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Vánoční. K Novému Roku.

Jasně vzplála hvězda nebes
v hodinu dnes půlnoční,
sláva Bohu na nebesích,
po celém již světě zní.

Zvony zvoní slavný chorál,
v kostele žalm zpívá. kněz,
že se Kristus Pán narodil,
věrný křesťané dnes věz.

V Betlémě se prostém zrodil,
v klíně svojí Matiěky,
za postýlku Jemu slouží,
z dřeva prosté jesličky.

Pastuškové pospíchají
poklonit se Ježíšku,
různé dárky přinášejí,
též mléko na kašičku.

Nuže, vzhůru ku Betlému
spějme i my, křesťané,
srdce čisté Kristu nesme,
duše v ráj se dostane!

A. M. Kadlc'dkovdl.

Hoj, ty starý brachu,
kam máš taký spěch?
Proč máš tolik strachu
a proč tajíš dech '?

Vždyť tu ještě chvíli
s námi Zůstaň stát,
k dvanácti již pílí
rafie — jdi spát!

Rychle, Nový Roku,
vezmi žezlo své
& nes v každém kroku

štěstí hřejivé.

Nes je v chudé chatky,
nes je v celý svět,
tak jak náruč matky
chcem je stále mět.

Zdraví, štěstí., pokoj
na zem lidem syp,
žádného se neboj
a splň každý slib.

Nuže, Nový Roku,
pospěš za starým
a při prvním kroku
žehnej chudobným.

A. M. Kadlc'dko'vd.



K Novému roku.
Církev svatá učinila první den roku

občanského zasvěceným svátkem, všechny
dny pak téhodne nazývá feriemi čili svátky,
chtějíc nás takto vybídnouti, bychom ne
ustále, ve svátky i všední dny. uctívali
Boha, pamětlivi dobrodiní nám prokázaných.

Jestit pro duchovní život velmi důle
žito, jakým způsobem oslavíme svátky a
času, Bohem nám dopřávaného, používáme.
Konajíce dle úmyslu církve svaté svátky,
velcbíme Boha, uctíváme svaté. dáváme
dobrý příklad svým bližním a prospíváme
nejvíce své nesmrtelné duši.

Běda národu, který zapomenul na úctu
Bohu povinnou, který ve zpupnosti své zne
svěcuje dny posvátné Hospodinoví! Osud
jeho jest vyznačen ve zkáze nevěrného Je
rusalema, nad nímž plačící prorok Jeremiáš
pronáší významná slova : „Vidí jej nepřátelé,
a posmívají se sobotám jeho (Pláč 1, 7)
proto totiž, poněvadž dnů těchto Bohu za
svěcených národ vyvolený již ani nezná,
ani neslaví. Odtud také jeho zkáza!

Zkáza města Jerusalema budiž nám
odstrašujícím příkladem! Proto ctěme' Boha,

.oslavujme veliké skutky jeho svět-me jeho
svátky, služme mu celým srdcem!

Bezduchá, mechanická, pouze zevnějši
služba Bohu se nelíbí; máme ctíti Boha
z celého srdce svého, ze vší mysli & vší
síly _své. „Dej mi, synu můj, srdce své,“
volá k nám Duch sv. ústy mudrce staro
zákonního (Přísloví 13, 36), buďme po—
slušni hlasu tohoto, obzvláště nyní na po
čátku nového roku.

Kdybychom Bohu dali všechno, co
máme, ale ne srdce, nelíbila by se Jemu
oběť naše; proto neříká Bůh ústy proroka,

.

a také jednorozený Syn jeho stěžuje si do
nevděčného lidu: „Lid tento ctí mne ústy,
ale srdce jejich daleko jest ode mne.“ (Mat.
15, 8, srovnej Isaiáš 29, 13.)

Kéž dobré srdce Ježíšovo nemusí nad
námi podobně hořekovati v novém tomto
roce; že Ho sice ctíte ústy, ale srdce vaše
daleko je'st od nejčistšího srdce Jeho, plne
kalu hříchů, zlých žádostí, slepých vášní,
trestuhodně lenosti, plno hněvu & zlosti!
Kterak rmoutí se proto předobré Srdce,
které jest milovníkem srdcí čistých, hříchem
neporušených !

Ve Starém zákoně přísně bylo na—
poručeno, že jen' výborné, neporušené oběti
dovoleno Bohu přinášeti; proto shlédl Bůh
se zalíbením na oběť Abclovu, žertva Kai
nova však byla ohavnosti Jeho svatým očím.

Kterak osměluje se bídný člověk před—
stoupiti před Stvořitele svého se srdcem
poskvrněným! Volejme proto s korunovaným
pěvcem starozákonním (Žalm 50, 9): „Po-.
krop mne yzopem, Pane, a očistěn budu;
obmyj mne a nad sníh zbílen budu.“

Nespoléhejme přes příliš na slabé své
síly; kolik jich už bídně padlo, kteří
mnoho o sobě Se domýšleli, od sv. Davida,
moudrého Šalamouna, silného Samsona až
do prvního apoštola Šimona Petra!

Ze srdce p'oníženého, znajícího vlastní
křehkost svou, kéž každý den z rána
úpěnlivá prosba line k nebesům: „0 Je
žíši, tichý &pokorný srdcem, proměň srdce
mé dle Srdce svého!“ „Ú nejsladší Srdce
Ježíšovo, učiň, at Tě miluji vždy víc a více !“

Pi—i'všechpracích, modlitbách, útrpeních,
slovech, skutcích, myšlenkách svých sjedno
cujme se s božským Srdcem Ježíšovýní,



<obraz jeho plamenného Srdce, trnovou ko- ,
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runou ovinutého a křížem označeného, kéž ?
'po celý den nevymizi z mysli naší.

Svátky a neděle buďtež plodonosnými
i myšlenek, světské lásky, klamné sebeláskyoásami na cestě pouští tohoto života. Praví-li

.mudřec starozákonní, že „pozemské obývání
skličuje mysl výše tíhnoucí,“ že práce, stu
rosti, sonžení tohoto světa jsou mnohým
velikou překážkou ve službě Boží, radujme
se v neděle a dny sváteční, kdy prosti
těchto ponížujících pout můžeme úplně
službě Boží se věnovati a zbožnou prosbu:
„srdce své dle Srdce Ježíšova zřizovati“

ve skutek uváděti.
Má-li srdce naše po všechen čas pláti

:láskou k božskému Srdci, kéž vzplane pla—
menem až do nebe sálajícím ve dnech po

svátných. Jako ve Starém zákoně oheň ztra
voval oběti Bohu přinešené, tak zmizí na

i výhni plamenné lásky ze srdce našeho všechny
pozemské nedostatky, vše, co z pozemských

zbývá, ztráví mohutný plamen lásky božské,
roznícený milostí ve vnitru našem.

Jestliže tímto způsobem zařídíme život
svůj v novém roce, budeme-li sloužiti Bohu
z celého srdce svého, věnujeme-li neděle a
svátky jeho službě a spáse duší svých,
pak nebude nám na konci jeho s Jeremiášem
truchliti nad zříceninami duchovního Jeru
saléma našeho, nýbrž nový rok bude nám
novým stupněm vedoucím do království
nebeského, do království to božského Srdce
Ježíšova. Dr. Rudolf lednél.

Co cíl je náš?

, Já jsem cesta. pravda a.4život.“(Ja 4--6)

S pomocí Boží a z lásky jeho
dočkali jsme se zase nového roku. Ještě
není ukončena dráha života našeho na
této zemi, vůle Boží jest, bychom k cíli .;
šťastně dospěli. Snad jest tento rok pro :
mnohé z nás posledni — kdož to ví?
-— a proto dobře jest hned na začátku
jeho si živě představiti, kam putujeme
a jak tam putovati máme; dle toho pak
zajisté každý, kdo sebe miluje a o svou bu
doucnost se starati chce, život svůj i zařídí.

Když byl dobrotivý Stvořitel
Bůh -— první lidi stvořil a do ráje po
stavil, tu dal jim oba stromy — strom
»poznání,<< t. j. strom pravdy, a strom
»života. <<Vypravuje nám o tom zajisté
zjevení Boží takto: »Štípil pak byl
Hospodin Bůh ráj rozkoše od počátku,
v němž postavil člověka, jejž byl učinil;
& vyvedl Hospodin Bůh ze země všeliké
dřevo k pohledění pěkné a k jídlu chutné;
dřevo pak živ o ta uprostřed ráje i dřevo,
vědění dobrého a zlého. (1.Mojž.
2, 8—9.) Dokud ostřihali první rodičové
přikázání Bohem jim dané, aby se stromu

vědění dobrého i zlého nejedli, & tak
v dobré poslušnosti k vůli Boží setrvali,
dotud směli jisti se stromu života. Avšak
oni povrhli pravdou Boží, byli nepo
slušnými a vyhnáni jsou z ráje, vypuzeni
jak od stromu poznání dobrého i zlého
— stromu pravdy --—tak i od stromu
života. Od té doby jest úkolem lidstva
i člověka jednotlivého hledati pravdu
a skrze ni najíti život. Tak to praví
sv. Augustin řka: cílem naší pouti po
zemské jest pravda a život. A kde
a u koho najdeme pravdu pouhou?
pravdu Boží a život pravý -—neustálý?
Jeden jes., ze“ všech, kdož na světě žili,
žijí a žíti budou, který o sobě říci mohl:
ja jsem cesta, pravda a život, t. j. já
jsem cesta ku pravdě a skrze pravdu
k životu — a tento jeden jest Ježíš
Kri stu s, Spasitel naš. Nepoznáme
pravdy pouhé jedině skrze Krista, a
nedojdeine života pravého, jedině skrze
Krista. Proto abychom poznali pravdu,
musíme poznati Krista, Spasitele našeho,
jeho učení, jeho přikázání, jeho vůli,
abychom došli skrze něho života, musíme
jej milovati a se s ním spojovati, jak

1*



to pravá láska činí. Abychom pak došli
k němu, jenž pravda a život jest, musíme
jej následovati, neboť on cesta jest a
cestou k sobě nás vede. Proto dí svaty
Augustin »K Němu putujeme skrze Něho.<<

Zivotní naše pout na zemi není
nepodobná pouti Israelitů na poušti,
když je byl Mojžíš z poroby egyptské
vyvedl. Tak jako oni putovali z otroctví,
utrpení a bídy egyptské k zemi zaslíbené,
kde na ně čekal pokoj, hojnost a radost,
tak i my lidé putujeme zde světem
hříchu a nástrah, pronásledováni naším
úhlavním nepřítelem ďáblem — k za
slíbené zemi nebeské, do pravé to naší
vlasti, kterou Bůh od počátku připravil
nám. —

Israelité putovali pouští 40 let; co
tu vše zakusili, kolikeré nebezpečí jim
hrozilo, kolik tu bojů bylo, kolik strastí,
utrpení, bídy — hle, zdaž to vše není
obrazem toho, co se v životě lidském
na světě přiházívá. A hle, národ ten
předce všecko přemohl, a to silnou vůlí,
vytrvalostí, která “živena byla touhou
velikou po nové vlasti, po zemi zaslíbené.
Ano, pevnou vůlí dokáže se mnoho -—
touto pevnou vůlí dojíti cile svého mu
síme i my v tomto životě, a živiti a
posilovati ji touhou a láskou k nebi,
budoucímu to našemu bydlišti. Touha po
nebi musí naše kroky síliti, je urychliti,
musí v nás mladicky oheň zachovati,
sice nepřijdeme v před.

