v ně zlaté písmo ryje.
že večer rozpojal ramena
a v šero zemi kryje.

Svou dráhu kreslí měsíček,
paprsky na zem lije
& na tisíce hvězdiček

se k němu blíže vije.

A od hor šumí vítru chlad

a v ňadru srdce bije,
že tak, jak krásný den v noc pad,

tak duše lidská žije. %

A noc již všecko uspává,
jen bolest v srdci ryje
a bol ten spát nám nedává,
jen modlitba jej smyje.



Nynější katolický chrám sv. apoštolů Petra a Pavla
v Moskvě,

stojící ve střední části města v tak zvaném Miljutinském pereulku (uličce), vystavěn
roku 1845 z darův a sbírek farníků, v jichž čele stál obětavý katolický Armen
Agapit Elarov, hlavní dobrodinec kostela. Vysvěcen byl chrám roku 1848 mobylevským
sufragánem, pozdějším arcibiskupem a všeruským katolickým metropolitou Ignácem
Holowiůskim, jedním z nejvýtečnějších zdejších arcipastýřů (i“ "]./19. října 1855),
o čemž svědčí nápis na mramorové desce v presbyteriu. Prvním farářem (proboszczem)
byl učený bernardin Telesfor Grzegorzewski, po jehož smrti správa kostela i fary
odevzdána duchovenstva světskému, z jehož kruhů prvním farářem a spolu děkanem
moskevského dekanátu, zahrnujícího celou gubernii moskevskou a rjazanskou, byl Apolinář
Dowgiatto, napotomní děkan mohylevské kapitoly a protonotář apoštolský. Chrám vystavěn
ve slohu gothickém se světlou osmihrannou kopulí uprostřed. má tři lodě a pět oltářů:
hlavní sv. apoštolů Petra a Pavla s pozlaceným baldachýnem, dva boční Nanebevzetí
Panny Marie (altare privilegiatum)'a sv. Emilie a ve dvou kaplích pod kůrem sv. Maří
Magdaleny a sv. Šebastiana. “Kromě nich jest v levé sakristii pěkný ze dřeva vyřezaný
oltář Matky Boží Ostrobromské. Zevní pilíře zdobí 12 gothických vížek. Schází však
zvonice, jelikož kostel nemá věží a pět nevelkých zvonů zavěšeno na nevelkém, plechovou
stříškou krytém lešení Ve dvoře. Nynější katolická obec čítá kolem 30 tisíc farníků,
hlavně Poláků, pak Němců, Litvinů, Lotyšů, Vlachů, Slovákův a Čechů, těchto asi tisíc.
Správu této rozsáhlé a mnoholišné obce vede děkan s třemi kaplany. zvanými zde
vikaristani (wikariusze). Hlavním pramenem k vydržování kostela a při něm se nacházející
školy a chudobince jsou částečně důchody z farních budov, hlavně však úroky z nadačních
jistin a chrámové sbírky. Správa kostelního jmění svěřena čtyřem starostům čili syndikům,
tvořícím s děkanem jako předsedou kostelní radu. Starosty volí osadníci z osob navržených
děkanem vždy na tři roky. '

m
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Život křesťanů v prvnich'třech stoletích.?
Píše člen představenstva diecesního konviktu v Mladé Boleslavi (Č. d.)

Kajícníci.

říklady všeho druhu dokázaly
nám, jak svatý, krásný život
první křesťané mezi sebou vedli

a jak oprávněno bylo jméno xsvatýcha,
které si již od časů apoštolských dávali.
Přes to však nebyli první křesťanéžádnými
anděly, kteří nemohou hřešiti, nýbrž lidmi,
stvořenými z prachu a země, podrobenými
lidským slabostem a chybám, jsouce nad
to ještě obklopení neřestným příkladem
pohanů, mezi nimiž žili. Proto nesmíme
se diviti, byli-lí i mezi nimi mnozí, u nichž
duch sice (volný) ochotný, ale tělo slabé
bylo, dopouštěno—lí se i v oněch dobách
živé víry a účinné lásky hříchů a hrubých
přestupkův.

Svatá církev však hned s počátku
činila rozdíl mezi hříchy páchanýmí ze
slabosti anebo lehkomyslnosti a mezi
hříchy, jež dávaly veřejné pohoršení.2)
Ony musily v tajném soudu sv. zpovědi
by'ti napravený, tyto veřejným pokáním
usmíření. Představení církve, duchem
Božím vedeni, dovedli se zbloudilými
ovečkami přísně a mírně zacházeti, chtě
jíce zbloudilé jak na pravou cestu pří—
vésti, tak i ostatní, kteří ještě nepoklesli,
před pádem varovali. Tak vytvořil se již
v nejstarších dobách, bajiž v době apo
štolské, zvláštní způsob zacházení s veřej
nými hříšníky, jenž vrůzných krajinách
&v různých dobách různě byl prováděn,
jejž však v mírnější formě nejlépe z na—
řízení sv. papeže Kalixta poznatimůžeme.

V tehdejší době byli někteří přespříliš
přísní mužové, kteří v převrácené horli
vosti těm, kteří po křtu oněmi těžkými
hříchy duševně takořka mrtvi byli, návrat
k milosti a životu zapovídali. Kdož tedy
v dobách pronásledování víru zapřeli,
tí nesměli, tak učili a tak tomu chtěli,
nikdy více do církve a do společnosti
věřících býti přijati; mnozí biskupové
v Africe odepřeli cizoložníku jednou pro

1)Předešlé viz v roli. »Školy B. S.P.c 1909.
a) K veřejným hříchům počítáno: odpadnutí

od viry, vražda &hrubé provinění se proti častému
přikázání.

vždy opětné přijetí, ba žádali alespoň
v jistých případech, kdy blaho celku toho
vyžadovati se zdálo, by i na smrtelném
lůžku rozhřešení bylo odepřeno. Ovšem
byla tato přílišná přísnost vyvolána tako
vými hříšníky, kteří přes to, že velikého
pohoršení byli příčinou, opětného přijetí
bez veřejného pokání se dožadovali, svou
drzou neurvalostí nové pokoršení způso
bujíce. Střední cestou se moudře ubirajíc,
zmírnila za papeže Kallixta tresty; než
o tem, jak příšně si i jestě nyní s padlými
počin—ano,poučuje nás nařízení, aby cizo—
ložníku a každému, kdož se jednoho
z oněch těžkých hříchů dopustil, nej—
dříve víceleté tuhé pokání bylo uloženo,
jež ho vylučovalo z jakékoliv účasti na
bohoslužbě. Když doba pokání uplynula.
byl přiveden do chrámu, kde mu na hlavu
popel sypán a kající pás opasán byl;
pak musil se po pořádku předpřítomnými
na kolena vrhnouti a jejich nohy líbáti,
prose za odpuštění daného pohoršení a
za opětné přijetí do církve. Jaký odpor
však staří křesťané měli proti smrtelným
hříchům, vidíme z toho, že papež Kallíxt
na mnohých místech dal namalovati obraz

' dobrého pastýře, chtěje napomenouti vě
řící k mírnosti a shovívavosti vůči po
kleslým. A jak vysoce cenila stará církev
bezúhonnost panenské čistoty, vidíme
z usnesení jistého sněmu církevního, dle
něhož Bohu zasvěcená panna“poklesnuvši
po celý svůj život pokání činiti musila
a teprve na smrtelném lůž" “kiksvatému
přijímání opět připuštěna byla. Duchovní
však, kteří se těžce proti šestému při—
kázání prohřešíli, neměli pro pohoršení,
jež dali, ani na smrtelném lůžku opět
ného smíření s církví dojíti; byli pone
cháni milosrdenství Božímu. Návrat ka
jícníků dál se obyčejně v předvečer
Velkého pátku, a proto nazýval se zelený
čtvrtek ještě i v pozdější době dnem
odpuštění a rozhřešení.

Hřích nejčastěji se vyskytující byl
hřích zapření víry v dobách pronásle—
dování. Tu byli mnozi, kteří dlouho
statečně a neohroženě odolávali, konečně
však, dle slov sv. Cypriana, »když zu
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řivost nemilosrdného soudce znova vy
pukla &Ikdyž jemu již vysílenému brzy
důtky tělo drásaly, brzy háky trhaly,
brzy plameny pražily, nevyslovny'm bo
lestem podléhajíce bohům obětovalia.
Takovy vzbuzoval soúcit; »nikoli duše,
ale tělo ochablo v bolestecha. Daleko
větší bylo provinění těch, kteří dobro
volně na forum běželi, »již před bitvou
poraženi a bez boje k zemi povalenic.
Nejtěžší však bylo provinění, pak-li se
manželé, Sourozenci, přátelé vespolek
k odpadu vybízeli, aneb když rodiče své
dítky k oltářům bohů vedli. Mnozí si
také opatřili podplacením úřední listinu,
jakoby oběť vykonali, chtějíce byti soud
cem ušetřeni.

Dle stupně viny byl přirozeně i trest
rozdílny'. Oněm, kteří se na mučidlech
slabými prokázali, ukládána nejnižší míra
trestu, totiž tříleté pokání. Nicméně však
vyslovuje sv. Cyprian přání, aby, blíží-li
se nové pronásledování, ihned do církve
přijati a ku svatému přijímání připuštěni
byli, by nebyli zbaveni toho, co jim
v'novém boji právě síly a statečnosti
dodati musí. Ohledně těchto přijímala"
také církev ráda přímluvy vyznavačů
v žalářích a připouštělaje na jejich
zprostředkování ku společnosti církevní.
Pravidelně pak osvědčovali se tito hod—
nymi prokázané milosti a dějiny mu
čedníků vykazují nemalý počet těch, kteří
»zahozené zbraně opět se chepilic, a nyní
i v nejhroznějších mukách statečny'mi
a až do posledního dechu nezlomnymi
zůstali. Vůči ostatním postupovala církev
v podstatě přísněji; pokání bylo delší,

trvajíc obyčej-něaž do konce života, kdy
kajícníkům pak na smrtelném lůžku
rozhřešení uděleno a svaté přijímání
uděleno bylo. '

Podlehl-li některy' křesťan soudci
předvedeny již před mučením anebo hned“
po prvním mučeni »slabosti těla, na—
plňovalo to srdce věřících nevyslovnym
bolem; mučednicka akta opět a opět
vypravují, jak spolubratři v zástupu lidu
stoj ícivyznavače jižjiž kolisajícího zname
ními ku statečnosti nadchnouti se snažili.
Zpozoroval-li to soudce, byli i oni za
tčeni a k oběti vyzváni, .dosáhnuvše zá
roveň s nimi palmy mučednické. Kdo
jakýmkoli způsobem víru zapřel, obětního
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masa požíval, aneb před sochou boha
kadidla na uhlí nasypal, ten považován
byl věřícími za ubohého nešťastníka, za
větev uťatou od stromu života, za od
umřely a odvrženy úd těla církve. S jakou
bolestí však _věrnédítky církve na takový
odpad pohlíželi, o tom poučuje“ nás list,
jenž se nám u církevního dějepisce
Eusebia zachoval. »Zapřísáhám Tě.: píše
Calerinus Lucianovi, bys vyplnil mé přání
a sdílel můj bol nad' smrtí mé sestry,
jež v tomto pronásledování od Krista
odpadla. Neboť obětovala & Krista za
přela: o věci není bohužel žádné pochyb
nosti. Žalostí nad tím ztrávil jsem radostné
dny velkonoční slavnosti, dnem i nocí
lkaje, v kajícím rouchu a popeli, v hojných
slzách, a neustanu lkáti, dokud Ty a
k vůli Tobě svatí, kteří koruny mučednické
dosáhli, jí nevyprosíte z milosti Pána
našeho Ježíše Krista odpuštění jejího pádu.
Vzpomínám Tvé byvale lásky, s jakou
jsi se všemi odpadnutí našich sester, jež
znáš, totiž Nuonerie a Kandidy, litoval.
Vždyť jsme jejich bratří a musíme jejich
hříchy usmířiti.<< '

Jak se však církev radovala, když
zbloudilá ovečka do stádce se opět na—
vrátila a s Bohem smířena 5 tohoto světa
se odebrala, otom poučuje nás příklad
Serapionův, o_němž svaty biskup Dionysius
z Alexandrie ve zvláštním dopisu biskupu
Fabiovi v Antiochii tuto zprávu podává:
»V tomto městě žíl stařec, jménem Se
rapion, jenž svého dřívějšího života ničím
se neprovinil, za pronásledování však
klesl. Častokráte marně prosil o opětné
přijetí do církve. Tu padl do smrtelné
nemoci; i posl'al nyni svého vnuka pro
jistého kněze, by z jeho rukou rozhřešení

"dosáhl. Byla již noc, když hoch ku knězi
přišel. Tento sám však ležel nemocen.
Ježto jsem však vydal nařízení, by od
padlíkům na smrtelném lůžku, zvláště
když již dříve za opětné přijetí prosili,
rozhřešení uděleno bylo, by v blažené
naději s tímto životem rozloučiti se mohli,
dal kněz hochu malou částečku nejsv.
svátosti s rozkazem, by ji ve vodě na
močil“ a tak nemocnému do úst vložil.
Sotva že byl umírající s dojemnou touhou
a radostí nejsvětější svátost přijal, vy
pustil ducha. Tak dlouho,< končí dopis,
»prodloužil mu Bůh, s ohledem na jeho
dřívější zbožny' život, jeho dny, by s církví,



smířen s tímto světem rozloučití se
mohl.1)

O zvláštní otcovské péči o pokleslé
podává nám svědectví nápis, jejž papež
Damasus na hrobě papeže Eusebia v ka
takombách svatého Kallixta vyrytí dal.
Svaty' Eusebius, jejž církev uctívá jako
mučedníka, zemřel r. 310 ve vyhnanství
na Sicílii, kamž ho tyran Maxentius vy
pověděl; po pádu tyrana byly kosti jeho
do Ríma převezeny a ve vlastní, bohatě
vyzdobené kapli v oněch katakombách
pohřbeny. O bližší příčině papežova vy
hnanství mlčí všickni staří dějepiscové;
pouze z onoho nápisu Damasova můžeme
o tom čerpati zprávu. V předchozím
pronásledování za Díokletiana odpadli
ív Římě mnozí od církve, zapřevše Krista.
Když církvi pokoj navrácen, žádali titéž
o opětné přijetí a sice ihned a bez přede
psaného dlouhého a přísného pokání.
V čelo postavil se jakysi Heraklius, jenž
nikoli na mučidlech, nýbrž ,v pokoji“Krista
zapřel. Papež Eusebius neodpřel jim
přijetí, ha v otcovské shovívavosti zmírnil
dávné tresty. naléhal však přece na to,
aby padlí své kajícné smy'šlení i veřejny'm
pokáním najevo dali. Heraklius však
a jeho stoupenci zašli tak daleko, že
násilím se do církevních obřadů vtíralí,
ba až ke krveprolití pokročilí. Tyran
Maxentius nepotrestal však snad jen
rušitele pořádku, jenž domácí právo vě
řícíchzlovolnou rukou porušil,nybrž'chopil
se ve svém zášti proti křesťanům této
příležitosti, by papeže Eusebia na Sicílii
do vyhnanství poslal, kdež brzo na to
jakožto oběť svého povolání útrapám
podlehl.

Chceme uvésti z mnohých příkladů
pokání a návratu velky'ch hříšníků pouze
jediný, jejž legenda následovně líčí:

K sv. biskupu Paulinovi přišel kdysi
chudobny' muž, prose o almužnu. Biskup
zpozoroval, že ubožák má uschlou ruku;
ítázal se ho útrpně, odkud to? Žebrák
ohlédnuv se dříve opatrně, zda nikdo
nenaslouchá, učinil pak následující vy
znání: »Tobějedinému, jakožto biskupu,

') Zpráva tato jest i v mnohém jiném ohledu
poučná. Vidíme z ní, že v Alexandrii část.konsekro
vaného chleba po mši sv. byla uschovávána; že
v čas nouze i lalkové nejsv. svátost rozdíleti mohli,
byli-li knězem k tomu splnomocněni; že rozhřešení
&přijetí do církve svého vnějšího výrazu docházelo
v udělení dosud odepíraného Svatého přjiímání.
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mohu svěříti své hrozné tajemství. Již
v útlém svém mládí byl jsem neposlušen
své dobré matky a promrhal jsem pusty'm
životem svůj majetek. Když mi však
svého posledního haléře dáti nechtěla,
pustil jsem se s ní do hádky a ďábel
skym hněvem uchvácen, zabil jsem ji
touto, nyní uschlon rukou. Stalo se to
v noci před zeleným čtvrtkem, a ráno
odvážil jsem se přistoupiti ku stolu Páně.
Sotva že jsem však svatou hostíí na tuto
dlaň přijal, zmrtvěla mi ruka a počala
za hroznych bolestí usy'cháti. Vykřiknu-v
hlasitě, odkvapil jsem, a nyní již po léta
nosím ssebou tuto ruku jakožto trest
s nebela

Biskup naslouchal útrpně. »Čiň po—
kánía, pravil, hřích tvůj bude ti odpuštěn
a i tvoje ruka opět obživneía Žebrák
prohlásil, že jest ochoten podrobítí se
jakémukoliv, i sebe přísnějšímu pokání.
Paulín uložil mu pokání sedmi leta poslal
ho k jáhnovi, jenž měl dozor nad kajícníky.

Určitého dne objevil se žebrák,
v drsny kající šat oděn, bos v kostele.
Biskup nasypal popele na jeho hlavu
a vykázal ho pak z kostela se slovy:
»Pro své hříchy a zločiny jsi vyhnán
z domu Božího, jako Adam pro svůj
přestupek vyvržen byl z ráje.<< Kajícník
vstoupil tímto do první třídy kajících,
jež sluli »plačícíc (flentes). Musil vně
dveří chrámovy'ch státi. uschlou ruku
věřícím, na služby Boží přicházejícím
ukazovati, příčinu tohoto trestu vyznávati
a se slzami v očích za jejich přímluvu
prositi. Byl to, ' ytrest; vyznáníjeho
těžké viny v_v 10 u věřících velíky'
hnus a zp *'sobílo mu velké zahan- _
bení; mimo to musil ještě státi přede
dveřmi chrámovymí, kdež vlivům drsného
a bouřlivého počasí na pospas byl vydán.
Žebrák podrobil se ochotně tomuto pří—
snému. veřejnému pokání, jež v první
třídě tři roky trvalo. Ježto se pak po
tuto dobu příkladně choval, byl přijat
do druhé třídy kajícníků, do třídy »sly
šícíchx (audientes): směl do domu Božího
s věřícími vstupovati, stoje v nejzazší
části chrámu zpěvu žalmů se súčastniti
& kázání poslouchati (odtud »slyšícía);
po kázání na vyzvání jáhnovo musil se
s katechumeny vzdálíti; stále ještě byl
na roveň postaven pohanům anebo ne
věřícím, kteří z veřejných modliteb byli



vyloučeni. To bolelo velice našeho ubo
hého kajícníka, a ježto projevoval hlu
bokou lítost a skroušenost, byl již po
dvou letechl) do třetí třídy přijat, do
třídy »ležícícha (substrati).

Kajícníku s uschlou rukou bylo to
dnem radosti, když směl po kázání
uprostřed chrámu na zemi se vrhnouti,
v hojných slzách svou těžkou vinu vy—
znati a za odpuštění prosíti. Biskup
s veškerým duchovenstvem sestoupil od
oltáře a vrhl se rovněž na zemi, na znamení
své truchlivosti nad poblouzením tohoto
člověka. Mezi tím modlila se celá obec

.za nešťastného hříšníka. Konečně povstal
biskup, vztáhl nad ním ruku a udělil
mu požehnání; pak pozvedl ho rukou
jako milující otec a napomenuv ho
k horlivému konání domácích kajících
skutků (půst při chlebě a vodě, obsluha
nemocných, bdění a p.) propustil jej.
Tento dojímavý úkon opakoval se ještě
často při nedělní veřejné bohoslužbě
během třílet; neboť tak dlouho musil
kajícnik v této předposlední, avšak nej
obtížnější třídě stráviti.

Konečně směl postoupiti do čtvrté
třídy, do třídy »stojícícha (consistentes).

, jak toužil žebrák po tomto okamžiku!
Směl odložiti kající roucho, směl jako
ostatní věřící býti přítomen mši svaté;
pouze mu nebylo dovoleno ještě obětovati
a ke stolu Páně přistoupiti. Brzy však
i tohoto štěstí měl se státi účastným!

Věřící byli dlouhým, přísným po— _
káním a příkladny'm chováním žebráka
s uschlou rukou tak dojati, že prosili
biskupa, by mu čas zkrátil a horlivého
kajícníka opět do Společenství cirkve
přijal. A sv. Paulín rád vyhověl jejich
prosbě.

Na zelený čtvrtek, ve který kdysi
matkovraždy a nehodným přijímáním
svatokrádeže se dopustil, na zelený čtvrtek
měl veřejně rozhřešen a pak o následující
velikonoční slavnosti k svatému přijímání
připuštěn býti. Tento den byl radostnou
slavností pro kajícníka a věřící obec.
Slzy nejhlubšího pohnutí třpytily se v očích
přítomných, když svatý biskup Paulín
slavné rozhřešení udělil ajemu pak svaté
přijímání podal. A hle, sotvaže kajícník
s horoucí zbožnosti tělo Páně přijal, rozlilo

7) Obyčejně musili kajienici v této třídě
tak dlouho zůstati, jako v prvé.
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se opět teplo, život a síla jeho tak dlouho
uschlou rukou, jež, jak sv. biskup před—
pověděl, opět úplného zdraví nabyla!
Tak Splnil Pán slova 50. žalmu, kde
se praví: »Srdcem pokorným a zkrou
šeným, Bože, nepohrdneš“

Podobně jednáno se všemi kajícníky,
pouze u nemocných činěna výjimka.

Veliký vliv na trvání uloženého po
kání měli dle svědectví Tertullianova
i svatí mučedníci a vyznavači; rozumi
se samo sebou, že ti, kteří Kristu svědectví
vydali anebo muky bolesti vytrpěliu spolu—
křesťanůveliké se těšiliúctě.Této okolnosti
p0uživali velice často ubozí hříšníci:
obraceli se na svaté mučedníky v žaláři
s prosbou o jejich přímluvu. Tito opět
obraceli se na kněze ajáhny, jimiž, jak
již víme, často byli v žaláři navštěvování,
kteří zase přímluvy mučedníků biskupovi
oznamovali. A představení církve pro—
minuli pak část trestů, anebo zmírnili
alespoň jich přísnost.

A tak ovijela spravedlivé i hříšníky
páska křesťanské lásky, oné lásky, již
Kristus sám učil a pěstoval slovy: »Ne—
přišel jsem proto, abych zahladil, nýbrž.
abych hledal a spasil. což bylo zahynulo la

V V V

Fr. Vrátil:

Nebezpečná hra.
S ohněm kdo si často pouze hrává.
svoje ruce ohněm popálí;
též se hříchem kdo se ve hru dává,
svoji duší hříchem pokálí.

Utrpení.
Kdo v životě zemském svoje utrpení
trpělivě snáší a je obětuje
Pánu Bohu za svá mnohá. provinění,
ten svým utrpením Boha Oslavuje
& vítěznou silou tak se vybavuje
z moci pekla; ujde jistě zavržení,
zvláště, když své muky žití pozemského
spojuje s mukami Spasitele svého,
kterýž pro něj trpěl muka nevýslovné.,
jimž se bolest lidstva .všeho — nevyrovná!

VVV
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Blahoslavený Jan Sarkander.
Dle života Matěje Procházky podává Jan Tagliaferro.

1. Úvod.

'rkev katolická cti a velebí
svaté a světice Boží jako

, \ vzory života ktřestanského
i jako přímluvčí u Boha,.Ářňv

nejvyššího. Koho však bychom snadněji
následovali,jako krajana svého, jenž
nejenom životem bohabojným nám září,
ale i smrti hrdinnou oslaven v radosti
nebeské se za nás přimlouvá? Onť zná
nejlépe naše potřeby, tudíž též jeho pří

.v, \.\

mluva nám bude
u Boha.

A přece poměrně málo se uctívá
v krásné vlasti slezské blahoslavený Jan
Sarkander, jenž před padesáti lety za
blahoslaveného prohlášen byl. Pamětníci
slavností r. 1860 pořádaných již řídnou
a mladší pokolení málo o slavném
krajanu našem slýchá. Za povinnost svou
pokládáme, abychom přinesli životopis
bl. Jana Sarkandra a tak šířili lásku a
úctu mezi jeho krajany.

velmi prospěšnou

2. Narození bl. Jana.
V slezském městě Skočově na

rodil se dne 20. prosince 1576 blaho
slavený Jan Sarkander z rodiny
šlechtické. Otec jeho byl slezský šlechtic
Rehoř Matěj Sarkander a matka Helena
Gurecká z Kornic. Až dosud ukazuje se
ve Skočově vedle radnice dům, kde se
blahoslavenec narodil. Jestnyní majetkem
»Spolku k zakoupení a přestavby rod
ného domu bl. Jana Sarkand ra veSkočově“
(se sídlem v Těšíně), jenž dům tento
chce zachovati památce slavného rodáka
slezského. Starší bratří Sarkandrovi slouli :
Václav, Pavel a Mikuláš, z nichž po—
slední byl děkanem opavským a později
kanovníkem olomouckým.

Rodiče záhy pečovali o vzorné vy
chování dítek svých. Ale po desátém roce
věku potkalo našeho Jana neštěstí, že
mu r. 1589 zemřel drahý otec. Ovdovělá
matka vyvolila si za obydlí město P ří b o r
na Moravě, kde i příbuzné měla. Zde
se vzdělával Jan asi tři léta pod správou
výborného učitele, jenž žáka svého nejen
vědám horlivě učil, ale i v pobožnosti
a mravní čistotě cvičil. Až podnes se

ukazuje v Příboře světnička, kde Jan
Sarkander jako jinoch studovával a asi
čtvrt hodiny za městem je studánka,
kde bl. Ján rád sedával.

Po třech letech poslán Jan do
Olomo uce _dokolleje ctihodných Otců
jesuitů, aby zde ve studiích pokračoval.
Bylt Jan tenkráte ve čtrnáctém roce věku,
když poprvé do Olomouce zavítal, kde
ho později čekala koruna trnová, ale
zároveň palma vítězství nejskvělejšího.
Lze se domnívati, že v Olomouci .lan
nejen školy Otců jesuitů navštěvoval, ale
i v konviktě přebýval. Tolik jest jisto,
že tam šest tříd studovala ducha svého
znamenitými vědomostmi obohatil. Ze
Jan výborné vlohy měl, dosvědčují jeho
latinské i české listy, v nichž se jeví
_sloh velmi správný, zajímavé vtipy a
jadrné myšlenky. Touž měrou jak cvičil
rozum, šlechtil i srdce, zvláště něžnou
úctou nejbl. Panny Marie, do jejíž dru
žiny- leta 1596 vstoupil, následuj v tom
věrně příklad" všech velikých světců.

Na akademii studoval Jan v Olomouci
tři léta, až r. 1600 se na vyšší studia
odebral do zlaté matičky Prahy.

Filosofické školy jesuitů v Praze
byly tehda slavné v celém světě kato
lickém, že odevšad se do nich hrnula
mládež po moudrosti toužící. I našeho
Jana vidíme jako horlivého posluchače
na těchto školách, kde tak skvělé po
kroky číníl, že dne 13. května 1603 na
na mistra (doktora) filosofie povýšen byl.

Stav církve katolické byl tehdáž
v Čechách velmi smutný. Duch odbojný
proti církvi se vzmáhal a mnohé ukrutností
páchané na kněžích katolických od pro
testantů zvěstovaly blízkou bouři, která
veškerou zemi zachvátiti &v ní strašnou
spoustu způsobiti měla.

Kdo do těchto zápasů 5 odbojnictvim
pustiti se chtěl, musil neobyčejnou mravní
silou se ozbrojiti, sebezapřením se tužiti
a hrdinským duchem vynikati. Že tím
právě vynikal náš Jan, jde najevo ztoho,
že v Praze se rozhodnul, vstoupiti do
služby církve svaté a k tomu účelu oddati
se studiím bohoslovným. _Při studiích
filosofických osvěcovala jej milost Boží,



že zpozoroval své povoláni k stavu du—
chovnímu. Vyzkoumav po úpěnlivém vzý
vání Ducha svatého, že vnuknutí to jest
opravdu hlas Boží, ustanovil pevně vstou
piti do stavu duchovního, byť itento
sebe větší útrapy, ba i trnovou korunu
mučednickou mu přinésti měl. „

Jelikož školy bohovědné ve Stýr
ském Hra d ci pod správou jesuitů tehdy
velikou slávou slynuly, odebral se náš Jan
do tohoto města, aby účelu svého dosáhl.
Pilností a výtečnými pokroky dostoupil
cti, že povýšen byl za mistra (doktora)
bohosloví, tamtéž pak i na kněžství po
svěcen byl. Zároveň s Janem Sarkandrem
studovali ve Štýrském Hradci jíní zna—
menití mužové, kteří též palmy mučed
nictví pro víru/katolickou si dobyli, jako
bl. Marek Kříž, jenž roku 1619 s bl. Meli
charem Groděckým od protestantů byl
umučen, Jan Ogilbej, Matěj Burnat, Za
chariáš Anthel, Jeremiáš Fišer, Volfgang
Ondřej Koffler, .lan Ratkaj , Karel Borango
a Jan Mešar. O Sarkandroví v Hradci
studujícím praví se, že všickni obdivovali
se jeho vědomostem.

3. Jan Sarkander kaplanem.
Dle rozkazu biskupa svého v 010

mouci odebral se Jan jako novosvěeený
kněz do města Opavy, aby tam pracoval
po boku bratra svého Mikuláše, faráře
a děkana opavského. V tomto městě
nestály věci náboženské za času Sar
kandrova v dobré míře; zavládloť zde
protestantství náramně, proti němuž i na—
šemu Janovi těžké boje podnikati bylo.
Co však našeho blahoslavence v těchto
bojích vyznačuje, jest jakási mírnost
a rovnováha ducha, které zápasník zbožný
nikdy nepozbývá. Jan Sarkander nebyl
dlouho v Opavě kaplanem, avšak i po
tento krátký čas získal si důvěru svého
velepastýře. Zastávalť svého bratra Miku
láše, zvláště když tento jako děkan od
cestoval aneb v jiných záležitostech od
své _fary se vzdálil.

Kardinál Dietrichštein přesadil za
nedlouho Jana Sarkandra z Opavy do
Charvát, fary así mílí cesty od Olo
mouce vzdálené. e Jan jako pomocný
kněz v Charvátech jako hvězda jasná
svítíl slovem i příkladem a všeobecně
úcty si získal, o tom svědčí zvláštní úcta,
s-kterouž památkajeho tam se slavívala.
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Odtud Jan Sarkander přesazen jest.
jako kaplan do Uničova, kde r. 1609
na krátký čas i farářem byl. 1 tu mu
bylo tuhé zápasy podstoupiti s rozličnými
odpůrci církve, kteří izde se nalézali;
nebot vždy za svatou povinnost uznával,
všem protivníkům na odpor se, stavěti
& je slovem pravdy přemáhati. A tu
možná hledati první podnět onénenávísti,
s kterou Jan náš později od bludařů až
do smrti mučednické pronásledován.

Z listin zachovaných jde najevo,
že Jan Sarkander zde jen krátký čas
farářem byl, od října až do polovice pro
since r. 1609. Tu potkala rodinu Sarkan
drovu veliká pohroma. Mikuláš, bratr
Janův, přidržel se ve sporu mezi císařem
Rudolfem a Matyášem, strany císaře
Rudolfa, kdežto kardinál Dietrichštejn
se přidržel Matiášc, jemuž Rudolf Moravu
odstoupil. Proto kardinál snahy Mikuláše
Sarkandra nejen zavrhoval, ale i tím
potrestal, že jej ve Vyškově uvěznil, aby
odtud do Brna k zemskému soudu do
staven a dle nálezu toho soudu pokutován

. byl. Avšak Mikulášovi se podařilo z vě
zení uniknouti a do Pasova k arcivévodovi
Leopoldovi prchnouti. Za to byli bratři
Sarkandrovi co rukojmí dani do vězení
a tím hněv stavů moravských, většinou
protestantských, proti Mikuláši zuřícich
poněkud ukojen. Pročež i nevinný Jan
náš z tohoto hořkého kalicha pití a v Kro
měříži ve vězení nějaký čas strádati musel.

Teprve v červenci r. 1610 propuštěni
bratři i náš Jan z vězení; zatím měli
Uničovštíjiž nového faráře.Jan Sarkander
dosazen pak na jinou faru.

4. Jan Sarkander farářem
ve Zdounkách.

Z fary uničovské přesazen Jan Sar
kander r. 1610 na faru ve Zdounkách,
kteréž městečko asi pět mil od Olomouce
vzdáleno jest.

VeZdounkách působil Jan Sarkander
asi tři léta a práce jeho byla požehnaná
a spásonosná. Nebo jako bedlivý pastýř
duchovní vznikajícímu zlému hned vstříc
kráčel a pozor dával, aby pohoršení
jakákoli se nevloudíla mezi katolickými
jeho ovečkamí. Vždy měl na paměti
chudé, vdovy a sirotky, a dle možnosti
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udílel jim almužny. Nemocné navštěvoval, —
neshody mezi sousedy pokojil a příkladem
Kristovým je povzbuzoval, aby sobě
vespolek křivdy odpouštěli. Hospodáře
a hospodyně napomínal, aby společnou
ranní, polední a večerní modlitbou dům
svůj malým chrámem Božím činili, na
počestnošt všech pozor dávali a vůbec
k tomu přihlíželi, aby všichni domácí
pobožný, cudný, spravedlivý a střízlivý
život vedli.

Jelikož pak z dřívějších dob símě
bludu v této farnosti klíčilo, pracoval
náš Jan těž, aby vyčistil vinici Páně od
tohoto býlí. Ježto síla jeho práci v roz
sáhlé farnosti ne'štačila, povolal si na
pomoc ctíhotné Otce zTovaryštva Ježíšova.
Jmenovitě 0. Jan Drachovský pomáhal
Janvi našemu v missíi r. 1611 konané,
při které dvanáct bludařů pro pravdu
získáno a mezi nimi i jeden starosta
obecní. Počet tento není ovšem znamenitý;
kdo však uváží nesnadnosti, kterým až
podnes obrácení blud'ařů podléhá, ocení
slušně i tento skrovný zdar & pomní,
je-li veliká zásluha, jednu bloudící duši
ku pravdě obrátiti, že tím větší byl věnec
zásluh Sarkandrových, kdy zmíněný počet
bloudících ku poslušnosti samospasné
cirkve navrátil.

Odtud povolán Jan Sarkander na ;
působiště mnohem nesnadnější. Avšak
loučení se Zdounkami nebylo tak snadné.
Získalt si lásku všech věrných katolických
farníků, kteří s bolem velikým jej na

5.Jan Sarkander farářem v Boskovicích.

I v Boskovicích druhdy koukol
bludu hojně podrostal. Byliť pánové
boskovští i někteří rytíři ze Zástřizl, jako
majitelé Boskovic, příznivci učení bratr
ského. Teprve Václav Morkovský s_vo
bodný pán ze Zástřizl, byl horlivým
katolíkem, jenž r. 1613 povolal slovutněho
jesuitu Drachovského, aby zde pokleslé
vědomí katolické Opět oživil a pobloudile
k návratu do lůna církve naklonil. I po
dařilo se horlivému knězi několik ne—
katolíků, mezi nimi i dvě sestry statkářovy,
získati. Téhož roku povolán do Boskovic
za faráře Jan Sarkander. Ačkoliv pan
Václav ze Zástřizl všemožně jej pod
podporoval, přece bylo postavení Janovo
nad míru nesnadné. Jelikož farnost byla
rozsáhlá,nepostačovaly ktomu sílyjednoho
kněze, přinucen byl Jan ku pomocí své vo
na zOlomoucectihodné otcezTovaryšstva
Ježíšova. Jejích pomocí podařilo se Janovi
přes 50 měšťanů opět ku poslušenství
církve katolické _navrátiti. I nekatolický
učitel propuštěn a na jeho místo katolický
dosazen. Tak farnost po dlouhý čas církvi
Odcizenáopět katolickou se stala a strom
Boží zde téměř uvadlý počal se zase
zelenati a krásnými květy se ozdobovati.

: Tím více zášť, zahanbeného bludařstva
se roznítila proti horlivému knězi, tak
že už zde mnohým nebezpečím sevřen byl.
Ale ani zde nebylo Janovi přáno dlouho
pracovatj, neboť už roku 1616 byl od
kardinála Dietrichštejna povolán na místo

jiné místo propouštěli. j krutějších bojů, do Holešova. (Rd.)
V V V

Frant. P. Kasík:

Svatá Anežka, panna a mučednice.
(21. ledna)

Boj tuhý vede se a řady četné;
tu pohanů moc, zuřivost & zášti,
tam v božské síle, cnosti v plášti
se brání křesťanství to mladistvé a věčné.

Tu stařec nad hrobem, tam muž pln síly,
tu dítě útlé. dívka. víry plná;
zášť hltá je & běsu divá vlna,
ve hrozných žijí útrapách v té chvíli.

Hle Anežka tu, vnady plná panna
již duše sama ctnost, tak krásná, čista,
že křesťankou je, věří v Jezu Krista,
jest jata pohany a před soud hnána.

Jí marně slibují, jí marně hrozí,
jest pevna u víře, podobna skále,
a nevěstou být chce jen Krista krále,
jí ničím jsou pohanští všichni bozi.

Bůh chrání její ctnost, nevinnou duší,
Bůh chrání nevěstu od pádu, hříchu,
zázrakem krotí hněv, Římana pýchu,
moc Boha křesťanů pohané tuší.

Konečně světice katanem sťata,
Vítězí nad ďáblem v panenském květu
zářný vzor i příklad podává světu;
a duše Anežky v nebe jest vzata.VVV
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Různé zpráv-57
Špatná četba. Ruská studující mládež ! se dala ošetřovati jeptiškou a navštěvovati

pěstuje nezdravou četbu & oddává se až Š
náruživé planému filosofování, které rozežírá Š
její mysl, následkem čehož panuje tolik'
samovražd, že je to již jako nějaká epidemie. ,
Utvořila se v Petrohradě všeruská liga,
která si vytkla za účel proti tomuto zlu
všemožně bojovat.

Nedostatek kostelů ve Vídni. Ve
Vídni jsou mnohé fary, které mají 40 až
00 tisíc duší a kostel, do něhož se vejde.
několik málo set lidí. Aby se aspoň po
někud odpomohlo tomuto nedostatku, jímž
rozšiřuje se nevěra, lhostejnost náboženská,
používá se v některých školách vídeňských
tělocvičen v neděli a ve svátek za kaple.
Svatý Otec úmysl ten schválil a daroval
do jedné takové tělocvičny ciborium, jakoby
sám chtěl věřící k hojnému účastenství po
vzbuditi. Zmáhá se sice v celku utěšeně
ve Vídni náboženský život, ale trpí velkým
nedostatkem kostelů, což pociťují i mnohá
větší města u nás na Moravě a v Čechách.

Hřbitovní kostel ve Vídni. Na
vídeňské centrálce staví se nádherný kostel,
v němž bude míti místo 3000 osob. Letos
byl dohotoven zvenku, roku 1910 má býti
úplně upraven a vysvěcen. Náklad obnáší
22 miliony korun. Z obou stran kostela
bude dosti dlouhé sloupoví, kdež budou
umístěny hroby vynikajících osobností. Jest
ve sloha renesančním, dvě věže v popředí
a uprostřed kopule 58 metrů vysoká. Pod
kostelem je spodní hřbitov, jehož bude lze
použíti k hrobům rodinným. Je tam 40
takových oddělení a v každém může býti
12—18 rakví. '

Protestanti u nás. Až doposudposlali
Němci z říše, hlavně z Berlína na podporu
svých souvěrců protestantův a na propa—
gandu, aby odpadli naši lidé od víry kato
lické, přes 13 milionů marek. Jak pod
porujeme my své kostely, svůj tisk?

Svoboda svědomí. Frázi „svoboda
svědomí“ ohánějí se u nás největší terro
risté, křiklouni, nepřátelé, kteří chtějí svo
bodu ve všem jen pro sebe a kteří se vrhají
na každého, kdo v jejich žvastu vidí jen to,
co skutečně je, faleš, nevědomost &hloupost.
Jak cení tito lidé svobodu, jest viděti na
události, která se stala před nedávnem %
Štrasburku. Majitel domu, socialni demokrat,
vypověděl z bytu nemocnou paní, protože

knězem. To je ta sociálně-demokratická
humanita a svoboda svědomí!

Nová česká katol. škola v Chicagu.
V říjnu ]. r. byla posvěcena v Chicagu
tamějším arcibiskupem Quigleyem nová,
nádherná česká katolická škola. Po českém
kázání faráře Bobala promluvil anglicky
ndp. arcibiskup v delší řeči o důležitosti
školy &projevil radost nad postupem kato
lických Čechů v Chicagu.—Tato nová “tří
poschoďová budova byla vystavěna nákladem
katolíků české farnosti Matky dobré rady.
V přízemí jest prostranný, účelný divadelní
sál, v prvém a druhém patře jsou světlé,
vzorně upravené učírny & kabinety.

Pozor na mládež. Z Vídně se sděluje,
že bývá často u školy, když vycházejí z ní
dítky, muž, který zadarmo rozdává nejhorší
pamflety (hanopisy) o naší svaté víře, o zá
zracích, o Kristu Ježíši. Bděme všichni nad
mládeži a zaopatřujme jí dobré dětské listy.
U nás na Moravě mějtež v každé rodině,
kde jsou dítky „Anděla strážného“, který
vychází desetkráte za rok v Brně v bene
diktinské tiskárně.

Poutníci z Francie. Pokud Známo,
přišli ponejprv do íma Francouzi hromadně
jako poutníci roku 1885 a bylo jich tehdy
125. Roku 1887 bylo jich už 2000, roku
1889 přes 10.000, roku 1891 přes 20.000
a o blahořečení Panny Orleanské v listopadu
1908 bylo jich přes 40.000. Kéž by po—
dobně stoupalo ve Francii procento kato—
lických voličů, pak by nevládlo zemí ně
kolik jen tisíc zednářů.

Potreataný biskup. BiskuP Dufort
sloužil v Mansy ve Francii při jakési velké
slavnosti slavnou mši sv. venku na náměstí.
Byl obžalován pro rušení veřejného pořádku
a odsouzen ku pokutě — jednoho franku.

Obětavoat. Vévoda z Norfolku v Anglii
prodal obraz Holbeinův za 300.000 liber
šterlinků (libra št. = 24_ K) a věnoval
celý tento obnos katolickým školám.

Co obětuje Morava na školství.
Na rok 1910 spotřebuje Morava 415 mil.
korun na svoje potřeby. Nejvíce z toho vy
žaduje školství, vyučování a vzdělání, totiž
16'6 milionů, čili 47'290/0 z celého vydání.
Kéž by školy odpovídaly úspěchem svým
nákladu, který se na ně vynakládá a obětem,
které jim poplatnictvo přináší.
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Katolické Školy vysoké.
(Hlavní úmysl).

akmile dítko dosáhne (3. roku, již je otec nebo matka vede do
' školy, aby tu jejich miláček vyučován byl v potřebných věcech

pro život. Nejpotřebnější věcí však a základem dobrého žití
je sv. náboženství a proto tato věda jest a mábýti základem
všeho ostatního učení. Když dítko nabylo potřebných vědomostí
a jeví schopnost a mají-li rodiče k tomu prostředky,. věnuje
se synek dalšímu studiu, na gymnasiu nebo na reálce, nebo
na ústavu pro učitele, vstoupí zkrátka do středních škol, kde
se připravuje pro budoucí povolání své, jemuž se chce věnovati
po celý život. Právě v této době záleží nejvíce na náboženském"
vyučování & křesťanském vedení mladíka nebo dívky, protože
v těchto letech doráží rozličná pokušení na mladistvou duši;
tu láká ji svět se svými klamnými radostmi, tu zase spolu—
druhové, tu opět jsou to společenské poměry, nyní též špatné
noviny, špatné knihy; to vše doléhá na mladou duši, která

je zmítaná jako lodička na moři, jako lístek stromu, s nímž vítr si pohrává. Kdo
nepozná z toho, že tu třeba vedení náboženského, že tu třeba víry, základu to
všeliké mravnosti. A proto blaze těm školám, kde vane duch křesťanský, tam
odtud jistě vyjdou mladíci zachránění, vírou a vědou opatření pro celý život. Běda
však těm mladíkům, kteří bývají svými učiteli uvedeni v pochybování u víře a pak
v holou nevěru. Tak zkáza hotová! Nyní již poznáváme kam směřují přátelé
»volně myšlenky a »volné školyc. Chtějí odstraniti náboženství & kříž ze škol,
chtějí školu od církve úplně odloučit a věda má nahradit náboženství. Rád bych
to viděl, jak by to dopadalo s výchovou mládeže. To by byla Učená mravnost!
A proto nepřestaneme hájiti své křesťanské školy a. náboženské v nich vyučování.
Katoličtí rodiče nechtějí míti z dítek svých pohany, a to třeba sebe učenčjší. Ci
chtějí nás naši »přátclée strhnout tam, kde je Francie neštastná? Kolika ran
a pohrom byla by se uvarovala, kdyby její intelligence (vzdělanci) byla
proniknuta duchem a mravem křesťanskými. Druhdy se nazývala prvorozenou
dcerou církve katolické a nyní jest první dcerou zkázy. Proto hajíme své křesťanské
školy a s radostí vítáme katolické gymnasium na našem Velehradě, kde studující
budou nejlépe zkázy mravní uchráněni pod dozorem svých učených a apoštolských
professorů. Komu Pán Bůh popřál schopností a chce dále pokračovati ve studiu
buď na lékaře, nebo advokáta, nebo professora aneb na jiné význačné povolání
životní, ten studovati musí na vysokých školách, na universitě. Ti, kteří na kněžství
studují, musí též prodělati toto vysokoškolské studium v bohosloví, ale o tom
pomineme. Vysoké školy zakládány byly od církve, nebo od panovníků a svěřeny
vedení církve katolické na př. naše vysoké školy v Praze od císaře Karla IV.
byly založeny a vedení církve katolické svěřeny.

Zde snaživí mladíci čerpali z čistého pramene pravé umění a pravou moudrost
ku vlastnímu blahu i ku spáse svého národa. Tenkrát bylo učení vysokoškolské
v nejlepším rozkvětu, když základ svůj mělo v živé a pevné víře Kristově. Než
bohužel nezůstalo tak! Časem poklesl život náboženský, a tím utrpěla ivěda;
nemajíc pevného základu náboženství, počala blouditi a uchylovati se od svého
cíle pravého. Též zevnější vlivy zavinily mnoho zlého. A pohleďrne nyní na naše
vysoké školy! Smutno mluvili otom! Kromě na bohosloví, jest v jiných odborech
většina professorů jinověrců nebo nevěrců. Ti jménem vědy potírají pravdu Boží,
zavrhují víru, říkajíce, že věda vše nahradí. Proto vidíme, jak mladíci na vysokých
školách ztrácejí i tu trochu víry, kterou si tam z domu přinesli a stávají se ne—
věrci, kteří tuto svou nevěru dále slovem, písmem a špatným životem rozsévají.
Běda nám, půjde-li to tak dále.
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Proto dobře smýšlející dovolávají se katolické university, jaká jest nyní
ve Frýburce &má býti zřízena v Solnohradě. Na tuto již dlouho se sbírá, protože
zřízení samostatné katolické university potřebuje ohromně velikého nákladu. Ale
dá Bůh, že se přece dočkáme této katolické university, kde budou professoři
jen katoličtí učenci kde studující na základě zjevení Božího budou vědy pěstovati
a v duchu křesťanském vedeni budou. 'loho si přejeme, abychom měli kromě ka—
tolických kněží, také katolické pevné, křesťanského přesvědčení lékař,e advokáty,
professory, úředníky a vůbec opravdu křesťanskou intelligenci ve všech stavech
a povoláních. Domáháme sei na naší Moravě o nové zřízení university jak bývala
v Olomouci a bylo by slušno a spravedlivo, aby se nám takové university dostalo,
ale žádejme katolickou, žádejme, aby-až zřízena bude, na ní katoličtí professoři
vyučovali a aby duchem křesťanským všechny vědy ved-eny byly. Proto hleďme,
abychom měli na patřičném místě h0rlivé a opravdu katolické zástupce, aby po—
mohli vybojovat národu našemu a naší milé vlasti universitu, a to českou a katolickou,
protože národ náš je po většině katolický a v jádru svém pevné víry a zbožného
ducha. Jiný by nastal obrat v životě soukromém i veřejném. Přestalo by pak
nevěrecké štvaní a pohoršlivý příklad tak zvaných vzdělanců. Lid náš by viděl,
že i učení páni jsou hodnými & horlivými křesťany, že chodí na služby Boží, že
přijímají sv. svátosti, že se postí, že se nestydí za víru svou. Tímto příkladem
povzbuzen obrodil by se lid naš a vrátil zase k víře sv., drahému t_o dědictví
otců našich, sv. Cyrilla a Methoděje. Proto se modleme, “aby Pán požehnal tak
důležitému dílu, jakým jest katolická universita.

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

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší“ hlavu, za
zřízení katolických škol vysokých a 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! 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 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 & Methode, orodujte za-nás!

Heslo apoštolské: Podporovati zřízení katolické university.

Úmysl v únoru: Křesťané na východě.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Úmysly apoštolátu modlitby.
Vlednu modleme se o katolické vysoké školy.

(Uatanoven a žebnán Jeho .in-atom.!papežem Piem x.;

[ Dne i Na slavnost: Umysly:

1 ÍS ,Obřezání Páně. Nový rok 1910. — Obrození lidstva \ Kristu Pánu.
_! ' Za Boží ochranu \ tomto roce. 721 požehnání Boží katol. podniku.

2.=N. Nedělepo obřezdm'Páně. Sv. Makaria, poust, (384) — Svaly Otec
Pius X. Duch zbožnosti v rodinách. Křesťanské vvchování dílek. l—kněz.

3. P. Sv. Genovefy, p. (ól2ji.—Císařa král náš. Dar sjednocenosti.N(lpía\ení
_ zlých poměrů. Sdružení křesťanských dívek a paní. Za pobloudile.

4; U. Sv. Tita, biskupa v I. století. -—Velepastyřové naši. Bohoslovné ústavy.
Katoličtí spisovatelé. Katolické jednoty. Dar živé víry a pevné naděje.

5. : St. SV. Simeona Styl., poust. (4-59),— Horlivé kněžstvo. Ilojní kajícníci.
! Za nešťastné černochy v Africe. Spolek pro zrušení otrocuí. ? rodiče.

6.1Č. Zjevení Páně, Sv. tří králů. — Rozšíření kiálovshí Božího na zemi.
1 Obrácení pohanů na víru křesťanskou. Spolek sv. Pelra Klavera. 1-syn.

7. | P. Sv. Luciána, kn. m. (312) ——Křesťané na východě. Apoštolát sv. Cyrilla
, &Methoděje. Sjednocení slovanských národů \ círk\i katolické. Sludující.

8.l S. Sv. Severine, opata. (482) — Kalolíci \ se\erní Americe Zamezení
! veřejnych pohoršení. Dar trpelivosli a smrnosti. Ži\í a zemřelí dobrodinci.

9. N. Neděle I. po Zjevení Páně. Sv. Juliány & Basilisy, m. (313) —
Katoličtí učitelé. Bázeň Boží v rodinách. Sesílení zásad křesťanských.

10. P. Sv_. Pavla, poustevníka. (342) — 'I'řetí řád sv. Františka. Zapírání sebe.
_ Ucta k autoritě. Pobožnost k Srdci Páně. Za odpuštění hříchů. Ýkněz.

11. U. Sv. Theodosia, opata. (529), — Sdružení křesťanských dělníků. Za
odvrácení pokušení. Vojenske spolky. Katolické školy v Anglii. Ýbratří.

12. St. SV. Arnošt-n, biskupa. -— Pronásledovaní katolíci. Spolek katechetů.
Dobročinnost křesťanská. Smíření se nepřátel. Věrnost \ powlání.

13. Č. Sv. Hilaria, biskupa a uč. círk\e. (268) — Katolické vysoké školy.
Křesťanská dobrota. Vychmani mládeže sv. svátostmi. Ženské řehole.

14. P. Sv. Felixe z Noly, kn. m. (5.310)— Čekatelé stavu kněžského. Duše
v očistci. Obrácení nepřátel círk\e sv. Sludujíeí. Miauiost mládeže.

15. S. Sv. Maura, opata. (584) —Rád benediktinů.Katolickémissie. \'Australii.
Obrácení národů se\erních na HW katolickou. Dobrodinci. Duše \ očistci.

16. N. Neděle 11. po Zjevení Páně. Nejsv.!ména Ježíš, — Aby se světilo jméno
Boží. Zamezení rouhání a klení. llojní kajícníci. Obnova duchovní.

17. P. _Sv. Antonie, poust. — Pohrdání světem. Přemahání pokušení. Volba
_ * stavu pro život. Smíření se nepřátel. Katolicky tisk. Dar čistoty. , otec.

18. U. Nastolení sv. Petra v Římě. ——-Katolíci \ Itálii a ve _14rancii.
Denní sv. přijímání. Sjednocení křest. círk\í Katolický tisk. T bratří.

19. St. Sv Kanuta, kr. m. — Katolíci \ Dánsku. Křesťanskésdružení. Celba
životů svatych. Missie farní. N(ipra\a zlého č|0\ěka. Mravnost mládeže.

20. Č. Sv. Fabiana a Sebastiana m. (250 a 288). — llorlhost v konání
dobrého. Oživení ducha křesťanského. Odstranění pohoršení \ obci.

21. P. Sv. Anežky, panny a mučednice. (21l-»O4).Ochrana čistí'ch a nevinnych
duší. Obnova ducha \ národu našem. Družiny marianské. T Dobrodinci.

22. S. |Sv. Vincence, jáhna m. (303) Zástupcové katolického lidu. Šíření
; katolických novin a knih. Vítězství sv. církve. Nemocní. 1 spoluhratří.

23. N. Neděle devítní/c. — 7a ducha kajícnosti. l'>řemáh(íníhněvu (ízášli. Od'.rácení

pohonem Přemáhání opilstva. Bratrst\_(_) nejS\ě__lějšísnítosli oltářní... _ . _.__—_=,. . ..--_-:..

Odpuslly lllll dní za laždý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly __? j
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ane Na, slavnost: . Úmysly =

24. P. Sv. Timotea, bisk. m. (97). —- Věrné plnění povinností. Vzpružení'
, katolických jednot. Šíření katolických novin a knih. Dar moudrosti.

25. U. Obrácení sv. Pavla, apoštola. (35): —.-Obrácení nevěrců a hříšníků.
Kněží Odpadlíci. Odvrácení pohoršení. Dar poslušnosti a čistoty. Jrknčz.

26. St. Sv. Polykarpa, bisk. muč. (165).. — Apoštolát modlitby. Statečné
vyznání víry. Trpélívost v soužení. Obrácení Anglie na víru katolickou.

27. č. Sv. Jana Zlatoústce, bisk. a uč. círk. 4-97) -- Dar moudrosti. Lidové
missie. Horlivé hlásání slova Božího. Katolické školy a učitelé. "'r syn.

28. P. Sv. Rajmunda, kn. — Za _-úctu'ke stavu duchovnímu. Pokoření
nepřátel sv. víry naší. Urovnání nepřátelství mezi národy. Dobrodinci.

29. S. Sv. Františka Sal., biskupa a učedníka církve. (1622). — Katoličti
spisovatelé. Naši velepastýři. Vedení zbožných duší. Odvrácení hříšníka

30. NdNer/ěle I.po deci/níku. Sv. Martiny, panny a mučednice ve II. stol.'--
; Družiny mariánské. Nádražní missie. Služebne ve velkých městech

31. P. SV. Petra Noi. zakl. ř. (1256) —_ Duchovní řády ve vlasti naší.
( Přemáhání sobectví. Zemřeli údové katolického bratrstva. Více kněží.

L Odpuslly lllll dní za kazdy'(lllhlýskutek vykonanýsialylo úmysly.— J

Jako dříve byly školy náboženské, v nichž víra s vědou ruku v ruce kráčela,
tak nyní jeví se opak toho. Nynější školy vysoké a částečně i střední zdají se“ býti
semeništčm nevěry as ní spojené mravní zpustlosti. Itu obecnou školu chtějí nepřátelé
víry přeměnit ve školu »volnom bez náboženství, bez kříže. To bude z nich vycházet
»pěknáa mládež, »volnáa ve všem myšlení ajednání! Bůh nám pak pomozl-Nejvíce
však šíří se nevěra professory na vysokých školách a studující, který si tam donese
ještě špetku víry a náboženství, ztratí i tu trochu a je z něho neznaboh. A proč to?
Protože professoři jsou bez vyznání, nebo protivné víry a tak i jejich učení je bez
víry v jediného, pravého Boha. Proto domáháme se a voláme my, katolíci, po kato
lických školách vysokých, kde by opět víra s vědou jako dvě nerozlučné sestry spolu
kráčely, školy na nichž by vychováni byli katoličtí učenci a učení katolíci. líéž bychom
se brzo dočkali takového důležitého ústavu!

obětování denmho úmyslu.

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

Obzvláště 'l'i je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
zřízeni katolických škol vysokých 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
slovenský! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tč miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky 'plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876)

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

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

"elll()lvlp0Š_10]8kéiPodporovatí zřízení katolické university.

Úmysl .v únoru: Křesťané na východě.

Tiskem n nákladem renediktinnké knihtiskárny v Brně
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ROČNÍK XLIV. | Vycházípočátkem každého měsíce. ( Února 1910.
vvvvvvvvvvvvvvvvmvvvvvvvvvvvvvvvvvx'r'vVG'V'ŠGVV'VV'V“V"WW_V_V'Vv
Porušena jest země a naplněna nepravostí. (Mojž. ], 6). — Syn člověka bude vydán pohanům a bude

posmíván & bičován & upliván, & když jej ubičují, zabijí ho. (Luk. 17).MVMMAAWMMAWVVVvv—WF\WVVVVWV\
A. M. Kadlčdkovd:

bibý sen.

Dnes matička mi postel stlala,
to zdálo se mi v noci jen,
pak do dlaní mou hlavu vzala
sni, dceruško má, sladký sen!

Pak písničku mi krásnou pěla
o nebi, jeho andělích,
ta píseň její mile zněla
a na rtech měla luzný smích.

O lásce čistou pohádečku
mi vyprávěla tiše pak,
jak bolí, týrá ve srdíčku
než přejde chmurný její mrak.

Den celý slyším v duchu zníti
ten milý matičky mé hlas,
na tváři se mi radost svítí,
já chtěla bych tak sníti zas!

Jo.. Al. Vlastimíl-Řínwky':

Smutná píseň.
Rozhlížím se teskně kolem
po té drahé vlasti české,
duše jak by klesla bolem
vzpomíná- si doby dětské.

A hned zraky upřu k nebi
na němž plují mraky šedé,
z nich se smrt jen na mne šklebí
slza kane s tváře bledé.

Smutno je mi — zrovna k pláči,
ohlédnu se ——nikde hlasu!

Nohy zvolna k předu kráčí
sníh se leskne v luny jasu.

A když lehnu v lůžko v noci,
oko mé se vzhůru dívá,
měsíc v záři svojí moci
pohřební mi píseň zpívá.

Divný nástroj.
Všeho možno zneužití,
nejlepší též věci.
Dnes však stále naříkají,

"stěžují si věci,

jazyky že zapomněly,
k čemu Pán je stvořil!
Podivný ten nástroj vezdy
pomluvami mořil!

Co by lidé počali si
nemíti ho nyní?
Lidstvo věru zneužívá
všeho dobrodiní!



Boh. Handl:

Jak se chová křesťanve dnech masopustních.

č se 'po celý rok jeví dosti zřetelně bujnost & rozmařilost
lidská, přece nejvíce se hýří a také nejvíce se hřeší ve'dnech
posledních masopustu, popeleční středěpředcházejících. Dnové
tito jsou pro syny tohoto světa dny roztržitosti, bujných &vášni
vých radovánek tělesných a proto jsou také dny vzpoury proti
Bohu, neposlušnosti proti sv. jeho přikázaním. Dnové tito jsou
pro velikou část lidstva morem, & to netoliko v duchovním
smyslu, nýbrž i morem tělesným, neboť tak mnohý odnáší si
z nich nejen těžký hřích na duši, nýbrž i zárodek smrtelné
nemoci. Věru, pozoruje-li člověk to řádění tak mnohých kře
sťanů v těch dnech, může se otázati: A to mají býti ještě
křesťané? ba jsou to rozumní lidé? Zdá se, jakoby všecky
pekelné mocnosti vyšly na svět, aby zkoušely svou moc a sílu
na pokolení lidském a bohužel mohou býti spokojeny, nalézají

' dosti lupu, podávají se jim těla i duše nesčetných křesťanů,
nebot přemnozí myslí, že v těch dnech všecko jest dovoleno, že zde přestává stud,
přestává veškerý řád a přikázání, že zde panuje volnost naprostá, zkrátka, že se
zde může člověk vyhýřiti, jak se jemu a ďáblu líbí. To jest ovšem zásada nemravná,
špatná, nekřesťanská, která dokazuje jen, že přemnozí křesťané porušili cestu svou
a že podobní jsou oněm lidem starozákonním za dob Noemových, o nichž praví
Písmo, že: »Porušena jest země a naplněna nepravosti (M. 1, 6), a proto, že přišel
hrozný trest Boží a potopac. Pak počínají si mnozí, kteří jinak a jindy dosti marně
žijí, jakoby zaslepenost ranila je, aby neviděli; zdá se, že jak pozbývají rozumu,
tak pozbývají i víry a stávají se nanejvýše pošetilýmí. Proto hledi církev svatá
ubránili poslušné dílky své v těchto dnech všeho úrazu na těle i duši, dávajíc
předčítati právě o neděli masopustní, druhou to po devítníku, evangelium, v němž
Spasitel mluví o útrapách a potupách, které brzy podstoupili měl v .lerusalemě,
aby tak věřící vzpominajíce na to hořké mučení Páně, ve kterém Spasitel za hříchy
jejich se obětoval, nehromadili prostopášnosti hříchy nové, a tak nevděkem ne
spláceli dobrému Spasiteli a sami sebe neokrádali () jeho — tak těžce nám dobytou
milost. Nedělní toto evangelium má dva oddíly; v prvním se jedná o utrpení
Spasitele,- které doporučuje církev věřícím k rozjímání, tak jako Spasitel je dopo
ručoval apoštolům svým. Církev zajisté je toho mínění, že kdyby křesťané měli
na mysli, a to hodně živě utrpení Spasitele svého, největší úcty a vděčnosti hodného,
že by zajisté nemohli tak snadno se dáti svésti láskou k hříšné rozkoší. V druhém
oddílu jedná sv. evangelium to o uzdravení slepého, jež se stalo ku prosbějeho.
Slepec jest zajisté dobrým obrazem hříšníka, nešťastníka zaslepeného, kterého by
zajisté Kristus Pán také uzdravil, kdyby uměla chtěl jej za to prositi. Zde uvádí
se nám na mysl moc a potřeba dobré modlitby zejména v těchto dnech, v nichž
tak se na modlitbu, bohoslužbu a dobré skutky zapomíná.

Kéž by jen křesťané toho sv. evangelium poslechlí a o něm také vroucně
a upřímně rozjímali, pak by musili býti dojati. Neboťjak předpovídá Spasitel utrpení
své: »Ejhle, vstupujme'do Jerusalema a dokoná se tam všecko, co psáno jest
skrze' proroky o Synu člověka. Nebo vydán bude pohanům a bude posmíván
a bičován & upliván a když jej ubičují, zabijí h0<<.(Luk. 17, 31).

Tak pravil Kristus učedníkům, tak připomíná nám všem církev sv. Zdaž
slova tato nemají pohnouti duši naší, nemají nás dojmouti až do toho srdce a naplniti
jak Ošklivosti, tak i lítostí nad hříchy, které byly'příčinou takového utrpení Páně?
A hle, co vidíme, přemnozí křesťané, místo aby na slova Spasitelova odpověděli
nářkem a slzami v duši své, obveselují se písněmi rozpustilými & povzbuzují se
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vespolek k všelijakým prostopášnostem. Láska ku Kristu chladne, láska však
]: rozkoši, byť ihříšné a člověka křesťana, nedůstojné hlavy všech rozpaluje
a obrazivost dráždí. Ú, Pane a Spasiteli náš, takto se Ti má odpláceti za Tvou
lásku, Za Tvou oběť? Tak se mají učedníci a vyznavači Tvoji připravovati na
posvátný čas svatopostní, aby rozjímali o umučení &smrti Tvé? Tak se nestřídmostř
mohou připravovati na půst? Tak mohou se připravovati na sv. zpověď velkonoční
v níž by došli odpuštění hříchů? Či snad bylo kdy slýcháno, aby, kdo chce od
puštění, zdvojnásoboval urážky toho, jejž o milost a odpuštění prosrti chce? Ejhle,
jak je vše toto nerozumné a pošetile!

Jak tedy se má zachovati zbožný a věřící křesťan v těchto dnech všeobecné
bujnosti a rožpustilosti? Učitelé duchovního života radí, aby se křesťan v těchto
nešťastných dnech všemu vyhýbal, co by jen z daleka souviselo s obyčeji života
světáckého a v čem by zkázu vzítiv mohl na duši své. Proto má se zdržovati
hrubých rozkoší, labužnickýCh požitků. nestřídmosti a všech takových zábav, které
»tím více duši škodí, čím více smyslům lahodia, jak praví sv. papež Lev ve svých
řečech o postu. Dobrý křesťan bude tedy, jak jen možno v těchto dnech, držeti
se doma, vejde do komůrky srdce svého a bude sloužiti tím horlivěji králi nebeskému,
kterého lidé houfně opouštějí, aby alespoň nebyl svědkem nepravosti, jimž zabrániti
nemůže, jak krásně to vyznačuje žalmistá Páně, řka: »Aj, vzdálil jsem se utikaje
a zůstal jsem na poušti; očekával jsem toho, kterýž by mne spasena učinil od
malomyslnosti ducha a bouřce (Ž. 54, 8).

Svatý František Saleský volil obyčejně tyto rozpustilé světácké dny, aby
v nich konal duchovní cvičení v ústraní a samotě, řídě se slovy sv. Augustýna,
který pravil: »Necht' jiní pijí smrtonosné rozkoše, úděl mého kalicha Pán jest.<<'

V těchto dnech zapomíná se na modlitbu a proto věřící a zbožný katolík
zdvojnásobí horlivost svou v modlitbě a volati bude ku Pánu za ty, kteří v pošetilosti
svéa zaslepenosti vyzývají hněv Hospodinův. Tak přikázal Pán již ve Starém Zákoně
svým kněžím a sluhům svatostánku, aby se modlili a volali k l—lospodinu'vednech
kdy urážen bývá Bůh: »Kvilte pastýři a křiěte a posypte si hlavu popelem před
stavení stáda<<(.lerem. 25, 34) a prorok Joel (l, 13) napomíná jménem Božím takto:
»Opašte se a kvilte kněží a úpějte vy, kteří přisluhujete oltáři.<<Zdaž nehodí se
výzva tato dobře ina tyto dny, kdy rozpustilosti a hříchy všelikého druhu urážejí
svátost Boží a vyzývají ku trestu spravedlnost jeho. Zdaž nehodí se slova tato
i pro všecky věřící a zbožné křesťany, aby ukrotili hněv Boží a zamezili trest,
jímž by stiženi byli netoliko vinni, nýbrž i nevinní ? Nemá a nesmí nám býti zajisté —
lhostejno, uráží-li se Bůh náš; boleti nás to musí až do té duše a nemůžeme-li
tomu zabrániti, alespoň urážky ty musíme zmírniti a na druhé straně láskou, po
slušnosti, pokáním a modlitbou napraviti

V těchto dnech zapomíná se na Krista Spasitele v nejsv. Svátosti oltářní
přítomného, zapomíná se na nejsvětější oběť mše svaté, neboť přemnozí sice
celou noc probdí při tanci, pití a jídle, avšak nenaleznou půl hodinky ve dne,
aby se poklonili Spasiteli v chrámě a přítomni byli nejdražší jeho oběti; ovšem,
kde _se obětuje ďáblu, kde se mu přináší ochotně jak tělo, tak duše na pospasy,
tu se nemůže obětovati beránku božímu přečistému a neposkvrněnému. Proto
dobrý katolík najde v těchto dnech dosti času, aby poklekl před Kristem Pánem

“v nejsv. Svátosti přítomném a při mši sv. odprošoval ho za všecky urážky, jichž
se mu dostává od nevděčných křesťanů a zdvojenou horlivostí ve službě jeho hleděl
mu nahraditi, co se mu od jiných odpírá. Proto zajisté jest krásným zvykem, když
v chrámě v těchto dnech bláznivých vystavena bývá nejsv. Svátost oltářní ve
řejně a slavně na oltáři, aby se vědělo, kdo pravým jest ajediným naším pánem,
komu patří jediné čest a sláva, komu naše služby, naše láska, naše úcta. Jestliže
ďábel přehlíží v těchto dnech řady svých věrných na nivách babylonských a vítězně
se raduje nad četnými jejich davy, nechť Kristus, pravý král světa, trůní na oltáři,
nebeském to Jerusalemě, shromažďuje kolem sebe věrné své dítky, které miluje,
ochraňuje, vede cestou sice trnitou, ale jistou ku spáseVěčné,kdežtoďábelzmocniv seduší

3t
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svých otroků vede je po cestě pohodlné & radosti plné k věčné záhubě. Bojuje
'sice posud ďábel proti Kristu, o duše lidské chce se s ním děliti & nalézá dosti
sluchu a přízně u těch, jimž Kristus tolik dobrodiní byl prokázal; běda však jim,
jestliže cele se mu oddají a podlehnou lákavým jeho nástrahám, neboť není to
láska, kterou jim ukazuje, nýbrž zavilá zášf, která pod maskou dobra a lásky
hledí je k sobě strhnouti do propasti pekelné. Proto zbožný katolík, milující sama
sebe a pečující o blaho své jak časné tak věčné, nesedne ďáblu a světu na lep,
nýbrž pospíchá ku Kristu Pánu a králi slávy, lásky a milosti, ten vrhne se před
trůnem jeho na kolena svá a prositi bude za ochranu před mocnou rukou ďáblovou,
za posilu proti nástrahám světa, tam vyzná se za sluhu Pána nejvyššího, aby také
jednou sebral mzdu, již jen Pán ten dáti může.

Proto v těchto dnech lákati jej nebudou hospody, nýbrž cílem chůze jeho
bude chrám, nezatouží po společnostech světských, nýbrž spojí se se stejně smý
šlejícími spolubratry a spolusestrami v domě Božím, nepustí uzdu smyslným
rozkoším, avšak cele se oddá duchovním radostem ve zbožném rozjímání, marná
slova nebudou řikati ústa jeho, ale zpěv a modlitba ku poctě Boží zaznívati bude
z úst jeho, nebude hleděti radostí v tanci, v jídle a pití nemírném, nýbrž v radosti
čisté, kterou zbožná duše má u stolu Páně. Tak-li stráví katolík dny tyto, uvaruje
se velikého neštěstí, vyhne se velikému nebezpečí a nebude vzpomínati později
s trpkostí a lítostí na ztracený onen, pro Boha a duši, čas. Nechme světu, co
jeho jest, avšak sami nedejme si bráti, co našeho jest a co také Bohu patří. My
přáteli jsme Kristovými, vždyt sám pravil k učedníkům svým: »Vás pak jmenuji
přáteli svýmiu. Jaké to vyznamenání pro nás, přáteli Božími jsme! A tu snad
bychom se měli tak snížiti a státi se přáteli ďábla, odpůrce a nepřítele Božího?
Jaká by to byla hrozná zrada! Jidášem, že zradil Pána svého, opovrhujeme, ale
sami bychom skutek jeho následovati chtěli? .lídáš alespoň. myslíl, že za zradu
svou něco dostane a dostal 30 stříbrňáků. (Jeho ale dostane se nám za zradu
na Kristu spáchanou od ďábla? Snad na okamžik rozkoše, radosti pochybné,
požitku, který zůstavuje později hnus & odpor po sobě, avšak brzy prohlédneme
& uvidíme, zač toto Vše stálo. Hrozné výčitky svědomí, jako u Jidáše, ozvou se
v duši naší a s bolestí poznáme, že opustili jsme studnici vody živé, pramen
čistých radostí a přidrželi se cisterny s vodou kalnou, radostí špatných, jichž konec
bývá zkáza &bída těla i duše. Jsme-li přáteli Kristovými, za své musíme považovati
všecky urážky jemu činěné, nebot mezi pravými “přáteli jest vše společné. Proto

' dobře dí se v žalmu:v »Horlivost domu tvého strávila mne a hanění hanějících
tebe padlo na mne.“ Z. 60, 10). Slova tato jsou jistě slova Kristova, který pohanu
Otce svého považoval za pohanu svou. Či snad se nás má Spasitel marně tázati
v žalmu (68, 21): »Pohanění očekávalo srdce mě a bídu; a očekával jsem, kdo
by se spolu zarmoutil, a nebylo nikoho; & kdo by mne potěšil, a nenalezl jsem
žádného ?a Jak hrozný to nářek z úst trpícího Spasitele a my bychom měli býti
mezi těmi, kterým patřil nářek ten? () nikoli, ne od Ježíše, nýbrž k Ježíši nás
táhnouti má srdce naše, na otázku jeho: »chcete snad i vy mne opustiti? musíme
s Petrem odpověděti: »Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova života VěčnéhOc.
Ano, Pane a Bože náš, podporováni jsouce milostí Tvou stále budeme s Tebou
sdíleti hořkosti & bolesti své, abychom zasloužili uslyšeti z úst Tvých uznání,
pochvalu a přislíbení: »Vy pak jste ti, kteří jste se mnou v mých pokušeních
setrvali, proto já vám způsobují, jakož mi způsobil otec můj, království, abyste
jedli a pili za stolem mým v království mém &seděli na stolicích, soudíce dvanáctero
pokolení israelskéa. (Luk. 22, 28).

Avšak starajíce se o sebe v dnech těchto, nezapomínejme i na jiné, aby
snad neupadli do tenat ďáblových, aproto, pokud nám lze, napomínejme, prosme,
zapřísahejme všecky, s nimiž nám co činiti jest, aby se nepodávali v dnech těchto
hříšným a bujným radovánkám. Tak činiti to mají kněží Páně, kázati mají, napo
mínati, raditi, aby roznítili nábožnost & zamezili proud zhoubný, nebo alespoň
zmenšiti jeho zkázu. Tak to činiti mají rodičové dětem svým, zejména dospělejším,
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aby později nad nimi nemlrsili zaplakati; tak napomínati maji hospodáři a hospodyně
čeleď svou, aby se nezkuzila, tak přátelé své přátele a známé, pokud na slova
jejich něco dají. Je to zajisté skutek nade všecko záslužný &dobry, odvrátiti člověka
od zlého &zachovati ctnosti v Bohu. 'l'ak chválí Písmo sv. Josiáše, že uměl utvrditi
nábožnost ve dnech hříšných, řkouc o něm: »ve dnech hříchů utvrdil zbožnoste.
Zda-li nemáme si zasloužili podobné chvály, když se nám v těchto dnech naskytuje
taková příležitost?

Nemůžeme-li však nic učiniti na záchranu duší, alespoň obětujme v těchto
dnech dobry' úmysl svůj na skutky pokání za hříšníky & proto bedlivi buďme
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Pán Ježíš uzdravuje slepého.

modlitby upřímné. Hle, dnes slyšíme o zázraku, jejž Kristus Pán učinil na slepem
u cesty sedícím, uzdraviv ho. Zajisté mnoho lidí vidělo slepce, mnohý ho politoval,
ale ovšem žádny pomoci nemohl. Než tu přichází všemohoucí Kristus, o němž
zajisté již slepec mnoho dobrého a zazračněho slyšel, proto chápe se příležitosti
a volá úpěnlivě: »Ježiši, Synu Davidův, smiluj se nade mnoula V prosbě této
jest obsažena celá jeho duše, všecky jeho tužby, všecka přání, smiluj se nade mnou!
Doufá v moc Ježíšovn, v jeho dobrotu, v jeho něžnou útrpnost, ke všem nešťastným.
Ví, že uzdravil již slepce, a to slepce od narození, proto spoléhá i nyní v pomoc
pro sebe. Volá, ač mu kážou mlčeti, ano, volá tím více, tím úsilněji. O jaká to
neodbytnost, jaká to dotěrnost, ale svatá, doufanlivá! Zdaž se neřídil slovy
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Spasitelovy'mi: »Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám
otevřeno?e A hle, vytrvalost pomohla, modlitba byla vyslyšena! Pokorná, důvěrná.
prosba vymohla zázrak. Kristus Pán se zastavuje, srdce jeho se otevírá a laskavě
vyplňuje se přání slepce: »Pane, učiň, abych viděl. Není mu, slepému, nic vzác
nějšího nad světlo, to si přeje — &Kristus mu je dává, uzdravuje ho: prohlédni,
víra tvá tě uzdravila, jsou slova Všemohoucnosti jeho, provázená skutkem zázračným.
Zdaž není pro nás příběh tento poučny'm a útěchy plnym?

Slepí jsme sami mnohdy a slepý je svět často, zejména v těchto dnech
panství ďáblova. Slepota vede do záhuby, proto volejme za sebe i zao statní za
slepence: Pane, učiň, ať vidíme! Uděl nám světlo vnitřní, poznání pravd nebesky'ch,
které všecky milostí připravuje a všecky ctnosti plodí. Budou-li duchu našemu
odňaty bludy, srdce naše bude sproštěno mnohy'ch náruživostí. Proto volejme
s písmem: »Rozum, poznání mně dej, Pane, a žíti budu.: Přibližme se ku Pánu,
jak onen slepec a prosme ho s důvěrou takovou, jak on a osvítí duši naši
k poznání dobra a zla, posílí slabou vůli ku konání dobra, uvarujme se my i ty,
za něž se modlíme, mnohých hříchů v těchto dnech temnosti. Pane učiň, abychom
viděli lásku Tvou, Tvou vznešenost, Tvou spravedlnost & poznali svou nicotu,
svou hříšnost. Pane učiň, abychom viděli, kam se řítíme, jdeme-li se světem,
osvěť bratry' naše a sestry, aby včas se zastavili, nežli se uvrhnou v propast zkázy.

Ježíši, smiluj se nade všemi námi! O světáci zaslepení, pozorujte svůj obraz
v slepci u cesty! Neobrátíte se i vy k Ježíši, jako on? Neznáte snad jeho moc,
necítíte jeho lásku, jeho dobrotívost? Neslyšíte kroky nábožného lidu jdoucího do
“chrámu klanět se Pánu a Bohu ve velebné Svátosti? Aspoň se tažte, jak onen
slepec, co se děje, kam to spěchají? A zbožní věřící vám odpoví: Ježíš je zde,
dnově'milosti, hodiny spasítelně jsou vám nyní dány, Bůh sám se vám nabízí„
podává vám odpuštění Pán, věčnou blaženost, zdaž k němu přijdete, jak onen
slepec, či vrátíte se k světu, jenž tolik slibuje sice, ale nic ze slibu neplní? Ježíš
vás volá, a vy pohrnete' se pod prapor ďáblův, pod nímž že ješt peklo? Slepýr
se radoval z uzdravení a vy se radujete ze slepoty, milujete to, co vám bída
a stí—astpřináší? () volejte: Pane, smíluj se nad námi! Volejme tak všichni, nebot
nikdo z nás není jistým, milosti odpuštění potřebujeme všichni, proto: Můj Ježíši

milosrdenství! milosrdenství prokaž, (') Pane nám, milosrdenství prokaž í'všem
slepcům duševním, kteří v těchto dnech, majíce oči, nevidí, majíce uši, neslyší,
aby nezah-ynuli ve slepotě svě, ny'brž se poznali a kajícně k tobě se navrátili.

-Modlitby a_oběti církve Tvé, ó Pane, všech Tebe milujících a Tvy'ch věrných,
buďtež-Srdci Tvému náhradou v těchto dnech za hříchy světa, aby toto přelaskavé
Srdce Tvé se smilovalo a nesoudilo nás všecky podle hříchů našich, nybrž milostivo
nám bylo podle smilování svého. Tak chová se a tak modlí se zbožný katolík

-ve dnech maSOpustních.
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František Vrátil :

BIBLICKÉ OHLASY.
(Pokračování).

5. Výstraha před hříchy.
(Sirach hp. 21).

Když jsi zhřesil, více nepřidávej,
ale pokorně se, synu, dávej
za předešlé hříchy do prošení,
aby tobě byly odpuštěny.

V každém hříšném, mrzkém činu,
spatřuj hada jedného,
před ním prchej! Chraň se, synu,
všeho skutku hříšného!

Přede hříchy. jak před hady
nebudeš-li prchatí,
jak raděno tobě tady.
v zuby své tě uchvátí.

Zuby hříchu, kteréž zabíjejí
duše lidské, víš jak vyhlížejí?
Slyš, co Písmo tobě o tom poví:
»Zuby hříchu, to jsou zuby lvov'ylx

Meč ostrý na strany obě
jest nepravost veliká;
nezhojítelnost má v sobě
rána její veliká!

6. Miluj služebníka.
(Sirnch kap. 7).

Ncurážej služebníka,
kterýž v pravdě pracuje;
uni také nájemníka,
jenž svůj život vynakládá.
Služebník rozumný tobě
kéž povždy tak milý je,
jak tvá duše. Když tě žádá
o svobodu v kterés době,
nechtěj mu ji odříci,
v nouzi mu a ve chudobě
pomocnou dej pravici,
bídy zbav ho tísníeí!

7. Buď poslušným rodičů.
(Přísloví kap. 1 ) '

Slyš, synu můj. a hleď stále míti
na paměti kázeň otce svého;
také neopouštěj ve svém žití
nikdy přikázání mateřského,

ozdoba líbezná na tvé hlavě
by se. mohla tobě štěstím státi,
a ty viděl na svém hrdlo žhavě
zavěšený zlatý řetěz pláti!

8. Výstraha před hříšníky.
(Příslovh up. l.)

Synu můj! Hříšníci když by tebe
nevinného v kruh svůj lákali
& tě mocně chtěli mít u sebe,
jestliže by tobě řikali:
„Pojď. () pojď k nám, milý druhu,
do našeho vejdi kruhu,
zanech všecky odklady;
polékněme rychle, hbitě,
nevin'nému léčky v skrytě,
krvi čiňme úklady,
jak peklo jej hledme zhltit
živého, u jeho zdrtit
nevinnosti ozdobu;
pohlťme jej celičkého.
jako tomu podobného,
jenž sstupuje do hrobu.
Všelijaké zboží drahé
naleznem a uloupíme,
loupeží tou naplníme
domy své -— a chvíle blahé
pak budeme tráviti;
hleď s námi los hoditi
a jeden měšec nám všude
vždy společným iněšceml“
Synu můj! () nechoď s nimi,
s těmi druhy bezbožnými,
od stezek, na něž tě zvou.
zdržeti hleď nohu svou;
vždyť ke zlému jejich nohy spěší,
po těch stezkách každé ve chvíli,
oni p0spíchují a se těší,
aby hodně krve vylili.
Před očima ptáků vždy se ale
nadarmo jen sítě vrhají;
bezbožní úklady si též stále
proti vlastní krvi chystají,
proti dušem svým lsti oni kuji,
sami sebe do nich uchvacují,
v osidla se vlastní dostanou,
padnou ve smrt jiným chystanou.



Ignát Zhdněl:

40

Ecce homo.
Svatopostní rozjímání.

Dočítáme se v knihách, že předkové
naši svatopostní dobu slavívali přísně ve
smyslu církve. By'valo kdysi u nás mnoho
lidí, kteří počínaje popeleční středou až
do vzkříšení Páně zachovávali přísny'
půst a zdržovali se věci jinak dovolených.
Mnohy' muž, jehož radostí bylo popřáti
si dýmku tabáčku nebo šňupeček', po
celou tuto svatou dobu odepřel si toho
a k vůli Kristu se zdržel. Jiní lidé jinak
dokazovali lásku svou k umučenému
Spasiteli. '

V mnohy'ch kostelích bývá u nás
zvykem, že se dává na hlavní oltář
v době postní velky obraz, na němž je
vyobrazen Kristus na kříži. l my chceme
rozjímati něco o umučení Páně a sice
položíme si následující dvě otázky: Kdo?
a proč trpěl?

Kdo trpěl ?
Není článku víry, o němž by během

let nebyl nějaky bludař pochyboval.
I 0 božství Krista bylo ve čtvrtém století
po Kristu rozšířeno knězem Ariem bludné
učení, že Ježíš není pravym, věčným
Bohem. Roku 336 byl veden tento z církve
vyobcovany kněz ve slavném průvodu
do města Cařihradu; vedli ho jako ně
jakého vítěze, ale »Bůhneby'váposmíván :.
Udělalo se mu nevolno, vzdálil se na
chvíli a když dlouho nešel, hledali ho
a našli, jak ležel v tratolišti krve a vnitř
nosti jeho byly ven provaleny. Od těch
dob až po naše časy jsou bohužel lidé,
kteří odpovídají na otázku: Kdo jest
Kristus? Kristus je pouhy' člověk, není
Bohem. My zajisté, věrni naší svaté víře,
pevně věříme & vyznáváme opakujíce
slova sv. Petra: Ty jsi Kristus, Syn Boha
živého! Ano, Ježíš jest pravy Bůh!

Jest oblíbenou zábavou dětí, jsou—li
u rybníka, že házejí do něho kamení
& radují se, když vhozeny' kámen rozvíří
hladinu vody, tak že dělají se vlny, které
se daleko rozšiřují. Čím větší kámen,
tím větší vlny. Alebrzy upokojí se hladina,
jakoby se nic nebylo stalo. Není-li to
obraz lidského života? Představme si
svět jako nesmírně velkou hladinu oceánu,
v něm šplouchají se lidé třicet, padesát,

nejvy'še osmdesát let; rozvíří na chvílenku
vodní hladinu; ale pak zmizí. Kdo si
vzpomene, na ně za padesát, _zasto let?
Nikdo nic o nich neví, žádny kohout
nezakokrh'á po nich. Byl-li nějaky vzne
šeny pán, prosluly umělec,“ věhlasny'
státník, světoznámý kancléř, trvá pohyb
té hladiny déle a vlny rozčeřují vodu
pak šířeji, ale i tu nastane mlčení &
snad jen odborníci se dočtou vknihách
dějinných, \žil kdysi ten a onen muž,
toho onoho jména. Všeobecný zákon
lidstva tedy zní: zaniknouti, zhynouti,
v zapomenutí přijíti.

a) Jen jedna jediná vyminka je
z tohoto pravidla a sice: Ježíš Kristus.
1900 let minulo, co žil zde na světě a
rozvíření vln, jež způsobil před tolika
stoletími, trvá až do dnešního dne. I nyní
dotazuje se moderní nevěrecky' tisk; Co
se ti zdá o Kristu, za koho ho považuješ?
Cím více nevěrci tvrdí, že jsou již dávno
hot0vi s Kristem, tím více zadržují dech,
slyšíce o něm mluviti. Kdo by mohl
uvésti nějakou osobnost z dějin světovy'ch,
jíž by se neustále, po tolik set let obíral
svět, která by neustále lidstvo vzrušovala
a udržovala je v neustálém napětí?

b) Když žil Kristus, nenáviděli ho
přemnozí a usilovali o jeho život, ne
náviděli ho z hloubi srdce svého. A tato
nenávist, tento přimo ďábelsky vztek trvá
až doposud. Neznabozi by si upsali prsty,
celé potoky inkoustu vypíší, celé haldy
papíru potisknou černí tiskařskou, svá
hrdla si “mohou vymluviti, svádějí, aby
lidstvo v Ježíše nevěřilo, rádi by svou
nenávist vštěpovali v srdce tisíce tisíců
& neštítí “se, aby to provedli, žádných
prostředků, nešetří žádné námahy, neboť
cítí, že se tu jedná o živou velmoc, která
až do dnešního dne vším světem hy'be.
Velky nepřítel a spisovatel neznabožského
životopisu Kristova D. F. Strauss vyznal,
že lze psáti s úplnou lhostejností děje
pisce o Faraonech egyptsky'ch a o panovní—
cích ninivetskych, ale nikoliv () Kristu
a křesťanství. Najdeme v dějinách celého
světa osobnost, ktera by byla po tolik set let
předmětem nejhrubšího vzteku a nejhrubší
nenávisti jako Kristus, Spasitel náš?



c) Ale ještě více! Krista přemnozí
z jeho vrstevníků nenáviděli, jiní však
ho milovali, láskou bezměrnou, z lásky
za něj i život položili. A láska tato ne-I
zhynula až podnes! Jen se zeptej některé
klášternice, proč opustila svět a slouží
jako milosrdná sestra nemocným? Kdo
ji nadchl k této, říci musíme nadlidské
oběti? Co jiného než láska k umučenému
Spasiteli. A stejně mluví i jedná tisíce
tisíců a ina milony lidí, věrny'ch přátel
křížeKristova. Kde najdeme v dějinách
světových osobnost, která by po 1900
letech nadchla lidstvo k účinné a obětavé
lásce?

Uvažujeme-li o myšlenkách tuto na
značeny'ch, uznáme, že je nemožno osobě
takto působící upříti dějinné skutečnosti.
Věru může-li nám něco dokázatí, že

Kristus skutečně zde na světě byl,
jsou to účinky tuto uvedené a trvající
až po dnešní den. Neboť jen po osobě
dějinné, skutečně jsoucí může pozůstati
takovy' účinek. Není tedy žádné pochyb
nosti: Kristus Nazaretsky žil! Ale je tu
další otázka: Čím byl? Byl obyčejný
člověk? Není možno ani si pomysliti
na to. Neboť by dávno byl upadl v za
pomenutí; rozvíření vln, které jeho 33
let trvající život způsobil, dávno by bylo
utichlo. Snad by uváděli jeho jméno nyní
jen v knihách učených. Ale když lidstvo
všech věků uvedl v takovy rozruch, musil
byti více než člověk, musil by'ti pravý
Bůh. Odpověď na otázku, čím byl Kristus
dává nám svaté evangelium a zni vždycky
jako zněla slova Petrova—:Ty jsi Kristus,
Syn Boha živého! Není jiné možné od



povědi na otázku: Kdo jest Kristus! Je
nade všechnu pochybnost zjištěno, že
Ježíš ukřižozany je Messiáš, je Syn Boží.
je pravý Bůh. Buď odpovídá toto tvrzení
skutečnosti, anebo byl Kristus podvodník
na smysly pomatzeny;Neníjiného rozluštění.

Aleje možno prohlásiti za podvodníka
toho, jejž tisíce lidsky'ch točí napjatě po
zorovalo a jimž takto střeženy řekl: Kdo
z vás může mne viniti z hříchu? Ijeho
největší nepřátelé prohlašují jej za ideál,“
jehož nemožno dosáhnouti, izarytí jeho
odpůrcové považují jej za nejkrásnější
ozdobu všeho pokolení lidského -— a
ten měl by byti podvodníkem? Nemožno;
ten znatel srdcí lidskych. před nímž ne—
bylo nic skrytého, ten velky dobrodinec,
ktery kudy chodil, tudy dobře'činil —-
ten měl by'byti na mysli pomateny!
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7 lidé, noviny jsou plny chvály a podivu.
V Anglii proslavil se nedávno dozorce
na železnici Tomáš Smith. Byl poslán
ze stanice Brigthon, aby šel se zástupem
dělníků na trat a prohlédl ji, by šrouby
kolejnic nepopustily. Mužové bedlivě
pracovali, když zavzněla Smithova pí—
šťalka, upozorňujíc dělníky, že se blíží
vlak-. Vystoupili z kolejí a postavili se,
aniž pozorovali, že zároveň jede vlak
z protivného směru.

Dozorce Smith, praví: zpozoroval
hrozné nebezpečí a mohl si lehnouti na.
zem mezi obě koleje a vlaky byly by
ho bez úrazu minuly. Ale nedbaje svého
života vrhl se na dělníky, kteří pomateni
stáli & nevěděli, co mají dělati, “strhl

? jich několik k zemi a ukázal na mezeru

() odpustíž, náš mily Ježíši, že nutno
i takové věci uváděti, aby tím pevněji
Tvé božství vyniklo, abychom tím více ;

: níka v _kolejích, i toho chtěl zachránili,k Tobě, svému Bohu a Vykupitéli přilnuli
Nuže, at“pozorujeme Krista s kterého

koliv stanoviska, s kteréhokoliv hlediska,
čím'upřeněji na Něj a Jeho skutky hlé
díme, čím více oněm uvažujeme, tím
vroucněji musíme vždy zvolati s Petrem,
knížetem apoštolů: Ty jsi Kristus, Syn
Boha živého!

Proč trpěl Kristus ?

Odpověďnaotazku,pročtrpělKristus,
dává nám Písmo sv. u proroka lsaiáše,
kdež čteme: »Hospodin složil na Nej
nepravosti všech nás; obětovánje, protože
sám nechtěl a neotevřel úst svych; on
pak raněn jest pro nepravosti naše“
(53, 5 —7). Kristus netrpěl tedy k vůli
sobě, ale k vůli hřichům našim; pohnůtkou
k utrpení byly láska a milosrdenství;
čtemet; »Tak miloval Bůh svět, že dal
svého jednorozeného syna. aby nikdo,
kdo v Něj věří, nebyl ztracen.<<

al 7.lasky trpěl Kristus. Nelze
ani slov najíti, abychom pochOpili a vy—
jádřili 'lásku, ze které Ježíš vzal na sebe
přehořkou smrt kříže. Naříká se na světě,
že dávno již uplynula doba reků, nynější
svět je prý tolik změkčily, že není vůbec
schopen nějaké oběti pro jiné, moderní
život vychovává pry docela jiné povahy
a vytvořuje zcela jiné poměry. Vyskytne-li
se přece někde nějakyr rekovny skutek,
u povšimne si ho nejširší veřejnost„

mezi oběma kolejemi. Pochopili, co chce
a lehli si. Mezitím byl již stroj blížícího
se vlaku v bezprostřední blízkosti; tu
uviděl Smith stati ještě jednoho děl-.

skokem byl u něho, strhl ho na stranu;
chtěl sam uskočiti, ale brkl o kolejnici,
svalil se a ležel přes koleje. stroj jej
přejel a v půli těla rozpoltil. Svět anglicky
byl pln podivu nad touto .bětivostí

*jednoduchého dělníka a_ bylo vydáno
3 vyzvání, by se mu postavil pomník.

. Právem velebíme tohoto a jemu
podobné hrdiny, kteří z lásky ku spolu

“bližnímu život obětovali; proč se nepo
divujeme našemu milému Ježíšovi, proč
tak mnozí nechtějí uznati jeho nekonečně
velké lásky k lidstvu, že opustiv slávu
nebeskou, třiatřicet let žil na světě,
podnikl přehořké umučení i smrt na kříži.
Bůh ukázal nám Svou lásku "stvořivčlo

\věka k obrazu i k podobenství. svému
a učiniv ho panem nade vším tvorstvem
pod podmínkou, aby Bohu sloužil, jej
poslouchal, uznal za svého nejvyššího
Pána, když však lidé zhřešili, smiloval
se nad nimi a slíbil hned prvním lidem
Vykupitele, který z lásky k nim vzal na
sebe hříchy lidstva a za ně Bohu dosti
učinil. Kdož nebyl by k slzám dojat,
vida obraz »ecce homm, vida Krista,
oblečeného v červeny plášt, majícího na
hlavě trnitou korunu, kterou. mu zlo—
myslní vojaci ranami vtiskli hluboko ve
tvář, držícího v ruce třtínu, kterou mu
se smíchem dali místo žezla; viz tělo
nejsvětější, pokryté ranami, zakrvácené



zbědované, a to jen z lásky k tobě
a hříšnému lidstvu!

b)ZmilosrdenstvitrpělKristus.
Neštěstí, v něž upadlo lidstvo pro hřích
prvních rodičů, osud lidstva, že nikdo
pro hřích nemohl přijiti do nebe, vzbu
dilo milosrdenství Syna Božího, že stal
se dobrovolně prostředníkem mezi námi
a uraženým Otcem nebeským, že vzal
na sebe vinu i trest lidi a učinil za ně
zadost svou smrti na kříži. »Jako orlice
ponoukající mladých svých k lítání a
lítající nad nimi, roztáhl křídla svá
a pojal jej (lid israelský) a nesl na
ramenou svých.<< (V. Mojž. 32, 11).
Podobně iJežíš Kristus rozpjal na kříži
své přesvaté ruce, aby zadržel trestající
šípy rozhněvajícího Boha a namířené na
lidstvo, dal se jimi sám prokláti. Uva
žujíce o tomto milosrdenství, jež dokázal
nám Ježíš svou přehořkousmrtí, opakujme
často slova Davidova: »O milosrdenstvích
Hospodinových navěky zpívati budu.<<
(Žalm. 88 2).

Snad tíží srdce tve ten či onenlhřích,
snad činí ti svědomí výčilky z různých
špatných skutků, snad neplníš přesně
povinnosti stavu svého, snad bloudíš
jako slepý, snad strhuješ ssebou do ne
štěstí jíne. snad takto anebo jinak jsi
se provinil; proč nebereš útočiště ku
mílosrdnému Ježíši, "proč nesmiluješ se
nad svou duší, proč se nepřičiníš, aby
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V W

Jím ie Kadlčdkimd :

Anděl.

V temném mraku anděl bílý
ukazuje drahnou chvílí
k prahům ráje hvězdnatým,
lidem v hříchu zajatým.

Oči k nebi upír-aje
na kytaru jemně hraje,
s rtů mu písně splývají
o nebeském o ráji.

Květ se kloní, tiše dýchá,
měsíc kráčí kolem zticha.
mlha .chvátá z černých hrud,
anděl čeká doposud!

tvoji poddaní, domácí též stebou pokání
činili & s Bohem se smířili?

Konec.

Roku 1451 zemřel kněz, františkán,
jménem Herkulanus, který byl velikým
ctitelem přehořkěho umučení našeho
Spasitele & měl zbožný zvyk, že při
každém kázání se zmínil o bolestech
a utrpení Ježíšově. Když jednou kázal
na Velký pátek, učinil svými jednodu
chými, od srdce k srdci jdoucími slovy
takový dojem na své posluchače, že
všichni slzeli a mnozí hlasitě vzlykali.
Jakýsi zbožný a vážný občan stál vedle
kazatelny a slze pravil: Dosti, otče
Herkulane, již jsme se dosti naslzeli,
ustaňte! Tu odpovědel kazatel: není
dosti, plačme ještě více, ještě není dosli
slz, abychom jimi očistili své svědomí
a dle zásluh oplakali umučení Páně;
Ježíš prolil za nás mnohem více své

_ předrahé krve, než my můžeme za Nej
slz prolití.

% lásky a. milosrdei'iství vzal na sebe
kříž Ježíš. jednorozený Syn Boží, pravý
Bůh; Kéž v postním čase častěji si uve
deme tulo pravdu na mysl a nikdy ne
zapomeneme býti Bohu vděčni! Volejme
se svatým Pavlem: »Ziji ve víře v Syna
Božího, který mne miloval a za mne
život svůj dal !<<

k?

Prázdný život.
Často mou duší bloudí žal
a v tichém smutku letí dál,
volá, mne dolů do hlubin
věčnosti sladké klesnout v klín.

Vzpomínky v pestré směsici
z hlavy mé vzlétnou mlčící.
jak svěžích retů posely
opojnou vůní: voněly.
Tenkrát mou duši celoval
matičky pohled mile hřál,
nyni však v snění spěchám k ní,
pozdrav jí nesu poslední.



44

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

(Část další).

eště mnoho, velmi mnoho by se
dalo říci a napsati, co vůle Boží
jest a co jsme povinni činiti, aby
chom se špatně nemodlili a pouze
ústy neodříkávali: Buď vůle

tvá! Než, všecko má konec, tedy třeba
i zde skončiti. Choď, křesťane, pilně na
kázaní a křesťanská cvičení, čti také
knihy o věcech náboženských jednající,
zkoumej a otazuj se častěji svého svě
domí, pozoruj opravdově zbožné a řádné
lidí ve svém okolí, pak ještě lépe poznáš,
jaká jest vůle Boží a jak ji plniti máš.
Ráno učiň vždy pevné, opravdové před
sevzetí, že dle vůle Boží cely den žíti
a jednati budeš; večer se taž sám sebe,
zda jsi tak skutečně a jednal, jak ráno
jsi sobě předsevzal. Umdlévá—livůle tvá,
posiluj ji modlitbou a sv. svatostmi. Při
každé myšlence, při každém slově i skutku
taž se, zda by tak jednal Ježíž Kristus,
Spasitel náš. Pak ti bude jistě lehko
a příjemněji vůli Boží plniti, ano, tak
se můžeš vycvičiti v plnění vůle Boží,
že kdyby ani nebe ani pekla nebylo,
přece bys vždy a ochotně vůli Boží plnil.
Na tom ovšem nejvíce záleží, zda jsme
vůli Boží plnili, či ne. Na bráně, do
věčné blaženosti vedoucí, stojí psáno:
»Ne ten, kdo mi říká: Pane, Pane, vejde
do království nebeského, ale kdo činí
vůli Otce mého, jenž v nebesích jest,
ten vejde do království nebeskéhoa

Mohl bych sice již skončiti, ale.
prosba tato: »Buď vůle tváa má ještě
dodatek: »jako v nebi tak ina zemi.“
A přichází mi to právě vhod, nebot mám
ještě něco na srdci. Jako v nebi, tak
má také na zemi vůle Boží plněna byti.
V nebi je však pokoj a jednota, a jenom
tam, kde jednota je, může posvěcováno
byti jmeno Boží, ano, jenom tam může
býti plněna vůle Boží. Jak málo však
jest nyní svornosti, lásky, jednoty! Není
jednoty mezi lidmi, ale také není jednoty
mezi křesťany. Co tu vystupuje různych
hlasatelů hlásajících bludy, svádějícich
lid na cesty špatné, odvracejicích lid od
víry pravé. Kristus Pán řekl: »Já jsem
cesta, pravda a života, t. j. já jsem
jedině ta pravá cesta, která k životu

vede; on také napomínal apoštoly, aby
jedno byli, aby byl jeden ovčinec &jeden
pasty'ř. A apoštolové v listech svych
napomínají k jednotě, ke svornosti, va
rují před rozdvojováním &odpadlictvím.
Má snad zůstati toto rozdvojování, tato
nesjednocenost? Je to vůle Boží? Jistě
ne. Je třeba, a to zvláště v nynější době,
kdy taková. nevědomost ve věcech ná
božensky'ch panuje, aby katolík poznal
svoje učení, \a když je dokonale pozná,
pak uvidí, že víra naše je taková, jaká
byla za času apoštolů, jaká byla prvních
křesťanů. Za žádnou cenu nemá se katolík
zříci své víry, chce-li jednou šťastně,
spokojeně odejíti z tohoto světa.

avel byl zuřivým židem, veliky'm
horlitelem pro staré židovské náboženství
a pronásledoval zuřivě křesťany domní
vaje se, že by bohumily skutek činil.
Učení o kříži bylo pohanům bláznovstvím
a židům pohoršením. A tak se může
státi, že najdou se lidé, kterým katolické
náboženství se zdá nepravym a domnívají
se, že bohumily' skutek činí, když jsou
proti tomuto náboženství, když je pro
následují, proti němu bojují. Vidíme,
jak mnozí je tupí Spisy, v novinách,
&vidíme také, jako ve Francii poslední
dobu, jaky' boj skutečny' se vede proti
církvi Kristově. Myslím tedy a k tomu
tě vybízím, jak mi vnuká víra v mou

církev a láska k těm, kteří do ní ne—
patří," nebo patříce do ní neznají jejího
učení, abys byl člověkem nepředpojaty'm,
bys jednal s rozvahou a dobře vše po
suzoval, zkoumal, pak duše tvoje bude
toužit po tom, aby pravdu poznala, ty
ji budeš hledat, nalezneš ji a pak ji
budeš milovat. Pros Ducha svatého, by
ti dal pravdu poznati.

Předběžné Amen.

Ležel jsem jednou v letě za hrozné
bouře a spal; tu mě probudil rachot
dunicího hromu. A v polospaní bylo mi,
jakoby Bůh mluvil tímto hromem. a já
jakbbych vyřkl k tomu radostné, hlasité
amen: v tom procitl jsem docela a věž
nedalekého kostela řekla také svoje
am en, bila právě jedna. Co je to pravé



amen? Je to srdnate, radostně & na
dějeplné ano. A když ty jsi první tři
prosby vyřkl, ještě více, kdyžjsi se tyto
pomodlit, můžeš-li na to upřímně amen
říci? Nevím, myslím však, kdyby bylo
viděti myšlenky v hlavě a žádostí v srdci
lidí, pak by bylo patrno, jak mnozí od
říkávají otčenáš pouze jazykem a když
vyřknou na konec amen, tu toto amen
je lživé, neupřímné, neboť oni nemohou
na špatnou modlitbu plni toužebnosti,
naděje a radosti dotvrzující ano, staň
se, říci. Jen ten, kdo Boha z celého srdce
nade všecko miluje, může se otčenáš
modliti v duchu a pravdě. Jako ze skály
pry'ští čistá voda, tak z duše zbožně,
v Boha věřící a doufající, pryští srdnatě
a vroucně: »Otče náš, jenž jsi na ne
besích, posvěť se jméno tvé., přijď krá
lovství tvé, buď vůle tvá jako v nebi,
tak i na z'emi.<<

A když ústatvá tak mluví, pak
srdce i duše tvá zvolá k tomu své ra
dostné amen, a tímto slovem amen pro
vází zbožny člověk, jako pěvec harfou
píseň, každé slovo úst.

Svatá Kristina vstoupila jednou do
chrámu Páně. Vznešeny'rhrabě, Ludvík
z Lčnu, klečel v předsíni obklopen svými
vojáky. Kristina znala hraběte a šla právě
vedle něho. Zastavila se &naklonila se,
jakoby mu chtěla něco říci. l_lrabě po
hlédl vzhůru k ní; tu ona přívětivě řekla:
»O pane, jak jsi ty krásný!“ Vojáci,
kteří to slyšeli, pousmáli se nad tím
a polohlasitě a skoro vesele řekli: »Pane,
slyšel jste, jak vás ta svatá chválí?
Hrabě však odpověděl: »Nerozuměli jste
slovům jejím, já _vím lépe, koho ona
chválí; nemyslila ona mne, nybrž ne—
beského věčného Pána, ktery jest ze
všech nejkrásnější, od něhož všecka krása
pochází.“ 'l'u pravila Kristina: »Velmi
dobře jsi mluvil. Když tomu tak jest,
_proč pak toho nejkrásnějšího Pána ne—
miluješ?< A tak by se mohlo tisícům
lidí“ říci: »Proč pak ho nemiluješíh
Víš přece, že Bůh je tvůj nejlepší přítel
a nejbližší příbuzný, je totiž tvy'm otcem;
víš také, že ti nikdy neublížil, ano, že
tobě z lásky dal život, tebe dnem i nocí
opatruje, chrání, tobě věčnou blaženost
& radost dáti míní; víš dobře, že Bůh
nevýslovně dokonaly, krásný a slavny'

jest, proč ho tedy nemiluješ? Dej od
pověď, můžeš-li! .

Nechtěla bys, duše, do nebe, do
království Božího? Nebe však jest vysoko
a obtížná cesta tam; kde nabrati síly,
kdo udá pravy směr? Toho ti všeho po
skytne láska Boží, dá tobě dostatek síly
a povede tě pravym směrem. Bídně
živobytí to jest, když žádná láska ažádné
nadšení v srdci neplápolá; srdce jest
prázdné a chladné jako půda bez tepla
a světla slunečního. Jest však také láska
nepravá, vášeň hříšná, pekelná, ve které
duše jako v horečce palčivost cítí, práhne
a pošetile sebe souží ničí. Jen jedna
jediná' láska a touha jest pravá, v ní
stává se duše čilou, veselou, nábožnou,
a to je láska k Bohu a touha, jemu se'
líbiti a k němu jednou přijíti. Bez této
lásky nikdo není s to, pravý otčenáš se
pomodliti. A pokud se kdo tomu nena
učil, a neumí se modliti v lásce a pravdě,
nemůže věčného spasení očekávali.

Je tomu velice dávno, co byl v Nizo
zemsku hrabě jeden veden na popraviště.
Měl byti popraven, protože prý byl při
činouvzbouření. Na popraviště vedeny
hrabě. tázal se jej provázejícího kněze,
která modlitba jest nejlepší, kterou by
se měl ještě před smrtí pomodlit. A kněz
dal mu odpověď: »Ze všech nejlepší
modlitba jest otčenáš, neboť tu sám
Spasitel náš s nebe přinesla. Také ty,
čtenáři těchto řádků, jsi na cestě, na
smrt a k soudu vedoucí, a snad již skončí
se život tvůj, proto i ty máš se ptáti:
Co se mám ještě modiiti? A já ti dávám
dobrou radu: Otčenáš. Ten chrání
před věčnou smrtí, neboť jen duše obrá
cená, znovuzrozená z Ducha svatého,
jen ta se jej může dobře modlíti. A ne
umíš-li se jej dobře modliti, nauč se tomu
od praveho mistra, od něhož otčenáš
pochází, od Ježíše Krista, kteryr budiž
chválen a veleben na věky. On stojí
přede dveřmi tveho srdce a klepe, bys
mu otevřel; a tento mistr tvůj vzal by
tě rád do učení, kdybys jen oko a ucho
svého srdce jemu naklonil a jeho vni
třního hlasu poslouchal. On učí, Boha
i lidi milovati, a proto učí také dobře
se modliti. Hleď, abys poznal hříšnost
a bídu svou jako lotr na kříži, abys
v pokoře a důvěře po 'Spasiteli toužil
a jej za smilování prosil. Posaď se
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častěji k jeho nohoum jako Maria, které
on řekl, že nejlepší stránku vyvolila,
& poslouchej ho, t. j. uvažuj a rozjimej
jeho slova, jeho život i utrpení a měď
je před očima, ikdyž tělo tvé kona
těžkou práci. Kéž nadarmo nevolá tebe
slovy: »Pojďte ke mně všichni, kteří
pracujete a obtíženi jste, a já vás ob
čerstvímlx Přicházej k němu často při
sv. přijímání a při mši sv. Následuj ho

životem svým! Nejde—lito, volej k němu
o pomoc a posilu, on vztáhne ruku svou
a nedá tobě klesnouti nebo zahynouti.
Tak žij a umři, pak zableskne duši tvé
paprsek věčné lásky Boží, duše tvá vesele
se bude modliti a zpívati: Otče náš,
jenž jsi na.nebesích, posvěť se
jméno tvé, přijď království tvé,
a buď vůle tvá všudy a po vše
chny časy. Amen.

VVV
Bok. Handl :

Novodobé pohanství.
(K době svatopostnf).

(v.-;.astává nám posvátná doba
“ postní. Kříž Kristův vztýčen

; jest na našich oltářích, aby
' gant'šš tak neustále tkvěl i v duši

— = ' naší ,abychom ustavíčněměli
na očích onu velikou, světovou událost,
která se stala na. Golgotě, když na kříži
umíral Ježíš Kristus, vtělený Bůh, aby
spasil, co bylo zahynulo. Obět Kristova
na kříži nemá sobě rovné v celých dě—
jinách člověčenstva. A proč? Vždyť
čítame o mnohých hrdínách, kteří se
nezištně, z čisté lásky obětovali buď za
národ, či za jednotlivce; i u pohanů
& židů máme takých příkladů dosti.
A přece ani zdaleka nemůže se oběť
jejich přirovnávati k oběti Kristově. Vždyť
veliký, ohromný jest rozdíl mezi obětu—
jicími zjedné, a těmi, za které se obětuje,
ze strany druhé. Onino byli prostí, pouzí
lidé; tento byl Bůh a člověk, oněch oběť
neměla před Bohem ceny nesmírné, jako
měla oběť Krista, Boha člověka. Onino
obětovali se, sami jsouce podrobeni chy
bám & hříchům, Kristus byl nejčistší
& nejsvětější. ()bět' oněch prospěla snad
jednotlivcům anebo snad jednomu kmeni,
nebo národu, oběť Kristova prospěla
lidstvu veškerému, oběť oněch pominula,
oběť Kristova zůstává v ceně své ne
nezkrácená až do skončení světa. Oběť
lidí přispěla ku blahu vezdejšímu živých,
oběť Kristova mimo to i ku blahu po—
smrtnému, věčnému všech. Oběť všech
lidí nemohla smířiti lidstvo s Bohem
uraženým, nemohla sníti kletbu a trest

hříchu s beder člověčenstva, to dokázala
toliko a.jedině oběť Kristova: Žádná oběť
nemohla otevříti nebesa člověčens'tvu,
toliko oběť Kristova uvedla zase spojení
lidstva 3 Bohem-do pořádku. Proto jest
oběť kalvárská jedinou svého druhu
v celých dějinách lidstva, obětí nejsvětější,
Bohu nejmilejší, nejcennější, také nám
lidem všem nejužitečnější. A tu by se
zajisté dalo očekávati, jak to spravedlnost
a vděčnost žádá, že si lidé Krista, svého
nejíětšího dobrodince a jediného Spa—
sitele, na nejvýše vážiti budou, že všecko
učiní, aby si zachovali jeho lásku, jeho
milost, jeho dary, že věrní k němu státi
apříkazů jeho poslouchati budou, zkrátka
že hodnými, věrnými a horlivými budou
křesťany, učedníky Páně. Tak by mělo
ovšem býti, ale bohužel, není. Jest
v duši lidské sobě zůstavené něco, co
ustavičně proti Kristu se vypíná, co jho
Kristovo na sebe vzíti nechce, co v ukři
žovaněm Ježíši svého Pána, Boha a Spa
sitele neuznává, také se jemu proto po
kořili nechce, a to je ta lidská pýcha,
vzbuzená již v ráji svůdcem ďábelským
jenž sám se protivil Bohu, proto také
i lidi k tomutéž [svésti chtěl. Skvělý
anděl, vedený všemi vlastnostmi nej—
krásnějšími zpýšnčl, chtěl ještě vyšším
býti, Bohu rovným &zvolal : »Na nebesa
vstoupím a utvrdím tam trůn svůj &po
doben budu Nejvyššímua. Padl ovšem
ve svém pyšném odboji proti Bohu, ale
pýcha jeho jest nezkrocená, zášť jeho
jest nenasytná, proto 'k pýše popouzí
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lidstvo, aby co možno nejvíce obětí padlo
s ním do záhuby. A ten odvěký odboj
proti Bohu, jeho moci, jeho vůli. ten
soustřeďuje se v odboji proti Synu Božímu,
Kristu Ježíši, jenž obětí svou si vydobyl
svět a proto jeho Pánem jest. Odboj
proti Bohu jevil se v dobách před—Kristem
v pohanství starém, odboj proti Kristu
jeví se v dobách pozdějších vpohanství
novém, které do zloby &škodlivosti jest
daleko záhubnější a horší nežli bylo
pohanství starodobé. Nebudeme se o tom
zde šířiti, kterak již za krátkou dobu
po Kristově smrti ve 4. století císař
Julian,zvaný odpadlík povrhl křesťanstvím
& vší mocí hleděl zase zavésti v říši
římské staré pohanství, nevzpomeneme
na pozdější útoky na učení křesťanské
od učenců pýchou nadutých a od mocných
tohoto světa, jimž se Kristus se svým
učením o lásce, pokoře, sebezapírání,
pokání atd. protivil, Všimněme. si jen
doby naší. V dobách našich rozpoutává
se boj proti Bohu a proto také proti
Kristu a církvi jeho skoro ve všech
křest. zemích. Člověk povstává, staví se
na své nohy a v blahovém vědomí své
síly volá k nebi: »Nebudu Boha po—
slouchati, nebudu mu sloužiti, nevěřím
v něho, vše, co Bohem se zve, jest klam,
člověk je svým pánem, nemá nad sebou
vyššího. 'l'ak volá nezkrocená pýcha
lidská a mnozí dají se svésti řečí takou
a pozbývají víry a s vírou i nábožnosti
a mravnosti v životě svém. Následek
toho jest ovšem hřích, neřest, násilí,
zločiny a vše., co z nich prýští, nespo
kojenost a bída hmotná i duševní. Ve
Francii již zvítězila odbojná strana; strhla
na sebe vládu ve státě úplně, vyhlásila
Kristu a cirkvi jeho boj na smrt a také
jej provádí; oloupila nejprve církev
o jmění,' hmotné prostředky k činnosti,
jež 'vyhnala všecky biskupy a kněze
z jejich domů, které zabrala, vypudilá
všecky řeholníky a řeholnice z klášterů.
které prodala, přivlastnila si kostely
veškeré,- oloupila je o drahocenné pa
mátky, odepřela příspěvek na výživu
duchovenstva, zejména stálých i ne
mocných kněží, zkrátka ožebračila církev
způsobem nejsurovějším a dopustila se
krádeže na majetku právním a poctivém.
Mimo to omezila krutými zákazy veškerou
iduchovní činnost církve, pokud jen
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mohla. Zavřela náboženské školy, ve
škole státní se náboženství vyučovati
nesmí, slovo Bůh je z knih učebních
vyloučeno, kázání kněží postavena jsou
pod dozor slídičů a každý svobodnější
projev biskupů ve prospěch víry svaté
trestá se soudem a žalářem. Veškeré po
božnosti veřejné. průvody, pohřby atd.
jsou zakázány, kříže na ulicích a cestách
se netrpí, ani na hřbitovech, již na hrob
zemřelých křesťanů se stavěti nesmějí,
ve školách se brojí veřejně proti Bohu,
rouhá se Kristu, štve se proti ducho
venstvu, zkrátka čiré pohanství se tam
zavádí, pohanství ještě horší, nežli bylo
starodobé, poněvadž novověké žádné
vyšší bytosti vůbec neuznává, kterou
pohanství starověké přece připouštělo
a uctívalo. Ovšem s takovým odbojem
surovým a žití plným proti Kristu a církvi
jeho jde také úpadek mravnosti ruku
v ruce. Nemravnost úžasná zahnizďuje
se tam v rodinách takovým způsobem,
že rok od roku obyvatelstva ubývá asi
0 60.000 hlav, což je zajisté pro další
trvání národa povážlivě, zejména uváží-li
se, že národové _jiní ustavičně vzrůstají.
Tam se již jeví pravdivost výroku Písma
sv.: »Spravedlnost povyšuje národy, hřích
pak bídné činí národya.

Ovšem se takovýto stav, kde není
třeba na Boha ohled bráti &sebe v me—
zích přikázání Božího řídili, mnohým
i také v jiných zemích líbí a proto vi—l
dime, že vzpoura proti Kristu ijinde
nastává. Hrozným způsobem se to jevilo
ve Spanělskm Tam v době nejnovější
kazil lid jakýsi František Ferrer, plný
odboje proti Bohu, plný zloby proti
Kristu a zášti proti církvi. Sám to byl
čIOVěkncmravný; opustil svou řádnou
manželku a přidržel se ženštiny jiné,
nestaral se o své dcery, žil život lehký,
prostopášný, ale mnohým se zamlouval
svým odporem proti Bohu, náboženství
a také proti králi a vládě.

Ferrer byl revolucionářem, jenž svou
zášť proti křesťanskému řádu, hlásal
veřejně a proto, aby pojistil svému bez
věrství trvání, zakládat vlastní školy,
z nichž nejen, že všecku víru a ná
boženství vyloučil, nýbrž přímo bezvěří
a zášt' stavovskou dítkám vštěpoval. Uve
deme jen několik vět, kterým učil ve
svých školách, které zajisté zhoubně



musejí působili na rozum i cit nejen
dětí, nýbrž i dospělých. Učil: »Není
žádného Boha, není žádného Krista, není
života budoucího, nebot člověk nemá
duše. Je neštěstím pro lidi, že o Bohu
napsány byly knihy, bible. Majetek po
chází z lupu, vlast jest blbý a brutální
klam, není vlasů;. výchova náboženská
jest podvodem a vyučuje blbosti. Při
nejbližší revoluci musíme zničiti střední
stav (živnostnictvo a rolnictvo) a veškerý
majetek, všecky zákony musejí býti od
straněny, všickni kněží vypuzeni a vy
hubení, taktéž úředníci a právníci, každý
kostel budiž zbořen.“ Při čtení těchto
stručných vět, jimž děti byly učeny, sahá
si člověk bezděčně na čelo a táže se
udiveně, »má tento muž zdravý rozum
anebo snad jest šílencem, anebo je to
zločinec — nejhoršího druhu.c Nebyl
šílencem, neboť jednal s rozvahou, ale
záštiplným a pyšným byl a doufal, že
se mu poštěstí zničiti církev i stát.

A ovoce jeho učení a výchovy brzy
se ukázalo. Stoupenci jeho zosnovali
revoluci ve velkém městě Barceloně, při

_níž páleny byly kláštery a kostely, kněží
střílení, jeptišky hanobeny, ba ani mrtvým
nedali pokoj, z hrobů je vytahovali a

' všelijak rozpustilostismrlvými prováděli.
Přes 60 kostelů a klášterů mimo mnoho
domů katolických křesťanů padlo zbě—
silcům za oběť a několik set nevinných
lidí bylo utraceno. Vzpora tato, která
trvala několik dní a proměnila město
v peklo hrůzy, byla ovšem vojskem
udolaná a Ferrer, jakožto původce a
duchovní vůdce její postaven před soud
a také podle zákona, jsa usvědčen z viny,
byl stižen trestem smrti. Nyní nastal te
prve rej netoliko ve Španělsku, nýbrž
i jinde, iu nás. Ferrer prohlašován byl
za mučedníka, za dobrodince lidstva,
jenž chtěl lidstvo vymaniti z poroby víry
a moci státní vysvoboditi je. Ferrer stal
se heslem všem nepřátelům Boha, Krista
a církve, pořádány jsou slavnosti na jeho
počest, ulice jmenovány podle něho a
Ferrer slaven jako světec prvního řádu.
Tak hluboko kleslo vědomí mnohých
odpůrců Božích, novodobých pohanův,
že žháře, vraha a revolucionáře za svatého
& dokonalého člověka považují.

Ani naše vlast nezůstala ušetřena
této hlízy. Všickni tak zvaní »pokrokářic,

»volnomyšlenkářia, čili jiným slovem
»neznabozix chopili se hned této vítané
příležitosti k boji proti církvi, jakoby
ona byla vinna, že Ferrer byl odsouzen
a popraven. A přece ho církev nesoudila,
nýbrž—stát podle platných zákonů. Ale
že to byl zapřísáhlý nepřítel náboženství
křesťanského, proto ho oslavují naši
pohané a staví za vzor udatnosti, za
vzor všech občanských ctností. A takové
učení denně se rozšiřuje v tisících ati—
sicích novinách, knihách, listech, letácích;
tisk jest vítaným prostředkem k rozši
řování novodobého pohanství. Tiskem
se kydá hana na církev, pomlouvá se
kněžstvo, z nejhorších zločinů viní se
bezdůvodně a nespravedlivě, tiskem rouhá
se Kristu pohanský nynější duch až jest
hrozno o tom psáti, rouhá se Rodičce
Boží a posmívá se svatým, zlehčují se
naše obřady, naše slavnosti, svátky a po
božnosti nejhorším způsobem; tiskem
navádí se lid k odpadu od víry, popouzí
se proti kněžím; tiskem pracuje _se
k rozluce manželského stavu, k rozvratu
v rodině, k vyloučeni vyučování nábožen—
ství ze škol, k rozdělení církve od státu,
k zabrání církevního majetku, ba po
způsobu francouzském, k úplnému ože
bračení a zotročení, ba možno by bylo
iku zničení církve a náboženství Kristova.
To vše se denně tiskne a v tisícerých
číslech po rodinách čte. Jaká to zhouba!
Mimo to doporučují se v takových listech
nemravnosti všech druhů, které ničí stud,
kazí mládež a mají za následek hrozné
nemoci a bídu tělesnou i duševní. Jest
dokázáno, že v roce 1908 za čtvrt léta
bylo v 219 listech a kalendářích přes
25.000 oznámení nemravných a hříšných.
Jaká to zkáza, zejména mezi mladším
dorostem! Proto nelze již mlčeti. Hřmíti
musí hlas církve: Křesťané, buďte na
stráži! Jedná se o vás, o vaše rodiny,
o vaše děti! Jedná se o vaše blaho časné
i o věčné, jedná se o vaši lidskou dů
stojnost, o vaší víru a vaše náboženství.
Dáte si několika pohany ukrásti svého
Boha, svého Krista? Podáte se několika
zběsilcům a odvrátíte vůli svou od svatosti
Boží? Chcete býti sami nešťastnými a
dítky své nešťastnými učiniti? Zajisté
nikoli! Proto ven z_rodin a domácnosti
veškeren nemravný, pohanský, proti
náboženský tisk! Ani krejcaru nedávejte



za noviny, knihy, kalendáře neznabožské,
co si neznabozi napsali, ať si také kupují
a čtou sami!

Nekupujete zajisté jed a nekladete
jako pokrm na stůl, proto nekupujte a
nečtětete horší ještě jed, špatné, bezbožné
tiskoviny, které netoliko tělo ničí, nýbrž
i duši zbíjejí. Už rodiče sledujte, co vaše
děti i dorostlé čtou, co kupují, s kým
se stýkají. Netrpte nic špatného, neboť
pozdě potom spláčete nad zkázou dětí
svých. Kupovati nevěrecké listy, noviny
knihy, kalendáře a p. jest hříchem proti
Bohu, jest sebevraždou duševní a také
těžkým pohoršením. Vinu ještě větší má
ten, kdo netoliko kupuje, čte podobné
věci, ale jiným ještě půjčuje, neboť otráví
mnoho duší a ty zase otravují jiné a
tak se zlo rozlévá účasně a vína padá
na rozšiřovatele. Sv. Otec Lev XIII. na
řídil, aby listy tupící víru, již předem
považovány byly za zapovězené a proto
není křesťanům dovoleno bez hříchu je
čísti, tím méně za-né platiti. Podporujte
tisk katolický, který ušlechťuje, nábožen
ství utvrzuje, vážnost podporuje a před
zhoubným tiskem varuje, jejž poráží, na
klam a šalbu jeho poukazuje atak proti
pohanství novodobému bojuje. Potřebuje
podpory ode všech a proto kupovati,
čísti, jiným půjčovati, dobré knihy ka
lendářejestjako apoštolát —jako činnost
missijní. Zejména dobrý jest měsíčník
<Svatý Vojtěcha, který se rozdává v ko
stelích, a který by v žádné rodině neměl
scházeti. Nyní se pozná rodina křesťanská
ne podle obrazů svatých, ale podle novin,
knihy, kalendáře, které se odbírají a čtou.
Jaký duch v rodině panuje pozná se
z tisku, který v rodině panuje.

Mimo tiskem, rozšiřuje se novodobé
pohanství i schůzemi, přednáškami, di
vadly atd. A tu mají nepřátelé víry naší
na naši Moravěnku spadýno. Několik
jich vyroji se každé neděle z měst na
venkov a pořádají přednášky protiná—
boženské, štvavé, proticírkevní. Neblaze
proslul v poslední době v tom ohledu
A. Machar, bankovní to úředník žida
Rotšílda, jenž netoliko že spisy svými
uráží Krista a sv. víru jeho, nýbrž i slovem
v přednáškách svých činí totéž, což ovšem
ještě hůře působí. Vychvaluje pohanství
a zlehčuje křesťanství,Krista Pána nazývá
»tulákemc a svatou víru jeho »jedem
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z Judeía. A to poslouchají nedospělí
lidé, studenti, učedníci a lidé, kteří ne
dovedou rOZlišiti lež od pravdy. Tak
jezdí po městech v Čechách a na Moravě
a rozsévá pohanské símě, které ovšem
leckdes nalezne výživnou půdu a klíčí
& roste. A následek toho? Surovost
mládeže a časté sebevraždy studentů.
Proto i tu vzchopiti se musí lid katolický
a zabrániti takovému neznabohu, aby
dále kazil lid a mládež. Na jeho před—
nášky a podobné schůze žádný katolík
jíti nemá, tím méně může se dovoliti
nedospělým, kteří vždy vznětlivějšího
ducha jsou a málo mají soudnosti. Proti
takovým schůzím pohanským mají se
odbývati schůze katolické, kde se má
vše vysvětliti a vyvrátiti, lid poučiti,
a tak tOmu pohanství na kloub přijíti.
Takových schůzí, které se již, díky Bohu,
na četných místech konají, mají se ka
tolíci houfně súčastniti, neboť je to do—
plněk učení křesťanského a doplněk
kázání v kostelích. Katolíci věrní musí
se nyní seřaditi v mohutný šik, aby mohli
čeliti nájezdům nepřátel víry své, nebot
jest již nejvyšší čas. Pohané novodobí
pozvédají hlavu čímdále, tím opovážlivěji,
ač jsou ve velké menšině, přece lidu
našemu zbožnému a věrnému panovati
chtějí. Jestliže oni Krista strhují s trůnu
jeho, na němž má panovati lidstvu, my
kříž jeho pozvedáme do výše, jest nám
praporem, pod nímž žíti, bojovati &také
umříti sobě žádáme. Jestliže pohanům
jest Kristus ukřižovaný bláznovstvím,
jest nám chloubou a radostí, neboť jen
v Něm nalézáme svůj pokoj, své štěstí,
svou spásu.

My víme, komu jsme uvěřili; tak
voláme s Pavlem. Všecka jiná vyznání
mají pokoj, židovské, mohamedánské,
protestantské, jen proti katolíkům se
bojuje. To je také jedna ze známek
pravosti jeho, neboť již Kristus před
pověděl tento boj: »Mne nenáviděli,
ivás nenáviděti budou, oni ze shro—
máždění vyhodí vás a přijdou časy, kdy
vás zabijí a kdo by vás zabil, domnívati
se bude, že bohulibý skutek vykonala.
Skoro doby takové již se blíží. Avšak
neztrácejte naděje a důvěry. U nás tak
zle ještě není a bohdá nebude, jestliže
lid sám tomu nepřipustí.

Bůh je s námi,-_kdo proti nám?
4



Pronásledovati, tupiti, haniti nás
mohou, ale zničiti nemohou; přislíbilt'
nám Pán pomoc svou a “vítězství: »Ne—
bojte se maličké stádce, jež přemohl světa.
Budiž tedy svatopostní doba obrodem
duší naších. budiž pohnůtkou, abychom
ještě více ku Kristu se přitulili a veřejně
před světem víru svou v něho a lásku
svou k Němu vyznali. Nikdo nás nesmi
odloučiti od Krista, tím méně liché, bez
cenné pohanství, které se nyní rozšiřuje.
Vše učiníme, všc>podstoupíme, abychom
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sobě, svým rodinám a národu zachovali
klenot sv. viry, to krásné dědictví cyrillo
methodějské, které učinilo národ náš
slavným a zachovalo jej před zkázou.
Kristus jest Pánem naším, kříž jeho naší
útěchou, sv. víra jeho naším pravidlem
životním a sv. církev jeho naší matkou.
Tot naše vyznání před světem, tak píšeme
na prapor svůj v boji proti novodobému
pohanství, v němž nás zajisté Pán sám

\podporovati bude a k vítězství nám
dopomůže!

WWW

Blahoslavený Jan Sarkander.
Dle života Matěje Procházky podává. Jan Tagliaferro. (C. d.)

6. Jan Sarkander farářem v Holešově.

I v Holešově se utvořila během času
obec bratrská čili pikartská, chráněna
jsouc pány Holešova z rodu Šternberského.
Teprve když horlivý katolík Ladislav
Popel z Lobkovic r. 1604 panství hole
šovskě koupil, nastal obrat k lepšímu.
Pán tento dal farní chrám slavně vy
světiti, načež v něm započala sv. missie
pro navrácení Holešovských k víře kato
lické. Dílo posvátné konali tři Otcové
z Tovaryšstva Ježíšova, k nimž se roku
1616 přidružil Jan Sarkander, jenž dne
6. května do Holešova přišel a devět
dní později od děkana kroměříšskěho
slavně v úřad farní uveden byl, jsa právě
110 let stár.

Nápadno zajisté, že Jan Sarkander
povoláván byl na místa, kde stará víra
katolická byla téměř zanikla a strom
její teprve se musel štípiti a vzrůst ne
únavnou péčí obstarávati. Právě z toho
vysvitázřejmějeho výtečnostazasloužilost.
Maje vždy před očima vzor dobrého pa
stýře, jenž život svůj dává za ovce své,
neštítil se Jan žádných obětí a obtíží,
aby šířil čest a slávu Boží a nesmrtelné
duše k spáse přivedl.

Jelikož obrácení bludářů bývá vždy
přenesnadnou prací, není divno, že Jan
spolu s Jesuity až do konce roku 1617
počet katolíků v Holešově nerozšířil přes
220 duši, ačkoli práce & píle nemalé
vynaloženo. Už rok před tím sbor bratřím.

odňat a v katolický kostel proměněn;
do domu bratrského vtáhli Jesuité &by- '
dleli v něm. Že od toho času nekatolíci
na Jana Sarkandra a jeho pomocníky
zanevřeli, snadno si lze mysliti.

K otužení vědomi katolického za
ložil Jan Sarkander v Holešově družinu
Mariánskou.

Přišed na faru holešovskou nenalezl
Jan Sarkander řádné farní knihy, v níž
by zaznamenány byly stav duší a chrámu,
důchody a břemena, práva a závazky.
Všeho bylo třeba teprve se dopátrati.
Bylť Jan jako farář ve své výživě od
kázán hlavně na desátek a podle přísahy
církví ustanovené, kterou každý kněz
při nastoupení farního úřadu skládá. byl
povinen toho práva hájiti. Zvláště měl
Jan nepříjemnosti s nekatolickým panem
Václavem Bitovským z Bítova, pánem na
Bystřici, jehož poddaní z Dobrotic aJan
kovic povinni byli faráři holešovskému
desátek odváděti. A poněvadž tak nečinili,
žádal Jan“ Bitovského, aby jeho poddaní
dávali mu, což jeho jest; ale marně. Ne—
zbývalo tedy Janovi, leč proti pánu tomu
stížnost vésti u hejtmana moravského
a zároveň patrona svého Pepela z Lob—

- kovic, což učinil tímto českým listem:
»Vaše Milosti! Vysoce urozený Pane,

Pane můj milostivý! Vaší Milosti od vše
mohoucího Pána Boha zdraví nejvýbor
nějšího a hojného božského požehnání
upřímně vinšuji. Při počátku nynější žně
porozuměv, že urozený a statečný rytíř



pan Václav Bítovský z Bítova atd. sou—
sedům Dobrotským a Jankovským pod—
daným svým, aby mi obyčejných desátků
nedávali zápověď učinil; psal jsem jemu
několikrát, aby k slavnému pořádku této
země prohlídal a mne přináležejícími
desátky spokojil. Ačkoliv pak naschválné
posly na svůj groš mnohokrát jsem jednal
& pro místnou odpověď k němu jsem
poslal, však že jednak doma není, jednak
že pro rozličné „příčiny úmysl má týž
desátek mně nyní poroučet vydávati,
jednak také, že k odpovědi chvíle nemá
a zvláště k vyhledávání některých listů
potřebných k té věcí, se vymlouval.
Z toho pocházelo až dosavad, že "ani
místně odpovědi ani týchž desátků míti
jsem nemohl. I poněvadž týž Václav
Bítovský k dávným útratám a škodám
takovým způsobem mne netoliko při
vozuje a dotčené desátky svým poddaným
zapovídá a mně zadržovati smí, kteréž
od starodávna k faře holešovské vždycky
spravedlivě přináležel, aniž co na přátel
ská psaní dbáti chce; protož k Vaší
Milostí pro průchod spravedlnosti jakožto
ku panu kollatoroví svému poníženě se
utíkám a poněvadž z dotčených Dobrotíc
a Jankovic holešovským farářům jme
novaný desátek předešlé se dával: Vaší
Milost služebně žádám, račte vedle spra—
vedlnosti způsobíti, aby se také týž de
sátek na potomní časy ještě dával. Nepo—
chybuji, že to pro zachování spravedlivých
důchodů zdejší fary tak učiniti ráčíte.
Pán Bůh všemohoucí rač toho VašiMílostí
hojná odplata býti, jehožto já Božské
ochraně poníženě Vaši Milost na svých
modlitbách poručena činím.

Jan Sarkander,
. farář hološovsný.

Výsledek této stížnosti byl, že pan
Popel z Lobkovic přece přiměl Václava
Bítovského k tomu, že dávky povinné
odvádět naporučíl.

Tyto spory desátkové nemálo pod
něcovaly kacířskou nenávist, kterou pan
Bítovský & jiní k němu naplnění byli.
Nežádáf křesťanská láska, abychom se
vzdávali práv svých spravedlivých vůči
zlobě lidské. Dobrota taková nebyla by
ctností, ale slabostí hříšnou.Neustupoval-li
náš Jan takovéto zlobě, chránil netoliko
církevní práva. nýbrž i přímnožoval sobě
prostředků k štědré dobročinnosti; nebo
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sám pro sebe žil velmí přísně, od jak—
živ nepřítelem jsa bujného rozkošníctví;
za to však tím hojněji rozsíval símě
všelikých dobrodiní mezi chudým a bídným
lidem.

Založili: též Jan s bratřími svými
fundaci složív u rady města. Hradiště
jakýsi kapitál na úroky, které nejprve
osiřelé dcery bratra Václava, Anna a
Susanna, po jejich pak vstoupení do klá
štera neb úmrtí řád jesuitský v Olomouci
bráti měl.

Vedle této jistiny položen už r. 1590
od Mikuláše Sarkandra kapitál 200 zl.
pro chudé žáky na školách jesuitských
v Olomouci neb Těšíně, kterýžto kapitál
do r. 1623 na 2000 zl. počtu morav—
ského rozmnožen byl.

7.Jan Sarkander putuje d .Častochova.
Mezitímnemalé bouře proti katolík ům

se chystaly jak v Čechách tak na Moravě.
Na sněmu zemském v Brně na začátku
května 1619 konaném ustanoveno od
od tří stavů evangelických, aby všichni
Jesuíté ve třech dnech ze země vyhnáni
byli. Dále usneseno, že úřady v městech
královských bez ohledu na náboženství
(vlastně protestantům) propůjčeny býti
mají, dále že dva kostely v Olomoci
katolíkům mají odňaty a evangelíkům
na věčné časy dány býti; též modlitebnice
a jiné k tomu příslušné domy mají
protestantům navráceny býti; každý pak
měj volnost přistoupiti k sektě k jaké
koliv se mu zachce. Podobně vyjádřili
stavové evangeličtí, že Ladislava Popela
z Lobkovic neuznávají za hejtmana země,
a na jeho místo si vyvolují k nejvyšší
správě zemské direktory ze tří stavů
(čtvrtýstav prelátský, jenž proti usnešením
takovým protestoval, protestantskou vět
šinou sněmu zrušen byl). Konečně uza—
vřeno zjevně se spojiti s odbojnýmí stavy
protestantskými v Čechách a v Uhřích
proti zákonitému císaři & králi. Ná
sledkem těchto usnesení sněmovních
katolické náboženství v Brně v krátké
době skoro úplně potlačeno a proti
rozhodným jeho vyznavačům krutě po
stupováno. Tak uvězněni byli kardinál
Díetrichštejn &Ladislav Popel z Lobkovic,
jiní pak ze země vyhnáni a statků svých
pozbaveni. Potlačování katolíků rychle
se pak šířilo po Moravě. Hned 12. května
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vyhnáni Jesuité z Olomouce a den před
tím chrám sv. Mořice odňat katolíkům
a odevzdán luteranům. Dne 14. května
stavovskými komisary Albrechtem Sedl
nickým, Václavem Bitovským a Buch
heimem proměněna rada města Olomouce
v ponejvíce protestantskou a od té chvíle
páchal Buchheim v Olomouci libovolně
krutosti všeho druhu na katolících.

Z hlavních pak měst přivalila se
i do Holešova potopa a záplava událostí,
která i našeho Jana do víru strhnouti
a v něm pohřbíti měla. Ano právě na
něm chtěla se pomsta protivníků víry
'naší vyzuřiti, poněvadž on všemi silami
pracoval o vyplenění protestantismu a
o zvelebení a, vítězství katolické víry;
i vyhrožovali panující již protestanté
katolíkům holešovským pomstou, jest-li
Jana Sarkandra rychle od sebe nevybudou.

A tu věrný sluha Páně nikde bez
pečen nebyl. Pročež katolíci. chtějíce život
mileného pastýře si déle zachovati, sami
snažně ho prosili, aby do Castochova
putoval, jak byl slib učinil, a tak zuřivosti
protestantů unikl. Sarkander vodcestoval
s povolením představených do Castochova
v červnu 1619. Asi čtyři neděle pobyl
v klášteře paulánském na Jasné Hoře,
konaje pobožné cvičení v poutnickém
chrámu mariánském. Na zpáteční cestě
navštívil z Rybníka Krakov a zastaviv
se opět v Rybníku, dostalo se mu zpráv,
že stádo jeho v Holešově je rozptýleno;
chtěl se tudíž fary své zříci, ale ke konci
listopadu jej přece opět v Holešově
spatřujeme.

8. Jan uchránil Holešov od kozáků.

Sotva se Sarkander navrátil, ne
přestávali protestanté jej podezříváním
pronásledovati; domnívaliť se bezprávně,
že Jan pouze z politických příčin v Polsce
byl, aby totiž odtud přivedl pomocné
vojsko katolické na Moravu proti prote
stantům. Jejich domněnky zdály se býti
ospravedlněny, když v únoru k nim stihla
pověst, že několik pluků polských &
kozáckých vpadlo do Moravy a všude
mečem a ohněm pustoší. Poslalť polský
král Zikmund, horlivý katolík a příbuzný
císaře Ferdinanda, pluky tyto na Moravu,
aby věci císařské sloužili a protivníky
jeho potírali. Když vojsko došlo do Bystřice
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pod Hostýnem, zpustošilo strašně statky
pana Bitovského, o němž se dozvěděli, že
jest nepřítelem katolíků a protivníkem
císařovým. Pověst o těchto událostech
ještě téhož dne došla do Holešova a
všechny obyvatele strachem a hrůzou
pronikla. Pročež Sarkander svolal věřící
do chrámu, napomínal ku pokání jako
nejlepší přípravě k smrti a oznámil, že
chce ve slavném průvodu s nejsv. Svátosti
kozákům naproti jíti.

Druhého dne, 6. února, ráno došla
zpráva, že vojsko se blíží. Bez prodlení
dal Jan zvoniti a vzav monstranci 5 ve
lebnou Svátosti kráčel kozákům vstříc.
I protestanté mnozí se přidružili, dílem
ze zvědavosti, dílem ze strachu. Průvod
došel na výšinu a očekával tu blížící se
vojíny. Sarkander pak držel monstranci
tak, aby ji z daleka viděli. Poláci a kozáci
vyslali na výšinu posly s dotazem, _co
by průvod tento znamenal, a když jim
účel oznámen, seřadili se, na blízku kněze
sestoupili s koní, padli na kolena a klaněli
se nejsv. Svátosti. Jan Sarkander zapěl:
»Salvum fac populum Dominela (Spasiž
lid svůj Pane!) a uděliljim sv. požehnání.
Načež oni co nejrychleji okolo Holešova
jeli a cestu svou dále u Napajedel přes
řeku Moravu konali, Holešovským ne—
ublíživše. Tak bohabojný Sarkander svou
pečlivostí a duchapřítomností odvrátil od
Holešova velikou pohromu._

9. Elan jat a v Olomouci uvězněn.
Právě toto veliké dobrodiní, které

jak katolíkům tak protestantům pro
kázal, bylo nepřátelům víry vítanou zbraní
k jeho zkáze. Tlupy polské a kozácké
pohubily statky pana Bitovského vBystřici,
právě když dlel v Brně jsa nejvyšším
soudcem zemským od strany odbojnické
ustanoven. Pověst o tomto vpádu a pu
stošení stihla brzy do Brna a jakožto
strůjce všeho od Bitovského u vzdorokrále—
obžalován pán na Holešově, Ladislav
Popel z Lobkovic, jehož nástrojem prý
byl jeho zpovědník Jan Sarkander, jenž.
do Poska cestoval, aby odtud Poláky
a Kozáky *na Moravu přivedl, by statky
nekatolíků plenili a hubili. Pročež žádal.
Bitovský, aby proti němu jak proti vele—
zrádci úředně se zakročilo a listem ob—
sílacím aby pohnán byl před soud do
Olomouce. '



Toto nařknutí ze strany nepřátel Sar
kandrovy'ch a Lobkovicovych bylo velmi
nespravedlivé, protože makavě lživé.
Vědělifdobře nepřáteté tito,že takovy vpád
Polákův už dávno od císaře Ferdinanda
s polským králem Zikmundem umluven
byl. Přes to všechno zlomyslné ono na
řknuti šířili nepřátelé katolíků mezi ne
katolíky v okolí holešovském, tak že tito
katolíkům vyhrožovali aje všelijak zne
pokojovali; nejvíce však zúřeno proti
Sarkandrovi, jenž vyhlášen za zrádce
vlasti, zasluhujícího smrti nejhroznější.
Nepřátelé chtěli takto Jana zkaziti a
obviněnízmíněná zdála sejim nejvhodnější
cestou k tomu, aby protestanty proti
němu tak rozdráždili, že by tito na život
mu nástrahy činili. I musel Jan brzy
v zahradě, brzy ve stáji, brzy i mimo ,
faru na hřbitově, v kostnici se ukrývali,
nechtčje se svévolně v ruce nepřátel
vydávatí &jim k zločinu nápomocen byli.
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Brzy oznamoval se již po městech
& vesnicích obsilací list, jímž vyřknuto,
že všickni katolíci v okolí holešovském
zavázáni jsou Jana Sarkandra rameni
spravedlnosti trestající vydati. Dověděv
se toho Sarkander, umínil si Holešov
tajně opustiti, aby od svých oveček od
vrátil všeliké nebezpečí a strasti, které
jim pro něho hrozily. Pročež hned odešel
do Tovačova, aby tam na zámku se ukryl.
Ale ani zámek tovačovsky neposkytl
Sarkandrovi bezpečného útulku. Vyslíděn
byl hned od několika nekatolických mě—
šťanů tovačovskych. Upozorněn od svých
přátel, že protivníci o jeho úkrytu vědí,
odešel na radu jejich potají ze zámku
do blízkych lesů. Zde sevřen jsa odevšad
_úzkostmi, ulevoval si ve vroucích mod
dlitbách & připravoval se k poslednímu
boji, odevzdávaje se do vůle Boží. Zde
v lesích byl vysliděn, zajat apouty svázany'
do Olomouce veden &do vězení vsazen.

A. M. Kadlčdkovd :

Přítelkyni.

Šedé mraky nahoře,
šedé mraky dole,
hebký snížek napadl
na zoraná pole.

Pokryl každou cestičku
stále ještě padá,
do očinka smutného,
slza se mi vkrádá.

Padá snížek celý den,
nepřestává ani,
pohroužena v vzpomínky,
skrývám hlavu v dlani.

Pryč je všecko! Květy, zpěv
i ta láska mladá.
neboť moje Julinka
víc mě nemá ráda!

Zašla láska beze stop,
vítr smutně věje,
pro Tebe má Aničko
všecko ztracené je!

Šedé mraky na hoře,
šedé mraky v stráni,
duše moje vzpomíná
s čistou láskou na Ni!



Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

IV. Na apoštolské ce'stě.
(Obrázek z přední Indie).

Severozápadní cíp přední Indie na—
zy'vá se zeměpisným jménem Belučistán.
Je to horská. krajina, která činí hranici
mezi Indií a samostatnou asiatskou říší
Afghanistánem. První missijni stanice byla
tam založena minulého roku P. Hillen.
kampem z Tovaryšstva Ježíšova v anglické
vojenské stanici Ouettě. V následujícícím
listě popisuje týž missionář svou missijní
cestu z řečené stanice na hranice afgha
nistánské!

Koncem listopadu obdržel jsem
naléhavou prosbu od 1. anglického pluku
zákOpníků, který u vchodu do bolan
ského průsmyku zarazil ležení a o vo
jenské silnici pracuje. Ležení je asi
14 km. od Rindli, konečné to stanice
kandahárské státní dráhy vzdáleno. Domo
rodí křesfané v pluku sloužící prosili
mne, abych k nim přišel a jim sv. svátosti
udělil. Vyhověl jsem prosbě s radostí,
ukončiv rychle duchovní cvičení, která
jsem právě konal, tázal jsem se vojen
ského velitele, není-li nějakých překážek,
které by se mému úmyslu stavěly v cestu.
Generál Sir Oriel Tanner mi nejen žád
ných obtíží nečinil, ale naopak s největší
ochotou obstaral mi vojenského velblouda
a jezdce v plné zbroji na cestu. Byla

to neobyčejná ochota, jaké se zřídka
komu dostává.

Když jsem byl tedy 9. prosince vo—
jenské služby Boží o 10 hodinách skončil,
srovnal jsem věci ke sloužení mše sv.
potřebné do cestovní torby a přichystal
jsem se na cestu. O 12 hodinách stál
můj velbloud přede dveřmi, cestovní vak
se připnul “řemenem k sedlu o dvou
sedadlech a já jsem si sedl na druhé
sedadlo za svého jezdce. Jak známo,
velbloud si klekne, aby se mohl jezdec
naň vyšinouti; jinak jede se jako na koni.
Brzy měli jsme Ouettu daleko za sebou
a ujeli jsme asi 6 km. za hodinu. Zdejší
velbloudi mají dobrou „pověst a já jsem
doufal, že v nejbližší poledne“ budu
v městě Ihandu, ale chyba lávky!

Celkem dobře se nám jelo až do
města Dervasy, 24 km. odtud vzdáleného.
Ale nastojte! najednou vlezl mému vel
bloudu jakýsi vrtoch do hlavy. Zvíře si
lehlo na zem a nechtělo povstati. Můj
spolujezdec snažil se napřed po dobrém
přijmětivelblouda k povolnosti. Nejprve
mu lichotil: »Můj bratříčku, můj Otče,
můj synáčku, co je to, ty chceš zde
zůstati? Toto místo je škaredě, voda zde
špinavá, obroku po skrovnu, vstaň tedy
a jdi !: Ale to nepomohlo a voják spustil
zhurta: »Jak? ty nechceš? tak? tvá
duše je zcela maličká, ba ty nemáš ani



žádné“ _ tak velké zvíře & tak dlouhé
nohy a ty nechceš pracovat? Dobře!
však já tě naučímlc To řka, seskočil
se sedla a začal milého velblouda tak
tlouci, že malá jeho duše zvířecí se patrně
zastyděla a velbloud dal se do klusu.

Urazivše ještě asi 15 km. sestoupili
jsme s vysočiny Daštu a octli jsme se
u vchodu do průsmyku »Bolana. Příroda
je zde divoká & hrůzyplná a přece za
jímavá. Za krátko dorazili jsme na první
zastávku, jménem Dosan. Tam jsem
musil pí-cnocovati, neboť bydlí tam domo
rodý katolík, jehož povinností jako úřed
níka vládního jest, vojsko tudy táhnoucí
opa-třovati zásobami potravními. Je to
bídné hnízdo: () nějakém pohodlí nelze
mluviti. Ubohy úředník před měsícem
povolal sem svou rodinu, a nyní byli
všichni nemocni, on sám, jeho paní a tři
malé ještě dítky. Následujícího rána
sloužil jsem mši sv. a po snídani jsme
odcestovali. Dobrá paní, ač jsem sejak
mohl ohražoval, dala mi tři vejce a né
kolik buchet na cestu.

Průsmyk >>Bolan<<není dosud bez
pečný, vraždy tam nejsou řídký. Vede
územím chánu Kelatského. Nejnebepeč
nější místo, jehož obyvatelé jsou prohnaní
šejdíři, nazývá se Abigum, t.j. místo bez
vody. A skutečně vede tam cesta rovinou,
kde na 44 kilometrů široko daleko ne
vidčti než spoustu drobného kamení.
Zrána potkali jme několik našich hodných
irských jezdců, kteří byli nemocné vojáky

_dopravili do nemocnic a nyní na svou
stanici se vraceli:

' Bylo pět hodin večer, když jsem
dorazil do Sout Kirthy, kde jsem si chtěl
několik hodin odpočinouti. Strávil jsem
ten den několik hodin v sedle a urazil
jsem jenom 36 kilometrů. Nebylo divu.
Velbloud vzdoroval každou chvíli a po—
každé opakovala se roztomilá rozprávka
mého společníka, která končila pravidelně
citelnou výplatou svéhlavého zvířete. Spal
jsem až do dvou hodin z rána, a pak
jsme vkročili do nejkrásnější, ale zároveň
nejdivočejší části průsmyku. Bohužel můj
velbloud čím dál tím více v chůzi ocha
boval a já jsem se již odevzdával svému
osudu, že mi bude posledních 30 km
uraziti pěšky. A nebyla by to žádná
maličkost, neboťvedro bylo děsné a cestou
velká nouze o vodu. Na štěstí dal si

velbloud přece říci a k večeru dovlekl
mne k cíli mé tehdejší apoštolské cesty,
do tábora ]. pluku' madraských záložníků.

Po svém příchodu představil jsem
se ovšem nejprve velícímu plukovníku.
Velitel pozval mne, abych se sborem
důstojnickým povečeřel. Přijal jsem po
zvání s povděkcm, ježto jsem poslední
dny nic kloudnčho nepojedl. Důstojníci
chovali se ke mně nad míru přívětivě,
dali ihned postaviti pro mne zvláštní
stan, kde bych přenocovatianásledujícího
dne mši svatou sloužiti mohl. Po večeři
odporučil jsem se důstojníkům a odebral
se ke svým katolickým vojínům, abych
je vyzpovídal. Bylo jich 50 a byla již
půlnoc, když sv. zpověď byla u konce.

Druhého dne dal plukovník katolickým
vojínům prázdno. V osin hodin sloužil
jsem mši svatou pro všecky. Přes celou
mši sv. klečeli dílem ve stanu, dílem před
stanem. Jejich zbožnost mne velmi do—
jala. Po mši svaté zůstali ještě dlouho
klečeti, vzdávajíce díky Spasiteli za svaté
přijímání. Potom rozdával jsem růžence
a škapulíře, nad čímž dětinnou radost
jevili a misie byly u konce.

Po snídani rozloučil jsem se s do
brými vojíny i s důstojnickým sborem
a vrátil jsem se toutéž cestou do Quetty.

Po vánocích vykonal jsem podobnou
missijní cestu do údolí řeky Pišinu, kde
jiný plukdomorodců je rozložen, abych
katolickým vojínům, jichž jev16, dal
v čas vánoční příležitost, mši sv. slyšeti
a sv. svátosti přijati. _

Jak z pověděného vidno, nemůže
missijní vojenský kaplan, jehož farnost
má rozlohu 200 km, stěžovati sobě do
dlouhé chvíle. Bohu díky!

V. Přihladná smrt.
V Tichém oceánu leží ve skupině

souostroví tak řečeného »TovaryšskěhOx
ostrov Tahiti. Duchovní správa na sou
ostroví byla apoštolskou Stolicí svěřena
missionářům nejsvětějšího Srdce. Hlav
ním přístavem na Tahiti je osada Papeete
a odtud podává nám P. Rogatián Martin
následující dojemnou zprávu:

Budiž mi dovoleno promluviti o jino
chu, jehožto hrob zítra zažehnám. Zemřel
smrtí světa. Učinek milosti Boží byl v této
duši nápadný. Do mé školy docházel od
mého příchodu na tento ostrov. Před třemi



roky byl nešťastnou náhodou zmrzačen
a od té doby připravoval se na smrt.
Denně prodléval delší dobu před velebnou
Svátosti; nosil vždy svůj škapulíř a rů—
ženec &ze svého vlastního popudu chodil
každých 14 dni ke sv. zpovědi a sv. při
jímání. Před krátkým časem navštívil
jsem ho a tázal jsem se ho: »Nuže,
Václave, vykonal jsi dnes svou modlitbu?c
»Zajistéc, odpověděl. »A prosil jsi Boha,
aby _tě pozd1=avilí><< »Nikoliv, ale prosil
jsem ho, aby mne vzal k sobě. Kdyby
mne Bůh uzdravil, možná, že bych ho
později uráželx.

V poslední týhodny jeho života po
strádal trpce, že nemohl jíti do kostela,
ježto ho nemoc na lůžko poutala. Ve
své důvěřivé horlivosti hledal náhradu
za to a toužil viděti Krista Pánavnebi!
Přirovnáme-li živou víru tohoto mladého
Kanáka ke lhostejnosti mnohých našich
krajanů, skoro abychom se styděli. Václav
prosil, aby směl přijati Tělo Páně jako
pokrm duše na cestu do věčnosti. Sám
určil den. Včera ráno přijal Krista Pána
a zároveň sv. pomazání. Po několika
hodinách nemohl nemocný požití ani
kapky vody. Jeho sestra ležela u jeho
lůžka, předříkávala mu modlitby, díků—
vzdání a za dne i- jiné modlitby s ním
konala. Nemocný modlil se s ní. V deset
hodin večer navštívil jsem ho vraceje se
z Hanpape, kde jsem toho dne meškal.
Václav jevil velkou radost nad mým
příchodem. Potom jsem odešel, abych
si trochu odpočinul. O jedné hodině
o půlnoci byl jsem k nemocnému za
volán. Dobrý hoch umíral. Ovinul jsem
mu růženec kolem krku, načež jsme se
spolu modlili několik Zdrávas Maria.
Brzy na to vypustil duši. Velká byla
bolestjeho matky; těšilaji však myšlenka,
že je mu na onom světě lépe. A touto
myšlenkou těšili jsme se i my ostatní,
kteří jsme zesnulého neméně milovali.

VI. Neštovice. _

V nitru Afriky prostírá se ohromné
jezero, jménem Tanganjika. Jest 700
kilometrů dlouhé a jeho břehy jsou po
sety černošskými osadami, jejichžto oby—
vatelé jsou ohromnou většinou pohané.
Před několika roky podařilo se katolickým
missionářům na jižním cípu jezera založiti
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křesťanskouosadu, která se zove Kibanga,
a která přes to, že v celém okolí již
od delšího času řádí neštovice, zdárně
prospívá. Aspon tak vysvítá z listu missio
náře P. Dromuxe, jenž v květnu minulého
roku píše:

»Jsme poztiženi velkou útrapou,
nebot zahnízdily se u nás neštovice. Můj
společník .P. Vincke udílí mnohým umíra

ž jicím sv. křest. Také z našich křesťanů
nákaza mnohé sklátila, mezi pohany je
však úmrtnost mnohem větší, ježto o ně
jakém ošetřování není ani řeči, ano na
Opak nemocní jako malomocní z vesnic
se vyhánějí. Takový nešťastník vláčí se
pak od místa k místu, jsa postrachem
pro všecky i své nejbližší příbuzné.
Někdy postaví mu tito nuzné přístřeší, .
které ho však ani před deštěm neuchráni.
Strach před nakažením dusí každý soucit
v srdci jeho přátel; sotvaže si troufají
hoditi mu kousek potravy. Proto usmrcuje
hlad rovně tolik obětí, jako nákaza sama.
Zřídili jsme pro tyto neštastníky za
osadou nemocnici a tam udílí P. Vincke,
jak už bylo svrchu pověděno, četným
umírajícím křest sv.

Naše křesťanská obec ponenáhlu
vzrůstá. Již máme 20 rodin, k nimž druží
se několik mladých neženatých mužů a
72 dětí, z nichž mnohé se už mohou
počítati mezi dospělé.

Nedávno dostali jsme z Evropy
různé zboží na výměnu a v tom byl
také malý pěkný zvonek, který nám byl
poslán z Elsaska. Nyní jsme mohli svátek'
sv. Josefa řádně oslaviti. Naši mladí
zpěváci zpívali své písně s citem &nad
šením & povzbudili nás opravdově svou
zbožnou myslí. Hlavni však a nejdůležitější
událostí toho dne bylo slavné posvěcení
nového zvonu. Celé okolí jásalo a radost
domorodců jevila se stonásobným způ
sobem. Ze všech'stran scházeli se, aby
spatřili »jasně zvučici bytost, která zpí
vajíc ve vzduchu se kolíbáx. Velká byla
radost i našich dětí a neméně radovali
jsme se imy missionáři, že od nynějška
iv této zemi v srdci Afriky zaznívati
bude třikráte denně Pozdraveni andělské.

Mezi dary, které nás došly, byla
také malá kouzelná svítilna. V předvečer
slavnosti jsme ji dětem ukázali. Přál
bych vám, abyste byli viděli ten jásot, ten
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úžas, ten hlučný smích našich dětí, které
vidouce obrázky byly jako u vytrženihr

Teprv 14. června mohl P. Vincke
z Kibangy dáti zprávu, že neštovičná
nákaza tam přestala, zatím co v okolí
dosud ještě řádí. Přes 150 nemocných,
kteří od svých příbuzných byli zapuzení,
převzal do své nemocnice a tam ošetřoval.
Z nich pozdravilo se 100, kteří se pak
mohli ku svým vrátiti, 50 zemřeli, ale
byli před smrtí pokřtěni. Z dětí a ostatních
příslušníků missie onemocněli 120a z nich
zemřelo pouze 20. Křesťané přijímali sv.
svátostí umírajících s velkou zbožnosti;
pohané byli křtěni na smrtelném loži.
Mezery, které způsobila smrt, mohly
rychle zase vyplněny býti,ježto missionaři
v Udžidži 30 dětí vykoupili z otroctví.

Při ošetřování nemocných a pohřbí
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vání mrtvých pomáhalo missionářům
horlivě několik mladých křesťanůa zvláště
vyznamenali se dvě černošky, které jako
milosrdné sestry pracovaly, důkaz to
zajisté, že duch křesťanství silné zapouští
kořeny &ušlechtilé ovoce obětavé lásky
roditi počíná. S prospěchem pokoušeli
se missionáři očkováním nákazu zastaviti.
»Až dosudx, napsal tehdy P. Vincke,
»nikdo z očkovaných na neštovice ne
umřel, ačkoli někteří jiní nicméně one
mocnělia. Nový tento lék způsobil mezi
domorodci velké vzrušení; v zastupech
přicházeli k missii, aby se dali očkovati,
jednoho rána přijelo na lodi 200 černochů
najednou. Missionáři použivají ovšem
této důvěry, kterou si tímto způsobem
získávají, při hlásání sv. evangelia a do
znavají s radostí, že jejich símč padá
často na půdu úrodnou.

A. M Kadlc'dkovd. :

Až umru.

Až umru, sladce budu spáti
ve hrobě chladném, hlubokém,
ten hrob můj nechte zasypati,
bych dřímala v něm tichým snem.

Chci dřímat sladce, jak jsem žila,
nuž prosím nechte hrob můj kvést,
ne chladný kámen, lilie bílá
má. přátele mé k němu vést!

Já. prosím vás tak o to vřele,
co bývalo mi k ozdobě,
by lilje zářila mně v čele
a rudé růže kolem na hrobě.

ó neuvalte na mé lůžc
ten těžký kámen z žití dob,
já lilii chci, rudé růže
by zdobily můj chladný hrob

Jos AL VZastimil-Římky'.

Přátelské pouto.
Dřílcli]. Ševčíkovi věnováno.

Bratře můj! V čem srdce díků mojich,
oddanost v čem k Tobě zářit může?
Z nadšení v čem radost objeviti,
z lásky Tvojí k církvi, rodné zemi?

Slyš, můj bratře! Až Ti v žití. b'ojích
— v životě tak zřídka kvetou růže —
účinnou má láska může býti,
věz. mé skutky nezůstanou němý!

Pevně spojuj nás vždy láska dvojí:
k církvi, k vlasti! Ke Římu a Praze!
ta nám budiž nerozbornou věží!

Toto pouto roztrhne kdo stěží :“
jako dub & skála jsme v té snaze,
v přátelství nás nikdo nerozdvojí.
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Spravedlivá odplata.
„Tys 'o, Biažio? Odkud jdeš?“ volal ] hospodářskými, ani hrubě nedbal na cestu;

hospodský na hosta, který právě práh ho
spody překročil

„Z Viterba. Konečně jsem stádo prodal.“
„Jak draho?“
„Za pět set lir!“
„Tři sta skudůl“

dopřáti litkupu“.
Aj, to můžeš si

„Vždyť mu přece nevyhybám, jak;
Beppone vidíš, jinak bych byl k tobě ani
nezabloudil. _

Za nedlouho seděli host i hostinský
spolu pohrouženi v důvěrný hovor Láhev,
v níž perlilo Orvietské víno a která byla
slamou obalena. šla z ruky do ruky. Biažio
byl statečný ovčák z Campagnuolo, z jehož
snědých, jasných očí zářila čistá
-Dobrý obchod a výborné víno rozvázalo
mu jazyk. Rád by použil peněz ku zvele
bení svého ho:—“podářstvía proto vysvětluje
hostinskému, co si za ztržené peníze pořídí.
On a rozmarný hostinský u „kohouta“ jsou
staří známí a mezi známými nemá býti
žádných tajnosti V hostinské světnici
s kamny v koutě, je spolu i vývěšná tabule
s kohoutem. zhruba jenom namazaným, pod
nímž jist nápis: „Se questo galle cantero
allo credenza sie fara', po česku: Až tento
kohoat zazpívá, tehda se zde dá na dluh.

Biažio nemusil se dnes říditi dle tohoto

výroku, máť dnes čím platiti, a snad by
zůstal ještě déle. kdyby už nebyl čas návratu
a kdyby naň nečekala cesta, obnášejíci
devět mil.

„Tedy na shledanou“, otče Beppo!“
„Ale 1-0 byl Ještě jedna láhev nej

lepšího ncuškodí, aspoň se ti to půjde
lehčeji & hbitěji“.

„Dobrá, ale ať nemusím dlouho čekati“.
Hostinský vyšel ven, aby donesl ještě

jednuláhev. Písknutí polohlasité přivolalo
oba syny hospodského. Otec pošeptal jim
do ucha: „Biažio máusebe 300 skudů —
on půjde Machií“ — a po těch Slovech
vešel, pohvizduje si zase do hostinky. Nová
láhevbyla naručest vyprázdněná. A ačkoliv
Beppone žertoval, nicméně host nedal se
déle zdržeti, &uchopiv hůl, kráčel v dobrém
rozmaru k Machii.

Bylo asi půl hodiny po klekání, když
vkročil do houštiny. Nebyli! opilý. Vlach
se vůbec ani neopije. Zabývaje se záměry

duše. '

pOjcdnou cítil
vždyť tou cestou nesčíslněkrát kráčel. 'ul“

že ho drží dva stateční a
Š silni muži a nežli mohl pomysliti na obranu,

ležel na zemi povalen. Jeden z lupičů zadrhl
mu silnou rukou hrdlo, aby nemohl křičeti,
kdežto zatím druhý _prohledával oděv jeho.
Ale hledal marně! Ze pak byli lupiči zkla
máni, bili ubuhého poutníka tak kruté a
nelítostně, že skoro polomrtev zůstal ležeti
a pak oba utekli.

_ Asi po půl druhé hodině vracel se
Biažio s námahou do osterie (hostinky- zpět.
Měl ještě 6 mil k domovu. ale rozhodl se,
že lépe bude, vrátí-li se ku svému dobrému
známému. V hostinci bylo ticho. ale dosud
ještě hořelo tam světlo. Beppone šel hostu
v ústrety, tváře se při tom. jakoby se ta
kové pozdní návštěvy byl ulekl.

„Biažio, Ty se vracíš? Což jsi snad
zde něco zapomenul? — Pro Bůh, jak jsi
zraněn a ztlučen a zkrvavenl“

„Brigauli mne přepadli Jsem skoro
odpolu mrtev, jak mne ztloukli.“

„Měl jsem 'lě zde zadržeti. Že s aspoň
životem vyvázl“

„Bohu díky, také peníze mám dosud
u sebe! Byli to teprve učedníci v krvavém
řemesle, nenapadlo jim, že bych měl peníze
za podšívkou v klobouku.“

„Inu. totě dobře! Tak si ještě můžeš
celou tu nehodu pochvalovati. Což jsi žádného
nepoznal z těch lotrasů?“

„Měli tváře začerněny &ani hlesnutím
se neprozradili.“

Biažio nyní bral se do spárny, jižto
mu hostinský vykázal, leč na spánek ani
nepomyslil. Rány, které byly krví podlity,
pálily & bolely k nevypsání. Mohlo býti
asi kolem půlnoci, tu již nevěděl bolestí
kudy kam. I chtěl sejíti dolů, aby si vy
prosil oleje, jímž by rány potřel &tak po
někud úlevy zakusil. Leč Beppo zajisté
již jest pohroužen v hluboký sen, synů
vůbec ani nespatřil... Ale což natom;
vždyt Biažio znal každý kout v domě.
V hostinci zajisté bude nějaký olej, a dvéře
byly dosud pootevřeny. Biažio se sebral a
potichu jako kočka kradl se po schodech dolů.

Leč jak se podivil, zpozorovav, že v té
pozdní hodině rozléhá se ještě v hostinci



hovor. Krátké věty, podivný šepot. Otec
po tmě „selsyny. Slyš!

„Na vás se může člověk také spole—
hnouti. Že jste hlupáci neprohlédli podšívku
v klo 'uku, to jste přece jen ťulpa-sovél“

„Ale otče, kdožpak by si byl pomyslil,
že Biažio je tak vychytralý? My jsme
myslili, že jste vy jej o peníze připravil
a nám že ponecháte pouze povinnost, by
chom mu opatřili úmrtní list“.

„Nejkrásnější věcí jest, že se k nám
vrátil a že z vás nikoho nepoznal.“

„Že se vrátil? Pak tatíčku se o to
postaráme, aby nám ptáček z klece neulítl.“

" „Ano, abyste zase celou věc pokazili.
Já nyní nespoléhám na nikoho, leč pouze
na sebe. Jděte nyní na zadní stranu a vy
kopejle tam jámu... rozumíte? Za hodinu
doufám budu s prací hotov... Pak jej vy
hodím oknem ven a vy zajisté již budete
věděti, co s ním, abychom nebyli prozrazení.“

Možno si pomysliti, jak bylo při té
rozmluvě Biažovi, jemuž ani jediné slovo
neušlo. Nyní teprve se mu rozbřesklo v ja
kém ._brlohu se nalézá. Přemýšlelt nyní,
co má činiti. Tu pojednou probleskla hlavou
jeho myšlenka záchrany i pomsty zároveň.
A když starý hříšník syny propouštěl,
pravil Biažio potichu: „Však vy mne dnes
teprv poznáte“ a právě tak tiše kradl se
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po schodech do spár-ny, jako byl odtud se (
vzdálil.

Co všecko dále se během jedné hodiny
v duši a v mysli uhohého Biažia, kdož to
pochopí! Mělt v holince dle zvyku vlašského
zastrčený dlouhý, ostrý nůž, kterýž mu
lotrové nevzali. Ten nyní vytáhl a postavil
se za dvéře hostinky. kde—s bázní a tře
sením očekával příchod hostinského, při
čemž ovšem na celém těle se chvěl. My
šlenky jeho snovaly plány pomsty... „kdo
by se byl nadál, že Beppo je tak zrádnou
nestvůrou. Mezitím, co se mnou připíjel
na zdraví, vyslal syny, aby “zákeřnicky mi
vzali peníze i život. Tak dlouho se spolu
známe a vždy jsem se domýšlel, že jest.
mi přítelem nejvěrnějším. Jemu jsem se
se vším svěřoval & nyní stojím a čekám
zde až přijde, abych mu zhasl lampičku
života. Mám se naň vrhnouti, mám ho
usmrtiti — tak!.-.. Ha, počkej, _ty mne
poznáš! Ale což musím krev prolévati?—

. Krev, 'krev, _,tot hrozné slovo. Nemohu-li
snad prchnouti? Ano mám prchnouti, když

1
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jsem celý zmrzačený... “není-li Beppo již
na cestě, aby mne zavraždil? A nekupují-li
synové jeho již pro mne hrob?. .. Tři proti
jednomu. Slyš! Musím prve se pí'esvědčiti,
jde-li na mne se sekyrou, nebo s dýkou.
Jsem m!adší . . . zdali pak se vrhne na lože,
aby mne spícího usmrtil, ha, netvor. mne
spícího. Slyš, slyš!

A nyní blížil se kdosi ke dveřím
tichým krokem & dvéře se otevřely Biažio
se ukryl za dveřmi. Bylo tma jako v pytli.
Beppo se blížil, drže smrtící nástroj vruce
— hrozný okamžik! .Dvě myšlenky vra—
žedné se křižovaly! Beppo se plíží na'chýlen,
maje ruku ku vraždě napřaženou. k loži...
tu. skok a hrozná rána, mstivá zbraň pře
ťala jedním rázem krvežíznivému zrádci níť
života. Ach, překvapení, smísilo se v jedno
se smrtelným zasténáuím.

Vlastním činem jsa ohromen, pozbyl
iBiažio na chvíli smyslů. Leč studený pot
záhy mu připomenul, že dílo vykonal jen
dopola. A co nyní zbývalo ještě, bylo činem
hrůzostrašným.

„Hrob jest vykopán, nechť tedy má
kořist po níž baží. Dělejte, ať mrtvého za—
hrabete, než den zasvitne, jinak můžete se
vy rozloučiti s životem...“

A nyní svlekl Biažio oděv svůj, aby
jej vyměnil za oděv zavražděného Beppona,
tělo pak bezduché přioděl rouchem svým.
Pak pootevřev okno, vyhodil mrtvolu ven,
aby hrob vykopaný nezůstal prázdný.

„Tak, nyní jsou při práci . . . hbitě . . .
cesta jest volná“. '

Casně ráno zastavili se četníci u osterie.
„Kdepak jest váš otec Beppo?
„My nevíme. Přítel náš byl včera

v Machii přepaden a vydrancován, & vrátil
se k nám. Snad jej otec doprovodil mezitím,
co my jsme pokojně spali“.

„Tak — nyní vám budeme nápomocni,
abyste otce nalezli.“ .

Po těchto slovech odehrál se výjev
tak hrůzostrašný, že může sice péro jej na
stíniti, a nikterak podati & vystihnouti.

Synové musili nový hrob otevříti.
Slunce, které vše objasní a ozáří, zasvitlo
do jámy a synové zděšeni poznali tvář za
vražděného vlastního otce . . . a ten, kterého
měli za mrtvého, oběť jejich nástrahy, stál
jako mstivý duch z jiného světa mezi nimi.

„Smilování, milosrdenství!“ bědovali
a úpěli oba synové, klečíce na kolenou.at:-Ř
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Pekelný stroj na oltáři. V Buenos

Aires. v jižní Americe, podařilo se policii
zabrániti atentátu, jehož následky mohly
býti velice osudné. V tamějším klášteře
Karmelitů položil nějaký zlosyn na hlavní
oltář pekelný stroj. Ale policii se zdál onen
člověk býti velice podezřelým, proto již na
ulici dávali na něj pozor a jakmile šel do
kostela, neSpustili ho s očí a následovali
jej. Vidouce, že klade něco na oltář, zatkli
ho & poznavše, že. je. to pekelný stroj.
učinili jej hned neškodným, což bylo veliké
štěstí, nebot kostel byl právě zbožnými
věřícími naplněn a stroj byl tak silný, že
by byl mohl zničiti nejen životy lidské.
ale i rozbořiti celý chrám. Když vyslýchali
zatčeného, prohlásil, že je ruským anarchistou
a že chtěl zločin spáchati, aby pomstil sou
druha Ferrera.

Zrušený klášter. Z nejslavnějších
klášterů v celé Francii jest opatství bene- _
diktinské Solesmes, které ovšem též jako
ostatní bylo zrušeno. Vláda je prodávala
za milion korun, ale nikdo se nenašel mezi
Francouzy, kdo by je koupil. Vláda snížila
cenu na půl milionu a nyní zakoupilo
klášter. který nedávno před zrušením byl
obrovským nákladem umělecky obnoven,
družstvo americké, které zřídí z něho hotel.
Z kláštera bude tedy hospoda.

Hnusná literatura. Dr.ArnoštSchulze
obíral se studiem, jak asi je rozšířena v Ně
mecku hnusná literatura? Výsledek jeho
bádání je tento: v Německu je 30.000
kolportérů a 8000 samostatných obchodníků,
kteří se obírají výlučně prodejem těchto
literárních hnusností k otravování lidské
duše. Jakého obrovského rozsahu toto kol—
poltářství nebylo, lze poznati z toho, že
šundromán „berlínský kat“ byl rozšířen
ve třech milionech výtisků a že nakladatel
na něm vydělal 1l/4 milionu marek. Jiná
kniha „Pikard, veliký loupežník“ vyšla
jen v 60.000 výtisků. ale přece vynesla
nakladateli 40.000 marek. Jisté berlínské
knihkupectví samo prodalo během r. 1908
25 milionů sešitů těchto ošklivých románů.
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.Dr. Schulze myslí, že prodá se v celém
Německu ročně padesát milionů sešitů této
šundliteratury. Kolika miliony přispělok tomu
Rakousko?

' Rozklad náboženství v Rakousku.
V letech 1889—1891 připadlo v Rakousku
na 100.000 dospělých obyvatelů ročně
průměrně 572 a 1899—1901 995. roku
1906 1412 manželských rozvodů. Rozluky
náboženské v témže ohdobí stoupaly: 8'4,
124, 162. Na sto sňatků připadlo 1901
2-8 rozluk 1900 již 0'2. Poměr ten se tedy
ve dvaceti letech více než zdvojnásobil. Dle
nábožensví byl roku 1905 tento poměr:
jeden rozvod připadl průměrně na 13.249
manžel.—zvíu římských katolíků na 164.4 - 1
u řeckých katolíků. na 319.411 11 řecko
východních katolíků, 11.146 11evangelíků,
na 16.554 u židů.

Fran'iškáni. Koncemroku 1909 bylo
na celém světě 17 092 františkánů. z nichž
bylo kněží 8173, kleriků 2497. bratři laiků
3943. noviců 718. oblatů-terciářů 1756.
Řád je rozdělen v 81 provincií 'a má 1460
klášterů. Jenerálem řádu je nyní P. Dio—
nysius Schaller, rodák z Durýnska. Doposud
vyšlo z řádu toho 90 kardinálů, 30 patri
archů a přes 2500 biskupů. Nyní přináležejí
k němu 2 kardináli & 40 biskupů.

Odpady ve Vídni. Od 31. ledna do
31. května 1909 odpadlo “od církve kato
lické ve Vídni 5000 osob 226 osob se do
církve katolické vrátilo.

Náboženství ve Spojených atat- ch.
Státy tyto mají 80 milionů obyvatelstva.
Z nich přiznává se k nějakému náboženství
39'9 milionš. Katolíků z nich bylo 1207
milionů, 201 milionů bylo členy různých
protestantských sekt. Ze všech bylo 431
procent mužů. 56'90/0 žen. U katolíků
bylo přínivější procento mužů, a sice 493,
u protestantů jen 393. Na kostely bylo
vynaloženo 1250 mil. dolarů. (dolar :
5 K), denně vystavěno průměrně 8 nových
kostelů. Ze všeho obyvatelstva přináležela
3210/0 k nějaké církvi. Všechna tato data
jsou úřední a za rok 1906. Od roku 1905



přibylokatolíkům 4'40/0. protestantům 1'80/0
vyznavačů. Nejčetnější protestantské sekty
měly r. 1906 : methodisté 5'7 baptisté 5'6,
luteráni 2'1, presbyteriáni 1'8 & disciplové
1'1 miliony duší.

Zpět k Římu v severni Americe.
Dle úředních zpráv vrátilo se v severo
amerických Spojených Státech během r. 1909
28.708 osob ku katolické církvi. Nejsou
vpočteni, kteří byli již platně pokřtěni &
kteří neoznámili úředně svoje přestoupení.
Počet je tedy ve skutečnosti mnohem větší.
Znalci poměrů v zemi této tvrdí, že číslice
tato určitě dosahuje 100.000 osob. Jesuité
na př. přijali do církve katolické během
roku 1908 v městě Novém Yorku 241 a
ve státě Novém Yorku 1626 osob. Je
zajisté tento zjev pro nás Evropany tím
potěšení hodnější, když u nás nevěrci všech
směrů hlásají heslo: Pryč od Říma!

Jubileum na HořeTabulkové.Roku
1910 dne 19. března je 250 let, co se po
nejprv na poutním místě Marie Tabulkové
(Maria Taferl) na Dunaji obětovala mše
svatá. Toho dne započaly tu poutě ku bo
lestné Panně Marii, k níž nyní ročně mnoho
tisíců putuje z blízka i zdáli, by vyprosili
si u Matky Boží skrze její mocnou přímluvu
vše, co k spáse své potřebují. '

Biskup jako básník. Charvaté ne—
měli doposud překladu světoznámé klassické
básně Danteovy „Božská komedie“. Nyní
obstaral tuto práci katolický biskup Dr.
František Ucelini v Kataru. Vydal dílo
svým nákladem, aby pro levnou Cenu mohlo
se rozšířit do všech vrstev charvatského
národa.

Sirotci u svatého Otce. Svatý Otec
vydržuje na svůj náklad mnoho dítek, jež
osiřely za hrozného zemětřesení, které bylo
v jižní Italii a hlavně v Messině v pro
sinci 1908. V Reggio di Calabrie je těchto
dítek 40, v Katanii 50, v Bově 25. Jiných
400 dítek dal svatý Otec dopraviti do Říma,
kdež je rozdělil na 25 klášterů mužských
a ženských &platí všechen náklad na jejich
vychování. Před vánočními svátky přišli
všichni tito sirotci se svými vychovateli ku
sv. Otci, aby mu poděkovali za jeho otcovskou
lásku, Svatý Otec přijal je velmi přívětivě,
promluvil k nim a obdarovav všechny i po
žehnav propustil je laskavě.

Kardinál jako aprostředkovatel.
V Paříži vypukl spor u pekařů stran noční
práce. Pařížský kardinál Amette byl požádán,.

by dělal prostředníka mezi chlebodárci a
dělníky. Učinil tak milerád a jeho návrhy
byly oběma stranami přijaty. Kardinál šel
do schůze mezi tyto dělníky, kdež jimi byl
srdečně uvítán.
, Návraty k církvi katolické v Rusku.

Uřední výkazy ruského ministerstva vnitra
podávají určitá data o odpadech, jež se
udály za posledních čtyř let a sice od
30. dubna 1905 do -14. ledna 1909 od
pravoslaví ku katolické církvi. Přestoupilo
233.300 osob ku církvi římsko—katolické.
Dá se pravděpodobně předpokládati, že je
tento počet ještě větší, nebot výkazy tohoto
druhu spíše na Rusi straní pravoslaví a
nikdy církvi katolické.

Svatby ve Vídni. Roku 1908 bylo
V' celé Vídni uzavřeno 18.477 sňatků.
Nejvíce jich bylo v měsíci únoru, totiž
3278. Mezi snoubenci těmito bylo 42 mužů
a 63 žen, kteří čítali více než 70 jar.
Z těchto ženichů tak starých, ženil se jeden
s dívkou, která neměla ještě 24 let. Na—
opak byly mezi dámami čtyry, které si
braly muže, kteří neměli ještě třicet let.
Roku 1908 bylo soudně 841 manželství
rozvedeno a 571 manželství se rozešlo vzá
jemným dohodnutím. V témže roce zrodila
se57lkráte dvojčata a 6kráte trojčata.
500.000 osob bylo podporováno veřejnou
dobročinností, což je ohromné číslo, neboť
je to čtvrtina ze všeho obyvatelstva, jistě
velice smutná známka tak zv. blahobytu.
V celku dosáhly podpory, jež byly těmto
chudým rozdány, obnos 22 milionů korun.

Ztráty cirkve. Dle spolehlivýchzpráv
se sděluje. že katolická církev v Německu
každého roku ztratí 50.970 dítek, které
jsou zrozeny se smíšených manželstev. Ztráta
tato je jednak následkem příznivějšího
zákonodárství pro stranu protestantskou,
jednak též následkem neúmorné práce prote—
stantů. aby získali pro sebe smíšená man—
želství. Proto ujali se nyní i katolíci tohoto
odboru a pokud síly stačí, ag-tují a při
čiňují se, aby dítky ze smíšených manželstev
získány byly pro katolickou církev. Bohužel,.
daří se stejně neblaze katolické církvi
i jinde. Počítá se, že v Anglii ztrácí se
ročně smíšenými manželstvími na 10 tisíc
dětí. V severoamerických Státech by byli
již vesměs jen katolíci, kdyby nebylo smí
šených manželstev 95 procent protestant
ských. Ve Štýrsku &v Dolních RakOusích.
bylo ze 443 nábožensky smíšených snou



benců 200 oddáno po protestantsku. V zá
padočeské superintendenci stoupl počet
protestantů ze 31.000 na 4l.000 v době
od roku 1902 do'1907. Zde čeká nás
velká práce. Chopme se jí!

Smírčí shud. Mezi jihoamerickými
státy Brasilií a Bolívií vypukl spor o hranice
a bylo vážné nebezpečí, že bude z toho
krvavá válka. Za předsedu smírčího soudu
byl zvolen apoštolský nuncius v Brasilii
msg. Bavona. Konečně byl tento dlouho
trvající a velice nebezpečný spor ukončen
a válka hrozící již vypuknouti byla za
žehnána. Obě vlády i smírčí komisse ozná
mily s díky šťastný výsledek sv. Otci.
Každá ze sporných stran jmenovala po
jednom členu do smírčího soudu, jemuž
předsedal apoštolský nuncius jako vyžádaný
rozhodčí.

Rozvody v Prusku. Roku \1908
bylo v Prusku 8365 manželských rozvodů;
roku 1907: 7952. roku 1906 7536, roku
1905: 6424. Roku 1908 připadlo na
100.000 manželství 121 rozvodů, roku
1907: 113, roku 1906: 196.

Nové kostely ve Vídni. Během
roku 1909 bylo ve Vídni dostaveno a
účelům svým odevzdáno šest nových kato
lických kostelů. Zajisté skvělé svědectví
čilého a rázného vyznávání své víry a velké
obětivosti.

Zednáři. Dle spolehlivých pramenů
bylo vypočteno, že mají zednáři nyní na
celém světě na 25.000 lóží &asi 10 milionů
členů; V Rakousko Uhersku je 64 loží,
v sev.-amer. Spoj. státech 14.390, v Anglii
2668, v jižní Americe 1028, v Australii
743, ve Skotsku 732, ve Francii 532
(35 tisíc členů), v Německu 477, v Irsku
415, v Italii 305, ve střední Americe 206,
v lortugalsku 121. v Hollandsku 97, ve
Španělsku 67, ve Švédsku 46, v Řecku 34,
ve Švýcarsku 33, v Dánsku 30. vNorsku 14.

_ Nová socha v chrámu sv. Petra
v Rímě. Ve velechrámu sv. Petra v ímě
jsou umístnůny obrovské sochy zakladatelů
řádů církevních Chyběl však doposud za
kladatel Barnabítů sv Antonín Maria Zac
cariu. Teprve v těchto dnech byla do
hotovena jeho socha umělcem římským
Aurelim a dovezena na voze, k tomu účelu
zvláště zhotoveném, na své místo. Je 56 m
vysoká a váží 16 tun.
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Učený kněz. Katolický missionář
\Vilston, žije dlouhá léta v Africe mezi
divochy. Má velké nadání pro řeči & zná
dokonale skoro všechny jazyky evropské.
Ale naučil se též 12 nářečím africkým,
8 indickým a 6 nářečím obyvatelů ostrovů
Tichého oceánu. Má se za to, že je nyní
P. \Vilston mužem. který umí nejvíce řečí
ze všech lidí z celého světa

Nynější stav katolické církve ve
Francii. Věru, smutný je v přítomné době
stav katolické církve ve Francii. Největší
starost působí udržování služeb Božích a
výživa kněží. Příspěvky k tomu potřebné
scházejí se velmi pozvolna. Nejpovážlivějším
zjevem je nesmírný úbytek kněžského do
rostu. V mnohých pacholeckých seminářích
klesl počet chovanců na polovici&vkněžských
ústavech není lépe. V Alby bývalo vždy
okolo 250 chovanců, nyní 80, v Clermont
Fernandu 200, nyní 60. Žádný otec, žádná
matka nechce vypraviti syna na tu křížovou
cestu, kterou kráčí nyní francouzský kněz.
Ovšem je předčasný jásot zednářů, kteří
doufají, že se zavrou v několika letech
brány všech kostelů. Ale nelze upříti, že
je tu vážné nebezpečí.

Nekřtění žáci Jak daleko pokročila
nevěra v Berlíně, lze poznuti též z této
statistiky: Na školách národních bylo koncem
školního roku 1909 dětí evangelických
198.835, katolických 22.735, židů 4108,
dissidentů 293, luteránů 46, reformovaných
85, baptistů 144, menonitů 7, methodistů
42, starokatolíků 82, adventitů 13,'mormon 1,
bez vyznání 416, nekřtěných 1617, Tento
veliký počet nekřtěných dítek ukazuje, jak
mnoho lidí je v Berlíně,/kteří zanedbávají
jakákoliv přihlášení k víře.

Náboženská vymání v Nov. Yorku.
Koncem roku 1908 bylo v Novém Yorku
185 římsko katolických kostelů a kaplí a
1,242.441 katolíků, 93 anglikánských se
135 504 věřícími, 140 luteránských se
60.493, 69 methodistických se 53.568,
63 presbyteriánských s 51.588, 66 baptist
ských se 44.290, 200 synagog s 38.033
členy, ač je tam přes 1/2 milionu židů &
26 kongregacionalistických se 17 016 členy.

Pryč od Říma v Čechách. Během
r. 1908 odpadlo v celých Čechách 1123 osob
od v_íry katolické; 896 stalo se protestanty
a 282 starokatolíky.

WWW
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Křesťané na Východě.
(Hlavní úmysl).

odlíváme se v apoštolském vyznání víry: »Svatou církev obecnoua,
iščímž iyznávámc, že Ježíš Kristus založil církev svou pro všecky časy,
': pro všecky země a národy, aby skrze tuto církev jeho všichni národové
' přišli k poznání piavdy vjediného Boha a dosáhli spasení. Apoštolé

měli učiti všecky národy žádného nevyjímaje & dosud vysílá církev sluhy své ku
ku všem národům, aby byli jednak upevnění ve víře a poznali pravdu, jednak aby
dospěli k poznání pravdy Boží. Proto jsme všichni, at kteréhokoliv národa, dítky
jedneho Otce nebeského, jedné matky, sv. církve Kristovy. Než nemají všechny
tyto dítky stejného štěstí. Mnohé museli mnoho pro víru svou vytrpět, mnohé až
dosud trpěti musí ústrky a pronásledování. Tentokrát nebudeme takové ubohé
křesťany hledati daleko v Asii, v Číně a Japonsku, nebo v Africe a Australii, ale
chceme obrátit pozornost na. křesťany na Východě, kteří jsou nám nejbližší a po
třebuji naší podpory zrovna tak, ba ještě více než křesťané ve vzdálených zemích
pohanských. Záležitost missijní nabývá za doby naší veliké důležitosti, stala se
palčivou otázkou od té doby, co Francie odepřela všelikou hmotnou podporu
katolickým missiím. Nás Slovanů svatou jest povinností své bratry Slovany pod
porovati modlitbou a hojnou almužnou, vždyť stejné krve s námi jsou, třebas
mluvili jiným slovanským nářečím. Jsou tak jako my obrácení na víru křesťanskou
sv. apoštoly našimi, Cyrillem a Methodějem.

Nejbližšíjsou nám Slované v Bosně a Hercegovině, novém to
území říše naší. Proto nám musí záležet na nich, jak se jim vedenetoliko v časném,
ale i v duchovním ohledu. Víme jak dlouho strádati jim bylo pod jařmem tureckým
jak mnoho trpěli pronásledování pro víru svou, byli štváni, loupeni, vražděni a
přece zachovali si víru pravou, aspoň většina. Div je, že neodpadli ku pravoslaví
nebo dokonce k mohamedanismu, jak mnozí skutečně učinili. Nedostávalo se jim
ani kostelů ani škol a jediní byli Otcové Františkáni, kteří se jich ujímali, byli
jim ochránci, těšiteli v trudných dobách pronásledování. Ještě i nyní potřebují
naší podpory, aby ve svaté víře byli upevnění a-dospěli potřebného vzdělání.

Ze Srbska podává missionář farář zprávu, ve které též prosí o podporu.
Vedle nesčetných námah v řízení katolíků Srbska musím se starati () jediný
katolický kostel, v němž mnoho a mnoho věcí jest potřebí. Odkud však vzíti na
opravy, když katolíci jsou většinou chudobni a kostel též žádného jmění nemá.
Pak povážiti dlužno, že jediný to kostel pro katolíky celého Srbska, v němž jsou
obyvatelé pravoslavného vyznání.

S podobnou prosbou obrací se na spolek missijní z Rumunska katolický
farář, .prosí o podporu na katolickou školu. Má sice duchovenstvo diecesní fond,
avšak ten nestačí na vydržování kněží a opravy. kostelů a na katolické školy.

Z Bulh arska dovídáme se, že katoličtí Bulhaři z Banátu se přestěhovali
do diecese v Nikopoli a tím přibylo katolíků, ale také nová břemena. V severním
Bulharsku zřízeno (od r. 1888—1908) šest farností a při tom bylo se starati také
o kostely a kněžský seminář &kněze. S pomocí Boží a spolku pro podporu missií
podařilo se nám to dále. A poněvadž kostely jsou velmi chatrně stavěny, potřebují
co chvíle opravy. A nebýti katolických kostelů a škol, co by bylo z našich kato—
liekých Bulharů? Sjednocení Bulhaři budou míti v Cařihradě svého biskupa, oč
pracováno bezmála 33 let.

Jak v Albansku se katolíci maji, toho dočítáme se v našich katolických
novinách, že byli totiž katolíci krutě pronásledováni od Reků i od Turků. Na
vydržování škol katolických musejí býti sbírky činěny.

Macedonie naříká superior missie Lazaristů, an píše: Myjsme jako
kapka vody, která pomalu i kámen vyhloubá, nebot obrácení chudého lidu děje
se velmi zdlouhavě. Než přece máme ve své missií pro sjednocené Bulhary slo
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vanského obřadu 26 katolických osad, 5948 katolíků, 21 kostelů a kaplí, 35 kněží,
17 chlapeckých škol s 21 učiteli a 566 žáky, 10 dívčích škol s 516 žákyněmi.
Východ jest zemí, kde missionáři jdouce naříkají a símě své rozsévají, ale velmi
zřídka plesajíce se snopy přicházejí, t. j. zřídka užitek klidí. Biskup Domenico Da
marin na ostrově Síra v Řecku oznamuje, že, ač má jen 9 farností s5 kostelyavícero
kaplemi a 28 kněží spravovat, nebylo by mu to možno bez podpory činit. “Ze
7000 katolíků jsou jen někteří zámožní, kteří pro kostel něco mohou obětovat.
Obchod jest poslední dobou více špatnější než lepší, a tím naše obyvatelstvo velice trpí.

Katolíci na ostrově Kreta, 600 počtem, patří do diecese smyrnenské,
ale mají na ostrově apoštolského vikáře superiora kapucínů P. Antona Pettínea,
který o 3 kostely,"3 kaple se šesti kněžími se stará. Každoročně prosí spolek"
missijní o podporu. Podobně zprávy přicházejí iz jiných osad katolických missií
na Východě, z čehož plyne očividně, že je třeba tyto chudé kraje s chudým oby
vatelstvem vydatně podporovat. Proto bývá každoročně sbírka po diecesích pro
katolíky na Východě, aby se jim přispělo v nejnutnějších potřebách, a tím aby
zachráněni byli. Velmi mnoho dobrého v tomto směru působí spolek na rozšíření
víry katolické a spolek sv. dětství Ježíšova. Nemenších zásluh získal si o tyto země
jmenovitěv Bulharsku spolek apoštolátu sv. Cyrilla &Methoděje svými podporami
zaslanými tam ústředním výborem. Proto i tento zbožný a missijní spolek zasluhuje
veliké přízně a podpory; nebot čím více bude podporován od nás, tím více bude
moci působiti pro rozkvět katolické církve mezi Slovany na jihu a na východě.
Obětujme tedy rádi dárky své k tak vznešenému a šlechetnému účelu a božské
Srdce Páně odplatí všem stonásobně.

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kríste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, 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. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
ubohé, utlačované křesťany ve východních zemích 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, učíň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-lí se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, vzore 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: Podporovati křesťany na Východě.

Úmysl—vbřeznu: Boj proti socialismu.

Tiskem benediktinské kníhtiskárny v Brně.
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"Úmysly apošiolátu modlitby.
"Vúnoru modleme se za křesťany na Východě:

(Ustanoven . žehnůn Jeho Svatost! papežem Piem !. )

; Dnef_ “Na Vslavnost: ÚmYSIY' \\

__1. _-Ú_.Sv. Ignáce, bisk. m. (107) — Přemáhání zlého. Vítězství sv. církve
__ . katolické. Smíření národů. Napravení zlÝch poměrů u veřejném životě. „_

_)2. 'St. Očlštováni Panny Marie. Hromnic. — Věrné plnění zákona Božího. '
DružinÝ Marianske. Nemocná neteř. Odstranění nesvornosti. T matka.

3. Č. Sv. Blažeje, bisk. m. (316) Dar pravé pobožnosti. Ochrana od nemoci.
Zamezení veřejných pohoršení. Obrození společnosti lidske. Dobrodinci

4. P. Sv. Ondřeje Ko.rs, bisk. (1373) — VelepastÝřinaši. VÝchovasirotka
Katoličtí učitelé. Pokoj &mír mezi národy. ChoromÝslná. Dobrodinci.

5. S. Sv. Háty. pannÝ & mučednice. (252) Křesťanská obětavost. Zamezení
* -' í hříchů. Věrnost vpovolání. Přemáhání sobectví. Třetí řád sv. Františka.

6.. _,N-.Neděle II.pa devímílcu Sv. Doroty, pannÝ a mučednice. (280) — Dar
čistoty srdce. VÝtrvani ve ctnosti; Dostičínění Panu Ježíši za všeckÝ uražkÝ

7. P. Sv. Romualda, opata. (1207) — Dar tichostiamírnosti Povoláníke
" , . stavu duChovnímů. Boj proti zlému. Přemáhání vášní a náruživostí.
- 8. Ú. Sv. Jana z Mathy, řeh (1213) — Křesťanská láska k bližnímu.

_ , Ošetřování nemoCnÝch. Zamezení hříchů. Boží požehnání. Dar čistotÝ.
, ')9., St. Popeleční středa. Sv. Apolonie, pannÝa mučednice.(249) —Za
. . ducha kajícnosti. ZachOváni postu. Zamezení hříchů. Potírání opilství.
; 10._ Č. Sv Školastiky, pannÝ. (542) — Řád benediktinů. Dar rozjímání.

A Řeholní ús'tavÝ. Šťastná hodina smrti. Odvrácení neštěstí a nehod.
511, P. Trnové koruny Pána Krista. — Pobožnost k umučeníPáně.

, Spolek pro rozšiřování katolické vírÝ. Oživení ducha křesťanského.
12. S. Sv. Eulalie. pannÝ a mučedniCe. (304) — Horlivost v dobrém. Úcta

k autoritě. Křesťanská dokonalost. P-řemáhání pokušení. Přemáhání sebe..

13. N. Neděle I. v postě. Sv. Kateřiny Ricci, pannÝ. (1590) — Napravení
_.__.._„ zlÝch poměrů. Katoličtí zástupci lidu. Rozšíření vírÝ. Duše v očistci.
. -.-14.,P; Sv. Valentina, kněze, muč. (306) Život bezúhonnÝ. Stavba kostelů.
) , Vojenské SpolkÝ. Zamezení hříchů v nestřídmosti. Smíření se nepřátel.
__.15.. Ú. Sv. Faustína & Jovíty, m. (121) — Zbožnost v rodinách. Spolek
: katechetů. Pronásledovaní katolíci. Obnova duchovní. Pohrdání světem.
„165 St. Sv. Juliany, pannÝ a mučednice. (309) Denní sv. přijímání. Nemocní.

DružinÝ mariánské. Křesťanská rodina. Duše v očistci. Ý Dobrodinci.
.-17.. Č.—Sv. Evermoda. bisk. ř. prem. (1177) — Řád premonstrátů. Zvelebení

. služeb Božích. Úcta sv. andělů strážnÝch. Odvrácení hříšníka. 1- bratří.
'1'8.__P.Kopí & hřebů Pena Krista. Sv. Simeona bisk. m. (106) —

. Pobožnost křížové cesty. Missie mezi pohanÝ Úcta ke sv. náboženství.
;19. ,S._Sv. Konrada, kajíc. (1354) '— Upřímně pokání za hříchÝ. Záchrana

___. naší mládeže. Panovníci & státníci. Křesťanská dobročinnost. Umírající.

“ 20. N. Neděle I.l v postě Sv. Eucharía biskupa. (778) ——Postní kazatelé.
_, _ __ Volba stavu pro život. Šíření a čtení katolickÝch knih a novin. Ýotec.

_ 21.. P. Sv. Severine bisk. m. (452) — Pobožnost přimši sv. KatolickÝ tisk.
" ' Obrození křesťanů. Dobrodinci chudÝch. Hojní kajícníci. Dar moudrosti.
22. Ú. „Nastolení sv. Petra v Antiochii. — SvatÝotec Pius X. Církev

' katolická na VÝchodě. Pobožnošt k nesvětějšímu Srdci Páně. Studující.
23. St. Sv. Petra Damiana, bisk. a uč. církve. (1072) ——Jednota národů.

Pobožnósti mariánské. VÝcheva mládeže sv. svátostmi. 'l—spoluhratří.

___0_djjustlyIllll dní 13 každý dobrý skutek vykonaní na tyto úmysly. J '
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24. Č.. Sv. Matěje, apoštola Páně. -—-Apoštolát slova Božího, Lidové missie.
Křesťanské sdružení našeho dělnictva. Rozšíření katol. tisku. ? kněz.

25. P. Pohřebního roucha Paňa- Krista. — Pobožnost křížovécesty."
Dar zdraví očí. Následování dobrého příkladu. Dar kajícnosti.

26. S. Sv. Valburgy, panny. (799). — Ženské řehole. Úcta nejsv. Svátosti
oltářní. Sjednocení křesťanských církví. Horliví kazatelé a zpovědnici..

27. N. Neděle 111. 0 pouze Sv. Porphyria, bisk. (420). — Postní kazatelé.
Podpora katolického tisku. Missie farní. Katolické školy.. .Dobrodinci.

28. P. Sv. Romana,- opata. (460) — Dar vlídnosti. Setrvání v dobrém.
Křesťanské vyučování. Zemřelí údové katolických bratrstev. Kajícníci.

L odpustky lllll dní za kazdy dobry skutek vykonanynim úmysy . „_

Velmi nás v poslední době zajímají slovanské země na jihu a na východě,
jak se tam vše utváří, zda tam pravý blahobyt se povznese, či zda země ty
i s obyvatelstvem upadnou v novou porobu ne sice Turků, ale národních šovinistů.
Již dosti země ty vytrpěly pod jařmem tureckým a dosud se nemohou vzpamatovat.
A co tam na východě katoličtí křesťané vytrpěli, kdož to vypoví? Po století žili
v ustavičném pronásledování a přece uhájili víru svou aspoň ti nejvěrnější. Již
pro tuto stálost svou u víře zasluhují naší vážnosti a podpory. Ještě dosud mnoho
trpěti musí, protože jsou mezi samými jinověrci a mos'lemíny a tudíž co chvíle
vypukne pronásledování křesťanůjako v Albanii, v Macedonii, v Cařihradě, v Thracii,
na ostrově Kretě a jinde. Opravdu zasluhují tito ubozí katolíci-Slované naší pod
pory modlitbou i almužnou. Žijí namnOze v chudých, hornatých krajinách, nemají
často ani “kostela ani školy v místě a musejí dlouhé konati cesty ke službám
Božím. Kéž by nadešla brzo doba, aby měli dostatek kostelů a škol a mohli
svobodně vyznávati víru svou, by nemuseli se ;obávati ani Turků, ani Řeků.
Modleme se za ně! Pomáhejme jim!

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 žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. L'ev' 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
ubohé, utlačované křesťany ve východních zemích 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! 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 &patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za;nást (Odpustky

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

Heslo apoštolské: Podporovati křesťan; na Východě.

Úmysl v březnu: Boj proti socialismu.

Tlakem & nákladem honodiktinskb knihtiskúrny v Brně.
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V tom jcst láska Boží; ne že bychom my byli Boha milovali. ale že on prve- miloval nás a- poslal
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Jos. At magma-Římský.

Vlasti. ; První dojmy.

Mocný zvuk zvonů tiskne se k duši,
sta chrámů našich přede mnou pne se,
slzami síně katakomb skrápím,

. ostatky světců u mne tak blízko...

Milená vlast mi v západu sklání
malebné niv svých, bohaté kroje...
Opouštím—Tebe, jitřenko ranní,
bych v dáli snášel života boje ———

Kříž však jde se mnou v cizoty pláni, Hříšný jsem člověk... Ach, jsem tak nízko. ..
Ten zhojí bolné loučení roje! Casto za cílem marnivým kvapím,
Věz: Také v dálné, neznámé stráni, Mocné však srdce ku výše dme se,
srdce mé Tvým je. vczdy jen Tvoje! : svatost když rajskou v blízkosti tuší!

Zraků mých vlhnou bolestí řasy, ? Před sebou město že vidím věčné?
„s Bohem“ Ti pějí chvící se rety, ! Pohanstva trosky, vítězství Krista,
opouštím vlasti útěšné krásy! dobroty Boží střed nekonečné?

Není to pouhý jen přelud, co zřím?„S Bohem buďl“ Mou je jedinou slastí'
v cizí když spěji, vzdálené světy: i Ne! To jsou krví zbrocená místa:
zas že se vrátím v ráje své vlasti! ! Bože! to vskutku Kristův je Řím!

Hroznata Ruuba' :

Jdi prlmo!
(Ctihodnému bratru Baullovi věnováno).

Jdi přímo! Proč máš klopit hlavu, | Jdi přímo! Nebuď nikdylstivým,
když druzí kráčí pevným kročejem, i co na srdci. to na jazyku měj
proč uhýbat se vznešenému davu, ' a slovem-li tě urážejí lživým,
nad nímž se drzec stává vítězem ! ty dobro, blaho ze srdce jim přej.

Se neboj! Za pravdu kdo zmírá,
by spjat byl škůdců zloby řetězem,
on prapor pravdy křečovitě svírá
a konečně přec — bude vítězem.

VVV
OI



Bah. Handl :

Bůh volá, nezatvrzujme srdcí svých!
(K době svatopostní).