Ovšem vzpomínáme-li si na nebe,
tu zaraduje se srdce naše a také ozve
se v nás touha po něm, ale jak zřídka.
To krásné nebe byvá nám tak cizí, nebo
o něm rozjímáme — a následek toho
byvá, že svět se svymi pochybnými
radostmi nás více zajímá, že slabě lá
zání jeho vzdorujeme, že netečně k jeho
zástrahám přiblížíme a tak často od
zlého přemožení byvanie. Jako mnozí

„z Israelitů na obtížné cestě pouští toužili
zpět po hrncích masa v Egyptě a raději
za to by otroctví snášeli nežli kráčeti
cestou obtížnou k zemi zaslíbené, tak i
mnozí lidé umdlévají a ochabují v dobrém
a přidávají se k těm, o nichž praví
písmo sv.: »pojd'tež tedy a požívejme
dobrych věcí, které tu jsou a užívejme
tvorstva jako v mladosti rychle. Ověnčme
se růžemi, nežli uvadnou atd.<z (Moudr.
?. 6.) Tak mluví bezbožní domnívaj'íce

se, že není jiného života, nežlitento na
zemi. 1 nám jest mnohdy ten druhý
život ——život v nebi — tak cizí, tak
málo se oň staráme, tak málo po něm
toužíme, a předce jest on cilem pouti naší.

A kterak vzpružíme tuto touhu po
nebi v sobě? Udělejme to jako Mojžíš.
Aby v lidu oživil touhu po zaslíbené
zemi, poslal tam několik vyzvědačů, aby
ji shlédli a přinesli z ní také- ovoce na
důkaz plodnosti a úrodnosti její. "Poručil
vyzvědačům takto: »vstupte po straně
polední, a když vystoupíte na hory.
shlédněte zemi -—jaká jest; i lid, kterýž
bydlí v ní, silny-li jest čili mdly, málo—li
jich či mnoho, země tichá, dobrá-li či
zlá; města jaká, hrazená—li čili beze zdi.
Země mastná-li či neúrodná, lesnatá či
beze stromů. Posilňte se a přineste nám
z ovoce té země.<< (4 Mojž. IS.)

Abychom i my zatoužili po oběti
nebeské, poslechněme, co nám praví oni
dva vyzvědači svatí, které Bůh do nebe
připustil, sv. apoštolové Pavel a Jan.
Pavel, jenž až do 3. nebe byl vytržen,
jak sám praví o sobě (2. Kor. 12. 2),
popisuje krásu nebe slovy těmito: »Ani
oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani
na srdce lidské nevstoupilo, co Bůh při
pravil těm, kteří ho milují.<< (1. Kor.
2. 9). Sv. Pavel mohl jen na okamžik
,pohlédnouti do nebe, jen jednu krůpěj
radostí nebeských zakusí, a hle není
jiny'ch slov o nebi nežli tato, jimiž říci
chce vše, co člověk nejkrásnějšího viděti,
co nejlíbeznějšího slyšeti, co nejradost—
nějšiho mysliti si může, to vše ještě není
ničím oproti kráse, líbeznosti a radosti
v nebesích. Sv. Jan však vypravuje nám
o nebi více nežli sv. Pavel. On nebyl
jako Pavel do nebe \'tržen, nybrž nebe
se takřka snížilo k němu a Pán Bůh
ukázal mu blaženost nebeskou v podobě
obrazů pozemských.

A tu nám sv. Jan vypodobňuje
nebe jakožto říši světla čili pravdy, a
jakožto říši radosti čili života — a dle
toho sv. Augustin praví: »K životu pu
tujeme a ku pravdě, říši světla,<< t. j.
pravdu zřel sv. Jan v obrazu města
zářícího, jehož zdi samé světlo a lesk
byly, jehož ulice ze zlata _a křišťálu,
jehož brány z drahých kamenů zhotoveny
byly. Nebylo tam třeba slunce ani mě
Síce, nebot Beránek byl tam světlem,



t. j. Boží velebnost. A byli tam obyvatelé
ze všech zemí, národů a pranárodů, a
tolik jich je, že je ani spočítati nemohl.
A všichni tito zářili jako hvězdy -a
oslavená těla jejich byla samé světlo,
které vyzařovalo v krásných barvách
jako nejdražší vzácné kameny. To jest
říše světla, říše pravdy Boží, poznání
to, cíl naší pouti pozemské.

A blaženost nebeskou ukázal Pán
sv. Janovi v obraze zahrady plné rá
dosti a plesu, ovlažované proudem vy
virajícím z hlubin božského života, a
od trůnu Božího samého; proto také
v zahradě té dozrávají nejkrásnější plody
věčného života, kterými se svatí a své
tice Boží živí. Svatí tedy mají účast na
životě Božím a tento život jest neustále
stejný, nestárne, nemízí, jest věčnýv
poznání a lásce Boží. V tom záleží ta
blaženost svatých po celou věčnost.
K životu tomu spěcháme — život tento
jest cílem našim.

Však — kterak tam dojdeme? Kde
cesta, kde vzor, kde vůdce, kde těšitel,
kde pomocníki náš? Sami o sobě jsme
slabí, nedostateční k tak vznešenému
úkolu. Ježíš Kristus spěchá nám na
pomoc — já jsem cesta, pravda a život,
praví, aby nás posilnil, potěšil, povzbudil
a nám pomohl. Jaké to zázračné tajem
ství. '.ly, o Pane, jsi naším vůdcem a
cestou, jsi naším učitelem a pravdou,
jsi naším lékařem a životem. Proto jsi
také, náš Spasitelí,'volal: »Kdo chce za
mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž
svůj na sebe denně a následuj mnela
Za Tebou, božský vůdce náš, chceme i
v tomto roce kráčeti, Tvou svatou vůli

čím dále tím jasněji poznávati, k Tobě
vždy upřímnější láskou lnouti a tak jistě
a bezpečně k cíli svému, věčné blaže
nosti, u Tebe a s Tebou se přibližovati'

Toť náš úmysl, toť slib, který Ti dnes
na prahu roku Skládáme, dobře vědouce,
že jen tak spokojenosti a vnitřního blaha
zde na zemi dosáhneme, což zajisté i
našim přáním jest.

Avšak, ač dobrý jest náš úmysl,
víme všichni, že slabí jsme a křehcí,
a že to světské & pozemské předce jen
také hluboce tkví v srdci našem & pře
káží nám v provedení úmyslu našeho.
Cesta, po níž kráčeti máme, plná jest
kamení, trní, bodláčí, neschůdná, srázná,
na níž se všech stran číhají na nás zá—
keřní nepřátelé, aby nás s ní svedli,
zdrželi, a nám ji znechutili. Jak často
umdléváme, jak často ztrácíme mysl, jak
často klesáme. Vždyť i sv. apoštol Pavel
si naříká a volá: »Kdo vysvobodí mne
z tohoto vězení těla mého ?a Avšak tu
zase jsi Ty u nás, Spasiteli náš, spěcháš
nám na pomoc, milostí svou pozvédáš
kleslé, sílíš slabé, povzbuzuješ malo
myslně, chráníš v nebezpečí a_ukazuješ
na odměnu řka: nebojte se maličké
stádce moje, neboť se zalíbilo Otci dáti
vám královstvím Na Tebe jedině spolé
háme, v Tebe doufáme, k Tobě se utíkáme
i v tomto roce, chraníž nás, vždyť jsme
Tvůj majetek, učiž nás, vždyťjsme Tvoji
učedníci, pomahej nám, vždyť Tvoje
jsme děti, abychom hodný kus cesty
v tomto roce urazili k cíli svému. Vše,
cokoli na nás sešleš, at“ dobré či zlé,
rádi přijímáme z ruky Tvé vědouce, že
vše jen k našemu dobru sesíláš; za
dobré vřelé diky Tobě vzdávati chceme,
nepříjemného užíti chceme ku pokání a
dostiučinění za provinění naše. Jen ty,
0 Spasiteli, Zůstaň s námi s láskou svou
a nilostí po celý čas a pak dojdeme i
v tomto roce onoho štěstí, kterého sobě
i všem milým čtenářům Šk. B. S. P.
ze srdce přejeme. Boh. Handl.
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Stědrý večer.

Hoj, ty štědrý večere,
ty radostný svátku,
již zas spěcháš po roce
v naší českou chatku.

Na tebe se duše má
tolik netěšila,
& o tvojí nadílce
častokráte snila.

Viděla jsem v mysli své
našell'české lány,
kterak štědrou rukou tvou
byly požehnány.

Vplitala jsem do srdce
lásku k rodné zemi,
která nad vše jiné tu
nejdražší vždy je mi.

Proto štědrý večere
vítej v naší chatce,
duše moje šťastna je,
a v srdci mi sladce!

A. M. Kadlc'dková.

Vzpomínka“ na pout do Palestýny.
Nemohu zapomenout na naši návštěvu

ve chrámě Božího hrobu. Bylo to dne
20. srpna 1910, kdy naše skupina se vy
pravila na tuto vzácnou návštěvu. Přišedše
do chrámu Božího hrobu, vykonali jsme
ihned pobožnost u kaple Božího hrobu a
pak nám vykládal milý náš průvodce P.
Gothard, františkán, všecky památnosti
tohoto nad jiné zajímavého chrámu, který
sice jest sešlý, ale přece velice ctihodný,
jako dědeček chatrný sice zevnějškem, ale
vnitř veliké ceny. Jsou tam přece nej—
památnější místa z celého světa: hora
Kalvarie a Boží hrob! Tato dvě místa
vábí k sobě lid křesťanský z celého světa.
Když jsme všechny památnosti shlédli i
oltáře, pravil nám průvodce náš, že bude

nyní průvod se světly, jak otcové františkán
jej každého dne k večeru konají ve chrámě“
Božího hrobu a že můžeme se súčastniti
jejich průvodu. Šli jsme tedy k sakristii
a tam nás podělili svíčkami k tomu prů
vodu. Svíček jest potřeba, protože ve chrámě
jest přítmí a nelze na mnohých místech
ani čísti a potom světla ta zvyšují slavnost,
zejména při větším průvodu, jako byl náš.
Bylo nás i s františkány asi 150 osob,
kněží, laici a ženy. Průvod začal v kapli
latiníků. Tam před oltářem nejsv. Svátosti
začala pobožnost zpěvem latinským: „O—
svaté hodování“ a veršíkem: „Chléb s nebe
udělil jsi jim, všelikou líbeznost v sobě
mající“ & modlitbou o nejsv. Svátosti.
V téže kapli po pravé straně oltáře tohoto



hned vedle je oltář bičování Krista, pro
tože tam jest uschován kus kamenného
sloupu, při němž byl Pán Ježiš bičován.
Při tom oltáři se zpívá: „Prapor Krista
krále plaje.“ Modlitba: „Ukřižovali. Byl
jsem bičován po celý den a trest můj byl
za jitra. Shlédni, prosime Tě, o Pane, na
církev svou, již jsi drahocennou krví svou
vykoupil, aby vždy obohacena dosáhla
odměn věčných, jenž jsi živ a kraluješ na
věky věkův.“ Amen.

Za zpěvu „Již kříž pro člověka“
ubírá se průvod k žaláři Kristovu, kde
podle ústního podání Spasitel po nějakou
dobu byl uvězněn. Pak je kratičký zpěv
a modlitba: „Já jsem tebe vyvedl ze zajetí
egyptského, kdežto Farao' utonul v moři
Rudém. Ty, o Pane, roztrhl's okovy mé,
Tobě přinesu obět chvály. Zbav nás, pro
síme Tě o Pane, pout hříchu, abychom
vysvobození jsouce ze zajetí těla, spatřiti
mohli světlo slávy. Skrze Krista Pána
našeho. Amen.“

Pak se jde dále za zpěvu: „Ejhle,
nyní Josef, tajemný“ k místu, kde byla
rozdělena roucha Ježíšova, kde o oděv jeho
metali los. Tam je zase krátký zpěv a
modlitba.: „Když byli vojáci Ježíše ukři
žovali, vzali roucha jeho, rozdělili je zde
na čtyry díly. pro každého díl jeden &
sukni. Rozdělili zde roucha má a o oděv
můj metali los. O Bože, jenž jsi skrze
jednorozeného Syna padlému světu pro
středku spásy poskytnouti ráčil, dej, aby
chom zbaveni jsouce všech nepravosti a
ozdobení všemi ctnostmi, v bílém rouše
stanuli před soudnou stolicí velebnosti Tvé.
Amen.“

Pak jsme šli průvodem dále po ka
menných schodech dolů ke kapli sv. He—
leny, pak opět po několika kamenných
stupních k místu, kde byl nalezen svatý
kříž. Jest to takové vlhké sklepení a tmavé
načisto, jen v kapli sv.“Heleny osvěcuje
trochu olejová lampa. Po cestě jsme zpívali
hymnus: „Kříž věrný mezi všemi<< a na
místě samém byl krátký zpěv s modlitbou:
„O svatý kříži, kterýžto jediný byl jsi
hoden nésti Pána a Krále nebes. Alleluja!
Znamení svatého kříže objeví se na obloze,
až přijde Pán k soudu. O Bože, jenž jsi
zde div svého utrpení a nalezení slavného
kříže vykoupení způsobil, dej, abychom za
cenu “tohoto přesvatého dřeva milosti života
věčného dosáhli.“ Amen.

Nyni jsme se vrátili ku kapli sv.
Heleny za zpěvu hymny: „Statečné silou
mužnou chvalme všichni Helenu.“ Uprostřed
kaple jsme poklekli. Mezitím kněz, jenž
řídí pobožnost, přistoupí k hlavnímu oltáři,
poblíže místa, kde čekala sv. Helena
v době, kdy se dole pátralo po sv. kříži.
Tato kaple náleži Arménům. Na to še
zpívá krátký zpěv a modlitba: „Helena,
matka Konstantinova, přišla do Jerusalema,
aby nalezla kříž Pána našeho. Alleluja!
Oroduj za nás sv. Heleno! Abychom hodni
učinění byli zaslíbení Kristových. Vyslyš
milosrdně prosby služebníků svých, 0 Pane,
abychom my, kteří se z horlivého pátrání
sv. Heleny radujeme, která zde ku své
největší radosti tak toužebně hledaný kříž
nalezla, její přímluvou & pro zásluhy její
u věčné slávě se radovati mohli. Amen.“

Pak jsme se průvodem ubírali opět
nahoru po schodech z kaple sv. Heleny
ke sloupu korunováni a posmívání, a zpí

-.vali jsme hymnus: „Shromáždění zbožných
vyjdiž.“ Následoval krátký zpěv s modlitbou :
„Já jsem dal tobě žezlo královské a tys
na hlavu mou korunu trnovou vstavil.“
Spletše korunu z trní, vstavili ji na hlavu
“jeho, 0 Bože, jenž jsi ponížením Syna
svého padlý svět opět pozdvihnul, uděl
milostivě, abychom, pohrdajíce korunou
pýchy, nevadnoucí koruny slávy dosáhli.
Pro téhož Krista Pána našeho. Amen..

Prošli jsme delší loď a vystoupivše
z ni zase do chrámu vstupovali jsme
vzhůru po schodech na horu Kalvarii a
přišli jsme k místu „Ukřižování,“ nazvanému
tak proto, že tam Pán & Spasitel náš
přibit byl na křiž. Při průvodu zpívali
jsme hymnus: „Prapory Krále berou se
v před.“ Na místě samém, „Ukřižování
Páně,“ byl krátký zpěv & modlitba: „I
vzali Ježíše a vedli jej ven, on pak nesl
kříž svůj a přišel k místu zvanému Kalvarie,
židovsky Golgota, kde jej ukřižovali.“ „Zde
probodli ruce mě a nohy mé a sčetli
všecky kosti mé.a O Pane Ježíši Kriste,
Synu Boha živého, jenž jsi ku spáse světa
o šesté hodině na potupném dřevě kříže,
zde na této hoře Kalvarii byl vztyčen &
pro vykoupení pokolení lidského krev svou
jsi vylil, prosíme Tebe nejpokorněji, uděl
nám, abychom po smrti své radostně vešli
branou rajskou, jenž ,jsi živ & kraluješ na
věky. Amen.



Několik kroků odtud na levo jest
místo. kde byl kříž vztyčen, kde Ježíš
Kristus přinesl za nás krvavou oběť Otci
svému nebeskému. Cestou na toto místo se
zpívá hymnus: „Tí'icátým když ;grokem

V .

vali jsme krátký zpěv a kněz pak říkal
modlitbu: „Bylo pak to okolo hodiny šesté
a stala se se tma po vší zemi až do hodiny
deváté. A zatmělo se slunce a opona chrá
mová roztrhla se na dvě! A zvolav Ježíš

Chrám Božího Hrobu.

svatý doplnil svůj v těle věk. dobrovolně,
láskou jatý. Vykupitel lidstvu vděk po—
výšen jest na kříž katy v obět Boží
Beránek. Napájen jsa žlučí hyne, hřeb, trn,
hrot v spleti vniká cév!“ Pak klečícezpí

hlasem velikým. řekl: Otče, v ruce Tvé
poroučím ducha svého. A to pověděv, vy
pustil duši.“ — Klaníme se Tobě. o Pane
Ježíši Kriste, a díky vzdáváme Tobě, že
jsi svatým křížem svým svět vykoupil“



Modlitba se říká potichu: „Pohleď, prosíme
tě, o Pane, na služebníky své, pro „které
Pán náš Ježíš Kristus neodpíral vydati se
v ruce žoldnéřů a zde muka kříže vytrpěti,
jenž s Tebou živ jest a kraluje na věky
věkův. Amen.“

Odtud s hory Kalvarie sestupovali
jsme dolů po schodech a ubírali jsme se
k oltáři Pomazání Páně pod horou Kalvarií,
blízko portálu, za zpěvu: „Chval jazyku
důstojného“ Pod oltářem tím jest kámen,
kde bylo mrtvé tělo Krista Pána, když
bylo sňato s“ kříže, položeno & plátnem
ovinuto. Místo to je na polovici cesty mezi
horou Kalvarií & Božím hrobem, & jest
osvětleno zlatými a stříbrnými lampami.
Tam přišedše poklekli jsme &zpíván krátký
zpěv a po něm následovala modlitba: „Josef
a Nikodem vzali tělo Ježíšovo a obvinuli
je zde prostěradly 's vonnými věcmi, jakž
obyčej jest židům zachovávati. Jméno Tvé
jest jako olej vylitý. O Pane Ježíši, jenž
jsi se ve svém svatém těle k úctě věřících
snížil & dovolil, abys cele od nich byl po—
mazán a Tebe uctívali jako pravého Boha,
krále a kněze, uděl nám, abychom poma—
záním Tvé milosti každé nákazy hříchu
zůstali ušetřeni; jenž jsi živ a kraluješ na
věky věkův. Amen.“

Odtud ubírali jsme se průvodem za
radostného hymnu : „Zora vůkol šarlat stele,
chválami vzdech splývá cele“ ku slavnému
Božímu hrobu, kde bylo mrtvé tělo Ježíšovo.
položeno & z něhož Spasitel o velikonocích
povstal jako vítěz nad smrtí a nad peklem.
Přišedše před kapli andělskou poklekli
jsme a zpíván krátký zpěv s modlitbou:
„Anděl pravil tu ženám: Nebojte se! Ježíše
hledáte Nazaretského, Ukřižovaného? Vstalf.
jest, není ho tuto; aj místo, kdež jej byli
položili! Kristus Pán vstal z hrobu! Alleluja!
Jenž pro'nás na kříži pněll „Allelujal
O Bože, jenž jsi slavným zmrtvýchvstáním
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' Syna svého zde prostředek ku spáse světa
poskytl a vítězstvím nad smrtí nám cestu
k životu věčnému otevřel, podporuj pomocí
svou naše zbožné žádosti, které jsi v srdcích
naších roznítil. Pro téhož Krista Pána na
šeho. Amen.“

Od Božího hrobu jsme šli průvodem
dále k místu, kde se Pán Ježíš zjevil Maří
Magdaleně“ v podobě zahradníka. Na cestě
zpívá. se hymnus: „Kristus vítězoslavný.“
Přišedše na místo poklekli jsme &následoval
krátký zpěv s modlitbou: „Vstav pak Ježíš
z mrtvých ráno, první den po sobotě,
ukázal se nejprve Marii Magdaleně, z nížto
byl vyhnal sedm zlých duchů. Maria, ne
dotýkej se mne. nebo jsem ještě nevstoupil
k Otci svému.“ — Prosíme Tě, o Pane
Bože, aby nám bylo zpomoženo na pří
mluvu sv. Maří Magdaleny, na jejíž prosbu
jsi netoliko jejího bratra Lazara, který byl
čtyři dny mrtev, vzkřísil, nýbrž i jí jsi se
po svém zmrtvýchvstání živ ukázal; jenž
jsi živ a kraluješ na věky věkův. Amen.“

Ku konci vrací se průvod zase do
kaple latiníků před oltář nejsv. Svátosti.
V kapli té je místo. kde dle ústního po—
dání zjevil .se Pán Ježíš své nejsv. Matce
Marii. Po cestě a po schodech do kaple
vedoucích zpívali jsme hymnus: „Ježíše
Krista ukřižovaného.“ V této kapli po
božnost průvodu se skončila a svíčky naše
právě dohořívaly. Tak jsme byli rádi, že
jsme mohli súčastnit se tohoto průvodu ve
chrámě Božího hrobu. Jest to pobožnost
velice dojemná; vědomí to, že se nacházíme
na těch místech, kde se to neb ono z
umučení Páně stalo a proto při slovíčku
zde kloní se všichni a líbají půdu utrpením
Pána Ježíše posvěcenou. "Dojem je veliký!
Srdce naplňuje se láskou a vděčností
k Ježíši Kristu. Spasiteli . světa, jemuž
budiž čest a chvála.

Účastník tohoto průvodu.



_Ježí kovů

Spěcháme k Tobě "
nebeské robě,
dary Ti s plesem
Ježíšku nesem.

' Peřinka Tobě
v mrazivé době
ohřeje tělo,
hlavinku, čelo.

Ptáček Ti zpívá,
mile se dívá.

očinkem jasným,
milým a krásným.

Libá Tvé čílko,
by teplo bylo,
Matička Tvoje.
nebeské robě.

A my též jdeme,
Té milujeme,
Tebe. náš Kriste,
spasení jisté!

A. M. Kadlddková.

. Kristus Vítězí !

Vždycky se mi líbila slova: Krev
mučedníků, sémě křesťanů. Bylo v nich
pro mne něco hřejivého, velikého. Byla
v nich uložena celá apologie křesťanství
pro mé mládí. Kdo dovede umírali za
své přesvědčení, ten ví se vší 'určitostí,
že umírá za pravdu. Ono náboženství,
které se vykáže řadou dobrovolných
mučedníků, vykáže se staletími sveho
trvání.

A nyní ve svých letech kněžství
jsou pro mne slova ona novou útěchou.
Jejich stará forma — přiznám se —
dodává nové síly ve práci mnohdy tak
hořké a výsledky tak skoupé. Rád listují
vevzprávách missionářů. Přinášejí mi
doklady uskutečnění heroismu jako do

klady, že staletí nevysuší krev prolitou
pro Boha _a jeho právo. Ještě dnes platí:
Sanquis martyrum, semen christianorum.