\ ení zajisté dne, není ani ho
' diny, kdyby Bůh nevolal nás

k sobě, kdy by milost svou
a lásku nám neukazoval.
Vždyť cely náš-život a vše
co v něm jest, jest slovem

\ lásky Boží, milostí velikou
& život tento proto uspořádán byti má
podle vůle toho, jenž nám jej dal a jej
zachovává, podle vůle Boží. Avšak, kdo
může o sobě na světě tvrditi, že vždycky
a ve všem jen a jen vůli Boží plnil, že
vždycky a ve všem jen pravidlem přiká—
zání Božích se řídil? To by ovšem zna
menalo, že andělem jest v těle lidském
a že ani té nejmenší poskvrny není na
duši jeho. To ovšem není pravda. Vždyť,
sv. apoštol praví: »V mnohém hřešíme
všichni &díme-li, že nemáme hříchu, sami
se svádíme a není v nás pravdy <<(Jan I.,).
Bůh předvídal od věčnosti hříchy lidské,
a již tehdy ustanovil poslati Vykupitele.
A když vskutku hřích přišel na tento
svět v ráji, Spasitele také přislíbil; a
když naplnil se určeny od Boha čas,
Spasitel vskutku na svět přišel, syn Boží
v těle lidském a v osobě Ježíše Krista.
Jaká to byla. milost, jaká to byla láska!
Milovalt nás Bůh dříve, nežli jsme ho
poznali, o naši spásu a nápravu postaral
se dříve, nežli jsme toho potřebovali.
Jak krásně o tom praví sv. Jan, miláček
Páně, tento kazatel božské lásky řka:
»Láska z Boha jest, a v tom okázalá
se láska Boží k nám, že Syna svého
jednorozeněho poslal Bůhna svět,abychom
živi byli skrze něho. A v tom jest láska;
ne že bychom my byli Boha milovali,
ale že on prve miloval nás a poslal

Syna sveho v obět. slitování za hříchy
naše.<< (1. Ep. sv. Jana 4, 9.) A Spasitel,
jehož celý život na tomto světě, všecka
jeho slova,“všecko jeho konání jen milost
a lásku osvědčovalo, ostavil koru-nu této
lásce své a milosti oběti největší, kterou
kdo vůbec přinésti může, dobrovolnou
smrti za nás na dřevě kříže. Proto kříž
——znamením jest lásky, znamením milosti

„ Boží, znamením také odpuštění a smíření.
'l'o měl na paměti sv. Jan, když v téže
své epištole praví: »Synáčkove moji,
toto vám píši, abyste nehřešili. Pak-li by
kdo i zhřešil, přímluvce máme u Otce,
Ježíše Krista spravedlivého; & on jest
obět slitování za hříchy naše a netoliko
za naše ale i za všech světa.<< (Jan 1, $.)
Kříž Kristův jest kniha, v níž krvavymi
pismenami napsán jest jednak veliky
nevděk lidstva — urážky _a hřích —
ale i zlatými pismenami napsána jest
láska a milost Spasitele u Boha našeho.
Vždyť sám pravil: nemáť větší lásky
kdo než ten,jenž život svůj dal za přátele
své! O Ježíši, Tysi tato slova svá ještě
předstihl, neboťjsi dal život svůj netoliko
za přátele, nýbrž i za nepřátele,'a právě
za tyto nejvíce! () jak nezměrná jest
láska Boží, jak nevyčerpatelná studnice
jeho milosti! A kříž Páně jest této lásky,
této milosti znamením! S kříže mluví a
volá k nám Spasitel: ejhle, jak jsem vás
miloval! C0 mohl jsem pro vás více
učiniti? Neučinil jsem? Proto také sv.
apoštol Pavel, chtěje obrátiti srdce lidská,
zatvrzelá a hříšná k Kristu, kázal nej—
raději o Kristu ukřižovaném. řka: »My
pa k kážeme Krista ukřižovaného,

: židům za jisté. pohoršení, národům (po



hanům) pak bláznovstvía. (I. Kor., 1, 23.)
A na jiných místech ukazuje ovoce obětí
Kristovy na kříži: lásku, pravil takto:
»abyste poznali lásku Kristovu povyšu—
jící všelikou vědomosta, (lit. 3, ]9,) a
milosrdenství, slovy těmito: »Bůh
pak, kteryž jest bohaty' v milosrdenství,
pro převelikou lásku svou, kterouž za—
miloval nás, i když jsme ještě byli mrtvi
v hříších, spolu obživil nás v Kristu,
jehožto milostí spasení jste<< (Ef. 2, la)
A to vše skrze kříž, nebot praví dále:
on smířil oba (židovstvo i pohanstvo)
v jednom těle s Bohem skrze kříž<<.
(Ef. 2, 16.) Proto se apoštol nechtěl
v ničem jiném chlubiti, než-li ve kříži
Pána svého; jak sám praví: _»()de mne
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pak odstup to,/abych se chlubil, leč.
v kříži Pána našeho Ježíše Krista, skrze
něhož mi ukřižován jest svět a já světu<<
(Gal. 6, 14.)„.*

Pak jest kříž Páně nám znamením,
důkazem lásky a milostí Boží, s kříže Ý
svého objímá nás Pán, s kříže plyne
veškerá milost pro duši naši. Proto nikdy
nemá zmizeti s očí našich kříž aniž ze
srdce našeho. Den co den pohlížejme
tedy na ukřižovaného Pána svého a
otvirejme srdce své té svaté rose jeho
milosti a lásky, která ovlažuje nás. Aby
však památka kříže Kristova tím mo
hutněji v duši naší utkvěla, ustanovila
církev dobu svatopostní, v níž obzvláštním
způsobem připomíná nám lásku a milost
ukřižovaného Krista, stavic na oltářích :
kříž jeho a po celou tu dobu volajíc
nás jménem jeho ku pokání, aby tak
ovoce oběti kříže,nebylo na nás ztraceno, '
nybrž aby tím více rozhojnila se v nás
milost a láska božského Spasitele.

Vše, co církev jménem Páně v době
postní koná, všecky pobožnosti, všecky
modlitby, jak při mši svaté, tak v ho
dinkách církevních směřují k
abychom se navrátili k tomu, jejž tak
často Opouštíme, ke Kristu a hříchy své

tomu, _

plném slyší nás Bůh, vyslyší a udělí
nám milosti své, zřejmo ze slov téhož
apoštola, řkouciho: »Pravil Hospodin,
v čas přijemny uslyšel jsem Tebe a vden
spasení spomohl jsem toběx. (2 Kor. 6, . . .) '
Ano čas svatopostní jest dobou milosti.
Opětuje se zde jen památka důkazu
lásky, milostí Boží a vykoupení lidstva
Kristem Pánem na kříži. 0 chopme se
ruky pomocné, užijme prostředků nám
ku spáse danych, sv. svátostí, abychom
cele očistilí duši svou, s Bohem smířili,
radost v duši nalezli a tak na budoucí
spáse své pod ochranou a s pomocí
Boží pracovatí mohli. Cinime tak však
všichni? činíme tak vždycky? Nevolá
nás někdy Bůh nadarmo k sobě? Nena—
pominá nás církev bez vysledku? Zdaž
si milostí Boží vždycky dle zásluh vážimeíJ
Zdaž po ní toužime? Zdaž s ní spolu
působíme? O jak zardí se duše naše
studem, ze všech těch věcí, po všem
touží, vice než-li po jednom potřebném
— po milosti a lásce Boží! Jak zachví
se strachem, že tak mnoho milosti Boží
zle užívala! A přece jak jest to nebez—
pečné! Vždyť velikého nevděku, velikého
hříchu se dopouští, kde o milost Boží
nestojí anebo kdo dokonce milostí Boží
zle užívá. Pohrdat Bohem v jeho darech
ničí prospěch všeho, co vykonal a vytrpěl
Ježiš Krištus pro naše spasení. Ato
zajistéjesthřích veliky,í'1evděknejčernější.
Aproč? Zasluhuje-li velebnost Boží ne—
konečné úcty, něžná láska jeho k nám,
zdá se, že vyžaduje úcty ještě větší.
Rozkazuje-li tedy Bůh, není nám nikterak
dovoleno jemu se nepodrobiti. Ať si
rozmlouváme naši neposlušnost jak
chceme, ať hřích zastíráme jak možno,
vždy zůstáváme vinni tím, že pohrdáme
zákony a vůli Pána našeho svrchovaného.
Tojest hřích. Ale mnohem hřišnější jest
pohrdání milostí Boží. Hledá-li mne Bůh

a jako Otec laskavý, aby mne obdařil a

smyli s duše pravym pokánim a tak si *
zase osvojili lásku jeho a milost na zemi,
kteráž nám bude známkou života věčného
v nebi._To vše zahrnouti lze ve slovech
sv. apoštola Pavla, která k nám církev
volá: »Aj, nyní jest čas přijemny, aj,
nyníjest. den spasení, žádnému nedávajíce
žádného pohoršení, aby nebyla haněna
služba naše<<. A že v tomto čase milostí

vyznamenal, zdaž, když jej zamitám,
neranim srdce Jeho v téže době co on
mne miluje, zdaž nepáší ukrutenství na
sobě v tomže čase, kdy On, Otec nebesky,
chce mne spasiti?

Stojíme nad propastí, do níž uvrhnouti
nás hrozí zkažená přirózenost naše, sly—
šíme hlas 'l'vůj, dobrotivýr Bože! ruku
svou nabiziš nám, vztahuješ ji po nás,
jen se ji máme uchopiti! A co, co se

5%
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to děje s námi, že nechceme k Tobě '
vzhlédnouti, že sluchu nedopřáváme ku
Tvému, lásky plnému napomínání, že
raději obracíme se k tvoru a náruživostí
svých více jsme poslušni než—lisvatého
slova Tvého? O Bože a Pane náš, jak
opovážlivé jest pohrdání to Tvou božskou
laskavostí a dobrotou!

Než ještě větší hřích jest, když zle
užíváme milosti Boží přijaté, nebot tím
ničíme,vyvracíme, jak jest nám jen možné,
to velkolepé dilo spasení, pokud se od
náší k nám; Aby Bůh nás spasil, ponížil
se, vzal na sebe podobu otroka, narodil
se v chudobě největší, vedl život pracemi
obtížený a opovrhovaný, umřel v mukách
tělesných i duševních a to vše, aby získal,
aby dal nám' milosti potřebné ku dobru
duše i těla a hle, my těchto milosti a
darů užíváme ne k' tomu, k čemu dány
jsou, nýbrž k pravému opaku. Tak za
vrhujeme krev Ježíše Krista o spasení
za tak drahou cenu vykoupené, zbavujeme
všeho prospěčhu! O, jak jest nám to
záhubné! Vždyť nemůžeme bez milosti !
Boží nic dobrého činiti. .Jsou _to slova :
apoštolova: »Beze mne nemůžete ničeho
činitic a sv. Augustin k tomu pozname
nává, nepraví Kristus, beze mne můžete
málo činiti, nýbrž, »beze mne nemůžete
ničeho “činitie. Sv. apoštol Pavel mno—
hokráte o 'tom mluví, pravdu tuto vy—
kládá a na srdce klade. Pak piše k Fi
lippenským: »Bůh zajisté lest, který pů—
sobí veváschtění , i vykonávání podle dobré
vůle'a. A ke Korintským píše: »Dostatečni
nejsme mysliti něco sami ze sebe, jakožto
sami ze sebe, ale" dostatečnost naše jest
z Bohaa. (II , Kor. 3, 5.) Co tedy činíme,
jestližemilostBožízanedbáváme,odmítáme
nebojí zle užíváme? Odvrhujeme klíč k ne
besům, který nám Bůh laskavě nabízí, za—
hazujeme hřivnu, která má cenu koruny
nesmrtelné, hřivnujednou, která nám tuto
korunu zjednati může! O jaká je to zasle
penost, k víře skoro nepodobná, kterou
poraženi jsme. Jak jen můžeme zapomínati ,
na prospěchy naše nejsvětější? Rmoutíme
se, ztratili-li jsme věc mnohdy nepatrnou,
pakli však vlastní vinou pozbýváme tako
vého pokladu, jakým jest milost Boží, zle
jí .užívajice neb o ni nedbajíce, nemáme
příčiny žádné k zármutku?

A pomysleme, co nám ještě Bůh
slibuje, jestliže milosti jeho si vážíme?

Slibuje a dá korunu slávy, život blažený,
nehynoucí, věčný! Chce nás učiniti šťast
nějšími, proto od nás žádá a očekává
větši ctnosti a dokonalosti a k těmto
vede nás a posiluje svou milostí. Proto
jak si škodíme, odmitajice milost Boží
nebo s ní zle nakládajice!

Avšak netoliko to, nýbrž horších
ještě následků obávati se musíme, ned
báme-li o milost Boží nebo zle-li ji
užíváme. Neboť Bůh trestá hřích takový
v životě časnémi věčném. V'životě časném
odnímá Bůh milost svou, aby potrestal
toho, jenž ji zle užívá a to jest zajisté
trestem jak spravedlivějším tak i hrozným;
jest to'však trest obyčejný, kolikráte
v Písmě svatém čteme hrozbu Hospodi
novu: »Neuposlechl lid můj hlasu mého
i Israel nehleděl na mnea; tot je zavržení
milosti, a nyní poslyšme trest: »I nechtěl
jsem jich podle žádosti srdce jejich, aby
chodili dl'e nálezků svýchlec (Žalm se,
12, 13). »Choďte dokud mate světlo, ať
vás nezachvátí tma<<,volá sv. Jan 12, 15,
Pravím vám, že bude odjato od vás
království Boží a bude dáno lidu. při
nášejicimu užitky jehOa, jsou hrozná slova
SpasiteleVa (Mat. 21, dl.) Královstvím
Božím nazývá Spasitel milosti, které nám
pomáhajía nás činí příslušníky království
Božího, jsme-li jim věrni. A sv. Pavel
praví k židům: l vám mělo slovo Boží
nejprve mluveno býti, ale poněvadž je
zamítáte, aj, obracíme se k pohanůmc.
(Sk. ap., 13, 4-6.) Odňata byla milost od
zatvrzelýčh srdcí.

Heli, velekněz, byl od Boha zavržen,
že byl příliš shovívavým k hříchům synů
svých, Jidáš, apoštol byl zavržen, že sám
milost Boží zavrhl! O běda, jak je tento
trest obyčejným za dnů našich! Kolik
křesťanů nechává Bůh ušnouti ve vlaž
nosti & netečnosti podlehnOuti slepotě
duševní, aby je potrestal, že zle užívají
milostí přehojných a milosrdenství sho
vívavého! A tento trest jest věru spra
vedlivý. neboť milost je svědectvím lásky.
kterou projevuje božský ženich, stojící
u dveří srdce našeho. Pláče, doléhá
s něžností, abychom mu srdce svá otevřeli
a přijali od Něho hojnost darů, A my?
odporujeme pobídkám jeho, zdráháme
se je přijati do srdce. A Pán, vyčerpav
trpělivost svou, odchází, vzdaluje se a
béře s, sebou to, oč jsme nestáli. Zdali



je v tom něco nespravedlivého? Či snad
má ještě odměňovati urážky, které mu
činíme, a neustále nám nabízeti milost
a pomoc, kterou opovrhujeme? Odnímá
království. ale komu? těm. kteří sami
sebe činí nehodnými, aby vešli v ně
a nosili korunu; zdaž se to nesrovnává
se spravedlností a rozumem?

A jak hrozný je trest jeho! Milost
anebo spíše Bůh sám, jenž se od nás
vzdaluje, je svrchovaným dobrem, jehož
pozbýváme, za to však svrchované zlo,
hřích, peklo k nám se blíží. Největší ze
všech milostí je zemříti smrtí nepřítele
Hožího a v tomto nebezpečí toneme,
odňata-li duší naší ona milost rozhodující,
kterou by byla duše pohnula ku pokání,
nežli by opustila tělo své . Milost, která
se vzdaluje, tot ono S\ě_tlo, které mizí,
tot ona síla kteíá nás opouští tot všeliká
ctnost která se ztrácí, tot abychom tak
řekli, naděje ve spásu naši, která nám
přestává kynouti. Hle, jak hrozný je trest
tento již zde na zemi.

Avšak jaký trest čeká nás teprve
na věčnosti pro pohrdání milostí nebo , _ _ _ _ _

' i největší znamenejme všecky doby milostí,zle jí užívání' Přísnější soud, trpčí vý—
čitky čekají nás tam. Onen více jest milo
ván a předem také větší zodpovědnosti
podléhá, komu větší dobro se dává. »Od
každého, komu mnoho jest dáno, bude
mnoho požádáno a komu mnoho poručili,
od toho více požadujía,
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pravil sám Spa- ;
sitel. (Luk. 12, 48). Až přijdeme jednou
k soudně stolici Páně, kterak sneseme
výčitku, již kdysi učinil Ježíš židům. že
ho nepřijali, řka: »Kdybych byl nepřišel
a jim nemluvil. hříchu by neměli, ale
nyní nemají výmluvy z hříchu svéhOa.
(Jan 15.
stane, kdybych tě byl vyznamenal roz
dávaje svá dobrodiní. Ale množství a vý
bornost darů, které jsem ti dnes nabízel,
a které vlažnost tvá zanedbala. učinily
z tebe hříšníka, jenž se vymluvítí nemůže,
a ze mne soudce, jenž nezná nyní milo
srdenství, tot asi smysl výčitky Kristovy.
Jak hrozná to výčitka a pravdivá! A ten '
trest pekla! Snadno nám bylo dojíti nebe
a hle, nechtěli jsme. peklo tedy bude
údělem naším. Potom už nebude času
napraviti, čeho jsme zanedbali, čas mi
losti utekl. Potom nepomůže nám bědo
vání :_o kdybych měl nyní jedinou z těch
milostí, kterých jsem tak dlouho svévolně

mařil! Běda, už nemám žádné. Plamen
milosti vyschl. Jsem v této výhni,
v těchto temnostech hrozných, na tomto
místě muk věčných jenom proto, že jsem
chtěl zde býti. Hle kám mne přivedlo
zlé užívání milosti. Jak hrozné jest roz
jímání o naší netečnosti a hříšnosti, co
se týče milosti Boží! O kéž bychom si
to vzali k srdci a kéž by v nás zněla
ustavičně slova žalmisty Páně: »Dnes
uslyšíte lí hlas jeho, nezatvrzujte srdce
svá! Nyní ještě čas, nyní ještě dá se
Bůh uprositi, obrátíme-li se k němu,
vždyť sám pravil: »Obraťte se ke mně
a já se obrátím k váma. Nyní ještě může
zahrnouti nás milostmi všelikýmí ku spáse
naší, vždytt»nechce Bůh smrt hříšníka,
ale aby se obrátil &živ byla. Poznejme
proto velikou lásku l<oží poznejme jeho
milosrdenství, které sejeví v každé jeho
milosti nám udělené, a opětujme ji dobrým
milosti te užíváním. Poznejme ztrátu
ohromnou, kterou jsme utrpěli, zamítajíce
Boha, poznejme urážky, kterých jsme se
proti Bohu dopustili, a hrozně nebezpečí,
kterému jsme se vydali. S pozorností

zejména v tomto posvátném čase post
ním následujme její pobídky, přijímejme
všecka vnuknutí vděčně & piinášejme
ovoce hojné.

Za vse minule pak z hloubi srdce
sveho s lítostí pravou volejme k Pánu
o odpuštění, řkouce: O Pane &Spasiteli
náš, Ty původe milosti největší, odpust,
ze zle jsme často užívali milostí a darů
Tvých. Církev ukládá nám modliti se,
abychom zbaveni byli 'všech zlob minu
lých, přítomných a budoucích; vzpomeň,

22). Méně bys byl vinen kře- ' o Pane, na nepravosti naše a nedbalosti
minule, poskytni lásku proti slabostem
přítomným a pro budoucnost rač nám
té milostí popřáti, abychom si vážili
hřivny tve milosti s moudrou šetrností
a věrnou vytrvalostí. Budiž kříž Tvůj,
o Spasiteli, ustavičným naším strážcem,

, budiž nám znamením lásky Tvé a milosti
& mocnou zbraní proti všemu pokušení
&hříchu. Netoliko tohoto čas postního
chceme tak užíti, abychom si milostí
hojných od 'l'ebe získali, nýbrž po celý
čas života chceme pod praporem kříže
tvého žíti, pracovati, trpěti a. umříti,
abychom mohli říci s apoštolem Pavlem:
»Mnč živu býti Ktistus jest, a umříti
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ziska. (Filip. 21). Potom budeme míti tu ,i a s nimiž jsme v životě spolupůsobili
blahou naději, že jako čas postní jest ve světle nejkrásnějším. A tohoto daru
přípravou k slavnosti velikonoční, tak _ dej nám všem Ukřižovaný, vzkříšený
iživot náš bude přípravouku slavnému * Spasitel z nezměrné lásky nejsv. Srdce
jednou z mrtvýchvstání. Pak ukáže se *,svého, které ještě po smrti ráčil dáti pro
ovoce milostí Božích, jichž jsme si vážili : nás otevříti!

VVV

Ignát Zhdnel: _ .\Zradce Jidaš.
(Rozjímání na pašijový týden).

, sou povahy lidské, které lze těžko dva z Jidášových hříchů, předně jeho ne
pochopiti, ba někdy jsou tak zřízenou lakotu, která ho svedla, že stal

s převrácéných názorů a konají se z něho ohavný zrádce a za druhéjeho
\“Ývtak ohavné skutky, žeje skoro smutný konec, že spáchal samovraždu.
' Ševůbec nemožno pochopiti je.
. Podohají se obrovskému lesu. .

Když se díváme na něj odněkud se vzdálí, 1' Jidášova lakota. .
nebo z nějakého vyvýšeného místa, »Tehdy odešel ke knížatům kněž
je pohled nanejvýše malebný & vábivý. ským jeden ze dvanácti, kterýž slul Jidáš
Tu jeho barvitost, tu jeho svěžest, tu Iskariotský a řekl jim: Co mi chcete dáti
jeho poesii nesnadno slovy vyjádřiti. a já vám ho zradím? A on_iuložili mu
Ale vkročíš—li do něho, nevíš, co je dáti třiceti stříbrnýcha. Mat. 26, 14—15.
v něm ukryto, z mnohých stran čeká Z lakoty prodal Jidáš Krista. Představa,
na tebe nebezpečí, těšíš se, když máš kterou máme o lakomci, je neutěšené;
ten vábivý a malebný les za zády. představujeme Sl při tom člověka vy

Takovou nevyzpytatelnou povahou chrtlého, vyzáblého, s nosem špičatým,
jest Jidáš. Uplynulo již dvacet století od očima zimniění chtivosti se lesknoucíma,
té doby, co prodal Krista a až po dnešní s prsty dlouhými, jeho myšlenky, žádosti,
den nedává se mu jiného příjmenía jinak vše obráceno k tomu, jak akde by něco
se nejmenuje než »zrádce Jidáše, až vyzískal.
doposud staví se jako příklad, jehož : Lakomstvím vyrozumíváme nezří
nikdo, kdo chce dojíti věčné spásy,“nesmí zenou přilnulost k penězům a statkům
v ničem následovati. V Horní Ammergavě pozemským. Otevřme si Písmo svaté &
hrají každých deset let pašíjové hry, najdeme v něm mnoho výroků, které
(též letos roku 1910) jichž se účastní nám dokazují, že je lakomství hříchem
všechno obyvatelstvo této obce a k nimž hlavním, že je- pramenem nebo hlavou
docházejí tisíce cizinců, hlavně z Ameriky mnoha jiných hříchů. Často se stává. že
a z Anglie. Největší zájem vzbuzují tu lide vidouce lakomce, nakazí se tímto
pak přirozeně osoby hlavní, náš Spasitel . zlým příkladem a že lze pak užíti slov
Ježíš Kristus a jeho matka Panna Maria. .leremiášových: »Od nejmenšího až do
Po nich jeví se největší pozornost pro největšího všickni hledí si lakomstvíc,
Jidáše, a lze postřehnouti na divácích (6, 13). Mnohý napracuje se až pot stále
hrůzu, když provádí svou zradu, ukazuje svlažuje jeho skráně, student prosedí
svou lakotu a chystá se provazem ukon- celé dnyi noci u knih, kupec projíždí
ěiti svůj život. Imy vzpómínáme v paši- souši i moře, umělec neustále cvičí se
jový týden na zrádce Jidáše, ale jen proto, ve svém umění a když se ptáme: proč
aby nám byl odstrašujícím příkladem, tolik námahy? dostaneme za odpověď :
aby každý z nás poznal, jak hrozného chtějí zbohatnouti, chtějí míti co možná
hříchu se dopustil, zradív nevinnou krev nejvíce peněz, co možná nejvíce živobytí.
Spravedlivého. Uvažujme dnes hlavně Moudrý Sirach varuje před lakotou těmito



slovy: »Mužilakoměmu nadarmo je zboží.
Kdo shromažďuje nespravedlivě, shro
mažďuje jiným a v jeho zbožím kochati
se bude jiný. Nenasycené jest oko lako- .
mého v podílu nepravosti, nenasytí se,
až stráví a vysuší duši svouc. (14, 3—9).
Jak děsný jest obraz, který se nám tuto

se uvarovali lakoty? »Dosti mějte na
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tom, co máte. Nezapomínejte na dobro
činnost. Toliko hrob nám pozůstáváa.

Naše národní přísloví líčí lakomce
černými barvami. Srovnávají ho na příklad
s neúhlednou skříní, která stojí zastrčena,
ušpiněna v koutě, ač je v ní plno peněz:
»Skoupý je jako jeho skříně, ač v ní je
zlato, přece v koutě stávác. Jindy říká
lid náš: »Těžko z kamene olej vytlačitic,
což znamená: nelze přiměti lakomce

,,WWW—i—"intimity

ke skutku dobrému, vždyť nemožno tlačíti
lisem kamen, aby dal olej. »Chuděmu
se nedostává všeličeho a lakomci všeho<,
což potvrzuje každodenní zkušenost,

, nebot čím lakomec více má, tím větší
* má žádost míti ještě více, nebot »čím
; kdo _více pije, tím více žíznia.

podává o lakomci. Co činiti, abychom ' Není-li to převrácený svět, v němž
žije lakomec! Má dosti dobytka ve stáji,

plno sudů vína ve sklepě, na sýpce je
mnoho obilí ve skříních je mnoho státních
papírů, spořitelních knížek a peněz na.
hotovosti, ale v domě žije se v chudobě
největší, jen aby se nevydalo mnoho
peněz. Lakomec tvrdí o sobě, chtěje
lakotu svou omluviti, žemá slabý žaludek,
který nic nesnese, je—livšak někde pozván
a dostane-li něco zadarmo, tu běda
hostiteli; vrhne se na jídlo, jako hltavý



vlk a nápojů vypije, jakoby útroby jeho
byly veliky sud, do něhož se vše vejde,
Eneáš Sylvius vypravuje ve svých dě
jinách Čech o lakomci Alberichovi: měl
u sebe stále klíč od špižírny a dostal—lí
něco darem, hned to prodal, protože
mu služební a služebná mnoho jedly,
najal si bezzubé starce &stařeny. Kdož
neměl by úsměvu na tváři, slyše různé
příklady o lakomcích? Kněz zaopatřoval
těžce nemocného, a když mu měl po
mazati pravou ruku svaty'm olejem, ne'
chtěl ji otevříti, když se ho.tázal, proč
ji nechce otevříti, odpověděl: Mám v ní
klíček od pokladny, musím ho pevně
držeti a jistě střežiti, aby mi ho naši
lidé nevzali.:

Lakomec je všeho schopen: chtěje
nabytí mnoho peněz, neštítí se žádného
prostředku, nezná žádného přikázání
božského, církevního, občanského, zapře
Boha, víru, národnost, nemá ohledu na
příbuzné, na rodiče na děti. Zaprodá
svou vlastní duši, opovrhuje věčnym ,
životem; peníze jsou jeho bohem, duší,
životem. » \'ad lakomce nic není nešlechet- _
nějšího. Proč se pyšní člověk, který není
než zem a popel? Nic není nepravějšího,
než milovati peníze. Nebo lakomy i duši
svou má na prodej, poněvadž za živobytí
svého vyvrhl vnitřnosti své (nemá žádného
citu). Sir. i(). 10. Mnohy lakomec ani
na smrtelné posteli se nepolepši. Zavolali
jednou kněze, aby přišel k lakomci těžce
nemocnému a připravil ho ku přijetí
svátostí umírajících. Sotva h_o uviděl,
volal umírající: zač je káva'.> zač pepř?
zač vepřové maso? zač mouka? Jak stojí
papírová-renta? Kněz stále připomínal :
pokání, poukazoval na nebezpečí ale
nemocny nic nechtěl slyšet, všechno bylo
marné, volal: nechci, nechci! Kněz musil
odejíti s nepořízenou a lakomec zemřel '
brzy na to, nesmířiv se s Bohem. _.liny
lakomec umíraje, stále plakal a hluboce
vzdychal. Když se tázali, co je mu, vy
právěl: o, co jsem se-v životě napracoval,
co jsem se naspořil, abych zbohatl. A ,
když nyní mám dost peněz, mají jiní ,
jedostati? Ú mé peníze, ()mé bohatství,
kdo se tě ujme? Kéž je nám Jidáš od—
strašujicím příkladem, bychom se varovali i
lakoty. Jest dovoleno, ano, jest přikázáno
byti spořivym; spořivost nemá však nic Í
společného s lakotou

odsoudil.

2. Jidášova samovražda.
»Tehdy vida Jidáš. kteryž jej byl

zradil, že by byl odsouzen, želeje toho,
navrátil zase třicet stříbrných, řka: zhřešil
jsem, zradiv krev spravedlivou. Ale oni
řekli: co nám do toho. Ty víz. A povrhl
stříbrné v chrámě & odešel; a odšed.
osidlem se oběsila. Mat. 27. 2'—6. Těžce
se provinil Jidáš, zradiv Spravedlivého,
ale ještě více se zapomněl, že zhřešiv,
sám se odsoudil. učiniv svévolně konec
svému životu. Ježíš odpustil Petrovi, který
ho zapřel. byl by odpustil i zrádci Jidá
šovi. neboť »milosrdenství jeho není
koncea. _

Za dřívějších věřících dob náležela
u nás sebevražda k hříchům, kterych se
poměrně mnoho nepřihodilo. Ale jak se
bohužel časy změnily! Nyní je samovražda
něco tak všedního. v městech i na ven
kově-,že málokdo si jí povšimne; dočítáme
se skoro každodenně. že někde vzal si
někdo sám život. Nyní vzbudí zájem tato
událost jen tehdy, předcházejí-li velká
vzrušení, neobyčejné okolnosti hluboká
tragédie což pak dochází širšího povšim
nutí V naší svaté víře máme páté božské
přikázání. jež zní: nezabíješ! Čímž. se za
kazuje sobě nebo bližnímu škoditi na těle
nebo na duši; sobě pak škodí na těle.
kdo si bere život neb ukracuje nebo jej
bez potřeby vydává v nebezpečenství.
Hospodin sám je naším pánem. »on učinil
nás, a ne my sami sebea. Zahn 99, 3.
»V něm živi jsme a hybáme se a trvámea.
Nikdo z nás nemá práva nad svým 'ži
vote'm, jedinyr Hůh je pánem nad životem
a smrtí. _

Zradiv Ježíše neměl Jidáš nikde
stání. Myslí! si, dokud živ budu, nedá
mi svědčmí pokoje a nepřestanou vy'čitky.
Bůh se nade mnou nesmiluje, lidé se ode
mne s hrůzou odvrátí. Kam mám utéci,
kam se obrátiti? Všude čeká mne jen
opovržení, záhuba, hanba, — čehož ne
snesu. Život je mi nesnesitelný, smrt je
mi vysvobozením. Udusím hlas svého
svědomí. zaženu svůj strach, zjednám si
pokoj a úlevu. ukončím všechny své
trampoty. jichž déle nesnesu. Všecken
zabrán v tyto hrůzyplné myšlenky, odešel,
kde ho nikdo neviděl a nerušil. Sám se

0, jak pošetile jednal Jidáš!
Chtěl utéci výčitkám svědomí, ale těch
neukonejši dobrovolná smrt, ty trvají



“73

i na věčnosti, ano tu jsou ještě trapnější,
než byly na světě. Jidáš chtěl utéci zkáze
časné" a připravil si zkázu věčnou.

»Vše co napsáno jest, psáno ješt
k našemu poučením Proto vypravuje
Písmo svaté o sebevraždě Jidášově,
bychom poučeni byli, jak hrozný hřích
je zabiti sebe sama; Sebevrah, niče svůj
život, zasahuje drze do práva Božího,
neboť každý má život od Boha, a kdo
si ho sám bere, ukazuje oproti Bohu
velikou nevážnost, hází mu takřka zpět
největší dar, život totiž. Jak často vrhá
sebevrah svou rodinu v největší bídu,
v hanbu; dopouští se neslýchané ukrut
ností proti sobě samému a dává pohoršení
svým bližním. Každý tvor od Boha stvo
řený snaží se, by žil co nejdéle a hledí

'jak může, ujíti všeliké nástraze a všemu :
nebezpečí o život. U žádného živočicha
nepřichází sebevražda jen ten nejskvost
nější, nejlepší tvor, člověk, se tak za
pomene, že je svým vlastním katem. A
jak často z malicherných příčin "berou
sobě lidé život! Smutnou slávu získalo
si v této příčině rajský krásně u moře ,

(Mat. 7, 16.). Jakou velkou povinnosta na úpatí Alp položené město Monako.
Jsou tam totiž jedině v Evropě herny,
kdež sehrávají jinde zakázané hazardní
hry; scházejí se tu k nim dobrodruzí
z celého světa. Někteří přicházejí již
s tim úmyslem, aby pokusili se hrou
získati peníze, jíní dívajíce se na hromady
zlata i stříbra, ležících na zelených stolech.
při nichž se hrá, neodolají kouzlu, po
pustí uzdu své vášni, vrhají se střemhlav
do hry, nedbají, že ztrácejí, a neustanóu
až vše prohrají ; pozbyvše vše, co měli,
zoufají si. Bývá v nešťastném tomto
městě každoročně tolik sebevrahů, že
musili pro ně zřídití zvláštní hřbitov.
Jini zase dopouštějí se sebevraždy, že
nedošli ukojení svých hříšných žádostí,
jiní, že by je za poklesky stihlo soudní
vyšetřování anebo snad odsouzení a vě
zení. jiní z jiných příčin sahají sina
život. Ale nikdy neodsuzujme nerozvážně
všechny sebevrahy bez rozdílu, jsout
mnozí, kteří tak činí jsouce nervově roz
rušení a v pomatenosti. Kolik bezesných
nocí. kolik hrůzyplných dnů, měsíců 1let
předchází kolikráte tomuto neštěstí!

Hlavní příčinou mnohých sebevražd
bývá nedostatek náboženské výchovy,

nevěra. špatná četba. špatný příklad,
slabý karakter. Zkušenost uči, že čím
více ubývá víry. náboženského přesvěd—
čení a horlivostí, tím více přibývá sa—

_movražd. Kdo nemá víry v odplatu po
smrti. kdo neuznává nad sebou žádného
soudce. kdo čte spisy, v nichž líčí se
hřích jako nejsladší skutek. pomyslí si,
nač snášeti zde trní, hloží, nehody, bo
lesti, nač pracovati, starati se. když vše
smrtí skončí. raději spíše, než později
umříti. Mnozijako Jidáš. zoufají nad mi
losrdenstvím Božím; jsout' hříšníci. kteří
po dlouhá leta hromadili hřích na hřích,
nespravedlnost na nespravedlnost; & ne—
pocítili nikdy nejmenší výčitky svědomí.
Ale tu přijde na ně něco kromobyčejného,
nepředvídaného, otevrou se jim najednou
očí, zmocní se jich strach, hrůza, nemají
nikde pokoje a-místo. aby vzali útočiště
k nejvýš milosrdnému Bohu, který »nechce
smrti hříšníka, ale aby věčně živ byla,
sáhnou k smrtonosné zbraní a jako Jidáš
sami se odsuzují. Vyplňuje se tu často:
jaká setba, taková žeň, >zdaliž sbírají
z trní hrozny anebo z bodláčí fíky?<<

mají rodiče, vychovatelé. by střežilimládež
jim svěřenou. by dávali jim dobrý příklad.
varovalíje před zlou společností, špatnou
četbou. Kdyby se to konalo. nebylo by
tolik mladistvých sebevrahů, hlavně mezi
studující mládeží.

Hlavně lakota byla příčinou, že do
pustil se Jidáš zrady na svém Mistru a
Spasiteli; vzav si život, dovršil svou
nekajicnost. Nikdo nemysli. že je sebe
bevražda hrdinstvím; je jako útěk z bitvy
znamením hrozné zbabělosti. je zajisté
větší &záslužnější hrdinství snášeti trpě—
livě námahy, útrapy tohoto života a
nésti oddaně do vůle Boží svůj kříž.
Sebevraždou nikdo nedojde touženého
štěstí a nezbavuje se utrpení, ba ještě
více se sám trestá, nebot upadá do oprav
dového soužení, vrhaje se do věčné zkázy.
Bezbožný tisk omlouvá často sebevraha,
řka: smířil smrtí svůj přestupek; což je
však bezbožné tvrzeni, sebevraždou není
pranic napraveno a smířeno naopak ku
dřívějším zločinům přidán zločin nový.
Chraň nás Bože vší lakoty a nedej, by někdo
z katolíků sám na sebe rukou sáhl, Bože,
opatruj nás ode všeho zlého!k?
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BIBLICKÉ OHLASY.
(Dokončení)

9. Následky lenosti.
(Přidal: np. 24.1

Přes pole člověka lenivého,
přes vinici muže bláznivého,
kráčel jsem kdys krokem
a svým zřel jsem okem: \
jak vše kepřivami
zde porostlé bylo,
trnů bodlinami
vše se svrchu krylo,
z kamení ohrada vystavená.
teď tu byla celá pobořena.
Tu když pustošinu
zde jsem spatřoval..
svého srdce v klínu
jsem to uschoval
a z příkladu toho
učil jsem se mnoho:
učil jsem se kázni
a moudrosti,
k práci lásce, bázni
před lenosti.
Neb člověk maličko
na svém loži
zdřímne; na kratičko
ruce složí,
aby odpočinul sobě,
však ve krátké této době
nouze a žebrota
jako běhoun, jak muž ozbrojený
přihrne se;
pak si nese
člověk _na svá bedra naložený
těžký kříž života.

10. O užitku opatrnosti a o'uvar'ování
se hříchů.

(Xn. Příslovíhp. 15)

Odpověď měkká zkrocuje
hněv a zlost.

však řeč tvrdá-ta vzbuzuje
prchlivost.

Jazyk moudrých ozdobuje
umění,

z úst bláznů však vystupuje
bláznění.

Na všelikém místě oči
Hospodina jsou
a všech lidí stezku Zočí:

ou.

V sobě jazyk pokojného
strom života zavírá,.
ale jazyk nemírného
vždycky ducha potírá.

Blázen rád se posmívává
kázni přísné otce svého,
chytřejší však ostříhává
domlouvání otcovského.

V hojné jest spravedlnosti
velká síla obsažena,
myšlení však bezbožnosti
z kořen budou vyplněna.

V domě, kdež jest spravedlivý
přemnohá dlí síla zboží,
kde však člověk bezboživý,
zmatek, bída tam se množí.

Rtové moudrých umění
budou rozsívati,
srdce bláznů stvoření
ne tak jednávati.

Oběti bezbožných ohavnosti
Hospodinu vždycky jsou.
sliby spravedlivých v líbeznosti
k Hospodina vstupujou.

Ohavností velkou naplňuje
Hospodina cesta bezbožníka,
spravedlnosti kdo následuje,
ten v Bohu má svého milovníka.

Zlé nastane tomu pokárání,
cestu života kdo opouští
a kdo nenávidí domlouvání,

.umře tmavé pekla ve poušti.

Odhaleno Hospodina
peklo jest, a zatracení;
čímž víc srdce lidských synů
odhaleno před Ním není'.>

Zlý č10věk ten nemiluje
toho, kdož ho trestává.
ni k tomu, kdož moudrým sluje,
na cestu se vydává.

Srdce i tvář zveseluje
svojí veselostí,
ztrátu ale pociťuje
mysli truchlivostí.
Srdce moudrého. to dál a dále
v hledání umění vzrůstá,
neumělostí však neustále
pasou se bláznů všech ústa.



Zlé dny všecky člověk chudý
ve chudobě má on svojí,
však bezpečná mysl všudy
jemu stálé hody strojí.

Lepšíť jest člověku z mála žíti,
v Hospodinově však bázni trvati,
než mnoho pokladů různých míti.
nasycení však když nesmí poznati.

Lepšíť poslechnouti hostitele
kterýžto nás s láskou zve na zelí,
než toho, kdož zve na krmné tele,
nenávistí však k nám plane celý.

Muž hněvivý
sváry vzbuzuje.
trpělivý
je však zkracuje.

Cesta žití pro lenivce
co plot z trní přichází,
táž cesta pro spravedlivce
nemá žádné úrazy.

Moudrý syn obveseluje
srdce otce svého,
matkou svou opovrhuje
srdce bláznivého.

Bláznovství kdo je-li v srdci plný,
z bláznovství se jenom raduje,
muž však ve svém srdci opatrný
moudře kroky svoje spravuje.

Tu. kde žádné rady není,
myšlení se rozptylují,
mnohých rádců kde však dlení,
tu se ony utvrzují.

Když vše dobře člověk vypověděl
svými ústy, vesel v srdci bývá;
vše v příhodný čas by říci hleděl,
v tom nejlepší stránka vždy se skrývá.

Stezka života se vine
nade hlavou učeného,
jde—li po ní, pak se mine“
jícnu pekla hlubokého.

Dům, v němžto si pýcha hoví,
Hospodin rozboří, ,
chudičké však meze vdovy
přepevné utvoří.

Ohavností jsou zlá myšlení
před Hospodinem všech lidí,
nejpěknější ale tvrzení
čistá řeč od Boha sklidí.

Lakomství kdo následuje.
kormoutí on svůj dům všude,
nenávist-li pociťuje
ke svým darům, pak živ bude.

Skrz milosrdenství, skrze věrnost stálou7
čistí se hříchy a všecky nepravosti;
skrze bázeň Boží v srdci pozaplálou
hned každý od zlého prchá s ošklivostí

Mysl spravedlivého
poslušenství přemyšluje,
ústy bezboživého
proud zlých řečí vytryskuje.

Od bezbožný-h lidí Bůh
daleko jest vzdálený,
vyslyší však Boží sluch
spravedlivých modlení.

Světlo očí sytí
duši veselosti,
dobrou pověst míti,
roztučňuje kosti.

Ucho, kteréž rádo slyší
zde života domlouvání.
s těmi. kdož moudrostí dýší,
míti bude přebývání.

Kdo od sebe kázeň všecka zamítává,
nikdy nechce míti kázně žádné,
zhrdá duší svou; kdož povolným se stává
ku trestáním, ten svým srdcem vládne.

Hospodinova bázeň
jestiť moudrosti kázeň;
taktéž ponížení všeliké
předchůdcem jest slávy veliké.
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Bolt. Hendl :

Bůh živý ve svatostánku táhne k sobě srdce.
(K Zelenému čtvrtku)

, W elenýčtvrtek— slavný to den
" poslední "večeře Páně, pa—

mátky ustanovení nejsvětější
Svátosti Oltářní. Kam zalétá
dnes duch náš při slavné mši
svaté? Tam do prostého ve

čeřadla v .lerusalemě, kde b'pasitel, po
sledního dne před smrtí svou shro
mažďuje všecky své milé apoštoly, aby
s nimi naposled stoloval, dříve než-li
zemře. A hle, večeře tato měla se státi
počátkem/veliké obětí, oběti přesvaté a
přečisté, oběti, která jsouc prorokem
Micheášem předpověděna. měla trvati až
do konce světa a na všech místech Bohu
přinášena býti. Jest to občt těla a
krve Páně ve mši svaté. A od té posvátné
chvíle, kdy z úst Všemohoucího Krista
Ježíše vyšla slova proměňující chléb
v Jeho tělo a víno v Jeho Krev, zůstává
Bůh živý mezi lidmi a o svatostánku
katolických chrámů platí slovo pisma
plnou měrou: »lůjhle, stánek Boží s lidmi
a přebývati bude s ními<<.Velebná Svátost
Oltářní, Tělo živé Krista Ježíše a živá ,
jeho Krev jest zázrakem ustavičným, zá- i
zrakem lásky a moci jeho a proto také *—
táhne k sobě Kristus ve velebné Svátosti
všecka srdce lidská moci neodolatelnou,
s-dce, která otvírají se, lásce jeho a po—
drobují jeho moci. Jako když kdysií
v zemi svaté v těleviditelném žil a pů- i
sobil, jako tehdy láskou, vlídnosti, milo
srdenstvím i důkazy moci své srdce ti
síců k sobě přitáhl a na ně milostiplně
působil, tak aj, posud plynou hojné
milosti ze Srdce Jeho ve velebné Svátosti,
které zázračným způsobem dotýkají se
srdci lidskych & vzbuzují v nich sílu &
hrdínnost, kterou nicsvětského v nich
vzbudití nedovede. To zejména vidno je
na jinověrcich, kteříž podivuhodným
způsobem cítili se přitaženu býti Kristem
ve velebné Svátosti přítomným, &proto
navrátili se zase do lůna pravé cirkve ,
Kristovy, cirkve katolické. Krásně () tom
hovoří slavný kardinál a arcibiskup ati-'
glický Wisemann, sám obrácenec z angli
kánského protestantismu, řka: »Velebná
Svátost zvěčňuje přítomnost Krista Ježíše

na zemi. On jest v ni přítomen jako
Bůh a jako člověk, s plnosti svých do
konalosti. Podivuhodná vlastnost osoby
jeho, dokud v těle viditelném žil, byla,
že zvláštní sila vycházela z něho a všecky
léčila, jak nám to zřejmě několikráte
připomínají sv. evangelistové. Toto usta
vičné vyzařování zázračné moci a síly,
toto životní ovzduší, které Krista ve
velebné Svátosti jako královský plášť
odivá, citi církev katolická každého dne.
Jest však těžké učiniti to všem srozu—
mítelným, neboť náleži to k oné tajuplné
působnosti náboženství, která se lépe
citi, nežli popsána býti může. Avšak
duše zbožné budou mně rozuměti; budou
zajisté cititi zbožnost, mír a pokoj, dů
věru a lásku, kterou přítomnost nejsv.
Svátosti při modlitbě &rozjímání vlévá,
budou cititi utišujici a konejšivý účinek,
který nejsv. Svátost má na jejich roz
hárané, nepokojné a ulekané srdce. Že
tento účinek nejsv. Svátosti na srdce
lidská skutečný jest a ne toliko domnělý,
dokazuji následky vlivu na těch, kteří
dříve o něm ničeho nevěděli. Mohl bych
více případů uvésti, kde obrácení k pravé
víře se stalo skrze tuto tajemnou moc
velebné-Svátosti; omezím se však jen
jen na dva, které jsem z úst dotyčných
obrácenců samých uslyšel.

Zemřelý pan Masson, důstojný a
zbožný to kněz, byl několik let metho—
distickým kazatelem. Sám jsem slyšel,
kterak v jednom kázání před četnými
posluchači takto 0 příčině svého obrácení
se rozhovořil.'Kdykolí ——tak pravil —
přišel do některé katolické kaple, vždy
cítil jakousi povznešenou & úctyplnou
náladu v duši své. Pudílo ho to vždy
k úctyplnému mlčení, ba i pokleknouti
nucen byl, ač žádná bohoslužba se právě
nekonala. Kdežto v kostelesvém, tako
vých pocitů neměl. Nevěděl dlouho 0 při
čině. těchto zjevů, až když se pohřižil
do věcí katolické církve o nejsvětější
Svátosti Oltářní, byl pevně o tom pře
svědčen, že v této přítomnosti Kristově
příčina leží pocitů jeho vnitřních, a proto
se také katolíkem stal. Tak přitáhl živý
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Bůh v nejsv. Svátosti dobré srdce Mas
sonnovo k sobě. Milost dotkla se srdce
jeho a srdce to ji neOpustilo, nýbrž
přijalo, a za to obdrželo osvícení rozumu,
že poznal pravdu učení Kristova a našel
cestu do jeho církve. Jiný příklad uvádi
kardinál Wisemann na baronce K. Paní
tato, jinak mnohým dobře známá svou
dobrotivostí &štědrosti jakož i zbožnosti,
byla horlivou protestantkou a plna před
sudků a snad i nenávisti proti katolické
církvi a náboženství. Meškajic v Rimě,
vstoupila jednou do kostela. v němž
nejsv. Svátost k ustavičnému klanění se
vystavena byla po celý den a noc. Viděla
tam mnoho lidí v hluboké mlčení po
hrouženy'ch, klečících a na oltář se zbo
žnou mysli pohlížejícich. Nevěděla, co
tak tu pozornost tolika lidí poutá. Viděla
na oltáři jen množství hořících svící,
nevěděla však, že uprostřed nich'v zářící
monstranci trůní Kristus, král, ve velebné
Svátosti. Celá nad tim udivená' zvolala:
»Dobrý Bože, tito lidé. se snad přece
nekláněji svícím?< Avšak vtom již sama
cítila sílu, která ji nutila pokleknouti
ase klaněti, ač nevěděla čemu. Druhého
dne a po několik dní za sebou přišla,
běžela puzena jakousi vnitřní silou zase
do chrámu a vždycky opakovalo se totéž.
Celý rok však utekl, nežli pani ta zvě

děla pravou příčinu a poznala toho, jenž
ji tehdy k sobě táhl. Hořkými slzami-.
oplakávala tento celý rok, v němž, jak
sama pravila, znovu nalezla milost, aby
ztratila čas. Některým se to bude asi
zdáli dětinské, avšak, když Nathanael
nechtěl věřiti, že by Spasitel mohl přijíti
z Nazaretu, řekl Filip k němu: »Pode
a vim. A v Starém zákoně stojí psáno:
»_Okustea vizte,_ jak libezným Pán jest<<.
(Zalm- 33, 9). Co se snad mnohým svět
ským zdá'malicherné a dětinské, před
okem víry jest veliké a milostiplné.

Dále vypravuje kardinál takto: Znal
jsem jistou obrácenku, kterou Bůh z to
hoto pro ni tak bolestného a přece zase
radostného života brzy povolati ráčil do
říše blaženosti nezkaleně. Obrácení učinilo
z této dříve velice světské a marnivé
osoby, osobu v_pravdě zbožnou a hor-
livou služebnici Boží. Často, když ne—
mohla sama sv. přijímání přijmouti, při—
tlačila se alespoň jemně k těm, kteří od
stolu Páně odcházeli a cítila, jak paprsek
útěchy a slasti i do srdce jejího padal
a cítila sílu, která z'Těla Páně vycházela:
»Kdo zkusil, může věřiti, co to znamená
Ježíše milovatix, zpívá sv. Bernard. Co
jsme vypravovali, napsal kardinál Vlr'ise-A
mann roku 1849. Za, dvě léta po tom
v neděli velikonoční 1857 složil v ruce
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katolíci, jimž
prozřetelnost Boží ustanovilanástupcem | Kristus přístupen jest den co den, jimž
kardinálovým v hodnosti arcibiskupské. ?
Byl to Dr. Manning, anglikánský kazatel, | jeho si neváží, jemu se neklani, své

prosby mu nepřednáší, hodn'ě nepřijímají,
? a tak všecku lásku jeho a moc na sobě

nápotomní slavný kardinál, k němuž celé
Anglicko s 'nelíčenou úctou vzhlíželo.
A co bylo příčinou, že muž tak učený
a tak slovutný, přestoupil k cirkvi kato
lické? Bylo to tajuplné vnitřní pohnutí,
které pocítil v přítomnosti velebné Svá
tosti oltářní. Ejhle, tak táhne Kristův
proud duše“ veliké a šlechetné k sobě,
byť by se i na cestě bludu a_klamu na- ,
lézaly, a právě proto táhne je k sobě,
aby našly cestu k pravé spokojenosti
pozemské a kráčeli po ní—ku blaženosti
nebeské. Slova, která Spasitel před svým
utrpením řekl: »Až' povýšen budu, vše

nýbrž větší ještě měrou ()velebné Svatosti,
nebot tu jest Kristus Pán přítomný, onen
Kristus za nás ukřižovaný. A hle, kdežto
duše daleko od Krista bioudicí, jakmile
ucítí moc a sílu plynoucí z velebné Svá—
tosti, jí se podrobují a horlivými se

_když si ho nevážili na světě.

sám se podává za pokrm a jej neznají,

maří a ničí. Zdaž se nemusejí báti, že
Kristus _Pán, jako kdysi hrozil židům,
že budou zavrženi, ač měli býti prvními
a že pohané před nimi spásy dojdou,
tak i oni vlažní, neteční' křesťané že
budou zavržení od Krista jednou na soudě,

, , proto
vraťme se ke svatostánku, klekejme před

" Pánem a klaňme se jemu v pokoře nej
větší. Přistupujme často ku stolu jeho,
a to hodně a připravené, a okusíme i my

, síly a sladkosti, které vycházejiz Krista ve
k sobě potáhnua, platí netoliko o kříži, ? velebné Svátosti oltářní. A bude-li Jeho

tělo a krev častým pokrmem duše naši
za živa, bude i živící a silicí mannou v ne
bezpečí smrti a pokrmem na cestu dalekou,
do rajské vlasti, kde uvítá nás Kristus
vítězný, jemuž jsme se klaněli a jehož
jsme přijímali ve způsobech ponížení.

V V \W

Jos. -—1l.Vlastimil-Římský:

Vina smyta. Modlitba.

Spasitel klečí -—-— Krve pot Boží Již cítím ruku matičky milé.

znakem je spásy nedaleké již! jak žehná křížem přesvatým čelo,
Dozrálo zrádné člověka hloží, by srdce viry se neochvělo,
kříže i dřeva, zrádce sám je blíž!

Nebe se stmívá, stříbro hvězd zmírá,

matné jen šero spájí truchlý vzdech:
„Smrtný až žal nitro mé svírá., 
Tvá vůle staň se, Otče, v dobách všech!“

Proč, Bože, teskníš? — Hrozíš se kříže,

který Ti chystá četa zlotřilých?
Zlomíš jím přece ďábelské mříže!

Vím, Kriste! Jiná tíha Tě kruší:

Můj je to, světa, nešťastných nás, hřích!
Doufám však. Odpusť zbloudilé duši!

WW

by šťastně došlo věčného cíle.

Chudého otce mozolná ruka

bolestí nitra celá se chvěje.
Rodiče drazí, což bez naděje
snášeti Vám je loučení muka?

Ne! Vaše slzy ať se jen stiší,
vždyť vůle Tvůrce volá mne v dáli,

a láskou k vám i v cizině dýši!

ó, sešli milost, lásky své znaky
dej Bože, Otče, všech věků králi,

bych zdráv zas spatřil rodičů zraky.



Blahoslavený Jan Sarkander.
Dle života Matěje Procházky podává Jan Tagiiaferro. (C. d.)

10- První výslech Jana.

Dne 13. února 1620 vstoupil licho
hejtman Moravy. Ladislav Veleň ze Že
rotína, pán na Břeclavisvelikým průvodem '
do žaláře, v němž Jan Sarkander uvězněn
byl. Vjeho průvodu byli pánové :Hartmann
z Buchheimu, Václav Bítovský, Beneš
Pražma z Bílkova, Ctibor Zernovský ze
Žernova, Jan Skrbenský z Fulneku a tři
protestantští radove olomoučtí: Tobiáš
Markvard, Albrecht Muthal a Jiří Richter. '
Tito všichni byli horliví protestanté a
jako komisaři ku vyšetřování tomu zvláště
vyvolení. Mimo ně povolán k tomu i měst
ský soudce, Jan Scintilla, muž vůbec
vážený a rozhodný katolík, jenž násle- 
dující mučení Sarkandrovo napsal.

Lichohejtman kázal kněze Jana při
vésti z podzemní skrýše a začal jako
náčelník a ředitel vyšetřování s ním
výslech v českém jazyku, jenž tehda
výhradně byl úředním jazykem. S krutou
zlosti řekl: »Ty pope, padouchu a zrádce
vlasti, věz, že nebudeme s tebóu hráti,
pročež pověz po dobrém : jakým způsobem
Poláci & Kozáci do i\fl'oravy povolání &
uvedeni byli?<<

Sarkander ve své skromnosti uctivě
odvětil: »Velectění pánové, o těch věcech,
na které mne se ptáte, já nehodný kněz
pražádne vědomosti nemái'na.

šetřující tak, že povstal mezi nimi veliký
hluk. Jedni služebníku Božímu nadávali,
jiní mu vyhrožovali. Hejtman pak po—
kíačoval: »Co ty arcipadouchu díš, že
nevíš? Já pak a všickni tito vznešení
pánové a vlasti milovníci, jak je zde
vidíš, dobře vědí, že o tom víš. Co ty
se Opovažuješ nám do očí lháti? Zkusíš,
před kým svá nejlživější ústa otvíráš &
koho takovými lžemi šiditi chceš.<<

Načež .lan s podobnou skromností
a úctou směle odpověděl: »Velectění
pánové, nechtějte mně. zazlíti proto;
v pravdě dím já: že o těch věcech pranic
nevím.<

Slova tato ještě více rozčílila vy
šetřovatele. I vytýkali mu, řkouce: »My
pak všichni víme, vyznáváme a dosvěd
čujeme, že ty, arcipadouchu i s tvým

Odpověď

ta. ač čira pravda, rozvztekhla pany vy- ; tam buď až k upokojení Moravy něco
' odtud do Krakova se vrátil,

pánem z Lobkovic jsi zrádcem vlasti.
O ty neviňátko, ty že neznášjeho praktiky
a nešlechetnosti? Což jsi už zapomněl,
že jsi byl jeho nejdůvěrnějším rádcem,
jemuž on všecky své tajnosti svěřoval?
Snad tobě už z paměti vyšlo, že mezi
ostatními nešlechetnostmi i tu do uší
tobě našeptal, kterouž tak mnoho nevinně
krve prolito, kterouž tolikerě loupeže,

,_drancování, nátisky a tisícere jiné zločiny
spáchány? Nešlechetníku, co jsi dělal
v Polsku? Příznejse, nebo není tu, na
kterého bys nyní se spoléhati mohl; zde
zajisté ani na tebe, ani na tvou tonsuru
(oholení na hlavě duchovních) dbátí se
nebude, ježto ten, který tobě tonsuru
dal, už ve vlasti nemá co poroučeti.
Věz, že nyní jsme my pánové a vladaři
země.<<

Ctihodný vězeň na to skromně
popřel, že by o polském vpádu měl
nějaké vědomosti a doložil: »Velectění
pánové! ovšem pravda, že jsem byl
v Polsku, ale šel jsem tam jedině proto
abych vyplnil dávný slib předzázračným
obrazem bl. Panny Narie v Častochově.
Když pak po vykonané pobožnosti jsem
do města ltybníku se vrátil, dověděl
jsem se, že nemohu bezpečně cestovati
dále a fara má, že už zaujata jest. od
duchovníka nekatolickeho. Pročež jsem

doufaje, že

příhodneho (služby církevní) naleznu,
anebo příležitosti nabudu, zase na Moravu
se navrátiti. Ježto se mi však v Krakově
nic příhodnóho nenamítlo, vrátil jsem se
do Rybniku, kde po nějaký čas církevní
službu jsem vykonával; a když posléze
bezpečná příležitost se mi naskytla, vrátil
jsem se do llolešova.<<

Václav Bítovský, dávný nepřítel
Sarkandrův, nemoha dále zadržeti vzteku,
zlořečil a posléze se tázal: »Nač jsi tedy,
pověz, před svítáním co padouch a zrádce
z Holešova uprchl?

Jan Sarkander odpověděl ve vší
tichosti: »Velectěný pane neuprchl jsem,
nýbrž způsobem katolickým, jako poutník
jsem odešel, a to ovšem přede dnem,
pro následující úpaly polední, za nichžto
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cestující raději odpočívají. než—liby šli
dále. Jinak kdybych sobě nějakého pro
vinění proti vlastí povědom byl a proto
se byl na útěk dal, jistě bych nebyl na
Moravu a tím méně do Holešova se
navrátila.

Bítovský přemožen touto odpovědí,
k všeobecným výčitkám se utekl, v nichž,
protože se týkaly náboženství, hlavní a
pravý pramen zášti nepřátelské proti
Sarkandrovi hledati dlužno. Nebo vy
týkání mu vpádu Kozaků na Moravu
bylo jenom rouškou, pod kterou se
ukrývala zášť protestantská proti sloupu
víry katolické, Janu Sarkandroví. Proto
řekl-Bítovský, že prý Sarkander za pří
činou náboženství po celémokolí
mezi lídem' poddaným rozsívá símě ne—
svornosli- a různic; že prý rozmluvami,
poučovánim, kázáním ano i písemnými
žalobami &hanami štve lid proti pánům
a tyto proti lidu, že tedy nezasluhuje
odplaty leč takové, jaká se dává po
dobným buřičům & zrádcům.

Ctihodný sluha Páně trpělivě a po
korně odvětil, že i v těchto věcech se „:
jemu před Bohem i před světem křivda
děje; nebo v ponaučování a kázání vždy
zastával pravou viru. chválil ctnosti,
nepravosti pak káral a před nimi vystříhat;
pak—li kdy při schůzce katolíků s neka
toliky hádka o nějaké nauce povstala, to
nikdy jeho záměrem nebylo. jelikož on
prý vždy katolíky takových hádek va
roval aje napomínal, aby se za bloudící

'modlíli, aby je Duch svatý osvítil. V roze
přích, jež muvešly z hájení práv, konal
jenom svou povinnost; neboťcírkev iPísmo
svaté káže, aby věrně zachováno bylo
Svatyni Boží, co ji pro vydržování pra
covníků na viníci Páně od věřících na
vykoupení hříchů a ke cti Boží věnováno
bylo. Při tom, že usiloval spolu svědomí
své bez viny zachovati, jakož i duše
těch, kteří cizí zboží zadržovali, uchránití
hříchu, jehož se dopouštěli překročujice
desáté přikázání Boží. Takto že obě
strany získávají, nejde-li jím jedině 0 po—
míjející tělo a kousek chleba, nýbrž jde-li
jim hlavně a jedině o nesmrtelnou duši
a čisté svědomí. Ježto však přátelským
[dopisováním a pokornými prosbami ní—
.čeho obdržeti nemohl, že podle své
povinnosti na soudce se obrátiti musel.
Že však i při tom nevykročil z'mezí

vykázaných slušnou uctivostí a skrom
nosti, toho že dosvědčují listové jeho.

Takovouto odpovědí mohl se ovšem
Bítovský spokojíti, kdyby mu o poctivost
a spravedlnost šlo. Ale on iostatní vy
šetřovatelé chtěli toliko zášť svou si ochla
diti a na panu Lobkovicovi se v'ymstiti.
Posléze oslovil náčelník Jana takto: »Ty
pak, pope, slyš: ty nechceš s pravdou
ven, ale co, bude-li tvá velebnost katanem
zkoušena? (lili myslíš, že nemůžeme i na
tvého pána (Lobkovice) katanem se pustiti?
Nestalo-li se to už jeho strýcům? A tomu
VČZ, neujdeš i ty, shledáme—li, že nás
podobnými lžemí podvésti chceš! Hleď
tedy zdravějším rozjímánim sobě umyslítí,
k čemu se tobě rada a čas až do zítřejšího
návratu našeho popřivá<<.'l'ak řekl soudce
a všíckni vyšetřovatelé rozkácení odešli
ze žaláře.

Sarkander však potěšen 'Ductíem
svatým radoval se, že za hodna uznán
pro jméno Ježíšovo trpěti pohánění; nazpět
uveden do žaláře, na vroucích modlitbách
Bohu se poroučel.

It. Druhý výslech Jana.
_Druhého dne, 14. února, ustanoven

druhý výslech uvězněného Jana, při němž
iJan Scintilla po marném zdráhání pří
tomen byl. Místo líchohejtmana nepřítom
ného vedl vyšetřování- Václav Bítovský.
Okolo šesté hodiny večerní odebral se do
íuučírny, kde sluha Páně uvězněn b_vl.
S ním přišli pánové: Buchheím, Pražma,
Markvard, Muthal, Richter, Vilém Uller's
dorl'er a hofmistr Bitovskěho, jménem
Jindřich, pak Prokop Podslatský a několik
jiných. Ti všichni shromáždili se'v jedné
světničce žaláře a jejich předseda Bítovský
jal se na Jana dorážeti řka: »Běda tobě
buřiči a zrádce vlasti! Což jsi nadarmo
byl v Krakově? Pověz dobrovolně a bez
obalu, .co jsi tam dělal, jaké pořízení jsi
tam měl?a

Jan jako den před tím tiše odpo
věděl, tutéž příčinu udávaje své pontí
do Polska. Ale rozkácený Bítovský vykřikl:
»Sem katanel nebo s tímto tvrdohlavým
popem nebudeme už déle hráti a žer
tovatí. Podrob jej suché muce, a pak—li
tato nepostačí, přidáme ještě jinou a
horší; nebo věc ta nebude se už vyjed
návati pouze pérem i inkoustem. Chop se
ho la Podobně i Buchheim na katana volal.



Sarkander padnuv na zem před
svými protivníky, řekl: »Velectění pánové!
Vida a zkoušeje, že Všemohoucí z ne
postihlé hloubi soudů svých na mne skrze
vás toto zlo pro mou cestu do Polska
připouští: vzdávám jeho neskončené do
brotě nejpokornější díky, a prosím ji
z toho srdce, aby vám nepokládala za
hřích, co proti mně podnikáte, spolu
však, aby nám všem provinění naše mi
lostivě prominouti ráčila. Přes to všecko
dosvědčují slavně před Pánem nebes
i země, že o tom všem, čímž z pode—
zřívosti mne víníte, žádné vědomosti ne—
mám, aniž jsem se k takovým věcem kdy
upotřebiti dal. Nic takového bych vám
zajisté netajil, kdybych toho buď účasten
aneb vědom byl; netajil bych vám toho
ani tenkráte, kdyby to vlastního otce
mého nebo matky se týkalo. Mimo to,
kdybych nyní jinak mluvil než-li jsem
jednal, poskvrnil bych lhaním svědomí
své, urážel bych pravdu a tak bych sám
duši svou před Bohem vraždil. Pročež
pro Svrchovaného na výsostech prosím
Vás a zapřisahám, račte mi věříti a
ustaňte od tohoto ukrutného počínání,
abyste ušetřili jak mojí kněžské důstoj
nosti, tak svých vlastních duší, svých
slavných rodů &jmen; nebo tím byste
potomstvu nic slavného nezanechali.

Slova sarkandrova všechny okolo
stojící katolíky pohnula k slzám; isami
kacíři cítili se jimi poněkud obměkčeni.
Jenom Bítovský se neobměkčíl, ale katana
k práci pobízel. Když kat hned se jal
Sarkandra z taláru svlékati, podrobil se
sice Jan vůlí nepřátel, ale napřed jasným
hlasem pronesl následující osvědčení:
»Nejmilosrdnější Bože! Vím a vyznávám,
že tato trýzeň na mne přichází pro moje
hříchy,jimiž jsem dobrotu Tvou nesčíslně
krát rozhněval a nejtěžších muk sobě
zasloužil; pročež k usmíření Tvé veleb
nosti a k náhradě cti 'l'vojí mílerád sám
sebe obětují a hotov jsem všemožné
protivenství ochotně podstoupití. Avšak
prosím Tebe, Pane Bože můj, co nej
pokornčji, jakož víš, že o těch věcech,
ve kterých mne podezřívají, v pravdě
žádné vědomosti, žádné účasti nemám,
a docela bezvinným jsem: tak račiž mně
v nastávajících bolestech, jež ve spojení
s bolestmi ukřižovaného Pána svého,
nejmílcjšiho Syna Tvého, Tobě pro hříchy

Škola B. s. r. 1910.
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své obětují, Božskou milostí svou přispěti,
srdce, jazyk, ústa a všechny smysly mé
tak říditi a ostříhati, abych nic proti
pravdě, která jedině Tobě se líbí, pro
bolestí své ani nemysííl ani nemluvil.
Pak-lí by proti nadání a úmyslu mému
se stalo, že bych něco jiného vyřkl,
než-li jsem doposud mluvil, a tak pravdu
a tudíž i Tebe, Bože můj, urazil: tedy
už nyní při zdravých smyslech a úplném
sebevědomí proti tomu před Tebou, nej
dobrotivější Hospodine, a před celým_
Tvým nebeským dvorem se osvědčují.
Vás pak přítomné a celý svět za svědky
beru, že nic takového netvrdím, anobrž
chci, aby to za nevyřknuté pokládáno,
a toliko bolestem a nedostatku sebevědomí
připisováno, vůbec za nic považováno
bylo. Ty tedy nejmilostnější Bože, toto
moje osvědčení milostivě přijmi a skrze
zásluhy Tvého nejmílejšího Syna, bl.
Panny Marie a všech svatých rač je
potvrzeno míti. Amenc.

To vyřknuv Sarkander povstal &sám
ochotně kněžské roucho své svlekl, pak
ku skřípci vázán jest & přitažen. Byl
pak Skřipec přístroj k mučení, udělaný
z trámů. S výše viselo kolečko, přes
které běžel provaz, jenž svazoval ruce
í ramena, a nohy mučeného ke sloupu při
vázány k zemi na železné háky v kamení
upevněné. Kdyžtakto Sarkandernaskři pec
pověšen byl, a údy jeho natahováním
z kloubů se vymkly, nekřičel aniž
vydal slova zlostného, nýbrž s tichým
toliko výrazem bolu co nejvroucnějí
vzdychal a modlil se slovy žalmísty Páně:
»Osvoboď, Hospodine, duši mou ode rtů
nepravých a jazyka úskočného. Polož,
Hospodine, stráž ústům mým a dvéře
vůkol rtům mým. Nedopouštěj srdcí
mému uchýliti _seke slovům zlostí, k čí
nění výmluv v hříších. Neboť kteří mne
pronásledují, výskati budou, jestližese
rozviklám; já však dobrořečiti budu Ho—
spodinu po všechen čas; vždy bude vústech
mých chvála Jeho: prozpěvovati budu
Jeho jménu, dokud živ budu.<< Těmito
a podobnými povzdechy posiloval'duši
svou nevinný stradatel.

Ale Bítovský s rádci svými neob
měkčil se těmito vroucími vzdechy, nýbrž
brzy nevinného trpitele okříkoval, brzy
mu lál a spílal a otázkami na něho d'o
rážel, proč do Polsky šel, co tam dělal;
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avšak nedostalo se mu odpovědi, nebot
Jan ustavičně opakoval ony svaté verše
a opětně vzýval přesladká jména Ježíš,
Maria a Anna. Přistoupil pak k němu
Beneš Pražma, řka: »Ty arciodbůjče a
zrádci vlasti, ještě-li se opovážíš za
pírati, co se tobě vytýká, a chceš-li ještě
více mučen býti?a I Buchheim na katana
volal: »Silněji roztáhni padoucha, aby
mnozí pod ním se skrývající zrádci
vylítli.: Do řeči mu vpadl Bítovský, řka:
»Avšak už bližeji k věci. Kde pak jsi
nechal štolbu Lobkovicova? Co tento
ničema v Polsku dělal? Pravda-li, žetobě
ničeho nesvěřil?<<Na to Sarkander ochotně
odpověděl: »Kam Lobkovicův štolba dále
v Polsku zašel a v jakých věcech čili
poselstvím,/toho já též nevím; neboť
ničeho mi nesvěřil,'aniž svěřiti
mohl, jelikožjá neznám řeči ně—
mecké a vlašské, kteréž on mluví,
aon zase nepovědomjestjazyka
moravského a latinského, jimiž
já mluvím, takže tedy o věcech
vážných a důležitýchjsme spolu
rozmlouvati nemohli.“

Když to slyšeli soudci, spílali trpiteli
a ještě hůř na něho nastoupali. Jeden
z nich, chtěje ze svaté zpovědi
tajných věcí se dověděti, takto jej
oslovil: »Ty tak důvěrný rádce Lobko
vicův, mučitel a zpytatel jeho svědomí *
a srdce! Tys s jeho štolbou do Polska
šel a nevíš, z jakých příčin jej Lobkovic
tam poslal a co tam činili měl! a když
jsi ty totéž tam dělal, tož toho nevíš,
ty pobožnůstkáři, ty. svatoušku?<< »I—lej,
katane!<< křikl zase Bítovský, »přimnož
mučení, nic nedbej, nešetř, jelikož tento
padouch sám o sebe nedbá aniž sebe
šetří; nutno jej náležitě k vyznání'při—
vésti.<<Na to katan Jana ještě silněji na
skřipci natáhl a na nohy přivázal těžkě
břemeno. Vším tím mučením nevynutili
z něho jiného vyznání než-li dříve. On
opakoval toliko dřívější zbožné povzdechy
& vzýval přesladká jména Ježíš, Maria
a Anna.

Toto bolestné divadlo trvalo přes
hodinu a bylo by ještě déle potí-valo,
kdyby komisaři nebyli sami křikem a
vztekem svým se cítili unavení a stálosti
Sarkandrovou přemožení.Pročež uradivše
se vespolek, kázali vítěze svého se skřipce
sundati a do žaláře navrátiti. Dřive než—li

82

tam byl odveden, ještě mu přikazovali,
aby si umyslil a pravdu vyznal, leč by
ohňovou a lkrvavou muku trpěti chtěl.
Ale Sarkander odvětil: »Cokoliv protiv
ného dobrotivý Bůh na mé hříšné tělo
teď připustil a budoucně připustí, pro
všecko to chci svaté jméno jeho chváliti
a jemu dobrořečiti. Jemu povědomo, že
ničeho nevím z toho, v čem. jsem po
dezřívánaod vásurození pánové vyptáván.
Doufám také co nejpevněji, že tentýž nej
milosrdnější Bůh jazyk můj i napotom
ostřihati a tak říditi bude, aby ničeho
proti pravdě a proti nejsvětějším přiká—
záním nevyřkl. Ostatně poznávám a
vyznávám, že Božím dopuštěnim pod
vaší mocí stojím, dokud jemu se líbiti
bude. Staniž se na mně nejsvětější vůle
jeho, kteréžto jsem zcela se oddal a
opětně oddávám. Za vás pak, veleetění
pánové, chci co nejvřeleji vždy se modliti,
aby nejmilostivější Bůh vám toho, co na
mně činíte, nepokládal za hřích, nýbrž
vás ode všeho zlého ostříhal a vám svou
milost a požehnání udělila:

Tak mučedník Páně odměnil se
úhlavním nepřátelům svým. Ale láskou
KristOvouvdýšící slova Sarkandrova ne
obměkčilakamenná srdce nespravedlivých
soudců, neboťodcházejíce, toliko posměch
z nich si tropili.

VVV

A. M. Kadldákovd:

Vzpomínky.

Vzpomínky, vzpomínky — miláčci mojí
ztišíte srdéčko ve krutém boji.

Vzpomínky, VZpomínky, nejdražší květy.
s vámi se v let dávám v nadhvězdné světy.

Vzpomínky, vzpomínky, andělé míru,
V srdci mém tvrdite zviklanou víru.

Vzpomínky, vzpomínky, vás mám tak ráda,
že ve vás duše jen žít sobě žádá.W
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Otčenáš a pozdravem andělské.
Napsal Albdn Stolz. Česky podává Fr. P. Kosík, katecheta.

(Část, další).
11.

eumí nikdo z nás, čtenáři, na housle
hráti čili housti, aspoň tak jako
spočátku Dalibor? Viď, když chceš

před lidmi slušný kousek _zahráti nebo
jen pro své vyražení a obveselení mysli
něco do kola nebo něco smutného pod
večer 11 oken zahrátí, tedy prohlížíš
napřed housle, zda všechny struny dobře
naladěny jsou. Nejsou—lidobře naladěný,
nevydávají-li čistých &jasných tónů, pak
tak dlouho ladíš, tak dlouho zkoušíš,
až všechny struny čisté a jasně tony
vydávají. A potom teprve počneš svůj
kousek hráti tak vešelc a něžně, pokud
to jen dovésti můžeš. Není-liž tomu tak?

A lidská duše jest také něco tako
vého jako housle. V jakém rozpoložení,
vjaké náladě ona sama je, takové pak
jsou i myšlenky a slova, jež pronáší,
i skutky jež koná. Má-li se dílo, kus,
který duše provésti chce (na př. výklad
Otčenášel líbíti a zamlouvati, nemá-li
buditi odpor, nepříjemně snad i odporně
zníti, pak musí duše a nervové struny
dobře naladěny a v souzvučnost
přivedeny býti. Než právě zde vězí vada.
Právě, když jsem tento druhý díl psáti
počal, zavál v žití moje nepříznivý vítr
& prapodivné okamžiky, které 'rozladily
struny mé duše, takže nechce to tak
zniti z duše mě jako v díle prvém.
Musím tedy napjati všecky síly a pokusiti
se o to, by nálada dobrá uhostila se
v duši mé, bych do duše své dostal
pravý směr, pravý zvuk, proto chci
v myšlenky mé vložiti patřičnou, řádnou
pružnost a dobrý, silný ton.

Lidé konají různé pouti; jedni pu
tují do Trevíru k nesešívanému rouchu
Kristovu, které tam poslala dle pověsti
matka prvního křesťanského císaře řím
ského Konstantina Velikého ze Svaté
země, a to proto, že z tohoto města
pocházela. Jiní putují na posvátný Velc
hrad, do kolébky to křesťanství v našich
vlastech, jiní na posvátný Hostýn, na
Svatou Horu u Příbrami nebo do Prahy
na hrob sv. Jana Ncp. Někteří zase vy
jedou si do francouzského Babylona, do
Paříže, nebo do sídelního města ruského

cara. V Paříži lze rozličné věci spatřiti;
rozličné zábavy, komedie, hudby dost,
na četných místech se pilně hraje, troubí,
tančí, ano v městě tom sei střílí, někdy
ipo lidech do kočárů, což však nevábí
nikoho; bádavý duch lidský touží viděti
dílo umělecké a slyšeti dílo, které vyšlo
z rukou nejvyššího mistra. A mnohého
nezajímá ani ruský car; a když opravdově
člověk uvažuje, co je ruský car v roz
sáhlé říši své proti vládci nebes &země?
Zdaž není u porovnání s tímto všemo
houcím vládcem méně než muška, která
po bubně leze. Mnohého to táhne na
jih, aby spatřil kroje našich slovanských
bratři a zaměří až k přístavnému městu
Terstu. Když se blíží k tomuto městu,
tu pln nedočkavostí a zvědavostí vy
stoupne na kopec, aby poprvé ve svém
životě spatřil moře, o němž již tak
mnoho krásného a zajímavého četl, slyšel
a snil. A tu, než učiní několik posledních
kroků, aby obrovské moře spatřil, po
zastaví se na několik okamžiků, přemýšlí,
váhá, v duši divné myšlenky a pocity
vznikaji; rád by, aby v této chvíli nikdo
nebyl u něho, by se mohl oddati sám
a sám divným oněm myšlenkám a pocitu,
jaký má ten, kdo poprvé má spatřiti
moře, kdo nikdy ho ještě neviděl. Udělá
posledních několik kroků, již již stojí
na hoře, pohlédne a pln úžasu patří na
krásné moře. Jak úchvatný to pohled!
Rozprostírá se před ním i pod ním dole
široširé moi-el

Leží tu před ním obrovské, velebné
moře, takže by dojat skoro na kolena
padl a jemu se klaněl, kdyby nevěděl,
že větší a velebnější jest ten, který je
stvořil a krásou i velebností obdařil.
Připadá mu to, jakoby ono moře bylo
živé, jako by to byl mozek nebo duše
země. Valí se tu vysoké vlny, bílé brázdy
vody, ve velké velebností bez odpočinku
stále a stále, dál a dál, blíž a blíže ke
břehu, jakoby jej chtěly ztéci a dobýti
a hned zase padají zpět do obrovského
lůna temného moře! Jak vše, hučí a
hřímá vodstvo při svém dmutí, když
příliv každých šest hodin ku břehu vody
valí & moře výše se dme, pne a pění!

6.



Jak pohrává moře s ohromnými loďmi,
hází jimi vzhůru na vlny, jako by to byla
stébla nebo dřeva. Když pohlédneme na
hladinu, nikde nevidíme konce; jako
věčnost rozprostírá se moře do dálky
nedohledné, a tam v dáli stýkají se moře
a nebe na obzoru, a oko naše neroze
znává, zda to voda či nebe, obloha.
Když člověk pozoruje moře, by'vá pohnut,
cítí, jakoby dmutí a vlnobití moře mocnou
silou do duše vnikalo. A v duši to víří,
hučí a hřímá, jakoby duše sama byla
rozbouřenym mořem a jako by ohromnou
silou jako zapáleny prach roztrhnouti
chtěla prsa a uniknouti do nekonečna.
A jako moře z nesmírné hloubky vrhá
suchobílě pěnivé vlny vzhůru k nebesům,
jakoby se chtělo nebi klaněti a tisícerá
ramena-k němu pozdvihnouti, tak to dle
moře činí 1 duše, počne Boha, ktery'
nebe, zemi i moře stvořil, z hlubokosti
své velebiti a chváliti. Ano, jsi ty, moře
velké, vznešené a podivné, tvoje krása
&velebnost, tvé vlny a tvůj hukot chválí
dnem i noci Stvořitele ijeho moc a ve
lebnost, jakoby moře bylo libozvučnou
harfou nebo velkymi, od Boha stvoře
ny'mi varhanami pro vysoký a velebny'
chrám přírody, duše moje však jest ještě
větší, hlubší a podivnější, nežli ty, neboť
ona "zná toho, který učinil oboje, moře
i duši, ona také trvati bude věčně jako
Bůh sám. Proto i duše lidská má byti
libozvučnou harfou, velkolepými varha
nami, má dnem i noci Boha chváliti,
jej velebiti svými myšlenkami, slovy
i skutky. '

Nemáš-li, člověče, srdce chladné
a vypráhlé, a přišel bys k moři k roz
sáhlému moři, tu by musila dobrá jiskra,
doutnající v tobě zbytek náboženství,
kdyby i hluboko vložen byl, opět oživnouti
a zaplápolati, jako když na doutnající
zbytek lihu naleje, a ty pln nadšení 3 ve
likou mocí a silou bys zvolal: »Posvět
se jméno tvé, přijď království ,tvé,
buď vůle tvá jako v nebi tak
i na zemi! a přestaneš se pachtiti po
malichernostech, ustaneš toužiti po časném
zisku; přestaneš reptati v útrapách a
starostech — a duše tvoje stojí ve sváteční
slávě, skví sejako oblak, když červen
cové slunce v prvním jitru ranní červánek
a stříbro na něj leje, a tu teprve duše
jasně poznává, co to pro ni je, byti
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obrazem božím, duše počnejásat a plesat
a povznáši se, jako by křídla měla, mezi
nebem a mořem do nekonečna.

Lehko se řekne: Podívej se na moře!
Mnohy' se pozastaví, „dá najevo svoji
nelibost, neboť není mu vůbec možno,
dožíti se onoho vyličeného zjevu, pohledu
na moře. Kdo je chudým řemeslníkem,
dělníkem, ten má mnoho starostí. Starost
o děti, o domácnost, opatřovati vše
potřebné, platiti daně a různé jiné po
platky, co to dá člověu práce, než na
vše sežene. Vydělek je čím dále menší,
drahota veliká, přijde-li do domu nemoc,
pak trpí _rodina nedostatkem a bídou,
a člověk si mnohdy neví rady ani po
moci, a přicházejí někdy i myšlenky, že
by si. kdyby to hřích nebyl — -—

Zadrž, příteli, nevyslovuj onoho
hrozného, ano ohavného slova, které ti
ďábel, Jidášův duch, do hlavy vložil.
Ty ubohá duše, ubohá lidská duše, jdi
raději do komůrky, sepni tam ruce, po—
hlédni okénkem vzhůru k nebesům &
zvolej nábožně a vroucně: Chléb náš
vezdejší dej nám dnes!

A. M. Kadlc'dkovd:

Sestřičko, spi tiše.
Sestřičko. spi tiše,
měsíc hledí s výše,
hvězdička — hle — světlá.
s nebe na zem slétla.

Slétla dolů lebce,
v rouško Tobě šepce,
pozdravení lásky,
hladí Tvoje vlásky.

Sestřičko má. zlatá,
anděl k Tobě chvátá,
nad Tebou se shýbá,
na ústa Té líbá.

Líbá úst-a. Tvoje,
choré srdce moje,
líbá čelo jasné
i ty oči krásné.

Sestřičko, Spí tiše,
měsíc stoupá výše,
já pak láskou svojí
uspim duši Tvoji!

VVV



Obrázky z katolických missií.
Po lává MAXMILIAN WEINBERGER.

VII. V sirotčinci.

v předešlém čísle »Školya sdělili
jsme s milým čtenářem dopis z missijní
stanice Kibangy ve Sřední Africe.“Nový
dopis P. Coulboise z minulého roku
rozvírá před námi názorný obrázek
o pracích, jichžto se missionáři na velkých
jezeráchvsrdci Alriky podj ímají.Dopis zní:

Zpráva o našich různých pracích
v Kibanze bude vám zajisté vítána. Za
čneme se sirotčincem. Ten byl dosud
naším hlavním dílem, jemuž jsme nej
větší péči věnovali, který nám však také
nejhojnější poskytoval útěchy. Nedávno
dostoupil počet našich dětí půl druhého
sta. Všecky byly vykoupeny z otroctví.
Nyní prolomila smrt do řady našich cho
vanců mnohou mezeru. Neštovice totiž,
které na nějaký čas zmizely, dostavily
se zase a vyžádaly si nejvíce obětí mezi
dětmi, naposled z otroctví vykoupenými.
Tyto nebohé dítky dostávají se totiž do
našich rukou zcela 'vysíleny a smrti
blizky. Nelze se tedy diviti, že je nákaza
v tomto stavu největší slabosti přese
všechnu péčí zmáhá & hubí. Jestliže
však se sirotčinec tímto způsobem od
lidňuje, má z toho užitek nebe, nebot
žádné z těchto milých robat neopouští
toto slzavé údolí, aniž bylo prve pokřtěno.
Ostatně mezery v sirotčinci povstalé, vy—
plňují brzy noví z otroctví vykoupení

sirotci, ježto neschází příležitosti. takove
nešťastné bytosti z rukou nelidských
otrokářů vysvobozovati. Naopak spíše
nedostává se nám prostředků, abychom
v této příčině tolik dobrého mohli vy
konali, kolik bychom si přáli. Předchozí
osud těchto malých bytosti dá se oby
čejně vyjádřiti dvěma slovy: byly buďto

i ve válce zajaty, nebo od vlastních pří—
buzných otrokářům prodány.

Na své cestě na jižní konec jezera
pokřtili jsme mladého černocha, jenž
stižen neštovicemi, byl smrti blízek a
také skutečně následujícího dne byv
pokřtěn, zemřel. Cestou vysvobodili jsme
mladého otroka a dva jiné odevzdal nám
velitel vojenské posádky, které byl otro—
kářům odňal. Jeden z nich, klučina to
2'/, roků starý, jménem Fatani, nemohl
si dlouho na náš domácí pořádek zvyknout.
Ničemu se nechtěl podvoliti, nestrpěl na
so::ě žádného oděvu a tloukl rukama a
kopal nohama každého, kdo se k němu
blížil. Konečnějsme ho přece zkrotili a
nyní náleží k nejhodnějším z našich 75
malíčkých, které máme na starosti. Nej
mladší ze všech je sotva “dvě léta stár;
jmenuje se Suango, což je název jednoho
ze zdejších drobných ptáků. Přinesli ho
k nám, když mu byla umřela matka.
Když spatřil naše vousy a bílé obličeje,
dal se do křiku a chtěl utéci. Nedošel



však daleko; hlídač našich nejmenších
sirotků, pětilety to chlapec, dohonil ho
brzy, přivázal si ho šňůrkou k svému
opasku a dal mu do rukou hůlku, aby

' mu pomáhal hlídati naše slepice a kačeny.
Malá drobotina je vždy a všude za—

jímavá: v náboženské hodině, kde se
učí modliti se, na poli, kde pomáhají
při práci, která je živí, v prázdných
hodinách, kdy vesele poskakují a dová
dějí. Úřad otce a učitele v takovém si
rotčinci má také svou potěšitelnou stránku,
ačkoli nejednou jest mu zastávati místo
chůvy. Většina našich sirotků je ostatně
ve sv. náboženství tak dalece vycvičená,
že, jak doufáme, za blízké návštěvy na
šeho apoštolského vikáře bude moci
přijati křest svaty'.

Skoro bych byl zapomněl sděliti,
že Kibanga v noci ze 7. na 8. listopad
by se byla málem stala obětí plamenů.
Večer o 9 hodinách vypukl ve stavení,
kde se pro děti vaří, oheň, a my nevíme,
z jaké příčiny. Střecha stála v plamenech,
kdežto na ohnisku nebylo již anijiskerky.
Madame, že byl oheň zúmyslně založen.
Několik dní před tím, zpěčovali jSme se
totiž sousednímu pohlaváru vydati ne
štastníka, ktery se k nám byl utekl.
Chtěl ho totiž jako čaroděje dáti po
praviti a velmi se na nás rozhněval, že
jsme jeho úmysl překazili. Stavení, kde
oheň vypukl, bylo brzy plameny stráveno,
a bylo nebezpečí, že se požár, vydatně
podporován několika džbány palmového
oleje, na všecky strany rozšíří. Naše kaple
byla jenom několik kroků od ohništěf
vzdálena. Na štěstí, hnal vítr plameny

' v jinou stranu. Kdyby se byla kaple
chytla, bylo všecko ztraceno, neboť při—
léhá těsně k našemu obydlí. Velebnou
Svátost a bohoslužebná roucha byli jsme
již z kaple vynesli. Než každé neštěstí
má i svou dobrou stránku. Slavení ohněm
zničené hyzdilo naši osadu a my jsme
již na to pomyšleli, že je strhneme &
novy'm nahradíme. rl.“ohonení nyní třeba.
Naši představení mohou nyní na tom
místě dáti postaviti novou prostrannou
kapli, nebot nynější nám již nestačí.

VIII. Paběrky z útulny maIOmocných.
V městě Rangunu v Birmě mají

sestry Františkánky ústav malomocnych
a jeden z nich'popisuje rozličné vy'jevy

a případy, jaké _setam bezmála každého
dne opakují.

Dne 6. září, — piše — přinesli
k nám čtyři muži na nosítkách malo
mocného. První pohled na nemocného
nás poučil, že hodiny jeho jsou sečteny.
Proto zavedly jsme bez odkladu řeč na
náboženství. Nemocný milosti Boží ne
odporoval; Již následujícího dne ho jeden
z missionářů pokřtil. Na slavnost Narození
Marie Panny nebes královna nového kře
sťana povolala k sobě.

Na slavnost sedmibolestné Marie
Panny přivedli nám chlapce, jenž také
sotva příjav křest svaty', umřel. Vůbec
měsíc říjen byl pro mnohé z našich ne
mocny'ch posledním v životě, avšak za
roveň zaěátkem jejich věčné blaženosti,
ježto všichni v rouchu křestním před
soudnou stolici Boží předstoupili. Mnozí
malomocni prosí za přijetí do naší útulny
a nastupují na místa svy'ch zemřely'ch
předchůdců. Mnozí z nich byli už pokřtěni,
mezi nimi i bonce, t. j. buddhistický
mnich, jenž v sobotu byv pokřtěn, umřel.
V předvečer jeho úmrtí zdálo se jednomu
z nemocny'ch ve snách, že ho bonca
vzal za ruku & odvedl. I prosil také,
aby byl pokřtěn. Stalo se tak v pondělí,
a hle, v úterý v naději & důvěře zemřel.
'Pak se jeho sen vyplnil.

Tak to chodí den ze'dne. Ani jeden
den neuplyne, aniž by milosrdenství Boží
nad některým z ubohy'ch malomocny'ch
se nesmilovalo. Na můj svátek sebrali
malomocni kde jaky halíř & koupili mi
deštník! Když jsem jim potom všecka
dojala děkovala, odpověděli, že je to
jenom slaby'vyraz jejich vděčnostik evrop
skym řeholnicím, jež je s něžností
mnohem větší než vlastní matky ošetřují.
Malomocny, ktery' mne oslovil, byl kdysi
obrácen pohledem na malomocného
chlapce, jehož bolavé rámě tak zapá
chalo, že jeho vlastní matka se vzdálila,
když jsme ho ovazovaly.

Nedávno poslaly nám sestry ze sou
sedního kláštera Cíňana, 64 let starého,

. jenž malomocenstvím je postižen. Sestry
měly co dělati, aby ho k nám dopravily

'a nám bylo neméně těžko jej v útulně
. zdržeti. Ubožák nevěděl totiž, jakou má

nemoc. Když ostatní malomocné spatřil,
zpěčoval se vší silou, v takové společ
nosti žíti, a chtěl za každou cenu domů,



t, j. do kláštera sester se vrátiti. Konečně
po mnohém domlouvání dal si říei a
usadil se v naší nejpěknější budově zcela
po domácku. Ano, žádal již i svůj falešný
cop,- který byl v klášteře zapomněl, ne
klamné to znamení, že si u nás již zvykl
a na odchod nepomýšlí.

Včerá přišli k nám chlapec a děvče,
oba nákazou již značně znetvoření, o dvě
duše víc pro nebe, neboť stává se zřídka
jen, že by některý obyvatel útulny umřel
bez křtu svatého._ Toliko jeden moslím
nemůže se dosud rozhodnouti, slíbil však
již, že se dá pokřtíti, až mu bude hůře.

Počasí je nyní velmi špatné, proto
také má u nás smrt hojné žně. V po
slední dni byl ve zdejší škole jeden žák
usmrcen bleskem, pět jeho soudruhů bylo
nebezpečně poraněno. U nás strhl vichor
lurdskou jeskyni, a my jsme myslely,
že socha Marie Panny leží na tisíce
kousků rozbita. K naší velké radosti na
lezlyjsme ji pod zříceninamineporušenou.

Minulý týden přijala u nás domo
rodá pohanka se svými dvěma dítkami

_křest sv. Seznámila se s námi skrze
malomocnou příbuznou, která žije v naší
ůtulně. Schválně přijela ze své rodné
vsi do kláštera, aby se na přijetí sv.
svátostí připravila. Jakmile byla s do
statek vyučena, udělil jí náš missionář
milost toužebně žádanou. Po té vrátila
se nová křesťanka do svého domova.
Později chce k nám přivésti dvě své
starší dítky a my doufáme, že konečně
iotec dobrého příkladu svých milých
následovati bude.

IX. Co vypravuje missijní sestra
Marie?

(Obrázek z Číny).

Zatím co obyvatel našeho sirotčince
stále přibývá, provdaly jsme dvě naše
nejstarší osiřelá děvčata. Cínský mrav
nedovoluje, aby nevěsta svého ženicha
znala. Rozumí se, že naši sirotci, kteří
tak rádi a spokojeně u nás žijí, důležitý
tento krok jenom s velkou obavou činí.
Bohužel nelze proti zvyku hluboko za
kořeněnému, aspoň nyní, ničeho pod
niknouti.

Jedna z dívek v posledním čase
provdaných byla nám zvláště nakloněna.
Byla to naše dobrá Růžena, která sestře
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ošetřovatelce v naší malé nemocnici dů
kladně vypomáhala. Jenom nerady daly
jsme ji mladému muži, kterého si byli
missionáři vyvolili, za manželku. Jest
nám aspoň útěchou, že bude dobře pro
vdána, nebot její manžel je hodný člověk
a jeho teta horlivá křesťanka a dobro
ditelka missii. Také Růžena s těžkým
srdcem se s námi loučlla. Nicméně dou
fáme, že ve svém nynějším okolí bude
moci činiti mnoho dobrého, neboť je tam
dosud velmi málo křesťanů, a že tak
mnohého pohana svým slovem a při
kladem získá Kristu Pánu.

Ve svátky velkonoční bylo naším
dětem velkým- i malým dovoleno pod
niknoutí výlet na venkovský stateček
náležející missii. Ovšem, nešlo se pěšky,
neboť zkomolené nohy malých Gíňanek
nebyly tak daleké cesty schopny. Vezly
jsme se proto tam i nazpět. Na výletě
byly děti, pokud naše skrovné prostředky
dovolovaly, pohoštěny. Ten den zůstane
zajisté všem v milé paměti.

V poslední době přijaly některé naše
dívky první sv. přijímáni. Připravovaly
se na tento nejkrásnější den svého života
velmi horlivě. Nejhodnější z nich, malá
Terezka, již 12. srpna potom, přijavši
svátosti umírajících, toto slzavé údolí,
opustila. S důvěrou, ano s radostí oče
kávala smrt, neboť jediné její přání
záleželo v tom, aby co nejdříve milého
Spasitele spatřila tváří v tvář.
„ Před nějakým časem"dovedli k nám
Cíňana, vysoce postaveného, jenž ne
mírným kouřením opia skoro všech svých
duševních schopností pozbyl, pominuv
se rozumem. S počátku pokládal nás
za bůžky. S velkou námahou mohly
jsme mu vysvětliti, kdo vlastně jsme.
Ponenáhlu se zatemnělý jeho duch po—
někud vyjasnil. Vypravoval nám, že byl
kdysi vojevůdcem &pak že dosáhl hod
nosti mandarina. Narodil se v provincii
Šansi &tvrdí, že svého času viděl v Tai—
nien-fu sestry, které právě tak oděny
byly jako my.

Tehdy zuřilo v řečené provincii
děsné pronásledování křesťanůa pravdě
podobně měl i náš mandarin v něm
značnou účast. Možná, že zavinil smrt
tamějších našich sester. Kdož to ví?
Od něho samého nemohly jsme ani slova
vylouditi. Přiznal se pouze, že ještě ve



svém úřadě byl, když pronásledování
vypuklo. Dověděly jsme se také, že byl
sesazen a že se svou rodinou prchl do
hlavního města Sečuanu. Jak se k nám
dostal, jest nám hádankou, viděly jsme
pouze, že jeho stav je politování hodny.
Když jsme se jaly mluviti o křesťanství,
vyznal, že je horlivým ctitelem bůžků.
Znenáhla však přece o takové řeči se
zajímal. Od té doby pravda v duši jeho
víc a více vítězila. až konečně zcela
vážně prohlásil, že by také rád vodu,
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která svědomí_ očišťuje. Bezprostředně
po přijetí křtu sv. nastal dlouhy, bolestný
zápas smrtelný. U všech kuřáků opia
máme tu samou zkušenost. Podaly jsme
zprávu jeho příbuzným, ale nadarmo.
Ani neodpověděli. Byl tedyby'valý man
darin jako každý chudak v jednoduche
dřevěné rakvi pochován. Nás však, ač
možná přímo nebo nepřímo na mu—
čednické smrti našich spolusester měl
účast, těšilo radostně vědomí. že ještě
v poslední hodině ze Savla stal se Pavel.

WWW

Mé první SVaté přijímáni.
„Včera“, pravila stařičká paní baronka

z H... ku členům rodiny, kteří se byli
shromáždili v zámeckém parku. „byl vý—
roční den mého prvního svatého přijímání,
událost, na kterou co živa jsem nikdy ne
zapomenu.“

Tato slova naznačovala, že asi cos
velmi důležitého v sobě zahrnují. Že pak
paní baronka dovedla velmi poutavě vy
pravovati, obklopili ji staří i mladí, a všickni
společně žebronili, by jim o tom prvním
sv. přijímání další podrobnosti vypravovala.

„I ano, mileráda tak učiníml“ tak
odpověděla paní, kterou mladí i staří skoro
jako světici ctili. I jala se vypravovati takto:

„Bylo to roku 1793. bylo to v době
hrozné francouzské revoluce, kdy věrní
katolíci dáni v_e psí, a kdy jako štvaná
zvěř i v nejtajnějších skrýších byli vyslí—
deni. a bez milosti a milosrdenství jako
největší odpůrcové do žalářů a na popra
viště byli vlečení. Mně bylo tehda 12 let.
Jednou časně zrána hopkovala jsem radostně
po schodech dolů do jídárny k snídaní. Tu
však zastoupil _mi Petr, starý sluha, cestu,
a s tváří uplakanou vypravoval mi, že
matinka má. dnes v noci “byla odvedena do
žaláře, jedině z té příčiny, že byla man
želkou šlechtice. který, aby ušel jisté zá—
hubě, za hranicemi své vlasti hledal útočiště.

Bolesti & zármutkem naplněna, stála
jsem na tom, aby mne | etr ihned k matince
do žaláře zavedl. I přišli jsme k žaláři,
kde jsem tak úpěnlivě & tak dlouho že
bronila a prosila, až i krutý & nelítostný
žalářník dal se obměkčiti, a pustil mne

k matičce. Nemůžete si ani pomysliti, co
jsem cítila v srdci, když jsem se vinula
k srdci mateřskému. Matička nebyla 9 to
vypraviti ze sebe slova. 1 tiskla mne k srdci
svému, já pak líbala jsem tvář matky milé.

A nejenom jednou, nýbrž velmi často
navstěvovala jsem matička v žaláři. Jednou.
mne matička s pláčemobjímala a k srdci tiskla.

„Mařenko, dítě mé předrahéi“ tak
volala s pláčem, „čas mého rozloučení na
stává. Včera mi úředník oznámil, že v ně
kolika dnech budu volána před soudní
tribunal, & že takové předvolání znamená
smrt, dobře víš.“

Srdce mé hrozilo, žežalem a bolestí
se rozpukne, a proto není divu, že po těchto
slovech matčiných udál se v žaláři výjev,
kterého vám popsati nemohu.

„Již po mnohá léta,“ pokračovala
matička, „prosila jsem denně Matku Páně,
aby mne i tebe nechala tak dlouho na živu,
až bych tě k prvnímu sv. přijímání mohla
dovésti. Pravilat jsem ti, dítě mé, nejednou,
že kdo poprvé Pána Ježíše hodně přijme,
nemůže o spáse své pochybovati. Proto bych
ráda zemřela, jenom kdybych ještě té chvíle
se mohla dočkati. abych viděla, že jsi s Pánem
Ježíšem ve sv. přijímání spojena. Této my—
šlenky nemohu se od včerejšího dne nikterak
zhostiti. Nyní tedy slyš mne, dítě mé milé
a drahé! .Znám stařičkého kanovníka, který
obývá neúhledný domek nedaleko katedraly,
a sluje Caron. Domek ten jest v ulici
Massillonově. Jest-li dosud žije, a doufám,
že snad jeho stáří &choroba našla útrpnosti
i u krvelačných buřičů, navštiv jej se sluhou



Petrem, ještě dnes večer, a oznam mu, kdo
jsi, &v jakém nebezpečenství já se nalézám.

„Důvěřují se pevně a nezvratné, že se o to
přičiní, abys ještě dokud jsem já živa,
Svátost oltářní přijala.

Ještě téhož večera zavítala jsem s Petrem
do domu kanovníkova. Pan Caron byl milý
stařeček asi osmdesátník. Ještě nyní vidím,
jak mu řinuly slze útrpnosti po svraštělé
a ustarané tváři, když jsem mu osud matčin
vysvětlila.

„Milé dítě,“, pravil mi, „já znám matku
tvou velmi dobře, já vím a znám přání
jejího srdce; vždyť žila ve světě jako světice.
Nepochybuji o tom nikterak, že tě svědomitě
učila katechismu, a že tě i náležitě při
pravila k prvnímu svatému přijímání.

Po těchto slovech se odmlčel, a položiv
ruku na čelo, přemýšlel malou chvíli.

„Poměry, ve kterých žijeme,“ pokra
čoval, „jsou kromobyčejné, my s prvními
křesťany žijeme zase v katakombách, a proto
jsme nuceni, abychom v některých věcech
dle nich se řídili “

A jakoby byla myšlenka s nebe jej
ozářila, pravil: „Dítě mé, nyní se vyzpo
vídáš, a zítra časně ráno přijdeš ke mně,
abys vyplnila další mé rozkazy.

Po zpovědi upravil kněz ve příbytku
stůl, na němž o půl noci sloužil mši svatou,
při níž mu starý'sluha přisluhoval. který
se svým pánem sdílel útrapy a pronásledování.

„Tuto mši svatou,“ pravil mi, když
jsem ráno přišla, „sloužil jsem za tvou
matku. „Nyní slyš dítě mé,“ pokračoval
hlasem velebným, „Slyš, co ti nyní řeknu
Dnes ti svěřuji úkol přesvatý a převelebný.
Kněží používali v době pronásledování
svatých a nevinných dítek, po nichž posílali
vězňům Tělo Páně. Také ty dnes doneseš
matičcesvé Tělo Pána Ježíše, a spolu
z ruky její přijmeš Tělo & Krev Kristovu.
Jdi tedy, dítě mě, a Pán Bůh tě ostříhej.“

Po těch slovech požehnal mne stařičký
sluha Páně a podal mi velebnou Svátost.
ukrytou ve zlaté schránce a zahalenou
hedvabnou rouškou, jižto jsem pečlivěna
srdce složila a svrchním rouchem zakryla.

Kdo popíše pocity srdce mého, když
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jsem předrahý klenot, kterýž mi i andělé =
záviděli, v rukou nesla a k srdci svému i
v nevýslovné radosti vinula a tiskla. Je ?

' žalářni; ale žalářnice zastoupila mi cestu:tomu již 60 let, ale i nyní ještě srdce mé
radostí a útěchou plesá, kdykoliv si na ten Š
okamžik vzpomenu. Odvaha rekovná na

plňovala nitro mé. Byla bych ráda i život
obětovala za tu velebnou Svátost Oltářní.
Po celé cestě jsem se modlila. Zdálo se mi,
jakoby duše má byla uprostřed zástupu
andělského, jenž mne obkličoval a provázel,
a s nímž jsem písně a chvály své spojovala.

Ten pak, kterého jsem na srdci nesla,
upravil mi sám cestu k matičce přemilé'.
Žalářnice přijala mne tak vlídně a laskavě
a vedla k matičce tak pečlivě, jako bych
byla její vlastní dcerou. Ano, jelikož vě
děla, jaká cesta matíčce mé v krátké době
nastává, vzdálila se ze žaláře, aby nemusila
býti svědkyni našeho posledního setkání
a loučení.

Plačíc, klekla jsem před matičkou na
kolena a hlasem radostí se chvějícím, vy—
pravovala jsem jí, jaké milosti se nám
v krátké době dostane. Ač byla víra její
v dobrotu &lásku Páně- skálopevná, přece
nikterak se nenadála, že by tak hojnou
měrou na ní se osvědčila.

Položili jsme zlatou schránku s tajuplnou
svátostí na stůl a padly jsme obě na ko
lena, abychom se poklonily Pánu Ježíši,
jenž opravdově a skutečně pod způsobou
svaté hostie nyní s námi v žaláři přebýval.
Od té doby neslyšela jsem a nebudu snad
nikdy více slyšeti slov. tak láskou oplý
vajíeích, jako jsem slyšela tehda z úst své
milé matičky.

Pak jsem se modlila modlitby před
svatým přijímáním, jimž jsem se od matičky
naučila. Avšak často musila jsem ustati,
protože pro hojné slzy a vzlykot nemohla
jsem slova ze sebe vypraviti. Pak povstala
matička, aby vykonala úkon nejsvětější.
A když byla duši mou i duši svou dopo
ručila lásce & milosrdenstvr Páně, podala
mi jako kněžka. která se zářícím obličejem
spíše andělu nežli člověku se podobala,
první svaté přijímání, sobě pak podala Tělo
Páně jako potravu na cestu do života, jako
poslední sv. přijímání v tomto slzavém údolí.

Dítky pozorovaly jak se hlas barončin
pohnutím chvěl, a jak se jí jedna slza za
druhou do očí vkrádala. Nastala malá po
mlčka. Nikdo nepromluvil slova. Na každém
bylo pozorovati, že byl vypravováním velmi
dojat. Po nějaké chvíli pokračovala baronka:
„Druhého dne přišla jsem zase k bráně

„Ne, dítě mé, dnes nesmíš do žaláře, mám
přísný rozkaz, že nesmím nikoho vpustiti.“



Sluha Petr doprovodil mne smuten
do příbytku stařičkého kněze Carona, jemuž
několik slov do ucha pošeptal. Stařičký,
dobrý & milý kněz uchopil mne za ruku,
dovedl mne k oknu, a ukazuje prstem
k nebi, pravil: „Viz. dítě mé milé, matička
tvá jest již v nebi, a čeká tam na tebe,

V

Různé
Redaktor před soudem. Na nepra

vého padly anglické protestantské noviny
se zprávou „potupnou o jesuitech. Noviny

-tyto donesly a uveřejnily lživé zprávy, že
jesuité jsou stále nebezpeční, že dovolují
vraždy, ano i_ otcovraždu a jiné nekalé
zvěsti. Noviny jmenovaly také jesuitu P.
V'aughana, bratra kardinála Vaughana, a
nazvaly jej nestoudným synem Loyolovým.
P. Vaughan žaloval redaktora u soudu, kde
mezi jiným takto se hájil: „Velikou bolestí
naplněno jest srdce mě, že jsem v novinách
veřejně byl označen jako člověk, který
nevěren jest svému králi Já bych nikomu
neradil, aby se stavěl mezi mne a mého
krále. Také jest pro mne bolestným pocitem,
že jsem byl veřejně pranyřován jako „ne
stoudný syn Loyolův“, a že musím se zde
před soudem proti tomuto nestoudnému
nařčení .hájiti. Já tuto potupu vrhám na
toho, jenž mi ji vmetl ve tvář. Co však
týká se řádu samého & výchovy mládeže,
jižto řád jesuitský obstarává, dostačí, po—
ukáži-li na to,žejesuitská kolejveStonyhurstu,
kterou řídí P. Vaughan. vyslala do války
100 studentů, jako dobrovolníků do Afriky,
kde se vyznamenali nejedním stkvělým
činem. Mnozí z nich padli v boji, a tři
byli vyznamenání křížem královny Viktorie.
Z jiné jesuitské koleje v Beaumontu, při
hlásilo se také 100 studentů dobrovolníků
do jižní Afriky. Porota uznala redaktora vin
ným na cti utrháni a pomluvy &Odsoudila na
zaplacení 6000 marek, které měl platiti P.
Vaughanovi Kdyby u nás v Rakousku,
zvláště pak v Cechách, poroty dle anglického
_měřítka měřily rozdivným těm redaktorům
z Červánků, Práva Lidu, Venkova, Cepu,
Kacířských Epištol, Havlíčka, a jak se
všecky ty stoky špinavé, i Osvěta Lidu
nevyjímaje, jmenují, o což by ti hrdinové,
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že i ty se tam jednou dostaneš, aby vás
nikdo více nerozdvojil“. Stařičká baronka
setí-ela slzu, která se jí vkradla do očí.

„Mám'pouze jediné přání“, tak pra
vila. „aby veškerý dítky, které Sek prvnímu
svatému přijímání připravují, mohly si toto
mé pravdivé vypravování přečísti“.

WV

zprávy-„
kteří kněze a církev a vše, co předkům
našim bylo svatého, tupí a haní, vzali do
zaječíeh. Neboť srdnatost a' udatnost jejich
sahá ne až do těch hrdel, nýbrž pouze až
po kapsu. A kdyby přes tuto 'někdy porota
je plácla, pak by schlípli uši a zkrotli jako
beránci. Nechat jenom jednou porota naše
následuje porotu anglickou a v'šiekni ti ne
ohrožení rytíři od péra přiznají zaječí náturu.

Zpět k Římu v Rusku. Velké oběti
přinášejí přemnozí, kteří přijati jsou z církve
pravoslavné do církve katolické. V Petrohradě
žije po více let kněz katolický P. Serčanikov
Alexij, který býval pravoslavným popem
blíže Nižního Novgorodu. Roku 1896 vrátil
se k církvi katolické, ale již v červenci 1894
byl podezřelým, že chce vystoupiti z pra
voslaví-, a byl proto z rozkazu vlády od
vezen na pevnost do Suzdalu. kdež zůstal
po celých sedm let uvězněn, až ho v únoru
1901 propustili &odevzdali civilním úřadům
-v Novgorodě ku potrestání jako vzdorovi
tého katolíka. Za trest byl mu odevzdán
pas, který předpisoval ve kterých místech
se smí zdržovati, což mělo trvati až do roku
1907. Vlistopadu 1901 mu bylo zvěstováno,
že je vyobcován z kněžského stavu ruské
církve. Na to oznámil Serčanikov svým
bývalým představeným, že se stal knězem
katolické církve a že nepodléhá ]lž právo
moci pravoslavné církve — čímž teprve
dosáhl svobody. — Před více lety vstoupil
do církve katolické státní zástupce v městě
ruském Riga a bývalý důstojník u cárské
gardy Grimailov, který pak studoval bo
hosloví y Innomost-í, kdež byl vysvěcen na
kněze. Stal se benediktinem v Beuronu,
kdež zdárně působí, hlavně jako vynikající
filosofický spisovatel. — V dumě byl po

slancem universitní docent a gymnasiální
professor Šipjagin. Cestoval mnoho po Italii,



v Innomostí a v Římě studoval bohosloví
a přestoupil ke katolické církvi. Nyní je
professorem na katol. gymnasiu v Sámaře.
—-F. J Ziskar, pochází z luteránské rodiny;
v mládí byl chovancem cárského kadetního
ústavu, ale před 15 lety byl vysvěcen na
katolického kněze. Působil horlivě na ně
kolika farách v Mohylevsku. odkud ho
vláda zapudila do kláštera, jako vyhnance;
když ho propustila z kláštera, stal se farářem
u kostela svaté Kateřin v Petrohradě, a
tu ujímal se hlavně opuštěných dětí, jež
sbíral po ulici, pro něž žebral almužnu a
sám raději hlad trpěl. Chodil v hadrech
jako žebrák. Protože vyhledával katolíky
i v lesích, kamž se ze strachu před pro
následOváním uchýlili, vypověděla ho vláda
na Kavkaz a odtud na Sibiř do Irkutska.
Všude, kamkoliv přišel, byl apoštolem
chudiny. Nyní vydal dílo: „Poláci v roz
ptýlení“. Jak nechutně, bídně. chudě vy
jímají se proti těmto rekům ti naší npostati
z katolické církve!

Kam vede bujnost a nevázanoat?
U nás je bohužel zvykem, že někteří ne
rozumní a lehkovážní lidé oslavují Sylvestra
nevázaností a bujností. Jaký výsledek při
vádí toto bláznovství, poznati z následu
jících údajů: v Berlíně bylo v noci na
Nový rok spácháno 22 sal-novražd a vražd;
v Pešti v Uhrách, bylo téže noci policií
ohlášeno 14 otrav alkoholem a pro bláznivou
i nemravnou 'výstřednost bylo zatčeno 113
osob. Též ve Vídni bylo spácháno více
výtržnosti i krvavých praček, tak že policie
byla nucena zatknouti 78 osob. K takovým
výsledkům vede nestřídnost a nevázanost!

Moderní emancipace. V Petrohradě
bojovaly hraběnka X. s baronkou Y. souboj
na šavle a koňmo. Zranily se. obě dosti
povážlivě. Souboj konal se veřejně 11při
tomnosti mnohých diváků! K takovým
výstřelkům došla moderní emancipace dám!

Nemra vná literatura. Otravnýmjedem
je nemravná literatura. k jejímuž potlačování
nevěnují povolané kruhy, úřední i neúřední,
té pozornosti. které by právem zasloužila.
Vždyť všude_se roztahuje a každý, komu
se jen zachce, může po ní s'ábnouti & za
laciný peníz si ji opatřiti i mráviti se ne
zdravou, jedovatou četbou. Ve. Vídni vy
konala policie prohlídku u jednoho knih
kupce, který se obíral výlučně obchodem
této skvrny našeho věku. A nalezli u něho
na 30 tisíc knih, jež měly —cenuza 150
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tisíc korun a byly odvezeny za dozoru po
licistů na pěti nákladních vozech do poli
cejního ředitelství. Proti majiteli bylo zavedeno
vyšetřování. Ze se konečně již jednou něco
stalo! Jen kdyby se chtěly úřady i v jiných
místech vzchopiti; látky je viděti ve vý—
kladních skříních dost a dost !Tedy jen k činu!

Dražba kostelů ve Francii. V osadě
Grevy ve Francii byl na rozkaz taměj
šího starosty ve dražbě prodán kostel kato
lický a má. býti co nejdříve rozbořen a se
zemí srovnán. Poslanec Maurice Bares zaslal
z té příčiny presidentovi republiky list.,
vněmž mezi jiným píše: brzy dožijeme se,
že podobný skutek bude se opakovati na
všech stranách Francie. Míní president
pokojně přihlížeti. když se ničí poklady
civilisace a duševního života? Snad se do
mnívá president. že je to vinou papeže,
který zakázal osvětová- sdružení. Nechceme
se o to hádati, ale myslíme, že nikdo ne
nemůže k tomuto vandalismu klidně při
hlížeti. Jest přece, jak se domnívají všichni
přátelé vlasti, povinností vlády, aby chránila
stavební památky a malebný ráz francouzské
země. '

Novopohani. Strašlivé zprávy dochá
zejí z Berlína, Babylonu nad Správou.
V tomto moderním světovém městě bylo dle
statistikých dat za rok 1904.73 47.200 na—
rozených dětí 5800 vůbec nekřtěných;
tedy osmina všech nemluvňat nebývá. křtěna.
Ze 20.700 sňatků. uzavřených mezi kře
sťany. nebylo církví požehnáno 7288. Ze
32.000 zemřelých bylo 17.000 pohřbeno
jen tak, bez kněze. Tedy přes třetinu všech
sňatků je nepožehnaných a přes polovici
mrtvých je nedoprovozených od kněze.
A bohužel se tento stav od roku 1904
tak zhoršil, že se již úřadové ani nedvažují
podati o tom číselnou zprávu. Vzrůstá ve
středu křesťanů nový pohanský svět.

Výlohy obce na slavnost Božího
Těla. Vídeň zvýšila příspěvek na slavnost
Božího Těla se 4 na 21 tisíc K. Proti
tomu protestoval u soudu jinověrec, obecní
rada Vučl. Hájil svou stížnost že jako
jinověrec a poplatník nemůže býti nucen
přispívati na obřady jiné náboženské spo—
lečnosti. Správní soudní dvůr rozhodl, že
se odmítá stížnost Vučlova. Usnesení obecní
rady nepřekročilo její činnost. Obnos
věnovaný obcí na slavnost Božího Těla
není věnován na účely náboženské, nýbrž
na representaci obce a na slavnost lidovou;



Výši ohnosu určovati připadá obcí dle vol
ného uvážení.

Kam spějeme? Ve Vídni stál nedávno
před soudem 17letý hoch, který ukradl své
bytné osm korun. Soudce: „K čemu jste
chtěl míti ty peníze?“ Obžalovaný: „Chtěl
jsem si koupiti knihy“. Soudce: „Jaké
knihy ?“ Obžalovaný: „V nichž je něco
o lupičích“. Soudce: „Vy čtete takové
škváry ?“ Obžalovaný: „Já čítávám jen
knihy o Rinaldinovi, Graselovi, Rosa Šan
dorovi a indianské povídky“. Soudce: „To
je pěkná literaturai“ Rozsudek zněl na
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nějakým způsobem byl zachován na pa—
mátku. Ale dříve než byl tento úmysl,

' jejž celé okolí s uspokojením přijalo, pro

dvacet čtyři hodiny. — Druhý obrázek z ví- ;
deňského soudu : 161etý utekl od svého ,'
mistra. zpronevěřiv mu osmdesát korun. ;
Soudce: „Co vás to jen napadlo?“ Obža
lovaný: „Četl jsem mnoho o zlatokopech
v Brasilii a rozhodl jsem se, že tam pojedu“.
Soudce: „Což pak .n'evíte. že je zakázáno
vzíti &podržeti si cizí majetek? Obžalovaný:
„Vždytjá jsem chtěl mistrovi vrátiti všechny
peníze, až bych byl našel v Brasilii zlata“.
Rozsudek zněl na tři dny vězení. — Kdy
pak my katolíci prohlédneme, abychom
uznali nezbytnou potřebu dobrého tisku a
jej ze všech sil podporovali?

Pražská zvláštnost. V Praze je svato- ;
týnský kostel kolkolem obklopen domy, ,
z nichž některé jsou v průčelí ozdobeny
starobylými obrazy a sochami. Jeden z těchto
domů má svou zvláštní chodbu do tohoto
kostela a svou dědičnou oratoř v levé lodi
chrámové. Nyní však přináleží tento dům
židovi, který má i klíč ku této kostelní
oratoří. Pán tento nejen že sám chodí do
své oratoře, jako do nějaké divadelní lóže,
ale vodí tam i své souvěrce, kteří hlasitě
hovoříce a s cylindry na hlavě prohlížejí ,
si kostel. Při jedné takové návštěvě byli
však páni tito dle zásluhy okřiknuti a po
učeni, co se přísluší v katolickém kostele.

Rudá pomsta. U Rohatce na Moravě
je u silnice krásné stromořadí vysokých
topolů. Na jednom_z nich byla v kůře vy
podoběna hlava Krista Pána tak mistrně,
jako by ji byl největší umělec v topolu
zrobil. Obraz byl v kůře topola jakoby
vdechnutý. Po celém okolí způsobil tento
objev veliký úžas a zástupy lidí chvátaly
na to místo. podivovnli se překrásnému
úkazu _a všelijak si vykládali o obrazu
Kristově. I mezi sociálními demokraty způ
sobil obraz velké vzrušení. Obce vedlejší
chtěly již podniknouti kroky, aby obraz

: den.

veden, nějaká nectná ruka v noci obraz
zničila sekerou &vysekala ho z topolu. Kde
kdo odsuzuje tento vandalský čin! Škoda
té krásy!

Jak přibývá Židů. Uherský učenec
Ladislav Fenyes vydal zajímavou statistiku,
v níž dokazuje, jak nesmírně vzrůstá v Uhrách
židovstvo. Roku 1785 bylo v Uhrách 75.000
židů, r. 1870 bylo jich dle sčítání lidu
552 133. A dnes po necelých čtyřiceti
letech je v Uhrách židů přes jeden milion.
V samotné Pešti je jich 200 tisíc. Půdy
mají židé v Uhrách přes šest milionů jiter
&větší uherská, města dostávají rok.od roku
význačnější židovský ráz. '

Protestant o mši svaté. Slavný
německý spisovatel Liliencron zanechal po
sobě mnoho dopisů, z nichž některé nyní
po jeho smrti uveřejňují. Mezi jiným čteme
i toto: „Co mne. nejvíce zajímalo — byla_
mše svatá v katolickém kostele. Chtěl jsem
z vlastního názoru poznati to, čemu my
protestanté říkáme modloslužba. Ale mše
katolická, pokud jsem jí vpodstatě rozuměl,
je mně neuvěřitelně sympatickou Unilou).“

Tisíc svateb ve Vídni za jeden
V neděli masopustní bylo ve Vídni

ve všech tamějších 76 farních kostelích
požehnáno více než tisíci sňatkům. Minulého
roku bylo téhož dne sezdáno jen 600 snou
benců. Že je jich letos mnohem více, vy—
světluje se'krátkostí masopustu. V mnohých
kostelích bylo třeba vykonati zdavky současně
u více snoubenců, by nebyla zdržována
pravidelná bohoslužba. Tak bylo v některých
kostelích zajednou sezdáno desatero až dva
catero snoubenců.

Dobročinnost svatého Otce.- Svatý
Otec Pius X. daroval doposud sedm milionů
lír, jež mu byly odevzdány jako milodary
z celého světa. nešťastníkům, kteří přežili

. hroznéizemětřesení na Sicílii. Z peněz těchto
stavějí se za vrchního dozoru papežova dů
věrníka Msgra. Cottafalvi, kostely, školy,
hlavně odborné školy, zřizují a upevňují
se katolické spolky, poptavárny pro práci
a vůbec pomahá se všude, kde toho potřebí.
Katolické listy upozorňují, že žádný církvi
nepřátelský list ať vychází kdekoliv na
světě. nezmiňuje se o této velkolepé činnosti
papežově. Kdyby národové viděli, jaká
v pravdě církev jest, bylo by brzy po



,' panství jejich nepřátel. A to se nesmí státi,
k tomu účelu jsou všechny prostředky vítány.

Katolická církev. Během roku 1909
bylo zřízeno 1 biskupství a 1 apoštolská
prefektura v naší církvi. Cítá tedy po
čátkem roku letošího církev 51 kardinálů,
arcibiskupů 185 latinského a 16 východního
obřadu, 800 biskupů, z nichž jest 52 ře
ckého ritu. Titulárních biskupů je 600,
151 je apoštolských vikář-ů a 63 apoštol
ských prefektur, obě tyto jsou biskupství
mezi pohany. Během roku 1909 byla
-v Římě zřízena tři nová vědecká církevní
učiliště

Katolíci zpátečníci? V Belgii je
v Mechlíně arcibiskupem a kardinálem
Mercier, bývalý professor filosofie. Je v té
zemi zvykem, že vypisuje se každých deset
let vysoká cena, již obdrží, kdo napsal
nějaké vynikající, jiné spisy předčíeí filo—
sofické dílo. Soudci této poroty jsou pro
fessoři všech belgických universit a ovšem
nechybí mezi nimi ani zednáři, ůplní nevěrci;
vždyť v Brusselu dokázali professoři ta
mější university při známém řádění „ferre
rovském“, že jsou socialisté a atheisté A
přece _musili tito mužové uznati, že Mercier
je velikým filosofem a věhlasným učencem
Všichni tito professoři napsali svůj úsudek
o jeho spisech, což vše vyšlo ve zvláštní
knize; v ní výslovně praví, že je v ny—
nější době málo mužů, kteří by dovedli
na vrstevníky působiti s takovým dojmem,
jako právě učenec Mercier. Filosofická díla
tohoto velkého učence byla již přeložena
skoro do všech jazyků.

Farář purkmistrem. Ve Spojených
severe-amerických státech ve státu Arkansas
byl ve vlašské obci Fortitownu, když byla
tato osada _před lety založena,— zvolen za
starostu tamější farář Petr Bandini. Ob
čané tito přesídlili se tam odněkud z jihu,
kde dříve bydleli v bažinatém kraji. Osada
činila za obezřetně správy faráře purkmistra
utěšené pokroky a byla nyní povýšena za
město. Farár Bandini je prvním purkmistrem
tohoto města.

Katolické studentské spolky. Roku
1869 započaly se zakládati spolky kato
lických studujících na vysokých školách,
a tehdy měly 566 členů ve čtyřech spol
cích. Koncem roku 1909 bylo 67 spolků
a 8438 členů. Z nich bylo V Rakousku
768, v Německu 2294, jinde 35.

Největší varhany na světě má nyní
město Hamburg, neboť mají více než 11 tisíc
píšťal a 140 rejstříků. Nejhlubší tón vy
dává. píšťala 11 metrů dlouhá, 55 cm.
v průřezďa o váze 10 metrických centů.
Varhany mají pohon elektrický, pět manu
álů (klávesnice) a rozsah 0 32. tónech.
Postavil je varhanář VValcker z Ludwigs
burgu.

Protestanti u nás. Vídeňskému su
perintendentovi je podřízeno 112.000 evan
gelíků a 82 kazatelů. Ve Štýrska je 20.862
evangelíků a 31 kazatelů, připadne tedy
průměrně na jednoho kazatele 668 duší.
V některých osadách mají'kazatelé ještě
méně věřících, na příklad v Usti nad Labem
160. ve Feldbachu 150, v Eisenerzu 141,
v Judenburgu jen 100. _

Změny vyznání v Čechách. Roku
1909 odpadlo V diecési pražské 364 osob
ku protestantismu, vrátilo se do církve 199,
v diecési litoměřické odpadlo 737, vrátilo
se 246. v diecési královéhradecké odpadlo
239, vrátilo se 103, v diecési česko budě
jovické odpadlo 24. vrátilo se 5; v celých
Čechách odpadlo během roku 1909 v celku
1364 a vrátilo se 640.

Katolícl v Číně Roku 1909 přibylo
v Číně 68.343 katolíků, kněží přibylo 32,
z nichž bylo 10 Evropanů & 22 Číňanů.
V celku je počátkem roku 1910 v Cíně
45 biskupů, 215 kněží, 1,210.054 věřících.
Na 589 věřících připadne kněz, na 359
obyvatelů ipadá 1 katolík.

Beu/5:15“ kongregace. Roku 1863
darovala kněžna Kateřina a Hohenzollernů
bývalý klášter augustiniánský v 'Beuronu
dvěma bratřím, benediktinům P. Maurovi
& P. Placidovi Wolterovi. Tito jsou zakla
dateli nové kongregace benediktinské, která
se jmenuje po mateřinském svém klášteře

v

'„beuronskou“. Na počátku 1910 čítá tato
větev 8 mužských opatství, tři ženská
opatství a 3 mužská převorství. Mužská
opatství jsou: Beuron 174, Maria-Laach
129, sv. Josef u Gerleve ve \Vestfálsku
s 43, Emauzy v Praze 102, Sekava ve
Šlyrsku 103, Maredsous v Belgii 134, Lavaň
též v Belgii 34, Erdington u Birminghamu
v Anglii 43 řeholníků. Převorství jsou
v Gugajaes V Portugalsku 19, Jerusalem
10 a Kempten s 3 řeholníky. Mimo to
působí v Brasilii v tamějších klášteřích
15 řeholníků této kongregace. Zenská opatství
jsou sv. Gabriel na Smíchově 88, Maredret



v Belgii 45 a Eibingu na Rýnu 45 řeholnic.
Počet veškerých členů této kongregace
obnáší 988.

Hač je svatá zpověď? V Tridentu
odevzdal kněz kapucín z kláštera Boryo
v údolí Valsuga tamější bance 342.000
korun, které mu byly odevzdány ve zpo
vědnici. Osoba, která je bance ukradla,
byla těžce svědomím stíhána & dala onen
obnos zpovědníkovi, aby jej odevzdal pů
vodnímu majiteli.

Dojemný obřad. V Budapešti zacho
vává se od několika let následující tklivý
obyčej: Jistá Společnost se usnesla, že
vpustí do vln Dunaje každoročně o Du
šičkách velký dřevěný kříž na paměť těch,
kteří ve vodách tohoto veletoku zahynuli.
Kříž byl ozdoben černými stuhami a na
jedné stála prosba: nevytahujte ho z vody,
ať pluje dále.

Zpět k Římu v Americe. Během
roku 1908 _přestoupilo ve Spojených severo—
amerických státech z protestantismu ke
katolicismu na tři tisíce osob. Z nich jsou
332 pastoři, 125 důstojníků, 126 advokátů,
115 lékařů, 56 vysokých státních úředníků,
206 spisovatelů a učenců.

Pomník Jesuitovi. Ve Spojených
severoamerických státech V městě Markinu
Islandu byla v listopadu 1909 odhalena
nádherná socha kněze z řádu jesuitů P.
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Marquetta. Působil jako missionář ve státě
michiganském a jeho jméno jest úzce spojeno
s dějinami tohoto státu. Při odhalení měl
slavnostní řeč soudce od nejvyššího soudu
Day a jesuita P. Cannighan z Marquettovy
koleje v Milwaukee. Zdali pak by u nás
tak okázale oslavovali Jesuitu?

Následky špatné četby. Nezdravá
četba pobláznila tři chlapce v Prostějově
na Moravě, že si chtěli zahrátí na lupiče.,
Učinili v noci vražedný útok na klempíř
ského mistra H. Ubíral se právě po mostě
přes říčku—Houěelu. Když tu vystřelil po
něm jeden z lupičů z revolveru. Rána byla
však slabá a díky tomu vyvázl postřelený
životem, jinak by byl zahynul, protože
šla rána přímo k srdci. Na pokřik raně
ného druzí kluci utekli, ale byli brzy vy
pátráni a zatčeni. Dva z nich byli ještě
školáci a třetí byl krejčovským učněm.

Apologie v plakátech. V Paříži
připadl kněz katolický Landot na následu
jící myšlenku: chtěje působiti na nejširší
vrstvy obecenstva, dal natisknouti na velké
plakáty vyvrácení některých, zvláště ča—
sových námitek proti církvi svaté. Zjednal
si dovedně malíře a podává k tomu krátké,
významné a obsažné vysvětlení. Pak dá

' vše nalepiti na rohy ulic, do hostinců, re
stanrací,' na nádraží. Zařízení toto došlo
velké obliby & doporučovalo by se i u nás

WWW

Díkůvzdání božskému Srdci Pane.

Ze Slavkova. Plníc svůj slib, vzdávám
ncjsrdcěnějěí díky božskému Srdci Páně, Panně
Marii, Matce bolestné za pomoc v nemoci, jelikož
vím, že by mně byl žádný jiný nepomohl.

Od Staré Říše. Vzdávám vroucí díky
božskému Srdci Páně, nejblalioslavenějsí Panně
Marii a sv. Josefu za vyslyšení prosby. A. A.

Ze Slavkova. Plníc svůj slib, vzdávám
nejvroncnější díky božskému Srdci Páně za podivu
hodné vyslyšení v jisté záležitosti, ve kteréž za
přímluvu u božského Srdce Páně vzývána Panna

\
Maria, sv. Klement, sv. Petr Ferrerský, sv. Kate
řina a ctihodný Martin Středa, ochránce Brna.

Z Hradce KrálOvé. Plníceslib svůj,
vzdáváme tímto vroucí díky přeblahoslaveně Panně
Marii lnrdské, za vyslyšení 9dennví pobožnosti na
odvrácení nebezpečné nemoci. Školská sestry.

Z Prahy. V těžkých okolnosteh bylo nám
na přímluvu sv. Jana Nepomuckého pomoženo,
když důvěrně jsme ho vzývaly a uveřejnění slibily.
Díky vroucí Pánu Bohu!, JH. M. A.
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Boj proti socialismul
(Hlavní úmysl).

do by za našich dnů neznal socialismu? Jeho členové jsou již všude v městech
ina venkově. Lid říká o člověku odbojném, štvavém, že je socialismu. Ne
chodí—lido kostela a vymyká—li se všemu pořádku, říká se takovému člověku
socialista. Od té doby, co Karel Marx zavolal do světa heslo „Proletáři
všech zemí, spojte se!, ženou se statisíce za tímto heslem. A co chtějí vlastně

C“ ti socialisté? Chtějí převrátit celý dosavadní společenský řád a zjednati prý
veškerému lidu blahobyt. A čím toho chtějí dosíci? To nám praví jejich

sjezdy. jejich časopisy, jejich řeči a jednání. Veřejně prohlašuji, že neuznávají žádné
autority vůbec, ani světské, ani duchovní, ani na nebi, ani na zemi. Sociální demokracie
pohrdla náboženstvím a _chceúplné bezbožectví. Na venek to tají a praví, že náboženství
jest věcí soukromou, ale v pravdě nechtějí žádné. Heslem tím zastírají své protikřesťanské
“&vůbec protináboženské snahy a zásady před lidem, který je dosud zachovalým a škaredě
by tu socialistickou čeládku hnal, odkud přišla, kdyby začali otevřeně bouřit proti ná—
boženství křesťanskému. Ale pravé jejich úmysly přece se někdy vyzradí. List německých
socialnich demokratů v Trutnově napsal v úvodním článku ze dne 28. ledna t. r. mezi
jiným toto: Především je nutno, by člověk měl jistý stupeň přírodovědeckého vzdělání,
by čeliti mohl tím představě o víře. My máme sice v programu větu, že náboženství
je věcí soukromou, ve skutečnosti však nemůže býti nikdo pravým socialním demokratem,
kdo zachovává přikázání kteréhokoli náboženství.“ To je přece zřetelně řečeno. Odtud
tedy pochází všechen boj proti Bohu, proti náboženství, proti církvi, proti kněžím a proti
všemu, co s náboženstvím souvisí. Proto chtějí míti také volnou školu, volné manželství,
volnou lásku a všecko chtějí míti volné, sami však jsou bidnými otroky svých nesvě
domitých vůdců. A tyto své zásady šíří úžasně svými listy, řečmi a na schůzích.

Máme my katolíci složit ruce & přihlížet tomuto hospodaření socialistů? Co
pomůže naříkat na ně a ničeho proti této zkáze nečinit? Proti zásadám podvratným
musíme hájiti vždy a všudy zásady naší svaté víry, zásady učení Pána Krist-a. Proti
jejich bezuzdnému životu braňme se životem ctnostným a spravedlivým. Proti jejich po
hrdání přikázaními Božími a. církevními zachovávejme je tím svědomitěji. Proti jejich
volné škole braňme a hajme školu křesťanskou a výchovu křesťanskou. Proti jejich
volnému manželství hajme manželství svátostné, nerozlučné, hajme posvátnost rodinného
svazku, na němž zakládá se celý společenský řád. Sociáli pohrdají kněžími, ba nenávidí
jich, za to však n'iy je ctěme jako duchovní své otce a věrně pastýře, a nevěřme
všem těm otřepaným klepům, jimiž sociáli špiiií katolické kněžstvo. Proč nešpiní rahíny?
Proč netupí pastory evangelické? Proč jen katolické kněze? Proto, že nenávidí náboženství
Kristovo, které překáží jich vášním a nezřízeným chtíčůin, že má vůli jejich na úzděr
a překáží jich svévoli. Proto svrhují se sebe jho Kristovo, proto nenávidí kněze Kristovy,
nenávidí církev Kristovu. Není to jen náboženství, proti němuž socialisté bojují, ale
ivšechny ostatní poměry hospodářské, mravní, právní, politické, školní, vojenské,_umě
lecké i kulturní poměry. Slovem ničeho nenechají na pokoji, takž že se z toho vyvíjí
úplný radikalismus bezohledný, hořící oltáře i trůny. Nejurputnější boj jest však proti
náboženství. Co tedy činit? Jakých se máme uchopit zbraní proti tak mocnému nepříteli?

Především jest to křesťanská láska, která učí i nepřátele milovat, řidíce se
slovy Pána našeho: „Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí a
modlete se za ty, kteří vám protivenství činí a utrhají vám.“ Tak budeme na hlavy
nepřátel sypat řeřavé uhlí. Hlavně modlitba vroucná jest mocným prostředkem, aby
milost Boží osvítila zaslepenou mysl nepřátel Božích, aby ze Šavlů stali se Pavlové.
Druhým prostředkem jest (a ten se nesmí podceňovat) šíření katolického tisku. Proti
špatnému tisku musíme stavět tisk dobrý, křesťanskýý Proto neodbírejte nepřátelských
novin a knih, neplaťte jim, nečtěte je, ale podporujte listy katolické a noviny katolické,
ty čtěte, plaťte a rozšiřujte každý dle možnosti. Časopis „Sv. Vojtěch“, výborně potírá
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socialisty & pokrokáře; šiřte tento list co nejvíce! Jiným prostředkem jest agitace pro
katolickou věc všude se zasazovat, vše katolické podporovat, katolickou věc a pravdu
vždy zastávat &nebát se socialistických křiklounů. My máme pro katolickou věc hledět
co nejvíce získat lidí, poučovat neznalé, aby nedali se svésti lichými hesly nepřátel.“

Jako socialisté se všude sdružují v každé obci a drží se pevně jeden druhého,
tak máme i my katolíci se sdružiti ve spolcích nábožných, v jednotách katolických, ve
sdruženích křesťanských, abychom tak spojenými silami tím vydatněji se brániti mohli
proti nepřátelům našim. Důležitým jest sdružování se katolické omladiny, jinochů a
děvčat, každých zvláště, aby nedali se strhnouti do tábora nepřátelského. Nebo soéialisté
mají namířeno hlavně na mládež nezkušenou & vznětlivou, která se dá snadno strhnouti
ke všemu, tedy i ke zlému. Proto Chraňme mládež před spáry dravců, poučujme ji ve
všem dobrém, postarejme se o ušlechtilou zábavu, o dobré čtení, aby poznala, co dobré
& užitečno jest a co jí hrozí záhubou. Kdo dobrého ducha jest, kdo jsi věren Pánu
Bohu, Zůstaň mu věrným a hleď, abys i jiné zachránila vyrval z bludu socialů &
radikálů. Nastává opravdový boj. lži proti pravdě, boj nevěry proti víře, boj Beliala
proti Bohu živému. Neskládejmc ruce v klín, chopme se zbraně, vroucné modlitby,
držme se pevně křesťanských zásad, buďme věrnými Pánu Ježíši & jeho'svaté církvi,
šiřme království Božívšude. v srdci svém, v rodinách, ve školách. ve spolcích, ve
shromážděních, v životě soukromém i veřejném, & pravda Boží zvítězí a my též,
nejsvětější Srdce Ježíšovo neopustí své věrné!

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 skonáni světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho-.
slavené a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
Všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
vítězný boj křesťanské lásky proti nenávisti a zášti svedených
lidi 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! 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. 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: Potírat blud socialistický.

Úmysl v dubnu: Jednota a stálost v činnosti katolíků.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Úmysly apoštolátu modlitby.
V březnu modieme se za šťastný boj proti socialismm

(Ustanoven a. žehnán Jeho Svatosti papežem Piem x.;

( Dne Na.slavnost Umysly: \)

1. , Ú. Sv. Rudesínda, biskupa (909), -—/a ducha kaanOSll Obřadycírk\e sv.
l Postní kazatelě.ll01liví zpmčdníci. Obrácení lhříšníkn. Dar kajícnosti.

2.;St Bl. Anežky Čes ké řelí. (1282) — Ženské řehole \e \lasti naší.
! _ . Křesťanská.sdružení. Zachování postu. Zachmání čisto|\ srdce. T sestra.

3.,(i'.. lBl. Bedricha, op. plein. (1177), —- “Touha po dokonalosti. Šíření
i ; katolického tisku. llohrdání e\čteni a jeho inarnostini. Duše v očistci.

': l). lPěti ran Krista Pana. — Sv. Kazimíra, vyzn.(1438) — Láska
k Ukřižovanému. Zachování postu. Kajícně pobožnosti. Přemáhání sebe.

5 S. Sv. Perpetuy a Felicity, muč. (203) —--Obrácení bludařů. Pout' do
, svatyně Marianske. Křesťanské vychování v rOdll'láCll. Lidové missie.

6. 1N. Neděle IV. vposté. Sv. Kolety, p. (1-íl./1;7).—--Obrození naše skrze Krista.
! Denní svaté přijímání. Smíření nepřátel. Obrácení nevěrců. Dobrodinci.

73 P Sv. Tomase Aquin., vyznavačea učitele církve (1274) Bohoslovné

, ústa\ý. Katolické vyssoke školy. Panovníci a st,-.átníd Obhájci víry. Tkněz.8. U. Sv. Jana z Boha, zakl. (1050) — Řad milositlnych bratří. Missie
; me7i pohany. Přemáhání sobectví. Včinost \ povolání. Dai moudrosti

9 SL.. SV. Františky Řím. vd. (M./110).Obrácení severních národů na víru
? „ ] katolickou. 7achování postu. Stálost v dobrém. 'i' dívka. Dar čistoty.

10. , () Sv. 40 vojínů, muč. v Sebaste. (230) — Křesťanský duch ve vojsku
) našem. 'l'rpčlivost v soužení. Věrné plnění povinností. Vojenské spolky.

11.gP. Sv. Vincence, muč. 6(30). — Neohr07ené V\znání \íry. Křesťanské
) smýšlení. Zachování postu. Vzpružení katolického života. T Dobiodinci.

12. S Sv. Řehoře Vel., pap. a uč. cítk\e (604) —- Svatý Otec Pius X.
-POS\álný zpěv. Obnova společnosti lidské. Apoštolát modlitby. 'i' otec.

13 N.iNeděle smrtna'. Sv. Nicephora, biskupa (828), — Velepastýři naši.
l I-lorlive kněžstvo. Sjednocení Slovanů u víře katolické. Katolický tisk.

14.. P. :Sv. Mathildy, cís. (968) — Duch zbožnosti v rodinách. Vážení si
, kostela a služeb Božích. Třetí řád sv. Františka. Polepšení mládeže.

15 U. .SV. Klementa Maria, vyznavače (1820) — Láska ke slovu Božímu.
' Zaopatření nemocných. Dar pravé pobožnosti. Ochrana od nemoci.

16 St. Sv. Heriberta, biskupa (1021) — Pokoj a mír mezi národy. Výchova
„ sirotka. Nemocní a umírající. Přemáhání pokušení. Křesťanská rodina.

17. C. _Bl. Jana Sarkandra, mučedníka (1620) — Farní duchovenstvo.
Pronásledování katolíci. Svatořečení. Mír a bázeň Boží v rodinách.

18: P. 'Sv. Gabriela. archanděla. ——Pobožnost: _Anděl Páně. Casté přijímání
sv. svátostí. Zachování postu. Bohulibě podniky. Mládež. Ýspolubratří.

19. S SV. Josefa, pěstouna Páně. — Ochrana a vítězství sv. církve. Důvěra
i k sv. Josefu. Spolek sv. Rodiny. Katolické spolky mužů. Dobrodinci.

20. N. Neděle kvěma' Sv. Cyrilla. jerus., biskupa a učitele církve (381) —
Učitele náboženství. Apoštolát sv. Cyrilla &Methoděje. Missie slovanské.

21. SV. Benedikta, patr. řeh. (543) — Rád benediktinů. Požehnání Boží
, katol. podniku. Apóštolát katolického tisku. Katoličtí učitelé. Studující.

22. U. Bl. Mikuláše FlueÍ poustevníka (1487) — Dar pobožnosti. Odvrácení
pohoršení. Přemáhání pokušení. Upřímně polepšení života. Dobrodinci.

23. St. Sv. Viktorína muč. (484) — Bázeň Boží. Hojní kajícníci a horliví

zpev—edníci. Premahaní nestřídmosti. Zachování po_stu Stavba kostelů.

Odpustly Ill" dnt za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. J



(Dne Na slavnost: Úmysly:

24. Č. Zelený čtvrtek. — Sv. Simeona, mučedníka. — Napravení urážek
Pánu Ježíši činěných. Láska k Ježíši svátostnému. Ozdoba chrámu Páně.

25. P. Velký pátek. — Zvěstování Panny Marie. —Vážení _sioběti mše
svaté. Láska k Ježíši ukřižovanému. Utrpnost k trpícím. Umírající.

26. S. Bílá sobota. ——,S.Haštala, muč. -— Příprava ke sv. přijímání. Obrácení
zatvrzelých hříšníků. Zachování postu. Křesťanské hřbitovy. Dobrodinci.

27. N. Vzkříšení Páně. Hod Boží velikonoční. — Duchovní obnova naše. Naděje
našeho zmrtvých vstání. Víra v život větší. Zamezení hříchů. % syn.

28. P. Pondělí velikonoční, — Casté sv. příjímání. Odstranění lhostejnosti u víře.
, Věrné následování Pána Krista. Odvrácení špatných rozmluv. 1' bratří.

29. U. Sv. Ludolfa, bisk. m ř. prem. (1250) — Vítězství nad pokušením.
Přemáhání lakoty. Duch křesťanský v rodinách. Katolické školy. jkněz.

30. S Sv. Jana Klimaka, opata (605) — Dobročinnostk chudým. Svornost
v jednotě. Dar čistoty srdce. Záchrana naši mládeže. Duše v očistci.

30. C. Sv.»Quida, op. (1076) — Probuzení z lenosti duchovní. Zemřelíúdové
' katolických bratrstev. Horlívost v dobrem. Ucta nejsvětějšího Srdce Páně..

L Udpustky II]ll dal za každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. _J

Za doby naší nejvíce škodí nám katolíkům děsné se šíření socialismu v no
vinách, schůzích, ve spolcích. Namlouvají tito bludem svedení lidé, že oni.jsou pravými
přátelí lidu, že oni vytvoří pravý život šťastný v rovnosti, volnosti a bratrství všech.
Slibují lidem krátkozrakým hory doly, podněcují je proti zaměstnavatelům, proti
vyšším třídám společnosti a hlavně proti církvi katolické a kněžím. Socialisté tvrdí,
že církev a kněží jsou všeho zla vinni, _atím budí vždy větší zášť proti nim u svede
ného lidu. Tu třeba boje proti takové zkáze, ale boje živé víry v Boha, třeba boje
pravé lásky k Bohu & bližnímu, třeba života podle víry a dle nauky Kristovy, která
jediná má moc vyrovnati strašné mezery & bezedné propastí mezi třřdami lidové
společností. Nedoslává se lidem lásky k Bohu, a proto ta zášť, hněv a lnepřátelství
jednoho proti druhému, proto závist a nenávist zmítá myslemi lidskými, které jedině
najdou upokojení v nejsv. Srdci Páně, ohnisku lásky.

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 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 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. Diec. kurenda b_rn. 1886. č. ll.)

Obzvláště '.l'i je obětují za Tvou' svatou církev a její, nejvyšší hlavu, za
vítěznýboj křesťanské lásky proti nenávistí a zášti svedeny'ch lidí
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 církev, říši rakouskou, vlast naší a národ náš česko
slovenský! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miioval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-lí se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

Healoppoitolské: Potírat blud socialistický. '
Úmysl v dubnu: Jednota a stálost v činnosti katolíků.

Nukem : nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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BOŽSKÉHO SRDCE PÁNÉ.

ROČNÍK XLIV. , Vycháupočátkem každého měsíce. DUBEN 1910.%vaa ' wtf—\;W'Ý—VV:Kríž-\";VWW-má
Kalich požehnání, kterému dobrořečíme, zda-li není společnost krve Kristovy? &chléb, který lámeme,

zda-li není účastnost těla, Páně? (Hor. epišt.)

A. M. Kadlčdkovd :

Milost mše svaté.

Po nebeské hladině

měsíc volně pluje,
od severu prudký van
rozkaceně duje.

Mrtvé ticho v dědině

kroky chodce ruší,
krutá bolest v srdci mém,
smutek táhne duší

Z věže zavzní zvonu hlas,

na mši svatou volá,
pojdte, pojďte, pojďte k nám,
srdce neodolá!

Ve chrám Boží pospíchám,
pomoci tu hledám,

tam, kde Bůh můj přebývá,
kalné oči zvedám.

HW.—WW\/—\/VW_VWVW

Pomoz, pomoz Ježíši,
pomoz, božská Mátl,
ať má duše umdlená,
nemusí víc lkáti!

Pošli pomoc Ježíši,
ulev duši moji,
ať se v srdci zmírní žal,

milost sešli svoji!

Tak se duše modlila

při mši svaté v chrámě,
Jezulátko dívá se
od oltáře na mne.

Zdálo se mi, že vidím,

jak se nad mnou sklání,
rukou svou, že udílí
svaté požehnání.

Když mše svatá skončena,
sladko je v mé duši,
a srdíčko pokojně
v hrudi zase buší!



Boh. Handl :

Velikonoční svatá zpověď.
»Alcspoň jednou v roce se budeš nařízenému knězi

zpovídatic. Čtvrté přikázání církevní.

hych je tato nechuť ku zpovědí tak veliká, že ani o ní slyšeti nechtějí,
ba, vidí-li kněze katolického, už se zlobí a rozčilují, neboť upomíná
je na Boha a povinnosti jejich k němu, a mezi těmi je také zpověď.
známkou, že svědomí jejich není v pořádku, že právě zpovědi by co

nejvíce potřebovali, aby zase své nitro do pořádku uvedli, vždyť je zpověď právě
dána hříšníkům, a ne svatým, je to dar milostí Boží, je to láska Spasitelova,
která hledá, co bylo ztraceno, a spasiti chce, co zahynulo. Proč tedy ten strach,
proč tu nechuť proti zpovědi? Nemá věru rozumného důvodu. Ostatně u mnohy'ch
nedbalost ku zpovědi vychází z mylného náhledu, jakoby povinnost zpovídati se
byla toliko přikázáním církevním, jako jest ku příkladu povinnost slyšeti v neděli
a ve svátek mši svatou, nebo v pátek zdržetí se masity'ch pokrmů a pod. Myslí
tedy, že přikázání to není tak přísně závazné. Ale v tom se právě mýlí. Zpověď
není příkazem církve, nybrž přikázáním Božím, přikázáním Ježíše Krista samého.
Vždyť řekl zcela jasně apoštolům svym: »Ktery'm hříchy odpustíte, odpuštěny jsou,
a kterým je zadržíte, zadrženy jsouc. (Matu 18, 18). Dal-li Kristus apoštolům moc
a právo hříchy jiny'm odpouštěti, tu zajisté chtěl, aby věřící tohoto dobrodiní také
užívali, neboť nečinil nic bez účelu. Zavázal tedy na druhé straně vyznavače své,
aby u apoštolů hledali odpuštění hříchů svy'ch. Či'snad mínil Kristus Pán jen
apoštoly a tehdejší své vyznavače? O zajisté nikoli. Vždyť vše, co činil, platilo
pro celé lidstvo, oběť jeho a kněží měla spasíti celé lidstvo až do skonání světa;
& milost odpuštění, plynoucí ze svátosti sv. pokání, jest ovocem smrti Kristovy,
proto také všem lidem po všecky časy se uděluje; z toho vidno, že i povinnost
zpovídati se přešla na všecky lidi, tedy i na nás, tak jako pravomoc rozhřešovatí
ze hříchů přešla z apoštolů na jejich nástupce.

A nástupci tito jsou biskupové a kněží, kteří svátostí kněžstva přijali moc
apoštolskou rozhřešovatí ze hříchů věřící anebo jim je zadržovatí. Jak ale by to
mohli, kdyby hříchy naše neznali? Vždyť tato věc tak důležitá, tak posvátná
musí se vyřizovati dle nejpřísnější spravedlností. Kristus Pán odpouštěl hříchy jen
kajícníkům pravym; on ale byl Bohem, znal srdce lidská lépe, nežli lidé zemi,
znal jejich hříchy, nebylo tedy třeba mu je zvláště zjevovatí; avšak ani biskup
ani kněz, žádny není vševědoucí, nezná nitro kajícníka, nezná velikost a počet
hříchů jeho, nezná jeho kajícnost, to vše musí vycházeti z kajícníka samého,
teprve potom usoudí zpovědník, zda—lise mu mohou hříchy odpustiti, čili nic.
Kdo tedy nechce se zpovídati, nemůže přijati sv. pokání, a tedy jSou mu hříchy
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jeho zadržány, nedochází odpuštění ani smíření s Bohem. Ovšem, nemůže-li se
kajícník zpovídati pro nějakou vadu, nebo těžkou chorobu, tu ani Pán Bůh zpověď
nežádá, stačí, jen když znamením na jevo dá, že zhřešil a že upřímně toho lituje.
Vždyť nemožnosti od nás Bůh nežádá. Jakých ale užívá se vytáček a výmluv, aby
si jen mnozí namluvili, že není třeba se zpovídati, a tak se upokojili ve svědomí
svém. Uvedeme jich několik a ukážeme, jak jsou liché a nicotné.

1. Proč bych se zpovídal knězi, je člověk jako já, jen Bůh může odpustiti,
neboť jenom Boha hříchem urážím. 

()všem správně pravíš, že jen Bůh může odpustiti a že“Boha hříchem
urážíš. Avšak zdaž nemá Bůh svobodnou vůli, tuto moc svou jinému svěřiti? Nebylo
to moudré, odevzdati moc soudcovskou nad lidmi viditelnými, zase viditelným
lidem? Což císař Pán neodevzdal moc svou soudcovskou soudcům svým, nesoudí
tito i o urážkách proti císaři spáchaných? Ovšem jest kněz člověkem jako ty,
ale považ, že tě nerozhřešuje jako člověk, nýbrž jako zplnomocněnec Boží, a že
se mu zpovídáš ne jako člověkovi, nýbrž »na místě Božímx. Kněz zajisté dobře
ví, že jiné rozhřešiti může z hříchů sebe větších, sebe ale aniz toho nejmenšího,
že tedy i on, chce-li býti očištěn, musí zase k jinému jíti k sv. zpovědi, právě tak,
jako každý jiný křesťan. Tak i biskup ipapež musí se zpovídati u jiného kněze.
Kněz ví dobře, jakou vzal na sebe těžkou povinnost a že ji jen tehdy dobře vykoná,
bude-li míti čisté svědomí a milost Boží v duši, proto chodí často a rád' ku svaté
zpovědi. Alespoň jednou za měsíc chodí každý kněz, mnozí za 14- dni a mnozí
i v témdni dvakráte. Sv. František Xaverský byl takový horlivec, že, ač zajisté
těžkých hříchů něměl, chodil přece denně k sv. zpovědi a mnohdy sháněl zpovědníka
na ulici, aby jen se vyzpovídati mohl.

2. Já se zpovídám v srdci svém, lituji hříchů svých, nepotřebuji proto
kněze; Bůh je dobrý, zajisté mně odpustí. ])obře/pravíš, jen se tak v srdci svém
hodně často zpovídej, poznáš, co toho na svědomí máš! Ale jiná věc je s odpuštěním.

i snad si sám můžeš říci »nyní jsou mně hříchy mé odpuštěnya? Odpustil ti
opravdu Bůh? Jak to jistě víš? Máš nějaké vnitřní zjevení? Či si jen tak to myslíš,
abys, se ukonejšil? O milý brachu, ta věc je tuze vážná, nežli aby se na tak lehkou
váhu brala. Zpovídáš se v srdci svém, ale nevíš, zda-li Bůh tuto zpověď přijal
a zda—liti odpustil; a on jí nepřijímá ani nedpouští, poněvadž neplníš podmínky
k odpuštění Bohem daně, a k těmto patří sv. zpověď. Ovšem jest. Bůh dobrý, ale
také spravedlivý a pravdomluvný. A on přece řekl: »Těm, kterým moji apoštolové
a jejich nástupcové hříchy neodpustí, těm odpuštěny nejsou, byť by se v srdci často
zpovídalí.

Bůh dal přikázání, a na tom musí státi, proto také neodpouští tomu, kdo
by jen v srdci se mu zpovídal, když byl dal mu příležitost zpovídati se u zástupce
božího. Je tedy výmluva tato velmi nicotná. A dále, jak asi tato zpověď v srdci
vypadá? Člověk sám velice nerad si říká, že je hříšníkem aproto taková zpověď,
na kterou nedohlíží jiný, bývá zajisté neúplná, velice mírná, nezasahuje až do
hloubi duše a proto nemá ceny před Bohem.

3. Nemám žádných hříchů, z čeho se mám zpovídati? Nu ovšem, jsi-li
taková nádoba plná svatosti, předčíš-li i ty největší svaté, kteří se přece rádi
zpovídali, pak ovšem zpovědi nepotřebuješ, vždyť jsi světcem už na zemi. Ale
i když se ti zdá, že jsi svatým, tu jen přece jdi a následuj svaté a zpovídej se
jako oni. Zpytuj svědomí své, jako oni to dělávali, hodně přísně a důkladně,
&poznáš, že nejsi světcem, ale »bídným hříšníkemc, a jako takový že se zpovídati
máš a musíš. Není nic nebezpečnějšího pro spásu duše, nežli když se člověk
ukolébá v umínění, že nemá hříchu; svědomí se uspává, ale běda, až se jednou
probudí, možná že potom bude ke zpovědi pozdě. Neříkejme nikdy: nemám hříchů,
vždyť bychom byli lháří a klamali sami sebe, nýbrž říkejme kajícně: Bože, buď
milostiv mně hříšnému. to se lépe na nás hodí. Zpytuj se, proč asi nejdeš rád
ke sv. zpovědi? Zajisté poznáš, že příčinou toho je »studx. A stud tento ti dokazuje,
že nejsi světcem, nýbrž že máš na sobě hříchy. Uvažuj dále, jaký je to nerozum

7.
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styděti se zpovídati, ale nestyděti se zhřešiti. Tu se styděti máme dříve, nežli
hřešíme a nebudeme se museti styděti potom. A jaké je to hrdinství, báti se jediného
člověka, kněze, který přece sám ví, jak křehký je člověk a jak snadno klesne?
Či snad nevíš, že Spasitel dobře věděl, že se budeme styděti vyznávati hříchy své?
Věděl to dobře, jako vše jiné, ale právě proto nám poručil se zpovídati, abychom
tento nemístný stud přemáhali a tak pokání činili zapírajíce samy sebe. A které
zahanbení je snazší, před jediným zpovědníkem anebo jednou před Bohem, anděly,
svatými a všemi lidmi na soudě Božím? Nechceš-li toho pokání činiti, které Bůh
od tebe žádá, potom se postarej nějakým způsobem, jak dosáhneš odpuštění,
budeš-li moci. Jiní zase se tím upokojí, že jest na zpověď dosti času, že se vyzpovídají
na smrtelné posteli, a to potom důkladně z celého života a že budou míti větší
jistotu spásy. , jak šálívá je tato myšlenka! Nyní se tedy zpovídati nechceš dokud
jsi zdráv, víš, že potom lepší vůli budeš míti? A což víš, že se budeš také moci
zpovídati? Máš jistotu, že tě nepřekvapí smrt nenadále? Nebo ti Pán Bůh řekl,
že počká on, až ty budeš chtíti?,Nebo víš, že budeš až do poslední chvilky života
dobře při smyslech?x Víš, zda-li bolesti nebudou tak veliké, že ti zpověď bude
úplně nemožná? O, to jsou všecko věci, které skryty jsou řed námi. Nač odkládati
na čas nejistý, když nyní možnost máme dobře se s Bo em smířiti? Nač vydávati
spásu duše v šanc a žíti dlouhýčas v hříších? Vždyť vše to dobré, co v takovém
stavu konáme, jest bez ceny a zásluhy. A nač se nositi s tím břemenem hříchů
po celý života nemíti pokoje, bez něhož není pravého štěstí? Zda—linení tu
člověk svým největším nepřítelem a škůdcem? Bůh jest dobrý a shovívá, avšak
odmítáme—lijeho milost, nedá'nám ji tenkráte, když bychom si jí přáli. Prostředek
k odpuštění nám dal, zpověď, nevážíme-li si ho, odejme nám ho v čas potřebný.
Právě zpovědí pozná se katolík, netoliko dle jména, nýbrž dle skutků a života;
tu se dělí dobrý od zlého. Jsou katolíci, kteří ostatní povinnosti plní: v neděli
a ve svátek do kostela jdou, ina kázaní, postí se, ba i na veřejnost \jako katolíci
vystupují, ale zpovídati se nechtějí. To nejhlavnější, přijímání sv. svátostí. jim tedy
schází, nejsou tedy celými katolíky a také nemají potřebné pomoci a milosti Boží.
A přece, jak útěchy plné zařízení je sv. pokání se sv. zpovědí! Jaký pokoj roz—
proudí se srdcem dříve hříšným a proto nepokojným, když uslyší člověk z úst
zpovědníka na místě Božím slova: »Jdi v pokoji, odpouštějí se tobě hříchy tvéa.
Jak drahocenný dar dal nám Bůh, že nás na místě jeho člověk, k němuž vždy
přístup máme, ujistiti může o odpuštění, což nám říci nemůže žádný jiný, a my
sami sobě také ne.

Tak mnohý protestant říká: dal bych vše za to, kdyby mne někdo mohl
ujistití, že jsou mně mé hříchy odpuštění. Ovšem volá nadarmo, neboť nemá kněze,
nemá svátosti pokání, nemá sv. zpovědi. Když básník Klement Brentano po IOletém
životě světském dospěl k poznání bídného stavu vnitřního, tu žaloval všecky ty
své úzkosti duševní básnířce Luise Henselové (tehdy ještě protestantce, později
obrátila se k víře katolické). S podivením pohlédla tato protestantka na ubohého
katolíka a pravila k němu svážnou tváří: »Co vám to pomůže, že to říkáte mně,
mladému děvčeti? Vždyť jste katolíkem & máte ku štěstí svému zpověď. Svému
zpovědníkovi řekněte, co-vás tlačía. Tu zvolal Brentano takto protestantkou poučený
v celé společnosti: »A to si musím nechati říci od dcery protestantského pastora?
& odvrátil se a hořce plakal. Ejhle, jak zapomínají mnozí katolíci ve svém bolu
na-jediný, Bohem samým jim daný prostředek k vyléčení všech neduhů duše
a navrácení ztraceného pokoje. Snad jsi ity, křest'ane, tak nešťastným v duši své,
snad již po mnoha léta neseš břímě hříchů, které tě čím dále, tím více tíží, snad
pokročil jsi již u věku a nevíš, kdy Pán tebe k soudu povolá, neodkládej se
zpovědí. lšjhle. ěas velikonoční je tu! Slavné alleluja zaznívá ze všech stran Kristus
vstal z mrtvých. přemohl hřích &následek jeho, smrt. Vše se raduje, Co s Bohem
spojeno jest, i ta příroda Boží okřívá, k novému se probouzí životu. Všudy, kde
pokoj, tam radost na životě tam naděje, tam chut ku práci, tam spokojenost
a štěstí. A ty bys chtěl trápiti se dále? Ty bys nechtěl míti podílu na zmrtvých
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vstání svého Spasitele, který ti nabízí odpuštění a s ním pokoj v srdci za tak
malou oběť sv. zpovědi? Chceš ustavičně ležeti v hrobě hříchů a přikryt býti
kamenem nerozhodnosti, bázně & strachu? Jaký by to byl život! 0 povstaň i ty
a mužným krokem kráčej ke zpovědlnici, tam ve skroušené sv. zpovědi slož
u nohou Kristových to těžké břímě hříchův &uvidíš, že se ti ulehčí, radost nevýslovná
vleje se do srdce tvého a bude ti tak sladko a milo u srdce, že budešjako znovu
zrozený. Neníť většího bolu a utrpení nad bol duše hříšné. výčitkami trýzněné,
která Boha svého ztratila & nemá naděje. Ale také není většího štěstí pro duši,
nežli když svého Boha zase nalezla, milost a lásku jeho zase získala. Radost,
pokoj, štěstí, to nedá se vyvážiti všemi poklady světa. A co více váží, že štěstí
toto potrvá, dokud člověk chce, že má i naději na štěstí a blaženost věčnou,
Avšak netoliko v .tomto čase velikonočním přistupuj, duše mila, ku sv. zpovědi,
nýbrž častěji v roce, zejména však vždy, kdybys těžce zhřešila. Ve hříchu nezůstávej
ani přes noc. A Spasitel, jenž tě ústy kněze rozhřeší, obohatí tě dále tělem i krví
svou ve sv. přijímání, nasytí lačnou duši tvou a posílí tě, abys snadněji odolala
pokušením & nástrahám zlého. Sv. zpověď a hodně sv. přijímání jsou nejlepším
a nejvydatnějším lékem v nemocech duše, jsou ale také zdrojem radosti, milosti,
štěstí a spokojenosti naší. Děkujme proto Kristu Pánu za milosti tyto, a pilně
jich uživejme k spáse své!

v v \?

Boh.Hendl:

Velikonoční svaté přijímání.
»V čas velikonoční nejsvětě'ěí Svátost oltářní přijímati

budeš.: tvrté přikázání církevní.

ako svatá zpověď jest příkazem Božím, tak i svaté přijímání. ]írkev toliko
určila dobu, kdy se svátosti tyto přijímati musejí, aby katolík povinnosti
Bohem uložené dostál. Ovšem jest přijímání velikonoční nejmenší míra; církev
přeje si co nejvíce, aby katoličtí křesťané co nejčastěji k stolu Páně přistupovali,

ato pro veliký prospěch, který duším ze svatého přijímání plyne. SV. Otec nynější,
papež Pius X., nastupuje úřad svůj velepastýřský, za úkol sobě obral »obroditi,
obnoviti všecko v Kristu, a za prostředek jeden z nejmenších. k cíli tomu ve
doucích, uvádí časté svaté přijímání. Tentýž sv. Otec si přeje, aby horliví katolíci
několikráte v těmdni, ano pokud možno denně přijímali, jak to bývávalo v církvi
staré zvykem. A věru veliký by z toho vzešel jak jednotlivcům, tak i celé církvi
užitek. Vždy jest svaté přijímání osobní podíl, osobní účastenství v oběti Kristově,
v oběti smírné i prosebné. A oběť tato jakou má Cenu před Bohem? Celý svět
se jí nevyrovná. Vždyť to se obětuje Bůh sám, obětuje za nás, obětuje úplně,
obětuje na smíření. Pozastavme se tedy poněkud a uvažujme o oběti této novo
zákonní, abychom poznali, co nám Spasitel v ní zanechal, a si vážili na výsost
té milosti, že nás osobně účastny činí této předrahé oběti ve sv. přijímáni.

Spasitel laskavý. Kristus Ježíš sedí s učedníky svými při poslední večeři.
Nezbývá mu nic více než 20 hodin života. S citem vroucim & se srdcem lásky
plným loučí se s věrnými svými, slibuje jim, že jich tu neostaví sirotků, ale že
snimi bude až do skonáni světa. Věděl zajisté co nejlépe, co pro spásu pokolení
lidského učiniti má dle uložení Otce nebeského, a proto předpovídá jim, co se
s ním v té nocí díti bude a jak oni se při tom-zachovají. Potom béře chléb a
víno, žehná obé a rozdává apoštolům se slovy: »Vezměte a jezte, totot jest tělo
mé — vezměte a pijte z toho všickni, totot jest krev má, která vylita bude za
vás a za mnohé na odpuštění hříchůx A hned přikazuje jim, aby totéž činili na
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Jeho památku a dokládá, že kolikráte to činiti budou, smrt Jeho připomínati budou,
dokud co soudce živých i mrtvých nepřijde zase na tento svět.

Aby slib, který byl dříve dal, totiž že neostaví je zde sirotkův ve skutek
uvedl, dává jim rukojemství přítomnosti své pod způsobou chleba a vína. Přítomnost
tato jest sice velice tajemná, vždyť Pán viditelně jde k Otci. Ale přípověď Jeho
jest rukojemstvím, že chce zastřený tajemstvím dlíti na zemi co oběť věčně Bohu
milá až do skonání světa. Slova jeho zajisté tak zní. jakoby řekl: nesedím zde
uprostřed vás při této večeři pouze jako učitel vší pravdy, ale jsem tu jako král,

„i zakládám nové království Boží na zemi v nové ustavičně úmluvě, království,
kteréž sám jsem krví svou dobyl, říditi a spravovati budu až do konce světa
tohoto, sedím tu jako nejvyšší kněz nového zákona, ustanovuji oběť, kteráž právě
na kříži jednou dokonána jsouc, i věčně platná bude, již po všecky věky ne—
krvavým způsobem obnovovati budete. A tak nařizuje Spasitel konati oběť ne
krvavou, oběť mše svaté.

Podávaje apoštolům kalich, vece': »Píjte ztoho všickni, neboť to jest krev
má nového zákona, kteráž za vás a mnohé vylita bude na odpuštění hříchůc,
(Mat. 26, 27.) Mluvě k apoštolům, kteří byli židé, tak mluviti musil, aby mu dobře
rozuměli jako židé. Již ale v celém Starém zákoně znamená slovo »zákonx jako
úmluva nebo »smlouvaa; »krev zákonaa jest tedy tolik jako krev ».úmluvya čili
»smlouvyc. »Krvísmlouvyx však bývala vždycky krev obětní. Tak Abraham,
když s ním byl Hospodin smlouvu učinil, musil obětovati jemu. (I. Mojžíš 15, 9.)
A když nápotom Hospodin s národem israelským na poušti smlouvu tu slavně
obnovil: porazil Mojžíš hovádka, k oběti přivedena, vylil jednu část krve u oltáře
a druhou částí pokropil lid, řka: »Totoťjest krev úmluvy, kterouž učinil Hospodin
s vámi. & (I. Mojžíš 24, 8.) '

Podle toho jest »krev zákonac krev obětní a Kristus mluvě o »krvi zá
konac mluvil o krvi obětní.

Umíraje Kristus na kříži zrušil starou úmluvu čili smlouvu'starozákonní
& Bůh v novou vešel s pokolením lidským. Krev tedy, kterou za nás na kříži
vycedil, jest krev nové úmluvy. A tuto dal apoštolům na závazek své neskončeně
lásky k požívání, řka: »To čiňte na mou památku. a Chtěl tedy, aby apoštolě dle
příkazu jeho nekrvavým způsobem obnovovali, což On na kříží s Krví vykonal.
Takovým způsobem ustanovil oběť nového zákona.

Apoštol národů svatý Pavel v první své kapitole ke Korintským napomíná
křesťany, aby nepojídali ničeho, což bylo modlám obětováno, aby se tak požíváním
darů obětních při pohanských hodech obětních modlářství účastnými nestali, a
praví: »Kalich požehnání, kterému dobrořečíme, zda-li není společnost krve
Kristovy? a 'chléb, který lámeme, zda-li není účastnost těla Páně? Nebo jako
jeden chléb, jedno tělo mnozí, jsme všickni, kteří jednoho chleba účastni jsme.
Pohleďte na Israele, podle Těla, zdaliž ti, kteříž jedí oběti nejsou účastni oltáře?
Což tedy? Pravím-li, že modlám obětované jest něco? anebo, že modla jest ně!-o?
Ale což obětují pohané, zlým důchům (smýšleným bohům) obětují a ne Bohu.
Nechci pak, abyste byli společníci zlých duchů; nemůžete kalicha Páně píti a
kalicha démonů. Nemůžete stolu Páně účastni býti a stolu démonů. (1 Kor. 10,
16—21). Smysl s_lovtěchto jest zajisté tento: »Zdali nejsme účastni Krve Páně,
když z kalicha pijeme, který přivečeři Páně požehnán bývá? A zda-li nebýváme
účastni těla Páně, když požehnaný chléb lámeme? A jako všickni požíváme to
hoto proto posvátného chleba, jenž jest tělo Páně, rovněž tak všickni křesťané,
ačkoli počtem mnozí, nicméně přece mezi sebou jedno tělo jsme. Pohleďte na
Židy, kteří se na křesťanskou víru posud neobrátili Zda li z nich ti, kteří požívají
masa obětního z oltáře, nedávají na jevo, že posud skutečně židy jsou a drží se
víry židovské? A tak také i vy, kdybyste požívali obětních pokrmů židovských
nebo pohanských, držáni byste byli za židy nebo pohany & svým křesťanským
spolubratrům byli byste na pohoršení. Modly arci nic nejsou, aniž to,co se jim
obětuje jest samo v sobě nečisté, ale vězte, že pohané obětují zlým duchům čili
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démonům a já nechci, abyste se zlými duchy co měli. Neboť jest neslušné, abyste
vy, kteří z kalicha Páně píjete.krev Páně a přijímáte tělo Páně, požívali také
to, co leželo na stole zloduchůe. Těmito slovy zajisté dosti jasně naznačuje svatý
Pa\ el že večeři Páně považuje za oběť, a sice oběť nmozákonní, oběť křesťanskou.
Na jiném místě, a sice v epištole své k Židům, (13, 10) píše tentýž apoštol takto:
„Máme i my oltář, z něhož jisti nemají mocí, kteříž stánku slouží (t. j. Židé).
Tam, kde se mluví o oltáři a požívání obětních darů, oběť též býti musí, neboť
kde není oběti, tam není oltáře, není požívání obětních darů, není kněžstva, jelikož
oltář na dary obětní & kněz k obět0\ ání a k rozdílení jich zřízen bývá. A tak
právem líci můžeme, že apoštol národů svatý Pavel večeři Páně pokládal za
pravou obět, a to oběťneiS\ětější. U sv.Jana v evangeliu táže se žena Samaritánka,
jakmile seznala, že Pán Ježíšjest piorokem, zda—li Samaritane či Židé dobíe mají,
když říkají, že na hoře Garízím. nebo jako Židé, že v Jeiusalemě Hospodinu Bohu
svému se klanětí mají? Na to ji důstojně odpovídá Spasitel: »Věř, ženo, přicházít
hodina, že ani na této hoře ani v Jerusalemě nebudete se klaněti Otci. ——.Bůh
jest duch, a ti, kteří se jemu klanějí, v duchu a pravdě mají se mu klaněti.<<
Slovo klaněti zde znamená: »Klekati, službu Boží konati a obětovati. << Ani Sa
maritané a Židé nikdysse Hohu neklaněli jinak, nežli obětí. Samaritánka chce tedy
věděti, kde se má vlastně Bohu obětovatí. A Pán Ježíš jí také odpovídá, že ne
bude obět' pravá omezena ani na Jerusalem, ani na horu Garízím. ale že se bude
Bohu všudy přinášeti a to v duchu & pravdě, t.j. ne oběť pouze obrazná, nýbrž
pravdivá a význam (ducha) mající. A tak oběť, kterou byl tehdy Kristus Pán
oznámil. jest oběť nejsvětější, oběť mše svaté.

Neboť právě proto, že oběti starozákonní jsouce pouze podobenství, stín
a obraz budoucí pravdivé oběti nepostačovaly, aby se jimi kdo Bohu, duchu to
neskončené dokonalosti, mile klaněti mohl. vydal Boží Syn sama sebe za oběť
důstojnější &obětuje se denně za nás Otci nebeskému v duchu a pravdě. V duchu,
to jest v Duchu svatém, jenž v této _oběti místo nás a za nás prosí, a oběť srdce
našeho .Otci nebeskému přináší, v Duchu to, z jehožto moci slova: »Totoť jest tělo
mé, totoť jest krev máa atd., ten největší zázrak lásky Boží na našich oltářích
denně působí. a chléb i víno v pravé tělo a pravou krev Pána našeho Ježíše
Krista proměňuje. Neboť jak praví svatý Pavel, v mdlobě své ani nevíme, zač
bychom se měli modliti, ale Duch svatý prosí za nás lkáním nevypraviteln-ým.a
(Rím 8, 26.) Slovo pak v »pravděc znamená tolik, jakoby se řeklo: »Oběť Kristova
není pouhým podobenstvím, obrazem nebo stínem pravé oběti, jako bývaly oběti
starozákonní alejest pravdou, skutečností a podstatou oběť to věčná, podle řádu
Melchisedechova, v níž skrze Něho s Ním a v Něm Bohu Otci všemohoucímu
v jednotě Ducha svatého vzdává se čest & chvála na věky. A tak slova Kristova
pověděná k Samaritánce obětí mše svaté, úplně vyplněna jsou, jelikož oběti staaro—
zákonní jak na hoře Garizím tak v chrámu jerusalemském přestaly, a nekrvavá
oběť Nového zákona, oběť mše svaté, první to oběť v duchu a pravdě katolickou
církvi, po veškerém světě rozšířenou, všudy se přináší. A také veškerá starobylost
křesťanská mluví o nekrvavé oběti novozákonní a koná ji v chlebě a víně. Již
v knize skutků apoštolských o tom se zmínka činí. Když byl totiž po seslání
Ducha svatého k shromážděným zástupům pozvedl hlasu svého Petr, hlava apo
štolů a nové cirkve, přijalo kol tří tisíců duší víru Kristovu a praví se o nich:
»Že trvali v učení apoštolském a v lámání chleba i na modlitbách<<.Výklad slov
těchto jest: Židé obrácení, uvěřivše v Ježíše Krista, poslouchali kázání apoštolů,
přítomní byli slavení oběti novozákonní a přijímali modlíce se večeři Páně; neboť
jen při slavení novozákonné oběti nekrvavé se způsoby chleba a vína v pravé
tělo a krev Páně proměňovaly.

Sv. Justin mučedník, který se narodil roku 100 po narození Páně a roku
169 za římského císaře Marka Aurelia pro víru křesťanskou smrt podstoupil, byl
učedníkem jednoho z učedníků apoštolských. Svatý tento mudrc zanechal nám více
spisů; v jednom takovém, podaném na obranu křesťanůcísaři Antonínovi Pobožnému,
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píše takto a popisuje tehdejší bohoslužbu křesťanskou: »V den Páně (t. j. v neděli)
na určitém místě shromažďují se všickni (křesťané), kteřížto v městě neb osadách
bydlí. Tu se čítají, pokud tomu čas dopouští, spisy apoštolské a prorocké. Po
dokončení čtení povstane prv-níze shromáždění, biskup, nebo v jeho nepřítomnosti
nejstarší kněz, káže lidu & napomíná ho, aby tak krásných příkladů následoval.
Pak povstanou všickni, modlíme se společně za sebe 1za jiné, kdežkoli dlí, abychom
poznavše učení Páně a zachovávajíce přikázání zivota věčného dosáhli. Pomodhvše
se líbáme se políbením pokoje. Napotom se nejpřednějšímu z bratří, t. j. biskupovi,
neb knězi, podá chléb, víno a voda. Přijav to, vzdává chválu Bohu Otci, ve jménu
Syna a Ducha svatého a dlouhé ční díky za dary, jimiž nás obdařiti ráčil Bůh.
Po modlitbě a dlkůčinění odpoví přítomný lid »Amen, staň sele Napotom rozdělují
ti, jež jáhny nazýváme, mezi přítomné chléb, víno a vodu, kteréžto věci modlitbou
&díkůčiněním posvěceny jsou a donášejí je nepřítomným, na př. nemocným anebo
vězňům. Nazýváme pokrm tento večeři, nikdo ale nebývá k ní připuštěn, dokud
nevěří, že všecky články víry pravdivé jsou, dokud není pokřtěn na odpuštění
hříchů & nechová se dle příkazu Ježíše Krista. Protož nepožíváme ji co obecného
chleba a nápoje, ale jakož Ježíš Kristus, Slovo Boží, tělem učiněno jest, a tělo
i krev prospásu naší na sebe vzal, rovněž tak pokrm tento slovem slova jeho
vtělo a krev Krista Ježíše posvěcený, mění sea Ejhle, jak krásné popsání to
večeře Páně u prvních křesťanů. Kdož čte to, nepozná v tom z úplná naše katolické
služby Boží, mši sv., kde jako tehdy, knězi konajícímu ji, podává se chléb, víno
a voda k obětování a on z obětovaného jak tehdy věřícím posvátné dary podává.
Že se časem obřady zevnější ku větši oslavě tak vznešeného tajemství těla a krve
Páně rozmnožily, nevadí, neboť hlavní věc proměněni chleba a,vína v tělo a krev
Páně a udílení sv. přijímáni zůstává povždy, jako tehdy, tak i nyní hlavní podstatou
obětí naší. Při sv. pozdvihování se děje proměna tato, a Kristus co oběť kalvárská
i zároveň co nejvyšší kněz představuje se Otci nebeskému, a to bez ujmý věčné
slávy své, které co Pán světa, a co budoucí soudce živých i mrtvých na pravici
Boha Otce požívá. Za tou příčinou jest pozdvihování nejpřednější částí mši sv.,
v níž se ten největší zázrak lásky Boží oslavuje a velebí.

A ve sv. přijímání se láska Boží dokonává, neboť ten, jenž spočívá na
oltáři, Kristus, spojuje se s duší naší. My podíl bereme na oběti jeho, a také na
všech užitcich jejich, které jsou nevyslovitelné. Boží pomoc, milost, láska, milo
srdenství, záruka budoucího života věčného, posila v pokušeních, očištění od
všedních hříchů, povzbuzení k životu ctnostnému, to vše jest ovocem hodného
sv. přijímání. Kristus se spojuje s námi. my pak jsme údové těla jeho duchovního.
On přebývá v nás a my v něm. Skrze sv. přijímání dává nám život věčný, vzkřísí
nás v den nejposlednější k radostnému bydlení s ním. Jak pravil: »Já jsem kmen
vinný a vy ratolestí, beze mne nemůžete ničeho činiti (dobrého)c, pak praví: »Kdo
jí mé tělo a pije mou krev, má život, a nebudete-li jísti těla Syna člověka a pití
jeho krve, nebudete míti života v soběc. Proto dal sebe za pokrm a nápoj, abychom
ho přijímali; těl-o mé právě jest pokrm, a krev má právě jest nápoj, proto učinil
oběť v chlebě a víně, abychom v těchto způsobách, které jsou pokrmem těla,
přijmouti mohli pokrm duše. Kdo sv. přijímání zanedbává, uráží Krista v lásce
jeho, jest nevděčníkem k jeho oběti, okrádá duši svou 0 největší milosti na zemi
a o naději života věčného. Jen duše zatvrzelá, nevěřící a'hříšná netouží po pokrmu
nebeském, duše věřící, srdce měkké a očištěné touží po sv. přijímání jako jelen
po studnici vody živé. Horlivost ve sv. přijímání je zajisté také jednou ze známek
horlivosti křesťanské vůbec, zejména stálosti a upřímnosti ve víře a lásce ku Kristu
Pánu. Vždyť kdo koho miluje. s tim ustavičně býti si přeje. Svaté přijímání je
také zevnějším důkazem příslušnosti k církvi katolické U jednoho stolu všickni
klekati mají, jeden posvátný pokrm jako údové jedné rodiny Páně přijímati. Proto,
kdo velkonoční sv. přijímání zanedbává, sám se z počtu rodiny Kristovy, z církve,
vylučuje, a také dle nařízení církve nezasluhuje, umře-li bez kajícnosti, křesťan
ského pohřbu, vždyť sám se práv těchto vzdal, když neplnil povinnosti. Proto jest
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velkonoční svaté přijímání tak důležité, a nemělo by byti katolíka, jenž by je
opomenul. Doba velkonoční dosti dlouhá jest, aby každý našel tu hodinku času
a vykonal svatou zpověď a přijímání velkonoční, hodinka tato zajisté dobře mu
zapsána bude zlatým písmem v knize života. Co času věnujeme tělu, životu po
zemskému, co péče a starosti máme, jak bude tělo naše živo atd , a o duši, která
předem zůstává i po tomto životě časném, bychom se starati neměli? Nebyl by
to nerozum největší? Ú. jak bychom splakali na konci života, že jsme tolikeré
důkazy lásky Boží k nám zneuznávali, jimi pohrdali, jich si nevšímali a je při
jímati nechtěli! Jak obstojíme pak před soudem téhož soudce kterého jsme lho
stejnosti anevšímavostí tak uráželi? Přijímejme rádi, pokud podává se nám Pán,
přijímejme ho často v životě, aby nám dal tu milost přijmouti ho také na kona
života; pak nám bude Ježíš Kristus sám vůdCem z tohoto života pozemského do
života věčného, a zajisté také tam milostivym soudcem. Protož budiž naším heslem:
»Nejen že velikonoční svaté přijímání nevynechám. nýbrž naopak co nejčastěji
budu přistupovati ku stolu Páně. Tomuto úmyslu nechť požehná Bůh!

V W V

Marie Kadlc'dkovd:

Kristus — láska moje. Radostný růženec.

Rozbouřené srdce Zdrávas Panno nejčistější,
vlnami se vlní, jenž Jsi z Ducha počala,
vetchou žití loďku neboť muže duše Tvoje
krutým žalem plni. nikdy před tím neznala!

Unavená mysl Zdrávas Panno_ lilie bílá
oči vzhůru zvedá., k Alžbětě Jsi spěchala,
pro své boly pomoc by's Jí přeradostnou zprávu
v modlitbě si hledá. lásky Boží vyznalal

Na kříž zavěšený
oči náhle stáčí,
vřelou slzou Krista
svatou hlavu smáčí.

Zdrávas Panno, Matko milá,
jenž Jsi Krijta zrodila
v Betlémě, kde v chudém chlévě
plenkami jej obvila!

A hle, tváře Krista
úsměvem se halí,
kruté boly z duše,
ze srdce se valí!

Zdrávas Panno. hvězdo mořská
za nás Syna obětuj,
v bolestech i utrpeních
při nás milostivě stůj!

Kristus — láska moje,
celé moje žití,
k Němu duše bolná
jde se pomodliti!

Zdrávas Panno, Matko Krista,
nalezla's jej ve chrámě,
proto k Tobě v každé tísni
s růžencem Tvým spěcháme!
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P. V. Virsíg:

Milostná
.!kuste to, pánové, a zaveďte

' ); ve svých farnostech měsíční
svaté přijímání! Tak po
vzbuzoval vlp. exercitator
duchovní pastýře.

.listy horlivý kněz umínil si opravdu,
že to zkusí. V roku četl ještě knížečku
»O velikém zaslíbenía božského Srdce.
Ta mu přiš a velice vhod. Mluvíval tedy
často s farníky o milostné noveně.

Konečně — píše — v září sdělila
mi jistá osoba toto: četla v kterési kní
žečce, že počínajíc prvním pátkem měsíce
října, padlo „by deváté svaté přijímání
smírné na první pátek měsíce června,
v němž se božské Srdce zvláště uctívá.

»Výborná to myšlenka! řekl jsem
si. Doba od října do června se nejlépe
hodí pro milostnou novenu na venkově;
tu není mnoho práce na poli.

Chopil jsem se věci, vyložil jsem
všecko věřícím, a ejhle, 4. října r. 1907,
první pátek měsíce, začalo 23 osob po
božnost devíti pátků ke cti božského
Srdce.“ Tak psal vlp. farář.

Když jsem zprávu tu v německém
»Sendbotea četl, umínil jsem si podobné
jako onen horlivý kněz, pokusiti se o to,
aby se i v českých dědinách ujala milostná
novena. Od října do června není na poli
pilné práce, a proto netřeba se báti, že
bychom mařili čas.

Poznejme již »veliké zaslíbenía, co
nám prospěje? Krátcevyložíme obsah jeho.

Zní takto: »V nekonečném milo
srdenství svého srdce slibuji ti, že vše
mohoucí láska jeho popřeje milost kající
smrti všem, kteří v první pátek devatero
měsíců za sebou následujících přistoupí
ke stolu Páně; neumrou v jeho nemilosti
ani bez svých svátostí, a božské Srdce
mě bude jim v poslední hodinu jistým
ůtočištěm.<< (List blah. Markéty k M. de
Saumaise r. 1688).

Zaslíbení to jestjedno z nejútěšněj
ších milostí božského Srdce, jichž se ve
prospěch ctitelů nejsvětějšího Srdce do
stalo blah. Markétě. Zabezpečuje nám
dobrou smrt jako odplatu za smírné
svaté přijímání devatero prvních pátků
měsíčních.

novena
Nejprve obsahuje zaslíbení tovpod—

mínku, za kterou se dává milost. Zádá
božské Srdce, abychom v první
pátek devatero měsíců za sebou
následujících vykonali zbožné a
důstojné svaté přijímání na usmí
řenou ke cti jeho.

Že to má byti sv. přijímání smír,né
vysvítá z významu, jejž první pátky mě
síční mají v pobožnosti k božskému srdcí
Dle úmyslu Spasitelova mají to býti dny
smírné, t. j.: sv. přijímáním a odprosem
máme božskému Srdci zadost učiniti za
bezpráví, jichž zakouší všudy a vždycky,
zvláště od osob sobě zasvěcených, které
jsou k zvláštním díkům povinny.

Není však dovoleno den svatého
přijímánízaměniti na příklad s příští
nedělí, jako se to děje s odpustky 5 po
volením církevní vrchnosti; zaslíbení spo
čívá na soukromém zjevení. a nepatří
kvšeobecnému milostnému pokladu církve
svaté; proto nemůže církev svatá s ním
po libosti nakládati.

Pak třeba tu cvičbu konati devět
pátků za sebou následujících; nesmí tudíž
žádný pátek měsíční vypadnouti.

Za druhé udává se slíbena milost
Je to milost dobré smrti. Připovídá
se přímo těm, jež by jinak smrt zastihla
ve stavu hříšném. Kdo by tedy pobožnost
devatera pátků dobře byl vykonal s pe—
vným úminkem Pánu povždy věrným
zůstati, ale přes svůj pevný úminek se
dopustil těžkého hříchu, ano v něm i se
trval a tak se vydal nebezpečí věčné
záhuby, nad tím chce se Spasitel před
jeho smrtí ještě smilovati: popřeje mu
času, aby opravdovým obrácením
před smrtí nalezl ztracenou milost.
Konal-li by někdo milostnou novenu
proto, aby potom mohl pokojně neřesti

_hověti a konečně přece spásy došel, ten
ovšem nezíská: si milosti Boží, naopak
uvalí na sebe hrozný soud.

Nepřímo vztahuje se zaslíbení též
na spravedlivé, kteří pobožnost tu vy
konavše vytrvají v milosti. Zemrou také
v milosti, t. j. obdrží milost setrvání
až do konce; na nich se zaslíbení vyplní
v míře vrchovatější.
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Za třetí slibuje Božské Srdce všem,
kteří vykonavše milostnou novenu do
hříchů upadli a již blizko jsou smrti,
obyčejné nutné prostředky k ospra
vedlnění: přijetí sv. svátosti. Kdyby
hříšník zemříti měl v nemilosti a ztracen
byti, pošle mu Pán dle své přípovědi
kněze, aby mu před smrti ještě posloužil
svátostmi pokání neb aspoň pomazání
nemocných, budou-li sv. svátosti pro ne
mocného nutny a bude—lito vůbec možná.
Tak jest totiž rozuměti slovům zaslíbení:
»Neumrou _ hříšníci — beze svych
svátostí.“

Zaslíbení nemluví o mimořádných
případech, na př. 0 náhlé smrti při
neštěstí; tu se dostane milosti hříšníkům
mimoobyčejny'm způsobem, a to doko
nalou lítostí.

Spravedliví, jimž netřeba se teprve
před smrti 5 Pánem Bohem smiřovati,
mohou zvláštní milost posily a útěchy
očekávati, třebas měli zemříti náhle a
nenadále. Nechybí příkladů, že zbožní
ctitelé božského Srdce Páně byli zvláštním
způsobem chráněni od nepřipravené smrti
a že jim v nemoci bylo zázračně popřáno
přijetí svatých svátostí.

Modlitba k svatému přijímání
v milostné noveně: »Bnžsky'Spasiteli,
před tebou na kolena padám & obětují
Ti dnes„ v první pátek tohoto měsíce,
v. nejhlubší pokoře sv. přijímání dle
Tvého přání náhradou za chladnost,
nevděk & všecky urážky, kterych se do
pouštím proti nejlaskavějšímu Srdci
Tvému a nejsv. Svátosti Oltářní.

Obětuji Ti též svaté přijímání jako
smírnou obět, odpros a zadostčiněni
za hrozné nepravosti, jimiž tolik ne—
vděčníků Tvé božské Srdce v největším
tajemství lásky neustále uráží.

Přijmi milostivě, božsky Spasiteli,
zadostčinění svého pokorného &zkrouše
ného dítěte, a dej, at se útěšné zaslíbení
Tvé na mně uskuteční. Doufám a důvěřuji
v nekonečné milosrdenství a všemohoucí
lásku Tvou. _

Budiž mi, božské Srdce Páně, jistym
útočištěm v hodinu smrti, abych skonal
kajícně a posilněn jsa svatymi svátostmi;
popřej mi aspoň jistě ve stavu posvě—
cující milosti zemřiti, abych v nebesích
v lásce a radosti věčně odpočíval na
Tvém nejsvětějšim Srdci. Amen.“

Nežádá se po nás mnoho, ale veliká
milost, milost dobré a šťastné smrti se
nám připovidá. Božské Srdce samo nám
ji slibuje a zabezpečuje. Doufám, že se
četné súčastnime milostné noveny. Tedy
od října do června — devětkráte konati
svaté přijímání na usmířenou! chejme
se zahanbiti šlechetností jinych ctitelů
božského Srdce!

V Kopenhagu (Dánsko) na příklad
každy' první pátek měsíční přistupuje ke
stolu Páně přes 300 mužů. Mnozí při
nášejí veliké oběti. Jisty dělník četl kní
žečku o milostné noveně; měl ročně 14
dní dovolenou. Chtěje konati pobožnost
devatera pátků, šel k mistrovi a poprosil
ho, aby místo dovolené 14 dnů směl
zanechati práci každy první pátek měsíční.
Toť hrdinsky skutek úcty k nejsvětěj
šímu Srdci Páně!

Když si pojištujeme statky vezdejší,
pole, dům, stodoly, bai život, pojisťme
si také dobrou smrt a věcnou blaženost!

Od října do června — příhodná
doba — k milostné noveně — za,
dobrou smrt! (P. d.)

VVV

.r. Al. Vlastimil-Římský .

Palatin.

Na skále zde je vznik první Říma;
jaký roj dějů tu mysl třímá!
každičký převrat z pohanské doby
do dneška až, kdy kříž město zdobí.r

Caesarově, slavné doby stměly,
vládce, národ, všichni zapomněli,
záhuby že se uchrání stěží,
všemu kdo se oddá bez otěží.

Nad jejich rovem sten se k slovu hlásí:
rekovností město trpasličí
vzrůstá., vzmáhá se & klíčí —

Orgie však z plné jeho moci
vnořily je ve chlad ruin noci!
Vždy čas nové roucho obléká si!

WWW
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Ignát Zhdnčl :

Mládež — naše naděje.
Rozjímánfna Bílou neděli.

ijidíme-li na bílou neděli přistu
' povati ponejprv ke stolu Páně

naši mládež. tu připadneme na
různé myšlenky. Je radost po

" dívati se na ty milé děti. když
jsouce dobře připraveny. vážně, uctivě, bo
habojně přistupují k oltáři! Nadšena jsou
i srdce dospělých, kteří přítomni jsou to
muto posvátnému obřadu; rodiče i vycho
vatelé umiňují si, že seč jsou jejich síly,
přičiní se, a s pomocí Boží chtějí pracovati,
by mládež vpravdě byla jejich nadějí.

Alejaké slyšíme &čteme často ohyzdné,
' nepěkné případy o drzosti, neurvalosti. spro

stotě mládeže. jež věru nelze bráti na lehkou
vážku, neboť. vyskytují se nyní nejen oje
diněle, ale bohužel s přečetných míst do
slýcháme mnoho stesků,' nářků a žalob. že
není naše mládež taková, jak by bylo
žádoucno. Uvažujme tedy, kde hledati pří—
činu tohoto nepěkného zjevu, a poznavše
ji, hlcďme ji odstraniti a napraviti

]. Křesťanský duch mizí z rodin.
Kde mizí náboženství, tam klesá i výchova
mládeže. Kteří rodiče před nedospělými
zlehčují víru, kněze, svaté obřady slovy,
skutky, a vše co s tím souvisí sesměšňují,
nemohou očekávati, že by se jednou dočkali
radostí na svých dětech, kde se dovoluje
dětem čísti vše, co nerozumní a nevěrečtí
rodičové domů přinesou, tu musí se otupiti
všechen náboženský cit a vypěstuje se nepo
slušnost, vzdorovitost a jiné ošklivé nectnosti.
Co si máme pomysliti o rodině, když má
dítě ve škole zaobalený katechismus v ča
sopisu „Jaro“, kdež čteme následující věty:
„Já ti nepravím, mé dítě. cti vždy otce
svého a matku svou. Nechť i raní srdce
moje, synu můj, tvůj vzdor, já přece s klidem
škrtám čtvrté přikázání.“ Jak se jednou
zodpovídají před soudnou stolicí Boží rodi
čové, kteří předplácejí dětem takový jed
& otravují je takovou četbou?

Jaký. účinek má vyučování náboženství
u dítěte, které slýchává doma 0 knězi, byt
konal své povinnosti sebe svědomitěji, byt
byl ke všem sebe úslužnějším, jen slova
potupy a nadávek? S jakými myšlenkami
sleduje takový hoch, taková dívka ve škole
slova svého učitele náboženství, když je

nabádá, aby zachovávali přikázání Boží
i církevní. Přijme toto dítě jeho _slova.
vryje je v srdce své nesmazatelným písmem?
Bohužel nutno přiznati, že pozoruje kate—
cheta pohrdlivý úsměšek na rtech takového
žáka, vidí, že všechna dobře míněná slova
padají na tvrdou skálu a nepřinesou žád
ného užítku. Pak není divu, když tyto děti
nezachovávají pátého, šestého. třetího při
kázání Božího a ovšem “není také pro mě
ani čtvrtého. Děti z takových rodin drze
lhou, drze odmlouvají, kradou, neposlouchají,
nepřicházejí nikdy do kostela, ba není ani
možno dostati jich ku přijetí svatých svá
tostí, pokání a přijímání.

Či nevšimli jsme si těch přímo děsných
dokladů nezbednosti mládeže, o nichž nyní
bohužel skoro každodenně čteme a slýcháme?
A stojí věru za uváženou. jakému mravnímu
nebezpečí jsou vystaveny ostatní dítky
hodných rodičů. mají-li dlítí ve společností
těchto zpustlíků, kteří jsou metlou svých
učitelů. Stalo se již, že byly obžalovány
dítky, nečítající ještě čtrnáct let; soudce
postoupí další vyšetřování c. k. hejtmanství
a to odkáže drzé a nemravné děti k do
mácímu potrestání. které však obyčejně
úplně odpadne. Ve škole se vůbec klouče
nepotrestá, protože u rodičů najde oporu
proti škole. Nutno upozorniti na'tyto věci
a stále připomínati, aby v rodinách pěstoval
se duch křesťanský, čehož se jenom tehdy
dosáhne, když rodiče budou dobrým pří
kladem předcházeti.

Aspoň jeden doklad: Kdesi na Moravě
byl v osadě poloblbý hoch, třináctiletý,
o něhož se nikdo nestaral. Rostl jako kůl
v plotě. Chodil žebrotou, kradl. & dostal-li
peníze, 'propil je v kořalce. Jednou v noci,
když doma byl, přepadl svého nevlastního,
spícího otce a dlouhým kuchyňským nožem ho
zabil. Zda nevyžaduje se při těchto poměrech,
by všichni katoličtí rodiče víru dětem svým
vším možným způsobem vštěpovali. by nad
nimi starostlivě bděli, jim nic netrpěli, co
by bylo proti přikázáním Božím icírkevním.
Ano, spíše nebude tu žádné nápravy. až
zase zdomácní ve všech rodinách ten pravý
křesťanský duch, až bude se u nich žíti
podle předpisů naší svaté víry.



109

2. Důležitost dobrého příkladu.
Dobrý příklad dávati je jistě velmi důležitá
věc a hlavně při vychováváni. Sám Ježíš
Kristus připomíná tuto povinnost důraznými
slovy: „Tak svět světlo vaše před lidmi,
ať všichni vidí vaše dobré skutky,“ „příklad.
zajisté dal jsem vám,“ „učte se ode mne,
neboť jsem mírný a pokorný srdcem.“ Jme—
nujeme se křesťany, máme tedy své právo
od Krista, proto chceme-li učiniti se hodnými
tohoto čestného názvu, je naší důležitou
povinností, činiti, co Kristus činil, vůli Jeho
plniti, podle Jeho příkladu se říditi. Dobrý
příklad máme dávati svým celým životem,
ve všech ctnostech, ve všech případnostech
života. Jako Kristus dle svých vlastních
slov přišel na svět, aby dobrý příklad dával,
abychom všichni od něho se učili, tak jest
i naší svatou, vírou nám předepsanou po
vinností: svítiti světlem svým, aby všichni
viděti mohli naše dobré skutky.

Platí-li slova tato vůbec o všech lidech,
mají obzvláštní důležitost! pro rodiče, před
stavené, učitele & vychovatele. V bájce se
vypravuje: starý rak napomínal mladého:
nelez stále pozpátku, ale dej se jednou také
v před. Tu odpověděl mladý rak: rád
uposlechnu rady tvé, když uvidím, že i ty
tak .učiníš. V této jednoduché bájce je ob
sažena důležitá pravda: nic nepomohou
slova, kterými někoho napomínáme, povzbu
zujeme k dobrému, jestliže mu nedáme
dobrého příkladu. Totéž potvrzuje známé,
prastaré říkadlo: slova povzbuzují, ale pří
klady táhnou Svatý Jan Zlatoústý pronesl
tuto krásnou myšlenku: „Nic není mra
zivějšího nad učitele, který se vychloubá.
svou moudrostí ve slovech, neboť to jest
věcí hercovou, & ne učitelovou; proto vy—
učovali apoštolové napřed příkladem a pak
teprve slovy; nepotřebovali nic mluviti.
neboť mluvili za ně jejich činy.“ Svatý
Dominik bydlíval na svých apoštolských
cestách nejraději v zámcích šlechticů a
v domech boháčů, aby jim hlásal svým
příkladem; nic nemluvil, ale dával dobrý
příklad. Podobně se vypravuje o svatém
Františku serafinském, kterak vyzval kdysi
svého 'spolubratra, řka k němu: pojď,
půjdeme kázati ! Prošli celým, dosti velkým
městem a vrátili se domů. Pln podivu,
otázal se bratr světce: mistře, kde a kdy
budeš kázati? Již jsme kázali, odvětil svatý;
kázali' totiž příkladem své pokory, chudoby,
poslušnosti a jiných ctností.

Moudrý zákonodárce Solón nazýval
lid stínem knížat; chtěl říci: stín ukazuje
podobu předmětu; podobně viděti na lidu,
jakého má knížete. Nejsou—li slova tato

výmluvným napomenutím, by každý před
stavený každý, kdo stojí na svícnu, svítil
dobrým příkladem? Podobně, ne nadarmo,
nazval kdosi .poddané zrcadlem předsta
vených: v zrcadle ukazuje se, co jest před
ním; kdo se do něho směje, uvidí v něm
veselou a u_smívající se tvář, kdo do něho
pláče, uvidí v něm zarmoucený a uplakaný
obličej, kdo dělá. vážného, uvidí vážnou
tvář; podobně mají všichni, kteří jsou výše
postaveni, svým podřízeným býti zrcadlem,
v němž lze viděti dobré skutky, ctnosti
a dokonalosti. Přísloví: jaký pastýř, takové
stádo, platí o všech, kteří žijí ve společnostech,
vůbec v domech, osadách & mezi jinými
lidmi. Nikdo z nás nežije život poustevnický,
proto každý povinen jest dávati dobrý pří
klad. Praporeček na střeše anebo na vysoké
tyči upevněný točí se podle větru, podobně
říditi se budou všichni domácí podle pří
kladu své hlavy. Usedne-li otec s čepicí
na hlavě, neudělav kříže, nepomodliv se
za stůl, k jídlu, jistě zachovají se podobně
jeho žena, jeho pacholci, děvečky i děti.
Nejde—li hospodář a hospodyně v neděle
a ve svátky na. kázaní &mši svatou, sotva
učiní tak jejich domácí.

Jaké skvostné podobenství vidíme v pří
rodě! Víno a břečtan nemohou jak příroda
jim káže, růsti nahoru, nemají-li opory, ne—
uvážou-li se na strom, nebo na tyči; při
závodu o rychlost běží i nejlenošnější kůň,
vidí-li, že Ostatní koňové ubíhají. Není-liž
těmito podobenstvími dokázána důležitost
dobrých příkladů? Snáze přesvědčí se oko
o tom, co vidí, než ucho o tom, co slyší;
o slyšíme, rychle zapomínáme, ale co jsme

Íůděli, podržíme déle v paměti, protože se
celý ten děj před námi odehrál. Proč staví
se vojevůdce v čelo svých“ vojáků, vidí-li,
že hrozí nebezpečí, že nepřítel sbírá nové
posily? Svou udatností, neohrožeností a obě
tavostí chce je povzbuditi, by neumdlévající
silou bojovali & neustáli, až zvítězí.

Ve Francii, v městečku Lourdes pod
nikli dva chlapci, jeden dvanáctiletý &druhý
třináctiletý souboj na bambitky. Oba po
cházeli z rozervaných rodin, pohádali se
& usnesli se, že jeden z nich musí zemříti.
Vzali doma revolvery, které byly jim pří—
stupny, šli za osadu do vrb, odměřili vzdá
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enost sto kroků, postavili se proti sobě,
čítali jedna, dvě, tři a najednou na sebe
vypálili ostré rany. Rána mladšího chybiXa,
ale starší dobře mířenou ranou menšího
soudruha zastřelil. Když viděl smrtelný
zápas své ubohé oběti, tak se dolekal, že
běžel k blízké říčce. skočil do ní a chtěl
se utopiti. Šel však právě tady četník

_ a topícího se hocha vytáhl z vody. Když
byl předveden před soud, udal, že mu
soudruh nadával zlodějů, a tu se usnesl,
že tu urážku musí krví pomstíti. Zdaž
připadli by hoši tito na tuto bohaprázdnou
myšlenku. kdyby nebyli slyšeli o soubojích
mluviti? odkud znali pravidla, podle nichž
sekonají? buď někdo před nimi obšírně
vše vyložil, anebo četli takové závadné
a ošklivé knihy, v nichž se o soubojích
mluvilo, a kdež byly doporučovány jako
nezbytný prostředek k uhájení své cti. Vždyť
se říkává: vrabčátka cvrlíkají tak. jak se
naučili od vrabců.

Žádný svědomitý pozorovatel neupře,
že chybuje se u nás velmi mnoho ve výchově,
že mládež naši nelze někdy nazvati naší na
dějí, naší radostí, naší pýchou. Vychóvatelé.
představení a rodiče dopouštějí se mnohých
chyb; upozornili jsme na dvě. Mizí totiž
z našich domů stará, bývalá poctivost, úcta
k náboženství, vážnost starých lidí, po—
slušnost a úslužnost. Za našich dnů zdá
se, jakoby každý chtěl jen poroučeti a
nikdo poslouchati, velících generálů a rozka—
zujících plukovníků měli bychom veliký
přebytek, ale máme veliký nedostatek oby
čejných vojáků, kteří by rozkazy svých
představených vykonávali. Upadá víra, mizí
kázeň v rodinách, a tím uvolňuje se svazek,
p0jící rodiny, osady v jeden celek. Ubývá
víry a zbožnosti, a přibývá hříchů i ne
vázanosti. Nuže, co je na nás, přičiníme se,
by v naší rodině, v našem domě, u všech
našich domácích, u našich podřízených kvetl
dobrý mrav, víra byla ctěna & vážena;
upravme každý svou domácnost podle pří- '
kladu svaté rodiny, v níž vládla zbožnost
&bázeň Boží! Dávejme všem dobrý příklad;
tak „svět světlo naše, aby všichni viděli
skutky naše dobré“.

V jedné staré knize četl jsem, „kterak
starý farář Jais vyprávěl jednou svým po
sluchačům: Byl jsem volán do vojenské
nemocnice k umírajícímu vojákovi. Přijdu
k němu, vidím, že jest úplně klidný a při
sobě. Mluvil jsem s ním chvíli a tázal se ho,

zda se nechce zpovídati. Milerád, odvětil
mi, se vyznám, ač není mnoho, z čeho bych
se měl zpovídati, Bohu díky, nejsem si
vědom žádného těžkého hříchu. Divil jsem
se, mínil farář, u něhož stál také nemocniční
lékař a byl svědkem naší rozmluvy, vždyť.
znám nebezpečí, v jakém je stav vojenský
a vím, že je tu mnoho příležitostí a mnoho
nebezpečí ztratiti milost Boží. Proto pln
podivu ptám se vojáka: Jak je to možno,
že jste bez těžkého hříchu? Měl jsem dobré
& bohabojné rodiče, vykládal nemocný, a
hlavně matka žila jako svatá osoba, stále
nás, děti, napomínala: Děti, jen nehřešte!
milé děti, střezte se každého dobrovolného,
nepatrného hříchu, pak jistě neupadnete
do těžkých hříchů; jen žádný hřích! —
Kéž by i nyní u nás bylo mnoho rodin,
kde by byla taková bohabojnost, jako v této
rodině!

VVV

A. M. Kadlčdkovd :

K Tobě Kriste!

Spěchám k Tobě, milý Kriste,
když žal srdce zruší,
když se slzy derou,
smutek táhnou duší!

Spěchám k Tobě, drahý Kriste
v světě vřavém hluku,

doufaje, že láska Tvoje
svou mi podá ruku!

Spěchám k Tobě, Jezu Kriste
v sladkosti i mdlobě,

prose Tebe, bys mne chránil
v neštěstí i zlobě!

Spěchám k Tobě, volám, pomoz,
žal když v hruď se vrývá,

k útěše a ku radosti,
kříž Tvůj,-Kriste, zbývá!

VVV
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Otčenáš a pozdravem andělské.
Napsal Albdn Stolz. Česky podává. Fr. P. Kosík, katecheta.

(Část další).

1. Chléb náš vezdejší dej nám dnes!
Zajisté podivným jest ono evan

gelium o vrabcích. Stojí tam totiž psáno:
»Zdaž neprodávají se dva vrabci
za penízek, a jediný z nich nepadne
na zem bez vědomí a vůle Boží.<<

Pohleď jen na takovéto zvířátko;
mohl by si myslít ptáček ten, že jest
nebohy'm chudáčkem ve svém nehezkém,
šedém kabátku a v krátkých koženkách
bez punčoch a střevíců,jako chudý chlapec
z Krkonoš. Neumí ani krásně zpívat, není
žádným zvláštním ferinou. má uzoučký
mozek málo důvtipu, a jiného také neumí
mnoho. Jiný pták vydá se na cesty na
podzim, ohledne se po cizích zemích,
vrabec však zůstává jako peciválek celý
rok, ano co je živ ve své vesnici. a je
tam pouhým podruhem. Jiní ptáci zho
tovují si hezká., ba i výzdobná hnízda,
jako stehlík. vlaštovka. každý dle svého
způsobu a dle své potřeby, vrabec však
jest ve svém cechu nedbalcem, ano ši
balem On se rád usazuje na cizí lavice.
rád hledá přístřeší v cizích domech, na
př. v hnízdě vlaštovčím, a pak neplatí
ani nájmu z bytu; staví si někdy & to
chatrné hnízdo, jako zpozdílý někde na
raně k největší škodě ano i záhubě sebe
i svých, a toto své hnízdo ještě špatně
slámou vycpává. A poněvadž vrabec ni
čemu nerozumí, nemá žádného vkusu a
žádného umění. žádného řemesla neumí.
není ve vážnosti ani u lidí ani u zvířat
a bývá považován za povrhele, zvláště
proto, že rád mnoho žere a tuze křičí.
A přece vrabci se všude nacházejí, nesejí,
nesklízejí & tráví z toho, co jiní naseli
nebo štípili. A lidé pak nepokládají si
to za hřích, takového vrabce i s jeho
mláďaty, když se na ně dostanou. zabiti.

A přece se ještě nikdy nepřihodilo,
aby se takový vrabec oběsil nebo krk
si podřezal že by se zastřelil nebo že
by se o zítřek nebo o nastávající zimu
staral. A jedná docela dobře takový
vrabčík; kdyby si vrtochy dělal. byl by
bláznem. i kdyby snad rozum měl. Neboť
byť by tento vrabčík byl bezcenným
tvorem, takovým nepatrným ptáčkem,

a byť by to i žádná škoda nebyla, zmi
zí—liněkterý, a byť by přirovnán k vla
štovce & jejímu hbité-mu, hrdému letu,
byl jako příhlouplý človíček, přece může
itento vrabčík pociťovatí, že je chráněn
a opatrován naším Pánem Bohem, ten
že mu na každý den jeho vezdejší chléb
připravuje a předkládá. Projděme a spo
čítejme jen útraty, které na vyživení a
zaopatření vrabcovo vynaloženy býti musí.

'1. Výlohy a útraty za stravo
vání. Vrabec potřebuje denně své jídlo
moučné nebo své masité pokrmy & ve
svátek z obojího; byť to bylo jen několik
pšeničných nebo žitných zrnek nebo krmě
z mladého hrachu nebo nějaký nepatrný
brouček nebo místojelí tkanějakáhousenka
nebo něco podobného. Zvláště však v zimě
zaopatření takového vrabčího tvora není
žádnou maličkostí. Když se na př. celý
den chumelí, vše je sněhem pokryto, tu
chce přece vrabec každý den své jídlo
míti a spustil by velký křik, kdyby po—
třebných věcí nedostal. Kde to ale sehnat,

' když vše sněhem přikryto? Kopati vrabec
neumí, žebrati také nechce a něco ukrásti,
k tomu není všude příležitosti. A co by
se na silnici nebo na jiném místě. kde
sníh odklidili, najítí & sebratí dalo, toho
není mnoho, a přicházejí ještě jiní hla
dovící, kteří mají větší hlavy. jsou dotě—
raví, výbojní, ano i násilní, jako pěnkavy,
strnadiatlustohlaví havrani. Alebezohledu
na všechny tyto obtíže dostává vrabec.
nepatrný to &prostý tvor každý rok 365

dní své; jídlo, v roce pak přestupnémještě p ídavek na jeden den. A proto
každý z daleka na něm pozoruje, že
svým bezstarostným životem se stal leh—
komyslným.

2. Oděv. S vrabcem je to jako
s ostatními lidmi, nechce býti oděn cha—
trněji a hůře jako jemu rovni, nýbrž cho
diti a vykračovat si, jak právě u vrabců
modaje. A když věc tu pozorně uvážíme,
poznáme, že o vrabce je mnohem lépe
postaráno. než bychom myslíli. Bůh jej
odívá velmi pečlivě,zámožná matka nešatí
svých dítek lépe, takže ho nezebe, když
je zima, a v létě se nepotí (já aspoň
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jsem ještě nikdy vrabčího potu neviděl).
A pak může vrabec nebo vrabcová jako
paní, jako nějaká dáma ve svém pernatém
oděvú pyšně si vykračovati nebo na střeše
světu se ukazovati. Zda nemá vrabec
pěkný, pruhovaný fráček? Zda nechodí
v krátkých., hedbávných kalhotkách zpo
lehoučka jako nějaký vzácný pán ode
dvora nebo z duchovenstva? Zdaž nemá
jemné čižmičky z červené juchty, & zda
nejsou tyto každý den jako čerstvě vy—
leštěné? ' a přece nemá ani sluhy ani
služky ani kartáče! A vrabčí hlava honosí
se aksamitovou čapkou, & vše jest na
vrabci jakoby ve vlně barveno; oděv
vrabčí nevybledne ani na slunci ani
v dešti, ač žádného slunečníku ani dešt
níku nenosí, oděvvrabčínedostávážádných

skvrn ani neděraví, takže se nemusí látat,
leda by se dostal do šarvátky a v této
by rozcuchán byl. Z jara a na podzim
dostává od svého opatrovníka nový oděv,
vrabec se totiž přepéřuje. Na podzim
vypadávají mu lehká. letní pírka a z jara
zase hustá zimní, dostává pak nový oblek,

-jako ho právě pro nové počasí potřebuje.
Neprodá odloženého obleku židovi ani
obchodníku peřím, nýbrž odhazuje jej;
vždyť žije bezstarostně jako mladý ko—
mediant. Sluha nebo kočí dostávají oby
čejně každý druhý rok nový oblek od
svého pána, takovýto vrabčík Však dva
kráte do roka, a přece ani neslouží ani
nekočíruje. Ten, jenž mu látku na oděv
dává, ten mu ji sám i nastříhal i ušil.
Proto takový vrabec nechodí jako leckde '
nějaký kramář nebo hospodský, jemuž
vesnický krejčí oblek zkazil, nebo jako
voják, který na sebe musí oblek vzíti,
i kdyby na něho šít nebyl, — přiléhá mu,
totiž vrabci, celý oblek, jako by byl ulit
nebo přirostlý, — a je to přece jenom *
vrabec, o němž písmo svaté praví, že dva
vrabce pouze za penízek prodávají.

3. Výcvik a poručnictví. Vrabec
má od přirozenosti slabou, vrtkavou
hlavu; má, jak se o mnohých studentech
říká, roupy, je učinený' neposeda a větro—
plach. Proto také ničeho neví, ničemu
nerozumí, když do světa vkročí, a od
jiných také žádné rady nepřijme.

Tu kočka, tam sova, tu zase kuna,
jinde hoši, tu i praobyčejné slepice,

všichni nevraží na sebe, jakoby byl ci
kánem nebo brusičem nožů. A kdo má
pošetílému, neučenému vrabci pomoci
při všech těchto úkladech a nástrahách,
od hochů i od zvířat mu činěných, vždyť

.všichni mají více chytrosti a důvtipu,
než on ubožák? A hle, Bůh sám tohoto
ubohého ptáčka poučil,jak si má počínati!
Bůh mu vštípil a ukázal: blížili se člověk,
tu na deset kroků před ním ulítne do
výše; blíží-li se kočka, můžeš nechati
kočku o několik kroků blíže přijíti, ne
smíš však s ní oka spustiti, aby potutelně
na tebe neskočila; před slepicí nemusíš
pražádného respektu míti, před tímto
krákoravým tvorem netřeba do výše od
létnouti, stačí, pouze trochu na stranu
poodskočiti, jestliže při sypání žrádla
ze závisti klovnouti chce. Ještě mnoho
by se dalo napsati &vypravovati o vrabci,
o jeho příbytku, o zdraví a veselosti,
otom, jak, jak slamou bývá zásobován,
jak byt mu bývá vykázán, jak opatřena
mu bývá peřina na Slamník, větší porce
denní, když rozmnoží se jeho rodina;
že vůbec patří k lépe postavenému stavu,
t. j. že má zaopatření a výživu, že se
mu dobře daří a že spokojen jest

Milý muži nebo ženo nebo sv bodná
osobo! myslíš snad, že jsem si jen žerty
tropil, a nelíbí se ti snad takové žerty
a šprýmy čísti, má—lise o náboženských
věcech psáti. Než, tyto žerty jsou mí
něny vážně, a mám podstatnou omluvu,
takto psáti.

Pohleď, náš Bůh a Pán stvořil nebe
1 zemi i moře, překrásně vyzdobil a
okrášlil celou přírodu, aby lidé ivandělé
touto krásou se kochali a v přírodě zá
libu měli. Viditelný svět jest veliké
Písmo sv., plné podobenství a obrazů,
příkladů a naučení. Každá věc, kterou
vidíme, má svůj krásný ahlubokývýznam.

Hvězdy na nebi, krásné bílé mraky
v tmavomodrém vzduchu, večerní čer
vánky,_vichřice i tichý vánek, líbezné
vůně květin za jarního rána, ohněm
planoucí moře za žhavého letního slunce
i klidný třpyt hvězd za chladné zimní
noci, hřímání a burácení hromu icvrlikání
cvrčka za kamny, vše to nám má hlásati
a pověděti více, než snad jen to, co
ušima slyšíme, nebo očima vidíme.

VVV



Obrázky z katolických missií.
Podá vá MAXMILIAN WEINBEBGER.

X. Statečná vyznavačkg.
(Obrázek z missií mezi Zulukufry).

V minulém roce, píše jistá missijní
sestra, naložil s námi Bůh přísně, navštívil
nás totiž mnohým křížem a soužením. Nej
prve zničil naše stáda dobytčí mor. Později
vypukl v našem sirotčinci oheň. Beze zvláštní
ochrany Boží byly by kaple, sakristie a při
léhající světnice shořely. Již v měsíci září
vyhořela jedna ložnice. Daly jsme ji sice
ihned znovu postaviti, ale následkem dlouho
trvajících lijáků se zase zbořila. Děti tak
tak že se zachránily.

Než ačkoli tyto případy nám způsobily
mnoho starostí, neklesáme proto na mysli.
Vždyť víme, že dílo Boží strastmi a zkou
škami utvrzeno a posilněno bývá. V náhradu
za to nebyly jsme bez duchovní útěchy. Při
jitřní mši sv. o vánocích přijalo 75 křesťanů
svaté přijímání; čtyry děti přistoupily ke
stolu Páně ponejprv. Po první mši svaté
byli pokřtěni dva chlapci z královské rodiny
a my doufáme, že Jan a Ondřej, tak se
nyní jmenují, budou ve své otčině jako
malí apoštolové mezi svými krajany dobře
působiti.

Velkou radost nám v poslední době
způsobila neohrožená vytrvalost jedné'z naších
žákyň. Třináctileté děvče slyšelo doma oevrop
ských sestrách a křesťanském náboženství,
& umínilo si, že také vstoupí k nám do

Škola B. s. P. 1910.

učení. Ježto však měla chatrný oděv &
netroufala si v něm k nám přijíti, přičinila
se ze všech sil, aby si nový & slušnější
zjednala. Jak se ho dopídila, nevíme, ale
jednoho rána přichvátala k nám plna radosti
v nových šatech & prosila, abychom ji při
jaly a ve víře křesťanské vyučily.

Neuplynula však od jejího příchodu
k nám ještě ani hodina, tu slyšely jsme
divoký křik. Její otec zpozoroval totiž její
útěk. uhodl její úmysl, přikvapil k nám,
vztekaje se a spílaje, volal všecky bůžky
o pomoc a žádal za vydání své dcery. Ale
kde ji hledati? Dívka, slyšíc hlas otcův,
prchla, a nikdo nevěděl kam. Celý den
hledal ji otec ještě s jedním mužem v celém
okolí, ale nadarmo. Pozdě večer vrátili'se
unavení & uhoněni domů, aniž byli jaké
stopy po uprchlici nalezli.

Druhého dne časně z rána vrátila se
dívka do našeho domu. Byla celou noc
ztrávila v lese, ačkoli byla v nebezpečenství,
že od divé zvěře bude roztrhána. Nemohly
jsme ovšem statečnému dítěti útulku odepříti.
Dva dni skrývala se v naší kuchyni a ne
odvážila se ani vykročiti, obávajíc se, že
bude od svého otce dopadena a polapena.

Zatím otec ztracenou dceru ustavičně
hledal a konečně udal věc policii. Třetího
dne potom přišli k nám dva policisté. a
ukázali nám .písemní úřední rozkaz, za
tknouti dívku, která byla z otcovského domu

8
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uprchla. Následovala prohlídka našeho domu,
proti které jsme ovšem nesměly a nemohly
ničeho namítati. Policisté prohledali všecky
kouty. ale po děvčeti nikde ani stopy. Za
to nalezla odpoledne jedna sestra, jdouc pro
dříví, dívku ukrytou v dřevníku. Radily
jsme jí, aby se raději sama dobrovolně do—
stavila na úřad, aby všem nesnázím a ne
příjemnostem učiněn byl konec. Dívka po
slechla, dostavila se na radnici a tam jí
nařídili, aby se vrátila ke své rodině, což
také učinila

Doma nečekalo ji nic dobrého. Otec
jí činil trpké výčitky, plísnil ji a surově
s ní nakládal. Potom ji zavřel do temné
jizby a nařídil matce. aby ji hlídala. Ale
děvče se nepoddalo Za tmavé noci prchla
zase a třesouc se úzkostí a rozčilením přišla
k nám. Když se matka probudila, byla
jizba prázdná a vězeň pryč. Obávajíc se
hněvu svého muže, přišla za svítání k nám
aprosila úpěnlivě, abychom jí dítě vrátily.
Avšak ani její prosby, ani její vyhrůžky
nebyly s to, aby děvče od jejího úmyslu
odvrátily.

Od té doby má pokoj. Otec uznal
konečně, že by další boj byl pro něho
bezvýsledný a marný. Dívka vrátila se sice
domů, ale přichází k nám každou neděli
na křesťanské cvičení a nikdo jí v tom
nebrání. Po prázdninách bude pokřtěna &
my doufáme, že časem veškerou svou rodinu
získá Kristu. Taková obětavost a věrnost
třináctiletého pohanského děvčete opravňuje
zajisté k nejlepším nadějím.

XI. U Paravů.
(Obrázek z missii indických)

Nikde nenalézá katolický kněz tak
srdečného přijetí nikde nebývá ve své
kněžské důstojnosti tolik ctěn a milován,
jako 11 dobrých Paravů, nízké to třídy
indického obyvatelstva na tak řečeném
Rybářském pobřeží. Zdá se, jakoby část
úcty, které sv. František Xav., veliký apoštol
Indů, zde požívá, přenášeli na jeho nástupce.

„Nemůžete si ani představiti,“ tak
popisuje jistý missionář svou návštěvu
v křesťanské obci, Manapad, „s jakou
radostí křesťané příchod missionářův oče
kávají. Když naše loď blíže manapadského
kostelíčka ke břehu přistála, vrhl se celý
zástup na břehu stojící na zem, aby učinili
„poklonu šesti údů“, t. j. čelem, prsoma,

rukama a nohama země se dotekli. Při tom
volali všichni jako jedněmi ústy: „Pochválen
buď Ježíš Kristus!“ a my jsme odpověděli
jak obyčejně: „Asirvadam, t. j. požehnáníl“
Potom tlačilo se vše do kostela. Když jsme
pak středem kostela kráčeli k oltáři, viděl
jsem, jak dobráci, klečíce po obou stranách,
okraj našeho bílého hábitu rukama chytali
&uctivě líbali. Matky kladly jej rychle na
okamžik na hlavu svých malých dítek. Při
sv; požehnání sklánějí svou hlavu jenom
málo, za to však vztahují své holé ruce
daleko po sv. hostii, jakoby požehnání z ní
vycházející hojnou měrou zachytiti chtěli.
Pozoroval jsem opětně, jak matky tyto své
takořka Božími milostmi naplněné ruce tiskly
svým dětem na čelo.

Jak dětinná to zbožnost, jak srdečná
to a řekl bych rodinná důvěra! Kdo by
se nad tím horšil, vzpomenuv si, že podobná.
smělost Spasiteli kdysi vyloudila pochvalu:
„O, ženo, tvá. víra je velká!“ Náboženská
horlivost Paravů je skutečně podivuhodná.
Všecko připomíná zde činnost sv. Františka
Xaverského &jeho památka žije zde podnes.
On sám je zakladatelem osady Manapad
a mnohých jiných křesťanských obcí na
Rybářském pobřeží a sv. víru do srdcí to
hoto prostého rybářského lidu tak hluboko
vštípil, že všecka pronásledování Hollanďanů
jí nemohla zviklati. t'aravové zachovali si
drahé dědictví velkého apoštola rovně tak
věrně jako svou podobu a své obyčeje.
Poblíž manapadského kostela stoji podnes
posvátná jeskyně sv. Františka. Tam podle
podání uchyloval se, aby si pOpřál krát
kého, dlouhými modlitbami přerušovaného,
odpočinku nočního.

Velmi dobré služby prokazují missii
domorodé sestry naší milé Panny Sedmi
bolestné, které mimo jiné spravují v Tuti
korinu velmi dobře prospívající školu dívčí.
Jejich řeholní roucho jest jednoduché a jako
sníh bílé. Tím pestřeji & bohatěji krášlí se
po indickém způsobu jejich chovanky. Každá.
nosí půl klenotnického krámu na sobě a
krk, ruce, nohy a prsty třpytí se náramky,
prstýnky, přeskami, šňůrkami a podobnými.
tretkami.

XII. Katolická černošská dědina.

Nedaleko hlavního města egyptského
.Kaira rozkládá se osada jménem Gesira.
Její obyvatelé jsou katoličtí černoši & osadu
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založili katoličtí missionáři. Vykupujíce otroky
dospělé i malé z otroctví, usazovali je v Gesiře
a nyní má osada přes 150 obyvatelů, kteří
tam žijí ve spořádaných křesťanských ro—
dinách. Mezi osadníky je ovšem také mnoho
bývalých chovanců z missijních ústavů.

Osada ležela dříve na samém břehu
řeky Nilu a bývala proto často povodněmi
navštěvována, které po dvakráte slabá stavení
zbořily. Proto obyvatelé ves opustili & na
jiném místě novou vystavěli. Nyní jsou domky
z kamene a stojí ve stínů stromoví javo—
rového a. fíkcvého. Každá rodina bydlí pro
sebe ve vlastním domku. Za každým obydlím
prostírá se dvorek pro domácí zvířata, skot,
kozy a drůbež.

Duchovním správcem osady je mis
sionář P. Weiler, jenž tuto africkou idylu
takto popisuje:

„Nyní je naše černošská dědina do
posledního místa obydlena a všude jeví se
život vpravdě africký. Houf kudrnatých,
čern'ovlasých děcek oživuje ulici a vesele
dovádí. Matky konají horlivě domácí práce
a chystají pro své hladové, z polní práce
se vracející manžely oběd na prajednoduchém
ohništi; post-avitotiž hrnec mezi dva kameny
a pod nimi oheň rozdělají. Jiné ženy za
bývají se zatím šitím a opět jiné baví se
vesele mezi sebou, v ničem si nezadávajíce
se svými evropskými sestrami co do vy—
trvalosti v této příčině.

Na kraji osady stojí kostel zasvěcený
svatému Josefu s novým průčelím. Vnitřek
kostela má nové lavice a zpovědnice a také
hlavní oltář byl obnoven. Kostel sám není
nový. Je chud a z hlíny vystavěn, a má
strop z holých prken a trámů. Aby se tato
chudoba jaksi zakryla, je po celý rok okrášlen
šátky a látkami, jak to u vlašských kostelů
na velké svátky bývá zvykem. Ježto ve
chlapecké škole počet žáků na 80 stoupl,
byli rozděleni ve dvě oddělení a za tím
účelem některé přiměřené stavební opravy
vykonány. Ponejprv od založení školy uspo—
řádali malí černoši loňského roku hudební
představení s přednáškami & deklamacemi
& s představením byla spojena zároveň vý
stava řemeslných výrobků z dílen černochů.
V pěkném pořadí byly tam vystaveny střevíce,
trepky, sedla & vůbec práce sedlářské, vý
robky stolařské &knihařské s výrobky mlé
kařství &syrařství a p. Všichni návštěvníci
jednomyslně vzdávali chválu černošské osadě
a pilnostii dovednosti černochů. A skutečně,

kdo by se neradoval, vidí—li,jak tito bývalí
ubozí otroci nyní jako křesťanští řemeslníci
důkaz podávají, že i černošské plémě kře
sťanské náboženství přijati a na evropské
vzdělanosti podíl bráti je schopno.

XIII. Mezi Kopty.
Z listu missionáře P. Nourita z T. J.

2 města Minielu v Egyptě dovídáme se po
těšitelnou zprávu, že v Boni—Obeid, městě
to se 4000 křesťanskými obyvateli, 4 hodiny
od Minielu vzdáleném, na řece Nilu ležícím,
nesjednocený duchovní Demetrios, s částí
svého stádce k církvi katolické přestoupil
& nedbaje klatby svého rozkolnického pa—
triarchy při svém úmyslu setrval. Byl pak
od katolického biskupa v Minelu, do nej
nutnějších bohoslovných vědomostí zasvěcen
& do Boni-Obeidu zpět poslán.

Ačkoli tento návrat rozkolnických obcí
sám o sobě je potěšitelný, přece bývá těžko,
z těchto bývalých rozkolníků starý kvas
rozkolu & předsudků důkladně vymýtiti.
Zevnější pohnutkou jejich přestupu bývají
smutné poměry vnitřní, hlavně stálé hádky
a různice v rozkolnických osadách. Tohoto
stranického ducha nesvornosti přenášejí pak
obrácenci do církve katolické, a- je třeba
nevyslovitelné trpělivosti a obezřetnosti, aby
mezi nimi zavládla křesťanská svornost a
láska. Další velkou obtíží je chudoba ka
tolické církve koptické. Kdežto rozkolníci
mají namnoze krásné staré kostely, vypo
máhají si katolíci bídnými kaplemi z nouze.
Ano často musí jim dostačiti obyčejný dvůr,
kde pod širým nebem oltář, prostý všeliké
okrasy, stojí. Toho pociťují ovšem nově
obrácení velmi bolestně. Kdyby stal v Boni 
Obeidu řádný kostel a_škola, jistě by půl
města ihned do katolické církve se vrátilo.

Velké obtíže působí mimo to nezměrná
nevědomost a náboženská prázdnota bý—
valých rozkolníků. Náboženství rozkolnic
kých Koptů je podivná směsice židovsko—
křestanských názorů a obyčejů. Obřízka,
svěcení soboty, zákaz požívati vepřového
masa, zajíců a jiných „nečistých zvířat“,
předpis sloužiti mši svatou bosky, konečně
přepjatá přísnost postních přikázání jsou
pouhé zbytky starého kvasu. Náboženství
pozůstává více méně v obřadných povrch
nostech, na kterých Kopt houževnatě lpí
jako na posvátném dědictví otců. Naopak
jest mu nauka o očistci, odpustcích atd.

.neznáma a zdá se mu býti z kacířství po
8.



dezřelá. Na štěstí je v lidu zakořeněn hlu
boký náboženský cit, který rozvaděné &
mezi sebou se hašteřící křesťanské obce
v mnohých důležitých bodech spojuje. Nic
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méně není tak snadno, dospělým ducha
katolické pravdy náležitě vštípiti. Odtud
vysvítá nutnost, všude zakládati školy
a o dobré domorodé kněžstvo se starati.

WWW

Stávka.
iž tři týhodny nepracovali dělníci

v rozsáhlé továrně. Matně a líně
loudali se dělníci celý den sem a
tam vyjma ty, kteří celý den vy
sedávali v hospodě, propíjejíce pří

davek, který byl tak jistý, jako vrabec na
střeše. Ubohé ženy dělníků pracovaly do
strhání, aby s dětmi hladem neumřely.

Zajisté že nikdo necítil s ubohým
lidem dělnickým tak, jako Lilian Carleton,
dcera továrníkova. Mělat srdce útrpné &
sdílné, a upřímná a pravá láska k bližnímu
nutkala jí, že ráda “navštěvovala chatrče
chudých & nuzných, aby jim v nouzi & bídě
přispěla. Až do dne stávky radovaly se
rodiny dělnické pokaždé z návštěvy Li
lianiny. Vždyť nikdy nepřišla s prázdnýma
rukama, sdilejíc radosti'i žalosti rodin děl
nických. Ale nyní se vše změnilo. Již
častěji pozorovala, že byla chladně přijata,
ba že někdy zdála se býti i návštěva její
nemilá, ač pokaždé dárek nějaký přinášela.

V jisté rodině, kde ji pokaždé děti
i rodiče vlídně pozdravovaly a laskavě
vítaly. pozorovala nyní, že otec Tim Kipp
ji dvakráte nemile přijal. Ano i příkrá slova
musila polknouti. Je prý otce svého „vlastní
dcerou“, a všickni boháči prý jsou nepřátelé
a protivníci lidu chudého, rádi by prý z chu
diny i krev vyssáli.“

„Milosrdenství,“ zvolal muž jeden, „my
nestojíme o vaše milosrdenství“

Lilian kráčela zarmoucená a smutná
k domovu. Bylo to pravda, co ti lidé pra
vili? Utiskoval její otec & společníci jeho
skutečně dělnictvo? A jak hrozné jest býti
v nenávisti u lidu chudého! A dítko to
dobré modlilo se a plakalo, a přemýšlelo
celý den o otázce, jejímžto šťastným luště
ním zabývá se za dnů našich celý 'svět.
Tu zdálo se jí, jakoby v hlavě se jí bylo
rozbřesklo. Nalezla rozluštění záhadné há.
danky. Jenom trochu více “Šespolné lásky
& sdílnosti, a protivy by byly urovnány.

Její otec, tím se v duchu těšila, jí nejdříve
porozumí. _

„Papínku, milý papínku,“ pravila
jednou večer, „nemohl bys obrátitif“

„Cože bych mohl?“ tázal se Mr. Car
leton, a odvrátil zrak od novin, které právě četl.

„Ano, papínku, já vím. že jsem ne
zkušená v záležitostech obchodních. Ale
přece, papínku, lidé tak mnoho strádají,
mnohá rodina trpí hlad. Zajisté nemůže ti
býti nouze a chudoba dělného lidu lhostejná“

Mr. Carleton zase četl noviny.
„A je—litomu skutečně tak, kdo jest

tím vinen?“ pravil přísně.
„Věř mi, že většina lidu ani neví.

proč stávkuje. Jsou svádění & dají se vésti
a namluviti největším křiklounům. Svoboda!
Ano mají ubožáci asi tolik svobody, mnoho-li
má pták, zavřený v kleci.“

Lilian se odmlčela. Uznávala, že otec
má pravdu. Avšak nicméně uznávala, že
iu zaměstnavatelů není všecko v pořádku.
Kdyby jen otec jeji také častěji mezi lid
zašel a bída jeho poznal, pak by zajisté
láskou lidu byl nakloněn. A kdyby naopak
dělníci nebyli tak umínění a tvrdohlaví,
a kdyby se nedomýšleli, že každý boháč
jest jejich utiskovatelem, a že je chce až
do krve vyssáti. Po chvíli zase zapředla hovor.

„Já vím, tatíčku, že ti lidé nemohou
býti omluveni. Avšak kdyby na obou stranách
tak bylo jednáno, že by nečinil nikdo ji—
nému, co sám nechce, aby jemu se stalo,
oč, že by záhy nesrovnalosti se urovnaly?“

Ku konci řeči pohleděla nesměle k otci.
Těmi slovy se otec poněkud uklidnil.

Lilian byl jeho miláčkem. A když nyní jí
pozoroval, jak nesměle před ním stojí se
zrakem prosebným, připomenul si mimoděk
manželku, záhy zemřelou, jejížto živým
obrazem byla Lilian. Bylat v prvních letech
manželství sice chudá, ale přece nebyla tak
chudá, aby nemohla ještě chudším jakous
takous almužnu uděliti. Napadlo mu, že
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jednou poslední pár střevíců darovala že
bračce, která měla nohy chůzí okrvavené.
Mělat náhledy romantické, nepraktické;
avšak právě tyto náhledy starosvětské či
nil' 'i očím jeho milou & drahou. _A Lilian,
an Lilian byla jakoby matce z oka byla
vypadla.

„Pojď sem, dceruško má,“ pravil otec
vlídně a laskavě.

Lilian přiblížila se nesměle k otci, a
pokleknuvši před ním, hladila otci obě ruce,

„Milý papínku,“ pravila lichotivě, pří
čemž hlavinku opřela o rámě otcovo, „mohll
bychom my dva se šesti dolary týdně býti
živi? Mám za to, že v naší domácnosti
jeden oběd stojí šest dolarů. Není-liž to
kruté, když rodina Tim Kippova, čítající
pět nedospělých dítek, musí se šesti dolary
býti sedm dní živa?“

„Jest to ovšem málo,“ pravil otec,
„leč pro ten okamžik nemůžeme více pla
titi, milé dítě. Časy jsou zlé.“

Lilian hluboko vzdychla, poznávala, že
jest zklamána.

„O, já bych si přála, kdybych mohla
něco pro tu chudinu vykonati,“ zvolala
pohnutým hlasem. „Papínku drahý, což
skutečně není možno najíti prostředek, který
by pomohl.“

Mr. Carleton zavrtěl hlavou.

„Já se nebojím,“ odpověděl. „Jest-li
zítra dělníci nepovolí a nepoddají se pak
jsme nuceni je propustiti &najmouti dělníky
jiné. Není jiné pomoci.

Dceruška továrníkova se zachvěla.
Vzpomněla si na vzmáhající se nespoko
jenost &na bídu, která by tím rozhodnutím
mezi dělnictvem nastala.

„Ach, kdybys jen mohla pomoci —
o, kdybych jen věděla jak pomoci!“ roz
mlouvala sama se sebou.

Tu pojednou ,zazářily oči její radostí.
Spasná jakás myšlenka jí vzešla.

„Papínku,“ pravila hlasem sice tichým,
ale nicméně pevným, „kdy pak se sejdou
spolu majitelé továrny?“ '

„Zítra večer.“
„A prosím, kdepak bude schůze?“
„Tentokráte zde, v knihárně.“

' „Stávka zítra večer bude skončena“
prohodila chladným, vypočítavým hlasem.
Avšak oči její zářily radostí, a úsměv po
hrával kolem rtů. '

„My jsme se usnesli, že zítra stávku
skončíme,“ pravil otec hlasem pevným a
odměřeným.

Nejedna myšlenka, nejedna otázka vířila.
hlavou Liliany toho večera, a byly to otázky
předůležité a velevážné. Avšak vždy ozý
vala se výzva. jenom trochu více lásky a
sdílnosti na obou stranách. Což může býti,
co by obě rozvaděné strany smířilo. ne—li
láska? Chtěla se o to pokusiti, seč síly její
stačí. a z toho měl tatíček poznati, jak
opravdově se otázkou tak důležitou obírá..

Druhého dne časně ráno navštívila
rodinu Kippovu, &vyšla proto záhy z domu,
aby Kippa zastala ještě doma. A než se
Kipp nadál, zavázal se Lilianě slibem, o kte
rýž jej upřímně a srdečně poprosila.

„A. můžete býti ujištěn, že i my slib
svůj splníme,“ tak pravila při odchodu.

Tim měl řečnické nadání, a soudruhové
mnoho naň dali. Lilian nemohla lépe voliti.

„Ta jediná jest mezi nimi hodná. &
upřímná,“ vyznal Tim, pohlížeje za odchá
zející Lilian. .

Nyní navštívila Lilian čtyři známé
rodiny. Tam ovšem s počátku se divili
nemálo návrhům, které jim Lilian podala.
Leč nadšsní její bylo tak veliké, &důvody,
které udávala, tak pádné, že u dcer, které
byly jí přítelkyněmi, svou provedla.

Pozdě odpoledne vracela se domů, celá
sice unavená., ale nicméně v blahé a pevné
naději, že'záměr se podaří.

Asi k osm'é hodině večerní sešla se

porada do knihárny Mr. Carletonovy. Ozvalo
se klepání._

„Kdo to?“ hlas Mr. Carletona zněl
přísně.

„Nebojte se, děvčata, vzmužte se!“
šeptala Lilian, a odhrnula těžkou záclonu,
zastírající vchod do knihárny.

V tom obstoupilo deset mladých dívek,
skoro ještě děti. pány, kteří se sešli _ku
poradě. Lilian stála v popředí.

„Papínku“, začala hovořiti, „papínku
a vy páni ostatní, my, vaše dcery. přichá
zíme k vám s. prosbou. My prosíme, abyste
stávku skončili.“ Tu se poněkud 'odmlčela
a sklopila oči k zemi. l'áni zprvu se po
někud zarazili, ale potom se ůtrpně pousmáli.
Lilian toho nezpozorovala, a proto mužně
pokračovala : '

„Nemůžete—li dělníkům tolik přidati,
aby rodiny jejich netrpěly nouze, _tu jsme
přišli sem, abychom vás poprosily o dovolení,
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abychom mohly pro dělníky oběť přinésti,
která snad pomůže. My jsme dnes počítaly,
co vše máme, & poznaly jsme, že bychom
se i bez toho obešly. My dostáváme často
nové šaty, klobouky, střevíce, rukavičky
& jiné tretky. My jezdime do lázní, které
stojí mnoho peněz, my máme malé koníky
a kočáry a mnohé a mnohé nepotřebné,
nádherné věci. My jsme se odhodlaly, že
po celý rok budeme bez nich, stačí-li jen
ty výdaje na ukončení stávky. Děti dělníků
plaěou hladem a zimou. & my bychom se
necítily šťastnými, kdybychom nemohly jim
pomoci. Ach papínku, drahý papínku, ani
nevíš, jak ti lidé chudí jsou proti nám ho
háčům rozhořčeni. Ale my se domýšlíme,
že jim chybí jenom láska a trochu větší
mzda“.

Lilian nemohla dále mluviti. Dech
izmužilost jí došly, a proto se obrátila ke
družkám a pravila:

„Pojďtel“
Ijšly dcerušky k otcům. Prosily, hla

dily, plakaly a — zvítězily.
Za půl hodiny sešly se vesele v saloně

a radovaly se, že zvítězily. Posel byl vyslán
z továrny k dělníkům, aby je pozval k roz
mluvě. Avšak již na cestě sešel se s vyslanci,
které dělnictvo vyvolilo, aby jménem jeho
3 továrníky vyjednávali.

Zvonek u vrat zacinkal a za chvíli
bylo slyšeti pádné kroky, které se blížily
ku knihárně. Lilian Vyšla ze dveří a vrátila
se celá potěšená.

„Ano, on jde, děvčátkal“ zvolala.
„Je to Tim Kipp & ještě jiní muži jdou
s ním. O, dobře vše se skončí, dobře vše
bude“, a při tom tleskala rukama.

Ano byl to Tim s dílovedoucím a ještě
dvěma členy, volenými ze středu dělnictva.
Byli uvedeni do knihárny a nějakou dobu
bylo slyšeti odtud nesrozumitelné bručení.
Konečně se otevřely dvéře.

Zástup dívek nemoha se dočkati vý
sledku, vkročil do knihárny. Lilian hleděla
Timovi do tváře, o jaká to útěcha, tvář
jeho byla jasná a nebyla zasmušilá. Tim
ji spatřil, a při tom se rozjasnila tvář jeho
ještě více. Váhaje pokročil o krok do předu,
Lilian šla mu v útrety a patřila tázavě naň.
„Ano“, pravil Tim, „vše je srovnáno &skon
čeno. Na obou stranách se slevilo, a obě
strany jsou spokojeny. My vám srdečně
a upřímně děkujeme za důkaz lásky vaší,

co jste pro nás podnikly a vykonaly, nedá
se ani occmti“. \

„Tedy Time, prosím Time“, prosila
Lilian, a při tom se nyní naklonila, aby
mu mohla pošeptati do ucha, „nemysli si,
že my bohatí vás chudé nenávidíme &utisku
jeme Neboť my tak nesmýšlíme. Jsou
někteří, kteří se přičňují a řídí se dle
zlatého a svatého pravidla: „Jednej tak,
jak si přeješ, aby jednali i jiní!“

„Bůh vám žehnej“, pravil Tim vlídně
a laskavě. „Kdyby všickni lidé tak smýšleli,
jak smýšlíte vy, chudině pomáhali, chudinu
milovali, ji v nouzi a bídě podporovali, pak
by nebylo nenávisti k bohatým & měli
bychom nebe již na zemi“.

VVV

A. M. Kadlčákovd :

Ejhle, dřevo kříže!

Ejhle, dřevo kříže,
na něm všecky tíže
za nás nesl Pán;
cherubínů hlasy
nesou slova spásy
od nebeských bran!

Ejhle, dřevo lásky.
nese lidu vzkazky
z mrtvých povstání;
marnotratné syny
sprostí všecké viny,
svátost pokání.

Ejhle, spása světa,
na němž láska vzkvétá
Kristu Ježíši

odprosíme Tebe
chlebe rajský s nebe,
Pane nejčistší!

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

Život věčný.
Povzbuzující & povznášející jsou

obrazy, jež jsme až doposud pozorovali,
vzpomínky na slavný život tak četných
krvosvědků a reků víry! A procházíme-li
tajuplnými prostorami katakomb, musíme
se tazati: Odkud čerpali mužové a ženy
zde žijící a trpící svou nezlomnoů víru?
Na čem spočívala jejich neochvějná na
děje? C0 nadchlo je k takové lásce
k bližnímu a k Bohu, že obdiv vzbuzuje
všech staletí? Odpovězte, vy nemluvní
spáči v katakombách! »Věřilijsme v těla
vzkříšení & v život věčnýla tak zaznívá
k nám z tajuplných prostor podzemního
města mrtvých. Ano, víra ve vzkříšení
těla a v příští věčný život byla to, jež
křesťany staré církve nadšením naplňo—
vala, j imv těžkých bojích odvahu a útěchu
vlévala, ba i útrap plnou smrt mučed
nickou žádoucí a oživující činila! »Věřím
v těla z mrtvých vzkříšení a život věčný:
— slova ta zaznívají k nám opět z vý
slechů soudních a mučednických akt,
tak stojí psáno na stěnách a náhrobcích
katakomb.

I ty jsi povolán k životu věčnému;
pojď a následuj mne, bys se vzdělal
na vzorech života víry a se utvrdil ve víře.

Vstupme do domu nejzuřivějšího
pronásledovatele křesťanů, do paláce
císaře Domitiana, položeného na pahorku
palatinském. Vše, co jen umění a nádhera
vymyslila, vše jest v nádherných síních
nahromaděno. Nedejme se však zaslepiti
touto pomíjející slávou, nýbrž obratme
svou pozornost k dvěma mužům, kteří
v předsíni za těžkými záclonami sedíce
v horlivý zabrání jsou hovor. Jeden z nich,
jejž budeme jmenovati Petronius Se—
cundus, byl velitelem císařské tělesné
stráže, pretoriánů; druhý jest Acilius
Glabrio, jenž roku 91. zastával úřad
konsula, nejvyšší to po císaři důstojnost.

»Přicházím z Capue,< pokračoval
Petronius v započalém hovoru, »kde
jsem měl vykonati jakýs rozkazcisařův;
cesta tato však stala se mi nezapome- .
nutelnou pro celý živote.

»Smím se ptáti, proč? odpověděl
Acilius.

»Cesta vedla mne přes'Venafrumx,
sděloval onen, »a tam byl jsem svědkem
odsouzení a popravy dvou vynikajících
důstojníků císařského vojska!<<

»Marciana & Nikandra? tázal se
Acilius.

»Jak, ty již víš o tom?
»Včera obdržel jsem zprávu; zemřeli

jako křesťané!
»Tak jest !<potvrdil Petronius, »přece

však nezapomenu po celý život, co tam
jsem slyšel a viděl.<<

»Vypravuj !& prosil s živým zájmem
Acilius.

»Když jsem přišel do Venafrumc,
sděloval nejvyšší velitel císařské tělesné
stráže, »viděl jsem na foru (náměstí)
veliký dav lidí; brzy zvěděl jsem, že dva
důstojníci obžalovaní jakožto křesťané
stojí před soudem. Právě opět a opět
vyzýval je místodržící, by bohům státním
obětovali. Tomu však se rozhodně vzpí
rali. Tu protlačila se do předuchot
Nikandrova, mladá ještě žena, a dodávala
odvahy svému muži: »Opovaž se to
učinitilc volala naň, »chraň se zapříti
Ježíše Krista! Pohleď k nebi, tam brzy
ho spatříš. zachováš-li mu věrnostic

Acilius naslouchal pozorně — slza
zaleskla se v jeho oku.

»Byl jsem zcela uchvácenc, pokra—
čoval Petronius, hrdinností této ženy,
třebas jsem jejímu poukazování na nebe
nerozuměl.:

»Křesťané věří v život věčný, pro
hodil Acilius.

»Vím to:, odvětil Petronius, »než
slyš dále! Soudce naléhal dále na Ni—
kandra: ,Neposlouchej té ženy“, pravil,
»bys se nezbavil okamžitě svého života.
Uvaž, zda není lépe žíti než zemříti!
Nikander však odpověděl bez rozmýšlení:
,Toužím po věčném životě, nikoli však
po časném živnlě tohoto světa. Nalož
se mnou dle libosti, vždyť jsem křesťaňl“
Na to otázal se místodržící Marciana:
»Co tomu říkášíh Marcian odpověděl: ,.lá
mluvím právě tak jako můj soudruhl'c

»To jsem očekávala, pravil Acilius;
»byli vždy věrnými přáteli —' rekové v tak
mnohých bojích — a nyníi v poslednímla
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»Zůstali neoblomnými ve svém vy
znáníc, pokračoval Petronius, a proto
vynesl míStodržící rozsudek a rozkázal
je ihned vésti na smrt. Já však chtěl
jsem s oběma důstojníky, s nimiž jsem
se dobře znal a jež jsem ctil, ještě jeden
kráte mluviti, když byli z města vedeni.
Než slyš, co se přihodilo! Tu postavila
se žena Nikandrova, jménem Daria, do
cesty a pravila k němu: ,Buď statečným
— bojuj svůj boj; deset roků žila jsem

_bez tebe ve vlasti, zatím co jsi ty v dál—
ných krajích bojoval; stále modlila jsem
se k Bohu za to, bych tě spatřila. Nyní
však spatřila jsem tě a přeji ti, bys
šťastně do života odcestoval. Nyní jsem
hrda na to, že jsem byla manželkou
mučedníka. Přines Bohu tu oběť, abys

„se věčné smrti uchránilitc
»Jaké to hrdinství'a pravil s obdivem

šlechetný Aeilius.
»Rci raději zaslepenostic odpověděl

velitel císařské tělesné stráže; »zasle
penost jest to povrhnouti životem k vůli
smyšlené domněnce o věčném životě!

»0ni zemřeli jako rekové za své
přesvědčeníe, namítl Acilius; »než vy
pravuj, jak zemřelilc

»Krátce řečenOe, odpověděl Petro
nius, »kat zavázal jim oči rouškou a
vytasív meč dokonal jejich mukya.

_*DObPÝboj bojovali; složena jest
jim koruna spravedlnostia, pravil Aeilius.
„ »Zemřeli jako blázni <<,řekl Petronius,
jenž byl pohanem; »neboť bláznovstvím
jest za takovou domněnku položiti život.
Život _věčný'.—jakoby tímto životem vše
nekončiloic

»Byl by to žalostný osud nás lidia,
odvětil Acilius, »kdyby tímto životem
_vše končilo, kdybychom měli zemříti
jako zvířeh
' »Někteří mudrcové ovšem učía, pra
vil pohan, že duše opustivši při smrti
tělo, opět ihned do jiného těla vcházíc.

»Toť ta stará pohádka o stěhování
dušía, odvětil Acilius, »jež dávno již
náleží do říše bájí. Věř mi, příteli, duše
naše dále žije po smrti jakožto svobodná,
samostatná bytost a spojí .se opět jednou
's tělem, jež pak znova ožijeYa
_ »I naše tělo?“ zvolal Petronius po
směšně. »Kdo pak může věřiti v tento
nesmysl, že by v zemi spráchnivělé anebo
na popel spálené tělo opět obživloíh

»Skutečně, já tomu věřím; ujišťoval
Acilius, »a tato víra dodává mi útěchy,
důvěry a statečnosti v soužení jako oněm
rekům na Venafruw)

»Jsi tedy asi také křesťanemla zvolal
nanejvýš překvapenPetronius. »Pak chápu
ovšem, proč se od nějakého času straníš
všech obětí, jež bohům státním přinášíme.

»I kdybych byl křesťanem.“ usmál
se Acilius, »přece mne snad nepoženeš
před soud?c

»Bohové chraňtež mne toholc zvolal
Petronius; »beztoho pronásledování již
značný počet šlechetných a váženýeh mužů
usmrtilo aneb vypovězením ze země po—
trestalo. — Než, abychom se k dřívěj
šímu svému rozhovoru o obživnutí našeho
popela vrátili ——jak pak možno ne—
možnost, holou nemožnost za možnost
považovati?a

»UBoha, všemocného Stvořitele nebe
i země,nenínicnemožného,a pravilAcilius
slavnostně: »Ten, jenž bezčetným Obilním
zrnkům ze zeměrůsti dává, jenž způsobuje,
že uschlý strom znova puči, ten může
i odumřelé & zpráchnivělé lidské tělo
znova oživiti. A Syn Boží, v něhož my
věříme, sám vstal třetího dne z mrtvých
&pravil: »Já jsem—vzkříšenía život; kde
ve mně věří, živ bude, i kdyby zemřelh

Pohan naslouchal pozorně. »Slova
tvá, šlechetný Acilie, zní velice krásně
— jest to však přece jen sladký blud,
jímž sami sebe klametele

»Zádný blud,—xřekl Acilius, »nýbrž
útěchyplná pravda, jež nám v hrozných
pronásledováníeh síly a útěchy dodávám

»To jest možné,<<připustil Petronius,
»pozoroval jsem to na obou důstojnících
ve Venafru & jejich statečnost naplnila
mne úžasem; rovněž i ona žena, jež jako
rekyně svého manžela k vytrvalosti v boji
povzbuzovala a po své smrti v opětné
s ním spojení doufá: než — to jest
pouhé blouznění !“

»Nikoliyx tvrdil Acilius, »jest to
pravda l<<

»Kdo potvrzuje _tuto pravdu ?<<
»Syn Boží, jenž sám z mrtvých vstal

a nás ujistil, že i my jedenkráte z mrtvých
vstanemex

1) Křesťané pochovali těla těchto svatých
mučedníků ve městěVenafrum. Církev uctívá jejich
památku 8. června.



»A ty věříš jeho slovůmíh tázal
se pohan.

»Věřím,x odpověděl Acilius, »neboť
sám řekl: »Nebe & země pominou, ale
slova má nepominoulc (Mat. 24, 35.)

»A takto smýšlejí všichni stoupenci
vaší sekty ?a tázal se Petronius.

»Všir-hnilx ujišťoval Acilius; »víra
v život věčný jest důvod, proč rány,
pronásledování, muky i smrt snášíme;
málo si vážíme pozemského, očekávajíce
nebeské, věčnéla _

Petronius zvážněl a se zamyslil. Po
krátké pomlce pravil: »Tvá slova, drahý
Acilie, připomínají mi živě rozmluvu,
jíž jsem byl před nedávnem svědkem.
Ty víš, že cisař_Domitian dal několik
lidí z Palestiny do Ríma přivésti _:byli to —

»Poslední potomci královské rodiny
Davidovyc, “vpadl Acilius, »poslední pří
buzní našeho božského mistrac.

»Tak jesta, pravil Petronius, císař
dat je přivéstí, chtěje je popravitia.')

»Obával se příchodu Ježíše Krista,
o němž něco slyšel; proto chtěl jeho
stoupence a nejdříve jeho ještě žijící
příbuzné s cesty odstranitih
' »A přijde skutečně ten,jehož Kristem
nazýváte?e tázal se Petronius.

»Přijde<<,- pravil Acilius, »v den
poslední, aby soudil živých i mrtvýcha.

»Tak mluvili také oni lidé ze země
židovskéa, odvětil Petronius; »než poslyš
dále! Císař vyptával se-jich nejdříve
na jejich poměry majetkové, na jejich
bohatství a*p. a pak na říši Kristovu. Tu
prohlásili prostými, nehledanými slovy,
že to není žádná říše světská a pozemská,
nýbrž nebeská a věčná. Kristus sám prý
to potvrdil před římským vladařem slovy:
»Království- mě není _z tohoto světa<<.
O jeho budoucím příchodu pak pravili
tito lidé, že přijde jednou na konci světa
s velikou mocí a velebností, aby soudil
všech lidí a každému odplatil dle jeho
Skutkůx.

') Dle zprávy dějepisce Hegesippa, jenž
v Jerusalémě žil akolem roku 180. v Římě zemřel,
dal císař Domitian příbuzné Ježíšovy z rodu Davi
dova do Říma přivésti. Na živu byli ještě vnukové
Judy Tadeáše, jenž dle těla »bratrem Ježíšovýmc
byl nazýván (t. j. dle hebrejského způsobu mluvy
.rstrýc, „příbuzný-). Když Domitian slyšel, že se
živí prací rukou svých a viděl jejich od těžké
práce mozolovité ruce, propustil je jakožto ne
škodně, nikterak nebezpečné lidi.
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»Ano, tak to řekl sám Kristuste
potvrdil Acilius.

»Císařc,pokračoval Petronius, »opo
vr-hoval těmito lidmi. protože byli chudí
a nevzdělaní; ipropustil je, aniž byjim
něčeho zlého učinil.. Na mne však učinila
jejich prostá řeč hluboký dojem, jejž
.v sobě nyní Opět živě pociťují, an jsem
podobná slova o životě věčném z tvých
úst slyšela.

»Věř mí, drahý Petronie, »mluvil
Acilius pohnutým hlasem, »věř mi, jest
život věčný; — snaž se oživující nauku
našeho božského Mistra poznati'a

Zavolání- nejvyššího velitele císařské
tělesné stráže do komnat panovníkových
přerušilo tuto rozmluvu, jež tak snadno
mohla se státi milosti plnou pohanu,
jenž dobromyslné smýšlení projevoval.

Téhož dne odpoledne nalézáme Acilia
Glab iona v průvodu druhého, v Rímě
vysoce váženého a mezi křesťany vele
slavného muže, Flavia Klementa, jenž
byl vlastním strýcem císaře Domitiana.
Oba přicházeli z obydlí sv. Klementa,
tehdejšího biskupa římského, jež mezi
Colosseem a Lateranem leželo.') Klemens,
jak jsme dříve pověděli, byl žákem sva
tého knížete apoštolského Petra a s do
mem císařským spřízněn. Flavius Klemens
& Acilius Glabrio přinesli vrchnímu pa
stýři církve zvěst o mučednické smrti
obou císařských důstojníků, Marciana
a Nikandra. Acilius vypravoval také
svému průvodci o rozmluvě, již z rána
s Petroniem zapředl.

»Anm, pravil Flavius Klement, »kře
sťanská nauka o zmrtvýchvstání těl
a o životě věčném zdá se přirozenému
rozumu nesmyslem' a přece jest tak jasná
věřícímu.<<

»Opravdua, přisvědčil Acilius, »ob
zvláště uvážíme-li výrok sv. Pavla, jejž
jsme tak často osobně z jeho úst slyšeli:
»Musí porušitelné obléci neporušitelnost
a toto smrtelné obléci nesmrtelnoste.
(I. Kor. 15, 53) a: »“Pán přetvoří tělo
naší poníženosti, by podobným se stalo
tělu jeho velebnosti! Tělo se zřejmě poni
žnje, ježto do země klesá a práchniví;
bude však oslaveno, až je Kristus vzkřísí
& nesmrtelnosti obdaří !&

') Na.místě jeho domu stojí dnes k jeho poctě
zasvěcený chrám; již Konstantin vystavěl tam
basiliku.
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»Máš pravduK, odpověděl Flavius
Klemens; »pravda ta jest jasná a právě
tak srozumitelná jako nesmírné útěchy
plná.

»Kdybychom tak mohli Petronia
přivésti do našich schůzí <<,pravil Acilíus.
»ku hrobům našich zesnulých, tu mohl
by čísti na všech stěnách, rakvích a ná

.hrobcích, jak hluboce je v nás zakořeněna
víra v zmrtvýchvstání !<<

»Ano, pravil Flavius Klemens, »jak
bezvýznamné, jak ponížujícícíjcst to,
čteme—li na hrobech a popelnicích po
hanských slova: umbra —- stín; nihil
nic. Jak významný, jak utěšující jsou
však nápisy, jež my na rakve a hroby
našich vrýváme: »V pokojia; ,(ldpoěivá
v pokoji“ ; ,Budeš žíti věčnět; žiješ v Bohu“;
aneb jen prostě: ,V Bohu !“: aneb: »Žij
se svatýmiPa »Jednoduché — a přece
tak vznešené, jako naše svatá církev
sama, jež nás k tomu vedea, poznamenal
Acilius.

»Podobně i na mém hrobě musí býti
napsáno,<< pravil Flavius Klemens, »a
snad brzo; tuším, že již nebudu moci
déle svou víru skrývati. a dozví-li se
o tom Domitian, pak obětuje mne své
nenávistilc

»Co ti to napadá,c pravil uleknut
jeho průvodce; »vždyťjsi vlastním strýcem
císařovým a budeš dojista brzy jeho
spoluvladařemic

»Jeho nenávistí a bázni,x odpověděl
Flaviovec, »není žádný stav dosti vysoký,
žádné příbuzenství dosti blízké. Jak Bůh
chce —- a směl-li bych za svatou víru
svůj život položiti, pak jsem přesvědčen:
zavru-li své očí pro tento svět, tam nahoře
otevru je k blaženému nazírání.<

Dojati podali si oba mužové pravice
a rozešli se.

Dějiny církevní počítají oba dva
mezi obětmi pronásledování za císaře
Domitiana. Papež Klemens byl na ostrov
Krim vypovězen a podstoupil tamtéž smrt
mučednickou. Flavius Klemens, císařův
strýc, byl sťat a na venkovském statku
své manželky Domitilly v rodinné, krátce
před tím teprve dohotovené hrobce po
chován. IAcilius Glabrio propadl hněvu
císařovu, jenž ho r. 91. k divokým šelmám
odsoudil. V císařské ville v Albanu musil
zápasiti se lvem a medvědem. Když jako
vítěz bojiště opustil, poslal ho císař do

vyhnanství, kdež ho dal r. 95. popravítí.
Jeho tělo bylo po smrti Domitianově do
Ríma převezeno a v rodinné hrobce Aciliů
v katakombě sv. Priscilly pochováno. Otec
badatelů v křesťanských starožitnostech
objevil v zimě r. 1887 tuto hrobku a
učinil tam nálezy, jež všechny dřívější
objevy zastiňují.

Roku 1887 byl tamtéž nalezen ná—
hrobní kámen ze 3 století, jejž jakýsi
L. Petronius Secundus svému synu po—
staviti dal. Ze títíž byli potomky velitele
císařské tělesné stráře,j est vší pochybnosti
prosto; kdy však tato rodina křesťanství
přijala, zda neslal se křesťanem dokonce
jíž svrchu zmíněny Petronius Secundus,
() tom chybí nám důkazy.

Shledáváme se však ve všech ka
takombách všech století s vírou ve
zmrtvýchvstání těl a v život věčný.
Mimo četné nápisy o této víře svědčící
nacházíme tam bohaté ozdoby obrazové.
Často se opakující obraz jest vzkříšení
Lazara. Hožský Spasitel dotýká se prutem
hlavy Lazarovy, jenž dle židovského oby—
čeje v plátna jest zavinut. Jako Mojžíš
kdysi holí do skály udeřil a oživující
proud vody se vyřinul, tak dotýká se
Kristus hlavy Lazarovy, by mu odumřelý
život navrátil. Právě tak často nalézáme
na stěnách výklenků obraz proroka Jo—
náše, kterak mořskou nestvůrou pohlcen
opět po třech dnech na suchou zemi
jest vyvrhnut. Jonáš byl předobrazem
z mrtvých vstání Kristova, na němž se
zakládá naděje v naše vzkříšení. I čtyř
ročních dob používali křesťané jakožto
symbolu svého zmrtvýchvstání. V ceme
teriu Praetextatově na appijské silnici
jsou vymalovány čtyry roční doby na
stropě jakési hrobky s obdivuhodnou
mistrností. Na hrobech nalézáme někdy
vyrytého Fenixe. O tomto ptáku bájili
staří spisovatelé, že sestárnuv si z kadidla
myrrhy, skořice a jiného koření hnízdo
připraví, a usednuv v něm je zapálí a
sám sebe spálí, že však omlazen z po
pela zase vyletí. Obraz tohoto ptáka na
hrobě křesťana vyjadřuje víru, že zemřelý
jako pták Fenix z mrtvých vstane. 1 páv
bývá často na náhrobních kamenech vy
obrazován jakožto symbol nesmrtelnosti
a vzkříšení. Maso tohoto ptáka pova
žováno bylo ve starověku za neporušítelné
a jeho krása naznačovala nepomíjející



krásu, již jedenkráte Bůh po z'mrtvých
vstání těla spravedlivých přioděje.

Takovými a podobnými Sýmbolý,
nápisy a malbami vyjadřovali staří kře
stane svou víru ve vzkříšení těla a v život
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věčný; rozjímáním o tom posilovali se
ve dnech pronásledování k obětavému
životu, k statečností a vytrvalosti v boji.
S radostí pak kladli život vezdejší, bý
získali věčný & nepomíjející.

A. M. Kadlčdkovd:

Kříž u cesty.

U cesty stojí svatý kříž
a na něm tělo Krista,

kdo kolem něho zajde blíž
Pán útěchu mu chystá.

V těch očích Krista lásky jas
a plno rajské něhy —
duši zdá se, že slyší hlas:
„Hlad, v tváři mé jsou šlehyl“

Pohled na hlavu s korunou

a bok můj probodený,
zda slzy se ti vyřinou
a z hrudi bolné steny?

Já za tebe tu dokonal

& podstoupil smrt kříže,
bych jednou duši v nebe vzal
a zvolal: »Přistup blížel“

K Pánu Ježíši!

Jezu Kriste přelahodný
lásky lidské vší jsi hodný
z Tebe rajská sladkost vane
Jezu Kriste, nebes Pane!

Ty jsi slunce nejjasnější
Jezu Kriste nejsvětější,
kam Tvé oko nepohlédne
všecko tvorstvo v světě bledne.

.Bez Tebe vše v světě zvadá

tvorstvo v chladné hroby padá.,
bez Tebe svět nemůže žíti_
kam Tvé oko nezasvítí!

Nuže, Pane, Jezu Krista
narozený z Panny čisté,
osvět duši, veď nás k cíli

bychom s Tebou v nebi žili!
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Druhá lidová pout z Moravy do Svaté Země 1910.

Provolání.
Nezapomenutelné vzpomínky odnesli si účastníci první lidové pouti, která byla

z Moravy r. 1905 do Svaté země uspořádána. První tuto pout podnikl Brixenský
palestinský spolek za osvědčeného vedení vclezasloužilého generála z Himmlu. Již prů—
během pouti vznikla myšlenka založiti ve vlasti naší podobný samostatný a neodvislý
spolek, který by si vytkl za přední účel pořádati častěji lidové pouti na Svatá místa
a tak přispívati ku povznesení a oživení náboženského ducha. v našich krajích. „Spolek
poutníků diecesí moravských do Svaté země“.

Spolek tento se usnesl konati r. 1910 v měsíci srpnu druhou lidovou pout
do Svaté země“. Pouť tato bude výhradně česká, poněvadž zkušenost ukázala, že
provedení a organisace lidové pouti je velmi usnadněna, jsou-li účastníci téže národnosti.
V některém z nejblíže příštích let bude podniknuta podobná pout příslušníků národ
nosti německé.

Oba nejdůstojnějšíprotektorové spolku J. Knížecí Milost arcibiskup
olomoucký a J. Exe. biskup brněnský zamýšlenou pout schválili a pořadatelstvo
svojí blahovůlí ujistili.

Měsíc srpen jeví se vhodným pro pout do Svaté země, jednak že doba prázdnin
umožňuje vdp. duchovenstvu a intelligenci súčastniti se pouti, jednak že srpen mezi
letními měsíci pro pobyt v Jerusalemě je nejpříhodnější a moře nejklidnější.

Pořadatelé pouti jsouce podporováni pokyny generála z Himlu a P. Melchiora
Lechnera. komisaře pro Svatou zemi, vynaloží všecky své síly, aby pout dopadla ke
spokojenosti všech účastníků. '

Při dnešních dopravních prostředcích lze pout do Svaté země podniknouti
s malým poměrně nákladem, bez nebezpečí života. ha se značným pohodlim. Návštěva
Svatých míst je pro každého poutníka zdrojem duchovních milosti a nejkrásnějších dojmů,
které ho neopustí po celý život. Dosavadní zájem a četné přihlášky ke Spolku pro Svatou
zemi jsou nám důkazem, že účast na druhé moravské pouti bude stejná, ba větší, nežli
tomu bylo při pouti první.

Žádajíce proto přátel a známých, hlavně pak vdp. duchovenstva, aby tuto
druhou lidovou pout z Moravy podporovali. ve známost uváděli a doporučovali. voláme
ke všem, kteří místa posvěcené. životem a smrtí Spasitele chtějí navštíviti:

Vzhůru do Jerusalema!
“V Brně 31 ledna 1910.

Poutní výbor:
Msgr. Dr. Karel “'isnar, světící biskup v Olomouci(předseda),Msgr. Dr. Josef
Pospíšil. přelát na domě v Brně, Msgr. Dr. Jakub Hodr, papežský prelát a ka
novník v Brně, Josef Kašpar, professor náboženství v Brně (členové výboru), Dr.
Jan Hejčl. professor theologiev Olomouci. Leopold Prečan, docent círk. práva
v Olomouci.Dr. Bernard Šústek, O. S._A. (duchovní vůdce). Dr. Tomáš Hudec,
professor theologie v Brně (vůdce pouti), Antonín Bartoš, professor náboženství

v Brně pořadatel), Emil Procházka, kaplan v Brně (pokladník a zpravodaj).

1. Poutní výpravy od ID.—31. srpna 4. Veledůstojné duchovenstvo při
mohou se súčastniti: 44 poutníků neb poutnic jímá se pouze do třídy druhé a první.
I. třídy, 136 II. třídy a 350 III. třídy.

2. První třída liší se od druhé.
pouze lepší kabinou na lodi.

5. Následkem zvýšení ceny ve všech
jerusalemských hospicích, jakož i následkem

. zvýšení železničních tarifů bylo pořadatelstvo
3. Strava ve Svaté zemi je pro všechny pouti donuceno ceny jednotlivých tříd vzhle

tři třídy stejná. ' dem k první pouti poněkud zvýšiti. Poutní
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příspěvek obnáší: pro III. třídu 320 K.
pro II. třídu 420 K a pro 1. třídu 470 K
rakouské měny.

Kromě toho každému poutníku jest
zapravitipřihlašovací poplatek, jenž
činí pro všechny třídy 10 K.

1. Místempřihlášekjest: Se kretariát
druhé lidové pouti z Moravy do
Svaté země. (Prof Antonín Bartoš) Brno,
Kapucínské náměstí čís. 7 (poschodí III.)

Tam třeba adresovatí všechny při
hlášky, dopisy a dotazy týkající se pouti,
& to přímo bez zprostředkování jiných
osobností.

3. Jakým způsobem se přihlásiti? Takto:
a) Korrespondenčnímlístkempožádá

se sekretariát pouti, jehož adresa je

nahoře udána, o zaslání přihlašovacího
archu a provolání k pouti. Sekretariát
na to zašle žadateli mimo provolání
a přihlašovací arch také tři složní lístky
Spolku poutníků do Svaté země.

b) Přihlašovací arch vyplní se ve všech
částech, dá se potvrditi místním- farním
úřadem a zašle se ve frankované obálce
sekretariátu pouti.

c) Současně s tímto dopisem zašle se
složním lístkem přihlašovací poplatek
10 K a první splátka poutního pří—
spěvku, & to nejméně 100 K v l.
a II. třídě, 50 K v III. třídě. Teprve
když splátka tato byla složena, je při
hláška považována za platnou. Druhé
dva složní lístky buďtež použity k za
pravení zbývajícího poutního příspěvku.

-—_.l___l

Modlitbové tažení křížové za Afriku.
(Od 8. do 16. dubna 1910.)

Družina svatého Petra Klavera, náboženská společnost ku podporování katolických
missií v Africe, koná každoročně tak zvané „modlitbové tažení křížové za Afriku.“

Toto modlitbové tažení spočívá v tom. že se každý účastník modlí soukromě
nebo 'kde je to možné, společně s jinými po devět dní před svátkem Ochrany svatého
Josefa, letos od 8. do 16. dubna, církevně schválenou modlitbu k nejsv. Srdci Ježíšovu
za pohany africké. Učel této devítidenní pobožnosti, při níž se tisíce a tisíce katolíků
obrací důvěrně v modlitbě na nejsvětější Srdce Ježíšovoo, jest dvojí: předně má vyprOsiti
srdcím pohanských černochů milost, aby se stala přístupnější hlasu missionářů, za druhé
má vyprositi na Bohu nové missionáře, nové žence pro bohatou žeň duší v Africe, aby
se tak vyplnilo přání Ježíše, řkoucího: Proste Pána žní, aby poslal dělníky na vinici svou.

Zmínčnou smírnou modlitbu k nejsvětějšímu Srdci Páně, které se při tomto
křížovém tažení používá. dostati lze v libovolném počtu zd arm a a vyplacen ě, kdokoli
o ni požádá korrespondenčním lístkem. O hojnou objednávku snažně prosí

Družina svatého Petra Klavera proafrickémissie
v Praze na Hradčanech 33.

Židé a my. V Můhlheimu v Německu
vystavěli novou spořitelnu a dali na ní jako
známku spořivosti umístiti tak zvané „zlaté
prasátko“. Vedle spořitelny je židovská
modlitebna, „Zlaté prasátko“ pohoršovalo
židovskou obec a v poslední schůzi měst

ského zastupitelstva podal předseda ná
boženské. židovské obci petici, v níž se mezi
jiným pravíf: „Ve smyslu svatosti našeho
domu božího &v zájmu budoucího pokolení,
které by se pohoršovalo nad profanací
v sousedství Nejsvětějšího, prosíme městské
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zastupitelstvo, by výše uvedená ozdoba byla
odstraněna. Zádosti skutečně vyhověno &
„zlaté prasátko“ odstraněno. Jen mimo—
chodem otázku: Kdyby tak naši katolíci
žádali něco podobného, jaký hurónský křik
by asi spustili „naši pokrokáři“.

Palác pro papežského nuncia
v Mnichově. Papežský nuncius v Mnichově,
kterým je nyní bývalý jenerál dominikánů,
arcibiskup Frůhwirth bydlí v malinkém
paláci, který je majetkem bavorského eráru
a z něhož nuncius platí roční nájemné.
V listopadu minulého roku usneslo se komité
katolíků v Bavorsku, že uspořádají v celé
zemi sbírku, aby na oslavu 501etého kněž
ského jubilea Jeho Svatosti byl zakoupen
pro zástupce papežova v Mnichově důstojný
palác. Dá. Bůh, že se snad šlechetný tento
záměr zdaří.

Kněží ve Francii ubývá. V někte
rých diecésích bude ve Francii brzy veliký
nedostatek. Na př. v Lyonu měli dříve
300, letos 123 bohoslovců, v Antanu dříve
130, nyní 53, ve Frejusu dříve 80, nyní 20.
Již nyní musily se některé fary zrušiti a
přiděliti k jiným okrskům.

Jmění Rotschildovo. Vídeňský Rot
schild má jmění 11 tisíc milionů korun,
má ročně příjmů 440 milionů. denně 1'2
milionů, za hodinu 50.000 K, za minutu
833 K, ve skutečnosti má však mnohem
více příjmů. Celá církev katolická má v Ra
kousku jmění 813 milionů, z čehož žije
44.000 řádových a světských kněží, a vy
držují se přečetné kostely, nemocnice, ústavy
a pod. Připadne na každého kněze roční
příjem 740 K, zatím co Rotschildův příjem
obnáší na jednu minutu 833 K. A pak se
mluví o bohatství církve katolické!

Pokročilí gymnasisté. V Uhrách
byl spisovatel Szomory pro román tak
necudný, že ho ani Maďaři, kteří přece
dosti papriky snesou. čísti nemohli, odsouzen
na několik měsíců do véZeni. Nedávno byl
propuštěn na svobodu, k čemuž bylo mu
odesláno více blahopřejných telegramů; mezi
nimi byl i jeden od žáků zgymnasia z Velkého
Varadínu. Bylo tam ihned zahájeno vyše—
třování, při čemž se zjistilo, že pět žáků
osmé třídy odeslalo telegram. Na základě
rozhodnutí všech professorů ústavu byli
všichni vyloučeni.

Horlivost nepřátel. Protestantský
spolek v říši německé daroval padesát tisíc
marek, aby se mohl založiti a vydávati
v Žatci v Čechách německý časoPis, který
má míti účel znovu rozdmýchati a fedrovati
ze všech sil hnutí „pryč od Říma“. A jak
my katolíci podporujeme svůj tisk? Nemáme
nikdo ve svých domech bezbarvého anebo
nám nepřátelského listu?

Zpět k Římu. V Čechách zle pozo
rovati, že Bohu díky ubývá nezřízeného
štvaní „pryč od Říma“. V celých Cechách
vrátilo se v I. pololetí 1909 375 osob
k církvi katolické — v téže době roku 1908
bylo jich 306. Z těchto 375, přistouplo od
helvetů a evangelíků 209, a od starokatolíků
50, z těch, kteří byli beze vší konfesse
vrátilo se 52. Lze tedy pozorovati, že hnutí
pryč od Říma ubývá

Podpora katolického tisku ve
Vídni. Ve Vídni byla uspořádána ko
mitétem dám hudební & deklamatorská
zábava ve prospěch Spolku Piova, který
jak známo podporuje & vydržuje katolický
tisk. Učastenství bylo ze všech vrstev oby-—
vah-lstva ohromné a sešlo se čistého vý
těžku — 5400 K. A co u nás?

Hrůzyplná statistika. Ve Vídni vy—
dali statistiku mladistvých zoufalců od září
1909 do konce ledna 1910; vykazuje úžasný
výsledek. Spáchalo v té době ve Vídni
sebevraždu (mimo dospělé) 90 učňů, 32
služek, 11 posluchačů vysokých škol a 6
studentů se středních škol. Jaká to zvrá
cenost, mládí sebe vraždící, kdy život teprv
se rozvíjí, násilně & hříšně učiní mu konec!
Nezdravý vliv moderní společnosti nese již
hrozné ovoce. Bůh nám spomoziž!

Krádež v Čenstochové. Naší po
bratimi v Polsku byli postiženi velikou bo
lestí. Bylot ukradeno z jejich národní svatyně
mnoho skvostů, darů, jež během několika
století zbožní ctitelé Matky Boží čensto
chovské tu zanechali. Co nebylo zničeno
v bouřlivých dobách a válkách tureckých,
švédských, napoleonských, to sebrali ny
nější anarchisté. Dle zpráv činí ztráta, nepo
zíraje ani k dějepisné a národní ceně, přes
deset milionů korun. Kéž dojdou zaslou—
ženého trestu &neujdou trestající spravedlnosti
bezbožní zlosynové a kéž navráceny budou
drahocenné památky.
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Svornost v činnosti katolíků.
(Hlavní úmysl).

leden Pán, jedna víra, jeden křest, dí sv. Pavel, napomínaje
' křesťany k jednotě a svornosti. Za tuto jednotu a svornost

netoliko svých učedníků, ale všech svých vyznavačů modlil se
již Pán Ježíš při poslední večeři: Otče, prosím Tebe, za ty,

—které jsi mi dal, aby všichni jedno byli, jako Ty a já jedno
, ,. jsme' Také byli učedníci a apoštolé Páně, jakož i věřící jedno

srdce, jedna duše, ve všem svorni a jednotní a proto přemá
halí všecky obtíže a všecka pronásledováni. Touto jednotou

, rostlo království Boží na zříceninách nesvorných říší. Co činí
, "Í svatou církev mocnou a nepřemožitelnou, jest jeji jednota v učení,

. _<I_jednota v nejvyšší hlavě a jednota ve sv. svátostech. Krásnou
* a vznešenou jeví se církev katolická. mezi všemi vyznáními opět
* svou jednotou a svatosti. Co prospělo církvi a jejím věřícím

po tolik věků, může zajisté i nyní prospěti, byt' časové naši
a poměry sebe horší byly. Nic neučiní nás tak silnými a ne—

překonatelnými, jako jednota a svornost ve všem našem jednání. Bohužel, že nyní
jsou samé strany, samé sváry, samé různice mezi lidmi všech stavů. Svar jest jako
nemoc nakažlivá, rozlézá se víc a více. Sváří se v rodinách, v obcích, sváří se
rozličné strany v národě, sváří se národové mezi sebou a není pokoje. Proto
nemůžeme v ničem prospívat, _ani v náboženském, ani hospodářském ani v poli
tickém ohledu. Nesjednocenost, nesvornost může se státi hrobem naším.

Ovšem i mezi nepřáteli jsou různé náhledy, různá smýšlení, různě směry;
ale v jednom jsou všichni za jedno, v nenávisti proti našemu sv. náboženství,
proti svaté církvi a nám katolíkům. Ač se mezi sebou rvou nepřátelé a strany
jejich, přece se ihned sjednotí proti všemu, co katolického jest či proti »kle—
rikálůmx! V nepřátelském tisku, v novinách a knihách, ve svých řečech na schůzích,
všude jen proti církvi a kněžím jest boj vypovězen a to boj urputný, který nás
snadno může zničit., jest-lí se co nejrychleji nesemknem k odrážení útoků nepřá
telských. Nepomůže tu naříkat a přece každý jíti svou cestou, za svým cílem, to
by nepomohlo. My musíme nyní vyjíti v otevřený boj a sice pospolu v jednotě
a svornosti. Všichni musíme jako katolíci jen katolický tisk podporovati a šířiti;
všichni musíme býti hotovi i k obětem, jež tento boj vyžaduje. My všichni stejně
musíme potírat nepřátelské noviny a knihy, vypudit je' z rodin, ze své domácnosti
a nesmíme ani haléřem je podporovati. Jeden nezmůže mnoho, ale více svorných
zmůže mnoho a všichni svornosti zmůžeme nejvíce. Nyní musí býti každý celým
katolíkem a ne jen do polovice, každý musí cele se hlásiti k Ježíši Kristu a jeho
církvi. Buďme takovými 'všichni a přemůžeme lehce nepřátele své. Máme mnoho
nepřátel, ale nás také není málo, nás je daleko více a jen třeba, abychom pro
váděli známé heslo »svůj k svému, to jest katolík ke katolíku.

Jak jednotně a svorně máme bojovati proti špatnému tisku, tak jest nám
zrovna jednotně bojovati proti nepřátelským spolkům. Cim dodávají sobě nepřátelé
váhy na př. socialni demokraté? Tím, že jest jich mnoho, velmi mnoho tisíc.
Proto jest i nám, katolíkům, ne v malých spolcích, každý různě, nýbrž ve velkých
spolcích pospolu bojovati, jako se již nyní děje ve sdružení křestansko-socialním.
Cim nabyla strana tato takové váhy a rozhodujícího vlivu? Svým počtem velikým.
Proto svorně a jednotně postupujme v katolických spolcích a jednotách jako
spořádaný šik vojska proti mocnému nepříteli. Jeden byť sebe horlivější byl,
nezmůže tolik, jako více stejných,_ třeba i méně horlivých, jen mají-li stejné smýšlení
a stejné cíle. 1 sebe menší dobře v kázni držená armáda vítězí nad armádou sto
kráte silnější, ale bez kázně. Vizme německé katolíky v centru spojené. Jak se



na ně kasal muž železa a krve — Bismark — a přece musil na to hleděti, kterak
strana ta ve sněmovně rozhoduje a kterak presidentem říšské sněmovny stal se
rozhodný katolík.

\íy jako katolíci musíme věrně státi při svých duchovních, při svých
biskupe'ch a při jedné nejvyšší hlavč církve, římském papeži. Tak zachováme
jednotu mezi sebou. o niž Pán Ježíš tak prosil Otce svého nebeského.

Podporujme tedy všemožně, modlitbou i hmotnými obětmi především ka
tolický tisk, tu nynější velmoc světovou. Tu jeden nevydá nic, ale všichni doká—
žeme mnoho. Postavíme aspoň pevnou hráz nepřátelskému tisku, že nebude moci
šířili ]Žl dle své vůle. — Podporujme svorně všechny katolické spolky a jednoty,
buďme jejich členy, povzbuzujme, poučujme spolučleny své a tím zabráníme
spolkům nepřátelským. Podporujme'svorně všechny katolické schůze. svou účastí
hojnou a agitaci, aby se každá mravně vydařila. Podporujme svorně všecky cír
kevní účely, a slavnosti, ukažme, že jsme všichni ochotni přinésti každou obět'
pro dobrou a svatou věc. Podporujme & hajme všichni křesťanské školy a ná—
božensko—mravné vychování dítek. Hajme svorně posvátnost stavu manželské
& posvátné svazky rodinné. Hajme svorně svatou víru, dědictví to drahé otcův
našich, sv. Cyrilla a Methoděje, a nenechejme hanobit sv. náboženství a církev
svatou. Podporujme všichni svorně missie tuzemské i v dalekých zemích. aby
království Boží se víc a více rozšiřovalo a upevňovalo. Pracujme všichni svorně
na sjednocení se národů slovanských ve svaté církvi katolické. Pracujme všichni
svorně na obrození společnosti lidské skrze Pána Krista a jeho svaté učení!

Obětování denního úmyslu.

Pane ležíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svym Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po 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 sva (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885.1)iec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
svorné jednání katolíků v hájení práv církve 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! Ú 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, archandělc, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Býti členem & podporovati katolické jednoty.%$
Úmysl v květnu: Posvátnost manželství.

Tiskem benediktinské knihtiskámy v Brně.
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Úmysly apoš_tolá_tumodlitby.
V dubnu. modleme se za svornost v činnosti katolíků.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

.;Sv. Františka z Pauly. (1508) — Za lásku k Bohu a bližnímu.

Na slavnost: Úmysly: )

Sv.H—úgona biskupa. (1132) — Du—chovn—íobrození. Sirem katolického
tisku. Bohoslovné ústavy. Apoštolát sv. Cyrilla a \Iethoděje. i bratří

Obrácení hříšníků a odpadlíků. Křesťanské školy a katoličtí učitelé.

. Neděle ]. po Velikonocí,bílá Sv. Marie Egypt., kajíc. (431) — Ditky

. Sv. Viléma, opata. (1202), Dar setrvání v dobrém. Horlivé kněžstvo.

u prvního sv. přijímání. l_(řest'anskámládež. Družiny marianské. ý syn.
Sv.. Isidora, biskupa. (636) —- Velepastýři naší. '.lfrpelivost v souzení.

Jednota a svornost. Obnova křesťanských rodin._ Zamezení pohoršení.
Sv. Vincence Fer. (14-19) —»-Horlivost \“konání dobrého. Dobrodinci

chudých. Přcmáhání nestřídmosti. Odvrácení pohoršení. Duše v očistci.

Požehnání katolického podniku. Přcn'iáhání zlých \'ášní. ; spolubratří.
Bl. Hermana Josefa. kněze řádu premonstrátů. (1233) Bdélost nad

smySly. Zbožné vychování dítek. Zbožní otcové rodin. Katolické školy.
Sv. Alberta, biskupa. (121.4) — Láska k životu řeholnímu. Třetí řád

sv. Františka. Casté sv. přijímání. Dar pokorya trpělivosti. Umírající.
Sv. Celestina I., papeže. (!|-32).— Sv. Otec Pius X. Katolické missie

v zemích pohanských. Křesťanské dělnictvo. Církev ve Francii. 'i' kněz.

. 1;SV. Lva Velkého. papeže. (461) ——Sv. Otec Pius X. a jeho snahy.

. jSv. Julia I., papeže. (352) — Smiřující sv. přijímání. Dobročinné ústavy.

.;Sv. Hermenegilda. mučedníka. (58b) — Dar živé víry. j—spolubratří.

. ;SV.. Justina, mučedníka. (167) — Obrácení nevěrců a bludařů. Vítězství

íSV. Paterna, biskupa. (555) — '.l“rpěli\'ostv souženi. Duše \,. očistci.

Neděle II po Velz'konociSv. Mechtildy, abat. (1312) Úcta nejsv.
Svátosti. Obrácení Anglie na víru katolickou. Zamezení hříchů. ? otec.

Oddánost k církvi svaté. Obrácení zatvrzelých hříšníků. Dar kajícnosti.

Vítězství církve nad nepřáteli. Pronáslec10\-'aní katolíci. *?Dobrodinci.

Ochrana mládeže. Přemáhání opilství. Siření katolických novin a knih.

katolických věcí. Za domácí mír. Smíření se nepřátel. Obhájci víry.
SV. Petra Gonz., řeh. (1247) — Za řeholního ducha. Pohrdání slávou

světskou. Pokoj a mír mezi národy. Mnoho rodin. Sjednocení Slovanů.

Bohoslovné ústavy. Křesťanský duch na školách. Náprava zlého. Mládež.

. Sv. Anežky z Montep., panny a reholnice.(]316). Duchovnípovolání.
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Neděle III. po Veli/conocz'.ochrany sv, Josefa. Úcta sv. Josefa. .Podpora
katolických missií. Církev katolická na Rusi. Věrné následování sv. Josefa.

Sv. Apolonia, mučedníka. (].86). — Horlivost pro čest a slávu Boží.
Katoličtí spisovatelé. Nevinná mládež. Přemáhání pokušení. 1- dívka.

Sv. Lva IX., papeže. (1059) — l—lonížénínepřátel církve. Náprava
zlých poměrů. Křesťansko-socialni sdruženi. Sdružení katolických jinochů.

7aopatření sirotků. Jednoty panen. Bratrstva růžencová. % sestra.
Sv. Anselma, biskupa. (1109) ——Obnova lidstva skrze Krista Pána.

Láska k chudým. Ošetřcivání nemocných. Vdovy a- sirotci. 'Dobrodinci.
SV. Sotera & Kaja, papeže a mučedníka. (206) — Obnova duší

našich. Odvrácení lhostejnosti u víře Křesťanské dělnictvo. ', rodiče.
Sv. Vojtěcha, bisk. muč. (997) -— Pokoj a mír ve \lasti naší. lšcta

.patronů. S\ornost dvou narodnosti. \poštolské kněžstvo., kněz.

Odpustly lUIl dní za každý dobrý skutek vykonaiý na tyto úmysly. J
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24. N. ?Neděle IV. po Vali/fonaci. Sv. Jiří, mučedníka. (333) ——Rozkvět života
katolického. Katolické rolnictvo. Smíření nepřátel. X_poštolát modlitby.

25. P. Sv. Marka, evangelisty Páně. (68) — Vážení si učení Kristova. Za
odvrácení všeho zlého. Za zachování úrody. Ochrana nevinné mládeže.

26. U. SV. Kleta a Marcellina, pap. m. (89) — Za císaře a krále našeho.
Pokoření nepřátel cirkve. Vítězství pravdy a spravedlnosti. Dobrodinci.

27. S Bl. Petra Kanisia, tov. J. (1597) — Spolek katolických učitelů.
? Zbožné vychování dítek. Katoličtí učenci. Duch apoštolský. T kněží.

28. (,I. SV. Pavla z Kříže, zakl. ř. (1795) — Řád karmelitů. Bázeň Boží
_ ! a zbožnost v rodinách. Svornost a snášelivost. Náležité svěcení dnů Páně.
29. P. Sv. Hugona, opata (1109) —--Biatrstvo nejsv. Svátosti. Věrné konání

povinností. Duchovu rodina. HorhVizpovědnici Piemahaní sebe „syn.
30. S. ISV. Kateřiny Sen. „panny. (1380) — Pokoření nepřátel ctnosti. Více

_osob. Zemřelí údové katolických biatrstev. Ženské řehole a jich ústavy.

L deustky Illll dní za každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. J

Jako různí nepřátelé naši, byt i mezi sebou byli rozezlení, sjednocují se proti
nám katolíkům, tak máme i my, ba více ještě, vždy a ve všem svorni býti proti společným
a četným nepřátelům svým. Ze všech stran doráží na nás zlí prorotivníci, bojujíce
proti Bohu a jeho umučení, a tedy i proti nám, kteří se ho pevně držíme a víru
svatou vyznáváme. Proto je tím více třeba, abychom se semkli v pořádný šik
a svorně se bránili a bojovali nc zbraněmi, ale modlitbou, horlivým zastáváním se
sv. víry a zájmů Božích & nebáli se ani těžkých obětí pro věc Boží. Seřaďujme se
v katolických spolcích, ve zbožných jednotách a bratrstvech, svorně bojujme proti
nevěreckému a nemravnému tisku, svorně zabraňujme všelikým pohoršením, svorně
hajme křesťanský ráz našich škol a nábožného výchovu dítek, svorně podponujme
a šiřme katolické nO\inv a knihy. Zanechme všelikých neblahých a osobních třenic,
které mám jen škodí a nás seslabují a podejme si \šichni, kdož dobrého jsou ducha,
ruce ke svorně práci na upevnění a obhájení nejdražších statků' našich sv. víry,
zbožnosti a mateřské řeči. Buďme všichni za jedno se svými duchovními, se svými
biskupy a s nejvyšší hlavou, římským papežem, náměstkem Ježíše Krista.

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 'lobě 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 obětují za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, za
svorně jednání katolíků v hájení práv círk\e 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 cíikcv, říši rakouskou, \last naši a národ náš česko
slovanský! sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych 'lě mi10\al(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

Heslo apoštolské: Býti členem a podporovati katolické jednoty.

Úmysl \? květnu: Posvátnost manželství.

Tiskem & nákladem benediktinské knihtiskárny v 'Brně
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BOŽSKÉHO SRDCE PÁNÉ.
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ROČNÍK XLIV. ! Vycházlpočátkem každého měsíce. KVĚTEN 1910.

vvvvvvvvVVVVVVVV'ge'vvVV'ÝVWW—WVV—ÝFVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÉ
Sláva Ti buď, o přesvatá Matko Boží, koruno tvorstva, zářící hvězda, slávo panenství, žezlo víry

a neporušený chráme toho, jejž ani nezměrnost obsáhnouti nemůže. Sv. Cyrill Alex.V\d/x-/\/\/\/\_/\_/\_/\M-/\_'N NNV\/ VV\/—\/—\/Ř?VWW V\A /“\/*\/V“\/—W—\/—W'\/'\/—\

Maria.

Shlédni na mne s nebes výše,Panno čistá, Máti má,
ret můj šeptá „Zdrávas“ tiše
& Tvůj obraz objímá.

Slyš mne. Panno, Boží Matko,
vyslyš vroucí prosbu mou,
pro lásku Ježíše Krista
veď mne v říši nadhvězdnou.

O Marin. Panno čistá,
oko k Tobě pohlíží,
v srdci, v duši je tak sladko,
k Tobě když se přiblíží.

() Maria, rajský květe,
vypros milost na Bohu,
miluji Tě nejvíc v světě,
jiného víc nemohu!

Zdrávas Maria.!

Když z rána slavně zvony znějíutichlou dosud krajinou;
já vítám Tě, () Panno svatá,
vždy tichou svojí modlitbou.

I v poledne, kdy slunce zlaté
celičký Boží halí svět,
mé srdce Tobě, Máti milá,
svůj „Zdrávas“ podruhé jde pět.

Když vcčer den se k sklonu chýlí
& vše se chystá jíti spát,
jdu po třetí, Matičko drahá
Tvé krásné „Zdrávas“ zazpívat.

Východ slunce.

Když slední mraky noci černéza dálné hory zachází.
tu na východě v čarné kráse
sluníčko zlaté vychází.

Ze spánku budí matku zemi,
polibek květům vtiskuje,
ba zvěř i ptactvo jeho záře
na bledé líce celuje.

Je východ slunce světu nutný,
by při síle se udržel,
je východ slunce upomínkou,
by před smrtí se každý chvěl!

Jak slunce v nebi dohořívá,
| tak život lidský skon svůj má,
: leč škoda, že tak mnoho lidí

si slunce svého nevšímá!

Z rána..

Nad horami slunce vstává,k žití budí celý svět.,
dumné zvony „Anděl Páně“
Matce Boží počnou pět.

Probouzí se luh i sady,
něžné kvítí v zahradách,
slavík píseň klokotaje,
ukrývá se v křovinách.

Probouzí se všecko ze sna,
slunéčko když v nebi vzplá,
rety tiše zašeptají:
„Zdrávas Zdrávas Marini“

A. M. Kadlc'dkovd.
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Vznešenost Panny Marie.
K slavnosti máiové.

Sláva Ti buď, () přesvaté Matko Boží, koruno tvorstva,
zářící hvězda, sláva panenství, žezlo víry a neporušený
chráme toho, jejž ani nezměrnost obsáhnouti nemůže!

Sv. Cyril! Alex.

adešel nám opět měsíc Marianský. Opět rozezvučí
se chválý přečisté a panenské Matký Kristovy
po celém světě; jak v nádherných chrámech
městských tak i v prostých kapličkách hor
ských klečeti budou zastupové dítek \Iarian

š ských před ozářeným oltářem milované Matky,
ze srdce upřímného vznášeti se bude vřelá
modlitba ke trůnu jejímu na nebesích a v písni
radostné dá srdce naše průchod citům lásky,
úctý a důvěry, jimiž naplněna jest duše naše.
A věru dosti příčin máme oslavovati a chváliti
Marii Pannu, vždyt vznešená, krásná a čistá
stojí před očima našima, ona jediná v kráse

avznešenosti, jíž nikdo z lidí se nevyrovná. A v čem záleží tato její vznešenost?
Ve vyvolení jejim za Matku samého Sýna Božího, neboť to je základ její velikostí,
toť příčina jeji čistotý, tot původ její moci a lásky. Proto ke cti a chvále Královny
máje pozastavme se poněkud a rozjímejme o Vývoleni Marie Panný samým Bohem
k tak velikému a vznešenému úkolu, aby tím i naše úcta a láska k ní i důvěra
v ni v nás znova roznícena byla k naší radosti a našemu tělesnému i duchovnímu
prospěchu. Rozjimejme, proč Bůh vyvolil ženu za Matku Sýna svého, kdýž mohl
dle všemohoucnosti své dáti Sýnu svému tělo i bez matký? Neučinil tak, nýbrž
z matký chtěl naroditi se Spasitel, jako lidé ostatní, aby i v tom nám podoben býl.
Proto po pádě prvních rodiěův oznámil tuto vůli svou proroctvím messianským:
»Nepřátelství položím mezi tebou (hadem pekelným) a ženou, mezi semenem tvým
& jejím, ona potře hlavu tvom (I. Mojž 3,15). I vtom jeví se láska Boží k nám.
Dobrota Boží měla se rozlití na lidi všecký, na muže i žený, proto si Syn Boží,
jenž nejdokonalejším byl z mužů, vývolil a k sobě povznesl pannu za matku a
učinil ji tak nejdokonalejší a nejvznešenější z pohlaví ženského. Zkáza a hřích
na svět přišlý skrze ženu a muže — Evu a Adama — neposlušnosti, proto mužem ——
Kristem Pánem ——napravcn býl hřích, a ženou ——Marií Pannou — dan Spasitel
lidstvu; jejich poslušnost k vůli Otce nebeského napravila neposlušnost prvnich rodičů.
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Chtělt dále Spasitel míti Matku pozemskou, aby ona zároveň byla matkou
jeho vyvolených &vysvobozených, matkou a přímluvkyní, tak aby bojíce se v slabosti
a hříšnosti své k němu přistoupiti, s důvěrou se obraceli k Matce jeho a tak
mocnou její přímluvou od Boha dosáhli, čeho potřebuji. Z toho vidíme, kterak si
Bůh naší spásy přeje & kterak nám vhodné k ní dal prostředky. Proto děkujme
z hloubi srdce svého Bohu Otci nebeskému, že v Ježíši dal nám Otce, v Marii
Matku, oba z naší lidské přirozenosti vzaté, „skrze něž jistojistě milostí jeho a spásy
duše dosíci můžeme. _

Jako Mařka Syna Boží-ho jest Maria spojena s Ježíšem již od počátku,
dle učiněných úradků Boha Otce spojena je s ním dle výroku proroků “staro—
zá'konních.'Isaiáš označuje ji jako kořen Jesse, z něhož požehnaný vzejde prut;
nazývá ji pannou, jejižto syn Emanuel slouti bude (Is. 11, 1—7). A Jeremiáš
prorokuje o ní: »Stvořil Bůh novou věc na zemi; žena obklíčí mužex (..ler 31,22),
bude podivuhodnou ženou a matkou dokonalého muže. A David opěvuje ji jako
Královnu, která sedí po pravici Páně na nebesích (Žalm 44 1.0) V Knize Moudrosti
nazývá se svatyní, v níž moudrost postavila svůj trůn.

Stvořitel stal se skrze tajemství svatého vtělení Synem Mariiným. Od Marie
f'přijímá druhá božská osoba lidskou přirozenost svou, jest krev z krve její, tělo
:z těla jejiho, kost z kosti jejich. On dýchá její dech, on je skrz naskrz v ní, z ní
a pro ni. Proto slyšme, kterak anděl volá k ní : »Pán s Tebou.<< Proto také Alžběta
se diví a praví: »Odkud mi to, že Matka Pána mého přichází ke mně“?a -_Proto
církev na sněmě efeském roku 432 vyřkla: »Kdo zdráhá se Marii jakožto Matku

'Boží uznati, budiž v klatbě.<<
Avšak ne podle těla toliko jest María Panna Matkou Boží, i svatá její

duše spojena je co nejúžeji s duší Ježíše Krista. Sv. Bernard praví : Dříve nežli
ho v životě počala, už ho vírou v duchu počala. Spojila se s ním nejživější vírou,
nejhoroucnější láskou a také s dokonalým sebeobětováním a souhlasem vůle své
s vůli jeho. čemuž dala výraz ve slovech: »Aj já divka Páně, staniž se mi podle
slova tvého,<< čímž ono veliké tajemství dokonáno bylo, na něž si denně třikráte
při modlitbě »Anděl Páně: vzpomínáme, tajemství vtělení Syna Božího. Od tohoto
okamžiku zůstává Ježíš s Marií co nejúžeji spojen a Marie s Ježíšem; nelze je
od sebe trhati. Jeho radosti jsou radostmi jejími, její bolesti jsou bolestmi jeho,
jeho naděje jest naději její &jeho blaženost blaženosti její. Tak vidíme Marii
spojenou s Ježíšem vBetlemě, Egyptě, Nazaretě, Jerusalemě & zvláště na hoře
lšalvarii, kde meč bolesti, Himeonem předpověděný, srdce její proklál, když srdce
Syna jejího kopím probodeno bylo.

A jako spojena byla Marie Panna s Ježíšem zde na zemi vživotě jeho
ponížení, tak spojena jest i-na nebi v jeho oslavení. Brzy po nanebevstoupení
svém Kristus povolal iMatičku svou k sobě, aby odměnil ji za oběti její na zemi;
nyní bere podíl na jeho slávě a na všem, co on ke spáse lidstva činí ve své
všemohoucnosti. I v nebi jsou Syn a Matka spojeni co nejúžeji a vděčný Syn cti
a miluje tam Matku svou právě tak jako ji ctil a miloval na zemi. Proto také
my věřící křesťané na zemi ustavičně uctíváme pospolu nejsv. Srdce Páně a Matky
jeho Marie, připomínáme si vděčně utrpení Páně a bolesti Marie Matky, slavíme
nanebevstoupení Ježíšovo i nanebevzetí Mariino. Jména Ježiš a Maria jsou ustavičně
spojena v srdcích a písních i modlitbách věřících na zemi. Ve chrámech a, na
oltářích jsou přesvatá jména tato vždy na blízku, a když jim zbožnou památku
zasvětime, když je vzýváme plni důvěry a lásky, tu jsou všude nerozlučná tato
„jména Ježíš a Maria důvěrou, nadějí a radostí zbožného křesťana v životě jeho
na zemi; když dítě ponejprv otvírá ústa svá, učí je matka vyslovovati nejsvětější
jméno Ježíš a přesvaté jméno Maria; když temná noc utrpení duši obklopí, tu
jsou sladká jména Ježíš a Maria jako zářící hvězdy před očima ducha; když

umírající křesťan s timto světem se loučí, jsou to zase nejsladší jména Ježíš
aMaria, která naposled z jeho úst slyšeti jest a jež nejdříve při vstoupení do
věčnosti vyslovuje.

9*



Vznešenost mateřství blah. Panny Marie bylo také základem jejich pře
velikych ctnosti, jimiž se skvěla před Pánem ájimiž krásným nám září příkladem.
Podle zákonu přírody podobá se syn matce, ale u Marie Panny jinak tomu. ()na
přijala podobnost ctností Syna sveho už předem, nežli již byla počala, & proto
ze všech lidí Kristu Pánu nejpodobnější se stala.

Představme si jen převeliké & vznešené její ctnosti & vlastnosti.
1. Její neposkvrněné početí. Ode všeho hříchu i od prvotního

byla ochráněna & také všech zhoubny'ch následků hříchu prosta. Tato jediná
přednost osvobozuje Márii od zákonu, od poskvrny & trestu hříchu, před níž my
ostatní smrtelnící všichni zrození by'váme; ona povznáší ji nade všecky svaté,
nad nebesa i země a činí ji Královnou všech v čistotě & neposkvrněnosti.
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2. Její ustavičně a čisté panenství. Ejhle, kterakse připříchodu
anděla třese, kterak se táže, zdali se státi má Matkou Boží, podržíc panenství?
Byla by jistě odmítla státi se Matkou Kristovou, kdyby přestati musila býti Pannou.
Pannou byla před porodem, Pannou zůstala až do smrti své.

3. Její hluboká pokora. Tato okolnost to byla, která podle slov
jistého Otce církevního jí získala mateřství božské. »Ejhle, já jsem dívka Páně,<
odpověděla andělovi. A u Alžběty zazpívala: »A zplesal duch můj v Bohu, S'pasiteli
mém, že shlédl na ponížení děvky své. Lačné »nakrmil dobrými věcmi a bohaté
pustil prázdnéx (Luk. l, 48). '

4. Její dokonalá láska. Hned se vypravuje k tetě Alžbětě, aby jí
zvěstovala, co se s ní stalo. Láska ji pudí ujmouti se chudých snoubenců “vKáni
Galilejské, láska ji sílí, že hrdinnou zůstává i v hrozných bolestech jak svých tak
i svého Syna, a že pod křížem neklesá, nýbrž jak Písmo sv. výslovně praví, »pod
křížem stojí.< Z lásky této prokazuje apoštolům očekávajícím íve večeřadle
jerusalemském seslání Ducha sv., velikou službu,-že se za ně s nimi modlí a tak
svou mocnou přímluvou urychluje seslání Ducha sv. a stává se proto nové církvi
drahou a milou. (Dle sv. Ambrože)

Ejhle, jak veliká jest vznešenost Marie Panny jako Matky Boží a jak
překrásné a bohumilé jsou její vlastnosti a ctnosti! Nezasluhuje tedy Maria Panna
proto naší úcty, našeho obdivu, našeho následování? Avšak Maria Panna jest nám
ještě něco více. Jest Matkou Boží, ale také Matkou naší, a to z vůle Kristovy,
neboť od něho nám je za Matku dána.

Na kříži pní Spasitel náš; vše už pro nás vydal, zbývá nežli smrt ještě.
A tu by nám rád ještě zanechal památku drahou a milou. A co má nám dáti?
Má ještě Matičku svou Stojící pod křížem. Ejhle, tu dává nám za Matku & tak
korunu staví _všem'ostatním darům, neboť dává nám, co měl nejdražšího. Aby
nebylo pochybnosti. užívá slov jasných & přesných: »Hle, matka tvála volá.
k Janovi, v němž myslil nás všecky. Při poslední večeři řekl Pán nad chlebem:
»Toto je tělo mě<, & hned chléb stal se tělem Páně. Nyní praví: »Ejhle, matka
tváa, & Maria stává se ihned Matkou naší. Ježíš miloval nás všecky na kříži
nejvíce, neboť tu nejvíce za nás trpěl. A proto užívá apoštola, kterého ze všech
nejvíCe miloval, aby odevzdal mu dar pro nás všecky, Matku svou, který také
ve jménu nás dar tento přijímá. Maria Matka naše — pochopuješ, milý křesťane,
co to znamená? Matka — co vše se kryje, co vše se tají v tomto jednom slově!
Láska stupně nejvyššího, obětavost největší, shovívavost bezpřikladná, soucit nej—
upřímnější, srdce, které vždy miluje, ikdyž nevděku zakouší. Co vše zmůže matka
pozemská! A co teprve tedy Matka nebeská: jejíž láska očištěna jest láskou
k Bohu největší, jejíž láska k nám výrazem jest lásky k Synu Ježíši, jejíž láska
nás miluje pro Ježíše! V srdci svém mateřském spojuje Maria lásku k nám
s láskou k Synu svému. a z lásky této vede nás k němu, aby se neodcizily duše
naše Bohu, kterému náleží. Proto vyprošuje nám potřebných milostí k životu
duchovnímu, bohulibému. ažijeme-li v milosti, jí to děkovati máme, neboť MatkOu
nadpřirozenou jest ona duše naší. 0 kolik proseb tedy vysílá se k ní od stupňův
oltářův a kolik dikůčiněni se jí vzdává! Vždyť nebylo slýcháno, že by vřelou
prosbu oslyšela. A jak mocná jest ochrana její! Vždyť je to ochrana mocné &

.vznešené Královny. jejíž slovo „u Krále nebeského všecko zmůže. Ona jest jako
šik vojensky spořádaný. (Píseň Sal. 6, 3.) ()na ocnraňuje své věrné dítky od všeho
neštěstí a jest jím jistou zárukou, že k vyvoleným připočteny budou. Tak věří,
tak učí zbožní učitelé církevní ujišťujíce nás, že věrný sluha Mariin nezahyne.

Je—livšak Marie Panna naší Matkou a my jejími věrnými dítkami býti
chceme, čím jsme tedy jí povinni? Povinni jsme jí lásku. Láska lásku plOdí
v srdci šlechetném, Marie Matka miluje nás z celého srdce, jí nechť po Bohu
největší patří naše láska. Milujeme matku pozemskou, () čím více milovati máme
Matku nebeskou! '
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Povinni jsme jí důvěru. Proto byla dána Marii vznešená důstojnost Matky“
Boží, proto ji svěřena moc v nebi i na zemi, aby naše důvěra v ní byla bez.
“mezi a aby nám vždy potřebnou pomoc přinésti mohla.

Povinni jsme jí následovati. Ona sama očekává tento důkaz lásky naší.
k nám. Máme my dítky podobny by'ti jí, Matce, jak ona podobna byla Kristu.
Ctností její pozorujme, dle nich se říďme a zajisté také budeme služebníky
Kristovymi, jak ona byla první a nejdokonalejší služebníci svého božského Syna.
Ještě s větsím právem může Matka Páně k nám volatí jako apoštol Pavel:
»Následovníci mojí buďte, jakož já následovníci Kristovou jsem.a Pomněme, že
jsme synové a dcery Panny nejčistší; snažme se tedy i my byti v duši čísty'mi!
Jsme synové a dcery Matky bolestné; buďme Kristu věrni až ke kříži, až do smrti!

Jsme povinni úctu její seč jsme rozšiřovati, ato horlivě a neunavně.
Vždyt láska nás pudí. Snažme se pobožnosti, které církev na uctění svaté Panny
zavedla, rádi a horlivě navštěvovati, slovem i příkladem jiné k tomu získati;
choďme & putujme rádi na místa Marii zvláště milá, poutní, kde ona obzvláště
se uctívá a také více darů rozdává; mějme radost, když můžeme chválu její
zpívati, na její svátky připravujme se rozjímáním & kajícnosti, svaty'mi svátostmi;
žijme, pracujme, radujme se a trpme s Marií, v životě s ni hledejme Krista a.
nalezneme ho ve smrti. Ruka Matky dovede nás k Synu.

V Marii vizme však také ještě nezměrnou lásku Srdce Páně k nám. Chtěl
bratrem naším bytí jak se strany Otce, Stvořitele našeho, tak se strany Matky.
Chtěl, abychom vše s ním společné měli, chtěl, aby jeho a naše Matka jakožto
stvořená bytost u něho byla přímluvkyní naší, naším útočištěm &naší prostředníci,
když bychom měli zastrašení byti nekonečnou velebností jeho božské přirozeností!

Nechť tedy slouží měsíc tento a pobožnosti májové ku cti a “slávě nej
světějšího Srdce Páně, které nám Marii, tak vznešenou a krásnou Matku dalo,
nechť slouží ke cti a chvále nebeské Královny, nechť slouží nám k radosti, potěše
a k naději, že jednou v nebesích nejen měsíc, ale ustavičně oslavovati budeme
Matku Páně. Dejž to Bůh! B. Bendl.'\—

Když smutná duše má. Denice. Zdrávas hvězdo!

Když smutná duše má
a v očích zřítí slze,
má mysl zalétá
tam vzhůru, ku obloze.

Tam letí modlitba
v sladičké písni zvuku.
neb vím, že Kristus Pán
mi podá svoji ruku.

Vykoupil láskou svět
na svatém dřevě kříže,
nuž proto k němu jen
jde duše v bolech blíže.

On zmírní duše žal
& slzy s tváří smyje,
kdo hlavu umdlenou
na eho srdci skryje.

Na nebi bělavém
dcnice hoří.
duše má v modlitbě
Bohu se koří.

Koří se Marii,
denici jasné,
u vínek uplétá
modlitby krásné.

Modlí se Otčenáš,
modlitbu Páně,
a Zdrávas Královno'
k nebeské Panně.

Vyslyší modlitbu
Pán Bůh můj jistě,
nebot jest Maria
mé útočiště.

VVV

Zdrávas hvězdo jasná,
růže vonná, krásná,
Zdrávas Paní naše,
volám v každém čase.

Zdrávas hvězdo čistá,
bráno k nebi jistá.
zdrávas Matko světa,
hlas můj k Tobě vzlétá.

Zdrávas hvězdo mořská,
něžná Máti božská,
Zdrávas čistý květe,
zní po celém světě.

Zdrávas, milá Máti,
k Tobě chcem se znáti,
sláva Tobě, Bohu,
zní to nad oblohu.

A. M. Kadlc'dkovd.
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Katolické missionářství.
(K slavnosti Nanebevstoupení Páně).

»Jdouce do veškerého světa. učte všecky národy—. (Mat. 28, H).)
:Jdouce po všem světě kažte evangelium všemu stvoření-. (Mat. 16,15.)

nebesích, poslední dal ještě apoštolům svým rozkazy. A mezi těmito
- také onen, aby po Všem světě hlásali evangelium jeho, blahou zvěst

o vykoupení a spasení lidstva. Nechtělť Kristus býti spasitelem snad
toliko jednoho národa, nýbrž všech, netoliko oněch lidí, kteří s ním

žili, nýbrž od počátku světa až na konec, a proto se učení jeho všem zvěstovati
musilo, a spasitelné prostředky lásky jeho a milosrdenství musily také všem po
dávány býti. Proto jedním z posledních přikázání Kristových na zemi jest po
vinnost, církve Kristovy všudy a vždycky učiti a hlásati sv. evangelium dle slov
jeho: »jdouce do veškerého světa učte všecky národya a zase: »jdouce po všem
světě kažte evangelium všemu stvoření.<<'Jest tedy svátek nanebevstoupení Páně
základem činnosti missionářské katolické církve. Missie jsou vykonáváním učitelského
úřadu, který Kristus slovy oněmi církvi byl uložil, jsou nositeli pravdy do krajin
bludů a proto jsou jednou ze základních povinností církve Páně. Neboť má—licírkev
vykonávati svůj kněžský & pastýřský úřad mezi lidmi, musí zajisté začiti s tím,
aby si přívrženců získala, což se děje učitelským jejím úřadem, který je proto nutným
podkladem úřadu kněžského a pastýřského-Kristus Pán to také zřejmě naznačil
v rozkazu svém, řka: »Jdouce do veškerého světa, učte všecky národy, křtíce je—
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého; učte je zachovávati všecko co jsem koli
přikázal váina (Mar. 28, 19.). Dle těchto slov měli apoštolé na základě víry udě
lovati sv. svátosti a tak stavěti budovu mravnosti v srdcích věřících. A Spasitel
nepravil slova ta jako radu evangelickou, nikoli, nýbrž jako přísný a přesný rozkaz.
V okamžiku přesvatém. když se loučil s tímto světem, svolal celou svou církev
— apoštolyiučedníky, asi 500 hlav počtem. aby jim z moci božské dal poslední
rozkazy. Proto pravil nejdříve: »Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi“
(Mark. 28, 18) a protož jdouce učte všecky národy.<< Plní tedy církev missionářskou
svou činností v první řadě povinnost dětinné poslušnosti k božskému svému za—
kladateli, spolu ale také vykonává úkol svůj. jehož nejsvětějším právem jest, vždy
& všudy pravdu hlásati & hájíti. Vždyť jest církev duchovním tělem Ježíše Krista,
jest jaksi druhým Kristem, který povždy až do skonání tohoto viditelného světa
musí plniti slovo své, které byl řekl: »Já jsem světlo, které na svět přišlo, aby
každý, kdo ve mne věří, netapal ve tmáchm A toto světlo Kristovo se musí nésti
všudy tam, kde temnosti pověry, nevěry pohanské panují. neboť jinak by církev
nebyla pravou nástupkyní božského Spasitele na světě aniž by byla pravou matkou
lidí všech. A Kristus Pán učil nás se modliti v »Otčenášie také tuto prosbu: »příjd'
království tvé; buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.<<Čím obsáhlejší bude toto
království, tím více zazáří také sláva Boží na zemi; tak tedy závisí sláva Boží
mezi lidmi na tom, zda-li a jak církev povinnost svou rozšiřovati království Boží
(víru Kristovu) na zemi plní čili nic. Pán Bůh ponechal Satanovi v boji o duše
lidské na zemi volné užívání jeho ďábelských zbraní, proto jest boj církve, který
vede se Satanem bojem posvátným, zde jedná se o čest a slávu vítězství věčného
krále a zakladatele církve. To poznával dobře veliký apoštol východních pohanů
sv. František Xaverský a proto také volá ve své modlitbě za obrácení pohanů
takto: »Víz, o Pane. kterak peklo tobě na pohanu dušemi těmito naplněno jest.“
Tobě na pohanu, jaká to slova! Mohl by ještě křesťan pochybovali, zda-li obrácení
světa a rozšíření sv. víry Páně náleží ku povinnostem církve jeho, a to k po
vinnostem nejdůležitějším a základním? Právo Boží na panství světa jest cílem
missií a proto je musíme míti. V evangeliu Kristově se vždy na to důraz klade,
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že rozkaz missijní nesměřuje jen k jednotlivým národům, nýbrž že se týká celé
země, všech národů u nichž zvěst Kristova evangelia se rozšiřovati má. '.l'ak čteme
v evangeliu sv. Marka, Lukáše i Jana, rovněž také v knize skutků apoštolských.

Dlouhý utekl čas od slov Kristových: »Jdouce do veškerého světa učte
všecky národya, dlouhý čas skoro 2000 let. Pohlížíme-li zpět na missionářskou
činnost církve naši v době té, s radostí spatřujeme, kterak po všecky doby dle
možnosti hlásáno bylo evangelium křesťanskými hlasateli po celém světě, vidíme
také, kterak krev jejich zúrodňovala půdu, na niž vykvétaly květy ctnosti kře
sťanských u nových křesťanů, tak že i tu vyplnila se slova Tertullianova: »Krev
mučedníků jest semenem nových křesťanův.& A přece i za našich dob jsou mnozí
ba bohužel přemnozí katolíci, kteří činnost miSSionářskou církve dostatečně neoceňují
&také dle sil nepodporují. “Bajsou i mnozí, kterým tato činnost není vhod, říkají,
že missionáři svým kázáním znepokojují pohanské národy, jelikož je trhají, roz
dvojuji; jiní zase myslí, že se perly sv. evangelia nemají házeti nečistým i ne
věřícím pohanům a dávají na jevo, že z evangelia nic jiného si nezapamatovali
než výrok Kristův: »Není dobře bráti chléb dětem a házeti ho štěňatům.<< Ovšem
řekl tak Kristus Pán k ženě kananejské, ale smysl slov těchto byl jiný; chtělt'
božský Spasitel naznačiti, že v první řadě do církve povolán byl národ vyvolený,
čímž ovšem nevylučoval národy jiné, ba naopak několikráte obrazně samým fa—
riseům připomínal, že se stali nehodnými milosti Boží a že předstiženi budou
národy pohanskými. Ovšem jest v obětech našich dosti bídy duševní, dosti lho
stejnosti náboženské, také dosti nevěry, novodobého pohanství a proto zajisté po—
vinností naši jest u nás víru zase obživiti a království Boží zase upevniti. Avšak
nemysleme. že tím povinnosti naši zcela zadost činíme. Avšak mezi předními
známkami církve jest i ta, že jest katolická— _ všeobecná. Nechce-li tedy církev
tento zářící drahokam s koruny své ztratíti, musí evangelium Kristovo národům
vsem zvěstovati. Či snad máme se nechati předstihovati jinými společnostmi ná
boženskými, které vším možným způsobem hledí mezi pohany půdy nabýti, a proto
nešetří obětí sebe větších? Církev plnila povinnost svou v dobách velice nepří
znivých, neměla by jí plniti v době naší, kdy dle úsudku všech missionářů jak
katolických tak nekatolických jest čas k míssionářstvi velice příhodný a slibuje
výsledky co nejlepší? Kterak to? Za doby naší jest skoro celá země prozkoumaná,
národové dříve neznámí jsou objeveni, země jejich jsou rozdělené, mnohé z nich
podléhají právomoci národů křesťanských, evropských. Prostředky dopravní jsou
daleko příznivější; národové a vlády evropské samy hledají spojení s národy po
hanskými. buď v ohledu obchodním, hospodárském nebo ivpolitickém. Vše to jest
velikou pomůckou missijní činnosti. které dříve postrádala. Ctěme jen popis námahy
plných cest sv. Pavla a porovnávejme je s cestami nynějšími, uvidíme ten ohromný
rozdíl. Sv. Pavel potřeboval k plavbě z Cesareje do Ríma v ustavičném utrpení
a nebezpečí života skoro 6 měsíců času, za dob našich není k tomu třeba ani
tolik týdnů, a to za velmi pohodlných podmínek.

Není to veliká výhoda oproti dobám dřívějším? A ještě jedna okolnost
jest příznivá. Vlády evropské vědouce dobře, že missionáři podporuji vzdělanost
evropskou a tedy tím i vliv vlád, berou missionáře pod svou ochianu tak že nejsou
nyní jako dříve vydáni na pospasy zlobě pohanů a proto s větší jistotou a bez—
pečností osobní mohou se oddávati svatému svému úkolu. /e by ovšem vlády
evropské také v ohledu duchovním missionáře katolické podporovaly jak by měly,
nechceme tímto říci. Vlády století 16. a 17. zejmena španělské & portugalské měly
více porozumění a vědomi o povinnosti národů evropských, () podpoře katolických
míssií v ohledu duchovním, než-li jejich nástupci z doby naší. Avšak i světská
kultura a osvěta pomáhá zde missijní činnosti církve. Neboť čím více osvěta zemí
našich vniká v země pohanské, tím více rozptyluje se tamější náboženská pověra,
která se udržeti nemůže. Lid však bez nějakého náboženství býti nemůže, i touží
po něčem lepším a proto sám přijímá nauku hlásanou horlivými missionáři. Záleží
na tom, kteří missionáři dříve přijdou a jak horlivě se díla toho ujímají. Veliké
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nebezpečí jest mohamedánství, které se pohanům zejména tím zamlouvá, že do
voluje mnohoženství, a proto také mnohých nabývá přívrženců. Mimo to jest každý
mohamedán již missionářem svého vyznání a to bezohledným a vytrvalým Jsou
celá území, zejména v Africe. kde mezi pohany se mohamedánství velice ujalo,
tím ovšem jest katolickému missionáři úkol jeho velice ztížen. Mimo to škodí
našim missiím také lhostejnost náboženská, kterou s sebou přinášejí z Evropy vy
stěhovalci do krajin oněch; zejména zhoubné působí špatný příklad vojska a vládních
osob, které propadly náboženské lhostejnosti. tuto na odiv staví a tím také obrá
cence kazí. Sám evangelický pastor Dr. Jul-ius Richter píše o nich takto: Tak také
křesťané. ovšem jen podle jména zapírají své křesťanství slovem i skutkem a činí
jméno křesťanské smrdutým před tváři pohanůa Tak tedy jak lehčí, snadnější
příležitost k missionářství za dob našich, tak i a to obzvláště veliké nebezpečí,
aby se neujali bludaři půdy, nutí církev naši k usilovnější práci v missiích po
hanských, ale také zavazuje věřící katolíky k vydatnější jejich podpoře. Dobře
poznal zemřelý sv. Otec Lev XIII. poměry nynější doby. Pr to ve svém listě
»Svatá Boží obec<<důtklivě vyzýval katolíky, aby všecky síly napjali k rozšiřování
sv. víry mezi pohany. A nynější sv. Otec Pius X. učinil taktéž listem svým z roku
1904. Naši biskupové napominají rovněž k podpoře missií a činí seč jsou sami.
Avšak podpora věřících křesťanů zůstává za povinností daleko. Není posud dosta
tečného pro věc tu porozumění. A přece, neuchopi—li se církev za dob našich
všemi silami práce tě, bude zatlačena a to zase na dobu nedozírnou. Je tedy
volání a prosba »ustrňte se nad tolika miliony pohanských dětí, které ročně beze
křtu sv. umírají a pomáhejte jim do nebe podporou sv. missií mezi pohany,
prosba tato jest zajisté oprávněná a potřebná.

Podpora tato je dvojí: duchovní a hmotná. Duchovní záleží v modlitbě.
Ke všemu je zapotřebí pomoci a milosti Boží, tak i k missionářství, aby se potkalo
se zdarem. Proto modleme se za rozšíření sv. víry, modleme se za missionáře,
aby horlivě pracovali, nadšeni jsouce duchem svatým a hotovi položiti i život
pro Krista.

Modleme se aby práci jejich provázel Hospodin svým sv. požehnáním.
Neboť nebude-li Hospodin stavěti domu, marně pracují, kteří staví jej.< Modleme
se, aby Kristus ráčil i ty k sobě povolati a to skrze sluhy své missionáře, kteří
sedí v temnosti pohanské pověry, o něm nic nevědí, tu jeho velkou lásku a obět
neznají, o své důstojnosti lidské, jakožto dítky Boží ponětí nemají; aby ráčil srdce
jejich milostí svou pohnouti, by rádi slova missionářů slyšeli, a také v srdci za
chovávali a. tak aby obrácení jsouce a to upřímně a cele, rozmnožovali slávu
Boží na zemi a přispívali k rozšíření království Božího. Modleme se, aby nej
světější Srdce Páně ode všech poznáno bylo, aby tu obět nejsv. mše sv. po všem
světě se Bohu přinášela a Kristus v Nejsv. Svátosti všudy nalezal ty, kteří se mu
klání a u něho radost svou a potěšení nalezají. Modleme se a prosme Nejsvětější
Pannu Marii za přímluvu k dílu tak krásnému a Synu Jejímu tak drahému a ku
spáse nesčíslných duší tak potřebnému. Modleme se k sv. missionářům svatému
Augustýnovi, Bonifácovi, Vojtěchovi, Cyrillu a Methodovi, Františku Xaverskému
a těm, kteří v missiích smrt mučednickou podstoupili, aby svou mocnou přímlnvou
vymohli udržení & rozkvět díla na němž sami tak horlivě pracovali.

Modlitbou však spojme i pomoc hmotnou. Vše, co církev na světě koná,
potřebuje také světských prostředků a tak je to i v missionářství. Předně jest
potřebí veliký počet missionářů, nebot“ území missijní jest ohromné. Missionáři se
však musejí vzdělávati. k tomu je třeba domů missijních a jejich udržování.
Missionář musí býti vyzbrojen všemi možnými věcmi, vždyt není toliko tam hla
satelem nauky Kristovy, nýbrž musí býti otcem, pomocníkem lidu i v potřebách
tělesných. Proto musí se vyznatii v lékařství míti s sebou lékárnu, musí se starati
o stavbu kostelů, škol, nemocnicí, musí i hmotně podporovati ohrácence než—lise
sami uchytí, musí býti zkrátka lidu vším & ve všem; prvním dobrodincem netoliko
v ohledu duchovním, nýbrž i hmotném k tomu jest ovšem potřebí velikých pro
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středků peněžných, proto vydatná podpora věřících je nutná. Proto kéž není ani
jednoho horlivého katolíka. který by ročně nějaký dárek dle možnosti nedal na
katolické missie v zemích pohanských. Ukládáť si tak ponenáhlu kapitál v nebesích,
a smí očekávali odměnu hojnou. Vždyť sám Spasitel ujistil odplatou velikou ty,
kteří jej »lačného nasytili, žíznivého napoj'ili, nahého přioděli, v žaláři navštívili.<<
A na koho se lépe hodí slova la než-li na ubohé pohany, kteří jsou lačni a žíznivi
po slovu Božím, nazí, nemajíce roucha milosti, kteří sedí v žaláři temnot nevěry?
Jsouť oni zajisté nejubožejší z ubohých & přece i oni jsou tvorové Boží, vykoupení
předrahou krví božského Beránka & povoláni do království Božího. Kdo jim tedy
k tomu dopomáhá, kdo zprostředkuje jím zásluhy vykupitelské smrti Kristovy,
kdo přivede .je zase do domu otcovského, ten netoliko jim prokazuje dobrodiní
největší, nýbrž získává si velikou zásluhu i u Boha samého, nebot rozšiřuje krá
lovství jeho na zemi, rozmnožuje svaté v nebesích. ničí moc ďáblovu a zjednává
Bohu povinnou čest a chválu tam, kde mu posud byla odpirána.

A každému takovému zajisté zůstává zárukou přislíbení téhož božského
Spasitele, který pravil, že řekne při soudu věčném oněm milosrdným: »Pojďte,
požehnání otce mého a vládněte královstvím, které připraveno jest vám od počátku.“
Ejhle, zav malý dar, za malou námahu, velikou dá dobrotivý Kristus odměnu!

Rádky tyto mají za úkol nadchnouti milé čtenáře »Školy B. s. P.“ pro
toto veliké a záslužné dílo církve svaté pro sv. missie mezi pohany. Nevyžaduje
se mnoho. Cenná modlitba ——třeba jen »Otčenáša a »Zdrávas Maria: s prosbami
»O Bože, smiluj se nad ubohými pohány'c a nějaký dar, almužna dle možnosti,
— kdo více má, ať více dá, kdo méně, ať méně, ale každý ať dá rád a ze srdce
upřímného. Tak mnohdy promrhá se lecjaký peníz a člověk z toho nemá nic;
ejhle, zde uložme co nám zbývá a čeho postrádati můžeme, a hojně za to vy
rostou nám úroky. Každý haléř je dobrý a »groš vdovina z Písma svatého bývá
nejpožehnanější. Tím zajisté zalíbíme se Nejsv. Srdci Páně, neboť přispějeme
k tomu, aby poznáváno & velebeno bylo od národů posud je neznajících a tak
stalo se útočištěm duší nově obrácených a obrozených. Čím více se ve starých
zemích našich rozmáhá nevěra & lhostejnost, a Kristus ztrácí mnoho duší, nechť
v jiných dílech světa vzmáhá se víra a rozkvétá nový život podle víry a Kristus
král získává stejný počet nových a poslušných poddaných. K tomu pracují ka—
tolické missie, které proto štědrosti horlivých čtenářů co nejsnažnčji doporučujeme.
Zdař Bůh!

Marie Kadlddkovd :

Večerní „Ave“.

Proč ty naše milé zvony ó Marin, drahá Máti.
zní tak hlasem velebným, Tebe vroucně miluji,
proč ty jejich tiché tóny dej se ke mně povždy znáti,
znějí šerem večerním? já Tvou býti slibují.

Matce Boží vyzvánějí Veď mne cestou v smutném žití,

Ave, Ave Maria, budiž mojí Královnou.
hlasy zvonů v dálce znějí, by má duše mohla jíti
v zapít—eníoko plá. jednou v říš tam nadhvězdnou.



_]gndt Zha'nél :

Pokoj svůj dávám vám!
\\.l/ (Svatodušní rozjímání .)

. „Y:/!)
asto nepovšimneme si důle

„, | žitosti věcí, na než jsme
" navyklí; jsou nám tak oby

čejny, že s námi takřka
_— srostly.Málokdoznáspováží,

jaké vzácné dobro je mír; teprve když
hrozí vážné nebezpečí, že promění se
mír ve válku, všímáme si, vážíme si, a
všemi silami se všichni, na nichž záleží,
příčiňují, by mír byl říší i národům za
chován. Rozpomeňme se jen, jaká hrozila
nebezpečenství rodinám, obcím, jedno—
tlivcům, když nedávno byl ohrožen mír
naší říše, když se vše již již schylovalo
ku vražedné válce se Srbskem! A čím
je mír státu, čím zemi, čím obcím, tím
je i jednomu každému jednotlivci; je
jedním z nejvzácnějších dober celého
našeho života časného i věčného.

O pokoji co do věcí věčných, mluvil
Ježíš Kristus k apoštolům v evangeliu,
které se nám předčítá na Boží Hod sva
todušní, řka: »Utěšitel pak, Duch svatý,
kteréhož pošle "Otecve jménu mém, tent
vás naučí všem věcem a připomene vám
všecko, cožkoliv budu mluvíti vám. Pokoj
zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám;
ne jako svět dává, já vám dáváme
Kristus Pán činí tu rozdíl mezi pokojem,
který svět dává a mezi pokojem, který
Bůh dává skrze Ducha svatého. Je tedy
jistě záslužno povšimnouti si blíže, čím
se tyto oba pokoje od sebe liší, jaké
mají vlastností, který z nich máme vy“
hledávatí, o který Boha, dárce všeho
dobra, ze všech sil prositi?

I. Pokoj, který svět dává.
Pokojem světa vyrozumíváme upo

kojení v požítcích pozemských; ale pokoj
tento dlouho netrvá, brzy nás opouští
a promění se v nepokoj. S počátku za-.
mlouvá se nám tento pokoj, je nám
nasycením, ale brzy nastávají změny,
pozorujeme, že nedostačují jediné tyto
pozemské požitky a že nám přece něco
chybí. Které jsou ty hlavní požitky, po
nichž lidé celým srdcem prahnou & jež
často považují za vrchol všeho štěstí
lidského? Hlavně je to: bohatství, bažení
po přednostech, láska k životu'

a)Touha po bohatství. Lidéříkají,
že za peníze lze si vše koupili, kdo prý
má peníze, tomu je k službám celý svět,
co si jen smyslí, může míti. Odtud lze
si vysvětliti tu zimniční & nikdy neustá
vající touhu všech, jen zbohatnouti a tím
upokojiti i nasytiti všechny své tužby.
Ale bohatství samo ještě nikoho neučinilo
úplně šťastným! Jen si povšimněme blíže
bohatých; buď bohatství zdědilipo předcích.
anebo si ho sami svými silami vydobyli.
Jaký je ten pokoj, který jím poskytuje
jejich jmění? V Americe vystavěl si
boháč, kterému říkali král cukru, protože
vyráběním cukru vyzískal miliony, palác
výlučně z cukru, vynášel totiž způsob,
že cukr zkamenatěl a že na něj nemělo
vlivu ani špatné počasí, ani déšť a vůbec
nic jiného. Ale tu přicházelo k jeho paláci
tolik lidí, hlavně černochů, kteří zdi pro
jejich sladkost buď jazykem lízali, anebo
ostrými nástroji něco vylomiti chtěli, že
nucen byl boháč postaviti ku svému
domu četnou a ostražitou stráž. Není-li
podobně nucen, každý boháč úzkostlivě
chrániti svůj majetek? Zloději & lupiči
všeho druhu vynasnažují se ze všech sil
a důvtipem, nad nímž rozum se zastavuje,
jen aby co nejvíce ukradli. Boháče ob
krádají domácí, pomůže-li někomu, často
klidí nevděk, proto často úplně zatvrzuje
srdce své a nikomu nic nedá.

V Novém Yonku našli ve čtvrti,
v níž výlučně přebývají miliardáři, po
licisté ležeti na ulici člověka, který již
skonával. Jen tolik mohl před svou smrtí
sdělíti, že seděl tam již úplných pět dní,
že šlo okolo něho tisíce lidí, ale nikdo
si ho nepovšiml, že uprostřed největšího
přebytku, který viděl na všech stranách,
hlady umírá. Snad boháč někomu půjčil
peníze; ale ošidil se. Kde jest jeho pokoj?
Snad onemocněl boháč! Stalo se již, že
nabízeli boháči mnoho peněz, často celé
miliony, lékaři, který by jim pomohl, —
ale vše nadarmo. Snad má boháč rodinu,
ale působí mu pramálo radosti. A tak
kdybychom sebe důkladněji zpytovali
život kteréhokoliv bohatce, přesvědčili
bychom se, že není vše zlato, co se
třpytí, že také boháči musejí se přesvěd



čovati o pravdě: není růže bez trní: ani
boháčnení úplně spokojen, ten pokoj, který
mu skýtá bohatství, nečiní ho šťastným.

b) Touha po přednostech. Snad
upokojí čest, snad vyznamenání, snad
přednosti? Mnohý si libuje, jest-li ho
lidé nakuřují kadidlem lichocení, když
dávají mu tituly, jichž nemá, když při
básňují mu ctnosti, jichž nenabyl. Mnohý
je šťasten, když může se vyhřívati v přízni
mocných světa tohoto. Tvé srdce tone
v moři blaženosti, když tě mnoho lidí
pozdravuje, když ucházejí se o tvou
přízeň, když tvá ctižádost jest uspokojena,
když po dlouholetém žebronění, poko
řování dosáhl jsi cíle svých tužeb. Jak
se vyvyšuješ, jak sebevědomě si vykra
čuješ, jak s hůry pohlížíš na všechen
ostatní svět, jak příliš okatě ukazuješ,
že jsi tolik povznešen, že tolik vynikáš!

Ale bydlí pokoj v srdci takového
člověka? Ctižádostivý stou pá až k závratné
výši, ale tam najednou brkne, a vše, co
tak pracně zbudoval, rozboři se jako
dům zbudovaný na písku anebo vystavený
z karet. Jak často osvědčuje se pravdivost
přísloví: pýcha předchází pád! Ci nepo
zoroval jsi nikdy, jak mnohý hrdopýšek,
který si vyšlapuje. jakoby mu aspoň
půl světa patřilo, udělal falešný krok,
snad přehlédl malý schodek, a leží jak
je dlouhý, v blátě silnice? Ano, kdyby
se upřímně přiznali lidé, toužící po před
nostech, byli by nuceni dáti pravdě svě
dectví, že za bílého dne se tak postraší.
jakoby v černé noci se probudili z ne
příjemného sua. Jejich plány se zhatí, '
potká je neštěstí & domnělý pokoj je
opouští. Ani ten, kdo žije v touze po vy
znamenáních a přednostech, nemá pokoje.

0) Láska k životu. Pohlížíme—li
na ten Boží svět, zvolejme se žalmistou:
»Jak velicíjsou skutkové tvoji Hospodine, ,
všecky věci učinil jsi s moudrostí, na—
plněna je země zbožím tvým.<< „alm
103, 24. Ano, všechen svět je naplněn
dary, kterými ho obdařil všemocný Bůh.
Láska k životu je každému vrozená, je ;
přirozeno, že těšíme se, že žijeme, a že ,
přičiňujeme se, bychom si život co nejdéle ?
zachovali, používáme všech prostředků, ;
prodloužiti své živobytí do nejzazších;
mezí vši možnosti. Kdož by se neradoval Í
ze života?Jak milýje pohled na dítko,které i
po dlouhém vězení. k němuž ho zima :

odsoudila, jakmile ozáři jarní paprsky
tuto zemi, jako divé letí ven, skáče jako
bujné kůzlátko, válí se radostí po zemi
a když pak roste, mohutní, vzkvétá, když
červenají se jeho tvářičky, rozšiřuje se
obzor jeho ducha. jakou radostí naplnění
jsou všichni, kteří si povšimli tohoto
malého stvoření! Ale komu je láska
k životu vším jeho štěstím, vším jeho
snažením, ó, jak brzy dočká se trpkého
sklamání! Najednou slyšíš: kdesi vypukla
nakažlivá nemoc, lidé po stech mrou;
zaduje prudký vítr, nakaziš si plíce;
stojíš ve velkém průvanu, nachladíš se;
příliš důvěřoval's své síle & uhnal si ten
onen neduh, tvůj přítel X. náhle stonal,
jel někam a na cestě ochuravěv, zemřel;
Vše upomíná na tu poslední hodinku,
každý úder hodin, každý pohyb kyvadla,
každý záchvěj tvého srdce, každé zblednutí
tvého obličeje, každý okamžik káže: přijde
doba, kdy zde nebudeš, kdy pozůstalí
budou o tobě mluviti, jako o něčem, co
kdysi bývalo. Nikdo se neubrání přesvěd—
čení o pravdivosti slov Jobových: »člověk,
krátký živ jsa čas, naplněn bývá mnohými
bidami. Vychází jako květ a bývá setřen,
utíkájako stín a nikdy nezůstvá v témže
stavu.a Job 14, 1—2.

Pokoj, který nám dává svět, po
nejvíce pozůstává v bohatství, v touze
po přednostech, v lásce k životu, což
vše sice uspokojí na chvíli, ale brzy
pozorujeme: toto není ten pravý pokoj,
toužíme po něčem jiném, toužíme po
pokoji, jak ho dává Ježíš Kristus!

II. Pokoj svůj dávám vám!
Pokoj, který nám dává Ježíš Kristus,

záleží hlavně v tom, máme-li pokoj se
sebou samými, s bližním a s Bohem.
Kdo takto zařídil svůj život, může býti
šťasten zde na světě i jednou na, věčnosti.

a) Pokoj se sebou samým.
V pravdě šťastným a spokojeným je,
kdo žije v pokoji se sebou samým, čili
kdo má čisté svědomí. Kdo poslouchá
hlasu svého svědomí a vykonává, k čemu
ho vybízí, varuje se všeho hříchu. Když
tě obžaluje svědomí, nemáš žádného
pokoje. Je hrozný pohled na člověka,
jemuž činí svědomí výčitky! Třese se
před každým šelestěním listu, stále se
ohlíží, zda ho někdo nepozoruje a ne—
stopuje. trhne sebou, potká-li někoho



ulekne se, slyší-li něčí hlas. Kdo nemá
čistého svědomí, nemá a nenajde pokoje,
žije stále ve strachu před vybásněným
a neviditelným nepřítelem.

Jen kdo má čisté svědomí, žije
v pokoji se sebou samým. Čisté svědomí
pak si uchováme když zijeme dle zá
kona Božího, zachovávajíce, co nám po
roučejí přikázání Boží a církevní.

se sebou samým is bližním. Kdo ztratil
tento mír hříchem, zná prostředek, jehož
jeSt mu použíti, aby očistil svědomí své.
Sám Ježiš, božský mistr, dal nám tu
útěchu, řka k apoštolům: »Pokoj vám!
Jako mne poslal Otec, ijá posílám vás!
Přijměte ducha svatého, kterým odpustíte
hříchy, odpouštějí se jim & kterýmž
zadržite, zadržány jsou. (Jan 20, 21—23 )
Blahodárný jest účinek, který způsobí
Duch svatý v duši hříšníkově, když vy
konal dobrou svatou pověď, jeho ne—
pokoj promění se ve zlatý mír; pokoj
vrací se v jeho doposud tolik zmítané
srdce a zavítá k němu onen pokoj,*
o němž praví Ježíš Kristus:
dávám váma.

b) Pokoj s bližním. »Bůhnení
milovník různic, ale pokojea. (I. ku Kor.
14,12). Mírumilovný člověk hledí ka—
ždému vyhověti, dle jeho přání se říditi,
se všech sil se snaží, bý nedal spolu
bližnímu žádné příčiny k nespokojenosti,
dá čest, komu čest patří, nikoho vyzývavě
neurazí. Bedlivě si všímá všech svých
náklonností, zpytuje často své svědomí,
zda nečiní mu nějakých výčitek, pak
vidí, má—liv oku svém mrvu nějakou
a nestará o bližního svého. Bedlivě si
vštěpuje v paměť, že se často modlívá
»Otčenáša,že je tedy Bůh otcem jeho, ale
také otcem jednokaždého spolubližního,
že jsme tedy před Bohem všichni úzce
spříznění. Všechna pýcha, všechno vy—
nášení se nad druhé je mu z duše protivno,
je ke každému úslužný a co ústa jeho
mluví, tím také srdce Oplývá.

Kdo má pokoj s bližním, přesvědčí
se, že »ovoce ducha jest: láska, pokoj,
radost, trpělivost, dobrotivost, dobro
činnost, tichost, věrnost, mírnost, zdrže—
livost &čistota. (K Gal. 5, 22, 22). Kdo
takto žije, je andělem pokoje pro svůj
dům, pro každého, kdo přijde s ním do
styku. Kdyby zavládl tento pokoj mezi

»Pokoj svůj

Kdo '
žije dle víry, žije v pokoji se svým Bohem, .

111-1

lidmi, byl bý Bůh pravým naším Otcem,
byli bychom všichni členové jedné rodiny,
tento svět stal bý se předsíní k nebi,
domem, v němž by obýval pokoj, o němž
pravil Ježíš: pokoj svůj dávám vám.
Kéž bychom se přičinili, by zavládl tento
pravý pokoj ve všem světě!

0) Pokoj s Bohem. V pokoji
s Bohem žije, kdo zachovává přikázání
Boží, kdo má živou víru v Boha. Jako
není možno bez víry se Bohu líbití, rovněž
není možno bez Boha a bez víry žíti
v pravém pokoji. Sluncem, podle něhož
se říditi má člověk, budiž vždy: Bůh!
V Bohu najdeme vše; v něm žijeme,
v něm se pohybujeme, vněm umíráme.
Kdo víru ztratí, ztrácí Boha, ztrácí pokoj
a upadá v nepokoj, který mnohdy bere
velmí smutný konec. Nevěra všude se
nyní rozšiřuje, všude se hlásá a dopo—
roučí. V Novém Yorku navštěvovali tři
12—131etí školáci italští často kinemato
grafická divadla; jich obrazotvornost
hořela, když viděli obrazy kanibalů (lido—
žroutů), jak zavraždili svou oběť ——
missionáře. Usmyslili si, že provedou
něco podobného a plán také hned usku
tečnili. Čekali na rohu jedné osamělé
ulice & vběhl jim do ruky malý hoch
Darebové se na něho vrhli za hrozného
křiku, udeřili jej tak prudce do hlavy,
že ubožák omdlel. Pak ho spoutali provazy
na rukou i nohou, sebrali dříví v hranici,
již zapálili a nahoru na ní položili chlapce.
Strašná bolest dodala nešťastníkovi síly,
počal sebou házeti a srdcelomně křičeti.
Křik uslyšelo několik žen v blízkém
kostele, které přišedše zaplašily vrahy.
Vyrvaly sice dítě-z plamenů, ale utrpělo
takové popáleniny, že do smrti zůstane
mrzáčkem. ['ouha po pokoji je každému
člověku urozena. Sliby, statky, dobrem,
jež mu svět poskytuje, nikdo neupokoji
této touhy, nebude míti pokoje, až od
počine srdce jeho v Pánu, v němž je
diném je naše spása. Svátosti, které
Ježiš založil, jsou lékem všech "ran, jimiž
svět a jeho přátelé nás zranili, jediná
víra vJežíše vesměs upokoji naše srdce,
milost Ježíšova naplní nás silou, snášeti
všechny obtíže tohoto slzavého údolí.
Kéž Duch svatý naplní srdce nás všech
pokojem, kterého svět dáti nemůže, po
kojem Pána našeho, Ježíše Krista, jemuž
budiž čest a sláva na věky věkův.

W
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Blahoslavený Jan Sarkander.
Dle života Matěje Procházky podává, Jan Taglíaferro.

12. Třetí výslech Janův a první
muka ohňová.

Druhého dne, 15. února, sešli se
v žaláři titíž komisaři a sluhové. Ale
městský soudce Scintilla nedostavil se
k vyšetřování, chtěje se vyhnouti ne
lidskému počínání komisařů. Bojice se
pak (ovšem bez příčiny), aby snad někdo
z katolíků nepodal Sarkandrovi v jídle
neb v nápoji jedu, aneb snad kouzly
jej bolestí nechránil. nařídili komisaři
žalářníkovi. aby všemožně nad vězněm
bděl, 'a pak odešli.

Zatím bylo třeba odbojným stavům
zbraně se chopiti, dílem aby se bránili
proti Polákům a Kozákům vpadnuvším
na Moravu, dílem, aby Bedřichovi »Zim
nímu králi—xdo Slezska se ubírajícímu
bezpečnější průvod zjednali. I v Olomouci
shromážděno k tomu cíli několik zá
stupů ozbrojených sedláků, jimž za
velitele dán Bitovský; pročež nemohl
tentokrát předsedati komisí proti Sar
kandrovi. .leho místo zaujal muž téhož
ducha, pan Ctibor Zernovsky z Zeinova

Nový tento předseda soudu odebial
se s dřívějšími komisaři Benešem Praž
mou, Vilémem Ullersdorfem &šlechticem

Petrem Koprickym dne 17. unora do ; volal na kamna
;-a zkus na něm svého umění;

žaláře akázal předvésti ctihodného kněze,
jejž takto oslovil: »Známof, že s pánem
svým Lobkovicem jsi vyzvědač a zrádce
vlasti; a že to přece pánům stavům
žemským do očí zapiráš, zakusil jsi po—
někud, co takoví zlochové vším právem
zasluhují. Celá podstata věci pak o to
se točí, že ještě více a trpčejšich muk
zakusíš, potrváš—li ve své tvrdošíjnosti
& lživosti;

(C. d.)

proto cokoliv jsem už dříve o své cestě
do Polska a svém tamějším zaměstnání
pověděl, tuto opakuji. Totiž nejprve do
Časlochova jsem zaputoval, bych tam
svou pobožnost vykonal. Uslyšev pak
na zpáteční cestě, že faru mou v Holešově
zatím nekatolický duchovník zaujal, vrátil
jsem se z Rybníka do Krakova. _Nebyl
jsem v Polsku'pro nějaké pořízení, mi
od pana Lobkovice svěřené, neboť jsem
nikdy s ním při poradě nebo prosbě
o ničem nemluvil, leč o věcech církevních
a duchovních. Avšak on si toho ani ne
žádal, aniž bych já se byl opovážil bez
vědomí a bez dovolení svých předsta—

, vených do takových věcí se míchati.

& protož věz napřed, že tebe :
nikterak šetřiti nebudeme a tudíž, abys ;
tomu ušel, raději dobrovolně vyznej, nač
tebe se vyptáváme a co tobě se vytýká.
Neboť domnívám se, že jsi v těchto dnech
sobě umyslil a na lepší cestu uhodil. Pro—
tož pověz: co jsi činil v Polsku ? a zdali
jsi tam pro přivolání Kozáků do vlasti
od pána svého Lobkovice poslán by1?<

Sarkander s obvyklou úctou a skrom
nosti odpověděl: »Pánově moji, vím
chvála Bohu! předobře, co jest pravda
a co lež před Bohem i před lidmi, a

Vždyť vědí urození pánové předobře,
že pro pořízení takových & podobných
světských věcí vyskytá se ve vlasti dosti
velmožů a velezpůsobilýeh pánů, takže
není třeba aniž slušno, aby k tomu se
obral chudý soukromý kněz, který nezná
zvyků a způsobů dvorů a ve věcech
vojenských docela nezběhlý jest. Nechť
tedy pánové z toho sami posoudí, jak
nevinně a násilně v takové podezření
uveden jsem. <<

Důkladná tato odpověď neobměkčila
pranic pana Žernovského; jako vzteklý

»Chop se toho zrádce
marnot

s ním hráti a jeho lžem naslouchatim

Že mučením takovým toliko zášť
protestantská na Sarkandiovi se chtěla
ochladiti, vysvítá patrnězv ýčitky,kterouž
Sarkandrovi hned po sIOvech Žernov
ského činil šlechtic Petr Kopřický, jenz
byl statkář-em blíže Holešova a farníkem
Sarkandrovým. Jeho matka byla horlivá
protestantka a v zášti proti víře katolické
vychovala i syna svého Petra. Když
umřela, byl farní chrám v držení prote

=stantů, a jejich duchovník poehoval ji
v holešovském farním chrámě. Když však
rok před příchodem Sarkandrovým na
faru holešovskou kostel ten byl prote
stantům od Jesuitů pomocí pana Lob
kovice odňat a katolíkům navrácen, byly
i pozůstatky její, jako horlivě nekatolický,
z posvátného místa vyklizeny a v zahradě
jí patřící pohřbeny. Odtud ta nenávist
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Sýna proti katolíkům a jejich duchovním.
Proto také při tomto výslechu vytýkal
to Sarkandrovi, a třebas věděl, že toho
nikoliv Sarkander, nýbrž jeho před
chůdcové Jesuité učinili, přece z toho
jen Sarkandra vinil, řka: »Tak tomu
jest, vznešení pánové, tento pop jest
ničema a buřič, jenž ani mrtvým nedá
pokoje. Pověz, proč jsi mou zemřelou
matku, v holešovském chrámě pocho
vanou, dal vykopati, Výnésti a v zahradě
zahrabati? A kdo jest příčina násilí toho,
jímž luteráni přinucováni podle způsobu
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proti Sarkandrovi zuřili, přičitajíce níu
ztrátu tolikera přívrženců nekatolických
sekt. Spolu viděti, že jako vždy, tak
i tenkráte protestanti, ač na přemnohé
sektý rozpadli, přece kdýkoli se jednalo
o nepřátelství proti katolíkům, svorně
si podávali ruce ku společnému jednání.
Dále též viděti, že přezdívky, pop, pape
ženec a jiné, jimiž se až podnes kato
líkům a jejich duchovním spílá, už tehdáž
u protestantů běžné býlý.

Trpělivý sluha Páně s okem bo
lestným pohlédnul na zuřivce řka: »Nej—

mučení blah. Jana Sarkandra.
(Occlorytina dle obrazu v refektáři semináře v Olomouci.)

papeženců (katolíků) se zpovídati, pod | milejší pane Petře! tý předobře víš a
jednou toliko způsobou přijímati, jímž : pamatuješ, že jsem já dne 6. května
se duchovní
sv. Anně, pak ze školy bratrské a obě
strany luteránův a bratrů z celého Hole
šova odkliditi musilý? Kdo toho příčina,
že onen kostel odevzdán Jesuitům zde
vydržovaným &chráněným ? Kdo hlavním
jest toho původem, že přemnozí z hole
šovského a okolního lidu hrozbami, vě
zením, ztrátou statků, vyhnanstvím sti
háni aneb k papeženství donucování býli ?e:

Z těchto slov pana Kopřického jasně
vysvítá, že soudcové toliko pro víru

sluhové bratrů z kostela , roku 1616 do Holešova přišel, a že ne
jenom tvá matka, jak. jsi mi vytýkal,
už před mojim příchodem vykopána
& z kostela holešovského výnešena, ný
brž že i luteranští duchovníci z fary,
a Pikardité, které jsi též uvedl, jak vůbec
známo, ze školy a z Holešova už od
straněni býli. Jestliže pak mne tupíš
proto, že jsem vykonávaje apoštolský
úřad kazatele objasňoval a horlivě Vý
vracoval bludý, hříchý pak anepravosti
káral, jestliže pro takové věci mne tupíš,
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sám spáse duše svojí neprávě v cestě
stojíš. Ostatně jestliže já, svatých nauk
nejnehodnějši nástroj, vše cokoli nezdálo
se tužbám a snahám mým odpovídali,
jsem samému Otci světel, Bohu, na
modlitbách podle možné horlivosti od
poručíval: pověz, jakým já kdy slovem.
skutkem, jakou snahou neb radou jsem
tebe aneb všechny, jež tuto zastáváš,
urazil aneb pronásledoval? Mně aspoň
není nic takového povědomo. Za to však,
co Bohem daná a osvícená moc světská
k vlastní spáse a ku spasení svojich
činí, bude ona kdysi sama žádajícimu
toho soudci vydávati početu

Ještě nedomluvil Jan, už opět třetí,
totiž Pražma, na něho se-sápal, řka:
»Co? ty že ničeho nevíš o tom, co se
tobě zde vytýká? Ty že jsi pouhá nevina
a nevědomost? Lži těchto peruě zažiješ.
Pověz, arcilháři a zrádce: kde jsi nechal
štolbu Lobkovice? kam zavezl on skřinku
s penězi?<< Načež Sarkander pokorně
odvětil. že přišed k cestě, která ze silnice
královské přímo. do Častochova vede,
se štolbou dotčeným se rozloučil a jemu
za pohodlné vezeni díky vzdal, aniž ho
napotom byl zase viděl, aniž ví, kam
dále v Polsku jel a zdaliž kromě soudku
vína něco jiného s sebou vezl, zvláště
zdali ve skříni, na které seděli, peníze měl.

Sotva to řekl sluha Páně, kázali
komisaři jej svléci, na skřipec dáti a
roztáhnoutí a hořícími pochodněmi z obojí
strany páliti. Ukrutně mučení toto skoro
po dvě hodiny trvalo, an mezi tím
komisaři bez ustání dřívější otázky, zlo
řečení a rouhání opakovali. Sarkander
pak pamatoval na příklad Beránka Bo
žího, jenž k nejohavnějším přezdívkám
svých nepřátel mlčel a toliko jednou
řekl: Pak-li bych vám odpověděl, nepro
pustíte mne; a proto jen zřídka v muce
té osvědčoval svou nevinu a nevědomost,
toliko přesladká jména Ježíš, Maria a
Anna přečasto vzýval, by jimi sobě posi
lující pomoc Boží vymohl. Aniž ho naděje
zmýlila. Nebo mučitelé byli spíše unavení ;
nežli mučedník. Ustavičným vztekem a
křikem umdleni, nemohli už déle pro
kouř a zápach tam vydržeti. 'l'éž neustá
lými vřelými povzdechy trpitele k Bohu
přemožení a zahanbeni, kázali Sarkandra.
zase se skřipce sundati a odešli hrozivě

odtud. Jmenovitě předseda soudců Ctibor
Žernovský odcházeje strašnou hrozbu
vypustil řka: ».leštějinak naučíme tě mo
dliti se, neuslaneš-li nás za blázny míti“

13. Jan po druhé ohněm zkoušen,
chrání mlčenlivost zpovědnickou.

Bítovský hořel žádostí přítomen býti
tomuto soudu. Sám nemoha se dostaviti,
poslal k němu aspoň svého hofmistra.
Pomstou hárajíce a nemálo spití odebrali
se dne 18. února do žaláře dřívější ko
misaři Ctibor Zernovský, Beneš Pražma,
Hartman Buchheim, Vilém Ullersdorfer
a s nimi z městské rady Vit Oesterreicher,
Albrecht Muthal a Jiří Richter, a dali
uvésti před sebe ctihodného kněze Sar
kandra, jenž od včerejšího mučeni všechen
ztrýzněn a zemdlen byl. Ctibor Zernovský
pak zase- na začátku krotčeji se tázal:
»Zda-li-sobě už usmyslil dobrovolně vy
znáti pravdu? Co v Polsku dělal? Kde
štolba Lobkovicův dlí? Kam skřínku
s penězi zavezl? Jinak že by podle
rozkazu jim daného mnohem ostřeji
k němu přikročiti musili <<

Sarkander jako dříve na svou ne
povědomost. těchto věcí se odvolával.
Beneš Pražma pak obsypav jej hanami
chtěl od něho zvěděti. co o těch věcech
jemu ve svaté zpovědi zjevil pan Lobkovic,
řka: »Co ty že nevíš, jaké pikle se kuly?
Což tobě vše to ve zpovědi nezjevil Lob—
kovic? pročež vyjev a vyznej nám to,
síc jinak to z tebe plamennými a' jinými
podobnými mukami vynutime.<<

'l'ak mluvil k Janu Sarkandrovi
soudce, jako kdysi k Janu Nepomuckému
mluvil král Václav. Ale jako tehdáž Jan
Nepomucký raději nejukrutnějši smrt volil
podstoupiti, než-li ze zpovědi něco vy—
jeviti a tak pečet posvátné mlčelivosti
porušiti, nejinak i Jan Sarkander skálo
pevně se vzpíral proti takovým bezbožným
otázkám a podobnou jako Jan Nepomucký
dal odpověď nepřátelům, která věčnou
jemu zjednala korunu slávy. Nebo poznovu
osvědčiv svou nevinu a nepovědomost
s jasnou myslí řekl:

»Co pak svátostné zpovědi
se dotýče; buď si,že by mi něco
věrohodného v ní bylo svěřeno
bývalo, avšak o tom už ničeho

! nevím, aniž věděti chci, aniž se
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opovažuji nato si vzpomenouti, '
.aníž chci nato pamatovati, ato
prosvatosvatouanezrušítelnou
pečeť této Božské svátostí. A
protož kdybych i věděl, že mne
na tisíc kusů rozsekáte, že mne
železem, ohněm a všemi pomy
slitelny'mi mukami zničíte a
v popel obrátíte, přece bych
raději volil všecko to s Boží
milosti snášeti, než-li dostmálo
protitétosvátostiseprohřešitm =

= a na krk hodil & pochodněmi zapálil,
Slova tato zřejmě dosvědčují, že

Jan Sarkander bylmučedníkem pro víru
katolickou, jelikož nepřátelé čím dále
v mučení jeho pokračovali, tím zevrubněji
.a jasněji na jevo dávali, že pro jeho
horlivost a rozšiřování víry katolické proti
němu zuřili, až i na to se odvážili, že
od něho zrušení posvátné pečetí zpovědní
mlčelivostí žádali a přeukrutnym násilím
\'ymáhalí. Nebo sotva že ona slova mu—
čedník Páně vyřknul, s hanami a kletbami
proti němu se vztekali, zvláště Buchheim
na katana volal: »Chop se padoucha,
jenž se opovažuje nám se posmívati,
natáhni jej co nejsilněji, přilož pochodně,
pal a muč jej, co nejvíce můžeš.<< Katan
Vše co nejbedlívějí provedl; zatím zbožny'
kněz jako dříve žalmy přiměřené říkal
a přesladká jména Ježíš, Maria a Anna
ustavičně vzy'val.

Když pochodně a svíčky ku pálení
potřebované, krví mučedníka zalívané
hasly, posmívali se podnapilí soudcové
katovi, jakoby nerozuměl svému řemeslu.
Katan posměchem rozjitřeny tím více
zuřil proti mučedníku; nebot nové svíce,
sinolné i voskové, na obě strany přikládal:
brzy zase kolo skřipce silněji točil, až
ctihodného kněze tak roztáhl, že se z místa
pohnul kámen veliky, k němuž nohy
mučedníkovy přivázany byly. ] ukázaly
se svaly trpitele přetrženy a sesinaly,
údy vymknuté, obličej skroucen a se
šcreděn, kosti vytržené skřípaly, klouby
praskaly, hrdlo časty'm tažením napínané
rozezvučelo se v žalostny' zvuk; a při
tomto dlouhém, žalostném vzdychání vy
slovoval nejsvětější jména Ježíš a Maria.
.lako ohlas ozyval se z ulice žalostný
nářek věřících, kteří se sběhli k tomuto

--divadlu, a se strany krutých soudců
zaznívala divoká zlořečení.

Škola B. S. P. 1910.

. by

Když ani touto ukrutností žádného
vyjevení zpovědi Lobkovicovy ze Sar
kandra vynutiti nemohli, vymyslilí sobě
Žernovsky a Pražma jinou a mnohem
větší muku; velelit'katanovi, aby rozpustil
pryskyřici, smolu, síru, lůj a olej, a vtom
omočená a zapálená péra vrazil do těla
zločince; tak jistě prý na něm zpověď
Lobkovicovu vytáhnou. Kat bez odkladu
rozkaz vykonal. Kdyžsmíšeninu dohotovil,
kázali mu soudcové, aby to Janovi na
žaludek, na prsa, na boky, na ramena

při tom světle tím dříve tajnosti
nalezli. Tato ukrutná muka způsobila
jednak přitomny'm nesnesitelny' kouř a
zápach, jinak však rozmnožila bolesti
tichému trpíteli, mlčícímu k bezbožnym
otázkám. Stalo se tudíž, že krev na zem
tekla a oheň i ostatní roucho trpícího
kněze zasáhl, že všecek jeden plamen
se by'tí zdál. Maso Janovo bylo tak
spáleno, že zvláště v bocích, skrze kostí
jako skrze mříže, pálením začazcné útroby
se ukazovaly. Ačkoliv takto vnitřnosti těla
Sarkandrova na jevě byly a bezbožní vy
šetřovatelé opětně přiloženými pochod
němi na ztryzněném mučedníku tajnosti
srdce vyzvěděti usilovali, přece až ku
pečeti svátostné zpovědi neproniknuli.
Otevřeli sice prsa věrnému sluhoví Páně;
on však vyznal víru svou, ale zpověď
Lobkovicovu, jak sobě žádali, nevyzradil.

Zpřítomných diváků někteřítrpělivost
a stálost Sarkandrovu obdivovali a chvá—
lami vynášeli; soudcové však nemohouce
ani této chvály, ani jeho modlení &vzývání
svaty'ch jmen snésti, nemálo se durdili.
Obzvláště Buchheim proto rouhavymi
slovy se na mučedníka obořil.

Když po dlouhé chvíli poznali, že
mučedník Svou nepřemoženou trpělivostí
nad nimi vítězí, připisovali to jakémusi
tajnému umění tohoto kněze, i řekli:
»Jistě zrádce tento jest čaroděj a kouzelník.
Hej katane, takovému umění postav na
odpor umění protivné, odřezej mu nehty,
ostříhej mu' na hlavě vlasy přes kříž,
a i pod paždí a na jiných třebas nej
tajnějšich místech, pak to všecko spal
a popel podej v nápoji onomu čaroději.<<
Bezbožny'rozkaz kat věrně vyplnil a podal
Sarkandrovitakovy'nápoj. MužBoží vzyval
jméno Ježíš a připomenuv sobě hořky
kalich, jejž Pán a Spasitel náš na kříži

10
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píti musel, vypil vesele onen nápoj. Načež
dřívější muka s tužším roztažením údů
& pálením následovala; mučedník však
jako dříve vzýval bez ustání jména
Ježíš, Maria a Anna.

Tři hodin v trvalojiž ukrutně mučení.
Když Sarkandrova zbožnost, trpělivost
& nezvratná stálost nade vším trápením
zvítězila, soudcové unaveni a zároveň
zahanbeni zářicími ctnostmi mučedníka,
kázali katovi, aby jej od skřipce odvázal,

V

' mučedníkovi pak řekli, aby si věc lépe

V

rozmyslil do druhého dne. Pak odešli
s nevolí.

Jakmile zbožný trpitel od sloupu
odvázán byl, hned pro velikou bolest
a slabost klesl k zemi. I myslili strážníci,
že už mrtev jest; pročež po delší dobu
nedotknuvše se ho, nechali jej ležeti.
Když pak pozorovali, že ještě žije, zanesli
ho zase do žaláře, kde jej na slámu
položili a kněžským jeho rouehem přikryli.

V

O SVIT MI!

' PANILÁ HVĚZDO, DENNICE KRÁSNÁ,

USLYŠ má DUšE TESKLIVÝ HLAS;

PROVÁZEJ KROK MůJ ŽIVOTEM TRUDXÝM,

vař-v SRDCE MOJE v KAŽDIČKÝ ČAS.

ZÁŘÍCÍ HVĚZDO, MATIČKO SVATÁ,

v ŽIVOTĚ BLOUDÍM, voLA'M A LKA'M,

VÍM, ŽE JEN TY JSI ÚTĚCI—IAMOJE,

PROTO SVÉ BOLY TOBĚ ZNÁT DÁM.

MARIA PANNO. HVĚZDIČKO JASNÁ,

PODEJ m RUKU 0D NEBES BEAN,

U SYNA SVÉHO ZA me SE PŘIMLUV,
BYCH JEDNOU DOŠLA PŘED JEHO STAN.

ó svrř MI, IIVĚZDO, DENNICE KRÁSNÁ,

SVI'Í' MI NA CESTU v ŽIVOTĚ MÉM,

BYCH JEDNOU v NEBI S-TEBOU SE SEŠLA,

AŽ TĚLO PADNE VE CHLADNOU ZEM.

A. M. Kadldákovd..

\“ l/



Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

XIV. Svatyně Marie Panny u Efesu.
Na horách jižně Efesu v Malé Asii

naproti ostrovu Samos byla asi před
18 lety objevena stará svatyně Rodičky
Boží, Marie Panny. Je to malý domek
řečený. »panagia-kapulia t. j. »brána
naší milé Panía. Jak již jméno ukazuje,
považuje se domek ten za bývalé obydlí
Bohorodičky, která se svatým—apoštolem
Janem po na nebe vstoupení Páně se
na tyto osamělé, přívětivé hory uchýlila
a tam svůj život v rozjímání tajemství
utrpení svého Syna &lásky jeho božského
Srdce trávila.

Efesus, toto kdysi tak slavné světové
město na maloasijském pobřeží bylo od
nejstarších křesťanských časů místem,
kde nejsvětější Panně zvláštní úcta pro
kazována byla. 'l'am to bylo, kde roku
431 třetí všeobecný sněm církevní dů—
stojnost Marie, jakožto matky Boží, pro
hlásil za článek víry & protivný blud
Nestoria a jeho přivržencův odsoudil.
Avšak ještě dlouho před tímto slavným
rozhodnutím církevního sněmu byla Ro
dička Boží v Efesu ve velké vážnosti.
Neboťjak z listů a zpráv shromážděných
biskupů vysvítá, byl veliký stoliční chrám
starého biskupskěhoměsta zasvěcen Panně
Marii a právě v tomto Mariánském kostele
sněmovní zasedání biskupů se konala.
Ano, zbytky této starodávné svatyně byly

až do nejnovější doby cílem zbožných
poutí na počest Marie.

Jednu takovou pouť do Efesu roku
1872 vykonanou popisuje arcibiskup ze
Smyrny msgr. Spaceapietra:

Dne 2/1.. dubna r. 1872, píše, vy
konal jsem v průvodu asi 80 osob, které
nejrůznějším stavům náležely, pouť do
Efesu. Bylo našim úmyslem, ve smutném
postavení, v jakém se nyní církev svatá
ajejí nejvyšší hlava nalézajíl) přímluvu
Marie, jakožto pomocnice křesťanů, právě
na onom místě vyprositi, na kterém kdysi
její vznešená důstojnost jakožto matky
Boží za článek víry prohlášena byla.

Dříve bylo třeba dvou dní, aby se
člověk koňmo ze Smyrny dostal do Efesu.
Cesta vedla stromů a stínu prázdnou,
skoro pustou rovinou. Nyní jede se
rychlíkem půl druhé hodiny na místo,
kde stával Efesus. Pouť nebyla tedy
obtížná; mimo to bylo počasi překrásné;
na nebi nebylo mráčku, krásné jarní
slunce vycházelo záříc na východě a
veškerá “příroda jakoby byla vybízela,
klaněti se tomu, _jehož nádheru & ve
lebnost veškeré stvoření zvěstuje. Dráha
rovinu protíná, po obou stranách zvedá
se pohoří značné výšky. V polovici 12.
století táhli touto rovinou křižáci pod

1) Tehdy právě zrušen byl násilně papežský
stát a sv Otec Pius IX. stal se zajatcem vatikánkým.

10'



vedením Ludvika VII. a v Efesu slavili
svátky vánoční. Na blízku ukazuje se
místo, kde se ponejprv utkali se Saraceny
a je na útěk zahnali.

Po krátké jízdě přijeli jsme do
Ajasaluku. Je to stanice bývalého Efesu.
Ajasaluk, nyní chudobná. několika tu
reckými a řeckými rodinami obydlená
dědina, byl kdysi rozsáhlým mohame
dánským městem. Byl vystaven v 13.
století na zříceninách starého Efesu a
nesčetné trosky mešit, jejichž stavivo
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většinou ze zřícenin Efesu ještě starších 3
bylo vzato, poukazují dnes ještě na jeho
dřívější velikost. Na úpatí pahorku, je
hožto vrchol pokrývají zbytky středověkého
hradu, vypíná se stará, velká a nádherná
mešita. Byl prý to původně kostel sva
tému .lanu Křtiteli zasvěcený, avšak sloh
jeho prozrazuje, že Maurové & nikoli
křesťané jej vystavěli. Možná dost, že
byla mešita tato na místě, kde stávala
dříve basilika císařem Justinianem zbu
dovaná, a ze staviva této basiliky vy
stavěna. Nedalekoodtud na úpatí pahorku
je viděti zříceniny jiného kostela a to je
bezpochyby bývalý chrám" svatého Jana
Křtitele. Aspoň Rekové jsou toho náhledu
&vystavěli tam před několika roky malou
kapli.

Když jsme se ve zbořené mešitě
byli shromáždili, chystal jsem se sloužiti
tam mši svatou. Za tím účelem byl na
velkém mramorovém kameni zřízen jed
noduchý oltář pod jedním ze stojících
dosud zděných oblouků. Dříve však,
než-li jsem nejsvětější oběť započal,
pronesl jsem několik poučných slov ke :
zbožným poutníkům. Připomenul jsem
jim bývalou nádheru tohoto města, které
dvěma apoštolům mělo co děkovati, že
přijalo křesťanství, miláčkovi Páně sva
tému Janu a sv. Pavlu. Připomenul jsem
jim, že nescházelo mnoho, že by byl
svatý Pavel již tehdy zde utrpěl smrt
mučednickou, když rozčilený lid volaje:
»Velká jest Diana Efesanů!<< jeho smrt
žádal. Připomenul jsem jim dále, že
nejsvětější Panna delší čas se sv. Janem
v Efesu bydlela a že v tomto městě její
důstojnost jakožto matky Boží proti
bezbožnému Nestoriovi slavně prohlášena
byla. Poukázal jsem konečně na velký
počet mučedníků, kteří v Efesu svou krev
pro víru vylili. »A ejhle!<< zvolal jsem

na to, »co se z tohoto kdysi tak slavného
města stalo? Pohleďte kolem sebe a co
uvidíte? Zříceniny a trosky všude, a je—
diné jejich obyvatele: hady, žáby a je—
štěrky! A příčina této neobyčejné změny?
Patrně leží jedině ve smutném rozkolu,
který tyto nádherné kraje od středu
jednoty, od apoštolské stolice sv. Petra
v Rímě odtrhl. Zde se vyplnila slova
Páně: »Kdo nezůstane ve mně, bude
vyvržen jako vinná ratolest a uschnem
Potom připomenul jsem svým poslu
chačům vážná slova, která papež Mi—
kuláš V. r. 1451. napsal císaři východo—
římskému Konstantinu Palaeologovi, že
je to trest Boží, jestliže Bůh dopustil,
že Východ na tak svaté a učené muže
bohatý tak bídně & hluboko klesl a nej
neštastnější zemí se stal. Bylo to poslední
napomenutí; jenom dvě léta později vtáhl
sultán MahomedII .jako vítěz do Cařihradu.
»Nuže,<<doložiljsem »neděje se totéž nyní
i v Italii, kde stolec sv.Petra nepřáteli
je obklíčen a zlehčován? Nechci k vám
mluviti o bezbožné &potupné válce, která
proti náměstku Krista Pána, našemu spo
lečnému Otci se vede. My víme, že brány
pekelné nezvitězí a že proti moci Boží
nic nezmůže moc lidská. Avšak jak
mnoho pohoršení, jak mnoho neštěstí,
jak mnoho útrap a bolesti má proti
církvi boj ten v zápětí! Modleme se
tedy, aby tento čas zkoušky byl ukrácen.<<
Při mši sv. bylo s příkladnou zbožností
zpíváno »Magnificata, zatím co četné
drobné ptactvo, shromáždivší se na polo
zbořeném zdivu a sloupoví svým švito—
řením zpěv poutníků provázelo. Biskup
ským požehnáním slavnost skončila.

XV. Malí cídíči botů v Beirutu.

Jako v našich velkých městech, tak
mají i v Beirutu, obchodním to městě,
na Pobřeží Palestiny, nyní mohutně
vzrůstajícím, cídíči obuvi svůj vlastní
cech. Všude na rozích ulic a náměstí
vidíme je státi a kolemjdoucí prosebnýma
očima zváti, aby svou nohu na malou
bedničku položili a svou zaprášenou
nebo zamazanou obuv si dali vycíditi.
Jsou to většinou děti s blízkých hor,
v útlém věku 8—12 let, bledé, hubené
tváře, pravidelně ubozí, opuštění sirotci,
kteří nikoho nemají, kdo by se jich ujal.
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Tak vyrůstají bez Boha, náboženství a
bez všelikého vyučování.

A přece Otec nebeský na ně neza
pomněl. V náhradu za zemřelé rodiče.
poslal jim pomocníka a utěšitele v osobě
missionáře P. Michla z Tovaryšstva Ježí
šova. P. Michal je starostou mužské
kongregace v Beirutu, pravým otcem
chudých dělníků, pro které výhradně
žije. Jeho pozornému oku neušly ani
chudobní, malí cídiči bot. Seznav, že
duševně i tělesně hynou, jal se je shro
mažďovati kolem sebe, vjisté dní a hodiny
je svolávati a vyučovati. Kdykoli vidí
na ulici neznámou ještě tvářičku, při
stoupí k hošíku a vyptává se na jeho
poměry. Uzkostlivě dívá se hošík na
missionáře a políbí, mu ruku, všecek
žasna, že neznámý Frangi, t. j. Evropan,
tak přívětivě se k němu snižuje. S tře
soucím se hlasem odpovídá na jeho
otázky a přiznává se, že ani Salam, t. j.
Pozdravení andělské, ani Abana, t. j.—
Otčenáš, dosud nezná. Na otázku, zda
by chtěl v neděli k missionáři se do—
staviti, vděčně odpovídá: »O ano, velmi
rád, Otčeia Missionář poznamená si
jméno a malého tuláka propustí.

V určitý den a na ustanoveném
místě dostaví se pak. celý zástup & ro
zumí se, že všichni se svými nerozlu
čitelnými bedničkami a kartáči a postaví
se kol vlídného Adnay (otce) do kruhu.
Missionář požehná je a řečijednoduchou
a srozumitelnou jim udílí křesťanské
cvičení. A seménka pravdy nepřichází
obyčejně v mladých srdcích na zmar.
Všichni cítí se šťastnými, že už nejsou
tak sami & opuštění, že mají nyní, kdo
se jich ujímá a jim přeje. Všecko je
jim nové a jak vděčně pohlížejí na kněze,
když k nim ponejprv o krásných, utě
šených pravdách promlouvá!

Tak přicházejí na křesťanské cvičení
pravidelně každou neděli. Aby jim radost
udělal, pořídil missionář nedávno malou
loterii v jejich prospěch. Výhrami byli
malé, praktické dárky: vlněné košilky,
kalhoty a podobné. Než byl-li dárek malý,
byla radost nicméně veliká. P. Michal
má ještě všelicos na srdci, aby své malé
svěřence povznesl a hodně, křesťany
z nich učinil. Avšak ježto jest se mu
mimo to o 2000 dělníků starati, pokladna
jeho pro nový přírůstek jeho velké ro

diny již nestačí aje tedy odkázán na
pomoc a podporu katolických dobrodinců
ve své vlasti, v Evropě.

XVI. Krásná smrt malého Japonce.
7.listu jistého missionáře na jednom

z četných ostrovů japonských vyjímáme
následující dojemnou zprávu o událostí,
která by zvláště křesťanské mládeži po
vzbuzujícím příkladem býti mohla.

Mezi chlapci naší missijní školy,
vypravuje missionář, byl také malý Ja
ponec, kterého Bůh již v útlém mládí
k sobě povolal. Zemřel po čtyřdenní
zimnicí svatou smrti. Byl to tentýž hoch,
který se mne jednou tázal, nemohl-li by
státi se knězem. Po dvě léta súčastnil
se vyučování sv. náboženství a byl naším
nejlepším žákem. Na smrtelném lůžku
přijal křest sv. a na svou vlastní žádost
obdržel jméno sv. Františka Xaverského,
apoštola to japonského. Vůbec měl k to
muto světci zvláštní důvěru a ve své
těžké nemoci opakoval si opět a opět
slova Spasitelova: »Co plátno člověku,.

_kdyby získal celý svět, ale zkázu trpěl.
na své dušic, slova to, která sv. Ignác
kdysi tak často připomínal sv. Františku
Xaverskému a kterých náš malý nemocný
ve svém útlém mládí sotva asi náležitě
chápal. Hodinu před svou smrtí pomodlil
se svou večerní modlitbu, při čemž sotva
mohl své ruce ho ečkou se třesoucí sepjatí.
Zemřel pozdě v noci v mém náručí,
v domě svých rodičů, kam ho byli hned
v první den nemoci přenesli. Nebyl bych
nikdy myslil, že by mne mohla něčí
smrt tak dojati, jako smrt tohoto chlapce.

Následujícího dne z rána při ranní
mši svaté udal se smutný a přece krásný
výjev. Mluvil jsem ke shromážděným
dětem o smrti zesnulého a jeho svatém
životě. Sotva jsem jim oznámil, že Tati
basti — tak se jmenoval — zemřel,
daly se všechny do pláče. Když jeden
z chlapců onemocněl, prosil, aby byl
položen do postýlky zemřelého spolu
žáka. Pohřeb konali jsme v noci za svitu
měsíčního. Byl velmi krásný. Sestry
ozdobily rakev tak, jak u dětí bývá
zvykem, které zemřely brzy po křtu sv.
a na místě pro ně na hřbitově vyhra
zeném pochovali jsme i malého Tatibaski.
Naši hoši říkají, že mají nyní aspoň
někoho, koho by na hřbitově navště



vovali. Jednim slovem: smrt a pohřeb
malého Japonce učinily jak na jeho
spoludruhy tak irodiče hluboký dojem.

XVII.Odkud mají „ďáblové od západu“
svou chytrost a zručnost.

Jak známo, nazývají Číňané Evro
pany »ďábly od zapadne a člověk by
neinyslil, jak směšné bajky se po Číně
rozšiřují, aby lid proti Evropanům a
křesťanskému náboženství byl pepuzen.
Příklad toho druhu vypravuje missionář

V

A. M. Kadlddkovaí :

Západ.

Když slunce večer v západ spěje
& zvony tichým krajem zní,

má duše zbožný chorál pěje
& v srdci cit se rozteskní.

Ta nebesa tak leskuplna,
v nich zlato hvězd se ukrývá,
jež skrývá dosud mraků vlna,
tam oko mě se zadívá.

A západ zvolna dokrvácí
& zlatá červeň zliasíná,

jen v duši mou se bolest vrací

a srdce bolně vzpomíná.

Jak slunce večer v západ kráčí
a tma se krajem prostírá,
tak mizí _život v samém pláči,

s nímž život lidský umírá.

150

P. Brabandere. Pohané vědí, že katoličtí
kněží umírajícím udílí svátost posledního
pomazání. Na obřady této svátosti za—
věsila se ihned tato bajka. Tyto tajemné
obřady mají pry' účel, duši umírajícího
v okamžiku, když se světem se loučí,
zachytiti do lahvičky. Láhvička pošle se
pak do Evropy a tam se prodá za ně
kolik set tisíc korun. Má prý totiž pro
»ďábly od západu ohromnou cenu, neboť
za pomoci chycených dušiček zhotovují
pry své podivuhodné stroje, nástroje,
zbraně atd., které jim takovou převahu
nad ubohými Číňany zajištují!

V

Modlitba Páně,

Modlitba Páně, čarovnou mocí

do srdce vlévá hřejivý jas,
rozptýlí boly, ozáří duši,
vykouzlí v mysli tisíce krás!

Modlitba Páně, nebeské světlo,
nahradí srdci pozbytých vnad,
mění jak divcm na jaře slunce
pole, pláň holou, zahrady. sad.

Modlitba Páně, útěcha moje,
kterou se modlil Bůh dobrý sám,

leskem svým v srdci prozáří boly,
vede mu k cíli, kde lásky chrám.

Modlitba Páně čarovnou nocí,

do duše leje pokoj a klid,

když duše k spánku skloní svou hlavu,
naposled jdu se pomodlit!

VV
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P. V. Vir-sig :

Milostná novena.
(Část. další).

Tří prosebnícl.
Prosebník druhý. Kčastémusva

tému přijímání zve nás nejprve božský
Spasitel sám; pravilť k apoštolům:
»Vezměte a jezte; to čiňte na mou pa—
mátku;<< než nyní nepřestává božské
Srdce ze svatostánku volati: »Pojďte ke
mně všichni . .. pojďte, chodivejte často
k svatému příjímání.<

Hned po Kristu Pánu obrací se
k nám církev sv. s touže prosbou; jako
dobrá matka přeje nám všeho dobra,
a popřává nám, co nejlepšího má v po
kladnici.

Z Boha zrodila dítko své na křtu
svatém, k Pánu Bohu je vede, pro Boha
je vychovává, & — Bohem „samým živí
je na cestě k domovu. Církev sv. ví od
svého zakladatele, že dítko její nemá
nadpřirozeného života, nejí-li těla Krista
Pána a nepije li krve jeho. Proto při
pravuje dítkám svým denně božskou
hostinu a povzbuzuje je opět a opět,
aby přišly a hodovaly. Všechny zve:
»Každý křesťan všelikého stavu a stáří
měj volný přístup, a to tak, že nikdo
nesmí býti vyloučen, kdo ve stavu po
svěcující milosti přistupuje ke stolu Páně
s úmyslem pravým a zbožným.<( (Výnos
o častém sv. přijímání z 20. pros. r. 1905).

Ale již dříve zvala církev sv. veřejné
a často věřící ke stolu Páně. Za prvních
časů křesťanskýchnebylo třeba napomínati
a k sv. přijímání povzbuzovati. Denně
přistupovali první křesťané k nebeské
hostině. Později bohužel utuchla horlivost.
Zvláště palčivý byl spor o podmínky, za
kterých směl křesťan přijímati denně a
často. V 15. a 16. století bylo v některých
krajích neslýcháno, ano kacířské přistu—
povati ke stolu Páně týdně. Svatý Ignác
byl velikým horlitelěm častého týdenního
sv. přijímání. Za to stíhalo ho podezří
vání z kacířství. .listá »zbožnáa osoba
ve Vallisoletu veřejně děkovala Pánu
Bohu, že ve svém domě nemá žádného
»kacířea, nebot všichni služebníci chodí
vali toliko jednou do roka k sv. přijímání,
kdežto jesuité na missiích povzbuzovali
k týdennímu. '

Proto již na církevním sněmě Tri—
dentském (1546—63) ozvala se církev
svatá takto: »Sv. sněm napominá a zve,
prosí a zapřísáhá všechny a každého
křesťana zvláště pro nekonečné milo—
srdenství Boží, aby pamětlivi jsouce věčné
lásky Ježíše Krista, Pána svého, tak žili,
by hodně často mohli přijímati nebeský
chléb. (Sezení 13. c. 8.)

»Ano, sv. shromáždění přeje si, aby
všichni věřící, kteří přítomni jsou mši
sv., netoliko duchovně přijímali, nýbrž
také svátostně.<< (Sez. 22. c. 6.)

Nechybělo mužů, kteří konajíce vůli
církve sv. všemožně se přičiňovali, aby
úcta k nejsv. Svátosti a časté sv. při—
jímání vzkvétalo. Než vlci přepadli Ovčinec
a hleděli udusiti útěšný rozmach ducho—
vního života. Jansenísté totiž stanovili pro
svaté přijímání podmínky nesplnitelné.
ano kupce a manželský stav vyloučili od
sv. přijímání. Bajus na př. žádal pro
přijímající nejčistší lásku Boží, bez všeliké
nedokonalosti.

Apoštolská stolice odsoudila bludy
jansenistické r. 1679, Bajovu větu roku
1690; a prohlásila, že všichni věřící
každého stavu mohou často ke stolu
Páně 'přistupovati dle zbožnosti jednot
livce a dle úsudku zpovědníkova.

Jelikož spor o podmínky častého
sv. přijímání stále trval a to k nemalé

"škodě křesťanské zbožnosti, rozhodl jej
sv. Otec Pius X. výnosem z 20. prosince
1905. Znění dekretu papežského známe
s dostatek. Všem katolíkům bez rozdílu
stavu a stáří jest volný přístup popřán
k častémua dennímu sv. přijímání.
Nikdo nesmí býti vyloučen, kdo ve stavu
milosti posvěcující přistupuje ke stolu
Páně s úmyslem pravým a zbožným.
Dekret nestanoví nových mimořádných
podmínek. Jsout tytéž jako k jedinému
sv. přijímání v roku: býti ve stavu po—
svěcujícímilostit.j. býti prost těžkého
hříchu, 2. mítipravý azbožný úmysl;
»pravý úmysl má ten, jenž přicházeje ke
stolu Paně neřídí se zvykem nebo je
šitnost-í nebo jakýmikoli ohledy lidskými,
nýbrž který si přeje vyhověli vůli Boží,
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s Bohem se těsněji spojiti láskou, vyléčiti
Božím lékem své slabosti a chyby.<<

Církev sv. stará se oto, aby věřící
poznali její vůli a ochotně jí vyhověli.
Ve výnosu o častém sv. přijímání zní
6. ustanovení takto: »Poněvadž beze vší
pochyby častým a denním sv. přijímáním
se rozmnožuje spojeni s Kristem Pánem,
vydatněji se živí duchovní život, duše
nabývá větší ctnosti a přijímajícímu se
podává jistá záruka věčné blaženosti:
proto af faráři, zpovědnici a kazatelé
povzbuzují dle osvědčeného učení řím
ského katechismuíp. 11.de Euch. Sacram.
n. GO.) věřící k tomu obyčeji zbožnému
&spasnému — často a velmi horlivě
je napomínajíce.<<

Církev, svatá chce tedy & snažně si
přeje, aby její dítky často přistupovaly
k sv. přijímání. Příčinou jejího mateřského
přání jest přesvědčení, že dítky nemaji
nadpřirozeného života, nejedí-li těla a
nepijí-li krve Krista Pána.

Zdaližvyhověji prosbě matčině? Které
dítko miluje matku, koná také její vůli.
Nevděčné však nevšímá si ani slov ani
vůle matčiny.

»Jsem světákem, sloužím pokroku
a volné myšlence. Toliko z lásky k zemřelé
matce rozžíhám každou sobotu večer
lampičku před obrazem Matky Boží. Či—
nívala to dobrá matka má a prosila mne,
abych to z lásky k ní též konal. Z lásky
k ní chodím v neděli na tichou mši
svatou; ale jinak se nemodlim a 30
roků již nekonám povinnosti velikonoční.:

Tak vypravoval obstárlý muž o půl—“
noci knězi právě přišlému. Jak se to
stalo, že v takovou dobu kněz přišel
k svobodnému mysliteli?

Na radnici v lnnomostí bila dvanáctá;
na faře kdosi zazvonil. Jinoch stál u dveří:
»Prosím, vel. Pane, pojďte rychle za
opatříti nemocného v ulici A, v domě N.:

Kněz vzal Nejsvětější a šel. Venku
pršelo, jen se lilo. Statně a neohroženě
kráčel velebný pán za svým povoláním.
Našed označený dům č. N zazvonil po
prvé, po druhé. Nikdo se neozýval. Zatrhl
zvonkem po třetí — a tu otevřelo se
okno v hořejším poschodí. »Co jest?c
ozve se mužský hlas.

»V domě musí býti nemocný; volali
mnec odvětil kněz.

»Nevím nic o nemocném, než račte
vstoupiti, až ten liják přejde.“

Rád jsa tomu, že se mohl na chvíli
ukrýti, vstoupil kněz do domu; vkročiv
do světnice spatřil lampičku hořeti před
obrazem Rodičky Boží.

»To mne těší; zavítal jsem aspoň
k dobrým lidem.—x

»Já jsem světákem, muž svobody
a volné myšlenky . . .a začal slušně oděný
pán. V dalším přátelském hovoru vy
právěl světák celý svůj život, skutky
dobré i zlé.

»Ale, pane, dovolte! celý jste proti
sv. zpovědi, a teď jste se mi právě vy
zpovídal. Chcete-li, rozhřeším vás a

»Kéž se stane! prosím pokorně,
učiňte, velebný pane.<<

Kněz vzbudil se zkroušeným hříš—
níkem lítost a dal mu rozhřešení. Podal
mu též sv. přijímání a odešel.

Časně zrána šla městem zpráva:
»N. N. náhle zemřel zaopatřen jsa sva
tými svátostmi a smířen s Bohem.:

Komu měl za tu milost děkovati?
Matce své, jejíž vůli konal.

Církev sv. jest naší pravou matkou
v životě nadpřirozeném. Ji děkujeme
nejprve, že zachovalae nám po 19 století
sv. víru neporušenu, pravdu, již učil
sám Kristus Pán a po něm sv. apoštolé'.
Hájíc pravdy dala se raději rozsekati na
kousky, než aby o krok couvla. Její »non
possumus< »nemůže od pravdy ustou piti<<
staví hráze všem novotám a každému
“násilí mocnářů.

Povstali císařové římští, Nero, Do
mitian, Valenz, obořili se vladařové
národů německých (Hohenstaufové), fran
couzských (Napoleon), španělských (Petr
s Pombalem) a anglických; podmaniti
chtěli si církev, hrozili, zuřili, že ztros
kotají loďku Petrovu, nepoddá—lise jejich
moci, — a církev sv. jedinou měla od
p0věď: »Non possumuSc. nemůžeme a
nesmíme se odchýliti od pravé víry.

Pak v lůně církve samé vyrůstala
bludařství jako houby po dešti. Vyvstal
Arius, Pelagius, Manichejovci a nešťastný
pyšný Fotius s rozkolem církve východní,
Wicklef, Hus, Luther, Zwingli, Kalvín ——
všichni napadli její učení, vynášejíce své
smyšlenky nad slovo Boží a učení Qir
kevní. »Ustup, macecho! křičeli, ustup,



a dej průchod volnosti, pokrok at zkvétá,
žádosti tělesně ať se ukojí! ale naši mo—
derní pohané překonali své předky; “hlá
sají: »Pryč s Bohem, není Boha, pryč
s náboženstvím, náboženství ze školy
ven, volnost manželskouta

A církev svatá? »Non possumu5<<,
nemůžeme. Kristus Bůh tak učil, — a
kdo nevěří, zatracen bude.

Za druhé děkujeme svaté církvi za
nesčetná dobrodiní duchovní i hmotná..
Svatymi svátostmi otvírá nám pokladnici
milostí Boží. Na křtu sv. obláěí lidskou
duši skvostnym sněhobílym šatem ne
vinnosti, do vínku vkládá tři zlaté peníze:
víru, naději a lásku, aby si všecko, čeho
jí třeba, koupiti mohla u trůnu Otce
nebeského; ve sv. biřmováním vyzbrojuje
dítko své do boje pro sv. víru, svátostí
pokání koná milosrdenství s padlým a
poraněným vojínem, uzdravuje a po—
silňuje ho nejsv. tělem a krví Krista
Pána; stav manželský jest církví svatou

Joa. Al. 'Vlaatimil-Římký :

Betlémské dítě.

Věnce vijí dítky z růží bílých,
Spasitel je také v jejich středu,
přidávaje různých, roztomilých,
s láskou všech již tehdy léče bědu.

„Ježíškm proč nám jen všecky dávášf"
chudédítě z útrpnosti zvolá; _
„Máš tak málo! — Ještě neustáváš?
Srdce Tvoje prosbám neodolá.?“

Vskutku! — Druhým rozdal všecky růže,
mu jen ostré trní od nich zbylo —
S úsměvem pak pravil: „Mně tak milo

ze zbytku si také věnec víti,
Vaše blaho když jen mohu zřítil“
Věřím, Kriste, láska vše že zmůže...
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posvěcen a povznesen, aby člověčenstvo
zůstalo zdravé, mravně a silné; svěcením
kněžství popřává církev lidstvu prostřed
níků mezi nekonečným Bohem a jeho
ničemny'm stvořením; pomazáním ne
mocny'ch připravuje duši na cestu do
věčnosti & doprovází ji modlitbami až
za hrob.

Lásku za lásku, oběťza oběť!Uznejme
a oceňme všecka dobrodiní své velebné
matky, cirkve svaté; buďme vděčny'mi!
milujme ji a ukažme lásku svou skutkem-.
vyhovme její vůli a ohoďme často
k sv. přijímání.

Na konec příklad uznalosti: Jistá
selská dcera (sodálka) z Afer v Tyrolích
prosila poutníka, jenž se ubíral do Ríma:
»Řekněte přece sv. Otci, že mu tisíckráte
»Zaplať Pán Bůh posíláme za dovolení
častějšího sv. přijímání. Nemohl nám
chudým děvám venkovským nic lepšího
dáti; z vděčnosti za to obětujeme za
něho často sv. přijímání.<< (r. d.)

Na foru.

Kamenný pomník římského světa
je pro mne v mramor vtesanou knihou;
écho vždy z něho eposu hlasně
promlouvá ke mně ze zboi'in dávných.

Děje tu věků vlní se slavných,
hned zase vzrostlé mechové třásně
svědčí, jak mnozí klesali tíhou,
skojena by jen vládcova treta . ..

Umění řecké v ruinách tříští
mysl mou jinde: Ve věky příští
shalené hledím . .. Kéž by též zbyla

po tvojim žití památkou — práce!
Nic není platno násilí vládce —
zvítězí vezdy: duševní síla!

VVV
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Votivní kostel ve Vídni. Z nej—

krásnějších vídeňských novějších kostelů
jak stavbou tak i polohou je votivní, gotický
kostel. Byl $vystavěn na popud tehdejšího
arcivévody, bratra našeho císaře,Maximiliána
na památku, šťastného odvrácení atentátu
na císaře roku 1853. Kostel stavěn v letech
1856 až 1879. je 95 m dlouhý, 36 m
široký, věže mají výšku 95 metrů. Celá
stavba i s velkolepou výzdobou stála na
dva miliony zlatých. Nyní však bohužel
docházejí zprávy, že se povážlivě vápenec,
z něhož je kostel zbudován, drobí. Opadávaly
celé kusy říms i z věží a ohrožovaly život
kolemjdoucích; bylo tedy zapotřebí celý
kostel dáti do dřevěné klece, je kolkolem
zabedněn v lešení z prken & poskytuje
věru žalostný pohled. Vše se vysvětluje
tím, že každý vápenec následkem našich
povětrnostních poměrů časem zvětrá a drobí
se. Ovšem, že se tu naráží na velké finanční
překážky, ale bude prý kostel opraven ná
kladem náboženské matice.

Blahoslavený Jan Santander. Do
posud se myslilo, že bvl blahoslavený Jan
Sarkander vysvěcen na kněze ve Štyrském.
Hradci. Tepl ve nyní dokázáno z původních
spisů, že přijal tento náš patron všechna“
svá svěcení u nás na Moravě. utyři nižší
svěcení přijal 22. prosince 1607 v Kroměříži
od kardinála Dietrichsteina, subdiakonát 20.
prosince 1608 v Olomouci od světícího
biskupa Civalla. diakonát 19. března 1609
v Brně od kardinála Dietrichsteina a pre
sbyterát 22. března 1609 též v Brně od
biskupa Civalla.

Vysmíval se svatému Antonínovi.
Ve Štýrském Hradci dožil se velkého a
neočekávaného překvapení universitní pro
fessor, lékař Dr. rytíř Hofer. Byl totiž po
ručníkem sirotka a správcem jeho velkého
jmění. Sirotek udal u státního návladnictví,
že chybí z pozůstalosti otcovy mnoho peněz
a státních papírů. Professor byl předvolán
k výslechu. Když se soudce ptal, kde má
ony papíry, tu s posměchem řekl, že kam
se vše podělo, je mu úplně neznámo, že
se již mnoho namodlil ku patronu všech
ztracených věcí, ku svatému Antonínu, ale

že zůstaly všechny jeho četné modlitby
nevyslyšeny. Na to mu řekl vážně soudce:
nebyly marny vaše modlitby, neboť při
přehlídce, která byla zavedena na můj roz
kaz ve vašem bytě, vše se našlo, svatý
Antonín vás tedy vyslyšel. Na to byl tento
rouhač a zloděj zatčen. Zajisté se nenadál,
že ho svatý Antonín takto vyslyší.

Missie. Koncem roku 1907 měly
katolické missie ke svým službám 5480
kněží, 21-86 laiků a 5285 sester ve 2903
stanicích missijních. Téhož roku nasbíráno
asi 15 milionů korun příspěvků. V téže
době měly protestantské missie příjmů 70
milionů korun, jež jim sebralo 166 společ
ností a bylo v missijních službách 11.000 lidí.

Apoštolská práce. Redemptoristé
vídeňské provincie měli ve svých kostelích
5246 kázání 57 exercií, jichž se účastnilo
389 kněží a 1301 laik, 649.000 věřících
přijalo v kostelích OO. Redemptoristů svaté
přijímání. V jiných kostelích měli 130
svatých missií, 61 renovací, 82 oktáv a
triduí, 20 exercicie pro kněze, 113 v ženských
klášteřích, 54 pro laiky, při čemž měli
11.593 kázání &promluv, při čemž přijalo
216.000 osob svaté přijímání. Což vše vy
konáno během roku 1907.

Naši věrověstové oslaveni. Loni
byl bulharský král Ferdinand na Velehradě
& slíbil, že se přičiní, by nějak přispěl
k oslavě našich svatých věrověstů. Jak se
oznamuje, založil týž král nový řád, který
se jmenuje sv. Cyrilla & Methoda. Je zřízen
na památku prohlášení needvislosti Bulharska
a bude nejvyšším ze všech bulharských řádů.
Sestávati bude z jediné třídy rytířů, jichž
bude vždy 15. Bude propůjčován cizím
křesťanským mocnářům & princům, bul
harským i cizozemským státníkům, kteří
prokázali Bulharsku veliké služby, jakož
i Bulharům i cizincům, kteří si získali za
sluhy o lidstvo.

Příspěvky na miasie mezi pohany.
Roku 1908 přispěl všechen svět katolický
obnosem 6,402. 586 franků (přibližně je
frank koruna) na missie, jež vydržuje spolek
lyonský. Z toho bylo nutno podporovati
55 tisíc missionářů (z nich bylo 10 tisíc
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kněží, 4000 bratří a 40.000 sester v klášte
řích) připadne tedy na každého průměrně
120 franků ročně, z čehož je platiti:
všechno živobytí, školy, cesty, vydržování
katechetistů, seminářů atd. A je přece tento
ústav jediný, který se stará o missie, nebot
ostatní spolky, jako sv. Dětství, missie
v orientě starají se jen o místní poměry,
z nich nic nepřijde k dobru všeobecnému.
A nyní považme, že během roku 1907
sešlo se uústřední komisse pro protestantské
missie 107 millionů franků. Jaké to pro
nás katolíky zahanbení! A ještě větší je pře
kvapení, když poznáme, jak různě přispěly
jednotlivé země k onomu obnosu 6 a půl
millionu. Nejvíce dala Francie, a sice přes
3 milliony, tedy skoro polovici, pak násle
dují severní americké Státy s obnosem
962.638, Belgie 384.000, Elsassko-Loth
ringsko 549 tisíc. Německo 317, Italie 241,
Argentýna 180, Španěly 171',Velká Britanie
123, Mexiko 120, Švýcary 89, Hollandsko
69, Rakousko 59, Chile 52, Portugaly 25,
Luxemburgsko 25, Kanada 12, vesměs tisíc,
Brasilie jen 215 franků. Ještě větší rozdíl
co do jednotlivých diecésí, &tu je na prvním
místě diecése lyonská, která obětovala
487.409, pak New-Yorská s 348 tisíci, Metz
s 200 tisíci, Boston se 150 tisíci, světová
města dala po 1312 a po 570, jednotlivé
diecése jsou, které daly jen 30, 25 ano
i jen 7 franků. Zajisté je velmi nutno a
potřebno, by katolíci své missie podporovali
mnohem účinněji než doposud. Každý náš
list rád přijme příspěvky & odvede je na
patřičném místě.

Milost Boží. V Rennes byl v březnu
t. r. vysvěcen na kněze bývalý plukovník
de Cournson, který roku 1905 vystoupil
z vojska a vstoupil v Římě do bohosloví.
Býval velitelem 13. pěšího pluku v Neversu.

Velká dobročinnost. Bratr saského
krále princ Max je katolickým knězem a
professorem na universitě katolické ve Frý
burgu ve Švýcarsku. Všecko své jmění,
jehož měl asi 40 "milionů marek (marka je'
K 120) rozdal chudým a ponechal si jen
tolik, kolik nevyhnutelně potřebuje ku své
výživě.

Pronásledovaný kněz v Rusku pro
zpovědní tajemství. V Rusku proná
sleduje vláda katolíky. Kněz katolický
Borodnič z diecése vilenské byl soudem
v Iskově odsouzen na půl druhého roku
na pevnost, protože nechtěl vyzraditi zpo

vědního tajemství. Byl udán, že kdosi se
mu zpovídal, že nazval ruskou víru „psí
vírou“ a pravověrné Rusy „psy“. Pak prý
též nechtěl rozhřešiti osoby, které chodily
s Rusy do jedné koupele, kdež se s nimi
společně koupali. Když se ho soudce tázal,
zdali se cítí vinným, odpověděl s rozhoř
čením: jak smí soudce vyslýchati o tom,
co se povědělo ve zpovědnici a jak na mne
žádati, abych vyzradil zpovědní tajemství?
I kdybyste mne na kusy roztrhali, nic nevy
zradím. Na to byl odsouzen. Je odůvodněné
podezření, že byl kněz tento křivě, ze zášti
udán. Kněz odvolal se ku kasačnímu dvoru,
ale je málo naděje, že by ho osvobodili.
Z vilenské diecése je nyní obžalováno
82 kněží pro katolickou propagandu.

Nedostatek kněží. V Brasilii je ve
liký nedostatek kněží. Připadne tu totiž
jeden katolický kněz na 15.000 katolíků.
Je to ojedinělý případ v celém katolickém
světě, že zdejší katolíci nic nečiní, aby měli
ze sebe své kněze. Kdyby nepřicházeli
neustále kněží z Evropy, vymřel by brzy
klerus v Brasilii, z domorodců velmi zřídka
je někdo knězem. Rak je též neštěštím, že
si mnozí katolíci osobují práva řiditi a po
roučeti kněžím & v kostele.

Protestanté a Kristus. V Berlíně
veřejně hlásal dr. Drewe, že Kristus nežil.
Proto uspořádají tamější věřící protestanté
pět obrovských schůzí, v nichž budou nej
lepší protestantští řečníci mluviti o těchto
thématech. 1. Slovo Boží dokazuje, že Kristus
žil. 2. Osobní zkušenost o víře to dosvěd
čuje. 3. V životě veřejném je to pozorovati.
4. Tím stojí a padá církev. 5. Proto. vy
trváme ve svém přesvědčení. Přednášky
budou v největším berlínském sále.

Pocta katolickému biskupovi. Du
chovenstvo clevelandské diecéze v Severní
Americe bez rozdílu národností koupilo
svému novému biskupovi Farellymu re
sidenci za 45.000 dollarů od jistého boháče,
který ji před několika roky vystavěl za
65.000 dollarů. Deputace kněží zavezla
svého biskupa ze železniční stanice v au—
tomobilu do oné villy a teprve tam mu
řekli: pane biskupe, tento dům jest Ode
dneška váš! '

Cirkevní jmění ve Francii. Nyní
přichází teprve na jevo, jaké podvody a
krádeže staly se ve Francii, když roku
1908 byly zrušeny a prodávány kláštery.
Jediný likvidátor Duez sám ukradl a zpro



nevěřil na deset milionů korun! A kolik
bude ještě těch velikých i malých zlodějů!
Vláda skonňskovala tehdy jmění řeholí
a vydala je na pospas stádu vlků & hyen,
které na ně padly &všecko roznosily. Statky
a domy, které měly cenu jednoho milionu,
byly při dražbě hozeny kupci za 10 až
20 tisíc franků, ale pod rukou musili kupci
Duezovi vyplatiti 200 až 300 tisíc. Bylo
to loupežnictví ve velkém, na němž brali
podíl advokáti, soudcové & jiní úředníci.
Duez není osobou, nýbrž systemem. Řádové
byli obětí & Duez je zlodějem. Listy fran—
couzské píší: největším neštěstím nynější
naší republiky jest, že byl pokálen veliký
boj proti mnichům špinavými kšefty.

Dr. Karel Lueger, jako katolík.
Lueger byl muž zásad, a jeho zásady byly
katolické. Nejednou řekl svým politickým
nepřátelům do očí: katolík jsem, žiji ka
tolicky & zemru katolicky. Vyznání víry
veřejné nikde není pohodlným, ani u nás
v Rakousku; ale Lueger neostýchal se jej
učiniti. Ba co více: vlažným katolíkům
hřměl do duše: za mnou do veliké kato
lické armády! A tak zastavil Lueger po
vážlivě hnutí „pryč od Říma!“, naplnil
vídeňské kostely, sám vedl veliká processí
mužů do Maria Zell, probudil katolickou
Vídeň, spící a nevědomou. Dr. Lueger
nebyl katolíkem jen dle svého křestního
listu, ale i ve svém srdci. A při tom choval
se spravedlivě i k svým největším nepřá
telům, jimiž byli hlavně židé. Proto židovské
listy si ho libovali a píší nyní—o něm:
Lueger nebyl nejhorší! — Když byl těžce
nemocen Lueger, i—íkávalku svému okolí:
ať mně nezameškáte, abych mohl býti za—
opatřen! Půjde—lito se mnou vážně, af. mně
zavoláte Šmolka (opat z Hercogenburgu,
přítel Luegí'ův) A kdyby nebyl doma,
dojděte do votivního kostela. Starosta Lueger
slyšel mluviti v předsíni a ptal se, kdo je
tam. Když mu sdělili, že přišel prelát
Šmolk, žádal, aby za ním přišel a srdečně
ho pozdravil. „Přícházím se podívati. jak se
Ti daří a nechtěl bys, abych Ti přinesl
Pána BOha“. pta-l se prelát. „přeješ si tak?“
„Čím dřív, tím líp, zněla odpověď nemocného,
v jehož tazích spočíval výraz tiché ode
vzdanosti do vůle Boží. Vyzpovídal se a přijal
svaté přijímání s vroucností, jež hluboce
dojímala. Když se. na to chystal prelát
zaopatřití starostu svátostí poslední pomazání,
řekl nemocný: „Tato svátost se jmenuje
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poslední pomazání!“ Prelát s úsměvem
odpověděl: „ta nemusí býti poslední. Víš_
že jsem Ti ji již podal“. Když pak se prelát
začal modliti latinské liturgické modlitby,
přerušil ho nemocný, řka: prosím, modliti
se pomalu, abych mohl sledovati. A modlil
se spolu věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas
Maria s hlubokou zbožností a “sám se zna
menal znamením svatého kříže. Tak ukázal
i na smrtelném loži Lueger před celou obcí,
že je vzor katolíka. Opat Šmolk ještě ně
kolikráte nemocného navštívil a vždy se
s ním modlil. Když umíral Lueger, byl
u něho probošt z votivního kostela Mord.

Zášť proti církvi. V Italii byl zřízen
spolek, který si dal jméno „nešťastné smrti“.
Údové spolku se zavazují, že nezavolají
umírajíce žádného kněze, že umrou bez
svatých svátostí. V čele spolku je kníže
Caetoni, který daroval pro účely spolkové
dům, ležící poblízku Vatikánu.

Vyučování náboženství ve Francii.
V Paříži je sídlo spolku katechetistického,
jemuž přináleží nyní přes 20.000 dám
světských. Protože kněží si těžko zjednají
přístup do rodin, a do škol vůbec nesmějí,
ujaly se obětovné dámy té úlohy, vyučují
dítky svaté víře a připravují je ke svatým
svátostem. Spolek tento vykonal již velmi
mnoho dobrého a působí výtečně. Zavedly
jej též ve Vídni v chudších okresích.

Katolický hudební skladatel. Mistr
hudební Nešvera je ředitelem dómského
chóru v Olomouci. Jeho vzácná díla jsou
ceněna po všem hudebním světě. Roku
1899 byl osobně přítomen v Londýně při
provozování své opery a byl ověnčen na
dšenými ctiteli svých uměleckých skladeb.
Jen v Olomouci odpírají pokrokáři zpívati
Nešverova díla, že prý jsou díla — klerikální:

Katolický kněz jako vynálezce.
Při chrámu „Naší milé Paní“ v Mnichově
je knězem, professor Cerebotani. velký od
borník, který vynalezl kapesní telegraf bez
drátu. Poskytuje možnost dorozumívati se
s kýmkoliv někde z daleka. Již dříve vy
nalezl telefon bez drátu katolický kněz
Marconi. který po něm byl též nazván.

Kde víra mizí, mizí též dobré
mravy. Jenerál francouzský Langlon uve
řejnil studii o francouzské armádě: roku
1901 byli trestáni pro vzepření se před
staveným 1402 vojáci, pro krádež 275, pro
zranění a vraždu 94; roku 1906 jdou však
tyto případy takto v řadě za sebou:
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2156, 459, 272. Též u civilních soudů při
bylo v této době násilníků a zlodějů ohrom
ným procentem, ač soudcové ve Francii
mnoho žalob odmítají a u menších zločinů
spokojí se jen s výstrahou.

Dobrý příklad. Před svátky veliko
nočnímibyli dragouni posádky Staré Boleslavy
u svaté zpovědi & u sv. přijímání. Je tam
umístněna škadróna, čítající dvě stě mužů
a jejím velitelem je nyní arcivévoda rytmistr
Karel František Josef. Sám vedl své vojáky
do kostela sv. Václava a s pravou zbožnosti
přiklekl přede vším mužstvem veřejně ke
zpovědnici a ke stolu Páně. Jistě je to
vznešený příklad horlivosti náboženské. Kéž
by mnozí jej následovali!