Jádná oběť pro Boha -přinešená
nezůstane bez výsledků, třeba by tyto
klidili staletí po nás.

Tyto myšlenky mne provázely při
čtení zpráv missionářů v Mongolsku.
Snad nemáte mnoho času, snad ani.
mnoho chuti o missijích čísti . . . dnes,
kdy třeba využiti každé chvíle ku práci
bližší, »na národa roli dědičnéx Nenutím
vás. Vím však dobře, že na národa roli
dědičné nám scházejí ideální rozsévači.
Dobří táhnou se malomyslně zpět, špatní
lehce a vzpupně připravují pouta. Nám
scházejí ve veřejností charaktery. Nám



scházejí muži, kteří před Bohem dovedou
klečet, ale před lidmi se nedovedou
z vlastního užitku plazit bezmocně, nýbrž
z příma stát a přímo- pravdu říci.

Idealní nadšení musíme zas buditi.
Dobro následovatí, kde je nalezneme.
Proto jsem tyto řádky psal, proto tobě
je psal. Jsou z daleka, vyprávějí o da—
leku, ale vyprávějí dobro. Vyprávčjí, že
na hrobech mučedníků pravdy kvete
život & obrození lidstva.

V zemi Čechů _tekla'také krev mu
čedníků, v zemi Cechů
obrození. To byla útěcha, kterou jsem
ze čteného čerpal. Jako nás utvrdí
v přesvědčení o tom život na hrobech
mučedníků mongolských, musí nás k
uskutečnění, pokud v našich silách, vésti
vzor mongolských katolíků.

Apoštolský vikariát středního Mon
golska čítá 28.000 katolíků. Ještě v roce
1900 tekla zde krev mučedníků. Byloť
v ten rok zavražděno 5 evropských kněží
a 1700 křesťanů. Zdálo se tehdy, že
s mučedníky pochována církev.

A dnes pracuje 65 missionářů
nových a nové zástupy věřících plni
130 kostelů. »A brány pekelné ji ne
přemohou. <<

Provedu Vás nyní osadou Sí—wan
tzeu. Čitá 2400 duší.

Denně vyzvání z farní věže zvon a
zve k oběti nejsvětější. Při mší sv. denně
průměrně přistupuje 150 katolíků ke
stolu Páně. Počet sv. přijímání od
1. července 1909 do 1. července 1910
převyšuje 0 65.000. Jak daleko jsme my
za Mongolskem! Kolik má'me »jedno
ročáků,<< & kolik jich. co se eucharisti
ckému Bohu vyhýbají.

Missionář, jehož zprávu podávám,
naznačil stoupání sv. přijímání ve své
farnosti v posledních letech takto:

V letech 1898—1899 bylo 5.000,
1908-—1909 4.8000, 1909—1910 65.418
kommunikantů.

Christus regnat! Jedni se mu ve
zlovolné pýše vyhýbají, tisícové 5 po
korou o láskou jeho sladké jho přijímají.

Fara mongolská má také své spolky
a sice takové, o nichž mnozí naši ka
tolíci nemají ani tušení, že existují.
Mariánská kongregace mužů čítá 292
členů, kongregace jinochů pod 16 lety
věku 70 členů. Kongregace žen 500 členů,

vzejde život '
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, Mongolska.

děvčat pod 16 lety 103 členky. Týdně—
se scházejí mongolští sodálové ke svým
schůzím; v neděli mužové, v pátek ženy
a panny.

Jak působí mohutným dojmem vě
domí, že na pustách asijských ozývá se
v tolika shromážděních a z tolika věří
cích srdcí onen veliký pozdrav století:
»Pochválen buď Ježíš Kristus,“ pozdrav,
který si osvojil každý národ, pozdrav,
který stejně dovede vyjádřili snivá řeč
Spaněla, jako článkovitá řeč Mongola.
Nepůsobí to na vás dojmem síly a vše
obecnosti katolicismu, když v řeči mon
golské slyšíte: »Tsan—meiJesou Ki-li
sseu-touo,<< jako od let" slýcháme ve
své sladké mateřtině: »Pochválen buď'
Ježiš Kristus?<<Laudate dominum omnes
gentes! Všichni národové, všichni jazy
kové. Neni to vznešené, když v zapome
nutých krajích zní Ja—an'ienm ——Na
věky? Neni Kristus králem když celý
svět mluví o jeho slávě & když každá
řeč množí jeho čest? Třetí řád svatého
Františka čítá. ve farnosti 120 mužů a
240 žen; každé pohlaví má své moudře
zavedené oddělení. Měsíčně se shromaž—
ďují obdivovatelé a následovníci asijského
apoštola chudoby ve středu Mongolska,
aby se učili na jeho velikém vzoru
snášeti nejkrajnější chudobu svou. Ejhle,
sociální řešení otázky, která je plna
hořkosti a spletitosti!

Napomenutí Spasitele: »Modlele se
bez přestanu nezapomenuto v Mongol
sku. I tam jsou si křesťané vědomi toho,
že marně staví ten, který bez Hospodina
staví.

Apoštolát modlitby, který u nás
ještě neslavil všude svůj vjezd do far—
nosti, který u nás ještě neschvátil všecka
srdce u vědomí slabosti a nedostatečnosti
člověka, ten našel přijetí a porozumění
na stepích diyého a kdys nebezpečného

(litá ve jmenované farnosti
1365 členů. Tolik tedy úst denně se
otevirá- ku chvále toho velikého Srdce—
Boha, tolik úst tedy denně usmiřuje roz.
hněvané Srdce Ježíšovo.

Počet sv. přijímání na první pátek
v měsíci ke cti nejsv. Srdce Ježíšova
obnášel v roce 1909—1910 9300.

Ani na nejchudší v osadě není za
pomenuto. Pro ně založena konference
sv. Vincence. »Škola života<< — tak



nazval svého času zcela správně jeden
missionář konference ty. Ony učí znáti
skrytou a hanbíci se bídu. Ony pomáhají
těm, kteří jsou pomoci nejvíce potřební.

O konferenci ve své farnosti piše
náš missionář: »Mám ve spolku Vincen
ciánů teprve deset členů činných. Dostačí
prozatím. Pomocí tohoto díla učí se moji
křesťané charitativnímu křesťanství. a po
máhati svým nuzným spolubratřím růz
nými skutky křesťanského milosrdenství.

Nezdá se skorem, abychom závidělí,
že mongolští křesťané mají již školu
sociálního uplatňování se ve službách
trpících spolulidí?

Sociální práce bez hřejivé lásky je
mluvou drsného zákona, práce sociální
ozářená světlem evangelia a rozehřátá
Sluncem spravedlnosti je mluvou srdce
a vítězstvím nad srdcem.

Spolek sv. Františka Xaverského
má 34 členů. Jsou to apoštolové ve
službách apoštolského missionáře. Pod
poruji ho svými modlitbami a svými
pracemi na záchranu pohanských spolu
kmenovců. Mnozí ze schopných členů
spolku přejímají úřad katechety nebo
kazatele.

Krásný kostel jest radostí osady,
je chloubou missionáře, je živým svědkem
víry osadníků. To vědí dobře mongolští
křesťané a znají dobře missionáři Mon
golů. Proto, aby se naučili farníci svého
kostela si vážiti a pro něj přinášetí obět
času a obět materielní, ovšem dle jejich
možnosti, založen spolek »věčněho kla
něníw Založen přede dvěma roky a čítá
173 členů. Jeden oddíl členů 0 '80 oso
bách zavázal se týdně celý den pracovali
o zhotovení a obstarání potřeb pro boho
služby. Osoby, které povinnost tuto na
se přejaly, jsou zámožnější, které mohou
jeden den z týdne bez vlastní škody pro
dům Boha, který je domem jejich modli
teb, pracovati.

Když jsem poprvé zprávu tuto četl,
ledacos mne napadlo, ale člověk nesmí
vše prozraditi, zvláště ne to, co si myslí
při naznačeném themátě.

Ale něco přece řeknu. Myslím, že
se mi ničeho nestane, já neprozradím
svou adresu. Sel jsem jednou na pro
cházku. Ne'divte i—e, že člověk musí
jednou za čas mezi lidi. Náhle uzřím
zástup lidí, kteří se smíchem a trochu

hlasitými poznámkami řekli, co si mysleli.
Na ulici se ukázala totiž dáma se svým
»Jol'íičkem.<< Sotva se batolil. Z jeho
chodu pyšného & pohrdlivých pohledů
po okolí poznal jsem, s kým mám tu
čest se potkat, a 0 kom si lidé dovolili
tu čest na ulici mluviti. A měli jste
Jofíička vidět v jeho nejmodernější úpra
vě. Měl kabátek, seděl mu znamenitě na
tučném tilku, měl pěkný nákrčník, dělal
šviháka.

A víte co si lidé povídali? »Kdyby
raději ta živila jednoho sirotka a šila
místo na psa na chudé.<<

A já si vzpomenul na kázání z mi
nulé neděle, kde farář osady prosil vá
žené dámy o pomoc pro paramentní
spolek místní. Přihlášila se snad také
naše dáma? Nevím. Ale čas má, nemá
však porozumění. které neschází ani
chudým mongolským ženám.

Prosím, neprozraďte, co jsem zde
tak neprozřetelně vyzradil. _

“Kostel ve farnosti Si-wan-tzeu je
přes den stále navštěvován horlivými
návštěvníky eucharistického Spasitele.
Přijdou děti, přijdou ženy. přijdou muži,
když vracejí se z práce. Pro všecky je
svatostánek mistem klidu a síly. Marně
nevolá zde Spasitel: »Pojďte ke mně
všichnim Přicházejí, protože Ho všichni
znají a miluji.

Při výstavě nejsv Svátosti v první
pátek v měsíci přichází, kdo jen příjíti
může. Za rok mívá osada třikráte vý
stavu eucharistickou: Na den sv. Josefa,
kterýžto den je v Mongolsku zasvěceným
svátkem, na den Neposkvrněného Početí
a v noci ze Zeleného čtvrtku na Velký
pátek. Po svátku Božího Těla koná se
vždy eucharistické triduum, které se těší
veliké oblibě osadníků.

Ne nadarmo zvolal veliký Eimard:
Adveniat regnum tuum Eucharisticum.
Přijď království Tvé eucharistické. Již
přichází, již slaví na divých stepích
Mongolska svůj vjezd. Připravujte mu
cestu také u nás!

Asi sto členů mariánských kongre—
gací a třetího řádu se usneslo konati
týdně »svatou hodinkuc. Rozdělení ve
skupiny o čtyřech osobách, scházejí se
v pátek k adoraci Nejsvětějšího a modlí
se za obrácení pohanských dosud spolu
bratří. A tato myšlenka zrodila se v duši



lidu samotneho. Chápu tu duši katoli
ckého Mongola — kdo poznal, čím je
Eucharistie křesťanovi, čím je hodinka
strávená před svatostanem, ten najde
čas a příležitost, aby přišel zas.

Adoratoři v posledním kostelíčku
vesnickém jsou také pracovníky na re
formaci světa. Teprve poslední soud
ukáže, kdože vykonal více pro obrácení
světa a odvrácení hněvu Boha! (Jekejte
jen ještě vy zapomenutí ve stínu často
zapomínaného svatostanu; přijde den,
kdy chvíle vaše před Sanctissimem pro
žité budou ještě jednou odměněný.