Starosta socialista. V Italii. v městě
Mollinelli zakázal tamější starosta Massarenti
ravenskému arcibiskupovi Morgantiovi. že
ze zdravotních ohledů nesmí při visitaci
vstoupiti na hřbitov. Arcibiskup žaloval
proto starostu. Při přelíčení navrhl státní
zástupce starostovi pokutu 200 korun a
dvouměsíční žalář, ale soud zvýšil pokutu
na 240korun a žalář na šest měsíců.

Odřeknutý církevní pohřeb. V Římě '
měl se konati slavný církevní pohřeb bý
valého brasilíánského vyslance u Vatikánu.
Protože však vyslanec ve své poslední vůli
vyslovil přání, aby byl spálen, byl mu od
řeknut pohřeb. Ve Francii nedovolují bisku
pové pohřeb poslancům, kteří hlasovali pro
rozluku státu a církve a schválili tak loupež
církevního jmění.

Večeřadlo Páně. Roku 1898 byl ve
svaté zemi na pouti německý císař Vilém II.
Při té příležitosti zakoupil od sultána za.
100.000 marek dosti velký pozemek, kdež
býval kdysi_ dům Jana Marka, v němž
Pán Ježíš slavil poslední večeři a kdež též
sestoupil na apoštoly Duch svatý. Zde
v domě miláčka Páně trávila dle prastarého
podání své poslední dny Panna Maria .a též
tam zesnula. Proto slul ten dům od pra—
dávna Dormitio P. M. (Zesnutí P. M.)
Svatá Helena vystavěla na tomto svatém
místě velkolepou basiliku. která však při
vpádu Mohamedánů zpustla. Roku 1561
dostali i toto místo do své moci Turci,
až je od nich zakoupil císař Vilém II. a
daroval řádu sv. Benedikta. Nyní byl klášter
i kostel, kteréž jsou velkolepé budovy, do
hotoven &.ku vysvěcení poslán z Německa
princ Eitel Bedřich s chotí. Stavbu účinně
podporoval též svatý Otec.

Koruna PannyMarievČenstochově.
Ruská vláda dovolila, by koruna drahocenná,
kterou daroval svatý Otec místo ukradené
obrazu milostnému v poutním místě v ruském
Polsku v Čenstochové, byla beze cla do
pravena na“ své místo. Zvláštní deputace
nejčelnějších Poláků odebrala seza vůdcovství
provinciála Paulanů. jimž je svěřena du
chovní správa v Čenstochové do Říma,
kdež dar od svatého Otce převezmou &
slavnostně pak do Polska odvezou.

Mariánský kongres. Od několika
let je zvykem, že pořádají se v některém
slavném městě velké mariánské kongresy.
Doposud byly r. 1902 ve Frýburgu ve
Švycareclnr. 1904 v Římě, 1906 v Ein
siedlách ve Švjcnret-h, 1908 v Saragosse
ve Španělsku. Letos má se odhývati v Sol
nohradech a sice od neděle dne 17. července
až do následujícího pátku dne 22. července.
Program ku této velkolepé manifestaci jest
již uveřejněn a lze (loufati. že i od nás
bude mnoho účastníkův. V čele výboru,
který připravuje vše potřebné, stojí kardinál
solnohradský. arcibiskup Katschathaler, který
vydal za tou příčinou ku svým věřícím
pastýřský list, v němž pojednává o úctě
mariánské.

Hnutí odpadlíků v Rakousku. Dle
sdělení vrchní protestantské rady ve Vídni
přestoupilo za rok 1909 z katolíků ku
augsburgskému vyznání 1476 mužů, 1426
žen a 536 dětí pod 7 let. Ku helvetskému
vyznání 180 mužů, 246 žen a 64 dětí pod
7 let, přestoupilo tedy v celém Rakousku
roku 1909 ku protestantismu celkem 3928
osob. Dle téže protestantské rady vystoupilo
téhož roku z protestantismu 1326 osob,
z nichž 1131 přistoupilo ku katolicismu.
Dle úředních zpráv katolických přistoupilo
však ku katolicismu asi 2000 osob, srov
náme-li počet odpadů 3929, není tedy
příbytek protestantů tak velký, nebot obnáší
v celku asi 1900 osob. Jsou tedy výsledky
odpadlické agitace nepatrné, ale při tom „
velice drahé! Nyní je všech protestantů
v Rakousku 540.000.

Budhistický klášter. BlízkoLugana
chtějí zaříditi budhistický klášter, s jehož
stavbou se co nejdříve započne. Z Indie
přijel již budhistický mnich, který má býti
představeným tohoto nového ústavu. Doposud
přihlásili prý se dva účastníci, Holanďan
& Němec.
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Milosrdná sestra pohřbena s vo
jenskými poctami. Této pocty dostalo se
sestře Marii Scrgii, která po 12 let působila ve
vojenské nemocniciv Tempelhofu. Ku pohřbu
přišel brigádní jenerál, vrchní vojenský lékař,
císařův tělesný lékař jakož i četní důstojníci
a vojenští lékaři. Z kaple nemocniční vy
neslo rakev 16 poddůstojníků & kapela
gardových granátníků doprovázela ji ku
hrobu. Zde očekával průvod divisijní farář
\Vagner, jenž u rakve řekl: není sice ve
zvyku konati milosrdným sestrám pohřební
řeč, zde je však zvláštní případ. Zemřelá
sloužila po 12 let vojínům, obětovala jim
své zdraví, svůj život. Platí tu slova evan
gelisty: nikdo nemá větší lásky, než kdo
dá život svůj za své přátele.

Počet zednářů. Dle spolehlivých
zpráv, které jsou sestaveny z knih zed
nářských, je nyní po všem světě 144 vel
kolóží, 45 vyšších lóží škotského obřadu
a 25 tisíc obyčejných lóží. Počet všech
zednářů'je přibližně dva. miliony. Počítají-li
se však i různá „bratrstva“, jejichž členové
jsou též členy lóží, dosáhne počet všech
„bratří tří bodů“ čísla desíti milionů. Počet
lóží zednářských dle jednotlivých zemí je
následující: severoamerické Spojené státy:
14.290, Anglie 2668. jižní Amerika 1028,
Australie 748, anglická Amerika 647,
Škotsko 732, Francie 532 (členů je: 35
tisíc), Německo 477, Irsko 415, Italie 303, '
střední Amerika 206, Portugaly 121, Ho
llandsko 97. Španělsko 67, Rakousko
Uhersko 64, Švédsko 40, Řecko 34,
Švycary 33, Dánsko 30, Norvéžsko ]4.
Rozšířenost a organisace těchto našich za
rytých nepřátel hlásá nám potřebu, bychom
se všichni věřící svorně spojili v jeden
šik a pevně seřaděni bojovali proti nim.

Londýnská katolická kathedrala.
Dne 28. června t. r. bude vysvěcena
v Londýně nová katolická kathedrála, jejíž
stavba trvala úplných patnáct let. Je to
nádherná budova, jejíž věž dosahuje výši
90 metrů Vnitřek má délku 130 metrů,
šířku 50, výšku 40 metrů. Ku slavnosti
dostaví se všichni katoličtí biskupové z Anglie,
svěcení provede svatminsterský arcibiskup
Msgr. Bourne. Katolíci chystají se ku velké
oslavě.

Vyučování chrámové hudbě. Ve
Vídni je c. k. akademie pro hudbu, v níž
se vyučuje všemu, co spadá pod tento obor
Ale těžce katolíci postrádali, že není tam„___r-„mm\—. .

lani jednoho předmětu, který by souvisel
s chrámovou hudbou. Hlavně ujímali se
této důležité záležitosti prelát z Emmaus
u Prahy Schachleitner a prelát z Kloster
neuburgu Pfister. Vláda uznala tuto potřebu
a byly již vypracovány a přijaty příslušné
návrhy, tak že oddělení pro chrámovou
hudbu při 0. k. akademii pro hudbu ve
Vídni bude brzy uvedeno ve skutek.

Jak píší židovské noviny? Nej
větší vídeňský židovský list „Neue Freie
Presse“ v referátu o pohřbu starosty dra.
Luegra psal mezi jiným také následující
věty: nyní šlo kněžstvo, mnozí v bílém(!)
a zlatem prošívaném mešním (-!) rouchu,
mnozí v obyčejné černé sutaně. Konečně
duchovenstvo farních vídeňských kostelů,
provázeno ministranty (!), kteří nesli smu
tečním florem zahalené monstrance (!) A
mnozí katolíci odebírají takový nesmysl!

Dóm \! Strassburgu. Dóm ve Strass—
burgu přináleží k nejpamátnějším středo
věkým stavbám z celého světa. A bohužel,
jak se odtud oznamuje, měl architekt tohoto
dómu Knauth nedávno přednášku, v níž
k největší bolesti četných posluchačů sdělil,
že stav tohoto velechrámu vzbuzuje vážné
obavy. Na zdivu jeví se trhliny, které se
stále zvětšují, základy pilířů uprostřed hlavní
lodi svědčí, že jsou pilíře věže příliš za—
tíženy. Ano pilíř věžní nahýbá se do kostela
o osm centimetrů. Když se obhlédaly za
přítomnosti četných odborníků základy
chrámu, objevila se bahnitá vrstva země.
Odborníci tito se usnesli, že musí býti
základy všech pilířů, a hlavně základy
věže hodně sesíleny. Opravy tyto mají
trvati asi tři léta a budou vyžadovati nákladu
nejméně milionu marek, což je 12 milionů
korun Ovšem jako vždy i zde překročí se
tento preliminář a vše bude státi mnohem více.

Židé professoři na vídeňské uni—
versitě. Zemřelý prelát Greater, výtečný
řečník nazval kdysi vídeňskou universitu
orientální (židovskou) akademií. A právem
zasluhuje toho jména. Na právnické fakultě_
je 27 professorů, z nich je 12 židů.
z 81 professorů na lékařské fakultě je
17 židů, z 79 professorů na filosofické
fakultě je 22 židů. Většina mezižidovských
professorů stojí na stanovisku nevěreckém.
Ti, kteří jsou katolíky, jichž je beztoho velice
málo, skrývají se se svým přesvědčením,
aby je z university nevyštvali.
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Věrné konání povinností manželských.
(Hlavní úmysl)

„, „__dož by mohl pochybovati o důležitosti stavu manželského, uváží--li jak

si? na něm záleží nejen blaho rodiny, ale blaho obce, národa a celého
© pokolení lidského? Důležitým nad míru jest stav manželský, neboť má

. býti zahradou vonných květů, křesťanských to ctností, jakož jsou:
Věrnost, vlídnost, mírnost, trpělivost, svornost a láska ve štěstí i ne
štěstí. Již volba stavu samého jest velmi důležitou, poněvadž rozhoduje

' nad celou budoucností člověka, tím více volba stavu manželského, který
se nikdy změniti nedá a jen smrti konec svůj mívá. Na stavu manželském závisí
štěstí nebo neštěstí nejen manželů, nýbrž celých rodin, celých obcí, národů a říší;r
Je-li spořádáno a požehnáno manželství, požehnaná a dobře spořádaná jest také
rodina i obec a národ, jehož částí jest jednotlivé manželství. Kéž by podobaly se
sňatky svazku sv. snoubenců Josefa a Marie, jistě by si manželé byli pak vědomi
důležitosti stavu svého, vážili by si ho a konali by věrně povinnosti jeho!

Avšak nejen důležitým, ale i nad míru důstojným jest stav manželský
a to z příčiny, že Bůh sám jej založil, Ježíš Kristus jej poctil a Duch svatý jej
posvětil. Ze zjevení Božího víme, že Bůh všemohoucí stvořil prvnímu muži Adamovi
ženu Evu a dal mu ji za manželku, požehnal jim a řekl: »Rosftež a množte se
a naplňte zemi. (Gen. 1, 28). Protož opustí člověk otce ,svého i matku a přidrží
se manželky své a budou dva v jednom těle.< (Gen. l.) Uloha stavu manželského
nezáleží tak v tom, aby dán byl bytostem život tělesný, nýbrž aby rozmnožení
byli obyvatelé nebes a doplněna ona místa, která pádem pyšných andělů byla
uprázdněná. — Pán Ježíš poctil stav manželský tím, že postavil spojení své
s církví za vzor spojení manželského »nebo muž jest hlava ženy, jako jest Kristus
hlavou cirkve.< Duchem sv. bývá manželství posvěceno. jest skutečnou svátostí,
působí tudíž milost a posvěcení. Proto volá sv. apoštol Pavel o manželství: »Ta—
jemství toto veliké jest, já však pravím: v Kristu a církvi,“ t. j. tím způsobem,
že spojení Krista s cirkvi jeho zobrazuje. Poznejte tedy, křesťanští manželé dů
stojnost stavu svého a nezahazujte samy sebe, zachovávejte řádně stav svůj dle
ustanovení Krista Pána! Plňte věrně povinnosti vám od Boha uložené, zachovejte
stav svůj & stav váš zachová vás. Povinností pak nejpřednější, ano základem
všeho dobra jest vzájemná láska mezi manžely. A jak se mají manželé milovati?
»Jako Kristus miloval církev. dí sv. Pavel. 'lak budiž spořádaná láska manželů;
budiž svatá, nebot »Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni, aby ji
posvětil, aby sobě učinil církev slavnou & neposkvrněnou.< Mají tedy manželé se
milov'ati ne tak z přirozených příčin jako jsou sličnost těla, bohatství a jiné
vlastnosti dobré, ale více z příčin vyšších jako jsou ctnosti, zbožnost, trpělivost,
bázeň Boží; ctnost trvá na věky. Manželé, kteří jsou co den ctnostnější, jsou ico
den jeden druhému milejší. Takoví manželé se milují v Bohu. S nábožným To—
biášem mohou říci: »Pane, ty víš, že ne pro smilství pojímám manželku, nýbrž
jedině z lásky k potomstvu, v němž by bylo požehnáno jméno tvé na věky.:
Láska manželů budiž účinná; ona jest podobna ohni. Oheň by nebyl ohněm,
kdyby se nejevil teplem, tak není láska láskou, kdyby nebyla účinná. Láska
budiž trpělivá, která všecko snáší, všeho trpělivě čeká. Manželé jsou 'oba lidmi,
oba podrobeni chybám a ve mnohých věcech klesají oba. Proto se navzájem
poučujte, napravujte v duchu tichosti a trpělivosti. »Jeden druhého břemena neste,
a tak naplníte zákon Kristův. Láska manželů budiž stálá, jako byla u Krista
Pána, který miloval své, kteří byli na světě, až do konce je miloval.“ (Jan 13, l.)
Láska nikdy nevypadá, nikdy nepomíjí, přetrvá všecko na světě a jde i na věčnost.
Křesťanští manželé mějte tedy k sobě vespolek lásku a sice dle příkladu Krista
Pána lásku svatou, chraňte se všeho, čím by se poskvrnilo svědomí vaše ahleďte
se zdokonalíti ve ctnostech. Obětujte'se ochotně jeden za druhého, buďte ochotni
ku každé oběti a snášejte trpělivě chyby jeden druhého. — Manželé mají za
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povinnost svorně si pomáhati ve všech potřebách tělesných í duchovních. Právě
proto se snoubenci berou za sebe, aby sobě byli nápomocni v živobytí vezdejšíín
ale i v duchovních potřebách. Proto má jeden druhému vše dobré prokazovati,
jeden druhého chrániti, v zármutku jeden druhého těšiti, v nemoci jeden druhého
opatrovati, všecky starosti a obtíže společně nésti; neboť tak slíbili sobě, že chce
totiž všecko dobré i zlé í protivné trpělivě snášeti, že jeden druhého neopustí,
nýbrž že spolu vytrvají až do své smrti. Běda, byl-li slib na plano učiněn! Též nemá
jeden druhého sužovati, nebo sobě navzájem ubližovati. Tím by manželé sami
sobě nejvíce škodili. Ale i v duchovním ohledu mají sobě manželé pomáhati napomí
náním, dobrým příkladem, modlitbou. Třeba jest, aby někdy jeden druhého varoval
od zlého, nebo ve vší dobrotě napomenul, chybuje-li spolumanžel. Pamatujte však,
že mírností a vlídností více pořídíte. než trpkostí. Též jest dobře, dává—lijeden
druhému dobrý příklad ctnostního obcování. Muž má posvěcovat manželku svou,
manželka pak muže svého, a to dobrým příkladem, který má v sobě čarovnou
moc. Zkuste to jen! Nepomůže-li napomínání, ani dobrý příklad, tu třeba je modliti
se za spolumanžela. Mnoho může modlitba spravedlivého ustavičná! Proto všichni,
kteří jste v manželském stavu a toto čísti budete, poslechněte dobré rady. Vzá
jemně se napomínejte, dobrým příkladem jeden druhému svítte a nepřestávejte se
za sebe modlit. Především pak hled'te, aby začátek stavu našeho byl dobrý, abyste
znali dobře pravdy sv. náboženství a s ním i povinností křesťanské, abyste nabyli
stavu milosti Boží a začali s Bohem. Nevědomost sv. náboženství škodí a mnohého
zlého bývá příčinou. Není nad milost Boží ani všemi poklady celého světa ji nelze
vyvážit. Proto hledité si jí dosáhnouti skrze sv. svátosti &tím učiníte nejkrásnější
začátek nového života, jestli s Bohem začnete. To bude též nejjistějším základem
šťastného manželství, kterého si přece každý snoubenec přeje. V tom tedy pozůstává
posvátnost stavu manželského, jejž by naši pokrokáři velice rádi o tuto posvátnost
připravili a snížili jej na hříšné bydlení &žití nepořádných lidí. Lékem nejlepším
jest, aby manželé stavu svého sobě vážili a věrně své povinnosti plnili, tím získají
si netoliko úctu a vážnost jiných lidí, ale, což hlavní jest lásku nejsv. Srdce Páně,
které milovalo své a až do konce milovalo je.

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

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
křesťanské manžele, aby povinnosti stavu svého věrně plnili
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, říší rakouskou, vlast naší a národ náš česko—
slovanský! 0 sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě iniloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 18764

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!

Heslo apoštolské: Dobrý příklad všech domácích ctností dávati.

Úmysl v červnu: Oslava prvního pátku v měsíci.
Tiskem benediktinské knihtiskúrny v Brně.
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Úmysly apoětoláju- modlitby.
V květnu modleme se za posvátnost stavu manželského.

(Ustanoven & žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

(Dne Na.slavnost: Umysly: \\
N. Neděle V.po Vali/fonaci.Sv. Filipa a Jakuba, ap. P. (62) — Zdar

májové pobožnosti. Křesťanské dělnictvo. Družiny mariánské. j kněží.
2. P Sv. Athanasia, biskupa a uč. církve. (373) — Sjednocení eííkve

, východní s římskou. Pionásledovaní křesťané. Statečné vyznání \-íry.
3. U. Nalezení sv. kříže. (326) — Úcta sv. kříž-e.Vice farností. Odstranění

pohoršení v obci. Křesťanské školy. Za trpělivost nemocným . ? kněz.
4. St. Sv. Floriana, m. (297) SV. Moniky. vd. (387) — Za odvrácení

zlého. Křesťanské matky. V\slýšení proseb naších. Kiesťanskě spolky.
5. Č. Nanebevstoupení Páně, Sv. Pia V., pap. (1572) —--Sv. Otec Pius X.

louha po nebi. Biřmovanei. Pohrdáni radostmi světa. Smíření. 1 syn.
6. P va. Jane, ap. m. (95) — 'lrpěli\o.st v protivcnství. Láska k nepřátelům

Síření katolického tisku. Přemáháni nestřidmosti. Dobrodinci. ý sestra.
7. *S. Sv. Stanislava, bisk. m. (1079) — Odstranění pohoršení. Velcpastýři

: naši. Vítězství katolických věcí. Apoštolát modlitby. Duše v očistci.

8. N. :Neděie V1.po Velikonocz'.Zjevení se sv. Michaela, archand.(4-90) —
Spolek sv. Michaela. Podpora sv. Otec a jeho snah. Katolické missie.

9. P Sv. Rehoře Naz., bisk. a uč. církve. (391) — Křesťanéna Východě.
, Katoličtí učenci. Křesťanská dobročinnost. Smíření nepřátel. Nemocní.

10. U. Sv. Antoníne, bisk. (14-59) — Pokoření nepřátel Božích. Za jednotu
a svornost. Odvrácení zlých poměrů. Požehnání katolického podniku.

11. St. Sv. Mamerta, bisk. (477) — Vítězství sv. církve. Záchrana mládeže.
„ Apoštolát sv. Cyrilla a Methoděje. Lidové missie. Dar pokory a bázně Boží.

12. “. Sv. Pankráce, m. (3041) --- Odevzdání se do vůle Boží. Odvrácení
zlého. Věrné plnění křesťanských povinností. Zbožnost v rodinách.

13. P. Sv. Serváce, bísk. (384) — Jednota a svet-nost katolíků. Pokoj a mír
ve vlasti naší. Věrnost v povolání. Smíření manželů. Duše v očistci.

14. S. Sv. Bonifáce, m. (308) — Očista srdce. Císař a král náš. Zamezení
mnohých hříchů. Dar sebezapření. Hojní kajícníci. Dobrodinci. j“ rodiče.

15. N. Seslání Ducha sv, Letnice. — Za dary Ducha sv. biřmovanci. Obnova
lidstva skrze Krista Pána. Obrácení ncvěrců a bludařů. ý spolubratři.

16. Pondělí svatodnšní. Sv. Jana Nep., m. (1383) — Horlivost v konání
' dobrého. Bohoslovné ústavy. Katoličtí učenci. Zdar pouti. "[spolubratří.

17. U. Sv. Paschala Bayl., řeh. (1592) Ucta nejsv. Svátosti. I—lorlivostpro
spásu duší. Hojná sv. přijímání. Svěcení neděli a svátků. Nemocní.

18. St. Sv. Venancia. muč. (250) — Vyhlazení podvratných zásad. Vytrvalost
v křesťanské dokonalosti. Dar tichosti a mírnosti. Zaopatření nemocných.

19. Sv. Petra Celest., pap. (1296) — Přemáhání zlého. Katolický podnik.
Smíření nepřátelských stran. Odvrácení pohoršení od mládeže. 1'-otec.

20. P. Sv. Bernarda Sien. (144/4) — Oživení křesťanského přesvědčení.
Dar tichosti a mírnosti. Apoštolát sv. Cyrilla &Mcthoděje. Lidové missie.

21. S. Sv. Felixe, řeh., (1587) — Obnova ducha řeholního. Nově na víru
obrácení. Zbožný výchov dítek. Dobrodinci chudých. Dar poslušnosti.

22. N. Neděle [. po sv. Ducha. Nejsvětější Trojice Boží. — Statečné vyznání
víry. Obnova slibu křestního. Díky za. milosrdenství Boží. Umírající.

2u. Bl. Ondřeje Bobola, ř. rn. (1657) — Katolické missie mezi pohany.
Ochrana nevinné mládeže. Ulenové spolku S\. hodiny. Svěcení clniiPáně

Odpusllý |[ll] dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. )



(Dne Na. slavnost: . Úmysiy:
24.**Ú.Bl. Panny Marie, pomocnicekřestanů.—=Důvěra v\Iatku Boží.

Ilorliví kazatelé. Poutě mariánské.l_jodpma katolickych missií. ydívka.25. S. Sv. Řehoře VII, pap. (1085) Otec Pius X. Obrozelní lidu
Y skrze Krista Pána. Vítězství církve sv. nad nepřáteli. Duše v očistci.

26. (J. BOžlho Těla. SV. Filipa Nar. (1595) — Láska k Ježíši svátostněmu.
Napiavcní urážek Bohu učiněných. Dai živé viry. Kněžsho. Mládež.

27. P. Sv. Magdaleny z Pazzis, p. (1607) — Dar zbožnosti. Posvěcování
sebe. Bratrstvo nejsvětější Svátosti oltářní. Ucta nejsv. Sidce Páně.

28. S. Sv. Viléma, řch. (812) — Odstranění svárů a různic. Horlivost v plnění
zákona Páně. Pronásledovaní katolíci. Katoličti učitelé. Dobrodinci.

29.ĚN. Neděle 11. po sv. Duc/cu. Sv. Maximína, bisk. (394) — Císař a král
' náš Náležitě svěcení neděli a svátků. Časté sv. přijímání. T bratří.

30. P. Sv. Gerlaka, ř. prem. (1689) — Duchovní řády \e \lasti naší. Dar
' pobožnosti a kajícnosti. Apoštolát modlitby. Duše \ očistci. T kněz.

31. U. Sv. Anděly Mer., zakl. ř. Urš. (1540) — Ženské kláštery ajich
\ ústavy. Zbožné vychování dívek. Zemřelí údově katolických bratrste\

L Odpuslký IUI! dní 13 každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmýslý. . ' ]

V době naší, kdy nepřátelé chtějí zničiti vše křesťanské, hrozí veliké nebezpe
čenství i ctihodnému stavu manželskěmu. Běda, jak by přestal býti posvátným svazkem
manželů! Běda, kdyby stav křesťanských manželů snížen byl na pouhou smlouvu
občanskou nebo dokonce na hříšně souložnictví. Běda dětem, které by z takového
poměru hříšného se zrodily! A proto třeba vším úsilím hájiti posvátnost svazku
křesťanských manželů a rodičů. Stav manželský jest a zůstává stavem od Boha zalo
ženým, posvěceným a od Ježíše Krista na svátost povýšeným. Jen v tomto duchu
jest postaráno o zbožný vy'chov dítek a o spasení duší rodičů i dítek. Proto zase
klademe na srdce všem rodinám, aby se zasvětily svaté Rodině Nazaretské a nepře
stávaly se k ní každodenně modlili a za potřebné dary prositi! Kéž se obrodí rodiny
křesťanské živou vírou a účinnou láskou k Ježíši Kristu, Spasiteli světu.

Obětování denního úmyslu.
ltane 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 'l'obě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skutky i “slova SVá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr).
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda bm. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, za
křesťanské manžele, aby povinnosti stavu svého věrně plnili 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 'lě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876)

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

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

Heslo apoitolukez Dobrý příklad všech domácích ctností dávati.

Úmysl v červnu: Oslava prvního pátku v měsíci.

Tiskem & nákladem benediktinské knihtiekárny v Brně.



ŠKOLH
BOŽSKEHO SRDCE PÁNÉ.

ROČNÍK XLIV. Vycházípočátkem každého měsíce. ' ČERVEN 1 9 10.

Na kříži slaví se slavnost Srdce Ježíšova; krvavé květy ověnčují trpícího Spasitele a objímají
pobodané Srdce jeho. Ejhle, jakou láskou miloval nás Pán!WV * „ HW.—**„<>-\,v%v—vvv “*

Waíiahe, vzpomínám na Écbe.
Napsal P. METHODĚJ MÁ'Í'H, kaplan ve Ueí. Ořechové u Uh. Brodu.

Na světě mám poklady dva,
tatíčka, matinku zlatou,
srdce mé láskou k nim ohnivě plá
& tluče ku Bohu modlitbu svatou.

Malinká chaloupka ukrývá skvosty,
dvě hlavy šedivé, stříbrných vlasů,
srdéčka jejich jak láskou by srostly
už dávno. .. od dávných časů.

Světnička prostinká, podobná klícce,
malý jen stoleček, na stěně křížek,
opodál kropenka a v koutě je svíce
k pomoci až smrti soud přistane blízek.

Na stěně vidím obraz tak známý,
je obraz to Krista Pána,
vzpomínky moje jak by tu spřádly,

sít _útěch na tisíc, jež mi tu dána.

Bylo nás dětí takmnoho jak písku
na břehu mořském stápí se v tůní
a přec jak kuřátka pod krásnou vískou
žili jsme jak zmámeni májovou vůní.

Nebylo slova, jež srdce by klálo
jak meč, kde nenávist v domě jen vládne,
ba na srdci lásky srdce mé spalo
sladce, když v námaze duch prací zvadne.

Kde jsou ty doby, ta léta krásná,
té lásky žár — otcovské ruky,
ach, není jí více, jen vzpomínka vzácná
polehčí dítěti života muky.

Ten život trnitý a málo růží
tak málo jak při slunku viděti hvězd
za lásku odpor duši svou súží —
a přec jen za lásku láska má kvést.

Kde najdeš to srdce, tak láskou silné
a oko tak čisté — oko laskavé,
kde větší paprsk Ti štěstí svitne
než v náručí zlaté matky tvé?

ó vzpomínám těch dávných dob,ó'tohosmutku
jak poprvé jsem se z domu bral,
mi srdce puká zas, vždyť. vidím matku;
ó matko, proč jsem tě tak málo miloval . ..?

Co upomínek se v duši roji,
co krásných zábav, dětských let,
kdo srdce zraněné mi zase zhojí,
kdo hořkost mu zas změní v med?

Kde najde klidu, duše slabá
a opory, když noha upadá,
kde svítí ta hvězda, jež plavce zvédá,
() — tot drahá matička — ustaraná.

11
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K té půjdu a na okénko
zaklepám a řeknu „matinko“,
ona pozná hlas... a mně bude teplo
a poskočí zas moje srdénko.

Pohladím její stříbrné vlasy
a řeknu vše, co cítím a toužím,

ve krásnou chaloupku vrátí se časy
už dávno ztracené, příchodem mým.

Budu ji milovat vřele a cele,
ba její slova jak démant si dám
ve srdce své & půjdu zas směle
v ten život trnitý tak sám a sám.

ó, jestli už matka země tak krásná
jak teprv Máti, koruna všech,
Maria Panna, ba slova ta sladká

duši mé šepotá andělíček.

Nad hvězdy stříbrné, sluníčko zlaté,
nad perly moře & démantů lesk
je Tvoje krása a kol hlavy svaté
vidím Matičko ——nebeské růže kvést.

Matičko moje — Pomocnice,
až jedenkrát odejde matka má k Tobě,
ó vezmi ji v náruč svou, Prosebnice,
a mne táhni za sebou ve každé době . . .

WWW

Dr. Rudolf Zhdnel :

První dieeesánní synoda brněnská.
(53 6 obrázky).

diecesánní, která se slavila
„_ v Brně od 23.—27. srpna

1909 Zbožní věřící diecése brněnské
konali v dobu tu modlitby za dobrý zdar
shromáždění toho. Proto dojista slušno
jest, aby také dobrý lid náš moravský,
i český byl obeznámen s památným
sborem tím, v Brně konaným.

1. Pojem synody.

Diecesánní synoda je shromáždění
diecesánního kněžstva za předsednictví
biskupova. Dokud obvody diecésí byly
malé, konány byly synody dicesánní
častěji, obyčejně dvakráte do roka. Za

[) »Hlasc v Brně dne 23. srpna 1909. —
»Čechc v Praze ve své příloze »Korrespondence
duchovenstva: r.1909. -— »Naše Listyc č. 22.
r. 19. dne 29. ledna 1910. — »Vlasta v Praze
:. 26. č. 5. (únor 1919, str. 465). —-»Vaterlandc
ve Vídni v č. 389. dne 26. srpna. 1909; dne
29. srpna 1909 v č. 384; dne 7. března 1910.
-— »Germaniac v Berlíně 40. ročník, č. 75.,
II. list dne 3. dubna. 1910 v I. příloze. — »Kól
nische Volkszeitungc v Kolíně nad Rýnem a č. j.

nynějších dob, kdy rozsah jednotlivých
diecésí je veliký, staly se i synody říd
čejšími. V Čechách byly poslední synody
slaveny roku 1863. V diecési brněnské,
která byla založena r. 1777, nebyla až
do r. 1909 konána žádná synoda. Biskup
má sice právo a moc, dávati zákony
samostatně. Nicméně však synoda při
spívá k utužení svazku biskupa s ducho
venstvem, když vzájemně mohou se po
znati a porokovati o duchovních potře
bách věřících. Proto církev sv. vždy do
poručuje diecesánní synody. ježto jsou
nejvhodnějším způsobem, jakým biskup
dává zákony své diecési.

2. Přípravy k synodě brněnské.

Diecesánní synoda, ku které se mají
shromážditi skoro všichniduchovnísprávci
rozsáhlé diecése, je podnikem obtížným
a složitým,k němuž třeba četných příprav.
Jak sv. Otec římský Pius X., tak i římské
jeho sbory poradné vítali s radostí my
šlénku nejdůst. arcipastýře brněnského,
Excellence biskupa Dra Pavla hraběte
z Huynů, že chce s kněžstvem svým
pořádati synodu. Předběžných porad bylo



Excell. Dr. Pavel hrabě z Huynů, diecesinnf biskuT)brněnskýď)

') Narodil se dne 17. února. 1868 v Brně, byl dne 7. června 1892 posvěcen na kněze, působil
v duchovní správě v Prostoměřicích, Višňové, Běhařovicích, dne 26. června. 1904 byl posvěcen na
biskupa brněnského, dne 2. prosince 1908 jmenován skutečným _tajným radou Jeho Apoštolskěho
Veličenstva.

11'
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za? tou příčinou konáno v biskupské
residenci za přítomnosti kanovníkův a
zástupců kněžstva několik. Také lid měl
na přípravě té účast. Neboť viokružníku
biskupském ze dne 24. února 1909 byla
synoda veřejně ohlášena a lidzvěřící vy—

kaz církve ke cti a slávě Boží i na
prospěch duší nesmrtelných.

3. Místo synody brněnské.
Kněžstvo diecesánní, které při sy

nodě bylo přítomno, shromáždilo se dne

Stoliční chrám Páně sv. Petra a Pavla v Brně. (Celkový pohled).

zván, aby v poslední tři neděle před sy
nodou konal před vystavenou nejsvětější
Svátosti Oltářní zbožné modlitby za po
žehnání a milost Boží pro synodu. Podjal.
pak se nejdůstojnější arcipastyř brněnský
velikého úkolu toho, slaviti totiž synodu,
proto, aby ve všem vykonal vůli a roz

| 23. srpna 1909 odpoledne ve stoličném
chrámu sv. Petra a Pavla. Velebné pro
story překrásného chrámu toho, který
nyní jsa opatřen dvěma štíhlými věžemi
& uvnitř jsa velmi účelně restaurován,
byly naplněny kněžstvem v počtu 460.
Jelikož v celé diecési čítá se 926 kněží,



Stoliční chrám Páně sv. Petra a Pavla v Brně. (Vnitřek)

zůstal jich tedy do'statečny' počet doma
k obstarávání duchovní správyJ) Oči

') Budiž tu uvedeno několik zajímavých
dát diecése brněnské. Diecěse čítá 1,000.607 vě
řících; kromě nich bydlí ve hranicích diecése
27.890 nekatolíků, 22912 židů, 245 jinověuců.
Far je v diecési 432, filiálních kostetův a kaplí
546. Kněží všech je vdiecési 926, z nich působí
775 v duchovní správě a v jiných aktivních
službách, 41 jest jich na pensi, 110 pak žije
v klášteřích. — Pro dobu synody byl kněžím, kteří
nebyli do Brna povoláni, vykázán obvod; ve kte
rém měli pečovati o duchovní potřeby věřících.

všech přítomných radostně hleděly na
krásny hlavní oltář s císařským oknem,
na ušlechtilou polychromii, ladné formy
gotické a slohovou vyzdobu chrámovou.
Když zavítal do kostela nejdůst. biskup
Excell. Dr. Pavel hrabě z Huynů, hnul
se průvod do fíliálního kostela sv. Mi
chaela archanděla, který byl určen za
kostel synodální. Nádherný tento chrám
Páně patří k nejkrásnějším kostelům
v Brně. V podobě nynější byl vystavěn
vletech 1645—1679jako klášterní chrám
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Hlavní oltář ve stoličném chrámu Páně sv. Petra a Pavla v Brně.

dominikánský. Po zrušení řádu byl kostel byl kostel sv. Michaela odevzdán řádu
přidělen k biskupskému kněžskému alu- Redemptoristů, kteří konají u něho du
mnátu a zároveň učiněn filiálním kostelem chovní službu do podnes. Hlavni ozdobou
dómu pro české služby Boží. Od roku chrámu je nádherný vysoký hlavní oltář
1905, když byla totiž již roku 1903 představující Boha Otce na trůně v ne
zbudována pro alumnát zvláštní budova, | besích, sv. Michaela s mečem aváhami,
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PannuŽMarii s Pánem Ježíšem. Veliko- 4. Průběh synody. _
lepy'm dílem je rovněž kazatelna, která Dle církevních předpisů trvala první
předvádí velmi důmyslně boj sv. Michaela diecesánní synoda brněnská, jak obyčejně

„Ř:“ŽŠ.:Š&

Hlavní oltář v koStele sv. Michaele archand

archanděla se zavrženy'mi zlymi duchy. všechny jiné synody diecesánní, tři dny.

Filiální kostel tento byl k synodě pří- | V nich slavena tři slavnostní sezení a pět
hodně upraven, aby všichni kněží mohli všeobecných shromáždění. Tyto synodální
v něm zaujati svá místa. úkony, které jsou jaksi slavnostnimi ma



1.68

Kazatelna v kostele sv. Michaela archanděla.

VVV

nifestacemi synodálními, konaly
se v kostele sv. Michaela za pří—
tomnosti biskupa a všech přítom_
ných kněží synoditů. Na daném
pořádku byla každého dne mše
svatá, modlitba breviáře, rozjímání,
zmíněná slavnostní sezení a vše—
obecná shromáždění. Kromě toho
byla ještě částečná Shromáždění,
která konala se v síních alumnátu
a semináře. Při nich kněží k tomu
určení přednášeli o ustanovených
předmětech bohoslovných, z při—
tomných pak byl v následujícím
rozhovoru každý připuštěn ke slovu.
Odborů těch bylo pět, jeden pak
byl ustanoven jenom proto, aby
přijímal a zaznamenával přání a
zkušenosti duchovních správců. Na
konec synody vykonali všichni pří—
tomní, biskup i kněží, sv. zpověď
& přijali z rukou arcipastýřových
svaté přijímání. V posledním sla
vnostním sezení bylo vykonáno
také zasvěcení biskupa, duchoven—
stva, lidu a celé diecése nejsvě
tějšímu Srdci Páně!

5. Stanovy 'aynodální.

Blahodárným výsledkem první
diecesánní Synody brněnské jsou
praktické stanovy, které přispívají
& podporují kněze v těžkém jejich
úřadě. Stanovy tyto synodální dělí
se na 22 hlav. Obsahují praktické
pokyny o úctě k nejsvětějšímu
Srdci Páně, k Panně Marii, 0 při
pravě k sv. biřmování, k první
svaté zpovědi & prvnímu sv. při—
jímání, o zpovědi generální, o ná
vštěvě a péči nemocných, o kře
sťanských cvičeních, o křesťanské
organisaci, o lidových missiích a
na jiné.

Průběh první diecesánní sy
nody brněnské byl velmi zdařilý,
a dá všemohoucí Bůh, že pože—
hnání a milost bude provázeti ji
i do vší doby budoucí.
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Boh. Bendl .

Srdee božského pastýře.
(Ku slavnosti nejsv. Srdce Páně).

»Čím jest člověk, že jej tak ceníš a své srdce věnuješ jemu?c

w:.eznám krásnějšího a případ—' ' (.
\. \\

.božského Spasitelenadobraz
' »dobreho pastýřea. Vždyť

v sám Kristus Pán ten obraz
nakreslil,řka: »Jajsem pastyr dobryx
(Jan 10.) Dobrý pastýř jest otcem stáda
svého, ochráncem jeho, stará se o ně
dobrou pastvou, věnuje mu celý svůj
život, ba i tento dává v čas potřeby
za ovce své. Tak sám nám nastínil Kristus
Pán lásku a dobrotu srdce dobreho pastýře.
A on byl pastýřem našich duší nejlepším.
Vše co o dobrém pastýři pravil, vše to
sám pro stádo své učinil a činí posud.
Vodí nás, ovce své, na pastvu dobrou,
pastvu duší našich, kterážto jest jeho
SV. učení, jeho sv. svátosti, jeho tělo
a krev ve velebné Svátosti oltářní; chrání
nás, ovce své, před vlky, čekajícími na
nás a to zvláště před vlkem nejhorším,
ďáblem, tímto odvěkým nepřítelem spásy
lidské, chrání nás před zlým příkladem
lidí zkažených, před svůdnictvím jejich,
neboť ukazuje nám hřích v jeho oškli
vosti a zhoubnosti, posiluje nás v boji
proti náklonnostem zlým v boji proti po—
kušení ať zvenku ať ze vnitř přicházejí
címu svou milosti a pomocí; vždyťPavlovi
řekl: »Dostaěí tobě milost má.< iví nás
pokrmem nejvyživnějším, svým vlastním
tělem a svou vlastní krví, tak jako pelikán,
mláďata svá, a dal sama sebe na kříž
přibiti, aby jen ušetřil !nás, zemřel za
nás, abychom my věčně žíti mohli. Věru,
kdo popíše, kdo vystihne tu nezměrnou
lásku dobrého pastýře, Ježíše Krista
k nám nehodným ovečkám?

Vystihnouti, oceniti ji ovšem ne—
můžeme, jak by se patřilo, alespoň tedy
představujeme si ji v obraze nejsvětěj
šího Srdce Páně, neboť upomíná nás na
Srdce Spasitelovo, sídlo to lásky jeho
božské k nám, alespoň slavíme slavnost
tohoto nejsv. Srdce, abychom pokud
nám lze, odvděčili se Kristu'Pánu za
nezměrnou obět lásky jeho. Vždyť zde
na zemi nedostačuje žádná modlitba,

žádný chvalozpěv, žádný dar a žádná
oběť, abychom mohli říci,že jsme ná—
ležitě vnikli v hlubiny slavnosti této, že
jsme náležitě _ji také oslavili. Nemůže
me-li dosti oslaviti ostatní slavnosti Páně,
v nichž jeví se nám tajemství víry naší
největší, jak bychom dovedli toho u slav
nosti Srdce Ježíšova, která jest takřka
souborem všech svátků Páně, v níž set
kávají se vánoce, velkonoce, letnicei
s Božím'tělem tak zázračně? Upokojme
se však; dělejme, co nám možné jest
zde na zemi, a pomysleme si, že slavnost
nejsv. Srdce Pána Ježíše budeme teprve
tam na nebi náležitě slaviti a to ne jen
jednoho dne nebo v jednom měsíci, nýbrž
ustavičně, věčně. A přece, jak nás zase
těší slavnost tato i na zemi! Vždyť po
vznáší nás nade vše ostatní tvorstvo,
vyvyšuje nás k nebesům, když si připo—
mínáme, kterak Bůh sám miloval nás
ubohé a hříšně tvory své, dle slov
žalmistovy'ch: »Čím jest člověk, že jej
tak ceníš a své Srdce věnuješ jemu?<
A proto připomeňme si dnes největší
dobrodiní Spasitele našeho, abychom
láskou božského Srdce jeho pozdvižení
byli a útěchou naplnění, a to pozdviženi
byli, hledáme-li spravedlnost, a útěchou
naplnění byli, koříme-li se Bohu svému
jako hříšníci. Ač se v církvi naší slavnost
Srdce Ježíšova teprve asi 3 století slaví,
jest v základě svém přece slavností ze
všech nejstarší. Neboť kdy asi slavila se
ponejprv? Kdy slavila se slavnost tato
lásky Syna božího k nám? Na věčnosti
to bylo a sice ještě než-li svět stvořen
byl. Již tehdy, když Bůh ustanovil stvořiti
svět, jakožto oblesk své moci a veleb
nosti, a stvořiti člověka k obrazu a po
dobenství svému, již tehdy Boží Trojice
ustanovila důkaz lásky své podati lidem,
kdyby ve zkoušce. neobstáli a vlastní
vinou na sebe uvalili hrozný trest věčný,
který spravedlivý Spasitel byl uložil hříchu
prvotnému. Již tehdy nabídl Syn Boží
sebe za prostředníka, nabídl se, bude-li
se líbiti Otci, že opustí svou slávu
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věčnou, a sestoupí na zemi mezi za
vržené lidstvo, jako jeden z nich, že
bude žíti, pracovati, trpěti, & že oběť
největší za ně přinese, oběť života svého.
Věděl Syn Boží všecko, co naň čeká,
chce-li by'ti Spasitelem a Vykupitelem
lidstva, vždyť byl vševědoucí, viděl svou
bezpříkladnou chudobu, své ponížení,
nevděk vlastního národa, oběť utrpení,
svou opuštěnost a smrt svou na kříži,
a přece se podrobil úkolu tomu s radostí
& ochotou. Nebyla to láska, která jej
k tomu pudila? Ano láska, jen láska
k nesmrtelným duším lidským to byla
a spolu láska k Otci nebeskému, aby
jednak duše zachránil od věčné záhuby
a jednak je navrátil Otci svému, jehož
byly majetkem. Tehdy tedy ponejprv sla- 
vila se v radě nejsv. Trojice slavnost
Srdce Ježíšova. Bůh Syn mluví: »Život
svůj dám za člověka:, Bůh Otec ochoten
jest: »Nešetřiti Syna svého, ny'brž jej
vydati<<, Bůh Duch svatý uvolil se sklí
zeti ovoce této oběti a milostí svou pů
sobiti spásu nesmrtelnych duší.

A hned bylo vykonáno dílo stvoření
na nebi i na zemi. Andělům, tvorům to
nebeským, zjeveno bylo tajemství obě
tavé lásky, dle míry jejich blaženosti.
Clověk na zemi, když byl zhřešil uči
něno bylo zaslíbení, vykoupení. A Syn
Boží se připravoval s touhou a radostí,
aby přislíbení toto splnil. Když pak
nadešla doba určená, tu zase andělové
opětovali slavnost Srdce Ježíšova, neboť
s radostí a plesáním nesli poselství spásy,
poselství lásky jeho do našeho údolí
slzavého: »Radujte a veselte se, neboť
narodil se vám Spasitel, jenž jest Kristus
Pánm Ale hned také již za ním nesli
mučidla k jeho budoucí oběti spáSy. Tu
po druhé slavila se slavnost Srdce Ježí
šova v prostém chlévě betlemském, kde
»Slovo tělem učiněno jest a přebyvalo
mezi námi.< Vánoce jsou tedy také
slavností lásky, slavností Srdce Páně,
slavností jeho na zemi, mezi lidmi. Od
věčnosti toužil Syn Boží po tomto oka
mžiku, kdy v těle lidském objeví se na
zemí jako Spasitel, jako dobry' pastýř,
hledající zbloudilé ovce, a proto dobře
říci mohl: »Věčnou láskou miloval jsem
tebe.<<Proto také sv. apoštol právem na
to klade důraz, že Kristus Pán dříve
miloval nás, a to ještě, když byli jsme

ještě nepřáteli jeho. — Srdce Ježíšovo
ukazovalo se po třicet tři léta na tomto
světě v kráse nejskvělejší. Jako dítko
miluje Kristus matičku svou, posluš—
nym jest pěstouna svého, jako muž
chodí po vlasti své »vždy dobře čině.<
Pro všecky má slovo lásky, útěchy,
pro všecky slovo posily a poučení. I nej
větší hříšníky neodmítá, ba právě takové
vyhledává, je napomíná a vida lítost
jejich, odpouští hříchy. Sám nemaje ni
čeho, obohacuje všecky, sám sklizuje
nevdčk, ale dobrodiním zasypává všecky,

“sám předmětem jest zášti a nenávisti
mnohy'ch, ale láskou objímá všecky.
I zrádce ještě v posledním okamžiku na
pomíná a hledí přivinouti k srdci svému,
řka: »Příteli, načjsi sem přišel?: A již
nadešel čas, aby se slavnost Ježíšova
Srdce slavila zase a sice zase na zemi.
S láskou sedá s apoštoly k poslední
večeři, s láskou odevzdává jim tělo své
a krev svou za pokrm a nápoj. S láskou
ubírá se na smrt a to smrt nejpotup
nější a nejbolestnější, smrt kříže. A přece
zde rozhojňuje se láska božského Srdce,
možno-li, ještě více. »Nemá větší lásky,
nežli ten, kdo život svůj .dává za přátele
svéa, toto vlastní slovo své plní Kristus
plnou měrou, on jediny měl lásku nej
vyšší, poněvadž božskou. A tu na kříži
slaví se slavnost Srdce Ježíšova zase,
krvavé květy ověnčují trpícího Spasitele
a objímají pobodané jeho Srdce. A čer
vené květy tyto volaji k nám: »Ejhle,
jakou láskou miloval vás Pánu A pod
křížem stojí Matička bolestná a slaví
s Kristem slavnost Srdce jeho. Ona čistá,
svatá, neposkvrněná, jediná dobře po
chopila nezměrnou lásku Synáčka svého
a proto trpěla s ním, trpěla s láskou
jeho a neměla jiné útěchy, než-li, že
utrpení Syna jejího rozvije se v plny'
květ &přinese ovoce nejkrásnější: spásu
všech národů. Vždyť Syn její chtěl trpěti,
aby usmířil spravedlnost Otcovu, aby
sobě vzdělal církev! Chtěl trpěti, aby
»s námi zůstával až do skonání světa.;
A zůstává s námi v tajemství nejsvětější
Svátosti své, v tajemství svého Těla &
své Krve, kterážto neustále za nás obě
tuje ve mši sv. a kterymiž neustále nás
sytí a živí ve sv. přijímání. Tu spojujeme
se s Kristem přijímajíce Boží Tělo jeho,
tu přivinujeme se k nejsv. Srdci jeho,
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které nás tak miluje, tu slavíme nejlépe
slavnost srdce Páně. A že duše naše
musí býti čistá, svatá, s Bohem smířená,
aby hodně přijmouti mohla nejsvětější
Svátost oltářní, nutné jest nám pokání,
nutné odpuštění hříchů, které čerpáme
z obětí kříže skrze svátost pokání, nutné
jsou nám křest. ctnosti, víra, naděje a
láska. A to vede nás a utvrzuje v životě
křest. bohumilém a ctnostném, k němuž
nám Kristus posílá milost a pomoc,
Ducha svatého. Duch svatý udržuje a
dokonává milosti a pomocí svou oběť
Srdce Ježíšova a obrací ji na prospěch
náš, tak abychom jednou, bohatí jsouce
dobrými skutky, obstáli před soudem
Božím. Ejhle, tak scházejí se v slavnosti
nejsv. Srdce Ježíšovavšecky ostatni svátky
Páně: vánoce, velkonoce, svátky Ducha
svatého, Boží tělo a slavnost Srdce Páně,
která jest jejich souborem a zakončením.
»Láska lásku plodí.: tak praví naše
přísloví. Ano tak by to mělo býti. Ale
bohužel není! Ani ta láska největší, nej—
silnější, láska Srdce Ježíšova nenalezá
ve všech srdcích lidských ozvěnu. Jako
byla láska jeho na zemi trpící, tak je
až posud, neboť při vší lásce své trpí
Pán náš nevděk, ba nenávist, protivenství,
pronásledování a to v církvi své. Církev
jest dílo jeho, dílo zamilované, jest to
choť jeho, pro niž vše podstoupil, vše
vytrpěl, proto trpí-li ona, trpí i nejsvě
tější Srdce jeho. Trpí v boji svých
věrných, kterýžto boj bývá úporný, někdy

hrozný, útrap plný, ustavičný. Trpí
iodporem a odbojem lidí zlých, kteří
ho zapirají, dílo jeho ničí, kazí & církev
jeho pronásledují. Vědělto všecko Kristus
Pán již na věčnosti, věděl to dobře, a
přece zvítězila láska jeho. Na hoře
Olivetské počal se sice rmoutiti a tesknití,
až se krví potil, ale pohled na požehnanou
žeň tak jej potěšil, že zapomněl ihned
na všecku žalost a kráčel posilněný
v ústrety oběti utrpení svého. Rozmnožme
tedy tuto radost Pána a Vykupitele svého!
Hleďme, ať patříme k počtu duší vy
volených a spasených, at připočteni jsme
k dobrým jeho ovečkám. Proto slyšme
hlas pastýře svého, a poslouchejme jeho
rozkazu. Nachylme sluch svůj k tlukotu
Srdce jeho, aby tak i srdce naše, mnohdy
studené a kamenné se rozehřálo na výhni
lásky jeho božské, a my nicjíného ne
milovali tak jako Ježíše, za nás umučeného.
On budiž naším Pánem, On naší chloubou,
On naší naději, On naší láskou! Zaň
trpětí budiž nám slastí, jemu sloužiti
radostí, v něm jednou spočinoutí naší
jedinou nadějí. Srdce jeho milovalo nás
nehodné, o vraťme mu lásku, kterou si
zasloužil. I k tomu nám dopomůže novou
pomocí, milosti i láskou. A proto slavice
slavnost božského Srdce Ježíšova volejme
a prosme nejsv. Srdce Pána Ježíše, račiž
dáti, abychom Tebe vždy více a více
milovali, slavnost Tvou jednou na ne
besích u Tebe s Marií, anděly a svatými
slaviti mohli. Amen.

VVV
A. M. Kadlo'dkovd :

jméno Éwél

jméno Uuě, milý jěgu,
uctívá“ snad celý svět,
neboť síla jména Cuěbo
pogbavujě všakgcb běd!

©řed jménen) Úugn) vše se sklání,
hoří se Ci andělé,
uctívají oa nebesícb

vv v
jméno (Svoje guěcoelé!

(Svoje jméno blahoslauí
u svatém kříži znamení,
neboť každý pevně věří,
že jsl světa spasení!

VVV
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Ignát Zhdnčl:

O četbě.
(Rozjímání o svátku sv. Aloise).V

ijeme ve velmi vážných dobách.
Jen slepý člověk a kdo by
úmyslně oči zavíral, by nepo
zoroval, že se ze všech stran

útočí na svatou církev. Nepřátel našich
jsou celé pluky, seřaděné vdobře vy
cvičený šik a my kolikráte ubíjíme se
vespolek, nijak se nepodporujeme, nijak
nevšímáme si upřímných rad, jak dalo
by se aspoň něco ještě zachrániti. Jedním
z prostředků, jimiž lze s prospěchem
bojovati, je dobrý tisk. Pohled na obrázek
svčtce Aloise nás poučuje, jak důležitým
pomocníkem ku spáse má nám býti
dobrá kniha či vůbec dobrá četba. Skoro
na každém z různých vy
obrazení svatého Aloise
mívá před sebou roze
vřenou knihu; abuď z ni
čte, anebo jen leží před
ním, čímž má býti na
značeno, že svatý Alois
mnoho děkuje četbě, že
četba mu úspěšně pro—
spěla a napomáhala ku
spáse věčné.

Mluví a píše se sice
často o důležitosti do
brého a o zhoubě špat—
ného tisku. Pravil kdysi
kterýsi redaktor, že protivi se mu již
z té duše pořád a pořád pobádati k od
bírání dobrých časopisův, ale nebude
zajisté ke škodě, když opětně připo
meneme si, že je naší svatou povinností
náš dobrý, katolický tisk všemi silami
rozšiřovati a podporovati, tisk však ne-__
přátelský od sebe zavrhnouti a jeho roz
šíření zamezovati.

Cennost tisku dobrého.

Dobrý tisk, dobrá kniha poskytuje
dobrou duševní stravu, dává duši vhodné
k zdravi jejímu sloužící a jí prospíva
jící látky. Dobrá kniha je pravým apo—
štolem. Řečníka slyší jen ti. kteří jsou
přítomni v místnosti, ve které mluví,
kněz káže obyčejně jen jednou za týden,
totiž v neděli ráno, někdy snad i v neděli
odpoledne při křesťanském cvičení. Kniha

káže a promlouvá ku všem, kdo ji čte;
čte-li ji tisíce lidí, mluví ke každému
z nich. Redaktoři novin hlásají své ná—
zory, své učení nikoliv jednou za týden,
ale každodenně, tak často, jak vychází
jich list a mluví k tolika tisícům, kolik
odběratelů mají. Dřívese říkávalo: peníze
vládnou světem; kdo dnes znaleckým
okem pohlíží na nynější poměry, je
nucen větu tuto poopraviti a říci: tisk
penězi podporovaný ovládá celý svět.
Tisk je velmocí, jehož žezlu jest poddán
celý svět, ovšem pokud čte, a tam vůbec
zasahuje osvěta a civilisace. Nelze po
příti že všechna státní i policejní moc

je proti tisku bezmocná,
neboť tisk najde vždy
nějaká zadní dvířka a
pomocné ruce, kteří ho
rozšiřují, kde nikdo jich
nestihne. Tisk ovládá
vším: knížaty i lidem,
penězi i vědou, moc—
nými i chudými, řídí
ducha lidského ve všech
jeho zjevech at se jeví
v jakékoliv způsobě.

Péro a tiskařské čer
nidlo jsou něčím na oko
velice nepatrným, ale

jsou nejúčinnější zbraní, která vyhrála
mnohé veliké bitvy na poli duševním.
Obě tyto zbraně platně pomáhaly, že
vznikly veliké náboženské i politické
revoluce, reformace, nevěra ať se nazývá
zednářstvím, at socialismem, ať libera
lismem, ať radikalismem; nynější lho
stejnost náboženská, nynější nevěra, ny
nější nepřátelství k církvi jsou výronem
špatného tisku. Proto má—lišpatný tisk
býti zamezen, musí tím úsilovněji býti
šířen & podporován dobrý tisk.

Umění knihtiskařské bylo vynalezeno
roku 1462 a již roku 1500 bylo na tisíc
knihtiskáren a v těchto osmatřiceti letech
natisklo se již tolik knih, že vzdor všem
válkám. nepokojům a jiným nepříznivým
okolnostem, zachovalo se až po dnešní
den na třicet tisíc děl z oné doby, a
některé z nich sestávají ze tří i více
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svazků. Známá knížka »Kempenského
následování Krista: vyšla již v této době
v 59 různých vydáních a řečech. Uzná
vajice výbornost četby, doporoučeli ji
všichni velcí duchové. Biskup Richard
z Bury, pln nadšení ku dobré četbě
praví: »Kdo hledá moudrost, najde ji
v knihách. Tam nacházím mrtvé a mluvim
s nimi, jakoby nyní žili. Vše časem po
mine, ale v knihách zanechal nám Bůh
prostředek, bez něhož by lidstvo již bylo
na vše zapomnělo, co kdy bývalo. 0 po
važte, jak poučny jsou knihy! Jsou na
šimi učiteli, kteří nás zdarma v trpěli
vosti vzdělávají. Přijď za nimi, kdy chceš,
nikdy nespějí, nikdy se nevymlouvaji
ospalosti, nemocí, únavou. Chybíš-li, ne
vysmějí se. O vy knihy, vy dáváte vše,
zač nás kdo poprosi, vy jste stromem
života, řekou v ráji, která ovlažuje ducha
lidského a jej zúrodňuje. Proto nic by
nemělo člověka odstrašiti, aby si koupil
knihy, je četl, je rozšiřoval. Dobré knihy
jsou neocenitelny.<<

Svatý Augustýn napomíná: Kdo chce,
aby Bůh byl s ním, ať se modlí & čte.
Železo, jehož se nepoužívá, zrezaví, rovněž
rozšíří se rez hříchu do duše lidské, která
by nečtla dobrých _a užitečných knih.
Sv. Petr Damiani volá: Duše tvá obírej
se dobrou četbou! Vidí-li zlý duch, že
jsi zaměstnán četbou, utíká, boje se dobře
ozbrojeného nepřítele. Zemřelý biskup
linecký Doppelbauer mluvě jednou při
valné hromadě lidového spolku pro Horní
Rakousy pravil: my stavíme kostely,
zdobíme oltáře, udělujeme almužnu, ale
za dnešních dnů je stejně důležité a zá
služné rozšířovati, podporovati katolický
tisk, což vám zvláště doporučuji.

Nikdo nezapomeň při horlivé četbě
na vždy potřebnou opatrnost. V Toulu
ve Francii byl živ stařec, bývalý knih
kupec, který četl celý den, a aby neztratil
času, šel ina procházku s knihou. Jednou
šel po. silnici, která byla zrovna vedle
železniční dráhy. Jako vždy i tenkráte
četl a ani nepozoruje, přiblížil se ku
kolejím. V tom přijíždí rychlík; stroj
vůdce pozoruje čtenáře a dává píšťalou
výstražné znamení, ale nic naplat, do
četby zahraný stařec nic neslyší. Vlak
nemohl býti zastaven a strojvůdce si
myslíl, že čtenář 'ještě včas asi uskočil. _
Zatím však jako zázrakem chytl se za

odrazník (pufer) stroje a křičel ze všech
sil. Asi dvacet minut visel mezi životem
a smrti, až ho poblizku osady Burley
zpozorovali vojáci a vlak zastavili. Hor
livý čtenář utrpěl jen několik ran a bouli,
z nichž se brzy pozdravěl.

Dobrá kniha je andělem strážným,
potěší, pobaví, zušlechtí, poučí vzdělá,
působí blahodárně u jednotlivce, v rodině,
v celém národě. Proto seč jsi rozšiřuj
a važ si dobrého tisku.

škodlivost špatného tisku.

V životopisu svatého Aloisa se vy
pravuje, že nikdy nečtl špatné knihy.
Jen jedenkráte dostal náhodou, aniž co
věděl, do ruky špatný spis. Sotva se
však blíže na knihu podíval a seznal,
že je špatná, hodil ji na oheň, a umyl
si ruce, neboť se bál, že by ho pouhé
dotknutí tohoto špatného spisu mohlo
na těle i na duši poskvrniti. Kéž by
každý katolík takto dle příkladu světcova
jednal!

Velice zkušený spisovatel Gerola,
který nikdy neupřilišňuje a nepřehání,
píše: Nestačily by slze, vzdechy, žaloby
a vzlykáni dvě stě milionů katolíků, aby
mnohdy po zásluze oplakali zkázu, již
způsobil na světě mezi lidstvem špatný
tisk. Zbožný kterýsi biskup napsal ve
svém pastýřském listě: Tišicerou zku
šenosti je dokázáno, že jediná špatná,
jedem hříchu a nevěry naplněná kniha
zničí a zboří, co vybudovalo křesťanské
vychováni dlouholetou praci, modlitbou,
bděním a dobrým příkladem. Mnozí ro
dičové, kterým starostmi nad dětmi před
časně zbělily vlasy. nesou jenom následky
hrozné nedbalosti, protože trpělyvdomech
svých zhoubný, tištěný jed. Jak mnohý
utrápený otec, jak mnohá předčasně usta
ralá matka odpověděly by na otázku:
Otče, odkud tvé trápení, matko, odkud
tvé slzy? Špatné knihy pokazily a zničily
mého syna, mou dceru. Nechvalně svými
nevěreckými spisy známý francouzský
spisovatel Rousseau (čti Rusó) ztratil
matku, když se narodil. Zbylo mu však
po ní dědictvím mnoho nemravných &
vůbec špatných románů, jež jako nadaný
chlapec hltavě čítával. Vssál do sebe
všechen tento knižní jed a otráviv sebe
umínil si otráviti spisy svými i jiné, což
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se mu též podařilo. Mnozí ho nazývají
otcem první francouzské revoluce.

Ve výrobě uměleckého skla používá
se ku zhotovení koulí rtutě. Vzdor nej
větší opatrnosti nelze zameziti, že dělníci,
dýchajíce po celé dny tovární vzduch,
dostanou malinké částečky rtutě do úst
a vůbec do těla. Následek tohoto usta
vičného otravování jest, že celá kůže
těla těchto dělníků stává se tmavší, až
skoro zčerná. Co tuto působí rtuť na tělo,
to působí špatná četba na duši každého,
kdo si oblíbil špatné knihy. Na světě
jsou lidé dobří a zlí, podobně jsou i knihy
dobré a zlé. Vyhledáváš-li společnost
lidí šlechetných, ctnostných, povzbudíš
se jejich příkladem a utvrdíš se v dobrém;
jsou-li ti společníky lidé špatní, nemravní,
brzy se od nich pokazíš a nasákneš jejich
učením. Dobrá strava dodává tělu dobré
a zdravé látky, zkažená strava je tělu
k otravě, rovněž jako houba namočí-li
se v čistou vodu, vyždímá—li se, vydá
vodu čistou, byla-li namočena ve špíně,
vydá ze sebe také špínu.

Když v ráji chtěl had svésti Evu,
řekl jí: nic se neboj, jez se stromu, se
kterého vám Bůh jísti zapověděl. Budeš-li
jísti, otevrou se oči tvé a budeš jako
Bůh. Podobně mluví k nám i špatný
tisk, který chválí hřích, špatné prohla
šuje za dobré, popírá rozdíl mezi dobrým
a zlým, co církev zakazuje, to dovoluje,
prohlašuje, že není žádného pána nad
námi, že není žádného svědomí, žádné
věčnosti,alejiž dosti těchto bohaprázdných
tvrzení, kterýmiž oplývají špatné spisy.
Zde platí slovo Písma svatého: Varujte
se falešných proroků, kteří přicházejí
k-vám v rouše ovčím, ale uvnitř jsou
hltaví vlci.

Jak jsou mnozí lidé neprozřetelní
a lehkomyslní! Zákonem je zakázáno
přechovávati a prodávati jed. A jak
mnoho je rodin, kdež leží na stole špatná
kniha, špatný časopis, který otravuje
znenáhla duši těch, kteří to čtou. Jak
se to srovná, že jsou v mnohých rodinách
rozvěšeny na zdech svaté obrazy, v síni
visí svatý kříž a otec tu odebírá, před
plácí čas0pis, v němž se tupí, sesměšňuje
Ukřižovaný a vše co s Ním a-s vírou,
kterou kázal, souvisí. Nikdo se nevy
mlouvej : mám pevnou víru, mohu všechno
čísti, mne nic nepokazí. O neštastníku,

můžeš, oděn jsa v čisté, bílé roucho pro_
jíti hlubokým bahnem, abys šatu svého
nepomazal? Rovněž jest úplně nemožno,
aby někdo četl poutavé, smyslům laho
dící, obrazotvornost omamující spisy a
aby se znenáhla, avšak jistě nepokazil.
Ty nemravné obrazy, ty špinavé řečí
utkví mu v hlavě, přejdou v jeho srdce
a čtenář padne. Silný vichor pohne
i nejsilnějším dubem; nikdo není jist,
že by jim nepohnula & nenaklonila ho
ku zlému špatná četba, již si oblíbil.

Každý rozumný člověk varuje se
všeho, čím by mohl ublížiti svému zdraví,
nikdo nezahrává s ostře nabitou zbraní,
nikdo neodhodí hořícího doutníku do
slámy. Náš svatý Otec, Pius X. pronesl
k jednomu redaktora následující krásná
slova: »Mnozí doposud nechápou důle
žítosti tisku. Ani duchovenstvo, ani věřící
nezabývají se jím tak, jak by bylo třeba.
Nikdo neuvažuje, že dříve nebývala otrava
tiskem špatným tak rozšířena jako nyní.
Dříve nebylo protijedu tisku tolik třeba
jako dnes. Dnesje lid křesťanský klamán,
otravován, ve zkázu uváděn bezbožnými
listy a knihami. Dnes marně budete sta—
věti kostely, konati missie, nebudete-li
k obraně i k útoku umět použiti kato
lického loyálního, dobrého a upřímného
tisku. <Podporujme ze všech sil tisk dobrý,
varujme se tisku špatného jako našeho
největšího škůdce, svůdce a nepřítelel

V V

J. AZ. Vlastimil-Římský..

U Tibery.
Proudy tvé dosud plují tak tiše
uprostřed právě věčného města,
celičkým Římem tvá vede cesta,
tisíce zraků zří k tobě & výše.

Mnoho jim můžeš zajisté říci:
kolik těl dáno křesťanů Tobě,
mukou jak klesli ve tvojím hrobě,
co ti šeptaly rety již mřícíl

Byla to slova upřímná, pravá,
útěchou byla v útrapách smrti...
tělo když světce, zvěř jako dravá

vlekl sem pohan: „Násilí zdrtí,
věčný Tě Bože? Slávu Tvou množí
krev moje, Kriste, Beránku Božíl“

VW
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Boh. Hendl :

Pohodí' svatodušní.

>??jak na jevišti, ten úchvatný
děj nezměrné lásky Boží, naše vykoupení
samým Synem Božím, jenž se ráčil vtěliti,
pro nás na této zemi žíti, trpěti a umříti,
jenž moc svou božskou dokázal svým
zmrtvých vstáním a na nebe vstoupením,
a jenž ku spáse, všech lidí až do skonání
světa založil církev svou, jakožto pramen
té své tak trpce nám zasloužené milosti.
A milost tuto skýtá nám Bůh Duch svatý,
jejž Kristus Pán na apoštoly seslal, a
jenž ustavičně v církvi Páně působí.
Je tedy milost Ducha sv. ovocem vy
koupení Spasitelova, ovocem veliké oběti
jeho na kříži a toto ovoce zadává nám
Duch sv. skrze církev Páně, církev kato
lickou. A církev má trpěti a pracovati
ku spáse lidstva až do té doby, kdy
opětně přijde Spasitel, a to k soudu,
tedy až do konce časů. A na toto půso
bení Ducha sv. v církvi ku blahu a spáse
naší upozorňuje nás církev svatá v celém
tom poměrně dosti dlouhém čase po sv.
Duchu až do adventu, kterážto doba se
nazývá pohodí svatodušní. Neboť není
na tom dosti, toužíme-li po nebeské vlasti,
není na tom dosti, pakli jsme očištěni
ode všeho zlého a osvícení ke všemu
dobrému, musíme také, pokud na nás
jest, si toho všeho zasloužiti vlastním
přičiněním, dobrými bohulibými skutky
dle slov apoštola Petra, jenž dí: »Protož
bratři, více se snažte, abyste skrze dobré
skutky jisté učinili své povolání a vy
volení, nebo to činíce, nezhřešíte nikdyc.
(9 Petr. 1, 10). A tu je to zase Bůh,
který dle své božské vůle v nás vzbu
zuje jak chtění, takidokonáni dobrého,
jestliže chceme o spásu svou se starati
»s bázní a třesenímc, jak praví sv. Pavel
(Fil. 2, 12—13). A proto jsme to my,
ale s námi také milost Ducha sv., která
nám pomáhá, nás posiluje, udržuje, aby
chom zbohatli statky dobrých skutků,
které jediné před Bohem ceny mají.
Proto také církev sv., když nám byla
ukázala v čase roku církevního od ad
ventu až do “svátků Svatodušních, co

Bůh Otec. co Syn Boží v požehnaném
člověčenstvi svém pro nás byl vykonal
ukazuje nám v pohodí svatodušním po
vinnost naši tu velikou lásku Boží láskou
naší Spláceti a s pomocí Ducha svatého
přičíňovati, abychom záměr Kristův,
spásu nesmrtelných duší naších a slávu
Boží, nekazili, nýbrž uskutečnili. Proto
máme v tomto čase úpěnlivě k Bohu
volati, aby nám tolik síly dal, bychom
zlému, hříchu a svůdnictví ďáblovu vždy
statečněji odpirali, zlé náklonnosti v sobě
potlačovali a v dobrém prospívali slovem
i skutkem, abychom tak s dobrým svě
domím nadíti se mohli největšího milo
srdenství Božího.Krásný návod k prvnímu,
totiž k prosbám o pomoc a sílu Boží,
dávají nám mešní modlitby nedělní v po
hodí svatodušním, poučení, kterak máme
zlé potlačovati dávají nám epištoly ne
dělní a o lásce a milosrdenství Božím
vypravují nám nedělní sv. evangelia.
Neboť každé neděle modlí se církev ústy
kněží svých při mši sv. k Bohu, aby on,
všemilosrdný, naší slabosti ku pomoci
přispěl, neboť bez něho nemůžeme nic,
aby nám jak lásku, tak i bázeň ku sv.
jménu svému, t. j. ku svaté vůli své,.
do srdce vlíti ráčil, aby nám jak časné,
tak věčné blaho popřál, aby nám po
máhal ho nade všecko milovati, aby víru
v nás rozmnožiti a rozmnoženou zacho
vati ráčil. Brzy modlí se církev, aby
Bůh nás zlého chránil a vše dobré nám
udělil,brzy zase,by nás k dobrým skutkům
poháněl. Jindy zase aby nám vnukl, oč
prositi máme a aby, zač prosime, nám
dal; a zase aby nás chránil před úklady
zlého ducha, abychom ho s čistým srdcem
milovali, nebot jinak se mu líbiti ne
můžeme. Tak a podobně znějí modlitby
mešní v nedělích po sv. Duchu, jichž
bývá pravidelně 24, někdy ovšem o ně
kterou neděli více.

Avšak co by nám prospěla modlitba,
kdybychom nezvedali ruce své v čistotě?
Svatý apoštol Pavel píše k Timoteovi
(2, 8): »Chci, aby se muži modlili na
všelikém místě, pozdvihujíce čistých rukou
bez hněvu a sváru.< Hle, taková má
býti naše modlitba! K tomu směřují také
nedělní epištoly doby této. V první napo
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míná nás sv. Jan, abychom Boha milo
vali, ale také pro Boha bližního svého,
píšeť apoštol: »Kdo nemiluje, nezná Boha,
nebo Bůh láska jest... Nejmilejší! po
něvadž Bůh tolik miloval nás, imy máme
jedni druhé milovati.: (I. Jan 4, S.)
A jak bližního milovati máme, ukazuje
nám epištola druhá (1. Jan 3, 13—19),
kde miláček Páně nás učí, že i život
dáti máme za bližního svého a že ochotně
v nouzi a bídě mu pomáhati musíme.
Synáčkové, praví, nemilujmež slovem ani
jazykem, ale skutkem a pravdou. V třetí
epištole napomíná nás sv. Petr (I. Petr
5, 6—12), abychom vždycky střízliví
& bděli byli a nepříteli svému pevni
jsouce u víře zmužile odpírali, pokorně
doufajíce v Boha.

Všichni tvorové mají toužiti po tom,
aby jednou vešli v 'blaženost věčnou,
tak učí sv. Pavel v epištole čtvrté neděle
(Rím. 8, 18—24), proto k tomu dodává
v epištole páté neděle sv. apoštol Petr
(1. Petr 3, 8—16), že všickni jedno
myslní, litostivi milovníci bratrstva, mi
losrdní, mírní a pokorni byti máme, ne
splácejíce zlé zlym, ny'brž spíše dobrym.
V obnovené lásce musíme kráčeti, jak
učí epištola neděle šesté (Řím. 2, 3—12)
a nový život započíti, nebot stary člověk
má byti s Kristem ukřižován, aby novy
s ním vstal zmrtvych a žil Bohu. Proto
i tělo své i ůdy své v čistotě chovati
máme, jak učí sv. Pavel v epištole neděle
sedmé. Nikoli k nepravosti jich užívati,
ny'brž ku posvěcení. (Řím. 6, 19—23)
Nesmíme tedy by'tí dlužníci, služebníci
těla, abychom podle těla živi byli, nýbrž
skutky ducha máme skutky těla mrtviti,
tak nameíná sv. Pavel v epištole neděle
osmé. (Rím. 8, 12—18.) A aby se tak
stalo, poroučí tenty'ž apoštol v epištole
neděle deváté, že nemáme žádostivi byti
zly'chvěcí, a pozor na sebe dávati, abychom
stojíce, snad nepadli a pokušení nepod—
lehli (I. Kor. 10, 6—14), neboť jak se
praví v epištole neděle desáté, Duch svatý
rozděluje dary své rozličně podle vůle
své, ale ovšem jen tehdy nám budou
k spáse, když jich ladem nenecháme
ležeti, nybrž s nimi spolupůsobiti budeme.
(I. Kor. 12, 1—12.) Totéž učí epištola
neděle jedenácté. (I. Kor. 15, 1—11.)
Abychom pak nemalomyslněli, povzbu
zuje nás apoštol v epištole neděle dva

nácté, že máme naději v Bohu a že
skrze něho všecko můžeme (2. Kor. 3,
4—10). To jest zaslíbení Boží, které
věčnětrvá, a které dáno jest skrze víru
v Ježíše Krista všem věřícím, jak to káže
sv. Pavel v epištole neděle třinácté. (Gal.
3, 16—23) K tomu je však potřebí dle
sv. Pavla v epištole čtrnácté neděle,
abychom podle Ducha kráčeli, a sebe od
Ducha říditi a vésti nechali (Gal. 5,
16—25). A co toto znamená, učí nás
tentýž apoštol v další epištole neděle
patnácté (Gal. 5. 25—26). A v dalších
epištolách až do adventu poučuje nás
ponejvíce sv. apoštol Pavel, že nemáme
toužiti po marné chvíle, sebe vespolek
ku hněvu popouzeti, aniž závistivi byti.
Máme jeden druhého chyby snášeti a
v trpělivosti se cvičiti. Ve všech svízelích
pak tohoto života máme zmužily'mi by'ti
a v lásce k Bohu se upevniti. Svornost
a bratrská láska má všecky věřící spo
jovati jakožto dítky jednoho Otce ne—
beského. Máme světem kráčeti ne jako
pošetilý, ny'brž jako moudří, vykupujíce
čas. Jen tak můžeme a máme posíliti
se v Pánu, jsouce oblečeni v brnění
Boží; pak i láska naše vždy více a více
se rozhojní a ponese ovoce spravedlnosti
skrze Krista Ježíše. A tak řídíce se sva
ty'mi příklady budeme takřka již nyní
v nebi obcovati, a jednou zasloužíme si
také míti podílu na dědictví svatych
v královsví Božím. Jak krásně vedou
nás epištoly doby této po cestě skutků
dobry'ch, bohulibych, kteréžto skutky Bůh
od nás žádá, abychom tak ukázali lásku
svou k němu!

Avšak jsme k tomu dosti silni? Kdo
nás posílí, abychom tomuto tělu smrti
odumřeli? Milost Boží je to, v Kristu
Pánu našem Ježíši. Vždyť milosrdny' jest
Bůh Otec náš nebesky' a spravedlivě
soudí a odměňuje. O tom ubezpečují nás
nedělní evangelia pohodí svatodušních.
Čtěme jen pozorně evangelium první
neděle po sv. Duchu (Luk. 6, 36—43),
jehož první slova jsou slova božské
útěchy, která praví Spasitel: »Buďte
milosrdni jako otec váš milosrdny' jest,
.nesud'te a nebudete souzeni, nezatracujte
a nebudete zatraceni, odpouštějte a bude
vám odpuštěno atd.c Jak okřívá v nás
duch náš, slyše z úst Boha samého,
čeho se u něho nadíti můžeme, pakliže
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(dle vůle jeho žijeme a jednáme. A hned
potom na neděli druhou volá nás Pán
k veliké večeři, kterou připravil a zve
nás k ní; ovšem nesmíme se zaplésti
v starosti a radosti světské, nýbrž po
slouchati hlasu nebeského pastýře, jenž
nás volá na pastvu dobrou, k okusení
nebeského pokrmu Těla a krve své (Luk.
14, 16—25). A o třetí neděli zvídáme
-z evangelia, že nás Pán netoliko volá,
.ale že nás hledá, zbloudili-li jsme, že
předchozí milostí ulehčuje nám návrat,
což vše vysvítá z krásného podobenství
o ztracené ovci (Luk. 15, 1—10). Proto
také, jako učí nás evangelium neděle
čtvrté, poručil svým zástupcům na zemi,
apoštolům & církvi své, by rozestíráli
sítě a to ustavičně a tak lovili lidi pro
Krista a nebe (Luk. 5, 1—11). A i když
podle evangelia neděle páté Bůh zlo jako
pokrytectví fariseů a zákonníků a zlobu
proti bližním dle zásluhy trestá, uděluje
“tím více svým věrným ochranu a skýtá
jim pokrm časný a věčný, tak ujišťuje
nás evangelium neděle šesté (Marek 8,
1—9) vypravující o zázraku nasycení
4000 lidí sedmi chleby a několikamálo
.rybičkami na poušti. Každému pak
_bude dle zásluhy dáno. tak učí evang.
neděle sedmé (Mat. 7, 15—21) ati, kteří
ostříhají vůli Otce nebeského, vejdou do
království nebeského. Ovšem i nespra
vedliví, jako onen správce v evangeliu
neděle osmé (Luk. 16, 1—10) budou také
[dle, víry potrestáni. Nad Jerusalemem
plakal Kristus Pán hořce, & ukázal svou
.lásku a dobrotu ke svým krajanů-m; ale
také ve spravedlivém hněvuvyhnal všecky,
kteří svatý chrám, stánek modlitby, svět
skými věcmi znesvěcovali, jak vypravuje
nám evangelium neděle deváté (Jak. 19,
41—47). Proto milujme jeho lásku a
važme si jeho dobroty, ale bojme se
“i hněvu jeho. Z lásky a dobroty jest
nám vždycky milostivým a proto zhře
šili-li jsme, jděme do domu jeho a vo
lejme s oním publikánem pokorně a
lítostivě: »Bože, buď miIOStiv mně hří
šnémuc a věru otevře se Srdce Páně
a bude nám milostivé, jak vysvítá z krás—
ného podobenství o fariseu a publikánu
v chrámě se modlících na neděli desátou
(Luk. 18, 9—15). Ikdyž tíží nás bolesti
tělesné, spěchejme tam k Němu a prosme
a vysvobodí nás jako vyléčil hluchoně—

Škola B. 8. P. 1910.

mého podle evangelia neděle jedenácté
(Mat. 7, 31—38). A na neděli dvanáctou
nám ukazuje Kristus Pán lásku Boží
v nejkrásnějším a nejskvělejším světle
v podobenství o milosrdném samaritá
novi, které zajisté každého posilní, po
těší a povzbudí. Je to podobenství jedno
z nejkrásnějších (Luk. 10, 23—38). Kristus
očišťuje malomocné podle těla (v evang.
neděle třinácté Luk. 17, 11—19), aby
nás ujistil, ženám prostředekdalik očistění
duše a to svátost pokání, kterou přisluhují
nám kněží církve jeho katolické. Bůh. jenž
tak krásně 0 svět se stará, nádherně šatí
i polní kvíti, kterak by se neměl starati
o nás, dítky své? Jak tedy ,v něho ve
škeru důvěru svou skládati máme, učí
nás Kristus v evangeliu neděle čtrnácté
(Mat. 6, 24—33). On smilovává se také
nad naším smutkem a obrací ho v radost,
jako obrátil smutek matky, když byl syna
jejího, mrtvého mládence naimského,
slovem svým pak k životu vzkřísil,
neděle patnáctá (Luk. 7, 11—16). A neděle
šestnáctá (Luk. 14, 1—14) učí nás, že
Pán vždy hotov jest nám pomoci
v kterékoli tísni i tělesné — tím více
duševní, jen když se před ním pokoříme.
Bůh posadil Syna svého po pravici své,
až nepřátele jeho položí k nohám jeho,
jak vysvítá z evangelia neděle sedmnácté
(Mat. 22, 35—46) a tento Syn Boží po
nechá všem, kteří v něho doufají, ve
všech potřebách těla i duše, což zase
vysvítá z evangelia neděle osmnácté (Mat.
9, 1—8) 0 zázraku uzdravení davu
sklíčeného a odpuštění jeho hříchů.
V evangeliu neděle devatenácté (Mat. 22,
1—14) ujišťuje nás Pán, že nabízí všem,
kteří si toho žádají, milost a lásku svou,
připravuje jim skvělou hostinu, nehledě
na stav ani povolání člověka, nýbrž na
čistotu duše. Již mnohému udělil Bůh
svou milost v míře veliké, jak vysvítá
z evangelia neděle dvacáté (Jan 4,
46—53), kde Ježíš uzdravil z dálky syna
úřadníkakrálovského. Jeho bezpříkladnou
dobrotu & milosrdenství pak líčí evang.
neděle prvé (Mat. 18, 23—25) v podo
benství o nemilosrdném služebníko-vi,
jemuž Pán odpustil celý dluh. Kristus
Pán ale jako Bůh nedá se ošáliti, nýbrž
proniká do duše, ví i nejtajnější myšlenky,
což vysvítá z evangelia neděle dvaadvacáté
(Mat. 22, 15—21), když ůskočnou řečí
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chtěli Ježíše lapiti. A evangelium neděle
třiadvacátě (Mat. 9, 18—26) nás poučuje,
že jednou vzkřísí nás všecky Spasitel,
jakož vzkřísildceru Jairovu, ale že potom,
jak poslední neděle nám praví (Mat. 24,
15—36) přijde k soudu na konec časů,
a to s velkou moci a velebností, aby
soudil živé i mrtvé, živé, t. j. spravedlivé,
aby s sebou i podle těla vzal do svého
království, mrtvě pak, t. j. zatvrzele
nekajicníky, poslal do ohně věčného.
Ejhle, jak krásně, jak důmyslně seřadila
církev sv. evangelia na neděle pohodí
svatodušnich, abychom jednak z nich
čerpali posilu naší naděje v nesmírnou
laskavost, _dobrotu a milosrdnost Boží,
získanou nám obětí Kristovou, jednak
ale také, abychom se utvrzovali v životě
v pravdě křesťanském, jenž spořádán
jest podle vůle a přikázání božích a tak
si Boha naklonili ku pomoci na světě
a k odměně na věčnosti.

Proto také volí církev v nedělích
po sv. Duchu, nepadne-li nějaký svátek,
barvu zelenou při nejsv. oběti mešní,
barvu to naděje, neboť právě v době
této připomínáme si oslavu ukřižovaného
Spasitele našeho, sedícího na pravici
Otce nebeského, tam k němu mají býti
upřeny zraky naše, tam k němu má se
nésti naše celá naděje a touha.

_Neboť kdybychom jen pro tento svět
a tento život v Krista doufali, byli by
chom nejnešt'astnějšími lidmi pod sluncem
dle slov sv. Pavla, řkoucího: »Jestliže
toliko v tomto životě naději máme
v Kristu, bidnější jsme než všickni lidéa.
(I. Kor. 15, 19). Doufáme v Krista vzkří
šeného, že inás jednou vzkřísí k životu
lepšímu a věčnému ve slávě své, neboť
»jakož v Adamovi všichni umírají, tak
i skrze Krista všichni obživeni budou,
praví tentýž sv. apoštol. (I. Kor. 15, 22).
O kéž bychom všichni si vědomi byli
krásného významu našich svátků a dob
církevního roku, jak mnoho by nám to
prospělo jak ku poučeni a povzbuzení,
tak i k útěše & radosti. Svatý Rehoř
Nazianský praví ku konci řeči své na

Hod Boží svatodušní takto: »A nyní sice
ukončíme řeč, ale neukončíme slavnost,
neboť ta má by'ti neustálou. Jest nyní
sice tělesnou, brzy však promění se
v úplně duchovní. Tam totiž, kde teprve
důkladněji poznáme základ a příčinu
slavnosti naší, tam s Kristem Ježíšem
Pánem naším budeme slaviti pravou
slavnost vykoupení, a s radostí a plesánim
budeme oslavovati toho, jemuž čest a
klanění se přísluší s Otcem a Duchem
svatým nyni až na věky.< A rovněž tak
krásně promlouvá veliký kazatel sv. Jan
Zlatoústý v druhé své řeči svatodušní,
řka: »Křesťané! přičiňte se, abyste svátek
tento vznešený, jak toho vyžadují ony
veliké milosti, kterými zasypává vás Pán,
hodně slavili, abyste ne vaše dveře květi
nami zdobili, ale duše své krášlili, abyste
ne ulice skvostnými čalouny ozdobovali,
ale duši své nádherné roucho ctnosti
oblékli. Neboťjen tímto způsobem nabu
deme darů Ducha sv. a užijeme ovoce
jeho, a proto odvrzme špinavý šat duše
nejdříve závist. At máme tisíce jiných
ctností, máme-li jedinou tuto nectnost,
nepomohou nám ostatní nic. Dejž Bůh,
aby všichni čísti byli a aby obzvláště
ti, kteří skrze křest svatý staré roucho
hříchu svlékli, skvěleji nežli slunce zářili.
Vás proto napomínám, abysteveškerou
péči na zachování roucha čistoty a ne
vinnosti vynaložili. Zavřete satanovi pří
stup ze všech stran, abyste tak ještě
hojnější milosti Ducha svatého obdrželi
a třiceti-, šedesáti- a stonásobný užitek
přinášeli, atak abyste hodni učinění byli,
s plnou důvěrou králi nebeskému vstříc
spěchali, až přijde rozdávat nevyslovitelné
poklady své všem těm, kteří život svůj
v Kristu Ježíši ctnostné a bohumile do—
konalic. '

Ježíš, Syn Boží ukázal nám cestu
životem, otevřel nám bránu nebes, Duch
sv. nás vede, posiluje, pozvedá a Otec
nebeský nás laskavě očekává, nuže dejme
se vésti, abychom šťastně došli cíle nám
vytknutého, kterýž jest věčná naše spása
u Boha.
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Blahoslavený Jan Sarkander.
Dle života Matěje Procházky podává Jan Tagliaferro. (Dok.)

14. Další strádání mučednikovo.

Že Jan Sarkander k zemi klesnul,
proto nebyl ještě poražen, ale poraženi
byli jeho nepřátelé, nad nimiž zvítězil
svou podivuhodnou tichosti, neunavnou
trpělivostí a hrdinskou stálosti. Dobře
a pěkně praví sv. Augustin: »Neby'vá od
lidí šlapán, kdo pronásledování trpí;
ny'brž kdo boje se protivenstvi, pošetile
jedná. Nebo šlapán by'ti nemůže, leč kdo
níže jest, avšak není níže, kdo ač na
zemi mnoho na těle trpí, přece srdcem
připoután jest k nebia

Když Jana z mučirny přenášeli do
žaláře, kde se poněkud měl zotaviti,
neopomenuli mu do ucha šeptati, že
dnes ještě větší se mu připravují muky.
Jan odpověděl: »Nezbude mi dnes, leč
vrátiti duši Bohu; na těle pak zcela
zraněném a skoro rozkouskovaném muka
sotva nalezne místae.

Když pak zraněn na slámě ležel,
přišli četně katolíci, i nekatolíci jej na
vštiviti a nabizeli se mu ochotně k služ
bám potřebným, přinášejíce mu léky,
náplasti a obvazky, jiní pokrm a nápoj.

Zachovala se pověst v lidu, že při
mučení na modlitbu Sarkandrovu se udál
zázrak. Nebo když pry tento sluha Páně
po hrozném zápasu horoucí žízeň uhasiti
chtěl, žádal od katanů nápoje, řka: »Máte
co piti?<< Tito mu v krutosti své takového
občerstvení odepřeli. Pročež prahnoucí
trpitel pozvednul zraků svy'ch k nebi,
nějakého občerstvení odtud se nadívaje.
A nebyl zklamán v naději. Nebo jako
Samsonovi, když po vítězství nad Fili
stinskymi téměř umíral žízní, Hospodin
otevřel zub střenovní v čelisti osličí &
vodou odtud se proudící jej občerstvil,
rovněž Bůh dobrotivý pro svého zemdle—
ného zápasníka ze stěny Skalné vyvedl
občerstvující vodu, kteráž před tím tam
vídána nebyla, ale od té doby vždy na
místě umučení řine.

Více nežli Sarkander prahnul po
vodě, prahli po jeho krvi tyranové; nebo
tito sešedše se, aby po čtvrté jej mučili,
vstoupili zase do žaláře a ustanovili
v divoké mysli své, vstaviti na hlavu

nepřemoženého kněze smolovy' věnec
horoucí. Avšak městský soudce Jan
Scintilla, jakož i notář Pavel Slacky'
a rada Rudolf Mandel snažnymi prosbami
na ně doléhali, aby od takového počí
nání upustili. Dokládali, že Jan Sarkander
předešlymi mukami už tak seslaben jest,
že by novou muku bez okamžité smrti
nesnesl, a pak že taková ukrutnost všem
zákonům azároveň i samému citu lidskosti
se příčí. Přes to vše trvali ukrutnici na
svém. Teprve když sám kat a jeho po
mocníci se zpěčovali, takovou muku na
ztyraném knězi vykonati, upustili tyrané
od svého bezbožného předsevzetí a roz—
liceni odešli.

Ukrutně muky, jimiž Jan trápen
byl, zasadily tělu jeho smrtelné rány
a učinily vyléčení jeho zhola nemožny'm.
Nebo žíly jeho byly potrhány, údy vy
mknuty a svaly přetrženy. Pro umírnění
jeho náramnych bolestí a pro ulevení
pokuty snažně prosili Jan Scintilla a
Pavel Slacky, aby zmučeny kněz do něja
kého soukromého domu přenešen a tam
až do skonáni opatrován byti směl. Ale
i tuto prosbu nelidsky Buchheim od
mrštil & naporučil, aby ztryzněné tělo
Janovo v žaláři zůstalo. Iodevzdán Jan
žalářnikovi na starost a k léčení.

Ale opatrovatel tento maje by'ti
Sarkandrovym léčitelem, stal se jeho
větším tryznitelem, jednak proto, že se
v léčení nevyznal, jinak že to způsobem
ukrutnym konal a posléze že jsa kacíř
nenáviděl katolíky vůbec a katolického
kněze zvláště. A tak místo léčitele byl
Janovi toliko katem, a celé jeho opatro
vání a hojení bylo jen nepřetržené pásmo
nových a nových muk. Jsa obyčejně
zpit zacházel s náplastmi z hrubšího
plátna neb pijavého papíru namočeného
v lněném oleji tak, že staré náplasti
odtrhoval a nové nešetrně přikládal,
čímž ubohému trpiteli vždy nové bolesti
a rány způsoboval.

Bylo—Iitřeba trpitele se strany na
stranu neb jinam obrátiti, tu kruty
opatrovník, boje se zápachu, toliko no
hama jej povaloval, a bylo-li kdy třeba
i rukama se jej dotknouti, činil to toliko
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s krutou zlosti a zlořečením. Spolu
vězňové a páni i paní, kteří tam návštěvou
přišli, prosili jej snažně, aby aspoň pro
odplatu mu slíbenou mírněji a vlídněji
s ubohým mučedníkem nakládal; ale
vše marno. Durdíl se a Vztekal, když
jej někdo napomínal; zuřil a bouřil,
když jiní se opovažili místo něho ob—
vazovati a léčiti rány ztrýzněného; sápal
se na každého, kdo nemocného navštlvil
a jemu nějakého ulevení poskytoval;
ano i vyháněl vstupující aneb žádal
vstupného od těch, kteří nějaké léky,
prádlo neb pokrmy tam přinesli; taktéž
ty věci sám pro sebe podržoval.

Ale ani nepohodlím místa ani zlobou
žalářníkovou nedali se páni a paní od—
strašiti, aby nenavštěvovali Sarkandra;
ano pokládali si za čest, že mohli po
dávatí zmučenému knězi dary lásky
k jeho zotavení. V tom ohledu se vy—
znamenaly vdovy Kateřina Hoenigová,
Barbara Juřitková a Juliana Brandelsová
z Brandenfelsu, pak městští písaři Petr
a Pavel Slachecký, a mezi spoluvězni
řezník Jiří Mečel a dva manželé z ven
kova, šafář s chotí svou, poddaní pana
Jana Sudličky, jímž Jan umíraje odkázal
své šaty. Zvláště vynikal tehdáž rovněž
uvězněný Jan Rudolf Mandel, soudní
notář v Olomouci, který domácími svými
pokrmy, prádlo a polštář poskytnul Sar
kandrovi, a také sám vlastníma rukama
mu dnem i nocí dle potřeby přísluhoval,
rány obvazoval, hnis vyčistoval, pokrm
a nápoj mu podával, nic nedbaje na
velký a obtížný zápach hnijících údů,
ani na noční bdění a jiné veliké obtíže;
ano milerád mu i nejopovrženější služby
prokazoval.

Zraněný Sarkander mohl jen maličko
pokrmu a nápoje požíti, ježto i z toho
se ještě více rozbolíval. Ale za všecko,
co mu podáno, pokorně děkoval &Boha
prosil, aby to dobrodincům dary nebe
skými odměniti ráčil.

Prodloužení zápasu Janova bylo
nepřetržitou modlitbou a svatým rozjí—
máním. Při tom nebylo na něm pozo
rovati ani nejmenší známky netrpělivosti;
jevil vždy mysl jasnou, utěšenou &klidnou,
nikdy nestěžuje si na kruté bolesti, které
snášel. Takové trpělivosti a klidnosti
mysli obdivovali se všickni, kteří jej
navštívili a říkávali mu se srdcem sou

strastným: »Otče duchovní, jak těžké
muky snášíteíx Načež on velmi klidně
odpovídal, řka: »Ve všech i největších
mukách mám převelikou útěchu a nedbám
žádných bolestía.

Tato útěcha byla ovocem jeho vrou
'cích modliteb. Už jako pachole veden

byl od zbožné matky k modlitbě a tato
zbožná mysl rostla s ním. Jako kněz
a pastýř oveček Kristových vždy byl
modlitbou s Bohem spojen. Na skřipci
vise, jako na nějakém kříži, ani pálením
těla, ani divokým křikem mučitelů nedal
se odvrátiti od modlitby. Všemi mukami
nemohli tyrané mysl jeho jinam než
k Bohu obrátití, tak že i na něm vyplnil se
vy'rok Písma svatého: »Duše spravedli
vých jsou v ruce Boží a nedotkne se
jich muka smrti. Zdálo se očím ne
smyslných, že mrou, a pokládáno jest
vykročení jejich (ze světa) za trápení,
a to, kteréž od nás jest, odjítí, za vy
hlazení; ale oni jsou v pokoji. A jestliže
před lidmi muky trpěli, naděje však
jejich nesmrtelnosti jest plnax.

15. Jan končí modlitbou svůj zápas.

Byl—liJan Sarkander po všecky dny
života horlivou modlitbou s Bohem spojen,
tím více nyní, kdy tělem hynoucím do
zrával k nesmrtelnému, věčnému životu,
pozdvihoval ducha svého k Bohu, aby
tak duše i tělo odpočívaly v Božím pokoji.
Protož zhusta na něm pozorováno, že
v mysli se modlil, když se zdál pokojně
dřímati, takže okolostojící říkávali: Sar
kander buď dřímaje se modlí aneb modle
se dřímá.

Nemohl ovšem Jan kolena k modlitbě
sklánětí; vždyť ani sám bez pomoci se
děti ani z jedné strany na druhou se
obrátiti nemohl; musil tudíž leže mo
dlitby konati. Chtěje však přece breviář
čili hodinky církevní se modliti, prosil
přistojící, aby jej, poněkud v lůžku k se
dění pozdvihli, aneb na nízkou lenošku
posadili, aby z breviáře na stolici před
ním položeného modlitby říkati mohl,
které církev svatá na každý den kněžím
ukládá. Listy v breviáři mu obracel spolu
vězeň Rudolf Mandel aneb jeho šestiletá
dceruška, která později, když už vdovou
byla, vše životopisci Sarkandrovu, faráři
Švarcovi, vypravovala; & když ani tato



181

aní otec přítomen nebyl, tedy mučedník
Boží nemoha rukou obraceti listy, činil
to jazykem, což vidouce přítomní spolu
vězňové k hojným. slzám pohnuti byli.
v V témže žaláři byli tehdáž držáni
řeholníci kartuziánští, kteří od stavů
odbojných z kláštera ve Stípě vyhnání
a do žaláře uvrženi byli. Ti spolu se
modlíce hodinky církevní, nemalou tím
působili radost Janu Sarkandroví. Když
vidělijeho náramnou zemdlenost a mizení
životní síly, prosili jej, aby sobě ulevil,

A

zamlčí jeho chválu. Nejmilejší otcové,
chvalte se mnou Hospodina a oslavujte
jméno jeho bez ustánía Těmito a po
dobnými výňatky ze žalmův nejednou
je pohnul k slzám a k horlivému spolu
modlení s ním.

Bylo zjevno, že přirozeným během
Jan vyléčen býti nemůže, být i sebe do
vednějši lékařové nejvýbornějších pro
středků k tomu byli použili; nebo každým
dnem hnily víc a více jeho vnitřnosti
a každým dnem přikvapoval rychleji

Blah. aan Sarkander.

že pro tak slabého kněze není více zá
vazku, hodinky říkati, že pro něho pouhé
povzdechy k Bohu postačí. On však brzy
bolestným pohledem, brzy snahou, po
líbiti jejich roucha, brzy lahodnými
prosbami hleděl je od takoveho zrazování
odvrátiti, a i hlasitě volal se žalmistou
Páně: »Zpívati budu/ Hospodinu, dokud
živ budu. K Pánu v trápení volati budu,
a on vyslyší mne. On vyvede duši mou
z jezera strasti. Jazyk můj po celý den
pamětliv bude spravedlnosti jeho a ne

poslední zápas smrti. Čtyry neděle takto
v bolestech a modlitbě strávil mučedník
Páně. Tu přistoupil k němu na jeho
požádání farář Vincenc Šípek z Velkého
Týnce a podal mu nebeskou posilu ve
svatých svátostech, při čemž přisluhovali
jmenovaní kartuziané a farář Jakob
z Charvát. V jejich přítomnosti, dne 17.
března 1620, v noci mezi desátou a je
denáctou hodinou modlil se ještě polo
srozumitelně slova žalmistova: »Obrátiž
se duše má v odpočinutí své, nebo Ho
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spodin dobře učinil tobě. Nebo vytrhl duši
mou od smrti ,oči mě od s'lz, nohy mě od
pádu. Líbiti se budu Hospodinu v krajině
živých.: Domodliv se to, vypustil tiše
duši svou a zesnul vPánu, maje 43 let.

»Tak se stal Jan,: dí pěkně jeho
životopisec, farář Švarc v Holešově, »ka—
tolikům cti a slávou, kacířům a muči
telům svým zahanbitelem a přemožitelem;
slabým u vířeučiněn sílou, stojícím pevným
sloupem; zápasícím & trpícím vzorem,
vítězítelům radostí, holešovské církvi a
ovečkám chloubou a potěšením; všem
tamějším nástupcům svým učitelem,
chrámu Panny Marie \ Olomouci, po
čestné radě a obci tamější drahocenným
pokladem, žalářův zasvětitelem; pastýřům
duší obrazem čili vzorem; městu Skočovu
ve Slezsku drahou památkou; slavnému
rodu Lobkoviců miláčkem; rodu šlech
tickému Rotalův předmětem lásky a úcty,
celé Moravě drahým rubínem; Bohu,
andělům a světu divadlem.:

Druhého dne po smrti zanesli ka
tolíci tělo mučednikovo do domu pobožné
vdovy Světlíkové, oblekli ho v ornát
barvy červené, do rukou mu voskový
kalich a patenu dali. U rakve zpívali
žalmy a vše k pohřbu na třetí den chystali.
Když už vše připravili a rakev na ramena
vložili, aby ji zanesli do kaple sv. Vavřince
ve farním chrámě Panny Marie, tu potkal
průvod Buchheim a rozkázal, aby lid se
vrátil domů, tělo pak Janovo aby na
předešlém místě se ponechalo, až by
stavové o pohřbu rozhodli. S bolem ve
likým zanesli katolíci tělo mučednikovo
nazpět do domu vdovy Světlíkové a ulo
žili je s všelikou úctou ve světnici. Ale
bolest jejich byla brzy zmírněua nena
dálým potěšením; tělo mučednikovo totiž,
které v žaláři dlouhými bolestmi ve tváři
zbledlo a pro hnití údů téměřnesnesitelný
zápach vydávalo, nyní po sedm dní nejsouc
pohřbeno a zrakům všech vystaveno,
nabylo barvy živější, červené a vy
dávalo zvláště libou vůni.

Konečně došlo z Brna povolení
k pohřbu. Shromáždili se tedy katolíci
dne 24. března ráno o 6. hodině a za
nesli tělo mučednikovo do kaple svatého
Vavřince, kde oběť nejsvětější a pohřební
modlitby vykonány a tělo sluhy Páně
s velkou pobožnosti k odpočivání uloženo.
Už při tomto pohřbu oslaveno tělo Sar

kandrovo mnohými divy a zázraky. Nebo
žena nabyla zraku, muž na rameně
ochromělý dřívějšího zdraví a mnozí
jiní dosáhli jiných dobrodiní.
16. Jan prohlášen za blahoslaveného.

Hned po smrti začal lid uctivati
Jana Sarkandra. Záhy po hluku války
třicetileté, r. 1672, podzemní mučírna,
kde Jan náš na skřipci roztažen trpěl,
nákladem zbožuých dobrodinců promě
něna v kapli; pečlivě zachovaný dřevěný
sloup, k němuž mučedník byl přivázán,
a kolo později mřížemi ohraženy, aby
nikdo jich ořezati nemohl.

Přemnoho se vypravuje zázračných
uzdravení a osvobození od nezhojítelných
chorob na přímluvu Jana Sarkandra;
zvláště dlužno uvésti trojí uzdravení ne
mocných přímluvouJana Sarkandra, která
jako zázračná v ímě uznána byla.

Jan Jiří Kimel ze Slezska trpěl
pakostnicí, které r. 1736 na místě umu
čení Janova náhle zbaven byl.

Dvouletý Filip, syn Jana Jindřicha Ku—
nerta z Hrubé Bystřice u Olomouce vyléčen
r. 1747 na přímluvu Jana Sarkandra od
polypa (nárůstek masa) v pravé chřípi.

Lazebník a ranhojič Josef Winkler
z Prostějova na přímluvu Jana Sarkandra
uzdraven od horší žloutenky, když
okamžitě zmizela černá a žlutá barva
a úplné zdraví se vrátilo.

Po mnohých přípravných pracích
vyhlášen Jan Sarkander papežem Piem
IX. slavnostně za blahoslaveného "vchrámě
sv. Petra v Římě na čtvrtou neděli po
velikonoci, dne 6. května 1860.

Tak církev svatá nabyla nové ozdoby
a vlast naše nového mocného přímluvce
a orodovníka u Boha! Kéž by zvláště
Moravané a Slezané, radujíce se z osla
vení svého krajana, příkladu jeho be
dlivě šetřili, život jeho často rozjímali
a srdcem i jazykem jej vzývali, jeho
přímluvy zvláště k tomu se domáhali,
aby svatá víra katolická, pro kterou tak
hrdinský trpěl, utěšeně ve vlastech našich
rozkvétala a hojné ovoce svatých skutků
vydávala! Kéž by jej věřící vzývali zvláště
v těchto nebezpečných dobách, aby vše
liké pohromy od drahé vlasti odvrátil
a nám míru nebeského i zemského a
všeho pravého dobra na Bohu vyprosil!

Blahoslavený Jene Sarkandře,
oroduj za nás!

vvv
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.P. V. Viv-sig:

Milostné. novena.
(Část další).

Třl proaebnícl.
Prosebník III. Víš—li,co jest duše?

V písmě sv. stojí psáno: »Učinil tedy
Hospodin Bůh člověka z hlíny země, a
vdechl v tvářjeho dchnutí života, i učiněn
jest člověk v duši živou.< I. Mojž. 2, 27.

Od Boha jest duše, ze země jest
tělo. Toť původ duše;.a její cena?

Vzácnější jest než celý svět se všemi
poklady a rozkošemi. »Co prospěje člově
kovi, kdyby celý svět získal, ale na duši
škodu utrpěl?< Bůh hledí na tento svět
jako my na. skořápku; ale duši lidskou
miluje nade všecko stvoření, ano, Bůh
»žízníc po ní.

V pohanském kraji přišel pastor
(methodista) ke katolíkovi., obrácenému
pohanu. Přemlouval ho, aby přistoupil
k jeho ovečkám. »Buď methodistou, dám
ti mnoho peněz:.

»Kolik mi dáš?<
»Chceš 200 dollarů?c
»Víceh — »500?<
»Vícelc — »1000?< .
»Vícelc
»Kolik tedy'Pa
»Tolik, co duše má stojí; nebot

ztratil bych duši, kdybych odpadla.
Zahanben odešel protestantský kazatel.

Za druhé cenou duše lidskéjest nejsv.
krev Krista Pána. Bylaťkrev Boha-člověka
jediným výkupným duše z okovů ďábel
ských. Za třetí cenou duše jest Bůh sám.
Všemohoucí opustil nebe a. stal se člo
věkem, aby získal duše lidské. Pro ni
dal se celý' v pokrm, aby ji oblažil,
neboť Bůh toliko může ukojiti všeliké
touhy její. Proto řekl sv. Augustin: »Ne
pokojné jest srdce naše, o Pane, dokud
nespočine v Toběc.

Jednaz nejvážnějších vlastnosti duše
_jest její nesmrtelnost. Duše začala žíti
a Věčně žíti bude. Má začátek, ale nikdy
konce. Mysli si 100 let, 1000 let, milion
a piš celý rok každou minutu »million
rokůc, zdaliž to bude věčnost? Ani za
čátek věčnosti! 0 tento věčnýživot duševní
_se mnozí pramálo anebo nic nestarají. -'

Víra sv. nás učí, že dvojí bude život
věčný: šťastný a nešťastný. Proto také

dvě cesty vedou do věčnosti: cesta široká
a pohodlná ke bráně života věčně ne
šťastného, cesta strmá a trnitá- ke bráně
života věčně šťastného. Pán Bůh popřává
duši času zkušebného v životě pozem
ském. Má se rozhodnouti, chce—li býti
věčně blaženou či nešťastnou. Kdo si přeje
věčně přebývati v domě Otce nebeského,
musí kráčeti cestou úzkou a trnitou,
musí bojovati a zápasiti s nesčetnými
nepřáteli: s tělem, s ďáblem a se světem.

Zkažená přirozenost lidská táhne
ducha k zemi; tělo se vzpouzí úmrtvě
Oči,uši, jazyka, hledí každý dobrý skutek
pro bližního zameziti, nenávidí ctnosti;
Tomáš Kempenský pravi: »přirozenost
nerada umírá, aniž se potlačiti dá; nechce
býti přemožena a poddána, aniž se samo
volně podrobujec; »přirozenost pracuje
pro svou pohodlnost, k tomu hledíc, co
by si na jiném vyzískalaa.

Tu zase rejdi člověkovi hlavou ne
přátelská vojska zlého ducha a světa: my
šlenky ješitné, ctižádostivé a posuzovačné,
štiplavé a' mstivé, nezřízené a nečisté,
závistné a nepřátelské. Světský duch hledí
člověka strhnouti do svého proudu poží
vavosti, všelikých radovánek a rozkoší.

Mocní a hrozní jsou v pravdě ne
přátelé lidské duše. S nimi všemi jest
jí zápasiti a nad nimi zvítěziti. Třeba
tudíž, aby byla silná, udatná a stále svěží.

Tuto sílu a svěžest čerpá
z častého sv. přijímání. Bohasa
mého přijímá, s Bohem kráčí mužně do
boje proti všem nepřátelům. »Kdo jest
jako Bůhc volá na bojišti, a vítězně
poráží škůdce života věčného.

Kéž bychom často chodívali ke stolu
Páně! pak bychom jistě tolikrát atak
hluboko neklesali. Proto volá k nám
duše: »Přijímejte často svaté přijímání.
Posilněte se chlebem nebeským, abyste
zdárně bojovalix

Sv. přijímání, ano tot pokrm duše
lidské pravý a jedině přiměřený! Vždyť
Kristus Pán ustanovil nejsvětější Svátost
oltářní právě za tímto účelem. »Častěji,
velmi zřetelně a srozumitelně dokazuje,
že nutně třeba často jísti tělo a pití krev
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jeho; jasně zní slova: »Toť jest chléb,
který s nebe sestoupil: ne jako otcové
vaši jedli mannu, a zemřeli."Kdo jí chléb
tento, živ bude na věky.< (Sv. Jan, 6,
59.) Tělo Páně se přirovnává k chlebu
a manně. Z toho snadno vyrozuměli
učedníci, že duše křesťanská smí denně
požívati nebeský pokrm a jim se posilovati
podobně jako tělo lidské se denně živí
chlebem a jako Židé na poušti se denně
posilňovali mannou. Jelikož Kristus Pán
v Otčenáši nás učí prositi 0 denní chléb,
praví sv. Otcové jednohlasně, že se více
tím míní denní chléb v nejsv. Svátosti
oltářní než chléb náš vezdejší tělesní.<
Tak píše výnos o častém sv. přijímání.

Jsou ovšem ještě jiné prostředky,
jimiž duše život nadpřirozený udržuje,
sílí a rozmnožuje, jako modlitba a dobré
skutky; než nejvydatnější a nejlepší, jak
říkáme »pravý chlebíčeka naší duše
jest a bude časté sv. přijímání.

Ký div, že kdo zkusil sílu andělského
toho chleba, nemůže bez něho žíti. Ne
dávno psal jistý chovanec z ústavu du
chovního: »Měl jsem hojný užitek z exer—
cicií a hlavně ten, že chodím denně
k sv. přijímání. Divím se, proč jsem už
dávno nezkusil toho výborného léku proti
všelikým nemocem duševním. Daří se mi
tisíckrát lépe v duchovním životě než
loni.< Kdo vůbec nechodí ke stolu Páně,
žije životem pouze přirozeným. Kristus
Pán pravil: »Amen, amen pravím vám,
nebudete-li jísti těla Syna člověka a pití
jeho krve, nebudete míti v sobě života.
(Sv. Jan 6, 54.) Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, má život věčný &já ho vzkřísím
v den nejposlednější. Kdo jí mé tělo a
pije mou krev, ve mně přebývá a já
v něm.: (Sv. Jan 6, 55, 56.)

Učinky sv. přijímání líčí ctih. Tomáš
Kempenský takto: »Jest tato vznešená
a převelebná Svátost spása duše i těla,
lékařství vší duchovní nemoci. Tou nejsv.
Svátosti poklesky moje se léčí, vášně se
krotí, pokušení se přemáhají a potlačují,
milosti se mi větší vlévá, započatá ctnost
se vzmáhá, víra se utvrzuje, naděje se
posilňuje, láska rozněcuje se a rozšiřuje.
(Následování Kr. P. IV., čl. 4.)

Dobré a časté svaté přijímání jest
nejlepším prostředkem proti neřesti, jejíž

jméno ani vys10viti se nemá mezi křesťany,
Jestiť chléb nebeský »chlebem panny"
plodícím.:

„V missii africké na Zambezi pravil
černoch k P. Loubiěrovi T. J.: >Naší
pohlaváři myslí, že dáváš děvám a hochům
křesťanským zvláštní lék proti nečistotěuz

»Pročíh tázal se missionář.
»Poněvadž není u nich slyšeti již

špatných řečí, nezpívají oplzlých písní,
nýbrž jenom zbožné hymnyx

' »Dítě, pověz mí přece z katechismu,
které jsou prostředky proti nečistotěh

»Vystříhati se špatných společností,.
pobožnost k blah. Panně, a zvláště svatá
zpověď a sv. přijímání.:

Kdyby se mě někdo tázal: »Ale jak
často mám tedy chodívati ke stolu Páně?a,
pak mu odpovím: »dle možnosti a dle
rady zpovědníkovy.: Mnozíchodívají
aspoň třikrát do roka, jiní horlivější každý
měsíc v první pátek, jiní zase týdně nebo
denně. Buďme přesvědčeni, že Kristus
Pán s radostí nás přijme každý den, že
církev svatá ráda vidívá četné zástupy
věřících u stolu Páně, že konečně duše
naše plesá, kdykoliv přijímáme nejsvětější
tělo a krev Boha člověka!

Na konec stůjž zde recept proti
utrhačným jazykům!

Když se tebe, Bohumilo, svět bude
tázati, proč tak často přistupuješ ke stolu
Páně, odpověz: »Abych se učila milovati
Pána Boha; abych se očistila z nedostatků
a sprostila se neduhů duševních; abych:
se v zármutku potěšila a sebe posilnila.
Rekni též, že jsou dvě třídy lidí, kteří
často chodívati mají k svatému přijímání:
dokonalí, neboťbyl by to nerozum, aby,
jsouce k tomu uzpůsobení, se vzdalovali
zdroje dokonalosti; nedokonalí, aby
dospěli k dokonalosti. Silní, aby neze—
slábli, slabí, aby zesílelí; nemocní, aby
se uzdravili, zdraví, aby neonemocněli.
Pověz světu, že, kdo se málo zaměstnává.
světskými záležitostmi, často se má ne—
beské hostiny súčastniti, neboť skýtá se
mu snadno příležitost; kdo však jest
pracemi zahrnut, má totéž činiti, neboť
namáhavá práce vyžaduje častější a sil-
nější stravy.: (Svatý František Saleský
v Bohumile II, 21.)

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

(Část další ).

A tmavý horsky les, vysoky' dub,
košatá lípa, topol a olše u mlýnského
potoka, trní, vinný keř, žitné pole, polní
kvítí a jeteliště, přívětivá fialka &vonná
růže, to vše není pouze pro užitek a rozkoš
člověka, tot vše jsou písmena tajemného,
podivuhodného písma, Bohem napsaná,
a jsou v těchto věcech myšlenky Boží
ukryty.

A srnka se svymalahodnyma očima,
slavík v lese na Dyji, ropucha vmecho
vité příkopě, roháč, slepyš, hra jedno
denních jepic nad stary'm potokem: ano
všechna tato i ostatní zvířata a zvířátka
nejsou proto pouze na světě, aby jedla,
pila, rostla a konečně padla a skonala,
nebo nenadále byla sama od jiných se
žrána, jsouť všechna živy'mi, běhajícími
a létajícími písmeny Stvořitele. Náš mily
Pán Bůh napsal je na tabuli světa dříve,
než lidé na světě byli, aby tito, až na
svět přijdou, hned v nich slabikovati a
se učiti mohli; tak jako horlivý učitel
věci své na tabuli napíše dříve, než děti
do školy přijdou, aby se tyto ihned,
jakmile do školy přijdou, učiti mohly.
Lidé ztratili však hříchem pravy smysl
a porozumění a zevlují jako slabomyslní
a slepí po přírodě v jejich podivných
vy'tvorech, aneb si vůbec přírody ne
všímají a domnívají se, že všecko na
světě je pouze k jídlu a ke spálení, ku
hotovení plátna a sukna nebo pro ře
meslo. Poněvadž všechno porozumění
a pravý vyklad zanikl, poslal Bůh svého
Syna, učitele světa, »skrze něhož vše
učiněno jest a bez něhož nic učiněno
nebylo.: Tento nás opět poučil a vycvičil,
navykl nás slabikovati, sám mnohé věci
vyložil a do pravého světla postavil,
bychom věděli, co kterou věcí míněno
bylo, bychom ji rozuměli. Sem také patří
tedy onen příběh o vrabci. Mnohy asi
diví se tomu, jak mohl Spasitel tak
prostá podobenství vykládati; ovšem co
učinil Otec, to jest jistě vhodné Synu,
aby toho ku vykladu použil. A proto
ani my nebudeme tak upjati a povznešeni,
bychom se při onom ponaučení o vrabci
ještě nějakou chvíli nepozdrželi.

Hle, Bůh ví tedy o tomto vrabci
a bere ohled na něho; to potvrzuje i sám
Ježíš Kristus, to vidíme i my.na tomto
zvířátku, když jeho oblek, způsob života
a vše, co má, nestranně pozorujeme.
Ovšem, kdo tělem iduší jenom úředními
listinami se zabývá nebo s řemeslnicky'mi
nástroji obchoduje, ten se domnívá, že
Bůh svy'm rozumem a svojí mocí jedná
asi jako nějaký starosta nebo vyšší
úředník; že snad nemůže na vše dohlí
žeti a dokračovati, jako by mu snad ne
stačilo síly & důmyslu, nebo že snad je
příliš zaneprázdněn, že tedy může snad
jen hlavní věc na starost a v ochranu
svou vzíti, malé nepatrné věci jako na př.
vrabčí rodinu, že snad ponechává pouhé
náhodě. Kdo však tak o Bohu smyšlí,
ten nevěří v pravého Boha, všemo
houcího Stvořitele nebe i země, ten věří
v modlu, kterou si sám ve své duši
vytvořil, která ovšem nevidí, neslyší, ra
menem svym nemůže pohnouti, nemá
života.

Co by to bylo za Boha, kdyby více
nevěděl, více by nemohl a nečinil, více
by nemiloval, než nepatrné, úzké srdce
a omezeny mozek obyčejného smrtelníka
se domyšlí! To by byl velice chatrny
Bůh, oproti pravému Bohu jako hořící
kahánek oproti nádheře červencového
slunce. Proto pravím: kdo obrovská.
tělesa nebeská i zemi říditi může, ten
musí také míti moc, říditi i maličkosti
ve světě; neboť kde jsou hranice pro
oko, rámě & srdce Boží? Kde přestává
Bůh viděti, kde přestává působiti. kde
přestává milovati a se smilovat? Kdyby
skutečně hranice byla, až' po kterou
pouze Bůh vidí. působí a se stará, tu
by Bůh byl malym Bohem; ano nebyl
by žádným Bohem, svět by byl větším
než on, ač celý svět v Bohu jest ponořen
a v Bohu se pohybuje, jako malá houba
v moři.

Vždyť již prorok praví k Bohu:
»Všecky věci, které jsou, miluješ
a nižádného z tvorů tvy'ch nená
vidíš, nebot jsi ničeho nestvořil,
bys toho nenáviděla. A když tedy
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Bůh o vše pečuje dle slova Božího, dle
rozumu a dle toho, co pozorujeme, tu
pravím dále: je to možno, aby Bůh
o nepatrného, pošetilého ptáčka, který
o Bohu ničeho neví a nikdy Bohu díků
nevzdává, tak starostlivě pečoval, a na
tvora nejvznešenějšího na zemi, na svůj
obraz, na své dítko, na člověka tak
draze a těžcevykoupeného aby zapomněl ?

Nebuď bláhovym &pošetilym, netrap
se v srdci svém pro nedostatek potravy
na zítřek nebo na tři dny. Vždyť ani
osel sám není v této věci oslem, ne
svěšuje uší a nepřemýšlí starostlivě o zí
třejším dni, kde asi sobě potřebné bodláčí
a seno opatří. Jistá paní dala v tom
ohledu svému muži dobré ponaučení.

Žil řemeslník, ale v řemesle dařilo
se mu špatně. Zákazníci neplatili a ma
„jíce dluh svůj na mysli ani, se mu ne
ukazovali. Nájem z bytu nebyl placen,
domácí pán již několikráte huboval a cosi
o »žebrácké holotě< prohodil, ano vy

jádřil se, že jim dá nábytek na ulici
vyházet, nezaplatí-li do 14 dní. Ještě
k tomu skoro celé léto nepršelo, takže
metrák bramborů až za 10 K a mouka
1 kg za 24 h byla, — vše bylo hrozně
drahé, takže bohatí naříkali na drahotu,
chudí pak i nouzi trpěli. To vše velice
ubohého řemeslníka trápilo; naříkal na
svoji bídu, takže ho bylo až hrůza po
slouchati, ano mnohdy hrozně mluvil,
jakoby si snad i život vzítí chtěl. —
Žena jeho byla rozvážná osoba, statečné,
mužné mysli; — mělať pevnou, živou
víru. Snažila se muže svého v bídě a
strasti povzbuditi, trudnomyslnost jeho
zapuditi ; &byla-li sama v duši své sklíčena,
zarmoucena, nedala toho nikdy na jevo,
by muž jej i tím spíše snad v malomyslnost
neupadla na mysli úplně neklesl. ——Než,
vše bylo marné. Jednou seděla i žena
celá smutná u stolu, netkla se ani jídla,
ba ani jí nebylo do řeči. Muž její ještě
nikdy ji v takové míře neviděl a proto
se jí ptal, co se jí stalo, co je jí? —
Manželka nechtěla s počátku svému muži
ani odpovědi dáti, poněvadž však muž
její nedal jí pokoje a stále se vyptával,
tu konečně řekla: »Dnes v noci měla
jsem hrozny a smutny sen; zdálo se mně,
že náš mily Pán Bůh umřel, na pohřeb
šli všichni andělé ve smutečním oděvu
a usedavě plakali, a také já jsem cítila

v srdci svém hrozny bol & tíšeň nad
tím, že Bůh musil umříti, a posud mě
to hrozně tíží v duši.< _ »Hlouposti,c
řekl muž, »jak ti může jen něco po—
dobného napadnouti? Co pak může Bůh
umříti'h Tu vyjasnila se tvář ženy, a oči
jí zářily jakoby paprsky slunce z nich
šlehaly. Žena vzala obě ruce svého muže—
do svých, pohlédla mu láskyplně a při—
větivě do očí a řekla: »Žije tedy dosud
ten starý, dobrý Bůh?< Udiven touto ne—
obyčejnouřečísvé ženy, řekl muž: »Ovšem,
že žije dosud Bůh, jak jen můžeš tak
dětinsky mluviti'h — Tu pohlédla žena
ještě ostřeji a pronikavěji do plachych
a zmateny'ch očí svého muže a zvolala:
»Nuže, když dosud žije stary', dobry'
Bůh, ten Bůh, který již po 40 a 50 let
až do této chvíle nás zachoval na živu,
proč pak chceš zoufati & proč v něho
nedůvěřuješ? Tak jako že nezemřel, tak
se také nezměnil, je tentyž; a jako se
o nás staral, když jsme oba byli ma
ličkymi dětmi, tak stará se o nás i teď
a stará se také o naše malé dítky. Ne—
dělej mu hanbu & nehřeš tím, že bys
důvěry v něho pozbylx A tak jak žena
k muži mluvila, tak v jeho duší mluvil
k němu Bůh, v duši jeho rozptýlily se
mraky těžkych, smutných myšlenek, po
usmál se zase jednou po dlouhé době
a řekl: »Máš pravdu, ženo má, ty jsi
rozumnější“ a lepší křesťankou než já;
chci nyní i budoucně více v Boha dů
věřovatix A také tak skutečně učinil;
a jeho důvěra v Boha ho nesklamala.

Řekni sám: Kdyby panoval hlad,
a ty bys měl dvě nebo tři nebo více
dětí a pouze jeden pecen chleba, jak
pak bys jej rozdělil? Hle, dítky stojí
kolem tebe, pohlížeji na tebe úslzenyma
očima, zdvíhají k tobě prosebně svoje
hubené ruce a volají: »Otče, matko, mily
otče, dejte mně také, dejte mi aspoň
krajíček chleba, já mám velky' hladla
Byl bys schopen & mohl bys to učiniti,
patřiti na bledy, utrápeny obličej dítka,
slyšeti jeho bolné a trapné naříkání,
a zůstati chladným, v srdci nepohnutym?
Nevstoupila by ti při tom krev do hlavy?
Mohl bys"kousek chleba ukrojiti sám pro
sebe, jisti jej a ostatní odnésti do špi—
žírny na druhý den a dětem ničeho
nedáti? A mohl bys patřiti na to, jak.
tvé vlastni dítě, dítě, které kromě tebe
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nikoho nemá, opře hlavu svou 0 zeď
a usedavě pláče, že je i venku slyší,
a pláče proto, že se nad ním ani otec
ani matka nechtějí smilovati, že mu ni—
čeho nechtějí dáti? Byl bys něčeho ta
kového schopen? Jistě, něčeho podobného
schopen bys nebyl. Spíše bys jednal tak,
jako jistá matka na opuštěné lodi, která
nedaleko Škotska bouří na skalisko byla
vržena. Loď se ztroskotala; kdo mohl,
zachránil se na lodičce, ale i tato byla
bouří zničena, — a jenom kus lodi velké
zůstal naraženy na skále a vyčníval nad
vodu. Na pevnině ovšem z daleka zpo—
zorovali, že loď zahynula, nemohli však
pro zuřící bouři po osm dní k lodi se
přiblížiti a vyšetřiti, co' z ní zbylo. Na
vyčnívajícímkusu lodi našli lodníci mrtvou
mladou paní, která na svých prsou držela
malé děvčátko. Na prsou měla ránu, asi
hřebíkem učiněnou, z níž dosud krev
tekla, a tuto krev hltavě ono děvčátko pilo.

Táži se tebe: Kdo jest laskavější
a milosrdnější, matka nebo Bůh? Zdaž
všecka tvoje láska, tvoje milosrdenství
& dobrota v tvé duši nejsou jen malou
jiskrou, práškem slunce, spadlym s láskou
planoucího srdce velkého Boha? Představ
si miliony a miliony otců & matek na
zemi, a onu lásku, kterou všecky tyto
miliony rodičů ke svým dětem mají; před
stav si lásku milionů rodičů, kteří od po
čátku světa až po dnešní den žili. A co
nutilo rodiče, i zlé, aby dítky své tak ve
lice milovali? A co Bůh dobrého do srdcí
rodičů vložil, co i tvému otci a matce dal,
zdaž nemusí míti to i sám, vždyť láska
tato jest něco tak krásného a dobrého?
Či stvořil by člověka s větší láskou, než
sám má? Proto pevně věř v nezměrnou
lásku Boží; a proto není možno, když
se modlíš: »Otče náš, chléb náš vezdejší
dej nám dnesíc aby Bůh ti dal odpověď:
»Nechci tak učiniti, dej mi pokoj !-<

vvv

ó gože, wšebo zlého dušl ebrešl

, DYŽ z RA'NA BLUNKO z LožE vsrANE

.' A LUZNOU'—SVĚTU VYPRAVUJE BÁJ,

“= MÉ SRDCE JÁSA'r NEUSTANE

A LETÍ vznůnu v NADHVĚZDNÝRAJ.

D A LETÍ v KRAJE NEPOZNANÉ,

KDE ANDĚLÉ SVÚJ ZLATÝ MAJÍ STAN,

KDE ČISTÝ ZÁBLESK ŠTĚSTÍ VANE

A VOLÁ: »KVÉSTI NIKDY NEPŘESTANM

KDYŽ VEČER SLUNCE v ZÁPAD ePĚJE

A-ČERVÁNKEM sn ZARDÍ NEBEs BÁŘ,

TU SRDCE ZBOŽNOU PÍSEN PĚJE:

»O 'BožE, všEno ZLÉHO DUšI CHRANlc

A. M. Kudláčková.
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Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

XVIII.SvatyněMaric Panny v Efesu. (o.d.)

Po slavnosti prohlédli jsme sobě
zbytky starého města. Nedávno byly ob—
jeveny trosky nádherného chrámu. Učeny
anglicky stavitel Wood, jenž již třetí rok
vykopávky na zřiceninách efeskych řídí,
míní, že jsou to zbytky slavného chrámu
Diány, který byl Herostrat ze ctižádosti
zapálil a zničil, a který Efesané znovu
zase vystavěli. O pravdivosti této do
mněnky nelze dnes více pochybovati. Pan
Wood sám byl tak laskav, že nás po
zřiceninách provedl & sám vše vysvětlil.

Naše pozornost byla záhy obrácena
na jinou památku, totiž na zbytky chrámu,
který stával v bezprostřední blízkosti
chrámu Dianina. Na sloupovych hlavicích
vidět podnes vytesané kříže. a není po
chybnosti, že to byl chrám křesťansky.
Možná, ano pravdě podobno, že je to
tenty'ž, ve kterém konán byl církevní
sněm efesky a kde důstojnost Marie Panny
jakožto rodičky Boží za článek víry byla
prohlášena. Mezi zříceninami je také ka
menná ruka, na které jsou vytesány kříž
a byčí hlava. Někteří znalci starožitností
domnívají se, že to rakev sv. Lukáše,
bezpochyby však mylně, ježto všeobecné
mínění mučednickou jeho smrt a pohřeb
jeho na jiné místo klade.

Zatím co si poutníci zříceniny dále
prohlíželi, vrátil jsem se do dvora mešity,
kde jsem byl sloužil mši sv., abych se
pomodlil brevíř. Nebyltějsem ve starém
Efesu ponejprv. Teprv k večeru zavezl
nás rychlík zpět do Smyrny.

Jak už svrchu pověděno, věřilihorští
obyvatelé kolem Efesu od pradávna, že
zvláštní uctívání Rodičky Boží v jejich
kraji má v_tom svou příčinu, že Marie
na jejich tichy'ch horách kdysi přebývala.
Nicméně zpráva o tomto starobylém po
dání, kterého nejen křesťané, ale i Turci
oněch krajin se drží, dostala se k nám
teprv před nedávnem. Cestovatelé, kteří
tu a tam na ony odlehlé hory zavítali,
věnovali všechnu svou pozornost stary'm
zříceninám efeskym, o podání však a
pobožnosti tamějších obyvatel se nestarali.
Než od několika let obrací se pozornost
širšího světa i na ony osamělé hory,

kde Rodička Boží se sv. Janem bydlela
a kde prastará svatyně »panagia-kapulix,
t. j. obydlí Marie objeveno bylo.

První podnět k tomuto důležitému
objevu zavdal popis domku a krajiny,
který v »Životě Marie podle vidění bla.
hoslavené Kateřiny Emmerichovéa se na
lézá. Nábožná věštkyně z Dt'ilmenu vy—
pravuje totiž ve svých viděních o životě
a smrti Marie na horách jižně Efesu a,
popisuje její obydlí a jeho okolí do nej
menších podrobností. První, kdo vážně
na to pomýšlel, toto popsání krajině
a místu samému přirovnati, byl zbožny'
francouzskyr kněz Jean Gouyet. Pohnut
čtením »Života Mariem odebral se do
Smyrny a provázen mlady'm bohoslovcem,
nyní pak knězem při stoličním chrámu
sv. Jana v Efesu, Donem Markem Armaem,
okolí Efesu bedlivě prozkoumal. Tak
přesvědčili se oba na místě, že popsání
a skutečnost úplně se shodují. Bohužel
nedošel tento dobry' vysledek tehdy ani
ve Smyrně náležitého povšimnutí.

Deset let později zavdalo čtení téže
knihy podruhé podnět k pátrání a hle
dání v okolí Efesu několika mužům ze
Smyrny, kněžím i nekněžím, kteří za
vedení lazaristy P. Jindřicha Junga, pro
fessora bohosloví ve Smyrně, s největší
bedlivostí hory jižně Efesu prozkoumali.
Třikráte po sobě odebrali se tam v mé
sících červenci a srpnu r. 1891, aby
mista Kateřinou Emmerichovou pozná
čená důkladně prohlédli a vyměřili a
k jejímu popisu přirovnali. Již při první
návštěvě nalezli stary' domek na Bulbul
Daghu, t. j. hoře Slavičí, který obyvatelé
okolní »panagia-kapulia t. j. bránou
naší milé Pani nazývají. Po pátrání co
možná nejbedlivějším nebylo více po
chybnosti, že popis KateřinyEmmerichové
a poloha i okolí domku úplně se shodují.
Tento výsledek byl také církevní vrchností
vy'slovně potvrzen. Horlivy' arcibiskup
smyrnensky Polykarp Timoni, odebral
se 1. prosince r. 1892 v čele komise
sestávající ze 12 nejčelnějších katolíků
smyrnensky'ch k starobylé svatyni na hoře
Slavičí. Po opětné důkladné zkoušce
potvrdila komise vesměs vysledek dří
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vějších prohlídek a uveřejnila o tom
protokol, který ode všech členů byl
podepsán.

Od té doby bylo toto rozhodnutí
z nejrůznějsích stran vždy znovu po
tvrzeno. Sami protivníci označilisprávnost
a přesnost, s jakou chudobná klášternice
z Důlmenu všecko popsala, jako podi
vuhodnou a nevysvětlitelnou. A skutečně
každý návštěvník tohoto starobylého, po
svátného místa musí k tomutéž závěru
dospěti. Podle velkeho zbořeniště starého
Efesu vede-cesta jižně do hor. Brzy schá
zíme se široké silnice a po úzké pěšince
vystupujeme až skoro na vrchol hory
Slavičí 610 m vysoké. Kdybychom vy
stoupili až na temeno, přesvědčilibychom
se, jak důkladně vyhlídka z této výšiny
od věštkyněje popsána. Na jedné straně
je viděti moře a ostrov Samos se svými
četnými špičatými skalisky, a sice tak,
že moře blíže u Panaglia Kapuli než-lí
u Efesu leží. Na druhé straně leží starý
Efesus na úpatí pohoří. Chceme-li se
dostati k posvátnému domku, nemusíme
vystoupiti až na vrchol hory Slavičí. Nově
zřízená cesta vede nás tichou, osamělou,
divokou sice, ale přece ne pustou kra—
jinkou do malého, vlídného údolíčka.
Radostné překvapeni spatříme tam, kde
údolíčko začíná, u svěžího pramene sku
pinu vysokých, nádherně se zelenajícich
stromů na úpatí příkře vystupujícího
pahorku. Ve stínu těchto stromů v tichém
.a pokojném úkrytu stojí malý, ctihodný
domeček naší milé Paní.

Je to docela neúhledný, malý a jed
noduchý příbytek, do kterého vstupujeme.
Vnitřní prostora je pouze 41/4 metrů ši
roká a 11 metrů dlouhá; je rozdělena
ve tři části, z nichž přední od ostatního
domu stěnou je oddělena a toliko malými
dvířkami s ním spojena. Byla to vlastně
předsíň malé svatyně a byla teprv později
k domku přistavěna, jak patrně dosvěd—
čují její zdi s domkem nespojené. Není
tedy divu, že Kateřina Emmerichova
o této předsíni se nezmiňuje, kdežto
ostatní její p0pis co nejzevrubněji na
domek se hodí. Prostřední místnost jest
jednoduchý čtyřuhelník; od třetí části je
oddělena dvěma sloupy a příční tenkou
stěnou mezi nimi. V třetí části je vzadu
okrouhlý přístěnek; tam stojí nyní jed
noduchý kamenný oltář, na kterém se

sloužívá mše sv. Podivuhodná vlastnost
přístěnku poukazuje na zázračnou téměř

.důkladnost omilostněné věštkyně. Praví
totiž, že přístěnek uvnitř okrouhlý zvenčí
má tři strany a rohy. A hle! když 23.
srpna r. 1894 ssutiny a kamení bylo od
straněno, jímž zevní strana byla zasy
pána, ukázalo se, že i toto udání se
skutečností úplně se srovnává.

Z posledni místností vedly kdysi
v pravo & vlevo dveře do postranní
komůrky na obou stranách. Zdi pravé
komůrky se částečně zachovaly; tam
podle vidění Kateřiny Emmerichové byla
ložnice nejsvětější Panny. Vyvýšené místo
u stěny ukazuje, kde stálo lůžko. Pro
tější komůrka. která byla šatnou, je nyní
zbořena. Podobně nezůstalo ze střechy
celého domku skoro nicmimo některé
okraje klenby v třetí části. Na zdech,
majících podnes výši 4 metrů, nalézáme
stopy prací z nejrůznějších dob. Nicméně
lze zcela dobře poznati, že jejich nej
starší částí skutečně z doby Rodičky
Boží pocházejí. Potvrzuje to s dostatek
přirovnání cihel, malty a kamení ke sta
vivu 'budov, které v Efesu v letech 30.

až 40, po Kristu byly vystavěny.

XIX. První missijní sestry na horním
Kongu.

Minulého roku přibyloněkolik nových
sester z Evropy na missijní stanici v osadě
Baudouiville na horním toku afrického
veletoku Konga. Osada sama jest již
z větší části křesťanská a proto bylo
také jejich uvítání od domorodých kře
sťanů velkolepé a nadmíru srdečné.
Všechno obyvatelstvo z blízka i daleka
shromáždilo se, aby »bílé panic uvítalo.
Také mnozí pohané přišli ze zvědavosti.
Radost v srdci, zvědavost zračící se ve
velkých černých očích, hlasitý křik &
jásot ze všech úst — to byla přivítaná.

»V Paříži,< vypravuje jedna ze
sester, »viděla jsem jednou, kterak zvě
daví Francouzi stojíce v zástupech okolo
několika afrických černochů, je obdivo
vali, ani oka z nich nespouštějíce. Zde
se úlohy zaměnily. Z pozorovatelů stali se
pozorovaní. Mezi jinými přišli i sirotci.
Sotva se mohli prodrati k těm, které
mají nyní býti jejich matkami. Přes 200
děvčátek tlačí se kolem sester a hledí
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se jim zalichotit. Jejich bystrozraku ne
ušlo, že »bílé matkyc mají každá prsten
na prstě. ] vzpomínají si, že takový
prsten měl také biskup, jenž nedávno
missijní stanici navštívil, a že tehdy
biskupský prsten líbaly. Chtějí i nyní
totéž učiniti, ale sestry brání se, po
učujíce nevědomé, že taková pocta pří
sluší toliko vrchnímu pastýři.

Ostatně staré ženy chovají se ještě
více po dětinsku jako malá děvčátka.
A ostatní přítomní v zástupu ulevují
svým citům podle svého nejlepšího vě
domi. Někteří diví se, že bílé paní nejsou
v obličeji tetovány. Jiní míní, že by
měly nositi více šperkův. Ovšem kdyby
šlo po přání černochů, musily by chu
derky sestry celý arsenál starých želez
ných & měděných kroužků na krk, ra—
mena &ruce si zavěsiti. Čím více zdejší
dáma unese, tím více jest vážená. Nic
méně některé hlasy ze zástupu, náležející
bezpochyby těžce zkoušeným tatínkům,
míní skromně, že jednoduchý kroj _jest
přece lepší a že strojivost jejich drahých
'polovic přesahuje často všecky meze.
Ale na sestry zaznívá z celého zástupu
jedna chvála, slyšeti mnohé hlasy řkoucí: .
»Věru bílé paní, které k nám přišly
z Evropy, nejsou pyšny; snížily sek nám
a budou naše děti vyučovati a naše ne
mocné ošetřovati.a

Než po radostném nadšení prvních
dní dostavilo se brzy chladně vystřízli
vění všedního života. Sestry daly se ihned
s chutí do práce. Vyšly černochům vstříc
přívětivým,laskavým chováním, se stejnou
obětavostí ošetřovaly nemocné, bohatei
chudé, a snažily se bolesti všech mirniti
&slzy všech sušiti. To působí na hrubé
mysli neodolatelným dojmem. Sestry po
užívají této dobré nálady, aby zvláště
ženy pohanstvím tak hluboko snížené
poučovaly a ke ctnostnému životu na
bádaly. Kde se v této příčině missio
nářům staví nepřekonatelné překážky
v cestu, tam nalézají řeholnice často
náležité pochopení a vlídné přijetí. Za
hlavní úkol vytkly sobě sestry vštěpovati
rodinám křesťanského ducha, tak aby
rodičové jednak spolu v lásce a svor

nosti živi byli, jednak své dítky pro
Boha vychovávali. Zvláště důležitý jest
výchov malých děvčat. Rozumí se, že se
nesmí vychovávati po evropsku. Jsoutě
Afričanky, a těmi musi zůstati istravou
i oděvem. Vzdělanost nezáleží v pestrém
kabátě anebo ve sklenici pálenky. Dívky —
musí se učiti, lenivost černochům vro
zenou přemáhati, práci milovati, vrtochy
&vášně krotiti. To je cíl, který missijní
sestry mají před očima. Těžká to zajisté
práce, které vydatné podpory milosti
Boží svrchovaně je třeba!

XX.Jak soudí Roosevelt o katolických
missiích.

Za pobytu svého v Africe navštívil
bývalý president Spojených Států missie
Otců sv. Ducha. Ještě než odjel zAmeriky,
vyptával se podrobně amerického missio
náře P. Mara Dermotta na africké ná—
boženské poměry. V osadě Nairobi, odkud
podnikal své lovecké vycházky, sešel se
s missionáři. O této své návštěvě vy
jádřil se potom mimo jiné takto: »Ná—
vštěva v missii sv. Augustina způsobila
mi mnohou zábavu. Poznal jsem tam,
že missionáři jsou praktičtí muži, kteří
nejen náboženské pravdy hlásají, nýbrž
také domorodce k práci nabádají, je
pracovati učí. Budu-li míti příležitost,
abych v této věci podal svůj úsudek,
jejich způsob, nakládat s černochy, do
poručím.<< Potom pravil: »Cernoch musí
býti přesvědčen, že běloch jest lepší
než on sám. Kdyby všichni běloši dobrý
příklad dávali, měl by k nim černoch
větší důvěru a bylo by jim pak snadno
černocha z jeho duševní bídy pozvednouti
& řádného člověka z něho učiniti—x A
podle svých slov Roosevelt také jednal.
Za svého pobytu v Nairobi šel každou
neděli do protestantského kostela a divil
se velmi, že tam viděl jen málo bělochův
obcovati službám Božím. Učinil tak, jak
sám pravil, aby bělochům i černochům
ukázal, že osada toho kterého vzdělaného
národamezinárodynevzdělanýmijentehdy
může prospívati, jestliže náboženství,
mravnost a zákon jsou jejím základem.
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Díkůvzdáuí božskému Srdci Páně.
z OIIOVé. Dle učiněného slibu vroucné

díky vzdávám božskému Srdci Pána Ježíše, Panně
Marii ustavičně pomoci, sv. Josefu a sv. Antonínu
za odstranění překážek zdržujících mne od svatého
přijímání, jakož i za jiná mně a mým drahým
udělená dobrodiní duchovní i tělesná. F. G.

Od Bučovic. Srdečné díky vzdávámbož
skému Srdci Pána Ježíše za uzdravení dítka od
neduhu v řeči, který již 4 leta trval. Modlitba
má byla vyslyšena. Ctitelé božského Srdce Páně,
rozšiřujte úctu k tomuto nejsv Srdci, modlete se
za ty, kteří nevěří, aby zase víry nabyli a k Bohu
se obrátili. Čtenářka „Školy B. S. P.“

Z N epomuku. Nejvroucnějlídíky vzdávám
božskému Srdci Páně, nejbl. Panně Marii za vy.
slyšení mé prosby v těžké nemoci. Budiž jméno
Páně pochváleno! J. F.

Od Vel Meziříčí. Díky nejsrdečnější
vzdávám božskému Srdci Pána Ježíše, bolestné
Matce Boží za uzdravení milovaného dítka svého
a zároveň prosím za zdraví své matičky. J. B.

Prahy. V obtížné nemoci bylo dvěma
sestrám na přímluvu sv. Antonína Pad. spomoženo,
když slíbeno uveřejnění ke cti a chvále Boží &
slíben dárek na »chléb chudýchC. J V.

Oslava prvního pátku \? měsíci.
(Hlavní úmysl).

„nad nikdy nebylo proti víře sv. a církvi Boží tolik & tak zarytě bojováno,
_ jako za doby naší, doby liché osvěty, čiré nevěry a duchovní slepoty. Co

\ I se dálo na hoře Kalvarii při smrti Pána Ježíše, že se nepřátelé Pánu
Irouhali a posmívali, děje se i nyní. Jako dříve podle přípovědi Páně svaté

apoštoly pronásledovali nepřátelé, tak činí i dnes. Po všechny věky bo
jovalo peklo proti církvi Boží, ale za dnů našich rozpoutal se boj nejkrutější. Tehdy
bojovali nepřátelé násilím a v jednotlivých krajích, ale nyní povstal boj proti Bohu
a církvi svaté na celé čáře, nikoliv mečem a ohněm a vražděním, ale slovem, nevěreckým
tiskem, špatnými knihami, veřejnými schůzemi, čímž víra sv. bývá v lehkost uváděna
a věřící svádění k bludům anebo k nevěře. Ba již ty malé dítky, které nejsv. Srdce
Pána Ježíše tolik miluje, odvrací od Něho Bývají zdržovány od služeb Božích, od svatých
svátostí, ba nechtějí mnozí rodiče svedení, aby dítky jejich byly cvičeny ve svatém
náboženství. Žádost těla žádost očí a pýcha života zaslepují mysl všech, kdož jim hoví,
tak že stávají se nepřáteli tajnými a veřejnými učení APána Ježíše a jeho sv. církve.
Služby Boží se zanedbávají, sv. svátosti se opouštějí, slovo Boží padá na skálu srdce
lidského. A co máme říci o urážkách, které se dějí Pánu Ježíši v nejsv. Svátosti?!
Co to rouhání, jaká to neuctivost, jak nesčetná svatokrádežná přijímání. Jaká to chladná
nevšímavost i od křesťanů k nejsv. Svátosti! Jak lze tyto křivdy spáchané napraviti?
Jak lze za všecky tyto urážky Pánu Ježíši zadost učiniti? Na to odpovídáme slovy
'smiřující modlitby k božskému Srdci Páně:

Cim více tajemství Tvá se hanobí, tím více v ně budeme věřiti,
Pána Ježíše, Ty posvěcování srdcí našich!

ím více srdce odporují Tvé lásce božské, tím více Tě budeme milovati,
o neskonalá kráso, neskončeně milování hodné Srdce Pána Ježíše!

ím více na božství Tvé útoky se činí, tím více se mu budeme klaněti,
o božské Srdce Pána Ježíše!

ím více svátosti Tvé se zapovrhují a opouštějí, tím více je budeme s láskou
a uctivostí přijímati, o nejsv. Srdce Pána Ježíše!

Cím více se pohrdá Tvou svatou církví, tím více se chceme snažiti,
věrnými dítky jejími byli, o sladké Srdce Pána Ježíše!

Než nezůstávejme při pouhých slovech a citech, ale co tuto slibujeme, skutkem
konejme! K tomu nás vede tento měsíc červen, zasvěcený božskému Srdci Páně a též
každý první pátek v měsíci ukažme veřejnou oslavou, že jsme věrnými přáteli Pána
Ježíše, Spasitele našeho. Zdá se, že právě za doby naší je'st úcta nejsv. Srdce Páně
příhodná a potřebná, aby se srdce naše rozehřála větší láskou k Tomu, který nás

o Srdce

abychom
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miloval & až do konce nás miloval! Proto oslavme co nejlépe možno slavnost Božího
Těla a svátek nejsv. Srdce Páně hojnou účastí na službách Božích a pobožnostech,
které se budou konati, kajme se za sebe i za jiné, přistupujme ke stolu Páně, obětujme
sv. přijímání jako dostičinění za urážky Pánu Ježíši činěné; hlasme se vždy a všude
ke společné své matce, církvi katolické a konejme, k čemu nás vede svými biskupy
& jich pomocníky, kněžími.

Tuto slavnost nejsv. Srdce Páně můžeme však opakovati po celý rok, a to.
zejména každého prvního pátku v měsíciu jak si toho přeje Pán Ježíš & jak to vyslovil
své služebníci blah. Markétě Alacoque. Cim častěji tuto pobožnost konati budeme, tím
lépe bude pro nás a snad i pro nepřátele Boží. Tážete se, jak lze oslavíti první pátek
v'měsíci? Na to snadná odpověď; nebot láska jest vynalézavá a najde dosti prostředků
na oslavu božského Srdce Páně. Může býti slavnější mše sv. před vystaveným Nej
světějším, po mši sv. litanie o nejsv. Srdci Páně, smiřující modlitba a zásvětná modlitba,
pak sv. požehnání. Přede mší sv. nebo den před tím mohou kajícníci přijmout svátost
pokání, aby mohli při této mši sv. přistoupit v hojném počtu ke stolu Páně & tímto
sv. přijímáním dostiučiniti za všecka zneuctění, jakáž se Pánu Ježíši stávají. Nebude
na škodu, když se bude zpívati při mši sv. též píseň příhodná o nejsv. Srdci Páně.
Kde možno a poměry jsou příznivé, může býti odpoledne nebo na večer pobožnost
nesoucí se zase k úctě nejsv. Srdce Páně. Jistě 'se touto pobožnosti & oslavou prvního
pátku v měsíci velmi zavděčíme nejsv. Srdci Páně, potěšíme je v zármutku jeho, pro
spějeme duším svým a duším ubohých spolubližních našich. Mnozí budou touto pobožnosti
povzbuzeni k větší horlivosti, mnozí budou ze sna probuzení, mnohým otevrou se oči,
aby poznali pravdu Boží a lásku Boží k nám, mnohá srdce dosud chladná rozpálí se
žárem lásky nejsv. Srdce Páně a mnohé duše zbloudilé budou zase na pravou cestu
uvedeny. Proto před svatostánkem klečíce, z plna srdce volejme: Uchovej, ó Pane,
církev svou vší pohromy & propůjč jí bezpečné svobody; propůjč všem národům klidu
a pokoje; učiň, aby se všech stran zazníval jeden hlas: Pochváleno budiž božské Srdce
Páně, skrze které věčnou spásu máme; jemu čest a sláva na věky!

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 žádosti,
Všeliké Skutky i Slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
oslavu prvního pátku v měsíci usmiřujícím svatým přijímáním
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, říší rakouskou, vlast naší 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! (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 Methods, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Horlití pro oslavu prvního pátku v měsíci.

Úmysl v červenci: Katolické náboženství v Americe.

Tiskem benediktinské knihtiskémy v Brně.



Úmysly apostolatu modlitby. . ..
V červnu modleme se za oslavu prvního pátku V měsíci.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatost! papežem Piem X.)

Gmc, _ Na slavnost: Úmysly:

1. St. SvFo—rtunaía,_k_n— 135562110—stnejsv. Srdci Páně. Oslava prvního
. pátku V měsíci. Obrácení hříšníků. Kněžské povolaní. Pobloudilý. 1-Sýn.

2. %C.. SV.Blandiny._ p. m. (177) — Ochrana nevinnosti. Odvrácení pohoršení.
; Přemahání lenosti. Věrné plnění povinností. Odevzdanost do vůle Boží.

3. ( l.). Nejsv, Srdce Pána ležlše Sv. Klotildy, král. (545) — Za lásku k nejsv.
\ Srdci Páně. Obnova řeholního ducha. Napravení poměrů. Skolní mládež.

4. zS. SV. Františka Caracciolo (1608) _—Křest.láska k bližnímu.Svornost
| v rodinách. Dobrodincí chudých. %kněz. 'i' sestra. Mládež. Duše v očistci.

5. | N. Nedělelllpo sv.Duchu.Nejčistšího Srdce Panny Marie. — Úcta
! blah. Panny Marie. Yvelebení poutních míst. Pokoření nepřátel Božích.

6.1 P. SV. Norberta, zakl. ř.prem. (1134) — Laska ke chvále Boží. Apoštolat
, sv. Cyrilla a Methoda. Řád premonstatský. Stavba kostelů. Lidmé míssíe

?. U. SV. Roberta op. — Dar pravého povolání a bázně Boží. Křest. výchov
dítek. Katoličtí učitelé. Zemřelý církevní hodnostář. Sestra. Umírající.

8. St. SV. Medarda, bisk. (545) — Naši velepastýřové. Horlivost v dobrém.
„ Odvrácení zlého. Ucta ke stáří. Trpělivost nemocným. Nemocní. %otec.

9. C. Sv. Prima a Feliciana, m. (286) — Díky za dobrodiní. Křesťanské
sdružení dělníků. Ochrana Boží. Překažení pohoršení. Naše omladina.

10. P. SV. Markéty, král. (1093) ' ách. Nádražní rnissie.
Sdružení křesťanských dívek a paní. Duchovní & svěřenci jeho. Skola.

11. S. ISV. Barnabaše, ap. P. (I. stol.). — Apoštolát katolického tisku Síření
' dobrých knih. Horliví kazatele. Povolání ke stavu kněžskému. 'i-rodiče.

12. ( N. Neděle 1V.po sv Duchu. SVI. Lva Ill., pap. (816) — Sv. Otec Pius X.
Pokoření nepřátel církve. Reholní, sestry a jejich ústavy. Katol. missie.

13. *P. Sv. Antonína Pad. (1239) -— Ucta a důvěra k tomuto světci. Chléb
—\. Antonína. Péče o chudé a hladové. Ustavy slepých. Dar štědrosti.

14. Ú. Sv. Basilia, bisk. uč. círk. (379) _ Casto přijímání sv. svátostí. Katolíci
: \; ('ínč a v Japonsku. Ochrana více osob. Zbožný \'ýchov dítek. Sirotek.

15.(St. SV. Víta a spolumuč. (300) — Přemahání zlosti a nenávisti. Smíření
_ nepřátel. Svornost v rodinách. Polepšení jiste osobv. Katol. missionáři.

16. i C. Sv. Bennona, bisk. — Katolíci v severních krajinách. Sjednocení národů
i slovanských v katolické církvi. Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda. Ýdcera.

17. ',P. Sv. Františka Reg., řeh. (1640) Uzavřenímanželstev. Vzpružení
ducha katolického. Napravení rozharaných poměrův. Obrácení hříšníků.

18.1 S. SV. Marka & Marcellina. muč. (286) — Trpělivost v protivenství.
' Statečné vyznání víry. Snášelivost. a svornost. Reholní dům. 'i' matka.

,— © 2. Neděle V. po sv Duc/zu. Sv. Juliany z Falcon, p. (134-0) ——Bratrstvo
nejsv. Svátosti. Požehnání Boží katol. podniku. Smiřující sv. přijímání.

20. P. SV. Květušky, p. — ()stražitost smyslů. Přemahání pokušení. Potírání
,. opilství. Odvrácení pohoršení. Sdružení panen. Statečnost & vytrvalost.

21. _U. Sv. Aloisia z Gonzagy (1591), — Dar nevinnosti. Studnjící mládež.
Bohoslovci. Ochrana dítek. Křesťanské školý. Svornost a smír v obci.

S Sv. Paulina, bisk. (4-31)— Obrácení pohanů na víru katolickou. Laska
* „ k povolání. Podpora katol. missií. I)obročinné ústavv. Odvrácení zlého.

23.50. SV. Ediltrudy, abat. 1679). — Dar vroucné modlitby. Ženské řehole?
( ! Řad benediktinský Obctovani seBohu. Odvraceni pohorsem l kně=ží.J

& deuslly lllll dní za každý dobrýskutek vykonanýna tyto úmysly



F Dne \\ Na slavnost: Úmysly=
* Narození sv. Iana Křtitele. — Dar kajícnosti a sebempírání. Díktčmem
! za dobrodiní. Horliví kazatelé. Za Boží požehnání. “i“rodiče. Umiíajicí.

25. *S. Sv. Viléma, opata (].142). — Katolické řády ve vlasti naší. Povolání
ke stavu duchovnímu. Ochrana mládeže. Zmaření podvratných živlů.

N):> _;

26. N. ' Neděle V1.po sv Duc/au Sv. Jana a Pavla, muč. (see). _ Křestanská
, horlivost. Katolické jednoty. Křesťanské sdružení mužů\ a žen. Nemocní.

27. 3P. SV. Ladislava, králethQó'. -<Císař a král náš. Stavba chrámů Páně.

? , Obhájci s\. víry naší. „Pokoj a mír \ zemí naší. Láska k práci. Sirotci.28. ?U. Sv. Lva ll. ,pap. (68É3)— Sv. Otec Pius X. Pokořcní odpůrců církve
Katoličtí spisovatele. lodpora katolickvch missií \ zemích pohanských.

29. St. _,Sv. Petra a Pavla, apošt. (UT). —-Poslušnost a věrnost k církví S\ate ( .asté
, prijímam sv svátostí. Apoštolát modlitby. Svěcení dnů Páně. Dobíodinci.

30.. (..'.Sv. Pavla apošt. památka. Ilorlení pro slávu Boží. Obnova lidske
, : společnosti skrze Krista. Spása duší. Zemřelí údové katolických bratrstev.

t Udpuslly lllll dnt za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

Spasitel náš Ježíš Kristus, zjeviv se ctihodné služebníci své Markétě, žádal, aby
každý první pátek přijímala sv. svátosti, aby se úplně Jemu obětovala a napravila
urážky, které v nejsv. Svátosti snášeti musí. Též přislíbil Spasitel všem, kdož po
devět pátků (prvních v měsíci) tak činiti bude, že nenechá je umřítí ve hříchu.
Opravdu mnoho potupy jest Pánu Ježíši snášeti od nepřátel, ba i od jeho věrných.
Proto máme hledět všemožně zadostčiníti jeho bolestiplnému Srdci, které nás tolik
miluje. To můžeme učinit častým sv. přijímáním na usmíření obětovaným. Konejmež
tak tento měsíc a šiřme a podporujme ze všech sil pobožnost k nejsv. Srdci Páně
vždy a všude, aby ve všech kostelích, ve všech ústavech se co nejslavnějí konala
a po celý rok tato slavnost. na první pátek v měsíci se opakovala. 'I'ak vyplníme
aspoň částečně přání božského Spasitele. Tak Oplatíme jeho nezměrnou lásku k nám,
budeme-li i my Jej milovati, pro jeho čest a slávu na zemi horliti. l-)ojistíme sobě.
posvěcení a konečné spasení duši svých. \

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Kríste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým 'l'y sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují 'l'obě. celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
Všeliké Skutky i slova S\'á. (O(lpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congrj.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště '.l'i je obětují za 'l'vou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, za
oslavu prvního pátku \ měsíci usmířujícim smtým přijímáním a na
všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu
modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou S\ého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, \last naší a národ náš česko
slovanský! O sladké Srdce mého Ježíše, učín abych Tě m110\al(a) \íc &více. Amen.
(Pokaždé odpustk) 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 18762)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou' (Pokaždé odp. BUUdní.Pius IX. 1852).
S\. Josefe, \zore a patrone ctitelů božského Sr,dce oroduj za nás' (Odpustkj

100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.:
S\. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás

Heslo apoštolské: Horliti pro oslavu prvního pátku v měsíci.

Úmysl v červenci: Katolické náboženství v Americe.

Tiskem \\ nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Vychází počátkem každého měsíce.

_AJEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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O národe slovanský, národe můj svatý, kdy dojdeš pokoje, kdy dojdeš míru přec? Kdy otevře se Tvůj
svět pouty spjatý, kdy šťastný opoví nám blaho žrec? Kdy úsměv vzletne, věčný trpiteli, nad ssutinami

minulosti tvé?\MA/V\MNWWW/\MMM
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P. DANIEL KUBIS:

G. Pfleger-Mor. /

Pevně, věrně . ..

zhůru k nebi lidstvo zvedni

srdce své a svoje ruce,
přísnhaje lásku věčnou
Kristu rozpjatému v muce.

K jeho chvále rozezvučme
srdcí našich zlaté struny,
po staletí chrání Kristus
oltáře & králů trůny.

(] křížem když zastavím se,

\ zahloubám se v přemítání,
Spasitel proč k hrudi svojí
ubodanou hlavu sklání?

Hlavou k srdci ukazuje,
jak by říc chtěl duši mojí:
„Srdce k srdci, lásku k lásce,
ta má srdce s tvojím spojí.

V jednom šiku stůjme pevně
k Spasiteli na kříži,
naše věrnost chlad a zlobu
bližních našich usmíří.

Neochvějná věrnost naše
i přes zlobu nepřítele,
pevně stůjme v hustých řadách
pode křížem Spasitele.

VIV
Rozjímání pod krizem.

Nic jsem neměl jen to srdce,.
láskou svět jež obejmula,
& tvá duše truchlá celá

v hoří že by utonula?

V srdce mě se ponoř celý,

spočiň v mém zas objetí,
a mé tělo, krev má svatá

duši tvoji posvětí.



Navštěvujme Matku Páně.
Ke slavnosti Navštívení Panny Marie.

Poželmaná ty mezi, ženami a. požehnaný plod životu Tvého.
Luk. ], 42.

edním z ncjněžnějších a také u lidu věřícího
nejoblíbenějších svátků Mariánských je svátek
Navštívení Panny Marie, který připadá na
2. července, světívá se však obyčejně v neděli
potom. Vtěch dnech viděti je zástupy zbožných
katolíkův, ani spěchají do chrámů Matce Páně
zasvěcených, obzvláště na slavná její poutní
místa, aby ji tam uctili a srdce své u Matiěky
nebeské potěšili. Oplácejí takto zbožní věřící
Matce Páně to, co učinila ona příbuzné své
Alžbětě, když byla po zvěstování andělském
horlivě spěchala na hory Judské, aby tetě
své, kterou jako matku ctila a milovala,

svěřila svaté tajemství Bohem jí zvěstované, že se stane Matkou Páně. Jakou
radost způsobila návštěva tato v domě Zachariáše a Alžběty! Jakou milost přinesla
vyvolená Matka Spasitclova Alžbětě, když sdělila s ní, že už vtělil se onen očekávaný
Messiáš, jehož předchůdcem měl býti Jan, syn Alžbětin. A milost ta sdělila se
i synáěkovi v lůně mateřském, nebot praví evangelista: »I stalo se, jakž uslyšela
Alžběta pozdravcní Marie, zaplesalo nemluvňátko v životě jejím a naplněna jest
Alžběta Duchem svatýmx (Luk. 1, 41.)

Ejhle, takovou radost celému domu, takovou milost přinesla návštěva
vyvolené Matky Spasitelovy, přečisté Panny Marie! Již tehdy byl Bůh s ní, již
tehdy působil skrze ni dobré všem, s nimiž Maria ve styk přišla. A proto tuto
pokornou a milostiplnou lásku Mariinu chceme odplatiti na místě Alžbětině tím,
že pokorně a s důvěrou putujeme k jejím chrámům, poutním místům, abychom
tam jsčuce Matce Boží takřka blíže, dosáhli spíše darů její mateřské lásky a dobroty.
A věru vlast naše jest na Mariánské chrámy velebohatá, nebot největší počet jich
zasvěcen jest Hospodinu jménem blahoslavené Panny Marie. Co chtěli asi naši
zbožní předkové tím ukázati, že tolik chrámův a tak krásných a nádherných
zasvětili úctě Rodičky Boží? Zajisté dvojí věc. Svou pokoru katolickou a svou
katolickou víru.

Nekatolíci, kteří se v hlubokých tajemstvích učení církve katolické ne
vyznají, nezřídka se tomu rouhají, čemu nerozumějí a proto nám také vyčítají,
že prý Pannu Marii nad samého Pána Boha vynášíme a velebíme a že ' na její
počest chrámy a oltáře budujeme. Ve chrámě prý, tak oni myslí, nemá býti žádného
_iného obrazu ani sochy nežli Pána Ježíše, a proto i kostely mají býti zasvěceny
_;ménem Boha trojjediného anebo Ježíše Krista, Spasitele světa. To jest ovšem
lichá & bezdůvodná výčitka. Každé dítě katolické ví, že my budujíce chrámy &
oltáře k poctě blahosl. Panny Marie nikterak Bohu nejvyššímu úcty ncubíráme,
nýbrž naopak že to k většímu oslavení Božímu přispívá. Vždyť nazýváme chrámy
svatyněmi Božími, stánky, chrámy Páně atd. &vyznáváme, že službě Boží věnovány
a zasvěceny jsou, což také všecko z obřadůvr i modliteb při svěcení chrámů vysvítá.

\

»



Zasvěcujeme je Bohu ovšem
jménem nejsv. Panny Marie
nebo jiných svatých, čímž
chceme říci, že si zásluhami
a orodovánim miláčků Božích
jakoby cestu k Bohu 'kle—
stíme; že Bohu dary naše
jménem jeho vyvolených, sva—
tých a světle přinášíme, aby
se jemu tím více líbily, proto
že my sami o sobě _nedosta
tečni a hříšni jsme. Zdaž se
v úmyslu tomto nejeví pravá
katolická pokora? Nestavímc
službu Boží na základě své
slabosti, hříšnosti, ale při
bíráme ku pomoci zásluhy
osvědčených a Bohu také již
milých svatých. zvláště Krá
lovny jejich nejblah. Matky
Páně. Předkům našim nebylo
tajne, co Bohu náleží, také
dobře zajisté věděli, co náleží . '

jeho svatým. Byli sobě do- til“
statečně vědomi, že jen Bohu \ _ , _, -_ullllmlumj
náležeti má ta svatá oběť ;, ' * , __ » : A""
mešní, která se v kostele při- * ' '„l
naši, věděli, že si člověk vy
prositi má, čeho potřebuje k ži
votu tělesnému i duševnímu,
že ve všem a všude chvála
a čest náleží Bohu ()tci, Synu
i Duchu svatému, jakož na
počátku tak i na věky věků.
Mimo to však také dobře věděli, že členové synů lidských“ hříchem a vinou více
méně poskvrněni jsou, že modlitby hříšného člověka a jeho Chvalozpěvy mdlé
jsou & nedostatečné, zkrátka že člověk vlastně toho hoden není, aby Pán Bůh
z ruky jeho přijal dar a oběť na své oslavení a na smíření. Proto zasvětili chrámy
své jménem Rodičky Boží a nechtěli tím nic jiného vyznati nežli vlastní porušenost
.a nehodnost svou; nechtěli než upřímné Bohu říci, že nejsou toho hodni, aby
Bůh přijal tento stánek, tyto dary z rukou jejich; nechtěli leč vyprositi sobě, aby
Bůh tuto svatyni přijal, jakoby mu ne rukou lidskou, nýbrž milovanou a vyvolenou
Pannou Marií obětována byla. Slovem, oni chrám takořka obětovali & darovali
Matce Boží, aby se tou příčinou Bohu dokonale zalíbil; aby ho Bůh považoval
za dar, který mu sama Panna Maria přináší. A tím zajisté jeví se katolická pokora,
základ modlitby, oběti a života křesťanského ve světle nejjasnějším.

S pokorou, touto Bohu zajisté milou ctností, vyznali však předkové naši,
zasvěcujíce chrámy Rodičce Boží, také svou pravou katolickou víru, ctnost to
.ze všech první.

Bohu dobrotivému a milosrdnému se zželelo pokolení lidského hříchem
prvotným zavrženého, proto ustanovil dáti Syna svého jednorozeného na svět,
»aby žádný, kdož v něho věří, nezahynul, ale měl život věčným: Proto zajisté
hledělo oko Boží od počátku s velikým zalíbením na tu vyvolenou dceru a po—
žehnanou mezi ženami, z nížto Syn jeho milý v plnosti času na sebe přijal
požehnané člověčenství a přirozenost lidskou. Z té "příčiny zachránil Marii od
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poskvrny hříchu dědičného, obohatil ji všelikou milostí, posvětil ji takovou měrou,
že na ní nebyla nalezena ani skvrna ani vráska žádná. Proto také zajisté spra
vedlivé jest, aby nebe i země spolčily se v neustálé oslavě toho vzácného díla,.
kteréž Bůh sám zdělati ráčil v Marii, Matce Páně. Proto také pozdravil ji archanděl
z rozkazu Božího v její chatce nazaretské: »Zdrávas Maria, milosti plná, Pán
s Tebouc Proto i Alžběta naplněna jsouc Duchem-svatým, velikým hlasem při
návštěvě její zvolala: »Požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého“
(Luk. 1, 24.) Proto Maria tehdy prorockým duchem osvícená jsouc, předpověděla:
»Velebí duše má Hospodina & zplesal duch můj v Bohu. Spasiteli mém, že zhlédl
na ponížení dívky své; neboť, aj, od této chvíle blahoslaviti mne budou všichni
národové, neboť veliké věci mi učinil Ten, jenž mocný jest a svaté jméno jeho.c
jest.c (Luk. 1, 46.)

Ježto tedy se naši zbožní předkové přidružíli k archandělu a k Alžbětě,
aby dosvědčili pravdu prorockého chvalozpěvu Mariina a aby dle příkladu Božího
velebili nejkrásnější dilo rukou jeho a oslavovali spolu milosrdenství jeho, kteréž
nám ukázati ráčil sesláním jednorozeného Syna svého na tento svět skrze Marii;
tím vyznávali víru svou, vyznávajíce Marii. vyznávali Krista Pána.

Dobře zaznamenal sv. Lukáš, že blahoslavená Alžběta naplněná jsouc
Duchem svatým. pozdravila Marii Pannu. Tak i církev svatá právě proto, že Duchem
svatým naplněna jest, ctila od počátku Marií, panenskou Matku Boží, a jakmile
věřící v duchu církve pozdravuji Rodičku Boží, ihned bývají také naplneni
Duchem svatým.

Proto svatí mužové, jako na př. svatý Bernard, jsou toho přesvědčení:
»Kde Maria, tam i Kristus a Duch svatým Sv. Alfons z Liguori nazývá vřelou
a velikou úctu k Matce Boží jádrem víry katolické.

Proto radujme se z našich chrámův, oltářův, obrazů, soch blah. Panny
Marie, zejména pak z jejich poutních míst; radujme se z modliteb a písní ke cti
její složených, radujme se ze slavností a svátků jejich, neboť to vše jest odkazem
pravé katolické víry, jest krásným dědictvím věřících &zbožných předků, Mariánských
ctitelů. Proto oslavujíce Marii, Matku Páně, v jejím domově, tam s ní chvalme
a velebme Boha, od něhož tak vyvýšena jest, tam u Matičky své hledejme útěchy,
posily, pomoci ve všech potřebách těla i duše. A Matka Páně, dobrá naše Matka,
přijme laskavě nás děti své a vyprosí nám, abychom i my naplnění byli Duchem
svatým. Pak i na loži smrtelném vyjasní se oko naše a okřeje srdce. když naši
přátelé s námi se modliti budou: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, jemuž čest
a chvála na věky věků! Boh. Handl.

V V V
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Pahorek slávy pohanských vůdců ! V rodinách láska triumfy slaví,
výstražné mluví k naší i době, společnost celá k životu vstává
tolik kdy dítek Kristových v mdlobě rovnosti pravé, pravého práva!
zdeptáno hlasem zlotřilých škůdců!

Naše ty dobo, tretky chceš dáti
Otroků jména v triumfu znikla náhradou místo římské nám Máti?
klientův ani patronů není; Těm dáš jen, kteří ztratili hlavy!
světlo když vzešlo Kristovo denní, . .
pohanství stěžen celý se viklá. Jm'Al' Vlahml'mmký'
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Farizeus a publikán.
Rozjímání na 10. neděli po sv. Duchu.

nohé z obrazů a slov, jichž
| užil náš božsky' mistr, jsou

jako člověk na světě, tak
se vžili mezi lidstvo, žef—,-„._____ÍÁ

všeobecně se jich užívá, že všem jsou
známy. Kdo z nás neslyšel již mluviti
() farizeovi, o publikánovi? Farizej je
vždy odstrašujícím příkladem nadutosti, | vystříhej, pokoru si zamiluj!
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pýchy, pokrytectví, publikan pak naopak
bývá nám povzbuzením k pokoře. Farizeus
modlil se v chrámě & užil slov: Děkuji
ti Bože, že nejsem jako jiní lidé, ne
spravedliví, cizoložnící, dráči &jako tam
onen publikan. A publikán, který zároveň

pokoře ani očí k nebesům pozdvihnouti
a pronášel jen slova: 0 Bože, buď milostiv
mně hříšnému. Viz tu odstrašující příklad,
kterak nikdy nemáš po způsobu pyšného
íarizea poukazovati na jine, sebe za—
nedbávati; viz vzácny' příklad upřímně
pokory u mírného publikána; py'chy se

[. Bůh pyšným se protlví.

Farizeus stojí pyšně v kostele, jakoby
chtěl Boha samého volati před svůj soud.
Má sám sebe za perlu všeho lidstva,
všichni ostatní lidé, srovnává-li je se

s ním byl v kostele, netroufal. si ve své , sebou, nestojí za nic. Je sám se sebou



velice spokojen, ostatnimi pohrdá, sebe
a své skutky stále chválí o jiných soudí
opovržlivě.Přiv1astňujesobě ctnosti, jichž
nemá, jiným připisuje hříchy, ač neví
jsou-li opravdu hříšníci. Pýcha je prvním .
ze sedmera hlavních hříchů.

Kdož z nás neslyšel o pyšných
andělích, kteří se v nebi Bohu protivili
a chtěli mu býti rovni, pravice: »Budeme
podobní Nejvyššímu?<< V ráji svedl ďábel
první rodiče, předstíraje Evě: »Budete
jako bohové, vědouce dobré i zlé.o<První
hřích, který byl spáchán v nebeském
i pozemském ráji, byla pýcha, proto
jmenuje se jako první v sedmeru hlavních
hříchů.

Mnozí slyšíce mluvili o pýše, říkají
u sebe: Díky Bohu, to se mne netýče,
nejsem nadutým a pyšným, ale často se
klamou; nebot pýcha jeví se v nej
rozmanitějších způsobech. Není nade mne
chytřejšiho, šikovnějšího člověka: těch
zkušeností jako já, nemá nikdo jiný;
kdyby mne neměli v naší obci, nevěděli
by si často rady. Tito a podobní lidé
pozorují sebe pomocí zvětšovacího skla,
své hříchy a nedostatky svázali do
uzlu a dali si ho na záda, proto ho
nemohou viděti. Jiní zase nemohou slyšeti,
abv si někdo o nich myslil, že jsou hříšníci,
říkají: Vždyť chodím každou neděli do
kostela, vykonávám každoročně veliko
noční svatou zpověď, nikoho jsem nezabil,
nikomu nicneukradl, nikomu nic nedlužím,
kdo pak mne může čítati ku hřišnikům,
tak a podobně plni rozhorčení volaji
a zapomínají, že za našich dob musí
každý katolík veškeren svůj život zaříditi
podle svaté viry, že nesmí na příklad
odbírati, čísti nevěreckých knih, proti
náboženských časopisů, že nesmí navště
vovati takových spolků, přednášek, že
musí voliti za poslance. do obecního
výboru pravé a věrně syny katolické
církve. O, jak často jsme nuceni, pozo
rujíce svůj život zvolati: »Pravíme—li, že
nemáme hříchů, sami se podvádíme &
není v nás žádné pravdy.“

Pýcha bere na sebe často škrabošku
různých jiných hříchů a nectnosti. Někdo
na př. řádí jako šílený ve svém domě,
domácí mu nemohou pranic udělati po
chuti, pro každou maličkost se rozlobí
a křičí, jakoby byl posedlý zlým duchem.
Často bývá při takovéto zlosti příčinou

uražená pýcha, nebot kdyby měl v sobě
drobet pokory, uznával by sebe za chý
bujícího aměl by sespolubližním trpělivost.
Jindy béře na sebe pýcha na příklad
škrabošku bázně před lidmi. Mnohý muž

' šelby do kostela, přiklekl by ke zpovědnici,
ale — nevysmáli by se mu přátelé,
nenazvaliby ho >>modlářem<<,»pacholkcm
kněžía? Nestoupne si některý mladík
raději za zeď kostelní, než by šel na
kázání, protože dělají tak jeho kamarádi?
Mnoha dívka byla by zbožnější, chodila
by častěji ku stolu Páně, ale co by řekli
lidé? Mnohý přijda do města v postní
den, nezdrží se z lichého studu před
lidmi a jí maso. V těchto a v jiných
nesčetných případech pýcha zabraňuje,
že nekonáme svědomitě svých nábožen
ských povinností.

Ano, »Bůh pyšným se protiví“ (I. Petr,
5.), čehož důkazy najdeme všude. kam

se poohlédneme. Již dříve zmínili jsme
se o pýše andělů a o pádu prvních lidí,
které Bůh pro pýchu zavrhl; anděly
svrhl s nebe a Adama i Evu vyhnal ven
z ráje. Co učinil Bůh s lidmi, když ve
své pýše chtěli nebe dobýti a stavěli
obrovskou věž? Obr Goliáš má za potupu
bojovati s malým Davidem & hle! Bůh

* popřeje vitězství pokornemu Davidovi
a zničí nadutého a sebevědomého obra
Goliáše. Císař Napoleon zajal papeže,
smál se, když vyřkl papež nad ním
klatbu, posměšně promluvil ke svým
věrným: »Uvidíme, zda nyní, když mne
vyloučili z katolické církve, vypadnou
mým vojákům z rukou pušky?<< A ne—
dlouho na to vypravil se Napoleon do
Ruska se svým, až do te doby vítězným
vojskem a tam doslovně padaly jeho
vyhladovělým vojákům pušky z umrzlých
rukou.

A kdyby někdo z nás vychloubati
se chtěl, at si jen vzpomene na slova

Písma svatého: »Co máš, ó člověče, co
jsi nepřijal? a když nic nemáš sám ze
sebe, co se vychloubáš jako bys to od
nikoho ncdostalíh Či máš ze sebe a od
sebe své zdraví, nadání, dovednost,
rozum, paměť, krásu, jmění a jmenuj
co chceš, kdo ti vše dal? Kdo jiný, než
náš všcmohoucí Tvůrce, náš Zachovavatel,
náš Pán a Ředitel, Bůh? Nikdo tedy nemá

, pražádné příčiny byti pyšným a vynášeti
se nad jiné. Svatý Augustýn pravi: »Od



měňuje-li Bůh naše zásluhy, korunuje
své vlastní dary.<<Je velká domýšlivost,
vychloubá-li se někdo svými přednostmi
a ctnostmi, nebot když je pozoruje ve
světle víry, rozpadnou se jeho dobré
skutky v niveč; Bůh mu dal milost, že
je mohl vykonati, člověk je nástrojem
a vykonavatelem vůle Boží. Ovšem nesmí
však nikdo složiti rukou ve klín &mysliti
si, děj se vůle Boží; neboť práce je naším
údělem, jen tehdy nám Bůh požehná,
když se řídíme pravidlem: »Přičiň se
a Bůh ti požehná.<<

ll. Bůh pokorným dává milost.
Publikán také přišeldo chrámu Páně,

ale počínal si docela jinak než fa-rízeus.
Zdaleka stál někde v pozadí, ve stínu
sloupů; fariseus byl se sebou velice
spokojen, jiné posuzoval, sebe vychvaloval.
Publikán však o nikom nesoudí, nikoho

.nenávidí, je se sebou nespokojen, bije
se s lítostí v prsa a proniknut pokorou,
volá: Bože, buď milostiv mně hříšnému.
A Kristus Pán doložil: Tento sestoupil
do domu svého ospravedlněn, onen
(farizeus) však nikoliv, neboť kdo se
povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje,
bude povýšen. Kéž bychom si zamilovali
pokoru!

Chceme-li pochopiti jak vzácnou
ctností je pokora, představme si v duchu,
jak ošklivým hříchem je pýcha. Co je
v obecném životě, platí též v životě
duchovními Kdo chce pochopiti, co je
tma, představ si, jak vypadá překrásný
sluneční den, kdo chceš poznali hrůzy
kruté zimy, uvaž, jak líbezné je zlaté
jaro; kdo chceš vžíti se do svízelů stáři,
vmysli se jak ti bylo, kdyžjsi byl bujarým
mladíkem, zdravím kypící děvou. Skrze
pýchu prvních lidí přišel na nás hřích,
z pokory sestoupil Kristus s trůnu ne
beského a vzal na sebe lidskou podobu.
»Všechen život Kristův navádí nás
k pokoře,< píše svatý Basilius. Kdy
bychom si vyvolili k rozjímání kteroukoliv
událost ze života našeho Spasitele, každá
by nás učila pokoře! Proto milujme
pokoru & varujme se vší pýchy! Jako
je pýcha pramenem mnohých hříchů,
tak vychová nás pokora v hodné dítky
naší svaté víry, naučí nás zapírati sebe
samy, býti poslušnými, nevynášeti nad
druhé, býti skromnými v řeči, v šatstvu,
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v chování, v jednání, ano jako je pýcha
hlavou mnohých jiných hříchů, tak bude
nám pokora, zamilujeme-li si ji matkou
mnohých dobrých vlastností a ctností.

Papež Innocenc IIl. tázal se kdysi.
proč se vynášíš? co jsi vlastně? Srovnej
se se stromem, dává ze sebe líbezný
květ, zelené listí, chutné ovoce, uštědřuje
nám olej, víno, balsám samé pro lidstvo
užitečné, ba skoro k živobytí nezbytně
potřebné věci. A jaký užitek má z tebe
člověče svět, tvoji spolubližní? Již tento
jediný příklad měl by nás poučiti, jak
důležitou ctností je pokora. Nikdo nemůže
se tedy pyšniti přednostmi svého těla,
neboť »řekl jsem shnilině: Otec můj jsi
i matka má a sestra má, červůmc
(Job 17, M.) '

Mnozí lidé mají zvyk, že nikdy nejsou
pokorni ve svých řečech. Mluví—lio sobě,
vždy užívají největších ctností, nej
vybranějsích slov, největších pochle—
benství. Ale již staří Rekové říkali:
»není protivnější řeči, jako samochvályx
Král David vyprávěl s nadšením, kterak
přemohl obra Goliáše a stal se z ne
známého pastýřského pacholika králem
israelským. Ale nijak sebe nevynášel,
nechlubil se statečností, která mu otevřela
cestu k nejvyšší důstojnosti, nýbrž po
korně přiznal: »Bůh mne sílil, Bůh mne
vyvýšilm Podobně smýšleli všichni světci
a světice Boží; vykonali-li něco dobrého,
nikdy se nevychloubali a neříkali: já
zachránil jsem duši, smířil jsem ne
přátele, udělal to, ono, dobré, ale vždy
vzdávali Bohu chválu a čest, Bůh mne
sílil, a říkali, milost Boží stála při mně
a napomáhala mi 1 Ke králi španělskému
přistoupil kdysi pochlebnik a vynášel
jeho skutky nad nebe a hvězdy. Tu vy
slechnuv tuto řeč odpověděl zbožný a
pokorný král: Mluvíš-li pravdu, buď za
to pochválen Bůh, jemubudiž čest &
chvála na věky; lžeš-li, kéž dá Bůh,
bych já se obrátil, by stala se slova
tvá pravdivými.

Kdo často o sobě a svých skutcích
uvažuje, pozná, že má mnoho příčin
býti skromným a pokorným. Čteme
v životopisech mnohých světců, že když
je chtěl svět vyznamenati, na př. povo—
lati na stolec biskupský anebo papežský,
ukryli se, aby jich nikdo nenašel. Též
čteme, že mnohý muž, mnohá žena, ač



pocházeli z nejvznešenějsích rodův,
uchýlili se často buď do pousteven
anebo do klášterův a tam vykonávali
i ty nejtěžší práce, ano mnohdy objevilo
se až při jejich smrti, čím vlastně dříve
ve světě bývali Je zajisté důkazem právé
pokory, čteme-li na hřbitově nejpřís
nějších mužských i ženských klášterů,
že přemnozí ze zemřelých jejich členů
ve světě náleželi k vysokým stavům
anebo zaujímali dříve než se uchýlili do
klášterní samotyvysoká postavení. Ovšem,
dočítáme se také o výkonech pokory u
světců, kdež lze užíti zásady: »magís
sunt admirandi quam imitandi,a možno se
jím více podivovati, než je následovati;
ale vžijeme—lise do pojmu prave po
kory, pochopíme velikost této ctnosti a
sebezapření, jakého k tomu výkonu bylo
potřebí. Tak na př. vzal sv. František
na záda velký pytel a chodil s ním po
městě; sv. Juniper potkal-lí dětí, sedl
si k ním na zem a hrál si po dětsku
s nimi; sv. František Borgiáš, rodem
vévoda, dostal od dobrodinců pro klášter,
v němž bydlíl, za dar dobytče, dosti
velké prasátko; vzal ho na ramena a
zanesl do kuchyně.

Proto pokořujme se, cvičme se
v pokoře; sv. Augustýn nás napomíná:
brána, vedoucí k věčnému ráji je úzká
& nízká; kdo chce skrze ni bez úrazu
projití, musí hlavu svou hluboce sklá
něti; což znamená, musíme se neustále
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cvičiti v pravé a bohumílé pokoře: Věz:
není žádné ctnosti bez pokory; bez po
kory není žádné víry, neboť kde vládne
pýcha. tam nechce se vůle podrobiti
zjevení Božímu a pyšný raději od víry
odpadne. Bez víry není žádné naděje,
neboť Bůh pyšným se protiví a milost
svou dává jenom těm, kteří jsou pokorni;
kdo nemá pokory, nedoufá v Boha &
neočekává od Něho, co slíbil. Bez po—
kory není žádné prave lásky ani k Bohu,
ani k bližnímu. kdo nemá pokory, ne—
může Boha mílovati, který z lásky
k lidem vzal na sebe lidskou podobu
a stal se nám podobným, jediný hřích
vyjímaje. Kdo vynáší se nad druhé a
jimi opovrhuje, nemůže míti pravé lásky
k bližnímu. Bez pokory není žádné
spravedlnosti, žádné poslušnosti, žádné
moudrostí, žádné ctnosti.

Chceš-li zřídití v sobě velkolepou
budovu ctnosti, zříď především její zá—
klad, na němž bys mohl dále stavěti,
cvič se hlavně v' pokoře! —- napominá
sv. Augustýn. Nuže, budiž farízeus sva
tého evangelia pro tebe odstrašujícím
příkladem, varuj se vší vypínavosti,
chvástavosti, pýchy; následuj pokorněho
publikána, i ty klekni, bij se lítostně
v prsa a z plna srdce volej: ó Bože,
buď milostiv mně hříšnémul Neboť »kdo
se povyšuje, bude ponížen a kdo se po
nižuje. bude povýšen,a řekl Ježíš Kristus,
jemuž čest a chvála na věky. '

VVV
A. J!. Kailúákovtí:

R

V zahradě vzkvetlé nn dne sklonku,
když zlaté slunko zhasíná,
houpá se růže na něžném stonku,
pozvolna také usíná.

0
U

\!
ZC.

Spí růže krásná. v sladkém lůně,
spí růže v noci '— nedýchá,
až zase ráno skrytá vůně
omamné vstříc mi zadýchá.

Je růže symbol lásky žhoucí,
ji proto ráda nad vše mám.
po jejím květě v touze mroucí
ruce své ráda rozpínání.

“mix . WG)
„) %);—3; ',kaj-\ V24
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Předobrazy Vykupitele.
Pro katolickou mládež vybral a uspořádal P. DANIEL KUBIS, kaplan a katecheta.

dekoli vznikne nepřátelství, vždy
se jedná o nějaké dobro, majetek,

který jeden má, druhý ho postrádá.
První nepřátelství bylo v nebi. Trůn

Boží stojí nekonečně vyvýšen nad trůn
andělů. Mnozí z nich chtěli být jako Bůh
.a nenáviděli ho. Byli svržení v propast
pekelnou.

Druhé nepřátelství bylo v ráj i. Místo
padlých andělů stvořil Bůh jiné tvory,
lid i, aby zaujali místa uprázdněná v nebi.
Proto satan byl naplněn závistí a pokusil
.se lidské pokolení hned v kořeni zkazit.

Adam a Eva zhřešili. Dobrotivý,
milosrdný Bůh jich nezavrhl, hned v ráji
slíbil Vykupitele.

Celý Starý Zákon je přípravou a
předobrazem vykupitele a jeho církve.
Zlatá nitka táhne se celým Starým Zá—
konem, toťúradek Boží: vykoupit lidstvo.
Bůh Vykupitele slíbil a naznačil, z kte
rého národa, z kterého kmene, z které
rodiny Vykupitel vyjde. V proroctvích
a předobrazy naznačil a jasně ukázal
osudy a celý život jeho.

Sestavil jsem vám, milé dítky a
čtenáři »Školyc, předobrazy Vy
kupitele, Spasitele našeho.

Předobrazy Messiáše-Vykupitele jsou
buď osoby nebo věci.

Předobrazy-osoby jsou: 1. Abel,
2. Noe. 3. Melchisedech, 4. Isák, 5. Josef
Egyptský, 6. Job, ?. Mojžíš, 8. Josue,
9. David, 10. Šalomoun, 11. Jonáš,
12. Eliáš. Ještě mnoho jiných by bylo
možno uvést, těchto dvanáct však jsou
ti nejhlavnější.

Tyto osoby jmenujeme předobrazy
Pána Ježíše, poněvadž s nimi se něco
podobného stalo, co později s naším
Vykupitelem.

I. 1. Abel byl první pastýř. Ježíš je
pastýř dobrý.

2. Abel byl nevinně z nenávisti od
svého bratra Kaina zavražděn; podobně
byl Ježíš od židů, svých soukmenovcův,
usmrcen.

3. Krev Abelova volala k nebi o
pomstu; krev Ježíšova volá k nebi za
odpuštění a milosrdenství. '

II. Noe vystavěl archu, ve které za
chráněni byli, kteří do ní vešli; Ježíš
založil církev. do které vstoupit musí,
kdož chtějí být spasení.

III. Mechn'sedec/zje svou obětí chleba
a vína předobrazem Ježíšovým.

IV. 1. Isák byl milovaným synem
otce svého Abrahama; Ježís je Synem
Otce nebeského, ve kterém se jemu za
líbilo.

2. Isák trpělivě nesl dříví na horu
Moria; Ježíš nesl trpělivě svůj kříž na
horu Kalvarii.

V. 1. Josef byl od svých bratří ne
náviděn, vysmíván a za 20 stříbrných
prodán; Pán Ježíš byl od Židů pro
následován, vysmíván a za 30 stříbrných
prodán.

2. Josef byl
stejně Pán Ježíš.

3. Josef byl se dvěma zločinci v ža
láři; Ježíš visel uprostřed dvou zločinců
na kříži.

4. Josef slíbil číšníkovi svobodu, pe
kaři smrt; Ježíš slíbil zločinci na pravici
ráj, onen na levici zahynul na věky.

5. Josef vyšel ze žaláře a dospěl
až na trůn faraonův; Ježíš s kříže vládne
světu a sedí na pravici Boha Otce.

6. Josef byl prohlášen zachráncem
Egypta; Ježíš je Spasitel světa.

'7. Josef dal svým bratřím obilí,
aby je uchránil smrti hladu; Pán Ježíš
v nejsv. Svátosti oltářní nás sytí tělem
svým" a krví k životu věčnému.

VI.Josue uvedl Israelity řekouJordán
do země zaslíbené; Pán Ježíš uvádí nás
křtem do říše Boží, do církve a do nebe.

VII. 1. David narodil se v Betlémě;
Pán Ježíš též.

2. David prožil mladistvý svůj věk
ve skrytosti a poníženosti; stejně Pán
Ježíš.

3. David přemohl obra Goliáše; Pán
Ježíš ďábla.

4. David byl král a prorok; Pán
Ježíš též. „

VHI. 1. Salomoun svou moudrostí
a spravedlností je předobrazem Páně.

nevinně odsouzen ;
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IX. 1. Jonáš byl pro usmíření hněvu '
Božího nevinně vhozen do moře; Ježíš,
obtížen hříchy světa, dobrovolně šel na
smrt. Ejhle, Beránek Boží, který snímá
hříchy světa.

2. Jonáš byl tři dny v břiše vel
ryby; Pán Ježíš tři dni v hrobě.

X. Eliáš svými zázraky a svým
nanebevzetím je předobrazem Páně.

XI. Job svou trpělivostí je před
obrazem Ježíšovým.

XII. 1. Mojžíš: Při narození Mojžíše
byli všichni novorození chlapci israelští
usmrcení; Mojžíš byl zachráněn. Při na
rození Ježíšově byli novorození hošíci
betlémští pobiti; Ježíšek byl zachráněn.

2.Mojžíšvysvobodil Israelity z otroctví
egyptského; Ježíš vysvobodil lidstvo z po
roby hříchu a ďábla.

3. Mojžíš se postil u modlil 40 dní
a noci na hoře Sinai; Pán Ježíš na
poušti.

4. Mojžíš ——zakladatel Zákona Sta—
rého; Pán Ježíš Nového.

Věci — předobrazy: 1. Archa, 2.
beránek velikonoční, 8. manna, 4. voda
ze skály. 5. měděný had, 6. chleby před
kladné, 7. sedmiramenný svícen, 8. chrám,
9. všechny oběti, 10. všechny slavnosti
Starého Zákona.

Archa. 1. Kdo nevešel do archy,
zahynul; kdo vlastní vinou nevejde do
církve katolické, zahyne.

' ran

2. Archa nebyla zničena, církev ne
zahyne.

Beránek velikonoční. 1. Ježíš je pravý
Beránek Boží, jenž na kříži se obětoval,
aby nás věčného zahynutí uchránil.

V nejsvětější Svátosti oltářní živí
nás tělem a krví svou.

2. Krev Beránka velkonočního za
chránila prvorozence israelské před smrtí
časnou; krev Ježíše Krista chrání nás/
před smrtí věčnou.

Manna, kterou israelští po 4-0 let
v poušti živeni byli, je předobrazem
nejsv. Svátosti oltářní, kterou živena je
duše naše na cestě pouští pozemskou do
zaslíbené země nebeské.

Skála znamená Ježíše Krista; voda
ze skály tekoucí jsou hojně milosti,
kterých nám Kristus zasloužil.

Hůl, kterou udeřeno bylo ve skálu,
znamená kříž, který Pánu vtlačil svaté

YMěděný had je předobraz na kříži
vyvýšeného Krista.

Chleby předkladne' předobraz nejsv.
Svátosti.

Sedmú'amennýsvícenpředobraz sedmi
sv. svátostí.

*
*

Jak krásné a významuplné jsou
události Starého zákona. Gtěte, učte se
jim, milí čtenářové, rádi a s poroz
uměním!

VVV
A. M Ktullc'dková:

Bůh, otec můj!
O Stvořiteli, Pane Bože milý,
Ty laskavý a dobrý Otče můj;
vyslyš vroucí hlas, který v této chvíli
vysíláni k Tobě tam, kde trůn je Tvůj!

Dej srdci mému lásku, naděj, víru
ó Pane, svatý Bože, Otče můj,
svým ohněm lásky roznět moji lyru,
mou dětskou duši stále ochraňuj!

Ú Bože, pro Tebe chci žití pouze
a Tobě kořit se jak andělé,
dej, vroucně prosim, žíti mojí touze,
bych ctila Tvoje jméno zvěčnělé!

ó Kriste!

() Kriste můj, Spěchám za Tebou
Tvou stopou plnou jasných tuch,
jdu za Tebou a vroucně prosím,
bych došla v nebeský Tvůj luh!

Ú Kriste můj, slyš bolné vzdechy,
jež vysilám tu v tichých snech,
má duše tichým bolem pláče
a tone v krutých bolestech!

() Kriste můj, svit v srdce moje
& láskou svojí naplň hruď,
() svit mi, svit, at nezahynu,
mým těšitelem v bolu buď !

VVV
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Vznešenost a moc stavu kněžského.
(Ku svěcení kněžstva.)

»Na místě Kristově poselství konáme jakoby Bůh
skrze nás napomínal, na místě Kristově prosíme,
smiřte se s Bohem! (2 Kor 5. 20)

: měsíci červenci, obyčejně
na svátek svatých apoštolů
slovanských, Cyrilla a Me

'ajf thoděje, bývá udělována
v ' \ V-' čekancům stavu duchovního
svátost svěcení kněžstva. Jest to úkon pro
církev veledůležitý, neboť tu dostává se
jí pracovníků na vinici Páně, dostává se
jí náhrady za kněze zemřelé, lidu pak
katolickému dostává se pastýřů, otců
duchovních, kteří jej vésti mají jak
slovem, tak příkladem ke Kristu na zemi
a tím také k věčné spáse na nebesích.
Proto také nařizuje církev svatá, aby
věřící ve dnech, kdy se svátost svěcení
kněžsva uděluje, vroucně se modlili
k božskému Pastýři nejvyššímu, Kristu
Ježíši, aby jen hodné, horlivé sluhy sobě
povolal na vinici svou a také je svou
božskou pomocípodporovala požehnáním
svým všecky jejich práce provázeti ráčil.
Kněžství katolické jest zřízením božským,
jest stavem, založeným samým Spasitelem
Kristem Pánem, proto také uvádí se do
něho svátostí zvláštní, svěcením kněžstva.

Vyvolilt si Spasitel z těch, kteří jej
všude následovali, dvanácte mužů apoštolů
— jimž odevzdal moc svou nad ostatními,
jež učinil představenými, učinil učiteli
druhých a také prvými kněžími, čili
obětníky v užším slova smyslu. Oni měli
býti prostředníky mezi lidem věřícím
a Bohem, milost, kterou Kristus lidstvu
zasloužil a ozdobil, měli rozdávati skrze
sv. svátosti, ve všem a všudy měli býti
zástupci Kristovými na zemi, pokračujíce
tak ve vykupitelském úřadě jeho, a to
až do skonání světa. Tak pravil Kristus:
»Ne vy jste mne vyvolili ale já vyvolil
vás, a ustanovil vás, abyste šli & užitek
přinášeli, a užitek váš aby zůstal! Jako
mne poslal Otec, tak i já posílám vás.“
Proto dobře praví sv. apoštol: »Na místě
Kristově zde působíme.< Tentýž trojí
úřad, který Kristus Pán na světě vy—
konával: Učitelský, kněžský a královský,
svěřilapoštolům svým a jejich nástupcům
biskupům a kněžím, proto tak vznešený

jest stav a povolání kněžské v církvi
katolické. A přece není stavu, který by
za dob našich více byl nenáviděn, více
byl osočován, pomlouván a haněn nad
stav kněžský. Všecka ta zloba a zášť
proti Kristu, Bohu, církvi a náboženství
spadá nyní na stav kněžský a věru jest
velikého sebezapření a hrdinského ducha
potřebí, jestliže přece kdo se stavu tomu
věnovati chce. 7. té příčiny, aby lid náš
a zejména čtenářovéé»Š B. S. P. <<lépe
poznali ('o ve stavu duchovním mají,
jak vznešený a potřebný to stav pro ně
všecky, psány jsou řádky tyto.

Když Kristus Pán byl jednou hostem
u Lazara a obě sestry Marie a Marta
se z jeho příchodu těšily, dávala každá
z nich svou radost jinakým způsobem
na jevo. Marta pečovala horlivě 0 po
hoštění Pána, kdežto Maria seděla u nohou
jeho a pozorně naslouchala slovům jeho.
A hle, Pán Ježíš pochválil obě, více však
Marii, o níž pravil, že nejlepší stránku
sobě vyvolila, která nebude odňata od
ní. Podobně se to má se stavy lidského
povolání na světě, všecky jsou dobré,
všecky jsou potřebné, všecky pečují pro
blaho člověčenstva, avšak jeden jest stav,
který nejlepší stránku má a to jest stav
duchovní, kněžský, nebot ač se kněžství
působí na zemi, přece musí se počítati
k věcem nebeským, tak praví svatý Jan
Zlatoustý. Proto také sv. Otcové & spi
sovatelé církevní nenalézají dosti slov,
aby stav kněžský vychválili; tak pravi
o něm svatý Ignác mučedník, že jest
»vrcholem důstojnostia, že jest podivu—
hodným zázrakem velkým, nesmírným
anekonečným, soudí sv Efrem. A Kassian
volá ku kněžím takto: »O, knězi Páně!
jestliže vznešenost všech tvorů nebeských
uvažuji, věz, že vznešenost tvá všecky
převyšuje, nebotjen Bůh stvořitel a Pán
Tvůj stojí nad tebou.x A svatý Ambrož
dí: »Jest to veliké ale pravdivé slovo,
že kněžství úřadem božským jest.“

Proto převyšuje důstojnost kněžská
daleko důstojnost krále a knížat této
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země. Moctěchto týkáse jen věcíhmotných,
pozemských, moc“ kněžstva však duši a
duchovních statků, které zajisté větši
cenu mají, nebot trvají, kdežto vše hmotné,
tělesné a světské hyne a přestává. A svatý
Jan Zlatoustý praví také, že vznešenost
kněžství převyšuje i vznešenost andělů,
nebot kněz může i to co andělovi
nemožné jest; vždyť všichni andělé
dohromady nejsou s to, aby jediného
hříšníka z hříchů rozhřešilí, mu je od
pustili jménem Božím, jak to může kněz.
Sv. Alfons praví dobře: »Svatí andělé
strážní stojí člověku po boku a mají
o to péči, aby zhřešil-li, ku knězi šel
a od něho rozhřešen byl, avšak žádný
z nich nemá moci ani rozvazovatí ani
svazovati.<<Ba tak velká jest soudcovská
moc kněží, že úsudku jeho přenechán
jest i snad božský, praví sv. Maximin.
Věru veliká jest to moc, přesahující moc
a důstojnost královskou a andělskou,
moc kněžská, proto nadšený kardinál
Hugo vkládá samému Spasiteli v ústa
tato slova ku kněžím našeho Zákona:
»Já jsem stvořil nebe i zemi ale tobě
ponechávám ještě krásnější a ušlechtilejši
stvoření; učiň z duše hříšné duši ,novou,
učiň totiž, aby z otrokyně ďáblovy stala
se dcerou mou. Já poručil jsem, aby
země vydala plody své, tobě však pře—
nechávám lepši tvoření, aby duše totiž
ovoce přinášela. Neboť bez milosti Boží
podobá se duše uschlému stromu, ktery
živého ovocejiž přinášeti nemůže; jakmile
však duše taková nabude skrze kněze
milosti Boží, může hned přinášeti ovoce
pro život věčný. Když kněz rozhřešuje
od hříchů kajíoníka, zastupuje úřad Ducha
svatého, uděluje posvěcujíci milost Boží.a
Vždyťtak pravil Kristus Pán k apoštolům:
»Přijměte Ducha svatého; kterým od
pustíte hříchy, odpuštěny jsou. Kterým
zadržíte, zadržány jsou.a (Jan 20, 22).
Kněží katoličtí jsou tedy spolupracovníci
Boží a jiný žalmista Páně o nich praví:
»Bůh stojí v shromáždění bohům („. 81).
(Toto jsou kněží Páně).

Moc kněží novozákonních převyšuje
imoc nejbl. Panny Marie, nebot, ačkoli
Maria, matka Páně většími přednostmi
ducha obdařena byla, prece nedal Spasitel
jí klíče království Božího, nýbrž kněžím
svým. »O požehnaná Panno,< volá proto
sv. Bernardín Sienský, »odpust' mně, neboť
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nechci proti 'l'obě mluviti; avšak Pán
sám povýšil moc kněžskou nad moc
Tvou. A jak to? Dále to praví sám.
Maria přijala Ježíše jednou, kněz pak
kolíkráte posvěcuje, tolikráte přijímá
Krista a sice dle vůle svéa

' Proto volá sv. Augustýn s údivem:
»O, jak úcty hodná jest moc kněží,
v jejichž rukou Syn Boží jako v lůně
panenské matky tělem učiněn bývá. Jakou ,
důstojnost svěřil vám Bůh! Jak význačné
místo zaujímáte ve světě! Bůh vám
přednost dal před císaři a králi, ano
co ještě více jest, před anděly a archan
děly! Neboťjako ne anděly, nýbrž símě
Abrahámovo za nástroj spásy si vyvolil,
tak ani andělům, nýbrž lidem a sice jen
kněžím svěřil proměňování chleba a vína
v Tělo a Krev Krista Pánaa

Důstojnost kněžská tedy převyšuje
všecko, praví svatý Efrém; kněz jest
uprostřed mezi Bohem a lidmi, pod
Bohem, ale nad lidmi. Krásně otom
promlouvá zbožný Klaudius Aivisenet,
který uvádí promluvu Pána ku knězi:
»Co jest člověk, synu? a k čemu jest
stvořen? Zajisté, aby Boha se bál, při—
kázání jeho zachovával, jemu se klaněl
a jemu samému sloužil. A co jsi ty,
táže se Pán kněze. Co jsi, ty, synu a
k čemu jako kněz ustanoven jsi? Zajisté
k tomu, abys v tomto nejpřednějším díle
lidem byl vůdcem a je učil mne se báti,
mně se klaněti & mne uctivati. O, jak
veliká to důstojnost, jak vznešené to

*povolánil Já pánem jsem v nebi, stádce
moje ale na zemi jest, tys pastýřem jeho,
aby skrze tebe prospívalo a se množilo.
Není 'o synu pod nebem ani moci ani
vznešenosti, která by se s tvou porovnávati
mohla. Kdo vás slyší, mne slyší, kdo
vámi pohrdá, mnou pohrdáuc Jest-li však
tak veliká jest moc a tak vznešená
důstojnost stavu kněžského, tu zajisté
vyplývá ztoho také veliká, ba ohromná
jeho zodpovědnost a proto také veliké
břímě. Neboť komu Bůh víc svěřil od
toho také bude více požadovati a knězi
svěřil nejvíce — sama sebe. Proto každý,
kdo svátost svěcení kněžstva příjímá,
přijímá se ctí také břímě a jest se mu
co báti, aby břímě to nebylo pro duši
jeho tuze těžké, a nerozmačkalo ji. Tím
si můžeme vysvětliti jednáni tak mnohých
svatých a velkých mužů, kteří se ukrývali,

\
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aby jen břemenu kněžství ušli, tak svatý
Cyprián, sv. _Falgus, sv. Atanáš, svatý
Ambrož, sv. Rehoř Veliký a jiní. Svatý
Marek, Ammonis, Efrem se raději zohavíli,
aby nemusili se dáti vysvětiti & svatý
Epifanius, biskup. naříká, že nemá koho
by na kněze vysvětil. Tak veliký býval
strach před přijetím těžkého břemene
kněžství. A to vše ze slov apoštolových,
který pravil: »Nikdo neber sobě sám
čest, nýbrž jen ten, jenž povolán jest
od Boha jako Aron. Taktéž Kristus sám
sebe neoslavil, aby stal se veleknězem,
nýbrž ten jej oslavil, jenž k němu řekl:
„Syn můj jsi ty, já dnes splodil jsem
tebe.: (Žid. 54). V církví staré proto
i ti, kteří dokonalejší život'křestanský
vedli, mniši a poustevníci nebývali kně
žími, a za pýchu se to pokládalo, pakliže
některý takový se nabízel ku přijetí
svěcení na kněze. Proto také sv. Basil,
opět chtěje zkoušetí poslušnost jistého
mnicha, mu nařídil, aby veřejně o kněžství
žádal. Mnich poslechl a pokládalo se
mu to za velkou ctnost, že se tak veřejně
vydal v podezření pýchy duchovní. Každý
kněz. který cítil v sobě povolání k stavu
tomuto, včděl také dobře, že na sebe
béřebříměpřetěžké,zodpovědnostvelikou,
proto s bázní & třesením přijal svěcení,
nemoha se vzpouzeti vůli Boží, která jej
byla k tomu povolala. Kdo by snad jen
tu skvělejši stránku stavu kněžského na
očích měla bez povolání svěcení přijal,
zklamal by se brzy a sténal by pod
tíhou břemene tohoto. Svěcením zajisté
povýšen bývá kněz, ale přece nepřestává
býti člověkem křehkým a slabým tvorem
jako jsou jiní lidé a cítí tuto“ slabost
svoji pod tíhou stavu svého dvojnásobně.
Proto i kněz může klesnouti, a pád jeho
má v zápětí hrozné účinky. Hrozné pro
něho, hrozné pro stav jeho a církev.
Hrozne pro něhosamotného, neboťklesne-li
dobrý, bývá trest horší pro stav, neboť
nepřátelé číhají na každý sebe menší
poklesek kněze, aby pošpinili celý ctihodný
stav a pro církev, poněvadž pád kněze
má za následek pohoršení a tím také
škodu církve a náboženství. Nepřátelé
víry Kristovy nemaji útrpnosti ani sho—
vívavosti. Sami tOpí se takřka v neřestech
všeho druhu ale na knězi _vidíhned skvrnu
nejmenšíazveličujíjinespravedlivě, majíce —
ďábelskou radost z toho, jakoby snad to

bylo potvrzení jejich zloby, zašti proti
Kristu, víře a církvi jeho. Nedovedou
rozlišovati mezi božskou stránkou církve
a lidskou a u kněze mezi jeho úřadem
a osobní slabostí. A tak sestává, že
některé skutečné poklesky se nespravedlivě
zveličují, mimo to však častěji domnělé
a lživé kněžskému stavu na vrub beze
vší příčiny a beze všeho práva se při
čítají. Pomluva hraje v tom velikou
úlohu a vykoná úkol, který jí nepřátelé“
přiřkli, zhanobí stav kněžský mezi lidem
věřícím a tím také okrade jej o úctu
a důvěru lidu. Tím ovšem trpí víra a
náboženství, neboť ztrácí-li lid úctu a
důvěru k svým kněžím, nutně pozbývá.
i víry zbožnosti a mravnosti & to je to
čeho nepřátelé Kristovi dosáhnouti chtějí.