Donoso Cortes jednou řekl nezapo
menutelné slovo: »Kdo se modlí, činí
více pro svět než ten, který bojuje.
Jestli je ve světě stále hůře, je to odtud,
že se více bojuje, než se modlí. Mohli-li
bychom nahlédnouti v taje Boha a
dějin, trnuli bychom nad účinky modlitby
i v čistě světských i lidských záležitostech. <<

Denně koná se v osadě, o níž mlu
víme, sv. požehnání. Denně přehlíží
Kristus ve svátosti své věrné, kteří denně
přicházejí děkovati, že mezi ně, zapome
nuté, přišel a mezi nimi zůstává. Denně
přicházejí lační, denně se dostavují vděční,
denně prosící, a denně rozdává svátostný
Bůh z plnosti své. Sťastná osada.

V osadě je starý zvyk, co rok konati
duchovní cvičení pro jednotlivé stavy:
muže, jinochy, ženy a panny. Ročně se
jich účastní na 300—400 katolíků. Osada
má vlastní budovu pro konání duchov
ních cvičení. Tam dostane se účastníkům
obydlí—a stravy na celý týden, neboť po
celý týden. se exercicie konají..V domě
po čas duchovních cvičení vládne úplné.
ničím nerušené ticho.

Těžko říci, píše misionář, kolik již
duší v domě tom našlo pokoj a usmíření
se svým Bohem.

Mimo duchovní cvičení konají se
měsíční rekollekce, které trvají vždy půl
dne. Byl by však na omylu ten, kdo by
se domníval, že vypočtená zde bratrstva
a spolky jsou již všechny, které v osadě
jsou zavedeny. '

Všecky spolky, které zná'Evropa a
které s užitkem možno zavésti v Mon
golsku, jsou zavedeny. Bratrstvo živého
růžence, Srdce P. Ježíše a P. Marie.
bratrstvo sv. škapulíře aj. jsou ve veliké
míře rozšířena.

1.

Bratrstvo Srdce P. Ježíše a P. Marie
nechává co měsíc na první pátek slou—
žiti slavnou mši sv. ke cti nejsv. Srdce.

Slavností celé obce bývá ročně
první svaté přijímání dítek. Letos při
stoupilo na den sv. Petra a Pavla 26
hochů a 3/1-děvčat poprvé ke stolu Páně.
Radost maličkých a živá víra jejich nedá
se popsati, radost a vděčnost rodičů dá
se jen těžko popsati.

Svátek Božího Těla je pro katolíky
i pohany v obci radostnou událostí. Při
slavném procesí jdou křesťané a z dáli
s úctou pozorujíje pohané, kteří z daleka
se scházejí, aby byli svědky radosti a
nadšení a vnějšího lesku u svých křesťan—
ských soukmenovců.

Ještě velkolepějším počtem účast
níků je průvod růžencový v říjnu,
kterém se smějí súčastniti i ženy. co

jim o průvodu Božího Těla dle zvyků
: mongolských dovoleno není. Při tomto

průvodě bývá až 2000 účastníků, kteří
se po celý čas modlí hlasitě růženec a
pějí v pěkných mongolských melodiích
pisně mariánské.

Velkolepým býVá také mariánský
měsíc květen. '

Při poslední slavnosti OSVěLlfse celá
prostora uprostřed dědiny večer, socha
Neposkvrněně Panny stojí v moři světel
a lampionů. před níž za veliké účasti
katolíků pějí všichni členové mariánských
kongregací nádherně písně a koná se
veřejná večerní pobožnost, která vždy
hluboce utkví všem účastníkům v duši.
Kde Syn Boží je tak ctěn ve svátosti
oltáře, tam není ani jinak možno, než
že Matka .leho je milována láskou
vděčných dětí.

Jsou-li v osadě katolíků takové,
řekněme přímo ideální poměry, je po
chopitelne, že dílo missionářů se také
u ostatních, dosud ještě pohanských
Mongolů v osadě a okolí—daří.

Kněz, z jehož, zprávy jsem několik
těchto tahů vyňal, chlubí se tím, že již
sám mohl pokřtíti 85 pohanů.

Celková bilance stavu missionářskě
stanice v Si-wan-tzeu je znázorněna
v číslicích: počet katolíků 2.395, počet
katechumenů 374, křty dospělých za
poslední rok 85,- křty pohanských dětí
120, křty dětí křesťanů 115, zpovědí za
rok 42.650, sv. přijímáni 84.956, z těch



ve farním kostele 65.418, protokomuni- ?
kantů 69, sňatků 42, pohřbů dospělých
křesťanů 42, zaopatřování
50, pohřbů dětí 50.

Z ústavů katolických nacházejí se
v osadě: residence apoštolského vikáře,
residence provinciála missionářů, chla—
pecký a kněžský seminář pro čínskou
mládež, škola pro děti z vesnice, klášter
pro děti z vesnice, klášter evropských
řeholnic, klášter missionářek františká—
nek, které řídí pensionát pro čínské
dívky. Hospic katol. pro staré pohanské
ženy, které byly od svých mužů opuštěny,
sirotčinec, v němž se vychovává 220
děvčat, jimž pohanští rodičové již ze—
mřeli; ústavy tyto nacházejí se v rukou
pečlivých františkánek.

V celém vikariatě je ve vychováni
1600 děvčat sirotků, která až do 16
roku věku zůstávají v ústavě.
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Jsem u konec se svým vypočítáváním
l práce v jediné farnosti na dalekém Vý

nemocných : chodě. Tekla tam krev mučedníků &kvete
tam lilie panen a oliva vyznavačů.

Tam nade hroby padlých reků za
pravdu Kristovu nikdo nepronáší nad
šené řeči ani nestaví nádherně pomníky,
ale modlí se tisícové vděčných křesťanů

Krev a práce nadšena křesťanských
apostolů staví trůn Kristu. Každý podle
své možnosti a schopnosti přináší své
oběti, a Kristus ve své všemohoucnosti
dá požehnání

Kristus vítězí —
pomoci dobývati vítězství
vlastech svatováclavských?

Svatostan potřebuje adoratorů, vlast
potřebuie modlitby, doba naše potřebuje
léku. Všecko může, svatostan čeká —
adorujte, vlast prosí ——modlete se,
doba vola — Kristus vítězí!

P. J. Voňavlm.

— nechcete mu
v našich

.!ý' V" \ ........

U jesliček.
Sem pospěšte ptáčkové
i vy, dítky milé.
Ježíškovi malému
pějte této chvíle.

Zpívejte mu dětičky,
pějte i vy. ptáčci.
zit Ježíška kolébou
zpěvánkové sladcí.

Maria tu s Josefem
nad ním se sklání
& Ježíšek lidem všem
nese požehnání.

Narodil se cbudičký
v prostých jeslích leží,
k Němu nejdřív pastýři
poklonit se běží.

Nuže, i my spěchejme
ku Ježíšku svému,
o půlnoci v Betlémě
v chlévě zrozenému.

A. M. Kadlc'dkovd.

————%©©>——
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Mešní pobožnost mariánská s rozjímáním o životě
Panny Marie.*)

Sepsal Dr. Karel Eichler.

Příprava.

V knize Sirachově (24, 1.4) čteme:
»Od počátku a před věkystvořena jsem!<<
Církev katolická vykládá slova ta o Panně
Marii, jako by byla ve své dokonalosti
Bohu od věčnosti tanula na mysli. Nej
světější Trojice ji u věčné radě vyvolila,
než byl svět stvořen, za matku Spasitele.

Na počátku světa pak, než od první
ženy byl zrozen člověk, skvěla se již
zoře její jako růžové červánky věstící
vykoupení lidu po pádu prarodičů našich
v ráji, když ďáblu svůdci zazněla slova
z úst Božích: »Nepřátelství položím mezi
tebou a ženou a mezi semenem tvym a
jejím; onať potře hlavu tvou a ty úklady
činiti budeš patě jeji< (I. Mojž. 8, 15).
To jest: Nepřátelství bude mezi zlym

rduchem & člověkem; avšak druhá Eva,
Panna Maria, svy'm Synem, Vykupitelem
Ježíšem Kristem, napraví škodu člověku
od ďábla způsobenou a zlomí jeho moc.
ač ďábel i nadále usilovatí bude o zá
hubu lidí.

Jako o Vykupiteli ve Starém Zákoně
nacházíme mnohá proroctVÍ a předobrazy,
tak i o jeho Matce, P. Marií.

K počátku mše svaté.

Kněz přistu puje ke stu přiům
oltáře, vzbuzuje touhu postánku
Hospodinova a koná všeobecné
vyznání hříchů, protože máme
míti čisté srdče při mši svaté.
Vystoupív pak k oltáři, modlí
se Vchod (Introítus) a prosí de
větkrát o smilování.

Čistota srdce připomíná nám, že
Panna Maria, jsouc vyvolena za matku
božského Spasitele, zůstala zvláštní mí
lostí vzhledem na zásluhy Ježíše Krista
uchráněna hříchudědičného,jemuž všichni
lidé podléhají. '

Již ve Starém zákoně jest předobraz
neposkvrněného Početí P. Marie v krásné

') Patisk vyhražen.

Estheře, jež přede všemi zalíbila se králi,
tak žeji osvobodil od zákona, který ostatní
všechny odsuzoval k smrti — an vlídně
k ní pravil: »Ne pro tebe, ale pro
jiné všecky to_ právo ustanoveno jeste:
(Esther 15, 13).

Otcové a spisovatele církevní po
tvrzují, že víra v nep.: Početí Marie vždy
v církvi trvala. Tak dí sv. Bonaventura
(? 12740: »Bylať věc slušná, aby Panna
ducha zlého tak přemohla, že by ani
na okamžik nebyla poddána jemum —
Sv. Bernardín Sienský ('i' 1444) píše:
»Ona byla 'prvorozená Spasitelea
A před nimi již v prvních křesťanských
stoletích světlo církve africké, sv. Cyprían
(';-258) takto o ní vece: »Nedopustila
tomu nikoli spravedlnost Boží, aby vy
volená tato nádoba obyčejnému porušení
byla poddána, majíc ovšem podíl na
přirozenosti (lidské), na vlně nikoliv ——
a »Bylo by hříšné jen mysliti,< dí sv.
Bernard (j 1153), »že by vznešené této
Panně bylo odepřeno, čehož propůjčeno
bylo Evě: bez hříchu totiž stvořenu bytu
Podobně praví svatý Augustin (1-430):
Vímet, že propůjčeno jí bylo více milosti
k přemožení všeho hříchu, ježto byla
učiněna hodnou peroditi toho, na němž
nebylo hříchu.“ Ještě stručněji tyž sv.
Otec sebral důvod neposkvrněneho Po
četí jejího ve slova: »Tělo Kristovo jesti
tělo Marie.“

Porovnávajíce svou hříšnost s ne
porušenosti P. Marie, prosme i my, jako
kněz prosí, o smilování: Pane, Bože
Otče, smíluj se nad námi. Kriste, Synu
Boží, smíluj se nad námi. Pane, Duše
svatý. smíluj se nad námi.
Ke Gloria a Kollektě (modlitbě).

Kněz velebí Boha, koří se
jemu a přednáší prosby.

I my dobrořečme Bohu, připomí
najíce si radostné Narození a rozjímajíce
o mocném jméně Marie. Když se na
plnili dnové od věčnosti Bohem ustano
vení, vzešla na obzoru Spasení našeho
krásná hvězda — Maria. Rodičové jej-í,
Joachim a Anna (dle podání) po 20 let
byli bez dětí. Než, jako arciotci Abraha—



movi stoletemu od Boha byl zaslíben
syn, tak i těmto sestárlym rodičům skrze
anděla zaslíbena byla dcera, z jejíhož
narození radovati se měli všichni, kteří
očekávali Spasitele.