Lid katolický zajisté prohlédne tuto
lest &pozná tuto léčku.a nesedne na lep
nepřátelům své víry; bude si vědom co
ve svých kněžích má: učitele pravd nej—
světějších & nejvznešenějších, těšílele
v trudech duševních nejhorších, smiřo
vatele s Bohem, prostředníky Bohem
samým ustanovené a věrně své přátele,
kteří s lidem cítí, lid milují, pro jeho
dobro duchovní i hmotné pracují, neboť
z lidu vyšli a blaho lidu leží jim na
srdci. Lid katolický, jsa sobě vědom
křehkosti vlastní, i s knězem chybujícím
bude míti útrpnost a bude shovívavý,
nebot ví, že dosti jinak potrestán bývá
takový kněz ve vlastním svědomí a i jinak.
Doufáme všichni v milosrdenství Boží,
proto buďme vespolek jeden k druhému.
milosrdní. Lid katolický vida, že i kněz
některý chybuje, nebude přenášeti odpor
svůj, který by snad měl k chybě kněze,
na úřad jeho, který vždycky jest svatým,
vznešeným, neboť jest to Kristus, který
skrze kněze působí. Vždyť mše svatá
sv. svátosti, slovo Boží zastávají vždycky
tytéž přesvaté věci Boží ať je koná, hlásá,.
rozdává kněz svatý nebo hříšný. Ale
ovšem, jest lidu třeba kněží dobrých,
poctivých a také pokud lze dokonalých,
ti jsou pravým darem Božím; ale za
tento dar se lid také modliti musí. Proto
každý věrný katolický křesťan modlí se
za své duchovní otce, jak je to povinen..
podle čtvrtého Božího přikázání, aby
milost Boží naplnila je a oni hodnými
byli rozdavači tajemství Božích. Neza
pomíná na ně, ani po smrti, neboťmnoho



dobrého přijal z ruky jejich; jest to
ovšem smutný osud kněží že se tak brzy
na ně zapomíná. l ten kněz. jenž za
živa byl ctěn a vážen v osadě, jakmile
zemřel, upadá v krátkém čase v za
pomenutí. Rev knězův bývá nejvíce
opuštěn.

Celý život skoro věnoval stádci
svému a hle, po smrti naň nikdo, neb
jen málo kdo vzpomene. Ovšem nevděk
světem vládne! Katolický křesťan, mi
lující svou církev a své náboženství,
modliti se bude vroucně k nejvyššímu
pastýři Kristu za církev Boží na zemi,
že všecky ty, kteří ji řídí a vedou,
papeže, biskupy a kněze, aby řídili věřící
tak, jak to sám Pán Ježíš žádá. Modliti
se budou obzvláště ve dnech, kdy se
svátost svěcení kněžstva uděluje, aby
oni mladí muži, nastupující úřad tak
vznešený ale i tak těžký, vyzbrojeni byli
posilou Ducha svatého a ohněm lásky
k Bohu a k bližnímu, aby rozdělilo se
srdce jejich. K tomu také jsou čtyřikráte
v roce ustanovené postní dni, čtvero
suchý-elidnů, čili Quatember, ve kterýchžto
dnech se za dob starých svěcení udělovalo.
rl'u církev Páně celá posty a modlitbami
obrací se k Bohu, aby hodné dělníky
poslal na vinici její. Věrný katolík bude
lnoutí ke svým kněžím, bude jich poslušen
ve všem duchovním ohledu, bude si
vážiti i jejich dobrých rad v ohledu
hmotném, rád bude přijímati služeb
jejich skrze sv. svátosti, zastane se cti
jejich před protivníky a nikdy nepřipojí
se k těm, kteří i nejlepšího kněze haní
a tupí jen právě proto, že knězem jest.
Hodný katolík cítí Vždycky s církví.
Kdykoli nepřátelé na ni dorážejí, kdykoli
ji kdo haní, tupí, jí laje, jí opovrhuje,
.cítí bolest, neboť se to týká také jeho

samého. Církev jest matka a špatný by
to byl syn a dcera, kteří by s matkou
necítili. Pak i nehodný jest katolík, který
necítí s církví, matkou svou duchovní.
Až vše člověka opustí, až umění lidské
řekne skrze ústa lékaře »není už pomoci,
musíš zemřítia, tu nepomůže nám nikdo
jiný než-li kněz. Ten potěší, ten posilní,
ten smíří úzkostlivou duši naši s Bohem,
usnadní nám odchod z tohoto světa,J
podá nám nejsv. pokrm Těla a Krve
Páně a tak odevzdá duši očištěnou a
smířenou milosrdnému Bohu. Jaká to
dobrodiní! Tu poprvé se oceňuje moc
a působení katolického kněze. A i když
již katolík zemřel a po letech nikdo
naň nevzpomíná, jest to kněz, jenž den
co den při nejsv. oběti vzpomíná všech
zemřelých, zejména těch, kteří kdysi mu
byli svěřeni a doporučí je lásce Boží.

A co kněží vykonali pro národnost.
co vykonali v oboru lidumilství, dobro
činnosti, jak často pomáhali starati se,
o tom svědčí dějiny a každý, kdo není
zaslepen, uzná velké jejich zásluhy ina
poli tomto.

Dalo by se mnoho ještě pověděti
o předmětu tomto, než řádky týto zajisté
postačí, aby čtenářové »S. B. S. P.“ zase
obnovili v sobě vědomí o vznešenosti,
moci &blahodárněm působení katolického
kněžství, aby tedy jak povinnost jim
káže, jeho si vážili, je ctili a s nimi co
nejúžeji spojeni byli. Tak budou spojeni
i s nejvyšším knězem naším. Ježíšem
Kristem. Užívajíce na zemi služeb zástupců
jeho, kněží novozákonních, dojdou bez—
pečně tam, kam je Kristus svými kněžími
volal a vedl, do nebe. Novým pak kněžím
přejeme z plna srdce hojnost Božího po
žehnání pro všecko jejich budoucí konání,
a jednou velkou odplatu na věčnosti.

Boh. Handl
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Na Sionu.

, _ “'vláštní pocity jímaly pokaždé
„,./=“;dušimou, kdykoli ministrant

, \ dal znamení zvonkem u sa
„..“-;] ? kristie, varhany se rozezvu

__ _ a čely a kněz vážným krokem
kráčel za ministrantem, nesa kalich
v rukou. Jakmile kněz vykročil ze sa
kristie, nespustil jsem s něho očí po
celou dobu, v níž stál u oltáře, a bedlivý
pozor jsem dával na každý jeho pohyb
tak že oku mému pranic neušlo. Bohužel,
že mnohé věci. které se dály u oltáře,
byly mi knihou, uzamčenou sedmerým
zámkem, a proto jsem mnohým věcem
neporozuměl. Jak bych byl vděčen tomu,
kdo by mi byl obřady mše sv. objasnil
a vysvětlil.

Jako mně, tak se zajisté děje i
mnohým jiným, kteří zbožně a uctivě
jsou přítomni mši sv. 1 jim mnohé věci
jsou hádankou nerozluštitelnou, a zajisté
s větší vroucností a zbožnosti obcovali
by mši svaté, kdyby obřadům při svaté
oběti rozuměli. Z té příčiny umínil jsem
si, že po něčem ve »Škole Božského
Srdce Páně“ budu uveřejňovati příspěvky,
jimiž obřady mše sv. pilným čtenářům
ozřejmí a Spolu je pobídnou, aby ztéto
nepřeberné studnice milostí, jež nám
božské Srdce Páně každodenně na všech
místech okrsku zemského otevírá, hojných
milostí pro čas i pro věčnost načerpali.

Nápis hořejší označuje, že první
svatá oběť novozákonní konána byla
Kristem a apoštoly ve večeřa'dlena hoře
Sionu v Jerusalemě, a že oběť mše sv.
jest stálou & nepřetržitou obnovou této
.oběti Kristovy.

Odměřeně, vážně a důstojně vy
chází kněz ze sakristie za ministrantem
k oltáři Božímu. Nejde s chvatem, nejde

;;.také loudavě; neboť by tak nikterak
'nepřispěl k tomu, aby úkon, který ko
nati má, provázen byl věřícím lidem
s patřičnou vážností. Příchod kněze
k oltáři mimoděk připomíná příchod
Kristův na svět. Konečně přijde &
neoklame nás. Habakuk2, 3.

Ano, jako Kristus kdysi přišel na
svět, tak přichází i dosud po vykonaném

»Vejdu k oltáři Božímu, k Bohu,
jenž obveseluje mladost mou.c

Žalm 42. 2.

díle vykoupení lidského, do lůna církve
a do srdce věřícího lidu. A jako tehda
patriarchové a proroci toužebně na
příchod Kristův čekali, tak i nyní lid
věřící čeká na příchod Kristův, jejž kněz
představuje. Příchod kněze připomíná
toto veliké tajemství, a spolu se ozna
muje křesťanské osadě, že Kristus pře
bývá uprostřed ní, aby vylil na ni plnost
svých milostí.

Kněz již se přiblížil k oltáři. Buďto
se hluboko sklání před křížem, umí
stěným uprostřed oltáře, anebo kleká,
je-li velebná Svátost vystavena anebo
ve svatostánku ukryta. Začíná pak svatou
obět znamením sv. kříže, z něhož jako
ze stromu rajského hojné milosti řinou
nejenom ze svaté oběti, nýbrž i ze
svatých svátostí. Jakmile kněz sv. křížem
se poznamená, začala svatá oběť,a kněz
musí v oběti pokračovatí až do konce,
neohližeje se a nevšímaje si ničeho, co—
koliv se kolem něho děje.

Pak začíná stupňovou modlitbu,
jižto střídavě koná s ministrantem, za
stupujícím věřící lid. Že pak nejenom
tento žalm, nýbrž i četné výroky žalmů
při mši sv. se vyskytují, nebude na škodu,
budeme—li rozjímati:

01.důležitost žalmů při mši sv. vůbec,
2. důležitost žalmu Judika zvlášt.

1. Důležitost a význam žalmů
při sv. oběti vůbec.

Kniha žalmů, také žaltář zvaná,
jest sbirka písní svatých, které byly se
psány z vnuknutí Ducha sv. částečně
Davidem a částečně jinými svatými
spisovateli, a v nichž se opěvují; vlast—
nosti trojjediného Boha. Žalmy zaznívaly
z neporušených úst Marie Panny, když
od třetího roku prodlévala v chrámě až
do té chvíle, v níž se sv. Josefem byla
zasnoubena. Ano, žalmy zpíval isám
jednorozený Syn Boží. Při' poslední ve
čeři zpíval Pán žalm střídavě s apoštoly;
Žalmy pěl Pán i tehda, když pněl na
kříži. Také apoštolové pěli žalmy & do
poroučeli je i věřícím. »Slovo Kristovo
přebývej ve vás hojně se vší moudrostí.
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Vyučujte a napominejtc se veSpolek
žalmy, 'chválami a písničkami, prozpěvu
jíce Bohu v srdci svém.: Kol. 3. 16.

Jestliže Kristus, Maria Panna, apo
štolové a první křesťané žalmův užívali,
pak nesmíme jich postrádati ani v cír
kevním životě, ale třeba, aby zaznívaly
i u oltáře při oběti novozákonné po
celém okrsku křesťanském. Zvuky, jež
vyluzoval Duch sv. na harfě Davidově,
ozývají se luzněji & činí dojem hlubší,

.pomníme-li, že Kristus vyplnil dopo
drobna, co v žalmech jen nastíněno.
Mše svatá jest obětí smírnou, obětí
chvály, díkův a prosby. V žalmech jest
srdce lidské, kteréž se Bohu klání, Bohu
děkuje, Boha chválí a velebí, harfou,
do níž Duch svatý zasahuje, aby z ni
zvučcly nebeské melodie. Jako matka
žvatlavému dítěti vkládá slova v ústa,
tak i Bůh vkládá člověku v ústa slova,
která dorážejí k božskému Srdci a lidem
pomoc Boží zajištují.

Sv. Otcové, kteří Duchem svatým
byli naplnění, ať nás poučí o významu
žalmů.

»Ačkoliv celé Písmo svaté pronik
nuto jest milostí Boží, přece popředně
platí to o milostné knize žalmů. Neboť
tato kniha, v niž nejjasněji Duch svatý
promlouvá o božství, narození, činech,
utrpení, vzkříšení Páně, o zákonu milosti.
o evangeliu, jest nad to čistým zřidlem
božských pravd, jest souhrnem mravo
uky, jest všeobecným a nevyčerpatelným
pokladem života, jest pramenem sladké i
výmluvnosti, jest pravou nebeskou poesii,
která hojí i nejhlubší rány duchovní.
Jest knihou knih. Jest knihou pro kaž
dého, kdo chce opěvovati velebnost,
všemohoucnost, moudrost &prozřetelnost
Boží, kdo chce vzy'vati milosrdenství
svrchovaného soudce, anebo kdo chce
vypiositi pomoc v tísni a soužení, kdo
chce vzdáti díky za dobrodiní Boží, kdo
se chce poučiti a vzdělati.< Sv. Ambrož.

»V žalmech Kristus nejen se znovu
rodí, nýbrž nanovo trpí, odpočívá v hrobě,
vstává z hrobu, vstupuje na nebesa, sedí
na pravici Boží. Žalm jest hlasem církvea
Sv. Ambrož.

Z toho vysvítá: Jestliže v žalmech
slabý člověk s dobrotivým Bohem se
setkává, musí věnec žalmovy' i svatou
obětí se proplésti, protože i na oltáři

laska Boží s nicotou lidskou se setkává.
A pakli žalmy živě připomínají učícího
a trpícího Spasitele, náleží tudiž právem
k té oběti, v níž život, utrpení a smrt
Páně se obnovuje.

»Žalmc, praví sv. Basil, »uklidňuj/e
duši, zjednává pokoj, tiší bouři a neklid
myšlenek. Víže a utvrzuje přátelství,
spojuje odpůrce, smiřuje nepřátele, udílí
napomenutí k zbožnému žití a napomíná
k svědomitému plnění povinností. Ne
mocné duši vlévá zdraví, duši zdravou
udržuje a zachovává, odstraňuje zlé návyky
z duše a učí ctnostem“

Dle sv. Efrema zapuzuje žalm zlé
duchy a volá dobré anděly k ochraně.
.lestiť záštitou nezkušeného mládí, jest

' ozdobou mládenců. jest útěchou starců,
jest nejkrásnější ozdobou žen. Žalm
povznáší slavnosti, vlévá svatou žalost
a_ivyluzuje slzy i ze srdce zkamenělého.
Žalm vyučuje nováčky, jest oporou po
kročilým a. silou dokonalým. Žalm jest
písní andělů, jest hudbou nebeskou &
vonným kadidlem.

A věru takové-li hojné poklady
v žalmech jsou ukryty, tut třeba, aby
i u oltáře zaznívaly, tut třeba použíti
jich, by nejsvětější úkon našeho svatého
náboženství byl zveleben a. oslaven, aby
modlitby a zpěvy staré úmluvy sloučily
se s úmluvou novou na stupních oltáře,
a aby nebeský souzvuk velebil a slavil
božského Vykupitele Je-li konečně žalm.
jak sv. otcové církevní dosvědčují, mluvou
Ducha svatého, pak musí Duch svatý
touto mluvou mluviti, církev hlasu svého
pozvednouti, nevěsta ženicha hlasem tímto
na oltářivelebiti, protože na oltáři odpočívá
Kristus zahalen &ukryt, &láska Kristova
tam divy tvoří.

Nuže tedy aťharfa Davidova, dotknuta
prstem Božím, hrá, at zvuk její při svaté
oběti zní, a aťnás poučí, abychom hlouběji
vnikli v tajuplný souzvuk, jemuž andělé
naslouchají a nad nímž celé nebe plesá
& se raduje.

A nyní již chceme naslouchati žalmu
čtyřicátému druhému, kterýž kněž střídavé
s ministrantem na stupních oltářese modlí.

2. Žalm Judika.
Kněz: Vejdu k'oltáři Božímu.
Ministrant: K Bohu, jenž obveseluje

mladost mou.
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Kněz: Suď mne, Bože, a rozsud' při
mou s národem" nesvatym, od muže
nepravého & lstivého vytrhni mne.

Ministrant: Neboť Ty, Bože, jsi sila
má. Proč jsi mne zavrhl? Proč jsem
smuten, když mne svírá nepřítel.

Kněz: Vyšli světlo své & pravdu
svou; tyto mne povedou a dovedou na
svatou horu'Tvou a ve stan Tvůj svatý—.

Ministrant: Já pak vejdu k oltáři
Božímu, k Bohu, jenž obveseluje mladost
mou.

Kněz: Oslavovati budu Tebe na citeře,
—oBože, Bože můj! Proč se rmoutiš, duše
má, a proč jsi smutná?

Ministrant: Doufej v Boha; neboť
já budu ještě oslavovali Pána. jestiť
Spasením obličeje mého a můj Bůh!

Kněz: Sláva Otci, i Synu, i Duchu
svatému!

Ministrant: Jakož byla na počátku,
nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.

V jaké náladě byl David, když žalm
tento psal anebo k citeře zpíval? Bylť
na útěku před svým synem Absolonem.
Odevšad naň dorážejí nepřátelé. Život
jeho jest ve velkém nebezpečenství. Jak
šťasten byl dosud na Sionu, kde před
archou úmluvy se kořil, čelem země se
(lotykajez ale nyní jest vzdálen od archy
úmluvy, v níž Hospodin uprostřed lidu
svého bydlí a modlitby a prosby jeho
vyslýchá. Život Davidův byl tehda podoben
životu cizince, jenž dlí daleko od vlasti,
jsa mnohé nesnázi a mnohému ne—
bezpečenství vystaven.

Církev vkládá. knězi tento žalm do
úst dříve, než-li k oltáři vystoupí. Kněz
v duchu jest v náladě Davidově. Onť se
pokořuje před Bohem, a uznává, že pro
hříchy své jest odloučen od Boha. Prosíť,
by byl vyproštěn z ruky nepřátel, by
byl vysvobozen ze všeobecné záhuby,
prosí o' světlo a milost a pohružuje se
důvěrně v Boha, který jest dosti mocen
a laskav, aby všecky vytrhl a k sobě
přivinul.

Avšak i nám platí ten žalm. Jestit
věrnym obrazem našeho vezdejšího puto
vání. Člověk vzdychá a pláče v tom
slzavém údolí, jestiť odevšad nepřáteli
obklopen, podlehl by útrapám, kdyby
nemohl s plnou důvěrou pozírati k nebeské
hoře, ze které očekává spásy. Na stupně
oltáře klademe veškery útrapy a svízele,

Škola B. s. P. 1910.

a odtud pohlížíme důvěrně k Otci mi
losrdnému a k Bohu utěšujícímu. Bez
útěchy nikdy od oltáře neodcházíme.
Lečtřeba, abychom dopodrobna rozjímali
krásny obsah žalmu.—Neboť slovo svatého
Jana Zlatoustého platí i o tomto žalmu:
»Každé slovo žalmové zahrnuje v sobě
nezměrné moře důmyslného obsahu. My
ovšem _s nepovšimnutím spěcháme od
jednoho žalmu ke druhému. Kdybychom
každé slovo žalmové uvažovali, veliké
poklady bychom v žalmech nalezlim

Vejdu k oltáři Božímu. Význam
slov těchto: Důležity' okamžik—se přiblížil,
chci konati hluboká tajemství, a Srdce
mé touží, bych je mohl dokonati. Oltář
Boží. oltář věčny obětní jest v nebi zřízen
před Božím trůnem. Avšak i uprostřed
církve nového zákona jest oltář takovy,
jehož odznak byl již v zákoně starém.
„Před Kristem mohlo lidstvo, dosud ne
vykoupené, spásu jen tím si zajistiti,
když s věrou pevnou ke krvavému
obětnímu oltáři budoucího Vykupitele
se obracelo. Také pro věřící Nového
zákona dosahují smíru a spásy z oltáře,
na němž Vykupitel se obětuje. Aby smysl
tento byl určitěji vyznačen, nepraví kněz;
chci přikročiti k oltáři Božímu, nýbrž
\'ejdu k oltáři Božímu, jinými slovy: chci
s touto obětí, která na oltáři se koná,
úzce se spojiti, chci milostí, které z oltáře
plynou, hodným se státi, pak mohu též
doufati, že také k oltáři Božímu v nebesích
vejdu.

KBohu,jenžobveselujemladost
mou. Pro mladost tělesnou povznáší
Duch svatý varovného hlasu: »Pamatuj
na Boha ve dnech mladosti své, nežli
se přiblíží čas soužení, a až se přiblíží
léta, o nichž řekneš: Nelíbí se mila
Kazatel 12, 1. Člověk, znovuzrozeny'
z vody a z Ducha svatého, rozvíjí se
k nové mladosti. Oběť Kristova na kříži
rozproudila nový život do pokolení
lidského. Kletbaazlořečcní bylo z tvorstva
sňato, a tvářnost země byla obnovena.
Jednotlivá srdce lidská byla obveselena
a omlazena Duchem svatym a posvěcující
milostí.

»Kteřídoufají vHospodina, povznesou
sejako orlové, obnoví sílu svou, poběží
& neustanouw Isaiáš 4—0,31'. Platí-li
vy'rok tento o každém člověku vůbec,
platí o knězi zvlášt. Jako orel vznáší
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se duch jeho u oltáře k nebesům. Jak
hojné proudí tam milosti, jak se omlazuje
a obnovuje veškerá jeho bytost! Tam
stařec mění se v mladíka, tam čerpá
znova občerstvení pro duši a mladický
zápal, tak, že nedbá trampot a svízelů,
které apoštolská činnost má v zápětí;
tam nová krev proudí žilami. Proč by
tedy neměla mladost jeho se obveseliti,
proč by neměl život milosti Boží se
obnoviti? Proč by nemělo srdce kněžské
býti rozplameněno, an božský žár v útrobu
jeho se klade! Avšak nejenom kněz,
nýbrž i věřící lid má při svaté oběti
obveselen býti mladosti. Když na křtu
svatém voda křestná na nás byla vylita,
když duše naše po křtu sv. zářila před
tváří božskou jako čistý průhledný křišťál,
o křesťané mílí, to byla naše mladosti
Když jsme poprvé jako dítky chyby &
křehkosti své náměstku Kristovu vyznali
a rozhřešení dosáhli, &když andělé svatí
s větší zálibou na nás s nebe patřili, to
byla naše mladost. Když přiblížil se den
prvního sv. přijímání, na nějž jsme se :
nejenom my, nýbrž i rodiče naši těšili, '
tehda obnovila se naše mladost !A kdykoliv
.ve svátosti oltářní Spasitele svého při
jímáme, anebo při mši svaté duchovním
způsobem přijímáme, Obnovujememladost
svou, obohacujeme se milosti a zásluhamí;
obveselujeme Vykupítele svého. a Pán
obveseiuje nás. Pak následuje verš:

1. Sud mne Bože, a rozsuď při
mou s národem zlým, od nepravého
a lstivěho muže vysvoboď mne!

Světlo zápasí stále s temnotou.
Synové Boží jsou oddělení od synů toho
světa. Tito první jsou s knězem u oltáře
pravého Boha sjednocení a shromážděni;
onino však od svatyně se vzdalují, po—
bíhajíce za mar-nými modlami světskými.
Zbožní křesťané bývají vždy a všude od
synů toho světa pronásledování. V nitru
našem hledí nepravý a lstivý člověk,
lhář od počátku, bouře a pokušení vy
volati. Bojnášjestnejenom proti vníterným,
nýbrž i proti vnějším nepřátelům, a boji
tomuto nemůže ani kněz se vyhnouti.
I svět 1 peklo spojují se v jedno. jde—li
o to, aby kněze od pravé cesty odvrátili.
Avšak marné jest úsilí toto při knězi,
jenž veškeru naději na Boha klade.

2. Neboť Ty, o Bože, jsi síla
má. Proč jsi mne zapudil? Proč
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jsem smuten, an mne sužuje ne.——
přítel?

Bůh posiluje kněze, posiluje i věřící
lid. Jeho všemohoucnost může nám
pomoci; jeho dobrota chce nám pomoci.
Vkročime-li do svatyně, blížíme-li ses \
zbožně k oltáři, když jsme tak blízci _
věčnému vítězi, jak bychom mohli i jen
na okamžik se třásti a báti? Je-li Bůh
s námi, kdo bude proti nám?“

3. Vyšli světlo své a pravdu
svou; ty mne povedou a přivedou
na svatou horu Tvou a ke stánku
Tvému.

Na oltáři jest světlo, jest pravda,
jest milost; neboť na oltáři jest Kristus.
Uvedl nás na svatou horu, t. j. do své
církve, kdež si vybudoval stánek. A pakli
jsme se od tohoto stánku vzdálili, pak
zase milosti svou nás ke stánku svému
přivádí.

'i'. Oslavovati budu 'l'ebe na
loutně, Bože, Bože můj! Proč se
rmoutíš du'šemá, apročjsi smutná?

Ano, vejdu-li k oltáři Tvému, budu
Tě chválili a velebitira jestliže přispěním
milosti Tvé od oltáře pozemského výšinu
se k oltáři nebeskému, budu Ti věčně
díky vzdávati; tam kde plesání andělů
a svatých se rozléhá, budu věčně se
radovati. Krátký jest život pozemský,
nezměrná však radost, která nám jest
uchyslána na věčnosti. Proč tedy jest
člověk smuten, a proč se i'moutí duch
jeho? Proč není srdce jeho loutnou, které,
dotkne-li se ruka Páně, vyluzuje z ní
nebeské libozvuky'? Nedůvěra v Boha
jest příčinou největšího rozladění.

5. Doufej v Boha; nebotjá budu
Pána ještě chválítí. Jestít' spásou
mou a Bohem mým.

Nikoliv, nesmíme klesati; ale musíme
setrvati_; byt' i zde zápas byl krutý; byloť
tomu od dávna tak. Království nebeské
trpí násilí; záhy dostaneme se k Bohu.
U oltáře klaníme se Pánu. Ve svatém
přijímání poznáváme svou nestatečnost;
v nebesích teprve budeme patřiti na slávu
Boží věčně. Pán vede nás pevnou rukou
pozemským zápasem tak dlouho, až se
do výšin nebeských vyšineme.

Sláva Otci, i Synu, i Duchu
svatému! Jakož bylo od počátku,
nyní i vždycky a na věky věkův.
Amen.
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Tomuto vyroku říká se slavořečení.
Skoro veškery církevní žalmy a hymny
končí se tímto slavořečením. Oslava
trojjediného Boha jest cílem všech našich
obětí a modliteb, ba našeho veškerého
žití a bytí. Po oslavě Boží zde na zemi
životem svaty'm a právě křesťansky-ím,
neustoupí oslava Boží v nebesích k na—
šem-ublahu věčnému. Bohoslužba těmito
slovy žalm končí a ozdobuje; neboť
jsou—lizápasy, nebezpečenství a trampoty
života našeho oslavou trojjedineho Boha,

Marie Kadlddkovd :

pak jsme došli svrchované blaženosti.
Pokorně .uklání kněz hlavy, an vyslovuje
nejsvětější jména. Otci obětuje myšlenky,
Synu slova, Duchu sv. skutky. Vše, cokoliv
kněz koná, směřuje k oslavě Boží, k této
oslavě hledí po vzoru a příkladu Krista
Pana. Tak chceme jednati i my, abychom,
až ocitneme se před branou věčnosti,
ještě jednou a naposledy zvolati mohli:
»Vejdu k oltáři Božímu, k Bohu, jenž
obveseluje mladosf mou.<<

V bouřlivé noci.

Noe kolem tmavá
duše sní;

Bouře zní z dálky
zní již blíž!

Usedám k oknu
v světničce;

na černém nebi
blesky se šklebí,
v dálce hřmí.

Smutně ba smutně
zní ten sten;
povstanu s lože
zašeptám „bože“
& jdu ven!

Na tichý dvorek
v pustý sad;
z oči i tváře

divná plá záře
šílím snad?

Duše má v žasu
chví se v tom hlasu.
cítí tíž !

V besídku sklesle
usednu;
V myšlenek davu
umdlenou hlavu
pozvednu.

Bouře se'blíží
čím dál víc;
pospíchám domů
v rachotu bromu
rychle pryč.

Noc kolem tmavá
v dálce hřmí;
tichounký vánek
přines mi spánek,
duše sní!

pohlédnu Výše
modlím se tiše
k Matičce.

Matičko Boží
při mně stůj!
Milostí Tvojí
srdce mé zhojí
pohled Tvůj.

Buď mojí hvězdou,
přej mi klid;
jdu se já k Tobě
v této zlé době
pomodlit...

IU"



P. V. Virsiy:

Milostná novena.
(Ostatck.)

Tři proaebníci.
Vidím tři prosebníky přicházeti ke

každému z ctitelů božského Srdce. Tlukou
na srdce a prosí, aby jim popřáli sluchu.
Jsou to prosebníci vzácní, každému z nás
velice blízcí & známi. Všichni tři mají
tutéž prosbu, zvláště důležitou a tklivou.
Nebojme se, že snad běží o peníze,
o podporu hmotnou; ani nejsme pod
hříchem povinni vvplniti oč žádají.

Dnes bych toliko o jednom pro
sebníku promluvil.

První, jenž k nám přichází, jest
muž; žil v nadbytku, ve slávě a ra
dostech, jsa šťasten mezi štastnými, ve—
lebcn a slaven od svých poddaných.
Než láska k nuzným a nešťastným po—
hnula jeho srdcem, oheň vzňal se a pálil
ho doma; iopustil město otcovské, pa
láce nádherné, slávu a radovánky, odešel
na venkov mezi nuzné a nešťastné; tam
bydlel v domku chudobném, pracoval,
tesařil; tam sloužil sousedům, pomahal,
kde mohl, a poučoval; posléze oheň
lásky tak srdcem plannl, až puklo —
a on život skončil za své milované druhy.
Ale ina tom nepřestal. Rouškou chleba
přioděl se, aby vždycky přebýval u svých
milých v domku tak úzkém a nízkém
jako nikdo z nás.

Tento šlechetný muž je Ježíš Kristus,
náš milý Spasitel. Jeho božské Srdce
jest naším prvním prosebníkem. Uvažme
jenom klidně: Bůh a Spasitel náš —-—
prosebníkem u nás!

Oč prosí? »To čiňte na mou pa—
matkux (Luk. 22, 19). Co pak? »Totot
jest tělo mé; vezměte a jezté. Toto jest
kalich krve mé; vezměte a pijte. 'l'o
čiňte na mou pamatku. (I. Kor. .11,
24—25). Kdo ji mé tělo a pije mou krev,
má život věčný: aja ho vzkřísím v den
nejposlednější. Nebo tělo mé jest právě
pokrm a krev má právě jest napoj.
Kde jí mé tělo a pije mou krev, ve
mně pieby'vá ajávněma. (Jan 6, 55—57).

»Vezměte a rozdělte mezi sebou!
To činte na mou památku<<.

Jsou slova Krista Pána toliko přání
a prosba či příkaz? Obé, příkaz i prosba.

Přikazu dosti činíme, když aspoň jednou “
za rok přijímáme sv. přijímání,
()velikonoci ; pak též na smrtelném lůžku
a kdykoliv sv. přijímaní jediným jest
prostředkem od hříchu.

Než slova božského Spasitele, tak
laskavá, nejsou toliko příkazem, nýbrž
také tklivou prosbou; neboť tu nemluví
jako přísný pán, jenž velí a přikazuje,
nýbrž v pravdě jako prosebník. Slovy
»to čiňte na mou pamatkm praví nám
jasně: »Dítky, nečiňte tak pouze jednou
za dlouhý rok, nýbrž častěji. Pozvete
a přijímejte mne často, pokud jen můžete,
jako milého hosta do srdcí svých. Ciňte
to na mou památku, jenž jsem vás mi
loval a miloval až do koncee.

Kdo však tak tklivě mluvi, kdo tak
vroucně prosí? Spasitel naš, Bůh nejvýš
svrchovaný, jenž stal se dítkem, Spasitel
náš, Tvůrce všehomíra, jenž stal se
tvorem pro nás. Bůh všemohoucí, jenž
stal se slabým pro nas, Spasitel naš.
jenž vyrval nás drápům satanovým!
Nejsvětější srdce Ježíšovo prosí a přeje
si (právem mohlo by požadovati a přika

zovati), ale jenom prosí, dovolává se
naší lásky: »Přijímejte mne často do
srdce ve sv. přijímání. („iňte to na mou
památkm.

Kdo jest naším prosebm'kemíJ _
Náš prosebník — toťSpasitel, jehož srdce
bilo láskou; čest a pohodlí zaměnilo za
pohanu a potupu, za _chudobu a kříž,
a probodnouti se dalo, aby vycedilo
poslední krůpěj krve. '

Či byl jeho kříž a utrpení lehkým
a vnadným? Či nebyl do krve zbičován,
trním korunován, uplván, políčkován
a hřeby na dřevo přikovan rukama i ne
hama tak nemilosrdně jako když tesař
nebo stolař zaráží hřebíky do dubového
dřeva ? Nebyla to maličkost, všecka muka
přeli-pěti, a to nevinně a dobrovolně za
nepřátele. Jaka oběť,jaké hrdinství lasky
božského Srdce!

Vždyť byl Kristus Pán šťasten a ne
musel trpěti, než on chtěl trpěti za
nasa nechtěl býti šťasten bez nás.

atov



Božský Spasitel tedy přichází k nám
s prosbou: »Přijímejte mne často, hodně
často do srdce. Čiňte to na mou pa
mátkua. .

Milí ctitelé božského Srdce! Nej—
světější Srdce nás prosí o časté sv. při
jímání. „Toťnejlepším uctěním božského
Srdce! Castější sv. přijímání jest prosbou
a přáním Spasitelovým.

Zdaž mu popřejeme sluchu?
Vizte! myšlenka: »Ježíš můj tomu

chcea stala se pohnutkou všech hero
ických činů vyznavačů Kristových. »Ježíš
tomu chcec, toť síla mučedníků, že šli
mužně na smrt; »Ježíš, ženich duše mé
tomu chcec, tot hlas. za nímž Spěchali
ve Sv. čistotě panicové a panny; »Bůh
tomu chce< tot oheň, který hořel v srdcích
apoštolských mužů jako na př. sv. Fran
tiška Xaverského, aby každou oběť při
nesli, jmění, vlast, příbuzné a přátele,
i život položili na oltař božského Srdce.

Překoná-li božské Srdce i nás?
Nedejme se zahanbiti! neboť prosbu jeho
oslyšeti jest míti srdce nedosti šlechetné.
Ale taková skvrna nesmí lpěti na ctiteli
nejsvětějšího Srdce.

A vskutku! mnozí a mnozí poroz
uměli přání božského Srdce, které tak
tklivě prosí o sv. příjímání na usmířenou;
a mnozí přistupují ke stolu Páně mě—
síčně. Blaze jim všem! Dobrotivé Srdce
božského Spasitele odmění jim tuto
ochotu stonásobně.

Než více jest asi těch, kteří jenom
jednou nebo třikráte do roka. přistupují
ke stolu Páně, i chvalně tak činí. Božské
srdce ale prosí, aby častěji ho pozvali
a slibuje jim milostí hojných. Vzpo
meňme si toliko na veliké zaslíbeníc.

»V nekonečném milosrdenství svého
srdce slibuji, že jeho všemožná láska pro
půjčí milost kajicí smrti všem, kdož první
pátky devěti měsíců přijmou sv. přijí
mání; nezemrou v jeho nemilosti aniž bez *
sv. svátostí: a božské Srdce bude jim
jistým útočištěm v posledním okamžiku.<

Jak štědře se odmění asi laskavé
Srdce Páně, když ho častěji, každý měsíc
nebo každý týden přijmeme! O! žíti
budeme s Kristem, v Kristu a pro Krista,
nebot »kdo jí mé tělo a pije mou krev,
ve mně přebývá a já v něma (Jan 6,
57). Pak bude božské Srdce kralovati
v srdci našem.
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Kralovati chce nejsv. Srdce v srdcích
všech. A to možná jest toliko častým
sv. přijímáním. Jinak není prostředku,
aspoň v naší době od Boha odvrácené.
Proto právě otevřelo nám božské Srdce
svá bohatství, zjevilo nám ohnisko lásky,
abychom svá ledová srdce ohřáli a za
pálili. Ve sv. přijímání přichází k nám
Spasitel se zaníceným srdcem, tu odpo—
čívá srdce na srdci, a tu přeměňuje se
srdce lidské, takže božské Srdce jím
vládne a kraluje. Abychom tedy vždycky
s Kristem byli spojení a věrni poddaní
zůstali, přeje si božské Srdce častější
sv. přijímání.

Modlíváme se: V»Nejsvětější Srdce
Ježíšovo, kraluj v Cecháchx. Sv. Otec
Pius X. propůjčil té modlitbě 300 dní
odpustků dne 20. května 1908. Než
pravím cpčt, že kralovati tam nebude
leč častějším sv. přijímáním.

Namítne mi někdo, že není možná,
aby věřící častěji, snad měsíčně anebo
týdně, a teprve každodenně, přistupovali
ke stolu Páně. Tolik překážek staví se
v cestu, neznámý to obyčej a nesnadný.
O tom si povíme někdy jindy. Dnes vy
vrátíme námitky příkladem.

O arcivévodu Maximilianovi z Este,
velmistru německého řádu, se vypravuje:

Meškal na letním bytě v Ebenzweieru
u jezera Gmundenského. Znal tam jako
starostlivý otec všecky sedláky a slu—
žebníky jménem. Jednou při stole vy
pravoval tehdejší dvorní kaplan, redempto
rista Zirnig. že právě onemocněla Josefa,
služebná od krav; ale že nemožno jest
převésti ji do nemocnice; musí tedy zítra
ráno ji zaopatřiti a jest mu jíti chlévem,
nebot komůrka nemocné stála na konci
chléva.

Arcivévoda se trochu zamysliv, pravil:
»Dobře tedy, když božský Spasitel můj
musí jíti chlévem, nepůjde sám, já půjdu
s ním a všichni budeme čestnou stráží,
abychom poněkud dosti učinilijeho dobrotě
a pokoře“ _

Stolovníci divili se takové řeči, než
nikdo neodmlouval. Toliko starý hofmistr
odvážil se: »Ale cís. Výsosti! Co si po
myslí na cizích dvorech o takovém snižení ?
Vždyťislužebná obouvá dřeváky do chléva,
a tam by ráčilo vkročiti Vaše Veličenstvo
s celým dvorem, — a to k vůli chudé

, služebnéíh



A co arcivévoda na to?
»Když Pán nebes a země se neštítí

jíti chlévem k nuzné a chudé služebně,
není asi nedůstojné pro smrtelníka, jako
jsem já, jeho tam doprovázetí, třebas
jsem Maximilian, arcivévoda z Rakouska
— Este; ani páni důstojníci si v ničem
nezadají ani nepozbudou cti, když půjdou
se mnou. Ostatně poroučím, aby se celá
čeleď sešla ve dvoře. Nejkrásnější květiny
ať se donesou do komůrky a komorník
at ustrojí Oltářík.a

I stalo se. Ráno o 7 hod. bral se
slavnostní průvod z kaple do chléva.
Napřed nesl kněz Nejsvětější, za ním
kráčel uctivě arcivévoda. Ač byl mi
lovníkem jednoduchosti, oděl se dnes ve
svátečný oblek velmistrovský: bílý plášť
se všemi odznaky. Pak následovali dů—
stojníci; všichni v gala s hořícími
svíčkami. Jak se asi divili a hleděli
služebníci & služebně a sedláci, vidouce
průvod tak četný a slavný! To nikdy
ještě nebylo! Takové pocty božského
Spasitele ještě nezažili!

Teď šli dlouhou chodbou chléva až
ke komůrce nemocné. Nevešli všichni
a proto zůstali ve chlévě. Kněz pozdvihl
sv. hostii, aby ji podal nemocné; a
arcivévoda poklekl, za ním důstojníci;
kleěeli na slámě, kterou spěšně prostlali
na chodbu. Na tvářích všech bylo viděti
uctivost & údiv. Po svatém přijímání
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potěšil arcivévoda několika slovy ne—
mocnou. Když odcházel, hleděli za ním
sedláci a čeledínové se zarosenýma očima
a nejeden se tiše modlil: »Zachovej nám,
Pane, dobrotivéhoazbožného arcivévodu. <<

'l'ak uctil arcivévoda Maximilian)
božského Spasitele. Nebyl k tomu za-.
vázán, než myslil si: »Pán si toho přeje.“
Nedbal soudů lidských, jak o něm budou
smýšleti a mluviti, nýbrž vůle Boží.

Na dobré vůli tedy záleží všecko.
Dobrá, šlechetná vůle překoná s milostí
Boží všecky překážky a obavy. Zpytuj,
milý čtenáři a ctiteli božského Srdce,
zpytuj své srdce, zdaž nežádá, abys
častěji přistupoval ke stolu Páně než
posud. Pakli tomu tak, věz, že hlas
onen přichází z božského Srdce; jdi
a účiň tak.

Jsi-li trochu apoštolem, jdi a přiveď
své sousedy, svého přítele na hostinu
nebeskou, abys nešel sám. Vezmi si
příklad z jiných, kteří často, ano denně
přistupují ke stolu Páně.

Nebuďme hluchými, nýbrž slyšme
hlas božského Srdce Páně; jděme a vy
konejme, oč prosí tak vroucně. Řekněme
sobě: »Ano, půjdu, již jdu; Ty voláš
Pane! Ať mne to stojí nějakou obět,
Ty, o nejsv. Srdce, jsi toho zasloužilo.:

»Vezměte a jezte; to ěiňte na mou
památku.<<
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Jedno jméno.

Já chtěl bych napsat něco,
co věčnou cenu má,

neb všechno jiné podnikání
jen čas si krátit znamená.

Já milovat; chci něco,
co věčně zůstane.

neb všechno, všechno jiné
čas větrem odvane.

Já pozvednout chci žití své '
ku břehům věčnosti,

neb svět se svojí pýchou
je lichou marnosti.

A proto píši jedno jméno,
jež z srdce miluji.

pro jméno toto žiji,
jež Ježíš jmenuji.



Konfíteor, neboli

dykoliv jsem jako ministrant
při stupňové modlitbě patřil
na kněze, modlícího se konfi
teor, aviděl jsem, jak hluboko
se uklání k zemi a po dvakráte

) se obrací k nám ministrantům,
mimoděk mi napadlo, jak

i Pán Ježíš v zahradě Getsemanské modlil
se tváři k zemi nakloněnou, a po dvakráte
ustal vmodlitbě, abynahlédl, co apoštolové
v zahradě činí. Mimoděk mi tanulo na
myslí, že i mé hříchy Pána Ježíše tak
tlačily, že tvář jeho až k zemi se skláněla,
.a zdálo se mi, jakoby i na mne pohlížel
a mne se dotazoval: Synu můj, co jsem
měl ještě učiniti, abych ti dokázal nez
měrnou lásku svou a spolu označil cenu
duše tvé?

Napomenutí, které dal Pán spícím
apoštolům, nemohli-li aspoň hodinu s ním
trvati na modlitbě, tanulo mi na mysli,
kdykoliv při ministrování bolela mne
kolena od klečení anebo kdykoliv v zimě
drkotala mnou zima. I pravil jsem sobě:
tak bys nechtěl pro spásu duše své nic
trpětí, vida, že Pán Ježíš trpí dosud
potupu a hanu v chrámu Páně při mši
svaté i od těch, za něž umřel, a kteří
by měli Pána milovati celym srdcem?

Stupňová modlitba, kterou kněz
u- oltáře střídavé s mínistrantem koná,
zahrnuje veškeren obětní život. Modlitba
tato upomíná na stánek Boží na hoře
Sionu, na oltář novozákonny a na oltář
nebesky, k němuž všichni povoláni jsme.
V této vznešené rozmluvě obrážejí se
veškery pravé &šlechetné pocity lidského
srdce. Bol, láska, ošklivost nad hříchem,
smutek, nehodnost, důvěra, naděje ;veškery
tyto pocity derou se v nitru lidském na
povrch a pohroužejí se v duši lidskou
před oltářem, na kterém božské tajemství
se koná. l—lroznájest přítomnost Boží,
tajuplný příchod i odchod Páně při svaté
oběti. Především pak_jest to pocit ne
hodnosti, ktery i srdce kněze i srdce
lidu pronikati má. Nejenom kněz, nýbrž
i veškeren přítomny lid musí se hluboko
pokořiti, v prachu země vínu svou uznati,
před tváří božskou a před celym dvorstvem
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veřejné vyznání. „_
Synu můj, vzdej čest Hospodinu »)vyznej,
cos učinil. Jos. 7, 19.

nebeským nehodnost svou veřejněvyznatil
Jak krásny jest obsah modlitby konfiteor
na začátku mše svaté na stupních oltářních !
Uvažujmež hluboký vyznam této modlitby.

1. Obsah.
2. Způsob. vyznání. .
3. Jaké pocity má v nás vzbuditi.

1. Obsah.
Často zněl konlileor v uších našich.

Nuže, slyšine, jak konfiteor v naší mateřské
řeči zní: _

»Vyznávám se Bohu všemohoucímu,
nejblahoslavenější Marii Panně, svatému
Michaelu archandělu, sv. Janu Křtiteli,
sv. apoštolům Petru a Pavlu, všem svaty'm,
avám bratří,žejsem velmihřešil,myšlením,
slovy a skutky, svou vinou, svou vinou,
svou největší vinou. Proto prosím pře—
blahoslavenou Pannu Marii, sv. Michaela
archanděla, sv. Jana Křtitele, sv. apoštoly
Petra a Pavla, a všecky svaté, a vás
bratří, orodujte za mne u Pána Boha
našeho.<<

Vyznávám se Bohu všemo
houcímu. Vyznání hříchů děje se Bohu
všemohoucímu; vždyt Bůh všemohoucí
by'vá hříchem urážen, proto také třeba,
aby se Bohu vina vyznala. O, kdyby
člověk pokaždé se rozpomenul, že hřeší
před Bohem všemóhoucím, jehožto rámě
mocné může člověka v každé době uchopití
a před svou soudnou stolici předvésti,
před Bohem hřeším všemohoucím, ktery'
mne může okamžitě zničiti anebo do
propasti pekelné svrhnouti, bez něhož
nemohu ani mysliti, ani dýchati, ani žití;
pak by vědom si své křehkosti a slabosti
spravedlnosti Boží proti sobě nevyzy'val.
Vhříchu lidském vězínesmírné bláznovství.
»Proč se pozdvihuje hlína a podpel?<
Sir. 10, 9. Hříchjest nesmírnou urážkou
Boha všemohoucího a nad to i nepo
chopitelnou zlobou; neboť. člověk hříšny'
vypovídá Bohu, svému nejlepšímu Pánu,
poslušnost, nevšímá si obdržených do
brodiní a snaží se, jak by přehořké
utrpení Kristovo ba i veškeré dílo vy
koupení zničiti mohl. »Tys přetrhl svazky
mě a pravils: já nechci sloužiti. <<Jeremiáš
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2, 20. Mnozí chodí jako nepřátelé kříže
Kristova, jejichžto konec jest zahynutí.
Philipp 3, 18—19. Ano, konec každého
hříchujest zahynuti. Odtud radost a veselí,
které panuje v nebi i na zemi nad
hříšníkem, jenž se opravdu obrátil k Bohu.
Proto také pravě blaženým jest, kdo dle
příkladu marnotratného syna ve svatyni
se objevuje, aby z upřímného srdce
zvolal: Vyznávám se Bohu všemohoucímu.
Maje konati oběť převznešenou, k níž
třeba pravé ctnosti a zářící neporušenosti,
rozpomíná se i kněz, že patří tolikéž ku
hříšnému pokolení lidskému, že může
hřešiti a hřeší. Nazírá do srdce svého,
zhlíží se v životě svém. staví se do řady
hříšníků a žalem a lítostí přemožen,.volá:
Vyznávám se Bohu všemohoucímu!

Kněz jest ustanoven, aby dobrým
příkladem křesťanské společnosti zářil.
J estiťkolem k'nězepřisv.oběti shromážděna
buď úplně anebo částečně. Všude, kde
třeba před Bohem se pokořiti, kde třeba
Bohu povinnou čest prokazovati, kde
třeba cti & slávy Boží se zastati, musí
býti kněz na prvním místě, musí kněz
první začíti. Proto jest zajisté vznešeným
znakem bohoslužby, když kněz první se
poníži a z celého srdce vyznává. Vy
znáváme se Bohu všemohoucímu.

Všem svatým. Také před svatými
v nebesích vyznává se kněz ze hříchů
svých. Nelzeť odděliti Krista od svatých.
Kde jest hlava, tam jsou i nejušlechtilejší
údove; onit' obklopují Krista jako zářící
věnec; ano více ještě, oni zároveň
s Kristem panují. Panují přemocnou
láskou, panují velmohoucí přímluvou.
»Vy, kteří jste následovali mne, budete
při znovuzrození, až se posadí Syn člověka
na trůnu velebnosti své, také sedéti na
dvanáctitrůnech, abyste soudili dvanáctero
pokolení israelské.< Mat. 19, 28. Kdo
s Kristem panuje, také bude s Kristem
souditi. Souditi s Kristem na nebi budou
všickni, kteří následováním Krista na
zemi se posvěcovali. Musíme tedy i před
těmito soudci k vině své se přiznati.

Vyznáváme se i před svatými ze
hříchů, jelikož svatí pocítili tatáž pokušení,
tytéž boje a zápasy, jaké máme i my,
a proto mají s námi útrpnost. Proto se
obracíme v konfiteor i k těmto spřízněným
zástupům, jelikož Pán Bůh, dle výroku
sv. Jana Zlatoustého, jedněm pro zá

sluhy druhých milosti a milosrdenství
uděluje.

Cim byli svatí, dokud na pozemsku
putovali? Čím jsme my, jimž týchž milostí
měrou přehojnou se dostává jako svatým
Božím? Jak veliký tu rozdíl, jak hPOZUáJ
protiva! Jak daleko jsme ještě od svatých, _
a jak mnoho nám třeba, nežli do řad
jejich budeme připočteni? Ba nelze ani
porovnání toho zaěítí. Jsouť to pocity
zahanbení, které se nám u oltáře do srdce
derou. Dobře nám tedy, pokoříme-li se
i před svatými. Samozřejmo, že v popředí
svatých Božích stojí nejblahoslavenější
Maria Panna; vždyt jest Maria Panna
korunou všeho tvorstva, královnou andělů
a svatých. Ke komu kromě Boha, měli
bychom se tedy nejprve obrátiti? Jestiť
Matkou Boží a Matkou naší, jest první
a nejmocnější přimluvkyní u trůnu Božího
za lid křesťanský. K Matce této utíkají
se ubozí hříšníci, aby před tváří její
oplakávali hříchy své. Církev nemůže při
oběti Syna Božího zapomenouti na oběť
srdce Matky jeho přemilé. K Marii se
všickni utíkáme.

Církev Páně rozhlíží se dále v zástupu
vyvolenců Božích, a tu mimoděk padá
zrak její na zástupy andělské, mezi nimiž
jest na prvním místě sv. Michaelarchanděl.
Andělé jsou nám dání od Boha jako
průvodčí na pouti pozemské. Knížetem
sborů andělských a ochráncem a záštitou
cele církve jest svatý Michael. Ont' byl
vítězem v kruté seči proti duchům zlým,
a zápas tento začal _a vítězně skončil
s heslem: Kdo jest jako Bůh? A pyšní
andělé byli svržení s nebe. Proti luciferovi
a přívržencům jeho zápasí a bojuje dosud
církev Páně na zemi pod mocnou záštitou
sv. Michaela archanděla. Také kněz jest
vojínem a zápasníkem. Všude bojuje
a zápasí s drakem pekelným. Kéž vždy
v bojitomto vítězíjako Michael archanděl!
Proč by se nesměl kněz pokořiti před
mocným knížetem, který draka pekelného
přemohl! Nyni ještě následují tři svatí,
kteří v životě vezdejším jsou knězi velmi
blízcí. Jan Křtitel zastupuje patriarchy,
proroky a Spravedlivé Starého zákona.
Jestit posledním v řadě starozákonních
a prvním v řadě novozákonních miláčků
Božích. Jestit největším mezi všemi, ze
ženy narozenými. Jaký byl úkol Jana
Křtitele? Měl upravovati cesty Pánu.
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Takový úkol má i kněz. Všude má Kristu
upraviti cestu; všude má upraviti učení,
život a příkladný život Kristův, aby lidstvo
vždy více křesťanstvím bylo proniknuto.
Kněz jest hlasem, volajícím na poušti.
Před takým předchůdcem Páně vyznává
kněz vinu. Zvlášť se uvádí ještě i knížata
apoštolská sv. Petr a Pavel.

Sv. Petr pro svou vrchnopastýřskou
hodnost a pro své ctnosti. Petrova živá
víra, jeho hluboká pokora a jeho třikrát
projádřená ohnivá láska jsou vzornými
ctnostmi kněžského života.

Sv. Pavel, zvláštní nástroj v rukou
Kristových, apoštol pohanů, který mohl
veřejně o sobě vysvědčiti, že více pracoval
nežliostatníapoštolé,jestvzoremhorlivostí
o spásu duší. Jako Pavel procestoval
mnohé země, aby získal duše, tak i kněz
má všude o to dbáti, aby duše z moci
ďáblovy vyrval a Kristu je získal.

A vám, bratří. I před služebníky,
kteří zastupuji křesťanský lid, vyznává
kněz své viny. Kráčí-li k oltáři, jest první
ve svatyni, ale pokorně se staví i pod
nejposlednějšího, uznává viny své přede
vsemi. 

Abyste se za mne přimluvili
u Pána Boha našeho. Jména sva
tých, jimž vyznává kněž viny své, opakují
se ku konci koníiteor. Ale tentokráte je
to vroucí prosba, kterou k nim kněz
vysílá. Kdo o vině své je přesvědčen, za—
jisté rád bere k pomoci ty, kteří mu
pomoci mohou. Ve šlechetné součinnosti
začínají nyní i sluhové a s nimi i celá
osada křesťanská přiznávati se ke své
vině. Všichni jsou hříšníci, leč odříkají
se hříchu před oltářem Páně.

2. Způsob, kterým se má konfiteor
modlití.

Zevnější způsob a poloha kněze.
kdy se modlí konfiteor, souhlasí s tím,
co jsme právě slyšeli. Co-vidíme a sly
šíme při této modlitbě?

!. Hlubokou úklonu kněze.
Rád bohoslužebný předpisuje hlu

bokou, střední a malou úklonu. První
jest úklona těla, druhá úklona ramen a
hlavy, třetí prostá úklona hlavy. Ustupňův
oltáře kloní se kněz hluboko až k zemi.
Skloněné tělo znamená skloněné srdce.
Srdce však jest jenom tehdy skloněno,
je-li naplněno pocitem úcty, nehodnosti

a pokory, tak že sotva se opovažuje
k nebi pohlédnouti. Kéž jsme všichni
týmiž pocity naplnění, kdykoliv se na
lezáme na místě svatém!

Kéž uctivý zevnějšek v chrámu Páně
vydává svědectví o skroušeném srdci,
abychom druh druha nevyrušovali, nýbrž
vzdělávali!

2. Skládání rukou na prsa.
Jaký význam má složení rukou?

Kdo skládá ruce. nedoufá ve vlastní sílu
a pomoc, vzdá“ :'z se moci a síly své a
odevzdává se ú .lně a dokonale v moc
cizí. Kdo Sklí.t...l,ruce na prsa, ukazuje,
že odevzdání se do vůle Boží vychází
ze srdce a že srdce jeho se Srdcem
božským chce býti sloučeno. Takové po
city mají naplňovati srdce kněze, stojí
cího u stupňův oltáře a pokořujícího se

'před Pánem. Také naše ruce mají býti
ve svatyni složeny ve vroucí zbožnosti.
Složené ruce jsou znamením zbožnosti.
Kéž touto zbožnosti oplývá srdce naše!

3. Pokorná slova knězova.
V modlitbě se praví: »Vyznávám se,

že jsem hřešil velmi, myšlením, slovy a
skutky.<< Jeví se v tom stupňování. Hřích
povstává v duši, pokračuje slovem a do-_
konává se skutkem. Tak rozeznáváme
hříšně myšlenky, hříšná slova & hříšné
skutky. Tomuto stupňování rovná se i
stupňované kajícné vyznání: Má vina,
má vina, má největší vina!

4. Kněz bije se v prsa.
Tímto úkonem připomíná nám církev

pokorného a kajícího publikána. jenž proti
pyšnému fariseovi v chrámě jerusalem
ském bil se v prsa volaje: »Bože, buď
milostiv mně hříšněmula Bije-li se kdo
v prsa, chce tím naznačiti kajícné smý
šlení, které hřích na sobě trestá a o to
se přičiňuje, aby škodu učiněnou na
hradil. »Bijeme se v prsa, abychom na
značili, co v srdci jest ukryto, a aby
hřích utajený bitím byl trestán.<< (Aug.
řeč48.) »Bijeme se v prsa, kdež je sídlo
zlých myšlenek a žádosti, a přejeme si,
aby byly odstraněny, aby srdce bylo
očištěno.<< (Sv. Jeroným.)

Troji věc pojí se v jedno při úderu.
na prsa: rána, zvuk a dotýkání. Tím
jsou označeny tři částky, kterých k pravé
kajícnosti jest nezbytně třeba: skrouše
nost srdce, vyznání ústy, náprava zlého
činu. Poněvadž trojím způsobem hře—
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šíme, musíme i trojím způsobem činiti
pokání. Srdcem projevem bolesti. ústy
projevem zahanbení a skutkem neboli
:_ipravdovýmpředsevzetím polepšití života
Svého. (Innocenc)

3. Umysly, které konííteor v nás
vzbuditi má.

Se srdcem radostným vycházíme záhy
z rána z příbytků svých a spěcháme do
svatyně k oltáři Páně, k Bohu, jenž obve—
seluje mladost naší. Jako skřivan z rána
třepetá křídloma, aby do výše se vznesl,
tak by i duše naše před oltářem Páně
jásavě do výše se povznesla, aby se sbory
svatých nebešt'anů Bohu prozpěvovati
mohla. Avšak tento ranní jásot ochabuje
při vaomínce, že ještě putujcme slzavým
úvalem. V nitru našem ozývá se nad to
i bol. že mnohé hříchy máme oplakávati.
Kdybychom život uplynulý mohli nahra
díti životem novým, jistě bychom mnohým
věcem se vyhnuli, mnohé jinak zařídili.
Můžeme pouze poklesky minulého života
oplakávati, byť i byly odpuštěny; neboť
pravá láska k Bohu vždy vtom se jeví,
můžeme-li jako sv. Petr po celý život
poklesků svých litovati a nad nimi pla
kati. Takýmí myšlenkami zaujati vidíme
kněze u stu pňův oltáře, an hluboko skloněn
modlí se konfiteor, i bijeme se mimoděk
v prsa volajíce: »Má vina, má vina, má
největší vínala () totě věru svatý začátek
dne! My voláme k Bohu, ale nejsme
osamoceni. Za nás volá ikněz. který
mši sv. slouží. Za nás volá i Matka Páně,
pomocnice křesťanů. Za nás volá i veliký
hlasatel pokání, který kdysi u Jordánu
hýbal srdcem lidu židovského. Za nás
volají k Bohu i knížata apoštolů svatý
Petr a Pavel, kteří církev Páně mnohými
pracemi a smrtí mučeníckou oslavili. Za
nás volají k Bohu i přečctné zástupy
svatých, kteří po hrdinném boji po
zemském nyní u trůnu Božího za nás
se přimlouvaji. Ano kdykoliv o milo
srdenství a smílování Boha prosíme, ne
prosíme nikdy sami, ale jsme obklíčeni
tisícerým zástupem, kteří spolu s námi

_k nebi volají. Jestíf to mohutný koníiteor,
který se země k nebesům se nese, v nebi
Srdce Boží proniká a nové milosti a
nebeský pokoj duši přináší. My se mo—
dlíme spolu se svatými v nebesích, a

proto jsou modlitby naše podobny proudu,
který město Boží obkličuje. Konfiteor jest
pro všecky.

Všichni křesťané, byť i svatými byli.
nejsou nicméně hodni, aby před tváří
Páně se objevili. Proto se modlí spolu!
s knězem konfiteor, vyznávajíce svou
vinu, svou největší Vinu. Kdo jest číst
před okem Páně, které všecko proniká?
Před ním koří se člověk, před ním se
v prachu koři každé stvoření. Pokořuje—li
se tedy kněz a všichni zbožní křesťané
a odprošují-li Boha před oltářem, pak
konfiteor zvláště sluší těm se modliti,
kteří bud' veřejně nebo tajně se prohře
šují a tak církvi Páně jsou k nemalému
pohoršení. Jsou napomínáni a vedení,
aby se modlili koníiteor. Mají se modliti
na stupních oltáře &mají tam viny své
vyznávati, aby byli hodni také před
knězem skutečně ze hříchů se vyznati
a pak hodně přistoupiti k oltáři & při
jmouti tělo a krev Páně. Proto pojďte
sem všichni. poklekněte, bijte se v hříšná
prsa a modlete se přede mší sv. zbožně
a vroucně s knězem konfíteor.

Církev nabádá nás vesměs k pokání,
k lítosti nad hříchy Církev modlí se za
nás na stupních oltáře. Kněz kloní se
k zemi, předmodlívá se konfíteor, máte
se modliti s ním, abyste konečně poznali,
vjakém stavu se nalezáte a dle toho
poznání také jednali. Můžete-lí ještě déle
otáleti? 0 jen pozdvihněte hlav svých!
Na hoře Olivetské klečí Ježíš jako ubohý
hříšník ve způsobě pokorné, čelo skloněné
k zemi, zahalen zármutkem smrtelným
s tváří zkrvavenou! Sám ovšem hříchu
neučinil, ale hříchy veškerého světa i
hříchy naše sklonily jej k zemi. A tak
modlí se mohutné, spásonosné konliteor
hříšného světa. Modli se koniiteor na
hoře jako kněz u oltáře. Neníť již daleka
chvíle, ve které vstoupí na oltář kříže,
aby krvavou mši sv. konal a touto obětí
krvavou hříchy všeho světa usmířil. Ta—
kový vzor dává nám Spasitel; také my
chceme kajícím životem žití, aby nám
v den poslední nebyl čten seznam hříchů
naších k velikému zahanbení před celým
světem. Před tímto hrozným neštěstím
ochraniž nás všemohoucí a milosrdný
Bůh Otec, Syn i Duch svatý.

_. .. ___.—. ___-,““““““
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Obrázky z katolických missií.
Podává MAXM'LIAN WEiNBEchR.

XXLSvatyně Marie Panny v Efesu. (o.)

Onejbližším okolí posvátného domku
vypravuje blah. Kateřina Emmerichova,
že nejsvětější Panna si založila křížovou
cestu o dvanácti zastaveních, u kterých
rozličná tajemství utrpení svého Syna od
zahrady Getsemanské až khrobu rozjímala.
Má se za to, že blíže domku devět nebo
desettěchto zastavení sezase našlo, na které
pepis věštkyně velmi dobře se hodí. Nyní
jsou poznačeny jednoduchým dřevěným
křížemačíslem.Ačkolidotyčnépátránínení
ještě ukončeno, nelze nicméně o jsoucnosti
& směru křížové cesty Matky Boží po
chybolvati.

Uplnýsouhlas podivuhodných zjevení
Anny Kateřiny Emmerichové se vším, co
v >panagi a kapulie nalézáme, působí
na návštěvníka onoho místa tak pře
svědčivě, že se vidí nucena v chudobném
domku bývalé obydlí vznešené Bohorodičky
uctívati. Nicméně nebyla to jediné ona
zjevení, která ctihodného biskupa smyr
nenského pohnula, že ke svatyni putovati
nejen dovolil, alei sám v čele mnohých
poutníků nejednou tam putoval. Jiná,
důležitější toho příčina spočívala ve
zmíněném již místním podání, které se
mezi prostosrdečnými okolními obyvateli
udrželo. Arcibiskup nařídil také důkladné
šetření v této příčině,zvláště mezi obyvateli
dědinyKirkindže, jedinýmito křesťanskými
potomky starých ]Šfesanů. Tito věří totiž

pevně v podání svých předků, že nejsvětější
Panna nějaký čas po nanebevstoupení
Pána do Efesu přišla. Tam bydlela prý
skryta v jeskyni západně od města; proto
nazývá se ona jeskyně podnes »kryphi
— panagiac t.j. naše milá Paní v úkrytu.
V době, když vypuklo pronásledování
vyznavačů Kristových, uchýlila se hodinu
dále na jih na místo, které nyní »Kavakili—
panagiaa t. j. naše milá Paní mezi topoly
se nazývá. Odtud odebrala prý se na
západní stráň hory Slavičí, kde ve svém
domku »panagia Kapulix zesnula!

Toto místní podání obyvatelů Kir
kindžských dalo také podnět k častým
poutím, které se k chudobnému domku
z blízkého i dalekého okolí od nepaměti
konají. Křesťané z Kirkindže na příklad
putují tam každoročně dva- i třikráte
pěšky, konají vchudém příbytku »panagia
Kapulix služby Boží a vracejí se pak do
své dědiny. I okolní Turci chovají posvátné
místo ve velké úctě; často přichází otec
nebo matka s nemocným dítětem, aby
u pramene velké »pomocnice Mariee
hledali pomoci.

Přesně historicky, t. j. dějepisné
nelze ovšem pobytu nejsvětější Panny
v Efesu nebo jeho okolí dokázati. Tomu
se však nemusíme diviti, povážíme-li, že
o životě Marie Panny po nanebevstoupení
Páně & o její smrti žádných písemných
zprávr z oněch nejstarších dob nemáme.
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Nicméně nemůže ani dějepis proti pobytu
Rodičky Boží na osamělých horách u Efesu,

- o kterém vypravuje ústní starobylé lidové
podání, nic podstatného namítati. Naopak
je známo, že mnozí a to nejučenější
dějepisci takový pobyt za zcela pravdě—
podobný pokládají.

Ostatně můžeme dodatečně připojiti,
žeRodička Božísamajiž kolíkráte ukázala,
jak příjemné jsou jí poutě k tiché, ne
úhledné jeji svatyni. Jak mnohý z ne
sčetných poutníků, kteří posvátné ono
místo navštívili, vrátil se potěšen a šťasten
domů! A nejednou byl tichý domek
jevištěm zázračných obrácení, jaká na
místech mariánských tak zhusta se vy
skytují.

Poslední pouti v minulém měsíci
květnu súčastnilo se nejméně 2000
poutníků. Z Efesu šlo se pěšky po nově
založené silnici k chudobnému domku
na hoře slavičí. Biskup byl jako vždycky
taki tenkráte včele průvodu. Plni zbožnosti
obcovali všichni mši sv., která v malém,
neúhledném domku byla sloužena; jenom
několik málo přítomných poutníků nalezli
uvnitř mezi čtyrmi úzkými zdčmi beze
střechy místo. Mezi těmito několika
šťastnými byl však někdo, pro něhož
tento poutní den měl se státi nejslastnějším
jeho života. Byl to vysoce postavený
pán z blízkého města, jenž již 30 roků
nebyl přijal sv. svátostí a jenom k vůli :
své paní a pak ze zvědavosti pouti se
sůčastníl. Při vstupu do svatyně stihl
paprsek milosti Boží jeho ubohé srdce.
Led se prolomil, najednou se všecek
změnil. Od toho okamžiku obrátil se
úplně a od té doby přijal již dvakráte
v chudíčkém obydlí Marie Panny svaté
svátosti. »Jsem-li opět katolíkem,< pravil,
»nuže, budu jím docelax

Tak působí Rodička Boží i tam
v zemi Turecké blahodárně ke spáse duší i
jako všude jinde.

XXII. Vyučování katechismu
v Seifabadu.

Seifabad je vojenská stanice v Indii.
Seifabad býval kdysi bohatým městem.
Nádherné zahrady obepínaly krásné domy
indických velmožů. Konaly se tam slavnosti,
jejichž popis připomíná povídky z »Tisíce
a jedné nocia. Sama knížata z hlavního

města Haidarabadu přicházeli tam občas
v průvodu svých dvořanů, aby se slavnost
súčastnili anebo i jinak pobavili.

Po této stkvělé minulosti nezbylo
ani stopy. Seifabad jest nyní obyčejnou
vojenskou stanicí. Panující nyní kníže
má tam část vého vojska: šest pluků.
sestávajících z Indů, Arabů a Afričanů.
Jako všecky domorodé tlupy mají ivojáci
knížecí své ženy a děti u sebe. Valná
část vojáků jsou pohané, četní jsou imo
hamedáni, katolíků je málo jen.

Missionář .P. Malberti, jenž byl nej—
starším míssionářem v oněch krajinách
a od domorodců ctěn a vážen jako
světec & milován jako otec, jenž však
bohužel před třemi roky zemřel, vyhledal
brzy všecky katolíky, kteří k oněm plukům
náleželi. Bylo jich asi 250. Byli beze vší
duchovní pomoci a také se o náboženství
pramálo starali. Horlivý missionář přišel
k nim. Svou otcovskou dobrotou, svou
apoštolskou horlivostí získal v krátké době
všechna srdce. Podařilo se mu vystavěti
skrovný kostelíček. To bylo před šesti
lety. Kostelíček byl zasvěcen Matce Boží.
Každý měsíc slouži tam některý missionář
mši sv. a udílí svaté svátosti. Přes to
zůstávali přemnozí katolíci v politování
hodné nevědomosti ve věcech nábožen
ských. Proto ustanovil biskup Vígano
pro muže katechistu, pro ženy a děti
sestry františkánky. Dne 24. června mi
nulého roku odebraly se čtyry sestry
ponejprv do malé obce křesťanské.

»Při našem příchodue, vypravuje
jedna ze sester, gzazněl zvonek na malé
vížce kostelní. Zeny a děti sběhly se,
aby naslouchaly našemu vyučování. Počet
našich posluchačů páčil se na 96. Ale
co do nevědomosti předstihovali se
navzájem. Většina neuměla ani kříže

-dělati. Od té doby chodívají vždycky
dvě sestry dvakrát v týhodni do Seifabadu,
aby ženám a dětem konaly křesťanská
cvičení. Netřeba dokládati, že je sestrám
neobyčejné trpělivosti a nevšedního sebe

' zapirání třeba, neboť dobrá vůle jejich
žákyň je mnohem větší nežli j ejich paměť
a chápavost.

Kéž by snahy & námahy missionářů
a též naše skrovná působnost také po
hanským soudruhům našich křesťanských
vojáků byla na prospěchla
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XXIII. Jeden den v africkém sirotčinci.
Ještě je tma, ale už svítá. V útulné

kapličce missijní klečí už dávno missio
náři a modlí se. Tu zazní z vládní stanice
— missie leží totiž v německém osadním
území — povel pro černošské vojáky,
aby vstávali.

Jest půl šesté z rána. Tiše odchází
jeden z missionářů z kaple a vchází do '
ložnice chlapců. Jsou to chudobné, ale
dobré dětí. Skoro všichni nemají už ro—
dičů, mají—lívšak, bylo jejich vychování
v chýži pohanských rodičů velmi nedo
statečné. Starší z chlapců chodí do školy
a kteří z nich jsou hodní a nadaní,
budou svým časem posláni do missijniho
semináře v městě Gbin Bla, aby se tam
připravovali na úřad učitelův a katechistů.

Missionář vešed do spárny zatleskal
rukama a na rohožkách rázem vše oživilo.
(lerní spáči pokleknoua modlí se: »Ve
jménu Otce, i Syna i Ducha svatého.
Amenm To jest jejich první krátká mo
dlitba. Potom svinou své rohožky, dva
chlapci očistí ihned podlahu, ostatní při
vádějí obydlí missionářův a školní míst—
nosti do pořádku. () šesti hodinách zvoní
se Pozdravení andělské a školní děti
pospíchají, aby v missijní kapli obcovali
společné ranní modlitbě a mši svaté.
Následuje ranní koupel v blízkém potoce.
Tak, nyní leskne se černá kůže zase,
jako kdyby ji byl ševcovský učeň vy
leštil. Hodina po koupeli jest věnována
rannímu učení se školním úlohám.

Bije osm hodin. Možná, že mnohý
kudrnatý černohlávek potajmu již dlouho
po tomto okamžiku toužil. Již stojí na
stole mísy s mlékem a na velkých dřevě
ných talířích krajíčky z bobové mouky.
Jak těm dětem všecko tak dobře chutná!
V missii je vždy víc a více živo. Při
cházejí do školy městské dětí a s nimi
i mnozí dospělí opírajíce se o hůl nebo
berle, aby si své rány dali obvázati.

O půl deváté zazní zvonek na zna
mení, že počíná vyučování. Vstupme také
my do některé ze školních světuic. Žáci
nás přívětivě pozdraví srdečným »Po—
chválen bud' Ježíš Kristusla Jsou to žáci
třetí a čtvrté třídy. Všichni mají vzezření
svěží a veselé, neboť mrzoutů mezi nimi
není. Záci čtvrté třídy byli již ponejprv
u sv. přijímání,'žáci třetí třídy se teprv
na ně připravují. Vyučování počíná mo—

dlitbou, potom vyučuje se katechismu
nebo biblické dějepravě. Když jsem jako
nováček ponejprv do naší chlapecké
“školy vstoupil, žasl jsem, jak plynné
malí černoši biblické příběhy dovedli
vypravovali.

Velkou schopnost mají naše děti
přiučiti se cizím jazykům. Hoši sotva
pětiletí mluví dvojím i trojím nářečím.
Menší schopnost jeví pro počty. Za to
tím více milují zpěv. Největší radost
působí jim, jako vůbec všem černochům,
mohou-li zpívati, tančiti, k tomu bubno
vati a rukama tleskati. Za jasných mě
síčních nocí nemívá taková zábava konce.
.liž naši mali slabikáři odkoukali všecko
od starých a snaží se i za zpěvu svých
dětských písní pohyby a posuňky při
černošských tancích obvyklé nápodobiti._
Vůbec je to veselý nárůdek ti naší malí
žáci. Zpívajíce přicházejí do školy, zpí
vajíce odcházejí ze školy.

Po škole pospíchají žáci k blízkému
potoku, aby smyli se sebe pot, který jim
bylo žhavé africké slunce při namáhavém
»studiux z těla vytlačilo. Následuje oběd.
V tlupách po, čtyřech nebo pěti sedí
chlapci na zemi. Vidličky & nože ne
znají. Svými pěti prsty sahají do mísy
a loví, co tam dobrého. O dvou ho
dinách ubírají se zase do školy, aby tam
pracovali své úlohy. Následují menší
práce ruční: plejí koukol, zalívají záhony,
donášejí vodu a dříví a pod 0 šesti
hodinách zvoní se »Anděl Páněa a již
se potom stmívá. Naši křesťané shro
mažďují se ještě jednou v kapli k ve
černí modlitbč. Daleko za město ozývá
se zpěv věřících.

Večernímodlitba jest u konce. Chlapci
poskočí si ještě & zazpívají si některou
ze svých veselých písní. Potom večeří,
vykonají ještě krátkou modlitbu díkův
a jejich denní zaměstnání jest u konce;
brzy uléhají .na své rohožky k nočnímu
odpočinku.

XXIV. Missionář učenec.

V Ci-ka-vei v Číně zemřel 8. října
1909 P. Petr Hoang, missijní kněz, rodem
Cíňan. Byl stár 80 let, 50 let byl knězem
a prokázal jako tajemník apoštolského
vikáře v Nankinu katolickým missiím
neocenitelné služby. Všecka téměř pí
semná vyjednávání s čínskými úřady
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prošla jeho rukama. Vedle toho věnoval
se s velkým úspěchem učeněmu bádání, |
sbíral horlivě vzácné a cenné staré listiny
& provozoval plodnou činnost spisova
telskou. Jeho čínsky psaná díla obsahují
_6svazkův obrany víry, 1 svazek 0 Písmě
svatém a 5 svazků listů. Francouzsky
napsal cenná pojednání o čínském ma
jetkovém právu, o právu manželském,

o správě politické a p. Latinsky vyšla
od něho srovnávací stat“ o čínském a
evropském kalendáři. Mimo to byl spolu
pracovníkem mnohych jinych učených
děl. Povážíme-li, že Hoang i v duchovní
správě pilně vypomáhal, musíme opravdu)
žasnouti nad pracovitosti tohoto muže.
Na něm jest viděti, čeho vzdělaný čínský
kněz je schopen.

VVV
Různé zpráv-y..

Duchovní cvičení pro učitelky všech
kategorií konati se bude v Přerově na
Moravě. Počnou v pondělí dne 22. srpna
o 5 hod. odp. a skončí v pátek 26. srpna
ráno. Poplatek za ubytování a stravu obnáší
8 K. Nemajetným učitelkám bude poplatek
částečně nebo úplně prominut. Žádoucno, aby
každá účastnice včas, nejdéle do 15. srpna
se přihlásila u ctihodné sestry představené
kláštera Školních sester v Přerově. Po ukon
čení duchovních cvičení bude schůze družiny.

Svítá? V Plzni otevřeliOtcové domini
káni novou faru, v městě čítajícím na sto
tisíc duší jistě nezbytně potřebnou. Dáno
jim na 40 tisíc katolických duší a jsou tam
prozatím farář dominikán, známý z missii
PfBárta a tři kaplani, téz kněží domini
káni. Bůh je sil v jejich práci a zjednej
dobrodincův, aby nový chrám Páně i s klá
šterem brzy mohli si postaviti, což, jak oči—
vidno, vyžadovati bude obrovský náklad. —
V Žižkově, v předměstí pražském, začal
stavěti spolek sv. Bonifáce na svůj náklad
nový kostel. ——Na Král. Vinohradech v Praze
darovala obec pozemek pro stavbu nového
kostela. Doposud má tamních 72 tisíc kato—
líků jen jeden kostel farní. Proti tomuto
usnesení obecní rady podalo 300 volno
myšlenkářů protest a nazývají usnesení toto
nezákonné.

Německý ministr vyučování proti
špatným knihám. V Německu vystoupil
proti špatným knihám ministr vyučování a
vydal oběžník, v němž zevrubně poukazuje
na jejich zhoubný vliv. Zvláště doporučuje
chovancům učitelských ústavův, aby četli
dobré, duševně povznášející a zušlechťující
knihy; učitelům ukládá, by mládeži znázor
nili ráz a upozornili na nebezpečí plynoucí
ze špatné & nemravné četby.

Nemravná literatura. Ve Sternově
knihkupectví ve Vídni bylo zabaveno několik
tisíc svazků pornografické(neeudné) literatury.
S majitelem Vilémem Sternem bylo zahájeno
trestní vyšetřování. Nyní zabýval se touto
záležitostí ústřední spolek knihkupců vLipsku
a jednohlasně se usnesl, že vyloučí ze svého
středu Viléma Sterna pro rozšiřování ne
cudné literatury.

Rušení při biřmování. Ve Rjece
uděloval biskup ze Zengu svaté biřmování
ve farním kostele, v němž bylo shromážděno
na 5200 dětí i s jejich průvodčími. Najednou
povstal velký hluk a do chrámu Páně vnikli
socialističtí dělníci. kteří počali řváti: „Ať
zhyne církev! Pryč s kněžímilu Mezi dítkami
pOVstal hrozný zmatek, vše tlačilo se ven
z kostela, při čemž bylo několik osob ne—
bezpečně zraněno. Jednomu dítěti byla zlo
mena ruka, jiné bylo ušlapáno. Biskupa
zatlačili socialisté až k oltáři, kdež unaven
a rozechvěn omdlel. Podařilo se ho však
brzy přivésti opět k životu.

Poškozený obraz. V Mnichověstrhla
se počátkem dubna prudká bouře, která.
řádila hlavně v noci; vichorem bylo vy
raženo ve staré obrazárně okno s vrchním
světlem a padlo na vzácný umělecký obraz
Van Dyckův, představující „Uložení Krista
do hrobu.“ Kus skla zasáhlo rukáv Madonny
a tuto část obrazu valně poškodilo. Je však
oprávněná naděje, že umělci opraví obraz
tak, že nebude žádné stopy po jeho poškození.

Rázní katolíci. V luxemburském
zemském sněmě dopustili se demokratičtí
a anarchističtí poslanci drzých urážek proti
katolickému náboženství a církvi. Tu pro
testovali přečetní katolíci a z 446 obcí
došly k vládě protesty podepsané asi 40.000
dospělými muži.

„“AWM—“x-- --
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Dikuvzdani božskému Srdci Pane.
.Z Těšova.. Plníc svůj slib vzdávám díky lásky. Všechna pomoc lékařská ukázala se marnou

Ježíši svátostnému, Matičce svato-hostýnské, sva- a smrt byla neodvratná. Milosrdná sestra ošetřující
tému Antonínu Pad. za uzdravení dítek a prosím nemocného trvala celou kritickou noc namodlitbách,
o další pomoc u Boha pro dušivi pro tělo. zasvěcujíc nemocného nejsv. Srdci Páně se slibem

“MHW „Skoly B- 5- R“ uveřejnění, bude-li nemocný uzdraven. A nemocný
přímo zázračně z nebezpečí vyvázl Pokládám
tedy za _svou povinnost tímto veřejně poděkovati
božskému Srdci Páně za vyslyšení prosby.

Milosrdnd sestra.
Z Frýdlantu. Srdečné díky vzdáváme

Z nemocnice. Onemocněl veliký lidumil, nejsv. Srdci Páně a nejbl. Panně Marii, ustavičně
lékař, zánětem plic. Snustrast s trpícím byla pomoci, sv. Josefu, sv. Antonínu a sv. Klementa
všetbecná, zvláště ti, kteří zakusili jeho obětavé Hofbauerovi za vyslyšení proseb našich. T. T.

Sezemice. Plním učiněný slib a vzdávám
tisíceré díky božskému Srdci Páně, nejčistšímu
Srdci Panny Marie, svatému Josefu a sv. Aloisi
za vyslyšení prosby. K. Ch.

——W——

Katolické náboženství \! Hmerice a Equadoru.
(Hlavní úmysl).

ako u nás v Evropě povstal boj proti církvi sv. a proti katolickému náboženství.
tak ne-li hůře daří se katolické církvi v Americe vůbec a v republice Equadorské
zvláště. U nás v Rakousko-Uhersku na všech stranách povstávají nepřátelé,
pokrokáři, volnomyšlenkáři, nevěrci a všeho druhu podobní lidé a nejšpinavější

zbraní bojují proti církví katolické, čili proti „klerikalismu“ špiníce & tupíce církev a její
služebníky, katolické kněze. Nemohouce mnohdy ničeho vypátrat, vymýšlejí se věci víře
nepodobné, hanebné lži a rozšiřují se v novinách a plátcích lidových a pokrokářských,
jen aby kněží a s nimi náboženství bylo zostuzeno a lid od kněží a církve odvrácen.
K tomu statečně napomáhá tisk židovský, noviny protestantské a socialistické. Podporovány
jsou od bohatých židů a zednářů, jimž záleží velice na tom, odstraniti církev s povrchu
země. Ve Francii zednářská vláda oloupila církev o kostely a školy a všechny zbožné
nadace. řeholníky vyhnala ze země. kláštery a kostely zavřela a jmění takto nabyté
ztenčilo se a rozuteklo se do různých kapes vysokých úředníků, kteří církevní jmění
zabavovalia sepisovali. Utržiln si Francie tím veliký škandál před celým světem. Ale
to nic, jen když se zbavila klerikalismu. Nyní povstává takřka nová církev, církev
obrozená & nebude zničena, byt' i brány pekelné proti ní bojovaly. Ve Španělsku při—
činěním zednáře Ferrera, povstalo krvavé pronásledování katolíků a kněží, loupeže
a krádeže kostelů a klášterů a za to ještě nerozumní lidé třeba i u nás Ferrera jako
hrdinu oslavují. Jen tak dále! Tak přijdeme k pěkným koncům. A v Italii nemá se
církev lépe než jinde. Tam to víří a kvasí ustavičně. Oheň vzpoury rozdmýchávají
zednáři. V městě věčném, v Římě, sídle to nejvyšší hlavy všech katolíků. jest starostou
žid-zednář. Z toho lze posoudit, jak se mají katolíci dobře.

Tento zlý duch zasáhl až za moře do nového světa, do Ameriky. Tak krásně
zde missie prospívaly a tu povstávají nepřátelé víry katolické. zednáři, a kazí vše.
Takové neštěstí stihlo republiku Equadorskou, kde všechen pořádek převrácen byl, címž
velmi smutné nastaly poměry obyvatelům této republiky. Tu vzbudil Bůh muže ne
ohroženého katolického, který stal se záchrancem této republiky. Byl to Garcia Moreno,
veliký státní a církevní reformátor, Zemřel 6. srpna 1875 v Quito. Od roku 1844 jsa
advokátem zasáhl mocně do politického hnutí, a to novinami. Po tříletém vyhnanství
(zdržoval se té doby v Evropě) vrátiv se opět do Quita. bojoval proti naprosto zkažené
liberální vládě a po jejím pádu stal se 1861 až 1865 prozatímním představeným vlády
a r. 1868 až 1875 presidentem republiky. Jako takový byl neunavně činným pro časné
i věčné blaho lidu svého. Usiloval hlavně církvi katolické získati potřebnou svobodu
a obnovu duchovenstva. Povznesl republiku v každém oboru, hmotném i mravném.
A víte, jaká byla toho všeho úspěchu příčina? Garcia'Moreno, president republiky
Equadorské byl zbožným, rozhodným katolíkem a ctitelem nejsv. Srdce Páně. Ze Srdce
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Páně čerpal všecku moudrost, sílu & vytrvalost. Srdce Páně žehnnlo všem pracím
a snahám jeho, tím více, když slavným způsobem sebe i celou republiku zasvětil
nejsvětějšímu Srdci Páně.

Než po smrti toho muže podle Srdce Páně domohli se opět časem nepřátelé
vlády republiky Equadorské a počali bořiti, co s pílí dříve zbudováno bylo. Nepřátelé
počali s tím větší zuřivosti bojovati proti církvi svaté a jejím příslušníkům, nastal
kulturní boj a nyní dospěl již vrcholu svého. Proto třeba prositi nejsv. Srdce Páně,
aby nedalo hynouti zemi sobě zasvěcené a vzbudilo opět v lidu svém muže, podobného
velikému Garcia Morenovi, který by opět zachránil lid této republiky od jisté záhuby.
Záhuba ta se rychle blíží. Katolíci všude ztrácejí půdu. kostely se jim zavírají a olupují,
řeholníci & řeholnice vypovězeny jsou ze země, kláštery jejich vyloupeny & světským
účelům odevzdány, katolické školy proměněny ve státní. bez náboženství; zednáři řádí
bez milosrdenství a pronásledují katolíky všude, rádi by se jich naprosto zbavili. Poměry
Francie a panělska se zde věrně opakují. Neschází mnoho a bude totéž i u nás se
díti, dostanou-li vrch nepřátelé Boží,_jakými jsou liberali, radikali, pokrokáři, lidovci,
volnomyšlenkáři a jiní téhož braku. Ci neštvou lid slovem i tiskem proti kněžím, aby
se od nich,odvrátil, je dle jich příkladu nenáviděl a jimi pohrdal? Či _nechtéjí obmezit
působení kněze jen na kostel a brzo i zde bude jim nepohodlným? Cl nechtějí školu
odtrhnout od církve, odloučit ostatní vyučování od náboženství? Či nesnaží se, aby ze
školy odstranili kříž a vše, co s ním souvisí? I posvátné svazky rodinné chtějí roztrhnouti,
snažíce se dosáhnout, aby manželství bylo rozvížitelné. Vše. všecko směřuje k tomu,
aby vypukl kulturní boj, abychom nezůstali za jinými pokrokovými zeměmi.

V této tísni hledejme útěchu & posilu tam, kde ji nalezl veliký státník
Garcia Morenol totiž u nejsv. Srdce Páně. Uctívejme je co nejvroucněji, snažme se za—
líbiti se jemu, pracujme ke cti a slávě jeho, věnujme mu srdce své, pak jistě nás
neopustí, ale bude síliti a chrániti v boji o zachování sv. víry, naděje a lásky, kteráž
plápolá z nejsvětějšího Srdce Páně. Nejsvětější Srdce Ježíšovo smiluj se nad námi
& nedej nám zahynouti v bouři, která proti nám _povstává!

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

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
neohrožené katolíky, zasvěcené SrdciTvému, by příkladem svým
zářili všem 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
slovenský! 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 ]876.)

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: Modliti se a pracovati na“ rozšíření království Božího na zemi.

Úmysl v srpnu: Duchovní cvičení dělníků.
Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Úmysly apostolátu modlitby.
Včervenci modleme se za katolické náboženství vAmerice.

. (Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

] Na. slavnost: Úmysly:
. Sv. Theodora, op.(533) -— Vytrvánídvxi—ictěnejsv. Srdce Páně. Zachránění

úrody. Za ochranu Boží. Ochrana mládeže. Odevzdání se do vůle Boží
Navštívení Panny Marie. — Křesťanskáláska k bližnímu. Zbožnost

v rodinách. Konání skutků milosrdných. Bratrstva Mariánská. J(rodiče.
?; . NeděleVII. po sv. Duchu. Nejdražší krve Páně. — /božné obcování

mši sv. H01li\é poslouchání slova Božího. Mír a bázen Boží v rodinách.
Sv. Prokopa, opata (1003) — Řád benediktinů.Pohrdání světema láska

k samotě. Dar sebezapírání. Přemáhání pokušení. Vítězství nad sebou.
Sv. Cyrilla a Methoda, apošl slov. (869a885) ——Sjednocení národů slovan

ských v cíikvi katolické. Velehiadské poutě. Jednota a svornrvostv národě.
. Sv. Bohumila, m. kn. (1070) — Pronásledovaní křesťané.Živí azemřelí

dobrodinci. Bohulibé podniky \ e vlasti naší. 7amezení veřejnýchpohoršení.
. Sv.Vílibalda, bisk. (786) ——Věrné plnění zákona Páně. Sesílení zásad

křesťanských. Vytrvalost v dobrém. Katolické školy. Duše, v očistci.
. Sv. Alžběty, král. port. (1336), — Dobročinnost kchudým. Náprava za—

nedbané mládeže. Křest. obětavost. Trpělivost v protivenství. Jr císařovna.
Sv. mučedníků gorkum. (1572) Podporakatolickýchmissií.Věrnost

v povolání. Vítězství církve katolické. Pokoření nepřátel Božích. 'l'otec.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

C1—

.mrv

NeděleVIII.po sv.Duc/zu.Sv. sedmero bratří muč. (150) — Statečné
vyznání víry. \Iissie v Africe. livot podle svaté víry. Obrácení hříšníků.

Sv. Antonia Maria Zaccaria. — Úcta k nejsv Svátosti.Bratrstvo
věčného se klanění. Šíření katolického tisku. Třetí íád sv. 14rantíška.

. Sv. Jana Qualb., op. (1073) — Za lásku k nepřátelům. Smíření se ne
přátel. Napravení mládeže. Odvrácení pohoršení. Nevěici a Odpadlíci.

. Sv. Markéty, p. a m. — Časté sv. přijímání.Ženské kláštery &jich ústavy.
Vytrvání v dobrém. Křesťanské sdružení paní a dívek. Nádražní missie.

.“ Sv. Bonaventury, ř. uč. círk. (1274),— Bohoslovné ústavy. Odvrácení
strannictví. 7amezení nesvornosti. Dar právé moudrosti a bázně Boží.

Sv. Jindřicha cís. (102/1)— Císař a král náš. Zachm'aní čistoty srdce.
Zbožná a svorná manželstva. Vzpružení ducha katol. v národě našem.

Karmelsxé Panny Marie. —-Zdar Marianskémukongressu.Bratrstvo
sv. škapulíře. Zachování postu. Horlivost v konání dobrého. Umírající.

17.

' 18.

19.

20.

21.

22.

St.

. Neděle IX. po sv. Duchu. Sv. Alexia, žebr. (417) ——Dohročinné ústavy.
Sirotčince. Trpélivost v nedostatku. Slitování se nad ehudinou. Tbratr.

. Sv. Kamilla,zak1. ř.(1614) — Ošetřovatelenemocných.Včasné zaopatření
nemocných. Nemocnice Milosrdných bratří a sester. Dobrodinci chrámu.

. Sv. Vincence Paul. ,zakl. ř.(1660) —-Spolkysv. VincencePaul. Stědrost
a dobročinnost. Ochrana nevinné mládeže. Napravení zkažené mládeže.

iSv.JarohmaAem11,.vyzn (1587) —Zhožnévychovánídítek.Přemáhání
i zlosti a hněvu. Cvičení se v pokoře. Za napravení jisté osoby. Nemocní.

Č. Sv. Praxedy,p .(16/1) — Bázen Boží mládeži. Podpora katol. missií.
Dar pokory &skromnosti Cekatelé knčzství. Dai zívé a stálé víry. Sirotci.

P. Sv. Maří Magdaleny, kajíe. (69) — Dar pravé kajícnosti. Odvrácení
pohoršení. Náprava lehkomyslného života. Horlivost ve službách Božích.

S. Sv. Apollinaře bisk. m. (81) — Obrácení zpustlých rodin. Velepastýřové

Ě—naši.(.ekatelé stavu kněžskéhotadar pouti "doSvaté země. 1-kněží.

Odpuslly Illll dní za každý dnbrý skutek vykonaný na tyto úmysly. ]
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24. N. Neděle X. po sv. Duc/m. SV. Kristiny, p. m. (300) —-Služebné v rodinách

nevěreckých. Obcování službám Božím. Záchrana mládeže. Dar štědrosti.
25. P. SV. Jakuba, apošt. P. (!t/&).——Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda. Hor-liví

_ kazatelé slova Božího. Novosvěcenci. Zdar katol. podniku. Více farností.
26. U. Sv. Anny, matky Panny Marie. — lšcta sv. Anny. Láska k povinnosti a

. a práci. Křesťanské matky. Křest. jednoty žen. Zbožné vychování dítek.
27. St. Sv. Pantaleona lék. m. (305) ——Trpělivostv nemoci. Včasné zaOpatření

nemocných. Ošetřovatelé nemocných. Křest. sdružení jínochů. ? matka.
Č. Sv. Nazaria, Celsa &spolumuč. (56) ——Vítězství svaté církve nad ne

přáteli. Síření katol. tisku. Sv. Otec Pius X. Odvrácení neštěstí a pohromy
29. P. Sv. Marty,p. (84).—Zbožnostv rodinách. Dobrý duch v domácnostech,

S
Povinnost hledati nejprve království Božího. Pohostinnost slovanská

SV. Abdon & Senen, muč. (250) —- Náležíté svěcení nedělí & svátků_
Zdar velehradským slavnostem. Rozkvět katol. církve po celém světě

31. N. NeděleX1. po sv. Duchu..Sv. Ignáce z Loyoly, zakl. ř. (1556) — PoutÍ
velehradské. Tovaryšstvo Ježíšovo. Zemřelíúdové katolických bratrstev.

L Udpustký IBD dní za každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. )

Jako u nás tak i v daleké Americe hrozí veliké nebezpečenství katolickému
náboženství. Nepřátelé jsou titíž jako u nás tak i v zámořských zemích. Jsou to
svobodní zednáři, kteří se rozlezlí po všem světě a podrývají vše, co jim překáží,
nejvíce 'však církev katolickou. Zednáři jsou velmi mocní, mají vliv všude veliký
a nyní vládnou takřka ve všech zemích. V zemi svobody mohou též větší rozvinoutí
činnost a zášt proti nenáviděné církvi Kristově. Ukázalo se to v republice Equadorské.
Tu malý hlouček nadšených katolíků podnikl tuhý boj proti zednářům a zasvětil
malou republiku nejsv. Srdci Páně. Delší dobu slavili katolíci vítězství, kteréž bohužel
opět ustoupilo přesile nepřátel a sektářů, kteří vyvolali kruté pronásledování katolíkův,
a sice vypuzením a vražděním řeholníků, zavřením katolických škol, zničením katolických
missií mezi Indiany a podobnými ukrutnostmi. Prosme nejsv. Srdce Páně, aby se
slitovalo nad svými věrnými, zjednalo pokoj a spásu svým věrným ctítelům.

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 '.l'obě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce bl.-tho
slavené a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádostí,
Všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky ]00 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
neohrožené katolíky, zasvěcené Srdci Tvému, aby příkladem svým
zářili všem, 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! Ú sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych 'lě miloval(a) víc a více. Amen
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme—li se to denně, odpustky plnonmcné.
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! (Ov'lpllstky

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

Heslo apohelské: Modliti se a pracovati na rodil-ení království Božího na zemi.

Úmysl v-srpnu: Duchovní cvičení dělníků.

Tiskem & nákladem Lenediktinhkó knihtiskárny v Brně
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BOŽSKÉHO SRDCE PÁNÉ.
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Ročntx XLIV. | Vychá1lpočátkemkaždého měsíce. | SRPEN 1910.
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Tři jsou stupně lidí: 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 lepčí,
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A. M. Kadlčdkovd:

matce Boží.

p Maria, rajská růže čistá l Na hlavu Ti korunu dal vložit,do nebe jsi vzata anděli, \ jmenoval Tě v nebi královnou,
tam před trůnem Boha nejvyššího a na zemi všichni národové
všichni se Ti, Panno, klaněli! císařovnou svoji Tebe zvou.

před všemi Tě nejvíc oslavil. neopouštěj siré děti své,
po pravici Otce, na trůn zlatý ale dej. by cile svého došli
Tebe, Máti svoji, posadil. & tam, kde každého Tvá láska zVe!

|

|

Ježíš Kristus. Syn Tvůj nejmilejší ! Proto. Panno, Matko nejmocnější
!

l

!

Pozdrav matce Boží.
\

Flame zvony hlaholily : Ty jsi Panna požehnané,k nebi letěl jejich hlas. : v nebi je Tvůj svatý stan,
Matce Boží k poctě pěly : k Tobě volá kmet i dítě:
tklivou píseň svoji zas. „Matko Boží, vždy nás chram“

Zdrávas budiž, Matko svatá, Chraň nás dnes i v každé době,
se Synem svým na nebi, V nebo vzaté matičko;
Zdrávas budiž vyvolené, bludným „duším v srdce zasvif,
celý svět Tě velebí! jasná nebes hvězdičko.

Dej, by víra, ctnost a láska
objímala celý svět,
a pak v říši nadehvězdnou
Máti svatá, všecky ved!W
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Boh. Hendl :

Slavnost „Porciunkula“.
(2. srpna.)

Den p okání.

dne 1. srpna a po celý den
2. srpna útulné a tak ku

/ pobožnostinabádajícikostely
řádu svatého Františka, neboť v tom čase
slaví se v nich největší slavnost řádová
»zasvěcení totiž kostelíčka Panny Marie,
královny andělů. zvaného porciunkulaa
nedaleko města Assisi. Slavnost tato
proto tak oblíbená jest u věřícího lidu,
že nemá důležitost jen pro řád svatého
Františka, nýbrž pro celou církev a to
důležitost velikou. Vyprosilť si totiž veliký
miláček Boží, pokorný František z Assisi
naPánu Bohu, aby kdotoho dne chrámeček
jeho pobožně a kajícně navštíví, je-li prost
těžkých hříchů, došel také odpuštění
časných trestů, kterých by buď zde neb
v očistci vytrpěti musil, t. j. dosáhl
plnomocných odpustků a to ne jen jednou,
nýbrž kolikrátkoli vtom dni chrámeček,
Porciunkula zvaný, vtom úmyslu navštíví.
A Pán Ježíš sv. Františkovi vyhověl. Stalo
pak se to následovně. Jedné noci bděl
František jak obyčejně na modlitbách
a zbožném rozjímání ve své celi; asi
o půlnoci přiběhli k němu někteří bratři
a vyprávěli, že kostelíček porciunkula
září jakoby ve světle slunečním a že
slyšeti jest tam nebeský zpěv andělských
kůrů, kteří obklopují samého Spasitele
aj eho panenskou Matku.IspěchalFrantišek
do kostelíčka a hle, nalezl vše tak, jak
bratři byli pravili. Padna na tvář svou,
klaněl se Velebnosti Boží a modlil se
v prachu pokory. Tu uslyšel hlas po
roučející mu, aby si vyprosil nějakou
milost, která by ku spáse a požehnání
lidstva sloužila. A František, jehož nej
větší pozemské přání bylo všecky lidi
obštastniti a ku Kristu Pánu přivésti,
prosil za odpuštění všech časných trestů
pro všecky, kteří v pravé kajícnosti toto
posvátné místo navštíví. Přání jeho bylo
vyhověno a František napomenut, aby
papeži o tom zprávu učinil, a všickni
věřící o milosti té poučeni byli. Tehdejší
papež l-lonorius ITI-.přesvědčil se přímým
šetřením ()pravdivosti slov Františkových

ok co rok oživují odpoledne ? & dal potvrditi vše a celému křesťanstvu
novou milost tuto od Františka vypro
šenou s radostí oznámiti. Zprvu museli
věřící, chtějíce dojíti těchto plnomocných
odpustků putovati do kostela Porciunkule
u'Assisi. Později však církev svatá,
dobrá a pečlivá matka věřících, rozšířila
plnomocně odpustky tyto na všecky
kostely řádu sv. Františka po celém světě
na den 2. srpna a sice od prvních nešpor
dne 1. srpna až do západu slunce dne
2. srpna tak, aby všem věřícím přístup
ke studnici takových hojných milostí
ulehčen byl. A až po doby naše spěchá
věřící lid v těch dnech do chrámu řádu
svatého Františka (františkáni, minoriti
& kapucíni), aby došel velikých těchto
milostí pro spásu duší. Jest to v pravdě
den okání, nebot nelze plnomocných
odpustků dojíti bez odpuštění hříchů
a věčných trestů, které se toliko ve
svátosti pokání odpouštějí. Proto třeba
jest vykonati sv. zpověď a přijmouti
nejsv. Svátost oltářní vpobožně a hodně,
aby duše naše připravena byla pro milost
odpuštění všech časných trestů. Proto
zajisté vyslyšel Kristus Pán Františkovu
modlitbu a splnil jeho přání, aby povzbudil
nás ku pokání, jehož nám tolik jest třeba.
Vždyťjsme nemocní, malomocni na duši
a uzdravení hledati lze jen v pokání;
Naaman ne'vyšší vůdce vojska syrského,
m1 udatný,bohatýa vážený,
byl malomocný; malomocenství bylo
nemocí zlou, horší ještě, nežli u nás
jsou neštovice. Na radu své israelské
služky odebral se Naaman ku proroku
Eliseovi, vzav s sebou mnoho vzácných
darů. Když přijede k prorokovi, vzkáže
mu tento po svém sluhovi, aby se umyl
sedmkráte v řece Jordáně, že bude číst!
/e k němu Flisej sám nepřišel, nýbiž
jen po služebníkovi vzkázal co dělali
má, rozmrzel se Naaman a řekl: »Proč
bych se měl právě jen v .lordáně umýti.
Nejsou-liž naše syrské řeky lepší ? Konečně
se přece ktomu odhodlal a umyv se
V'Jordáně sedmkráte, byl uzdraven. Naše
malomocenství, hřích, daleko jest horší
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a nebezpečnější nežli bylo malomocenství
Naamanovo; vždyťjest to nemoc duševní.
A tu sám Bůh nám podává prostředek
a lék k uzdravení, také koupel, ale ne
v řece Jordáně, nýbrž v krvi Kristově
:i v slzách Svých upřímně kajících, t.j.
pravé pokání v němž skrze zásluhy smrti
Spasitele našeho a jeho pro nás vylitou
přesvatou krev od hříchů sproštěni býti
můžeme. A k pokání volá nás Syn Boží
a Pán náš, řka: »Nebudetc-li pokánl'
činiti, všichni v hříších svých zahynetej
(Luk. 13, 3).

K pokání vybízí nás církev svatá
a to přečasto, k pokání nás pobízí vlastní
svědomí, k pokání nás pobádaji kříže
a strasti, kterými Bůh nás navštěvuje,
k pokání nás vybízí vzpomínka na smrt,
na souda celou věčnost, na nebe i peklo!
O poslechněme přece, & umyjme se,
očišfme se, čiňme pokání bez odkladu,
neboť nevíme, zda-li nám později času
zbude. Nesvádějme samy sebe, vždyť
přece hříšníci jsme všici, když ne velcí,

.ínalí přece. Pravítdobře sv. Jan: »Díme-li,
ze hříchu nemáme sami___sesva______“__d1_me
f'TTě'lTi'v nas pravdy. a (1 Jan 1,8). Ne
k'l'mrejníěĚe—jákóíy" hřích nebyl tak
velkým zlem; hřích jest zlem největším;
na kříži svatém jest napsáno, že ne
konečnou urážkou Boha jest hřích, že
jest nejvýš ohavný a trestuhodný, a když
nejsvětější Ježíš za cizí hříchy tolik trpěl,
což teprve čekánás za hříchy naše vlastní?
A když dnes Pán Ježíš ve své převeliké
lásce nám podává mimo odpuštění hříchů
a věčných trestů, také ještě milost od—
puštění trestů časných — a tak úplně
nás s Bohem smiřuje, a nám nebe za
l_u—zpečuje,nechopíme se této vzácné
příležitosti a nebudeme pravé pokání
činiti? Kdo sebe miluje učiní zajisté jak
mu svědomí káže a k čemu jej Bůh
volá. Avšak pravé, bohumilé a pro nás
užitečně pokání vyžaduje, abychom měli
probuzengjyědonlí, bez tohoto není
po ání možné. TTě'knýpříklad máme na
králi Davidmi. Byl to muž hrdý, ve
službě Boží horlivý, jak o něm Písmo
'dí, že byl muž podle srdce Božího.
XAhle, přece ve slabé chvíli, když nedal
na oči a žádosti .téla svého pozor, do
pustil se těžkého hříchu cizoložství a
nášledkem tohoto i vraždy. Nelitoval
však hned hříchu toho, nebot hřích jej

zatvrdil & zaslepil. Avšak Bůh nechtěl.
aby David, jinak to muž výborný, bez
pokání zemřel. Proto poslal k němu
proroka Nathana, aby svědomím jeho
otřásl. A Nathan volil k tomu cili krásné
a dojemné vypravování &řekl: V jednom
místě žili dva muži, boháč jeden a druhý
chud'as; boháč měl četná stáda, chud'as
toliko, jedinou ovečku; tu přišli přátelé
boháčovi jej navštívit. Aby je pohostil,
šel k chuďasovi, ukradl mu jedinou
ovečku, zabil, přistrojil ji a tak častoval
přátele své. Sotva David uslyšel slova
tat,o zvolal ve spravedlivém hněvu:
»Člověk ten jest hoden smrti; ať mu to
čtvernásobně nahradí. < Tu odpověděl
prorok, řka: »Člověk ten jsi ty, 0 králi,
nebot jsi vzal Uiiášovi manželku a jej
samého velel jsi zavraždith Slova tato
zatřásla svědomím krále Davida a pro
budila je; privě'dlajej k poznání velikostí,
ohavnosti & trestuhodnosti hříchu spá
chaného. Od doby té začal David pokání
činiti; litoval &uznával hřích svůj; skládal
kající písně., žalmy, kteiými hřích svůj
oplakával. Boha za odpuštění &smilování
prosil. /almů těch kajících jest sedíneí-,o
z nichžto dva zpívají se při pohřbech
dospělých křesťanů; jest to žalm:
»Z hlubokosti volám k Tobě,
a »Smiluj se nade mnou, Božehpodle
velikého milosrdenství svehow Zalmy
těmi za duši zemřelého se modlíme, aby
jí Bůh byl milostiv, jako se jimi hříšný
David za sebe modlil. Kdyby nebyl Bůh
proroka k Davidovi poslal, nebylo by se
svědomí jeho probudilo, nebyl by poznal
hřích svůj a nebyl by činil pokání. l'roto
je k pokání potřebí probuzeného svědomí,
jinak nelze pokání činiti. Vidíme to skoro
den co den, kolik je velikých hříšníků.
kteří veřejně Boha urážejí všelijakými
nepravos'tmi, hřích takřka jako vodu pijí.
ale nečiní pokání, k zpovědi nejdou.
nelepší se ba ještě se namnoze hříchy
svými vychloubají. A co příčinou tohoto
smutného slaiu? Své—domíjejiih spí;
unílčeno utlumeno,uspánojest; jesi po;
kažené a jako poka/ené hodim dobře
nejdou a neukazují, a nebijí anebo docela
stojí, tak [ ospalé a umlčene svědomí hříš
níka k pokání nevolá; ono jestjako ten
němý pes, kterýneštěká. když zloděj se blíží.

A co jest to svědomí? Svědomí jest
vědomí naše, vědomí našeho stavu, našeho

13“

o Panex
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jednání,' jest to hlas Boží v nás, hlas,
kterým Bůh mluví k nám. Dal nám je
Bůh, aby nás k dobrému povzbuzovalo,
před zlem varovalo a odstrašovalo; dal
nám je, aby nás při skutku dobrém
chválilo a blažilo ale, zlé-li jsme učinili,
znepokojovalo, výčitky činilo, pronásle
dovalo, bázní Spasitelovou naplňovalo
a tak ku pokání a polepšení se obi-a—
covalo, a neustávalo, až je vykonáme.
Není-li svědomí uspané, není—lipokažené,
mluví jim Bůh k nám a to ku prospěchu
našemu, nebot nechce smrt hříšníka, ale
aby se obrátil a živ byl. Proto jest svědomí
velikým darem Božím a jest velikým
naším dobrem. Ale právě proto nasazuje
ďábel všecky páky, aby svědomí naše
uspal, utlumil, uchlácholil, jen aby mlčelo,
k dobrému nepovzbuzovalo a ve zlém
nekáralo.

A jak se uspává a umlčuje svědomí
v nás? Chce-li ještě nepokažený křesťan
dobré činiti, ponouká ho ďábel, aby tak
nečinil, že má k tomu ještě času dost
anebo že není nyní vhodná doba, anebo,
že by se mu lidé smáli atd., atd. Chce-li
dáti almužnu, vnuká mu, aby nedával,
aby šetřil, pamatoval na budoucnost, že
neví, nebude-li toho potřebovati a že ten
chud'as je nehodny'. Uposlechne-li jednou,
dvakrát, třikrát, stává se lakomcem a to
již má svědomí utlumené, umlčené, a čím
dál tím hůře, svědomí spí, nevyčitá mu
potom ani největší zatvrzelost a ne
milosrdnost. Jak jinak jednalo svědomí
sv. Františka, když ještě byl ve světě
ajednou nedal žebrákovi almužny. Ihned
ho vyburcovalo, pokáralo a to tak dů
kladně, že František všecko opustil a
stal se sám skoro žebrákem pro Krista.
Ale ďábel také ponouká k hříchu, a na—
strojuje příležitost k hřešení. Svědomí
se ozývá, ale ďábel říká: »Pro jednou
nebude tak zlé, vždyť i spravedlivý častěji
klesne; Bůhje milosrdný, zásluhy Kristovy
jsou nekonečné, pro ně odpustí Bůh
kajícím; a kdo ví konečně, je-li nebe
a peklo.< A tak dovede ďábel hezky
mluviti uvnitř duše naší a běda, jest-li
člověk—hned se nevzchopí a ho nezažene,
upadne v jeho tenata a svědomí se umlčí.

ábel, aby zaslepil a umlčel svědomí„
svádí nás k marnosti a nestřídmosti,
k prostopášnosti a marnotratnosti, neboť,
brodí—lise člověk v těchto věcech, uspává

svědomí své brzy; ponouká člověka, aby
nekonal povinností svých vůči Bohu,
modlitbu, mši sv., kázání, nepřijímal
sv.'svátosti, nezachovával půst, neobcoval
shodnými, zbožnými lidmi, nečetl ná.
božné knihy a tak člověka zbavuje Opery,
poučení a posily, a člověk jsa sám sobě
zůstaven, lehce upadá v osidla d'áblova
a svědomí jeho brzy se upokojuje. Běda
člověku takovému, je vtom hůře, než-li
nemocný na smrt. Neboť tento zmírá
smrtí těla ale onen zmírá smrtí duše
i když podle těla zdráv a silen jest.
Upadá ubožák vždy hlouběji a hlouběji
ve hřích, hřích se mu stává druhou
přirozeností, a nemá už ani síly ani chuti
se z něho vzmužiti. Největší neštěstí
člověkajest tedy uspané, umlčené svědomí,
neboť vede ke zkáze.

A což tedy nelze svědomí takto
pokažené napraviti, uspané probuditi?
Samo sebou se neprobudí, nenapraví;
popud musí býti dán zvenčí tak jako
u Davida krále. Jediná milost Boží může
zde člověka zachrániti, jako zachránila
Davida hřešícího. Proto nezbývá, než—li
Boha za milost tuto prositi. Avšak bude
hříšník sám v hříších zatvrzelý, po.
nořený, uspaný, Boha za milost tuto
prosití? Nikoli! K tomu nemá síly. Proto
modleme se všickni za sebe vespolek,
aby Bůh tolik milostí jednomu každému
dal, kolik jí potřebuje, aby svědomí se
ku pokání probudilo. Utíkejme se proto
k nejsv. Srdci Páně a přečístému Srdci
bl. Panny Marie, nebot Srdce Páně rádo
se otvírá hříšníkům kajícím za útočiště
a Srdce Panny Marie, jest láskyplné
srdce mateřské, které zajisté ubohé
hříšníky jako nezdárné syny a dcery své
přece miluje a o spasení jejich pečuje.
Modleme se za ně růženec, aby Panna
Maria, jakožto »útočištč hříšníků: u Pána
Ježíše vyprosila jim milost probuzení
svědomí &uzdravení. Pozorujeme—li sami,
že nemáme svědomí v pořádku, modleme
se tím úpěnlivěji, aby i nás Pán Bůh
navštívil, naším svědomím zatřásl, je
zase na pravou cestu uvedl, abychom
pokání včas činiti mohli. Blaze ještě
jest hříšníkovi, který alespoň nějaký
dobrý skutek činí, buď dává rád almužnu
chudým, neboť to staré: »Pán Bůh zaplaťf
z úst chudiny, mu vyprosí milost obrácení,
jakjiž v Písmě psáno stojí, že almužna
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>přikryvá množství hříchů < Dobře mu,
jest-lí od mládí podržel obyčej modliti
se alespoň k Matce Páně, nebot ne
zavrhne dobrá matička Marie takové
dítě & neustane prositi u trůnu Božího,
až se ho milost Boží dotkne & jej obrátí.
Máme dosli příkladů, že hříšníci, kteří
od mlada Matku Páně ctili i v hříšném
stavu obyčej ten zachovávali &od Rodičky
Boží za to odměněni byli. Vyprosila jim
milost, aby svědomí jejich vyburcová—no
bylo a oni nahlédli, v jak bídném se
nalezají stavu. Mnohdy to bývá těžká
nemoc, která na hříšníka přikvačí, avmu

smrt některého člena rodiny neb milého
přítele, mnohdy zase nějaké neštěstí,
ztráta, utrpení a podobné, nebo nějaké
nebezpečí velké, ze kterého jen pomocí
Boží zázračně vyváznou. To vše otřese
člověkem a upomene zase na Boha a
potom svědomí nedá už pokoje, až hříšník
s Bohem pořádek udělá.

Církev sv. také přispívá nám ku
pokání a. to udělováním veliké milosti

plnomocných odpustků. Chcet zajisté
horlivost naši v pokání povzbuditi &také
odmě'niti; chce, abychom hodně přijali
sv. svátosti pokání a Oltářní, horlivě
se pomodlili, v dobrém úmyslu _posilnili
a tak i odpuštěním časných trestů úplného
klidu v duši nabyli. Jest to zajisté veliké
dobřó'diní, velká láska, a veliká péče,
kterou jeví zde církev o naší spásu i o náš
vnitřní pokoj, který jest základem štěstí
a spokojenosti naší. Užijme proto při
ležitosti dnešní o slavnosti porciunkule,
příležitosti tak vzácné & drahocenné,
vyzpovídejme se kajícně, přijměme ve- ,
lebnou svátost zbožně, vykonejme přede
psané modlitby za církev sv., na úmysl
sv. Otce & navštivme při tom některý
kostel řádu sv. Františka, a Bůh udělí
nám odpuštění netoliko hříchů a věčných
trestů, nýbrž i časných. Tak budeme
smíření s Otcem nebeským, budeme zase
jeho dětmi, z milostí jeho a pomocí
odoláme zlému & s pokojným svědomím
šťastně žíti budeme dokud Pán nám
dopřejě!

WWW

SVÉ MATCEÍ

_, DYŽ VEČER vzromíNxou JDU v DĚTSTVf ZPÁTKY.
' TU OBRAZ ZA'ŘivÝ ZŘÍM, MILÝ, SLADKÝ,

MÉ DRAHÉ, DOBRÉ, MILOVANÉ MATKY.

ZDE TIŠE v KOLÉBCE sr Hoví DÍTĚ
A MATKA usmívá JE v ZLATÉ szĚ.
TEN OBRAZ VYNOŘÍ sr: v mysu HBITĚ.

A BOTVA USPALA JE, K PRÁCI BPĚJE,
RET JEJÍ MODLITBOUse vnoucí CHVĚJE,
v NÍŽ ZDRAVÍ OD BOHA PRO DÍTĚ PŘEJE.

A NEJEN v KOLÉBCE JE DÍTKU MATKOU,
JE všuns PRovÁzí TOU CESTOU VRATKOU
A STÁLE RozvíRA mu NÁRUč SLADKOU.

A PROTO VZPOMÍNKOU m DĚTSTVÍ BLAHOU

A MATRA ÚTĚCHOU TAK NĚŽNOU, PRAVOU,
KDYŽ SKRÝTI SMÍM se v NARUč JEJÍ DBAIIOU.W
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Ignát Zhdnél :

O vděčnosti.
(Rozjímáni na třináctou neděli po svatém Duchu-)

uský spisovatel Turgeněv byl
i:.. ! , velmi měkkého srdce. Měl

dar, že dovedl použíti každé
všední zkušenosti, každého
praobyčejneho příběhu a odíti
jej ve zlato básně a nadšení.

Jednou 'napsal ve svých spisech násle
dující zajímavý příklad: Pán Bůh pozval
kdysi do ráje všechny ctnosti ke slavnosti.
Přišly všechny a byly plny radosti; do
stavily se ctnosti božské, ctnosti hlavní,
ctnosti mravné, ctnosti velké i malé,
ctnosti přísné i mírně, všechny bez
výjimky došly plny nadšení a radovaly
se, že se mohou objevili před trůnem
všemohoucí, věčné, neskonale Dobroty
aLáSky. Všechny bylyoblečeny veskvostné,
bělounké, žádnou poskvrnou nepotřístěné
šaty, vždyť zde nedoslihla jich bledá
závist a jejich největší nepřítelkyně,
ješitnost, nemohla jim u přítomnosti Boží
nijak úklady strojiti.

Všechny ctnosti znaly se vespolek;
zanotily velebné chvalozpěvy a točily se
v lepem kruhu ke cti & chvále sveho
nebeského llostitele. Ale dvě vznešené,
soudě dle zevnějšku převzácné dámy. se
neznaly, cize se na sebe dívaly. Milý
Pán Bůh jaksi byl zaražen a divil se,
že Se neznají a proto představil je ve
spolek: dobročinnost byla ta první a ——
vděčnost, ta druhá z nich ——a obě tyto
výtečné ctnosti slavně prohlásily, že se
zde v nebi, před trůnem Božím ponejprv
setkaly vespolek & poznaly.

Událost tato je básnické vylíčení
příběhu, který se nám předčítá v evangeliu
na třináctou neděli po svatém Duchu.
Ježíš Kristus ubíral se středem Samaří
a Galileje; když veházel do jednoho
městečka, potkalo se s ním deset ma
lomocných a od zdaleka volali: »Ježíši,
smiluj se nad námiix Uzřev je, řekl
jim: »Jděte &ukažte se kněžímlc l stalo
se, když šli, očištěni jsou. Jeden pak
z nich, Samaritán, když uzřel, že jest
očištěn, přišel k Ježíšovi, padl před ním
na tvář a díky činil. Ježíš pak řekl:
»Zdaliž jich není deset očištěno? & kdež
jejich devět?c Protože je vděčnbst ctností

..
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tolik vzácnou, mnohým z nás úplnéS
nezmámou, chceme o ní něco uvažovati
a poučiti se. bychom nevděčnosti se va—
rovali & vděčnost skutky svými doka
zovali. Poznáme-li důvody, proč máme
býti vděčni, snad si pak zamilujeme
vděčnost a uznáme, že je potřebná
i nutná k životu věčnému.

[. Bůh je nejvýš dobrotivý.
Bůh je nejvýš dobrotivý, jest pln

lásky ke svým tvorům, všechno dobré
máme od něho. Kdo si aSpoň poněkud
uvědomí, čím je Bohu povinen, že vše.
od Boha má, je nucen volati se zbožným
Davidem: »O milosrdenstvích Hospodi—
nových na věky zpívati budu.c (Zahn
88, 1.) Kdo nebyl by dojat, uvažuje, že
Bůh jest náš první a největší dobrodinec,
že jeho láska k nám nemá konce, at
pohlédneme, kam chceme, všudy vidíme
důkazy jeho božské, neumdlevajíeí,
neskonale dobrotivosti a lásky. Není
věru potřebí žádného dlouhého uvažování
a pátrání, chceme-li si uvědomiti: Bůh
je nejvýš dobrotivý! Každý tvor, každý
okamžik života, vše, nač pohlédneme,
volá k nám: »Oči všech v tebe doufají,
ó Hospodine, ty otvíráš ruku svou a
naplňuješkaždehoživočichapožehnáním.<<

Vše je odkázáno na dobrotivost Boží,
i onen tvor, který žije jen několik
okamžiků, i kdyby byl odkázán jen na
jedinou kapku rosy; každý tvor má své
potřeby a je závislý od neskonale lásky
Boží. A což teprve ten nejdokonalejší
tvor zemský, člověk? Ve všech pří
padnostech svého života jest odkázán na
nesmírnou lásku, na nesmírné milo
srdenstyí , na nekonečně velkou dobrotivost
Boží. (Jím více se liší člověk od nero
zumných tvorů, čím více cítí a nabývá
přesvědčení,žeje miláčkem Božím, kterého
Bůh vyzdobil a vyznamenal nade všechny
ostatní tvory, tím více má různých potřeb,
které mu může vyplnili jediný Bůh. Po
žehnání Boží dává zemi úrodu, slunce,
světlo, vzrůst, déšť, jsou dary Boží, které
dávají všemu tvorstvu potřebnou výživu.
Kdo může půdě zemské poručiti: zrod

,. A;,
„lig
na,
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byliny, dej vzrůst ovoci? Kdyby všechny !
mocnosli zemské člověka poslouchaly,
kdyby si podmanil všechny zákony vše—
homíra, země se svymi silami jej ne
poslouchá. .IedinyBůh dává vzrůst všemu.

Vše jest v rukou všemocného Boha,
od jeho dobrotivosti vše je závislo, dal
původ všemu, vše dále udržuje, všichni
obyvatelé všehomíra, at živí, at neživí,
vše ve velkém i v malém, vše jest od
kázáno na všemocnou ruku Hospodinova.
Předpisuje dráhy zemi, hvězdám, slunci,
měsíci; působí největší zázraky, jichž si
proto, že je vidíme každoročně a každo
denně ani hrubě nevšímáme, ale i každy
vrabec, každy vlas lidské hlavy — všc
spočítal Bůh, vše dilem rukou jeho, vše
předmětem jeho dobrotivosti. »Každy dar
dokonaly s hůryjesh (Ep. sv. Jak. 1, 17).
Casto byvá nám úzko vsrdci, pozorujeme-li
svůj života vidíme-li, že není vše uspo—
řádáno dle zákona Božího; dívá-li se
rolník na svá pole, kteráž s veškerou
potřebnou pílí obdělal a od nichž doufá
obdržeti další výživu, často neví, zda práce
jeho bude odměněna? Kdo nevěří v Boha,
odkazuje na přírodu a říká: však příroda
si pomůže, kdo pochybovačje, zapomíná
na všemocného Otce, ale zbožny se těší:
Bůh může vše obrátili v dobré a z toho,
čo zdá se nám byti bezúčelné a ne
prospěšné, může vykvésti nejúrodnější :
strom, který dá nám, oč jsme prosili, I
oč jsme se s'bolestí strachovali.

Casto měl sice snad Bůh příčinu
odkládati svou dobrotu & vyčkávati, zda !
jsme jí hodni, snad zkoušel nás, ale
»milosrdenství nemá konce,“ smiloval
se, bud'lež mu za to vzdány tisiceré díky
Nikdy, at přijde na nás co chce, neza—
pomínejme na dárce všeho dobra, na
našeho milého Pána Boha, po dlouho
trvající zkoužce pak volejme k němu
s prorokem lsaiášem: »Aj, tentot' je Bůh
náš, očekávali jsme ho a vysvobodil nás,
on je Hospodina (25, 9).

Bůh je k nám lidem nejvýš dobrotivý,
od něho máme vše, co svym nazýváme,
máme tedy nekonečně mnoho důvodů,
abychom ukazovali a dokazovali Jemu
vděčnost svou slovy i skutky.. Každý
člověk má mnoho příčin, by »zpíval
o milosrdenstvích Božích na věky.a Ano,
náš Bůh nejvýš dobrotivý jest, vše dobré
máme od něho!

ll Buďme vděčni. .

Vzorem vděčnosti budiž nám Sa
maritán, o němž čteme v evangeliu
třinácté neděle po svatém Duchu. V těch
málo slovech, v nichž je řeč o tomto

' muži, máme znázorněno, co žádá a v čem
spočivá__,pravá vděčnost Předně uznal,
že je očištěn, za druhé: velebil Boha
hlasem“ velikým a za třetí: běžel ke
svému dobrodinci, padl na tvář svou
u jeho nohou, díky ěině. Imy máme
každé"dobr0di_ní uznali, uvážiti a po
děkóváti.

a) Uznej dobrodiní. Samaritán
přišelse svymi soudruhy ke Kristu
a když dle rozkazu Ježíšova šli všichni
ke kněžím. poznal, že jest očištěn od
své ohavné nemoce, od malomocenství.
Velkou radostí bylo naplněno jeho srdce,
přesvědčil se, že pověst ho nesklamala.
Dávno již slýchal o dobrotě, laskavosli,
všemohoucnosti Ježíšově, & nyní se sám
na sobě přesvědčil, že je pravda, že
Ježíš je divotvůrce. Cítil v sobě novou
sílu, zdálo se mu, jakoby nyní mohl
počiti nový život; prohlédal-li dříve na
své tělo, viděl je znetvořeno ošklivymi
boulemi,„cílil, že má otrávenou krev,
nyní však byl přesvědčen, že úplně
ozdravěl. Dřive bál se podívati se na
sebe a nyní bylo proniknuto celé srdce
jeho velikou radostí; dříve byl obrazem
smrti a hrobu, nyní však cítí v sobě
znovu probuzeny život. Dříve bál se
sejiti s někým, nyní však může Opět byti
užitečným členem lidské společnosti. Snad
sám spočátku pochyboval, je-li jeho
uzdravení úplné, zda se mu brzy zase
nenavrátí, ale přesvědčil se, že je docela
zdráv.

Mileiád uznal všemohoucnost Boží
a povinnost, že se musí ukázati vděčným.
Nezahanbuje-li tento Samaritán mnohého
nevděčníka? Ve starém pohanském Rímě
žil senátor (vysoky úředník). který měl
tolik dluhů, že upadl v úplnou mizinu
a přišel skoro na žebrotu. Tehdejší císař,
Oktavianus Augustus se to dozvěděl,
uslrnul se a ač bylo potřebí velikých
obnosů peněz, aby věřitelé mohli byli
uspokojení, nařídil, by se vše urovnalo
penězi z císařské pokladny. Senátor byl
mezitím uvržen“ do vězení. Když však
císař sám vzal tuto smutnou záležitost
do ruky a vše zaplatil, byl dlužník vy
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veden ze žaláře. Jak pak se poděkoval
svému velikému dobrodinci, který přinesl
pro něj tolik obětí? Napsal psaní a poslal
je císaři, ktery' úplně překvapen prohlížel
dopis, neboť očekával, že přijde osobně
dik vzdáti, ale nepřišel, nybržjen písemně
to'učinil. Císař otvírá dopis a pln podivu
vidí a čte jen dvě slova, která tam byla
napsána: »Mněnic?: Senátor chtěl říci:
Zaplatil's, císaři, sice všechny mé dluhy,
jsem zbaven těch 'trapičů-věřitelů, ale
mně nic nedaruješ? 0, nevděčnika! Nebyl
spokojen, že císař ho vyrval z vězení
a daroval mu svobodu, chtěl ještě více.
Podobně jednají mnozí nevděční křesťané,
Bůh dokazuje jim svou lásku, prokazuje
jim velká, nesčíslná dobrodiní, ale nikdy
nemají dosti, vždy touží po více.

b) Veleb Boha. Ukazuj slovy
vděčnost; nestačí tedy jenom uznati, že
jsme obdrželi dobrodiní, ale nutno za to
velebiti Boha a jemu dík vzdávati. Či
nežádáme my lidé, aby. když jsme ně
komu pomohli, nás za to pochválil, častěji
se zmínil &jinym vyprávěl, jaká dobrodiní
jsme mu prokázali? Či najdeme někoho,
kdo by nekladl tohoto požadavku? Uzná—
vá-li tedy náš rozum, že je slušno chváliti
dobrodince, nutno též by'ti přesvědčena,
že potřebí chvály vzdávati a velebiti
Boha, našeho největšího dobrodince.

Proto byly již ve starém zákoně
známy oběti díkučinění, jež byly Bohu
přinášeny na poděkování za obdržená
dobrodiní. Bohu, jako jedinému prameni
všech našich dobrodiní přísluší sláva
a velebnost: volejme s Davidem: »Nikoliv
nám o Pane, ale Tobě a Tvému jménu
přísluší sláva.: Malomocny' Samaritán
uviděv a přesvědčiv se, že byl očištěn,
velebil Boha; podobně čiňme i my,
vzdávejme Bohu chválu, velebme jeho
svaté jméno!

a) Dokazujme vděčnost skutky.
Samaritán byv očištěn, přišel ke Kristu,
padl na svá kolena a díky činil. Jaká
příkladná vděčnost! Hned jak zpozoroval,
že úplně ozdravěl, vstal a šel se po
děkovat. Neodkládal cesty, nerozvažoval
dlouho, má-li jíti či ne, ale okamžitě
učinil, k čemu se cítil zavázanym.
Vděčnost je bohužel velmi řídkou a
vzácnou ctností.

K moudrému Simonidesu přišli ně
kdy přátelé a známí a žádali o pomoc.
(lasto mnohy' z nich chvástal se svou
vděčností a nebyv ani vyzván, sliboval
hory doly svému dobrodinci. Do smrti
nezapomenu, stále budu míti na paměti,
tak a podobně zněla ujišťování vděčnosti.
Takovy'm vychloubačům odpovídal Simo
nides takto: Mám ve své světnici dvě
skřínky, v jedné je všechen můj majetek
uschován, v druhé je zamknuta vděčnost
těch, kterým jsem něco dobrého vykonal.
Když něco potřebuji a náhodou se zmy'lím
&otevru druhou skříňku, tu ji však vždy
najdu prázdnou.

Velká a mnohá jsou dobrodiní, která
nám prokazuje nejvy'š dobrotivý Bůh!
Často jsme pochybili, ale Bůh dal nám
milost. že jsme uznali své poklesky a
použili prostředků, jež nám udělil ve
svaty'ch svátostech. Božsky Spasitel
uzdravil deset malomocnych a očekával,
že se přijdou poděkovat za uzdravení
svého těla; jaky dík očekává Ježíš od
nás, když duši naši očistil a obdařil ji
tolika milostmil Jsme zajisté z celého
srdce přesvědčeni, žeje Bůh naším prvním
a největším dobrodincem; je tedy také
naší svatou povinností, by byl celý náš
život ustavičnym díkučiněnim za vše, co
nám proukázal a ustavičnou prosbou.
by nás i na dále chránil svou všemocnou
rukou. Modlíváme-li se často za den:
Chléb náš vezdejší dej nám dnes, modlemc
se též rovněž zbožně a rovněž často:
Děkuji Tobě, ó Bože, neopouštěj nás,
stůj svou pomoci při nás! Když pak
Hospodin přikryje nás pláštěm svého
nevystihlého milosrdenství a dští na nás
svou lásku, dékujme mu tedy za vše
a tyto díky dokazujme životem, vpravdě
křesťanským, vždyť »ne ten vejde do
království nebeského, kdo říká Pane.
Pane, ale ten vejde do říše nebeské, kdo
plní vůli Otce mého nebeského.:

Svatý Vincenc z Pauly říkával: »Nic
neotevře nám snáze srdce Páně, jako
vděčnost.< Vděčnost otvírá nám tedy
největší poklady milostí Božích, staví nám
stupně ke trůnu Božímu a dovede nás
ku převeliké odměně, která jest uchy
stána těm, kteří se bojí Boha.
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Boh. Handl .

Stětí sv. Jana Křtitele.
(K 29. srpnu.)

íikev svatá slavíc památku
' svatých a světíc Božích, usta

novuje k tomu den smrti
„:> , \. jejich nebotnedcn narození
—nybržsmrtjestiozhodeícnnokam/ikem
pro věčnou spásu či záhubu Člověk při
chází na svět obtížený hříchem prvotným
a teprve v životě svém má ukázati svatost,
má ukázati lásku a poslušnost k Bohu
a jeho sv. příkázáním a blažená smrt
v milosti Boží jest teprve branou, kteíou
se vchází do nebe a křesťan připočten
bývá ke sborům svatých & vyvolených
Božích. Jedině u dvou osob činí církev
výjimku, slavíc jak den narození tak
den smrtijejich, jakožto milou a svatou
památku a osoby tyto jsou: Blahoslavená
Marie Panna a sv. Jan Křtitel. Proč slaví
církev narození bl. Panny Marie, ví zajisté
každý z nás; vždyt bylo narození její
neposkvrněné, bez hříchu prvotného přišla
Marie Panna na tento svět, ani okamžik
nebyla poddaná ďáblu, nebot početí její
bylo neposkvrněné. Proto její svaté na
rození bylo počátkem svatého života.
jenž končil blaženou svatou smrtí, kterou
církev oslavuje svátkem nanebevzetí bla
hoslavené Panny Marie. U svatého Jana
Křtitele vidíme něco podobného. Tento
veliký světec a Kristem Pánem samým
chválený prorok, byl již před narozením
svým zasvěcen milostí Ducha sv. i jeho
narození bylo podivuhodné, nebot zázrak
stal se s otcem jeho, který pozbyv řeči,
při narození syna ji zase nabyl. Ještě
než se narodil, byl od Boha posvěcen
za proroka a za předchůdce Spasitele,
abyjeho příští lidem zvěstoval a je tak
na něho bezprostředně připravil. Důkazy
toho máme ve sv. evangelium. Sv. Lukáš
vypravuje nám, kterak se anděl ukázal
v chrámě Zachariášoví, muži Alžběty,
když měl dle pořádku přinášeli obět
Bohu a zvěstoval mu jménem Božím,
že dostane syna, a_něhož on i mnozí se
radovati budou. Ze bude veliký před
Pánem, přísný v životě, neboť vína a
opojného nápoje píti nebude, a že naplněn

Zlý nemiluje toho, kterýžto tresce, aniž
jde k moudrým. (Přísl Sal.15,12.)

bude Duchem sv. ještě v životě matky
sxe. Že mnohe ze synů israelskýth obrátí
ku Pánu Bohu jejich a v moci velikého
proroka Eliáše že bude připravovali cestu
i srdce lidská Pánu. A když naplnil se
čas a Alžběta porodila syna a dáno mu
bylo jméno Jan, jakož byl anděl Zachari
ášovi přikázal. tu zase rozvázal se jazyk
jeho a on v prorockem nadšení nad
dítětem svým krásný zpěv zanotil, v němž
velebil Pána za milosrdenství jeho, že
má brzy přijíti Spasitel, a o svém synu
pravil: »A ty dítě, prorokem nejvyššího
sloutí budeš; nebo půjdeš před tváři Páně
připravovat cest jeho, aby dáno bylo
umění spasitelné lidu jeho na odpuštění
hříchů jejich.: (Lukáš ]

Tak byl určen Jan' za posledního
ale největšího proroka, za předchůdce
Páně a sám Spasitel dává mu krásne
vysvědčení. řka: »Nenarodil se ze ženy
větší nežli Jan Křtiteh A sám „nazývá
Jana brzy »andělema, řka: »Tentot jest
(Jan) zajisté, o němž psáno jest: aj, já
posílám anděla svého před tváří tvou,
kterýžto připraví cestu tvou před tebou.<
(Mat. 11, 10). Brzy největším prorokem,
nebot děl: »Nebo pravím vám, není
žádného většího proroka mezi syny
lidskými nad Jana Křtitele.“ (Luk. 7, 28).
Jak slavný, jak svatý to byl tedy muž,
ten Jan, když sám Spasitel byl jeho
chvalořečníkem. A život jeho to také
dokazoval. Již v mládí oblíbil si samotu,
pouště, do níž rád se uchyloval, aby se
vzdálil víru světa a připravoval na své
důležité poslání. A když dosáhl 30 let,
což bylo tehdy podmínkou, aby kdo
veřejně jako učitel vystoupiti mohl,
opustil otce i matku i rodný dům a
odebral se do krajiny jordánské, kázat
lidu pokání. Slovy nehledanými. ale
důraznými mluvil k lidu, jenž se odevšad
k němu hrnul, mluvil jako posel nej
vyššího z moci Boží o hříších a o trestu
Božím, nehleděl na stav, nýbrž všecky
stejnou měrou vybízel k pokání. Ty pak,
kteři dojati jsouce v duši slovy jeho,
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se obrátiti a polepšiti hodlali a své hříchy
vyznávali, křtil vodou jordánskou na
znamení jejich vnitřního obrození, hlásaje
při tom křest jiný pravý, jenž očišťuje
duši od hříchů a smiřuje s Bohem, křest,
který měl uděliti ten, jehož předchůdcem
byl, Ježíš Kristus, Spasitel světa. Pravilt
k lidu: »Jat' zajisté křtím vás vodou, ale
přijde silnější nežli jsem já, kterémuž
nejsem hoden rozvázati řeménku u obuvi

jeho, tent' \'iis křiti bude Duchem svatým
a ohněm (Luk. 3, 6), t. j. křest jeho bude
míli za účinek milost Ducha sv.

A v šestém měsíci sveho kazatelského
úřadu mělt' Jan milost, že mohl pokříti
i samého Ježíše, který p'řišed k němu,
pokřtěn si býti žádal. Duchem sv. v duši
osvícenjsa Jan. zpěčoval se a za nehodna
pokládal svého Pana a Spasitele křtíti,
jenž přišel, aby hříchyr světa sňal, ale

dle rozkazu Ježíše pokřtil jej, při čemž
Bůh sám veřejně před lidem dosvědčil
slovy: »Tentotjest můj milý syn, v němž
se mi dobře zalíbilm, že Ježíž synem
Božím jest. .. Tak býl křest Janův
příležitostí, při níž zjevil se Kristus Pan
lidu jako Boží sýn a předpověděný Messiaš.

Sám pak Jan vedl život přísný,
v pravdě svatý a bezúhonný; co jiným
kázal,_ na sobě ukazoval. Roucho jeho
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bylo prosté, zhotovené z velbloudi srsti,
pokrm jsa prostý, kobýlký & med lesní,
jako pokrm tamější chudiný, poušť byla
jeho domovem, a modlitba a kázání,
pokání jeho zaměstnáním. A hle, ani
tento tak slavný a svatý a od lidu vysoko
vážený muž (vždýt jej měli za Krista
samého) neušel zlobě lidské, ba zloba
ta přivedla jej nejen do žaláře,.nýbrž
i na smrt. Pro pravdu, kterou hájil,
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a čistotu manželství, kterou zastával, stal
se Jan Křtitel mučednikem. Stalo se pak
to takto: Král Herodes Antipas zapudil
svou řádnou manželku a pojal Herodiadu.
manželku svého- ještě žijícího bratra
Filipa, a to proti všem božským i lidským
zákonům. Nikdo netroufal si krále po
kárati, že tak veliké dává lidu pohoršení
a dopouští se veřejně těžkého hříchu.
Jen Jan Křtitel došel si k němu a přísně
zahřměl naň: »Není tobě dovoleno míti
manželku bratra tvého.: Herodes vážil
si Jana velice a dle rady jeho kolikráte
se řídil, také kolikráte snesl výčitky jeho,
kdykoli něčeho se dopustil. ! tentokráte
by byl zajisté Janovi otevřenost jeho ne
zazlíval, kdyby úskočná a rozmařilá
llerodiada jej k zlosti nepopuzovala.
Na její ustavičnou žádost svolil král
konečně, aby byl Jan jat a do žaláře
uvržen. Tím však nebyla ukojena pomsty
chtivost cizoložné ženy; přísný a obtížný
kazatel musil býti ze světa zprovozen.

Asi rok již seděl Jan v žaláři, když
se llerodiadě naskytla kýžená příležitost
k vykonání černého úmyslu, kdy mohla
svou zášť v krvi světcově shladiti. Král
slavil své narozeniny slavnou a velkou
hostinou, k níž sezval všecky vznešeně
muže království svého. Když byli hosté :
rozjařeni, vstoupila mezi ně Salome,
llerodiadína sličná dcera a tančila před
nimi tak, že král zapomínaje na rozvahu,
přísahal a sliboval, že ji dá, cokoli žádatí
bude, byt by to byla i polovina království
jeho. Jak neprozřetelný to byl slib, jak
ukvapená přísaha, která v zápětí měla
hrozný zločin, vraždu světcovu! Salome
se dříve poradila s matkou, co by na
králi žádati měla, a Herodiada vidouc
hodinu pomsty své bíti, řekla: Žádej
hlavu .lana Křtitele. Ivběhla zase Salome
ke králi a pravila: »Dej mi, 0 pane,
hlavu Jana Křtitelena míse.< Tato hrozná
žádost otřásla i otrlým Herodem; avšak
z falešného studu, že přísahal před
knížaty. povolil a odeslal pochopy, aby
vyplnili přání princeznino. Zde vidíme,
kterak jeden hřích plodí druhý. Ne
střídnost zplodila vilnost, vilnost vynutila
mu nerozmyšlenou přísahu a taková
přísaha vedla jej k vraždě. Přísaha ovšem
nebyla platná, splniti ji neměl — nebot
k zlému se nepřísahá, avšak zaslepený
Herodes nerozvažoval a stal se vrahem.

Na tvrzi Macherontě v žaláři strádal
ubohý Jan. Slyší kroky, myslí, že snad
blíží se osvobození, a hle, vejde voják
a bez dlouhých okolků srazí mu hlavu,
kterou potom donese dceři Herodiadině,
která ji zase odevzdala matce své. Jak
sv. Jeroným vykládá, jistě po smrti mstila
se Herodiada na hlavě Janově, nebot.
probodla jazyk jeho jehličí. Tak zlým
může býti člověk zášti a msty plný.

Tak skončil Jan život svůj ve věku
mladém, asi 32 let, kolem svátků ve—
likonočních. Jakým Jan byl ajaké vážnosti
u Israelitů se těšil, vysvítá ze slov spi—
sovatele židovského, Josefa Flavia, jenž
o něm takto píše: »Jan byl muž všemi
ctnostmi ozdobený, jenž židy napominal,
aby byli spravedlivými k lidem, zbožnými
k Bohu; zval je také, by přijali jeho
křest, ujišťuje je, že se tim Pánu Bohu
zalíbí. odřeknou-li se hříchů a spoji-li
čistotu duše s čistotou těla.a A svatý
tento kazatel musil zhynouti na přání
zločinné ženy.

Když se učedníci jeho dozvěděli
o smrti mistra sveho, odnesli tělo jeho
a pohřbili je, a zvěstovalí to Ježíšovi.

Bůh však potrestal oba vinniky.
Jak Herodes tak Herodiada zemřeli bídně
ve vyhnanství. Tak ztratili oba čest svou,
jmění, život i duši! 'l'am vede nezřízená
vášeň lidská.

Jan však stojí před námi po tolika
stoletích jakožto vznešený muž, hající
pravdu ahájící ctnost. On byl mučednikein
čistoty —jako mučedník čistoty žil, krotč
sebe co nejpřísněji. Tak také jako mu
čedník čistoty zemřel. Výmluvným byl
kazatelem pokání, ale ještě větším ka
jícníkem sám. Byl nevinný, nebot Duch
svatý byl s ním a přece tak tuhé činil
pokání! Zajisté za jiné, aby slovo jeho
spíše se dotklo srdcí jejich k polepšení
se a pokání. Zdaž není nám hříšným
lidem krásným vzorem? My pokání po—
třebujeme, ó následujme ho v horlivé
kajícnosti, když jsme jej nenásledovali
v nevinnosti! Byl mučedníkem pravdy!
Raději život položil, nežli by zákon Páně,
který pravdu hlásá, zapřel. Mohl bytí
od Herodesa poctěn, kdyby byl jen mlčel
k jeho hříchu, ale Jan nechtěl býti jak
ten mlsný pes, který mlčí i když nepřítel
naň jde. S hříchem se nesmlouval, hříchu
nelíchotil, ani u velkých ani u malých
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hříchu netrpěl, hledě jen na Boha, jenž
hřích nenávidí, a nehledě na lidi, kteří
tak rádi v hříchu si hoví. Lidé milují
jen tehdy pravdu, když jim lichotí, pakli
však se jim v cestu staví, nenávidí ji.
Ale pravda zůstává vždy tatáž a jsouc
vůlí Boží, vždy zavazuje stejnou měrou
k poslušnosti; proto sejí podrobiti musíme.
Jan byl hrdina pravdy Boží a že manželství
jest Bohemstanovené spojení muže a ženy
a že dokud jeden žije, druhý se znovu
zasnoubili nesmí. Byl tedy Jan již mu—
čedníkem nerozlučitelného manželství,
které by za našich dob tak mnozí rádi
rozloučili.

Proto za dob našich třeba poukázati
na největšího proroka starozákonního,
který hájil to, co Kristus na svátost byl
povýšil, manželství, jakožto spojení ne
rozlučitelné, a zavrhoval cizoložství. Co
Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Toto slovo
lloží dává manželství pevný podklad,
a činí je základem a ochranou rodiny
a celé společnosti lidské. Nerozlučným
manželstvím staví se hráz vášním a ná—
ruživostem, zamezuje neSpravedlnost a
škoda jednoho z manželů, učí manžele
snášeti chyby vespolné trpělivě, učí je
spolu se radovati i tesknítí, spolu se
starati i užívati; nerozlučným manželstvím
jest teprve dosaženo to, čeho si Kristus
na manželích přeje, aby byli jedna duše.
jedno tělo. Jen nerozlučné manželství
může býti dle slov sv. .Pavla obrazem
spojení Krista s církví, neboť se Kristus
od církve nikdy neodloučí. Jen nerozlučné
manželství podává manželům příležitost,
aby své povinnosti řádně plnili, dítky
dobře vychovávali Bohu i vlasti, aby
jeden v druhém oporu měl ve dnech
strastia zejména ve stáří, aby jeden
druhého ve všem dobrém a spasitelněm
podporoval, a tak mu pomáhal dojíti
i. spásy věčně.

Je pravda, že nejsou všecka manžel
stva šťastná — buď že lehkomyslně, bez
rozvahy nebo ze světských ohledů, snad
jen pro statek a peníze, bez lásky byla
uzavřena, pak je to zasloužený trest,
který manželé sobě sami připravili a
'kajícně ho nésti mají, anebo, že později
vyskytnou se vady u jednoho neb druhého,
které se nepředvídaly,buď opilství, karban,
lenost, suro vost atd., což zajisté manželství
činí nešťastným a nespokojeným; ale na

paměť si uvésti musejí oba dva, že každý
člověk chyby má, že dobrovolně se za
vázali všecko vespolek, zlé i nepříjemné
trpěti a snášeti až do smrti. Vidí-li, že
manželství zrušiti nemohou, lépe se vpraví
do svého osudu, nežli kdyby se rozloučili
mohli. A konečně nelze-li pospolu býti
nikterak, tu i církev i stát za jistých
podmínek manželům od sebe žíti dovoluje,
ovšem bez nového sňatku. Za našich dob
všakhárá vášeň lidstvem. Mnohým jest
zákon o nerozlučném manželství velikou
překážkou, aby volně, rozpustíle žíti
mohli, jak se jím uráčí, aby měnili muže
a ženy dle libosti & proto předstírajíce
tvrdost a těžkost zákonu toho, žádají,
by odstraněn byl a rozluka manželská
povolena.

Ajsou tu tací, kteří si říkají katolíci,
ač vědí dobře, že katol. církev nikdy
k rozluce manželské nesvolí i kdyby
tisice svých věřícíchztratiti měla. Nesvolila,
když král anglický Jindřich VIII. žádal,
aby rozveden byl se svou řádnou manželkou
Kateřinouamohlzaženu pojmouti milenku
Boleynovou. A hle, celé království ná
sledkem toho odpadlo od církve, pří
činěním rozhněvaného krále. Církev raději
to ztrpěla, nežli by porušila přikázání
Boží, »co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.<
Nepřátelé míří nyní na základ rodiny,
na nerozlučítelné manželství šípy své.
A tu je třeba, aby veškeren'katol. věrný
lid se své víry a církve ujal, ji bránil,
neboť tak brání a hájí sama sebe. Roz
lukou manželství bude brána otevřena
všem neřestem,nespravedlnostem jednoho
k druhému. Dítky pozbudou matky, otce,
přijdou o teplý krb rodinný, o jednotné
vychování, odcizí se otci nebo matce,
oloupeny budou o krásné mládí a radost
jeho, a utrpí na duši škodu špatným
příkladem rodičů samých. Nelze zde vše
vypočítávati co zlého přikvačí na lid.
bude-li zbořena bašta, která chrání
svatost stavu manželského, nerozlu
čitelnost jeho; příklady jiných \Ěžemi
protestantských, kde rozluka je přípaštná,
zejména v Americe a nejnověji i v ubohé
Francii, která bojuje proti Bohu a cirkvi,
příklady ty nám praví, že nic dobrého
od rozluky té očekávali nelze. Ke všem
bídám přidruží se potomještě tyto a národ
náš odnese to škodou jak hmotnou tak
mravní. Proto je na čase, abychom si
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představili bojovníka, mučedníka za
manželské právo nerozlučitelné, svatého
Jana Křtitele &seč jsme proti nepřátelům
víry naší bojovali, nepOpřávajíce jim
sluchu, byť by sebe krásněji vyličovali
vyhody rozluky, kterou si přejí. Jablko
to jest na pohled pěkně červené, ale
uvnitř shnilé & plné škodlivého hmyzu,
proto pryč s ním. Jako svaty' Jan volal

k Herodesovi; »Není tobě dovoleno míti
manželku bratra tvého za jeho živobytíx
Tak i my volejme — nedopustíme, aby
katolicky zákon Boží o nerozlučitelném
manželství byl odstraněn, neboťnení nám
dovoleno, aby »kdo jinou sobě manželku
bral za živobytí manželky své.<< Neboť
rozlukou se pracuje vlastně k cizoložství
& to je hřích. Katolíci buďte na stráži!'

WWW

A M. Kadlčdkovd:

Boží divy.

Kol do kola Boží divy,
Pán Bůh všecky tvory živí:
slona, krávu, ptáčata
i ta kvítků poupata:

Jeho vůlí ryba pluje
čest Mu ptactvo prozpěvuje.,
v poli slyšet odevšad:
„Bůh nám zelený dal šatl“

Kvítí vůni vydechuje,
duše má jej oslavuje,
Bože, Tys všech světů Pán
v nebi je Tvůj svatý stan!

\7 polích.

Do polí za vísku
nohy mé kráčí,
v ubledlé tváři bol
krutý se zračí.

Do polí za vísku,
kde hvězdné nebe,
chodívám vzpomínat,
matičko, Tebe.

Do polí za vísku,
kde bol můj sládne,
dotud chci choditi,
až tělo schladne.

(Zo mi tu zůstalo?

Nic mi tu nezůstalo, než ten smích,
než trpký smích & trocha trpkých slov,
dni minulé i vše, co bylo v nich,
vše zaniklo & padlo v chladný rov.

Uvadla láska, zvedl něhy květ
neuzřím její krásy ani stín,
vše shroutilo se v neznámý mi svět
a padlo kamsi černých do hlubin.

Však v srdci ozývá. se dosud hlas
jak vlny rozčeřených 'v moři vod,
že žár a oheň v duši neuhas,
leč vše to mrtvé touhy doprovod!

Klekání.

Slunce se za hory sklání
na nebi hvězdička již.
zvoneček tklivě vyzvání
zažene s duše mé tíž.

Po kraji zní „Anděl Páně“
přes hory, doly i háj,
přes pole, luka i stráně
nese se zvonu hlas v kraj.

V myšlenkách ráda tu prodlí
duše má, když zvonek lká,
ret zbožně „Zdrávas“ se modlí
blahem srdce umlká.
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:'m'c'ekjfa bohoslovec (Ol.)

:,,. ozhlědnemelli se po vlasti naší
Moravě, & Všimněme-li si
poutních míst, shledáme, že
většina z nich a právě největší
&nejznámějšíjsou poutnímísta

maiianská. Na severu lšrtinelheide, najihn
Žarošice, 'luřany, Mašůvky, na západě
Křtiny, Vranov na Východě Štípa,
„vaty Hostýn a uprostřed Moravy svatý
Kopeček. 'l'o jsou veliká, z celé aneb
z veliké části vlasti naší navštěvovaná
místa marianská. Menších, jen ve svém
okolí známých míst, na kterých nacházejí
se též milostné obrazy neb sošky Panny
Marie, jest mnoho. l,)očítá se na Moravě
75milostnýchobrazů &sošek marianských.
A ptáme-li se na stáří jednotlivých, sahají
některé původem svým aspoň dle podání
až do dob sv. Cyrilla & Methoděje, jak
se vypravuje o sošce tuřanskě, zvané
>Stit víly katolické na Moravě<<a o sošce
žarošické, kterou nazývají »Stará Matka
lšoží v Žzuošicíchc, a obrazu pak Panny
Marie v klášteře augustiniánském na
Starém Brně. 0 obraze onom darovaném
klášteru od Karla IV. a do (Jech přivezenéin
králem českým Vladislavem jako kořist
válečná z Milánu r. 1162 zároveň se
7mirameuným svícnem, soudí se vše
obecně, že l_iochází od Sv. Lukáše a do
Milána darován byl samým císařem
Konstantinem. Historického původu ovšem
techto, jakož i někteiých jiných starých
obrazů a sošek neznáme; nebot, co o nich
zaznamenáno jest jsou zbožná podání
a pověsti pozdější, ale jisto jest., že
obrazy ty jsou stále, z nejstarších dob
křesťanských na Moravě pocházející a že
k nim ode dávna pouti se konaly a před
nimi mnohé zázraky se dály.

A míst poutních marianských s kaž
dým stoletím přibývalo, ani předkové naši
lnuli k Rodičce Boží, k ní v neštěstích
a těžkwh dobách se utíkali a byvše
vyslyšení, snažili se, aby památka na to
zustala, abv l'anně nebeské poděkovali
a jiné na pomoc její upozornili. A zvěst
o takových místech brzy se rozšířila mezi
lidem, lid putoval tam vždy ve, větším
„avětším počtu, zvláště když *anna Maria

' novými vyslyšeními potvrzovala a uka—

O poutích.
že chce býti na těch místech

zvláště uctívána. Imůžeme říci, že vlast
naše stala se mariánskou zahradou, ob
sahující nejrozmanitější květy tajemství
ze života Panny Marie, kdyžtě tu uctívána
je jako Matka bolestná, tam její Narození
ctěno, jinde Zvěstování, jinde Nanebevzetí
a všude se potvrzuje, že právem voláme.
k ní, uzdravení nemocných, pouliocnice
křesťanů, Potěšení zarmoucených, Utočiště
hříšníků. A kromě těchto velikých poutních
míst s milostným obrazem nebo soškou
je mnohojiných aspoň s kaplí marianskou,
neb jak v poslední době hojně se za—
řizuje, jeskyní se soškou Panny Marie
Lourdské.

Srostla tedy úcta marianská s\duší
lidu našeho, lid zůstáva věrný Panně
Marii i v dnešní době nevěry, k ničemu
snad nedá se tak snadno nadchnouti,
jako k úctě marianské. Snad proto jest.
lid věrný Matce Boží. že i ona byla jemu
věrnou pomocnicí v mnohých těch vlasti
naší těžkých dobách. l'ravím věrný, nebot
ještě každoročně na všech poutních místech
bývá mnoho poutníků & kajícníků, přes
to, že i proti poutem, jako proti všemu
katolickému se brojí, jak od nevěrců,
tak také od vlažných katolíků.

Nebudu vyvraceti námitky plynoucí
z čiré nevěry, pokusím se odpověděli na
výtky & vyvrátili předsudky plynoucí
z neporozumění, jež zdaji se míti do sebe
cosi pravdivého a jež mohou snadno
i dobrého křesťana mýliti & naproti tomu
chci ukázati na užitek z pouti plynoucí.

'l'ak říká se: »Nač chodili kdesi
daleko, utráceti čas i peníze, když Bůh
i „Panna Maria všude slyší když se často
na poutech ledaco provádí, tak že poutník
třeba horší se vrátí, než odešel.<<

Všimněme si jednotlivě tu slu-nutých
výteka předsudků: Utráceni času a peněz!
l'out. trvá (lva, nejdéle tři dni a za tu
dobu nikdo nemusí mnoho ulratiti.
A řekneme-li, že to přece stojí a chu-í
dobnemu člověku každý krejcar druhý
a každá chvilka vzácná, tu otažme se,
kolik jest těch, kteří přišli na mizinu
|:iroto, že chodili jednou neb dvakráte
za rok na pout a počet jich bude asi

zovala,
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velmi malý, "snad nikdo, a my můžeme
tu dobře podotknouti s každým zbožným
poutníkem, že netřeba litovati toho, co
člověk ke cti a slávě Boží obětuje a co
ke spáse duše své podniká. Nejen pra—
covati, ale též modliti se, káže staré
osvědčené p_řísloví, chceš-li, aby ti Bůh
požehnal. Ze Bůh a Panna Maria všude
slyší jest pravda, a nikdo ani poutník
toho nepopírá, ale je též pravda, že ne
“všude koná zázraky a vyslyší. Již svatý
Augustin praví: »Dobře vím, že Bůh
místem není uzavřen. On, jenž vše stvořil,
chce, aby od pravých ctitelů svých byl
vzýván v duchu a v pravdě. Avšak, kdo
může prohlédnouti nevyzpytatelný jeho
úmysl, když — což očividno — na
některých místech své zázraky ukazuje,
na jiných ne?a A sv. Otec Pius VI. za
mítl usnesení synody Pistojskě, zakázati
zvláště uctívati některé obrazy, jak se to
děje o poutech, řka, že usnesení to jest
příliš smělé, škodlivé, bezpráví obsahující
proti zbožnému křesťanskému zvyku a
proti prozřetelnosti Boží, dle níž nemá
se diti na všech místech totéž, nýbrž '

Bůh přiděluje každému jak chce. A pří- ikladů jest zajisté velmi mnoho, kde
dlouholetá modlitba v soukromí byla
bez výsledku a teprve na určitém místě
došla vyslyšení.

Provádějí se ()poutech nepřistojnosli.
Předem musíme se ohraditi proti zlo
myslností, která, právě jen () pouti vidí
v každé -maličkosti hrozné věci a která
se často neštítí podkládati úmysl hříšný
poutníkům neb těm, kteří pout řídí.
A. pak stane-li se někdy něco, zneužije-li
někdo dobré věci k hříchu, zda musíme
ji proto zavrhnouti? Kolik by se muselo
zavrhnouti dobrých věci k vůli jednotlivým
zneužitím, kdyžté zneužítí dá se všeho!

“Ne tedy zavrhovati, ale snažiti se, aby
jse co možná každému přestupku zabránilo.
A co se tkne různých zbožných zvyků
při poutech, jimž nepřátelé rádi se smějí
jako pověrám, tu třeba říci tolik: 'Je-lí
někde nějaký zvyk, na němž jest něco
pověrečneho, neb který by mohl snadno
vésti k pověře, pak bude si každý přáti,
aby to bylo odstraněno, a ten, jemuž
možné a příslušné to je, kněz, bude se

snažili všechno pověrečné odstraniti a
před tím varovali; avšak nikdo moudrý
& vzdělaný nebude se lidu proto vy

smívati. dokonce ne už násilně mu to
bráti. Vždyť lid často si to ani vzíti
nedá, když zvyk jest druhá přirozenost,
& když zevnějši zbožné úkony jsou pro
prostého člověka velmi důležity, ale da
siříci, dási věcrozůmně. mírným způsobem
vysvětliti. A konečně nicotnost vši—ch
výtek ještě lépe vynikne, když uvážíme,
jaký prospěch plyne z pouti.

Lidé prosti, chudobní, nemohou si
dovoliti jeli na výlety, aby si odpočinuli,
aby se osvěžili, zapomněli na ty trampoty
životní a útěchy našli, aby při tom Iéž
svůj obzor v cizích krajích a mezi cizími
lidmi rozšířili. A toho všeho poskytuje
se jim při pouti bez velikých výloh, když
pěšky putují a něčím z domu se za
opatřiti mohou. Již s toho stanoviska
jest pout doporučení hodna. Což teprve
se Stanoviska náboženského. —. Poul.
jest veřejné oslavování Boha, Panny
Marie neb svatých. Jest to tedy veřejný
projev víry, jest to též příležitost víru
svoji upevniti a utvrditi. Neboť poutník
koná zbožné skutky a pak hlavně vidí,
že tisíce lidí stejně s ním věří & cítí, že
tisíce jiných poslouchá kázání, súčastňuje
se mše svaté, přistupuje k sv. svátostem
a před oltářem veřejnou modlitbou Kristu
a Panně Marii se zasvěcuje. Jak krásně
se tu jeví jednota víry! Je možno, aby
vše to zůstalo bez mocného dojmu na
člověka? Všakskutečnostnej lépe dokazuje.
Kolik srdcí tvrdých změklo právě na.
poutních místech, kolik kajícníků vy
pravuje, že nebylo jim lze odolati, že
puzení byli neodolatelně ke zpovědnici!
A tak dostane se každému nějaké milosti
a všem útěchy. (Ji jak jinak máme si
vysvětliti to, že lidé. kteří jedenkráte
pořádně pout vykonali, neodolají, aby
nešli po druhé a" po třetí, že těší se a
čekají na den pouti., že na pouti takřka
mládnou? _

A církev svatá, znajíc význam poutí,
vědouc, že nejlépe vyhovují duševním
potřebám lidu věřícího, schvalovala a do
poručovala je vždy, ba i za pokání je
ukládala. Slyšeli jsme o papeži Piu Vl.,
slyšme též, co odpověděl Pius IX. fran—
couzským poutníkům roku 1874, když
sdělovali mu, že 40 tisíc poutníků za
1 měsíc navštívilo svatyni nejsv. Srdce
Páně v Paray le Mouial: »Pouti, toto
veliké a významné katolické zařízení,
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musejínejen pokračovatí, nybrž se zdvoj- ! Neposkvrněne Panny ku podivu rozší.
násobnitíc Papež Lev XIII. oznamuje;
vjedné encyklice: »Napomínáme všechny
věřící, aby zbožně putovali na místa
posváí.ná.<<A nynější svaly Otec specielně

i ty vy'lky & předsudky proti pouti,

k poutem marianskymnabádá, když káže j
kněžím: »l'ovzbuzujte věřící, aby se
zbožným úmyslem k svatyním marianskym
putovali.<< A konečně, čím jsou pouti
&co znamenají, zvláště pouti marianské
v dobách nevěry, nejlépe naznačuje církev
svatá v breviáři v 6. lekci II. Nokturna
v oílícíu na den »Zjevení Neposkvrněného
Početí P. Marie v Lurdeclm ?;Jest vše
obecně známo, že takové pouti roznítily
víru v chladnoucí naší době, povzbudily
k vyznání zákona křesťanského & úctu

řily..: lak tedy když posvítíme si na ru“zné
l-d'

uvážíme co jest pout & jaky z ní mší
prospěch, když uvědomíme si,že (Jill-((M
svatá pouti schvaluje, ba poroučí, nezbude
nám než dbát: o to, pokud možna jest
(již nyní, zvláště pak až bude nám to
možno), aby poutí neutuchaly, aby počet
poutníků nejen se zvětšoval, nýbrž, jak
jsme slyšeli, zdvojnásobňoval. Platí to
zajisté () všech poutech, ale když vlast
naše jest marianskou, ledy nabádejme
k pouti marianskě, at skutečně každý
křesťanjest dítkem Mariinym &tak zároveň
věrny'm bratrem Kristovy'm podle hesla:
»S Pannou Marií k Pánu Ježíšh

VVV

A. M. Kudlťa'kovd.

S Bohem tu buď!

I'řikloniž hlavu na moji hruď
obejmi šíji, s Bohem tu bud',

zulíbej čelo, zlíbej i líc,

vždyť se tu spolu nesejdem víc!

Odejdu odtud v překrásný svět,
kde lidem slastným rozvil se květ,

květ lásky čisté bez stínu běd,
k němuž i já chci zvednout svůj hled

Pozvednu oči. poplují dál
tam, kde je láska, srdcí dvou král,
zaletím v mysli v nejkrnsší l'íš.

zu- kým, to sama nejlépe víš!

Pí'ikloniž hlavu na moji hruď,
obejmi šíji, s Bohem tu bud' !

S Bohem bud', šeptá umdlený hlas,
snad se kdy.-: spolu sejdeme zasl

Večer.

Za ticha večeru polem
chladivý větí-ik vane,
oko mé dívá se kolem

a noha chvíli stane.

Po nebi měsíček jasný

ku předu volně plyne.
mír leje do duše spasný,
života den když hyne.

Ret šeptá překrásné Zdrávas
ku poctě Matce Páně,

přimluv se, Matičko, za nás.
k nebeské veď nás bráně.

Nedej, by zhynula víra
naděj a ctnosti láska.
zpěvem ať zvučí má lyra

vím bud pevná páska!V\
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Však přece vyjde!
l

* ' jgíšak přece vyjdete totiž velká
výhra, na kterou se čeledín

'“Petr tak dlouho těšil. Jenom
» _-í_tpočkejte, těšil sám sebe, když

se mu kamarádi posmívali, kdo se směje
naposledy, směje se nejlépe. A já vím
jistě, že jednou vyjde!

Čeledín Petr. zasadil si brouka do
hlavy, že jednou vyhrá na velký los,
a dnem inocí obíral se touto blahou
myšlenkou, ba trápil se skoro nad tím
až vyhrá nevěda, jak by měl těch peněz
nejlépe užíti. Tak se stalo, že byl mnohdy
jako ve snu pohroužen. Ano zlí lidé ne—

jednou i pomluvíli Petra říkajíce: »Pře
skočilo mu koleč(Ou a při tom dotýkali
se čela. Ale kdo Petra lépe znal, nevěřil
takovým řečem. Petr jenom někdy tak
se zaberanil do té velké výhry, že za
pomněl, co právě nyní činí.

Samo sebou se rozumí, že musil
Petr dříve los míti, neboť jinak nebyla
naděje na výhru ani možna. Prozatím
byl Petr jenom čeledínem u hospodáře
s nepatrným ročním služným. Ale i z té
malé služby si vždy tolik ušetřil, že mu
zbylo na los, a s losem zároveň do
stavila se i naděje na výhru, která po
trvala tak dlouho, až los nevyšel a Petr
výhry neshrábl. Ale Petr nedal se mýliti,
jeho heslem bylo: »Však výhra přece
přijde!<< Ačkoliv tak často byl napálen,
přece zase šetřil nanovo, aby si mohl
los koupili.

»Petře, kdy pak konečně vyhraješ?a
škádlili Petra jinoši vrstevníci, kdykoliv
se v neděli odpoledne scházeli v hospodě,
aby si u hospodského uložili na věčnou
oplátku zbytečné peníze, kdežto Petr ne—
vycházel z domu, leč když po práci si
usedl na lavičku, aby si nacpal a zapálil „
dýmku. maje u sebe věrného druha, psa 
Karo. Pro hospodského neměl Petr nikdy
zbytečných peněz; nebot službu svou do
nášel pravidelně své stařičké matce, aby
na svá stará leta mohla si přilcpšiti,
jelikož v mládí se musila přespříliš dříti,
aby dětem opatřila živobytí. Jenom ně
kolik korun si podržel, které právě sta—
čily, aby si mohl měšec tabákem naplniti
a'los koupili, bez něhož nikdy nebyl.
Nový los kupoval teprve tehdy, když

Škola B. s. P. 1910.

věděl, že na starý nevyhrál. Leč hodným,
věrným &pracovitým čeledínem byl Petr
vzdor své uáruživosti, a ač odevšad býval
ponoukán a drážděn, kdy asi los jeho
vyjde, přece nedal si vzíti naděje. Vzdor
všemu škádleni měl Petra každý rád a
nebylo člověka v širém okolí, jenž by
byl Petrovým nepřítelem. Bylt Petr švarný
jonák, a kdykoli v neděli před službami
Božími chasa stála na hřbitově a vesnické
krásky se ubíraly do chrámu Páně, za
šilhala nejedna očkem po Petrovi. Ale
Petr nemiloval zástěrek a vyhýbal se
kráskám vesnickým kde jen mohl. Jemu
dostačila jeho stará matička, kterou mi
loval po Bohu nejvíce. Matka také nedala
na Petra nic dopustiti &často mu říkala:
»Pán Bůh ti to jednou hojně odmění,
že si své stařičké matky tak vážíš'<<
A požehnání rodičů staví dětem domy.

Také dcera rolníka Lípovského na
jednou po Petru pošilhávala. O posvícení
poprvé spolu rozmlouvali. Místo aby byl
Petr jako ostatní chasa v hospodě dupal,
šel se svou stařičkou matkou na pro
cházku, aby na sluníčku trochu pookřála.
Přitom bylo jim jíti okolo dvora Lí
povského, kde právě Markétka stála
mezi vraty.

»Jak pak, nemohli byste se u nás
trochu zastaviti?<< zvala Markétka Petra
i stařenku.

Takovému vlídnému a laskavému
pozvání nemohl Petr odolati. Markétka
donesla k občerstvení kávu & koblihy,
na nichž si oba znamenitě pochutnali.

»Mohli byste se u nás častěji za
staviti,a loučila se Markétka s hostmi.

Kdož se více ze slov těchto těšil
nežli Petr, zvláště když zpozoroval, že
Markétka svým milým modrým okem
na něm spočinula.

Netrvalo dlouho a Petr i Markétka
se shodli, když i matky jim v tom ne
překážely. Hospodář již odpočíval pod
drnem a nového hospodáře bylo nc
zbytně třeba. Nežii se přiblížilo nové
posvícení, hospodařil Petr s Markétkou
na malém statečku a žili blaženě a spo
kojeně. Ve výmince žila matka Petrova
s matkou \Iarkétčinou a obě radovaly
se ze štěstí hodných dítek.

"=,".\)
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, Avšak naděje na výhru z velkého
losu nevzdal se Petr ani ve stavu manžel
ském a jeho Zamilovanou myšlenkou
zůstalo: »Počkejte, počkejte, až vyhrám
ten velký los.“ Manželce, která jej pro
tuto řeč nejednou škádlila, říkával: »Já
vím, že přece jednou vyhrám!<<až i sama
Markétka konečně liudla tutéž melodii
a spolu s Petrem se těšívala na jistou
výhru. Los měl vždycky Petr ve skříni
uložený, neboť bez něho a bez naděje
na výhru nechtěl by ani býti na světě.
Nezřídka stalo se, že na sobě ušetřil
tolik, aby si mohl los koupití.

Když pak po roce objevil sev kolébce
buclatý Petříček a později za ním za—
vítala kadeřavá Markétka, říkávaly obě
matky: »Děti, po čem pak ještě toužíte?
Vždyť jste již velký los vyhrály.<< Ale
Petr pošilhával, kdykoli Petříčka políbil,
ke skříni, kde měl los uložený, těše se
blahou nadějí : »Však ona výhra přece
přijdele

Tak uplynulo několik let. Již dávno
byl výminek prázdný a obě stare matky
odpočívaly klidně pod drnem na blízkém
hřbitově.

Zase se slavilo posvícení a Petrova
usedlost vypadá jako pěkná klícka. Ale
to snad není ten švarný Petr, jenž sedí
před domem na lavičce; vždyť má již
hlavu šedivou a tvář vráskovitou. A ta
klidná a tichá hospodyně, jež vedle něho
sedí, již není ta hezká a veselá Markétka?
Každý snadno uhodne, že pouhé stáří
není příčinou této nenadálé změny. Zá
rmutek, neštěstí a nehody zbrázdily tvář
Petrovu a proměnily švarnou a hezkou
Markétku v churavou a slabou starušku.

Jak rychle uplynulo deset letšt'astného
manželství! Ale pak nahrnulo se neštěstí
ráz na ráz. ,

Bylo parné letní odpoledne. L'roda
byla šťastně svezena do stodoly a byla
hojnější nežli leta předešlá. Petr s Mar
kétkou a s dětmi seděli ve světnici po
čítajíce, co všecko ušetří v tomto roce,
aby si mohli něco uložiti na stará leta.
Ani nepozorovali, že obloha zatahuje se
černými mraky a že z dálky duní rachot
hromu. ,

»Až vyhráín na ]os,<< pravil Petr,
»pak vystavíme novou stodolu.<<

»Až vyhra tatíček z loterie,<< těšily
se dítky, »pak nám koupí hříbatko.<<

»Až vyhrám na los,<< pokračoval
Petr objíinaje při tom Markétku, »pak
ti koupím stříbrný řetízek.“

Markétka se upřímně zasmála. Na
jednou se zablesklo — hrozná rána!

»Ven, ven, uhodiloía zvolal otec'
poděšen, a uchopiv děti i ženu, vyšel
z příbytku.

Druhého dne stál u spáleniště pro
lévaje hojné a hořké slzy.

Petrovi sešedivěly vlasy v krátké
době; Markétka nedala se však neštěstím
zastrašiti, těšila manžela, aby se ne—
oddal zoufalství.

»A přece jednou vyhráš,< pošeptala
mu do ucha, když nic nepomáhalo, a
Petr se opět rozveselil a byl spokojen.

Znova se starali a pracovali, a Pán
Bůh pomohl a požehnal práci jejich.
Zase se radovali ze života a těšili se
z dítek. Ale přes noc stihlo rodinu nové
neštěstí. Petříček vrátil se domů ze školy
nemocen.

»V krku mne bolí, maminko,<< na
řikal si, když matka ukládala miláčka
na lože.

Po třech dnech vynášeli Petříčka.
na svaté pole. Také Markétka chodila
nyní s nachýlenou hlavou, jelikož po—
strádala všude milého bratříčka, a za
několik dní ustlali Markétce vedle Petříčka.
Rodiče prolévali u hrobu miláčků hořké
slzy. Tyto rány nenadálé a bolestné za
ryly se do tváře Petrovy tou měrou, že
tam zanechaly patrné stopy přestálého
bolu, a Markéta od pohřbu miláčků po
dobala se více stínu nežli rozšafné a
mužné hospodyni. Pomýšlel—likdy Petr
ještě na velkou výhru, která kdysi bývala
jeho útěchou, říkával: »A pro koho?<<

Opět uplynula leta. Marketa rozlou
čila se také s Petrem & odpočívá na
hřbitově vedle Petříčka a Markétky. Nyní
byl Petr zase sám jako kůl v plotě.
Stateček odevzdal příbuzným, jelikož ho—
spodářství ho pranic netěšilo. Svět ho

-již nevábil a netěšil, žil na světě jako
na poušti. Jenom jednoho zvyku nemohl
se nikterak zhostiti: ve skříni přechovával
stále nějaký los; vždyt jinak by mu něco
SCháZBlO.Ovšem plánů pro budoucnost
již neměl žádných. Co by sis výhrou
počal, jak by ji upotřebil, o tom nyní
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ani nepřemýšlel. Jeho denní zaměstnání
bylo jednotvárne. Ráno šel pravidelně
na mši svatou. Ze pak starouškové mí
vají s Pánem Bohem obyčejně delší &
důvěrnější rozmluvy, sedával ještě Petr
v lavici, když ostatní z kostela již odešli.
Pak se rozhlížel po kostele, do něhož

_již přes šedesát let chodil. o nějž dříve
tak se nestaral a nevšímal jako nyní,
.kdy mu připadal velmi starý a malý;
.ano malý byl již před lety pro farnost
tak rozsáhlou. Ale zároveň mu napadlo,
že je kostel také velmi zanedbán a že
nehodí se za příbytek pro Pána tak
vznešeného. A což pak dříve toho ne
pozoroval? Ano pan farář měl pravdu,
když před nedávnem s kazatelny ve
řejně farníkům vytýkal, že jest hanbou
osady farní, když pro chrám Páně nic
nečiní.

»Ano hanba je to,< přisvědčoval
'Petr sám u sebe. »Kdybych jen mohl,“
mluvil k sobě, »dal bych se do toho.
Pánu Bohu bych postavil řádný palác.
Ano, ano, jen kdybych mohl! Ale což
pak skutečně nemohu? Nyní ještě ne!
Ale kdybych tak vyhrál, pak by to šlo.
Komu bych také mohl tu velkou výhru
odporučiti? Děti nemám. .. Ano, tak bych
mohl výhry nejlepe užíti; zůstane při
tom. Pánu Bohu zbuduji nádherný chrám.
Vím, že jistě vyhrámla

Dnes se zdálo Petrovi, že značně
omládl. Vrátiv se z kostela, ihned otevřel
skříň, aby se přesvědčil, má—litam ještě
ten zatrolený. papír, na který takovou
značnou sumu může vyhřátí. Marketa
mu ještě za živa pomáhala, aby po
třebný obnos mohl nastřádatí.

Od té doby, kdy v něm uzrál záměr
zbudovati nový kostel,byl jaksi nepokojný.
Ale nikomu se nesvěřil, co míní učiniti.
Vždyť by byl lidem jenom pro smích
jako v dřívějších letech! A věděl jistě,
že vyhraje. Chrám Páně zdál se mu den
ze dne- horší & špatuější. Ano činil si
předhůzky, že dříve chrámu Páně tak
málo si všímal. Až jenom přijde vhodná
chvíle! . . .

Potřásajíce hlavou, pohlíželi dnes
vesničané podivně ná Petra. Proč pak

_jde právě dnes ve všední den -v oděvu
svátečním k panu faráři? Toť se ještě
nikdy Petrovi nepřihodilo. Vždyť křtiny

u něho již nebudou, a na svatbu snad
Petr také již nepomýšlí. Ovšem nemálo
zvědavá byla celá osada, a co by byli
za to dali, kdyby byli mohli vypátrati,
o čem Petr s panem farářem tak dlouho
ve faře vyjednával. Že vtom něco vězí,
to si každý na prstech mohl vypočítati.
Ale kdož ví, snad přece mu vjelo ženídlo
do hlavy. A nebylo by divu. jelikož ani
stáří před hloupostí nechrání! Tu vidíme,
jak člověk někdy je pošetilý. Kdo by
byl cos podobného o Petru pomyslil!
Vidíte ho, starého blázna!

Petr z fary vracel se domů roz
radostněn, když si byl s farářem na
rozloučení po přátelsku ruku podal.

»Tedy zůstane při naši úmluvě, já
sám všecko objednám a o všecko se
postarám. Ale hojnOu odměnu dá vám
Pán, milý Petře, ivaší Marketě i dětem
vašim, o tom nepochybujtelc

Tak mluvil farář, louče se s Petrem.
a vrátiv se do fary, byl radostí celý
rozjařen.

»Takově štěstí, taková radost na
má stará leta! Kdybych se toho jen
dočkal, a Petr také, až by nový chrám
byl zbudován. Přál bych mu tě radosti
z plna srdce. Ale slibu danému musim do
státil Musím mlčeti! Krásně jest to od
něho, že nechce, aby to bylo vytrubováno,
co si umínil. Jaké to šlechetně smýšlení
pod tou prostou venkovskou halenou!<<

Tak rozmlouval duchovní správce,
přecházeje světnici semotamo.

Stará Marianka však ničemu zroz
mluvy farářovy neporozuměla, ačkoliv
pilně přikládala ucho k oknu, které vedlo
z kuchyně do jídelny farářovy. A kdož
byjí to měl za zlé, že i ona byla zvědavá,
co as neobyčejná návštěva Petrova u pana
faráře znamená? Vždyť by byla mohla
za tepla tetičkám, které ji často na—
vštěvovaly a rovněž tak zvědavě byly jako
ona, pověděti a vysvětliti, co vlastně Petr
u pana faráře chtěl? O, kdyby jen mohla
te věci nějak přijíti na 'kloub! Však za
klepe u pana faráře, až mu v poledne
jídlo pohese na stůl. Jak je ráda, že
dnes může panu faráři předložiti pečené
kuřátko! Ale zmýlila se a přepočítala
ubohá Marianka. Ani kuřátko nebylo sto,
abyjí bránu do srdce pana faráře otevřelo,
aby zvěděla, co tam vězí. A podiv její _
dostoupil vrchole, když pan farář úsečné "

16*
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a krátce Mariance oznámil, že zítra pojede :
do sídelního města, kde má nutné a ne—5
odkladné. řízení.

Nyní míra trpělivosti přetekla. Můj
Bože, do hlavního města pojede pan farář
a hospodyni nepoví ani, proč tam jede!
Ne, to není hezké od pana faráře! Skoro
že jí bylo do pláče nad tou uzavřeností
a neuznalostí farářovou.

Avšak pan farář pranic nedbal
alternace, ve které žila Marianka, ale
časně ráno druhého dne jel vlakem do
sídelního města, proč — věděl pouze
on a Petr.

Příští neděli po kázání oznamoval
pan farář s kazatelny, že se bude stavěti
nový chrám Páně, jelikož se nalezl
dobrodinec, který potřebný obnos ku
stavbě daroval.

»Buďme tomu šlechetnému dobro
dinci za to vděčni, a pamatujme naň
v modlitbáclm

Petrovi zdálo se, že po těchto slovech
se musí do země propadnouti. Ani si
netroufal pozvednouti zraků ke kazatelně.
Avšak nebylo toho třeba; kdo pak by si
byl pomyslil, že právě za peníze Petrovy
bude se stavětí nový chrám ].)áně.

* *
*

Uplynula léta. Zase bylo posvícení
a zdálo se, že nikde nebude tak slavné
jak v osadě, v níž Petr přebýval. Již
v předvečer houkaly rány z hmoždířů,
rozléhajíce se po vůkolních horách, a kde
kdo v osadě se činil, aby domy ověnčil
chvojí a květinami. Nad to skoro na
každém domě byly prapory, kterými vítr
pohrával.

A co bylo příčinou takové neob.
vyklé radosti?

Měliť obyvatelé dosti příčin, aby
právě letos z posvícení se radovali a těšili.
Vždyťtoto posvícení mělo pro ně hluboký
význam. Uplynulo právě pět let od te
doby, kdy pan farář s kazatelny veřejně
prohlásil, že dobrodinec, jenž nechce
býti jmenován, postaví v osadě nový
chrám Páně. A hle, uprostřed osady
vypíná se k nebesům nádherná gotická
budova, a o posvícení právě rukou
biskupovou má býti nový stánek Boží

%službě Boží posvěcen a odevzdán.
Proto panuje v celé osadě radost
a plesání.

A Petr?
Den ze dne se radoval, vida, že

stavba utěšeně pokračuje, a denně vroucně,
zbožně a pokorně se modlíval: »Pane
Bože, dej mi se dočkali té radosti,
abych zaslechl milý hlas zvonů, až budou
poprve svolávati lid Tvůj do domu
'.l'vého.<<

Konečně přiblížil se den tak tou
žebně a vroucně čekaný. Každý spěchal
v ten den do nového chrámu Páně, sotvaže
zvony na vězi se rozezvučely. A kostel
byl přeplněn zbožnými osadníky.

»Nyní rád umru, Bože můj,<<modlil
se Petr v novém chrámu Páně, a zraky
jeho zářily svatou radostí & nebeským
nadšením.

»A přece jednou vyhr-am,“ tak se
těšíval skoro šedesát let ——&: »Přišlo
to právě v pravý čas, když toho bylo
nejvíce třeba,<<pravil si Petr a těšil se,
ač již byl jednou nohou v hrobě.



Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN \VEINBERGER

XXV. Katoličtí Indové v Lurdech.

Proslulé poutní místo Lurdy je
až dávno cílem katolíků všech zemí
evropských. Než před nějakým časem
přišli tam také čtyři katoličtí Indové.
Dva z nich byli bývalí chovanci jesuitské
koleje svatého Josefa v Tričinopoli, dva
)statní byli katoličtí kupci z Kolomba
na ostrově Ceylonu.

Jejich pout vedla je nejprve do
Sv. země, kde v Jerusalemě ztrávili týden
pašiový. Odtud _odebrali se do středu
(řesťanstva, do Ríma, kde byli svědky
velkolepé slavnosti svatořečení Panny
)rleánské &připuštěni byvše k soukromé
iudíenci sv. Otce, milovanému velepastýři
:írkevnímu, slzíce radosti ruku políbiti
;měli. Po návštěvě poutních míst Loreta
i Pompejí putovali dále do Lurd. Tam
zastali P. Heraudeana z tovaryšstva
Iežíšová, starého to missionáře z Madury
r Indii, a mohli se s ním ve své ma
eřštině pobaviti. Před davem poutníků
iOOO hlav čítajícím zpívali naši čtyři
ndové u jeskyně písně marianské v řeči
ndické. Biskup tarbský, msgr. Schoepfer,
Joukázal ve svém kázání na tyto poutníky
;dalekých končin řka, že jejich přítomnost
ak krásně dosvědčují prorocká slova
iejsvětější Panny: »A od této chvíle
ilahoslaviti mne budou všecka pokolení.<<

S rostoucím nadšením súčastnili se
Indové večerního světelného průvodu,
viděli na vlastní oči nemocné zázračně
uzdravené a četné votivní dary, které
vděčnost uzdravených a vyslyšených tam
byla pověsila.

Z Lurd objeli Indové krásnou Francii,
klečeli v Paray-le-Monial ve chrámu bož—
ského SrdceJežíšova, obdivovali pařížskou
kathedralu Notre-Dame & basiliku na
Montmartru a radovali se, že v pověstné
nyní Francii všude ještě tak mnoho a tak
krásných svědectví katolického smýšlení
a náboženského života nalezli. Plní po—
zbuzujících dojmů vrátili se poutníci do
své daleké vlasti a vypravovali tam svým
souvěrcům nadšeně, co byli v Evropě
viděli a čeho byli zažili.

XXVI. Africkou pustinou.
Cestopisná črta, vypravuje sestra Benedikta.

Šťastněpřestaly jsme dlouhou plavbu
z Evropy do Afriky a byly jsme srdečně
rády, když se blížil člun s dvěma sestrami
l.“našemu parníku. Byly jsme v přístavu.
Byly to sestra představená Tekla &sestra
Magdalena, které nám“ k parníku přišly
naproti a do kláštera Marie Panny do
pravily. V klášteře všecky sestry radovaly
se, že nové čtyry Afričanky uviděly ve
svém středu.
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Ale radost ta netrvala dlouho. Sotva
jsme se všecky navzájem pozdravily,
velel rozkaz sestry představené: Dvě
z příbylých sester zůstanou zde, dvě však
musí ještě dnes na loď a vydati se na
cestu na odlehlou stanici v Peramiku.
Rozkaz týkal se sestry Loíie a mne,
k nám pak se přidružily ještě sestry:
Magdalena, Konstantia a Gabriela. Všecky
tři měly se nyní navrátítí na drahou
sobě stanici v Peramiku, kterou byly

před čtyřmi roky za vzpoury černochůmusily opustíti. Po krátkém, ale srdečném
loučení vstoupily jsme večer téhož dne
do člunu, který nás dopravil na parník.
Následujícího dne okolo 10. hodiny vyjel
parník z přístavu a 13. srpna přijely
jsme do přístavního města Lindi, odkud
vede cesta do Peramika. Přívětivý krajan,
úředník to východo-africké plavební spo
lečnosti, přijel pro nás na parník a do
provodil nás do domu naší missii ná
ležejícího, kde jsme zůstaly půl druhého
dne a připravovaly sebe a svá zavazadla
na cestu. Tam čekali již na nás nosiči,
kteří měli naše zavazadla néstí. Mnozí
z nich byli křesťané a pozdravovali nás
srdečným: »Pochválen bud'Ježíš Kristus.
Bohužel nespaly jsme rozčilením skoro
celou noc; trápila nás starost, jak se
nám na daleké cestě povede.

Dne 15. srpna, na slavnost Nanebe
vzetí Marie Panny, nastoupili jsme, ode
vzdavše se do ochrany mateře Boží, na
cestu, ovšem pěšky. Za zpěvů a veselých
žertů nosičů vyšli jsme z města. Po šesti
hodínném pochodu došli jsme prvního

' noclehu. Za dozoru bratří Isidora &
Hermenegilda byly postaveny stany, což
seopětovalokaždodenněnavšechstanicích,
kde se nocovalo. Z rána se stany složily,
uspořádaly a svázaly na způsob zavazadel.
Také my sestry musily jsme ovšem při
práci pomáhati.

16. srpna blížíme se stanicí Mtue;
tamější křesťané přicházejí nám naproti
&radostně nás pozdravuji. Cestou potkali
jsme bratra Mauritia, jenž v obchodních
záležitostech jel na kole do Lindi. Cesta
vede nás širou rovinou, porostlou stromy
gumovými a bavlniky. Právě přeběhla
nám přes cestu hyena. Škoda, že žádný
z nosičů neměl pušky po ruce. Nejsouce
zvyklí tak dlouhým pochodům přicházíme
na večer unavení a vysílení do ležení.

17. srpna. Dnes jsme na cestě na
stanici Nyangao, která za posledního
povstání černochů velmi trpěla. POSpichali
jsme toho dne velmi, neboťslunce strašně
na nás pálilo. V polednejsme tam dorazili,.
ale pohled na kvetoucí kdysi křesťanskou
osadu byl přesmutný. Zříceniny kostela
a ostatních stavení připomínaly nám
smutnou dobu, kdy tam řádili povstalci.
Navštívili jsme místní hřbitov, kde od
počívají naši drazí zesnulí.

18. srpna. Srdnatě kráčíme po široké
silnici dále. Dnes necháme nosiče jíti
svou cestou, my sami-*odbočíme s cesty,
abychom v Namupč navštívili missionáře
P. Willíbrorda a bratra Kamílla. Skoro,
že by byli oba, dověděvše se o našem
příchodu, ve své zoufalosti prchli do
pustiny, ježto právě toho dne neměli ani
mléka, ani mouky, ani chleba ani masa,
a vůbec ničeho, čím by nás pohostili.
Zde vidíme patrně, jakých obětí vyžaduje
život missijní. Přes to jsou míssíonáři
v dobré míře a veselí, a dělí se s námi
po bratrsku o to, co mají. Jejich missíjní
dům je z rákosí a slamou kryt. Na blízku
stanice táhne se úrodné údolí, kde se
daří cukrová třtina, banány a evropská
zelenina. Odpoledne o dvou hodinách
vydáváme se na další cestu. Oba missionáři
vyprovodili nás hodný kus cesty. Za na
stávající noci přicházíme do ležení. Bohužel
nedal nám tehdy velký požár lesni klidně
spáti.

19. srpna. O 5 hodinách z rána jsme
vyrazily. Dnes cestujeme s chuti a zápalem,
nebot cílem našim je stanice Ndanda. kde
žijí naše spolusestry. Co chvíle jdeme
kolem venkovských škol, které náležejí
zmíněné stanici a černými učiteli jsou
spravovány. Učitelé vítali nás všude
přívětivě a podávali nám čerstvý nápoj,
banány nebo vejce, což jsme s díkem
vděčně přijímali, nebot žhavým vedrem
slunečním byl každý z nás všech vysušen.
Krátce před Ndandou vyšla nám naproti
čilá mládež školní, aby náspřivítala.
Třicet děvčat bylo odéno bílými šaty,
která byla před několika dny na křtu
sv. obdržela. Velká byla naše radost,
když jsme své spolusestry zase spatřily.
Chuderky přičiňují se, seč jsou, aby nám
den pobytu našeho mezi sebou hodně
zpříjemnily. Tam nám bylo konečně
dopřáno obcovati zase jednou mši svaté



247

a přistoupiti ke stolu Páně. Večer byla
společná modlitba sv. růžence. Po té
zanotily černé děti krásný chvalozpěv
»Magnificata a my zpívaly radostně s nimi.
Po večerní pobožnosti obveselil nás
fonograf svými veselými kousky. Ani
zde není žádného mléka. Kdo chce maso,
musí si ho napřed uloviti. P. převor
Klement udělil nám ještě mnohé dobré
pokyny pro další cestu. Mnohá naše
zavazadla musila býti rozdělena ve dvě

.až tři části, poněvadž nyní počíná úzká
pěšinka, na které s velkými břemeny
nelze projíti.

Dne 21. srpnajsme již o 4-hodinách
z rána přítomni mši sv. Potom rozloučili
jsme se s missionáři a našimi milými
spolusestrami. Sestra Hieronyma vy
provázela nás kus cesty a sestra Helena
šla s námi až do Lukuladi. Dorazili jsme
tam o 1 hodině spoledne. Tamější
missionáři přišlinám naproti a počastovali
násjak mohli. V neděli jsme odpočívali
a obcovali službám Božím. Jednoduchý
a skrovný je zdejší kostelíček a přece
v něm Pán nebes a země svůj trůn byl
postavil. Naše průvodkyně, sestra Helena,
onemocněla náhle zimnicí. Starostlivý
otec převor objednal ihned nosiče, aby
ji zanesli zpět do Ndandy a sám ji tam
doprovodil. Tentýž den skončil však
veselou příhodou. Jeden z nosičů ztratil
kuře, které si byl koupil k večeři.Poněvadž
pak do večera bylo ještě daleko, uvázal
je na dlouhou šňůrka, aby si samo
krmivo hledaťi mohlo. Ale nastojte, milé
kuře se najednou ztratilo. Zarmoueený
nosič nechal všecko na holičkách a dal
se do hledání svého ztraceného klenotu.
Vrátil se do našeho ležení teprv po třech
hodinách, ale záře radostí, neboť byl
ztracené kuře šťastně nalezl.

Dne 23. srpna loučíme se s poslední
stanicí. na které jsme se na své cestě
zastavili. Srdečný dík budiž vzdán všem,
kteří nás byli na naší dlouhé pouti po
hostili !Nyní vydáváme se na cestu vždycky
časně z rána, ježto nám měsíc touže
dobou stezku osvětluje. O, jak vesele se
to vykračuje v čerstvém, chladném ranním
vzduchu! Také slunéčko to s námi dobře
míní, neboť při každém kroku přívětivým
a teplým pohledem se na nás dívá. Vody
bylo Bohu díky vždycky s dostatek. Ovšem
mnohdy jest její chut prapodivná a barvu

má zrovna kávovou. Ale my jsme nechali
barvu barvou a pili jsme. Hlad je nejlepší
kuchař a žízeň, nejlepším číšníkem.

25. srpna Uzká stezka vede nás
nyní krajinami neobydlenými. Po obou
stranách vyčnívajíkuželovité kepce a jaksi
pyšně na nás pohlíží. Když jsme dorazili
do ležení, řečeno nám, že na velmi
vysokou skálu blíže ležení před několika
roky vystoupili dva missionáři. Naši dva
průvodčí umínili si, že týž hrdinský kousek
vyvedou a učinili se svými druhy sázku
v této příčině, kterou i vyhráli. Ani ne
za celých deset minut vyšplhali se na
vrchol skály a zasloužili si za to celých
deset růženců. To byla totiž cena sázky.
My jsme se však domnívali, že k obtíž
nému výstupu na skálu budou potřebovati
nejméně půl hodiny. Ještě několik dní
ubírali jsme se hornatou krajinou, takže
našim bodrým Tirolanům, kteří s námi
cestovali, zastesklo se po hornaté jejich
domovině. ,0_ p_)

XXVII. Smutný obrázek z missií
perských.

Podle zprávy missionáře z řádu
Lazaristů P. Salomona, jenž po smrti
apoštolského vikáře msgr. Lesného ka
tolické missie v Persii řídí a spravuje,
vypadá to v zemi Smutně. Podobně jako
v Turecku jsou v Persii dvě nesmiřitelné
strany, Staro- a Mladoperšané. Mlado
peršané dělí se Opět na dvě strany, jednu
vpravdě svobodomyslnou, která upřímně
svobodu pro všecky, tedy i křesťany, míti
chce. a stranu despotickou,jak"jiP. Salomon
jmenuje, která touží po samovládě a ke
křesťanům se chová nepřátelsky. Přijde-li
tato strana k veslu, je pronásledování
a vypovídání missionářů jisté.

Vnitřní rozbroje daly oběma sou
sedním zemím, Rusku a Turecku, pří—
ležitost a záminku. do záležitostí perských
se míchati a část perského území obsaditi.
Zakročení Ruska učinilo divoké válce
občanské přítrž & mělo tak blahodárný
účinek. Turecko pomýšlí na rozšíření
svého území a obrátilo zraky své zvláště
na solné jezero v Urmii a tamější solné
doly. Jeho nástrojem jsou divoké po
hraniční kmeny Kurdů, které od mnoha
let celou zemi udržují ve strachu a zvláště
křesťanskýchosad jsou postrachem. Ubohý
venkovský lid může se toliko vysokými
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daněmi proti lupíčům chrániti. »Zaplat'te
nám tolik a tolik,“ zní obyčejně vyzva
lotrů, »a necháme vás na pokoji.“ Tak
druží se k těžké beztoho vládní dani
toto nelidské výpalné.

Jak drze si tito horští lupiči vedou,
ukazuje následující příklad :Nedávno konal
missionář v malé kapličce vesnické služby.
Boží. Mezi kázáním zazní pojednou po
plašný vy'křik: »Kurdové jsou tuto:
A skutečně stáli brzy na to lupiči u dveří
kaple a vyvolali velitelsky čelnější muže
z osady k rozmluvě. »Zítra,<< zněl jejich
příkaz, »dostavíte se do té & té osady.
Agha, t. j. hejtman vám řekne, kolík musite
zaplatiti. Běda vám, jestliže nepřijdete“

Co májí ubozí obyvatelé v takovém
případě činiti? Jaky div, že lid hledá svou
spásu ve vystěhovalectví a že země jindy
tak krásná a úrodná., víc a více chudne
a pustne.

. Vedle vyssávání lidu loupežnickymi
četami kvete i lupičství páchané na lidech.
Nedávno teprv byly uneseny dvě katolické
ženy s dítětem a pravoslavná Ruska. Na .
rozhodné zakročení tureckého konsula
Serefa Eddin Beye byly ženy s dítětem
od loupežníků vydány, ale Ruska je dosud
v jejich zajeti. Že se chudobná beztoho
missie za takovych okolností nemůže
vyvíjeti a prospívati, leží na bíledni.

VVV

nový kostel Hanebevzetí Panny marie \: Jerusalemě.

\?
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Provolání
k, VH. všeobecnému sjezdu rakouských katolíků

do lnnomostí od 9. do 11. září 1910.

Katolici rakouští! Podruhéběhemroku volá katolickýústřednívýbor
ke katolíkům rakouským všech zemí a jazyků: Vzhůru k VII. všeobecnému
sjezdu rakouských katolíků! Jak známo,stanovenbyl tento sjezd původněna
měsíc září minulého roku do Vídně, a musil býti v poslední chvíli odvolán, krok to,
k němuž byl přípravný výbor donucen velmi vážnými důvody, jimiž se tehdy zabývala
celá veřejnost. Byť i rozhodnutí ono bylo velikou většinou katolíků schvalováno. ozývaly
se brzy z nejrůznějších končin říše hlasy, naléhající na opětné svolání katolického sjezdu,
které svým množstvím přehlušily ojedinělé rady opačné. Leč nikoliv, že by potřebí bylo
takového naléhání! Katolický ústřední výbor neodchýlil se ani na okamžik od náhledu,
že tradice všeobecného rakouského katolického sjezdu nesmí býti již přerušeny, nemají-li
býti citelně poškozeny společné zájmy rakouských katolíků. Kde rozum a klidná rozvaha
převládá, tam musí také elementární silou proniknouti přesvědčení pravdy, že moment,
spočívající v rozdílu mateřské řeči — přes svůj plně ocenitclný význam — nemůže býti
nikdy dosti silným, aby uvolnil ony svazky, jimiž společná věrnost k Bohu, císaři a říši,
vedle četných totožných názorův o „úpravě společenských a hospodářských poměrů ve
smyslu křesťanských nauk, spojila národy rakouské. Či měl by snad někdo z rakouských
katolíků té smutné odvahy, že by — a byt i jen neúčasti — nápomocen byl oněm
neblahým činitelům, kteří brzy zřejmě, brzy skrytě, vždycky však stejně horlivě jsou
při díle k rozražení těchto svazků?

Tyto úvahy přiměly katolický ústřední výbor ve schůzi dne 17. prosince 1909
k jednomyslnému usnesení svolati VII. všeobecný sjezd rakouských katolíků v době od
9. do 11. září 1910 do Innomostí, zejména když tamní diecesní výbor 5 uznání hodnou
ochotou nabídl se ku přípravným pracím sjezdovým.

Innomostí. stejně vábivé jak krásami přírodními a polohou města, tak vzpo
mínkami na slávyplnou minulost této země vzorné věrnosti, pohostinu přijme všechny
účastníky katolického sjezdu ze všech končin říše.

Katolický ústřední výbor rakouský:
Arnošt hrabě Sylva-Tarouca, "předseda. — Místopředsedové: Dr. Ludvík svob. pán Fuchs. Dr. Mořic

Hruban, říšský poslanec. Ferdinand děd. hr. 'l'mutmansdorf.

Předsedové diecesních (zemských) výborů:
Čechy: Vojtěch hrabě Schó'nčom, přísedící zemského výhorn. Bruno Pammer, opat vyšebrodský. —
Vratislava: Tom. Dudek, farář. — Brixen: Dr. Julius svob.pán Riccabona. — Brno: Dr. Ludvík hrabě
Belcredi. Cyrill Rieil, místní děkani Dr. Josef Kupka, professor — Gurk: Quido Bittner. — Krakov:
Dr. Lad. z Clwtkokai, prelát-. ——hublaň: ["/r. Pot-še, říšský poslanecr— Štyrský Hradec: Dr. Fr.
Puchas. — hvov: (atm.) Cud. Bilecki, arciprcsbyter; farní.)Dr L. rytíř Czayknwski.-— hinec: Antonín
Pinzger, probošt. — Olomouc: "" * hrábě T " ' " — Přemyšl: (lat.) ])r. Leo Pastor, říšský
poslanec; (mm.) KfWoloszyns/ci, arcipresbytcr. — Sv. Hypolif: J. Plochl, ředitel zemského učitelského
semináře. — Solnohrad: K. Perkmann, kanovník. — Tarnov: Dr. Stanislav ])utkowicz. — Triem:

Dr. Kvído dc Gent-Uli, professor. — Terst: Dr. Hektor Conte dc Ferm.

Výdej vstupenek počal dne 15. června t. r. Objednávky dějí se nejlépe
buď u diecesních výborů nebo přímo v kanceláři sjezdové: Innsbruck (Tyrolsko),
(Akademikerhaus).

Cena vstupenky pro účastníky 2 K, se zprávou 4 K.

——-m—ó©———



To má býti dobročinnost! Kdesi
uspořádal spolek přátel pro českoslováckou
vzájemnost večírek, k němuž sezváni z celého
okolí dráteníci staří i mladí. Ale hostitelé
je tak spili, že byli jako němá zvěř. Ne
mají ti ubozí synové Slovače doma dosti
alkoholu? a něco takového nazýváme do
bročinností?

Kam dojdeme? V Praze byl pořádán
dne l.května letošího roku průvod dělnictva.
Dle obrázku, který byluveřejněn veSvětozoru,
šli v průvodu v uniformě zřízenci železniční
(nelze rozeznati, zda to nebyli snad zřízenci
městské pouliční dráhy) a v jejich čele byla
nesena tabulka s nápisem: Žádný otrok,
žádný pán!

Pomník knězi! Na Vyšehradě v Praze
pořídil svým nákladem nádherný pomník
probošt dr. Karlach na památku spisovatele,
národního buditele a probošta Václava
Štulce. Je to osm metrů vysoká mohyla
z tvrdého kamene nučického, poblíže českého
Brodu. Kámen tento je barvy bledě červené
a je naděje, že odolá všem změnám po—
větrnosti. V polovici výše pomníku jest
umístněno velké bronzové p0prsí Štulcovo.

'Jinak katolíci, jinak evangelíci.
V Cáslavi v Čechách mají evangelický
učitelský ústav. Nedávno jej navštívil c. k.
ministerský rada Dr. Fr. Heintz, který je
referentem učitelských ústavů v ministerstvu
vyučování. Když bylo ministerskému radovi
sděleno, že budou ve slavnostním sále denně
konány ranní pobožnosti se všemi chovanci,
velice takové zařízení z .paedagogiekých
ohledů schvaloval, řka, že mají v áslavi
i v této věci něco krásného, čehož není
na žádném jiném ústavě. — Což, kdyby

_byly podobné ranní pobožnosti zavedeny
i na našich učitelských ústavech? Tu spustil
by liberální tisk veliký křik, o evangelických
však mlčí.

Nepřítelkříže.VČeskýchBudějovicích
šel nedávno k večeru řeznický pomocník
D. po silnici a potkal paní M., vdovu po
radovi zemského soudu. Když šla tato paní
právě kolem klášterní kaple a udělala kříž,
rozzuřil se D. tolik, že ji povalil na zemi
a skopal ji, čímž napadená utrpěla lehká

poranění. Lidé, kteří to zpozorovali, přiběhli
a v hněvu nad zuřivosti surovce D., na
místě ho citelně ztrestali; zuřivec může
děkovati jen policii, že ho vzala v ochranu
a že nebyl od rozzuřeného lidu lynčován.
D. byl zatčen a odevzdán soudun

Drobnost, ale zajímavá. Ceští aka.
demici židé pořádali v letoším masopustě
v Praze elitní ples, na nějž pozvali rektora
magnifika vysokého učení Karloferdinand
ského professora dra Krále & Jeho
Magnificence — poctila ples navštěvou.
Čeští pražští akademici katoličtí pořádali
brzy na to svůj masopustní ples, k němuž
uctivě pozvali J. M. rektora dra Krále
a J. M. — poslala omluvný přípis.

Nová fara v Husovicích. Na svátek
božského Srdce Páně byl v Husovicích,
předměstí brněnském, slavnostně Jeho
Exe. biskupem drem'Huynem konsekrován
velkolepý románský kostel, jehož duchovní
správu převzali kněží salvatoriáni. Po dva
cetileté přípravě přikročeno ke stavbě, která
trvala tři léta a o níž má největší zásluhu
emeritovaný farář a nynější husovský ka
techeta Fr. Venhuda. Husovice mají nyní
na 12.000 duší a 42 tříd ve školách. Kéž
brzy i blízké Židenice s 15.000 dušemi
a přes 50 třídami budou moci postaviti si
svůj chrám Páně &zříditi samostatnou faru.

Naše moderní mládež. Naše nynější
mládež nechce uznati, že_ by měl někdo
právo jí poroučeti. Ve 8. u Brna byla
nedávno muzika, při níž jak zvykem na
venkově, se tančilo; a žepři těchto „muzikách“
nikdo ničemu dobrému se nepřiučí, je také
všeobecně známo. Z. byl též s dcerou u této
muziky a když chtěl jíti domů, vyzval
dceru, by zároveň s ním odešla, podotknuv,
že ji zde bez dozoru nenechá. Dcera“ nechtěla
poslechnouti, nad čímž otec rozzloben, dal
jí pohlavek. Otec, hodný a rozšafný muž,
byl za to od tanečníků stlučen asnadávkami
doprovázeli ho až k jeho domku, kde mu
rozbili okna. Dcera pak se otrávila doma
a zemřela. . 1 ,

Obrázek : Cech. V Z. na Mlado—
boleslavsku zakázalo obecní představenstvo
průvod Božího Těla na obecním pozemku;
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to jest po obyčejné veřejné cestě. Rozhořčení
všech katolíků nad tímto jidášským skutkem
je v celém okolí všeobecné. Ceho se doposud
u nás ani demokraté neodvážili to páchají
lidé, kteří přináležejí k úctyhodnému' stavu
rolníckému, který výhradně žije z ruky
Boží a úplně závisí na Božím požehnání.
O, ty neblahá pýcho, kam přivedeš rolnický
stav, kterému Kristus tolik přál.

Úcta sv. Jana v Praze. Letosponejprv
nebyla v Praze na mostě Karlově u sochy
sv. Jana Nepomuckého postavena přenosná
kaple z nařízení a nákladem obce pražské.
Na návrh stoupence volné myšlenky pana
Štěpánka obec pražská kapli nepostavila,
ač když volnomyšlenkáří měli v Praze roku
1907 sjezd, při němž vedle češtiny užívalo
se oficielně i němčiny, obec pražská tehdy
povolila k účelům tohoto sjezdu tisíc korun.

Kam spějeme? V červnu t. r. šli
večer cestou od b'kotnice do Příbora čtyři
mladíci kolem nově posvěceného hřbitova.
Sotva byli u něho, z ničeho nic počali
kamením, kterým měli nacpané kapsy, bíti *
do hřbitovní brány! Byli však vyrušení
lidmi, kteří šli právě okolo; což vidouce
zlosyni, dali se na útěk. Ve dvou poznání
studenti, studující v Příboře! Není tento

.úkaz přímo hrozný! Brzy nám budou naši
studenti snad bořiti a bombardovali i kostely!
Co bude z takových studujících? A jací
budou teprve žáci. až tito studenti sami se
stanou vychovateli mládeže? Přímo hrozné
pomyšlení! _

Mládež še organisuje. Katolický
dorost mládeže na Moravě má 12 tisíc
členů. Dorost agrární, nám nepřátelský,
má. 4000 členů.

Pocta Kosmáhovi. Dne 15. srpna
t..r. bude postaven v rodišti Kosmákově.
v Martínkové, na jeho počest pamětní kámen.
při čemžmá býti uspořádána národní slavnost
k uctění jeho památky.

Zbytečné šetrnost. Dne 13. května
t. r. usnesla se pražská obecní rada, že
odepře plynové světlo při večerní slavnosti
u sochy Jana Nepomuckého na Pohořelci,
vyžadující nákladu 49 korun. Tak
oznamovaly některé pražské listy. Všeobecně
zarazilo, že v této zprávě opomenuto slovo
„svatý“; kdežto na jiných stranách dbá se
až úzkostlivě všemožných i malicherných
títulatur, upírá se tato v úředním dopisování
ijménům světců přívlastek jejich nejvzácnější.
A téhož dne, kdy odepřen tento příspěvek,

zaslán lordmayoroví (starostovi) do Londýna
z pražské radnice sáhodlouhý soustrastný
telegramzapříčinouúmrtíkrále EdvardavaI.

Klackovitost naší dorůstající „inte-r
ligence“. O Božím Těle, v době průvodu
stále v Praze na Karlově náměstí asi
dvacet mladíků před budovou české techniky.
Úsměšky a různými poznámkami snažili se
urazití v průvodu kolem jdoucí dívky a paní.
Když se blížil kněz s Nejsvětějším, zašli
někteří, patrně ti slušnější, do průjezdu
techniky, ostatní pak zůstali venku před
vraty a nechali ostentativně klobouky na
hlavě, ano jeden z nich kouřil s viržinkou
v ústech a prohlížel si kněze s pohrdlivým
úsměvem. Strážník se sice díval na tohoto
klacka, ale šel dále, patrně ho „neviděl“.
Ptáme se, dopustil by se takového sprosťáctví
kterýkoliv inteligent, byť by byl kteréhokoliv
vyznání? Když by nechtěl smeknouti, tož
by raději odešel. Bohužel právě český student
to musí býti, který veřejně dokazuje, že
surovost a sprosťáctví jest ovoce, které sklidil
se stromu volnomyšlenkářské výchovy.

Professorfrantiškánem.Tajnýdvorní
rada, bývalý ředitel gymnasia v Hlohově.
v pruském Slezsku, dr. Vilém Schulte, vstoupil
jda do výslužby v Nise ke františkánům.
Po skončeném nyní ročním novícíátě učinil
sliby klášterní a připravuje se k vysvěcení
na kněze.

Protestant o Kristu. Protestantský
učenec Harnack pravil o Kristu v jednom
shromáždění: Třicet let studuji život Kristův
a nevidím, že by se zatemnil jeho obraz.
Pravý opak jest pravda; z evangelií hledí
Kristus přímo do našeho moderního života.
Populární spisovatelé tvrdí ovšem něco
jiného. ale to jsou nezralé fantasie a fantastické
kombinace, třeba že mají tisíce tisíců čtenářů.
Ať se oddává nynější doba požitkářství
a pohlavním výstřednostem, ať jde svou
cestou smrti. my se budeme držeti historického
Krista, jak k nám mluví z evangelií.

Císař německý a benediktini. Císař
Vilém II. věnoval benediktinskému opatství
v Beuronu drahocenný kříž. Císařský dar
doručil opatovi dvorní maršálek, kníže
Fůrstenberg svlastnoručním listem císařovým,
v němž císař Vilém píše. že chce tímto
darem projevítí úctu, uznání ndp. opatovi
i celému řádu benediktinskému a proto
posílá kříž, dílo mistra Ignáta \Veyrícha,
který zasvětil všechny své práce umění
církevnímu
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Obětavost milosrdné sestry. Do
nemocnice v Carskoje Sclu u Petrohradu
bylo iidevezeno čtyřleté dítě, které utrpělo
velmi těžké popáleniny. Za ředitelku mají
tam paní, doktorku Cedrovičovou; ta pro
hlédnuvši dítě prohlásila. že může býti jen
tehdy zachováno na živě, jestli bude na—
hrazena spálená kůže na jeho těle kůží
vzatou ze zdravého člověka. Přítomná
milosrdná sestra ihned ochotně svolila, že
poskytne kůži se svého těla a podrobila
se také bolestné operaci, kteráž se úplně
zdařila. Stav dítěte se pak zlepšil.

Kněz mecenáš. V Charvatsku v městě
Velká Bystřice žije farář, jménem Jan
Zerajevič, který zdědil po rodičích velké
jmění. Vystavěl své rodné obci na svůj
náklad dvě velkolepé školy; nyní pak
daroval svůj rodný dům v ceně 200.000 K
pro charvatskou techniku, k níž takto po—
ložil základ. Akademii věd založil Charvatům
slavný jejich biskup Štrossmajer.

Ohrožená šikmá věž v Pise. Není
snad na světě památnějšího náměstí jako
v Pise. Jsou tam v bezprostřední blízkosti
čtyři památnosti, požívající světového jména.
Dóm, šikmá věž, baptisterium a hřbitov.
Bohužel se proslýchá, že šikmá věž je .
ohrožena, poněvadž se objevilo v půdě pod

' 0 13.500 narození více než úmrtí.základními zdmi posunutí. Věž tato, jakož
i dóm i baptisterium jsou celé provedeny
z překrásného, bílého mramoru. Věž má
osm pater a byla stavěna v letech 1174
až 1350. Má výšku 5-1 metrů a lze na
ni vyjíti pohodlnou, překrásným sloupovím
ozdobenou galerií. S vršku je rozkošný
rozhled. Naklonění činí 43 metrů.

Odkřesťaňování lidu protestant
ského. V Prusku naříkají, že odkřest'aňují
se davy, což lze poznati z velikého při—
bývání odpadů ze zemské církve a z ubývání
kandidátů k úřadu kazatelskému. Roku 1900
bylo odpadů 222, r. 1909 10.000. U večeře
Páně bývá pravidelně 12 ze sta. Roku
1895 bylo hotovo nastoupiti úřad kazatelů
312 mladíků, r. 1907 jen 187. Mnoho far
je neobsazeno. ——A přece neustávají prušáčtí
evangelíci oblažovati (?)nás rakouské katolíky
svými kazateli, aby u nás hlásali „pryč
od Říma“.

Když mizí víra, bují nevěra.
V Berlíně je mnoho tisíc (snad na deset
tisíc) vykladaček karet, které výborně žijí
& tyjí z lidské hlouposti. Ale je tam ještě
na 90 tisíc spiritistů a 300 medií.

Anděl strážce V květnu jel nedaleko
Chebu v Čechách osobní vlak. U jednoho
vozu otevřely se z neznámé příčiny dvéřo
& za jízdy vypadl náhle na trať tříletý
chlapec, který stál u dveří a díval se ven.
Matka jeho zastavila vlak pomocí šňůry
signálové. dítě bylo nalezeno v bezvědomí
na trati a po příjezdu do Chebu prohlédnuto
lékařem, který shledal, že se nic nestalo
dítěti. Anděl strážný je neopustil.

Výsledky nevěrecké školy ve
Francii. Následky a výsledky nevěreckých
škol ve Francii jsou rok od roku strašlivější,
cožjasně dokazuje francouzská kriminalistika.
Dle statistiky, sestavené poslancem Raibertim
stoupl počet mladistvých zločinců do šestnácti
let ze 9509 roku 1906, na 11401 roku
1907 a na 12.348 roku 1908. V témže
období stoupla číslice odsouzených mezi rokem
16. a 20. takto: 12.226, 13.806 13.866.
Počet trestanců vojenských stoupl v téže
době 0 58 procent.

Obyvatelstvo ve Francii. Oby
vatelstva ve Francii stále ubývá. Kdežto
ve všech státech bývá počet ročně narozených
mnohem větší, než počet zemřelých, není
ve Francii tak Velkého rozdílu. Roku 1901
narodilo se ve Francii 858.000 dětí,“roku
1907 jen 774.000. Roku 1909 bylo jen

Loď rakví. Ve Francii potopil se
nešťastnou náhodou ponorný člun „Pluviose“ ,
při čemž zahynulo třicet lodníků. Podařilo
se tento člun ze dna mořského vyzdvihnouti.
Plechová střecha byla pak vrtacím strojem
odstraněna a mrtvoly neštastníků mohly
býti vyzdvihnuty. Ač ve Francii odstranili
ze všech veřejných a státních podniků všechno
náboženství, přece nikdo lodníkům ne
zbraňoval, že dali na loď „Pluviose“ malý
dřevěný kříž, na znamení, že stala se,
hrobem tolika statných námořníků.

Mniší na hoře Athos. Na hoře
Athosu je mnoho klášterů, v nichž bydlí
řečtí a ruští pravoslavní mniši. Od pra
dávných dob je mezi oběma těmito ná
rodnostmi velký spor, který často vypukne
až v krvavé boje. V celku se počítá na
Athosu dvacet velkých klášterů, v nichž
žije asi šest tisíc mnichů. Nedávno vypukl
mezi nimi opět velký spor, při němž dva
mniši byli zabiti a 16 těžce poraněno.

Otrávené hostie. Až kam sahá zloba
lidská! Ve Svycarsku sloužil v Rebenvelleru
kněz mši svatou. Po ní klesl mrtev k zemi.
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Hostie, jíž použil k tomuto svatému úkonu
byla totiž otrávena A hostie, jež byly
v sakristii přichystány, byly též všechny
otráveny. O původci tohoto ďábelského
skutku není nic známo.

Pryč 8 kříži. V Andryesu ve Francii
usnesli se v obecní radě, že budou odstraněny
všechny polní kříže, postavené v obvodu
této osady. Prefekt schválil toto neslýchané
a násilné usnesení. Za několik dní potom
najal starosta několik dělníků a rozbil
s nimi všechny kříže v osadě i po celém okolí. .

Jubileum vídeňských Alžbětinek.
Vídeňský klášter Alžbětinek slavil ve dnech
22.—25. dubna t. r. dvoustoleté jubileum.
Dne 25. dubna 1710 přišly totiž ze Štýrského
Hradce první sestry Alžbětinky do Vídně,
kdež založily nemocnici pro ženy a dívky.
Nyní mají sto postelí pro nemocné, jež
_vesměszdarma ošetřují; Z Vídně byly pak
založeny jiné kláštery Alžbětinek a sice
v Praze, Presburgu, Linci, Brně a Budapešti.
Ve Vídni je nyní 53 sester klášterních.
První klášter Alžbětinek zřídila sv. Anděla
z Corbary roku 1395 ve Foligno v Italii,
v 17. století rozšířil se řád tento do Německa,
a roku 1696 povolala kněžna Maria
Terezie Lichtensteinová sestry tyto do
Štyrského Hradce.

Jubileum zvonu. V Litoměřicích
slavila se v letoším červnu čtyřstaletá
památka velikého zvonu na městské věži.
Zvon daroval roku 1501 soused litoměřický
Václav Zlatník. Devět let. na to byl přelit
kutnohorským zvonařem Tomášem. Je to
starodávná česká práce.

Nevíme ani dne, ani hodiny. Dne
10. února t. r. jel z Marseilu parník do
Alžírska &blíže ostrovu Minorky se úplně
ztroskotal. Na lodi byl mezi jinými též
katolický kněz P. Billot, který jel do města
Alžíru, aby měl postní kázání. Jak'sdělil
krátce před odjezdem lodi svému bratrovi,
professoroví dogmatiky v Římě, měl již
připravené a nastudované první postní
kázání, které mělo jednati o smrti. Zatím
ve čtvrtek před první neděli postní se utopil
a kázání o smrti neměl.

Jeptiška pro vojína. Ve Španělsku
ve vojenské nemocnici v Melille nabídla se
hrdinsky obětavá sestra klášterní Petronie,
že obětuje prOužek své vlastní kůže, aby
mohl býti zachován na životě raněný voják.
Utržil si totiž ve válce v Africe těžkou
ránu, která se nijak nechtěla hojiti Lékaři

vojenští nabídku jeptišky přijali, odňali jí
dva proužky kůže na levé ruce a našili je
na ránu nemocného. Nyní vede se chorému
vojákovi mnohem lépe 'a je naděje, že brzy
se úplně pozdraví.

Mniši a kněží jsou lenošii? V červnu
měl v Turíně, v Italii, přímo královský
pohřeb představený Salesianů, kněz Michael
Rua. Za rakví kráčeli všichni členové městské
rady, generálové, poslanci, ozbrojené a ob
čanské sbory, náboženské spolky, kapitula,
biskupové. veliký počet kněží a řeholníků,
jakož i zástup lidí, odhadnutý od znalců
co do počtu na dvě stě tisíc. Došlo přes
tři tisíce soustrastných telegramů ze všech
končin světa; poslali je všichni italští princové
a dvorní dámkarálovské rodiny. ministerský
předseda, senátoři, poslanci, generálové,
ministři jihoamerických republik a celá řada
městských rad. Rua dosáhl 73 let, z nichž
50 obětoval opuštěné mládeži. Byla to'
nejpřitažlivější, největší, nejctihodnější, mi
lování nejhodnější postava několika desítiletí.
M_užové všech politických stran se před
ním uklaněli. V městské radě turínské
promluvil o něm hrabě Rivando, řka mezi
jiným: Dnes nám zemřel muž, v němž byla
vtělena idea praktického vzdělání lidu. Turin
ztratil velkého organisatora, učitele, kněze,
dobrodince. Naše město může býti hrdé,
že tento muž z lidu vštípil tolika dětem
lásku k práci. Celé občanstvo, i to, které
nevyznává jeho náboženského přesvědčení,
cítí v sobě povinnost, vyjádřila společnosti
Salesiánů nejhlubší soustrast. Turin truchlí
po muži, který byl znejvětších dobrodinců
člověčenstva. Je vůbec k neuvěření, co tento
svatý muž, tento nástupce a dobrý přítel
Don Bosca za půl století vykonal! Don
Bosco založil roku 1855 s několika soudruhy
ústav ku vychování nejchudších dětí ze
stavu dělnického. A roku 1906, 51 let
po založení, čítala kongregace tato 4000
členů, kteří působili ve 302 domech, roz
dělených ve všech dílech světa. Počet
odchovanců jejich páči se na půl milionů.
Působí členové při 298 kostelích, ve 74
farnostech, na 27 missijních stanicích, v 225
pracovních domech, na 40 gymnasiích, v 18
missiích mezi jinověrci, v 75 seminářích,
7 učitelských ústavech, 280 vychovatelnách,
16 školách technických, 240 školách li
dových, 76 školách řemeslných, 7 nemocnicích
atd. Když Don Bosco r. 1888 zemřel, stal
se Rua jeho nástupcem; bylo mu heslem:
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Věrně církvi a vlasti! Pak prý jsou kněží
a mniši lenochy, nic prý nepracují!

Vášeň. V T. byly svaté missie. Nej—
raději poslouchali kazatele K., který vždy
úchvatně mluvil a všem se velice líbil.
Jednou měl kázaní o vášni a živými barvami
líčil, jaké hrozné následky má každá vášeň,
ať je to hra v karty, sázení do loterie anebo
něco jiného. Jako příklad pravil: někdo
uvidí třeba ve snu nějaká čísla, at je to
8, 24, 54 a sotva ráno vstal, hned utíká
a poslední groš, který třeba utrhne od úst
i svým dětem, vsadí a pak nedočkavě čeká,
zda jeho čísla vyjdou. Nevyjdou-li, vsadí
je podruhé, je-li zase sklamán, vsadí je
potřetí, po čtvrté a prosází třeba několik
desítek. Kazatel mluvil přes půl hodiny
a zdálo se mu, že posluchači jsou dojati.
Když skončena pobožnost svatým požehná
ním, přišla do sakristie stařenka, šla ku
“kazateli, políbila mu ruku a pravila: pane
missionáři, prosím vás odpustíte, já trochu
nedoslýchám, jaká byla ta čísla, co jste
řekl na kazatelni, já je zítra vsadím do
loterie &jistě vyhraju. Kněz zůstal zaražen
státi a nevěděl, má-li se smáti či zlobiti
či plakati, vida tak živý důkaz vášně, která
nechce porozuměti ani nejkrásnějším slovům
výstražným.

Následky špatné četby. Pod dojmem
četby detektivních románů založili si žáci
gymnasia v Soproni v Uhrách tajnou lupič—
skou bandu „Spolek černých srdcí“, která
byla ozbrojena a páchala různé neplechy,
ano dopustila se i vloupání v obchodech 3.
uschovávala kořist v podzemním doupěti,
kde dlel vůdce jejich osm dní. Zde ho našla
policie a zatkla. S ostatními žáky zavedeno
vyšetřování. — V Kerči na jihu ruském »
vydali se tři gymnasisté pod dojmem fanta
stické četby na cestu do Sibiře -— hledat
zlato. Jejich spolužáci však záměr prozradili.
Sbor profesorský vyloučil uprchlíky z ústavu.

Vědecká výprava. Letos byla na jaře
vypravena vědecká výprava z Jerusaléma
k Mrtvému moři, která má za úkol vy
zkoumati místopis, přírodu, starožitnosti avše,
co souvisí s Mrtvým mořem. Společnost
tato sestává z dvacíti účastníků, z nichž
je 9 dominikánů a 11 je členů různých
řádů z Francie, Belgie,Německa, Hollandska,
Anglie a Ameriky. Mají najatý parník, na
němž za dne podnikají výlety a v noci
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jim slouží za byt. 'šechen vzdělaný svět
s velkým napětím očekává výsledek dal
šího zkoumání těchto učenců.

Vzorný kapitán. Anglickýčtyřstěžník
„Provence“ z Liverpoolu plul v březnu
t. r. do Kristianie & narazil u Lindenaes
na mělčinu. Loď byla sice uvolněna, ale
měla tak velikou trhlinu, že se počala poto
povati. Kromě kapitána Jonesa opustily
lod všechny osoby v záchranných člunech,
mezi nimi též choť &tříleté dítě kapitánovo
a žena kormidelníka. Před jejich očima po—
topila se loď do hlubiny a zmizela. Ostatní
všichni byli zachráněni. Věru hrdinná sta
tečnost a hrdinné plnění povinností!

Katolíci v severoamerických Spo
jených státech. Počátkem roku 1910 je
v těchto ,státech 14,347.027 katolíků; od
loňska jich přibylo 111.576. Počítají-li se
se kolonie, ostrovy Havajské, Filipíny a
Portoriko žije pod vlajkou Severoamerických
států 22,587.079 katolíků (asi tolik jako
v Německu). Kněží katolických je 16.550;
od loňska jich přibylo 457. Kostelů se
stálou duchovní správou je 8849, v 4355
kostelích vykonávají bohoslužby okolní
kněží, v celku jsou tedy 13.204 kostely;
od loňska jich bylo vystaveno 366. Ustavů
bohosloveckých je 83, s 6182 bohoslovci,
akademií pro hochy je 217, pro děvčata
709, sirotčinců je 289 s 51.541 sirotky.
Farních škol“ je 4845 s 1.237.251 žáky,
od loňska přibylo 142 škola 39.338 žáků.
Ve všech katolických vyučovacích ústavech
jc 1.450.448 dětí, oproti loňsku je přírůstek
53.101. Biskupů je 88, arcibiskupů 13,
1 kardinál, 1 apoštolský delegát. Nejvíce
katolických kostelů má město Chicago, totiž
187, pak následuje Nový York 3 138
kostely, Brooklyn s 110, Filadelfie s 83.
Katolickýeh listů a novin vychází 322 v 12
různých í'ečech.

Katoličtí Indiáni. Počátkem letošího
roku žije v severoamerických Spojených
Státech 229.870 Indiánů, z nichž je 55.711
katolíků. Mezi těmito katolickými Indiány
působí 138 kněží; pro ně je vystaveno
197 kapli a 70 škol. Minulého roku (1908)
obrátilo se 818 dospělých Indiánů a bylo
pokřtěno 2769 dětí. Bylo požehnáno 571
manželským sňatkům a bylo pohřbeno 1157
katolických Indiánů.



(Hlavní úmysl).

/řípadné ku hlavnímu úmyslu jest podobenství o dělnícich, které pán
povolal na vinici svou. Povolal jedny o hodině třetí, jiné o hodině šesté,
opět jiné o hodině deváté a vyplatil pak všem umluvenou mzdu za
práci jejich. Co tuto řečeno o vinici, můžeme též obrátiti na duchovní

= život, k němuž povoláni jsme všichni. Všichni povinni jsme pracovati
na spáse duše své. Jednou z těch duchovních prací jsou též duchovní cvičení,
v nichž uvažujeme v tichosti a ústraní o pravdách sv. náboženství a přenášíme je
na duchovní život svůj. K těmto duchovním cvičením volá Pán nebeský všecky
lidi, všecky stavy, netoliko kněze, ale laiky, netoliko muže, ale i ženy, nejen bohaté
i chudé, vzdělané i nevzdělané. Pro každého člověka, kněze i laika jest potřebí,
aby se na čas odloučil od svého zaměstnání denního, od vezdejších starostí,
a v samotě rozmýšlel o spáse duše své, jednak 'by ji očistil, k'Bohu se obrátil
& cestu dokonalosti křesťanské nastoupil.

Kněží a řeholníci i řeholnice ode dávna konávají každoročně taková du
chovní cvičení za vedení osvědčeného duchovního, aby nabyli opět nového ducha,
nové horlivosti v povolání svém. Za příkladem kněží konají i Iaikové taková
duchovní cvičení v některém duchovním domě jako u nás na Velehradě, a všichni
účastníci si to pochvalují. Každoročně bývají na Velehrad pozváni učitelé, aka—
demikově i studující k duchovním cvičením, jako vojíni povoláni bývají ke cvičení
se zbraní. Do Přerova zase chodívají učitelky konat cvičení duchovní a jak se mnohá
těší na tyto duchovní hody! Již i naše katol. omladína byla povolána k duchovním
cvičením, jichž se ve slušném počtu súčastnila. Dojde snad i na křest. matky
a naše děvy, aby též se shromáždily v některém duchovním domě ku zbožnému
cvičení. Než na jeden stav a to velmi důležitý nesmíme zapomenouti. Stav ten
právě potřebuje duchovní potěchy a posily. Je to stav dělnický. Bude snad povolán
až o hodině poslední, ale přece bude povolán; i jemu dostane se zasloužené mzdy po
takové duchovní práci. V některých zemích již začali 'apoštolští kněží s dělnictvem
konati duchovní cvičení, na př. v Belgii, ve Francii, ba i v Italii. Roku 1909 dne
26. září udělil sv. Otec Pius X. ve Vatikaně slyšení zástupu dělnictva, uvedeného
knězem z tovaryšstva Ježíšova. V řeči pravil kněz sv. Otci: Svatý Otče, představuji
Vaší Svatosti dělníky, kteří sem přišli konat duchovní cvičení, první to duchovní
cvičeni dělníků v Rímě.< Slova tato naplnila radostí sv. Otce a obrátiv se s otcovskou
laskavostí k dělníkům, pravil: Vpravdě nemohl jsem více býti potěšen, než tím,
že slyším o Vašich duchovních cvičeních. Jste bezpochyby chudáci a musíte pra
covati svýma rukama a živobytí sobě vydělávati těžkou prací, ale milost Boží,
kterou jste nyní obdrželi, učiní Vás bohatými! Neztraťte ji! A udělil jim své po—
žehnání. Již kardinal Guibert, arcibiskup pařížský, pravil: »Kdyby křesťané každo
ročně jen 3 dny obětovali pravdám věčným, změnila by se tvářnost země a stala
by se křestanskou.< Duch křesťanský se ztrácí víc a více a to nevědomosti o pravdách
věčných. Duch lidský. se rozptyluje ustavičnou prací, každodenním zaměstnáním,
starostmi vezdejšími, nebo i zábavami, jakoby lidé neměli ani času pomysliti na
svůj pravý cíl, k čemu jsou od Boha stvořeni, ustanovení a povolání. Proto je
třeba, aby lidé tito se trochu od svého povolání světského odtrhli a s duší svou
a s Bohem se zaměstnali aspoň po 3 dny. Ani dělníkům by to neškodilo, kdyby
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v takovou dobu, kdy nemají práce, duchovním cvičením se zabývali. Právě dělníci
bývají svádění falešnými hesly, bývaji odcizení sv. náboženství & bludným učením
socialistů napájení. Právě proto potřebují býti ozbrojení pravým & čistým učením
sv. náboženství, aby se ubránili svodům falešných vůdců svých. Čím více ducha
křesťanského nabudou, tím šťastnější, spokojenější budou. Vidět to již na členech
Všeodborového sdružení křesťanského dělnictva. Jaký to rozdíl! Křesťanský dělník
a socialni demokrat! Jako den a noc. Socialni demokrat ztrativ víru v nebe nad
zemské, hledá'je na zemi, hledá je v požitcích, v nestřídmosti, v opilství, ve hříšných
zábavách a přece je nenajde. Stává se čím dále nespokojenějším. Schází mu něco,
co mu nepřátelé ukradli, oč jej hříšný život připravil; schází mu víra v Boha,
víra v život věčný, v odplatu věčnou. Křesťanský dělník maje víru v Boha i v život
věčný, také pracuje, také je stižen starostmi, ale má útěchu v Bohu, má naději
na odplatu v životě věčném a to jej sílí v těžkém jeho povolání.

Duchovní cvičení mohou obnovit ducha křesťanského u všech stavů, tedy
iu dělnictva. Velikou by vykonal práci a záslužnou, kdoby se této věci ujal & pro
dělnictvo duchovní cvičení zařídil. Podnět k tomu mohl by vyjít z ústředí spolku
Všeodborového sdružení křesťanského dělnictva. Konati by se mohla cvičení ta.
v některém klášteře, který k tomu jest již zařízen jako na staroslavném Velehradě
a sice v dobu zimní. Velikou by si zásluhu získal v této věci též spolek Apoštolát
modlitby nebo Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda, který beztak pořádá četné míssie
lidové, na nichž také dělnictvo může podíl bráti. Mohli—lidělníci v jiných zemích
duchovní cvičení konati pro spásu duše své, proč by se nemohlo tak dítí též
u nás? Srdce Páně by jistě zaplesalo!

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! 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 zemi bez přestání vz'dáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho—
slavené &neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova SVá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Dice. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
lidstvo, hlavně dělnictvo, aby hledalo, a Tebe nalezlo vduchovních
cvičeních a na 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 církev, říší rakouskou, vlast naší a národ náš česko
slovanský! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych'tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1870)

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

100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Micha-eli,archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Podporovati duchovní cvičení modlitbou a almužnou.

Úmysl v“září: Missíe v Indii.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Úmysly apoštolátu modlitbý: . ..
V srpnu modleme se o duchovní cvičení dělnictva.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatost! papežem Plem X.)

Gue . N&slavnost: Úmysly: W
_— 14——

1. P SV. Petra v oxoveóh (4-30) — Osvobození z pout hříchu. Slavnosti
, velehradské. Zdar pouti do Svaté zemi. asté sv. přijímání. Novosvěcenci.

2. U. SV. Alfonse Lig., bisk a uč. círk. (174-8) -—Rád kazatelský. Vysoké školy.
Horliví zpovědnici. Šíření katol. tisku. Vítězství církve nad nepřáteli.

3. St. Nalezení ostatků sv. Stěpána, prvomuč.(415).——Ucta k ostatkům
. svatých. Láska k nepřátelům. Třetí řád sv. Františka. Dobrodinci chudých.

4. “. Sv. Dominika, zakl. ř.(1221) — Za sv. OtcePia X. Rád kazatelský. Lidové

5

6

missie. Přemáhání bludů nynějších. Setrvání v dobrém. Duše v očistci.
P. Panny Marie Sněžné (366) — Bratrstva Mariánská.Poutě Mariánské.

Pobožnost sv. růžence 'Naše mládež a ochrana její. Čistota srdce. T syn.
S Proměnění Páně. — Touha po nebi. Pohrdání světem pro Krista.

Ucta nejsv. Svátosti. Věrné plnění přikázaní Božích. Ochrana poutníků.

7. N. NeděleXII. po sv. Duchu. Sv. Kajetána, zakl. ř. (1517) — llorlívost pro
spásu duší. Ošetřování a včasné zaopatření nemocných. Stářím sešlý otec.

8. P. Sv. Cyriaka a spolumuč. (303) — Neohrožené vyznání víry. Svěcení
, nedělí a svátků. Přemáhání zlého. Odvrácení neštěstí. Horlivost v dobrém.

9. U. Sv. Románe, muč. — Svatý Otec Pius X. Napravení zlých poměrů.
' Vítězství církve svaté nad nepřáteli. Vrácení se do církve katolické.

10. St. SV. Vavřince, muč. (258) — Zdar pouti do Svaté země. Dobrodinci
chudých. Dar pravé lásky k Bohu. Vítězství pravdy nade lží. j“ matka.

11. Č. Sv. Filumeny, p. a m. (300) — Mládež dospělejší. Povolání k životu
duchovnímu. Křest. dělnice. Přemáhání pýchý &lenosti., Obrácení nevěrců.

12. P. Sv. Kláry, zakl. řeh. (1257) — Spolek křest. dívek. Ucta nejsv. Svátosti.
Nádražní missie. Obhájci katol. víry a církve. Vzbuzování dobrého úmýslu.

13. S. Bl. Gertrudy, abat. ř. prem. (1397) — Za ochranu Boží. Zdar duchovnímu
cvičení. Odvrácení neštěstí. Obnova lidské společnosti skrze Krista Pána.

14. N. Nede/eXIll.posv.Duc/zu.Sv.Eusebia.kn.m.(3.stol.).—Úctakekněžím.
Vítězství ctnosti nad hříchem. Odvrácení pohoršení. Nevinná mládež.

15. P. Nanebevzetí Panny Marie, — Následování ctností Panny Marie. Kongregace
, Mariánské. Poutníci do Svaté země. Poutě Marianské. I—Iorlivíduchovní.

16. U. SV. Rocha, poust. (1327) — Odvrácení zlých nemocí. Přemáhání moru
kořalečního. Svornost v rodinách. Apoštolát modlitbý. Obrácení hříšníků.

17. St. Sv. Liberáta a spolumuč. (483) — Utvrzení vírý katol. Apoštolátem. Dar
„ obětavosti. Polepšení mládeže Zaopatření opuštěných. 1-bratří. Sirotek.

18. C. Sv. Agapita, muč. — Vznešený jubilant císař pan. Za ochranu Boží.
Pokoj a mír mezi národy. Smíření se různých stran. Zbožnost v rodinách.

19. P. Sv. Ludvíka, bisk. (12-96), — Velepastýřové naši. Síření katolického
tisku Apoštolátem. Povolání ke stavu duchovnímu. Katoličtí missionáři.

20. S. Sv. Bernarda, zakl. řeh. a uč. círk. (1153) — Katol. řádý. “[kněz P. B.
Návrat do lůna církve svaté. Sjednocení národů v církvi katolické.

21. N. Neděle XIV. po sv. Duchu Sv. Joachima. — Obnova lidu Kristem.
- Nábožné vychování dítek. Zbožní otcové a matky. Svornost v rodinách.

22. P. Sv. Tímothea, bisk. m. -- Šťastné vrácení se do vlasti. Věrné plnění
_ povinnosti. Za ochranu Boží. Zdar katolickému podniku. Za nemocné.

23. U. Sv. Filipa Benít., řeh. (1285) ——Církev sv. na východě. Zbožné vedení
mládeže. Přemáhání a zapírání sebe. Missie mezi pohaný. Dar zbožnosti.

K Udpustky Illů dní 11 každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. )
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24. St. ŽSV. Bartoloměje, apost. P. (71) — Bohoslovné ůst—avy.Horlivé kněžstvo.
i Povolání k duchovnímu stavu. Apoštolát sv. C\rilla a Methoda. , bratr.

25.'( SV. Ludvíka, kiále(1 270). — Dobrý tisk katolický. Vznešený panovník
, náš. Dar moudrosti a opatrnosti. Napravení \eřejn\'ch poměrů. T kněží

26. P.-Sv. Genesia, muč. (268) ——Spolky křest. omladiny. Ovoce duchovních
, cvičení. Síla v povolání. Horli\í naši obhájci. Dar bázně Boží. jsestra.

27._ S. Sv. Josefa Kalas, zakl. ř. (iB/19).— Školní bratří. K.řesť.ústavy učitelů.
| ' Spolek rozšíiení katolické víry. Sjednocení Slovanů v církvi katolické.

28. N. !NeděleXV. po sv Duc/m Sv. Augustina, bisk. auč. círk. (430) — Řád\
j ve vlasti naší. Duch0\ní ajcho svěřenci.7dar pouti \Iarianské. jkněží

29. P. [Stětí sv. Jana Krt. (81) —I—ohrdáníradostmi S\ěta. Síiení dobrých knih.
' Ochrana Boží. Obnova ducha křest Napravení poměrů veřejného života.

BO.!U. -Sv Růženy Lim., p.-(1017); — Křesťanské služky v rodinách ne'věrců.
, Křesťanské dělnictvo. /a0patření chudých. Dobročinné ústavy. ,- rodiče.
St. Sv. Rajmunda, kaid. (12/10).—.Díky za všechna dobrodiní. Zachování

31! zbožnosti v rodinách. Lidové missie. Zemřeliúdové katolických bratrstev._.
K Odpusiky II]U dnt za kudy dohíy skutek vykunany na tyto úmysly.

Prospívají-li duchovní cvičení kněžím, prospějí též ijiným stavům. Mnozí toho
již na sobě zakusili, konajíce duchovní cvičení. Nelze upříti, žeje třeba vytrhnouti se
nějaký čas z pozemského života k životu duchovnímu; třeba v době nevěry uvažovati
o věčných pravdách Božích; třeba v době hříchův a neřestí cvičiti se ve ctnosti a
v sebepřemáhání. Rozličné stavy konají již duchovní cvičení na př. na Velehradě,
a prospělo to všem. Nesmíme ted\ zapomenouti na jeden stav, který v='\sta\en jest
ustavičnému nebezpečí, který nejvíce toho potřebuje, aby se trochu vzpamatoval od
denního zaměstnání s\ého. Je to stav dělnický O jak by to krásné bylo, kd\by v době,
kdy není tolik práce, aspon někteří z dělníkův odhodlaně v některém domě duchomím
konali duchovní e\ičení! Jistě by zakusili dobrého ovoce a jiní by snad následovali
dobrého příkladu svych spoludělníků. Sv. Otci Piu X. byli představeni roku 1909
dělníci, kteří konali v Římě duchomí cvičení, a jakou měl iadost! Napomenuv je,
aby milosti Boží neztratili, požehnal jim z plna srdce svého. Nejsvětější Srdce Páně,
zachraň křesťanské dělnictvo! Učiň, aby Tvým bylo a zůstalo!

' 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 žádosti,
Všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr).
Indulg. ]2. prosince 1885. Dice. kurenda brn. 1886. č. li.)

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, za
lidstvo, hlavně dělnictvo, aby hledalo a Tebe nalezlo v duchovních
cvičeních, a na všechny úm\sly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento
den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou S\eho božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
sloVanský! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych 'lě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlímc-li se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876)

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

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

Heslo apoštolské: Podpomvati duchovní cvičení modlitbou a almužnou.

Úmysl v září: Míssie v Indii.

Tiskem & nákladem benediktinské knihtiekerny v Brně
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»Zdráva buď, Rodiěko Boží a Matko naše, ty příbytku nebeský, v němž sám Bůh přebýval, ty trůne
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Jos. Al. Vlastimil-Římský:

Vůle Páně.
Křesťanů krví potoky tekly,
římští kdy vládci rozkoš svou zřeli,
kati-li k smrti tisíce vlekli —
Usnul Pán tehdy — křesťané mřeli!

Arius vládl křesťanským světem,
schismatu páry bahnité vřely,
burácel Luther chorobným retem —
Usnul Pán tehdy — duše Mu mřely!

Dnes chmury také církve jas stíní,
„moderní“ lidstvo Kristu se rouhá —
Zoufáš snad, duše, mrazné že jíní

rozhřeje stěží světlo nám dané?
Víru měj! Znikne mlha ta pouhá.
na pokyn Páně! — „Zachraň nás, Pane !“

Konstantínův oblouk.
Vedle pohanské „areny“ stojí
těšné znamení period různých:
krvavých bojů v areně hrůzných,
křesťanských ctností v mučení znoji.

Nápis senátu národem tkaný
jasně hlásá již smýšlení jiné —
k božské nauce duch se jich vine
s- Augustem slaví křížem mír daný!

Ducha je síla mocnější těla
před ní se sklonil římský také svět,
před ním poklesla lidstva vlast celá.

Zvláště duch Kristův božstvím jenž dýše,
života dal nám nebeského vznět —
lidstvo dnešní však — ještě chce výše!

Při mši svaté.
Rájem průvod kráčel sněžné—bílýf
ncvinností ozdobených panen,
kam je vede Matičky zrak milý,
prvotním jenž hříchem nebyl zkalen.

V údolí běd utrpením znaven
pozvedá kněz tajemný jas Krista,
Tělo s Krví. potěchy vší pramen:
obětuje se tu obět čistá —

Hle, Pán všehomíra mocným okem
obrací se na pozemské nivy,
Syn kde Jeho za svět Krev svou leje . . .!

Duše kněžská, co se v tobě děje,
slovem svým když tvoříš pravé divy?
Není ti to věčné slasti tokem?

Písmo svaté.
Zde máš sílu, potěchu & statky,
by jsi rád vždy budoval chrám Páně,
zde jen čerpej nadšení a pýchu,
zde hojivý balsám pro své rány!

Tak se tobě zdaří zorať lány.
na nichž dosud koukol roste hříchů,
věčné Slunce zas osvítí stráně,
po nichž bloudí bludů temné zmatky!

Základ stavby slovo budiž Boží,
hlavní kámen pokora a víra,
hlavní zdobou láska nebes výšin!

Ten ideal mír ti v srdce vloží,
vše pozemské když i dobro zmírá,
slast pak věčnou do záhrobních tišin!W 17
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Boh. Bendl:

Slovo k našim rodinám!
(K svátku Narození bl. Panny Marie.)

vátek Narozeni' Panny Marie
_ připomíná nám onu svatou

., ? rodinu bl Jáchyma a svaté
„ :: Anny, v níž Maria Panna,

za budoucí Matku Spasitelovu vyvolená,
mládí své strávila. Byla to zajisté rodina
svatá, zbožná, Spravedlivá, rodina žijící
podle vůle a přikázání Božího, neboť by
ji zajisté Bůh v moudrosti své nebyl
svěřil takový poklad, jakým byla Marie
Panna od počátku života sveho.

Jest sice pravda, že Bůh vyvoliv si
Marii za matku Syna svého, ji přehojny'mi
nadal přednostmi podle duše, nepo
skvrněnou čistotou na prvním místě,
avšak také pravdou zůstává, že tento
svůj něžný kvítek zasadil do zahrady
rodiny Jáchymovy, aby tam byl pěstěn,
zaléván, opatrován a chráněn tak, aby
ctnosti Bohem vlité v duši Mariinu tam
nacházely potravy, povzbuzení, vypěstěni
a tak Maria uzpůsobena byla k úkolu
tak vz'nešenému a důležitému, jakým bylo
mateřství Boží. Z toho vidno, že rodina
Jáchymova, otec, matka i sourozenci
Mariiny měli povinnosti k Marii a že tyto
povinnosti také věrně vyplnili. Jak svatá
to byla rodina, že svaté a tak bohumilé
dítky vychovala, neboťi druhé děti byly
zbožné & spravedlivé. Nepřipomíná nám
tedy dnešní svátek povinnost křesťanských
rodičů k dítkám a dítek k rodičům?
Nesmí každá naše rodina sobě dnes říci:
Mám býti podobnou rodině Jáchymově,
aby i ze mne vycházeli zbožní a bohu
milí křesťané a jí tak požehnání Boží
rozsévala po zemi? Ovšem, tak by všichni
členové rodin křest. mluviti, tak by se
povzbuzovati měli.' Ale bohužel, co vidíme
za našich dob? Čím dále tím více mizí
ten starý duch křest. z rodin našich, mizí
zbožnost, se zbožnosti mravnost; rodičové
na mnoze zanedbávají povinnosti ná
boženské vůči Bohu a také povinnosti
k dítkám ohledně křest. výchovy, a děti
ty vidouce zly' příklad na otci neb matce
anebo cítíce, že slabá jest ruka jejich,
vyrůstají ve zlém, záhy poznávají hřích,
který se jim zdá by'ti sladkým, vrhají
se ve vír požitků tělesných a konec

bývá smutný pro oba díly. Nevděk, neláska
děti k rodičům trápí tyto, špatná výchova
mstí se na dětech a nespokojenost ba
i zoufalství zmocňuje se tak často jak
rodičů tak děti, jestliže zase nenajdou
cestu k Bohu, jejž byli opustili. Proto
stůjtež zdeněkterá slova upřímná krodičům
a dětem na uváženou, aby alespoň ctitelé
Nejsv. Srdce Páně v rodinách našich
povinnosti své vzájemné brali vážně
a hleděli jim co nejlépe obstáti. Základem
lidstva jest rodina, která se zakládá křo—
sťanským, nerozlučitelným manželstvím
podle vůle Boží, jak je byl při stvořeni
člověka ustanovil, jak je byl Kristus
Pán očistil, posvětil &na svátost povýšil.
Jen řádným manželstvím se zakládá řádná
rodina a jen z takovéto řádné rodiny
mohou vzejití řádní křesťané a občané.
A hlavou této rodiny a nejvíce zod—
povědným členem jsi ty, manželi a otče,
kolem tebe točí se život rodiny, z tebe
vychází žívotjejí a celé konání. Tys její
hlavou, vůle tvá jest jejim zákonem.
Kde tak tomu není, tam není pořádku,
není také výsledku. Na otce musi vše
dbáti, vše hleděti, co k domu patří a, na
štěstí rodiny pracovati chce. Jde-li každý
člen svou cestou nedbaje druhých, není
jednoty, není svornosti a také není štěstí
a spokojenosti vespolné. Jak důležitou
tedy úlohu má otec v rodině! Otec jest
zástupcem Božím v rodině a proto chce-lí
býti důstojným zástupcem, musí to cítiti,
věděti a také tomu rozuměti. A proto
co je tvou povinností jakožto zástupce
Božího u tvých? Máš zajisté tak jednati,
tak vládnouti, tak všecky vésti, jak to
Bůh žádá. Manželka tvá není tvojí otrokyní,
nýbrž tvou společnicí &pomocnicí, Bohem
tobě danou. Jest tobě ve všem jako člověk
i křesťanka rovná, proto s úctou s ní
zacházej, ji chraň a braň, s ní poradu
her, a na dobrá její přání dbej, ve
zbožnosti jí nepřekážej a v domácnosti
svobodu jí popřej. Máš ji milovati jako
sebe, neboť spojení vaše jest obrazem
spojeni Krista s církví svatou, proto jako

___svétělo ji chovej, si ji važ, a nikdy od
ní neodstupuj, ji nikdy neopouštěj, nýbrž
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až do smrti vše dobré i zlé i odporné
s ní rád a ochotně snášej a sdílej.

Čeládc'e své buď pánem dobrým,
mírným a spravedlivým, ale kde toho
blaho její vyžaduje, i přísným, zvláště co
se týče její mravnosti a pobožnosti; neboť
i u čeládky zastupuješ místo Boží a místo
jejich rodičů.' Netrp špatné, rouhavé &
rozpustilé řeči, toulky, známosti hříšné
čeládce své, dej ji, co—ji patří, síní rozumně
nakládej, co nemožné jest nežádej a ve
stáří se 0 ni a v nemocí jako otec starej.
Zvláště však pečliv buď výchovy svých
dětí; nejsou tvoje, nýbrž Boží, nesmrtelné
duše dal tobě Bůh k výchově, smrtelná
těla jejich k výživě. Obě musíš co nej—
pilněji zachovávati. Pomni. že základem
vší výchovy a moudrosti jest bázeň Boží.
'Tu vštip v duše svých dětí, úctu k Bohu
a poslušnost, lásku k sv. víře a zbožnost,
potom poroste i poctivost, spravedlnost,
mravnost v ditkách tvých, pilnost bude
jejich okrasou, čistota života jejich ctí,
zdatnost v povolání jejich chloubou, a věř,
dočkáš se na nich radosti a vděčnosti.
Rozmnožíš takovými dětmi počet dobrých
lidí na zemi a počet vyvolenců na nebesích.
.Jak mnoho hřeší se nyní v ohledu tomto?
Na vše se hledí, na tělo. aby bylo zdravé,
.siln'é, vše se mu poskytuje, čeho potřebí
k tomu, ale na duši hledí se málo. Mnozí
rodičové ani do školy pilně neposílají
děti, do kostela teprve ne, ba jsou i tací
zaslepenci, že do kostela je nepustí, i když
děti je o to prosí. To je ovšem už krádež
na majetku Božím, neboť takový otec
ukrádá Bohu nesmrtelnou duši dítka,
která mu přece náleží. Co si na takovém
'ditěti vychová? Nepozná ono později,
kterak na něm bylo hřešeno, a nebude
se za to na vlastním otci mstíti? Odkud
nyní ta veliká nevážnost ditek k rodičům?
Odtud, že je nevedou k vážnosti a úctě
Boží. Přikázání Boží ztráci potom u dětí
takových na své váze, a jestli že se
přikázání Boží neplní, co mohou rodičové
od svých dětí očekávati? Jediná přísná
_a rozumná výchova náboženská zajistí
rodičům lásku a vděčnost dětí, a dětem
šťastný, mravný a na dobré činy bohatý
a spokojený život. Bez výchovy této jest
vše marné, ani vzdělání sebe 'větší jí
nenahradí, neboť neřídí srdce a vůli, což
jedině Bůh může svou Věrou a svými
přikázáními.

Ovšem by zde výchova toliko slovni
málo pomáhala. Otec, rodiče musí, k čemu
děti vedou, také sami dříve plniti, neboť
příklad táhne. Otec musi především sám
pilně vůli Boží plniti. Děti musí na otci
viděti, že se zbožně modlí, neděle a svátky
světí, mši sv. obcuje, kázání rád po
slouchá, sv. svátosti zbožně přijímá, musí
viděti, že vede mravný život, střeží se
nestřídmosti & opilství, karbanu, že je
pracovitý, poctivý, rozšafný a vážný ve
svém jednání. Musí vycítiti, že je vřele
miluje i když je někdy trestati musí,
a že blaho jejich mu na srdci leží. Zkrátka
děti musejí otce ctíti a si ho vážiti pro
jeho vzácné vlastnosti, proto rády potom
budou se podle jeho slov i příkladu řiditi.
A když otec již dlouho bude v hrobě
hníti, tu vděčné děti, idorostlé, mile
budou naň pamatovati a řeknou často
»tak jednal, tak a tak mluvíval náš dobrý
tatiček a já řídím se podle něho.< Věru,
jak krásné jest takové vysvědčení pro
zemřelého otce! Požehnání jeho výchovy
a jeho příkladu trvá i po smrti ještě
a přináší hojné ovoce.

A pomocnicí mužovou a otcovou
jest manželka a matka.

Matka, jak sladké, libé to slovo!
Lásce její nevyrovná se nic na světě,
a důstojnost její mateřskou převyšuje jen
důstojnost přemilé matky Boží, Marie.
A mateřské povinnosti jak jsou svaté,
jak jsou důležité! Těm se neučí, ty se
vyciťují, nebot srdce mateřské jest jich
plné. Proto také není snad člověka trochu
jen citlivého, jenž by s radostí, vděčností
a láskou nevzpomínal drahé matky své
a nezabloudil v mysli do těch zašlých
dob, kdy pod laskavým vedením a
mateřskou péčí doma dlival. Byly to
doby rajské pro každého.

Manželka a matka! Kolik je tu ve
likých a mnohdy těžkých povinností!
Kolik lásky vyžaduje to býti věrnou
družkou můži, mnohdy nevěrnému, tvr
dému, anespravedlivému !Koliktrpělivosti
vyžaduje péče o malé děti, o hospodářství
a domácnost, zvláště tam, kde muž se
o to málo" nebo nic nestará. A kolik
útrap snese se mnohdy na hlavu manželky
a matky, jak často pláče srdce její bolesti
plné, jak často snášeti musí_r0zmary
muže & nevděk' dítek! A věru, to srdce
mateřské by mělo býti ze skály, aby vše

17*
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sneslo, a hle, ono jest měkké, citlivé,—
laskavé, soucitné, rádo odpouští, všecky
miluje, všem se obětuje, jest pravým
andělem strážným rodině. Kdo vyzpytuje
tuto vznešenost mateřského srdce? Avšak
jen tehdy může býti srdce manželky
a matky tak vznešené a úctyhodné, je—li
spojeno s Bohem skrze svůj nejkrásnější
vzor, srdce Rodičky Boží, Marie Panny.
Jen matka věřící, matka zbožná, matka
všecku svou důvěru skládající v pomoc
Boží skrze přímluvu Rodičky Boží; jen
taková matka a manželka dostojí po
vinnostem svým poctivě. jen taková matka
také navracuje děti Bohem sobě svěřené
Bohu zpět. Za dob našich však bohužel
i manželky i matky některé již tuze
světského ducha mají, světu se zalíbití
snaží, na Boha a povinnosti k němu
zapomínají, světských radostí se nabažiti
nemohou; říkají si podle mužů »po
krokové—c, »osvícenéc což stejné jest
skoro s nevěřící »světáckoue; což divu
potom, že taková manželka a matka
kruhu rodinnému se odcizuje, že péče
o dětí i domácnost ponechává jiným,
neboť je jí to obtížné, že se stará tuze
() veřejné věci a své domácí zanedbává,
že zanedbáváním povinností k Bohu často
zanedbává i povinnosti k muži svému
&k dětem; ztoho vznikají spory, sváry,
nesvornost, muž i děti tím velice trpí
a konec bývá, že jeden druhého opouští,
ač si přísahali, že se neopustí, až smrt
je rozloučí. O jak tedy nutné jest, aby
žena a matka držela se pevně kotvice
víry — Boha, Matky Páně, modlitby,
kostela, sv. svátostí, aby obrněna byla
nadpřirozenou posilou a pomocí a byla
pravou manželkou a matkou křesťanskou,
podle Srdce Páně! To svaté čtvrté Boží
přikázání neukládá tolik dětem povinností
k rodičům, nýbrž i rodičům vůči dětem
a vespolek i manželům, jakožto hlavám
rodiny, a kde to se nezachovává, jest
rozvrat v rodině. Nebude se ovšem za
chovávati přesně čtvrté Boží přikázání,
ač je tak potřebné pro blaho všech členů
rodiny, když se nebudou zachovávati
první tři přikázání desatera, která všem
ukládají povinnosti k Bohu. Tu je tedy
zase víra a bázeň Božízákladem rodinného
života spořádaného a šťastného.

Krásný jest zajisté a významný
obraz sv. Anny, matky bl. Panny Marie,

kterak učí malou dcerušku svou z knihy
zákona Páně. Ille, jaký to příklad pro
křest. matky! Tak mají matky naše učiti
děti své již záhy Boha znáti, věděti, co
pro ně učinil, kterak je miluje, znáti
Ježíše Krista Spasitele a matičku jeho
Marii, mají vštípiti v útlá srdéčka dětí
zbožnost & lásku k modlitbě a k chrámu
Páně, mají jim ukazovati krásu ctnosti
& ohavnost hříchu, zkrátka býti jim
učitelkou slovem, ale i více ještě vlastním
příkladem. Mile mne vždy dojímá, vidím—li,
kterak matka maličké své do kostela
vede, tam je učí pokleknouti, ručky spínati
&ukazuje na kříž. Tu je matka andělem
strážným dětí svých, nebotvede je k Bohu,
aby je vytáhla z osidel ďáblových. Tak
to činily vždy matky křesťanské. Tak
sv. Ludmila si vychovala sv. Václava,
tak matka bl. Klementa Hofbauera nám
vypěstovala v něm velikého světce. K tomu
je ovšem potřebí, aby matky samy byly
proniknuty duchem křest., duchem víry
a zbožnosti, samy žily život ctnostný,
bohulibý a také velice se modlily za své
dítky. Bez pomoci Boží nelze dobře vy
chovávati. A když děti dorůstají a všeli
jaké jim ve světě hrozí nebezpečí zkázy
na těle i duši, tuje to úkol matčin, aby
moudře na vše je upozornila, poradila,
seč sama je, pomáhala, těšila, sílila a do
ochrany Boží je poroučela. A když i syn
neb dcera klesne, kdo je má pozvednouti,
je to matka, a blaze jim, jestliže se
k srdci matčinu přitulí. 'l'u matka
s trpělivostí, shovívavostí a soucitem najde
zase s pomocí Boží prostředek, který by
je povzbudil a na cestu dobrou'zase
uvedl, a děti potom po letech ještě budou
žehnati dobré a laskavé své matičce.

A děti? () kéž by se podobaly Marii
Panně, kterátolik radostí působila rodičům
svým. Kéž by zdobily je ctnosti, kterých
Bůh na nich hledá! Ucta k rodičům,
poslušnost, láska a vděčnost, kéž by
splácely jednou rodičům v stáří a nouzi,
co jim prokázaly dobrého v mládí, kéž
by je poctivě až k smrti dochovaly a po
smrti na ně nezapomínalyl

O vy synové a dcery křest., dávejte
na sebe pilný pozor! Dokud jste v rodině,
tu bdí nad vámi oko otce a hlídá vás
srdce matky; ve světě však číhá na vás
všudy pokušení všelikého druhu; o vzpo
mínejte těch dobrých slov a příkladů,
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jež jste slyšeli a viděli doma. Neza—
pomínejte na přítomného Boha, na
důstojnost svou křesťanskou, na spásu
duše nesmrtelné; nespolčujte se s lidmi
bezbožnými, sice se takovými stanete
sami, plňte povinnosti své k Bohu &církvi,
zachovejte si srdce čisté a poctivé. střežte
smysly své a tak připravíte si sami život
spokojený,štastný, pokojvsrdci, požehnání
Boží k pracím a vědomí dobře vykonané
povinnosti. Zachovávejte ale také vespolek
jako bratři a sestry lásku upřímnou
a svornost, pomáhejte sobě navzájem,
neopouštějte se, vždyť jste sobě z lidí
nejbližší , jedna krev koluje vžilách vašich.
Smutné jest, když tato silná páska pří
buzenství se stíhá pro leckdy malicherné
příčiny a když místo lásky nastupuje
nenávist místo svornosti, nepřátelství mezi
bratry a sestrami. Tam ovšem nemůže
býti požehnání Toho, jenž velel: Milujte
se vespolek!

Kéž by rodiny naše byly podobny
rodině Marie Panny, o jaké štěstí, jaká
radost by v nich panovala! Jak obrodily
by se naše obce i celý národ! Ctnosti
bykvetly, zločinyby se ztrácely ai blahobyt
vezdejší by vzrůstal, duše pak by zajisté
došly svého cíle, věčné spásy.

Spojme se všichni, na nichž záleží,
aby tento krásný úkol rodin křesťanských
byl také vyplněn a štěstí pozemské i věčné
všem členům se zajistilo. Stůime všichni
pevně na základě víry Kristovy, jeho vůle
a přikázání buďtež nám cestou a potom
jeho pravda a jeho cesta dovedou nás
k životu. Kéž svátek Narození bl. Panny
Marie oživí ducha křest. v rodinách našich,
připomene zase povinnosti manželům,
rodičům & ditkám, a to povinnosti jak
k Bohu tak navzájem; pak zajisté
Rodička Boží s radostí pomůže jim svou
mocnou přímluvou a vyprosí hojnost
potřebných milostí pro život i věčnost!

VVV
A. M. Kadlc'dlcovd:

Matce Boží.

Jen prosté kvítí z lučiny
Tvůj, Matko, zdobí chrám,
to každého dne v podvečer
sem Tobě nosívám.

Zde ráda chvíli pokleknu
a dám Ti vše, co mám,
ten krásný, svatý růženec
a píseň zazpívám.

Ty ráda slyšíš modlitbu,
ó, vím to, Matko, vím,
& proto k Tobě s důvěrou
sem denně pospíším!

Vždyť vím, že nikdo neodešel
od Tebe oslyšán,
kdo k Tobě přišel prositi
před milostný Tvůj stan.

Nuž, ráda spěji ve stan Tvůj,
zde bol svůj dám Ti znát,
ó chtěj mne za to, Matičko,
aspoň Ty, milovat!

V poli.

V poli šumí žito zralé,
větřík si s ním pohrává,
a pod mezí na sluníčku
malý cvrček vyhrává.

Komár, muška, motýl pestrý
i ten brouček zlatohlav,
radují se všichni spolu,
že je z nich tu každý zdráv.

A Skřivánek k nebi letí,
zpívá píseň milostnou,
a křepelky k odpočinku,
pod mezu mne mile zvou.

Usedla jsem v hebkou trávu
snila zašlé lásky sen,
mysl rychle zalétala
za Tebou, matičko, jen!

A pak jsem se navracela
domů z pole blažena
a jen toho litovala.
že jsi Ty tak vzdálena!
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Svátek naši nebeské matky.
(Ku >Jména Panny Mariem)

—.írkev katolická dobře zná duši
'- křesťana; ví, že touží po

(lásce, a to nejčistší, nejne
._ = \ zištnějši, nejobětávější, a

' “x—Á tuto lásku může dáti jen
jedno srdce, srdce matky. A děti vědí
dobře, co v matce své mají, jaký pro
ně poklad skrývá srdce mateřské a proto
rády spěchají k ní i tehdy, když za po—
voláním životním opustily krov otcov—
ského domu a roztroušeny jsou v cizině.
A jeden jest den, který poskytuje jim
příležitost k tomuto shledání se s matkou
a vespolek; je'to svátek drahé matky.
Jak slavný, jak radostný to bývá den
pro matku ipro děti! Matka vidí vděčnost
dětí a děti vidí, že ustavičně pro ně bije
to dobré srdce matčino.

Iveliká, po světě roztroušená ro
dina křesťanská touží po společné drahé
Matce své, touží sejíti se v domě jejím,
touží pověděti jí, kterak ji miluje, kterak
cítí její lásku & dobrotu, chce jí radost
udělati & přeje si míti k tomu zvláštní
den. A proto církev katolická ustanovila
svátek nebeské Matičky naší na neděli
po jejím narození, aby netoliko oslavila
krásné jméno »Mariax po jméně »Ježiše
nám nejmilejší, nýbrž aby také poskytla
nám příležitost k důkazům lásky, úcty a
oddanosti, jež srdce naše chová k Matce
Páně. Proto je svátek Rodičky Boží pra—
vým svátkem rodinným katolických kře—
sťanů, proto plní se toho dne chrámy
její, proto ozývá se chvála její při pout
ních průvodech a milá její poutní místa
nemohou pojmouti zástupy věřících,putu
jících k Matce nebeské. Je to den radosti,
den lásky, den darů. S radostí spěcháme
k Matičce své, plesáme nad její vzneše—
nosti, mocí a láskou, blahopřejeme jí
a na důkaz toho všeho srdce naše jí
otvíráme, aby viděla až na dno jejich
a poznala. že ona tam panuje, že naše
srdce jí náleží, aby je zasvětila a oběto
vala Srdci onomu, které nejvice milovala,
Srdci Páně. A jak s posvátných obrazů
svých tak s výšin nebeských shlíží nebes
Královna na věrné své poddané, shlíží
nebeská Matička na milované děti své,
klečící před oltáři jejími, a srdce její

otvírá se, aby vylilo na ně důkaz, že
jest jejich opravdovou matkou, ato darem
nejkrásnějším: 1. mateřskou láskou, 2.
mateřskou ochranou, 3. mateřským po
žehnáním.

1. Ve slověmateřská láska je
všecko obsaženo, co lidské srdce obla—
žuje. V srdci Mariině jest pak láska
mateřská stupně nejvyššího. Jak milovala
Syna svého! Od počátku života jeho na
zemi až po smrt na kříži snášela s nim
všecko dobro izlo, radovala se z lásky,
kterou Spasitel nalezal u tak mnohých,
a trpěla bolesti nad zášti, kterou ne—
přátelé ho pronásledovali. A když vše
jej Opustilo & Kristus veden byl jako
zločinec na popraviště, tu Matička jeho
nedbajic posměchu a potup zlolajného
lidu, provázela se slzami v očích drahé
dítě své a postavila se pod kříž jeho,
jako kdysi stála u jeho jesliček v Betlémě.
A tu právě v bolestech hrozných jak
Syna tak Matky stala se Matkou naší;
tuto lásku její k sobě daroval umírající
Spasitel nám, odevzdávaje ji milému
učedníku Janovi slovy: »Ejhle, matka
tvái—xza matku a Jana slovy: »Ejhle,
syn tvůjic matce za syna. A .lan nestál
tam jen za-svou osobu, nýbrž byl zá
stupcem všech těch. kteří Krista milují,
jemu věrni zůstávají ve víře, byl zá
stupcem všech pravých křesťanů, všech
národův a všech věků. Hle, jako byla
Maria Matkou Kristovou, tak jesti Matkou
naší, a to z poslušnosti k božskému Synu
svému, nebot to byla jeho poslední vůle,
a z lásky nezměrné k němu. Proto jsme
dítkami jejími a máme lásku mateřského
srdce jejího, lásku největší, neboť tkví
v lásce k Srdci Páně. A tuto lásku věnuje
nám Matka naše nebeská, tot jeji dar
za naši oslavu jmenin jejich.

Pravá láska však nezáleží ve slo
vech, nýbrž v činech. Protože nás Maria
miluje jako Matka, proto také ubezpečuje
nás svou2.mateřskou ochranou. Co
vše matka podstoupí, čeho schopna jest,
aby dítě své v nebezpečí ochránila, uka
zuje nám tento příklad:

Jistá matka v Tyrolsku vyšla na
pole žíti obilí a vzala s sebou malé
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dítko své, které na mez položila. Jak
žala, vzdalovala se od dítěte vždy víc
a víc, atak se stalo, že ostříž, jenž nad
dítětem kroužil, náhle jako střela se
spustil, dítě do drápů chytil a je odnesl
do skalního svého hnízda. Jaká to rána
pro srdce mateřské! Co nyní činiti?
Přece nenechá matka dítě své tak lehce
zahynouti. I vzchopila se matka a spěšně
vyšplhala se po skalách až. k hnízdu
ostříže, aby zachránila dítko své. Hle,
čeho se neodvážila láska mateřská! Ne

dbala vlastního nebezpečí, jen ochranudítka měla na mysli.
U Matičky naší nebeské nejedná se

tak o naše tělo, nýbrž o naši nesmrtelnou
duši; tu chce vytrhnouti z drápů netvora
pekelného ďábla, onoho lva řvoucího,
jenž obchází hledaje, koho by sežral,
jak dobře píše svatý apoštol Petr. A ti,
na něž číhá, jež do svých klepet a tenat
chce chytiti, jsou její děti; ona však
dobře ví, jak cenná jest duše jejich u
Boha, co musil Syn její podstoupili. aby
je spasil, že všecku svou drahocennou
krev vycedil a na kříži v bolestech nej—
větších zemřel a že Matička jeho tyto
bolesti ve svém žaluplném srdci s ním
cítila. Proto můžeme býti toho jisti, že
nás neOpustí, že nás ochrání, kdykoliv a
kdekoliv toho bude třeba, ovšem jestliže
my ji neOpustíme aji o tuto ochranu
prositi budeme. A této ochrany jest nám
ustavičně třeba. Neboť den co den hrozí
nám nebezpečí, mnohdy ani sami ho ne
pozorujeme, mnohdy sami se v ně vrháme,
a pak jest nám třeba, aby starostlivě
oko Matky nebeské nad námi bdělo a
ruka její mateřská nás vytrhla z propasti,

její jest jistá a mocná, vždyt jest Maria
netoliko Matkou naší, nýbrž i nebes a
země Královnou!

Abychom na světě spokojeně žíti
mohli a také Bohu sloužili, jak si toho
přeje, dává nám Maria, Matička naše
nebeská, k tomu své 3. mateřské po
žehnání. Co vše nezávisí na požehnání
otce a matky! asto celý život časný i
věčný ditek jejich. Vždyť Písmo sv. samo
praví: »Požehnání otcovo staví dětem
domy, zlořečení matčino však bourá je.<<
Na požehnání matčině záleží tedy mnoho.
Jak spokojeně opouští syn nebo dcera
rodnou střechu, žehná-li jim matička

, z Marie Pannye,

jejich; jdou beze strachu do ciziny, nebot
vědí, že požehnání toho dobrého srdce
je provází, a požehnání to jest pro ně
přímluvou u Boha. A když matička
k smrti pracuje, děti ještě prosí: »Po
žehnej nám, matičko, požehnejh A tu
hnoucí ruka matky zvedá se a dělá nad
dětmi kříž a srdce matky volá k Bohu:
»Pro Tvůj svatý kříž a pro Tvou svatou
smrt žehnej iTy, Bože, dítkám mým
jako já jim žehnám, zachovej je, ať še
Ti neztratí, ať se jednou s nimi shledám
u Tebeh

A mohl by Bůh, tento přelaskavý
Otec, takovou prosbu žehnajícího srdce
mateřského oslyšeti? Nikoliv! Proto jest
požehnání matčino dětem tak drahé, tak
cenné.. A hle, více nežli pozemská matka
miluje nás Matička nebeská, více nežli
požehnání pozemské matky platí po
žehnání její. Vždyťjest Královnou nebes,
veliké milosti a dary odevzdal jí Kristus
Pán, a komu z nich raději bude udělo
vati nežli dětem v nouzi a bídě jak
tělesné tak duchovní postaveným. Svatý
Bernard proto dobře praví a s ním
mnozí církevní učitelé: »Bez Marie není
milosti, všecky milosti skrze Mariix A to
vším právem. K otci přišlo dítko, aby
mu dal ovoce. Otec odkázal je k matce
řka: »Jdi k mamince, ta má větší ruku
nežli já.<< To platí o Marii, Královně
nebeské. Má velkou ruku, kde se jedná
o rozdávání milosti a darů potřebných.
Proto také svatí apoštolé do svého vy
znání víry pojali článek: »Jenž (Ježíš)
se počal z Ducha svatého. Narodil se

chtějíce nám ukázati,
že skrze Marii přišel Vykupitel na svět,
tedy že Bůh skrze Marii dal nám dar
největší. Proto jest Maria hvězdou jasnou
lidstvu zářící na cestě životem, proto
onou útěchou a onou nadějí, s níž Adam
a Eva po spáchaném hříchu, skrze nějž
nevýslovnou bídu na potomstvo uvalili,
se loučili s rájem. Maria, předpověděná
Matka Messiášova, oslazovala jim tento
hrozný trest a uchovala je zoufalství.
Proto ji tak často pozdravuje naše svatá
církev slovy: »O milostiplná, ()přívětivá,
ó přesladká Panno Maria! a Její ruka
žehnající jest ruka mocné Královny a
nejlepší Matky, která vždy hotova jest
dětem dáti co jim prospívá na těle
i na duši.
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A tato Matka se zove »Brána nebe
skáa. Jeji láska, jeji ochrana a její po
žehnání jest nám přislíbené na tak dlouho,
až dojdeme k bráně nebeské, což jen
tehdy se stane, jestliže věrnými ditkami
jejími zůstaneme. Matka to vidí ráda,
když hodné jsou děti její, když řídí se
rády příkladem jejím. Tu poznává v nich
sebe a miluje je tím yice, že jí také čest
dělají před světem. O toho žádá si také
Matička nebeská. Žádá si, abychom i my
následovali ji v plnění vůle Boží v její
poslušnosti, lásce, oddanosti k Bohu.
Jestliže svatý apoštol Pavel mohl volati
ku svym :» Následovníci mojibuďte, jakož
já následovník Kristův jsema, tím více
může k nám volati Matka Páně: »Ná
sledovníky mojími buďte, neboť já jsem

V

J. Al. Vlastimil-Římský:

Církev Petrova.

„Nad velebou Tvojí, požehnáním,
šťastný syn se, matko svatá, skláním,“
Bůh vždyť sám Tě lidu, světu nechal
po z mrtvých když vstání v nebe spěchal.

Sotva jeden Petr vrací tělo zemi,
druhý vládne dětmi Tvými všemi,
ať se vlna bludů jak chce, kdy chce čeří,
vždy syn pravý, Tobě, Matko, věří.

Věřil, věří, věřit bude vezdy,

za. Tebe je hotov žití svoje dáti,
ježto dvě jen předně září hvězdy:

Láska Otce, Stvořitele, Pána,
Tvoje, církvi, svatá. naše Máti,
Ty's jediná Bohem světu dána.

následovníci Kristovou.<<Její radost, jeji
přání jest, aby všichni činili vůli Syna
jejího; tak to řekla sluhům při svatbě
v Káni Galilejské řkouc: »Učiňte vše,
co vám Syn můj rozkáže.<< Toto slovo
mateřské platí i nám. A jestli je budeme
zachovávati, nejlépe se zavděčíme mateř—
skému Srdci jejímu. Tento slib, tento
úmysl přinesme dnes Matičce nebeské
k svátku a bude jí milejším nad ztato,
stříbro i nad sebe krásnější slova. Zato
snese se na nás jeji láska, její ochrana,
její požehnání, & my provázení jsouce
Matkou Páně skončíme šťastně život po
“zemsky a po této pouti dojdeme tam,
kde nás očekává, abychom jí tam řekli:
»Matko, zde jsme, nyní slavíme s Tebou
svátek Tvůj na včkylc Boh.Handl.

WV

Okovy sv. Petra.

Kovová clona — okovy halí —
Hle, světlo svící s oltáře plane,
přistup jen blíže, Petrův duch vane,
každý mrak mizí, duši jenž kalí!

Svět se ti směje, nedbej však toho!
S láskou vše snášej vroucně se modlí,
kdyby i smrt ti strojil svět podlý —
modlí se za něj — tím získáš mnoho!

Pozvedni oko: zříš řetěz celý:
spoutul jím hříšník samého světce —

Naše by snahy spáti teď měly?!

Ustat my máme ve slově Božím?
Ne! Strasti všechny strpíme lehce,
srdce by lidská nebyla hložím!
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Jeroným H. :

Božské Srdce Páně.
(Rozjímání o Božském Srdci Páně, předrahocenném pokladu všech ctnosti.)

;1a nynějších rozháranych po
, “' Š' měrů jest velmi těžkým kře—
, , , sťansky žíti a vytčeného po—

“.-______-_;sledního cíle dosáhnouti. bez
pevného duševního základu a patřičné
ochrany, kterych nám jest v nejsv. Srdci
Páně hledati. Tento pramen života i sva
tosti jest jedině s to ve všech životních
okolnostech nám pomoci poskytnouti,
jakoži každého před nevěreckou a mravně
sešlou přítomností ochrániti. Právě z něho
jest nám čerpati posily ve víře proti vší
nevěře; ono jest i sídlem nekonečné
lásky Boží a věrnosti k církví, která
nás v dobrém utvrzuje a od zlého chrání;
než i pravá vychova srdce, pokora,
čistota srdce a obětavost křesťanská,
kteréž křesťana dle jména v křesťana dle
skutku přeměňují, v božském Srdci Páně
svůj základ naleznou. Vše toto tudíž necht
jest předmětem následujícího rozjímání.

Zajisté není pochyby, že by si kdo
z milych čtenářů nepřál onen pře
drahocenny poklad blíže seznati a tím
i úctu k němu dle možnosti zdvojnáso
biti, pročež přistupme blíže k nejsv. Srdci
Ježíšovu, a blíže je pozorujme. Přede
vším v něm uvidime hlubokou ránu„
z níž krev vytéká; ono samo pak jest
obtočeno bolestnou trnovou korunou,
jakož i z něho ohnivými plaménky ob
klopeny kříž vyčnívá. Nyní je prosme
za přijetí do jeho školy a slibme mu,
že svá srdce dle nejsvětějšího vzoru
vzdělávati zamyšlíme, abychom se totiž,
v jeho příkladě vychováni, i království
božího účastnymi stali. Toto budiž vy
chodiskem i cílem následujících rozjí
mání, v nichž se nám předevšim jedná
o získání pevné víry dle božského Srdce
Páně. Abvchom však tohoto žádoucího
cíle dosáhli, poohlédněme se předem na
původ a předmět úcty k nejsv. Srdci
Páně, z kterychžto dvou pak prvy cil
našeho rozjímání vyplyne.

Jedna z největších milostí, kterych
Bůh člověku prokazuje, spočívá v tom,

»Puchváleno budiž božské Srdce, naše spása.
Sláva & čest mu budiž na věky.c (Leo XIII)

že mu poklady svého nejsvětějšiho
Srdce otevře a ho i úctou k tomuto
naplní. Takové milosti se všem dostalo
prostřednictvím sv. Margarety Maria
Alacoque (1647—1690), která po ně
kolikaletém pobytu v klášteře Paray (ve
Francii) touto neskonalou milostí ob
dařena byla. Zjevil se jí totiž Pán, ana
se před oltářem modlila, & odhaliv své
Srdce takto k ní promluvil: »Mé Srdce
jest láskou k lidstvu tak přeplněno, že
plameny lásky již déle v sobě zadržeti
nemůže. Ono musí je 'l'vy'm prostřed
nictvím lidem oznámiti, aby všichni těmi
poklady, které toto v sobě obsahuje,
obohacení byli. Proto tě seznamují
s cenou těchto pokladů; jsou to uzdra
vujíci i posvěcujicí milosti, které lidi od
věčné záhuby zachrániti mohou. Přes
tvou nehodnost a nevědomost jsem si
tebe k vyplnění svého úmyslu vyvolil,
aby to tím jasnějším bylo, že vše mym
činem jeste:

Po tomto pak i více jinych zjeveních
následovalo, a tím dán i pokyn k roz
šiřování a upevňování oné pobožnosti.
Chybnym by však bylo, domníval-li by
se kdo, že před tím pražádné úcty
k nejsv. Srdci Páně nebylo. Neboť již
při onom pamětihodném večeru, kdy
Ježíš Kristus nejsv. Svátost oltářní usta
novil, spočíval jeden z apoštolů najeho
božském Srdci, poněvadž byl přesvědčen,
že toto tajemství lásky, které se zde
odehrálo, z tohoto nejsv. Srdce Páně
vyšlo. Jan a Maria, Matka Páně, byli
prvními ctiteli božského Srdce Ježíšova.
Později se dovídáme, že o něm s nej
větší láskou mluvili a je též uctívali
sv Augustin, Bernard, Bonaventura,
František Salesky, sv. Matilda, Klára
z Assisi, Kateřina, Terezia a mnoho
jiných. Ovšem jedná se zde pouze o samé
v životě duchovním vynikající osoby.

Když pak v novější době ona zje—
vení Margarethy Alacoque známa byla,
neomylná církev naše vše s neobyčejnou
přísnosti a zevrubností prozkoumala &



konečně i pobožnost tuto po veškerém
křesťanském světě rozšířila jsouc si vě
doma bohatého požehnání pro všechny,
kteří by onen žár božské lásky uctívali,
v srdci chovali, jakož i rozšiřovali. Dnes
již každý, kdo dějiny této pobožnosti,
všechny milosti, které se nám ji dostalo,
zpytuje, musí doznati, že se zde nejedná
o dílo snad i vynikajícího muže, ny'brž
jest nucen vyšší autority za tím vším
hledati, totiž lásky Boží.

Než nepostačí znalost dějin této po
božnosti, nybrž jest obzvláště zapotřebí
jasného názoru o uctívání; jinak stavíme
na písku a i v nebezpečí se nacházíme,
že se vše při nejmenším otřesu sřítí a
tím octnuvše se v ssutinách stěží svůj
život zachráníme. Abychom se tomuto
vyhnuli, stavme na skále a snažme se
co nejhlouběji v božské Srdce Páně pro
niknouti. K tomu nám budiž především
nápomocno odlišování hmotného Srdce
Páně od nadsmyslného.

V původním smyslu rozumíme slo
vem srdce středisko celého í'ysického ;
života. V přeneseném pak smyslu zna
mená srdce všechny smyslně duchové
pocity, vůli a všechny její kony, kteréž
v něm svůj základ mají. Tak mluvíme
na př.: »Mé srdce tě miluje, touží po
tobě; daruj mi své srdce; žádám jenom
tvého srdcea Též i zde. Božské Srdce
Páně obsahuje bytostně dvojí: hmotné
srdce a božskou i božsko-lidskou vůli
Ježíše Krista se všemi kony, mezi nimiž
obzvláště božská i božsko-lídská láska
vyniká. Tělesné Srdce Páně a láska jeho
tvoří jeden celek ——božské Srdce Páně
—v dvojnásobném vy'znamn. Vůle Boží
Margarethou vyslovená jest, abychom
nejenom samotnou lásku uctívali, nybrž
lásku pod symbolem srdce; též ne pouze
srdce, nybrž srdce jako odznak lásky.
Tyto obě veličiny, láska a materielni
srdce, jsou si bytostně i co do nutnosti
rovny. Hledíme-li však při porovnání
na to, co na prvém místě naši pozornost
poutá, má přednost srdce hmotné; se
stanoviska pak vznešenosti a důstojnosti
onoho předmětu zaujímá láska prvé
místo a srdce jest podřaděné. Co se
oněch vlastností tyka, k vůli kterym
Srdce Páně úcty hodno jest, jest hlavně
pozoruhodná nekonečná důstojnost a
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vysost, které mu jakožto Srdci druhé
božské osoby jsou vlastní.

Bude zajisté vyhodno a ku zvětšení
úcty k nejsv. Srdci Páně i prospěšno,
obrátíme-li zřetel na některé vynikající
vlastnosti. Především jest uvésti několik
předností hmotného Srdce Páně. které
nám k dosažení vytčeného cíle velmí
nápomocny budou.

Srdce jest jednou z nejvznešenějších
a nejpřednějších částí každého těla a
tudíž i těla Kristova. Jaky vyznam tělo
Spasitele našeho má, vysvítá ze síly,
která z těla vyšedši, i mrtvé křísila,
nemocné na pouhé dotknutí uzdravovala
&o němž svatý apoštol Lukáš vypravuje,
že jakási síla všechny uzdravující z něho
vychází. I-sám Ježíš Kristus nás upozor
ňuje slovy: »Tělomé vskutku jest pokrmu
(Jan 6, 56). »Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, má život věčny a já jej vzkřisím
v den nejposlednější“ (Jan 6, 55). Když
toto vše o těle Pána našeho Ježíše Krista
platí, kdo dovede vypsati moc v Srdci
jeho spočívající, neboť toto značně nad
tělo vyniká.

Veliky' význam má srdce též jakožto
středisko celého života. Od něho závisí
oběh krve; přestane-li tlouci, přestane
krev obíhati a tím i žití skončeno. Ale
mnohem důležitějším, předrahocenny'm
jest pro nás Srdce Páně, neboť ono jest
obětním pouzdrem, a drahocenná krev,
která jim 33 let obíhala, obětním darem
za hříchy naše. Než nepostačila ne—
změrné lásce Boží jedna oběť, nýbrž se
při mši svaté tato oběť stále opakuje.
Jak drahocennym nám tudíž toto vše
musí býti pro tak úzky' poměr k nejsv.
Srdci Páně!

I na celém vnitřním životě má srdce
každého jednotlivce podíl. (Toto jest
pravda od filosofů & fysiologů uznaná)
Sem patří obzvláště všechny radosti i
žalosti, kterych jest každému v tomto
slzavém údolí možno zakusiti. Majít nám
pomoci k dosažení posmrtného cíle,
proto nevyhnutelné a nenahraditelné.
Ba i božskému Srdce Páně jich bylo
zakusiti a to v míře největší. Právě toto
nejsv. Srdce za nás nejvíce trpělo a
přes to stále i nejvroucnější láskou
k lidu, svému nepříteli hořelo. Nemáme
tudíž snad i my v tomto božském při
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kladu celý život našeho Spasitele viděli
a dle Srdce Páně stále se říditi?

Mimo to jest i srdce symbolem
lásky. Proto i králové a vévodové
z různých dob své srdce zvláště milým
národům na znamení veliké milosti od
kazovali. Právě jako srdce, středisko
celého života, veliký význam pro žití
má, jest i láska pro morální stav jed
notlivce velice důležitou. Sv. Augustin
praví: »Miluješ—lisvět, jsi světský; mi
luješ-li nebe, jsi nebeský; miluješ-li Boha,
dovoluji si říci, jsi Božímx Jest ná
sledkem toho Srdce Páně vším právem
za předmět úcty předloženo, jelikož se
v něm ona neskonalá & obětující láska
nejlépe poznává.

Konečně nemenší zmínky zasluhuje
i ono spojení se Srdce Páně s druhou
osobou božství Ježíše Krista. I lidská
srdce, zalíbila-li se Bohu, bývají od
něho po smrti neporušena, zachována
& předmětem úcty učiněna. Co jest ale
toto srdce lidské (na příklad sv. Terezie)
v poměru k božskému Srdci Páně? Není
snad toto největší úcty a lásky hodno?

Cose nadsmyslné, neviditelné stránky
Srdce Ježíšova týká, musí i tato za nej
světější uznána býti. Neboť on jakožto
člověk nepřestává býti Bohem, nýbrž
naopak, ono nižší lidské jest všestranně
protknuto oním vyšším, samým božstvím.
Z toho též vysvítá, že nelze najíti při
něm ani nejmenší záhady, která by
svatost jeho obmezovala. Onjediný může
říci: »Kdo z vás mne může viniti
z hříchu?“ Jeho nejsvětější Srdce jest
ilásky nejhodnější. Jedině jeho láska,
kterou nás obdařil skutkem, jest ta pravá,
čistá, svatá. On jest, který po 33 let na
této hříšné zemi poslušně vůli Otce svého
nebeského plnil a korunu mučednickou
na se vzal. Jeho nevýslovná láska jest
itoho vinná, že se, umíraje na kříži,
za nepřátele své modlil. _Ano, láska byla
příčinou celého toho příkladu, z něhož
jakožto ze zřídla všech ctností a milbstí
čerpati můžeme, chceme-li jen; neboť
jest opět láska, která toto zřídlo obklo
puje, nad ním bdí, ale i nás k němu
přivádí. Jak lehko jest nám přání bo
žímu vyhověti!

Naše úsilí však má dle přání bož
ského Srdce Páně hlubší kořeny zapustiti.
Vůle jeho jest,.abychom nejenom Srdce
Páně uctívali a svá srdce dle něho budo
vali, nýbrž i svého bližního pamětlivi
byli. Kromě toho, že téměř 600 milionů
pohanů žije, kteří o lásce, obětavosti,
vůbec o Spasitelí svém ničeho nevědí,
ještě veliký počet z jeho vyznavačů mu
život strpčuje, ba i mnozí z oněch, již
se mu dobrovolně zasvětili. Nuže při
čiňme se aspoň my, sebe sama mu
obětujíce, i přání jeho, za. všechny ne
věrné i ubohé pohany náhradou mu býti
vyhověli se snažme. Jak vznešeným jest
ideál tento! Jak útě'chyplným v Srdci
Páně žíti, pod ochrannou rouškou lásky
jeho se nalézati a z tak hlubokého po—
kladu všech ctností čerpati.

Nabyli-li jsme tímto aSpoň částečně
pojmu o této tak blahonosné úctě k nej
světějšímu Srdci Páně, zajisté se ne
budeme již zpěčovati mocnou podporu
a utvrzení, -ve víře jako první cíl, první
plod této úcty k božskému Srdci Páně
uznati. Neboť kdo vidi tuto obětavost &
lásku, aby se 'neobětoval a nemiloval?
Neboť kdo by nechránil svého pokladu,
zná-li prostředků k záchraně jeho? Kdo
by netoužil po léku, který by jej najisto
všech strasti zbavil? Kdo by nepřinesl
důvěru a víru tomu, o němž ví, že je
cesta, pravda a život sám?

Toto vše máme v nejsv. Srdci Páně.
které se z lásky obětovalo, aby si opět
lásky, víry získalo; které nám přístup
k svým pokladům učinilo, aby nás při
životě zachránilo; které svým zamilova
ným a milosrdným okem nad námi bdí,
aby nás do věčné blaženosti přivedlo.
Steží kdo odolá tomuto magnetu všech
ctností a milostí, bez kterých jsme prach
a popel. Nezdráhejme se tudíž, nýbrž
upevněme most mezi sebou & Srdcem
Páně poutem lásky a víry, a pak i tolika
milostmi obdařeni, vší bezbožnosti a všem
nástrahám nejenom lehko odoláme, nýbrž
i onen výrok Boží: »Totoť je Syn můj
milý, v němž se mi dobře zalíbilo<<, i
nám platiti bude, poněvadž nepřemo
žitelným štítem božského Srdce chráněni
tam dospějeme, kde již mnohý z věrných
synů Božích věčné blaženosti požívá.

VVV
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Hndělé strážní, naši nejlepší “přátelé.
Rozjímání. Napsal Ignát Zhánél.

..íž ve Starém Zákoně ubezpe—
Ščuje Bůh: »Neboť andělům
Isvým přikázal o tobě, aby
; ostřihali tě na všech cestách

tvýchm (Z. 90, 11.) Každého
roku slavíváme první neděli

v měsíci září slavnost Andělů strážných,
čímž nás chce církev svatá povzbuditi,
aby nikdo z nás nezapomínal na tyto
nebeské duchy, kteří nás po celý život
náš ochraňují; proto uctívejme je vroucí
modlitbou, dbejme jejich dobrých vnuk
nutí; jestli jsme snad někdy těchto po
vinností zanedbali, umiňme si, že se po
lepšíme. Proto »šetři ho (anděla svého)
a poslouchej hlasujeho.a (ILMOjž.23,21.)

Andělé strážní jsou naši nejlepší
přátelé, neboť chtějí, aby duše byla spa
sena, aby náš život po smrti byl šťastný
& blažený. Na světě vážíme si dobrého.
přítele, jsme přesvědčeni, že upřímný,
dobrý přítel jest velký poklad, vzácnější
nad zlato. »Blahoslavený, kdo nalezl
přítele dobrého.<< Vždyť »přítel věrný
jest obrana mocná, a kdo jej nalézá,
nalezá poklad. K příteli dobrému není
žádného přirovnání, přítel věrný jest
lékařství života a nesmrtelnosti.<< (Sir.
6. 14—16) Jak krásná jsou slova tato!
Vzpomeňme si na zbožného Tobiáše,
kterému Bůh poslal anděla svého, aby
ho doprovázel na dlouhé a nebezpečné
cestě. l my jsme zde na světě poutníci,
neboť nemáme zde stálého bydliště a
stálé vlasti, cílem našeho života je získati
si zásluh, které by nám otevřely bránu
šťastné věčnosti.

Andělé strážní jsou nám v této práci
nápomocni, jsou našimi nejlepšími přáteli,
vším způsobem se snaží. aby každý z nás
svého cíle dosáhl; kde mohou, vedou
nás k cestě spravedlivosli a napomáhají
nám, abychom kráčeli po cestách pra
vých, rovných a varovali se všeho kři—
vého, nerovného. Jak mohou, přičiňuji
se tito dobří duchove, abychom my,
jejich svěřenci, věrně zachovávali hlavní
pravidlo křesťanskéspravedlnosti, v němž
všechna přikázaní jsou obsažena: Varuj
se zlého a čiň dobré.

!. Varuj se zlého.

Protože hřích jest dle učení naší
svaté církve jediné a pravé zlo, které
se protiví zákonu Božímu, jest potřeba,
abychom si napřed uvědomili a poučili,
jakou velkou urážkou Boží jest každý
těžký hřích.

Nero, římský císař, byl dle jedno
hlasného svědectví všech spisovatelův a
svědků své doby pravou obludou v lidské
podobě; vždyt zavraždil svou vlastní
matku, na jeho rozkaz bylo zapáleno
skvělé město Rím, z jeho vůle bylo
obrovské množství krve křesťanské pro
lito. A přece byli lidé, kteří Nerona, když
zemřel, uctívali jako boha, přinášeli mu
oběti a dary, jakoby byl býval nejlepší,
nejrozšai'nější, nejlidumilnější vladař. ač
byl ve skutečnosti nejhorší tyran. U hříchu
pozorujeme ještě něco více nemožného
a neobyčejného.

Hřích, největší ohavnost ze všech
ohavnosti, vraždí duší, otravuje zemi,
na níž žijeme, převrací všechen zákon
božský i lidský, co stojí na nohou, staví
hřích na hlavu. A přece je tolik lidí,
kteří hřích uctívají více než Pána Boha
samého, jsou lidé, kteřídobrovolně, nikým

- nenuceni stávají se nejvěrnějšími služeb
- níky hříchu, kterého na slovo apřeochotně

poslouchají, všem jeho i nejmenším přá
ním vyhovují, nijak se nerozmýšlejice
jsou jeho otroky, z lásky k němu obětují
všechnu blaženost a vrhají se v propast
věčného ohně.

Toto uvažuje, volá jistý zbožný muž:
»Kéž bych měl tolik síly, tolik výmluv
nosti, tolik ochotných posluchačův, abych
dovedl svrhnouti tuto ohavnou modlu
s oltáře, který mu hříšníci v srdci svém
upravili! Kéž by mezi mými čtenáři a
posluchači nikoho nebylo, který by před
hříchem, touto nedůstojnou modlou, sklá
něl své kolenolc

Uposlechněme rady, kterou dal anděl,
jsa průvodcem mladého Tobiáše. Tento
dobrý mladík šel k řece, aby si umyl
nohy od celodenní cesty zaprášené, ale
tu plovala k němu ryba obrovských
rozměrů, tak že se ulekl a pln hrůzy



volal o pomoc obávaje se, aby ho ryba
snad nevtáhla do vody. Avšak věrný
jeho průvodce, anděl, zvolal: »Neboj se,
ale srdnatě chytni rybu za ploutve a
táhni ji k sobě, vytáhni ji z vody &hoď
na sucho, do prachu zemského. A vy
kuchej rybu, schovej si pak její žluč,
srdce, jakož i játra, neboť ty věci jsou
potřebné a k lékařství užitečné.“ Po
užijme i my nyní tohoto návodu andělova;
vždyť hřích jest onou rybou ukrytou
v hlubině vodní, kdež jí nikdo nevidí;
když přijde někdo a chce se vykoupati,
připlove ryba blíže a chce koupajícího se
vtáhnouti k sobě do hlubiny a utopiti.
Ale i my “vytáhněme v duchu tuto rybu
z vody a vykuchejme její vnitřnosti,
to jest pozor—ujmevšechnu tu ošklivost,
bláznovství, zlo, které jest ve hříchu
obsaženo a ukryto.

Hřích jest urážkou, kterou se pro
viňuje tvor proti nejvyššímu Majestátu
Božímu, jest proto největší zlo. jest beze
dnou propastí, ošklivosti, neohraničeným
mořem nespravedlnosti, je zlo, jímž se
uráží čest Boží. Písmo svaté staví nám
tuto hroznou zlobu hříchu jasnými slovy
před oči; nebot praví se tu výslovně,
že hříšník opovrhuje Bohem. Skrze ústa
proroka Ezechiela nepraví Bůh: »Pře
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kročil hříšník jenom má přikázaní—a,ale '
praví výslovně: »Opovrhl mé rozkazy,
potupil mé soudy.a Jinde praví Bůh:
»Pohrdli jste všelikou radou mou a za
nedbali jste domlouvání méhoa Podobně
naříká Bůh v Novém Zákoně ústy apo—
štola sv. Pavla, že, ač dosáhli lidé již
odpuštění hříchů, přece znova hřeší a
Opovrhují bohatstvím Boží dobroty. »Po—
hrdáš bohatstvím jeho dobrotivos'ti a
trpělivosti, pohrdáš jeho dlouhým čeká
ním? Nevíš—li, že dobrotivost Boží tě
vede k pokání?s

Hříšník uctívá místo pravého Boha
modlu, kterou si postavil do svého srdce.
Proto píše sv. Jeronym: »Bohem jest
každému to, co miluje, ctí a sobě přeje.“
Kdo hřeší, vyhání Boha ze svého srdce
a dává si do něho buď nějakou věc,
nějakou osobu, nějaký předmět, jehož
si více váží než Boha, jejž více po
slouchá, jejž více miluje, jenž- jest mu
vším. Což zapomínáš, hříšníku, že Bůh
všechno ví, že jest nejen svědkem tvého
hříchu, ale že je též soudcem, který vše

zlé trestá? Nikdo by se neodvážil, i
kdyby ho sebe více zlá žádostivost ovlá
dala, před jinými něco hanebného učiniti.
A Boha, který vše vidi, se nebojíš; ne
děsíš se, že je svědkem všech tvých
skutků? Král Antiochus ve svém polním
staně uslyšel, kterak několik vojáků,
stojících poblízku, jej slovy tupí. Tu
vyzdvihl poněkud plachtu stanu a pravil
klidně: »Jděte trochu dále, aby vás král
neslyšelx Ale Bůh jest nejenom svědek
všech našich hříchů. nýbrž jest i našim
soudcem, který nepřipouští žádného od
volání od svého výroku.

V některých kostelích jsou obrazy,
jejichž hled na tebe hledí ať stojíš na
pravé at na levé straně, ať jdeš v tom
prostoru na kterékoliv místo, odevšad
oči obrazu hledí na tebe. Podobně Bůh
tě vidí. at jsi kdekoliv, vidí tě za světla,
ale i za tmy očím Božím nikde neunikneš.

Jak často používá anděl strážný
všech prostředků a varuje tě před zlým!
Kéž uposlechneš hlasu jeho, vždyt z těchto
několika vět již vidíš, jaké zlo je hřích,
jakou urážkou Boží jest hřích, jak proto
potřebí, bys každého hříchu se varoval
&nikdy Boha žádným hříchem neurážel.

11. čna dobře.

Dobré jest, co se srovnává s vůlí
Boží, totiž dobré skutky a snaha po
křesťanské dokonalosti. Mnoho je pro
středků, pomocí nichž můžeme se udržeti
ve stavu milosti- Boží a pokračovati
v dobrém. Jedním z těchto prostředků
je častější svaté přijímání, k čemuž tuto
povzbuditi chceme.

Srdce lidské a žádosti jeho jsou věru
mnohdy nevyzpytatelné, co je zakázáno,
to činí, a co je přikázáno, toho se varuje.
Bůh poručil v ráji Adamovi, že nesmí
jisti ovoce. »ze dřeva pak vědění dobrého
a zlého, at nejíš; neboť v kterýkoliv den
bys z něho jedl, smrtí zemřeš: a Eva
1Adam vztahují ruce po tomto zakázaném
ovoci a pojídají je. Jindy poroučí Bůh:
chcete-li uchovati život milosti Boží,
požívejte často Tělo Páně v nejsvětější
svátosti Oltářní: »Vezměte a jezte,c »tak
i ten, kdo mne jí, živ bude pro mnea
— a křesťanse zlomyslně, vytrvale vyhýbá
tomuto pokrmu! Hledají výmluvy, aby
nemusili k tomuto stolu přistoupiti a ač
hladem umírají a žízní hynou, přece
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vytrvají ve svém odporu a zdržují se
svatého přijímání. Kdyby byl Kristus
zakázal, že nesmíme přistoupiti k této
nebeské hostině. byli bychom nuceni stále
a vroucně ho prositi, by nás přijal na
milost a dovolil súčastniti se těchto hodů.
Kristus nás zve, chce nás u sebe míti,
u sebe uvítati — a my lehkomyslně
s nicotny'mi záminkami se vzdalujeme!
Kterysi velky myslitel pravil, že nemohlo
by byti vřelejšího a srdečnějšího přátelství
jako mezi bohatstvím a chudobou. Čím
více by dávalo bohatství, tim radostněji
by přijímala chudoba a s nejupřímnější
vděčností přicházela by vstříc neumdlé
vající a nikdy neustávající štědrotě svého
dobrodince. Ale lidé počínají si v našem
případě obráceně, největší štědrost od
plácejí největším nevděkem, ač ruka Boží
ráda by jim uštědřila a přebohatě je ze
svých pokladů obdarovala, odvracejí se
a nic nechtějí přijmouti. Bohatství chce
se rozděliti, ale chudoba nic nechce
přijati, Bůh chce sám sebe dáti a člověk
odmítá.

Rtuťje pro nás obrazem pohyblivosti,
zdá se, jakoby rtuť nemohla by'ti ve klidu.
Podobně je ve stálém pohybu láska
Ježíšova k nám lidem, je stále plna přání,
plna touhy, proto jest v srdci Ježíšově
přání, zcela se oddati nám lidem; přání
toto stále měl, co živ byl zde na světě,
chtěl se nám dáti za pokrm, což i učinil
při poslední večeři. V čistém křišťálu
odrážejí se všechny paprsky sluneční,
podobně chtěl Ježíš všechny paprsky
a touhy svého srdce umistniti v pokladu,
který nám dává k požívání v nejsvětější
svátosti Oltářní, vyzývá nás: »Poj'd'te,
jezte chléb můj a pijte víno, jež jsem
vám nalil, opusťte dědictví &živi buďte.c
(Přísloví 9, 5 a G.)

Má někdo z nás tak tvrdé srdce,
že by splácel lásku nevděkem, že by
neuposlechlvyzvání Ježíšova a nepřicházel
častěji ku hostině, ku které ho Ježíš zve?

»Bůh poručil andělům svym, aby
tě ostřihali na všech cestách tvychm Kéž
bychom si více všímali slov těchto &anděly,
své strážce, více ctili upřímnou modlitbou,
více dbali jejich vnuknutí, více varovali
se všeho zlého a více byli horliví v po—
užívání všech prostředků pokročití v do—
konalosti. Jak často bdí u nás anděl
strážny, aniž si toho více povšimneme!
V Německu v osadě Oberhunden žil
myslivec, který byl ve své službě sice
přísny', ale spravedlivý. Měl svůj revír
v Alpách a proto byl nucen častěji v chatě,
která byla v horách, noclehovati a pře
byvati. Proto že svědomitě hájil práva
svého chlebodárce a hlavně pytlákům
dohlížel na prsty, umínil si kterysi z nich,
že se na něm krvavě pomstí. Přišel na
věru ďábelsky nápad, dal totiž do kamen
chaty, v níž onen lesník obyčejněprodléval,
velkou dynamitovou patronu. Lesník přišel
jednoho dne opět do chy'še a chtěje si
uvařiti kávu, rozdělal oheň; neměl však
k tomu potřebné vody a proto dříve než
se oheň rozhoří, šel ku blízké studánce
se džbánem pro vodu. Sotva však zašel
za roh skály, kdež byla studánka, uslyšel
ohromnou ránu a když pln hrůzy se vrátil
k chatě; uviděl, že vyletěla do povětří.
Kdyby se byl jen o několik sekund
Opozdil, byl by bídně zahynul. — Kéž
uposlechneme vždy okamžitě volání svého
anděla strážného, kéž chováme se k němu
jako k nejlepšímu a jedinému příteli,
který nás miluje z celého srdce svého
a přičiňuje se, aby nás vedl jen na cestách
dobrych! Budeme—li ho ctíti, uposlech—
neme-li vždy jeho vnuknutí, přesvědčíme
se o pravdivosti slov Písma svatého:
»Kdož nalezl přítele dobrého, nalezl
poklad, k příteli dobrému není žádného
přirovnání.a Andělé Boží, buď strážce
můj, mne vždy opatruj, ode všeho zlého
mne chraň; veď mne, abych jednou veden
od tebe mohl předstoupiti před trůn
Boží!W
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Dobrotívé Srdce Pána Ježíše v nejsv. Svátosti oltářní,
Výheň láskou planoucí.

druhém roce veřejného
svého působení Pán Ježíš
vyšed z končin týrských,

' přišel skrze město Sidon
k moři Galilejskému, kde
obklopilo ho veliké množ—

ství lidu. Vídouce divy, které tvoří, a
slyšíce učení, které hlásá, nemohli se ani
odloučiti od něho. nýbrž následovali ho
tři dny; proto také vyšla jim zásoba
pokrmů, které byli s sebou vzali z domu,
mnozí pak, jsouce chudí, neměli, co
by jedli.

Pán .ležíš vida to, pravil ke svým
učedníkům: »Litost mám nad zástupem:
neboť aj, již tři dny trvají se mnou, aniž
mají, co by jedli; a rozpustím-li je lačné
do domů jejich, zhynou na cestě: nebot
někteří z nich z daleka přišlim A od
pověděli mu učedníci: »Odkud je bude
moci kdo nakrmiti chleby zde na poušti?a
I otázal se jich: »Kolik chlebů máteíhc
Kteříž řekli: »Sedm.a I kázal zástupu se
posaditi na zemi: a vzav sedm chlebův
& díky učiniv, lámal a dával učedníkům
svým, aby předkládali; i kladli před
zástup. A měli rybiček maličko; i těch
požehnal, a kázal před ně klásti. I jedli
a nasycení jsou &sebrali, což pozůstalo
z drobtů, sedm košů. Těch pak, kteří
jedli, bylo okolo čtyř tisíc: i rozpustil
jem (Marek 8, 1—9.)

Jak dojemně jeví se v biblické této
události nesměrná dobrota a láska nej
světějšího Srdce Ježíšova! Nasytiv lačnou
duši lidu spasným učením pečuje také
o potravu zemdleného těla, ba koná
zázrak, aby našycen býti mohl lid, který
neměl potřebného pokrmu.

Zázračný děj tento byl však pouhým
předobrazem" ještě většího divu, který
v neskončené lásce své vykonati chtěl
božský Spasitel; odnášíť se zajisté příběh
vylíčený jako krásný typ k nejsvětější
Svátosti oltářní, v níž dalo nám nej—
laskavější Srdce Pána Ježíše vše, co
mělo. Proto uvažujme:

Rozjímá Dr. Rudolf Zhánél.

I. nevystihlou lásku, kterou plat
k nám nejsvětější Srdce Pána Ježíše ve
velebné Svátosti oltářní,

ll. kterak máme se snažiti, bychom
odpláceli lásku láskou.

»lfljhle, () můj nejlaskavější Ježíši,
kam jsi v nesmírné lásce své dospěl!
Připravils mi svým tělem a svou pře
drahou krví božskou hostinu, abys se
mi docela daroval. Kdo Tě povzbudil
k tak převeliké lásce? Zajisté nikdo
jiný, leč Tvé přelaskavé Srdce. Ú klanění
nejhodnější Srdce mého Ježíše, nejzářnější
ohnisko božské lásky, přijmi duši mou
do svaté rány své, abych v této škole
se naučil spláceti lásku tomu Bohu, jenž
mně tak podivné důkazy lásky své dáti
ráčil. AmenM)

I.

»Všeliké dání výborné a každý dar
dokonalý shůry jest, sestupující od Otce
světel.“ (Jak. 1, 17.) Kdož vypočítati by
mohl všechny ty dary nesmírné lásky
Boží? »Ty, () Pane, miluješ vše, co jest,
a ničeho nenávidíš z toho, co jsi učinil !:
(Moudr. 11, 25.)

Kdo za letního rána ubírá se polem,
luhem, hájem, spatřuje na zelené trávě
a lepých kvítkách jasné křišťálové krů
pěje, lesknoucí se v ranním svitu slu
nečním, jako vzácné démanty a draho
cenné perly: jsou to kapky rosné, jimiž
dobrotivý Bůh občerstvuje denním parnem
vyprahlé květiny. A jak o ten květ planý,
tak pečuje Bůh o všechny tvory. »Oči
všech v Tebe doufají, Hospodine, & Ty
dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný;
otvíráš ruku svou a naplňuješ všelikého
živočicha požehnánímm (Z. 144,15—16.)
»Navštívil jsi zemi & opojils ji: hojně
obohatils ji. Řeka Boží naplněna jest
vodami, připravil jsi pokrm jejich; neboť
tak je spravování její. Potoky její nápoj,

') 100 dní odpustků jednou za den. (Pius VII.
dne 9. února. 1818.) Dle Korcovy »Poutní knihy; ,
str. 309.
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rovněž plody jeji: v krůpějích deště jeho
veseliti se bude plodící. Požehnáš koruně
roku dobrotívostí své, a pole tvá na—
plněna budou hojnosti. Rozluěnějíťkrásná
mista pustiny: a pahrbkové plesáním
přepásáni budou. Odíni jsou beraní ovce
a údolí rozhojní se obilím: kříěeti budou,
neboť píseň chvály vzdaji.<< (Žalm 64,
10—14.)

»Ptactvo nebeské neseje ani žne ani
shromažďuje do stodol: a Otec váš nebe
ský krmí je. Zdaliž vy nejste dražší nežli
ono? Poněvadž trávu polní, kteráž dnes
jest a zítra do peci vhozena bývá, Bůh
tak (spanilé) odívá: čím více vás, vy
malověrní ?a (Mat. 6, 26—30.) Obzvláštním
předmětem dobrotivé lásky a péče Boží
jsou lidé. Kdož vypoěísti, ba jen po—
myslití si může všechny ty nesčetné
důkazy lásky Boží k nám? Snáze sečísti
hvězdy na blankytě nebeském a písek
na břehu mořském, než vyjmenovati
dobrodiní, kterými nás láska Boží obmýšlí.
Ci nedal nám daleko více než poklady
všeho světa, ano darů tak velikých, že
nemůže, třebas jest Bohem, dáti větších?

»Tak Bůh miloval svět, že Syna
svého jediného dal.“ (Jan 3,16.) Dobro—
tívé Srdce Ježíšovo zajisté říci může ve
vší pravdě: »Co jsem měl vinici své ještě
učiniti, co bych byl neučínil'h (Is. 5,4.)
Tak zajisté volati mohlo, když leželo ve
tvrdých jeslích v chudinkém stáji; Bůh
všemohoucí sestoupil s nebe a vzal na
sebe podobu křehounkého dítěte' Byl již
v dětství pronásledován, musil před ne
vraživým nepřítelem prchati nehostinnou
pouští do země cizí a neznámé, prožil
všechen mladistvý věksvůj v práci v chudé
chýši prostého tesaře! Když pak veřejně
vystoupil procházeje vlast svou, co mu
bylo z'akusiti, aě usiloval jen o dobro
všeho ělověčenstva? Dokonav strastiplnou
dráhu života umřel smrtí bolestnou na
potupném dřevě svatého kříže.

Ale to všechno nepostaěovalo veliké
lásce jeho, která mocně plápolala ve
svatém Srdci jeho. »Mojí rozkoší jest
dlíti u synů lídských.<<(Př.8,31.) Láska
jest vynalezavá; nebylo prostředku toho
třeba ke spasení lidstva, které bylo do
konáno obětnou smrti na dřevě kříže;
nicméně chtěje dlíti s námi na světě až
do skonání světa, ustanovil nejsvětější
Svátost oltářní. Ustanovil ji v takové

způsobě. že může v ní býti na každém
místě přítomen, že i nejchudší otec může
býti oblažen vzácnou jeho přítomnosti.

I z účelu ustanovení nejsv. Svátosti
oltářní vysvítá nekonečná láska nej—
dobrotivějšího Srdce Pána Ježíše.

Chceťmezinámi ve svatostánku
přebývatí, aby slyšel prosby naše.
Věčné světlo, hořící před křesťanskými
oltáři, má nás k nejsv. Srdci volati,
jako vedla kdysi hvězda mudrce z Vý
chodu k novězrozenému Spasiteli. Nejsv.
Srdce žije tu v ústraní životem modlitby,
rozjímání, odříkání a sebezapření.

Bývá na oltáři vystavován;
oko lidské nevidí ničeho, než bílou ku
latou způsobu sv. hostie. Ale víra snímá
clonu s očí, takže spatřujeme tam &
klaníme se Pánu svému, dobrotivě k nám
se snižujícímu. Proto také ozdobuje
zbožná věřící ruka oltáře, na nichž vy
stavuje se velebná Svátost, nevinnými
květinami, rozžíhá bílá světla, zrobená
z vosku nastřádaného pilnýmí pracovní
cemi věeliěkami, kněz pak zapaluje vonné
kadidlo. Po tisících mřeli Israelité na
poušti, jediný důvěrný pohled na mědě—
ného hada vracoval jim však prchající
život! Podobně otvírá nejsv. Srdce Pána
Ježíše zřídlo života v nejsv. Svátosti
oltářní.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo obětuje
se za nás při mši svaté. V tisíci &
tisíci křesťanských městech a osadách
zaznívají každý den z rána zvučné zvony,
volajíce velebným hlasem svým věřící
k nejdražší oběti mše svaté. Oběť na
Golgotě je středem dějin světa; k ní od
nášejí se všechny událostí Starého Zá
kona, z ní prýští všechny milosti Zákona
Nového. Mše svatá je touže obětí, jen že
nekrvavým způsobem; jest proto také
středem vší bohoslužby církevní.

V nejsv. Svátosti oltářní dává nám
dobrotívé Srdce Pána Ježíše největší
důkaz své lásky dále tím, že stává se
ve svatém přijímání naším po
krmem. Na svatostáncích, v nichž se
přechovává velebná Svátost oltářní ku
přijímání věřících, maluje se často pták
pelikán, jak drásaje svou hruď živí vlastní
krví svá mláďata. Toť pouhý obraz toho,
co činí vskutku nejsv. Srdce Ježíšovo
v tajemné této Svátosti. Na kříži bylo
zraněno až k smrti, vylivší za nás draho
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cennou krev svou až do poslední krů
pěje. Divotvornou Krví tou a svatým
Tělem svým živí nas opět tajuplně ve
Svátosti oltářní.

Proto jest i pokrmem naším na
poslední cestě do věčnosti. Když člověka
vše opouští,“ přátelé před ním utíkají,
mizí život pozemský, oči hasnou, ,srdce
přestává tlouci, duše prchá z těla, tu
vine nás.Ježíš Kristus v nejsv. Svátosti
na láskyplné Srdce své, sílí slabou mysl
v posledním zápase a dovádí očištěnou
duši do blažené věčnosti.

v pravdě! Co ještě mělo nej
světější Srdce Ježíšovo učiniti vinici své,
co by bylo neučinilo?

II.

Slavný umělec Rafael Santix (ve
14. století) namaloval překrásný obraz,
jemuž se říká »Disputac, který bychom
však případněji nazvati mohli »Klanění
se nejsvětější Svátosti oltářníc. Nádherný
obraz ten, který dodnes je ve Vatikáně
v Rimě a v četných reprodukcích rozšířen
po všem světě, dělí se ve dvě části. V horní
části představuje se nebe s nejsvětější
Trojicí uprostřed, s Pannou Marií, svatými
apoštoly a nesčetnými zástupy plesajících
andělů. V dolní části je vymalována země,
jejíž středem je nejsvětější Svátost oltářní.
Po obou stranách stojí a klečí zástupy
učitelův a otců církevních, zbožného lidu,
papežů, biskupův a kněží, jak koří se
velebné Svátosti. Očia myslí všech nesou
se k nejsvětější Svátosti, někteří s důrazem
vykládají a obhajují učení církevní, jiní
ve svatém zanícení rozjímají o nezměrné
lásce Boží, projevené v této Svátosti,
jiní zírají plni sv. nadšení a víry na
sv. tajemství novozákonní.

Monumentální obraz Rafaelův před
vádí tu ideál toho, co má býti na zemi:
Nejsvětější Srdce Pána Ježíše ve velebné
Svátosti oltářní jakožto zářný střed všeho
života, snah, a tužeb pozemských. »Přišel
jsem vyslati oheň do světa a co přeji
si, než aby hořel?c praví božský Spasitel.
Ú kéž by z nehasnoucí výhně lásky nej
světějšího Srdce Pána Ježíše ve velebné
Svátosti oltářní rozplamenila se i ledová.
srdce naše! Stane se to, když pilně
navštěvovati budeme svátostného Spa—
sitele, klaněti sejemu ve vystavené velebné
Svátosti, rádi obcovati budeme mši svaté,

Škola B. S. P. 1910.

nábožně ho přijímati atak se připravovati
na šťastnou smrť.

Zbožný křesťan, kdykoliv jde kolem
chrámu Páně, pozdraví Pána Ježíše
v nejsvětější Svátosti, aje-li možno,
vstoupí do kostela, aby vykonal tu alespoň
krátkou modlitbu. Jak krásným vzorem
jsou nám tu naši nábožní předkové!

.Na slovutném hradu Karlovu Týně ukazuje
se dodnes kaple, v níž slavný náš otec
vlasti, Karel IV., každý rok trávil několik
dní , odloučen od všeho světa, obcuje pouze
s Pánem Ježíšem v nejsvětější Svátosti
oltářní. Jiným důkazem zbožné úcty

“k nejsvětější Svátosti oltářní jsou ve
vlastech našich četné fundace, které
nábožní předkové naši na vydržování
věčného světla před Nejsvětějším učinili.
Buďme hodnými následovníky svých
slavných předkův, ctěme velebnou Svátost
oltářní, často ji navštěvujíce, nejsvětější
Srdce Ježíšovo bude zajisté hleděti na
nás se zálibou.

Jiný způsob, kterým rozněcuje se
v nás láska k nejsvětějšímu Srdci Pána
Ježíše,je návštěva a súčastnění se
při slavných výstavách velebné
Svátosti. Ve vlastech našichje zavedena
výstava nejsvětější Svátosti skoro všude
a bývá lidem také hojně navštěvovánaJ)
O slavném patronu našem, sv. Václavovi,
je všeobecně známo. že byl velikým
ctitelem velebné Svátosti. Nejen že při—
pravoval chléb a víno k předrahé oběti
mše sv., nýbrž iv noci vstával navštěvuje
kostely; kdykoliv se slavila někde poutní
slavnost, dostavoval se k ní i svatý kníže,
klaněje se pokorně Spasiteli v nejsvětější
Svátosti oltářní. Buďme horlivými jeho '
následovníky,rádinavštěvujícevystavenou

. velebnou Svátost.
Uctíváme dále láskyplné Srdce Pána

Ježíše,jsouce pobožně přítomni mši
sv. Kterak vážili si předkové naši draho
cenné oběti novozákonní! Kníže Bořivoj
přibyv r. 894 na Velehrad byl tam od

„sv. Methoděje pokřtěn; sv. biskup pak
dal mu s sebou kněze, který by sloužil
mši sv. &kázal evangelium. Proto vystavěl

') V Praze je zřízena 40hodinná. pobožnost,
která koná. se střídavě ve všech chrámech. Obzvláště
závěr bývá. velmí starý; dostavují se k němu
katolické spolky, jdou &hořícími svíčkami v průvodu,
Nejsvětější nese se chrámem, někdy i také okolím.
Pobožnosti ty navštěvuji Pražané velmi pilně. Také
v diecési brněnské má, býti tato pobožnost zavedena.
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kníže Bořivoj na svém sídle,

Klimenta, v němž sloužena první mše
svatá. S jakou vroucností obcovali jí :
tenkráte naši předkové! Buďme i my
přítomni mši sv. každou neděli .a:svátek;
přikázání,ukládající námtoto za pevinnost,
není nikterak obtížné. Vždyť žádá se po
nás, abychom obětovali Pánu Bohu pouze
půl hodinky! Číníce tak, konáme jistě ?
skutek Srdci Páně nejmilejší.

Přijímejme také hodně a často '
velikou tu Svátost. Jak otec rád vidí
děti své u svého stola, dětí pak, i odrostlé, '
rádi navštěvují rodiče, zasedajíce s nimi *:
za stůl, podobně raduje se Srdce Pána
Ježíše vidouc, že důvěrněutíkáme. se
k němu hodným přijetím nejsv. Svátosti
oltářní. Jakou horlivost jevili vtom naši '
předkové! V touze své zašli až příliš ;
daleko: domnívajíce se, že by více přijali, '
kdyby velebná Svátost byla rozdělována
pod obojí způsobou, žádali toho naléhavě, !
ba dokonce i proti vůli církve zavedli
přijímání pod obojí, podlníkajíce proto
odvážné půtky a dlouholeté boje s celým
světem. Litovati jest ovšem, že smutné
doby ty byly a tolik zpustošení způsobily
v zemích našich. Námj sou tu jen ukázkou,
jak horliví bývali Cechově u přijímání
nejsv. Svátosti. Nebud'me ani my řídkými
hosty u tohoto stolu nebeského.

Kdo často, rád & důstojně přijímá
v životě, tomu dá Bůh i milost, aby
posílen býti mohl nebeskou mannou
v hodinu poslední. To budiž také
předmětem našich úpěnlivých proseb.
Proto naši předkové volali s důvěrou
ke sv. Barboře a vypravují se podivné
příběhy, jak svatá Barbora ctitele své
vyslyšela. Tak na Hradčanech viděti kapli
sv. Barbory a v nedalekém chrámě svatého
Benedikta viděti 3 obrazy, vztahující se
k ní. Bylťasi r. 1512. utracen na Pohořelci
lupič, který se modlíval každý den ke

Hradci, první chrám na počest svatého *

l
!

sv. Barboře. Na sloupě jsa naražen šel
do sebe a úpěnlivě volal ke sv. Barboře,
aby nedala mu zahynouti bez přijetí
sv. svátostí. A hle! Kůl se pod ním
přelomil, nešťastník doplazil se'až ke
chrámu sv. Benedikta, kde mu z rána
kněz podal Tělo Páně. Kajícník brzy na
to umřel a byl pohřben na hřbitově
u sv. Benedikta.

Závěr.

Smutně bolestných okamžiků bylo
nejdobrotívějšímu Srdci Pána Ježíše zažíti
na konci svatého života. Učedník zrádce
prodal ho za bídný peníz, fariseové
& zákonníci zapřisáhli se, že musí za—
hynouti, čekali na vhodnou chvíli, aby
ho polapili. Již blížila se noc, ve které
černě záměry ty měly se provésti; měl
býti spoután, před soud postaven, po
smíván, a konečně přibít na potupný kříž.
Tak odměňovalo lidstvo dobre, které
mu Ježiš prokazoval. Nebude konečně
vyčerpána míra trpělivosti Jeho?

Ne, nikoliv. Právě v těchto bolestných
chvílích podal nám Pán Ježíš největší
důkaz, jakou láskou hoří k nám nej
milostnější Srdce Jeho, an ustanovil
nejsvětější Svátost oltářní, v níž chce
býti neustále mezi námi přítomen. Sedí
nyní na pravici ve slávě Boha, Otce
svého nebeského, kde andělé, Cherubíni
i Serafíni, v pokoře se mu klanějí; ale
zároveň chce býti s námi. Buďmež mu
proto vděční, obětujme mu své srdce!

Nejsvětější Svátost oltářní jest nám
na zemi zárukou věčné blaženosti; kdo
pilně navštěvuje Pána Ježíše na oltáři,
klání se mu, přijímá ho a pobožně je
přítomen mši sv., ten vejde jedenkráte
zlatými branami do slávy věčné, kde
stane před trůnem nebeského Beránka
a pěti. mu bude hymny a Chvalozpěvy
po věky věkův. Amen.
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Bl. markéta uherská.

, polovici třináctého století
' -=třímal žezlo uherské Arpa—

, , dovec Bela IV., bratr světice
* "' '; vznešené, Alžběty Durinské.

Než nijak klidná nebyla vláda jeho Divé
hotdy Tatarů plenily zemi, pláč a nářek
lidu zazníval '.i v komnaty královské &
_často, přečasto zahalila těžká chmura
žalu jasné čelo královny'Marie, dcery
Lascaria, císaře řeckého. Utlé srdce její
pukalo nad ukrutnostmi páchanymi od
sveřepy'ch Tatar lidu. jehož matkou se
byla stalaa dušejejí, proniknuta zbožnosti
nejvroucnější ustavičně prosila Pána
0 pokoj a mír v zemi. _

Než zdálo se, že neslyší Bůh toužnych
jejích proseb. Hůřea děsněji trval loupežny
boj. Již i utíkati jim bylo z Budy daleko
na jih a strádati v zemi cizí nedostatkem
a hladem. Než ani v těžkostech tak
mnohých neklesala zbožná královna
Marie, 'důvěryplně pohlédnuvši jednoho
strastného dne k nebesům, pravila králi
Belovizv

»Cetla jsem včera v Písmě svatém
o Mojžíšovi, že přinutil prosbami úpěn—
livy'mi a obětováním Sebe i Boha samého
k odpuštění lidu israelskému a ku smi
'lování se nad ním. Což kdybychom i my
přinesli nějakou velikou obět Pánu, kdy
bychom mu tak obětovali a jeho službě
zasvětili dítko nejprvnější, kterym obdaří
nás, — zdaž by mohl odvrátiti od nás
očí svych? — Jistě že neta

I zaradovat se Bela z řeči ctnostné
manželky své a slibem zavázali se Bohu,
že obětují dítko své, jež dosud paprsků
světla nespatřilo, Bohu, v řádě svatého
Dominika.

Líbila se Pánu obět jejich a prb
zásluhy budoucího čistého a kajícího
života dcerušky, jíž dáno na křtu svatém
jméno Markéta, odvrátil metlu hněvu
svého! Tataři opustili po tříletémpustošení
& vraždění náhle Uhry & zbytek jejich
vymřel v národě.

II.

Jest nedělní odpoledne. V kostele
.kláštera panenského ve Vesprimě u Bla—

tenského jezera pějí právě řeholnice
nešpory.. Illasy jejich jasné, zanícené
láskou k ženichu panen nesou se klenbou
chrámovou a v lahodny, jako tóny Eolovy
harfy, splývají souzvuk. Tu radostně
jásají: »Veselil jsem se z toho, když
mi jest pověděno, do domu Hospodinova
půjdeme. . <<Tu něžně vinou se k Matce
své v překrásném chvalozpěvu

»Zdrávas, hvězdo strážná,
Matko Boží vážná,
Panno ustavičná,
nebes bráno sličná.

A po chvíli zase spojeny páskou
lásky sesterské hlaholí: »Hle, jak jest to
dobré a jak utěšené, když bratří pře?
bývají v jednotěla Dopěvše pak kompletář
ubírají se v řadách do presbytáře a tam
pozdravuji ochránkyni řádu sveho věčně
krásnym »Salve Reginaa. Jsou tak
pohrouženy v přítomnost toho, jenž mezi
liliemi pase, že neznamenají, jak chrám
plní se panstvem vzácnym, jež s úctou
zírá na bě101unny'panen chor. Řeholnice
odcházejí z presbytáře pějíee ku poctě
velikého svatého O. Dominika »O lumen
ecclesiaea odcházejí tak tiše jako mlžny'
zjev faty morgany, jako stádo oveček po
mírném svahu louky.

Odešly. Však panstvo se nehybá,
jim zní dosud v uších: »Praedicator
gratiae, nos iunge beatisla — »Kazateli
milosti, spoj nás s blaženy'mi na věčnosti !c
A v jich středu dívenka divukrásná,
malinká, asi tříletá, natahuje ručky ku
královně klonící se kní & šeptá plna
blaženosti: »Doveď mne, drahá matičko,

již k nim; pospěš, již pojďl—zA za chvíli
vstává královna Marie a jako ve Starém
zákoně Anna, matka Samuelova, ubírá
se k—oltáři a tam obětuje dcerušku svou,
tříletou Markétu — zaslíbenou obět ——
navždy službě Pána.

Na to dává se ohlásiti u brány
kláštera. — Plesají přišedši řeholnice,
berou maličkou Markétu, dceru krále
svého, z náruče královniny a slibují pe
čovati o dítko Bohu zasvěcené a jim
svěřené. Malá Markétka rozplývá se
radostí, vždyťdosáhla toho, čeho dušinka
její — nad stáří daleko vyspěvší si přála:

19'
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»Již v útlém věku poznala jest Pána
a láskou k němu vzplanula jí hruď.<<

Nikoliv bez slzí a těžkosti rozloučila
se královna s pokladem srdce svého a
ponechavši ji ctihodným dcerám svatého
O. Dominika i přidělivši ji k výchově
ze středu svých dvorních dam kněžnu
Olympiádu, velmi ctnostnou, osvícenou
& vzdělanou paní, odjela s komonstvem
svým, děkujíc Bohu, že přijal obět její
i manžela jejího — krále Bely.

III.

Veselo a hlučno jest na nádvoří
kláštera vesprimského. Chovankyklášterní
právě se po obědě bavi ve společném
zotavení a na radostí zářících očkách
jejich a svěží zdravé pleti můžeš v,iděti
jak šťastnými se cítí pod vedením cti
hodných sester. Hrají si hry podobné
našim královničkám, zahradníci, na barvy,
na ptáky a jiné, ale vše ladně a způsobně,
i při největší veselosti jsi ovanut jakýmsi
duchem jemnosti a vznešenosti i při vší
naivnosti dětské. A jak by také ne?
Vždyťchovanky tyto jsou dítky z vyšších
tříd lidu, jsou to šlechtičny, tu vyšší,
tu nižší. ,

Byly tenkráte časy, že pokládali si
králové a knížata, rodičové vznešení, za
zvláštnívyznamenáníBohemjimuštědřené,
když mohli dcerušku svou dáti na výchovu
pod klášterní krov, do rukou Bohu za
svěcených panen, aneb když dokonce
zalíbilo se dítku jejich žili život klášterní
a rozhodlo se přijati posvěcený závoj.
Věděli,že dceřisvé pojistili tak budoucnost
nejkrásnější, že zaopatřili ji ženicha nej
vznešenějšího, a že bude ona celé rodině
andělem obětním a ku požehnání. Než
ty časy prchly, nynější rodičové jen
zřídka smýšlí podobně a domnívají se.
většinou, že by dceru svou za živa' za
kopali, kdyby, jak oni praví, do stěn
klášterních ji uzavřeli. Ovšem. Neníkaž
dému dáno pochopiti, ale, komu dáno
— pochOp!

V kruhu šveholících děvčátek ubírá
se sestra vychovatelka, již všechny matkou
cti. Vlídně hovoří se zástupem dívek,
jež svěřeny péči její & mírně oko bdí
nad všemi svěřenkami. Vždyť dobrovolně
uvázala se v břemena mateřská, aniž by
některéhozdobrodinímateřskýchpožívala.
Vzdělává laskavě s andělskou trpělivostí

srdce maličkých, které po krátkém čase
nebude více viděti. Jiní budou ranně
ovoce ctnosti a s nimi ovoce její pečlivostí
trhati, aniž by ji znali. Ale to všechno
ji ani na mysl nepřípadne. Její srdce je
plno hrdinství otom ani nevědouc. Ona
jen na to myslí, že tato malá děvčátka
budou snad jednou matkami, jež sve
dítky vychovají tak, jako samy byly
vychovány: v šlechetně & něžné bytosti
a že tím bude Bůh oslavován a na tom
má dosti. Jí tkví na zřeteli účel svatého
řádujejího: posvěcení vlastní a vychováni
dívek v povahy pevné a duše šlechetné,
způsobilé zastávati ve světě zmužile
povinnosti křesťanské dívky a paní, —
a to ji postačí.

Nedaleko od hloučku tohoto hrají
si a zpívají druhé chovanky, v jichž
středu rovněž sestra dlí a zahledíme-li
se více ve tvář její, zdá se nám, že jsme
ji již kdysi viděli. A skutečně, je to
kněžna Olympiáda, již královna Marie
ponechala v klášteře ku výchově klenotu
svého, malé Markétky, a která po ne
unavných prosbách konečně roucho:
řeholní obdržela.

Ji za ruku drží Markétka a zdá se,
že nebaví ji hry a veselosti, jak chovanky
druhé, ale že o něco prosí. Již obdržela
dovolení. Jako malá lanka běží po nádvoří
& zahýbá do kapličky. Zde poklad její
— zde jeji ráj. Zde prodlévala by celé
hodiny — ona, dítko sotva čtyřleté. Zde
praví Ježíškovi, 'že jej přišla navštívili,
že jej miluje. Zpěv a jásot družek se
veselících zalétá v klenbu chrámovou,
ale dušička její, osvícená světlem vyšším,
raduje se jinak.

Již skončeno zotavení, dívky ubírají
se v síně učební i pracovní —i vstává
Markétka, pozdravuje ještě Pannu Marii
Zdrávaskem &ubírá se za ostatními. Jest
poslušna, ale nejraději dlí u oltáře. Místo
povídek-spíše věci vážné jsou sto ji
upoutati a jen záležitostem duchovním
věnuje pozornosti. Jednoho dne pozorujíc
kříž, tázala se sestry Olympiády, co značí
to znamení. I vysvětlila jí vychovatelka
její, kterak vzal Syn Boží na se tělo
lidskě a jak krev svou za nás prolil na
tomto loži kříže. Tu vrhla Se Markéta
na něj a pokrývajíc jej polibky, zvolala:
»O Synu Boží, věnují &zasvěcuji se tobě
na věkylx
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Od té chvíle s jakousi svatou závistí
pohlížela na řeholnice Bohu zasvěcené
a když čtvrté jaro přeletělo přes toto
svěží poupátko, bylo svědkem, jak za
prosila malá Markéta o roucho řeholní.
Bylo jí uděleno, ale k sv. professi při
puštěna byti měla až u věku dospělejším.
O jak zajásala nad milostí jí udělenou,

s jakou úctou a vážností přijala oděv
svěceny! Pro nevyspěly věk svůj nebyla
povinna zachovávati pravidel řeholních,
ale na snažnou prosbu její bylo jí to
dovoleno. Ačkoliv čísti doposud neuměla,
naučila se pouhym nasloucháním za půl
roku hodinkám mariánským z paměti.
Dle velikosti byla ze všech nejmenší, ale
na ctnosti největší.Zpozorovala- li u některé
sestry žíněné roucho pokání — zdvoj
násobila své prosby, až sestra Helena,
slavná svy'mi zázraky, kteráž cvičila ji
ve ctnostech a úkonech duchovních, vy
hověla tužbám srdce jejího. Modlitba za
hříšníky byla ji nejmilejším *výkonem
a aby vyslyšení dosáhla, prosivala často
ona, dítko něžné a útlé, o dovolení, by
směla tělo své za svoje & bližních hříchy
mrskati.

Jak slzely sestry, vídouce mladičkou
svou spolusestru tak hrdinsky proti sobě
bojovati, jak povzbuzeny se cítily, když
toto dítko královské ty nejnižší práce,
jež útlé ručky dovésti mohly, si vybíralo.
Tak blahymi byly počátky v řádě naši
nevinné panny. Mnohoslibně poupě dávalo
naději na bohatou růži Páně.

IV.

Mocny Dunaj protékaje žírny'mi
rovinaminižiny uherské tvořívíce ostrovů.
Na jednom z nich, míli od Budína postavil
Bela útulny, rozsáhly' i nádherny' klášter
pro panny bělorunné. Sem zavezl s jinými
70 pannamizrodů nejvznešenějšíchpoklad
svůj: dcerušku svoji lOletou. Za dva roky
zříme jej přicházeti v průvodě královny
a panstva opět, nikoliv pouze návštěvou,
ale k obřadu vznešenému, jehož svěd—
kyněmi mají bytí stěny posvátné: Markéta
dvanáctiletá skládati má svaté sliby.

Král chtěje, aby významný tento
úkon důstojně byl oslaven, pozval ku
provedení jeho samotného velmistra řádu
kazatelského, bl. Humberta. Do rukou
jeho sl'ožilá rozradostněná Markéta svaté
sliby. Po sv. professi v trnověm věnečku

na posvěceném závoji zdála se byti jen
tělem na zemi, duší -v nebi a nepřála si
ničehož více, leč jediné: aby den ode
dne v dokonalosti prospívala a milému
ženichu svému se připodobnila.

A můžeme říci, že během málo let
byla ozdobena všemi ctnostmi a všemi
dary i milostmí Ducha svatého. Svatymi
sliby byla takřka přikována na kříž a její
zapírání neznalo mezi. Ziněné roucho
přepásané železny'm pasem obepínalo to
panenské tělo její & obuv uvnitř ostrými
hroty naplněná, každym krokem působila
jí nemaly'ch bolestí. Než, co bylo toto
vše proti veliké touze její po utrpení!
»Buď trpěti, neb zemřítila volávala. —
A odkud čerpala světice velkodušná tuto
lásku k utrpení. Odkud taková touha?
Odkud toto ocenění křížův a trampot?
— Z lásky k Ukřižovanému čerpala onu
nadměrnou lásku kříže,netrpělivá utrpení
touha pocházela od onoho, jenž se učitelem
a' vzorem trpělivosti byti objevil. Neboť
všecek jí byl přibit v srdci, jenž všecek
pro ni visel na kříži. Duch chudoby
a umrtvování zračil se již v jejím oděvu,
jenž byl drsný a hrubší než ostatních.
Byla-li nucena pro chatrnost jej zaměniti,
tu pro lásku k Ukřižovanému prosila, by
ten nejšpatnější jí byl dán.

Tak rostla v úkrytu lilie tato po
několik let, neznáma světu a milá Bohu,
klášter byl jí rájem, 0 svět se nestarala.
Zalehl-li až na tichy ostrov, jenž později
na památku její, ostrovem sv. Markéty
nazván — hluk a ryk válečny', pak ne
vyrušíla se z klidu, ale mírné oči k nebi
pozvednuvši, modlila se za pokoj a mír
v zemi a mezi knížaty.

A nemodlila se nadarmo; po půtkách
a bojích s okolními knížaty smířil se
Bela se všemi, zvláště s králem železným
&zlatým, naším Přemyslem Otakarem 11.,
jenž jej byl 12. července 1260 u Kressen—
brunu vítězně porazil. Po míru zjednaném
stali se důvěrnými přáteli & Přemysl
Otakar Il. sešed se v březnu roku ná—
sledujícího ve Vídni s Belou, přijal jeho
pozvání a vydal se s ním & čelnym
dvorem na návštěvu do Uher.

Komonstvo jeho bylo skvostné-Chtěl
ukázati světu svoji nádheru a bohatství.
Věru nezvala neprávem Evropa Přemysla
králem zlaty'm, nebo v té době, kde bylo
heslem, že král má míti ruce děravě,
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byla štědrost krále českého podivuhodna
a obecně velebena. Od vítězství pak
Kressenburského zván králem železným
jednak pro ocelové výzbroje a brnění
vojsk, jednak pro osobní neohroženost
a statečnost, kterouž nad všechny vynikal.
Všudy oslavován, všudy veleben ubíral
se do Budy a z Budy s Belou na zelený
ostrov bílých panen mílí od Budína, kde
navštíviti chtěli dceru královskou, po
kornou sestru Marketu.

Oba králové byli se již úplně spřátelili
i svěřil se Přemysl Bélovi, co při vší
slávě kalí mu jasné dny, tu svoji těžkou
starost o budoucnost říše. Rod Přemyslův
byl zatím uvadl ve všech větvích a ten
hlavní kmen, který se posud zelenal,
trval jedině osobou krále Přemysla.

Zatím došli kláštera, kde Markéta
zvěděvši o příchodu otce milovaného,
spěchala mu v ústrety a vítala i vzácného
hostě. Přívětivost její, ušlechtilé způsoby
zvýšené ještě více klášterní kázni, vnada
i slíčnost mladosti okouzlily Přemysla
tak, že nehledě na posvátné roucho a
její sliby, zažádal Belu za ruku její,
nechtěje žádného věna. Marně poukazoval
Bela na nemožnost sňatku tím, že Markéta
s prvním paprskem slunce Bohu již
zasvěcena byla a slibem neodvolatelným
Bohu & řádu se zasvětila. Král český
navrhl, že si vymůže dovolení od svaté
Stolice římské a plán svůj stůj co stůj
provésti musí.

Po dlouhých a mnohých omluvách
pochopil Bela těch velikých výhod a
prospěchů, jež by sňatek tento říši jeho
zvláště při možném vpádu Tatarů přinesl
a rozhodl se: »Svolí—liMarkéta po ob
držené dispensi. jsem ochoten žádost tvoji
vyplniti. <<Odjeli. Přemysl nelenil apobádán
láskou ku Spanilé Markétě, vypravil posla
se snažnou'žádostí do Ríma, odkudž po
krátkém čase dovolení přišlo. Rodiče sami
donesli list Markétě a poukazovali na
výhody, jež sňatek tento bude míti.

Nyní záviselo vše od Markéty. Jak
se zachová Bohu zasvěcená panna? Jest
nyní volna. Sliby rozvázány. Co zvolí,
zda-li lesk &přepych na dvoře královském
a lásku “velikou Přemysla? '— Či snad
zůstane v úkrytu, hrubým rouchem se
odívajíc &v kázni řeholní žijíc pro lásku
toho, který dříve vyvolil ji?

,./ 8

Markéta zvolilastránku lepší. Důrazně
návrh odmítla. Ale rodiče nedali se od—
strašiti a při častějších návštěvách obno—
vovali švé naléhání. Jednoho dne při
opětném přemlouvání pravila Markéta
laskavě, ale odhodlaně k otci: »Drahý
otče, proč se namaháš těmito marnými
pokusy? Zda-lijsi sám mne Bohu nezasvětil
od prvního okamžiku? Mám věřiti, že
mohl jsi tak změniti smýšlení své & zne
světiti slib Bohu učiněný tím, že mne
vyzýváš, bych opustila Ježíše pro člověka.
Vstoupila jsem do řádu a nikdy jej
neopustím; zasvětila jsem se Bohu a
dostojím slovu. V mládí mém odpíral
jsi sám návrhům činěným a nyní svoluješ;
nemohu nikdy podvolití se vůli té, neb
nespravedliva jest. Poznala jsem velikou
milost Páně a učiněna jsem hodna přízně
jeho. Nikdy, nikdy, dobrý otče, nesnaž
se zviklati mé rozhodnutí. Nekonečně
více si vážím království nebeského a ne
pochopitelného štěstí býti s Ježíšem
Kristem než koruny nabízené. Raději
zemřiti, než v tomto tobě po vůli býti.a
Na tuto rozmluvu pravil král: »Jsme
tvoji rodiče a zda-li nekáže evangelium
poslouchat otceamatkyíh »Ano,c=odvětila
blahoslavená »uznávám autoritu otce
krále, matky-královny, již nade mnou
máte ve věcech Bohu milých & k jeho
slávě směřujících. V tomto případě však
poslouchajíc vás, urazila bych Boha.
Zapomenu jména otce a matky, krále
a „královny, jež mi nyní milými & cti—
hodnými jsou a volím jednati dle slov
evangelia: »Opustí-li kdo otce a matku
pro mne, stokrát více vezme a životem
věčným vládnouti bude.<

Královští rodiče opustili Markétu,
však nebyl ještě všemu konec. Král český
vyslalslavnéposelstvíkedvoruuherskému,
jak věc vyřízena. I povolala královna do
Budy P. provinciála a pravila k němu:
»Otče, následkem závažných příčin jest
určeno, by Markéta se provdala za krále
českého. Dispens z Ríma již došla. Jděte
k ní &oznamte jí naši vůli a podporujte
naše přičinyla P. provinciál přišed do
kláštera dal zavolati sestru Markétu,
sestru představenou Kateřinu, jež byla
učitelkou její v jazyce latinském & sestru
Olympiáda, její vychovatelku dřívější.
U přítomnosti těchto ctíhodných řeholnic
rozmlouval o záležitosti naň vznesené
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s Markétou. Než ona laskavě, ale rozhodně
odvětila: »Raději chci vše strpěti, ano
i umříti, než v této věci by'ti svým rodičům
po vůli. Zádné násilí nepřínutí mne,
bych upustila od svého povolání, od
toho, jemuž andělé slouží, jehož krásu
slunce i měsíc obdivují. On položil znamení
na tvář mou, _abychmimo něho žádného
milovníka nepřipustila. Jeho jsem a jeho
budu na věkym Blesk lásky čisté zářil
z oka jejího & otec provinciál vida její
neohroženost &pohlížeje na vše niterny'm
okem víry, pochválil ji v jejím úmyslu
a žehnaje té libé & vonné růži v zahradě
své, opustil slze klášter, by požádal rodiče

' i vyslance krále českého, aby jinde se
poohlédli, Bohu zasvěcená Markéta že
trvá při prvním svém úmyslu.

Markéta pak děkujíc vřele Bohu za
dar vítězství, obnovila za nedlouho po
druhé u přítomnosti arcibiskupa z Granu
a více duchovních knížat slavné sliby
dle ritu římského misálu u oltáře za—
svěceného svaté tetě její, svaté Alžbětě
Durinské.

Zarmouceny otec i matka později
se uklidnili a našemu Přemyslu Otakarovi
zasnoubilivnučkusvou,Kunhutu,dcerušku
své dcery Annyamanžela jejího Rostislava
Michaloviče.

VVV

a naší dědinou
* » lesíček leží,

v něm rostou jahody,
travička svěží.

Každý den pospíchám
do toho lesa
zde srdce, duše má
radostně plesa.

Projdu se cestičkou,
jahody sbírám.
a Boží Matičce
písničku zpívám.

Pak sednu do trávy
naslouchám písni,
která mne naplní
prazvláštní tísní.

Zpívá tu pěnička
na vrbě bílé,
že jí kdos rozházel
hnízdečko milé.

Z lesa.

Zpívala pěnička,
v písni své lkala,
že s hnízdem rodinku
svou pochovalaý

Tak se i lidem nám
ve světě děje,
že místo radosti
žalost k nám spěje.

A proto v truchlení
píseň mne jala,
když malá pěnička

“na stromě lkala.

Pospíchám k domovu
kol kaple bílé,
modlím se modlitbu
k Marii milé.

Vyslyš mne Matička,
prosím tu Tebe,
bych se kdys dostala
k Tobě do nebe!

A. M. Kadlc'ákavd.
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Život křesťanů v prvních třech stoletích.
Píše člen představenstva diecesního konviktu v Mladé Boleslavi. (Č. d.)

Vítězství svatého kříže.
Krutě a nemilosrdně zuřili císař

Diokletian & jeho spoluvladaři na po
čátku čtvrtého století proti církvi Boží

, a během desíti let zprovodili tolik obětí
ze světa, že měli za to, že křesťanství
zcela vyhubili. Diokletian prý dokonce
postavil pomník, na němž se chlubil,
že křesťanskou pověru vyinýtil a jméno
křesťanské zahladilJ)

Všemohoucí Bůh však ukázal o ně
kolik málo let později, že všechny moc
nosti světa nejsou s to, aby církev jím
založenou přemohly a křesťanskéjméno za
hladily. On oslavil tak dlouho pronásledo
vanou & pokořovanou nevěstu Kristovu

.konečným vítězstvím svatého kříže.Moudra
prozřetelnost Boží povolala na císařský
trůn římský muže, který třistaletému
pronásledování křesťanů konec učinil
a křesťanské náboženství za náboženství
státní prohlásil.

Mužem tímto byl Konstantin, syn
KonstantiaChlora,jednohozespoluvladařů
císaře Diokletiana. Konstantin byl přidvoře
císařském vychován a byv po smrti svého
otce a odstoupení Diokletianově ve věku
30 let císařem provolán, vládl spolu
s Galeriem, jenž r. 311. zemřel. Tuto
hodnost jeho však popíral Maxentius,
jenž byl synem Maximiana, bývalého
spoluvladařecísařeDiokletiana.Konstantin
shromáždil ve Francii své vojsko a vedl
je do ltalie. Nahlížeje však, že bez vyšší
pomoci se svým nepatrným— vojskem
vítězství dosáhnouti nemůže, prosil o
pomoc Boha křesťanů. Když k večeru
v čele svého vojska v horní Italii po
stupoval, viděl při čistém a jasném počasí
na jasném nebi znamení kříže, z paprsků
utvořené a vznášející se nad sluncem
a kolem něho nápis: »In hoc signo vinces la
(V tomto znamení zvítězíšl) S ním i celé
vojsko vidělo toto zázračné znamení?)

V noci na to zjevil se mu ve snu
Kristus a rozkázal mu, by dle tohoto

') Nápis tento nalézáme u Baronia. při roku
304. a chová se až podnes ve Španělsku. O jeho
pravosti však se pochybuje.

' O události této vypravuje
Konstantinův, dějepisec Eusebius.

vrstevník

vzoru dal zhotoviti korouhev aji pak
v boji před vojskem nésti. Časně ráno dal
císař zhotoviti tento prapor. Byl zhotoven
na způsob kopí, zlatými destičkami pokryt,
s příčkou na způsob kříže, sníž zlatotkaná
rouška splývala; nahoře na křížibyl věnec
zdrahokamů ;uprostřed věncebyla vetkána
dvě začátcění písmena jména Kristoval)
Prapor tento nazván byl »labarumc.
Konstantin vyvolil ze své tělesné stráže
padesátnejchrabřejších vojínů,kteříprapor
s křížem střídavě měli nositi.

Pln důvěry v pomoc křesťanského
Boha, podnikl Konstantin u Ponte molle,
nedaleko Ríma, dne 27. října 312. útok
na Maxentia, jejž na hlavu porazil.
Maxentius dav se na útěk utonul v Tibeře.
Rím otevřel brány vítězi; za jásotu lidu
vtáhl Konstantin ve vítězoslávě do Říma.
Prapor s křížem nesen byl v předu.
Konstantin prohlásil se veřejněza ochránce
křesťanského náboženství a ještě téhož
dne vydal řadu zákonů, jimiž křesťanům
svobodné vykonávání jejich náboženství
přiřkl a velké výhody povolil.

Nelze vyličiti jásot, v jaký propukli
křesťané římští, když došla zpráva o
vítězství a když uveřejněny byly jim
příznivé císařské výnosy! V zimničném
rozechvění kvapili na ulice a veřejná
náměstí, by radostnou zvěst zaslechli;
když císař Konstantin v čele vítězného
vojska s křížovým praporem v předu do
města vstupoval, tu neznal jásot mezi
a ze zástupu lidu zaznívalo hlasitě radostně
volání : »Christusvincit !Christusimperat !:
(Kristus vítězí! Kristus vládnei)

Teď již nebylo žádnou hanbou slouti
křesťanem; nyní již nehrozila věrným
vyznavačům Ježíšovým žádná mučidla
a útrapy, ani žalář a meč, ani plameny
a divé šelmy; nyní nebyli již nuceni do
hlubin země zalézati, by tam svému Pánu
a Bohu sloužili, mohli to bez ostychu
a s radostí veřejně činiti; nyní mohli
všude Bohu živému svatyně a chrámy

') Dvě zaěáteční písmena řeckého jména
Kristova. jsou tak postavena, že tvoří kříž; neboť

: CH &P : R. Znamení to bylo prvním
křesťanům dobře známo; často je nalézáme na
nápisech v katakombách.
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stavěti, hodné jeho cti a velebnosti; nyní
musily zmizetii ty ošklivé pomluvy, jimiž
křesťanskávíra hanobena a její vyznavači
tak dlouho v podezření uváděni byli.
Ano, pohanstvu smrtelná rána zasazena,
Kristus zvítězil!

To pociťovali i pohanští kněží,
slyšíce jásot lidu, jenž se dnes poprvé
hlasitě a veřejně za lid křesťanský pro
hlásil; zrakem zakaboněným pohlíželi na
jedoucího císaře a kletbami odpovídali
na jásavé volání lidu: »Christus vincit!
Christus imperatlc

Brzo po slavném příjezdu Konstan
tinově do Ríma objevil se na náměstí,
foru, císařskýhlasatel; dav trubkou daleko
se ozývající znamení. oznamoval lidu, že
všichni, kteří pouze pro své vyznání
křesťanské do žaláře byli uvržení, ihned
mají býti na svobodu propuštění. Sjásotem
byla zpráva přijata; veškeré množství
hrnulo se k mamertinskému vězení. Brány
se otevřely — vyznavači Ježíšovi, vychrtlí
od přestálých útrap, avšak se zářící tváří,
spěchali ven z hrozného vězení na jasné
světlo denní, do objetí svých rodičů
& sourozenců, svých příbuzných a kře
sťanských bratří! Jásot neznal mezi; nikdy
nezřel starý Rím tak radostného dne
jako 27. října r. 312., jenž oznamoval
slavné. vítězství svatého kříže!

Ještě téhož večera odeslali křesťané
římští loď na Sardinii, by bratřím do dolů
odsouzeným radostnou zvěst přivezla,
a ty, kteří útrapám ještě nepodlehli,
nazpět do vlasti dopravila. Jako posel

z jiného světa objevil se tento vyslanec
ubohým trpítelům pod zemí; zlomené
postavy oživovaly a oko zalesklo se radostí,
když i do hlubokých dolů proniklo vítězné
volání: »Christusvincit! Christusimperath:
A když po několika dnech loď s vysvo—
bozenými V přístavu římském, v Ostii,
zakotvila, tu shromáždilo se tam půl
Říma, by věrné vyznavače Ježíšovy uvítali,
a je ve vítězoslávě do Ríma dopro
vodili. Konstantin vydal pak roku 313.
v Miláně zákon, jímž křesťanství bylo
trpěno.

CíSař sám dal se nyní v křesťanské
víře vyučovati a veřejně se k ní přiznal.
Též povolal k sobě svou matku Helenu.
Tato pocházela z měšťanské rodiny
v Niši (Naissos) v dnešním Srbsku;
neobyčejná její spanilost a půvabná
milostnost okouzlila kdysi vojevůdce
Konstantia Chlora tak, že nedbaje rozdílu
stavu, ji za choťpojal. Když se však později
stal spoluvladařem císaře Diokletiana,
musil ji na rozkaz jeho zapuditi; Helena
žila až doposud ve vyhnanství v Trevíru
v Německu. Konstantin povolav nyní
svou matku z místa jejího dlouholetého
vyhnanství k císařskému dvoru do Ríma,
přidělil jí titul »císařovnac a daroval jí
rozsáhlé statky. Helena přijala rovněž
r. 314. křesťanskou víru a podporovala
svého syna ve zvelebování křesťanského
DábOŽenStVí.l) (P. d.)

') Počítá se mezi světice; církev uctívá její
památku 18. srpna..

VVV

A.. M. Kudlčdkovd :

Pojďte ke mně !

Pojďte ke mně, volá Kristus,
kteří jste již znavení,
pojďte ke mně, občerstvím vás,
klesáte-li umdleni!

Pojďte ke mně, pomohu vám,
otevru vám štědrou dlaň
podám léku duši vaší,
schladím žalem zmdlenou skráň.

Pojďte ke mně, nebojte se,
pojďte ke mně. křesťani,
pojďte ke mně, dítky moje,
ve mně máte zastání.

Pojďte ke mně, pojďte blíže
volá s kříže Kristus Pán,
až budete umírati,
uvedu vás ve svůj stan!'\ ]—



Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

XXVlll. Africkou pustinou. (o.)
Cestopisná črta, vypravuje sestra Benedikta.

28. srpna. Dnes jsme minuli dvě
arabské vesnice. V jedné prosili jsme
Araba, jenž měl ve své chatrči velké
džbánf,r čerstvé vodý, aby nám dal píti.
Ale pohostinství je, jak se zdá, v onom
kraji věcí neznámou, neboť Arab odepřel
nám čerstvého nápoje dáti. Tak jsme
musili Výčkati až do nejbližšího ležení.
Avšak běda! na místě, kde jsme měli
pracovati, nebýlo též žádné vodý. Teprv
po dlouhém hledání a hrabání byla na
lezena studánka. K večeru přinesli naši
nosiči do tábora zvláštní zvíře s dvěma
dosti dlouhými tesáký a s malými růžkami
na hlavě, které nazývají »bagolema. Svým
děsným pokřikem vyrvali je lvu, který
je usmrtil. Tu noc spali jsme nepokojně,
domnívajíce se, že si lev pro svou kořist :
přijde. Ale velké ohně kolem ležení
nevítaného hosta zal'inalý. Cernoši se
0 maso zvířete po bratrsku rozdělili.
Každý napíchl svůj kousek na dřivko
& držel nad ohněm, až se upekl, načež
vesele hovoříce pečení za jasného svitu
měsíce pojídali.

29. srpna. Přicházíme nyní do území
kmene Ungoni, znamení to, že se blížíme
cíli. Tato krajina je bohatá na vodu
& nouze o vodu je tedý, chvála Bohu,

ukonce.Každodenněpřekročujemeněkolik
říček,jejichžto čerstvá aj asná voda údolími
proudí. Bohužel po dnech strašně horkých
následují velmi chladné noci. Domnívali
jsme se, že se dostavuje zima a náš
teplý oděv konal nám výbornou službu.

5. září. Je neděle, slavnost svatých
Andělů strážných. Dnes přijdeme doležení
Nombala. Počasí je chladné. Sotva jsme
dorazili do ležení, dalo se do deště. Sestra
Helena nalezla u samého ležení umrlčí
hlavu. 'l'aké nosiči našli rozličné kosti
lidského těla. Býlý při nich nalezený
iperlý, znamení to, že nebožtík býl ČOInoch.

6. září. 0 5. hodině z rána vydáváme
se na cestu, ačkoli jest ještě přítmí. Cesta
je kluzka a máme co činiti, abychom se
udrželivrovnováze.Kosméhodiněotevřelo
nebe svá stavidla amohutný lijavec spustil
se na nás.“Za čtvrt hodiny býli jsme vzdor
našim deštníkům až na niť promoklí.
V mokrém oděvu bylo nám pak jíti ještě
čtýrý hodiný cesty, a to přes hory jako
'včže vysoké. Kdo rád po horách spouzí,
mohl toho užíti do Sýta. Zdálo se nám,
jakobýležení přednámi utíkalo. Odpoledne
vyprali jsme v blízkém potoku své za—
blácené šaty a večer jsme je na ohni
usušili. Odtud poslali jsme do Peramika
posla, aby nás ohlásil. Nosičů bylo dnes
v ležení málo viděti; ze strachu před deštěm
ukrýli se všichni v blízkých chatrčích.
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7. září. Po šestihodinném pochodu
přicházíme k čerstvému, čistému potoku,
u něhož přenocujeme. Nemocní s velkými
ranami dostavují se k nám, hledajíce
u nás pomoci a obvazování ran nemá
konce. Dvěsestry navštívily také nemocnou
ženu. Když poskytnuvše nemocné pomoci
odcházely, dali jim srdeční obyvatelé
chatrče pytlík mouky. Radost, že jsme
již tak blízko cíle, způsobila, že jsme
na únavu docela zapomněly. Také naši
nosiči velmi se radovali. K večeru dali
se radostí do zpěvu a zpívali dlouho do
noci, takže jsme věru jejich vytrvalost
v této příčině obdivovali.

8. září byly na počest narození
Rodičky Boží vypáleny tři rány z pušek,
cožnás všecky veslavnostní náladu uvedlo.
Opouštěli jsme toho dne tábor za zpěvu
mariánských písní. A vesele šlo se dále
přes hory a doly.

9. září. 0 5 hodinách vyšli jsme
z ležení. Z blízké hory, kterou nám
překročiti jest, vidíme již cíl své cesty:
Peramiku. Ve vojenské stanici Somgle
přivítal nás velitel a propůjčil nám celý
dům k obývání. Mínili jsme odpoledne
táhnouti dále, ale páni z vojenské stanice
vybídlinás, abychom zůstali, ježto poslední
část pochodu je velmi namáhavá. Poslechli
jsme rádi, ježto nás byla cesta přes hory
&doly velmi unavila. Bylo nám dovoleno
prohlédnouti sobě stanici a její okolí.
Chovají zde mnoho dobytku a drůbeže.
Také zahrada pěstuje se bedlivě. Na
kávovém křoví visi zralá zrna v krvavě
červené slupce. Daří se zde i citrony
&pepřovníky. Ano pěstují se velmi pečlivě
i smrčky a jedle, aby i v Africe mohl
o vánocích postaven byti vánoční stromek.
Velmi dobře daří se i evropské zeleniny:
salát,okurky,boby,zelí,kapusta,brambory
a podobné. '

Dne 10. září rozloučili jsme se
spřívětivymi hostiteli. Celou hodinu nás
na další cestě doprovázeli. V údolí Ruvasi
pásl se dobytek naší stanici náležející,
Díky Bohu, že jsme všichni cestu šťastně
přestali. Zdraví a dobré mysli přijdeme
do svého nového domova. Nosiči staví
se do řady, zpívajíce píseň již dávno
nacvičenou a tlukouce podle taktu každý
na svou bednu. Ze všech stran nás naši
nastávající spoluobyvatelé obklopují a
srdečně nás pozdravuji. Nahoře na kopci

očekává nás velky zástup dítek. Pestré
praporečky vlají vyjejich rukou. Před
staveny missie P. Simon má co dělati,
aby je udržel v pořádku, ježto každé by
rádo novym matkám ruku podalo. Nejprve
zavedli nás do kostela, kde za příčinou
našeho příchodu bylo sv. požehnání.
Děkovali jsme vroucně milému Spasiteli,
jenž nás na dlouhé cestě tak pečlivě byl
chránil. Jak šťastni jsme nyní, že dlíme
stále u toho. jenž nás na svou vinici
povolal. Obohaceni požehnáním Božím
odebrali j sme se, provázení otcem převorem
a čilýmzástupem dítek, do našeho útulného
příbytku, jenž bíle olíčen a ověnčen nás
přívětivě vítal a zval do svého středu.
Ano, stříleno nám na počest i z hmoždířů,
aby i celé okolí se dovědělo o našem
příchodu.

XXIX. O jedenácté hodině.
(V Puoli v Číně na Hromnice 1910)

. Právě jeden rok — píše missionář
P. Rudolf Pieper — schází naší dobré
stařeně, která dnes pokřtěna byla, aby
byla tak stará, jako věštkyně Anna
v dnešním sv. evangeliu. Je jí totiž teprv
tři &osmdesát let. Nabožná vdova Anna,
která postem a modlitbou ve dne v noci
sloužila Bohu, měla dnešního dne to
štěstí. že toužebně očekávaného Vykupitele
na své vlastní oči viděla. Naše stařena
Marie Lin jest sice také vdovou již čtyřicet
let, avšak nesestarala se postíc a modlíc
se, neboť před rokem byla ještě poha'nkou
a vyžebrávala si sve živobytí ode dveří
ke dveřím. Také u dveří našeho kostela
bylo ji častěji viděti, neboť Puoli leželo
v obvodu její »činnostia. Tři hodiny
odtud byla domovem.

Jednoho dne, bylo to v poslední
léto, objevila se opět u dveří kostelních,
ale tentokráte chopila se kliky chtějíe
vejíti. Chtěla se státi křesťankou vážně
a upřímně a všecka vymluvnost vrátného
nebyla 5 to, abyji v úmyslu jejim zvrátila.
Ježto však v útulně pro stařeny žádného
místa nebylo, byla ochotna bydleti pod
schody anebo s drůbeží ve stáji. Avšak
láska křesťanská je vynalézavá a dobré
sestry našly přece pro ni místečko &toto
bylo od té doby jejím rájem zde na světě.
Nyní se mohla aspoň najísti do syta,
ačkoli stále naříkala, že si nemůže na
chléb sama vydělati. Přes svoje vysoké
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stáří pokoušela se aspoň přístí na přeslici
a tak prací rukou svych stravy a nápoje
si zasloužiti. Mimo to snažila se naučiti
se všem modlitbám, které v domě za
vedeny byly, a_její učitelkou v této příčině
byla čtyřletá Saenniól. V poslední době
však mínila a byla pevně přesvědčena,
že se blíží její konec, a neměla proto
jiné starosti, než aby byla co nejdříve
pokřtěna. Casto i v noci dorážela na
sestry, aby se za ni přimluvily a kněz
křest sv. jí udělil.

AAAAAAAAAA

Různé
vivvvvvvvooooooooooooooo

Votivni chrám Páně ve Vídni.
Zmínili jsme se, že kámen z něhož kostel
tento vystaven, nápadně vyvětral. Kostel
byl od znalců prohlédnut a naznáno, že
jest důkladná oprava nezbytná. Všechny
kamenné okrasy z venku kostela musejí býti
nahrazeny novými, což bude velmi namahavá
a nákladná práce, nebot bude vyžadovati času
aspoň pěti let a náklad je vypočten nejméně
na milion korun. Vše prý má býti uhrazeno
z peněz náboženské dolnorakouské matice.

Kdy se vzpamatujeme? V české
řeči vycházejí tři katolické deníky, pro
testantských listů a čaSOpisů je 15, listů,
majících za účel boj proti každému náboženství
a šíření pohanství je 12. Soc -demokratická
„Zář“ vychází v 120.000, „Plameny“
v 80.000, „Kopřivy v 20.000. „Jaro“,
časopis pro mládež v 12.000 výtiscích.
Kdy se dáme do účinné podpory našich
katolických listů?

Sikmá věž v Pise. Celá Italie byla
trapně dojata zprávou, že světoznámá šikmá
věž v Pise hrozí sesutím. Když znalci ohledávali
věž, seznali, že nemá dostatečných základů.
Od roku 1820 naklonila se věž o 20 centimetrů,
ba sloupy její sklesly o 35 cm. Nyní není
jižpochybnosti, ževěž nebyla původně stavěna
ve směru nakloněném, ale že spočívá na
nedostatečných základech, jež během let
ustoupily. Nyní chtějí věž' podezdíti.

Dnešního dne konečně, na slavnost
Hromnic, její zbožné přání se vyplnilo
a nebeské světlo, o kterém mluvil stařec
Simeon, vylilo paprsky svého požehnání
ina tuto ubohou pohanku a zdá se,
jakoby odlesk onoho božského světla se
odrážel v její tváři — tak blaženě &
spekojeně dnes vypadá. Nyní se už smrti
nebojí a je ochotna umříti právě jako
šťastný Simeon, když byl na loktech svych
nesl Spasitele světa.

AAA;—

zprávy. ijŠVVVVooooo

Protestant o našich milosrdných
sestrách. Proslavený německý lékař, pro
testant dr. professor Fischer, vydal knihu
o vzpomínkách a zkušenostech na východo
asijském bojišti. A tu píše mezi jiným ve
stati „řeholnice anebo diakonisky“ ná
sledovně: asy se změnily, což smutně
dosvědčují i diakonisky. Bylo postaráno,
aby jim byl ponechán světský ráz, aby prý
mohly poznati svět. U ošetřování nemocných
platí: Poslušnost, ustavičně sebezapíráuí,
obětování své vůle — a toho diakonisky
neznají. Vždyť i v mateřincích si musíme
příliš shovívavě počínati, aby se nám
kandidátky diakonisek nerozutekly. Docela
jinak je u katolických sester. Tyto zůstávají
pevny, neochvějny jako základy jejich kostelů.
Duch času k nim nemá přístupu. Co do
nezbytně potřebné kázně, hlavně co do
sebezapírání, daleko převyšují katolické
sestry diakonisky. U sester není těch pře-'
různých denních potřeb, libůstek, světáckých
požadavků. Pevná katolická výchova je
připravila k veliké úloze jejich. Později jest
jim hračkou obětovati svou osobnost, ba
i svět se všemi svými požadavky; ony se
zavázaly svatým slibem. Proto třikrát šťastny
ony nemocnice, lazarety, v nichž vládnou
katolické milosrdné sestry. Zajisté nanejvýš
pozoruhodná slova lékařského odborníka
& výtečníka a — protestanta.
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Přepych školních dívek. Varšavský
školní inspektor vydal všem ženským ústavům
ve svém okresu nařízení proti přepychu
školních dívek, v němž se zakazuje nositi
do školy děvčatům velké, nádherné klobouky.
Klobouky nesmějí býti připíchnuty jehlicí,
nýbrž mají se z bezpečnostních důvodů
nositi 'na gumě. Kromě toho pomýšlí prý
se na zavedení jakéhos stejnokroje pro dívky
gymnasiální. Ačkoliv zdá se býti toto nařízení
trochu snad podivné, dlužno uznati, že
takový přepych, jako u nás některé školní
dívky vedou, již ve škole příkře rozděluje
děvče chudé od bohatého, a zároveň odvrací
pozornost, která by měla býti věnována
učebnému předmětu, na parádění a fintění.
Zajisté by neškodilo podobné nařízení i u nás.

Obětavost španělské jeptišky.
V Melile, kde byly před nedávnem velké
boje mezi vojskem španělským a domorodci,
byla ozdobena záslužným křížem klášterní
sestra Algeria, při čemž byli přítomni všichni
důstojníci iúředníci. Španělský těžceporaněný
voják mohl býti zachráněn od jisté smrti
jen tím, když by mu někdo obětoval několik
větších kousků své zdravé kůže. Přítomná
sestra Algeria ihned prohlásila, že tak učiní.
Voják se uzdravil mnohem dříve, než jeho
zachranitelka, která si dlouho poležela.

Císař Vilém a náboženství. Při
církevní visitaci v Schiermenici přednesl
protestantský superintendent Stolte výrok
německého císaře Viléma II., který mu řekl
následující. Císař pravil: Rád & často čtu
v bibli, která leží na mém nočním stolku.
Nejkrásnější místa si v ní podškrtávám.
Nemohu pochopiti, že tak málo lidí se
zaměstnává slovem Božím. Kdož by, čta
evangelia, nestál pod dojmem událostí za—
žitých a dosvědčených? Při všech svých
skutcích, čteních a řečech předkládám si
otázku, co tomu říká bible? Je mi zdrojem,
z něhož čerpám sílu a světlo. Ve chvílích
úzkosti sahárn po této útěše. Mám pevné
přesvědčení, ' že mnozí v naší době od Boha
odpadli lidé opět dojdou k pevné víře a že
se jim opět upřímně zasteskne po Bohu.
Nemohu si představiti život Bohu odcizený.
My všichni musíme prožíti chvíle getsemanské,
v nichž bývá pokořena naše pýcha. Pokora
nám připadá tolik těžká. —_-Zajisté vzácná
slova z tak vznešených úst A ještě jeden
vzácný příklad! V letoším červenci vypravil

se císař Vilém na lodi „Hohenzollern“ na
cestu okolo břehů mořských. Měl k lodníkům
přednášku, „žil Kristus?“, v níž se vyslovil
velice ostře proti těm, kteří popírají existenci
Kristovu.

Zajímavý rozsudek. Majitel pokro
kářského listu, vycházejícího v Neberlingenu
u Kostnice, žaloval 59 katolických kněží.
Vydali totiž veřejné osvědčení, v němž
varovali, aby nikdo tohoto listu pro jeho
nestoudný a nevěrecký obsah neodbíral,
následkem čehož ztratil několik set od
běratelů. Majitel žaloval kněze a žádal
velkou náhradu. Soud však obžalobu v celém
dosahu odmítl a odsoudil žalobce k zaplacení
útrat, jež dosáhly výše 10 tisíc marek.

Oblíbený kněz. Ve Vídni je velmi
oblíben kněz jesuita P. Jindřich Abel,
kterého nazývajíapoštolem vídeňských mužů.
V letoším létě onemocněl zápalem mozkových
blan. Lékaři ho poslali do Karlových Varů,
kdež však mu nesloužilo, proto brzy odjel
odtud. Na zpáteční cestě onemocněl v Linci.
Právě toho času byla v Mariacelli, světo—
známém poutním místě, pouť vídeňských
mužů. Plni nadšení pro svého vůdce, který
s nimi doposud konal všechny poutě na
toto marianské místo, poslali účastníci svému
miláčku P. Abelovi dva tisíce pohlednic do
Lince. Zajisté je to zmínky hodná událost,
že lid je tolik vděčen svému knězi!

Hřbitovy sestátněny ? Mezispoustami
návrhů na zavedení nových daní, kteréžto
návrhy buď se zrodí v ministerstvu financí
anebo se tam posílají od vynalezavých,
horlivých úředníků — nachází se také návrh
na zdaňování mrtvol a hrobů. V návrhu
tomto se totiž doporučuje sestátnění všech _
hřbitovů a zřízení státních hrobek, kam by
se pochovávali nebožtíci a 7.nichž by pozůstalí
— podle svých prostředků — platili stálou
daň. A hned dotyčný navrhovatel vypočetl,
že by tento nový způsob daní ročně státu
vynesl sto milionů korun.

Francouzské kostely. Nikoho není,
kdo by nyní ve Francii opravoval kostely,
proto jsou mnohé z nich na spadnutí. Nedávno
ustanovil se zvláštní výbor na ochranu
& opravu ohrožených kostelů, v jehož čele
jest člen francouzské akademie Borres. Tyto
dny obdržel příspěvek. 25 tisíc franků od
nejmenovaného dobrodince, aby ihned nej
nutnější opravy mohly býti provedeny.

W
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Z Brna. Díky a chválu vzdávám svatému
Antonínu Paduanskému za vyslyšení modliteb,
jež jsem konala za vyhojení z mnohaleté nemoci,
a k oslavě sv. Antonína & svému potěšení vy
sljšcun byla. F. J.

Z Brna. Vroueí & srdečné díky vzdávám
nejsvělějšímu Srdci Pána Ježíše za jistou pomoc
v nedostatku a velké nesnázi, po vykonání devíti
denní pobožnosti, a. plníc daný slib, rozmnožili
slávu nejsv Srdce Páně toto n\eřejňuji. Čest,
sláva & blahořečení budiž na věky.

Z Vel. Pav10vic. Jistí manželé vzdá/vají
sedmibol. Panně Marii a sv. Antonínu Paduan—
skému nejvroucnějši diky za vyslyšení a vyplnění
tak velkých milostí v jejich hrozných křížích a
nesnází po celý jejich život stíhaných, & zvláště
v poslední době. Vyplňnjícc tímto slib svůj, že
to nvcřejní, povzbuzují každého milého čtenáře,
by ve svých úzkostcch & potřebách s plnou dů
věrou to samé učinil, ujištujíee jej, že bude jistě
vyslyšen. F.

Od Olomouce. M. Ch z Hlusovicděkuje
nejsv. Srdci Páně & Panně Marii svato-kepeeké
za uzdravení z nemoci a plní tímto slib, že uzdra
vení uveřejní ve »Školc B.

Z Křelova. Jistý muž děkuje bl. Panně
Marii na sv. Kopečku za uzdravení dítka z prud
kých křečí.

Z Holice. Jistá osoba děkuje bl. Panně
Marii na Sv. Kopečku u Olomouce za podivu
hodné uzdravení z dlouhé a těžké nemoci žalu
deční.

Z Jindřichova.. Jistá osoba vzdává díky
sv. Antonínu Padua'nskému za uzdravení z těžké
nemoci. Kde lidská pomoc nestačila, pomohl
sv. Antonín přímluvou svou. T.

Ze Znoj ma. Nejvroucnějšídíky nejsv. Srdci
Páně a nejčistšímu Srdci bl. Panny Marie za vy
slyšení prosby v jistých záležitostech vzdáváE. P.

Z Prahy. V těžkých chvílích života,
v nichž nemohl jsem hledati pomoci u lidí, vzal
jsem vždy útočiště k velkému Učiteli lásky, Ježíši
Kristu & nezklamal jsem se nikdy ve své důvěře.
Pokládám proto za svou povinnost sděliti to
s čtenáři »Skoly Božského Srdce Páněc, aby byli
utvrzeni v důvěře k božskému Mistru, který do—
kázal nám velikost lásky své svým životemi
smrtí, a aby oslavovali tuto jeho lásku úctou
božského Srdce Páně. .F. P.

P. u Prahy. Podle slibu svéhovzdávám
nejvroucnější díky božskému Srdci Páně za to,
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že podivuhodně vyslyšelo mou devítidenní po
božnost zn uzdravení z těžké nemoci, když za
přímluvu vzýváno bylo sladké Srdce Panny Marie,
jako brána do Srdce Ježíšova, jakož i sv. Josef,
sv. Antonín Paduanský & duše v očistci, zvláště
duše rodičů. Kéž by se každý s důvěrou ve

svých utrpz'ních obracel k nejsv. Brd;; Jaclžíšovu!

Z N. u Prahy. »Jeden pak z nich vida,
že jest uzdravcn, navrátil se, hlasem velikým
velcbě Boha, a padl na, tvář k nohám Jeho, číně
Mu díkym (Luk. 17, 15—16.) Též i já přicházím
k nejsv. Srdci Ježišovu & k Matičce Boží, abych
díky činila za pomoc v důležité záležitosti rodinné,
které se mi téměř zázračným způsobem již po tři
roky nepřetržitě dostává. Několikrát již blížilo se
rozhodnutí v této záležitosti, a tu vždy jsem vzývala
mnohonásobně se opakující devítidenní pobožnosti
nejsvětější Srdce Ježíšovo o pomoc a rovněž jsem
mnohokráte obětovala různé noveny blah. Panně
Marii, a vždy se rozhodnuti již téměř jisté rozply
nulo v niveč. Později vždy poznala jsem jasně, že
by uskutečněním této záležitosti, které se mnohdy
zdálo býti velice vábivé a skvělé, bylo přišlo na
rodinu naši velké neštěstí. Nyní však, když ko
nečně po třech letech se záležitost moje zcela jiným
způsobem uskutečnila, nestuvěla se provedení téže
žádná překážka v cestu jako dříve a jak mohu dle
lidského mínění souditi, povede vše s pomoci Boží,
v níž pevně doufám, k štastnéniu konci. Není to
náhoda, ale je to jasně, positivně pomoc Boží na
přímluvu blahoslavené Panny Marie, sv. Josefa a
sv. Antonína. Několikráte během tří let se opakující
předivné přerušení a tím zamezení velkého neštěstí
a konečné příznivé rozřešení — vše bez pomoci
lidské — tot zřejmá pomoc Boží jako vyslyšení
častých proseb a devítidennieh pobožnosti. To již
není žádná nevěrccká náhoda, tot zřejmé řízení
Boží, tot důkaz o jsoucnosti neskonale dobrotivého,
trojjediného Boha a o láskyplném přimlouvání se
Matky Boží a svatých vyvolených Božích. Jak
mám ukázati vděčnost svoji? Tu slova nestačí!
Láskou k Bohu trojjedinému chci vděčnost svoji
projevovati za prokázané milosti. Kéž siova díků
mých vzbudí i v jiných srdcích lásku a důvěru
k nejsv. Srdci Ježíšovu, k blah. Panně Marii a
k svatým za nás se přimlouvajíeíml Nejsvětější
Srdce Ježíšem, z jehož plnosti jsme všichni obdrželi,
nejsvětější Srdce Ježíšovo, bohaté ke všem, kteří
tě vzývaji, smiluj se nad námi & přijmi upřímné
díky od

Marie R.



missie v Indii.
(Hlavní úmysl).

__o seslání Ducha sv. na apoštoly rozešli se tito po všem světě, aby
' hlásali všem národům pohanským Ježíše a jeho sv. učení, jak dí svatá

církev o svátcích apoštolů: »Po \ši zemi rozešel se zvuk jejich a po
všem okrsku země slova jejich. \: Jedni 7.apoštolů zůstali v Palestině,

jini opět odešli do sousedních zemi, k ltímanům a Rekům a k židům, někteří až
do dalekých krajin afrických ha 0 sv "lomáši praví se, že hlásal evangelium až
v Indii. Byl tedy zakladatelem křesťanství v Indii východní. Po sv. apoštolech, kteří
pravdu učení božského smrtí svou zpečetili, hlásali opět jich nástupci, bisktipové
&jich pomocníci kněží učení Kristovo a zakládali novéa nové církve křesťanské,
snažíce se, aby co nejvíce duši nesmrtelných Kristu Pánu získali. Lépe se dařilo
hlasatelům víry Kristovy. jakmile se římští císařové stali křesťany. Ještě více pod—
porovali missie v pohanských zemích králové Frankův & němečtí panovníci. Missiím
věnovali se ponejvíce řeholníci sv. Benedikta, sv. Dominika a sv. Františka. V nej—
n0\ější době jest to řád tovaryšstva Ježíšova, který nejvíce působí v míssiích a to
nejen v zemích pohanských ale 1 katolických. Papež Řehoř XV. založil roku 1622
zvláštní ústav missijní »PrOpagandaa \ Římě a papež Irban VIII. založil seminář
pro missie, \ němž mladi kněží učí se potřebným jazykům a jiným vědám k hlásání
sv. víry potřebným. V době nejnovější povstaly rozličné kongregace, které působení
své soustřeďují na missie. Všechny missie katolické po celém světě řízeny jsou
z ústředního ústavu v Rímě, z kongregace pro rozšíření víry katolické. Rozdělují
se pak takto: 1. missie levantské, zahrnující řecké souostroví, Turecko, Krim,
Syrii, Arménii, Persii, Egypt a Etiopii; 2. missie v Indii, obsahující oba poloostrovy
a ostrovy; 3. missie čínské se sou5edícími zeměmi Siam, Kochinčina, Tonkin, Korea
atd.; fr.-missie americké a 5. missie australské. Tentokrát obracíme pozornost
čtenářstva našeho na missie v Indii. Mezi horami himalajskými a dvěma moři
indickými na východ a na západ, rozprostírá se ohromná země 3000 kilometrů
dlouhá a přes 800 km široká. V zemi okolo 4,100000 km přebývá okolo 287.000 000
obyvatel. Zde prvním missionářem byl sv. 'lomáš, apoštol. Po něm největším
apoštolem Indie byl sv. František Xaverský. Obrátil přes 1 milion pohanů na víru
kř.estanskou Po něm přicházeli jiní a jiní apoštolští mužové z tovaryšstva Ježíšova,
aby dále símě sv. evangelia rozsévali, takže v roce 1700 čítalo se v Indii 2,500000
katolíků. Pro rozličné neshody evropských států, od nichž missie byly podporovány,
nastal úpadek missií. Některé se zachovaly, jiné pak zanikly. Než nescházelo nikdy
heroických duší, obětavých kněží, kteří opět a opět do těchto krajin indických
přicházeli, aby co zbylo z katolíků zachovali a jiné opět církví sv. získa'li. Roku
1832 založil papež Řehoř XVI. apoštolský vikariát v Madrase a r. 1835 v Kalkuttě.
Roku 1886 zřídil znovu papež Lev XIII. hierarchii v Indii, jak jest podnes —
vyjma Ceylon a Birmansko — s 1,467.155 katolíky, rozděleuými takto: diecese
pod ochranou krále portugalského čítá574.736, apoštolský vikariát syrsko-malabarský
385000, a jiné diecese a prefektury apoštolské 507.419 katolíků. Než což jest to!
Asi 2 miliony katolíků proti 280 milionům pohanů a mohamedánů! Slabý to výsledek
prací a obětí tolik missionářů a za tolik let! Zde vidět patrně veliký boj pekla
proti pravdě Boží. Staví se missionářům přes jejich veliké oběti, ohromné překážky
Často nepřístupnost, nehostinnost krajin a lidu, který je nedůvěřivýproti Evropanům,

nebo svedený jinými náhončími protestantismu, plný pohanského fanatismu, šířeného
indickými kněžími, brahminy, kteří nepřejí katolickým missiím. Proto často bývaji
missionáři od zaslepené luzy pronásledováni, usmrcení, zahnáni, missie zpustošeny.
Co nezkazí divokost rozvášněného lidu, to zkazí nemoci, zimnice, takže missionářů
zde stále ubývá. Na rozloze 0 300 milionech obyvatel, roztroušených po zemi
sedmkrát větší než'Franeie, jest jen 1100 missionářů, tedy ještě méně než u nás“
na Moravě. Na jednoho missionáře připadá 25.800 křesťanů. Zde opravdu platí

i
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slova Páně, že žně jsou veliké, ale dělníků málo. Proste Pána žní, aby poslal
dělníků na žeň svou!

Největší překážkou šíření se katolické víry v Indii jest náboženství indické
či hinduismus, brahmanismus, budhismus, dšajnismus. Indové jsou rozdělení na
jednotlivé třídy, kasty, každý se drží věrně své kasty a tím i svého náboženství.
Tím stává se jaksi nepřístupným novému náboženství. Mimo to bohužel Evropané,
ať jsou z kterékoliv země, dávají špatný příklad Indům, kteří pak ze špatností
lidí soudí též na jejich náboženství. To vše má missionář kněz přemoci a svým
životem a bezměrnou obětavostí ukázat náboženství v jiném, příznivějším světle.
Také jest missionářům katolickým třeba veliké a všestranné vzdělanosti, aby čeliti
mohli indickým brahmínům a budhistům. Velikým missionářem v Indii byl P. Nobili,
velmi“vzdělaný kněz tovaryšstva Ježíšova. Aby si zjednal přístup mezi brahmíny,
stal se sám brahmínem od severu a počal s brahmíny indickými učenou rozpravu,
takže se divili a mnohé z nich získal katolickému náboženství.

Proto prosme Pána Ježíše, aby vzbudil v církvi své zase obětavé &apoštolské
kněze, kteří by převzali na se těžký úkol missionáře a vydali se na dalekou cestu
na východ k lndům, by tyto pohany vytrhli z moci pekla a přivedli ke světlu
víry křesťanské. Prosme nejsv. Srdce Ježíšovo, aby vzbudilo v srdcích lidských
povolání ke stavu duchovnímu, aby poslalo mnoho dělníků, kněží, na vinici svou,
aby pod Jeho ochranou a 5 Jeho pomocí hlásali učení božské a obrátili ty miliony
pohanů na víru křesťanskou. Modleme se, aby Pán žehnal missionářům a pod
porujme je vydatně v potřebách jejich. Každý peníz na missie vydaný přinese
hojné požehnání.

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 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. ll.)

Obzvláště Ti jc obětují za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, za
zvelebení missií v zemichíndických a vzbuzení missionářův, ana
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-lí se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.) ,

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

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

Heslo apoštolské: Modlitbou & dary podporovatí missie.

Úmysl v říjnu: Svoboda církve na Rusi. \

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Úmysly apoštolatu modlitby.
V září modleme se za missie v Indii.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatost! papežem Piem x.;

(Dne
1.

2.

.“

C) k

|. ŠwTJiljí, Op. (700). — Obnova řeholního ducha; V—gn—éplnění povinností—

Na slavnost: Úmysly: \

Poznání dobra ikonání. Dar pobožnosti. Zachování řeholních pravidel.
Sv. Stepana, kr. uh. (1038). Císař a král náš. Ovoce duchovních

cvičení. Odevzdání se do vůle Boží. Pomoc Boží v nesnázích. Sirotci.
Sv. Serafi'e & Sabiny, p. a m. (121) — Jednoty panen. Katol. učitelky.

Studující a jich učitelé. Zdar poutím Mariansk'ým. Nevinná mládež.

93.01? . Sv. Magna, op. (655) ——Představení řeholí. Mír a bázeň Boží v rodinách.

. Sv. Reginy, p. am. (2,50. —Pohrdání světem &radostmi jeho. Upřímná

Neděle XVI. po sv. Duchu Sv, andělů strážců. Úcta sv. andělů strážných.
Duchovní záležitost. Záchrana mládeže. Odvrácení pokušení._ Umírající.

Sv. Vavřince Just.. bisk. (1155) _ Velepastyřovénaší. Caste svaté
přijímání. Zdar duchovním cvičením. Vítězství“sv. kříže. Stavba chrámu.

Za křesťanskou horlivost. Armáda sv. kříže. Duše v očistci. '? spolubratří.

horlivost po spáse. Ucta nejsv. Srdce Ježíšova. Za dary Ducha svatého.
Narození Panny Marie. — Obrození ducha Kristem. Bohulibé podniky.

Sjednocení národů slovanských _vcírkvi katolické. Odvrácení pokušení.
Sv. Petra Klavera, lap. ind. 11654).— Missijní spolek pro Afriku. Dar

tichosti v obcování Ucta k autoritě. Napravení poměrů v osadě. Ýsyn.
Sv. Mikuláše Tolet., řeh. (1309) — Touha po dokonalosti křesťanské.

Za ochranu Boží pro více osob. Příbuzenstvo. Dar pokory &zbožnosti.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

N. Neděle XVII. po sv. Ducha. Jména Panny Marie. — Vítězství církve katol.

P. Sv. Ludmily, patr. české (927). — Křesťanskématky a vdovy. Zbožné

. :Sv. Quidona, vyzn. (1012). — Pomoc Boží v povolání. Dar moudrosti

.!Sv. Notburgy, p. (1312) — Svěcení nedělí & svátků. Milost Boží do

. Povýšení sv. kříže (629) — Spolek armády sv. kříže. Hojná svatá

. Sv. Nikomeda, muč. — Za lásku & trpělivost. Apoštolát sv. Cyrilla &

. SV. Hildegardy, abat. (1179). — Ženské řehole a jich školy. Pohrdání

Zamezení pohoršení. Hojní kajícníci. Láska, jež snáší všecko. ýmatka.

a snášelivosti. Apoštolát modlitby. Školy katolické. Dobrodinci. 1-sestra.

skonání. Služebné v městech. Sesílení zásad křesťanských. Duše v očistci.

přijímání. Vytrvalost v dobrém. Napravení rodinných poměrů. ý bratr.

Methoda. Obrácení více osob. Sirotek na studiích. Přemáhání sebe.

vychování dítek, Dobrodinci chudých. Ochrana nevinnosti. Duše v očistci.

světem a radostmi jeho. Zdar katolickému podniku. Mravnost mládeže.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Č. SV. Mořice & spolum. (330). ——Statečné vyznání víry. Obrácení nepřátel

. NeděleXVIII. posv.Duchu.Sedmero bolestí Panny Marie. — Úcta

. Sv. Eustachia & spolum. (120). — Vítězství katolické věci. Obrácení

. Sv. Matouše, apošt..Páně (90). ——Apoštolát slova a tisku. Smíření se

. Sv. Tekly, p. a m. (1. stol.) — Přemáhání zlého. Výchova a zaopatření

bolestné Matky Boží. Křesťanské školy. Obrácení hříšníků. Duše v očistci.
Sv. Januaria a Spolum. (BOB).— Za křesťanskou šlechetnost. Ochrana

mládeže. Studující mládež. Díkyrza dobrodiní. Choromyslná manželka

nepřátel našich. Zamezení hříchův. Obětavé sestry. Síla v povolání.

národů. Spolek rozšíření katolické víry. Věrnost v povolání. Umírající.

církve katolické. Dobročinné ústavy. Zaopatrení sirotků. Dar střídmosti.

sirotka; Za pomoc Boží. Pobloudily mládenec. Šťastná volba. 1- rodiče.

Odpustký IUI) dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. J



( Dne k Na, slavnost: Úmysly :

24.; s. fSV. Jaromíra, bÍ—SišÍ—Iilíuíioltů).__ I—lorlivostkřesťanská. nár? skromnosti
' = a mírnosti. Obrácení nevěrců. Za dar lásk' Boží. Dva zbloudilí bratří.
I i

25. \ \ NeděleXIX. po 30. Duchu. SV. Pacifika, řeh. (1721) — Pokoj &mír meZi
|. náuody. Povolání ke stavu duchovnímu. Bázeň Boží v rodinách. Nemocní.

26. . l). lSv. Cypriana & Justiny, p. am. (304), ——Obhájci víry a pravdy. Ucta
, , k nejsv. Svátosti. Spolek armády sv. kříže. Zachování církevních předpisů.

27. U. 'Sv. Kosmy & Damiana. m. (303). -— Zdraví duše i těla. Družiny
Mariánské. Křesťanské dělnictvo. Dar kajícnosti. Lidové missie. 'i' kněží.

. : St. ;Sv Vaclava, patr. země české, m. (935) — Ucta svatých patronů. Pokoj
„ a mír a ve vlasti naší. Zachování víry a zbožnosti. Sířeni katol. tisku.

(]. iSv. Michaela, archand. — Vítězství církve katolické. Sv. Otec Pius X.
Obrácení Anglie na víru katolickou. Obnova společnosti lidské. Sv. dětství.

Sv. Jarolíma, učit. círk. (420) — Katoličtíučenci.Horlivé kněžstvo.Šíření
katolického tisku. Katoličtí missionáři. Zemřeli'údové katolických bratrstev.

L lldpustky Illil ,an za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. .

rl.“řebavíra katolická ustavičně se šíří po všech končinách země, přece ještě
jest většina národů na zemi pohany. (tím to jest? Tím, že katolické náboženství
žádá na lidech právě to, co se jim nelíbí pokoru, trpělivost, sebezapírání, lásku
k nepřátelům, mravny život a jiné ctnosti. Mnohým se to příčí a proto nechtějí
přijmout učení Kristova a sedi raději ve tmách nevěry a nepravosti. Jinou příčinou,
proč ještě tolik jest pohanů na světě, jest, že nestačí missionáři plniti těžký úkol
svůj. Missie v Indii jsou nad míru rozsáhlé, a tedy ani nelze při nedostatku kněží
očekávati lepších výsledků. Co pak je to pro 280,000.000 pohanův a mohamedánů,
pracuje-li jen 1100 katolických missionářů? Co je to 2,000000 katolíků proti
280 milionům pohanů' Kolik missionářů zmírá dílem přirozenou, dilem násilnou
smrtí v těch dalekých zemích! Proto proste Pána, aby poslal hojně dělníků na
vinici svou. Proste Pána za hodné a horlivé kněze a' apoštolské missionáře pro
východní lndii.

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 skonáni 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. (()dpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr).
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za rl'vou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
zvelebení missií v zemích indických a vzbuzení missionářův, 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, říší rakouskou, vlast naši a národ náš česko
slovanský! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc avíce. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876)

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

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

Heslo apoitolské : Modlitbon & dary podporovati missie.

Úmysl v řijpu: Svoboda církve na Rusi.

Tiskem s nákladem benediktinské knihtiskámy v Brne.
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K srdci Pána ježíše.

O Srdce božské, plné lásky, vděků,
ty zřídlo dobroty od dávných věků!
Nad hříšníky se stále smilováváš,
a požehnání nové zas jim dáváš.

ó blaze těm, již trpí pro Tvé jméno,
jak ubozí jsou ti, jimž to odepřenol
Jich srdce zaslepeno pýchou, vzdorem,
se nechce řídit Tvojí lásky vzorem.

To jejich chladné srdce neocení,
tu velkou obět Tvého utrpení,
jež světu dalo srdce Tvoje zlaté,
co podstoupil jsi pro ně z lásky svaté.

Haní Tě, tupí milou Tvoji Máti,
za co? Že nechtějí se k pravdě znáti!
Leč Ty je přece neopouštíš, Pane,
neb Srdce Tvoje láskou pro ně plane!

Ty odpouštíš jim onu velkou bídnost
jim ukazuješ vznešenost a vlídnost,
jim v těžkém boji nikdy klesnout nedáš,
leč z neštěstí a bídy zas je k štěstí zvedáš.

ó, dej nám patřit v nebi ve tvář jasnou,
až žití naše světla nebes shasnou,
dej, Kriste drahý, k dětem svým se znáti,
až jednou bídní budem umírati!

Matko Boží.

Matko Boží, Matko svatá
veď mne v hlučném reji davu,
dej, bych přes tu světa zlobu
vplula k Tobě do přístavu.

\

—Matko Boží, Matko Krista,
pamatuj mne v hněvu, zlosti,
dej, bych žila bez úhony
v tichém klidu, v lásce, ctnosti!

Matko Boží, Matko lásky
zmírní žal, když srdce zkruší,
neodvracuj svojí tváře
miluji Tě celou duší!

Matko Boží, Matko moje,
slyš mé vzdcchy, slyš i lkání,
sešli milost v duši moji
dej mi svaté požehnání!

Buď pozdravena, Matko má!

Dnes dilše má se tolik, tolik chvěla,
jak vyzpívat by všecko hned Ti chtěla,
co v srdci pro Tě chovám citů,
až v nejtajnějším koutku, v skrytu!

Tys Matkou mojí, ke komu jít tedy,
než k Tobě, ještě aspoň naposledy,
než opustím zde kapli Tvoji,
v níž moje srdce vždy se zhojí!

Tak volám k Tobě, Matce, svaté Panně,
jež usmíváš se s oltáře tu na mne,
tak volám z hloubi srdce mého
bys ujala se dítka svého!

Buď pozdravena Panno, Matko svatá
má duše vděčností je zaujatá,
& hoří láskou k Tobě, Synu
Tvému, jenž smyl s nás hříchu vinu.

A. M. Kadldákovd.
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Kostel, výmluvný kazatel.
Rozjímání na Posvěcení chrámu Páně. Napsal Ignát Zhdněl.

, aříká se všeobecně na zlé
, časy; hlavně lidé starší stále

Clay,;„£ tvrdívají, že byvalydřivelepší
ffi-"&' časy, než jsou nyní. Ale časy

samy v sobě jsou úplně indiferenlní
(netečny); časy jsou lidé; jsou-li lidé
hodní a dobří, jsoui dobré časy; jsou-li
lidé zlí, jsou i časy zlé. Proto jsou nyní
tolik zlé časy, protože bohužel žije nyní
mnoho zlých lidí. Kéž bychom všichni
lidé dobré vůle sjednocené kráčeli a
sjednocené čelili všem útokům proti naši
svaté víře. Jen v jednotě a svornosti je
naše síla a též naše vítězství.

Církev svatá používá každé při
ležitosti, by nám připomněla spásu naší
nesmrtelné duše. O slavnosti Posvěcení
chrámu Páně máme si upamatovati, že
každý kostel, v němž se konají bohoslužby
a kdež se obětuje nejsvětější obět, byl
posvěcen k tomu účelu od biskupa. Kolik
milostí uděluje se nám v kostele, chceme-li
se jich jen účastny'mi státi! V dnešním
rozjímání povšimněme si budovy kostelní
z venku i ve vnitřku.

!. Budova. Povšimněme si z venku
budovy kostela! Zda již stavbou svou
nepoukazuje nás k nebi, k naší pravé
vlasti? Často stává kostel na vyvýšeném
místě, aby již polohou svou pobízel.
Kdykoliv, třeba i od zdaleka, uzříš chrám
Páně, vzpomeň si na slova božského
Spasitele: »Dům můj je dům modlitby.<
Kostel byva vždy vyšší než ostatní budovy
v osadě, převyšuje je všechny svou
velikostí; podobně vzpomeň si, že dů
ležitější je duše nad 'tělo; tělo smrtelné
jest, když umřeš, položí je v chladny'
hrob; duše tvá však má žíti životem
věčnym, přičiň se proto ze všech sil,
aby život tento byl pak věčně štastny'.
Již z venku hlásá tí kostel, jak důležitá
jest modlitba. Ježíš sám nás vybízel
k ustavičné modlitbě, řka: »Proste a
vezmete; budete-li zač prositi Otce ve
jménu mém, dát vámlc »Tlučte a bude
vám otevřeno, hledejte a naleznete, proste
a obdržítec

Skoro všechny koštely v našich
osadách byly zbudovány od našich
zbožny'ch předků; velmi málo jest u nás

kostelů, které byly vystavěny za našich
dnů. Vždyťjsou často veliké, mnoho tisíc
duší čítající osady, kde nemají deposud
žádného chrámu Páně; a kde se starají,
aby měli důstojny stánek Boží, není mnoho
dobrodinců, dlouho trvá, než možno dáti
se do stavby. Přispěj každy' z nás dle
možnosti, aby chrámy Páně mohly by'ti
stavěny! Každý se přičiň, abys přispěl
kdůstojnější vy'zdoběsvého kostela, vždyť
tolik je potřebny'ch předmětů, nádob, jež
jsou nezbytné v chrámu Páně, tolik
potřebí kostelního prádla a jiny'ch a jinych
věcí; kdo má dobrou vůli, lehce může
pomoci, aby byly opatřeny. Není-li smutné
znamení, že naši předci vystavěli, hlavně
v městech, nádherné budovy kostelní
a my jejich potomci často nemáme ani
tolik obětavych rukou a srdcí, abychom
tyto pomníky jejich velké lásky k Bohu
a k nejsvětější Svátosti oltářní udrželi
v pořádkuauchovali jeipříštím pokolením.

2. Oltář. Ale vstupme již dovnitř
kostela a tu sotva dvéře otevřeme, utkví
zrak náš na oltáři, na němž obětuje se
nekrvavá obět nového zákona, mše svatá.
Oltář připomíná nám především onen
svaty stůl, při němž náš Spasitel
Ježíš Kristus seděl se svymi apoštoly
při poslední večeři, ustanovil nejsvětější
Svátost oltářní a řekl: »To čiňte na mou
památkutc Oltář připomíná nám dále
kříž, na němž Syn Boží se obětoval
krvavym způsobem; táž obět se opakuje
na oltaři způsobem nekrvavym.

Proto bývá také na každém oltáři
větší nebo menší kříž, ktery' nám hlásá:
čím byl kříž na Golgotě, tím je oltář
v kostele; kříž i oltář jsou místa, na
nichž se Ježíš obětoval a ustavičně dále
se obětuje. Na oltáři obnovuje se utrpení
i smrt našeho Spasitele. Oltář mívá
podobu čtverhraného stolu, což upamatuje
nejen na stůl, při němž Ježíš ustanovil
obět mše svaté, alei na hrob, do něhož
uloženo bylo jeho přesvaté tělo. _

Kdykoli přicházíš do kostela, pamatuj
na svatost tohoto místa a dle toho zařid'
všechno své chování. Jak krásné bylo by
uctění Ježíše, skrytého ve svatostánku,
kdybys vždy přijda do kostela nejprve
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poklekl, pak pozdvihl očí své, upjal je
na oltář, bil se-pokorně v prsa a při
tom říkal: » Ježíši, pevně věřím, že
jsi zde přítomen a vidíš v srdce mé!
Mnoho jsem zhřešil, buď mílostiv mně
hříšnémuía Jak krásné bylo by toto
uctění, které by přinášelo tvé srdce lásce
Boží uvězněné na oltáři! Kéž by nikdo
z nás, jsa v kostele, nezapomínal na
přítomnost Ježíšovu; pak bude se jistě
chovati slušně, zbožně, pln důvěry před
nese všemohoucímu a nejvýš milosrdnému
Bohu vše, co ho tíží, a tím spokojeněji
ponese dále kříž, který mu Bůh ve své
moudrosti udělil. Kéž nás stále doprovází
myšlenka: Na oltáři bydlí ustavičně mezi
námi náš Pán & Spasitel!

Všichni svatí a světice Boží, kteří
jsou nyní u trůnu Božího & tam pro—
volávají: »Svatý, svatý, Hospodin Bůh
zástupůlc živili duši svou tímto chlebem
andělským, připravovaným na oltáři a
ve svatostánku uschovaným. Je tedy též

„goltářobrazem nebeského Jerusalema;
týž Ježíš. který přebývá nyní na pravici
Boha Otce všemohoucího, je též přítomen.
na oltáři, je to týž Bůh—člověk,v jehož
jméně kolena svá sklánějí, kdož jsou na
zemi, pod zemí i nad zemí. Jediný rozdíl
jest, že na nebesích ukazuje se svým
vyvoleným ve vší slávě nebeské tváří
v tvář, zde na světě vidíme 110 v ne
patrné způsobě chleba. Ale jen z lásky
se tolik ponížil! Kdož by se mohl od—
vážiti & přiblížiti se k oltáři, kdyby tu
byl přítomen ve vší své božské slávě
a velebností? Jak by bylo možno při.
jímati Ho ve svaté Svátosti oltářní, kdyby
se nebyl sám ponížil a nebydlil mezi
„námi ve způsobě chleba?

Protože jest oltář stálým obydlím
našeho Vykupitele, můžeme ho nazvati
nebem na zemi. Každodenněprokazuje
nám Bůh neskončeně mnoho dobrodiní,
chce nás up0zornití, abychom pohlédli
k nebesům a zatoužili po radostech,
které »Bůh připravil těm, kteří se ho
bojí.“ Ač jsme Boha často urazili svými
četnými hříchy, přece chce se smílovati,
chce nás míti u sebe. Proto učiňme sobě
heslem: Vše pro nebe! Kéž bychom
nikdy nezapomněli na toto své předse
vzetí!

3. Kazatelna. Poblízku oltáře bývá
obyčejně kazatelna, poněvadž vyvýšená,

jednak aby lid lépe slovům kazatelovým
rozuměl, jednak aby naznačovala důstoj
nost kněze, který mluví jako vyslanec
Boží a káže nám slovo Boží s vyzváním,
abychom srdce svého nedarovali světu,
ale povznášeli je vzhůru k nebesům,
ke trůnu Božímu.

Nikdo neupře, že zvláště za našich
dnů jest užítečno a potřebno poslouchati
kázaní. Nevědomost náboženská jest vle
liká; jso'ut' věřící, kteří neznají učení
církve, nerozumějí jejím obřadům, ne—
vědí, proč to neb ono se koná. Lho
stejnost tak dalece pokročila, že věřící
odbírají & podporují časopisy, v nichž
se hanobí naše svatá víra, tupí se bisku
pové a kněží, štve se proti všemu, co
by nám mělo býti svaté a nedotknutelné.
V těchto pohnutých dobách nelze dosti
doporoučeti horlivé a pozorné poslouchání
slova Božího. Vždyť kdo něčemu ne
rozumí, má se dáti poučití. Nikdo by
v.obecném životě nestrpěl, aby, kdo ne
rozumí nějakému řemeslu, odborníka po
učoval; hned se mu vytkne: »Ty jsi
ígnorant, tomu nerozumíš, ty mlčl<<Jen
o naší svaté víře mluví bohužel každý
nevědomec, každý, i když třebas neumí
ani čísti ani psáti, víře a jejím zvykům
chce rozuměti, míní, že se má vše říditi
podle jeho hlavy.

Kterak můžeme takovým útokům
čeliti, když bychom neznali učení naší
svaté víry? Proto opakujeme: Nezbytné
jest potřebí pilně a pozorně poslouchati
slovo Boží! Svatí učitelé církevní vý
slovně _učí: »Jest umění ze všech umění
největší křesťansky žíti a zbožně umříti.<
Svatý Jeroným píše: »Všem řemeslům,
všem uměním musíme se pracně vyučiti;
je snad jedině umění, křesťansky žíti &
zbožně zemříti, tolik snadné, že by tu
nebylo třeba žádného mistra, žádného
učitele?<<Doposud se nikdo nezrodil, aby
ihned byl učený. Následkem hříchu dě
dičného jest rozum náš zatemněn; pravdu
tuto dosvědčují všichni rodičové i učitelé.
Co trpělivosti potřebí, nežli se dítky vy
učí a výcvičí, aby si samy mohly do—

. bývali chléb svůj? K tomu účelu zřízeny
jsou školy nižší, vyšší, aby žáci v nich
dosáhli potřebných vědomostí. Mnozí lidé
uběhali by si nohy, hlavu by si pomátli,
ruce upracovali starostmi o vezdejší chle
bíček, stery oči mají, jak by něco vy

19'
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dělali, každá lež, každý podvod jest jim
něco obyčejného, dobře rozumějí všem
úskokům v obchodě, ale ptejte se jich
po víře, po ctnostech, po křesťanském
životě, tu se odmlčují, v tomto ohledu
panuje u nich čirá tma. Srovnejte život
jejich s přikázaními Božími i církevními;
o jaké tu nedbalosti, jaké nedokonalosti,
jak četné hříchy!

4. Hřbitov. Ale odejděme již z ko
stela &poohlédněme se okolo něho. Skoro
všude na venkově jest kostel uprostřed
hřbitova, na mnohých místech býval
kdysi tento zvyk; ale v nynějších dobách,
kdy svět nechce býti upamatován na
smrt, byly často hřbitovy od kostelův
odstraněny a položeny hodně daleko za
osadu. Docílilo se tím, že smrt nekosí
kdekoho, že snad na někoho zapomene
nebo přijde si pro něho později?

Není výmluvnějšiho kazatele 0 po
mijitelnosti všeho na světě nad hřbitov.
»Každý člověk, krátký živ jsa čas, naplněn,
bývá mnohými bídami, kterýžto vychází
jako květ &setřen bývá a utíká jako stín
a nikdy v témž stavu nezůstává.<< (Job
14, 1—2.) Ve světě bývá velký rozdíl
mezi bohatým a chudým, chodívají okolo
sebe jakoby se neznali; učený opovrhuje
neučeným, mladý nevšímá si starého.
Ale jdi k hrobům, tu vidíš, že není
žádného rozdílu; nikdo s sebou nic
nevzal do hrobu, vše, co jeho bylo,
zanechal na zemi. Smrt učiní všemu
konec, roztrhne přátelství, uvolní ne
přátelství, neptá se, zda někdo chce
anebo nechce umříti. Často ušetří smrt
třesoucího se stařečka, o něhož se nikdo
nestará, který nemá čím by nahoty své
ukryl, čímby hladu ukojil, čímby studenou
výměnkářskou světnici vytopil; a třeba
v témže domě žije jedináček, mazlíček,
o jehož život se třese celá rodina, kde
který lékař se volá, aby pomohl — ale
vše marno. Výměnkář, jehož smrti si
všichni žádají, žije dále a mazlíček,
o nějž se všichni strachují, zemře.

Hřbitov připomíná nám onu hodinku,
v níž uslyšíme hlas: »Vydej počet
z vladaření svého.< Pak se vyplní slovo
Páně: »Co bude člověk síti, to bude žiti;
tedy pokud čas máme, čiňme všechno
všechněm.<< (Ku Gal. 6, 8—10.) Kdesi
je na hrobu nápis: »Dnes já, zítra ty.<<
Vklášteřích užívají často hodiny snápisem:
»Mors certa, hora incerta — smrt jistá,
hodina nejistá. Co mrtví přetrpěli. očekává
tebe, mrtví prodělali již ten hrozný zápas
smrtelný, při němž ještě naposledy se
namáhá náš nepřítel, ďábel, aby uchvátil
duši umírajícího pro svou říši. Hřbitov
nás napomíná, abychom se k boji tomu
připravovali zbožným a kajícim životem.
Smrt zlých bývá obyčejnězlá, smrt dobrých
bývá dobrá. Všichni přejeme si zajisté
smrt dobrou, totiž takovou, aby nás Bůh
přijal do věčné spásy.