Spanilé dcerušce dáno jméno Maria.
“Toto vznešené jméno několikery obsahuje
v sobě vy'znam. Znamená:

1. Hořké moře. Mořemjest pro
hojné milosti, neboť »všecky řeky p_a
dají do moře,“ praví Písmo. Kteréžto
řeky však jsou milosti a dary Ducha
svatého, kterými Maria byla obdařena.
Hořké pak bylo moře při utrpení syna
jejího.

2. Maria dále znamená hvězdu,
která čistotou a krásou převyšuje všecka
světla ostatní. Sluje pak mořskou
hvězdou. Neboť jako plavci, aby řídili

směr plavby, pohlížejí na stálou hvězdu
polární, tak i zbožné duše, plavíci se
na bouřném moři života, pohlížejí k Marií,
aby se dostaly -— řídíce se ctnostmi a
příkladem jejím — do přístavu věčné
blaženosti.

3. Jméno Maria znamená také p ani—
K ní obrácena má by'ti vždy pozornost
naše, abychom z laskavych a štědrych
rukou jejich přijímali dary Boží, anebo
cokoliv dobrého činíme, skrze ně Pánu
obětovali. ,

Modleme se: () hořké moře, uděl
nám proudů milostí, abychom se po
káním napravili; ó hvězdo mořská, veď
nás bezpečně na dráze života, abychom
nezbloudili; () přemilápani, vezmi nás pod
mocnou ochranu svou a přimlouvej se
za nás, abychom dosáhli cíle svého v krá
lovství nebeském. Amen. (Foniat.)

Třetí česká pout do Lurd roku 1911.
Popisuje K. Balík. děkan.

lÍ vod.

Vyprav se, milý čtenáři, se mnou na
pouť. Neber s sebou ani peněz ani po—
travin . . . Vezmi s sebou jenom trochu
trpělivosti & sleduj mne na pouti ku světo
známé jeskyni v horách Pyrenejských, kde
Neposkvrnčná Panna chudé dívce se zjevila.

, Pout tuto vykonal jsem v srpnu minu
lého roku. Byl li jsi, milý čtenáři, snad
náhodou na této pouti s sebou, přijmeš
zajisté její popis 5 povděkem. neboť oživí
v duši tvé milé vzpomínky na ony krásné
chvíle. Jestliže však jsi se pouti té osobně
neúčastnil, přečti si alespoň její popis. Bude
ti alespoň částečnou náhradou pouti vlastní.
Pojď tedy se mnou . . .

VeVídni.
Poněvadž každé dílo s Bohem máme

začíti, začali jsme s Pánem Bohem i svou
pout. Dne 21. srpna v 8. hodin ráno jsme
se shromáždili v kostele ctihodných otců
Lazaristů Ve Vídni. U hlavního oltáře měl
duchovní vůdce naší pouti Leopold Kolísek,
konsistorní rada a farář v Blansku na
Moravě, tichou mši svatou. Současně všechny
postranní oltáře byly obsazeny, nebot jeli
s námi 104 kněží, z nichž velmi mnozí
také v kostele u Lazaristů mši svatou
sloužili.

Při mši svaté zpívali jsme v průvodu
i varhan mešní píseň: „Ejhle, oltář Hospodinův

září,“ Před krásnou sochou Panny Marie
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Lurdské stojící na hlavním oltáři s nadšením Po mši svaté vystoupil duchovní vůdce
pěli jsme píseň Hospodínu . . . Matičko patrně dojat na kazatelnu a promluvil
Lurdské, chystáme se na cestu k Tobě, k nám asi takto: „Drazí poutníci! Máte
ochraňuj nás, opatruj nás, u Synáčka Svého nastoupiti dalekou cestu. Půjdeme k Matičce.

'
v

;
31100111.

Iasnýsenv

Kr

přimlouvej se za nás, abychom zdravi zase Dříve však, nežli vydáme se na 'cestu,
domů se vrátili . . . Po příjímání kněžském prosím vás o dvě věci: 1. Nepovažujte

poutníci přistoupili ke stolu Páně, aby se i tuto cestu snad za nějaký výlet, nýbrž zaposilnili na dalekou cestu. skutečnou pout a 2. pamatujte při ní nejen
Škola B. s. P. 1912 2



na sebe, nýbrž i na své domácí, přátele
a známé.

Začínáme pout, tedy jeden z úkonů
církve svaté. Chceme navštíviti světoznámé
Lurdy. Obnovte, milí spolupoutníci, touto
poutí své "duše. Buďte trpěliví. Obtíže a
nesnáze, jež se vám cestou naskytnou, po
važujte za pokání za své hříchy. Obtíže,
jež s trpělivostí snesete, budou vám při
počteny k zásluze.

Dále pamatujte na pouti nejen na
sebe, nýbrž i na jiné. Pamatujte především
ve svých modlitbách na hlavu veškerého
křestanstva Svatého Otce v Římě, Jeho
Veličenstvo, našeho nejmilostivějšího císaře
a krále, na své biskupy, kněze, své domácí,
nemocné, jež vezeme s sebou, na poutníky,
kteří se súčastnili první a druhé české
pouti lurdské a kteří mezitím už zemřeli,
na hodné vídeňské Čechy. kteří tak ochotně
a laskavě nás na začátku naší pouti při
jali, a konečně i na zbloudilé své bratry
nevěrce. Nastupme cestu rádi a ochotně“

Promluva byla sama v sobě krásná a
všichni posluchači se při ni rozslzeli. Stojíce
shromážděni ve velebné svatyni, vzpomína
jíce na své milé domácí, jež přednedávnem
opustili a majíce nastoupiti dalekou a obtížnou
cestu, byli k pláči naladění. Duchaplná
promluva mocné vnitřní pohnutí ještě zvý
šila a vyvolala proudy slz.

Po kázání bylo svátostné požehnání &
po něm „Itinerarium“, t. j modlitby při
nastoupení cesty._S jakým zápalem jsme
se modlili: „Na cestu pokoje a zdaru řídiž
nás všemohoucí a milosrdný Pán a anděl
Rafael doprovázejž nás na cestě, abychom
v pokoji, ve zdraví a radosti domů se
navrátili!“

Potom zapěli jsme sloku papežské
hymny & sloku hymny císařské.

Kdvž dozněl zpěv, vystoupil na ka
zatelnu bratr duchovního vůdce Dr. Alois
Kolísek, professor vyšší realky v Hodoníně,
aby učinil ještě některá důležitá sdělení.
Oznámil; aby hned po bohoslužbě hudebníci
a vůdcové skupin počkali před kostelem a
ostatní poutníci že mají v 10 hodin shro
mážditi se na západním nádraží.

Vyšli jsme z kostela. Někteří nesli si
již svá zavazadla s sebou, jiní spěchali pro
ně do bytů, kde noclehovali. Někteří spě
chali ještě do bank & směnáren, aby vy
měnili si za naše peníze švýcarské a fran
couzské peníze. Všichni měli již na prsou
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připíchnutý poutnický odznak, velmi Vkusný '
asi jako zlatník veliký peníz s nápisem a
slovanskou trikolorou. Odznak ten s poutní
knížkou & s. poutnickou legitimací obdržel
každý poutník již dříve od pořadatelstva
poštou. Češi vídeňští poznávajíce nás v ulicích
podle odznaků, zastavovali nás, prosili o
modlitbu, dávali poutníkům na prosby a
kněžím na mše svaté v Lurdech. Prosili,
abychom se modlili za Čechy vídeňské —
za ty duše české, trpící ve vídeňském očistci.

Vůdcové skupin obdrželi kromě svého
poutního znaku před kostelem od pořa
datelstva ještě zvláštní pásky na levou ruku
s číslem své skupiny. Kromě toho obdržel
každý tisknutý lístek se jmény všech účast
níků své skupiny.

K desáté hodině shromažďovali jsme
se na nádraží. V nádražních síních bylo
nás jako včeliček „" úle. Sešli se Češi
z různých končin Cech, Moravy, Slezska,
Vídně, Štýrska, ano až z Berlína. Sešlo se
593 lidí různého věku, různého stavu, růz
ného vzdělání a všichni tvořili jako jednu
rodinu. Poutnický odznak nás všecky sblížil
a spřátelil. Nikdo neptal se druhého, jsi
bohat nebo chud, učený nebo prostý, nýbrž
každý viděl v druhém svého bratra, ma
rianského ctitele a svého Spolupoutníka.
Poutníci vyhledávají si své skupinové vůdce
a shromažďují se vždy po šestnácti kolem
nich, jako kuřátka kolem své kvočny. Nej
těžší úlohu přijímá na sebe vysoce urozená
paní baronka Pražáková z Brna, která se
stává matkou a ošetřovatelkou našich deseti
nemocných, jež vezeme s sebou.

Konečně vchod na perron otevřen a
celá pestrá směsice, mezi níž zvláště vy
nikají Slovačky ve svých malebných ná—
rodních krojích, hrne se ku zvlášnímu vlaku.
který již na kolejích čeká na nás připraven.
Na vozích zavěšeny jsou tabulky s velikými
číslicemi všech čtyřiceti dvou skupin. Každý
ví, do které skupiny patří a vstupuje do
vozu, na němž visí tabulka s jeho sku
pinou Svá zavazadla nese si každý s sebou
a ukládá ve voze nad místo, které si vyvolil.

-Přichází i náš vznešený spolupoutník
a protektor pouti, Jeho Eminence nejdů
stojnější pan kardinál pražský hrabě Lev
Skrbenský se svým sekretářem. Nežli na—
stupuje, podává mu za vídeňské terciáře
malá družička krásnou kytici.

Sedíme již ve svém zvláštním vlaku.
Na perroně stojí zástup Čechů vídeňských,



kteří nás na nádraží doprovodili. Odevzdá
váme se do ochrany Boží & obezřetnému
vedení svých vůdců, pěti bratrů kněží
důstojných pánů Kolísků, z nichž Jan,
jakožto ředitel naší desetičlenné poutní ka
pely, rozdává již hudebníkům svým noty,
aby nám zahráli na cestu. Technický vůdce,
Viktor z Kóverů, odejel již napřed, aby
nám zabezpečil v Einsiedelu noclehy. V prv
ním voze sedí poutní lékař MUDr. Ludvík
Zapletal z Nedvědic, ochoten poskytnouti
lékařské pomoci, kdyby snad některý z pout
.níků cestou se roznemohl. A tak na všecky
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možné případy připraveni & přichystáni
očekáváme hnutí vlaku. Průvodčí již zavřel
a zamkl dvéře u vozů. Vtom ozvalo se
silně písknutí vrchního vůdce skupin a za
ním v zápětí pískla lokomotiva. Hudba
začala hráti lurdskou píseň: „Kde v údolí
ku řece hora má sklon,“ lokomotiva pod
těžkým břemenem z hluboka vsi oddychla
& již cítíme, že jedeme. . . Ceši vídeňští

%mávají nám svými šátky ještě na pozdrav.
A dlouhý vlak dvaceti vozů ujíždí z ná
draží. S Bohem! S BohemlóDěláme kříž a
odjíždíme z Vídně. . . (Dahab.)

Pozdrav Panně Marii.

Buď zdráva nebes panovnice,
huď zdráva kněžno andělů,
hud zdráva naše slitovnice
u bráno rajských údělů!

Zde před oltářem poklekáme
a modlíme se u Tebe,
jen milost tu si vyžádáme,
bys vedla lid svůj do nebe.

Vždyť .to, co každý potřebuje
v svém bědném žití na zemi,
to Tyn Tvůj milý uděluje
“nám dary svými se všemi.