Nuže, žijme životem dobrým, pak
můžeme míti oprávněnou naději,. že,
když Bůh nás zavolá, řekne: »Pojď,
služebníče věrný, pojď, služebnice věrná,
vejděte do království nebeského, kteréž
pro Vás připraveno jestm

O svátku Posvěcení chrámu Páně
veselí se často svět až příliš rozpustile
a nevázaně. My odebrali jsme se v duchu
do kostela a poněkud ho pozorovali
z venku i z vnitřku. Nepovšimli jsme
si všech předmětů, jež tu zříme, ale jen
některých, zvláště významných. Přivedly
nás na vážné myšlenky, hlásaly nám vážné
pravdy, kéž vštípíme si je v srdce své
písmem nesmazatelným! Budova kostelní
hlásá nám obětavost, zbožnost našich
předků, oltáře pobízejí nás k častému.
a hodnému svatému přijímání, kazatelna
připomíná nám slova našeho Spasitele
»ne ten, který říká Pane, Pane, vejde do
království nebeského, ale kdo plní vůli
Otce mého nebeského,<< hřbitov káže:
»Dnes já, zítra ty.< Je tedy kostel pro
každého, kdo uši má k slyšení kazatelem
výmluvným, — kéž ho uposlechneme!
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Božské Srdce Páně.
Jeroným H. :

II.

0 rozvinutí pojmu & částečně
i vlastností nejsv. Srdce Páně
jest k bližšímu jeho poznání
nevyhnutelno i onen pramen
všeho dobra důkladnému rozji—
mání podrobiti. Poněvadž se

v trpícím Srdci Páně vše nejlépe a nej
jasněji zrakům naším jeví, volme je v ná
sledujícím v té podobě dle vzoru svaté
církve, která je tímtéž způsobem znázor—
ňuje, jak nám od Krista Pána Markétou
Marii Alacoque zjeveno bylo. Než však
k podrobnostem přistoupíme, věnujme
celkově svou pozornost převelikému jeho
utrpení. Podaří-li se nám aspoň částečně
o hořkosti a prudkosti oněch nevyslo
vitelných bolestí se přesvědčiti, teprve
budeme s to jednotlivé bolesti trochu
pochopiti a užitek z pokladu toho bráti.

Snažme se tudíž prozatím jistoty
sobě získati, že Srdce Páně skutečně
nevýslovně trpělo. Tím dospějeme k dru
hému vytčenému cíli — k lásce Boží.
Právě tak jako jsme minule Srdce Páně
pramenem vší posily ve víře uznali, zde
opět přijdeme o krok dále, totiž ke
zřídlu lásky jeho, z něhož čerpajíce,
této nejpřednější a nejdůležitější ctnosti
křesťanské se domůžeme. Právě jako
půda bez vláhy, bez slunce žádných
plodů nevydává, i náš celý život bez
lásky není životem, poněvadž pozbýváme
základu i cesty k dosažení posledního
cile. Tím ztrácíme i vší vláhy,'všeho
slunce, jež ducha zušlechťují, vysušují,
Bohu milým činí, ba i v.každém utrpení,
zkoušce a přípravě p 'o onen život nových
sil dodávají, abychom totiž takto ozbro
jení po pevném mostě, jenž nás od příští
budoucností dělí, stále v před kráčeli
prosti vší obavy, že se zřítí &nás uvede
v záhubu. Máme-li v sobě pravou lásku
křesťanskou, můžeme vždy v pomoc Boží
doufati, i když o sebe větší kamen na
mostě zakopneme a milosti posvěcující na
okamžik ztratíme, nebot láskou v Boha,
vjeho božské Srdce opatření máme ve své
moci i onu sílu, která nás iz nejhlubší
propasti vyzdvihnouti může. Hleďme si
této síly, blahonosné lásky v božské

Srdce Páně, jež pro nás tolik vytrpělo,
získati, a pak se jistě cíle nemineme.

Je to však možným, aby náš Spa
sitel tak hrozných bolestí trpěl? Zajisté!
On trpěl mnohem více nežli bychom na
jeho místě my trpěti mohli. Onen totiž
Duch, ona božská Výsost, která jej k se
stoupení na tuto zemi přiměla, inadále
s ním nerozlučně zůstala a vše, co mu
bylo na se vzíti, velmi zvětšovala. Právě
tato nekonečná láska, která byla pů
vodcem našeho „Spasení, utrpení Ježíše
Krista, jeho božského Srdce, nevýslovně
se množila. Čím kdo více miluje, tím
s ním více cítí a jeho bolest za svou
pokládá, aby mu v utrpení ulehčil. Kdo
však nás miloval více nad božské Srdce
Páně? Kdo byl ochoten z nekonečné
lásky nejenom na zemi sestoupiti, nýbrž
i na potupném kříži mezi dvěma lotry
zemříti? Poněvadž láska jeho tak veliké,
i utrpení jí odpovídající se podrobil.
Božské Srdce nás již vidělo v pekelných
mukách se svíjcjící, a proto v nesmírné
své lásce, nevýslovnou soustrastí jato,
samo za nás, za naše hříchy v lásce
trpělo a zemřelo.

Apoštol národů sv. Pavel nás ujišťuje,
že se nám Ježíš Kristus kromě hříchu ve
všem rovným stal. Není tedy pochyby,
že i jako člověk trpěl. Ba spíše musíme
uznati, že trpěl více než obyčejný člověk
trpěti může. Naše hříchy byly tak veliké,
že nikdo ze smrtelníků nebyl s to, aby
Boha tak milosrdného usmířil. Urážka
Boží byla nekonečná, nepochopitelná,
proto i smírná oběť té samé velikosti
vyžadovala. Poněvadž je srdce centrum,
kde se všechny radostné i žalostné city
scházejí a pociťují, nikdo si zajisté ne
dovoli pochybovali () nesmírných bo
lestech a úzkostech božského Srdce Páně.

My ovšem, kteří se nejvíce a nej
raději o sebe staráme a neobyčejně pro
své zdánlivě strasti citlivými jsme, ne
vidíme, mnohdy ani neuznáváme, neboť
nám vůbec ani nezbývá soustrastných
citů pro bližního. I sám Spasitel, o němž
slovy snad i nadmíru láskyplnými mlu
víme, nenalezá v našem nitru náležitého
porozumění, ba spise nevšímavosti pro
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své duševní bolesti. My pozorujeme jeho
vnější tělesné rány, jakož i při pomyšlení
na okamžiky, kdy mu zasazeny, na utrpení,
které mu způsobily, jsme i soustrastí jati.
Přitom však zůstává. Vidíme pouze, co
se naším smyslům skýtá, a nesnažíme se
proniknouti na dno, do stínu těchto ran,
za nimiž se skrývá onen plamenný žár,
ona nekonečná spousta milostí, z tohoto
nevýslovného žáru lásky těmi ranami
k nám plující. Právě to jest hlavní pří—
činou, proč tak malého požitku z utrpení
božského Srdce čerpáme, ba mnohdy
i necitelností mu splácíme.

Pozorujeme-li dva lidské charaktery,
z nichž jeden spočívá na pevných, jemně
vyvinutých základech, druhý pak se hru—
bosti, zatvrzelosti blíží, zajisté nám bude
lehko v tomto případě patrného rozdílu
najíti. (Jím totiž prvý vznešeněji, vysoko
myslněji, citlivěji si počíná, tím více se
jeví opak nadruhém. Snáze je rozdíl
tento sledovati mezi dvěma hudebními
nástroji, z nichž jeden, dobře naladěný,
sluchu našemu spíše i sebe menší od—
chylku ve hře, poznati dá, kdežto druhý,
špatně naladěný, mnohem hůře své chyby
při hře sledovati dá, poněvadž zvuky
špatně brané nestojí v tak protikladném
poměru proti druhým tónům též špatně
znějícím. Celý akkord zní nepěkně a
nelze jej ani znatelně vycítiti.

Vězme však, že tento příklad jest
pouze nepatrným odstínem Srdce Páně,
které ve své vznešenosti, výši a vůbec
všech ctnostech právě tak nad všechny
i ty nejvzdělanější charaktery vyniká jako
nebe nad zemí, jako nekonečné moře
nad kapku vody. V božském Srdci Páně
není hříchu, není nevázaných žádosti,
které celý náš vnitřní život pronikají'a
tím i vývinu duševních citů, bolesti v plné
své síle zabraňují. Než přece se nám
vlastní strasti zdají někdy nesnesitelnými
býti. Jak to však musí býti v božském
Srdci Páně, kde jest jen jediná, z onoho
moře lásky pučící tužba, totiž po našem
spasení. Právě tato touha, tento výplod
oné nevýslovné lásky je to, co všechny
Bohu od nás učiněné urážky, způsobené
bolesti pohlcuje, v onom moří omývá,
& opět v ohromných vlnách ku břehu
pluje, aby nám v mnohonásobném počtu
bezpráví jemu učiněná dobrem splatilo.
Proto i ono moře lásky množství vln

přes břehy vypouští, nám ve svém ne—
vystižitelném milosrdenství všechny naše
špatné skutky přeměněné v milosti vrací,
za naše hříchy, za utrpení od nás mu
způsobená nám život nový, život po—
svěcující milosti dává. Takový jest poměr
náš k božskému Srdci Páně.

Snad se táže někdo z milých čte
nářů: Proč toto všechno? Jenom z lásky,
z nevýslovné soustrasti, beze vší zásluhy.
Než ivíce v tom vězí. Božské Srdce
Páně totiž ví o všech strastech a bolestech
naších; ono zakusilo Vše v míře největší;
ono i zná onen zločin, jenž se děje
nebeskému Otci našimi špatnými činy.
Z těchto důvodů vše na sebe vzalo, za
vše trpělo a dosud nás, ač mu hříchy
stále ubližujeme, všeho zlého uchrániti
se snaží. Božské Srdce Páně to bylo,
které vycítilo ony bolesti, jež mu naše
hříchy v zahradě utrpení, před Pilátem,
Kail'ášem atd. způsobily. Srdce Páně ví,
jakým přečinem jest každý hřích proti
Bohu, a proto tato hrozná muka na se
vzalo, aby všechny do svého bolestného,
krutostí rozdrásaného srdce přijalo,v lásce
své opět hojilo a tak od věčné záhuby
zachránilo. Dovíme-li se časem o nějakém
nelidském činu, pocítíme i někdy velikou
soustrast s oním ubožákem, který onen
čin spáchal. Než co je to všechno v po
měru k samému Bohu! Jakých bolestí
muselo božské Srdce Páně přestáti pouze
připohledu na nesčíslné množství mnohem
větších nešťastníků. Jsou-li tresty tohoto
světa i za jednotlivé činy příliš bolest—
nými, jakých asi bolestí bylo Srdci Páně
zakoušetí za zločiny celého světa, kdež
se nejednalo snad o čest nebo majetek
pozemský, nýbrž o spásu duší.

Tento spasitelný úkol vzal Ježíš
Kristus na sebe 'a dovršil jej na kříži
slovy: »Otče, odpusť jim, neboť nevědí,
co činí.<<Ani .v největším utrpení neza
pomnělo Srdce Páně svého úkolu, svého
poslání, nýbrž iumíraje, posledním po
zdravem lásky nám milosrdenství Božího
vymohl. Jak veliká musela býti ona láska,
jež vše to podstoupila, a jak veliká na
proti tomu ošklivost hříchu,“jež takové
srdce až v potupnou smrt na kříži uvrhla!

Ptejme se nyní dále, nemělo-li by
božské Srdce každého ještě dnes ne
věrného z dosahu své milosti odstraniti,
milostných svých zrakův od něho od
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vrátiti? O zajisté! Po tak mnohonásobné
oběti způsobí-li mu někdo opět bolest,
vsadí-li Srdci jeho nové rány, nezaslouží
již ničeho než jako vyvrhel ve vší potupě,
beze vší milosti žíti a věčně zkázy dojíti.
To by bylo zcela oprávněným, poněvadž
jednou z největších povinností každého
jest Boha znáti, ho mílovati, jemu slou—
žiti a tak věčné spásy dojíti. Toto jest
nejpřednějším povoláním všech lidí a
obzvláště křesťanů. Sám Spasitel nám
to naznačil ve slovech: »Milovati budeš
Boha svého z celého srdce svého, z celé
duše své, ze vší mysli své, ze vší síly
své. To jest- první a největší přikázaní.x
Jak lehko jest těmto požadavkům vy
hověti v takovém bohatství milostí!

Dále nás i ujišťuje o svém povolání
slovy: »Já jsem přišel, abych oheň na
zem přinesl, a co chci jiného než aby
hořelx Onen plamen jest jeho božské
Srdce, které pro nás tolik vytrpělo, všech .
hříchů nás zbavilo a stále s toužebny'm
přáním mezi námi přebývá, abychom

totiž jeho lásku svymi hříchy nehasili,
nýbrž hořeti nechali a tak Bohu milymi
se stali a věčně spásy dosáhli. Jsme-li
již od přírody povinni Stvořitele svého
milovatí, čím více nyní, když takovy'
příklad před sebou máme a víme, že
i poslední kapka krve z božského Srdce
Páně za nás. naše blaho vyceděna byla.

Vše toto však nepostačilo božskému
Srdci Páně, ono i Ducha sv. seslalo,
aby tuto nejsvětější lásku v srdcích našich
uchoval, zkypřoval a rozmnožoval. On
nás má stále upozorňovati, že »Boha
milovatia znamená »věčně žítia. »Kdo
všakBoha nemiluje, zůstává věčněmrtev.:
(Jan 314.) Mrtev pro lásku božského Srdce,
pro jeho milosti-, mrtev na věky. Volme
tudíž mezi božsky'm Srdcem Páně a mezi
smrtí, mezi láskou, věčnym životem a
věčnou záhubou. Jenom dvě cesty jsou
nám na tomto světě možnými: buď se
Srdcem Páně v čele v lásce Boží k životu
s_pěti anebo v lásce světské, v sebelásce
smrti hledati.

VVV
A. M. Kadlčdkovd:

Smiluj sel

Smiluj se, Matičko Boží,
volá. chvějný hlas,
osud hází v cestu hloží,
zlý nám nastal čas!

Smiluj se, Matičko svatá,
často slýchávám,
když je duše bolem jatá
pomoz, Mátl, nám!

Smiluj se & nedej zhynout
duši uštvané,
když se k Tobě chce přivinout
dítko zklamané!

Smiluj se, ať sluňce svítí
lásky, naděje,
hvězda víry ať _se třpytí,
duše okřeje!

K Pánu ježíši. _

O můj milý Spasiteli,
drahý Kriste Ježíši,
poklekám zde před Tvůj oltář
dej. at bol se utiší!

Zmítána jsem v kalném moři
lidské zloby, pohany,
proto Spěchám vyprositi
Tvojí sobě ochrany.

Veď mne k sobě přes tu zlobu
přes všecko to kamení,
v krutém bolu ať zvítězím
V svatém kříže znamení.

Zapuď z duše stopy bolu
drž svou ruku nade mnou,
dej, ať jednou po svém žití
vejdu ve vlast blaženou!
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Boh Bendl : '

O tajemstvích.
(K slavnosti Posvěcení chrámu Páně.)

edna z výtek, kterou dělají nepřátelé
J našeho svatého náboženství,jest, že
prý v naší víře jest velmi mnoho ta
jemného, co rozum náš nikterak pocho
piti nedovede, a proto se mu prý dělá
násilí. Oni prý proto k naší cirkvi náležeti
nemohou. Ovšem jest výtka tato jen
omluvou, dosti však slabou, jejichzlé
vůle, jejich neochoty a také jejich ne—
vědomosti. Schází lidem těmto láska
k Bohu a láska k věcem božským a
pravdě čisté; proto také jim protivné
jest něco pro Boha učiniti a také trochu
i sebe pokořiti. Zapomínají také, že nic
není v životě našem tak krásného, vábi
vého a velikého jako právě věci tajemné.
Nejdivnějši, citové a nám také nejmilejší
bývaji ty, které námi vládnou poněkud
temně, nejasně, ba řekl bych zmatečně.
Stydlivost, láska cudná, přátelství čisté
jsou pocity plné tajemství. Můžeme prá
vem řici, že srdce, která se miluji,
rozumějí sobě na půl slova a že jsou
jaksi jen pootevřena. Nevinnost, která
není nic jiného nežli blažená nevědomost
mnohých věci, není-liž ona jedním z ta
jemstvi »nevyslovitelných? Věk dětský
bývá jen proto tak šťastným, že téměř
ničeho nevi; stáří bývá neštěstím mnohdy
proto, že příliš mnoho ví. Ovšem je zase
štěstím pro stáři, že když se dokonávají
tajemstvi tohoto života, nastávají mu
tajemství pouti a věčnosti.

Podobně jako s našimi city má se
to i s ctnostmi; nejkrásnější jsou ty,
které jako na příklad láska přímo a
bezprostředně pocházejí od Boha, ale,
rády „seslídivěmu oku ukrývají jako pra
men, z něhož se .vyvinují. A přejdeme-li
ještě k úkonům ducha našeho, pozná—
váme, že nejkrásnější naše myšlenky
bývají také tajemstvími. Jestiť tajemství
rázu tak božského a povaze lidské tak
přirozené, že první lidé mluvili takřka
v samých obrazech a podobenstvích, což
se z velké části ještě posud uchovalo
u národů východních.Proto také nalézáme
tolik podobenství i ve sv. evangeliích.

Tajemstvi vábí mysl lidskou k sobě
meci velikou. Kdybychom zabloudili na

široširé poušti, zajisté nás to puditi bude,
abychom se co nejdříve z ni dostali ven,
ač tam lze okem přehlédnouti všecko;
za to však vábí nás lesy, háje a jejich
stín, vábí nás tajuplné hvozdy, skalnaté
jeskyně, v nichž staří svatí poustevnici
si tolik libovali, že volali: »Dosti, Pane,
neumim snášeti rozkoše, umru blaže—
ností.<<Také nikdo dlouho se nepozdržuje
u novověkých výrobkův uměleckých, je
jichž původ jest dobře známý; ale kdyby
někdo uprostřed moře na ostrov opu—
štěny' se dostal a tam nalezl kovovou
sochu, jaký zájem by vzbudil nález takový
netoliko u nálezce, nýbrž i v širší ve
řejnosti, a to právě svou tajuplností.

[ v přírodě jest nám mnohé ta
jemstvím. Vždyť vše, co poznati se sna—
žíme, uniká nám &skrývá se před námi.
Proto dobře pravi apoštol: »Vidímejako
v zrcadle a v podobenstvím A není—li
všecka naše bytost velikým pro nás
tajemstvím?

I počátek našeho života i konec náš
pluje temnosti. Naším početim vzniká ne
pochopitelný náš život, který udržuje se
zase silou tajemnou, až světlo jeho uha
síná v rovněž tajemné noci, kterou nazý
váme smrt. Nikdo ještě nevyzpytoval, co
je to život, tato tajemná moc a síla,
která netoliko tolik milionů lidí udržuje,
nýbrž i nesčíslnétvory jiné. Co je to
hmola? Co je to síla? Kdo nám odpoví
na to tak, abychom byli spokojeni?
Nikdo, neboť jsou to samá tajemství.

Jestliže tedy v oboru přirozeném
tolik tajemství jest a my sami sobě ta—
jemstvím zůstáváme, což divu, že i ná—
boženství tak mnohá v sobě tajemství
chová. A věru ať vezmeme náboženství
kterékoli, pohanské, židovské, mohame
dánské i křesťanské, ani jedno není bez
tajemství. Řekové, Indové, Peršané, Sky
tové, Gallové a staří Slované mívali svoje
hory svaté, háje 1 doby posvátné, kde
věštci, mágové, dinudi &u Slovanů žreci
pronášeli věštby »bohů nesmrtelných &
věkožízníchm V chrámě židovském V Je
rusalemě bylo božství zahaleno tajemnou
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rouškou ve »svatyni svatých,<<jiným leč
nejvyššímu knězi nepřístupným.

A kolik tajemství chová v sobě naše
pravé svaté náboženství křesťanské!Ovšem
nedají se tato nikterak porovnati s ta
jemstvími pohanskými, neboť velký jest
mezi nimi rozdíl, nebot tajnosti pohanské
žádné skutečně blaho nepůsobily, neměly
vlivu na jeho mravní vzdělání, zušlechtění
a vnitřní svatou radost; sloužily nanej—
výše jen jednotlivým mudrcům a snivým
básníkům za předmět rozumování a písní.
Tajemství křesťanská jsou vznešená, od
nášejí se k lidem všem, nesou se k blahu
a spáse člověčenstva a působí k jeho
zušlechtění a umravnění. A tato naše
tajemství měla by býti kamenem úrazu
víry pro mnohé? Clověk, jenž se musí
denně přiznávati k slabosti své a veliké
neznalosti věcí kolem něho a v něm'
jsoucich, ten by směl povrhovati ta
jemstvími náboženství křesťanskéhó? Což
neznali všichni velikáni křesťanské církve,
Origenes, Augustin, Ambrož, Pascal a
jiní, jež právě náboženství toto tak ve
likými učinilo, tajemství jeho? Jak se
obdivovali a jak se klaněli velicí tito
mužové tajemstvím posvátným? Tak svatý
Augustin tajemství nejsv. Trojice Boží,
sv. Tomáš Akvinský, sv. Bonaventura
tajemstvi přítomnosti Kristovy v nejsvě
tější Svátosti oltářní a j. Postavte tyto
naše velikány víry na jednu stranu a
na druhou tak zvané veličiny nevěry
a uvidíte ten rozdíl jak v počtu obou
tak ve váze a důležitosti. Či snad veli
káni nevěry věděli a vědí více nežli
velikáni víry naší? Kdyby nebyli tak
domýšliví a pyšní, musili by se dáti po
učiti a svou nevěru'opustiti, ale takto
nechtějí, aby nemusili sestoupiti se své
zdánlivé výše. Kdo hloubá a zpytuje
vše svědomitě a poctivě, přichází k po
znání, že jsou a musí býti tajemství
v náboženství, neboť Bůh sám tajemstvím
jest nejvyšším, a dospějí proto k víře
pokorně a dětinné; povrchní však lidé
utonou ve své nevědomosti, pýše a na
dutosti a ztratí víru, která také jest
darem Božím, dávaným pokorným a
pravdu hledajícím. Proto dobře dí Bakon
Verulamský: »Málo filosofie (mudrctví)
odvádí od Boha a náboženství, mnoho
filosofie k němu vede a nikdo nepo
chybuje, že není Boha, leda komu na

tom záleží, aby Ho nebyloa A to je
pravda! Kdo by se životem a smýšlením
svým báti musil Boha spravedlivého,
vytáčí a vymlouvá se všelijak, že co
víra káže, pochopiti nelze atd. Kdo však
čistě má svědomí nebo alespoň dobrou
vůli je očistiti, ten v Boha věří a rád
věří, neboť víra ho jedině uspokojuje
a šťastným činí dle slov sv. Augustina:
»Srdce lidské jest pro Tebe, Bože, stvo
řené a nemá pokoje, dokud nespočine
v Tobě“

A na největší naše tajemství víry
upomíná nás chrám Páně; ba v něm se
veliká tajemství konají a chovají. Chrám
náš jest nám učitelem o tajemství nejsv.
Trojice Boží, vždyt tot jest základem
našeho sv. náboženství. V chrámě koná
se přesvatá obět mešní, tajemství to veliké,
v němž Kristus nyní kralující v nebi,
sestupuje na zemi a ukrývá se ve velebné
Svátosti; v chrámě našem uchovává se
velebná Svátost, tajemství to převeliké
přítomnosti Boha-člověka Ježíše Krista
v tak prostě způsobě chleba. V chrámu
stává se tajemné očištění duše naší ode
hříchů — jak na křtu svatém tak ve
svátosti pokání, udělení posvěcující
milosti Boží, této tajemné rosy, která
s kříže Kristova stéká do duší našich
a obrozuje je tajemně a činí je zase
dítkami božími a dává jim právo na nebe.
Jaký to tajemný děj tedy odehrává se
v duši dítěte, když se nad ním říká: »Já
tě křtím ve jménu Otce, Syna a Ducha
sv. & leje se naň křestní vodala Jak
dojemný jest to pro duši okamžik, když
po důkladně sv. zpovědi & při dobré
a upřímně lítosti kněz kajícníkovi praví:
».lá tě rozhřešuji z hříchů tvýchla A což
teprve říci máme o tajemném spojení
Krista Pána s duší naší ve sv. přijímání?
Kdo vyzpytuje to vše? Děj je skutečný,
ale přece zahalený tajemnou rouškou,
kterou zvednouti zde nemůžeme, kterou
zvedne jednou před námi sám Spasitel,
ač-li tak šťastni budeme, že se k němu
do nebe dostaneme. Chrám Páně jest
místo tajemné, posvátné, nebotjest místem
milosti Božích a milost ta jest pro nás '
tajuplné působení Boží na duši naši. Jak
tajemné bylo obrácení sv. Pavla, svatého
Norberta, pobožného Ratisbona aj. více?
Mnohdy jediná myšlenka prolétla duší
a přivodila obrat v životě, odkud přišla?
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Kdo to vyzpytuje? A jaký jest to tajemný
život duše zcela oddané Bohu! Svatí
a světice to prožili a přece jen v obrazích
a podobenstvích o něm mluviti mohou.
Na příklad sv. Pavel, sv. Terezie, svatá
Gertruda, sv. Mathilda. Kdo vysvětlí tu
vnitřní radost duší Bohu oddaných i při
největších utrpeních a bolestech? Důkazem
toho jsou sv. mučedníci. Sv. Vavřinec
ještě žertoval na rožni, na němž pečen
byl a pravil ke katanům, »obratte mne
už, na' straně jedné už jsem upečeme:
Kdo pochopí, kterak svatý František
Assíský a sv. Antonín mohli i s tvory
nerozumnými obcovati jak s lidmi?
Jaký vliv tu měla duše světců na tvory
jiné! A ta tajemnost zázraků! Proto že
jich nepochopují, zavrhují je zkrátka lidé
neprozíraví a pyšní, a vydávají je za
nemožné, ač je nad slunce dokázáno, že
se staly.

A náboženství naše, poněvadž je
pravé, musí míti tajemství a to tím
vznešenější, vyšší, než-li jsou jiné. Věru,
jaké by to bylo náboženství bez tajemství
a to jako by byl Bůh rovným nám, ve
všem nám, a našemu rozumu a poznání
přístupným byl by menším než-lí jsme
my, nebot my sami jsme sobě v mnohém
ohledu tajemstvím, byl by méně cenným
než-li věci mimo nás, neboť i ty mnohdy
dobře nepoznáváme. Mnohé jsou v nich
záhady. Bůhj est neproniknutelný, přebývá
ve světle nepřístupném a proto i v poznání
jeho mnoho musí býti, co prozatím za—
střeno jest rouškou tajemnou, ajen věrou
dětínnou a pokornou přijato býti může.
Proto jest víra naše a tajemství rozumové
na základě pravdy stojící a proto jedině
pravá. Kolik nám je potřebí věděti ne
zahaleně, tolik nám také poskytl Bůh,
co pak věděti nám jest o nejvyšších
pravdách, i to zjevil nám Bůh a žádá,
abychom slovo jeho za pravdu přijali
a s ním se spokojili, neboť slovo Boží
nelže aniž klame. Víra v tajemství ná
boženství našeho jest zkušebným kamenem
každého katolíka. Zde přestává hloubání,

zpytování rozumu našeho, tajemství tato
jdou nad rozum, zde tolik zkoušetí musíme
ducha svého a volatí: »Pane věřím,
podporuj slabou víru mou!a A víra tato
má veliké od Boha zaslíbení, nevěra pak
velký trest slíbený. »Bez víry nelze se
líbití BohUa praví Duch sv. v Písmě —
a kdo se Bohu nelíbí ——kterak spasen
bude a k němu příjíti může? Za to: »Kdo
ve mne věří, spasen budec jsou slova
Spasitelova. Ne proto, že něco z ná—
boženství poznáváme, přijímáme to za
pravdu a držíme, ale že to Bůh, věčná
pravda, zjevil, proto za pravdu to máme,
to jest ta pravá Bohu se líbící víra. Marta
uvěřila v Krista a hle, za to vzkřísil jí
Pán bratra Lazara. Farizeové nevěřili
a hle, zavržení jsou.

Važme si tedy tajemství sv. víry
naší, kořme se jim, vždyt jsou to tajemství
nejvznešenější, tajemství Boží!

Važme si chrámu jakožto místa
posvátného, kde se nám tajemství víry
hlásají, kde tajemně Bůh na duši naši
působí, kde sám tajemně Spasitel za nás
se obětuje, mezi námi přebývá a s duší
naší tak tajemně se snoubí. V hluboké
pokoře klaňme se v chrámu Prozřetelnosti
Boží, která vše tak krásně zařídila, složme
co pyšného jest v nás a nepoddajného,
aby tím více vládl námi Pán. Potom
bude chrám Páně pro nás Opravdu místem
posvátným, milostivým, místem vnitřní
ušlechtilé radosti a také proto branou
nebeskou. Pak by také ta úcta, kterou
domu Božímu povinni jsme, zase vyrostla,
nebot u mnohých bohužel upadla velice;
nerozlišují dům Boží od domu lidského.
Kdo však ztrácí úctu před chrámem,
ztrácí ji ipředBohem, tak učínás zkušenost.
Kéž zejména rodičové toho dbají, aby
dětem již »záhy vštípili úctu a lásku
k chrámu Páně. tím zajisté velice pomohou,
aby bázeň Boží usídlila se v srdcích jejich,
která ochrání je před zlým a navádětí
bude k dobrému, neboť jak dí Písmo,
»počátek moudrosti jest bázeň Boží.cW
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Srdce Ježíšovo, po

zelené hornaté Galileji ne
daleko modravého moře(ie

_„nezaretského vypíná se k
nebi nevysoký, ve dva díly
rozeklaný pahorek, jemuž
domorodí Arabové nyní ří

kají proto »DvojrohaJ) S hory této otvírá
se líbezná podívaná do zelených hor
Galilejských s útulnýmí žleby a milými
zákoutími, na modravě pásy vzdálených
pohoří, na jasnou hladinu Genesaretského
moře a lepé břehy jeho lemované šum—
nými háji palmovými, šťávnatými vini
cemi, tučnými lesíky olivovými, rozto—
divnými kmeny fíkovými, Na hoře té,
obklopen lahodnou přírodou, často pro
dléval božský Spasitel, s hory té pro
mluvil také překrásnou, vzácnými my—
šlenkami přebohatou horskou řeč.

Není věru v celém Písmě svatém
dojímavějších kapitol, než kde líčí se
úchvatné kázání na hoře (Matouš 5—7).
Z každého slova, z každé věty a řádku
vane svěží duch čistého evangelia, jako
jasná a průzračná jest horská atmosféra
spanilého pahorku; co dávno skryto bylo
v Srdci Ježíšově nejlaskavějším, to při—'
oděl tu v lahodnou formu velkolepé řeči
božský Učitel. Proto také čiší a překypuje
každá myšlenka nádherné řeči onou ve—
likou láskou, kterou zná jen Srdce Ježí
šovo a kterou káže svaté evangelium.

Nelze věru vylíčiti -.jediným rozjí
máním vzácné řeči té; proto budiž ná
mětem dnešní úvahy ctitele nejsvětějšího
Srdce Pána Ježíše jen jediná myšlenka
z bohatého a obsažného textu toho, totiž:
»Blahoslaveni tiší. neboť zemí
vládnouti budou<< (Mat.5, 4).

Aby srdce naše povzbuzeno bylo
snažiti se po vzácné křesťanské ctnosti
mírnosti, laskavosti, lahodnosti kbližnímu,
budeme ke cti a slávě nejsvětějšího Srdce
Pána Ježíše rozjímati:

I. Ošklivost hněvu.
lI. Spanilost tichosti.
»Ježíši, tichý a pokojný Srdcem,

učiň srdce naše podle Srdce svého.a

.) »Rohové Hattinovix dle Sušila, Evang.
sv. Mat. S. 65.

koj a smíření naše.
Rozjímá Dr. Rudolf Zhdnčl.

»Ježíši nejmilosrdnější, vyslyš mne!
Milosti Srdce Tvého., naprav mne! Lesku
Srdce Tvého, osvěť mnel Krví ze Srdce
Tvého, posilní mne' Do rány Srdce svého
uschovej mne! Duchu—SrdceTvého, oživ
mne! Záre Srdce Tvého, rozněť mne!
Pla'meni Srdce Tvého, stráviž mne! Lásko
Srdce Tvého, uchvátiž mne! Do sladkého
Srdce svého ponoř mnel Dejž mne tam
žíti a umříti, abych Tebe vždy víca více
miloval zde na světě a jednou tam na
věčnostřla

I.

V královském hlavním městě družné
Moravy stoji nedaleko řeky Svratky »na
Křenové<< zajímavý sloup zvaný »Zde
radovýmc; starobylý pomník tento je
smutným památníkem hněvu a prchli
vosti krále českého Břetislava. Když otec
jeho, král Vratislav, obléhal město Brno,
prohodil při rozkládání vojska Zderad o
králevici Břetislavovi uštěpačnou po—
známku. Mladý Břetislav nemálo se
rozlobil na Zderada, že ho přede všemi
tak zahanbil. Neřekl nic, ale srdce jeho
vřelo hněvem. Druzí ho ještě podněco
vali, aby se Zderadovi pomstil. Ipozval
si Břetislav druhý den Zderada, & když
viděl se ho blížiti, vyjel mu naproti na
koni a začal mu jeho uštěpačnost prudce
vyčítati a s ním se vaditi, až ho ve hněvu
mrštil rukavicí do tváře. Hned potom se
i s koněm od něho odvrátil, a sluhové
jeho vyskočivše na Zderada zabili ho.')
Na smutném místě příšerného zločinu
byl postaven sloup, který na výstrahu
stojí tam dodnes.

Děsny jsou spousty, které v srdcích
lidských působí hněv a zlost. Všichni
lidé bez rozdílu jsou »synové jednoho
Otce, jenž jest v nebesích: jenž slunci
svému velí vycházeti na dobré ina zlé,
a déšť dává na spravedlivé i nespra
vedlivéa (Mat.5,45). Proto má vzájemná
láska spojovati všechny lidi, povinností
každého jednotlivce je, přičiniti se, aby
páska tato sílila, a varovati se všeho,
co by ji rušilo. Ale bohužel denní zku—

1_).Hlam'nka., Kronika českomoravská..
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šenost ukazuje, kterak často a smutně
je přerušeno toto vzácné pouto v ro—
dinách, osadách, vesnicích i v městech;
a která jiná bývá toho příčina, než hněv,
který nikdy nečiní nic šlechetného před
tváří Hospodinovou.

Kolik smutných pohrom přivedl již
na lidstvo nezmírněný hněv! Z hněvu,
zlosti, pomstychtivosti prolita na zemi
první lidská krev; zlověstný hněv to byl,
který naplnil divé srdce Kainovo, tak'že
přemožen vášní zdvihl ruku svou proti
nevinnému bratru Abelovi. a zabil ho!
Tatáž nezkrocená náruživost pobádala
Esaua, aby zabil bratra svého Jakuba,
který jen rychlým útěkem do daleké
ciziny spasil život svůj. A co přimělo
bratry Josefovy, věkem starší, že zapo
menuvše na vlastní krev, chtěli prolíti
krev bratra svého a pak proradně pro
dali ho do mrzkého otroctví? Byl to opět
hněv, týž hněv, který později uchvátil
rozvážného krále Saula, tak že mrštil
ostrým kopím po nevinném Davidovi. Jazyk
lidský nemůže vypovědíti, péro lidské vy—
psati hrozných spoust, které způsobil ne
krocený hněv! Svatí apoštolové Jan a
Jakub, dvé to duší tichých a mírných
jako dvě holubičky, vrací se z městečka
samaritánského, které nechtělo Mistra
přijati. Rozhorleni pravi: »Pane, chceš-li,
ať díme, aby oheň sestoupil s nebe a
spálil je?<< Načež odpovídá Ježíš, tichý
a pokorný Srdcem: »Nevíte, čího jste
ducha! Syn člověka nepřišel duší zatra
covat, ale spasitla (Lukáš 9, 52—56.)

Proto varuje také Písmo svaté velmi
usilovně člověka před hněvem. »Závist
a hněv ukracují dnův a přemýšlování
přivádí před časem stáříc (Sirach 30,26).
»Těžký jest kámen, a vážný písek: ale
hněv blázna těžší jest nad obé. Hněv
nemá milosrdenství, ani prudká prchli
vost: a útok popuzeného kdo bude moci
snésti?<< (Přísloví 27, 3. &)

»Mužhněvivý vzbuzuje sváry: a kdo
k rozhněváni snadný jest, bude k hřešení
náchylnějšía (Přísloví 29, 22). Jako černá
skvrna zohyzďuje umělecký obraz, tak že
každý s nevolí jen hledí na zlomyslného
škůdce, podobně zohyzďuje hněv a zlost
nejdokonalejší obraz Boží, lidskou duši.

»Varujme se hvěvu,c napomíná proto
sv. Augustin (sermo 9. ad Frat.), »neboť
hněv zatemňuje rozum, dusí cit spra—

vedlnosti, činí příkoří právu, ruší poklid
duševní, přetrhuje svazek přátelský, mění
moudrost v bláznovství, působí bouři
v nitru našemx Starý mudřec pohanský
Seneka pak říkával : »Kdo přemáhá zlost,
přemáhá největšího nepřítele; čím méně
ovládáš hněv, tím více ovládne tebe;
koncem zlosti je vždy lítost. Recký filosof
Athenodorus, louče se s dvorem císaře,
který vyžadoval si od něho něco na pa—
mátku, pravil: »Dávám ti tu radu, kdy
koliv zachvátí tě hněv, abys nikdy dříve
nejednal ani nenařizoval, dokud si potichu
neodříkáš všech písmen v abecedě. <<Císaři
líbila se rada tato tak, že nechtěl filosofa
toho od sebe ani pustiti.

Mnozí omlouvají hněv svůj různými
způsoby: říkají, že urážka jím učiněná
jest příliš veliká, než aby mohli ji od—
pustiti; jiní zase uvádějí, že trpěla by
jejich důstojnost a vážnost, kdyby nedali
hněvu volného běhu; jiní opět míní, že
chudoba a nepatrné postavení dávají jim
právo alespoň nevolí potrestati toho, kdo
je uráží. Prohlédněme si tyto námitky
každou zvláště.

A, »Urážka, jež se mi stala, příkoří,
které mi učiněno, jest příliš veliké, než
abych mohl odpustiti,<< tak ospravedlňují
někteří nevčasné výbuchy svého hněvu.

Ale komu dělo se větší příkoří, než
nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše? Pln jsa
nejčistší lásky k ubohému pokolení lid
skému, volal z hloubi svého soucitněho
srdce: »Pojďte ke mně všichni, kteří
ztrápeni a obtíženi jste,a proto volal
k sobě hřišníky, obcoval & za stolem
sedal s nimi, vedl zatvrzelá srdce jejich
k pokání, odpouštěl kajícím hříchy.
A přece fariseové a zákonníci, kteří se
vychloubali, že jsou pravými ajedinými
učiteli vyvoleného lidu, pomlouvali I—lo
— až zpěčuje se péro napsati slova ta —
jako »člověka jedlíka a pijana vína,
přítele publikánův a hříšníkůe (Mat. 11,
19). Když pak ubožáky, kteří hynuli pod
jhem zlého ducha, vysvobozoval z této
bídné poroby, vykládali veřejně o něm,
ba i vepsali to do knih svých, jak čísti
lze do dnešního dne, že »nevymítá zlých
duchů leč Beelzebubem, knížetem zlých
duchůlc (Mat. 12, 24.) Zdaž mysl lidská
může najíti pohanění větší než tato?
A přece dí svatý Petr (I. list 2,21—24):
»Kristus trpěl za nás pozůstaviv vám
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příklad, abyste následovali šlépějí jeho;
ktery'ž hříchu nečinil, aniž jest nalezena
lest v ústech jeho. Kteryžto když mu zlo
řečili, nezlořečil; když trpěl, nehrozil,
ale vydával se soudícímu ho nespra—
vedlivě; kterýžto hříchy naše sám na
svém těle vnesl na dřevo, abychom hří
chům zemrouce spravedlnosti živi byli;
jehožto zsinalostí uzdravení jsme.<

Snášel-li Spravedlivý trpělivě všechno,
což ho potkalo, zdaž sluší nám se hně
vati nebo dáti se unésti zlosti? Proto kdy
koliv nás potká něco nemilého, stane-li
se nám bezpráví, jsme-li pohaněni, rceme
s kajícím hříšnikem (Lukáš23,41): »Za
jisté spravedlivě, neboť co náleží za
skutky naše, beremela Tak nejlépe ná
sledovati budeme Pána Ježíše, tichého
a pokorného srdcem.

B. »Zaujímám ve veřejném životě
důležité postaveni, neshoduje se to s mou
důstojnosti, abych mlčky snášel urážky
metané mi v tvář,a tak omlouvají zase
jiní svou přílišnou horlivost v odmítání
urážek činěny'ch.

Než kdo má větší důstojnost než
vtěleny Syn Boží? Či nevydal o něm sám
Otec nebesky' svědectví veliké řka: »Tentoť
je Syn můj mily', v němž se mi dobře
zalíbilm? (Mat.3, 7.) Neproukázal se Ježíš
Kristus sám nesčetnymi zázraky a ve—
likymi skutky, že je Syn Boží? »Ty jsi
Kristus, Syn Boha živého< (Mat. 16,16),
vyznává o něm sv. Petr veřejně, sv. Jan
evangelista (1, 3. 4) hlásá zřejmě: »Všecky
věci skrze něho učiněny jsou, a bez něho
nic není učiněno, cd učiněno jest: v něm
je život a život je světlo lidí,a apoštolé,
učedníci, posluchači jeho klaní se mu
vidouce veliké věci, které koná, a volají
s nadšením: »Jistě Messiáš, Syn Boží
jsi Ty! .: (Mat. 2/1,33), a Ježiš přece trpě—
livě snáší křivdy sobě činěné. Když v za
hradě Gethsemantské proradny' Jidáš ho
zradil a najaty dav žoldnéřsky' se ho
chápal, tu pravilJežíš k horlivémuPetrovi
táto velevy'znamnáslova, plynoucí z hloubí
srdce jeho tichého a dobrotivého: »Zdaliž
mniš, že bych nemohl prositi Otce svého,

a dal by mi nyní více, než dvanácté
plukův andělův! Ale kterak se naplní
Písma, že tak musí býti? (Mat. 26, 53)

Ježíš Kristus, jednorozeny Syn Boží,
pravy' Bůh, Král králův, spravedlivy'
Soudce na soudě posledním snášel po
všechen život všechna příkoří tiše a trpě
livě; kdo chce byti věrným následovní
kem jeho, zda jednati může jinak?

0. »Jsem chuďas, neoplyvám statky
pozemskými, přidělen mi skromný úkol
mezi maly'mi, a měl bych si nechati vše
líbiti? Ne a ne!: tak mudrují zase jiní,
vyrážejíce všude klín klínem!

Kdož trpěl více, než Pán a Spasitel
náš Ježíš Kristus? Proto dí svaty Pavel
mily'm Filippenskym (2, 5—8): »To za—
jisté ciťte v sobě, což i v Kristu Ježíši;
ktery'ž jsa ve způsobě Boží, nepoložil
sobě toho za loupež, žejest rovny' Bohu:
ale sebe samého zmařil, přijav způsobu
služebníka, k podobenství lidí učiněn,
a v způsobu nalezen jako člověk. Po
nížilť sebe samého, učiněn jsa poslušným
až k smrti, a to k smrti kříže.“ V po—
nížení svém trpělivě snášel Pán Ježiš
vše, co mu způsobila neláska lidská.
A když ho spoutali, vedli za nočního
povyku jako nějakého zločince do města,
když ho odsoudili k potupné smrti bolest
ného kříže, když ho vláčeli od vysoké
rady k Herodu a Pilátovi, když ho bičo
vali, trním korunovali, na kříž přibíjeli,
když »viděli ho pohrdaného a nejposled
nějšiho z mužů, muže bolesti . . . neotevřel
úst svy'ch: jako ovce k zabití veden jest
a jako beránek před tím, jenž ho stříže,
oněmčl a neotevřel úst svych“ (Isaiáš
53, 2—7). _

Jako božsky' Spasitel trpělivě snášel
všechny strasti, podobně ikřesťan nikdy
nereptá, ny'brž čím skromnější zaujímá
místo ve společnosti lidské, tím snaží se
také byti ke spolubratřím svy'm laska—
vějším a mírumilovnějším. Chudoba a
nouze nikdy neomlouvá hněvu a zlosti;
hříchy tyto znehodnocují nejen boháče
a vznešeného, nýbrž i chuďasa a nuzného.

(o. p.)

VVV
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Křesťanská výchova mládeže.

“ , ím dál více naříká se na děti

, | a odrostlou mládež pro jejich
' *“chování.Vytýká sejimlehko

,_ Á myslnost, vzdorovitost, ne—
“ poslušnost, nemravnost, ne
vděčnost, rozpustilost a prostopášnost.
A bohužel v mnohých, mnohých pří
padech vším právem. Jsme toho sami
svědci, kterak si mládež namnoze počíná,
a nejeden otec, nejedna matka stěžuje si
na nezdárného syna a nevděčnou dceru.
Bědují a naříkají sobě, že místo vděčnosti
se dočkali hrubého nevděku, místo radosti,
kterou čekali. trpí bol a žal, místo cti
že děti jsou jim na hanbu v pokročilém
jejich věku. A ncnaříkají nadarmo, děje
se tak namnoze skutečně. A mimo to
vidíme smutný zajisté zjev, že mládež
se odcizuje Bohu, že ztrácí svatou víru
& nábožnost, že si dělá posměch z věcí
svatých, že ztrácí úctu i před chrámem
a nejsvětějším tělem Páně, že se dopouští
i rouhání a svatokrádeže. Dokazují to
soudní výslechy nadbytečné. To jsou
ovšem smutné, velmi smutně zjevy, které
pudí k přemýšlení, odkud to, že se to
vůbec tak díti může a skutečně tak často
děje. Poměrý nynějšího světa, o nichž se
sv. Janem možno říci, že »veškeren svět
postaven jest ve zlém,<< poměry tyto
ovšem často nesou vinu, že mnohý na
dějný syn, mnohá dobrá dcera kráčí ve
zkázu a záhubu; jest pravda, že ve světě
mnoho zlých příkladů, které za sebou
táhnou, mnoho svůdců, mnoho pokušení
ná mládež číhá, to vše jest pravda, ale
také pravda jest, že namnoze rodičové
sami nesou vinu na zkáze svých dětí.
Kdyby rodičové, jichž se to týká, bedli
vější bývali v povinnosti své, kdyby byli
věrněji á svědomitěji oto se starali, aby
děti jejich záhy již Pána Boha a Ježíše
Krista dobře poznaly, kdyby byli všecku
možnou píli oto měli, aby děti křesťan
ského vyučování a křesťanské výchovy
účastny byly, () zajisté pak by to nebylo
s milostí Boží tak daleko přišlo, že teď
s hořkosti srdce svého musejí na děti
své naříkati.

A jak je to hrozné neštěstí pro
rodiče, mají-li zkažené, nezdárné děti!

zármutkcm matce své.
Syn moudrý obveseluje otce, ale syn bláznivý je

(Přísloví 10.)

O kéž by Bůh všecky rodiče tohoto ne
štěstí ochrániti ráčil! Avšak jen tehdy je
ochrání, pakli sami ruku přiloží k dílu
důležitému, nad vše ostatní užitečnému,
k dílu křesťanské pravé výchovy mlá
deže, a to záhy, od počátku. (Jím více
zla svět poskytuje dětem, tím více ro
dina poskytovati má jim dobra, čím více
svět je hledí od Boha odtrhnouti, tím
více se mají rodičové snažiti je k Bohu
připoutáti, nebot »počátek moudrosti jest
bázeň Boží.“ Ne výchova jakákoliv, ne
tolik zevnější uhlazené způsoby, ne tolik
učení potřebné jest mládeží k. životu,
nýbrž i zušlechtění srdce, aby toho, co
umí a čemu se naučila, také dovedla
k dobrému, ke cti Boží, sobě k pro—
spěchu užívati a aby při všem pilná byla
křesťanské spravedlivosti a poctivosti.

Za našich dob vyhazuje se svaté
náboženství z prostředků výchovných, a
přece je to základ každého dobrého vy
chování; proto tím více mají rodičové na
náboženství váhu klásti, aby se v útlých
srdcích dítek pevně zakořenilo a utkvělo,
aby se dětem pro celý jejich život stalo
pravidlem všeho jejich jednání a bylo
jim vůdcem bezpečným &ostražitym na
cestáchživotá tohoto do života věčného.

Náboženství musí býti základem a
počátkem veškerého cvičení a vyučování,
mají-li děti nejen věkem prospívati, nýbrž
také, což důležitější jest, i moudrostí a
milostí před Bohem i před lidmi. Všichni
dobří a moudří vychovatelé tak soudí.
Svatý Bonaventura dosvědčuje to řka:
»Daremné jest vše, co svět staví, není-li
toto základem poznání Boháa

Užitečné, ano pro vezdejší život
nevyhnutelně potřebné jest rozličné umění
světské a kdo ho nenabude a hned záhy
v mladistvém věku svém se nepřičiní,
aby ducha svého jimi obohatil, a těch
vědomostí sobě opatřil, jichž potřebí jest,
aby živobytí uhájil, nedodělá se zajisté
žádného úspěchu. Proto jsou rodičové
povinni děti své buď sami cvičiti anebo
je jiným na cvičení dáti ve všem důležitém
a potřebném umění a vědění světském,
ve všem, co směřuje k životu časnému
a slušnému jich popatření. Ktomu pomáhá
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rodičům škola a proto je potřebí, aby
toho dbali, by dětí školu nezanedbávaly,
ale také toho dbali, aby pilně se ve škole
učily. Za našich dob právě dělají se veliké
požadavky ve všech oborech lidského
zaměstnání a lidské práce, a proto tím
potřebnější jest učení všem, čeho člověk
v pozdějším životě užívati má. Avšak
i zde platí slovo sv. Bonaventury, i zde
musí býti základem poznání Boha. Cvičte,
učte děti ve všem tohoto světa umění,
at vědí třebas kolik je hvězd na nebi,
a jak mnoho vody je v moři, at umějí
zemi měřiti a z hlubokosti její zlata
a stříbra a rudy užitečné dobývati, at
mluví řečí kolikerou, & mistry jsou
v umění všem: marné, marné jest vše,
pak-li nevědí, čeho každému člověku
potřebí k ctnostnému a blaženému životu,
neboť vždy pravdivými zůstávají slova
Páně: »Co plátno člověku, kdyby celý
svět získal, ale na duši své škodu trpěl?<
Vidíme ve světě lidi velice učené, vidíme
zběhlé ve všelikém umění, že se dílům
jejich obdivujeme, ale jaký někdy bývá
jejich život? Pravý opak učeností a
umělosti jejich. Odkud to? Vina jest
jednostrannost. Byli navádění jen k učení,
rozum se vzdělával, ale srdce zůstávalo
pozadu, náboženství neproniklo dušíjejich,
atak žijí podle pudu & zvrácené své vůle,
a kazí nesmrtelnou duši svou. Byť by
isvět je chválil a do nebes vynášel, co
jim to na konec prospěje? Marná chvála
světská neplatí u Boha nic, a konec
bývá potom velmi smutný. Proto vy,
otcové a matky, milujete-lí dítky své,
starejte se o duši jejich co nejvíce můžete.
Onať jest dle obrazu Božího stvořena
a proto podle Boha vypěstovaná býti
musí. Starejte se O jejich zaopatření
světské, to také povinností vaší jest, ale
starejte se i 0 zaopatření věčné, to jest
jejich spásu věčnou, nebot k té určeny
j sou. Víte, v čem život věčnýzáleží a kterak
ho lze dosíci? Miláček Páně, sv. Jan,
odpovídá vám, an takto píše: »Tentoť
pak jest život věčný, aby poznali Tebe,
samého pravého Boha, a kterého jsi
poslal, Ježíše Krista. 4:Jsou to slova samého
Spasitele, tedy moudrost Boží. V poznání
Boha stvořitele, zachovatele, zákonodárce,
v poznání Syna Božího _Ježíše Krista
Vykupitele, v poznání vůle Boží a při
kázaní jeho, v poznání milostiplných

prostředků, ve cvičení se ve zbožnosti,
v dobrých skutcích & všelikých bohu
libých ctnostech mají děti vaše den ode
dne víc a více prospívatí, tot pravá vý—
chova křesťanská. Takovým způsobem
dokážete nejlépe, že je milujete a také
Bohem uložené vám povinnosti nejlépe
dostojíte. Nejen děti budou z toho míti
prospěch veliký, nýbrž i vy, nebot dočkáte
se na dětech svých hojné radosti, budou
vám ke cti, budou podporou vašeho stáří
a vy před soudnou stolicí Boží řeknete:
»Ú Pane, zde jsou všichni, které jsi mi
svěřil, naší vinou ani jedno dítě neza—
hynulo.<< Přidržujte záhy proto děti své
k modlitbě, ato důstojné a zbožné; na
vykejte 'je choditi do chrámu Páně a tam
se uctivě chovati, přijímati častěji svaté
svátosti pokání a oltářní, milovati a ucti—
vatí blahosl. Rodíčku, svatého anděla
strážce a svatého křestního patrona a
do jejich ochrany se poroučetí; vštipte
jim pravdu, že Bůh všude přítomnýjest,
všude je vidí a slyší a skutkyi myšlenky
jejich dobře si pamatuje; ukazujte jim
krásné vzory svatých a světců Božích,
jejich život, jejich práce, jejich lásku
k Bohu a k bližnímu a jejich příkladnou
smrt; učte je, jak ošklivý a zhoubný je
hřích, jak hrozný trest ho stíhá, a jak
krásná je ctnost křesťanská, jaké má za—
slíbení a odměnu u Boha.

Položíte-li takový základ záhy v srdcích
ditek svých a také svým vlastním při
kladem jim svítiti budete, pak zajisté
požehná Bůh všemu snažení a vychováte
děti na věrné křesťany, dobré vlastence,
užitečné členy společnosti lidské, a děti
samy později vám za to vše žehnati
budou. Avšak ke všemu jest potřebí po
moci Boží, tak také k tomuto nesnadnému
&velikému dílu křesťanské výchovy. Proto
modlete se, rodičové, aby vás Bůh Duchem
svatým osvítití a vám při vychování dětí
pomáhatí ráčil. Modlete se i za děti. To
opomíjí tak mnohý otec a matka, ne
modlí se za dětí své, a to je zajisté
chyba. Modlete se za ně, aby je Bůh
sám vésti ráčil, dobré jim dával vnuknutí,
je chránil, je sílil v dobrém, doporučujte
je den co den do ochrany Rodičky Boží
a svatého anděla strážce, a modlitba
taková zajisté dojde vyslyšení. Tak učiníte
vše, co v moci vaší jest. Ostatní dopo—
ručte lásce a milosrdenství Božímu.

Boh. Bendl.
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Bl. markéta uherská.
V.

: .. ", ouři na moři přestála Markéta
_, _\)„=lšťastněavplula nynívklidný
“*: ' přístav nerušeného klidu a

., svaté samoty s Bohem. Vy
bojovala si klášter a ten byl jí nyní
dvojnásobně milým. Srdce Markétino
proniknuto bylo veskrze láskou ke svému
povolání v řádě Dominikánek: Posvětiti
sebe modlitbou kůrovou, rozjimánim,
umrtvováním, vzdělati se ve vědách času
— a pak dle této osnovy práce další
ke spáse dívčího dorostu, klášteru svě
řeného.

Ten účel pojala v sebe hluboko
vnímavá duše Markétina a dle zvláštní
milosti Bohem ji dané, jehož van věje,
kde a jak chce, nejvíce milovala ducha
úmrtvy a život rozjímavý. Nám, změkčilým
dítkám devatenáctého století jest věru
až hrozno čísti o tom, jak neúprosnou
byla k sobě tato něžná panna. Považujíc
se poslední osobou v domě, sloužila všem,
zametala, vodu a dříví jim nosila. Plna
opovržení samotné sebe nemohla snésti
vypravování o vznešenosti své rodiny,
ale vždy se snažila upoutati pozornost
na některou sestru, která ctností vynikala.

Kající skutky byly jí rozkoší & když
tak seslábla, že sama se bičovati nemohla,
prosívala spolusestru Alžbětu, net svou
a dceru potomního krále Stěpána V.,
aby jí tento skutek prokázala, slovy:
»Bij mne bez milosrdenstvíia Když jedné
noci ku bičování se připravovala, bylo
viděti na tom místě po celou noc zářící
světlo jako slunce a teprve s ranním
úsvitem zmizelo. Jedna sestra vidouc
Markétu sesláblou a zničenou oznámila
to sestřeHeleně, načež obdržela vodpověď:
»Budete-li nositi roucho pokání, tráviti
celé noci na modlitbách, bičovati se, jisti
chléb a pítivodu, budete také tak utrápená. <
To když zaslechla Markéta, rděla se velmi,
neboť to vše mělo býti tajemstvím a pouze
sestra představená, sestra Helena a Alžběta
věděly o skutcích jejích kajících.

Když ji vyzývaly, by se méně umrtvo
vala a tím si život prodloužila, odpo
věděla: »Nedomnívej té se, žesnad nadarmo
máme dlíti uzavřeny v klášteře; proč

bychom zde žily, kdybychom chtěly tělu
hověti? Klausura se nehodí pro ty, jež
starají se o pohodlí a věci pomíjející,
nýbrž jen pro ty, již snaží se o blaho
věčné.“

Ve všem i v nejnepatrnější věci byla
poddána nejen sestře představené, ale i
sestře Olympiádě, již matkou svou svěřena
byla; poslouchala ji ochotně a se srdcem
radostným za příkladem toho, jenž jsa
Bůh, byl prostých lidi poslušen. — Když
jednou ji sestra Olympiáda na tváři ležící
3. se modlící nalezla, pravila: »Neviděti
vás jinak než na zemi klečeti aneb dokonce
ležeti jako zvířátko, zda-li tímto způsobem
hledáte toho, jenž tak vysoko jest?<<Hned
povstala Markéta a skromně odvětila:
»Nemyslela jsem, že tím někomu ubližují,
ale kdybych věděla, že tímto způsobem
někoho urážím, ihned bych jej na kolenou
odprosila.<< — Z úst jejich nebylo nikdy
slyšeti slovo hořké neb nevoli.

Její láska sesterská neznala mezi.
Dostala-li nějaký dar od královských
svých rodičův, ihned jej buď k okrase
chrámu, buď chudým rozdala, s dovolením
svého duchovního otce P. Marčela,
tehdejšího provinciála. Spatřila—lichudé
oknem, již vstoupily jí slzy vočia spěchala,
by něco pro ně obdržela a se zářícím
okem rozdávala pokrm i nápoj, připojujíc
slova vlídná a těšivá. A co napsati o lásce
její k nemocným? Ta převyšovala skutečně
míru. Sestra jedna onemocněla a ježto
ošetřovatelka nemocných právě zane—
prázdněna byla, nabídla se Markéta, že
churavou sama ošetřovati bude. Ne
umdlěvající byla péče její. I v noci
vstávala a Spěchala k nemocné s otázkou,
potřebuje-li služeb jejich. Když pak nemoc
se protáhla, prosila Markéta, by jí úřad
ošetřovatelky nemocných trvale svěřen
byl. Povolena jí žádost její a k ruce
přidělena jedna sestra. Než tato brzy
nemohla snésti odporného zápachu a
odešla. »Milá sestro, ponechejte mne
samotnu,a pravila Markéta »chci sama
starati se o potřebu nemocných.< Nemocné
sestry, které trpělivě a odevzdaně nemoc
svou snášely, považovala za poklad vdomě,
za příčinu zvláštního požehnání'Božiho.
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Vnich viděla a obsluhovala samého Krista
Pána a proto jim sloužila s takovou
laskavostí, ochotou & vynalézavá její
láska odkrývala i ta nejtišší jejich přání
a je něžně plnila.

Všem radost působila, nikoho ne
zarmoutila a ne jeden, ale nesčíslný počet
skutků jsou důkazy hrdinské lásky a
obětavosti její.

VI.

Ačkoli v srdci Markétině všechny
ctnosti půdu úrodnou nalezly, přece
nejvíce ze všech úkonů cvičila se vmodlitbě,
ano modlitba byla takřka životem jejím
a její život ustavičnou modlitbou. Dlouho
před hodinkami klekávala u lože a když
zvonekjiné ze spánku budil, rychle ulehla,
by tajným zůstalo její noční bdění.

V kůru byla první, aby tak dle
zbožného podání obdržela požehnání sva
tého O. Dominika. Při modlení hodinek
takřka hořela sv. zápalem roznícená, že
sestry neodvážily se na ni pohlédnouti
právě jako kdysi Israelité snésti nemohli
pohledu Mojžíše s hory Sinaj sestupují
ciho. Po hodinkách pokračovala ve svých
modlitbách až do oběti mše sv. Nelze
vylíčíti úctu bl. Markéty k nejsv. Svátosti
oltářní. Od pozdvihování až k přijímání
plakávalahořceapodobalasevícemrtvému
tělu než člověku, ztrávena jsouc ohněm
lásky a touhou. Ku svatému přijímání
připravovala se den před tím postem,
modlitbou, úmrtvou & bičovánim. Po
sv. přijímání bývala obyčejně u vytržení,
načež často po celý den bez pokrmu
vydržela.

Ostatní čas, kromě modlitby a časté
návštěvynejsvětějšiSvátostioltářníztrávila
v pracích, v službách těch nejnižších,
v obsluze nemocných, obětujic se pro
všechny a přísně mlčení zachovávajic.
K večeru pak spěchala již nedočkavě
před svatostánek & tam vrhnuvši se na
kolena, šeptala:

»Jak po studnici laň, tak práhla duše má:
Aj, přilětla jako pták občerstvit se v zřídla Tvá.
Miláčku můj, touha. mne po Tobě vyvolala z práce.
Zda. nesmutnia v samotě, přicházím Tebe ptát. se.

Já slyšela jsem klepání Tvé do našich bran:
Aj, přicházím otevřít. Tobě dokořán.
Pojď, pastýři dobrý, pojď na nivy srdce mého:
Popásej myšlenky mě & chraň je zlého!

Škola B. S. P. 1910.

Pas všecky lilie v zahradě mojich dnů;
& rozpívej ji celou písní Svojich rtů!
Otci i Synu i Duchu svatému bud sláva:
Před věky zkvetla a. po věky neustává! . . .1)

A nemohouc se odloučiti od předmětu
své lásky, prosívala sestru zametající
kapli, by sečkala ještě chvíli.

VesvatvečerNarození Páně pomodlila
se tisíc Otčenášů, ve svatodušni svátky
tisíc »Přijď svatý Duše<<a ve svatvečery
čtyř hlavních svátků tisíc pozdravení
andělského. Při každém Zdrávasu padla
na tvář, až od častého klekání měla celý
šat na loktech rozedraný a u spodu
odřený. Na Velký pátek při líbání sva
tého kříženemohla se slzí zdržeti a plakala,
jakoby sama byla původkyní utrpení Páně.
Na svátek Nanebevzetí Panny Mariemodlic
se se sestrou Helenou, usnula. Sestra
Helena přála zemdlené sestře odpočinku
& modlila se sama. Jaké však bylo její
zděšení, když na Markétu pohlédnuvši,
spatřila, že ani známky života nejeví.
Ulekána Spěchalahned kšestře Olympiádě,
jež v tento čas představenou byla, a ozná
mila jí smutnou novinu. Obě chvátaji do
kůru, volají Markétu jménem, než marně.
Teprve po několikahodináchvzpamatovala
se Markéta &odvětila měkce: »Jen tak malý
okamžik nechaly jste mne obírati se s tim,
jehož miluje duše mála Okamžikem na
zývala dlouhé ony hodiny ve zjevení
ztrávené.

Jednou v adventě pohroužila se v tak
vroucí obcování se Ženichem svym, že
ničeho vůkol sebe neznamenala; již sešly
se sestry k společné modlitbě, ale Markéta

' jich neviděla. Udiveně hleděly všechny
na ni, nebot nad hlavou její zpozorovaly
ohnivou kouli, od níž Markéta celájako
roznícená se zdála. Svatý plamen lásky
čisté ztravoval srdce její, kudy chodila,
tudy myslila na Ježíše nebo na přečistou
Matku jeho a často popěvky vroucí linuly
se ze rtů zbožných.

Jméno Ježíš stále bylo na rtech
jejich a za nepožehnané měla vše, při
čemž "nebylovysloveno jméno to. Slyšela-lí
je, padávala na kolena, aby uctila toho,
jehož s blahem »Nadějí světa“ nazývala.
Kdykoliv šla mimo obraz Ukřižovaného
nebo Panny Marie, vždy, byt sebe více
spěchala, pokleklá &střelnou modlitbičku
zašeptala.

d 1) Království Boží na zemi. ——K. Dostal.
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Se svatou vášní četla Písmo svaté,
životy svatých a zvláště těch, kteří její
rodinu proslavili. Byli to sv. Stěpán, král
a apoštol uherský, sv. Ladislav, který
zachránil království a bohatými ctnostmi
se skvěl, sv. Emerich, jehož čistota zdobila
trůn. Nejvíce však lnula duše Markétina
k svaté tetě její, sv. Alžbětě Durinskě.
Zivotopisy svatých příbuzných skýtaly
potravu duchu jejímu, jich následovati
se snažila a takřka ve svatý zápas se
s nimi pouštěla.

Jednoho dne duchovní otec její,
P. provinciál Marcel, vypravoval jí zjevení,
jež měl brzy po vstoupení svém do
kláštera: »Vnoci byl jsem náhle probuzen
a spatřiljsem knihu zlatým písmem psanou
a. slyšel hlas: »Vezmi a čti!<<Vzav třesoucí
se rukou knihu, četl jsem: »Staří otcové
řídili se na cestě ku dokonalosti tímto
pravidlem: Miluj Boha, nenáviď sebe,
nesuď nikoho, nezhrdej žádnýmlx — Tato
slova věru zlatá a uvážení hodná vryla
se tak hluboko v srdce Markétino, že
při všem zaměstnání na ně nezapomněla
a co nejvíce se snažila ve skutek je uvésti,
čímž dospěla nejvyššího stupně svatosti.

Sestry obdivujíce se na ctnosti tak
bohaté spoludružce své, žádaly si naučiti
se od ní vroucímu způsobu modlitby.
I poučila jich světice takto: »Obětujte
Bohu tělo i duši tak, by ani hrůza, nátisky,
ano ani smrt vás od něho odloučiti
nemohly, to jest ta nejlepší modlitba.<

VII.

Význačným rysem v povaze každého
světce jest v_řeláa účinná láska k svaté
církvi, láskyplné a láskyhodné matce všech
národů a horlivost o spásu duší.

Zvláště řád (náš) kazatelský povždy
touto ctností se skvěl. Co jenom (náš)
veliký patriarcha sv. 0. Dominik pro
sv. církev a pro hříšníky vykonal; jak
následovala jej v tom (naše) serafínská
matka sv Kateřina a onen velký počet
svatých a světic řádu (našeho). Ani naší
světici nechyběl onen duch horlivosti
pro spásu duší a nemohla-li přímo jako
bratří kazatelé působiti, činila tak nepřímo.
Stala se obětí pokání za hříšníky, zvláště
národa svého. _

Jí bylo dáno znáti tajemství života
obětního, v kterém duše z lásky k Be
ránkovi všeho se zříká, co jí milého jest

na tom světě, srdcem všemu odumře.
co by ji jen těšiti mohlo a tak pro všé
lhostejnou se stává. Takové všeho po_
zemského prázdné srdce naplní Bůh
v nejvyšší míře milostí svou a neodolá
prosbám jeho. Tot ta síla oběti, že přemáhá
i nepřemožitelného Boha.

Bl. Markéta obětovala se láskou
hrdinnou úplně za druhé. Sestry vidouee
ji zarmoucenou nad bídou jiných, pravily:
»Proč se staráte o věci vás se netýkajícíh
Než světice s údivem jím odpověděla:
»A není snad církev svatá matkou všech
křesťanů? Ona kvílí, nebot“ údové její
jsou raněni & vy se tážete, co mi je po
tom? Zdaž nejsem ijá dcerou její? Dříve
zapomenu na pravici svou než-li na tebe,
církvi svatá; dřívezahyne srdce mé než-li
bych tebe nemilovala a tebe neměla nej
větší svou radostí a ctila

Světici nepostačily jen obyčejné
modlitby za sv. církev a za hříšníky, ale
ukládala si nové a nové úmrtvy. Udělala
si z kůže dvou ježků pás kolem beder
a neslýchané bolesti, jež jí působil, obě
tovala za hříšníky. Teprve před smrtí
svou jej odevzdala představené a za tři
léta později Janem Vercelským, generálem
řádu při sjezdu řádovém r. 1273 veřejně
byl ukázán. Všechna utrpení, jež si jen
vymysliti a způsobiti mohla, byla jí ničím,
hořela touhou po koruně mučednické za
sv. víru. Když jednou slyšela, kterak
sv. Jakub z rozkazu krále na kusy byl
rozsekán, tu s nadšením pravila k sestře
Heleně: »O proč nebylo možno nám v této
době žíti? Jaké to štěstí viděti pro svatou
víru nad hlavou svou meč se blýskati1<<
A čtouc o sv. mučednících plála, zaníccním
a volala: »Kdybychom i my mohly býti
pronásledovány, spáleny, dravcům na
pospas vydány.<<

Tam se nesla touha její, tak vysoko
svítily hvězdyjejí , alemy ubozí choulostivci
již bledneme při slově sebezapření, kříž!
Světice byla člověkem jako my, ná
ruživostem podrobena jako my, proč tedy
považujeme za těžko alespoň v něčem
následovati ji! Zastyďme se! Není sice
každému dáno tolik milostí jako jí, není
každý pro takový stupeň svatosti určen
jako ona a tudíž nežádá Pán od nás
neobyčejných skutků, jakými světice vy
nikala, ale alespoň to málo: v pravdě
křesťanský život ve svém povolání a na
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Svém místě! A v čem koření? Zajisté
jenom v ustavičném odporu proti zkažené
přirozenosti, v neustálém podrobování
nižšího člověka a jeho choutek, v ničení
sobectví, vlastní vůle a samolásky, v r0z
hodném »anOx pro vše dobré, byť by to
bylo i hořkým a těžkým; v rozhodném
»ne—xpro vše zlé a špatné, byť by to
bylo sebe sladším — vtom ustavičném
boji proti sobě.

Bl. Markéta bojovala zmužile tento
boj a nemalých zásluh získala si za to
v nebi, jež všechny obětovala již napřed
za ubohé hříšníky. A Pán v odměnu
života jejího obětního mnoha milostmi
ji obdařil a s ní jako Otec a nejmilejší
přítel obcoval, ano i darem prorockým
ji obmyslil.

Sestra Pctronilla, původem ze vzne—
šeného rodu velmožů Tongajských, byla
znepokojována pokušením, že mohla by
v domě otcovském stkvítí se drahokamy
a rouchem nádherným a nyní zde v drsný
šat se odívá. Markétě neušel vnitřní stav
duše její a povolavší novícku, povzbu— ,
zovalaji, by zapudíla podobných myšlenek &
a nelibovala si v marné nádheře oděvu.
Sestra Petronilla zahanbena, za odpuštění
prosila a od toho dne v dokonalosti
vzrůstala. Jiná pojala hořkost k spolu
sestře a obírala se myšlenkami pomsty
chtivými, aniž by byla změnila klidný
výraz tváře své. Markéta zpozorovavši
stav duše její, odhalila ji vnitřní smýšlení
a poučila ji ,o nebezpečí, v němž se
nalézala. Uzarděná řeholnice děkovala
dobroditelce své za upozornění.

lsmrt svou předpovědčladne 8. ledna
ve zdraví bez známky nebezpečné nemoci,
pravíc: »Během 10 dnů nebudu více
s vámi.< V tomto čase umřela jedna
sestra; Markéta dlíc u mrtvoly, řekla
k sestře Olympiádě: »Já první budu
sledovati zesnulou, prosím vás, pochovejte
mne u oltáře svatého Kříže, tam nebudu
nikomu překážeti.<< Bolem zachvělo se
srdce věrné Olympiády při slovech svaté
svěřenky a sestry její. Na druhý den
zachvácena byla Markéta silnou horečkou,
ulehla, by více nepovstala.

Smutná zpráva roznesla se ihned
po všech klášteřích provincie a duchovní
otec její, P. provinciál Marcel s bratrem
Michaelem, svým nástupcem, spěchali
navštíviti těžce nemocnou & posloužíti j í

státostmi umírajících. 'l'klivě rozloučila
se se svým zpovědníkem, za prokázaná
duchovní dobrodiní vřele mu děkujíc. se
zvláštní nebeskou radostí rozloučila se
i se spolusestrami povzbuzujíc je, by
pohrdaly světem a těšily se na odměnu,
již Bůh připravuje těm, kteří se mu celop
duší oddaly. Poděkovala i představené,
prosila o požehnání a odevzdala do rukou
jejich klíč od skřínky, kde uloženy byly
její klenoty: žíněné roucho, železný pás,
opasek z kůžeježků a jiné nástroje pokání.

Ostatní dni ztrávila v rozmluvách
duševních se svým nejmilejším Ježíšem,
pro něhož opustila své rodiče, povrhla
korunou a vzdala se štěstí světa. Čím
bližší byl okamžik smrti, tím mocnějí
pnula se touha její po spojení s pře
drahým Spasitelem a odlehčovala sí
výrony lásky:

»O touží, touží zaletět
má duše Miláčkovi vstříc
na sladkých lásky perutčch,
tam spatřit krásnou jeho ]íc . . .c

A nedal dlouho na sebe čekati vy—
volený z tisíců. Když zasvitl jas ranního
slunka 18. ledna 1270, políbil naposled
úbělové čelo dcery královské, pokorné
řeholnice Markéty, a vraceje se nazpět
k výšinám, nesl s sebou i duši čistou
Markétinu a odevzdal ji tomu, jemuž byla
od prvního paprsku života náležela, věrně
po 28 let sloužila, z nichž 23 v rouše
řádovém.

Samo nebe vydalo skvělé svědectví
o svatosti její. Tvář zářila po smrti
krásou nevylíčitelnou, celé tělo vydávalo
libeznou vůni. Drahocené ostatky neseny
v průvodu do chrámu, kdež po 4 dni
diely vystaveny. _S pláčem příchvátala
královna Marie k rakvi dcery své, v hlu—
bokém bolu žehnal čisté čelo dcery své
křížkem otec—král.Mnoho biskupů, knížat
a členů řádu (našeho) přišlo jí vzdáli
poslední úctu a u dveří i kolem kostela
tlačil se nesmírný dav chudiny, oplakávaje
štědrou dobroditelku svoji. Arcibiskup
z Ostřihomu slyšev' nářek sester i pří
tomných, odhalil závoj zesnulé, jež byla
zrcadlem dokonalosti a vida odlesk slávy
její,jenžz ní zářil,děl: »Ustaňte oplakávati
dceru krále nebeského! Spíše radujte se
s tou, která požívá slávy blahoslavencůl<<

Po sv. obřadech uložena do krypty
u oltáře, aniž by byla zemí přikryta,

20*



308

vydávajíc líbeznou vůni, jež vábila všech.
Po 14 dnech byl hrob kamenem uzavřen
a za 3 měsíce vloženo tělo do mramorové
rakve a vůně naplnila chrám.

Zbožná pověst vypravuje, že několik
dní před smrtí bl. Markéty viděla jedna
sestra praemonstrátka z blízkého kláštera
nejsvětější Pannu doprovázenou anděly
a svaty'mi, nesoucí v ruce korunu nevídané
krásy a spěchající k loži Markétině. Zde
sklonila se k ní, vložila na hlavu její
skvoucí korunu & pojmuvši ji za ruku
vznesla se za zpěvu andělského s ní do
nebes vlasti. Praemonstrátka uchvácena
krásou táže se andělů, jíž Královnu
nebes provázeli, co to má znamenati,
i odpověděno jí: »Markéta, dcera krále
uherského, opouští zemi, by přijala korunu
slávy.a

Nelze ani vypočítati zázraků, jež se
udály na přímluvu její. Slepí, chromí

anejrozmanitějšímineduhyskličenídosáhli
zdraví na hrobě jejím; proto r. 14-09
udělil blah. Jan Dominik 40 dní odpustků
těm, kdož hrob její navštíví a za Matiáše
Korvína papež Pius VII. rozšířil její úctu
v celém řádě Dominikánském &ustanovil
svátek její dne 26. ledna.

Cely národ uherský, zvláště konventy
lII. řádu sester Dominikánek vzpomínají
vděčně bl. Markéty, za přímluvu ji prosí,
neboť vědí, že nyní před obličejem Páně
v té nové blažené otčině ještě mocnější
jest její láska k řádu Dominikánskému,
že tam vřele oroduje za ty, které tytéž
stanovy jako ona zachovávají & tímže
duchem velikého Patriarchy provanuty
jsou. Z vděčnosti zvolily si sestry III. řádu
bl. Markétu zvláštní ochranitelkyní a na—
zy'vají se sestry III. řádu sv. 0. Dominika
z kongregace _bl. Markéty.

VVV

Bouře.

Obloha temná.,
v dálce hřmí;
na nebi mraky
ztrhané zraky
zatemní.

Po nebi blesky
šlehají!
ku zemi ztichlé
střely své rychle
motají.

Hyneme, Bože,
slyš hlas náš!
Tys všemohoucí
slyš prosby vroucí,
vyslyš nás!

Volají lidé,
slyš ten hlas:
nebeský Pane,
ať slunce vzplane
v nebi zas!

Žene se příval
dědinou;
sem vody kalné
z nížiny dalné,
rychle jdou.

Na poplach zvony
vyzvání;
Matičko Boží
v dědině hoří,
pláč tu zní!

Netrestej více
národ svůj;
Tys nad oblaky
odvrať ty mraky,
při nás stůj!

Vyslyšel Pán Bůh
lidu hlas;
nebe je jasné
a slunce krásné
svítí zas!

A bouře dále
burácí;
příval tu domy,
ploty i stromy
vyvrací.

Na nebi duha
promluví :
zde vizte slova,
jež Boží chová _
úmluvy;
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Život křesťanů v prvních třech stoletích.
Píše člen představenstva dieccsnílio konviktu v Mladé Boleslavi. (Č. d.)

Ještě jednou sestupme do mamertin—
ského vězení; tentokráte neplatí naše ná
vštěva uvězněným tam křesťanům, nýbrž
pohanům, kteří tam za své zločiny úpí
v okovech. Ve chmurné myšlenky po
hříženi prodlévali na tomto místě; byliť
odsouzeni do dolův; očekávali příchodu
žalářníka, ienž jim se svými pomocníky
měl vpáliti obvyklé znamení na čelo;
plni hrůzy pomýšleli na hanbu jim hrozící.
Tu odrazily se závory železných dveří a
žalářník s pochodní v ruce vstoupil do
vězení. S hrůzou ohlédli se zajatci. »Při
cházíš nás mučit?<< otázal se jeden z po
hanů. »Kde máš své pomocníky/?e:

Žalářník odvětil: »Nas vznešený císař
zakázal jednou pro vždy vpalovati na
čelo do dolův odsouzených obvyklá zna
mení ; lidská tvář jest k obrazu Božímu
stvořena a nemá proto od nynějška lidmi
býti hanobenala

(Ílhmurná tvář zajatců vyjasnila se
poněkud a jeden z nich se otázal: »Je
to též nauka křestanů?<<

»Ovšem,<< pravil dozorce, »každý
člověk jcst k obrazu Božímu stvořen,
otrok jako svobodný, a všichni jsou
určeni pro věčný, blažený život.“

»To bych chtěl býti též křesťanem,c
odpověděl onen; »nauka tato lahodíla

»Pak bys musil svůj dosavadní život
úplně změniti,a poznamenal žalářník,
chystaje se sestoupiti nám již známým
otvorem v podlaze do druhého oddělení
ve vězení. Tam bylo jich několik, kteří
pro spáchané vraždy k smrti kříže byli
odsouzeni.

»Máš i těm podobnou zvěst přinésti? <<
tázal se jeden z vězňů nahoře se na
lézajících. »Snad jim dokonce udělena
milost?<<

»Nikoli,<< pravil žalářník, »ti musí
za své hanebné činy zaslouženou smrt
podstoupiti, nikoli však na kříži, ježto
náš jasný císař z úcty k našemu na
kříži zemřelému Spasiteli tento trest smrti
odstranil !“

»Zcela nová zařízení,“ bručel jeden
z vězňů.

»Patrno, že nyní Kristus vládnela
pravil druhý.

»Trvalo to dosti dlouho,<< smál se
první.

»Jeho vláda však nebude míti konce la
řekl nadšeně křesťanský žalářník, do vě
zení Tulliova sestupuje.

I okolí římskému, pusté, bažinaté
krajině, učiňme ještě jednu, poslední ná—
vštěvu. Jakási žena, dle oděvu chudobné
třídě lidu náležející, nese V koši nějaké
břemeno a ubírá se k místu v bažině
hustě vrbami porostlému. Ohlédnouc se,
vysype břemeno z koše do bažiny. Jsou
to dvě dítky ve stáří půl a dvou roků.
Aniž by jediný ještě pohled ditkám věno
vala, chce žena odkvapiti. Náhle však
zastaví ji rameno silného muže.

»Co jsi to tu učinila'Pa osloví ji
přísně muž.

»Co mi zákon dovolujelx vzdorovitě
odpovídá žena. »Zbavila jsem se svých
dítek, ježto jich nemohu uživitilc

»Což může býti matka tak bez
citnou, aby své vlastní dítky nejhroznější
smrti v šanc vydalaPa zvolal muž a jeho
hlas chvěl se vnitřním pohnutím.

»Což nedovolují to zákony, jež nám
dali božští císařové?<< tázala se žena.

»Božští císařové, jež ty míníš, bídně
zhynulik, odpovídá muž; »náš vznešený,
nyní panující císař Konstantin zakázal
pod přísnými tresty odkládání dětíl<<

»Zakázal?< zvolala udiveně žena.
Kdo pak nám pomůže živiti děti, stanou-li
se nám břemeneme

»Cisař!<< pravil důrazně muž, ve
kterém jsme již křesťana poznali; »vy
zdvihni zase své děti z bažiny, nežli se
tam udusí, a jsi-li chudobná, pojď za
mnou; ze státních prostředků bude ti
vykázán roční důchod,1) abys mohla svou
rodinu uživiti.<

»Je to pravda?<< tázala se žena, ve
které, ač pohance, se láska mateřská
ozývati počala.

*) Kde státní prostředky nestačovaly, dával
Konstantin ze svého soukromého jmění, aby od
porný zvyk usmrcovati a'.odkládati dítky odstranil.
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».le to pravda,<< odpověděl muž.
»Jsem císařským úředníkem; pojd'a ná
sleduj mnela

liadostně vzala opět žena dítky
k sobě a šla za svým průvodcem na
Palatin, kde císař sídlel; brzo mohla se
přesvědčiti,jak vznešené jest náboženství
křest'anske !

Obratme se také na druhý břeh
'l'ibery a přidružme se k muži, jenž
bujnými vinicemi a olivovými sady k Va—
tíkánskému pahorku se ubírá. Již z dálky
pozoruje shluk lidí; četní dělníci pracují
na jakési mohutné stavbě. Již zdvihají
se základy nad půdu; kamene a jiného
staviva hojně leží kolem ajemně praco—
vané mramorové pilíře prozrazují, že
zde státi bude nádherná budova.

Udíven rozhlédl se muž. »Co je to
za budovu, jež se zde staví?<r otázal se
jednoho z nejblíže stojících, jenž se zdál
býti dozorcem dělníků. „

»Zdáš se býti cizincem v Rímě,<<
odpověděl osloveny, »an nevíš, že vzne
šený císař na tomto místě basiliku staví
ke cti apoštolského knížete Petra, jenž
na tomto místě byl pohřben.<<

»Zde?<< podivil se příchozí; »byl
jsem již jednou před lety v Rímě a slyšel
jsem tehdy, že svatý apoštol byl po
chován před appijskou branou.<<

»Tam odpočívalo ovšem jeho svaté
tělo, ale jen krátkou dobu; bylo to,
když spolu s tělesnými ostatky apoštola
národů, sv. Pavla, bylo uloupeno.a

»Uloupeno?!a zvolal udiven cizinec.
»Kým? Proč?<

»Budu tí vyprávěti o tom,<< odpo—
věděl dozorce. »Ille, tam dole stál cirkus
Neronův, a tam podstoupil apoštol Petr
smrt mučednickou; Věřící pohřbili pak
jeho svaté tělo na tomto místě na Va—
tikáně pod řečíkem. Později vystavěl
zde nástupce sv. Petra, papež Anaklet,
kostelíček, kde se často křesťané k slavení
jeho památky scházívali. A zde byli též
téměř všichni papežové až skoro do
roku 200 pochováváni.<<

»Jak památným místem je tento
pahorekia zvolal cizinec. »Než promiň
mí moji' zvědavost, jak pak se to má
s uloupením svatých ostatků našeho
prvního papežePa

»To se stalo takto,<< pokračoval
dozorce. »Hrob svatého knížete apoštol

ského Petra byl křesťanům římským mí—
stem velice svatým, k vůli čemuž mnozí,
obzvláštěkřestanézvýchodníhoAidevstva,
byli velice žárlívi; proto ukradli jeden
kráte těla svatých apoštolů Petra a Pavla,
chtějíce je jakožto drahocenný poklad
na východ odvézti. Byli však prozrazeni
a tři míle před branou appijskou do—
stižení; drahocenný lup byl jim odňat
a v tamních katakombách uložen.') 'l'o
trvalo jeden rok a sedm měsíců: na to
bylo tělo svatého Petra opět do svého
původního hrobu přeneseno, kdež od—
počívá až podnes“

»A bude zde odpočívati až do sko
nání světa,“ pravil přesvědčivě cizinec;
»Kristus zvítězil a Kristus bude od ny
nějška panovati nad Rímem a nad zem
ským okrskem — a tento chrám, jejž
císař Konstantin nad ctihodným hrobem
náměstka Kristova na zemi staví, bude
prvním a nejpřednějším chrámem světa,
bude pevností, odkud svatá, Kristem zje
vena pravda po všechna tisíciletí Urbi et
Orbi — městu a okrsku — hlásána bude!“

Nádherný byl chrám sv. Petra císařem
Konstantinem zbudovaný; na 96 pilířích
z drahocenného mramoru spočíval po
zlacený krov; pod oltářem nalézala se
komůrka s rakví knížete apoštolského,
jejíž víko dal Konstantin ozdobítí křížem
z ryzího zlata, 75 kilogramů těžkým.
Když pak tento chrám během staletí
hrozil sesutím, byla roku 1450 na zá
kladech téhož nová stavba nynějšího
chrámu sv. Petra započata, jež na desíti
mohutných pilířích spočívá a spojena je
s dvojitým mocným sloupořadím, jež do
hromady 284 sloupův a 88 pilířů čítají
a jichž střechu 162 soch světců zdobí.
Jest nejkrásnějším a nejvelíkolepéjším
chrámem světa.

|) Tak vyprávělo se v pozdější legendě.
Faktum jest, že v létě roku 258 při vypuknutí
pronásledování Valerianova těla. obou knížat apo
štolských ze svých hrobek byla na. tajné místo při
appijské silnici přenesena. Pravděpodobně zůstala
tam až do doby, kdy Konstantin ke cti obou apo
štolů chrámy na Vatikáně & na. ostijské silnici
vystavěl. Na místě, kde svaté ostatky byly ukryty,
zbudoval papež Damasus kolem roku 370 basiliku,
jež »chrámem apoštolům slula. Stojí až podnes.
avšak pod jménem sv. Sebastiana, jenž byl pO
chován v katakombě založené kolom hrobův apo
štolských. Chrám tenpočíta se mezi sedmi hlavními
chrámy.
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Ano, pravdu měl cizinec, když zvolal:
vSem putovali budou křesťané ze všech
dílů světa, aby se na hrobě apoštolově
pomodlíli, aby vyznali jednotnost své
víry s vírou církve Kristovy na Petru
založené ; sem putovati budou biskupové
světa. aby svou úctu k vrchní hlavě
církve osvědčíli a své spojení s ním
dokázali; sem příjdou císařové a králové,
aby tu drahocenné dary složili.<<

Pln obdivu naslouchal dozorce slovům
cizincovym, a když umlkl, za dlouhou
chvíli potom odvážil se promluviti: »Jdi
tama, ukázal rukou směrem k Ostii, k moři,
»a uvidíš, kterak i tam nesčíslní dělníci
jsou zaměstnáni, aby štědrostí císařovou
druhou stavbu vytvořili, jež důstojně této
po bok se staví, basiliku ke cti apoštola
národů sv. Pavla, jenž na onom místě
byl pochován.“

»Tam stál kdysi statek šlechetné
Luciny, jež tělo svatého apoštola po
hřbíla?x

»Ano, jeho popraviště však leží o
něco dále, v prohlubině Tibery, kde
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jistě těž svatyně brzo bude zbudo
vána.<<

»Tak se to sluší a patří,“ pravil
cizinec; nyní není již vypovídáno ná
boženství světla a pokoje do temných
prostor katakomb; svobodně &bez pře
kážek bude šířiti svůj lesk po světě;
nyní nadešla doba, o niž praví prorok:
Na každém místě obětuje se Pánu oběť
čistá a neposkvrněnála

» Jest však budiž vzdána našemu
slavnému císaři Konstantinovi,a pravil
dozorce s ušlechtilým citem, »jenž ta—
kovýmto způsobem křesťanství podporuje
a pro slávu Boha živého horlí.<<

»Pán mu to odplatí, a vděčné po
tomstvo bude ho nazyvati V'elíky'mla
pravil cizinec dozorci ruku na rozlou
čenou podávaje, chtěje dospěti do města,
jež jako žádné jiné na světě na krvavy'
boj pohanství s křesťanstvím pohlíželo
a jež první účastno bylo požehnání, jež
pokoj národům přinésti měl. Christus
vicit — Christus imperat! (Kristus zví- '
tězil — Kristus bude vládnouti věčněl)

VVV

Duha Boží.

Zahřmělo & zatmělo se

s nebo hustý déšť se lil,
blesky žluté, fialové,
hrom tu hrozně rachotil.

Ustrašeni na zem padli
a volali rolníci:

odvrať od nás zhoubné mraky,
Bože náš, svou pravicí!

Dej, at“ mírný dcštík svlaží
pole naše, schnoucí klas,
odvrať od nás příval s kroupy
vyslyš prosby naší hlasl

A hle, Pán Bůh lid svůj slyšel
černý mrak se rozptýlil
& na nebi v malé chvíli

jasný pruh se zasvítil.

Vzplála duha v sedmi barvách,
úmluvy to Boží znak,
že již zemi nikdy více
potopy nestihne vrak!

A. M. Kadldálwvd.
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Nádoba pobožnosti.
Napsal Jarolím St. Pavlík;

' vate evangelium sice nepraví,
_, čím se Maria Panna právě

: „ zabývala, když přišel k ní
_x archanděl Gabriel s ra—

dostným poselstvím, že si ji nebeský
Otec za matku svého Syna vyvolil. Kde
všakje zvěstování Panny Marievyobrazené,
všude vidíme ji v modlitbu pohříženou
(30 se modlí? Nevíme; pravděpodobno,
že se modlí, aby Bůh brzo poslal na
svět zaslíbeného Vykupitele. Loretánská
litanie dává jí titul »nádobo výborná
pobožnosti <.

Pobožnost může býti dvojího druhu:
zevnější a vnitřní. K zevnější pobožnosti
se vyžaduje všeho nechati, co by pozornost
od modlitby a od zbožného výkonu od
vrátiti mohlo, tedy ku příkladu nepsati,
nečisti, nebaviti se s druhými, nepohrávati,
neohlížeti se atd. Ještě dokonalejší je
zevnější pobožnost, když si uctivě při ní
počínáme, klečíme, ruce máme sepnuty,
&vůbec ukážeme, že se modlíme. Vnitřní
pobožnost je tenkrát s modlitbou spojena,
když skutečně na Boha myslíme, srdce
své k němu povznášíme, s ním mluvíme.
Pobožnost může dále pozůstávati buď
z ústních modliteb nebo z rozjímání.
Toto poslední je sice nejtěžším, ale
nejlepším druhem modlitby. Rozjímati
znamená nějakou událost ze životaJežíšova
nebo jeho svatých, nebo nějakou ná
boženskou pravdu si živě před oči před—
staviti, otom přemýšleti, si ji roztříditi,
Sobě samému jakoby kázání udělati, život
svůj se životem Ježíšovým nebo s na—
poručenou ctností srovnati, chyb, jež se
přihodily, litovati, dobré předsevzetí
učiniti, mezi to střelné modlitby vložiti
a na konec o milost prositi, aby nám
Pán Bůh síly dodal k vyplnění toho, co
jsme si před sebe vzali. '

Maria Panna je nádobou výborné
pobožnosti; ona uměla výborně se modliti,
vnitřní pobožnost spojiti s pobožnosti
zevnější;cvičilasevobojímdruhumodlitby,
ústní i rozjímavé. Jeji chování při modlitbě
bylo příkladné, její mysli sebranost
dokonalá. Zaviněné roztržitosti byly jí
neznámé, neboť.byla bez hříchu, prosta
i všedních hříchů, k nimž roztržitou

modlitbu počítáme. Smímc i předpo_
kládati, žeani nezaviněné nebyla vmodlitbě
roztržitou. Vykonávala ústní modlitby,
modlila se a zpívala žalmy a svaté písně,
ku př. u Alžběty. Svaté Písmo pozna
menává, že i rozjimavé modlitbě se
oddávala; neboť čteme 0 ní: Maria však
přechovávala všechna tato slova ve svém
srdci. Modlila se dlouho, modlila se často,
aniž by při tom zanedbávala své domácí
práce; jistě však kořenila a posvčcovala
práci nábožnými vzdechy & dobrým
úmyslem proměňovala ji v modlitbu.
Vsobotu modlila se vsynagoze Nazaretske,
ve svátky v chrámě Jerusalemském; vý
roční pouť do svatého města patřila
k jejím obvyklým pobožnostem. Už za
mládí byla si zvykla modlitbě, neboť je
prožila na blízku domu Božího jako
panna Bohu zasvěcená. My si ji nemůžeme
ani jinak představiti jak příklad nej
vroucnější pobožnosti. Pobožně se modlila,
když k ní anděl přišel, pobožná byla
při návštěvě Alžběty, zpívajíc krásnou
duchovní píseň, již sama složila; žádná
jiná píseň nezpívá a neříká se tak často
jako Magnificat blahoslavené Panny;
kněží modlí seje každý den, v biskupských
a opatských chrámech zpívá se taktéž
den jak den. Klečíc, modlila se Panna
Maria u jesliček a zachovávala všechna
slova pastýřů v srdci svém; modlila se
v chrámě, když Dítě božské obětovala;
modlila se pod křížem; modlila se
s apoštoly, očekávajíc Ducha svatého;
nebot čteme v Písmě svatém: 'l'rvali
jednomyslně na modlitbách se ženami
a Marií, matkou Ježíšovou.

Symbolem neb odznakem pobožnosti
je kadidelnice. Doutnající uhlí znamená
žár srdce vBohu pohříženého. Ve Zjevení
sv. Jana čteme: I přišel jiný anděl a před—
stoupil předoltář, maje zlatou kadidelnici,
a bylo mu dáno mnoho kadidla, aby
položil z modliteb všech svatých na zlatý
oltář, jenžjo před trůnem Božím; i vy
stoupil dým kadidlový modliteb svatých
z ruky andělovy před Boha. Panna Maria
též náleží k svatým, ba ona je královnou
všech svatých; její modlitby mají mezi
ostatními modlitbami, jež sbíral anděl
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v kadidelnici přední místo a lepší účinek.
Vůnč kadidla, v němž modlitba panenské
Matky stoupá před Nejvyššího, musí mu
bytiobzvlášt líbezná. Jako skořicea balsám
vydalajsem vůni, jako vybraná myrrha,
čteme v Pismě svatém. — Kadidelnice
visí na třech řetězích; představují nám
tři božské ctnosti, jimiž blahoslavená
Panna Boha se drží. Lue k němu pokornou
a pevnou vírou; věří všechno, co Bůh
ve Starém zákoně zjevil, věří i to, co
Bůh jí samé zjevil, věří všemu, co ji
anděl Gabriel vypravuje, ačkoliv toho
nechápe, věří všechny články víry, jež
souvisí dohromady jako kroužky řetězu;
vytáhni jeden kroužek, řetězje roztržen;
zavrhuje—likdo jeden jediný článek víry,
zavrhuje celou víru. — Maria drží se
Boha pevnou nadějí, to je druhý řetěz.
Mysli stále na Pána Boha, doufá v něho,
ukazuje svou naději v něho ustavičnymi
modlitbami a projevy dobrého úmyslu,
jež se řadí k sobě jako perly růžencové,
jako články řetězové. — Maria lne k Bohu
věrnou láskou. Kdo mne odloučí od lásky
Kristovy? Ani soužení, ani bolest, ani
pronásledování, ani meč, může říci se
sv. Pavlem. Pouta lásky, jež ji k Bohu
pojí, jsou tak pevná, že nic není v stavu,
je přetrhnouti.

Právem se nazývá tedy Rodička
Boží nádobou vy'borné pobožnosti, zlatou
kadidelnicí, plnou vonné a líbezné mo
dlitby. Následujme ji! Buďme zbožného
smýšlení! Pravidelná pobožnost nechť
náleží k našemu dennímu pořádku. Malé
dítky nechť si navykaji modlitbě, jakmile
začnou nějaká slova vyslovovati; 5 m0
dlitbou mají takřka růstí. Co si Jeníček
nenavykl, Jan si nenavykne. Dávejme
jim dobry' příklad. Odrážejme roztržité
myšlenky, setřepme je jako prach s oděvu.
Svaty' Alois modlil se často celé hodiny,
až se mu podařilo hodinu bez roztržitych
myšlenek se pomodliti. Toho sice ne
dokážeme, ale pokusiti se můžeme, jak
daleko to dovedeme. Sebeřme mysl před
modlitbou, obrátivše ji na Boha. Moudrý
Sirach nás napomíná: Dřívenež se modlíš,
připrav se na to a nebuď jako člověk,

jenž Boha pokouší. Udělejme v modlitbě
sem tam přestávku maly odpočinek, zatím
co oči na nějakém nábožném předmětč
ku př. obraze spočívají; všední myšlenky
se zatím vytratí a mysl se sebere. Kdo
ještě v rozjímání se necvičil, nechť udělá
pokus v rozjímavé modlitbě. Tato jde
více od srdce než ústní modlitba nebo
modlitba z knížek. Tak jako kněz udělá
kázání na nějakou větu, nějaké slovo
z Písma svatého, tak nechť pro sebe
udělá ten, kdo chce rozjímati. Věc ta
není sice tak lehká, půjde však lépe,
než by člověk myslel. Ku příkladu:
Blahoslavení tiší. Představíme siSpasitele,
jak přednáší osmero blahoslavenství,
a prosíme Ducha svatého za osvícení.
Potom se tážeme: Kdo je tichy? Jak si
počíná tichy? Proč máme byti tiší? Kdo
to přikazuje? Kdo mi dává příklad
tichosti? Jakjsem si počínal dosud v tom
ohledu? Kde chybuji? Teď přijde lítost
a předsevzetí, ale určitě, ku př. k té
neb oné osobě budu snášenlivy. Mezi to
rozjímání prohodíme několik střelných
modliteb a zakončíme rozjímání modlitbou
ústní.

Maria Panna je zlatou kadidelnicí
plnou horoucích modliteb; nejsou to
jenom její vlastní modlitby, jež'koná
sama pro sebe a za sebe; jsou mezitím
i modlitby, jež koná za nás, totiž její
přímluvy. Maria je naši přímluvkyní
u svého Otce, u svého Syna, u svého
Zenicha. »Otčenášky—xu ní může si každý
přímo objednati; nestojí to nic jak
modlitbu. Všechny zavírá do své modlitby,
všechny osoby, všechny potřeby; v její
otčenáškové knize shromážděny jsou
potřeby a prosby z celého světa. Jaká
to útěcha pro nás! S důvěrou bez velkého
strachu můžeme vstříc své smrti hleděti;
nebot Maria je při nás-jak za života,
tak i při smrti, vždy pohotově se svou
přímluvou, se svou pomoci, již nám chce
poskytnouti. Oroduj za nás, svatá Boží
Rodičkol Nezamítej v potřebách proseb
našich, o milosrdná Matko, blahoslavená,
Panno Maria!mw



Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

XXX. První oběť mladé missie.

Nupsal P. Ludvík Beckett, představený katolických
missií na ostrovech Filipínských.

Nejvyššímu zalíbilo se v jeho ne
vyzpytatelné-m úradku v oktavě Neviňátek,
i. ledna, povolati k sobě náhle a ne
očekávaně mého milého spolubratra
a jediného druha ve zdejší naší nové
missii.

P. Jan Scheiermann narodil se 1. října
1883. Dlouho kolísal ohledně volby
svého povolání. Po dlouhých vroucích.
modlitbách rozhodl se konečně u milost
ného oltáře na poutním místě v Kevelaeru
státisemissionářem. Několiknedělpozději,
4. října 1897, vstoupil ve Steylu v Belgii
do missijního ústavu sv. Michala, kde
dokončil svá studia gymnasijní. Vyšší
studia konal v missijním ústavě svatého
('iabrielaa přijal tam 14.února m. r. svěcení
na kněžství. Původně byl ustanoven pro
missii čínskou, ale v polovici března
dostal rozkaz, aby se odebral na Filipíny,
kde měla založena byti nová missie. Dne
12. července odcestoval ze Steylu &parník
»BůlOW<<dopravil jej do Hongkongu, kde
jsme se 10. srpna sešli.

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie
vystoupili jsme na filipínskou půdu a
23. srpna dorazili jsme do Pilaru, nového
to našeho působiště. Pln horlivosti dal

se P. Scheiermann hned s počátku do
práce, aby se naučil řeči domorodců;
od časného rána do pozdního večera
ležel v knihách anebo se cvičil rozmluvou
s domorodci. Věrně a svědomitě konal
své povinnosti. Brzy podnikal malé vy
cházky do nejbližších vesnic, aby tam
sloužil mši sv. nebo uděloval křest svaty'.
O vánocích měl první kázání v řeči
domorodců a zpovídal věřící. Nový rok
chtěl slaviti v osadě Villavieji, 4—5
hodin odtud vzdálené. Ježto náš koník
ochuravěl, vydal se již ve středu po
vánocích pěšky na cestu a zastavil se
prve ještě ve vsi Nagkanasanu, aby tam
požehnal sňatku manželskému. Následek
těchto námah byla velká zemdlenost. Na
Nový rok napil se na lačný život studené
vody a brzy na to dostavilo s_eprudké
bolení hlavy a nechuťkjídlu. Následujícího
dne, v neděli po mši sv., vydal se na
zpáteční cestu, udělil na cestě ještě křest
sv. a přišel teprv večer o 7 hodinách
všecek znaven a s horečkou v těle domů.
Spočátku nedal na sobě ničeho znáti
a volal na mne podle domácího obyčeje:
»Apo, umaykamila t. j. Pane, právě
přicházíme. Bylomně však ihned nápadno,
žejcho hlas zněl zvukem zcela neobvyklým.

V pondělí sloužil ještě mši svatou,
ale držel se jenom s největším namáháním
na. nohou. Na_ mě doléháni odebral se
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brzy na to na lůžko. Nicméně trápila
jej i tam silná. horečka a všechno co
pojedl, v krátce zase vyvrhl. rl'eploměr
ukazoval o 3 hodinách odpoledne 405
stupňů tělesné teploty a stoupl brzy na
fit stupňů. Poslal jsem pro lékaře do
vzdálené osady Bangueda, ale lékař nebyl
doma. Ježto se nemocnému horko stalo
nesnesitelným, posadil jsem ho na lenošku
a podal jsem mu trochu vína s vodou,
cožjej poněkud občerstvilo. »Jenom ne
příliš mnoho, <<žertovalješlě, »abych snad
neumřel podnapilý.<<Zatím dodával jsem
mu mysli a řekl jsem mu, že jsem právě
poslal pro lékaře. »To je drahá věc,<
mínil, »a umřít musím přece.“ Vůbec
neztratil v ony dny přese všechen svůj
bídný stav své obvyklé veselosti, naopak
snažil se svými vtipnými žerty i mne
obveseliti.

Zvláště po sv. zpovědi byl vesel
a pravil: »'1ak, nyní jsem rád, nyní rád
umru. <<Vždyť v nebi je tak krásně; je
lépe pro mne, abych nyní umřel než-li
později; je mi líto, že tě zde samého
zanechati musím, ale buď ubezpečen, že
v nebi za tebe i všecky obyvatele této
země modliti se budme Potom opětoval
častěji některé krátké modlítbičky &vzýval
Ducha sv. Najednou vzpomněl si, že se
ještě nemodlil nešpory, i prosil mne
snažně, abych mu je hlasitě předříkával,
aby se potichu se mnou modliti mohl.
Potom jsem ho opět uložil na lůžko.
V noci byl velmi nepokojný & mluvil
často nesrozumitelná slova. Následujícího
rána uděliljsem mu sv. pomazání. Bohužel
Tělo Páně přijati nemohl, ježto ani pokrmu
ani nápoje nesnesl; jenom stěží podařilo
se mi jeho žízeň poněkud uhasiti.

Brzyztratil řeč; nicméně poznal ještě
představené okolních obcí, kteří ho přišli
navštívit. Na jeho obličeji spočíval ne
přetržitě něžný úsměv. K dvanácté hodině
dostavil se pot. Doufal jsem, že se tím
jeho stav zlepší, ale horečka nepOpustíla.

—K páté hodině večer stával se dech
rychlejším a namahavějším; pohlédl na
mne ještě několikráte přívětivě & pak

ležel tiše a pokojně. Seděl jsem vedle
něho a ulíral jsem po chvilkách pot
s čela. Najednou pozoroval jsem ——bylo
několik minut předšestou hodinou večerní
— že dech jeho se krátí: udělil jsem
mu generální absoluci, rozsvítil hromničku
a vyzval přítomné k modlitbě. Za několik
minut na to vrálil svou duši Stvořiteli.

Postavilijsmerakevsdrahoumrtvolou
do naší chudičké kaple a celou noc měli
naši křesťané u něho stráž, modlíce se
za něho. Nemohli to ani pochopiti. že
by P. Juan byl skutečně mrtev. Ná
sledujícího dne 0 8 hodinách měl jsem
slavné requiem. Celý den zazníval umíráček
a konaly se za zemřelého modlitby. Ano
i pohané přicházeli z okolí, aby svého
missionáře ještě jednou viděli. Odpoledne
o 5 hodinách byl pohřeb, k němuž i dva
světští duchovní se dostavili. Místodržitel
sám omluvil se delším listem soustrastným,
že pro úřední své povinnosti přijíti nemůže.

Pohřební průvod konal se za zvuků
smuteční hudby na náš nový, hřbitov.
Stmívalo se už, když jsme na hřbitov
přišli. Naši křesťané stáli s hořícími
svícemi kolem čerstvého hrobu. Žádné
oko nezůstalo sucho a ani já nemohl
jsem se slzí zdržeti; byly to první po
22 letech, od smrti mé zvěčnělé matky.

Tak odpočívá nyni dobrý P. Scheier
mann na úpatí mohutného kříže hřbi
tovního, v přírodě věčnězelené a kvetoucí.
Před ním prostírá se pole jeho činnosti,
v pozadí vyčnívají mohutné hory, které
ještě nesčetnými pohany jsou obydleny.
Aby je všecky zachránil, opustil zvěčnělý
svou milou vlast, avšak již za několik
málo měsíců nalezl zde svůj chladný
hrob. Sám a plačky stojím nyní 11tohoto
hrobu; poslední dni zdají se mi býti
hrozným snem. Mlěky klaním se božské
Prozřetelnosti. Doufám však pevně, že
můj dobrý spolubratr, jenž tak rád svůj
mladý život Pánu obětoval, v něm našel
velkomyslného odplatitele. Kéž by však
anion na nás nezapomněl, ale, jak byl
slíbil, s nebe nám všem a zvláště naší
mladé missii mocným byl přímluvčím!

——-———=>—;e<>e—<=>————
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Zápis do I., II.. III, IV., V. a Vl.
třídy českého dívčího gymnasia s právem
veřejnosti, dívčí dvoutřídní obchodní školy,
kursu ku vzdělání industriálních učitelek,
kursu ku vzdělání vychovatelek jakož i do
vedlejších předmětů: klavíru, houslí, zpěvu,
němčiny, francouzštiny, angličtiny, všech
druhů praktických i ozdobných ručních
prací jakož i malby, koná se ve dnech
9. a 10. září v ředitelnách ústavu na
Král. Vinohradech, Korunní tř. č. 4. Pro
dívky z venkova. zřízen jest pensionát.
Informace udělují se každodenně. — Školské
sestry i. sv. 14r.

Devítka v životě našeho svatého
Otce. Pannjící svatý Otec byl devět let
knězem, když se stal kanovníkem, devět
let byl biskupem, devět let kardinálem.
Devítka hraje tedy v životě papežově vý—
znamnou roli. Jelikož v roce 1903 stal se
papežem, věří, že bude jen do roku 1912,"
kdy zemře. Doufáme, že proroctví toto bude
falešným a tentokráte se nepotvrdí.

Anglický král Jiří ll. K novému
králi anglickému přišla deputace kněžstva,
aby mu blahopřála. Král poděkoval delší
řečí, v níž 'doslovně pronesl tato velmi
pozoruhodná slova: Základem slávy národa
jest jeho domácí krb. A tento základ bude
jen tehdy pevně státi, jestliže rodinný život
našeholidu bude jednoduchý a jistý. Uprostřed
různých snah dnešního sociálního života
získává si církev vždy většího a většího
významu Kéž by její učení vždy hlouběji
a hlouběji vnikalo mezi lid a kéž by srdce
lidské zachovalo a povznášelo. To bude
vždy mojí modlitbou. — Jsou to zajisté
zlatá slova, jež pronesena byla z tak
vznešených úst.

Maria Cell. Nyní působí v Maria
Celli farář se šesti kaplany a třemi zpověd
níky, kteří jsou benediktini z opatství svatého
Lambrechta. Roku 1907 bylo tam 80 tisíc
kommunikantů, r. 1909 však 130 tisíc.
Téhož roku přišlo 250 větších processí
a přes tisíc cizích kněží sloužilo mši svatou.
Farnost má 5521 duší a 7 škol, z nichž
Gollrad je vzdálen 19, Aschbach 16,-Greith
15, \Vallstern 12 kilometrů.

vvvvvvva\'ooooooooooillll' 'li
Neohrožená slova. Bavorský ná.

slednik trůnu princ Ludvik, pronesl pii
svěcení základního kamene při kostelu svaté
Anny ve Starém Ottingu mezi jiným ná
sledující pozoruhodná slova: „Děkuji Pánu
Bohu, že jsem se narodil 2 katolických
rodičů. Vždycky jsem hájil naše katolické
náboženství, poněvadž jsem přesvědčen, že
pouze toto jediné je pravým náboženstvím.
Katolické náboženství dovoluje každému
katolíkovi, aby byl snášenlivým k jinověrcům.
Ale totéž žádáme ] my, aby naše přesvědčení
bylo váženo My dobře víme, že ne Matka
Boží, ale sám Bůh v nebesíeh vyplňuje
anebo zamítá naše prosby, poněvadž sám
nejlépe ví, zda je nám splnění přání
k prospěchu anebo ku škodě. Ale přes to
spěchámc s radostí k blahoslavené Panně
Marii a s důrazem vzýváme její pomoc
u Boha. I já. mám všeliké starosti a bolesti,
položil jsem je na oltář svaté církve. My
všichni jsme svědky, co během století bylo
docíleno přímluvounejvyšší Panny.“ Bavoráci
mohou býti' pyšní na tato mužná slova svého
statečného následníka trůnu.

Posmíval se. V Mnichově byl za
městnán v hlavních železničních dílnách
katolický dělník, na něhož kterýsi sociální
demokrat vždy posměšně pokřikoval: „Po
chválen buď Ježíš Kristus!“ Věc udána
ředitelstvu a to propustilo rudého posměváčka
z práce. Zajisté zajde mu podruhé chuť
k podobným surovostem. Jestli pak by
u nás v Rakousku úřady podobně jednaly?

Král a pastýř. Mladistvý král portu
galský Manuel léčil se v letoším létě v okolí
města Busaca. Jednou, jeda v automobilu,
potkalvelmislušněačistěoděnéhopastýřského
chlapce. Králi se hoch zalíbil, dal zastaviti
& rozmlouval s ním delší dobu. Pastýř
zodpovídal všechny otázky beze všeho
Ostychu. Každý však z přítomných byl si
jist-, že dítě neví, s kým mluví. Když se
tázal král, zda umí již čísti, odpověděl hoch
poctivě: Nikoliv, ale matka mne naučila
modlitbě: „Zdrávas Maria“ a každý den
večer mne napomíná, bych se pomodlil
jedno „Zdrávas“ za duši mrtvého otce
a jedno „Zdrávas“ za našeho ubohého
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krále, kterého zastřelili v Lisaboně. Mladý
vládce byl při těchto slovech hluboce dojat,
vyňal své kapesní poznámky, napsal na
jeden list několik slov, vytrhl jej z knížečky,
dal chlapci a řekl, by si vše dala matka
přečísti od jejich faráře. Hoch odevzdal
matce lístek, a kněz sdělil jí, že sám král
mluvil s hochem a na lístek napsal: Po
žehnáni budtež všichni rodičové, kteří takto
vychovávají 'své dítky. Zároveň odevzdal
kněz chudé ženě větší peněžitý obnos, který
byl král mezitím zaslal na faru.

Ceské kostely v Chicagu. V před
městí Chicagu Oak Park byl v letoším
červenci vysvěcen nový český kostel. Při—
počteme-li ho k počtu dřívějších českých
kostelů v Chicagu, je desátý. V Chicagu
počítá se padesát tisíc českých katolíků a ti
tedy mají deset svých kostelů. V každé
farnosti této jest též škola katolická.

Turecký sultán a milosrdné sestry.
Turecký sultán Abdul Hamid měl po čas
svého panování veliký strach před atentáty
na svůj život a hlavně se bál, že bude
jídlem otráven. Nevěřil ani svým kuchařům.
Aby si byl zcela jist, povolal do své kuchyně
milosrdné sestry, které si vyprosil u apoštol
ského delegáta, když byl u něho v audienci.
Sestry bydlely v Jildizu a mohly zcela
nerušeně vykonávati všechny své náboženské
povinnosti. Nedůvěřivý sultán měl k nim
neobmezenou důvěru a nejednou říkal, že
je přesvědčen, že tyto „slušné paní? za
žádnou cenu nedají se získati k špatnému
činu. Abdul Hamid vážil si velice sester
a neoslyšel žádné jejich prosby. Proto se
také často na ně obraceli mnozí, když chtěli
něco u sultána dosáhnouti. Jednou zrušil
sultán na žádost sester rozsudek smrti nad
odsouzencem, za něhož marně orodovali
nejvyšší hodnostáři dvorní. Sultán řekl:
Vám nemohu nic odepříti, protože vaše
prosba pochází ze zbožného srdce.

Chudoba v Londýně. V Londýně
žije tolik chudých, že připadne na 33 osob
vždy jedna nemajetná; 20 procent lidí umírá
v pracovnách, ač bývá ročně _vypláceno přes

200 milionů korun v chudinských podporách
a ač mají londýnští občané zajištěný majetek
v obnosu 24.545 milionů korun. V Londýně
je 28.265 velkých továren, 5 mil.obyvatelstva
v městě samém a v předměstích 3 miliony.
Každou hodinu narodí se 14 Londýňanů
a osm jich umře. .

Pomník Adamovi. Američan John
Brady, podnikatel staveb, bydlící v Baltimore,
přišel na zvláštní myšlenku — postavil
pěkný pomník praotci Adamovi; je to obelisk,
na němž jsou sluneční hodiny, jméno
vděčného „pravnuka“ Adamova a nápis:
„Tak mizí sláva světa.“ Přátelé radili panu
Bradymu, aby též postavil pomník pramáti
Evě, což však tento pán nechce učiniti.

První „Anděl Pánč“. Dojemné &na
věky nezapomenutelné jsou výjevy, jež se
odehrávaly na ponurých, hroznou katastrofou
stížených místech Sicílie. Pohnutý příběh
se vypravuje z Faro, městečka u Messiny,
kdež též vše bylo zničeno. Obyvatelé bydlejí
prozatím v bídně zařízených stanech. Ve
zbořeništích pracovalo se pilně motykou,
sekerou &lopatami. Náhodou našli v ssutinách
kostela zvon, úplně neporušený. Rychle
zřídili jakés takés lešení a. umístnili na něm
zvon. Zavolali 70tiletého zvoníka a vyzvali,
aby zase zazvonil —- bylo to k večeru —
„Anděl Páně“. Slunce pomalu zapadalo.
Stařeček přichvátav nechtěl ani svému zraku
věřiti. Slze klesl na kolena vedle nově
zřízené zvonice, pomodlil se vroucně a pak,
maje smeknuto, počal zvoniti. Byly to první
zvuky zvonu, které ponejprv podvacetidenním
mlčení zahlaholily zase na místě neštěstí.
Dále a dále nesly se mocně zvuky zvonu
&vůkolní pahorky opětovaly slábnoucí echo.
A tu stalo se něco neočekávaného. Ze všech
stran běhali lidé, udiveně a strnule hleděli
na zříceniny, jeden druhého se ptal: Nejsou
to zvuky z městečka; anebo povstává ve
zříceninách nový život? Všichni, muži, ženy,
děti a starci pospíchali k starému zvoníkovi,
který zbožně zvonil „Anděl Páně“. A zvuky
ty jjakoby opět v srdcích všech vyvolaly
nový život, nové naděje.%$
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U matičky.

Fedíme tu spolu samy Duše naše plna touhy,zase, jak to mezi námi vypovídá za rok dlouhý
bylo před rokem; vše, co tajila ;
matička se na mne směje, dej Bůh, bys tu dítě drahé
srdce radostí se chvěje, prázdniny své v chvíli blahé
šťastnn doma jsem! u nás prožila!

Povíme si, co nás tísní,
žal ukryjem v tklivé písni
lásky objetí; _
a až jednou dokonámc,
co si ještě říci máme,
klid nás posvětil

VVV

Svoboda církve katolické na Rusi.
(Hlavní úmysl).

čkoliv jest Rusko zemí Slovanů nám blízko spřízněných, ačkoliv tolik
se četlo o Rusku, války se s ním vedly a často i našimi turisty pro

, 'cestováno bývá, přece jest ještě u nás málo známo. Neznáme všichni
—— jeho rozložitost po Evropě a Asii, neznáme všichni veliký počet jeho

obyvatel, kteří povětšině vyznávají víru »pravoslavnom, řecko-slovanské obřady
zachovávají a hlásí se k východním církvím, které se neblahé- paměti od církve
římské odtrhly. Tito pravoslavní zachovávají, až na některé rozdíly, tytéž nauky
víry jako my katolíci. Známo jest, že i na Rusi žijí katolíci, kteří však netěší se
dosud plné svobodě u vyznání své víry. Jsou jen trpěni za jistých podmínek
a okolností. A proto se máme modlit, aby církev katolická nabyla v Rusku úplně
svobody. Z následujícího poznají čtenáři lépe poměry v Rusku.

Rusko má ohromnou rozlohu v Evropě i v Asii, má asi 16 rozličných
národů, kteří se dělí zase na menší kmeny. Čítá asi 1-30,352.583 obyvatel, a číslice
tato stoupá víc a více, protože porody převyšují úmrtí. Katolíci jsou v ruském
Polsku a v jihozápadní části evropského “Ruska asi 912%, ale jsou též v Sibiři
katolické missie. Katolíci jsou vždy u velikém nebezpečí odpadnouti k pravoslaví,
protože vláda ruská k tomu vší moci svou působí. Též schází v Rusku katolíkům
kněží a proto jsou více méně sami sobě ponechání, tak že obcováním s pravo
slavnými, vlivem ruských úřadův a jinými poměry snadno se nakloní k církvi
ruské, totiž stanou se pravoslavnými. Ruská církev povstala tehdy, když křestanské
diecése Ruska odpadly od patriarchy cařihradského, odkud Rusko dostalo první
missionáře, a od obrácení kněžny Olgy (939) a knížete Vladimíra (989) i první
biskupy pod vrchní správou patriarchy. První biskupské sídlo bylo v Kyjevě, pak
bylo přeloženo do Moskvy 1328 a nastalo krátké smíření s Římem. Metropolita
Isidor kyjevsko-moskevský na sněmu florentském 1439 spojil se s Římem, ale
byl proto brzo sesazen. Ruská církev nabývala více'moci proti cařihradské, až
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patriarcha Jeremiáš II. povýšil Moskvu za sídlo patriarchy a metropolita Jan byl
carem slavně za patriarchu ustanoven. Za Petra Velikého byl založen svatý
synod, nejvyšší duchovní vrchnost ruské církve. Sestává ze 12 carem jmenovaných
členů duchovních i světských. Nejhlavnějším jest vrchní prokurátor. Svatý synod
řídí všechnu církev ruskou a Všechny její kláštery.

'Církev katolická má v říši ruské 12 biskupův, a sice.5 v Rusku samém
a 7 ve starém království polském. Počet katolíků páči se na 15 milionův, a sice
v Polsku, na Litvě, v Bílém a Malém Rusku a přistěhovalci z Rakousko—Uherska
a Německa. Nejvíce vynikají Poláci co do spořádanosti mravův i co do vzdělanosti.
Poláci mají polské kázaní a modlitby, ale při službách Božích jest latina zavedena.
Pro svou lásku k polské vlasti i pro svou katolickou víru jsou však Poláci velmi
utiskováni od Ruska pravoslavného. V Rusku panuje pravoslaví nad všemi ostatními
vyznáními, ostatní vyznání, tedy i katolické, jsou jen milostivě trpěna.

Tak roku 1875 událo se násilné obrácení maloruských unitů (sjednocených)
v guberníích sedlecké, lublinské, mohylevské & minské. Kněží sjednocení vypuzeni
z far a kostelů, které odevzdány pravoslavným. Věřící prostě přepsání k nové
víře. Kdo zůstali věrni víře staré, pronásledováni, týráni, na Sibiř deportováni.
Scházeli se tajně v lesích v noci na katolické bohoslužby. Kněží katoličtí s ne
bezpečím býti vyvezeni na Sibiř jim přisluhovali slovem Božím a svátostmi.
Většina jich během celé té doby utrpení vytrvalá při katolictví. Cítáni každý rok

" svatým synodem pravoslavným jako »úporníc (vzdor0vití). Zůstávalo jich až do

.;m.,__7.„_.„__.
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posledních let na sto tisíc.
Ostatní katolíci mezi tou dobou, mimo Polsko, v Rusku byli jen trpěným

vyznáním, ne sice pronásledováni, ale v mnohém obmezováni.
Na Poláky pohlíženo i v náboženském ohledu nedůvěřivě, nebot“ za každým

hnutím jejich viděny pikle politické a katolictví Poláků bylo v očích všech Rusů
hlavní překážkou, proč Poláci s Rusy splynouti nemohou a proč jich nenávidí.
Kněží jako služebníci katolické církve byli proto vždy dvojnásob podezřelí.

Hlavní správa katolické církve, metropolita mohylevský, přeložena do
Petrohradu, tam byla úřadům blíže. Úroveň vzděláni kněžského snížena. Do
bohosloví přijímati se musilo už po odbytí nižšího gymnasia; biskupské semináře
špatně vypraveny vědecky, jen aby nevynikaly nad pravoslavné. Studium kněží
katolických v cizině kladeny veliké překážky, a jen zřídka dovolováno.

Konečně úkazem o svobodě náboženské 30. dubna 1905 všecky křesťanské
církve učiněny stejně svobodnými. Dovolen i přestup od pravoslaví ku katolictví,
což dříve se nedovolovalo. Všichni, kdož násilím při pravoslaví byli držánia
najednou začali odpadávati. A tak během čtyr let přestoupilo na 300 tisíc duší
nazpět ku katolictví, jmenovitě v oněch dříve unitských díecesích. 'l'ohoto odpadání
se pravoslavná církev polekala a tak brojeno proti úkazu o svobodě vyznání.
Říšská rada, již úkaz dán ve formě zákona k projednání, dosud ho nevyřídilá,
ale jednala 0 něm a čím dál více svobody ty súžuje a ruší, takže se zdá, že
z nich na konec nezbude ničeho.

Úřady zavádějí znova podobné poměry, jaké byly před úkazem 30. dubna
1905. Stíhají a pronásledují katolické kněze za každý projev proti pravoslaví,

š—zakaždý stín podezření z propagandy. Zvláště často se to děje na Litvě a Malé
Rusi, oné sporné půdě mezi Rusy a Poláky. Na Rusi chopili se dychtivě po
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blouzcní několika kněží a hrstky katolíků polských a založili mezi Poláky sektu
Mariavitů, podobnou starokatolíkům u nás, a všude ji podporují, a běda katolíkoví,
který by této sektě se posmíval nebo proti ní vystupoval.

Poměrně klidnějí se dívají Rusi na katolíky německé, francouzské a jiné,
jímž i více dovolují. Protivenství víry katolické zaviněno v Polsku, na Litvě a Malé
Rusi z velkého _dílu politickým sporem mezi Rusy a Poláky. Církev odnáší si tu,
co politika od staletí zavinila.

A proto modleme se vroucně, aby katolíci na Rusi víc měli svobody
u vyznávání svaté víry, aby nebyli pronásledování a podezříváni. Modleme se,
aby unie (sjednocení) církve ruské s církvi římskou se brzo stala, aby lid ruský,
který beze své viny byl stržen do rozkolu, zase se vrátiti mohl k pravé matce
své, církví katolické.

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, aní 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. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
svobodu církve Tvé na Rusi, a na všechny úmysly, jež doporučenyjsou
na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
slovanský! 0 sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

Heslo apoštolské: Modliti se za pokoj a sjednocení církvi.

Úmysl v listopadu: Smíšená manželství.

Tiskem s nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Úmysly apošgátu modlitby.
V říjnu modleme se za svobodu církve katol. na Rusi

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

( Dne Na. slavnost-. Úmýsiy: \)

"S. (Sv.Remlgl; bisku-(5'š3)— PobO/nOstrůžencová.Podpora nešťastných.
|| Časté přijímání svátostí. Horlivost v dobiém. Obnova křest. společnosti.

N. Neděle XX. po sv. Duchu Sv, růžence Panny Marie. — Družiny Marianske.
Missie v Indii. Katolíci ve Svaté zemi. Dobrodínci nešťastných. Umírající.

P. Sv. Diviše, b. m. (273) — Katoličtí učenci. Náležité svěcení nedělí a-svátků.
, Svoboda církve katolické. Ochrana katolíků ve Svaté zemi. Duše v očistci.
. Sv. Františka Seraf. (1226) — Císař a král náš ajeho rod. Katolické

školy. Duchovní cvičení vojínův. Ústav pro obrácení židů na víru katol.
St. Sv. Placida a spolumučř ..sv Bened.(541) — Řád benediktinskýve vlasti

naší. Věrné plněnípovinností stavu. j'P. Pl. Mathon. Požehnání kat. podniku.
C. Sv. Brunona, bisk. (1102).— Naši velepastýřové.Pronásledovaní katolíci.

Duchovní cvičení dělnictva. Bohoslovné ústavy. Církev katol. na východě.
7. P. Sv. Justiny, p. m. (HI. stol.). — Pomoc Boží v nesnázích. Missie mezi

S

C'.

pohany. Jednota křesťanských žen a dívek. Přemáhání zlého. 'i' kněží.
Sv. Brigity, vdovy (1373) —- Dobročinné ústavy církve. Duše vlažné.

Nádražní missie. Katoličtí učitelé. Pokoj v rodinách. Křesťanské matky.

9. N. NeděleXXI. po sv. Ducha. Bl. Gunthera, poust. (1045), — Odřeknutí se
světa. Panovníci a státníci. Dar kajícnosti. Pokoření nepřátel Božích.

10. P. Sv. Františka Borg., řeh.(1572) —Pohrdání marnostmi. lovaryšstvo
' Ježíšovo. Úcta nejsv. Svátosti oltářní. Lidové missie. Nemocní. "' bratr.

11. U. Sv. Germana, bisk. m. (407) — láska k utrpení. Spolky křesťanského
dělnictva. Dobrodínci sv. I'lostýna. Přemáhání zlého příkladu. Dar pokory.

12. St. Sv. Max_imihana, bisk.m. (283).—Dír síly křesťanské.Zbožnévychování
dítek. Za úctu ku kněžím. Denní sv. přijímání. Návštěva služeb Božích.

13. Č. Sv. Eduarda, krále (1066) — Katolíciv zemíchprotestantských.Obrácení
Anglie na víru katolickou. Podpora strážců svatých míst v Palestině.

14. P. Sv. Kalixta, pap. m. (222) — Svatý Otec Pius X. Sjednocení Slovanů.
Dobrý katolický tisk. Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda. Katolíci na Rusi.

15. S. Sv. Terezie, p. řeh. (1585).- -—Řád karmelitů. Bratrstvo sv. škapulíře.
Úcta sv. Josefa. Dar sebezapření a pokorv. Zachování postu. ; sestra.

16. N. Neděle XXII. po sv. Duchu. Posvěcení chrámů Páně. — Úcta k domu Božímu.
Častá návštěva chrámu Páně. Dobrodínci domu Božího. Dar zbožnosti.

17. P. Sv. Hedviky, vévod.(1243)Bl. Markéty Alacoque (1690) — Ucta
nejsv. Srdce Páně. Svornost v činnosti katolíků. Svornost v rodinách.

18. . Sv. Lukáše, evang. P. — Porozumění sv. evangeliím. Strauění se světa.
Šíření katolických novin a knih. Přemáhání hněvu. 1—Msgr. Stastny.

19. St. Sv. Petra z Alkant., řeh. (1562) — Odvrácení mnohých pohoršení.
Láska k chudině. Dobrodínci nešťastných. Horliví kazatelé. Dům řeholní.

c:

20. “. Sv. Jana z Kentu, vyzn. (1172) — Ostražitost nad smysly. Přemáhání
podvratných zásad. Katolíci v Anglii. Statečné vyznání víry. '( matka.

21. P. Sv. Uršuly a soudr. (238) — Ženské kláštery a jich ústavy. Probuzení
vlažných katolíků. Přemáhání marnivosti. Tichost a mírnost v povolání. *

22. S. Sv. Korduly, p. m. (238) — Zbožné vychování dívek. Úcta k posvátným*
obřadům. Přemáháuí nestřídmosti. Dar čistoty srdce. Ochrana nevinnosti.

23. N. NeděleXXIII. po sv. Ducha Sv. Jana Kapistr., řeh.(14.56) — Horlivost
ve slyšení slova Božího. Boj proti nevěře. Vyléčeuí choroby duševní.

L odpustky Illll dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
J
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24. P. SV.Rafaela,archand. Sv. Gilberta, op. ř.prem.(1152).-—Úctasv.anděla
, ' strážce. Katoličtí učitelé. Přemáhání smyslnosti. Trpělivost v nemoci.

25. U. Sv. Krišpina &soudr. (Ill. stol.). — Statečné vyznání víry. Katol. vysoké
školy. Sdružení katolické mládeže. Odvrácení pokušení. Příbuzní. T syn,

26. St. Sv. Evarista, pap. m. (112). — Úcta ostatků svatých. Křesťanskématky.
Církev katolická ve Španělsku. Dar víry jisté rodině. Bázeň Boží ve škole.

Sv. Frumencia bisk. (IV.stol.,) — Důvěra v Boha. Spása křest.mládeže.
Podpora sv. Otce Pia X. Katolíci v Japonsku. Pobloudíly manžel. Sirotci.

[\9 .“ C<

28 P. Sv. Simof-a & Judy, apošt. P. (I. stol.). — I—Iorlivékněžstvo. Apoštolát
laikův. Apoštolát modlitby. ]iorliví zpovědnici. Za dary Ducha svatého.

29. S. Sv. Narcisse, bisk. jerus. (213) — Vysvobození svaty'ch míst z moci ne
věřících Stědřejší podpora strážců Božího hrobu. Vůdcové duší. Studující.

. NeděleXXIV.po sv.Ducha.SV. Alfonse Rodrig. T. J. (1617) —Vítězství
katol. zájmů. Trpělivóst v soužení. Zajednotu a svornost. rspolubratří.

31. P. Sv. Wolfganga, bisk. (994) — Svornost v národě našem. Dar zbožnosti
naší mládeži. Missie mezi pohany. Zemřelí údové katolických bratrstev.

z30.

Udpustký Illll dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. J

Škoda, že Rusko není katolické, že se neblahé paměti odtrhlo od pravě
církve Kristovy! Přece i na této půdě pracoval sv. Methoděj; zasel símě učení Ježíše
Krista. Bohužel, že vlivem sousedních pohanův a vlivem panovníků církev katolická
vždy byla na Rusi utiskována, zejména tehdy, když povstal rozkol mezi církví
západní a východní. Tenkrát Rusie se přidala k vychodni církvi. Byla doba někdy
katolíkům příznivější, ale nikdy netrvala dlouho. Ano všichni vystěhovalci přišedší
na Rus museli se státi pravoslavnými, jinak by nebyli obstáli. Byla doba, kdy mohli
přívrženci jiny'ch vyznání přestoupiti k víře katolické, avšak z pravoslaví nesměl
nikdo přestoupiti, a učinil-li tak, byl ze země vypovězen. Nyní opět vláda iuská
přiostřila zákon proti katolíkům, a proto se modleme, aby církev katolická a věrně
její dítky na Rusi větší požívaly svobody ve vyznávání víry své. aby tato rozsáhlá
země vrátila se opět do pravé církve Kristovy.

Obětování denního úmyslu.

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

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
svobodu církve Tvé na Rusi, a na všechny úmysly,jež doporučenyjsou na
tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko—
slovansky'! Ú sladké Srdce mého Ježíše, učíň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme 11se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876)

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

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

Heslo apoitolskě: Modliti se za. pokoj a sjednocení církví.

Úmysl & listopadu: Smíšená manželství.

Tiskem n-uákladem benediktinské knihtinkárny v Brně.
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Čiň na světě, jako hys jej nikdy neměl opustiti a o duši svou se starej tak, jakoby každá hodina

Marin Kufilddkmnf.:

měla ln"ti tvojí poslední.
\_,/\._/\_/\_,_fx_/\ /\„'\vvv'wv vv

Nejmilejší Jež'š Zdrávas!

Vždy Tvoji, Pane, konal. vůli Zdrá'as, Zdrávas, Panno čistá,
je touhy mojí pravý cíl
leč přijdou-li myšlenky ln-lsnó,

! volám s hlasem anděla,
která Tobě v Nazaretč

'I. jeho relů žavzněla!

vlv

Ty dodej nových opel. sil!

'easmk rá to 3Jak

se dere sten a holný vzdor—h;

retů chvějných

(» Kriste, Pane nejmilejší,

chraň duši moji .hí'íchů všech!

Svým požehnáním prácí mojí

Matko BOŽÍ,

volá k '.l\)l)('+, chvějný roll,
dílka.

ždrflvas \'Oll celý svi-l.!

Zdrávas, Zdrávas,

sun-('e ženy. muže.

Zdrávas, nebe.—“.hvězda.

provážej, (loln'ý

se vžnese k nehes výšinám! l

K risl e,

ať jc-„denkrale duše šťastně l

j Zdrávas
sam, třikrát. denně zvonek zní,

duše lidská klidu najde,
srdce sladkém snění sní!

modlitba.

Klaním se Ti, Hospodino,
volám k Tobě každý den,
aby z duše unavené
prchl krutých bolů sen!

Slyš mne, Bože, nad hvězdami,
neodvracuj svojí tvář,
dej,. ať srdce rozervanó

užří lásky Tvojí zář!

Dej, ať. v srdci pokoj sídlí,
tak se denně modlívám,

když za noci k hvězdné výš-i

kalné zraky upírám!

' 21
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Vlast pozemská a nebeská.
(K slavnosti Všech svatých.)

„*svatá krásné vzory na oči,
g vzory života v pravdě kře
\ sťanského, zásluh plného,

—'————obětavého akajícího, avzorý
tyto jsou svatí a světice Boží, jichž svátek
dnes slavíme. /1ht kdysi jako my na téže
zemi, mnozí byli s námi spřízněni týmž
jazykem, touž rodnou zemí, ba i četné
rodiny naše mají „mezi svatými dosti zá
stupcův a členů; sdíleli s námi tytéž
starosti, konali tytéž práce, strádali a
trpěli mnohdy daleko více nežli my; při
tom všem však dovedli moudře spojiti
péči o pozemský život s péčí o život
věčný. Jsouce pilní, pracovití jako Marta
v evangeliu, nezapomínali dle příkladu
Mariina na »jedno potřebnéa, a tak
šťastně s pomocí Boží i vlastní pílí přešli
z vlasti pozemské do vlasti nebeské. Milá
jim byla vlast pozemská, milejši vlast
nebeská, a proto i v lásce k těmto vlastem
našim. jsou nám vzorem & zářným při
kladem. Uvažujme tedy dnes poněkud
o lásce k vlasti pozemské a k vlasti
nebeskédle příkladu našich svatých bratři
a sester, abychom i my jednou přišli
z této pozemské vlasti šťastně do vlasti
nebeské a připojení byli k duchům
blaženým.

Zemi, v kterou nás prozřetelnost
božská postavila, abychom v ní trávili
dny života, zemi, v níž nás matka na
svět zrodila, zemi, v níž prožili jsme
šťastné doby mládí a starostiplnou dobu
dospělosti,
kde první modlitby jsme k Bohu vysílali,

nejprudším paprskům žhavého slunce a
dny bídného života tráví na písčitých
pustinách — zeptáš—li se jich, proč svůj
domov neopustí a lepší bydlo si nevy—
hledají, věz, že každý s jakýmsi vzne—
šeným, milým a oddaným citem ti odpoví:
»To jest má vlast.“ Ano láska k vlasti
je to, která nedopouští mu odloučiti se
od oněch krajin, ať jsou jakékoli. Tuto
přirozenou lásku k vlasti nemůže nikdo
ze srdcí lidstva vykořeniti; bez citu by
byl a sobcem největším ten, kdo by za
pomněl na vlast svou. Proto vyhasne-li
v některém národě láska k rodné půdě,
k vlasti, národ takový zajisté hluboce
klesá. Národové, kteří, jak dějiny nás
učí, zaměnili svou vlast za cizinu, bud'
úpěli v nejtěžší porobě nebo zápasili
s bídou. Jedině nesnesitelná ukrutnost
anebo otroctví mohly je k tomu pohnouli.

Všichni národové jeví něžný cit ke
své vlasti. Hospodin Bůh, jenž stvořil
svět a národy, jasně ukázal, že je svatou
jeho vůli, aby národové svou vlast, svůj
domov milovali a za tou příčinou vložil
v srdce jejich tak mocný'cit lásky k vlasti.
Vidíme to na vyvoleném národě israel—
skémj jenž slynul velikou láskou k vlasti
od Boha mu vykázané. V zajetí babylon
ském lkali a naříkali Israélite, že nemohou
zříti svaté město Jerusalem a toužili
nejvíce navrátiti se zase do staré vlasti
své. Israelite posypali hlavu popelem,
roztrhli roucha svá, v kající oděv se

í oblékali a tak dávali na jevo touhu po
kde nám i vlasy zešedivěly,

kde mnohé štěstí nás' potkalo, ale také
mnohé soužení na nás dolehlo, zemi,
kde předkové naši odpočívají, zemi, v níž
žije národ, jehož členy jsme, jehož řeč"
mluvíme, na jehož osudech podíl bereme,
lu zemi nazýváme vlastí svou. A jakou
moc má slovo vlast na citlivého člověka!
Zeptá-li se seveřana, jehož pole věčný
sníh pokrývá, jenž po několik .měsícův
ani hřejícího slunce nevidí, jehož ebydlím
jest bídná jeskyně nebo hliněná bouda
a jehož celé bohatství v několika kusech '
dobytka záleží, anebo zeptáš-li se oby
vatele horkých krajin, jenž vydán jest

* odňal.
vlasti, kterou jim Bůh pro hříchy jejich

A ač trvala poroba tato sedm—
desáte let, nezapomněl utiskovaný národ

2 na svou a otců svých vlast. Mnohá slza
pro ni prolita a bědování nebylo konce.
Vizme příklad nářku po vlasti tcsknícího
a toužícího národa v žalmu 136: »l'ři
řekách babylonských jsme sedali a pla
kávali, když .jsme se rozpomínali na
Sion. Na vrbí uprostřed jeho zavěšovalí
jsme nástroje hudby své. Neboť tam do
tazovali se nás ti, kteří zjímané odvedli
nás,- na slova písní, a ti, již zavedli nás,
říkali: ,Píseň zpívejte nám z písní sion—
skýchf Kterak zpívati máme píseň Ho
spodinu v zemi cizí? Jestliže zapomenu
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na tebe, Jerusaleme, budiž v zapomenutí
dána prav1ee má. Přibliž jazyk můj
k dásuim mým, nebudu-lí pamatovati _
na tebe: nepoložím-li Jerusalem na po
čátku veselí svého.“

Nač třeba hledati větších důkazův
() lásce k Vlasti? Ani mnohel'etá poroba
ani moc, pod kterou Israelité sténali, ,
ani strach před ukrutnými nepřáteli ne
mohl je přinutiti k písním, jimiž mysleli, :
že by ukázali nevážnost k vlasti, a takovou
nepravosti nechtěli poskvrniti duší svých.
() jak mocná to byla láska k vlastí,
která za nedovolené považovala veselými
písněmi oslavovati & velebiti Hospodina
v cizí zemi, jak silný žár lásky k pravé
vlastí plápolal v srdci porobou stísněného
národa, jemuž radosti nad všecky ostatní
větší bylo město Jerusalem a otčina jeho!

Ze jest láska k vlasti člověku vro
zena, poznáváme i my, jestliže nějaká
nutnost nás z vlasti vzdálila a v cizinu
uvedla. Navracíme—li se do otčiny, ne—

"můžeme se dočkati, až uvidime zase hory
í planiny milé domoviny, a když ji uví—
díme, jest nám, jako bychom omládli,
srdce nám mímovolně prudčeji tluče,
krev mocněji v žilách proudí, v oku za
leskne se slza radostí, slova váznou,
jen ústa šepotají: »Ílčjhle,milá vlast máta
A čím delší byla doba, kterou ztrávili
jsme vzdáleni od vlastí, tím větší radost
při návratu do ní. Proto jaký by to byl
necita, který by lásku k rodné vlasti

“vypudil ze srdce svého! Byl by jakýmsi
vrahem, neboť by ničil v sobě onen ve
liký popud k velkým a slavným činům,
který (lala a dává láska k vlastí.

I naši svatí milevali vlast svou, pro
ni a pro národ žili, pracovali a učinili
ji ctnostmi svými slavnou. Vzpomeňme
jen na naše svaté patrony sv. Václava,
Vojtěcha, Prokopa, bl. Anežku, sv.Jana
Nep., blah. Sarkandra a jiné, jak oslavili
vlast naši pozemskou svým svatým ži—
votem, svými hrdinskými skutky, svými
ctnostmi a známou jí učinili po celém
světě. Za úkol vznešený považovali národ
svůj ušlechtiti, přispívatí k povznesení
vlasti a k tomu všemu vedla je vrozená
a křesťanstvím zušlechtěná láska k vlasti.
Vždyť Kristus Pán sám jim byl vzorem
v lásce k vlasti, v níž žil, trpěl i umřel
a kterou s národem svým tolik miloval,
že ji ani neopustil. Láska k vlasti je tedy

__..

naší [JOVlIll'lOStÍjak dle přirozeného zá—
kona lak dle učení Kristova.

Ale vlast pozemská jest jen naším
obydlím na krátký čas. Clověk opouští
jí, ač přece žije dále, neboť má v sobě
něco ušlechtilejšího a vznešenějšího nad
ostatní tvory, a to jest nesmrtelná duše.
Duše opouští při smrti příbytek těla
svého a chvátá na místo svého určení,
jakého se jí dle zásluh jejich dostává.
A jaké je to určení? Nesmrtelné duši
jest od věčného Otce od počátku jejího
připraveno již před věky nebe _za pří
bytek, za otčinu, za vlast. A v té věčné
otčíně, v tom království věčného Boha,
Otce našeho, má žíti duše naše ustavičně
a má míti rozkoš ze stálého patřeni na
tvář Boží. Tak jest vůle Boží. Proto jest
inaší povinností toužiti a dychtiti po
vlasti této nebeské a proto ji i milovati.
Milujeme—li vlast vezdejší, ještě více a
vřelejí máme milovati vlast nebeskou,
nebot zde jsme pouze poutníky, tam však
chceme se ubytovatí na věky. Proto dobře
praví kdosí: »Cin na světě, jako bys jej
nikdy neměl opustiti, a o duší svou starej
se tak, jakoby každá hodina měla býti
tvojí poslední.“ Pojimání království nebe—
ského, které připravil nám z lásky Stvořitel
a z lásky zase otevřel nám Spasitel, ne—
bude trvati na čas, nýbrž na věky. Víme
to z úst Spasitelových, který pravil:
»Jdu k Otci mému a Otci vašemu, Bohu
mému a Bohu vašemu. V domě Otce
mého jsou mnozí příbytkové, Jdu, abych
vám připravil místo.<< (Jan 14, 2.) Dům
Otcův jest však dědictvím synův a dcer.
Láska naše k vlasti nebeské nenese se
za tím, abychom jí oslavili a okrášlili,
neboť ten, jenž ji stvořil, jí také vy
zdobil a radostmi, o nichž ponětí ne
máme, obohatil. Láska naše k vlastí
nebeské nésti se má k tomu, abychom
si ji zasloužili & hodni byli požívali
jejího blaha. A proto je třeba, bychom
pilní byli toho života, jenž jedině k vlasti
nebeské vede, a to je život podle vůle
Boží, život v pravdě křesťanský. Aby
nás Bůh k touze po vlasti nebeské
nadchl, dává nám skrze svatého apoštola
Jana popisovati její blaženost. »A setře
Bůh všelikou slzu z očí jejich, a nebude
již ani kvílení ani křiku ani bolesti,
nebot“ věci první pominuly.<< (Zjevení
sv.Jana 21,43 A sv. Pavel praví o vlastí



nebeské: »Ani oko nevidělo ani ucho
neslyšelo ani do srdce lidského nevstou
pilo, co Bůh připravil těm, kteří ho mi- f
IUJÍA A po takové kráse, po takové
blaženosti neustálé, věčné neměli bychom
bažiti? Vždyť sama přirozenost naše učí
nás hledati pomoc mimo zemi, nahoře,

Jen ten, kdo vší moci se přičiňuje svatě
nebo kajícně živu byti na zemi, jen ten
dojde blaženosti věčné, neboť nebe jest

' údělem jen za práci a přičinění šlechetné.

v nebi. Stihne-li nás žalos't, tíseň, bída, í
hoře, tu upíráme zraky své k nebi, spí- ř
náme ruce a vysíláme modlitby k Otci
nebeskému, od něhož doufáme útěchu,
posilu a pomoc.

A toho všeho se má nám dostati
v nebeské vlasti. A pomníme-li ještě, ,

Pozorujme životy svatých, co vše
nepodstoupili, co vše novytrpěli, co vše
nedokázali svatí a světice Boží, aby došli
do vlasti nebeské. Láska k ní a touha
po ní oživovala je, sílila je, těšila je
v protivenstvích tohoto světa a naděje
na vlast nebeskou byla vzpruhou všech

_jejich bohulibych skutků. Bohužel často

že tuto vlast časnou zaměniti máme za Í
věčnou, že v ní očekává nás nebesky '
(.)tec, Spasitel náš, blah. Marie Panna,
Matička naše, &všichni naši svatí bratři
a sestry, tu zajisté i láska k vlasti té ;

' lostí věčných, po nich prahlí a toužili,v nás probuditi se musí. Avšak víme
také, že člověk v ničem hned dokonlym
není, že třeba mu ve všem cviku. I v pravé
lásce k vlasti nebeské třeba se nám cvičiti.
Jako Israelité vzdychali po vlasti po
zemské, vzdychejme a tužme po vlasti
nebeské.. Volejme často s apoštolem
Pavlem: »Toužím, abych rozdělen byl &
spojen s Kristem: (ve vlasti nebeské).
llodička Boží toužila po nebi, když odešel
od ní Syn její a vstoupil na nebesa, tam
byla všecka její mysl, tamspěla její
čistá duše. A sv. Pavel porovnávaje nebe
se zemí, považoval .vše pozemské za
bláto. Ovšem všichni se přičiňovali, aby
také do vlasti nebeské přijati býti mohli.
Písmo svaté praví: »Království nebeské
trpí násilí; jen ti, kteří násilí užívají,
uchvacují je.<< Smysl slov těchto jest:

_\?

Tvým

Tvým jménem, královno svatá
honosí se celý svět,

' přichází lidé i z dáli
pozdravy své Tobě pět.

zapomínáme na vlast nebeskou. Pozem—
skost se nám zdá vším, věčnost. ničím.

Mnozí žijí, jakoby, zde na věky býti
měli a jakoby nebylo smrti. Mnozí pro
radosti tohoto světa ztrácejí radosti věčné
a ušlechtilé. Tak nečinili svatí. Jim byly
radosti pozemské jakýmsi okoušením mi

neboť srdce lidské zde nikdy ukojeno
není, až nalezne Boha a' jeho radost
v nebi; tam dojde teprve svého cíle.
Proto zamilujme si i vlast naši nebeskou
pro její krásu, pro její blaženost, pro
její věčnost, &toužiti budeme po ní vždy
víc a více a žízniti po ní jako jelen po
prameni vody čisté. Láska a touha tato
nás také síliti budou ve všem dobrém,
varovati od zlého, nabádati k životu
bohulibému a ctnostem křesťanským,
abychom také i my jako naši svatí a
světice Boží jednou přešli z vlasti po
zemské do oné vlasti nebeské & tam
slasti požívali, s níž se žádná sebe větší
slast pozemská porovnati nedá; nebot“
trvatí bude bez konce.

Bolt. Handl.

VW

jménem.

! Tvým jménem, královno svatá
přímluvy si žádáme,
které Tobě k Pánu Bohu
před oltářem Skládáme.

Tvým jménem, královno svatá
dobýváme vítězství,
by až jednou dokonáme
přišli v nebes království. A. M. Kadldáková.

VVV



Ignát, Zhdnél:

mohli-li ti a oni, proč ne ty, Hugustine?

životě svatého Augustina
se dočítáme, že často po
zoroval ctnosti a doko
nalostí svých spolubližních
apakzpytovalsvésvědomí,
zda též podobně koná. Když

pak uznal, že mnoho mu chybí, aby se
rovnati mohl jiným dokonalým duším,
tu volával sám k sobě a povzbuzoval
se k dobrému následujícími slovy: Mohli-li
ti a oni, _proč ne ty, Augustine?

Podobně měli bychom i my jednatí.
Nedivejme se jednostranně na své bližní,

* nevšímejme si jen jejich poklesků, ale
buďme spravedlivi, uznejme na nich dobré
za dobré, ctnost za ctnost, dokonalost
za dokonalost. Nehledejme všelikých
planých výmluv a řiďme se dobrým
příkladem, jejž máme "příležitost po
zorovati. Dnes chceme se poohlédnouti
po některých frázích, jimiž se někteří
omlouvají nechtějíce setrvati a pokračovatí
v dobrém.

1. Mladost nezná kázně.

Jsou lidé tolik pošetilí, že přehlížejí
přestupky, nectnosti, hříchy mladých lidí,
což odůvodňují slovy: Mládež se musí
vybouříti, mladost nezná kázně, at' užije
dokud je mladý. O té pošetilosti lidské!
__ Ríkáš: Jsem v mladém věku, kdo
pak by tu již pomýšlel na pokání a na
smrt! Chceš vážně tvrditi, že nikdo mladý
ještě neumřel? Zapomínáš na smrt dcery
Jairovy, která ve květu mládí svého,
očekávajíc růžovou budoucnost tento svět
opustila? Neznáš biblického příběhu
o městečku Naim, že se k němu přiblížil
jednou Ježíš Kristus právě když nesli

' ven z města mrtvého mládence? Připomeň
s'i nešťastnou smrt neviňátek z Betléma
a okolí, které nečítajíce ani dvou let
ukrutně byly usmrceny od pochopů
l—lerodesových. A čteš-li a znáš-li životy
svatých, kolik tu seznáš jmen svatých
mládenečků a svatých panen, kteří ne
rozkvetše, život položili za svého Ježíše.

Proto ujímali se mnozí světci a světice
Boží vřele mládeže a starali se jak mohli,
by prospívala kráčejíc na cestách Páně.

Rozjímání k svátku Všech svatých.

Svatý Filip z Neri byl přítomen i při
hrách mládeže a čím byly dítky veselejší,
tím mu to bylo milejší. Když mu někdy
jeho známí vytýkali, proč dovoluje, aby
mládež, o niž se jako otec staral, tolik
hlomozila, tu usmívaje se, říkával: Al:
se veselí, jen když nehřeší! Kdož by
neznal našeho svatého krajana, Moravana
Klementa I—lofbauera, který každodenně
večer shromažďoval ve Vídni okolo sebe
mládež, hlavně studující z vysokých škol
a poučoval je. .

Kdo má mládež, má budoucnost ve
svých rukou, proto i nyní ujímá se ji
tolik řádů mužských i ženských a starají
se o její řádnou výchovu, by když vy
rostou a odejdou zeškol, nestáli uprostřed
světa opuštění, jako mladý strom, který
nemá žádné podpěry a jest zmítán"větrem
na všechny strany.

Kdo z mladých má zajištěno, že může
čítati na dlouhý život? Či dal snad Bůh
někomu písemné ujištění, že nezemře ve
svém mládí a dočká se let Abrahamových? '
Písmo svaté Nového zákona praví něco
docela jiného, čtemeť v něm: »Příjdu
na tě jako zloděj (to jest nenadále,
s trestem) a nezvíš, ve kterou hodinu
na tě přijdu.<< (Zjevení sv. Jana 3, S.)
Nikde nerozkázal Bůh, že by mu snad
lidé měli sloužiti jen ve věku dospělejším,
že by mládež z toho byla vyňata.
Nic neoprávňuje nikoho, aby odkládal
s pokáním a byl ochoten Bohu věnovati
jenom ona léta, o nichž říkáme: Ze se
nám nelíbí, neboť přináší stáří samo
sebou různé nedostatky a nepříjemnosti.
Ano, Pánu Bohu líbí se obět, přinesená
v mladém věku, neboť již ve Starém
zákoně měl Bůh obzvláštní zalíbení
v prvoobětech. Bůh žádá tedy na každém
z nás, by mu sloužil věrně již od mladých
let, sotva že přišel do rozumu a rozeznává
dobré od zlého.

Zajdi si na svaté pole, na hřbitov,
a poohlédni se po náhrobcích! Zda tu
přečasto nečteš: Ten, onen, ta, ona
umřeli ve věku 10, 15, 20 let? Považ
jen, zda jsou všichni na světě, kteří
s tebou začali chodíti do školy a s nimiž
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jsi, jsa mlád, uzavřel přátelství? Žijí,
kteří s tebou byli z vaší osady u prvního
svatého přijímání, u svatého biřmování?
(_)zajisté mnozí z nich se již odebrali
na věčnost

Je tedy velkou pošetilostí říkati:
Mladost nezná kázně, v mládí není potřebí
ctnostné žíti. Koně pobízí jezdec k rych
lejšímu běhu, když ho bodne ostruhou,
čím více ho bodá, tím více utíká kůň;
často je u mladých lidí hřích takovou
ostruhou, která pobízí Boha, by přivolal
snad ještě mnoho let oddálenou smrt.
Mládí nemá žádné vy'sady k hříchu; střez
se při myšlence, že bys mohl zneužítí
svych mladych let k pokleskům.

Mládež byvá náchylna k mar-nivosti,
ráda a mnohdy úplně
bez potřeby vzhlíží
se v zrcadle. Kéž by se
rovněž ráda zadívala
do zrcadla svatých &
světic Božích a vůbec
na lidi ctnostné, bohu
milé & řídila se jejich
příkladem. Svaty Alois
je patronem mládeže a
vynikal všemictnostmi,
jež potřebny jsou ku
svatému životu, kéž
l'iovšichni,nejenmladí,
ale i dospělí násle
(tujeme.

2. Až bude čas, polepším se.
Až uznám za dobré, odřeknu se zlého.

Neodpírám, že bych měl žíti v ctnosti
&dokonalosti, ale nechte mne, vždyt já
se najisto obrátím k Bohu, polepším se,
vyzpovídám se, smířím se s mým Pánem
Bohem, ale až bude k tomu čas! Vše
má svůj čas, práce, radost, veselí, žalost
pláč, rovněž i pokání! Bohužel jsou mezi
námi lidé, kteří ve svém nerozumu mluví
takto a podobně.

Každý den, který nám Bůh uštědřuje
vesvémmilosrdenství, je darBoží. Každého
dne máme tedy sveho Boha milovati, jemu
děkovatí za život, zdraví, přístřeší; do
kazujme mu svou vděčnost tím, že mu
chceme věrně, poctivě, neúnavně sloužiti.
Idnes je Ježíš naším milým Spasitelem,
který za nás na kříži umřel přehořkou
smrtí a chce ve Svátosti oltářní byti
pokrmem í posilou naší duše. Vždy, tedy
idnes máš mu sloužiti, jako svému Pánu,

Sv. Hugustin. \

máš ho poslouchati, zachovávati všechna
jeho přikázání. A pak nikdo nezapomeň,
že jsi se učil katechismu a v něm se
jmenuje mezi šesterem hříchů proti Duchu
svatému: v životě nekajícím úmyslně až
do konce setrvati. Je tedy hřích, kdo by
úmyslně odkládal polepšiti se a'říkal by:
Až dojde pro mne kostlivec s kosou,
dám si zavólati kněze a polepším se.

Před smrtí předchází často delší,
kratší nemoc. Sv. Alfons Liguori praví:
Pokání nemocného bývá také nemocné,
což znamená: Nemocný byva obyčejně
hrozně trápen bolestmi, proto nemůže
se tolik oddati zbožnosti, jako kdyby
byl zdráv. Často opouštějí ho již smyslové,
nedovede se na nic, anebo na něco málo

upamatovati, nemůže
se zevrubně zpovídati,
není sto, aby vzbudil
patřičnou lítost nad
hříchy, čili jinými
slovy: Pokání jeho je
nedokonalé, neúplné,
v pravdě nemocné.
Sv. Vincenc Ferrersky
praví: Větší zázrak
než vzkřísiti mrtvého
byla by dobrá smrt
člověka, který vedl
špatny' život

Ježíš Kristus po
věděl zástupu podo—

benství, řka: Pole člověka jednoho
bohatého přineslo hojnou úrodu: I pře
myšlel sám u sebe, řka: Co učiním, neb
nemám, kde bych shromáždil úrody
své? I řekl: Toto učiním: Zbořím stodoly
své a nadělám větších a tu shromáždím
všecky věci, kteréž mí se urodily i zboží
své; a dím duši své: Duše, máš mnoho
zboží složeného na mnohá léta, odpočívej,
jcz, pij, hoduj. I řekl jemu Bůh: Blázne,
této noci požaduji duše tvé od tebe.
(Luk. 12, 16——20.)Jak nesmyslně mluvil
tento bohatec, řka duši svě: Nyní pij,
hoduj, užívej, odpočívej: A Bůh rozkázal,
že bohatec téhož ještě dne zemřel. Zda
nemůže podobný osud i tebe stihnouti,
vymlouváš-li se, že až bude čas, učiníš
konec nevázanostem a polepšíš se.

Máme u nás přísloví, kteréž zní:
Jaky' život, taková. smrt. Často zhyne
hříšník ve hříchu, a nemá v posledním
okamžiku času anebo příležitosti, aby

,?
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zadost učinil spravedlnosti Boží. l'roto !
umiňme si: »Uslyšímc-li dnes hlas
[l_ospodinův, nezatvrzujme srdcí svých.“
(Zalm 94, 8). Nikdo z nás není jist,
nezavolá-li nás Bůh dnes anebo v nej—
bližší době před svou soudnou stolici.
Jeden svatý učitel užil následujícího
obrazu. Tázal se žáků svých: Co udělá
hospodář se stromem, který neroste, uschl,
tak že není pražádnvé naděje, že by mohl
míti nějaké ovoce. Záci odpověděli: Utne
jej, rozseká a spálí. Tu pokračoval vy
chovatel: A co má učiniti Bůhs hříšníkem,
který stále páchá hříchy, nechce se obrátiti
a polepšiti? I jej nebeský hospodář utne,
a protože se k ničemu nehodí, uvrhne
ho za trest za jeho hříchy do ohně věčného.
Proto dbejte a hleďte, abyste nebyli
neužitečnými, suchými stromy, přinášejte
dobré a chutné ovoce: poslušnost, pilnost,
zbožnost, všeho druhu ctnosti. Bojte se
lšoha, který vás může smrtí ze života
tohoto povolali, milujte a ctěte rodiče
své, milujte se vespolek a každý konejte
dobré. »Jedním toliko krokem dělíme
se, já a smrt.“ (I. Kn. Král. 20, 3).

Kolik lidí zemřelo, když se toho
nejméně nadáli, a neměli žádného času
pomysliti na pokání. Zádné místo není
ucln-áněno před smrtí, lidé zemrou na
cestě, na železnici, u jídla, při tanci,
v divadle, upadnou, kl0pýtnou. Můj
bývalý dobrý farář, u něhož jsem
kaplanoval. navštívil mne jednou ve
čtvrtek v Brně a jak míval zvykem šel
ke kapucínům k svaté zpovědi. Jen se
mimochodem zmínil, že chvilemi připadá
na něho jakási nevolnost. V'neděli na
to měl ve své osadě ranní mši svatou,
před níž kázal o nutnosti pokání a do
poroučel všem, by neoddávali se rozkošem
světa tohoto — bylt' právě poslední
masopust — a myslili vážně na spásu
své duše.. Kázání ukončil slovem Amen,
což znamená v naší řeči: Tak se staň,
tak budiž! Pák sáhl po 'knize, chtěje
čísti ohlášky; protože však poněkud déle
nezačínal, dívají se všichni na kazatelnu
“&pozorují, že je farář jaksi nakloněn
a že nápadně zbledl. Několik mužů ho
sneslo, dali do postele, ale již více ne
přišel k sobě, téhož dne odpoledne skonal.

Četl jsem jednou tuto pohádku:
Cestující šel cestou, která ho vedla do
hlubokého lesa. Sotva že v něm chvíli
kráčel, pozoroval, že upadl asi uprostřed
mezi loupežniky, neboť zdálo se mu, že
se pohybují v okolních houštinách jakesi
podezřelé postavy, které se štítí denního
světla, ba když vzdor tomu srdnatě dále
kráčel, viděl semotam ležeti lidské hnáty,
ba pln hrůzy uzřel též ještě krvácející
mrtvoly. Tu zdálo se mu, jakoby slyšel
blížící se kroky několika osob; třeskot
zbraně i jejich bohaprázdný křik. Co
učinil v tomto hrozném nebezpečí? In
fuga salus, v útěku spása, utíkal co nej
více mohl, aby z hloubi nebezpečného lesa
unikl tam, kde bydlejí lidé. Podobně utí
kej, člověče, zkaždeho nebezpečí, z každé
blízké příležitosti k hříchu. Lesem jsou
hříchy; jako za každým stromem čekala
onoho poutníka smrt, tak také při tobč
čeká za každým hříchem věčný trest
v pekle. Utíkej, () utíkej, jak jen můžeš
z nebezpečí!

Konec.

Bůh nebývá nadarmo posmíván.
»Já smáti se budu k vašemu zahynutí<<
(Přísloví 1., 26). K dobré zpovědi při
náleží dobrá lítost, s lítostí musí býti
spojena láska k Bohu a kterak může
Boha milovali, kdo po celý život, anebo
po delší dobu žil s ním v nepřátelství?
Je možno, aby nenávist najednou se
proměnila. v přízeň, aby z nepřítele stal
se přítel? At'jsi mladý, atstarý, ať muž,
ať žena, nikdo nevymlouvej se svou
mladosti, nikdo neodkládej pokání, ale
ihned uposlechni tohoto hlasu a nečekej,
až zvolá Bůh: Vydej počet z vladařství
svého! Učiňme si svým heslem slova
svatého Pavla, která psal Galatským,
řka: »Tedy pokud čas máme, čiňme
dobře všechněm“ (G, 10). Použijme času,
který nám Bůh ve své neskonale lásce
daruje, pro budoucnost nemáme žádné
jistoty; žádný nemůže s jistotou tvrditi
a určití, jak dlouho bude živ. Proto
povzbuzujeme se k dobrému opakujíce
slova svatého Augustina: Mohli-li Lia oni,

proč ne ty, Augustine.

„mmm—„.....
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Hrobní

do častěji zavítá mezi zemřelé
a chodívá na místo jejich od
počinku, na hřbitov, čítává

_ tam různé nápisy na křížích
— a pomnících, v nichž vylíčiti

' se má poměr živoucích k ze
mřelým. K čemu jsou nápisy
tyto a jaký asi mají užitek?

.Jsou velmi důležité a mohou, pěkné—li
jsou a v duchu křesťanském složené,
mnoho napomáhati k životu nábožen
skému. Neboť napomáhají vvelice:

1. Oživovati víru. (jti jen nápisy
na hrobech, všecky chovají v sobě naději
života budoucího, lepšího a očekávání,
že živí se s mrtvými Opět shlcdají na
věčnosti. Vidíš tu víru v Boha, ve věčnost,
v odplatu a trest po smrti, v nesmrtel
nost duše. A to jsou zajisté základní
články naši svaté víry.

_ 2. Shledáváme v nich důkazy lásky
a vděčnosti, jež třeba pěstovati a
vsrdcích věřícíchoživovati; neboťbudou-li
milovati živí své zesnulé, budou i více
milovati sebe navzájem, &budou—livděčni
a uznalí k nim, budou spíše vděčni &
uznali i k živým.

3. Nápisy takové povzbuzují k ná—
božnému a ctnostnému životu a
k plnění povinností křesťanských,
neboť nápisy ty vesměs hlásají věčnost,
nesmrtelnost duše, odměnu a trest.

4. Ony mírní lásku k světu a
všemu pozemskému, neboť hlásají
patrně pomíjejicnost všeho, co na světě
jest, a že tu není než marnost.

Dávati nápisy na hroby milých ze
snulých je zvykem v křesťanstvu pra
starým. Již první křesťané, kteří se v na—
stalých pronásledováních skrývati musili
v pohřebištích podzemních (katakombách),
dávali nápisy na hroby svatých mučední
kův a svých "milýchzemřelých, jak se na
lézají zejména v katakombách římských.
A jak dojemné víry a nadějeplné bývají
tyto nápisy; tak na př. čteme: »Adeodata,
ctihodná a zasloužilá panna, leží zde
v pokoji na rozkaz Kristův.“ Anebo:
»Zde odpočívá Damelis ——tak to chtěl
Bůhia Anebo: »Sabino, žij v Kristula
A zase: »Zde _v pokoji Kristově leží
Januarius.<< A jinde: »Tobě jsou otevřena

napisy.
Odpočinte v pokoji!

nebesa, žij v pokojík »Alexander není
mrtev, nýbrž žije nad hvězdami a jeho
tělo jest v tomto hrobě.<<Konec jednoho
nápisu zní : »Konečně září v nebesích.<<
Jinde: »Sulie, oroduj za nás, abychom
spasení bylila Jaké to Věrou a důvěrou
dýšící nápisy křesťanské! Jak liší se od
nápisů hrobních u pohanů nemajících
naděje v život věčný!

Ukázka nápisů pohanských nám to
poví. Na jistém pohanském hrobě stoji
psáno: »Toto jest moje věčné bydlo, tu
ležím a věčně zde ležeti budu.“ Nemají
potuchy o zmrtvých vstání. A jinde zase:
»Kamvjdu ve smrti, nevim; nerad umi—
rám. Žijte blaze, pozůstalílc Neměl na—
děje v život věčný. A. jiný praví: »Zil
jsem, jak jsem chtěl; proč umříti musím,
nevím.<< Zřejmá nevěra v Boha!

Jestliže tedy imy píšeme na hroby
svých milých nápisy, _napodobíme jen
vtom naše staré bratry ve víře, prvotní
křesťany. Ovšem třeba hledéti, aby ná—
pisy ty byly pěkné, správné a aby cho
valy v sobě nějakou myšlenku, zvláště
aby jevily víru, oživovaly naději a výlevem
byly čisté a upřímné lásky křesťanské.
Podáváme proto tuto některé nápisy ná
hrobní, které jsme sebrali nebo četli a
opravili; mohou i jinde použity býti
s prospěchem. Stůjtež však také zároveň
za vzpomínku všech věrných dušiček
k výročnímu jejich dni.

Anděl kyne, život hyne,
libě spi, kdo v Pánu umírá;
víra, skutek zjistí nebe,
Kristus s ctností pojí sebe,
anděl nebes slávu otvírá.

Drahá, nedlouho ti bylo přáno
dobrou chotí být a matkou etnou;
za to Bohem ti již nebe dáno,
radosti kde čisté nehynou.

Ustaň, srdce, v truehlivost-i,
otec v tichém hrobě spí;
vždyt noc mine, na Výsosti
nám vírou v Krista dní,
tělo v hrob až položíme,
s otcem v duchu se spojíme.

Vroueí prosba k nebes trůnu
za tebe ze srdce plane;
bol však trpký v jeho lůnu,
ach, ten dříve neustane,



až jej nebes Pán sám zhojí;
ku věčnému radování
Kristus Spasitel nás spojí.
Do té doby pospi tělem v klidném loži,
ducha tvého oslň blaze slávauBoží.

Zastav krok tu, mimojdoucí,
viz mé lože, chladnou zemi;
i tvá zbledne tvář kvetoucí.
Já jsem zde, ty přijdeš sem.
Vše, co žije, umřít. musí,
ránu smrti každý zkusí;

Bůh nám milosti l'lvšen: buď,
nás v den soudnýdvlídně suďl

Smutný byl čas tvého rozejití
od choti &.dítck milených;
již ti oněch světů slunce svítí,
ach,'již bydlíš v středu otců svých.

Oko, v němž se bolná alza třpytí1
hledá zde již marně sledů tvých;
tou však nadějí se srdce kojí,
tam že život blaáěí nás zau spojí.



Dítěti na roveček.
,Hajej libě, jedináěku, spánek poslední,
až se nám všem dle slov Páně zase rozední;
zatím at tě andělíček strážce kolíha',
pak tě celiěkého zase matka zulíbá.

Otci
Láska otce věrně slast i tíseň,
zde i lože s dvěma. syny dělí;
lásko věčná, dej, by chvalopíseíi
spojeni tam též ti věěně pěli!

se syny.

Jinochovi.
V květu roku šestnáctého
krutá smrt mne ranila;
věnec smutku pro mou mladost
i pro vás jest uvila.
Ale já se výš již vznesl
před tvář Boží v nebes stan,
za vás prosím neustále,
by vám hojně splatil Pán.

Matce.
Klidně dřílnej, matko, v chladném loži,
čekej hlasu mocné trouby Boží;
až tvé tělo, zalesknouc se v září,
povstane před spásy Krista tváři!

Manželce, vdově.
Dlouho manželu milému po boku jsem*kráčela,
sotvav'kynula smrt jemu, již se pro mne vracela;
nyní prosti všeho bolu déle budem žíti spolu.

Na kříž na hrobě.
Žaleru sténá srdce lidské,
Adamovu nesouc vinu.
Kristus, láska čistá, věčná,
duše vroucí Hospodinu.
Kříž Tvůj, Kriste, chraň křesťany,
buď jim vůdcem v nebes stany!

Starému učiteli.
Postíij, mládeži tu milá, slzou díků rov ten skrop;
hlava šedá v zem se skryla, pěstouna tu tvého hrob.
Let on ětyřapadesáte, cestou mládí s tebou šel;
ucil vědě, ctnosti svaté, sdílel radost, strast i žel.
S chotí drahou tuto dřímá, půl s ní kráčel století;
kéž je sláva věčná třímá, v ráj jich duch at zaleti!

])ědovi.
Mzda již tobě nad hvězdami zkvetla za vši lásku,

děde milený;
i ty milé kosti dojdou slávy, až povstane! ze snu

vzkříšený.

Otci.
Prach můj leží v tomto hrobě,
duch můj vznes se, Bože, k Tobě;
zas vás nzřím, choti, dítky moje,
doufám, tam 11 věčné Lásky zdroje.
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Otče, spi tu spánek klidný,
z něhož nezbudí tě víc;
ani žal, ni slzu, bolu,
snaž skrápí ditek líc.
sladce dřímej v klidném tomto loži,
až tě z něho vyvolá hlas Boží.

V zemi dřímá. otec drahý,
čeká slavné vzkříšení;
vodí nás teď sama, truchlíe,
matka cestou spasení.

Srdce ztrátou zarmoueené kulí;
víra jedině je v bolu sílí.

Mládeži.
Jaktě krátký život na tom světě,
všecko víulne, sotva porozkvete;
tam jen nad hvězdami život nepomíjí,
lum květ lásky, blaha věcně se rozvíjí.

Mladému vlastenci.
Zde odpočívá; věčný, tichý spánek
to slabé, křehké tělo obejal;
však mocný duch, jak mírný větru vánek
se vzhůru k říším nadhvězdným bral.

Ten jeho život vedla touha smělá
po věčném pravdy, krásy prameni;
a k drahé vlasti láska svatá., vřelá
vše jeho zasvětila snažení.

Zde, slzo, ustaň, jemu usoudila
již nebesa ten nejkrásnější díl,
neb v nejhojnějším květu svadla síla
ji vyšší, krasší v nebi kynul eíl.

DceřL
Uvediž tě anděl v nebe,
v nejkrásnější ze všech vlast;
v paměti vždy máme tebe,
dcero naše, naše slast!
Všickní pevně však doufáme,
že se s tebou zas shledáme.

Manželu & otci.
Věrný chotí, shlédni dolů
na. zármutek družky své;
pati' též na ty slzy bolu,
jež tu lijí dítky tvé.
Odešel jsi od nás záhy,
kéž bys mohl přijít zpět!
Kéž by nám byl dopřán aspoň
jediný jen na tě vzhled!

Mládenci.
Zesnul, víře věrný, vlastí milý.
šlechetného srdce mládenec;
každý kvítek sliěný, ušlechtilý
pilně sbíral sobě na věnec.
Oddán ctnosti, pravdě láskou vroucí,
všech byl dobrých lidí milenec;
proto vejde v ráje sídla skvoucí,
tam se věčně těší drahý blaženec.



Knězi.
Vy, které jsem vodíval,
ve svém srdci nosívul,
pamatujte modlitbou
nu ubohou duši mou.

R 0 d i c ů m.

Stálejší než kámen, jenž nás kryje,
v srdcích dítek vděčný žije cit;
láska k roditelům nezahyne,
pokud v ňadrách srdce bude bil.

Aj, tu pomník z pouhé skály
srdečně jsme vám na hrob dali;
ale pomník věčně stálý
v srdci jsme vám zachovali.

Rodičům svým starostlivým
kludou dítky vděčné
pomník lásky věčné.

b'počívejte, nám všem pí'cmileni;
andělským až hlasem probuzení,
vstanete zas z hrobu temného
k požívání blaha věčného.

ProteStantské

Německem, Nizozemím a
Belgii zajímal jsem se rád
náboženskými vpoměry pro—
testantskými. Slo mi o to,
zda. je pravdou tvrzení »o
vnitřním rozkladu protestan
tismu,<< a v jakých směrech

a rozměrech rozklad postupuje. Nemíním
dnes o tomto thematě se rozepisovati.

' Připomínám jen, že Brémy a Hamburk
mne více než dosti přesvědčily, že prote-_
stantism'us jako náboženství je bez mravní
síly se pozdvihnouti &státi se náboženstvím
mass lidu. Tisíce a tisíce nekřtěných, sta
sekt, & desítky různě bibli vykládajících
pastorů jsou nemylným důkazem upadání
a mizení protestantského náboženství.

Mnohdy však potkal jsem se v lidu
protestantském se zjevy, které s počátku
mi byly nepochopitelnými; později ovšem
mi osvětlilo slovo jednoho z velikých
Němců protestantskou záhadu: »Kopejte
hlouběji, &přijdete na katolické základy!
Jednou opět musíme býti katolíkyia'
Moltkeovo slovo přineslo mi pochopení,
když jsem nalezl ctitele Matky Boží na
protestantském venkově, a sešel se
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Zemřelému ženichovi.

Dřimej sladce, milý synu,
tpto v temném země klínu!
() jak změnil zámysly tvé Bíih!
'l'oužebně, ach, k svatbě jsi se strojii,
liůh však tebe s chladnou smrtí spojil.
() kéž v nebi tvůj je zbožný duch!

Cherub smrti pokynul,
duch se k nebi vyšinul;
tělo s prachem spřátelil,
duši slávu udělil.

Díky buďtež nebes Pánu
tam v nadhvězdné Výsosti;
přijímat on do svých stanu
věrné svoji milostí.

Prachu pokoj — duši milost.!

Buh. llemll.

uctívání Srdce Páně.

v jednom universitním městě 5mladistvým
studentem, který to považoval za »hrozný
psychologický přehmat vziti lidu úctu
mariánskou a ušní zpověď.“ Při veliko
lepém loňském eucharistickém kongressu
v Kolíně při večerním kázání biskupa
rotenbu-rkského Dr. z Kepplerů zaslechl
jsem šepotání dvou diakonísek: »Jak je
to krásnéia, a když dómem zahlaholily
z tisíců hrdel »Fest soll mein Taufbund
stehen<<, diakoniska jedna slzela a při
svátostném požehnání bezděky obě padly
na kolena. Pochopuji ono duševní
přemožení, kdy zevnějšek disponuje nitro.
Jeden ze známých německých missionářů
ze řádu »Oblatů Neposkvrněnéa, když
přišla kdys řeč na toto théma, mluvil
() ctitelích nejsv. Srdce u protestantů.

_Měl důkazy a já mu --——autoritou jeho
přemožen —- uvěřil.

Protestantismus a úcta nejsv. Srdce!
Zní to protichůdně? A přece pravda.
Kdo zná mosty Prozřetelnosti, po kterých
povede zbloudilé vinou kněze do ovčince
Pravdy?

Nedávno přinesl francouzský list
»Zprávy arcibratrstva N. P.“ zprávu kněze
Billecon o Anglii a úctě nejsvětějšího
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Srdce Páně u anglikánů. Doslovné cituji
k užitku ctitelů nejsv. Srdce. ».lednoho
dne vkročil jsem v Londýně do chrámu.
Bylo to kolem 5 hod. odpol. v sobotu.
Vnitřek kostela nesl ráz katol. chrámu.
Hlavní oltář měl tabernakl, lampa hořela
před ním, obrazy úplně správně, proti
nimž s našeho stanoviska nebylo výtky,
a v malé kapli na konci levé lodi stál
duchovní v rochetě, přes níž splývala
mu štola. Mluvil tiše s jakousi paní;
mohli bychom se domnívati, že to byl
zpovědník, který po odbyté zpovědi ještě
zodpovídal některé otázky své penitentky.
Krátce, kdyby se mi tento obraz nebyl
naskytl bezprostředně po opuštění skoro
sousedícího katolického chrámu, byl bych
dnes toho mínění, že jsem byl v ka
tolickém kostele. Jindy — pokud se
pamatuji ——bylo to v Portsmouthu, šel
jsem první pátek v měsíci kolem otevře—
ného anglikánského chrámu. Když jsem
vstupoval, všiml jsem si vedle vchodu
oznamovací tabulky, kde mezi různými
oznámeními pro celý týden, četl jsem
také zaznamenanou pobožnost »prvního
pátku v měsíci.<<

V okamžiku, když toto píši, mám
před sebou obraz Srdce Páně, jenž dle ;
tvrzení j edné konvertitky, je anglikánského
původu. Na obraze zříti trním ovitý kříž;
před křížem stojí Spasitel s rozpjatýma
rukama — a najeho prsou lze spatříti
srdce, nad nímž vyčnívá křížek a je
ovito trním. Pod obrazem jsou slova
Pána k bl. Margaretě Alacoque: »Patři
na Srdce, které lidstvo tolik milovalo.e

Na druhé straně obrázku tištěna
báseň následujícího obsahu: »Jako vězeň
bydlím v tomto srdci, jež božskou láskou
plane; jen zde žijí v míru, bez konce
radostí naplněn. Je to Srdce Syna Božího,
jenž se pro nás člověkem stal; který
zcela zaujat pro moji duší, láskou ke

mně hoří. Jako holubice \" dutinách,
odpočivám zde v jistotě. Vždyť l'án je
mou obranou, u něho se nebojím žádného
nepřítele země. (Iož na tom, že i trpěti
musím? Má láska. proto přece neotřesena;
ano, láska má k Bohu poroste, bude-li
kříž mne k zemi tísnit. Ode všech po—
zemských pout rl“vámilost, o Pane, mne
osvobodila. Těchto prosta pout těší se
duše má svatou svobodou. To“ je má
naděje, že na zemi Pán nám své Srdce
zanechal v záruku. Nevzpruží to k odvaze
nové & oběti větší zabloudící?

V kostele sv. Jana v Bovey Tracey
Devonshire, zavedl anglikánský farář
Hikam bratrstvo nejsv. Svátosti a spolek
modlitby za ubohé duše v očistci; konečně
zavedl a rozšířil pobožnost k Srdci Páně
a v postranní kaplí svého chrámu postavil
sochy nejsv. Srdcca blahosl. Panny Marie.
Přes přísný příkaz svého biskupa farář
ani pobožnosti jmenovaných nezrušil, ani
soch neodstranil. Nemohl ani, lid by nebyl
toho nikdy připustil.

Tot maličké ukázky z protestai'ítských
kruhů. Tápají ve tmách, tonou v hoří
a výčitkách svědomí, hledají Srdce, které
zdvihá padlé a sílí mdlé, hledají Srdce.
svátostné.

Ubozí oni, šťastni my, kteří teprve
z takových příkladů učíme se vážití si
pokladu svého — eucharistického Pánu..

Je mezi námi, smíme k němu. Až
vás zvony ráno budou hlasně volal
k posvátné obětí, až skloníte kolena svá
v prach, třeba v chudíčkém kostelíčku
zapadlé horské vísky, a až jmenovali
budete všecky Ly, jež milujete a za ně
Pána ve svatostánku budete prositi, slyšte
prosbu mou, modlete se i za ctitele
velikého Srdce Ježíšova, kteří ve tmách
tápají. At“pramen světla ukáže jim cestu.
a zřídlo lásky ulehčí tíže cesty návratu.
At' brzy je jeden ovčinec a jeden Pastýř!

P. J. B. 1'm'umku.

WW;
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Srdce Ježíšovo, pokoj a smíření naše.
ltozjímá Dr. Rudolf Zhdnél.

II.

3řekrásným vzorem tichosti,
mírumilovnosti, laskavostí

\ , „: jest nám ( echům náš svatý
>7.. m patron a dědic země české

sv. Václav, knížea mučedník. T,o o čem
nyní blouzní moderní humanita ze stano—
viska svého, totiž zrušení trestu smrti,
zavedl již sv. Václav v zemích našich.
».lakožto pravý učedník a apoštol Kristův
vynikal svou neobyčejnou tichosti srdce;
celá mysl, celá povaha jeho kloníla se
vždy k upřímné shovívavosti &k slitování
i nad/všemi, kdo pro své zločiny spra
vedlivého trestu zasloužili. Za tou příčinou
dal hned na počátku panování svého
pobořití všechny mučírny a šibenice,
zrušil také trest smrti vůbec, aby i sku
tečnía opravdoví zločincové prodloužením
života času nabyli k pravému pokání
za hříchy své a tak s milostí Boží duši
svou spasiti mohliml) Tichost a mírnost
svatého Václava neměla původu svého
v slabosti, nýbrž v přesvědčení kře
sťanském, byltě sv. Václav také mužem
rázným a Chrabrým. Krásný důkaz jednak
své mysli hrdinné, jednak svého srdce
tichého, mírumilovného dal sv. Václav,
an žele krve lidu svého vyzval odbojného
Radislava, vojvodu Zlického, na souboj,
aby ten byl hlavním knížetem, kdo'zvítězí.
Když pak Radislav dojat nebeským
viděním poklonil se před _sv. Václavem,
odpustil mu světec velikomyslně, řka:
»Vrat' se v pokoji domů, měj dosti na
svém, já tvého nežádám.<<2)

Kéž by svatý patron náš měl hojně
následovníků mezi námi! Nenít ctností
krásnější a Bohu libější než tichost srdce;
jako skvěje se drahocenný diamant
nádherným leskem svým ve zlatém
díadému, tak vyniká tichost srdce ve
spanilém věnci křesťanských ctností.

Již ve Starém zákoně oznámil
llospodin lidu svému israelskému, že
má býti ozdoben krásnou ctností tou.
Nařizujel: Mojžíš jménem Božím lidu

' Srv. Jan Kř. Votka,
boleslavské. S. 68.

") V témže spisu. S. 59.

Památky Staro

vyvolenému (3. Mojž. 19, H): »Nebudeš
nenáviděti bratra svého v srdci svém,
ale zjevně potresci ho, abys neměl nad
ním hříchu. Nehledei pomsty, aniž pa
matovati budeš na křivdu spoluměštanů
svých. Milovati budeš přítele svého jako
sebe saméh0.< Moudrý Sirach napomíná
krajany své (28, 6—11): »Pomni na
poslední věci a přestaň provozovati
nepřátelství; pomni na bázeň Boží a
nehněvej se na bližního. Pomni na smlouvu
Nejvyššího a povrhni nevědomostí bližního.
'/,drž se od sváru a umenšiš hříchn.<
V knize přísloví pak čteme (25, 21—22):
»Jestlíže by lačněl nepřítel tvůj, nakrm
jej: žíznil-li by, dej mu vody pití: nebo
uhlí řeřavé shromáždíš na hlavu jeho
a Hospodin odplatí toběc

Slova tato Písem sv. jsou jasna
a zřetelná, ale Israelité zapomenuvše na
příkaz Boží, učili: »Zub za zub, oko za
oko'a Nicméně však přece vyskytují se
i ve Starém zákoně překrásné příklady
tichosti, mírumilovnosti, smíření.

V černé zemi egyptské, kudy valí
živodarný Nil široké vody své, zúrodňuje
všechen kraj, leží před mocným místo
králem Josefem na zemi jedenácte mužů
přišedších z dálných končin. Jsou to jeho
bratři, kteří ho nenáviděli až k smí-.,tí
a prodali ho za bídný peníz neznámým
mužům do hanebného otroctví. Josef je
nyní místokrálem, vládne vši zemí, na
pokyn jeho staví se celé armády v šik
válečný, jemu kloní se všichni národové
rozsáhlé země, kterak pomstí na po
strašených bratřích nešlechetný skutek
jejich? Ale bohatýrský Josef nemyslí na
mstu, nevzpomíná zlého, které učinili mu
jeho nevěrníbratří, nýbrž praví láskyplně:
»Přistupte ke mně, nelekejte se, ani sobě
nestěžujte toho, že jste mne prodali do
těchto krajin: nebo pro zachování vaše
p_oslal mne Bůh před vámi do Egrypta.<<
(1 Mojž. 45, 5).

Jiný obraz ze Starého zákona. Sira
nehostinná poušť halí se v černou noc,
na suchém písku leží Saul, pronásledující

' nevinného Davida, a dlouhým pochodem
unavení zbrojenci jeho pohřižení vhluboký
spánek. Mladistvý l.)avid s věrným



___Éžfzm.

.xlbizajem vpliži se do nepřátelského
tábora, ocitá se až u lůžka mocného
soka svého Saula, který mrštil po něm
ostrým kopím, tolikrát usiloval () bezžiti
jeho a nyní pronásleduje ho 3 místa na
místo. Oddaný Abizai míní: »Dal Bůh
dnes nepřítele tvého do rukou tvých,
protož nyní jej probodnu kopím do země
pojednou a podruhéť nebude potřebí.<<
Ale mírný David zadržuje jeho hrozící
pravici a šepce potichu: »Nezabíjej ho;
nebo kdož vztáhna ruku svou na po—
mazaného Hospodinova bude nevinný?<<

Hle, jak vznešené příklady vzácné
tichosti, mírnosti srdce nalézáme již ve
Starém zákoně! Po výtce však jest
mírnost ctností křesťanskou, jejiž ne
dostižitelným vzorem jest nám nejsvětější
Srdce Pána Ježíše.

»Pokoj na zemi lidem dobré vůle<<_,
tak zvěstovali nebeští andělé hlasným
zpěvem žasnoucimu světu na luzích
betlémsk'ých, když narodil se Pán a
Spasitel (Luk.' 2, 14). »Pokoj budiž
s vámia (Jan 20, 20), tak častěji po
zdravoval dobrý Mistr milé své apoštoly.
»Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám
váma (Jan 14, 27) tak zněla poslední
slova Jeho zde na zemi. Podobně přáli
sv. apoštolové milým svým věřícím.
»Pokoj Kristův vítězíž v srdcích vašich,
k němuž i povoláni jste v jedno tělo
a buďtež vděčnic (Kolos. 3, 15). Proto
napomíná sv. Pavel Efeské (4, 2), aby
»hodně chodili povolání svého se vší
pokorou a tichosti, s trpělivostí snášejíce
se vespolek'v lásce, usilujice zacho
vávati jednotu ducha ve svazku pokojea,
'l'imotheovi (ll. list, 2, 24, 25) pak klade
na srdce: »Neslušít' na služebníka Páně
vaditi se, ale aby byl tichý ke všem,
způsobný k učení, trpělivý, jenž by
s mírnosti trestal ty, kteříž protiví se
pravděm

Na ctnost tichosti, mírumilovnosti,
pokojnosti kladl božský Spasitel takový ,
důraz, že sám dává se za Vzor, řka: ;
»Učte se ode mne, neboť jsem tichý ,
&pokorný srdcema (Mat. 11, 29). Proto
také vložil do krásné modlitby »Otčenášec
významnou prosbu: »Odpusť nám naše
viny, jakož i my odpouštíme našim
vinníkům,a abychom volajíce slovy Jeho
k Otci nebeskému vždy připomínali si
vzácnou ctnost křesťanskémírumilovnosti..

Když pak Petr, milý učedník, ptal se
]lojednou, dokud povinenjest zachovávati
pokoj s_ bratrem svým, řka: »Pane,
kolikrát zhřeší proti mně bratr můj
a odpustím jemu? Zda-li sedmkrátíh Dí
jemu Ježíš: »Pravím tobě, ne do sedmikrát
ale až do sedmdesátikrát sedmkrát.<<
(Matouš 18, 21—-—-22).

Jak tichým v Srdci svém ukázal se
Pán Ježíš ve svém utrpení. Dlouho koval.
zarputilý Jidáš černou zradu Vnevděčném
srdci svém; dobrotivý Mistr věděl vše,
ale snášel to s mírností a tichosti. Vtemné
noci blížil pak se bídný proradce s na—
jatou cháskou do zahrady gethsemanskě:
rudá zář pochodní příšerně padala na
černé stíny sivých oliv, tichou noci zněl
dušený třeskot zbrani. (išemetný Jidáš
opovažuje se ve smutném tomto okamžiku
přiblížiti se k božskému Mistru, zrádnými
rty svými Ho políbiti a pronésti licoměrná
slova: »Zdráv buď Mistřek A co činí
dobrý Mistr, který byl již dávno prohlédl
proradného učedníka? Ze svatých úst
Jeho znějí tichá slova, plynoucí z hloubí
Jeho těžce zraněného Srdce: »Příteli, nač
jsi přišel?a (Mat. 26, 50).

Dokonáno jest již dílo zrady, pyšní
fariseové a domýšliví zákonníci plesaií,
vidouce Ježíše na potupném dřevě kříže,
prosti všeho citu lidského posmívají se
s kolemjdoucími utrápené oběti své.
A co činí božský Trpitel ? ()tvírá zkrvácená
ústa svá, z unavených prsou pracně deron
se svatá slova: »Otče, odpusťjim, nebol?
nevědí, co čini.c (Lukáš 23, 34). () vtělenzi
mírumilovnosti, tichosti, laskavostí! 'l'ak
mluví a modlí se jen umírající Híih!

Dle příkladu božského Mistra jednali
všichni jeho věrni učedníci. >>Zlořečínám
a my dobrořečíme; protivenství trpíme
a mile je snášíme; rouhaji se nám a my
se modlíme za ně, praví sv. Pavel (1. ke
Korint. 4, 12—13). Jak zářné doklady
slov zapsány jsou v annálecli církve
svaté. Poslyšme! .

Z bran hlavního města Jerusaléma
valí se mnohohlavý zástup lidu v ne
pořádku ven; uprostřed vedou mladíka,
z jehož nevinných očí záři svatý nad
zemský žár, tvář jeho skvěje se jako
tvář anděla. Ale svedený lid hledí na
něho s netajenou zášti, tak že římští
vojínové s napětím všech sil hájili ho
musí proti rozzuřenému davu. Divné jsou
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to obličeje, odporných, surových tahů, ] věrných následovníků lxristových. Kéž
s kostrbatou hlavou, které se tu vali
proudem davu, každý nese v rukou
a v šatu několik kamenů a hledí škodolibě
na nebohou uštvanou obět. Je to prO
mučedník Stěpán. Konečné došli na místo
popravm na úpatí hory (iolgoty. Katané
odvedli Stěpána asi desetkroků od ječicího
davu, z něhož lítají již kameny na ne
vinnou hlavu prvomučednika. l-lleděk nebi
volá Stěpán: »Pane Ježíši, přijmi dneha
méhole Pak klesna na kolena modlí se,
pamětlivMistra,tichéhoadobréhoSídcem:
»Pane, nepokládej jim toho za hříchla
(Skutk.ap. 7o9)astěmí slovyodevzdává
čistou duši svou Pánu a Stvořiteli svému.

.liný příklad! Bylo to roku 62. po
narození Krista Pána; židovský velekněz
Anan, s'yn to pověstného Anáše, použil
kratinkého mezivládí, aby pronásledoval
církev Kristovu. Především byl postaven
před soud sv. Jakub Mladší, biskup
.lerusalemský, jehoz /idé nenáviděli,
poněvadž obrátil množství jejich krajanů
na víru křesťanskou. Svatý biskup byl
veden na cimbuří chrámové, kde měl
odvolati učení Kristovo. Když však ne
ohroženě vyznal, že Ježíš je Syn Boží,
svrhli ho zuřivci střemhlav dolů a vidouce,
že ještě žije, kamenovali. Svatý apoštol
pokleknuv, modlil se: -»Prosím, Pane
Bože, odpust jim, nebot nevědí, co činí.<<
'I'ak umírá věrný učedník Ježíše Krista,
tichého a pokorného srdcem.

Ještě jeden příklad z dějin našich!
'/,a časného rána, kdy ještě šedé mlhy
se strou po všem kraji, spěchá zbožné
kníže české, sv. Václav, do chrámu na
služby Boží; dlí právě pohostínu u svého
bratra v Boleslavě. Na zápraží setká se
s ním a s upřímnosti bratrskou děkuje za
poskytnuté pohostinství. Alekrutý Boleslav
tasí ostrý meč & bije nevinného bratra
do hlavy; v tom. již chvátají zlověstní
pomocníci Boleslavovi a vraždí svatého
knížete. Nevinná krev jeho teče po zemi,
bezvládné tělo padá k zemí, z umírajících
rtů pak řine poslední modlitba: »To ti
llůh odpusť, bratřelcl)

Spanilá ctnost křesťanské tichosti,
mírumilovností, krotkosti, na níž spočívá
obzvláštní zalíbení nejsvětějšího Srdce
Pána Ježíše, byla vždy ozdobou všečh

') Votka, Památky Starobolcslavské. S. 71)

|

l

: LULO,

bychom 1iny všichni přivlastnili si ctnost
neboť na ni hledí nejen Bůh vše—

mohoucí s velikou oblibou, nýbrž spanilá
ctnost tato získává také lásku a úctu
u lidí.

A. ])uše, které jsou tiché a míru
milovné, jsou také Bohu libé; snažíce
se po krásné ctnosti křesťanské tichosti,
jsou horlivými následovníky nejsvětějšího
Srdce Pána Ježíše. Srdce Boha našeho
je srdcem lásky, milosrdenství, smilování,
tichosti, mírumilovnosti. Tak zářnými
písmenami zaznamenáno jest v Písmě
\ , které na nesčetných místech slavi

neskonalou dobrotu a milosrdenství Boží.
;Se zálibou hledí proto Hospodin na

všechny, kteří následují nejsvětější Srdce
Pána Ježíše v tichosti, krotkosti, miru
milovnosti, odpouští jim hříchy a dává
jim hojně milostí. Tak čteme zřejmě
v Pismech sv. »Kdo se chce mstitia —
poučuje moudrý Sirach (28, 1—2)
»u Pána najde pomstu a hříchy jeho
chovaj e zachová. Odpusť bližnímu svému,
kterýž tobě škodí ; a pak když se modliti
budeš, hříchové tvoji rozvázání budou.<<
Božský Spasitel pak slibuje výslovně:
»Odpustíte-li lidem hříchyjejich, odpustít
i vám ()tec váš nebeský hříchy vaše<<
(Matouš (i, 14). Jinde pak dokládá:
»Pravím vám: Milujte nepřátele své,
dobře čiňte těm, kteří . vás nenávidí
amodlete se za ty, kteříž vám protivenství
činí a utrhají vám: abyste byli synové
Otce svého, jenž jest v nebesích: jenž
slunci svému»ve,lí vycházeti na dobré
i na zlé, a déšť dává na spravedlivé.
i nespravedlivé.<< (Matouš 5, 44—45).

B. »Blahoslaveni tiší, nebot zemí
vládnouti budou< t. j. již na zemí pro
milou svou povahu získají si lásku všech
rozšafných lidí, praví Pán Ježíš
(Mat. 5, 4). Chováš—lise laskavě a vlídně
k tomu, který tě urazil, prokazuješ—li
mu obyčejné přátelství anebo nabídneš—li
mu ochotně ruku na smíření, přestanou
obyčejně „všechny rozmíšky. Má-li tvůj
nepřítel ještě poněkud křesťanskéhoducha,
nezamítne nabízené ruky, nýbrž zanechá
nepřátelství a žíti bude s tebou v pokoji.

Ze všech světců církve svaté proslul
obzvláště-svou mírností svatý František
Saleský; křesťanská tichost, laskavost,
.mírumilovnost zračila se již na tváři
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3jeho, tak že všichni byli jeho přítomnosti
mile dojati. Sv. Vincenc z Pauly, setkav
se jedenkráte s ním, podivoval se velmi
jeho veliké mírnosti a pravil, že zdálo
“se mu, jakoby viděl živoucí obraz tichosti

--a mírnosti Pána Ježíše.
Nuže, snažme se i my všichni dosíci

této překrásné, křesťanské ctnosti. Neníť
nikterak křesťanská mírnost snad ná

. :sledkem slabé povahy & nesmělého
ducha; je sice něžnou, ale také zároveň

.. „silnou ctností; je výslednicí četných
vítězství nad smyslnou přirozeností, nad

—nezkroceným hněvem. Nikdo neříká, že
by byla ctností nemoderní. Důkazemopaku
tvrzení toho buď, co přinesly noviny
počátkem července 1906, nedlouho po

' smutném atentátu na královské manžele
španělské. Tam čteme: »Slechetná mysl
krále Alfonsa XIII. Král španělský, jenž
touto dobou dlí v La Granja., málo se
stará na svých vycházkách, které skoro
denně podniká, o etiketu & anarchisty.
Těchto dnů vešel na své vycházce do
“trafiky, aby si koupil cigarety. V koutku
krámu spatřil jistého muže, jehož pří- *
'tomnost králova nevalné těšila, ba jak
se zdálo spíše přiváděla jej do rozpaků.
Král Alfonspřistoupil kmuži blíže a poznal
vněm jednoho z anarchistů, kteří po
atentátu na královské novomanžele špa
nělské byli zatčeni a oslovil jej. Anarchista
pln rozpaků nevěděl co má odpověděti.
Mladý král dodal mu zmužilosti a podav
.mu ruku žádal jej, aby prominul policii,
která mnohdy zatýká nevinné a často
vinníky propouští. Pak vyňal král
Alfons XIII. růži z kytice, kterou nesla

_ královna & podal ji anarchistovi, který
ovšem nemohl pochopit, co se to s nim
děje . . .<<

Závěr.

»Přinášíš-li dar svůj na oltář a tu
. se rozpomeneš, že bratr tvůj má něco
i proti tobě: nechejž tu daru svého před

oltářem, & jdi prve, smiř se s bratrem
svým a potom přijď a obětuj dar svůjx,

Íwtak napomíná božský Spasitel (Matouš

5, 23—24). Slovy těmito chtěl božský
Mistr označiti, jak důležitá je pro křesťana
ctnost pokojnosti a mírumilovnosti.

Casto chodíme do kostela, abychom
tam přítomni byli nejsvětější oběti mše
sv., ale zda kdy vzpomínáme na slova
božského Spasitele? Slunce nemá za
cházeti nad hněvem naším, a my žijeme
ve hněvu týdny, měsíce, léta! Dnes ještě
ať se stane náprava! Neboť jen tenkráte,
když odpustíme těm, kteří- nás urazili,
odpustí i nám Bůh, jen tak budeme syny.
Božími a dědici království nebeského.
Kéž dá nám tu milost nejsvětější Srdce
Pána Ježíše, k němuž volejme z útrob
srdce svého:

() Srdce, schráno zákona,
v němž nepanuje záclona
a starosvětá služebnost,
než láska, milost, velebnost.

Ty v smlouvy nové příčině
jsi bezúhonná svatyně,
ty's chrám, jenž skví se svatěji,
a závěs trhlý spasněji.

To láska věčná zvolila,
že rána tvá se zračila,
by lásky té, již nelze zřit,
se rána mohla ctít.

Pán pod tím zrakem lásky své
bol snášel muky tajemné,
& kněz jsa dvojí obětí
se hodlal Otci klaněti.

Kdož nemá láskou k lásce plát?
Kdož za spásu jí úctu vzdát?
Čí tužbou nevzplápolá cit
by v srdci tom měl věčný byt?

Buď Otec & Syn veleben
Duch svatý s nimi stejně ctěn;
čest, moc a věčně trvalá
vždy vzdávej jim se pochvalaJ)

1) Církevní hymnus: »Cor arcaa dle překladu
Sušilova.

Škola B. s. P. 1910.
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Denní návštěva nejsv. Svátosti.
' , vatý Otec Pius X..svým

orlím zrakem prozírá
mraky přítomnosti a
poznává nebezpečí
bouří, jež nesou. Volá
všecky k zřídlu sily,

- k.svátostem. Po vý
znamném dekretu o
denním sv. příjímání
vydán nyní nový o
přijímání dítek. Zivot.
katolíka, má-li býti
životem nadpřiroze—
ným, musí státi v nej

, užším Spojení 5 Je
žíšemsvátostným. »Pojd'tekemněvšichnia,
platí všem. Srdce Ježíšovo nezná rozdílů
v osobách. Pro všecky trpělo úzkosti
smrtí. všecky čeká v Eucharistii.

Není tedy ničím novým, mluvíme-li
dnes 0 denní návštěvě nejsv. Svátosti.
Je to jen přirozený požadavek srdce
milujícího a _obtíženého. Není to také
ničím nemOžným, doporučujeme-li tento
způsob všem. Nejde o celé hodiny, jde
o minutu.

Jdete kolem chrámu, spěcháte. Brána
otevřena — vejdete, jen skloňte své koleno
v prach,. odříkejte v duchu střelnou
modlitbu — a zas dále do víru života
z oasy míru a božského klidu.

V Bruselu letos zašel jsem do ulice,
kde stojí chrám Otců nejsv. Svátosti.
Vzáři světel pod nádherným baldachýnem
monstrance. Bílá hostie dívala se dolů
a z ní neviditelné žehnal adorátorům
Ježíš. Co mžik přišel kdos do chrámu.
Přišla služka, patrně s trhu, odložila koš
do koutka, klekla v koutku — a ve
mžiku šla zas. Přišel dělník, osmahlý ve
tváři, sehnutý prací. Opřel svůj raneček
s nástroji své práce, klekl na jedno
koleno a zmozolené ruce pomalu psaly
na čelo, ústa a srdce kříž. Věřte, nebyl
nikdy větší dělník v mých očích, než ten
ve své haleně se svou zbožnosti.

Za mžik vážným krokem odcházel
zas. Na čele lesklá se krůpěj svěcené
vody, v srdci krůpěj naděje. která skanula
z oltáře svátostného. Byl u svého Boha
pro sílu, než silou svou šel vzdělávat
svůj denni spory chléb!

Mluvme o milostech pro všechny
stavy plynoucí _z častější návštěvy
Eucharistie!

Milosti dětem.
Navykejteje k denni návštěvě milého

Ježíška, který děti volá a pěstounům
jejich poroučí: »Nechle maličkých příjíti
ke mně.!x V tomto věku uvažuje nevinnost
s dětinnou vírou o přítomném Spasiteli;
zde se připravuje srdce dítěte na první
sv. přijímání. Musíme opět na tento
vážný mžik života — první sv. přijímání
— klásti opět více váhy!

Nevinnost křestní na kolenou vy
prošuje si sílu pro zachování nevinnosti
celým životem!

Milosti mládeži.
U naší mládeže v nejnebezpečnějších

letech se jedná o prostředek a pomoc
k zachování čistoty. Jediný vážný pohled
do světa naší mládeže ukáže nám všecku
tu bídu mravní, o níž ani desátý nemá
tušení. Jinoch, který denně se zhřivá na
slunci eucharistickém, nebude se topíti
v kalu tělesných hříchů, a padne-li,
milosrdný Pastýř, až přijde zas jej
navštíviti, osvítí cesty jeho &vyvede slzy
pokání z očí a ze srdce slova předsevzetí.
Miserere mci Deus!

Milosti stísněným srdcím.
Bolest srdce je mocnější útěchy

. slabých lidí, kteří sami trpí. Jediný silný
Bůh může proniknouti až do hlubin.
Proto zve Ježíš Kristus k sobě, »kteří
obtíženi jsou.“

Milosti hřišníkům.
l-lříšníkmá vechrámě eucharistického

Boha přednost. Z každého tabernakulu
volá denně Ježíš: »Přišel jsem hledati
hříšníků, ne spravedlivých.: Pro ně bdí
a čeká, až sami najdou cestu v ticho
chrámu, aby mohl k duši jejich mluviti,
pro ně opětuje denně obět kalvarskou.
Nikdo nepřijde nevhod, pokání s pokorou
najde zde svůj domov, ne svého přítele jen.

Milosti obráceným.
Tito žijí íve strachu o sebe a ne

důvěře v sebe. Přijdou —, žalují na sebe-,
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obnovují důvěru ve svého zachránce ——
a ze svatostanu nese se ubezpečení:
»Neboj se, s tebou jsem.<<

Milosti malověrným.
Jsou-li blíže svatostanu, jsou jako

učedníci emauzští u svého Pána, jehož
přítomnost vlévá důvěru a sílu.

Milost toužícím po dokonalosti.
Zdejim ukazuje pomíjejicnost všeho

kolem, věčnost duše. Zve k svému stolu
a obrňuje ku tížím dne. Denně se po
síliti je nejlepší zbraní vojína na daleké
cestě.

Milost celé farnosti.
Farníci ve chrámě, třeba jednotlivci,

vydávají svědectví své víry v Ježíše
svátostného a o duchu celé osady. Cizinec
se může ptáti, kamže chodí oni lidé?
Jak veliká odpověďa živé kázání, uslyší-li :

»Navštíviti Spasitele v nejsv. Svátosti.<<
Buďte jisti, tento příklad vydá více než
kázání o přítomnosti Ježíše ve- svátosti
oltářní.

Milosti duším v očistci.
Obětujte za ně, co ony nemohou

více činiti, aby co nejdříve osvobozeny
mohly tváří v tvář patřiti Soudci svému!