Buď žehnáno Ti. Panně slavné,
jež stojíš sboru svatých výš,
ku tvé ať prosbě neúnavné
Syn Tvůj s nás sejme hříchů tíž.

Anna Marie K adlčákord.&%
2!



Promluva při pobožnosti milost. novény prvního pátku
v třetím měsíci.

S radostí vítáme dnes opět první
pátek v měsíci těšice se, že můžeme
ve své milé pobožnosti,milostné novéně
dále pokračovati. A věru, co může býti
radostnějšího pro ctitele Božského Srdce
Páně, než-li uctívati Božské Srdce &
rozjímali o nesmírné jeho lásce, která
plamenem z něho vyšlehuje? A proto
s toužebností očekáváme první pátek,
o němž bychom svou pobožnosti Božské
Srdce Páně uctili. _

O minulých prvních pátcich při po—
božnosti rozjímali jsme o lásce Božského
Srdce Páně k chudobě a k pokoře.
Chudým bylo Božské Srdce, nebažilo po
bohatství a pokladech světských, ale za
to tím více milovalo statky nebeské.
Pokorným bylo též Božské Srdce, neba
žilo po cti 'a slávě světské, nehledělo
získati sobě čest a slávu u lidí, ale za
to tím více usilovalo dobýti sobě čest
a slávu u Otce svého v nebesích. I my
věrní učedníci Božského Srdce chceme
učiti se od něho lásce k chudobě a
k pokoře. Chceme po příkladě Božs.
Spasitele žití v chudobě zapomenutí od
lidí tohoto světa, ale za to chceme
jedenkráte míti slávu u Otce svého
v nebesích.

Než láskou k chudobě & pokoře
daleko ještě není vyčerpána láska Bož
ského Srdce. Učme se tedy dále rozezná—'
vati pravou lásku Božského Srdce Páně
od nepravé lásky mnohých lidí. Velikou
lásku mívají synové tohoto světa k po
žitkům, rozkoším a radovánkám světským.
»Užívej světa“, "zní jejich heslo, »po
smrti není ničehOx. A proto život jejich
jest jedině honba za rozkošími.

Kde lepší jídlo, kde drahocennější
nápoj, kde lepší pobavení, tam“ touží
srdce jejich; to pak jim dostačuje v ži
votě & proto o více se také nestarají.
Z jednoho dne přemýšlejí na druhý den,
jak by se lépe pobavili, jak by něčeho
lépe užili. A co jim radost a rozkoš
působí, to oni milují, co' jim nějakou
bolest připravuje, to z té duše nenávidí.
Ubozí lidé! nemyslí na to, jak klamná
a falešná jest láska, kterou se dávají
ovládati. Neboť praví sv. Benno: »Jakož

onen, jemuž se ve spaní zdá, že ji, ne
nasytí se, tak i kdo radovánek tohoto
světa požívá. Jsou rozkoše jeho co
pouhý zvuk, jenž umírá, jakmile se na—
rodila. Na světskou radost, následuje
vždy nenadálá žalost, a co s rozkoší
počíná, se smutkem končívá. A. proto
praví sv.- Efrém: »Běda lidem nelidským—
a po rozkoších se ženoucím, nebot kruté—
na ně čekají tresty. Otroky břicha se
stavše Boha nenávidí, aby v tomto
marnosti plném živobytí dosáhli důsto
jenství a hodnosti. Avšak smrt nenadále
na ně _přikvači avysouší hrdla, do nichž
bez ustání líbezné vpouštěli hostiny, béřev
jim hodnost a čest, pro něž Stvořitelem
pohrdli. A tak se stává, že tito požitkáři
a rozkošníci, když pro nemoc nebo chu
dobu nemohou užívati světa, v omrze-
losti života, a v zoufalství bídně končí
život na tomto světě. Srdce pak jejich
tím více žízní a dychtí po rozkoších,
čím více rozkoší užívali a tato žízeň po
rozkoších ničím se nedá uhasiti.

Než obraťme již zase pozornost
svou k lásce Božského Srdce! Zdaž
i ono takovou lásku k těmto věcem.
chovalo? o nikoliv! Takové klamné
lásky nebylo v Božském Srdci Páně.
Ačkoliv Pán Ježíš proměnil v i(áni Ga—
lilejské vodu ve víno, a ačkoliv zázračně
rozmnožil chleby na poušti a takto do—
kázal, že jako Pán nebes i země mohl
by dopřáti sobě všech radovánek & po
žitků tohoto světa, přece tak neučinil,
ale Pán nebes i země živ byl skromně
a chudě z toho, co mu štědří lidé před
ložili. Nebylo v tom Božském Srdci
lásky ku světským rozkoším a rado—
vánkám, nebo mílovalo a toužilo ono
vice po radostech a slastech v nebe—
sích, jichž od věčnosti tam požívalo.
Rozkoše tohoto světa nemohou ukojiti
žízeň a hlad člověka. A tak byť by
člověk napájel se nejdrahocennějším
vínem, žízniti bude opět, a byt i nej
vzácnějších jídel požíval, lačněti bude
opět. Kdo však okusí rozkoší nebeských,
na věky nebude ani žízniti ani lačněti.
A proto Božský Spasitel z lásky k nám
vybízí nás, abychom zatoužili celým
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:srdccm svým po oněch radostech ne
beských slovy, které promluvil k Sa
maritánce u studnice Jákobovy řka:
»Kdybys znala, kdo jest ten, kterýž
praví k tobě: Dej mi piti, ty bys byla
snad prosila jej, aby tobě dal vodu
živou<<. A- dále pravil: »Každý, kdo
pije z vody této (studnice .iakobovy),
žízniti bude opět; ale kdo napije se
vody. kterouž já dám jemu, nebude
žízniti na věky; ale voda, kterouž já
Adám.bude v něm studánkou tekoucí do
života věčnéhm. Jan 4, 10. 13. 14.

A po zázračném nasycení pěti tisíc
mužů na poušti kromě žen a dětí pěti"
chleby a dvěma rybičkami pravil Pán
Ježíš zástupům, kteří hledajíce našli Jej
v Kafarnaum, toto :, »Hledáte mne ne
proto, že jste viděli divy, ale že jste
jedli z chlebů & nasycení jste. Pečujte
ne o pokrm hynoucí, ale o ten, kterýž
zůstává k životu věčnému a jejž vám
dá Syn člověkaa. I řekli jemu: »Pane,
dávejž nám chleba toho!<<Ježíš pak jim
pravil: »Jájsem chléb živý, který s nebe
sestoupil. Bude-li kdo jisti z chleba
toho, živ bude na věky, Jan 6,26. 27.

lflle! jak Samaritánka u studnice
Jákobovy. tak zástupové v Kafarnaum
myslili pouze na pozemský pokrm a
nápoj a na rozkoš, jež ony, působí. Sa
maritánka myslila na vodu, kterouž by :
navždy uhasila žízeň svou, aby nemu— ;
sila stále choditi ke studnici .lakobově !
vodu vážiti; zástupcové pak v Kafár
naum myslili na chléb, kterýmž by se 5
navždy nasytili a nepocítili pak hladu ?
více. Než Božský Spasitel vyzývá je,
„aby zatoužili po vodě živé, po chlebč :
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živém, což jim chce dáti v nejsvětější
Svátosti Oltářní. Neboť tento nebeský
pokrm, kterýž jest tělo a krev Páně,
ukojí na věky žízeň a hlad člověka,
takže největší rozkoš a slast z nasycení
tímto pokrmem nebeským po celou věč
nost pociťovati bude a nebude už více
lačněti ani žízniti.

Co tedy učiníme? Budeme se dále
od Božského Srdce Páně učiti. Ne
chceme milovati rozkoše tohoto světa,
jež neupokojí náš hlad a žízeň, ale chceme
celým srdcem zatoužiti po rad05tech
a slastech nebeských, které jsou sto
na věky ukojiti náš hlad a žízeň a učí
niti nás na věky štastnými. Se Samari—
tánkou budeme Božské Srdce Páně pro
siti za vodu živou, se zástupy v Ka
farnaum za chléb živý. Učiníme pak
slib, že všelikou rozkoš hledati budeme
v nebeském pokrmu v nejsv. Svátosti
Oltářní, že nasycovati se budeme tímto
chlebem živým, jenž jest tělo Páně, na
pájeti se-budeme vodou živou, jež jest
krev Páně k životu věčnému, abychom
jedenkráte po celou věčnost v nebesích
pociťovali rozkoš a blaženost z tohoto
nasycení plynoucí. A v této lásce
k nejsv. Svátosti Oltářní, v níž nám
Božské Srdce Páně nebeské hody po
skytuje, chceme se cvičiti nejen po
celý měsíc tento, ale po celý život svůj,
aby v poslední hodince našeho života
byla nám nejsv. Svátost Oltářní studnicí

' vody tryskající do života věčného, z níž
by se nám hojnost posvěcující milosti
pro život věčný potřebné vyprýštilo. —
“Amen.

A.V.
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Novoroční přání.
Přicházím dnes s blabopřáním
k otci, matce, lidem všem,
prosím Boha, by dal zdraví,
štěstí bylo průvodcem.

Prosím Boha, by rok nový
lepším než ten starý byl,
by vám sypal cestu z růží
a vás vším tu oblažil.

Nechat srdce vaše mine
žalost, nemoc, neštěstí,
ale za to ať vám plyne
celý rok jen v radosti.

Toť je moje vroucí přání
na ten žití nový rok,
dej Bůh, by jen provázelo '
štěstí každičký váš krok.

A. M; Kadlc'dknva'.

Náboženství není jen pro chudé a prostě,
nýbrž i pro bohaté a vzdělané.

Mají to lidé divný pojem o nábo—
ženství a o povinnostech náboženských.
Mnozí chudobní a prostí říkají, ať se
jen boháči modlí, mají na to čas, našinec
se musí jenom dříti a z mOdlith není
nic, ať jen oni chodí do kostela, vždyť
ukazují jen svou parádu, nemají bez
toho nic na práci, mý musíme sobě od
počinouti. Boháčům jest lehko býti ná
božným, když mají všeho hojnost, hůře
jest nám ubožákům. Tak mluví mnohý
chud'as, chtěje omluvití svou nevěru a
lenost ve službě Boží. A učení a bohatí?
Ti mají zase jinou výmluvu. Ríkají :
Náboženství jest jen pro chudý &sprostý
lid, aby se udržel v mezích poslušnosti
& poddajnosti a nevzbouřil se proti těm,
kteří více mají a také sílý chudého lidu
ještě Výssávaji. Pro boháče a vznešené
náboženství není, to jim dobře nahradí

učenost & dobré vychování. Proto také
vidíme na obou stranách, jak u lidu
chudého a prostého, tak i u boháčů,
vznešených a učených mnohe, kteří vírou
povrhli, povinnosti náboženské neplní &
hledí takovými výmluvami své svědomí
ukonejšíti a před světem se omluviti.
Ovšem nejsou takoví všichni ani na té

? ani na oné stráně, avšak tu i tam jest
jich přece velký počet.

A tu církev sv. hned v prvním mě
síci nového roku chce poučili obzláště
všecký boháče, učené a vznešené, kterak
jsou na omýlu a staví jim vzácný příklad
o svátku Sv. tří králů na oči, příklad
vznešených & učených mudrců, kteří
nicméně klaněli se- chudičkému dítku
v Betlémě, darý mu přinesli a pověst
o něm roznesli do svých krajů.