Doby těžké kvapí, silni musíme být
ve víře, velicí v naději, nezlomni v lásce.
Proto ksvatostánku! Výmluvy aťumlknou,
at mluví jen srdce a duše vědoma si
toho, že s námi Bůh. Každý úder hodin
volávámpozdravodsvátostnéhoSpasitele:
»Zas minula jedna, opět jsi blíže mé
spravedlnosti, pojď na chvíli k mé lásceta

Šťastná osada, diecese, kde věřící
nepřeslýchají hlasu Spasitelova.

P. J. Í7. Voňauka.

VVV

Jeroným H. :

Božské Srdce Páně.
Ill.

, šovedeme-li lásku božského
'; *“ Srdce Páně oceniti, ve svém

M ř srdci s jeho pomocí roznítiíi
wikia jako nejdražšípokladsobě

"Ši; zachovati, pak se jistě nemineme
'—.-Í),vtřet.íhovytčeného cíle. totiž lásky,
ÍŽ dětské oddanosti k matce všech
3 věřících, církvi katolické. Láska
iť k ní jest pravou zárukou, že putu

jeme po pravé cestě, že v ní a skrze
ni milujeme Boha, božské Srdce Páně.
Chováme-li se k církvi jáko pravé dítky,
plníme tím vůli Srdce Páně, jež své
přání vyjádřilo ve slovech: »Kdo vámi
pohrdá, pohrdá 1nnou.<< Z toho vysvítá
nemožnost lásky k božskému Srdci Páně
bez lásky k církvi katolické, od něho
ustanovené. Domnívá-li se tudíž někdo,
že postačí láska k Bohu, k jeho hož
skému Srdci, klame sama sebe.-poněvadž
tato láska jest nejenom mylnou, nýbrž
i proti samému ustanovení božského
Srdce, které viditelnou církev, plod svého
Srdce, za jedině spasitelnou vyhlásilo.

].

Především jest láska k božskému
Srdci Páně bez lásky k církvi katolické
mylnou. Miluje-li kdo někoho opravdově,
zajíslé cti a si i váží všech podniků jeho.
Právě v činech viditelných se poznává
opravdový neviditelný úmysl lásky do
tyčného. jenž k dobru společnému vše
to podnikl. Tak na příklad čteme-li ně
jakou báseň, uděláme si obraz s básníkem,
který básník složil. Ze směru, z myšlenek
básně posuzujeme citlivost, zbožnost,
vzletnost ve výrazu, soudíme o jeho na—
dání básnickém, ba i poznáváme vnitřní
jeho život. Každý může pouze tolik vy
konati, co síly jeho přírodní zmohou.
Poněvadž dále i dle vlastních životních
názorův i jiné posuzujeme, můžeme říci,
že výtvor ducha básníkova jest pravým
obrazem jeho soustavného, neviditelného,
vnitřního života. Též si tímto způsobem
často někoho oblíbíme, aniž bychom jej
osobné znali. V činech básníkových vi
ditelných si zamilujeme básníka samého.
Tato životní zkušenost má všeobecné
platnosti.



Je snad toto v poměru k božskému
Srdci Páně jiným? Zajisté nikoliv! Po—
zorujeme-li jeho viditelné činy, v nichž
se ona neviditelná láska, dobrota, milo
srdenství jevi, soudíme i o jeho osobě,
lásce, shovívavosti atd. Právě v tomto
případě se zdá býti jiný postup zcela
vyloučeným. Soudíme-li již při bližním
napřed označeným způsobem, ač si dle
libosti obraz vytvořiti můžeme, tím spíše,“
ba jedině pravého obrazu o Bohu, bož
ském Srdci, skrze církev svatou, jež jest
jeho viditelným zástupcem, nabudeme.
Srdce Páně však nezanechalo zde, jak to
u ostatních smrtelníků bývá, pouze své
činy, nýbrž ono stále v nich, v církvi
svaté žije, je střediskem celého jejího
působení, vše — samo neviditelné —
skrze ní a v ní viditelné vykonává. Je
dině tudíž církev katolická je s to pra—
vého obrazu o Bohu a jeho božském
Srdci nám poskytnouti a my jedině skrze
ni Boha milovati se naučíme. Milujeme-li“
ji i vše to, co vykonává, nám k věření
předkládá, t. j. milujeme samého _Boha,
v němž ona samojediná věrohodnýoh
zpráv podává, z něho všechny milosti
pro naše blaho čerpá a nás ve škole své
dle božského jeho příkladu vychovává.
Tak nám podává pravý obraz o Bohu,
o jeho lásce, která ani na dřevě kříže
nevyhasla, nýbrž se teprve v plném; žáru
rozdmýchala. Důkazem tohojest i obrácení
onoho lotra, jenž jest velikým činem této
obětavé lásky, která ani ve smrtelných
úzkostech miláčka svého nezapomíná,
sama od něho- pronásledována, tím více
lásky mu prokazuje. O všem tom nás
svatá církev nejenom zpravuje, ale též'
vždy dobrým příkladem předchází.

Kristus Pán dal apoštolům rozkaz:
»Učte všechny národy.“ Proto nás po
učují, že jest Bůh, jaký jest a jak se
máme k němu chovati. Dále nás ujišťuje
o posledním, od Boha již při stvoření
vytčeném nám cíli, jakož i ukazuje cestu
k dosažení jeho. Ona jest próstředkyní
mezi Bohem a lidmi čili skrze ni se do—
vídáme, čeho si Bůh od nás přeje nebo
čeho jest nám se varovati. Kdo se tudíž
tulí k církvi, blíží se i k Bohu, k jeho
božskému Srdci, jež jest východem i zá
padem celého jejího jednání. Láska Boží
je středisko všech na svět s ni přišedších
milostí. Sídlem pak lásky je srdce. Je

_ĚQ_
tedy Srdce Páně centrem, osou světové
koule, která čerpá výživy, pokroku i do
vršení v dosahu cile z mohutných paprsků
milosti, z centra lásky vycházejících a
celou zeměkouli naplňujících.

Bůh však žije, působí skrze církev
katolickou, pročež není pochyby, že i
ona jest blíže jmenovaným střediskem.
Svatá církev je zástupcem Božím na
zemi, ha je snad idovoleno ji nepřímo
samým Bohem nazvati. Milujme ji jako
zástupce Božího, jako plnitele rozkazův
a přání Božích, neboť v ni nalezneme
vše: Boha, jenž skrze ni působí, jeho
božské Srdce, na jehož základech spočívá,
Ducha sv., jenž s ní jest až do skonání
světa. Duch sv. je tím mocným a ne—
přemožitelným ředitelem a ochráncem
oné lodičky Petrovy, která se tudíž ani
za nejkrutějšího vlnobití nebojí v nej—
hlubších hlubinách mořských svých věr
ných oveček vyhledávati.

Snad si někdo z milých čtenářů
přeje poznati měřítko, dle kterého by
o svém stavu k církvi a tak i proti
Bohu rozhodovati mohl. Budiž tudíž
upozorněno na dva body, dle nichž každý
najisto o svém vnitřním poměru, od
danosti k církvi katolické souditi může.

První místo zaujímá přesné konání
všech svých povinností, které nám ne
jenom veřejný život, nýbrž obzvláště
svatá církev předkládá, na příklad světiti
den sváteční, přijímání svatých svátostí,
posty atd. Kdo nekoná svých povinností,
stále víc a více se od celku, centra
vzdaluje, až pak snad již na okraji země
koule se ocitnuv, do propasti, věčné
záhuby se sřítí. Naopak opět každý svě—
domitě povinnosti své konající stále se
ose blíží, až pak v ní věčné blaženosti,
spásy dosáhne. Zde jesti podotknouti, že
není příliš těžkým povinnostem křesťan
ským vyhověti, poněvadž nejsou jednak
příliš těžké, jednak se nám tolik milostí
dostane. Jest ovšem zapotřebí k milosti
i naši vůli přidati atak spolupracujíce,
vše nejenom lehkým shledáme, nýbrž i
oné útěchy, vnitřního pokoje, který se
v konání svých povinností skrývá, již na
tomto světě dosáhneme. Též i po uvážení
krátkosti tohoto života vzhledem k věčné
budoucnosti bude zajisté i ta nejmenší
váhavost v konání povinností odstraněna.
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Splněním povinností má býti i cítění
naše spojeno se zdary i s nezdary svaté
církve. Tak se máme radovati s ní na
příklad nad přemožením nepřátel, nad
přijetím nového člena do lůna církve atd.
Nám jest i s ní, se všech stran ohrožené,
cítiti obzvláště nyní v době náboženské
revoluce a atheistického státu. Na jejím
stanovisku stojíce, jest nám ji i vyzná
vati a dle svých sil hájiti. I v temných
stránkách jest nám při ní státi s pře
svědčením, že se vše stalo s do
puštěním 'Božím, jehož úmysly jsou
nevyzpytatelnými, a který v jednom
směru na čas její členy pokořiti chtěl,

aby pak všechny s ní tím výše k sobě
povznesl.

Obraťme se tudíž k církvi svaté,
držme se jí pevně, ciťme s ní, milujme
ji jsouce si vědomi, že tímto vůli Boží
konáme, jemu se stále přibližujeme,
v lásce k němu stoupáme, až pak s ním
v jedno splyneme, což nám bude zá
rukou, že Srdce Páně je cílem všech
našich jednání, celého našeho života.
Dle něho se řídíce, nalezneme nejenom
pevné víry a lásky křesťanské v něm,
nýbrž i pravé lásky k církvi katolické,
naší matce, v níž jest, dle slov Páně,
jedině spásy hledati.

VVV

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

Tresty Boží.

Útrapy &pronásledování jsou znám
kou pravé církve. Tak jako božský Vy
kupitel sotva že se narodil, již měl ne
přítele, jenž o jeho život ukládal, tak
nenedostávalo se ijeho nevěstě, svaté
katolické církvi, od prvního jejího po
čátku nepřátel, kteří ji vyhladíti usilovali.
Jako však o prvním pronásledovateli
Ježíšově platí slova: »Zemřeli ti, již
hledali bezživotí dítěte<<(Mat. 2,20), tak
možno říci i o pronásledovatelích svaté i
církve: ti všichni zemřeli, církev však ;
žije dále a bude žíti až do skonání !
Jako král Herodes skončila svůj život i „ 

=hrdlo a prosil, aby ho usmrtili. l\ež nikdovětšina pronásledovatelů církve bídnou
smrtí.

Chceme čtenáři předvésti žalostný
k o n e c pronasledovatelů křesťanských
v malých obrazech, abychom ukázali,
jak přísně již v tomto životě naložila
Boží spravedlivost s těmi, kteří se od
vážili odporovati Bohu živému a jeho
pomazaným. Boj proti církvi, jak již
častěji řečeno, trval téměř po tři staletí;
v této době_počitáme obyčejně deset
hlavních pronásledování.

1. První pronásledování bylo za
císaře Nerona, jenž jako sedmnáctiletý
princ na trůn nastoupil a čtrnáct roků
panoval. Po čtyři léta pronásledoval kře
sťany; nejdůležitější oběti tohoto proná

sledování jsou knížata apoštolská Petr
a Pavel.

Ukrutnost a nesmyslná hýřivost
Neronova vzbudily nenávist lidu. Galba,
místodržící ve Francii, dal se provolati
císařem a brzy uznala ho celá říše. Senát
prohlásiv Nerona za veřejného "nepřítele,
vyřkl nad ním rozsudek, aby nahý uli
cemi vláčen, k smrti ubíčován a pak
s tarpejské skály svržen byl.

Nero zvěděv o trestu sobě určeném,
skrýval se nedaleko Rima v bažině křo
vím porostlé. Odtud utekl se do domu
jednoho ze svých bývalých otroků. Slyše,
že po něm pátráno, nasadil si dýku na

nechtěl mu tuto trestuhodnou službu pro—
kazati. V zoufalství zvolal: »Nemám ani
přítele, jenž by můj život 'chránil, ani
nepřítele, jenž by mne ho zbavilla Ko
nečně chopil se otrok dýky & probodl
roku 68 netvora, jenž neměl sobě rovného.
Sochy k jeho poctě za živobytí postavené
byly do bláta povaleny a jeho nádherný
palác, »zlatý dům“ zvaný, zbořen.

2. Roku 81 nastoupil císař Domitian,
o nic lepší nežNero. Své mládí strávil
na venkově a bez vzdělání, jehož tak
velice potřeboval; mimo to oddán byl
hanebným výstřednostem oné zkažené
doby. Nastoupiv vládu žádal, aby ve
všech žádostech na něho řízených jménem
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»bůha byl oslovován. Jeho nejmilejším
zaměstnáním bylo ostrou jehlou zabíjeti
mouchy. Jedenkráte byl otázán jistý dvo—
řan. zda císař nemá návštěvy. »Ovšem<<,
odvětil tázaný, »není u něho ani mouchy !a
Druhého dne musil dvořan tento žert za—
platiti životem. Domitian vydal přísné
zákony proti křesťanům. Vznešené osoby,
o nichž častěji vyprávěno, podstoupily
za něho smrt mučednickou. 1 tohoto pro
nasledovatele křesťanů stihla trestající
ruka Hospodinova. Dlouho před svou
smrtí byl Domitian trápen výčitkami svě
domí za své zločiny a neustále týrán
úzkostmi; strach před zavražděním ne
opouštěl ho nikdy. Roku 98 byl konečně
zavražděn propuštěným otrokem své man
želky. Jeho mrtvola byla na rozkaz senátu
zahrabána'jako mrtvola nějakého spro
stého zločince; mramorové sochy k jeho
poctě postavené byly roztlučeny, zlaté a
stříbrné roztaveny a jméno Domitianovo
z veřejných pomníkův odstraněno. Hanba
lpí na jeho jménu!

3, Roku 98 nastoupil po Domitianovi
na trůn římský Traján. Tento nenáviděl
křesťanů, ježto jejich čistý a cudný život,
jak dějepisec Eusebius praví, jeho neřesti
a výstředností zahanboval. Nejznameni
tější oběti tohoto pronásledování jsou
sv. Simeon, biskup jerusalemský, a svatý '
Ignác, biskup antíochenský. Ijeho za
stihla trestající spravedlivost Boží. Traján
upadl ve chmurnou těžkomyslnost a pak
dostal vodnatelnost; žádný lék nemohl
mu ulehčiti; upadl v zoufalství a nemohl
nalézti smrt, již tisícům připravil. Ko
nečně dopustil se samovraždy, hltaje a
popíjeje škodlivě pokrmy a nápoje. To
se stalo-roku 117. .

4. Po 'Trajanovi následovala pře
stávka v pronásledováni církve, ani nej—
bližší císařové byli ku křesťanům přízni
vější a žádných nových zákonů proti nim
nevydávali; místodržitele však a úředníci
pokračovali často v pronásledování. Na
proti tomu Markus Aurelius (161—180),
velice pyšný muž, vydal velice přísné
zákony proti křesťanům. Bůh však seslal
na něho, vzdáleného od svých přátel a
příbuzných, ošklivou nemoc, na niž i
zemřel. Na 'něm uskutečnila se slova
sv. Písma: »Spatni a krvelační lidé ne
uvidí polovici svých dnů.<<

Po císaři Marku Aureliovi nastoupil
Commodus. Ačkoliv tento muž takovým
bídníkem byl, přece nebyli křesťané pro
následováni a církev 'Boží požívala za
jeho vlády (180—192) -na celém světě
nerušeného pokoje. Proto křesťanství
šířilo se mohutně po všech zemích.

5. Tím hrozněji však propuklo opět
pronásledování za jeho nástupce Septimia
Severa (193—211). Tento císař, jak jistý

' dějepisec oné doby praví, byl padouch,
potměšilec, lhář, křivopřísežnik, krve—
žíznivý, prchlivý &ukrutný; on připravil
křesťanům pravou krvavou lázeň; ve
všech církvích světa mnoho lidí vytrpělo
smrť mučednickou; nejslavnější z nich
jsou sv. Felicitas a Perpetua, jež se
svými družkami divokým šelmám byly
přcdhozeny. Když míra nepravosti tohoto
pronásledovatelé křesťanůbyla naplněna,
navštívil ho Bůh smrtelnou nemoci. Jeho
vlastní syn Caracalla vytasil dýku, by
otce zavraždil. Chybil se však a Septimius
Severus upadl v nejhlubší trudnomyslnost.
Jsa blízek smrti, zvolal: »Byljsem vším,
čím jen člověk býti může; — a k čemu
mi to bylo?<= Když byl nadarmo prosil
o jed, požíval, jako kdysi císař Trajan,
nestravitelné pokrmy, až r. 211. od
toho zemřel.

Za jeho syna Caracally a jeho
nástupců Heliogabala a Alexandra ustalo
zuřivé pronásledování, ač tu a tam přec
někteří byli umučení.

6. Tím hrozněji však rozplamenil
se oheň ponásledování za císařeMaximiana
Thráckého. Bývaldřívepastýřem, obrovské
postavy a také silný jako obr; často
vodíval své soudruhy proti lupičům stáda
napadajícím; vstoupiv do služeb vo
jenských, vyznamenal se hrdinskými činy
a byl od vojáků za císaře provolán.
Panoval pouze tři roky (235—238).
0 něm praví jistý dějepisec: »Nikdy
nebylo na zemi krvelačnějšího člověka!
Jeho krutost vůči všem lidem (netoliko
vůči křesťanům) byla tak veliká, že
senát, když císař jedenkráte daleko od
Ríma' na válečném pochodu se nalézal,
veřejné pobožnosti nařídil, by tento krve
lačny' tyran nikdy více do Ríma se
nenavrátil.

Smrť jeho byla hodna jeho života.
Dověděv se, že římský senát ho sesadil
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aby Peršany, zmocnivší se
propukl v takovou zuřivost, že v přílišném [ římského území zahnal; byl však zajat.
hněvu jako divoké zvíře řval & hlavou
do zdí svého pokoje tloukl. Utíšiv
poněkud hojným požitím vína svou bolest,
umínil si navrátiti se do Ríma a krvavě
se pomstítí. Jeho vojáci však zavraždili
jej r. 238.

7. Pak nastoupil Decius (249—251),
o němž píše křesťanskýbásník Lactantius:
»Proklatá šelma, Decius zvaná, přišla,
by církev zpustošila.<< Svou vládu započal
rozkazem k pronásledování křesťanů,
kterých tenkráte neobyčejně hojný byl
počet. Větší hrůzy nezažila ještě nikdy
římskáříše !Zalářenepostačovaly pojmouti
křesťany, ačkoli tito vstupovali pouze do
vězení, by odtud na smrt byli odvedeni.
Všude na ulicích byly postaveny modly
a kadidelné oltáře, mučídla a kati stáli
všude. Mnozí křesťané, přemožení hrůzou
a úzkostí, odpadalí; většina však vy
trvavší statečně unavila katy.

Avšak i císař Decius, na jehož rozkaz
tyto ukrutností páchány, byl postižen
trestem Božím. Táhl do boje proti Gothům ;
vojsko jeho nepřítelem přepadeno a v ne
pořádek uvedeno; on sám i s koněm
zapadl do bažiny, aniž by tělo jeho kdy
mohlo býti nalezeno. Takto pohřebních
poct zbaven, stal se kořistí divokých
zvířat a dravých ptáků. To stalo se
v měsíci říjnu r. 251.

8. Jeden pronasledovatel křesťanů
beze stopy zmizel, aby jinému ještě
ukrutnějšímu místo učinil; tímto byl
Valerian (253—260), hrdý to voják,.
vojskem za císaře provolaný. O něm
vypravuje sv. Dionysius alexandrinsky',

“že s počátku byl ke křesťanům příznivější
než kterýkoli z jeho předchůdců a že
při svém dvoře měl mnoho křesťanů,
takže prý svůj dvůr mohl církví Boží
nazývati. Byv však jakýmsi egyptským
kouzelníkem Makrínem. jemuž plnou
svou důvěru věnoval, proti křesťanům
popuzen, počal je pronásledovati; celé
potoky křesťanské krve vytekly. Za něho
vytrpěl smrťmučednickou papež Síxtusll.
aneb jak jej Bekové jmenují Xystus, se
čtyřmi .jáhny a sv. Vavřinec V malém
městě Utíce bylo najednou 153 křesťanů
»sťato'

Itohoto kata křesťanůzastihl trestající
;soud Boží. Valerian odtáhl r. 260. na

* Král Sapor odvedl ho do Persie, kdež
ho přinutil, aby mu sedajícímu na koně
byl podnožkou. Zahynul bídně. Jak někteří
spisovatelé vypravují, dal jej Sapor za

; živa sedřítí, jeho kůží vydělati, červeně
nabarviti a pak na posměch Rímanů

, v chrámě pověsiti.

9. Opět nastalo křesťanům několik
let pokojných, až Aurelian r. 270. na
trůn nastoupil. Bylsynem jakéhosi nájemce
z íllyrie, drsný, necitelný voják; přízní
vojska vyšinul se až na císaře mocné
říše římské. Křesťany pronásledoval; nej
slavnější oběti jeho nelidskosti byl papež
Felix I. v Rímě. „I smrť tohoto proná—
sledovatelé křesťanů byla násilná. Jeho
tajemník Muestus uveřejnil listinu, v níž
písmo císařovo padělal. V této listině
byla zaznamenána jména předníchvelitelů
vojska a stálo vní, že císař tyto osoby
míní popravití. Listinu tuto ukázal důstoj
níkům,kteřívěctupovažovalizapravdívou.
Předejdouce císaře, vrhli se naň a za
vraždili jej (250).

10. Po Aurelianoví vládl Diokletian
(284—305). Tento císař pronásledoval
křesťany nejukrutněji; jeho doba byla
opravdu krvavým věkemcírkve. »Veškerá
země,“ praví Laktantíus, »bylakřesťanskou
krví zaplavena od východu až na zapade
Bylo to poslední pronásledování křesťanů
a zdálo se, jakoby peklo veškeru svou
moc vynaložiti chtělo, aby církev Boží
přemohlo.

Díokletian svým spolucísařem Maxi
mianem naveden, uveřejnil čtyři edikty
(krvavé zákony) proti křesťanům, jeden
krutější než druhý. Na východě jak na
západě potoky tekla krev věřících, takže
ona doba byla nazvána »Aera Martyrum'x,
věk mučednický. V Rímě bylo věřícím
konfiskací katakomb odňato i poslední
útočiště, jež až dosud za pronásledování
měli.

Avšaki jeho poslední hodinka udeřila.
Jsa si vědom toho, že nadarmo proudy
krve lidské prolíl, složil vládu a uchýlil
se do Salony (nyní Split) v Dalmacii.
Byl předmětem všeobecného opovržení;
neustálým rozčilením týrán, nechtěl ani
jísti ani spáti; ve dne v noci bylo slyšeti
jeho vzdychání a sténání; válel se brzy
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po svém lůžku, brzy po podlaze a zemřel
tak hladem, trudnomyslností a zármutkem.

Jeho Spolucísař Maxímian oběsil se
ze zoufalství v Miláně; — druhý spolu
vladař Galerius byl jako druhdy Herodes
rozežrán červy; takový zápach vycházel
z něho, že to jeho sluhové nemohli snésti;
zemřel r. 311. v hrozných bolestech.

Tak skončili ti tři pronásledovatelé
křesťanské víry v době, kdy nadešlo
vítězství církve, vítězství svatého kříže.

Christus vícit! Christus imperat!
Všichni zemřeli _ bídně zemřeli, ti,
kteří církvi svaté o bezživotí ukládali,
jako Herodes o bezživotí božského dítěte!
Církev však, Synem Božím založená,
z jeho božské krve vyrostlá, svatými

'apoštoly šířená a upevněná, milionů
mučedníků krví skropená, — ta žije
a potrvá až do skonání světa; neboť
ona má přislíbení Páně: »Abrány pekelné
jí nepřemohou !< (:>.d.)

vvv

Odňatá moc otcovské..
Úryvek ze života Ludvíka. I., bavorského krále.

olník Brajt z Harmatinka
_ u Mnichova byl v rodinném

=_ životě i vobcování společném

J &peskoval každodenně man—
želku i děti, a věru i žena i děti záviděly
čeledínům, že mohou od hrubého sedláka
odejíti, kdykoliv se jim líbí, a kdykoliv
hrubostí jeho a týrání byli sytí, anebo
kdykoliv krutý sedlák sahal po býkovcí,
aby je hotovými vyplatil.

Ale nejhůře vedlo se u Brajtů
Michlovi, jedinému synáčkovi, který byl
jakoby jej vymaloval, a který právě tou
dobou, do níž vypravování naše sahá,
měl jíti k odvodu.

Ne snad, že by byl Michl lenochem
anebo některé náružívosti oddán; vždyť
to nebylo ani možno při té přísnosti,
jaká v domě Brajtově panovala, Michl
měl tu jedinou chybu, že se zamiloval
do hezké dcerušky pohraničného strážníka,
což bylo v očíchjeho pyšného a bohatého
otce proviněním nejhorším.

»Raději ho zabijí, než bych svolil,
aby taková běhula do domu mého se
vdala, která nemá nic leč tu hezkou
kůži na tváři; takové hanby/nepřežijia
— říkával Brajt, & řekl-lí kdo, že oba
jsou ještě mladí, že mohou čekati, že
nemají naspěch, až snad otec si celou
věc rozmyslí, anebo až snad hrdý otec
zemře, tu pokaždé udeřil ve zlosti na
stůl & rozkřikl se: »Cože, na mou smrť
chtějí čekati? Z toho nebude nic, raději

pravým hrubiáuem. Trýzníl .

prodám celý svůj statek a ztržené peníze
odporučím kostelu, potom aspoň rovnýma
nohama dostanu se do nebe.“

Nebylo možno hrdému sedlákovi
nikterak vyhověti, a zdálo se mu, že
nejlepším způsobem vychová Michla,
když jej bude hodně mlátiti, trápiti
a řádně mu nadávati, čímž ovšem ne
zřídka nejenom manželku, nýbrži čeládku
proti sobě popudil.

Avšaki ubohému Míchloví mělo se
dostati kýženého vysvobození z té nemilé
& odporné lásky otcovské.

BylťMichlpostavy ztepilé, byl švarný
jinoch a proto byl odveden k tělesné
stráži, kde nebylo lze se vykoupiti, protože
jenom vybraní a švarníjinoši byli k tomuto
pluku odváděni.

Brajt nevěděl co by měl začítí, zlostí
vřelo srdce jeho, že měl nyní“ Michl býti
vyproštěn z jeho otcovské poddaností,
ale nedal toho na sobě znáti, přece však
chtěl Michla sám do města doprovoditi
a jej šikovateli doporučiti.,

»Já jsem sedlák Brajtc — tak se
představil šíkovateli, »a tento zde jest
můj jedináček, můj kluk. Kdyby snad
nechtěl poslouchati, dopište mi jen, a já
se dostavím a zmaluji jej býkovcem tak
pořádně až bude celý modrý a

Šikov,atel jehož tvář byla hustým
knírem zarostlá, a který během čtyřiceti
let nejednoho otce a nejednu matku
vítal, když mu jedináčka předváděli, díval
se na chvástavého a prostořekého sedláka
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tak podivně,jakoby ho chtěltýmž býkovcem
na místě pořádně přetáhnouti, kterým otec
hrozil synovi.

»Strýčela zahřměl šikovatel na
sedláka, »výchova nováčků a potrestání
nováčků neposlušných jest úplně věcí
naší, do které vám pranic není. Od té
chvíle, v níž váš syn přísahal na prapor
vojenský až do té chvíle, kdy zase ze
služby vojenské vystoupí, máme my jeho
představení nad ním moc a nikoliv vy.:

Brajt popošel o krok blíže k ši
kovateli, jakoby byl snad dobře ne
rozuměl těm slovům, která právě zaslechl.

»Cože? — já že nemám žádného
práva na svého kluka?a křičel jako
zběsilý. »A to bych se na to podíval!
Jest-li mi to ještě jednou opáčíte, hned
jej vezmu s sebou domů, a zakročím
u krále, aby byl hned propuštěn. .lá,
Brajt z Harmatinka si to mohu dovoliti
— já musím míti Michla z vojny doma,
protože jest můj jediný syn.<<

Šikovateli zježily se přitěchto slovech
kníry jako když ježek rozčepýři ostny,
a změřiv smělce od hlavy až k patě,
pravil úsečně: '

»Strýče my oba jsme spolu
domluvili. Táhněte z kasárny! Na roz
loučenou měl jste již dosti času, a jak
se mi zdá, nebude vám oběma asi loučení
moc trpké. Nelíbí-li se vám rozkazy mé
můžete si ztěžovati u setníka.a

Po těchto slovech vzal šikovatel
'Michla za rameno, který stál jako v Jiří—
kovu vidění a postavil jej do řady mezi
ostatní nováčky.

Jako křída zbělel Brajt zlostí , a křičel
celý bez sebe:

»Cože,a 'já že nemám žádného práva
“na Michla, já musím zde státi jako
oukropek přede všemi nováčky? I to by
bylo pěkné, abych si to dal líbiti, já
první &nejbohatší sedlák'u nás a k tomu
ještě starosta. Okamžitě jdu ke králi,
a budu na tebe žalovati, abys to věděl.
Já tě shodím se šarže, ty šikovateli,
& v pekle, až se tam budeš smažiti,
budeš na mne pamatovati.<<

To již bylo více, než čeho se kdy
šikovatel nadál. I pokynul dvěma de
sátníkům, kteří stáli na rohu řady nováčků
a kteří byli svědkové toho neslychaného
pohoršení, tito uchopíli milého Brajta,

který zlosti celý sezelenal, pod paždí,
& vyvedli jej z kasárny ven.

»Nedělejte hloupostí,a napomínal
desátník sedláka dobrosrdečně. »Jestliže
se budete ještě 'šikovateli protiviti, musíte
se báti přísného potrestání. Bez žaláře
se neobejdete — to vám mohu již předem
říci —<< *

Slovo žalář dodalo Brajtovi rozumu.
Neboť ničeho se tak nebál jako žaláře.
On, starosta, nejbohatší sedlák, on že
by měl seděti v žaláři! Vždyť by tím.
ztratil veškeru reputaci.

Skřípaje zuby, ubíral se uprostřed
dvou nemilých strážců ,k bráně, a když
se ocitl venku, napřáhl ruku, a soptě
vztekem, volal :»Počkejjenom ty zatrolený
šikovateli, počkej, játinasolim,a brebentil
rozlícený sedlák. »Vždyť jsi mne dal
odvésti jako nějakého lumpa, tak že celý
svět o tom bude vypravovati, počkej jen,
počkej, to se ti nevyplatí, ty budeš na
mne do smrti pamatovati. K Ludvíkovi
půjdu, ano, k našemu králi si zajdu,
a poprosím ho, abytě shodil ze šikovatelské
důstojnosti, protože jsi starostu harmatin
ského jako _kluka z kasárny vyhnalm

Celý r'ozlícen vkročil do hostince,
v němž koně jeho stáli, a ze zlosti
a mrzutosti pil, aby vztek a zlost zapil.

Šikovatel zatím rozdělil nováčky
a přidělil k jednotlivým oddílům a pak
je poslal do kasárny. Michla však ještě
podržel, a uchopiv jej za horní knoflík,
těšil jej dle svého způsobu, slovy: »Nic
se neboj, hochu! Nyní jsi vojákem, a otec
tvůj nemá k tobě v tom čase nejmenšího
práva. Na tři léta jsi z moci jeho vy
baven, a až tři léta uplynou, pak snad
nabude zase rozumu.“

»Ale půjde-li ke králi, aby mne
vyplatil, co potomla otázal se rozpačitě
ubohý Michl.

Sikovatel dal se do smíchu. »O to
my se postaráme, nad tím si nemusíš
hlavy lámatic — těšil Michla šikovatel.
»Oznámím celou záležitost setníkovi,
a ten vše poví veliteli, který se o to
postará, aby král tvému otci hlavu napravil.
Zůstaň vždy hodným, abychom mohli býti
s tebou spokojeni. a budeš se míti u nás
stokrát lépe. než-li domac _

Po tomto napomenutí směl se Michl
odebrati do kasárny za svými
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Uplynuly tři měsíce, a Michl, který
v kasárně vpravdě ožil, změnil se ve
švarného a poslušného vojáka.

Když o vánocích vojáci, kteří se
vyznamenali dobrým chováním, byli na
listině poznamenáni za tím účelem, aby
směli vánoce slaviti doma. byl i Michl
mezi nimi. Avšak Michl prosil úpěnlivě
šikovatele, aby nebyla mu dána dovolená,
jelikož bál se otcovského domu jako
pravého pekla.

»Musi býti vtom domě prapodivné
poměry,“ prohodil velitel, když od šiko
vatele o žádosti Michlově byl poučen.
»Všichni prosí, aby mohli dostati se
domů, a Michl naproti tomu prosí, aby
se mu toho dobrodiní nedostalo. Ponechte
ho tedy zde.“

Tak zůstal Michl přes svátky v ka—
sárně, a dobře udělal.

V—nitru Brajtově vřelo to stále ještě
a kypělo. Nemohl nikterak zapomenouti
na pokoření, jehož se mu dostalo přede
všemi nováčky, naopak msta proti šiko- ř
vateli stále rostla a zmáhaia se.

»Však já si to vymstím na tom
mém klukovi, až přijde na vánoce domů,a

jsou moli, protože mne tehdy neposlechl
a nevystoupil z řady, když jsem mu to
poroučel. Kdyby mne byl poslechl, ne
musil jsem býti tak zahanben, vše bych
zodpovídal, ale ten darebák, jak se mi
zdá, byl rád, že se mohl jednou svému
tátovi zprotivit. Ale počkej jen, počkej,
však já na tě dorostuia

Leč vztek jeho dostoupil vrcholu,
když došlo psaní Michlovo, že na vánoce
domů nepřijde.

»Aha, to si tak usmyslilla hučel
na manželku, ale také dobře! Ani ocásku
z prasete nedostane o vánocích. Vydědím ,
kluka, majetek prodám a majetek od- i
poručím kostelum

Toho dne měli se obyvatelé domu
Brajtova jako Job na smetišti, ale co se :
týče toho prasečího ocásku, s tím se
tatík Brajt náležitě přepočítal, jelikož

přísahal Brajt. »Vezmu býkovec a budu poznámkou
do něho mlátit jak do kožichu, v němž Í

matka Michlova se o to postarala, aby
mohl synáčck jeji také dobrých věcí
o vánocích užíti. V noci, kdy Brajt ještě
hodně chrápal, vstala potichu drahá jeho
polovice &s mnohými slzami naplňovala
pytlík uzeninou,jelity,jitrnicemi a k tomu
doručila dvanáct lesklých tolarů včrnému
čeledínu Florianovi, který časně z rána
se vypravil do Mnichova. Mnoho řečí
při odchodě nebylo třeba, věděl zajisté,
co s těmi věcmi má učiniti.

»Zaplať Pán Bůhla děkoval misto
Michla věrný čeledín se slzou v oku.
»Vždyť jsem míval Michla tak hrozně
rád. Od finančního dozorce & jeho dce—
rušky mám také již něco v kapse. Co
míníte, kmotra. že to asi jest?—x

Přes obličej rozradostněné matky
přelétla záře radosti.

»Pravda, že máš od ní psaníčko
pro Michla—xpravila selka s povzdechem.
»O já dobře vím, že ona na mého mi
láčka a jedináčka nikdy nezapomene!
Lepší hospodyně nežli jest ona nemohla
by se nikdy k nám dostati.“

»Vyjma tu hospodyni, která nyní
zde dOSud hospodaří,<< prohodil čeledín
Florian dobře věda, že takovou líchotivou

ztrápenou selku nemálo
potěší.

»Tu hleďtela pokračoval Florian a
vyňal z kapsy psaní. »Včera večerbylo
mi doručeno s podotknutím, abych vám
je dříve dodal nežli se zapečetí.a

Selka vzala psaní, v němž byla
podobenka Lenčina, a četla:

Můj přemilý Michlíčku!
Jsem stále u tebe a zůstanu ti

stále věrná, byt tě i otectvůj vydědil,
jak se sám vyjádřil. Raději půjdu
s tebou na žebrotu, nežli bych bez
požehnání rodičů na vašem statku ho
spodařila. Otec můj tě srdečně &
upřímně pozdravuje. Modlíme se za
tebe, abys zůstal hodným a abys se
nezamiloval do některé městské slečny.
To by mi dodalo. Raději bych tě vi
děla mrtvého. Tisíc polibků posílá ti

tvá Leni. (o. p.)W
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XXXI. Veselá zlodějská příhoda.
Píše P. Frant.. Mertens, missionář v Togu v Africe.

Bylo to před několika lety, když
jsem jednou odpoledne z Palime přišel
do Assahun Fieghe, abych navštívil tamější
školu a zkoušel křtěnce. Následujícího
dne, než-li jsem odcestoval, podal mi
tamější učitel tobolku, ve které bylo 8
marek a 30 vfeniků a pravil: »To náleží
P. Wittem Zasna tázal jsem se učitele,
jak to možná? »To je tak,a pravil učitel:
»Peníze tyto P. Witte zde před půl
druhým rokem ztratil a před několika
dny mi je jisty' křtěnec přinesl.“ »Vidaa,
myslil jsem si, »ti naši černoši jsou přece
jenom chlapíci! Osm marek a 30 feniků
najíti a peníze na fenik vrátiti a to za
půl druhého roku, to je přece hezká
věc. Věru krásný a povzbuzující to
příklad pro mnohého »pOCtiVéhOxnálezce
v Evropěla Upřímně však řečeno, zdála
se mi tato poctivost přece jenom trochu
podivnou a proto otázal jsem se našeho
učitele na bližší okolnosti. Dověděl jsem
se toto: .

Před půldruhým rokem cestoval
P. Witte z Palime do Lome, vzdáleného
asi 26 hodin. Ipřišel do zmíněné osady
Assahun Fieghe. Chtěje této příležitosti
použíti a v tamější škole vyučování
a křesťanskému cvičení byti přítomen,
usnesl se, že tam přenocuje. Hostince

tam ovšem nebylo a proto ohlížel se,
aby nalezl na noc nějaké přístřeší. Brzy
znalecky jeho zrak, co hledal, našel:
Starou, zakouřenou chatrč, jejíž zdě stály
šikmo. Na jeho prosbu byli její obyvatelé
—černá s_tarochaadvanáctilety kudrnáček,
jménem Kofi, — ochotni, na jednu noc
mu chatu přenechati. Zprvu chtěli chatu
napřed vyklidili, ale na jeho ujištění, že
jim nic neukradne, nechali vše jak bylo:
Staré bedny, prázdné láhve od kořalky,
různé střepy a p., všechno v pestrém
nepořádku. Kabát položilmissionář na
bednu, sám natáhl se na rohožku na
zem rozprostřenou a brzy usnul spánkem
spravedlivých.

Následujícího rána vypravuje se na
další cestu. Avšak nastojte, v kapse
u kabátu schází tobolka; hledá ji mezi
bednami a láhvemi, ale nadarmo. Možná,
že jsem ji již včera ztratil, myslí si.
I prosí učitele, aby po jeho odchodu se
po chatrči i osadě poohledl, zda by
tobolka někde neležela, lidem však aby
ničeho neříkal. Potom vyšinul se na svého
mezka a jel dále, mysl'e si: »Vale můj
sáčku, vícekrát tě neuhlidámlx

Brzy po odchodu missionářově vrátil
se černy kudrna Kofido chatrče a pátravym
zrakem prohlížel své »pokladya, zda nic
neschází. Najednou spatří tobolku, otevře
ji a v ní vidí 8 marek 30 feniků. To
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bylo pro malého skotáčka příliš mnoho.
Pln radosti běží k matce a ——sdělená
radost je dvojnásobná radost — dává jí
polovici toho, co našel. Matka se ne
vzpírá, naopak oběma rukama sahá po
nenadálém štěstí. Věru, tolik peněz na
jednou neměla ještě nikdy co je na světě.

Avšak velkého štěstí dovede člověk
jen stěží zatajiti. A tak se dělo i černé
matíčce. Měla dobrou, starou přítelkyni,
jménem Afíbu. Tato přichází právě od
potoka, nesouc na hlavě velký hrnec
vody, která přetékajíc stařenu při každém
kroku na zádech polévala. Kofiho šťastná
matka stojí právě před svou chatou
vzahrádce, kterou chatrný plotz palmových
listů od cesty odděluje. Sotva svou přítel
kyni zpozorovala, přistoupila k plotu,
pozdravila starochu hlasitě a pokynula
jí, aby přistoupila blíže. »Pomysli si
jenom—xpravila, »jak jsem štastná! Můj
Kofi nalezl dnes ráno v naší chatě, kde
missionář spal, tobolku a v ní 8 marek
a 30 feniků. Ovšem dal mi polovici, ale
bylo to také v pořádku, neboť měla jsem
s ním starostí a trampot dosti. Neříkej
však o tom nikomuh, Aňba blahopřála
své přítelkyni k nálezu tak řídkému
a šla pak svou cestou dále myslíc sobě:
»Ach, kéž jsem já sama měla takove
štěstí.<< Následujícího dne byl v Pálime
trh. Matka a syn vydali se tam, aby si
na trhu koupili nějaký oděv a různých
věci pro domácnost.

Zatím uplynulo půl druhého roku.
Stařenčin koupený šat už je hodně ob
nošený a také zároveň oděv Koňho
ukazuje tu a tam větší nebo menší díru;
štěstí. že za velkého vedra letního klukovi
trochu průvanu neškodí! Tu jednoho dne
ozývá se v tiché jindy chatrči stařenčině
hrozný lomoz a hlasité nadávání. Nevím,
co Kofi zase vyvedl, ale on sám není
asi o své nevinně úplně přesvědčen,
neboť před svou rozhněvanou mateří
bázlivě ustupuje. Najednou starocha
přiskočí a chce nezdárníka se chopili.
Koli však se jí vymkne, prorazí chatrný
plot z listí a vrazí — o běda — do
ženy, která právě s hrncem vody na
hlavě kolem se ubírá. Bác... na sta
kousků rozbit leží hrnec na zemi a žena
všecka promoklá mezi střepinami svého
hrnce. — A kdo je to, ona ubohá?
Zádná jiná, stará Aíiba je to! Sotva se

z prního leku vzpamatovala, vidí zlosyna,
divokého Kofi. Ale Kofi vida oči stařeny
hněvem sršící, nemešká a pádí odtud.
Za to spustí starocha na všechna stavidla
a jme se Kofimu spílati, že to v celé
osadě Slyšeli. A tu velcí, malí, všichni
spěchají tam a spílající ženu obstupují.
Když však spílání nemá konce a milému
Kofimu všechny možné hříchy a ne—
pravosti se vytýkají, nemůže se konečně
jeho matka, dosud vpozdálí za zástupem,
stojící, déle zdržeti. Prodravši se zástupem
až k nadávající Aíibě, káže jí mlčeti.
Ale se zlou se potázala. Afiba spustí
znovu tónem ještě silnějším, starocha
také nelení a obě přítelkyně snaží se
jedna druhou překřičeti. Těžko říci, které
z obou připočísti v nadávání a spílání
první cenu. _

Než nastojte! Najednou proběhne
hlavou staré Aíiby zlomyslná myšlenka.
»(Joia vyrazí ze sebe, »ty a tvůj podařený
synek ukradli jste tehdy missionářovi
peníze a rozdělili jste se o něía Slyšíc
tuto obžalobu soupeřníce náhle umlkne;
odchází rychle s bojiště a spěchá do své
chatrče, zatím co Aňba za ní neustále
pokřikuje. Kdosi ze zástupu však nemešká
& pádí k učiteli, aby mu oznámil, co
právě slyšel. Učitel přichází ihned k matce
Koíiho a důrazně žádá peníze. Vidouc
nezbytí sbírá tato peníze u svých známých
a příbuzných a přináší 8 marek a 30
i'eniků učiteli, který mně je o několik
dní později odevzdal. — Nepotřebuji
zajisté milého čtenáře ujištovati, že jsem
zároveň s penězii tuto veselou příhodu
svému spolubratru k jeho velkému
obveselení odevzdal.

XXX. Menší črty z Atakpame.
Píše P. E duard Hu ndler, missionář v Tpgo.

Den sv. Mikuláše.
Slavnost sv. Mikuláše, na kterou se

děti doma v Evropě tak těší, se blížila.
Ve škole jsem našim chlapcům již mnoho
o tomto svatém muži byl vypravoval.
Nebylo zima a ani ostrý severák ne
foukal, jako když doma ve vlasti otec
svým dítkám o sv. Mikuláši vypravuje,
naopak bylo v ten čas v Atakpame velké
vedro. Naši malí černoši se tentokráte
zvlášť na nastávající slavnost těšili, ježto
třinácte jich, chlapcův i děvčat, měli
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v onen den přijali křest svatý. Byly to
dobré děti, které se byly pilně kate
chismu učily, nebot jenom takové bývají
k svatému křtu připuštěny.

Jeden z těchto maličkých přišel před
nějakým časem ke mně a prosil: »Dej
mi jméno Eduardlt Když jsem se ptal
na příčinu, mínil, že potom bude aspoň
věděti, kdy jest jeho svátek, a že missionář
(totiž já), jenž totéž jméno má, da mu
pokaždé o svém svátku kousek koláče,
který kuchař v tento den vždycky pro
něho pekává.

Je to vůbec roztomilý klučina, ten
Amadu čili Eduard, jak se nyní sku
tečně nazývá. Když zemřelý P. Even
jednou zde byl na návštěvě, viděl, kterak
jakýsi chlapec trýznil želvu. »Styď se, :
co to děláš la zvolal na něho. Toto slovo
si malý Amadu zapamatoval. Po nějakém
čase klepáno na dvéře jiného missionáře.
Dovnitř vstoupi Amadu a vida missio—
náře u psacího stolku zvolá: »Styď se,
co to dělášle Missionář divil se ovšem
tomuto neobyčejnému oslovení, zasmál
se však srdečně, když slyšel, kde kluk
slova pochytil.

Když se dostavil svátek sv. Mikuláše,
konala se slavnost křestní mezi mši
svatou. Jak šťastnými tváříly se naše
děti! Věděly, že se nyní staly dítkami
Božími, že se bůžka zde panujícího
úplně zřekly a na své duši bělostnými
jako andělé v nebi se staly.

Křestní slavnost byla již u konce,
hoši se nasnídali a nyní dali se do zpěvu.
Avšak co to? Najednou všichni dojednoho
zmizeli. »Kde pak asi jsou?“ tázal jsem
,se. Ale sotva jsme tuto otázku položili
na jazyk, slyšíme z blízkého lesa radostný
jásot. Za chvilku vystoupí hoch s velkou
holi v ruce z lesa. Za ním následují
čtyři silní výrostci, nesouce na svých
ramenou velkou živou antilopu. Měli
totiž na antilopy nalíčeno a lov se jim
podařil. Zástup šťastných lovců zpívá a
poskakuje radostí. Tak naložil sv. Mikuláš
našim černým dětem zde v krásné Atak—
pame dárek docela neočekávaný. Co si
mohly přáti ještě více?

Naši hoši maji vůbec v honitbě
štěstí. Ve třech týhodnech lapili již tři
antilopy. Jednou však utekla antilopa
i s pasti do údolí; tam ji chytil jakýsi
černo'eh, zabil a jednotlivé části prodával.

Sotva však naši hoši to uslyšeli, přivedli
milého černocha se zbytky antilopy do
missie. Nejprve mu jeho skutek živými
slovy a posuňky vytýkali. Potom vstoupil
do shromáždění velký výrostek s papírem
v levé ruce, s tužkou v pravé. Jako
přísný soudce stoupl si před černocha,
vyptal se ho na jeho jméno jakož i na
jméno těch, kteří maso antilopy koupili
a všecko si poznamenal. A celé shro
máždění se neupokojilo dříve, až černoch
maso vrátil a prodané penězi nahradil.

Z černošské kuchyně.
Nejsou však časy vždycky tak dobry,

aby v kuchyni pro missijní chovance
voněla pečeněz antilopy. Avšak v takovém
případě postarají se už chovanci sami,
aby mimo to, co dostanou od missionářů,
si nějakou zvěřinu menšího druhu jako
příkrm zaopatřili. Tu a tam chytne se
myška nebo potkan, připraví, upeče,
bratrský rozdělí a s výbornou chutí pojí.
Tak se také stalo, když na blízku na
šeho hřbitova vysoká tráva shořela. Naši
hoši nedali mi tak dlouho pokoje, až
tam směli jíti, aby polekané tam po—
bíhající myšky pochytali. Kořist lovu byla
skutečně velmi hojná a všem chutnalo
znamenitě.

Před několika nedělemi poráželi naši
missijní hoši v lese dříví. Najednou volá
jeden: »l—Iad,hadic Většina chlapců
prchla; toliko Vincenc dodal si odvahy,
vzal klacek a hada zabil. Bylo to velké,
skvostné zvíře. Ježto jsme pro nedo
statek lihu nemohli hada uschovati, chtěli
jsme aspoň jeho pestrou, lesknoucí se
kůži do našeho ústavu v Evropě poslati.
Náš mladistvý lovec nabídl se ihned, že
kůži stáhne. Když byl s prací hotov, po
hlížel na tučné hadí maso tak toužebně,
že jsme mu hada rádi darovali. Přáli
jsme mu této lahůdky ze srdce, ježto
víme, že hadi jsou jeho největšími ne
přáteli, kteří mu jako pastýři. na jeho
stádě značné _škody činí. Nedávno na
příklad pokousal had naši černou krávu
tak, že brzy na to pošla, a jiný zadávil
před delším časem mladou ovečku.

Měli bychom však špatné ponětí o
kuchyni našich chlapců, kdybychom se
domnívali, že jsou tam jen takové »vy
branéc pokrmy. Jediný pohled dovnitř
poučuje nás o lepším. Sedí tam výrostek
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před třemi kameny, pod nimiž ohníček i
vesele plápolá. Na kamenech stojí hrnec,
který stačí, aby se v něm pro 35 hla—
dových jedlíků navařilo. Vedle leží vy
hloubeny kmen, ve kterém chlapci roztlou—
kají kukuřici na mouku, kterou pak do
hrnce házejí. Jiný výrostek krčí se před
jinými třemi kameny, ohništi to, na
kterém se vaří tak zvané »deňc. Nejprve
se tato žlutá klechtanice protiví, ale brzy
chutná i mnohým bělochům. Vždyť jsou
v, ní same dobré věci: palmový olej,
hodná dávka pepře a jsou-li dobré časy,
i kousky masa nebo ryb. Potraviny jsou
zde v Atakpame laciny; tak je na příklad
vejce za 1—2 haléře, litr rýžoveho piva
za 5 haléřův a tři obrovske klasy kukuřiče

!
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za 25 haléřů. Naši přičinliví hoši založili
si sami tři rýžová & kukuřicová pole.
A poněvadž nyní tak šťastni .jsme, že
žijeme V požehnané zemi pepře, máme
tohoto pro černošskou kuchyni nezbytného
koření velký nadbytek. Roste zde v lese
ve stavu divokém. Ostatně mají zdejší
lesy mimo pepř často i vybranější lahůdky
pro naše děti. Tak objevily nedávno
v dutém stromě divoký med. Večer-téhož
dne vypravily se do lesa a přinesly domů
plný hrnec tohoto mlsu. Ovšem pilné
včelky nedaly si to jen tak mně nic
tobě nic líbiti a daly drzým vetřelcům
mimo med také jiné ještě méně" chutné
»pomněnkya na tváře a ramena s sebou
domů.

tmm—á
A. J!. KadlčdL—mrd:

Uečemí.
Hlahol zvonů po krajině
ozývá se za šera,
když se slunce v západ kloní
každičkého večera.

Usíná kraj, zvěř i ptactvo,
usíná i lidský duch,
jenom“ s nebe na zem hledí
všemohoucí, věčný Bůh.

Ruce spjaty- ku modlitbě.
v očích slza, v srdci žal.
& na nebi jasný měsíc
stříbro na zem rozlíval.

Ztíchly zvony. Anděl Páně
domodlil se chvějný ret,
& má duše zaletěla
k Bohu svému v mysli zpět.

' I
úlekem.

Než z rána jarní slunce vzplane
a k životu se vzbudí den,
zvon tichým hlasem vískou vane
& z duše prchá noční sen.

Ty zvony bolným srdcem chvějí
a ret se modlí klekání,
s nímž chvějné city k nebi spějí
k Matce, jež boly zahání.
Maria Matka v nebes říši
mé bolné duše slyší hlas,
a v srdci všecky city ztiší
a k žití povzbudí mne zas.

'A až se slunce v západ schýlí
a žití moje pomine,
Marie Matky pohled milý
mne k srdci svému přivine.

Hřbitove, hřbitově!
Hřbitove, hřbitove, zahrado smuteční
na tobě pláč &sten sirotků bolně zní;
až jednou přestane
více mně nevzbudí

Hřbitove, hřbitove,

v srdci mém živý tluk,
k životu světa hluk.

tys pustý, velký sad,
do tebe mnohý již v mladistvém věku pad;
kéž mi je malý kout v lůně tvém ponechán,
by prach můj na milost slitovný přijal Pán.

Hi'bitove, hi-bitove, zahrado veliká
na tobě teskně zní řeč lidí všeliká;
v to_bě se těla prach v nový květ promění
až jednou nastane kýžené vzkříšení!

———%©&'=>——
.
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Zamezení smíšeného manželství.
(Hlavní úmysl).

elá společnost lidská, stát i církev skládají se z jednotlivých
rodin. Rodina jest původní společnost, kteráž přirozeně povstala
ve člověčenstvu. K trvání lidstva jest třeba takového zřízení
a takového řádu přirozeného. Rodina se zakládá na vůli Boží.
Rodinajest také nejdůležitější společnost, poněvadžjest základem

“ obce, národa, státu a církve, dávajíc původ a vývin jednotlivým
lidem. Rodina jest strážkyní tělesného života lidského. Dává
totiž nejen život novým jedincům, ale též jej zachovává a usta—
novuje mu dráhu budoucího života vychováním v rodině. Ale
též má rodina povinnost bdíti nad duchovním životem novo—

? rozence, to jest úkolem rodiny je vlastní náboženský život.
Křesťanstvím posvěcen jest ještě více a utužen svazek rodinný;
učiněn nerozlučným svazkem manželským, posvěceným svátostí
velikou v Kristu &církvi. Proto jest manželství v Novém zákoně
svazkem svatým, úkonem náboženským, představujícím nám

duchovní spojení Krista Pána s církví svatou na zemi. která se často chotí
Kristovou nazývá. Co Bůh spojil, toho člověk nerozlučuj. Proto jest velikou
opovážlivostí, jestliže někteří lidé pobloudilí manželství chtějí snížiti na pouhou
smlouvu občanskou a setříti s něho všechnu posvátnost a ctihodnost. Rudou-li
svazky manželské roztrhány, budou i všecky svazky společnosti, národa, státu
i církve roztrhány. Proto církev sv. hájí vždy a všudy posvátnost stavu manželského,
majíc na zřeteli jen dobro a blaho nejen manželů, ale i rodin Proto církev brání
se proti všelikému znesvěcení a proti všemu, co by mohlo býti na škodu štastnému
manželství křesťanských snoubenců. Tak brání církev posvátnost stavu manželského
proti smíšeným manželstvím. Co jsou ta smíšená manželstva? Jest to něco zlého?
Smíšená manželstva jsou ona, ve kterých jsou snoubenci různého náboženského
vyznání na př. katolík by si chtěl vzíti evangeličku, židovku, pravoslavnou, nebo
naopak. Rozdílnost vyznání náboženství jest závadou, pro kterou je manželství
nedovolené, „protože je církev pokládá za hříšné účastenství u věcech posvátných,
za nebezpečenství pro věčnou spásu manžela katolického a též dětí pocházejících
z takového manželství.

Ve smíšeném manželství nejsou manželé spojeni onou posvátnou láskou,
která z víry pochází. Je-li každý z nich upřímně oddán svému vyznání, každý své
vyznání za pravé pokládá, nebude mezi nimi nikdy pravé jednoty duší a srdcí,
protože ji nemají u věcech víry. Jsou-li oba netečni ku svému vyznání, tu se jim
opět nedostává obětovné lásky manželské a neznají žádného sebezapření, které
opět z víry pochází. Přirozená láska mezi manžely nestačí, není pevným základem
k budování spokojenosti &štěstí. Obyčejně katolický manžel jest hůře na tom než
manžel jiné víry. Katolický manžel bývá zdržovan od svých povinností náboženských,
od modlitby, od služeb Božích, od sv. svátostí, od svěcení neděli, od zachovávání
postu; bývá často posmíván, ano i trýzněn, až konečně se stane vlažným a opustí
víru svou, ne-li veřejně, tak v srdci svém. Málo kdy podaří se katolickému manželu
obrátiti spolumanžela jinověrce na svou stranu. Tím způsobem vydává katolický
manžel víru svou patrně u veliké nebezpečenství a tím velikého hříchu se dopouští.

Prodává víru svou za misku čočovice, za světské ohledy, za majetek, nebo zaslepou lásku.
A nyní jaké je v takovém manzelstvi vychováváni dítek? Zaváže se jinověrný

manžel, že dá dítky po katolicku- vychovatí, ale dbá toho později? Jest- li katolický
manžel o povinné vychování se stará, tu mu často spolumanžel nekatolík překáží,
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slovy, poznámkami, špatným příkladem. Vychování to děje se, dokud děti chodí do
školy katolické. Vyjdou-li školu, již se o vychování jich nestarají a stane se, že
nejsou pak ani katolíky ani nekatolíky. Tím hůře jest, jsou-li dítky dvojího vyznání
jako rodiče; následují-lí totiž hoši náboženství otce a dívky náboženství matky.
Tu teprve se stávají časté různice mezi rodiči a mezi dětmi, čímž vy'chov dítek.
vůbec trpí velmi. Jsou—líale oba manželé u vyznání svém netečni, pak jsou dítky
úplně nešťastné, nebudou míti vůbec náboženství. A proto má církev sv. pravdu,
brání-livšemožně uzavírání sňatků smíšených, protože by'vají ke zkáze jak manželů
tak i dítek jejich.

Proto již Bůh sám zakázal Chananitskych za manžele a manželky bráti,
ježto svedení bývají k modlářství. Tim více napomínal a zrazoval sv. Pavel od
manželství s nevěřícími. Tak činila a činí církev sv. dosud. Ostatně í protestanté
sami dle svého způsobu smíšené manželství zrazují.

Sv. Johanna Františka ze Chantalů v dospělém věku svém měla dle přánc
sestry své zasnoubiti se s bohatým šlechticem, jenž byl kalvínístou. Nevědoní
Johanna, že ženich je kalvinistou, málem by byl-a ke sňatku svolila. Ale vidouc
jednou z okna, že nastávající manžel její před nejsv. Svátosti, již kněz k nemocnému
nesl, hlavy své neobnažil, ani kolen neohýbl, zamítla sňatek s nevěrcem.

Proto hleďme, jak jen možno, zabránit každému smíšenému sňatku, protože
nic dobrého z něho nepochází a je začátkem nespokojeného, nešťastného života
pro oba manžely a zřejmym neštěstím jich dítek Proto heslem budiž: Katolík
jen s katoličkou v manželství vstupuji

Obětování denního úmyslu.

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

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
zamezení smíšených sňatků mezi katolickými snoubenci a na
všechny úmysly, jež d0poručeny jsou na tento měsíc a na tento den členům
Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko—
slovansky! 0 sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
.mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

Heslo apoštolské: Překážeti smíšeným sňatkům.

Úmysl v prosinci: Spisovatelé &umělci katoličtí.

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Úmysly apoštolátu modlitby.
V lístcpadu modleme se o zamezení smíšených manželstev.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti papežem Piem x.)

Gue |

|

Na slavnost : Úmysly:

1. Ú. Všech svatých. —-Následování svatých. Prosba za jejich přímluvu. Touha
po nebi. Hledejme království Božího & spravedlnosti jeho. Dar pokory.

2. St. Všech věrných zemřelých (Dušiěek) ,—Útrpná láska k duším
v očistci. Duše, na které nikdo nepamatuje. Ucta kc hřbitovu. 1- kněží.

3. Č. Sv. Valentina, kn. a sv. Hilaria, m. (304) — Katolícimezi protestanty.
Dar trpělivostí. Ochrana před zlou nemocí. Odvrácení drahoty a bídy.

4. P. Sv. Karla Borom., bisk. (158/19.— Obnova lidské společnosti Kristem.
Povznesení mravnosti. Napravení rozháraných poměrů. Dar střídmosti.

5. S. Sv. Juty, hrab. a poust. — Křesťané na východě. Bázeň Boží mládeži.
Duch zbožnosti v rodinách Pohrdání radostmi světa. Nemocná matka.

6. N. NeděleXXV. po sv Duchu. Sv. Leonarda, opata (559). — Katolíci na
Rusi.. Přemáhání pohoršení a smyslnosti. Lidové missie. Dar štědroty.

7. P. Sv. Engelberta, bisk. m. (1225) ——Obrácení Anglie na víru katolickou.
, Oddanost k biskupům našim. Pokoření nepřátel církve. Odvrácení zlého.

8. U. Sv. Bohumíra, řeh. (1118). — Hojná svatá přijímání. Láska k pokoře.
Horlivý spolupracovník. Přemáhání lakoty. Nemocní. Ucta k rodičům.

9. St. Sv. Theodora, voj. (306). — Ochrana mladíkův u vojska. Přijímání
sv. svátostí. Potírání nemravnosti. Návštěva služeb Božích. Umírající.

10. Č. Sv. Ondřeje Avel., řeh. (1608). ——Požehnání katolickému podniku.
Přemáhání hněvu a zlosti. Láska k čistotě. Podpora katolického tisku.

11. P. SV. Martina, bisk. (400). Stědrost k chudým. Spolky sv. Vincence Paul.
Podpora nouzi trpících. Touha po dokonalosti. Katolické řády. Tkněží.

12. S. Sv. Kristina a spolumuč., patr. mor. (1005). — Sjednocení slovanských
národů v církvi katolické. Pokoj a mír v naší zemi. Zapírání sebe.

13; N. NeděleXXVI po sv.Duchu.Všech svatých řádubenedikt. a premonst.—
Noviciaty. Povolání hodných kněží. Zapírání sebe. Přemáhání zlého.

14. P. Sv. Josafata, bisk. m. (1623). — Ochránci svatých míst v Palestýně.
, Katolíci mezi pohany. Pronásledovaní katolíci na Rusi. Církev východní.

15. U. Sv. Leopolda, mark. (1197). — Spravedlnost mezi národy. Vyrovnání
a mír. Obránci katolických zájmů. Přemáhání nestřídmosti a smyslnosti.

16. St. Sv. Otmara, opata (729), — Katolíci v krajinách severních. Setrvání
' v dobrém. Pokoření nepřátel Božích. Zamezení pohoršení. 1—rodiče.

17. Č. SV. Gertrudy, abat. p. (1292). — Láska kJežíši svátostnému. Hojná
sv. příjímání. Dar rozjímání. Ženské řehole a jich školy. Stavba kostela..

18. P. SV. Odona, bisk. — Síření katolického tisku. Křesťanské školy. Láska
k domu Božímu. Katolíci v Číně a v Japonsku. Napravení zpustlé mládeže.

19. S. Sv. Alžběty, vdovy (1234) — Trpělivost v soužení. Zemřela císařovna
Eliška. Láska k chudině. Ošetřování nemocných. Dar skromnosti. 1-syn.

20. N. NeděleXXVII. po sv. Duchu a poslední. Sv. Felixe z Valois (1212).—
Bázeň před hříchem. Pohrdání slávou světa. Spolek sv. dětství. Totec.

21. P. Obětování Panny Marie. — ObětovánísebeBohua bližnímu.Obrácení
' hříšníku. Klanění se Pánu Ježíši ve Svátosti oltářní. Bratrstva Mariánská.
22. U. Sv. Cecilie, p. a mně. (230). —.Horlivost ve chvále Boží. Ucta sv. anděla

strážce. Zvelebení posvátného zpěvu. Nový život v Cyrillských jednotách.
23. St. Sv. Klementa,pap. m.,patr. mor. (100).— Sv. Otec Pius X. Katolícive

Francii. Potírání bludařského učení a smýšlení. Křesťanské školy. Sirotci.

Odpustky Illll dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.



' Dne \ Na slavnost: Úmysiy:
24. c. Sv. Jana z Kříže, řeh.(1591.)._ Dar sebezapíráni. Řád karmelitů. Dar

pravé pokory a kajícnosti. Obnova ducha v církevních řeholích. Umírající.
25. P. SV. Kateřiny. p. a m. (307). — Křesťanský duch na vysokých školách.

Obhájci pravdy Boží. Katoličtí spisovatelé. Jednoty panen. Duše v očistci.
26. S. Sv.Silve—'tra, op. (1261) — Semináře a bohoslovné ústavy. Navrácení

odpadlíků do církve svaté. Přemáháni pohoršení. Zbožné vychováni dítek.

27. N. Neděle ]. advenfnf Sv. Virgilia, bisk. (784) ——Velepasty'ři naši. Odvrácení
drahoty, hladu a bídy. Napravení neblahých poměrů. Dar spokojenosti. .

28. P. Sv. Štěpána, op. (768). — Představení řeholí. Povolání hodných mladíků
, ke stavu duchovnímu. Svornost mezi stranami. Úcta dětí k rodičům.

29. U. Sv. Saturnina, bisk. m. (65) — Horlivost pro spásu duší. Zachování
církevního postu. Horlivá návštěva služeb Božích. Dar kajícnosti. 1-bratr.

30. St. Sv. Ondřeje, ap. P. (62). — Ucta sv. kříže. Horliví kazatelé. Apoštolát
sv. Cyrilla a Methoda. Duše v očistci. Zemřelí údové katolických bratrstev.

L Udpustly Illll dni za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. |

Smíšené manželství jest manželství katolíka s nekatolíkem, na př. 5 evangelíkem,
židem, odpadlíkem, bezvěrcem. Církev svatá vždy zabraňovala taková manželstva
různého náboženství a povoluje je jen ze závažných důvodův a za jistých závazků.
Takové smíšené manželství jest hotové neštěstí pro oba manžely, ale více trpí vždy
strana katolická. Byt se staly i závazky předepsané, kdož ručí za to, že budou
svědomitě zachovávány? Zdaž nebude nekatolická strana překážeti katolické? Zdaž
nebude katolická strana zlým příkladem svedena k vlažnosti v plnění svých povinností
k Bohu & církvi? A jaké jest vychováni dítek rodičů různého vyznání? A přece se
množí den co den případy smíšeného manželství, a to z lehkomyslnosti, z nevážnosti
víry, z'ohledů světských a z lakoty po bohatství. Proto třeba se na pozoru míti
a zabrániti co jen možno takové nešťastné spojení manželské. Proto katolík ber si
jen katoličku za manželku a naopak. Běda rodinám, jak klesne manželství na pouhé
spojení smlouvou, jak pozbude posvátného rázu, jehož se mu dostává v církvi
katolické skrze svátost velikou v Kristu a církvi.

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 žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (O(lpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr).
lndulg. ]2. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště 'l'i je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
zamezení smíšených sňatků mezi katolickými snoubenci, anavšechny
úmysly, jež d0poručeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otcel
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 plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876)

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

100 dní jednou za den. Lev XIII. r. ]891.)
Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

He-lo apoštolské: Překážeti smíšeným sňatkům.

Úmysl v prosinci: Spisovatelé a umělci katoličtif
Til-kem a nákladem benediktinské knihtiskňmy v Brně.
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RočNtK XLIV. ] Vycházlpočátkem každého měsíce. ! PROSINEC 1910.|
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Pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký smysl, ostríhej srdcí vašich i myslí vašich v Kristu Ježíši,
Pánu našem. (K Filip. q_)V\AA/\/\M_l/\,/\—_/\/\/\/\/\/\ MAN

Marie Kadlčdkovd :

matko lásky. Zdrávas!

Matko Boží. Panno milá, drávas Panno, Matko Boží

jak jsi krásná, ušlechtilá! čarokrásné lásky květ,
Tebe prosí chvějný ret, dej, by duše zbožně žila,
srdce lásky nese květ; vratký nechat míjím svět.

0 Matko Boží, Matko moje., Zdrávas, Matko milostivá,
Tebe vzývám bez úkoje! volá. denně zvonů hlas,
vyslyš duši ubohou, když se tichým krajem nese
když ti klesnu — u nohou! ráno, večer, zas a zas.

O Matko Boží, v nebes výši, Zdrávas, Panno vyvolená,

vím, že srdce mě se ztiší, ochranu svou vždy mi přej,

když uviji u věnec utiš srdce bolem jaté,
Tobě svatý růženec. klid a pokoj v duši lej.

O Matko Boží, Matko lásky, ' Zdrávas, Zdrávas, třikrát Zdrávas
vyslyš vroucí duše hlásky, tichým krajem zvonek lká. .
vyslyš duši znavenou, Srdce, duše k' Bohu letí
budiž milou Matkou mou. a ret blahem umlká . ..
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Ignát ZlLdněl:

Hlas volajícího na poušti.
lvatýJanKřtitelbydlilnapoušti,
* kdež napomínal své žáky a
" posluchače k pokání. Volal:

) »Připravujte cestu Páně,
: -- V ,“ přímé čiňte stezky jeho,

každé údolí budiž vyplněno, každá
hora a pahrbek budiž ponížen.<<líkol
Janův vykonávají u nás kazatelé, rodiče,
učitelé a vůbec všichni, kterým jde o to,
aby lidstvo dosáhlo cíle svého, totiž věčně
spásy. »Každý pahrbek budiž poníženh
Kolik pahrbků všeho druhu zpozorujeme
na sobě, zpytujeme-li své Svědomí!
Chceme-li uzříli jednou svého Vykupitele
a býti účastnými slávy nebeské, odstraňme
od sebeaze sebe všechnypahorky, všechno,
co by nás u brány nebeské mohlo zadržetí
anebo snad od ní odkázati. Povšimněine
si aspoň některých z těchto pahrbků,
z těchto překážek, bránících nám přístup
do nebe.

!.'.

1. Modlitba.

Častěji se nám připomíná v našich
svatých knihách: »První a hlavní přikázání
Boží jest, milovati budeš Pána Boha svého
z celého srdce svého, ze vší duše své,
ze vší mysli své, ze všech sil svých.<<
Kdo někoho miluje, vyhledává jeho spo
lečnost, je povděčen, může-li si s ním
od srdce porozprávěti. »l)obrý přítel nad
zlato vzácnější.<<Není nad pravého přítele,
jemuž můžeme otevříti své srdce, jemuž
se můžeme se vším svěřiti, jemuž můžeme
úplně a ve všem důvěřovati.

A jak často bohužel zapomínáme,
že Pán Bůh je naším nejlepším, naším
pravým přítelem, jemuž máme vše svěřiti,
nebot může a chce nám pomoci. Amodlitba
je onou páskou, která nás s naším milým
Pánem Bohem spojuje, modlitba je pro
středek, kterým Jemu vše přednésti, Jemu
vše svěřiti můžeme. O jak mnoho je lidí,
kteří zanedbávají modlitbu.

Kdosi pravil, že dítě je nezastřené,
průzračné okno, kterým, jako do světnice,
vidíme do celé rodiny)) Přijdou-li dítky
v šesti letech do školy, ó jak mnohé
jsou. které nic nevědí o Pánu Bohu, které
neznají ani Otčenáš ani Zdrávas. Neni-liž

—'"i)"išáar: Hloží & bodláčí str. 135.

tato jejich nevědomost důkazem, že se
u nich ani otec, ani matka nemodlí.

; U nich nevstává, nelehá se s modlitbou,
ani před jídlem, ani po jídle nikdo u nich
nepoděkuje za dary Boží, pro ně nadarmo
volají zvony k andělskému pozdravu!

těch nešťastných dětí, jimž vlastní
matka je macechou, nestarají cí se o poklad,
Bohemjí svěřený. V Brně vstoupil před
lety do první třídy chlapeček, který brzy
překvapil učitele svým jistým chováním,
svou smělostí, lišil se jaksi až nápadně
od ostatních dítek, které byly nesměly
a ostýchavy. Upozornil na něj katechetu.
'l'en přijda do třídy, učil dítky dělati
kříž, vysvětloval, že jest jeden Bůh a ptal
se, které z dítek umí Otčenáš? Některé
se plny radosti a se zářícíma očima
hlásily — tot »okno<<,kteréž ukázalo, že
je v jejich rodině duch křesťanský. Onen
chlapeček se však nehlásíl; tu dal se
s ním katecheta do řeči a vyptával se
blíže na domácí poměry. l-Ioch se chlubil,
že umí tančiti, že chodil do tanečních
hodin, často býval v divadle, uměl tehdy
oblíbenou píseň o »krásné Markétce,<<
která měla asi deset slok, jež vesměs
znal, uměl výborně tělocvičiti, neboť
posílali jej rodiče též do tělocvičny,
uměl, jak se přiznal, ještě všelicos jiného
— ač mu bylo teprve několik měsíců
přes šest let. A když se katecheta zeptal:
»milý .leníčku, umíš se modlíti,<<tu chlapec
vyznal a nezapřel: »neumím, tomu mne
neučila maminka.<< A když pak kněz měl
příležitost s matkou tohoto dítěte mluviti
& vytýkal ji její netečnost, plna roz
horlenosti pravila: »Na takové věci nemá
náš Jeníček hlavyla

Kam dospějeme s takovými zásadami ?
Rodiče se starají tedy o tělo, každý sport
je jim vhodný, ale jen duše dítěte má
zůstati nevyvinuta a opuštěna? Kéž všichni
rodičové a vůbec všichni vychovatelé se
starají, aby dítky jim svěřené uměly se
modliti, ale kéž jim též předcházejí
dobrým příkladem, vykonávajíce svě
domitě předepsané modlitby a miIUjíce
modlitbu. »Pros'te a bude vám dáno,“
tak ujišťoval nás sám božský Spasitel.
Bůh je nesmírně bohatý na poklady,
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jichž duše naše potřebuje, nuže, prosme
ho, tlucme bez ustání, neustávejme, až
se smiluje! Ale nechtějme mu předpisovati
kdy, jak a kterak by nám měl přispěti.
Modleme se a neustávejme. Navykneme-li
časté, neúnavné modlitbě, přesvědčíme
se, že je osvěžením a nezbytnou potřebou
naší duše.

2. Hepokradeš.

Sedmé Boží přikázání zřejmě praví:
»Nepokradešlc Každá krádež je tedy
zakázána, jen že mnozí lidé mají podivný,
totiž úplně špatný názor o tom, co vlastně
se rozumí krádeží. V žertu se vykládá
o cikánovi, který ukradl koně. Byl před
veden k soudci, který se ho vyptával,

_jak se stala_ krádež. Cikán byv vyzván,
vyprávěl: »Sel jsem tenkráte po silnici,

ležel na zemi provázek, já jej zdvihl
a šel dálea Ale soudce se ptal: »Neviselo
něco na tom provázku a byl to jen malý
provázek nebo hodně silný provaz?a »Ten
provaz nebyl ani slabý ani silnýa, vy
světloval cikán. »A co na něm viselo,<
doléhal soudce? »Když jsem se ohlédl,
tu vidím, že visí na provazu kůň, přiznal

se cikán. Podobně podivné názory mají
mnozí lidé o krádeži.

Z hodnověr'ných úst jsem slyšel, že
když vykládal katecheta o krádeži v osadě,
kdež bylo velmi mnoho lesů, přiná
ležejících panujícímu knížeti Lichten—
steinóví, pravilo jedno z dítek: »Krásti
dříví v panském lese není hřích! » »A proč, <=
ptá se katecheta? »Protože pan kníže
má všeho dosti,: vysvětlilo dítě. Či nejsou
chudí lidé, kteří si namlouvají, že ukrásti
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na panském a na farářově je dovoleno?
Nejsou hosté v hostincích a ačkoliv ne
majetní, kteří sklepníkovi zapirají několik
sklenic piva i jídlo? Nejsou na venkově
podruzi, kteří mají kozičku, prasátko,
drůbež a nemají ani pídě své země? Jak
mnohý rolník by se zle rozzuřil, kdyby
mu na jeho jetelu někdo něco vyžal,
kdyby škůdce chytl, běda! Ale týž rolník
buď sám anebo jeho lidé vyžnou cizí
mez, natrhají ovoce na cizích stromech
a nedělají si z toho žádného svědomí.
I tu platí výrok velkého papeže Pia IX.;
»Dejte slovům jich pravý význam!<< Ano,
poznej každý co je krádež a varuj se jí_

Krádeží se rozumí tajné odnětí cizího
majetku proti rozumné vůli majetníkově.
Odpradávna jest unás ustáleným obrazem:
Krade jako straka. Pták tento totiž uscho
vává vše, co se leskne, což je mu tolik
přirozeno, že kdekoliv něco lesklého
uvidí, žene se za tím jako vítr, uchvátí
to a zanese do svého úkrytu. Jsou lidé,
kteří si nedělají svědomí okrádati své
rodiny o pracně vydělaný nebo zděděný
groš. Jak mnohý otec promarní velké
obnosy pitím, hrou v karty, placením za
kamarády z mokré čtvrti? Jak mnohá
matka okrádá své vlastní děti tim, že
holduje »móděe, že chce vždy býti oděna
podle nejnovějšího módního časopisu?
Mnohá vyhledává činnost spolkovou, je
v několika spolcích jednatelkou, anebo
jen členkou, stará se o zájmy spolkové
& zatím zanechává dítky placené chůvě,
kuchyni své kuchařce. Je sice snad pře
hnáno, co se vykládá o takové »modernía
dámě, která šla po ulici, zahlédla jakési
rozpustilé dítě a ptá se své přítelkyně:
Ale to jest tam jakýsi rozpustilec, či je
to dítě, připadá mi jaksi znám ten kluk.
A byl prý to její vlastní synek, kterého
matka, nijak se o něj nestarajíc, ani
nepoznala. Není-li mnoho synů a dcer
zloději, neboť odnášejí bez dovolení a bez
vědomí rodičů různé _věciz domácností
a za fatku je prodávají, jen aby si po
přáli buď nějakou zábavu a koupili za
ten jidášský groš nějaký tret pro okrášlení
svého těla. V Knize Přísloví čteme: »Kdo
bere něco otci svému a své matce, a praví,
že to není hřích, účastník je vražedlníkac
(28, 24). A co teprve říci o služebných,
kteří jako kuny, které odnášejí z kurníku
drůbež, též vylupují zásoby, špižírny,

sýpky, mlaty svých hospodářů? Mnohý
z nich začal s maličkostí, která snad
nestála ani za řeč a již by hospodář anebo
hospodyně, byvše požádáni, jistě darovali,
ale pokračují k většímu, až-se pak ne—
štiti žádné krádeže. Člověku vlasy vstávají
hrůzou, když čte, jak mnohý kupec se
namáhá, aby okradl své odběratele, jak
váhu i'alšuje, dává špatné zboží, a vše
podniká, aby jen více vydělal.

Varujme se každé i té nejnepatrnější
krádeže! (Jemu zvykl Jeníček, toho se
těžce odříká velký Jan. Běda všem, jejichž
svědomí by obtíženo bylo nějakou krádeží,
a uslyšeli by u posledního soudu slovo:
»Zaplat', co's dlužen!<

3. Svěcení neděle.

»Pomni, abys den sváteční světil !<<tak
poroučí nám Pán Bůh! V Korutansku
seznámil jsem se s milým společníkem,
který mi vyprávěl, že se setkal jednou na
železnici s kardinálem Manníngem. Za řeči
vyprávěl tento duchovní hodnastář: »Pro
cestoval jsem snad celýsvětaměřitkem,jak
je který národ nábožensky uvědomělý
a svědomitý, je mi pozorovati, jak světí
neděle a svátky. Kde vidím, že v neděli
a ve svátky nekoná nikdo služebných.
prací, tu jsem přesvědčen, zde bydlí
horliví a věrní synové i dcery naší svaté
církve; kde se však pracuje v těchto
zakázaných dnech, tu panuje lhostejnóst.
náboženská a snad také úplná nevěra.
Zajisté mátento výrok velkou oprávněnost.,

Jest podivuhodný, mnohými případy
dotvrzený důkaz, že nikdo nezbohatne
nedělní prací. Kdesi byl volař, který po
celý týden pracoval v panském dvoře.
Něco zdědil, něco si ušetřil, a protože
naskytla se vhodná příležitost koupiti
lacino chaloupku, stal se z něho cha
lupník. Ale neměl chléva, a jeho žena
přála si míti kozičku, nějaké prasátko
a několik slepic. »Musime si vystavěti
chlév, bez něho nemůžeme by'ti,<<rozhodli
se oba. Ale peněz na zedníka nezbylo,
nuže budu sám stavěti, rozhodl volař.
Protože však ve všední dny, když přišel
večer domů, do práce se mu nechtělo,
věnoval všechny neděle a svátky této
práci a od jara počínaje stavěl, tloukl
kladivem, klel, což trvalo po celé léto
než byl chlév hotov. Stavěl o velike
nočním i o svatodušním Božím hodě.
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Když o Božím Těle šel okolo jejich domu
průvod, ustál jen na okamžik od práce,
podíval se oknem, jak jde procesí &zase
utíkal, aby jen nic nezmeškal. Když byl
chlév dokončen, koupili si, co do něho
patřilo. Ale požehnání Božího neměli;
netrvalo dlouho, pošla kozička, pak za
krátkou dobu pošlo prasátko, slepičkám
se též nedařilo a než přišla zima, byla
stáj úplně prázdná. Toť jeden příklad
z tisíce dokladů, že Bůh nežehnává těm,
kteří přestupují jeho přikázaní.

Nezapomínejme, že patří ku svěcení
neděl a svátků též poslouchání mše sv.
3 kázaní jakož i odpoledních služeb Božích.
Bohužel zavládl zlozvyk, který byl z po—
čátku jen v městech, ale nyní rozšířil se i na
náš venkov, že pořádají se ve sváteční
a nedělní dny celodenní výlety, tak že účast—
nici nemohou jíti do kostela. Dřívenutno
sloužiti Bohu a pak teprve pánům svým!

Bůh nařizuje i proto svěcení dne
sedmého, poněvadž je tělu lidskému ne
zbytně potřebný odpočinek po šestidenní,
týdenní práci. Za revoluce francouzské
měly býti převrácený všechny dosavadní
platné předpisy náboženské i zákony
světské. Tehdejší sbor zákonodárný se
usnesl, že nebude se nyní u nich světiti
sedmý, ale až teprve desátý den. Avšak
brzy se všichni přesvědčili, že nelze tak
dlouho pracovati bez odpočinku, a zákon
byl nucen navrátiti se k přikázaní Božímu
a zavésti opět den sedmý za den-oddechu
od práce a za den služby Boží. Jistý
nepřítel naší svaté církve vyznal: »Zkratle
týden o jeden den tak, aby bylo pět dnů
pracovních & pak jeden den odpočinku,
ale bude příliš mnoho odpočinku. Pro
dlužte týden o jeden den, aby bylo sedm
„dníprácea pak teprve den odpočinku, pak
je přílišmnoho práce. Zaveďte dvanáct dnů
pracovních a pak dva dny odpočinku,
pak usmrtíte člověka nečinnosti, když jste
napřed vyčerpali jeho síly únavou.“

Závěr.
Čas adventní je přípravou k Božímu

hodu vánočnímu. 'l'u bývají nám často
předčítána slova o svatém Janu Křtiteli,
kterak všechny napomínal, aby přípra
vovali cesty Páně, rovné činili cesty jeho,
aby vyplnili každé údolí, se zemí srovnali
každý pahrbek, co je křivé, aby bylo
rovné. Odstraňme i my ze srdcí svých
všechny nepravosti, umiňme si, že chceme

svědomitě plniti povinnosti stavu svého,
že hlavně chceme vykonávati horlivé
modlitby, že nikdy neposkvrníme své
duše žádnou ani nejnepatrnější krádeží,
že chceme svědomitě světiti neděle a
dny sváteční. Každý z nás važ si stavu,
do kterého tě Bůh postavil, nereptej proti
němu, nehledej nic lepšího. Polský spi
sovatel hrabě Rzewuski vykládá ve svém
spise »Paměti pana Severina Soplicea
tento krásný příklad: Pan Korsak měl
obyčej, že často opakoval slova: Bůh
mne opatruj! Jednou se dostal do řeči
a vyprávěl: O život svůj se nestarej,
není tvým, ale jest Božím. Byl jsem ještě
poloviční dítě, když jsem utekl z třetí
třídy a vstoupil do čet Denhofových
(vletech 1760), který mne čestně přijal,
protože znal mého otce ze dvora krá—
lovského. Sotva jsem byl zařaděn do
švadrony, poslali nás do kořelických '
lesův a bažin, abychom stíhali a zajali
tam zle řádící zbujníky. Byl mezi námi
mladičký praporečník, příliš měkkého
srdce, jménem pan Szeliga. Podařilo se
nám, že jsme lupiče přepadli aje ob
klíčili, tak že nemohli uniknouti. Ale
bránili se ze všech sil, dali se do tuhého
boje, stříleli, sekali šavlemi, bodali pikami,
tak že byl na ně hrozný pohled. Hleděli
seč byli, aby náš kruh, který je se všech
stran sviral, prorazili. Pan Szeliga se tak
polekal,' že nedbaje na žádné volání,
obrátil svého,koně a utekl zbaběle z boje.
Zločinci dvakrát marně vystřelili a byli
našimi úplně zdolání; až na nepatrná
poranění nikoho jsme z našich neztratili,
všichni jsme zůstali na živě. Lupiče jsme
svázali, odvedli k soudu a nám všem
připadla značná kořist. Szeliga pokryl
nejen svoje jméno věčnou hanbou, ale
ani života si nezachránil. Dlouho bloudil
lesem, až k smrti unaven našel uhlířovu
chatu, do níž vstoupil. Tam ležela žena
uhlířova nemocná zimnicí. Szeliga sotva
že slezl s koně, padl na zem únavou a
usnul; ale nakazil se, onemocněl a za
několik dní zemřel. Kdyby byl konal
svou povinnost, ostal by na živě &nebyl
by poskvrnil jména svého ďábelskou
zbabělostí, že utekl ze šiku válečného.
Tato událost byla ponaučením pro tvůj
celý život. Nejlépe jest doufati v Boha,
ve všem v Boha důvěřovati a všecek se
odevzdati do prozřetelnosti Boží.emm—
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Vánoční radost marie Panny.
A zplesal duch můj v Bohu, Spasiteli mém. (Luk. 1, 47.)

„ olik srdcí oblažila již slavnost
„šp-T- vánoční radostí čistou, po—

Vag vznášející, nelze vypověděti.
t Rok co rok, a to již po de—

vatenácte set let plesají milio
nové ve svaté noci vánoční
radostí, jaké svět nikdy ne

skýtá, když zazní andělský zpěv: »Sláva
na výsostech Bohu a na zemi pokoj
lidem dobré vůlele a když zplna srdce
radostného zanotí: »Narodil se Kristus
Pán, radujme sele Nic nevyrovná se
radosti vánoční, která si všecko pod
maňuje, ba i srdce tvrdé a studené do
vede obměkčiti a rozehřátí jako nic ji
ného. Veliká je tedy radost křestanstva
z narození Pána Ježíše, Spasitele světa,
ale přece jest někdo, jehož radost všecku
jinou převyšuje, jest někdo, jenž okusil
této radosti u pramene jejího, u jesliček
betlemských je to přesvaté. Matka
Páně Marie Panna. Radovala se Rodička
Boží v noci vánoční z toho, že se jí
splnilo, co ji od anděla bylo povědíno,
a proto dále, že ijiní lidé poznávali,
že novorozený Ježíš, Syn její, pravým
jest Messiášem. Pozastavme se proto
i my dnes a rozjímejme poněkud o ra
dostech Bohorodičky, abychom i my jejich
radostí účaslnými byli.

1. Když přišla ona plnost času, po
které toužili svatí patriarchové a kterou
předpovídali svatí 'proroci, v níž se mělo
státi usmíření- mezi uraženým Bohem a
kleslým člověčenstvem, poslán byl od
Boha archanděl Gabriel do nepatrného
města galilejského Nazaretu k Panně
chudé, od světa nepoznané, k Marii,
kteréžto pozdraviv ji slovy vzácnými:
»Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná Tys mezi ženamí,e vyřídil po
selství Boží slovy: »Aj, počneš a porodíš
Syna a nazveš jméno jeho Ježíš. Tenť
bude veliký a Syn Nejvyššího slouti bude;
Duch svatý sestoupí v Tě a moc Nej
vyššího zastíni Tebea Dnešního dne, ve
slavné noci vánoční naplnilo se toto po
selstvi, a proto zplesalo srdce Mariino
radostí nevýslovnou, vždyťporodila Syna
Božího a při tom přece pannou zůstala,
jak Bohu slíbila.

_/

Raduje se matka lidská, když jí
Pán Bůh v hodince její pomohl, raduje
se, ač hříšná jest, že se člověk narodil
na svět. Jakou radost asi měla však
Matka Páně, která porodila v nevinnosti
neporušené,počavši zázračnýmzpůsobem,
mocí Ducha svatého, která porodila bez
bolesti, poněvadž nebyla poddána hříchu,
jsouc milosti Boží plná.

Raduje se matka lidská z dítěte
novorozeného, ač neví, zdali je vychová,
ač neví, bude—lí to dítě ji ke cti a ra
dosti nebo k hanbě a bolesti; nemůže
pohlednouti, do budoucnosti dítěte a přece
se raduje. () čím větší musila míti radost
Bohorodička, která z andělského zvěsto
vání viděla, že nemluvňátko své vychová
netoliko ku svému potěšení, nýbrž i ku
prospěchu celého člověčenstva, o němž
věděla, že veliký bude &Syn Nejvyššího
slouti bude a že mu dá Bůh stolici
Davídovu a že kralovati bude v domě
Jakubově na věky a že království jeho
nebude konce. Jakou radosti Oplývala,
když pohlédla na děťátko své a viděla
v něm Syna Božího! Spočíval sice v je
slích, ovinutý plenkami jako nejchudší
dítě, avšak Matka jeho viděla v něm
přece blesk slávy a živý obraz podstaty
Otce nebeského, jednorozeného Syna jeho,
kterýž nese všecky věci slovem moci své,.
kterýž seděl a seděli bude zase na pra
vicí velebnosti jeho na nebesích. V ta—
kovém rozjímání o svrchovaném důsto
jenství Synáčka svého Oplývala blaho
slavená Matka potěšením radostí a ne
vyslovitelným blahem, hledíc na spanilé
nebeské nemluvňátko.

Neradovala se toliko blahoslavená
Panna pro sebe, nýbrž radovala se i
z vykoupení celého lidstva. Vždyť je to
zajisté velikou radostí pro každou matku,
když vidí, že jediný její syn jest příčinou
prospěchu a blaha jiných lidí. když vidí,
jak potřebným rád poskytuje svou pomoc
a že mnohý člověk skrze něho vezdej
šího štěstí dosahuje.

Takových radostí zažívala blaho
slavená Panna již při narození Synáčka
svého, vždyt věděla, že Syn Boží proto
se vtělil a člověkem učiněn jest, aby
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žádný, kdož v něho věřiti bude, neza
hynul, ale měl život věčný; že narodil
se proto, aby lidem navrátil, čeho raj
sky'm pádem zbaveni byli,_aby celé ne
šťastné pokolení lidské vykoupil z otroctví
ďáblova a vysvobodil od věčného za—
hynntí. Věděla, že on to jest, jenž prvním

“rodičům v ráji po prvním hříchu při
slíben byl, jenž má potříti hlavu hada
pekelného, v jehož jméně celé člově

' čenstvo bude požehnáno.

) \„fo/z/"/\.

_“((/%

Radovala se Rodička Boží i proto,
že jsouc Matkou nepřestala býti Pannou
&tím dostoupila stupně nejv yššího. Neboť
jako jasný paprsek sluneční pronikne sklo
světlem svým a přece nedotýká se jeho
čistoty, nejinak učinil Duch svatý; za
stíněním, mocí jeho počala blahoslavená
Panna Marie, avšak panenská její čistota
zůstala neporušená. Spojuje tedy Marie
mateřské zásluhy s panenským důstojen
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stvím, & v tomto ohledu jest ona ze
všech jediná. Proto vidouc blahoslavená
Matka Páně, že i všecky panny daleko
převyšuje, že spolu požehnaná jest mezi
ženami, zaplesala v nevinné duši své
radosti nevýslovnou, skládajic všecky
tyto tak vzácné a svaté věci v srdci svém.

Má-li člověk nějakou radost a vidí-li,
že i jiní s ním se těší &radují, tu radost
jeho bývá dvojnásobná. Proto také zvětšila
se radost přesvaté Rodičky Boží tím, že

ijiní lidé z narození Syna jejího se rado
vali, poznávajíce v něm zaslíbeného Vy
kupitele světa, Messiáše.

2. Všichni synové israelští věděli
dobře, že dobrotivý. Hospodin jim při—
slíbil.Vykupitele a všichni ho také očeká
vali; věděli dále, že dle proroctví svatých
mužů schyloval se čas, v kterémž chtěl
Bůh vyplniti přislíbení své. Poněvadž
však toho času odňata byla berla od
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Judy &národ vyvolený byl pod panstvím
národa pohanského, mysleli mnozí v za
slepenosti své, že Messiáš bude velko
mocným králem a vojevůdcem. který
s největší slávou s nebe sestoupí a národ
israelský vysvobodí z poroby jeho &
kralovati bude po světě od východu až
po západ. Ale Pán Ježíš přišel na svět.
beze vší slávy a okázalosti, chudičká
byla jeho matka, prostý řemeslník Josef
jeho pěstounem, v chlévě se narodil,
v jeslích odpočíval a proto ho fariseové
a učitelové Zákona nepoznali. Za to však
poznali ho prostí, ale zbožní a upřímného
srdce lidé, chudí pastýřové betlemští
přišli & klaněli se novorozeňátku & tím
iMatce jeho velikou způsobili radost.
Sám anděl Páně je tam poslal a jim
zvěstoval, koho tam najdou v betlemském
chlévě řka: »Narodil se vám dnes Spa
sitel, jenž jest Kristus Pán, v městě
Davidově. A toto vám bude znamením:
naleznete nemluvňátko obvinuté plénkami
& položené v jeslích.<< Aby ještě více je
utvrdili, zpívali andělé ve sboru: »Sláva
na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůlel<< Pastýřové poslechlí a pra
vili vespolek: »Pojďmež a vizme tu věc,
která se stala a kterou ukázal nám Pánía
A přišedše, padli na kolena a klaněli se
Ježíši jako svému Spasiteli a Bohu. S ra
dosti pak zvěstovali i jiným, co,viděli
a slyšeli. A Maria Panna vidouc úctu,
kterou tak dobří lidé dítěti jejímu pro—
kazovali, plesala v srdci svém a radost
její proto byla dvojnásobná, že ji i jiní
s ní sdíleli.

Avšak radost její měla býti ještě
větší. Netoliko prosté muže měla viděti
u jeslích Syna. svého, i muže bohaté &
vznešené měla viděti, ani přicházejí po
klonit se Synáčku jejímu. Ano z daleka
až přichází průvod slavný, tří mocní
pohlavárové, slovutní a vznešeni ve vlasti '
své mudrcové přicházejí k Bctlemu a
spatřivše dítě Ježíše padají na tvář svou,
kianí se jemu a obětují mu dary své,
zlato, kadidlo a myrhu. Zlato jako králi,
kadidlo jako Bohu a myrhu jako člo
věku. Srdce jejich plesá, že našli Toho,
jejž jim zvěstovala hvězda, ale Srdce
Marie Panny plesalo ještě více nad
poctou tak vzácnou, nad uznáním tak
vznešených mužů, kterého se dostalo dítěti
jejímu.

Aještě jedna radost čekala ji, ato
na místě posvátném, v samém chrámě
jerusalemském. Přišla dle zákona s dí
tětem svým, aby je obětovala. A tu při
stupuje muž svatý, stařec Simeon. &bere
nemluvňátko na lokte své &velebí Boha,
že mu dopřál viděti Spasitele světa.
A vedle něho stojí bolíabojná matrona
Anna, prorokyně, která po celý čas ve
chrámě Bohu sloužila; i ona poznala
v dítěti Spasitele očekávaného a chválila“
Pána a mluvila o nebeském dítěti ke
všem, kteří očekávali vykoupení israel
ského. A Rodička Boží vidouc zanícení
Simeonovo a překvapení Annino, za
plesala radostí, jakou jistě žádná matka
nezaplesala nad synem sebe lepším.
V pravdě si asi myslila v duchu svém:
»Mým dítětem učiněno bude spasení
veškerému lidstvu, on je světlo k zjevení
národům a sláva lidu israelského. () jak
šťastná tedy jsem, ježto mne Bůh k tomu
vyvolil, abych se stala matkou Vykupite—
lovou, nebot svrchovanou jsem nalezla
u Boha milost, a proto blahoslavenou
nazývati mne budou všichni národovéc

Ejhle, tak veliká, tak čistá byla
vánoční radost blahosl. Matky Páně, a to
vše způsobil jí Syn její Kristus Ježíš.
Alei my jsme dítky její, i my máme jí
působití radost! A jak to?, Když i my
oslavíme Syna jejího, jak jej oslavili
pastýři, svatí mudrcové, Simeon &Anna.
Přistupmetedy v duchu k jesličkám
Kristovým, poznejme, že je tu Kristus
Pán &Vykupitel náš &zvolejme k němu
upřímným hlasem: Adonai a vůdce
domu israelského! Klaníme se Tobě &
srdečné Ti vzdáváme díky, že ač jsi Bůh
od věčnosti, že zmařiv sebe samého,
způsob služebníka jsi přijal a k podo—
benství lidí učiněn jsa, ve způsobu na—
lezen jsi byl jako člověk. () Emanueli,
králi všemohoucí, jehožto slovem všecky
věci učiněny jsou, klanime se Tobě a
děkujeme Tobě. že Slovo tělem učiněno
jest & přebývalo mezi námi! poznej
všecko stvoření, jak svrchovaná milost
dána jest nám lidem, a proto klaněj se
každé koleno v nejsvětějším. jménu Ježíš
a každý jazyk vyznávej, že Pán Ježíš
Kristus jest ve slávě Otce svého!

Ty pak, nejsladší Ježíši, jenž jsi
první tak hluboce se ponížil, propůjč
nám té milosti, abychom, jak se nyní
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Tobě v jeslích spočívajícímu klaníme,
tak se Tobě klaněti mohli s nejradost—
nější Matkou Tvou tam, kde s Otcem
a Duchem svatým rovný Bůh živ jsi
a kraluješ na věky věků! Ty pak, pře
šťastná Matko Páně, dej nám alespoň
malou částečku té milosti, které pocítilo
mateřské a panenské srdce Tvé nad na

rozením Synáčka Tvého, a radost Tvá
roznítí i srdce naše k lásce, kterou pří
pojiti chceme k lásce Tvé, jíž jsi milo
vala Ježíše. tak abychom skrze lásku
tuto také spasení došli!

S božským dítkem svatá Máti, rač
nám požehnání dáti!

Boh. Bendl.

VVV

Život křesťanů v prvních třech stoletích.
Píše člen představenstva diecesního konviktuv Mladé Boleslavi.

Poslední návštěva v katakombách.

Naposledy uvádíme čtenáře na místa,
kde jsme tak často ve zbožných úvahách
prodlévali, kde jsme víru a hrdinnost
prvních křesťanův obdivovali a kde jejich
tělesné pozůstatky posledního odpočinutí
dosáhly.

S vítěžstvím křesťanství nadešla i
katakombám doba nová. Nesloužíly již
především za útočiště a k bohoslužbám.
Od té doby, kdy císař Konstantin dovolil
volné vykonávání náboženství křesťan—'
ského a daroval cirkvi svobodu, stavěny
všude a vší možnou nádherou vyzdobo—
vány velebné svatyně, aby v nich troj
jedinému Bohu s radostí bylo slouženo.
Věřícínepotřebovali se již ukrývati v pod
zemních prostorách předvztekem pohanů,
mohli všude bez překážky svou svatou
víru vyznávati. A tak sloužily katakomby
již jen za pohřebiště, k čemuž jich od vy!“
puknutí pronásledování za císaře Nerona
až do nastoupení císaře Konstantina uží
váno; miliony křesťanův, ať již byli mu
čedníky nebo nebyli, byly zde pochovány.
Tak zůstalo to i po vítězství křesťanství.
»Věřící tehdejší doby,<<pravi sv.Augustin,
»planuli svatou touhou. aby vedle hrobů
svatých mučedníků byli pocitováni.a Ka
takomby zůstaly tedy hřbitovem křesťanů
římských, i musily tedy za tím účelem
značně býti rozšířeny.

Během 4. století však vždy víc a
více ubývalo pohřbů v katakombách.
Věřící, kde chtěli, stavěli všude své
chrámy a zakládali kolem nich Své hřbi
tovy. Kolem roku 410 přestalo pohřbí
vání v katakombách úplně. Katakomby
nebyly od té doby již hřbitovy římskými,

(0-)

nýbrž pouze místy pobožnosti a vzpo—
mínek na slavné boje a vítězství mu
čedníků. Proto byly též s velkou úctou
a zbožnosti navštěvovány. Zajímavě líčí
to sv. Jeroným. Když jsem se — píše
tento svatý církevní otec ——jako hoch
v Rímě zdržoval, sestupovával jsem v ne
dělí se svými soudruhy do katakomb a
procházíval se tam mezi hroby apoštolův
a mučedníků. V těchto podzemních chod
bách jest vše tak černé, že hodí se na ně
slova prorokova: »Žijící sestupují do
světa podzemníh0.<=Jen sem tam zmírňuje
tuto hrůznou tmu paprsek světelný shora
skulinou pronikající; kráčíš-li dále, bledne
a již opět obklopuje tě noční temnota.

V mnohé dny do roka však přece
zazářily podzemní prostory katakomb
mořem světel & hemžily se zbožnými
návštěvníky, jako za dnů slavné mínu
losti. To dále se při roční památce smrti
svatých mučedníků, kdy křesťané římští
v zástupech sestupovali do katakomb,
aby na těchto posvěcených místech po
božnost svou vykonali &přímluvě svatých
krvosvědků, jichž památka slavena, se
doporučili. Prudentius, velenadaný kře
sťanský básník, vylíčil nám slavnosti
takového dne úmrtí, jejž křesťané tak
vhodně nebeskými narozeninami světce
nazývali. Praví, že lid od rána do večera
v zástupech sestupoval dolů, bohatí i
chudí, muži, ženy i dítky, & netoliko
obyvatelé Ríma, nýbrž i dlouhá procesí
z Albana a sousedních měst, aby slavili
památku svatého kněze a mučedníka
Hippolyta, jenž roku 252 se svázanýma
rukama a nohama do jámy vodou na
plněné byl vhozen a tak utopen. Tělo
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jeho odpočívalo pod oltářem a na ka

a věřícím nejsvětější Svátost rozdávána.
Ježto v takové dny velice mnoho

zbožných navštěvovatelů v katakombách
se scházelo, musily v nich proto k vůli
pohodlí a zdraví návštěvníků mnohé
změny býti podniknuty. Víme. že do ka
takomb vedly tajné a velice úzké vchody;
nyní byly nové vchody blízko hlavních
silnic pořízeny, pohodlné schody položeny
a otvory pro vzduch a světlo rozšířeny
a rozmnoženy. Křesťanská láska věřících
počala brzo větší prostory, jež sloužily
za dob pronásledování ku konání boho
služby, nádhernými mramorovými oltáři
a deskami ozdobovatí a drahocennými
lampami osvětlovati. Ba stavěny nad
katakombami, kde slavnější mučedníci
odpočívali, nádherné chrámy. z nichž se
po širokých, pohodlných schodech do
katakomb sestupovalo. Tak dal vystavěti
císař Konstantin, jak jsme již pověděli,
roku 314 velikolepý chrám nad hrobem
sv. apoštola Pavla a roku 319 jiný ještě
velíkolepější nad hrobem sv. apoštola
Petra na Vatíkáně. Jiné chrámy zbudo
vány nad hroby svatých mučedníků Va
vřince, Sebastiana, sv. Cecílie a Anežky.

„ Zatím co náboženství křesťanské
v Rímě, podporováno jsouc císaři, stále
větší a větší činilo pokroky a všechny
vrstvy lidu pronikalo, hrozilo římskému
státu veliké nebezpečí v barbarských,
divokých národech, kteří se na severu
a na východě evropském zdvihli a po
zvolna pro_ti_jihu se tlačili. Opět a opět
byla Italie a Rím hordami Hunův, Ostro
a Visígothův a Longobardů zaplavována;
opět a opět byl Rím obléhán, dobyt a
drancován. Divoké hordy nespokojily se
s tím, že způsobily hroznou spoušť na
povrchu země, nýbrž vnikaly i do větší
části katakomb v naději, že tam bohaté
poklady naleznou. Od těchto dob počíná
boření a zanedbávání svatých míst.

Rostoucí chudoba Rímanů jakož i
zpuštošení okolí městského morem a na
kažlivými nemocemi zavinily úpadek
chrámů nad katakombami; papež Pavel 1.
(757—758) stěžuje si, že již to tak daleko
došlo, že pastýři v noci ovce do svatyň
mučedníků zahánějí a je ohradami pro
svá stáda činí. Aby předešel dalšímu zne—
svěcování, přenesl velký počet těl svatých

: mučedníků do kostelů městských. — Ná
menném víku byla mše svatá sloužena ' sledující papežové pokračovali v díle

Pavlově; brali z katakomb kosti svatých
mučeclníkův a chtějíce je před zne
uctěním chrániti, rozdělovali je do ko
stelů římských, kdež pod oltáři uctivě
byly pochovány.

V 8. století Longobardové, bojovný
to národ, jenž v 5. století v horních
Uhrách severně od Dunaje sídlel, podnikli
nový vpád a zpustošili v Rímě všecko
ohněm a mečem; vniknuvše i do katakomb
otvírali hroby a rozbíjcli oltáře. Kromě

* toho navštívilo venkov i město země—
třesení, jež mnohými katakombami otřáslo
a je rozbořilo; do mnohých vnikl větra—
cími otvory déšť a slín a zasul chodby;
zkrátka, tolik se toho přihodilo v oněch
dobách,“ že katakomby čím dál tím více
ze zbožných vzpomínek křesťanů mizely.

Tak uplynula staletí. Bylo to zrána
. 31. května 1578, kdy roznesla se v Rímě
pověst, že před branou salarskou bylo
objeveno podzemní město. Zpráva nedo
cházela s počátku víry; brzo však valili
se tisícove městskou branou, aby shlédli
ten div. Co pak se to stalo? ])louhým
deštěm posledního týdne změkla půda,
kus zmíněné silnice se propadl, a tu
objevily se velké, klenuté prostory a
dlouhé chodby; Objevena byla katakomba,
sv. Priscilly. Rímané žasnouce, odvážili
se s pochodněmi do podzemního města,
jež pod nimi bylo ukryto. S úžasem po
znali ty podzemní prostory, o nichž slý
chali a čítávali, jež však v úplné zapo
menutí upadly. Nejživější zájem obracel
se nyní ke katakombám. Učenci sestupo
vali zaměstnávajíce se zkoumáním jich.
Tu použila Boží prozřetelnost, jako kdysi
k objevení Ameriky Krištofa Kolumba, i
k vlastnímu objevení a prozkoumání kata
komb jistého pro to obzvláště schopného
muže, který by tato místa, kde druhdy
miláčkové Boží žili a trpěli, budoucímu
potomstvu otevřel. Mužem tímto byl
Antonín Bosio. Narodil se na ostrově
Maltě a jsa advokát přišel kolem roku
1593 jakožto jednatel rytířského řádu
maltézského do Ríma. Vynikal velkými
vědomostmi a neobyčejnou vytrvalostí ve
všem, co za dobré uznal. Dne 10. pro
since 1593 sestoupil poprvé do katakomb
sv. Kallixta; neobyčejným svým duchem
vystihl ihned, jaké nesmírné poklady jsou
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v této posvátné půdě uloženy. Ispěchal
k tehdejšímu papeži Klementu VIII. a
vrhna se mu k nohám prosil za dovolení,
aby směl v katakombách bádání započíti.
Obdržev dovolení, s vytrvalostí sobě
vlastni věnoval nyní celý svůj život pro
zkoumání katakomb. Od roku 1567 až
do roku 1600 — tedy 33 let — strávil
v katakombách.

Zajímavo je slyšeti, co všecko Bosio
podnikl zaúčelemprozkoumání katakomb,
do nichž od staletí lidská noha nevkro
čila. Nejdříve prostudoval mučednická
akta, aby v nich nalezl údaje o poloze
jednotlivých cemeterií. Nalezl-li nějakou
narážku, prozkoumal celé okolí Ríma,
chtěje nalézti původní vchody. Jak na
máhavá byla jeho bádání, možno po—
souditi, uvážíme-li, že za jeho doby okolí
římské bylo zcela jiné než v prvních
třech stoletích křesťanské víry. Kde dříve
byly lomy a písečné doly, tam stály ted'
budovy, kde dříve pole a louky ležely,
zvedaly se nyní olivové háje a bujné
vinice. Nalezl-li Bosio vchod do některé
katakomby, dal štěrk odstraniti a upra—
viti cestu ku galeriím. Stokráte byl v ne
bezpečí, že zabloudí anebo přijde o život.
Po ssutinách a kamení musil lézti, po
žebřících opět dolů sestoupiti a rukama
raziti si cestu zasypanými nebo zboře
nými galeriemi. Vše, co objevil a nalezl,
sám popisoval & zaznamenával: nápisy,
malby, pomníky, náhrobní desky, lampy,
biskupské trůny, oltáře, vásy bronzové
a hliněné, nádobky s krví atd. Všecko
to popsal velice důkladně v samostatné
knize pod názvem »Roma sotterraneaa
(Podzemní Řím) a potomstvu zanechal.

Papežové bděli nad pracemi ne
únavného badatele, a aby nikdo nepo
volaný do této věci se nepletl, zakázal
papež Klement VIII., aby nikdo bez
dovolení papežova do katakomb ne
vstupoval, a aby kdo odtud co na pa—
mátku sobě bral pod nejpřísnějšímtrestem.
Jeho nástupcové na Stolicí apoštolské
obnovili a zostřili tento zákaz. Klemens X.
(1670—1676) svěřil ochranu katakomb
jednomu kardinálu. jenž opět ustanovoval
strážce katakomb, jenž musil býtibiskupem
aneb alespoň knězem.

V nejnovější době za slavného papeže
Pia IX. se bádání v katakombách zna—
menitě povzneslo. Tak jako? druhdy

o katakomby velezasloužilému papeži
Damasovi sv. Jeroným, Klementovi VIII.
učený Bosio po boku stál, tak nalezl
Pius IX. pomocníka a podporovatele
v muži, jehož jméno každý ctitel katakomb
s obdivem vyslovuje, totiž Jana Baptistu
de Rossi. Byl římským šlechticem a vě
noval celý svůj život prozkoumání
pomníků v starokřestanských pohřebištích
dosud neobjevených. S neobyčejnou
znalostí dějin starého i nového umění
spojoval de Rossi neobvyklou mravenčí
píli, s kterou učinil objevy a nálezy,
jež vše dosavadní daleko převyšovaly.
Tisíce nápisů, často úplně rozbitých,
de Rossi s nevyličitelnou trpělivostí do—
hromady složil & rozluštil & katakomby
doposud neznámé objevil, mezi nimi
i t. zv. »papežskou hrobku<< na appijské
silnici. Nápisy a malbami v katakombách
nalezenými otevřela se celá řada nových
důkazů pro viru katolickou. Učený
badatel starožitnosti, jenž se obyčejně
pro své nadání »knižetem vědy o kata—
kombácha nazývá, uložil rovněž výsledky
svého bádání, jmenovitě sebrané nápisy
v mnohých spisech; z těchto jednají tři
svazky pouze o katakombě sv. Kallixta,
v níž se nalézá »pap'ežská hrobkax.

Papež Pius IX. vážil si vysoce ne
unavného badatele, podporoval jeho snahy
prostředky peněžními, zasypával jej přízni
a chránil proti závistivcům. De Rossi
zemřel u jezera Albanského 20. září
1894. l')řátelé jeho &ctitelé postavili mu
již “dříve pomník a sice významně nad
katakombami sv. Kallixta. Nápis na
pomníku v několika málo slovech vy
jadřuje, čím de Rossi byl a jaký má
význam; zní: »Janu Bap. de Rossi, jenž
křesťanský starověk k novému rozkvětu
přivedl a známky papežů a heroů staré
církve prozkoumal, k jeho 70letým
narozeninám od ctitelů mučedníků a
křesťanského starověku, jemu, drahému
mistru, věnováno r. 1892.

Četní přátelé a žáci skupili se již
za jeho živobytí kolem vvelikého mistra;
mezi nimijmenujeme z Ríma Stevensona,
Armelliniho, Maruechiho, z "německých
učenců Krause, de Waala, Wilperta,
Kirsche a j. Tito pokračují dále s ne
únavnou horlivostí v díle de Rossiho;
svatá Stolice vyplácí ročně značnou
sumu na práce v katakombách a ježto
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ještě dlouhé chodby zasypány a mnohé
hroby mučedníků nevykopány jsou, naše
vědomostí rozmnožují se každým rokem.
Spisy těchto učených a pro svatou kato
lickou víru — víru to staré cirkve ——
nadšených mužů četl a studoval i spiso
vatel této knihy a jim zavázán jest díkem
za vědomosti o katakombách a také čá
stečně o životě víry a lásky, jejž první
křesťané po tři století v prostorách taju—
plného města hluboko pod zemí vedli.

Doslov.

V Římě, hlavním městě katolického
světa, existuje od několika rokův učená
společnost zvaná »Spolek pro pěstění
úcty k mučedníkůmm Učelem tohoto
spolku jest na oněch místech v kata
kombách, kde slavní mučedníci odpočí
vali, pří roční jejich památce náboženské
slavnosti konati. V určité dny putují ne
toliko členové tohoto spolku, nýbrž i
mnozí věřící z bran římských a sestupují
do tajuplných hlubin katakomb. Zde slou
žívá v nějaké kaplí některý prelát mši
svatou a navštěvovatelé pak procházejí
se svíčkami v rukou podzemním městem
za zpěvu litanií ke všem svatým a jiných
nábožných modliteb. Konečně přítomni
jsou přednášce, již má některý badatel
v katakombách o významu kaple, v níž
se právě nalézají. Návštěva věřících při
těchto slavnostech v katakombách je
téměř vždy obrovská.

Nepřál bys sobě, milý čtenáři, při
družiti se k těmto procesím, sestoupiti
do hlubin podzemních, rekům a světcům
staré křesťanské doby osvědčiti svou úctu
a poučiti se o tajemstvích podzemního
města mrtvých? Jistě si toho přeješ z ce
lého srdce, jsi-lí věřícím katolíkem. Než
jak nepatrnému počtu dopřáno tohoto
štěstí! Jak nepatrnému počtu dopřáno
osudem viděti Rím a hroby svatých
mučedníků navštívití! A přece můžeš to,
laskavý čtenáři, v duchu učiniti, budeš-li
pilně v oné knize čítati. Kdykoli v ní
čteš, prodléváš u hrobů svatých mu
čedníků, poznáváš život křestanův oné.
doby, vzděláváš se jejich bojem a utr—
pením, jejich statečnou vírou, jež vede
k věčnému vítězství. Neměla by v tobě
tato četba zanechati spasitelneho dojmu?
Neměla by tě naplniti. úctou ke svatým
krvosvědkům, neměla by tě povzbudíti

3 k následování krásného života prvních
' křesťanů? Proto klade ti spisovatel tuto

knihu se srdečnou dotíravostí do rukou,
vezmi a čítej v ní hodně často!

%
Večerní klekání.

Smutno, smutno po krajině,
meluzina žalně lká,
zvonek veský »Anděl Páně“
naposledy zacinká.

Bledý měsíc prozařuje
skrze tmavý, hustý mrak,
modlitbu rty zašeptají,
k nebi zvedám kalný zrak.

Slyš mne, .Panno, Matko Boží,
modlitbu mou vroucí slyš.
v chvějném srdci bolest krutou
aspoň na okamžik ztiš!

Slední úder dumných zvonů
pustým krajem dále zní
a má duše, srdce chvějné,
v tichých dumách dále sní.

Marii, matce milosti.
O Maria, Matko lásky nehynoucí,
slyš prosbu moji dětinnou,
kterou přednáší Ti srdce bolem mroucí
s nezvratnou, pevnou důvěrou.

Zde klečim před oltářem Tvým, božská Máti,
& volám hlasem zoufalým:
»Rač se na mne v těžké chvíli pousmáti
se Synáčkem Svým přemilým!

Neopusť mne v neštěstí a zarmoucení
k pomoci mé, Matko, spěš,
vypros mi, at žalost má se v radost změní,
neb věřím, že mi pomůžeš.

A Matka Boží mou prosbu vyslyšela,
již přednesla jsem v pokoře,
s klidným srdcem k domovu jsem volně spěla
hříchu prosta i od hoře.

M. A. Kadlc'dkovd.
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Odňatá moc otcovské.
Úryvek ze života Ludvika. I., bavorského krále.

Mezi čtením nejednou selka ustála
a při významnýchmístech nejednu slzu
vyronila. Nemohla již skoro ani plakati,
jelikož kruté a surové chování manželovo
jí nejednu hořkou slzu vynutilo. Ale tyto
důkazy upřímné lásky, které těmito ně
kolika řádky byly vyjádřeny, pohnuly ji
až k slzám. '

Proč jí nebylo dopřáno, aby na
srdci tohoto milého děvčete mohla se
vyplakati, aby mohla ji jako nevěstu
v domě uvítati a s ní trampoty a svízele
v hospodářství sdíleti? Bylo by jí, jako
když po mnohých pochmurných a dešti
vých dnech zase slunce se objeví.

Upřímně a srdečně políbila řádky,
které Lenka Michlovi napsala.

»Pczdravuj ode mne tisíckráte to !
hodné, milé a zbožné děvče,“ pravila
selka Florianovi, při čemž mu upřímně
ruku tiskla. Aby jí Pán Bůh tisíckrát
odplatil upřímnou a věrnou lásku, kterou
Michla mého miluje. Ale nyní, Floriane,
hleď, ať rychle zapřáhncš a odjedeš,
jinak se hospodář probudí a vše nám
pokazía

»Za deset minut jsem hotov, a nej
lepší koně zapřáhnu,< ujištoval Florian.
“Když ty zapřáhnu, ani rohatý mne ne
dohoníe '

A jak řekl, také učinil. Za deset
minut byly nejrychlejší koně zapřaženy,
a zapráskav bičem, vyjel Florian ze vrat.

Selka zatím zalezlá zase do postele
do teplých peřin.

Praskot bičem a hrčení kol probu
dilo sedláka.

»Florian dnes sakramentsky časně
jede ze dvora,<= prohodil hospodář, ale
při tom sebou na loži ani nehnul.

»Ano,x pravila selka, »dnes zapřáhl
obě hnědky, &proto tak záhy vyjel, aby
je nemusel cestou příliš poháněti.<<

»Tak, tak, tedy obě hnědky zapřáhl,a
bručel nevrle hospodář. »Vždy vezme to
nejlepší, vždyť za mě peníze. Abych tomu
lumpovi bičem našvihaM Ajakoby sršeň
hospodáře uštkl, vyskočil s lože..

»Co pak zas už máš?“ tázala se
udivená selka.

((?-\

»Donesmi nejlepší šaty, které mám;
pojedu dnes do města ku králi,a pravil
hospodář úsečné. »To bych se na to
podíval, má-li takový zatrolený &usmo
lený šikovatel více práva na mého syna
nežli já, jeho vlastní otec. Michla musím
dostati z vojny domů, aťto stojí co stojím

Selská pýcha, hrdost, domýšlivost
& nafoukanost, která neuznávala práva
&bezpráví, věci možné a nemožné, zase
se v něm vzbouřila a chtěla býti ukojena.

Selka si zhluboka vzdychla. »Bud'
Pán Bůh pochválen,< pravila potichu,
»že zapřáhl Florian obě hnědk'y; toho
již můj starý bručál nedohoní.< Ale
ihned jako pravá žena lstivě ptala se
muže: »A což pak Michlovi k vánočním
svátkům nic s sebou nevezmešíh

»Animukla bručel hospodář. »Ne
zaslouží leč pořádný výprask, aten by ho
neminul, kdyby na vánoce přišel domů.e

S povzdechem vstala selka, aby
mužovi sváteční oblek přichystala. Vě
děla dobře, že když něco si vzal do
hlavy, od toho neupusti. Kdyby se mu
Opřela nebo snad nápady jeho mu vy
mlouvala, mohla býti ujištěna, že ji
vyplatí hotovými, jak to nejednou pro—
vedl. Ale jak se zdálo, neměl hOSpod'ář
dnes tak naspěch. Prohledal různé listiny
a když nejdůležitější z nich strčil do
kapsy a den se rozbřeskl, poručil čele
dínovi, aby zapřáhl »obě kočky—x— tak
totiž nazýval druhý pár drobných koní ——
a vyjel posnídav z domu, aniž by dal
někomu »s Boheme nebo se rozloučil.
Podivné myšlenky vířily hlavou jeho a.
pak pro zdvořilost nebyl ještě nikdy
trestán.

III.

Asi za čtyry hodiny dojel i Brajt do
Mnichova, kde v obvyklém hostinci koně
umístil. Stavil se »u zlatého beránka,c
a sotva že v šenkovně vyprahlé hrdlo
trochu pivem zalil, přijel také čeledín do
téhož hostince. Vždyťdnes byl tak šťasten,
že první úrodu, již do města vezl, prodal.

»Aha, hospodář jest už také zde,:
vyhrklo z Floriana. »Dobrý den přeji!
Prodal jsem dnes dobře! Zde odevzdávám
peníze. Dostal jsem více nežli jsem se
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nadál. Obilí stouplo v ceně.<<Po těchto
slovech vysázel na stůl hromádku tolarů,
na něž se hospodář blaženě usmíval.

»Jsí hodný čeledín, Floriane,<< pro—
"hodil hospodář přepočítav tolary, »ale
lump jsi podařený. Nejednou jsem tijiž
pravil, abys hnědky nechal na pokoji,
ale kdo neposlouchá, jsi ty. Jestli ještě
jednou neposlechneš, pak tí natřu po
řádně uši. Až pojedeš domů, můžeš si
zapřáhnouti ,kočkyí, s hnědkami pojedu
já. Zde máš zlatku, co projiš &propiješ,
zaplatím. A nyní hleď, ať zmizíš s oči'a

Florian se poděkoval za takové zpro—
pitné a vzdálil se, aby mohl na patřičné
místo odevzdatí pytlík, v němž byly pro
Míchla vánoční dárky. Bál se, aby snad
hospodář neprohlížel truhlík, v němž byl
oves pro koně a kde zároveň byla pro
Michla vánoční nadílka.

Hospodář měl však zcela jiné sta
rostí v hlavě. Jemu šlo oto, aby se
domohl audience u krále Maxe II., který
před nedávnem po otci svém Ludvíku I.
vládu převzal. A to nebylo maličkOStí,
jelikož mladý král nebyl jako otec jeho
Ludvík, k němuž každý měl volný přístup
a který nezřídka, přestrojen jsa za pou
hého měštáka, nenuceně a prostě s lidem
hovořil a obcoval a leccos i od lidu
snesl. Nyní se jednalo oto, kam se má.
starosta obrátili, aby si vymohl audienci.
Posnídav, ubíral se zabrán v myšlenkách
ulicí, a tak se dostal až k oné kasárně,
kde se mu dostalo nám již známého vy
hazovu. Kasárna byla blízko dvorské
zahrady, ale byla nižší nežli zahrada,
tak že bylo možno ze zahrady pohodlně
zřítí, co vojíni na cvičišti konali. Náš
milý starosta přišel právě v příhodné
době,kdy vojáci na-cviěištistáli ve zbrani.

Bystré oko Brajtovo záhy setkalo se
s úhlavním nepřítelem, vousatým šiko
vatelem, a tu sedlákoví ihned napadlo,
neni-lí ísyn jeho také někde na blízku.
A netrvalo dlouho, otec spatřil syna, jak
stojí v řadě a ve zbrani se cvičí. V této
chvíli byl skoro starosta hartmatínský
pyšný, že má tak hezkého vojáka, ale
pocit pýchy zapudila opět pomsta. Zafal
hněvivě obě pěstě.

»Počkej, počkej, chlape vousatý! Až
tě chytnu, tak tě rozmačkám,a hovořil '
sám sebou. »Ano, kdyby náš Ludvíček
ještě panoval, pak bych tě snadno se—
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&sadíl, ale u Maxla prý to již tak snadno
' nejde; u něho nemá ani starosta hart—

matinský větší vážnosti než kdokoliv jiný. <
»Tak, vyjste starosta hartmatinský ?<<

tázal se pan, který stál těsně vedle Brajta,
jenž byl slušně po městsku oděn a sji
nými na exercírku se díval.

»Ano. buď Pán Bůh pochválen, ten
jsem jala přisvědčoval hrdě a sebevědomě
oslovený. »Vždyť ti ostatni chuďasi, kteří
u nás bývaji, přece nemají tolik, aby
mohli starostovat. Ale není vám to snad
vhod, pane sousede, že se tak hloupě
tážete?e

Král Ludvík — ten to právě byl —
který s Brajtem hovor zapředl, pokývl
úsměšně -hlavou.

»I Pán Bůh chraň, milý pane sta
rostou: pravil na to, ypouze jsem se
divil, proč tak zlostně pěstí tam dolů
hrozítex

»lnu, milý pantáto,<< bručel Brajt,
»kdybyste byl v mé kůži, jistě byste
také pěstí hrozil jako já.<<

»Ale proč pak?<< tazal se Ludvík
udiven, kterého rozzlobený starosta ne—
málo zajímal.

»Proč? to vám hned vysvětlim,<<
prohodil starosta úsečné. »Podivejte se
tamhle na toho vousatého šíkovatele, ten
mne připravil o otcovskou pravomoc.<<

»A—letotě zhola nemožnole
Ano nemožno, již je to tak,<< odsekl

starosta hrubě. »Vždyť mi přece veřejně
pravil, že dokud můj syn jest vojákem,
nemám mu co poroučetí. Není na tom
dOSti?<<

Král Ludvik pokrčil rameny. »Dle
mého náhledu je šikovatel v právu. Každý
vojín je sproštěn otcovské pravomoci,
dokud vězí ve vojenském munduře.<<

Starosta obrátil se zpola posměšně,
zpola hněvivě k svému sousedovi.

»Inu, tohle se naň podívejtela zvolal
opovržlivě. Mně se zdá, že jste také
jeden z těch povedených, protože také
stejnou hudete. Ale kdož by vám to měl
za zlé. Ci chléb jiš, toho píseň zpívej.
Vy jste zajisté byl také kdysi šikovatelem
a nyní, když jste vysloužil, udělali vás
nějakým malým úředníkem; vždyť to
známe, jak to chodívá. Kdyby má čeládka
počínala si jinak a mne nehájila a ne
zastávala, napráskal bych ji, až by byla
celá zelená.<<
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Ludvík potají se usmíval. Bylťhrub
ství, jehož se mu nejenom nyní, nýbrž
přečasto v přestrojení od poddaných do
stalo, uvykl, a proto pokračoval: »Ano,
já stojím na svém! Ani král Ludvík
ani nynější král Max nemohou se vzdáti
pravomoci, kterou nad vojskem provozují.
A kdyby někdo se tomu protivil, pak se
bouří preti zákonité vrchnosti a musil
by býti potrestán; to vám šikovatel za—
jisté také řekl.c

»Inu totě pěkné, pak tedy nemám
žádného práva na svého j edináčka,a uště
pačné pokračoval sedlák dále. »Avšak já
ho dostanu od regimentu zase domů, to
mi nikdo nevymluví. Vzákoně stojí psáno,
že jediný syn, potřebný k podpoře rodičů,
musí býti z vojny propuštěna

»Ano, pravdu máte, tak zní zákon,“
odpověděl Ludvik bez rozpakův. »Ale
u vás, příteli, musím nejprve věděti, zdali
skutečně syna potřebujete doma jako
podporu ve stáří.<<

»Ale kde bych ho potřeboval! To já
tak jenom z justamentu, že mne šiko
vatel před celým mužstvem zahanbil.
Byl jsem bez něho a budu bez něho,
ale abych mohl pak šikovateli strouhati
mrkvičku,a hovořil starosta tak, jak mu
slina na jazyk slova kladla.

»I totě dobře, že to vím,a pochva—
loval si Ludvík usmívaje se.

»Pravda, vy byste také rád to pro
vedl, co se mi podaří,a vyzvídal starosta
škodolibě.

»Ale kdeia bránil se král. »Mám
syna již tak dlouho 11vojska, že si ani
netroufám žádati, aby byl osvobozena

»Vidíš. strýče, hned jsem to poznal,
že také jsi z té vojenské branže,“ tykal
Brajt novému známému, jakoby byli od_e
dávná nejlepšími přátelí. »Ale neškodí.
K Maxlovi přece půjdu a povím mu, oč
se zde jedná. Rád bych opravdu věděl,
kdo více u něho platí, zdali takový ne
omalený šikovatel nebo purkmistr z I—Iart
matinku.e

»Milý brachu, nepomůže nic,“ po
kračoval Ludvík právě tak kamarádsky
jak purkmistr začal a při tom si notně
šňupl. Král Max má jiné starostí a nemá
času. aby se s purkmistrem z Hartmatinku
maloval. Na takové věci jsou vojenské
úřady ustanoveny, k nimž se musí každý
obrátiti a třebas byl i generálema

»Co mi po tom, já nejsem vojákem !&
vtipkoval purkmistr. »Ale buď tak laskav
a pověz mi, jak bych se nejkratší cestou
k Maxlovi dostal.a .

»I ano, to můžeš hned slyšeti i vi
dětila zvolal Ludvík, jemuž šelmovský
plán prolétl hlavou.“ »Pojď se mnou,
jsem dobře znám ve dvorní kanceláři.
Tam se musíš ohlásití dříve nežli budeš
před krále předpuštěnm

»Platíla zvolal purkmistr. »Několik
mazáků piva rád zaplatím, žes byl ke
mně tak vlídný a dobrý. A dostanu-li
kluka zdvojny, pak ti pošlu takovou
šunku, jakés dosud nikdy neokusilm

Jak známo, není v Mnichově dvorská
zahrada od staré královské residence
daleko vzdálena. A netrvalo dlouho, stáli
oba sousedé u brány královského hradu.
Cestou povšiml si starosta z Hartmatinka,
že druh jeho skoro každým pánem a paní
byl uctivě pozdravován, a skoro bylo mu
z těch pozdravů až teskno a úzko; nebot
tolik rozumu měl ještě, že jemu ty uctivé
pozdravy nepatří. Před vysokou gotickou
branou zadržel průvodčího & oslovil jej
takto:

»Pověz mi přece, kmotřeg: tázal se
šibalsky, »tys jistě nějaký škrabák anebo
snad i dvorní lokaj, že tě kde kdo zná
a pozdravuje?a

»Ano, ano, cos podobného jistě asi
budu, dobře's uhodl,<< prohodil Ludvík
úsečné.

»Nu, nyni prosím uctivě za odpuštění,
že jsem takoveho velkého pána urazil,
a s ním si tykal,c omlouval se purkmistr
zdvořile a uctivě, a při tom sňal s hlavy
klobouk zlatou šňůrou lemovaný.

»I vždyťje dobře — nic se nestaloia
konejšil ho průvodčí, a uvedl milého
purkmistra menší branou na chodbu,
která vedla přímo do soukromé kanceláře
královy. Tam otevřel bez okolků dveře,
strčil purkmistra dovnitř, sám pak šel
v patách za ním. Samozřejmo, že veškeré
úřednictvo ihned povstalo, sotvaže král
ve dveřích se objevil. Ten však dal jim
znamení, aby se posadili, přičemž zároveň
upozornil dvorního tajemníka., že předvádí
purkmistra z Hartmatinku, který by rád
k audienci ku králi. Při tom mrkl na
sekretáře okem, takže ten ihned poznal,
oč tu jde.



míří
»Co pak Vás vede k audienci? Co

pak chcete 11 Jeho Veličenstva pro
jednávati?c tázal se sekretář purkmistra.

»Rád bych kluka osvobodil od vo—
jančiny; potřebuji jej nutně doma,<< lhal
purkmistr až se mu od úst prášilo.
_ »Máte také pádné důvody pro

osvobozenííh
»Což nejsem já sám dosti pádnym

důkazem, když všecko vypovím,<< po
kračoval purkmistr, vytáčeje se poněkud
z nemilé situace.

»Ne, “to nestačí, a kdybyste byl
desetkráte purkmistrem z Hartmatinku, <
odpověděl sekretář rozmrzen. »Pak po
třebujete také dva hodnověrné svědky.

»Jednoho bych již měl,“ chlubil se
purkmistr, ohlížeje se při tom po vlídném
lokaji, Ale tOho již zde nebylo. Ludvík
vklouzl postranními dveřmi do vedlejší
místnosti.

»I cakra; kde pak se mi najednou
ten chlap ztratil?“ koktal purkmistr
nesměle.

»Jaky'chlap; tázal se sekretář přísně.
»No, můj přítel, já nevím, je-li

lokajem nebo písařem, anebo čím vlastně
jest,a odpověděl purkmistr.

»Písařanebolokaj,a osopilsesekretář
na milého purkmistra, a vypjal se před
ním v celé své majestatnosti. »Člověče,
nevíte opravdu, kdo ten písař anebo
lokaj jest?a

»Nu, jak pak to mohu věděti? Vždyť
jsem jej teprve dnes poprvé viděl,< od
pověděl purkmistr, nevěda ani co mluví.

»Nu, tedy vám to povím já,e po—
učoval purkmistra sekretář hlasem po
vyšeny'm. »Ten pán, který k vám byl
tak laskav, že vás sem zavedl, byl náš
stary král, Jeho Veličenstvo Ludvík I.<<

»Ježiš, Maria, Josef la vykřikl purk
mistr, a cely'rzbledl, sezelenal a strachem
se tak chvěl, že mu i klobouk z ruky
vypadl. »No, to jsem to spravil, nyní
jsem ztracen.“

Třesoucí rukou zvedl zase klobouk,
a stále jen bručel: »Tak to byl Ludvíček,
staré Veličenstvo. Bože můj, co z toho
nyni bude?<

»No, to přecejako purkmistr musíte
sám věděti, zda-li dosud chcete audienci

u krále anebo ne,“ dotazoval se sekretář
úsměšné.

»O ne, já již nepůjdu k audienci,
již toho mám dost,x koktal purkmistr
zkroušeně.

»Ale proč pak byste nešel k audienci;
vždyť budete předpušten <<

»Ach, to já vím nejlépe, proč nesmím.
k audienci, & omlouval se purkmistr
»Ludvíček, staré Veličenstvo, Ježíš Maria,
chtěl jsem říci náš stary' pan král _
pravil, když jsem mu důkazy uvedl, proč
chci kluka z vojny, ,dobře, že ty důvody
vím'. Ježíši můj, ten mi to pěkně nadrobí
a nasolí u mladého Veličenstva! Přemily'
&převzácny pane, prosím vás na kolenou,
nechte mne odtud odejíti! Já vám svato—
svatě slibuji, na mou duši, že vícekráte
k audienci nepůjdu.<

Se smíchem naslouchali úředníci této
pokorné prosbě, která ovšem nemohla
by'ti odmrštěna, a ubohy purkmistr, cely
zdrceny', zkroušeny a zpocený ubíral se
ven, nemoha ve strachu ani dveří najíti.

Doma nebylo dlveni konce, když pan
purkmistr, jindy tak přísný a pánovity,
pojednou od audience přišel tak zkroušeny'
a zkrotly'. Toť se musilo v Mnichově cos
neobyčejného přihoditi, že tam všecku
svou hrdosta pychu zanechal.

Ovšem nikomu ani slova neřekl, co
se mu přihodilo, ale od té mnichovské
audience stal se jinym člověkem, byl
vlídny'mhospodářem, laskavým manželem
a otcem.

Třásl se každodenně od rána do
večera strachem a očekáváním, kdy asi
četníci se objeví mezi dveřmi, aby jej
odvedli do Mnichova, kde bude trestán
pro urážku Veličenstva, a pak se bál,
aby syn anebo čeleď naň nežalovali, jak
krutě a nemilosrdně se k nim měl. Tím
se stalo, že konečně ani tomu nebránil,
že syn jeho po odbyté vojančině mohl
Leninku uvésti jako nevěstu a mladou
hospodyňku do rozsáhlého statku.

Ba ani o to se purkmistr nepokoušel,
aby žaloval vousatého šikovatele proto,
že mu odňal právo na jeho jedináčka.
Král Ludvík, staré Veličenstvo, pan král,
dobry' jeho známý z dvorní zahrady,
pořádně z podobnych choutek purkmistra
vyhojil.

VVV



Obrázky z pouti palestinské.
Podává. poutník č. 406.

., WIne 9. srpna bylo v Brně živěji
__ ji než jindy. Přibylo tam přes

„* 500 poutníků do Sv. země.
__A: K 6. hodině večerní bylo

— viděti přicházetimuže i ženy,
kněze i laiky s páskami na rukou k chla
peckému semináři na Veverské ulici. Tam
byla schůze, již zahájil vřelým uvítánim
.l. M. pan prelát. Dr. Jos. Pospíšil.

' z připravených 14-oltářů sloužil J. M. pan

Pak podal zprávu hlavní vůdce pouti :
pan p r o [. Ba r to š, dávaje různé pokyny
na den odjezdu, načež rozdány poutníkům
přítomným legitimace. Nadšenívšeobecné!
Druhého dne brzo ráno ubírali se poutníci
s radostí a posvátným zápalem do chrámu
Páně u sv. Michala; byli přítomni mši
sv., již za poutníky obětoval J. ldxc. nej
důstojnější pan biskup Dr. Pavel Huyn, 7
jenž po mši svaté vroucnými slovy pro-'
mluvil k poutníkům, přeje jim šťastnou
cestu do Sv. země a šťastného návratu.
Po uděleněm sv. požehnání sestavil se ;

= vítr a rozvlnil moře, rozkolébal i lodmohutný průvod po skupinách a ubíral
se s .l. l—Ixc.panem biskupem brněnským
ve vzorném pořádku za písně velehradské :
k nádraží. Poutníci byli po celé cestě ?
obecenstvem vítání &co chvíle bylo slyšet ,
slova: S Pánem Bohem! Po umístění do
zvláštního vlaku vyjeli jsme o 8. hodině
ranní 10. srpna z Brna k Vídni a přibírali
jsme na trati až do Břeclavi nové a nové
poutníky-. Ve Vídni nás Češi vídeňští '
srdečně uvítali. Tam se k nám přidal
J. _M.nejdůst. světící pan biskup, Karel
Wisnar z Olomouce. Po krátkém obědě,
_k němuž nám důkladně pršelo, vyjeli
jsme z jižního nádraží dále a projeli
krásnými Dolními Rakousy přes vysoký
Semmering s úchvatnými krásami divoké
prirody, hornatým thrskem, Krajinou _

' Večer na svátek P. Marie byly ohňostrojek Nabrezině, kdož se nám ráno objevilo
moře mlhou zahalené. Za krásného jitra
jsme dospěli do Terstu a hned jsme šli
SIprohlédnout naši loď 'l' i rolii, jíž jsme
měli svěřitisvé životy. Stála již připravená
v přístavu a všechny nás pojala v náručí
sve. Jakmile dopravena byla na loď
1 zavazadla naše &jeden každý si své
byl vyhledal & do kabiny vložil, sešli
jsme se všichni na palubě, kdež u jednoho

Škola B. S P. 1910.

t

biskup K. Wisnar mši sv. Mezitím rozjela
se naše loď aniž bychom to byli po
zorovali. Tak tichounce jako labut' ubihala
po hladině mořské vzdalujíc se více
a více od břehů terstských & zabíhajíc
na širé moře. 0 moře krásné, modré,
jak jsi klamné! Tak tichounké a najednou
zase větrem zdouvané naráželo na boky
lodi naši; takže se trochu kymácela za
nešena blíže k italským břehům. Den
12. srpna byl celý krásný, slunečný,
plavba velmi příjemná. Viděli jsme lodě,
břehy italské i město pobřežní a loď naše
blížila se k úžině Otrantské, kterou jsme
šťastně projeli. Následující den 13. srpna
opět velmi krásný. Již jsme dojeli do
řeckého moře, viděti krásné ostrovy po
obou stranách, Ithaku, Kophalonii a
Zakynthos, posázený olivami a révou.
Všecko na přídě lodi a obdivujeme krásu
nás obkličující. Večer opět, se zdvihl

naši, takže se to mnohým poutníkům
ani nelíbilo. I následujícího dne, v neděli
celý den moře bylo neklidně. I toho dne
objevily se zrakům našim ostrovy, ale
samé hory a samý kámen. 1 řecká města
jsme z dáli shlédli. Jeli jsme celý den
okolo ostrova Kréty, z něhož nebylo
viděti nic, jen vysoké hory, holé, kamenné.
Vlnky lodí naší pohrávaly, až se roz
houpala dosti značně. Při večeři jsme
se hezky houpali. Již jsme dojeli do
Středozemního moře a směr lodi naší
směřuje k východu. Ráno 15. srpna jsme
na přídě lodí & osvěžujeme se čerstvým
vánkem &čistým vzduchem. Služby Boží
byly slavné i se střelbou z děl. Měli jsme
se připravit k vylodění na 16. srpna.

vypouštěny a my veselé a slavnostní
nálady zpívali jsme vlastenecké i nábožné
písně a za písně mariánské ubírali jsme
se na odpočinek. Ale bylo ho málo!
Hned okolo 3. hodiny ranní vše se
hrnulo na palubu, nedočkavě pohlíželi
jsme ku předu, brzo—li uzříme břehy
Sv. země, K sedmé hodině ráno 16. srpna
uviděli jsme břehy palestinské. Jaffa před

24.
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námi! Panoráma překrásné! Touha naše
vyplněna! Kotev spuštěna, ale dosti daleko
v moři, protože pro vyčnívající skaliska
nemůže se loď přiblížit ku břehům. Město
Jaffa jest obrazem východu. Vystupuje
od břehu mořského terasovitě vzhůru
a věž kostela sv. Petra jest nejvyšším
bodem jeho. V dáli vidět judské hory.
Slunce zde svítí mnohem jasněji než
u nás. Připadá to, jakoby jasný den byl
ještě ostrým světlem elektrickým více
ozářen. Buď zdráva, krásná paní východu,
brzo tě uhlídáme a tvými ulicemi kráčeti
budeme 'a prohlédneme si tě lépe, by
obraz tvůj hluboce vnikl v duši naši.
Již krouží okolo lodi naší Tírolie malé
loďky, řízené obratnými .Araby, aby nás
převezli přes obávaná skaliska ku břehu
města Jaffy. Mnozí se obávali sestupování
s lodí do člunů, ale nebylo to zlé, ba
mnohdy i veselé. Arabi ' jsou obratní
veslaři, hezky při tom řvali, dávajíce si
takt a vybírali pilně od nás »bakšiše.
Kdo byl těžší musel k10pit »korunu<<,
za niž mu Arab poděkoval a celé rameno
zlíbal Po krátké plavbě přistáli jsme
šťastně na pevnině, na půdě palestinské.
Ach, Sv. zemí, co jsme se po tobě
natoužili a nyní již kráčíme v průvodu
úzkými ulicemi tvého města, města
Opravdu orientálního, vzhůru ku chrámu
sv. Petra.

Jaffa.

Tak to ta Jaffa, kterou nazývá Písmo
svaté »krásnoua. Jallajest jmenována již
1300 před Kristem na nějakém vítězném
napise, tedy zpět 32001et. To jest ono
město, kde prorok Jonáš neposlechl
rozkazu Hospodinova, aby šel do Ninive
kázat pokání. Bránou tohoto města vešel
vítězný Jonathas Makkabejský, jenž je
obléhal & dobyl. Sem byly dováženy
cedryn z Libanonu na stavbu chrámu“
Šalomounova. U majáku stojí chatrna
mešita, kde prý stával domek Šimona
jircháře, u něhož sv. Petr bydlel & tam
vidění měl, aby šel i pohanům kázat
svaté evangelium. Odtud šel do domu
nábožné vdoovy Tabithy, aby ji vzkřísil.
v Jali'ě vládli Egypťané, Řekové, Židé
a Římané, později se zmocnili města
Saracení a místo kříže vztýčen byl půl
měsíc. Křižáci opět dobyli města Jall'y,

ale jen do roku 1196,- kdy opět nabyli
vlády Turci. Město zbořeno a zase vy
stavěno v 17. století. Nyní čítá město
Jaffa okolo 30,000 obyvatel, a sice 18.000
mohamedánů, 5000 východních křesťanů,
5000 židův &asi 800 křesťanských Evro—
panů. Než z toho uvažování byli jsme
vytržení hlukem všech možných lidí. Hned
se shlukli kolem nás a nabízeli »dobré
troubya, t. j. hrozny, fíky, růžence, závoje,
jeden křičí přes druhého, až u'ši—zaléhají.
Lidé sami osmáhlí, sluncem opálení, ba.
i černoši ve slušných šatech i v hadrech
oblečeni. Sestavili. jsme se .v průvod a
šli vzhůru ke kostelu františkánskému
sv. Petra, modlíce se cestou. Byla to cesta!
Úzké ulice, lidu plno, k tomu osli nesoucí
břemena, velbloudí vedeni beduíny, jedendrcal do druhého a křik a hluk všude.
Nicméně přeceje toto město krásné, majíc
polohu Neapole. Má zvláštní dlažbu, jako
mosaikou vykládanou. Na domech nic
nevidět zvláštního. U nich však sedí
Turci, pokuřují si & prohlížejí si nás a
popíjejí dobrou kávu. Jiníopětmají vrukou

;, šňůru s perlami jantarovými, jakoby se
tiše modlili. Tu jdou, ba klátí se okolo
nás zastřené 'Furkyně, ta'm Opět ve dvorku
perou dvě černošky sedíce na zemi a
prádlo v nízkých plechových nádobách
před nimi. Dále odpočívá několik vel
bloudů s ospalýma očima, jen jeden řve
turým řevem, nevím proč? a chmatal
tlamou zlostněpo nás. Dále krčísena nohou
íelahové &před nimi hromádka melounů
na prodej. Ženy jejich, některé na tváři
tetované, prodávají vejce, kyselé mléko,
fíky, krásné hrozny, citrony a banány
a mnoho jiného. Zabočíme do jiné ulice.
Tu na rohu 'plačtivým hlasem volá žebrák
»bakšiš! bakšiš la Z jedné uličky do druhé
zahýbáme a pořád vzhůru stoupáme až
ke kostelu sv. Petra. Je to krásný, ale
jednoduchý kostel, kde nás uvítal kazatel“
srdečnými slovy a vdp. Dr.Bernard Šústek
udělil svaté požehnání. Pomodlivše se
náhožně za šťastnou plavbu po moři,
sestupujeme opět uličkami dolů do hotelů
k obědu, který musili jsme rychle odbýti;
měli jsme málo času, Posilnivše se orien—
tálským obědem ubírali jsme se ke stanici
za městem, abychom sedali do vlaku
pro nás připraveného. Ulice, kde jsme
byli v hotelu, je dosti široká, je to ná
městí dlouhé a důkladně vodou pokro—

24'
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pené, asPoú se neprašilo; vždyt“ mají ' nová. velmi krásně zařízená nemocníce
nedaleko vody dost, celé moře! jistým bohatým katolíkem z města Lyonu

i\ežli však Jaffu opustíme, musíme ve Francii.
se ještě trochu poohlédnout a všimnoutí Jaffa pro své příznivé podnebí bývá
si její krásy. Okolí Jall'y jest jako malý velmi navštěvována cizinci a nemocnými.
ráj. Půda zde musí býti velmi úrodná. Vzduch je tu jemnou vůní prosycen, tak
Jsou zde mohutné kmeny i'íkových stromů že i lodníci na moři ji někdy cítí. Za
se širokými, lesklými listy; z nich visí zimních bouří jest moře u Jaíl'y velmi
zase silné ratolesti a z nich nové výhony ' bouřlivo; tu hučí to, stříkají vlny, péní
do země vnikají, aby zase znova vy- se, naráží mocně na vyzděné břehy a
růstaly. Vedle zase obrovská palma a smáčejí i zdi blízkých domů. Zatím co
palma datlová se širokými, dlouhými se rozhlížímeještě na nádraží po krásném
listy ve vrcholu. Tam opět vějířová, jinde okolí a po slíčném, orientálním městě, sly
opět stříbrná palma. Pepřové stromy šíme voláníkonduktérů: »Sedat! sedat!<<
s jemným listím &ovocem jako koralové Poslušni hlasu jejich, hledáme si každý
perly; heliotropy, verbeny, jasmínové místečko ve voze vlaku, který rozdělen je
křoví naplňují vzduch libou vůní. Bujně tentokrát na dva. Zatím donesli velbloudi
oleandry plne květův a jine ohnivými vpytlechnašezavazadla,která též uložena
květy poseté křoví zdobí celé okolí .lali'y do vozův. a již se dalo znamení k od

.a činí jimalým rájem. Tam opčtoranžové jezdu. S Bohem, krásna Jallfo, na shle
stromy, plné krásného a chutného ovoce. danou na zpáteční cestě! .Jižjedeme dále
\fyváži se jich prý až za 2% milionu rovinou Sáron velmi úrodnou, stoupáme
franků do Evropy. Je zde půda skutečně víc a více, za to jeví se nám kopce a

samo kamení, krajina pust—('t,smutná,velmi úrodná, pravá zaslíbená země.
chudá; blížíme se cílí naší pouti, k sva—Pro katolíky v Jallě vydržují otcové _ r , __

františkáni chlapeckou školu a sestry tému městu _Jerusalemu. [.a ne cele ĚtYFI
sv. Josefa a i'rantiškánky mají opět dívčí ; hOFimYInothsmelřlgzl se žalmlstou Paně:
školy. Františkáni mají těž lékárnu a ; ,SfalvnohrnaševSlplchtvychJerusaleme;
jeden z nich jsa lékařem skutečným, li'i posvěcen samym Synem Boz1m,jenz
zdarma léčí nemocné. Sestram odevzdána i V l-Oběvykonal spasení naše.

(Obrázky další v budoucím ročníku »Školy<<.)%$
Jak mluvil k nám Bůh?

(Na konec roku.)
„Dnes uslyšíte-li hlas jeho, uezatvrzujte srdcí

svýclm (Zulm 94, S.)

onec roku! Dlouhý pro mnohé ale pro jiné zase krátký to byl čas. Kdo
všeho hojnost měl,_kdo z jedné radovánky do druhé letěl, na koho jen
slunce štěstí se usmívalo, kdo zdrav byl & silen, ten zajisté si dnes

t povzdechne & řekne ——škoda, jak rychle utekl tento rok, jak krátký
to byl čas! Avšak kolik jest na světě tak šťastných lidí? Snad by je na
prstech spočítal. Převeliká většina však zvolá dnes na konci roku:

jak dlouhá to byla doba, doba bolesti, útrap, soužení, starosti
„aneštěstí! Díky Bohu, že už je konec! Než, nezapomínejme, že i v tomto“ roce bděl
nad námi a vládl osudy našimi Otec nebeský a že vše, co stalo se, stalo se.bud'
z depuštění jeho anebo z vůle jeho. 1 to dobré, čeho jsme zažili, i to. zlé, co jsme
zakusili, přicházelo z ruky jeho buď jako odměna, buď jako trest, buď jako zkouška.
Žádný okamžik neopustil nás Pán náš, ovšem my snad často jsme opouštěli jeho.
On mluvil k nám, my neslyšeli, on volal nás, my neposlechli, on nabízel nám
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duchovní dary své, my po nich ncsahali, jen tělesných, jen pozemských darů jsouce
žádostívi. A když jsme nechtěli poslouchatí, když svět a jeho věci nám milejší bývaly
než-li Bůh a věci nebeské, o tu mluvíval k nám řečí, která zaléhala netoliko V uší
naše, nýbrž dotkla se i srdce a to mnohdy dosti bolestně, byly to nemoci, byly to
nehody, byla to neštěstí všeho druhu, které tak mnohé z nás stíhala v roce minulém.
Ano, Bůh mluvil k nám a mluví s námi, to svatá jest pravda. Ovšem nevěrcí se tomu
vysmívají, vše za náhodu vydávají, řikajíce: »Kdo prý Boha kdy mluviti slyšel?<<
Ovšem chybují vždycky v tom, o čem buď uvažovatí neumějí anebo nechtějí. Nevěrec
si myslí, že by Bůh s námi jako člověk rozprávěl a nepováží, že On, Pán všehomíra,
všemohoucí Hospodin, tisíceré má způsoby řeči své k nám. Kdyby se Bůh omezil na
mluvu lidstva k nám, přestal by Bohem býti. Červ mluví jako červ; šlápneš—línaň,
svíjí se a trhá sebou A ty nerozumíš mu? 0 řeč jeho jest dosti zřetelná a hlasitá,
jen člověk tvrdých uší a ještě tvrdšího srdce by jí nerozuměl. Kdo cit má, slyší,
jak křičí: »Bolí mne, proč mne šlapeš, ty červe dvounohý'Pa

Pták mluví jako pták. Neslyšíte, nerozumíte, když se mu jeho písklata
vybírají, jak hnízdo své obletuje, kvílí a hořekuje: »Co ti ublížila má holátka?
Proč rušíš pokoj rodiny mě?“

'Ifak zvíře každé podle svého zvláštního způsobu mluví, a my rezumíme
jím; víme, kdy bolest, kdy radost, kdy hlad a žízeň, kdy radost a spokojenost,
kdy zuřivou zlost, a kdy zase lichotu a vděčnost projevují. A ještě více. Izvířata
rozumějí poněkud řeči naší; plní naše rozkazy a přece nikomu nenapadne, abychom
my s nimi po zvířecku a "oni s námi po lidsku mluvili. A tak když každému
tvoru přejeme, aby se vyjadřoval jak mu dáno jest jak nevěrec může žádati, aby
Bůh jednal jinak, aby s námi po lidsku mluvil a ne po božsku. Proč, rozumějíce
hlasu tvorů, nechceme rozuměti hlasu Božímu? '

Bůh mluví k nám, ale mluví jako Bůh, a každá duše pozorná slyší a rozumí
řeči jeho. Usta Boží jsou nebesa, země i moře; hlasové jeho jsou světlo a tma,
teplo i zima, sucho i vláha; hlasem jeho jest blesk a bouře, vítr a třesení země,
úroda a neúroda, pokoj i válka, zdraví i morová rána; hlas jeho jest chvála i hana
svědomí. zjevené náboženství a jazykové jeho věrných služebníků. Bůh mluví
s námi, ale mluví jako Bůh. Když tichá vláha vyprahlé osení napájí, šumí z každé
travinky hlas Boží: »Já jsem dobrý, napájím a odívám tvora, krmím červa, žehnám
tvé péči, člověče; nebuď tedy ty zlý, nedej hynouti bratru tvému hladem a nahotou.<<
Když jasné slunce radost po veškerém okrsku rozlévá, rosu z trávy suší, z hrdel
ptactva radostné písně vzbuzuje, tu mluví Bůh: »Člověče, nermut bližního svého,
nevynucuj slzy s očí jeho, nýbrž rozmnožuj všudy milost a spokojenost. mezi
bližnímu Když se obloha mračny zatahuje a hrom stoleté kmeny jako vetchou
třtinu láme, kdy zemětřesení města a dědiny boří a v propast vrhá, kdy krvavá
vojna celé země pláčem a ranami naplňuje — i to jsou hlasové Boží, napomí
nající nás k pokoře a trpělivostí, ukazující nám naši slabost, naši hříšnost a trestu
hodnost, p_omíjejicnost všeho pozemského dobra a štěstí a hlásající nam hlasem
velkým: »Clověče, číň co číň, na konec nezapomeň! Ano, toto jest krátký obsah
všeho, cokoli Bůh hlasem svědomí, přírody i zjevením náboženstvím s námi rozpráví :
»Lidé, buďte dobří, buďte moudří, abyste zdei na věčnosti blaženi býti zasloužilí.<<

Bůh mluví vždy, ale svět neposlouchá vždy hlasu toho. Lidé mnohdy
jakoby v hlubokém spánku pohříženi byli, nevšímají si hlasu & napomenutí Božího.
Dar po daru sice berou z ruky Boží, milost po milosti, ale k dárci se vděčně
netulí a srdcem ho nemiluji. Lidé chtějí býti šťastni, ale nepříčiňují se, aby byli
dobří, svědomí své uspávají, od kazatelů odvracejí uši sve'. A tu mluvivá Bůh, dle
důkazů Písma sv., hlasem neobyčejným, aby vyburcoval nás ze spánku a my se
vzpamatovali. Tu nespokojuje se Bůh s kazatelnami v chrámech, nýbrž staví je
mezi lidem v městech lidnatých i vesnicích malých — jsou to přírodní nehody,
neštěstí a nejvíce smrtonosná nemoc — moi—,cholera atd. Ti jsou jako ohnivý
meč, kterým Bůh hrozí lidstvu, neobrátí-li se & pokání činiti nebude. A takovým
způsobem mluvil k nám všem Bůh v tomto uplynulém roce. (20 tu bylo neštěstí,
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na př. na drahách. Kolik životů padlo za obět povodním, kolik polí zničeno a kolik
domů zbořeno, kolik \odin ožebračeno — a na konec- i objevila se hrozná ona
nemoc — cholera Z\aná, postrach lidstva, která zkosí v krátkém čase celé řady
lidí a náhle je předuídí před soudnou stolici Běží. Jak mocny to hlas Pána nad
životem a sm\tí! »Pomni, člověče že píach jsi a \ prach se obiátíš. <<Nemysleme
my, kteří jsme snad ušetřeni byli neštěstí, které stihlo jiné, že hlas tento neplatí
také nám! Platí všem bez rozdílu, a blaze nám, pak-li ho včas uposlechneme.
Nestihlo- li nás nic tak dalece zlého, () jak \řele děkovati máme Bohu, Otci dobrému,
za lásku jeho! Ne naše zásluha t_ob\la, ale jen a jen jeho dobrota, jeho shovhavost
&milosrdenství dle slov Písma: »\lilosrdenstu Páně to jest, že jsme nebyli zničení.\
Těm pak, které stihla ruka Páně, těm ukažme lásku blíženskou, podporou jak
hmotnou tak mravní. Modleme se za ně, aby trpělivě nesli kříž svůj, tak si ho
ulehčili a štědře podp01ujme je \ bídě jejich a nouzi. aby nehynuli v neštěstí svém,
n\"brž poznali že není posud \\ kiest'ann prázdnyin slmem příkaz Páně: »Miluj
bližního jako sebe samého. <<

Ovšem, jsou za našich dob tací, kteří ani takovymi metlami se poučiti,
napomenouti nedají, řikajíce, to je \'\ál'\oda, to je běh přírody, a přišlo by to i tehdy,
kdyby lidstvo svatě žilo. Neuznávaií tedy, zkrátka řečeno, moc Boží nad sebou
& nepřipouštějí řízeni Boží Prozřetelnosti. Tak mudruje ovšem nevěra, která vše
popírá. a nepozornje, že se prohřešujejiž i proti úsudku zdravého lidského rozumu,
a nad to i proti \'yslovnému učení Božímu. Což je svět svým vlastním Pánem?
Není, nebot nepovstal od sebe, nýbrž od jiného, od Boha. Což není ve světě vše
účelné, mající jakysi cíl a účel? To by byl svět jako loď puštěná na moře bez
kompasu, bez kormidla, ba i bez vesla, bez kormidelníka, která by se bez cíle
sem tam kymácela, jak by jí vlny hybaly. To přece nemůže nikdo mysliti, kdo
jen poněkud pozoruje běh světa, uvažuje o jeho zřízení, zkoumá oblohu nebeskou
a podobně. Jest tedy někdo nad světem a člověčenstvem jenž bdí, vede, řídí všecko
a to je Bůh. Proto praví Spasitel, »že i vlasové hlavy naší spočteni jsou a že
ani jeden vrabec není v zapomenutí před Bohem.“ A.Bůh by měl se o všecko
jiné starati ale o nás ne? Jaké by to bylo rouhání! Oč milejší, oč dražší jsme
my tvorové s nesmrtelnou duší Bohu, než-li vrabcové & cela ostatní příroda! Tedy
i všecko zlé, co na nás přikvačuje a zlym se nám byti zdá, přichází z vůle
a dopuštění Božího a má zajisté také účel svůj a to naši spásu, naše polepšení.
Avšak zase namítne někdo: »Což se to dá srovnatí s dobrotou Boží?a Ano; neboť
Bůh mluví k nám: »Vizte, bděte a modlete se, nebot nevíte, kdy jest čas.<< »„Vizte,<<
\'olá — kdo jsem já. Zapomínáte na to často. 'Poznal vůl vladaře svého a osel
jesle pána svého, Israel však mne, Boha, opatrovníka a dobrodince svého nepoznal.<<
Nehodí se tento vyrok Páně v Písmě sv. na tak mnohé křesťany za dob našich?
Proto volá k nám Bůh: »Vízte, že já jsem Pánem života a smrtilx Já Pán a Bůh
váš a přece jste svět více milovali než-li mne. C0 hrdlo ráčilo, čeho si srdce vaše
přálo, toho jste s velkým úsilím a péči \'yhledávali, ale mne nehledali. Přikázání
má jste přestupovali, ale hned jste sebe tisicerymi vymluvarni vymlouvali, jakoby
to vina vaše nebyla; vizte nyní, synové lidští, že já jsem pánem vaším, život váš
ismrt vrukou mych jest, bez mé pomoci marné jest všecko vaše namáhání. Proto
obraťte se ke mně, buďte zase \nymi dobrymi dětmi a já budu dobrým otcem
vaším. Bude nadarmo mluvili Bůh k srdci našemu? Tolik máme přece starosti od
rána. do večera oto naše tělo smrtelné, tolik pracujeme a' pečujeme o jeho pokrm
a oděv, ale ne duši nesmrtelnou, ne oděv její krásným rouchem ctnosti, na její
nasycení pokrmem pravdy a moudrosti celé měsíce zapomínáme. Malou bolest těla
svého těžce neseme, sténáme a naříkáme, ale smrtelnou nemoc duše málo cítíme

“& dlouhý čas pokáním ji uzdraviti váháme. Nemá proto Bůh, jemuž tolik na naší
duši záleží volati k nám i hlasem hromovym? Hlasem neštěstí & bídy? hlasem
nebezpečí a nemocí? .lsme všichni z jedné hlíny stvořeni, všichni po krátkém
živ0\ě smrti podrobeni; co nevidět kníže i král jakožebrák v prach se obrátí
a po čase nebudou se lišiti kosti vznešeného & boháče od kostí nějakého chuďasa.



A přece. ač jsme ve smrti sobě rovni, ač všichni k otci jednou jako děti odcházíme,
přece sebou pohrdáme. přece sebe nemilujeme, láska, kterou Kristus hlásal, klesá
vždy víc a víc a ustydá. Věru, zdá se, že svět se přičiňuje, aby sice ústa měl
samou láskou plná, ale skutky by ukazovaly opak. A tu nemá Bůh, jenž dal
přísné přikázání, »milujte se vespolek: nemá mluviti k nám hlasem hromovým,
že bychom se vzpamatovali a milujíce se vespolek plnili zákon Boží. A dále!
Pomysleme, proč na světě vlastně jsme? Snad abychom si zde na chvilku pobyli,
sobě pohráli, poplakali. pracovali, trpěli, pojedli, pospali, jeden druhého trochu
pomilovali a posoužili a pak zase odešli? A proto zajisté stvořeni býti nemůžeme!
Vždyť ani na světě se nic bez účelu neděje & nekoná. Zahradník zajisté nesází
stromy, nepěstuje zeleninu a květiny, aby z nich nějakého užitku neměl. A jen
Bůh by nás byl tolika dary těla i ducha obdařil. abychom jen na světě z tučnosti
země požívali? ltoť by nebylo třeba zavírali nesmrtelného ducha do našeho těla:
bylo by stačilo tělo na čas oživené. Jsme na světě, abychom duši svou moudrostí
osvitili a ctnostmi ozdobili, abychom tak ovoce dobrého myšlení, cítění a konání
vydávali. Tu na světě jest naše škola, příprava k věčnosti, jak jsme zde seli,
taková žeň čeká nás na věčnosti. A jelikož často na pravdy tyto zapomínáme,
vyburcuje nás Bůh hlasem nehod. neštěstí a nemocí, abychom »vykupovali čas<
dokud ho máme, to jest, abychom se vzpamatovali, a užili ještě poctivě doby nám
Bohem na světě vyměřené k užitku věčnému. Učmež se tedy z hlasu Božího mysl
svou od věci pozemských obraceti a po nebeských toužiti. Buďmež moudří a vizme,
proč na světě jsme, abychom, kdykoli ona hodina odchodu přijde, viděli, že jsme
se „s cílem neminuli. Poznejme, že vše marnost jest nad marnost, kromě Boha
milovati a jeho vůli plniti. Všecko jiné, náš život. majetek, radosti, žalosti, rodiče,
dětí, přátelé, vše to visí na takové nitce, kteráž každou chvíli se přetrhnouti může;
nic nemáme pevnějšího než jest pavučina, z nenadání může nastati konec.

Vizme tedy, bděme a modleme se, neboť nevíme, kdy jest čas. Spořádejme
svědomí své a buďme vždy smíření s Bohem; napravujme, co jsme pokazili, pokání
čiňme za hříchy své. Vypud'me hněv proti bližním svým ze Srdce, navrafme, co
ciziho se v našem majetku nalézá. očistíme jméno bližního, které jsme pomluvou
pošpinili, napravme pohoršení, které jsme jiným dali a pak smíření jsouce svátostí
sv. pokání s Bohem přistupme ke stolu Páně, abychom přijavše Tělo Páně pokoje
nabyli, kterého svět nedává a který nic, ani sebe větši svízel & neštěstí z duše
vypuditi nemůže. Proto mluví k nám Bůh rozličným způsobem, aby nás přivedl
k čisté bohabojnosti, otvírá nám svou otcovskou náruč, aby nás objal, pokoj nám
daroval a s ním blaženost pravou. Děkujme Bohu za vše, milé i nepříjemné, nebot
vždy měl s námi útrpnost i shovívavost a naše dobro bylo jeho přáním. Děkujme
Bohu, nebot dobrý jest a věčně trvá milosrdenství jeho. Boh. Hendl.



Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIANWmsnnnena.

XXXIII. V zemi Eskymů.

Odmissionáře,působicíhonadalekém
severu mezi kmeny Eskymů dochází nás
tatozpráva18tanicesvatéhoJosefa
naVelkémOtročímjezeru.Nepříliš
četný nárůdek Eskymů vzpírá se pořád
ještě milosti Boží a nechce se obrátiti.
Kolik eskymácky'ch kmenů v našem území
vlastně žije, nelze přesně určití. Některé
z nich vídáme na našich missijních cestách
a tyto staly se časem v obcování s námi
poněkud důvěrnějšimi, na jejich obrácení
však na víru křesťanskou nelze zatím
pomysliti. _

Eskymové, se kterými jsme se dosud
setkali,jsou zavalití,na pohled neohrabaní ,
ale přes to velmi čilí lidé, silné tělesně
postavy, širokého obličeje a prostřední
velikosti. Svou pletí nepodobají se tak
Indiánům, jako spíše Evropanům. Kdyby
jenom trochu užívali mýdla, mohli bychom
je míti za Evropany. Ale zdá se, že my'dlo
tak dalekou cestu až k Eskymům dosud
nevykonalo. Opakuje se často otázka,
odkud první Eskymové a první Indiáni
do této země přišli? Někteří národo
zpytci se domnívají, že se přistěhovali
ze Sibiře. Ale kterak to nade vší po
chybnost dokázati?

Se zdejšími Eskymy je věru těžko
se setkatí. Sotvaže bělocha spatří, utíkají. 2

Také našim Indiánům podaří se zřídka
Eskymům se přiblížiti. Missionáři do
mlouvají často Indiánům, aby si hleděli
důvěru Eskymů získati & s nimi v bližší
styky vejíti. Minulou zimu byli naši
Indiáni na honě. Najednou vyřítí se proti
nim celé stádo bůvolů. Lovci nemeškalí
a na utíkající zvířata několikrát vypálili,
nestarajíce se oto, proč jsou na útěku.
Eskymové byli na lovu též a hnali zvířata
Indiánům zrovna do rány. Polekáni ne
obyčejným rachotem pušek nechali Esky
mové buvoly, oštěpy a luky na holičkách
a dali se na útěk. Avšak také Indiáni
byli nenadálým setkáním s Eskymy jaksi
ohromeni; vzpomněli si však brzy na
napomenutí »velkého muže modlitby“
(míssionáře), aby každé příležitosti po—
užili, s Eskymy přátelské styky navázali.
Pádili tedy za nimi a spatřili je záhy
v nízkém údolí. Ale Eskymové domnívali
se nyní tím více, že jsou pronásledování,
a utíkali ještě rychleji. Konečně podařilo
se Indiánům znameními a tím, že odložili
zbraně, je přiměti, aby se zasmvili. Ale
nedůvěra ještě nezmizela. Při prvním
kroku, ktery' Indiáni kupředu učinili.
obrátili se Eskymové zase na útěk. Ko—
nečně nařídili přece jednomu ze svy'ch
soukmenovců, aby Indiány vyčkal. Dobrý
ten muž třásl se jako osyka a domníval
se, že je smrti zasvěcen, když Indiáni,
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byt i beze zbraní, k němu se blížili.
Než pádné stisknutí ruky z obou stran
brzy všechen strach zapudilo. Obě strany
dorozuměly se spolu, jak uměly. Potom
přišli i ostatní, kteří byli'výjev ten kdesi
za skalou pozorovali. Brzy byl obchod
na výměnu v proudu; psi byli vyměněni
za sekyry. Eskymové měli totiž sekyry
z mědi, která se v těchto krajinách po
různu vyskytuje.

První krok k přátelskému obcování
s Eskymy byl tedy učiněn. Tito budou
o tom vypravovati jiným a ponenáhlu
zmizí všechna ostýchavost. Bude to sice
ještě dlouho trvati, nežli bude možná'
mluviti s nimi o náboženství, nicméně
však je naděje, že i Eskymy bude lze
získati Kristu.

Missionář připojuje potom několik
kratších poznámek ()severni zimě. »Naše
letoší zima,“ píše, »byla věru podivná.
Za dne klidné povětří, večer a v noci
sněhové bouře. Převrátila snad kometa,
kterou jsme od 20. do 30. ledna po
zorovali, veškerou přírodu? Klidného
počasí využitkovali jsme tím, že jsme
poráželi stromy a pro nastávající zimu
chystali palivo. l missionáři státně po
máhali; dopoledne vyučovali ve škole,
odpoledne pracovali v lese. Na rok po
třebujeme asi 200 sáhů dříví. Na různých
místech našlo se sice uhlí, ale bude to
asi dlouho ještě trvati, než-li budeme
uhlím topiti. Podnět k tomu dá zajisté
nová dráha, která ve dvou letech má

něnou osadou a naším působištěm leží
ještě ohromná vzdálenost.

XXXIV.Starosti indického missionáře.

Apoštolský prefekt P. Krištof Becker
děkuje z působiště svého, Assamu v lndii, '
v posledním svém listu za hojnou podporu,
jaké se mu od evropských příznivců
missií dostalo a dokládá:

»Vzhledem k velké chudobě naší
missie byla mi poskytnutá pomoc dvoj
násob vítána. Právě jsem se vrátil z missijní
stanice Laitkysenu. Vypadá to tam velmi
smutně. Kostel již před dvěma roky se
zbořil a je nyní zříceninou & hromadou
kamení Nedávno sesula se také škola.
Také na obydlí missionářům již celé
kusy zdí spadly, takže i při zavřených

;—

(

; úplně zbořila. Kostel byl

, z missijní
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dveřích lze snadno dovnitř vniknouti. Ze—
všech stran mají tam vítr a déšť. přístup.
Za jarních, neobyčejně prudkých, bouří
neodvážili se missionáři po celé týdny
do lůžka si lehnouti, ježto se obávali,
že vichor každou chvíli chatrnou budovu
s povrchu smete. Nedobrovolné toto noční
bdění bylo tím trapnější, ježto zvonky
na missijním kostele, větrem jsouce
zmítány, neustále zvonily. V jedné noci,
když jsem tam právě meškal, musili jsme
o 11. hodinách již vstávati, abychom si
před vnikajícím lijákem nějaké aSpon
poněkud suché místečko vyhledali. Není
to zajisté nic příjemného, za příšerného
dunění bouře, která spousty vody do
příbytku žene, za děsného rachotu hromu
a neustálého a nepřetržitého blýskání,
přiněmž všechno jako plamenným mořem
se zdá býti obklíčeno, nalézati se v domě,
jenž ve svých základech se otřásá, &
každým okamžikem sesoutí se hrozí.

Tyto zdejší bouře a vichory jsou
hrozny. .Je těžko missijní dům ještě před
deštívým pocasím tak opraviti, aby aspoň—
za nastávajících lijáků vydržel, ježto příční
trámy jsou téměř všecky shnilé anebo
od bílých mravenců rozežrané. Kéž by.
jenom také missionáři sami se neroz
stonali! Sotva jsem se z Laitkynsenu
sem do Shillongu vrátil, dostal jsem

stanice Laminu truchlivou
zprávu, že větrná bouře tamější kostel

teprv před
, _ ; třemi roky za nevyslovných obtíží a oběti

vystavěna byti až do osady Makey, kde :
byl nalezen petrolej. Avšak mezi zmí- ;

vystavěn.
Také zjiných stanic docházejí zprávy

o větších neho menších škodách, jaké
bouřemi na missijních budovách byly
způsobeny. ',l'yto stálé stavební starosti
jsou domácím křížem missie. Sotvaže na
jednom místě je stavba nebo oprava
u konce, zřítí se zase na jiném místě,
co klopotné bylo postaveno. Staví-li se
kamením, viklají základy každé kamenné
stavby ustavičná zemětřesení a život
obyvatel je pak v stálém nebezpečenství.
Strašně zemětřesení z r. 1897 je dosud
v živé paměti. Neuplyne týhodne, abychom 
jednoho neb více otřesů neucítili.

Stavíme—livšak dřevem a bambusem,
jsme sice před nebezpečím zemětřesení
jakž takž jisti, jest nám však potom
s dvěma jinými nepřáteli bojovati, jimž
rovně ujíti nelze. V obvodu naší missie—



jsou totiž území na deště velmi bohatá,
ba na světě nejbohatší a proto dřevěné
budovy nemají pro přílišné vlhko dlouhého
trvání. Mimo to jsou pro většinu missijních
stanic tak řečení bílí mravenci velkou
útrapou. Všecko, co není kámen nebo
železo, bývá od nich v krátké době roz—
hlodáno. Nejsilnější trámy rozpadají se
již po několika letech jako domek z karet.
Bambusové příčky ve zdech bývají od
nich docela rozežrány. Tito nebezpeční ;
kazisvěti vplíží se všude a provozují ve
vší tichosti své zhoubné řemeslo.
sledkem toho není silným jarním bouřím
za těžko dřevěné a vlhkem & mravenci
poškozené budovy z kořene vyvraceti.

Za takových nepříznivých okolností
musily býti téměřvšechny missijní stanice
dvakrát i třikrát znovu vystavěny. Z toho
vidno, že se zde člověk z užitku své
práce nikdy těšili nemůže. Vystavěl—li
s nevýslovnými obtížemi kapli nebo

_ , moci oheň uhasiti.
Ná- ,
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listiny a cenné papíry, zkrátka všechno
úplně shořelo.

Přes to musíme Bohu děkovati, neboť,
kdyby byl oheň vypukl v noci, nikdo
z nás nebyl by vyvázl životem. Byli jsme
právě v kapli na mši sv., když najednou
dveřmi se začal dovnitř valiti kouř
a zároveň z ulice zazněl pokřik: »Máte
v domě oheňl<< Sotva jsme z kaple vy
kročili, drál se proti nám černý, dusivý
kouř. Přes to d0ufali jsme. že budeme

Proto nikomu nena
padlo, aspoň to ještě zachrániti, co se

i zachrániti dalo, ale každý spěchal do

nějaký dům, musí na to býti připraven, :
že za několik let všechno zase bude na
hromadě. Tyto stavební starosti jsou
stálou překážkou, proč se naše missie
nemohou tak vzmoci a prospívati, jak
by to bylo možno, kdybychom se jich
zbavili. Ale jak se jich zbaviti? Jsme
v této příčině odkázáni hlavně na do
bročinnost našich křesťanských bratří
v Evropě.

XXXV.Z evropského Turecka.

Z osady Dedeagh v Thrácii došla
smutná zpráva od generalni představené

_missijních sester františkánek. Ve zmíněné
osadě vyhořel klášter a sestra Marie
Magdalena o požáru píše:

»Dne 3. srpna o 6 hodinách ráno
stala se naše škola, náš klášter a všechno,
co v něm bylo, obětí plamenů. Zachráněný
byly pouze dva klavíry, něk'e'é dětské
ruční práce a jiné méně cenné věci,
které se na blízku hlavních dveřínalézaly.
Za to Velebná Svátost v naší kapli, naše

zadní části (lomu, aby pomáhal hasiti.
Ale bylo pozdě. Oheň, který byl vznikl
v prádelně, razil si s děsnou rychlostí
cestu. ()lej & petrolej, v oné části domu
uložený, spodní stavení, jejichžto stropy,
prostřední zdi a schody po způsobu vý—
chodním jsou ze dřeva, nedostatek vody.
a pomocníků, všechny tyto okolnosti
požár vydatně podporovaly. Když přišli
hasiči, stál již celý dům v plamenech.
Spokojili se tedy pouze tím, že okolní
stavení chránili.

Bohu díky, nepřišel žádný život
lidský na zmar. I dívka nemocná zimnicí,
která v zadní části domu ležela, prchla
ještě zavčas, ovšem bosá a v noční košili.
Její volání až k nám neproniklo. Také
my zachránili jsme-jenom oděv, který
jsme měli na sobě.

Soustrastní spoluobčané otevřelinám
velkomyslně své domy a tak nalezli jsme
všichni, dílem v domě vlašského konsula,
dílem ve třech jiných domech soukromých
laskavé přijetí. V neděli však shromáždili
jsme se Opětv malém soukromém domku,
který jsem zatím pronajala & který nám
láska našich spoluobčanů opatřila ná
bytkem &námi nejpotřebnějších potravin
poskytla. Nastávají nám ovšem nyni
velké starosti a mnoho času uplyne, než
ohromná škoda, kterou jsme utrpěli,
aspoň z části bude napravena.
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\!Á. ...N._._9L_L_J\_—-—_9L—N—.,A©_.“'$—©A_ »Dikúvzdáni
božskému Srdci Páně.

Z Nové Ulice u Olomouce.Z. M.děkujc
Panně Marii na Sv. Kopečku za zázračné uzdra
vení těžce nemocného dítka a na památku zavě
šuje obraz v kostele.

|

Z Olomouce. J. S. byl těžce nemocen, !
od lékařů již opuštěn a dopmnčiv se do ochrany
Rodičký Boží na Sv. Kopečku, uzdravil se a je

silen, jako nikdy před tím. — Uveřejňuje
to, aby všichni se utíkali k mocné Královně
Matce Boží na Sv. Kepečku a jistě, že oslyšeni

š nebudou.

Z Horažďovic. Jistá osoba vzdává dík
Srdci Páně, Panně Marii a sv. Josefu za vysly
šení prosby v jisté záležitosti.

\
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„Útulek sv. Josefa“ pro opuštěné
dítky v Praze na Král. Vinohradech, který
ošetžuje více jak 100 opuštěných dítek,
vydal jako léta minulá velice krásný ka
lendář, jenž došel takové obliby, že v krátké
době “bylo ho rozprodáno přes 8000 kusů.
Jest velice objemný a pln krásných illu
strací. Mezi povídkami nejpřednějších spi
sovatelů zaujímá čestné místo původní po
vídka J. Baara. Též krásné, lidově psané
pojednání Konaříkovo o zhoubnosti alkoholu
vykoná jistě mezi lidem osvětný úkol. Stá
lému stesku na nedostatek vhodných divadel
pro katolické spolky jistě uleví vytištěné
v kalendáři divadlo „Nepromluvíš křivého
svědectví“, velice dojemná činohra o pěti
dějstvích. Je s podivením, jak krásná a
levná kniha je to za nepatrný peníz jedné
koruny! A to ještě je tato koruna ulmužnou,
věnovanou českým sirotkům, nebot" kalendář
vydává bezplatně kaplan vinohradský Ant. _
Hoffmann za tím účelem, aby jeho ziskem Š
uživil velikou sirotčí rodinu „Utulku svatého |
Josefa“. Ke kalendáři přidává skvostný i
obrázek sv. Antonína, který zarámování bude
ozdobou domácnosti. Doporučujeme co nej—
vli'eleji k hojným objednávkám. Adresa:
Utulek sv. Josefa v Praze na Král. Vino
hradech Obnos 1 K lze zaslati též v po—
štovních známkách.

Naše mládež již opět zavítala z_)ét Í
z. prázdnin. Zajisté že se měla jak náleží
dobře. Tylo bylo nějakého veselí, honění
a hraní v Boží přírodě, na suchu i ve vodě.
A nyní tedy přišel čas, kdy pomýšleti jest &

každému po osvěžení a obveselení ducha
též na své vzdělání. Zajisté že i na školu
se těšiti, a zde poučení pro život čerpati
budou. Zde vzpomínkou na prázdniny bude
kniha, která ve volném čase jistě hledána
bude, nebot kdo by rád nesáhl po četbě,
“kde znova i na pěkném obrázku vrací se
na pole a luka rozkvetlá, kde motýlové
poletují &příroda dýchá svou zdravou vůní.
Zase ocitáme se v lesích s jich jahodami,
ostružinami apohádkově temnými křovinami.
Kol bude pobíhati skřítkův a víl na tisíce.
Jen ruku vztáhnout a uchopit tu přítelkyni
vaši. tu knihu nejlepší. A proto zajisté všichni
budete chtít se zase shledal: s „Besídkou
Malých“ jako loni. A najdete ji opět. Jest
mnoho překvapení i premií, které připravila
administrace jejím horlivým malým odbě
ratelům, a věru při té láci (K 130 před
platné na celý ročník i s poštovní zásilkou)
možno každému dítěti tak dobrý časopis
odbírati. Obsah vyšlých sešitů nemůže nás
než nabádati k doporučení této naší velmi
cenné literatury pro mládež. Přihlaste se
jen v administraci, Praha II., Charvátova
ulice č. 41, a žádejte první sešit na ukázku
zdarma.

Haši Všeněmcl. V Tyrolsku sepsal
tamější všeněmecký spolek ostrou resolucí
proti tomu. aby se usazovali u nás vyhnaní

jesuité z Portugalska & žádají se pokrokoví
poslanci, aby se o to zasadili, aby řád
Tovaryšstva Ježíšova byl z Rakouska vy—
povězen a zrušen. Jsme také my katolíci
tak rázni v hájení svých práv?
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Polský hospic v Římě. Několik
bohatých polských šlechticů a kněží sebralo
obnos skoro půl milionu korun a založili
v Rímě hospic polský, to jest dům, v němž
by mohli bydleti polští poutníci.

Uctívání ostatků svatých. Uctíváme .
ostatky svatých, což nám naši nepřátelé

Yorku konsekrována nová katolická kathe
drála, při kteréž slavnosti byl přítomen jako
zástupce papeže kardinál Vanutelli, asi 60
arcibiskupův a biskupů, přes 1000 kněží

; a nesmírný zástup věřících. Kathedrála byla

často jako zbytečné, nemístné a rozumu
se protivící vytýkají. Ale co dělají sami? :
VŽencvě se oběsil vrah naší císařovny :

Tak sešlo se v krátké době 1,750000 K.Luccheni. Byl povolán sochař, který zho
tovil jeho masku. A tu se mu podařilo, že '
úkrademnstřihl mrtvolc chumáč vlasův.
A o tyto vlasy drou a rvou se přímo že— ,
nevské dámy a nabízejí za ně báječnéf
obnosy!

Sebevraždy. Nejsmutnějším zjevem
naší doby jsou četné sebevraždy. Bohužel

sice již dávno dostavěna, ale byly na ní
dluhy, a v Americe nesmí býti žádný kostel
dříve konsekrován, až se vše úplně zaplatí.
Byla tedy vypsána sbírka a každému ko
stelu v diecesi uloženo, co musí zaplatiti.

Pohanaká jména. Úábelské zášti né
ktvrých rodičů ve Francii jde tak daleko,
že nedávají svých dětí ani křtiti; narození
ohlásí se jen na radnici a zároveň se oznámí,
jaké jméno se dítěti dá. Stal se případ, že

' otec chtěl dáti dítěti jméno Lucifer, což

rok od roku stoupá jich počet a nejvíce ř
jich průměrně připadá na Čechy a v Čechách
opět nejvíce na město německé Liberec.
V letech 1819—1827 připadlo v naší říši
na milion obyvatel průměrně 29 sebevražd,
v letech 1839—1847 již vzrostl počet tento
na 50, v letech 1879—1883 na 209 a
roku 1905 bohužel na 328. Ze všech sebe—
vražd spáchaných v Čechách jest jich 324“
procent v Liberci. Podobný úkaz lze po
zorovati i v Americe. V jediných severo
amerických Spojených státech skončilo roku
1909 sebevraždou 12.500 osob.- Připadne
tam průměrně na 100.000 obyvatel ročně
18—19 sebevražd. Hrozná číslice!

Alkohol—nepřítel. V jediné Francii
propije se v alkoholu, jak vypočetl statistik
Rochard, 128 milionů korun, na penězích
ztratilo se tím, že opilci nepracovali, nejméně
1340 milionů korun, a to za jediný rok.
Počítají-li se vydání na ústavy pro vyléčení
pijáků, na jich ošetřování, za léky a pod.,
ztrácí jediná Francie svými pijany asi
1555? milionů korun ročně.

Sirotčí „peníze. V naší říši je zá—
konem poručeno, že stát uschovává a spra
vuje peníze sirotků. Koncem roku 1909
bylo těcho pokladen v rakouské říši 068
(na Moravě 80, v Cechách 224, ve Slezsku
25). V nich bylo celkem uloženo 390 mil.
korun, z čehož připadalo na Cechy 15'56,
na Moravu 1019 a na Slezsko 2 mil. korun.
Průměrně měl každý sirotek v Čechách 603,
na Moravě 716, ve Slezsku 547 a v Horních
Rakousích 1203 korun jmění.

Katolická kathedrála v Novém
Yorku. Dne 5. října 1. r. byla v Novém

\
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však příslušný úřad odepřel. Ale jest nyní
ve Francii dosti lidí, na něž se volá: Odyssee,
Anakreone, Parthenone, Frankline, Voltaire,
Sokrate! Kdosi vyprávěl, že'viděl a slyšel
v Marseillu matku, která na ulici synka
svého vyplácela hotovýma a při tom stále
volala: „Tu máš, ty nezdárný Epaminonde!
Já. ti dám, ty uličníku Epaminondel“ Jsou
prý tam dítky, jimž se též říká Diogenes,
Spartakus, Vercingerotríx a jinak. A to vše
jen proto, aby rodiče nemuseli dáti svým
dětem jména některého světce nebo světice.

Židé vládnou v Uhrách. V Uhrách
je pánem žid, a povíme-li toto, pak si mnohé
věci vysvětlíme. Polovice všech peněžních
ústavů v Uhrách jsou židovské. Židé mají
240 mil. K pohyblivého majetku, křesťané
214 mil. K. Obdělané půdy je 30 milionů
katastrálních jiter, z nichž připadá na
malousedlosti polovice. Z druhé polovice
náleží státu 2,708.411 katastrálních jiter,
náboženskému a obecnímu fondu 248.870,
církvi 2,403.332,.fideikomisi (\'elkostatk ářům)
2,349. 970, židé mají svých 4,500.000 a mimo
to mají pronajmuto 3 mil. jiter. Tato pro
najatá půda bude za několik let jejich.
Židé mají tedy v Uhrách více polí, lesů
a luk než stát, církev a šlechta dohromady.
Od roku 1848, kdy v Uhrách židům
uvolněno, čili za 60 let židé Uhry úplně
si podmanili.

Léčebna pro pijáky. V mnohých
zemích jsou zavedeny ústavy, v nichž se
léčí opilci. U nás na Moravě neměli jsme
doposud něco podobného. Teprve nyní za
koupil „křížový spolek“ v Kunčicích
u Frenštát-1 stateček, o výměru 2-12-měřic,
kdež bude prozatím ubytováno 25 osob,
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kteří mají býti z opilství vyléčení. V Né
mecku mají podobných ústavů 39, v Rusku
13, ve Švycarech 12, ve Francii 2, v Ra
kousku doposud žádný. Dle zkušeností, které
byly doposud vyzkoumány, lze říci, že ze
sto léčených stane se 70 procent úplnými
abstinenty, 6 procent
pijáků a jen 14 procent vrací se hlavně
vinou svého okolí ku staré náruživosti.

Hrdinové! Odkudsi poslali na světový
sjezd volnomyšlenkářů v Bruselu delegáta.
Nikdo se nemohl (lověděti jeho jména. Sta—
tečný tento republikán dodává. vše potřebné
arcivévodským statkům — proto se nikdo
nic o něm nedozví.

Socialisté proti králům. V Německu
měli socialisté v Děvíně schůzi. Poslanec
Noske pravil při ní: Jestliže císař Vilém II.
tvrdí, že je císařem a králem ?. milosti od
Boha a ne od lidí, pak tvrdíme my, socialisté,
že neuznáváme císaře a chceme místo císařství
republiku. My, socialisté, chceme vším úsilím
k tomu pracovati, aby panovnické rody opustily
Německo! Tot"přecejasná a srozumitelná řeč!

Hetrýzni zvířat. V Novém Yorku
dal spolek proti týrání zvířat nalepiti ve
všech konírnách následující provolání: Prosba
koně. K tobě, můj pane, pozvédám hlas
svůj. Krm mne a napájej mne. Po denní
práci dopřej mi přístřeší v čistém chlévě.
Mluv ke mně laskavě. Tvůj hlas působí
na mne více než úzda & bič. Pohlaď mne
a uč mne pracovati ochotně. Nešlehej mne
do kopce a netrhej uzdou s kopce. A ne
pochopím-li ihned tvůj úmysl, nehněvej se.

zůstane mírných ,

Častěji se přesvědč, je-li podkova Vpořádku,
nepůsobí-li mně bolest. Nechám-li obtok \'c “
žlabě ležeti, prohlédni mé zuby a nestřihej
mi ohonu, jenž je mojí jedinou obranou

proti štíplavým muchám. A pak — můj
drahý pane — když sestárnu, neodsuzuj
mne k smrti hladem a nepředávej mne
pískařům, zabij mne vlastní rukou, abych
se zbytečně netrápil. Nehorši se na mne
pro tuto poníženou prosbu, kterou přednáším
ve jménu toho, který se sámnarodil ve
chlévě. — Prosba tato měla prý v Novém
Yorku dobrý účinek. Od té doby zacházejí
prý pacholci mnohem lépe s dobytkem.
A jak u nás?

Hnděl Strážce.

Strážný můj andílek
cestu mi značí,
kamkoli vydání se,
vedle mne kráčí.

Od všeho neštěstí
duši mou chrání,
před zlobou nepřátel
srdnatě brání.

Útěchou posílí,
když duše klesá,
může—li pomoci
radostně plesá. .

Strážného anděla
stále chci ctíti,
by mi byl ochráncem
v celičkém žití!
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U jeslí.

iše snížek poletuje,
kolem všude temně,
chladný vítr_ smutně duje,
chví se celá'země.

Do Betléma Matka kráčí,
o nocleh tu prosí,
ale nazpět v tichém pláči
cestu slzou rosí.

Z Betléma ji zapudili,
nechtěli ji znáti,
proto musí v noční chvíli
ku chlévu se bráti.

A tam zrozen Kristus milý,
v chudých jeslích leží,

.pastuškové _co tu byli,
s dary k Němu běží.

I my k jeslím pospícháme
rádi v tuto chvíli,
Kristu Pánu zazpíváme:
„Veď nás k svému cíli!“

Svatá noc.

půl noci v modrém nebi
hvězdy jasně hož-í,
andělé se Kristu Pánu
u jesliček koří.

Pastuškové pospíchají
ku Betlému-městu,
jasná záře hvězdy zlatí,
svítí jim na cestu.

Nesou dary Jezulátku,
hluboce se kloní,
prostá píseň jasnou nocí
od Betléma zvoní! — ——

A co my Ti, Jezulátko,
v dnešní den dát máme?
Čistou lásku v srdci, v duši,
Tobě podáváme.

Pospíšíme ve chrám Boží,
před oltářem kleknem,
Kriste, spáso duší lidských,
milost svou dej všechněm!
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O půl noci, v svaté noci
světla jasně hoří,
Jezulátku zrozenému
celý svět se koří!

Vánoční stromek.

aždý rok stromek vánoční
zachví se v_třpytném jase,
byl! jsi jej stokrát uhlídal,
radost máš v srdci zase.

Matička, dobrý tatíček,
jaká to sladká slova!
Bratr i milá sestřička,
sejdou se doma znova!

Dávno již prchl dětství čas
a s ním i mládí děje,
vánoční stromek rok co rok
srdéčko rozcchvěje.

Ve světel jasné záplavě
stromeček celý plane,
hlava se tulí ku hlavě,
z úst tichá píseň vane:

Vánoce, krásné vánoce
přišly jste zase spátky,
na vás se těší dítě, kmet,
palác i chudé chatky.

Vánoce.

ánoce, vánoce,
veselé svátky,
zasjste se po roce
vrátily zpátky!

Stromeček zdobený,
jesličky zlaté,
rozptýlí těžké sny
v každičké chatě.

Vánoce, vánoce,
radostná slova,
vítejte po roce
pod krov náš znova!

A. M. Kadlčdkovd.—W
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Katoličti spisovatelé a umělci.
“ (Hlavní úmysl).

, írkev sv. to byla, která od prvopočátku převzala ve svou ochranu
x;? písemnictví a umění, jež po všecky věky až po dnes bohatě

' podporovala. Či kde mohlo vyvinouti se lépe písemnictví a umění
malířské, sochařské a stavitelské, jako ve službách církve ka
tolické. Tato zakládala školy, v nichž umění křesťanské bylo
pěstováno. Ona měla kláštery, v nichž spisovány knihy a opisovány
knihy liturgické, dějepisné a bohoslovné. Zatím co ve světě řinčely

\ ;, zbraně, co národ proti národu bojoval, zatím co krajiny celé
„\ pustošeny, v zátiší odlehlém sepisovali a opisovali pilní řeholníciknihy, jež až ,k nám se zachovaly, a umělci pracovali buďto

' štětcem nebo dlátem, vytvořujíce velkolepá díla na okrasu domu
Božího. Hlavním předmětem jak malířů tak sochařů byly podněty
ze zjevení Božího, nebo v duchu křesťanském nové myšlenky
vtěleny štětcem na plátno nebo vytesány umělou rukou do tvrdého
kamene. O nějakých špatnostech aspoň 11křesťanských umělců
nebylo ani vidu ani slechu, odezíraje od řeckých a římských
umělců starověku.

Křesťanské umění i spisovatelství kráčí ruku v ruce s boho
službou katolickou. .Křesfanstvím nabylo umění nových ideálů a od té doby shle—
dávalo úlohu svoji v tom, aby všelikou pravdu, dobrotu a krásu, jak objevila se
v Ježíši Kristu a jeho království, znázorňovalo duchu lidskému a povznášelo jej
výš a výše až k Bohu samému. Tím posvětilo-se umění samo a stalo se posvátným.
Umění posvátné jest především bohoslužebné. Dům Boží jest vlastní domov umění
a dědictví jeho; zde objevuje se v největší přesnotě, plnosti & kráse a moci své;
zde slouži umění, zde kloní se v pokoře Nejvyššímu. Netvoří tu umění libovolně,
co by chtělo; ale duch Boží, jenž v království nebeském všecko pořádá, vede i_na
poli uměleckém ducha křesťanského. řídí obraznost i ruku křesťanského umělce.
Umění posvátné ve všech oborech podporuje činnost církve, výtvory svými dává
slovu věčné pravdy formu viditelnou, vštěpuje trvale v celou duši. Posvátné
básnictví a posvátná hudba tlumočí a vzbuzuje city posvátné a povznáší ducha
k říši nadhvězdně; stavitelství, řezbářství a malířství doplňují a oživují slovo církve.
Uměním posvátným klestí sobě víra i mrav křesťanský cestu do všech vrstev
lidstva a proniká veškeré mohutnosti duše lidské, aby ji podrobilo službě Boží.
Cim živější byla víra, tím též i umění povzneseno a netoliko umění, nýbrž i pi
semnictví. Bohužel že nyní, kdy víry' nebylo, písemnictví i umění kleslo s nej—
vyšších ideálů do všedního života. Ba nepřátelé víry a Boha chopili se těchto dvou
prostředků, aby jimi bojovali proti pravdě a ctnosti. Nevěrecké písemnictví, to jest
noviny, knihy nevěrci sepsané podlamují víc a více víru v srdcích lidu křesťanského,
rozdmychují nejnižší vášně, vnáruživosti, a strhují duše do kalu hříchu. Či málo
ještě pokazil špatný tisk? (ýli málo ještě otrávily duši špatné noviny a knihy?

Spatnému písemnictví statečně napomáhá umění se zkaženým vkusem. Co
špatný tisk hlásá slovy, to umění představuje špatnými, nemravnými obrazy. Co
to pohoršení pro mládež a pro nezkaženy' dosud lid. Kam to dojde. bude-li špatný
tisk a špatné umění podněcovati nejnižší pudy člověka? Kde je dřívější zbožnost
a mravnost? Kdo je zkazil? Spatný tisk a nemravné obrazy a sochy, jimiž zdobí
nové domy a ústavy. Vidět, že od té doby, co písemnictví a umění odtrhly se od
církve, klesají v jistém smyslu, stávají se otroky zkaženosti srdce a příčinou
hříchů, což jen obé snižuje. Proto na nás, katolících, jest, abychom zase pomohli
povznésti katolické písemnictví; bychom vždy, všude a všemi silami podporovali
katolické noviny a knihy, a tím též katolické spisovatele, aby jsouce podporováni,
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tím vydatněji pracovati mohli na obranu sv. náboženství našeho. Kdo nyní před—
plácí a čte pravidelně nepřátelské listy a knihy, podporuje tím nepřítele proti sobě
samému, stává se zrádcem na dobré věci a zapírá víru svou. Tak jest to i se
sochařstvím. Kdyby takové vyrobky převráceného vkusu lidé nekupovali a ne
objednávalí, brzo by přestali umělci všeliké nahoty vyráběti a vrátili by se zase
k počestnému umění. Proto my, katolíci, netrpíce nikde ani nemravnych obrazů
a nemravny'ch soch, h'led'me všemožně odstranit takové pohoršení, aby ty věci
nebyly vystavovány na odiv lidu, ke zkáze mládeže.

Přiěiňme se, aby umění opět vrátilo se k původnímu úkolu, by sloužilo
pravdě Boží a ctnosti, by sloužilo k povznesení služeb Božích a k okrase domu
Božího. Nikdy zajisté nedařilo se umění malířskému, sochařskému .a stavitelskému

_jako ve službách církve katolické. Co máme dosud velkého, vznešeného a krásného
z těchto oborů, máme církvi katolické k poděkování. Katolický umělec nepropůjčí
svy'ch vědomostí ke zlému, ale bude hleděti, aby umění jeho sloužilo ke cti Boha,
který jej takovym darem ozdobil. Katoliětí spisovatelé choptc se péra na obranu
víry sv. a mravnosti. Potírejte bludy a útoky nepřátel Božích nejen písmem ale
též živy'm slovem. A. všichni katolíci, kdož jste dobré vůle, vynaložte všecko ku

potření nepřátelského tisku, špatných novin a knih, netrpte doma nic takového,
nekupujte nic takového, ba “anizadarmo nechtějte těch věcí, ale podporujte mravně
ihmotně katolicky tisk, katolické noviny a knihy, které hájí víru naši & ušlechtují
srdce lidské. Heslem nás všech buď: Podporujme všestranně katolické spisovatele
a umělce, aby obé sloužilo ke cti a chvále Boží.

Obětování denního úmyslu.

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

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, za
katolické spisovatele a umělce, 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
slovansky ! Ú sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych té míloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky 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, svaty Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Podporovatl katolický tisk a křesťanské umění.

Úmysl v lednu 1911: Rozšíření Apoštolátu modlitby mezi dělnictvem.

Tiskem : nákladem benediktinské knihtiskárny .v Brně.



Umysly apoštolátu modlitby.

V prosinci modleme se za katolické spisovatele a umělce.
(Ustanoven : žehnan Jeho Svatosti papežem Piem x. )

Na. slavnost: - Umysly:

'. Za sedmero darů Ducha sv.
Naši velepastýři. Ochrana křesťanské mládeže. Křesťané na východě.

Sv. Bibiany, p. a m. (363) — Přemáhání hříchů Za jistého muže a
rodiče. Statečné vyznání víry. Záchrana lidu našeho. Duše v očistci.

Sv. Františka Xav (1522) — Missie na východě.Obrácení nevěrců.
Kalolíci v Číně a v Japonsku. Apoštolát modlitby. Nemocní. ') matka.

. Neděle11. adventní Sv. Barbory, p. a m. (236) — Štastná hodina smrti.
Ošklivost před hříchem. Vážení si čistoty duše i těla. Omladina. Sirotci

Sv. Petra Chrysol., bisk.auč. círk.(450) —Darmoudrostiavýmlumosti.
Missie v zemi naší. Úcta ke stavu duchovnímu. Křesťanské školy. jsvn.

. Sv. Mikulase, bisk. (327) — Dobrodincichudých. Podpora dobročinných
spolků. Šíření katolického tisku. Polepšení zpustlé mládeže. Umírající.

. Sv Ambrože, bisk. auč. círk. (397) — l—lorlivíkaiatelé. Casté přijímání
svatých svátostí. Obrácení hříšníků. Náležité Siěceni dnů Páně Thratr.

Neposkvrněné Početí Panny Marie, — Mariánské kongregace. Bratrstva.
Ochrana nevinnosti. Dar čistoty srdce. Studujicí mládež. Nemocný otec.

Sv. Petra Kanis., kn. (1570) — Větší poznání Boha a zjevení jeho.
Křesťanské školy a učitelé. Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda.1L sestra.

Sv. Eulalie. p. a m. (340) — Zabránění nevěry a rozpustilosti mravů.
Přemáhání nestřídmosti. Dar sebezapření. Ucta ke stáří. Dar štědroty.

NeděleIII. adr.entní Sv Damasa, pap. (38+.
Poslušnostkcurkvr sxaté Zamezení bludu Kaloličlíspisovatclé. Mládež.

P. Sv. Otilie, abat.- (720) — Ženské řehole. 7božné vychování dívek. Dobro
dinci slepý.ch Milost v dobrém setrvání. Křesťanské matky. 1-spolubratří.

Sv. Lucie p. a m. (304) — Pronásledování katolíci. Bratrstvo nejsvětější
Svátosti. Odevzdanost do vule Boží. Časté svaté přijímání. Dar čistoty.

Sv. Dominika de Silos, opata (1074) -—Zachování postu. Horlivost
pro spásu duší Strážci svatých míst v Jerusalemě. Přemáhání smyslnosti.

Sv. [renea, bisk. m. (202) — Vzpružení katol. života u nás. Smíření
nepřátel. Odvrácení vlažnosti a netečnosti. Věrné plnění povinností.

Sv. Adléty, vdovy (999 . — Zachování postu. Zamezení rozbrojů v obci.
Dobročinné ústavy. Záchrana opuštěných dítek. % rodiče. Dar živé víry.

Sv. Laz ra, bisk. (75) — ,achování postu. Obrození křesťanskéhoživota.
Bohoslovné ústavy. Požehnání katolickému podniku. Více rodin. j—kněz.
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. Nedá/MV adventní. — Očekávání porodu blah. Panny Marie. Úcta Boho
rodičky. Zbožnost v rodinách. Odstranění pohoršení. Obrácení hříšníků.

. Sv. Nemesia, m. (250) — Katolické hnutí v zemích našich. Sjednocení
slovanských národův u víře. Smíření národů. Dar pokory a kajicnosli.

. Sv. Petra Klav., mission. (1654) ——Missie mezi pohany. Katolíci mezi
protestanty. Vítězství svaté církve nad nepřáteli. Trpělivost v soužení

. Sv. Tomáše, apošt. Páně (73), — Oživení vívy v lidu našem. Obrácení
nevěrců. Missie v Africe. Katolíci v Palestině. T bratří. Obhájci víry.

Sv. Servula, žebr. (570) ——Ústavy pro choré a chudobné. Sedmero
' darů Ducha sv. jistému muži. Dar bázně Boží. Dobrodinci. Více osob.

. Sv. Viktorie, p. am. (253) — Vítězství víry nad nevěrou. Dar pokory.

UdpuslkyHill dní 13 každj dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. j



Dne Na. slavnost :“ 'Úmyeiý : \

24. S. Adama a Evy, prarodičů. Štědrv den '—Zachovánípostu. Horlivá
příprava na příchod Spasitele. Dobrodinci chudých. Dar setrvání v dobrém.

25. N. Narození Pána 'Iozíšo Krista, — Vroucná laska ke 'Spasiteli. Trpělivost
v chudobě. Ucla nejsv. Svátosti. Časté svaté přijímání. Obhájci víry.

26. P. Sv. Štěpána, prvomuč. — Milujme nepřátele své. Obrácení hříšníků. Výchov
sirotků. Vítězství pravdy. Sdružení katolických jinochů. Školní mládež.

27. U. Sv. Jana. apošt. Páně (101). _ Přemáhání nenávisti. Za dary Ducha sv.
Za pobloudílého mládence. Obrácení otce. Obnova křesťanských rodin.

28. St. Sv. Mláďatek. — Ochrana nevinných dítek. Spolek svatého dětství. Dar
lásky Boží. Za skromnost, tichost a mírnost. Více rodin. 1' dobrodinci;

29. C. Sv.Tomese, bísk. muč.(11'70)._ Obrácení Anglie na víru katolickou.
_Dva bloudící bratří. Nově na víru obrácení. Pronásledování katolíci.

30. P. Sv. Davida, krále. — Horlivost ve službě Boží. Odvrácení zlého. Dar
zbožnosti. Nemocní. Požehnání katol. podniku. 1' bratří. Katol. školy.

31. S. Sv. Sylvestre, pap. (335). — Díky Bohu za všecka dobrodiní. Za pro
minutí hříchů našich. Smíření nepřátel. Zemřelí údové katol. bratrstev.

odpustky "10 dní 13 každý dobrý skutek vykonaný ni ljin úmysly.

Za doby naší pozorujeme, že jak spisovatelé tak i umělci většinou vystupují
“íce méně proti církvi katolické. Ve knihách a v novinách se bojuje urputně proti
'íře, proti našemu náboženství, a v umění zase pěstuje se velice smyslnost & tím
;azí se dobré mravy lidu našeho. Umění může ducha povznést až k nebi, je-li pro
iiknuto duchem křesťanským, není-li, může umění světácké strhnout až do pekla,
írotože jest pramenem hříchů. Zde platí hrozba Spasitele našeho: »Běda člověku,
krze něhož pohoršení pochází; lepe by takovému bylo, aby byl na hrdlo jeho pověšen
ernov osličí & on uvržen do propasti mořském Proto hleďme získati spisovatele
íro dobrou věc křesťanskou, aby v duchu víry svaté psali knihy a spisy své. Hleďme
>odporovati křesťanské krásné umění, ať již malířství nebo sochařství, aby proniknuto
íylo duchem zbožnosti a povznášelo mysl naši k největší kráse, kterou jest Bůh sám.

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
.emi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
)o vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní
len, 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,
ršeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr).
indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště 'l'i je obětují za Tvou svatou církev a. její nejvyšší hlavu, za
;atolické spisovatele a umělce, &na všechnyúmysly,jež doporučenyjsou
na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
šrdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
:lovanský! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen.
Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme—lise to denně, odpuštky plnomocné.
)ius 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

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

Heslo apoštolské: Podporovati katolický tisk a křesťanské umění.

Úmysl v' lednu 1911: Rozšíření Apoštolátu modlitby mezi dělnictvem.

Tlakem & nákladem benediktinské knihtiekůrny v. Brně.