Proroci Starého zákona., jsouce osví-
cení Duchem svatým, prorokovali o příštím
Messiaši, že nebude Vykupitelem a Spa
sitelem jednoho toliko národa, jak se
Israelité domnívali. nýbrž že přijde pro
národy všecky a že také všichni Ho ra
dostně uvítají. Vždyť by nebyl pravým
Vykupitelem' Messiaš, který by se byl
omezil milosti své rozdávali jen jedinému
národu; hříchem prvotním zhřešilolidstvo
celé, na celém lidstvu lpěla kletba Boží, '
všichni národové světa hřešíli i hříchy
vlastními a proto bylo třeba, aby všichni
ve Vykupiteli, Ježíši Kristu, došli od
puštění a spasení.

Když pak se naplnil čas a Syn Boží
sestoupil na zem a přijal na se člově
čenství, tu stalo se nikoli slepou náhodou,
nýbrž moudrým řízením Božím, že jakoby
jménem a v zastoupeni všech národů
přišli mudrci od východu, aby v jeslích
uvítali Vykupitele všeho lidstva. Světlem
Ducha svatého osvícení v duši své jsouce
&vedeni zevně hvězdou, přišli do Betléma,
nalezli božské Děťátko s Marií, matkou
Jeho, padli a klaněli se Jemu, chudičkému
a prostému dítěti a obětovali mu při
nesené vzácné dary, jako svému Bohu,
králi & člověku zároveň. Jak skvělým
jsou tito mudrcové vzorem pro vznešené
i učené, aby oni podobně se klaněli
Kristu, jeho svaté víry si vážili a také
co Kristus skrze víru velí, pilně plnili.

Písmo sv. nazývá muže ty z výchódu
přišlé mudrci, t. j. muží v rozličném
umění vycvičenými, moudrými a učenými.
Zabývajíce se zpytováním a zkoumáním
hvězd, viděli neobyčejné světlo na vý
chodě a usoudili podle způsobu. svého,
že neobyčejná hvězda tato cosi zvláštního
a důležitého znamenati musí. Mimo to
mějme na paměti, že již před dávnými
časy prorokoval Roboam o hvězdě, která
svého času vyjde z Jakoba. I toto pro—
roctví bylo zajisté oněm mudrcům známo
a k tomu osvítil je Duch svatý _ proto
se také s nepochybnou určitostí v Jeru
salemě tázati mohli: »Kdejest Pán, který
se narodil, král židovský ?<<

Bůh zajisté vyvolil si tyto zname
nité muže, aby osvědčil, že všeliká učenost
a moudrost světská k Ježíši putovati
&Jemu se podrobiti, klaněti musí, má—li
býti světu prospěšná a záslužná pro
život věčný.
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Kéž by tohoto pokynu Božího si.
všimli všichni, kdož se domnívají, že
všelikou moudrost i učenost již mají a
že Boha nepotřebují a také ani církve
jeho. Neboť co jest platné člověku, kdyby
nade všechny učeností a vědomostmi
vynikal, ale při tom na spásu duše za
pomínal? Co platno mu, kdyby uměl
běh a světlo hvězd měniti, .nemá-li zá
roveň světla Ducha svatého, aby i běh
vlastního života po vůli Boží zařídil?
Co z toho má, dovede-li z lůna země
drahé kovy vyvážeti, nedovede-li pohléd
nouti do útrob srdce svého a nepozná,
že tam hřích jest a že potřebí smířiti
se s Bohem? Jaký prospěch z toho má
učenec, který zná všecku přírodu, ale
nezná nadpřirozené Zjevení Boží? K
čemu vede učenost a chytrost světská,
není-li svatou vírou vedena a milostí
Boží posvěcena? Ze zkušeností víme, že
k hrdosti, pýše, odporu, k hříšné zchytra—
losti, ku všelikým zločinům, o nichž se
prostému a nevzdělanému člověku ani
nezdá. Ježíš Kristus jest naše moudrost,
a to moudrost nezměnitelná; sv. apoštol
Pavel dí: »v něm jsou ukryty veškery
poklady moudrosti Božíla

Běda tomu, kdo se vypíná moudrostí
světskou spolehaje na svou učenost, a
Kristu Pánu klaněti se a jeho poslou
chati se zdráhá. Či snad učenost uchrání
ho hříchu a všelikého pokušení? Kde
pěstovala se více učenost nežli mezi
starými Reky a Rímany? a co jim byla
platná? O pravé podstatě“ Boží nevěděli
ničeho — klaněli se modlám přečetným,
“o důstojnosti člověka jakožto tvora Bo—
žího a o jeho cíli neměli ani potuchy,
k čistému, spravedlivému a ctnostnému
životu neměli síly, a proto tolíkerá se
tam jevila neřest, hříchové všeho druhu
a to bez studu, strachu & hanby. Uče
nost sama před hříchem nechrání, jen
moudrost Boží — uložená ve sv. ná
boženství — člověka vede k ctnosti a
udržuje v ní ; proto i mudrcům světským
třeba náboženství — třeba církve —
třeba modlitby a sv. svátostí, zkrátka i
jim třeba jest Kristu se klaněti & Ho
poslouchati. Mužové z východu k jeslič
kám Kristovým přišli jmenuji se také
králové. Byli to zajisté netoliko mužové
moudrosti a učeností slynoucí, nýbrž i
mužové mocní — knížata vysoce urozená
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& vladařové svých krajin. Vysvítá to
z toho, že přijeli do Jerusalema s ko
monstvem četným, takže pozornost ve
škerého lidu i krále Heroda na sebe
obrátili. Zdaž nejeví se v nich úmysl
Boží ukázati vznešeným a mocným to
hoto světa, že i Oni, jako chudí a prostí,
rovněž se Kristu, králi nejvyššímu, klaněti
&ho poslouchati mají, a to ku prospěchu
vlastnímu i ku prospěchu těch, nad
kterými vládnou.

Vždyť co je plátno člověku býti
vznešeného stavu, není-li také vznešeného
života? Co plátno mu, je—lipodle úsudku
světa »vysoce urozenýma, není-li
v Kristu Ježíši znovu zrozeným? A
byť člověk na světě nosil nejkrásnější
korunu, co je mu platná, nedbá-li zá
roveň O korunu spravedlnosti, kterou
přislíbil Pán všem těm, kdož ho milují.
A byt v rukou knížat a králů byla sebe
mocnější vláda, jaký užitek vydá světu
a jim samým, pakli myslí jejich a srdcem
jejich nevládne Duch svatý, nevládne
král králův, Kristus Pán? Jak těžko jim
bude jednou skládati účty ze života &
skutků, nebot komu Bůh více svěřil, od
toho více bude požadovati. A v životě
obecném komu žehná lid, koho miluje,
koho si váží? Zajisté vznešených a
mocných těch a kdož srdce k lidu mají,
s ním cítí, jeho se ujímají, a to jsou
jen ti, kdož Kristu se klání, koruny své
křížem zdobí a věrnými syny církve
Kristovy býti chtějí. Až posud jsou
v požehnané památce knížata a králové
podle vzoru sv. Václava. sv. Jindřicha,
sv. Leopolda a našeho Otce vlasti —
Karla W. A ti všichni v pokoře a po
slušnosti skláněli se před Kristem.

Svatí tři králové obětovali Ježíškovi
dary a sice zlato, kadidlo & myrhu.
Kadidlo mu Sice mohli darovati také
chudí pastýřové betlemšti, ale sv. mudr
cové přidali z pokladů svých také zlato,
kterého chudičcí pastýřové neměli. Není
to pokynBoží,že i bohatství k Ježíši
putovati a jemu se klaněti musí, má-li
světu býti prospěšné a záslužné pro
život věčný.

Jak tedy se mýlí a sami sebe klamou
lidé bohatí domnívajíce se, že v bohat
ství naleznou všecko. Kristus Pán je
kárá sám, řka: »co platno člověku,
kdyby celý svět získal, ale na své duši

zkázu trpěl.< Jednoho jestiť potřebí:
spasiti duši svou. Jak zle by bylo na
světě, kdyby všici, kteří bohatstvím
Oplývají, si Krista nevšímalí a zákony
jeho opovrhovali? Vidíme to na těch,
kteří tak činí. Upadaji v nelaskavost,
sobectví, necitelnost; bazí vždy po větších
statcích a upadají v osidla ďáblova;
odtud povstává lichva, podvody, nešpra
vedlnosti všeho druhu, vyssávání sil lidu
dělného a všelijaké ošklivé neřesti časů
našich, které propast mezi chudými a
boháči vždy „víceprohlubují. Naopak jen
ten, kdo v' Kristu své bohatství hledá.
a jemu samému se klaní, naučí se užívati
statků vezdejších tou měrou, aby ne
ztratil statků věčných a v tom jest pravá
křesťanská moudrost. Věřící a zbožný
boháč ví, že Kristus Pán za blahoslavené
vyhlásil »chudé duchema, proto nepři
kládá srdce své bohatství vezdejšímu;
ví dále, že Kristus Pán, ač jest králem
nebes i země, přece jako nejchudší mezi
námi žil, proto obětuje mu z majetku
svého, ujimaje se štědrou rukou chudiny,
podporuje ústavy křest. lásky, kteráž
se v církvi zrodila, podporuje církev,
aby vysílati mohla do všech krajů světa
missionáře, aby tak učením, školami a
řeholními ústavy mohla rozšířovati krá
lovství Boží na zemi. Tím způsobem
nabývá bohatství posvěcení a spasení
v Kristu Ježíši, a o takových boháčích
neplatí slovo Kristovo řečené k lakom
cům »že spíše velbloud projde uchem
jehly, nežli boháč vejde do království
Božíhoa

Ze všeho toho, co řečeno, jest vidno
že v Kristu Pánu zjevil se Spasitel
všeho lidstva a že nikdo .nemůže se
zříci povinnosti klaněti se jemu a ho
poslouchati. Jen se klaňte nejen neučení,
abyste poznali moudrost jeho, ale i
učenci, aby moudrost a učenost vaše
nebyla bláznovstvím před Bohem. Jemu
se klaňte nejen prostí, abyste do stavu
milosti Boží povýšeni jsouce, skutkem
byli synové Boží, nýbrž imocní a vzne
šení, abyste skutečně byli vysoce urozeni,
t. j. z Boha zrození. Jemu se s chudými
pastýři klaniž chudoba, poněvadž chudým
Ježíšem byla zvelebena, ale klaniž se
jemu i bohatství, kteréž jen světlem a
milostí Kristovou pravého posvěcení
nabývá. K němu, svému Bohu, králi a
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Spasiteli spěchejme všici, a klaníce se
jemu obětujmež mu každý podle stavu
a povolání svůj dar; obětujmež se mu,
jako on se nám obětoval. s tělem i
s duši, v životě i smrti, a pak budeme
míti tu blahou naději, že jako sv. tři

mudrcově, po dlouhé cestě šťastně ho
najdeme a tváří v tvář uzříme se ne ve
chlévě betlemskěm, ale v království ne
beském. K tomu budiž nám dnešní
slavnost poučením & povzbuzením.

Boh. Hendl.

O 'dobrém úmyslu.
Motto: Vše z lásky k Bohu a k bližnímu, & tím ku

spáse své duše nesmrtelné.

Veliký rozdíl jest mezi tichým, po
vlovným deštěm, který buď ráno anebo
uvečer vypráhlé role ovlažuje a půdu
zúrodňuje, a mezi mrazivou rzí při slu—
nečné záři padajici zvlášť při jeho vý
chodu, po níž setbý bývají rezovaté,
réva pak zčerná, a kteráž plody zemské
kazí a hubí. Právě taký jest rozdíl-také
v jednání našem ohledně úmyslu do
brého a zlého. Dobrý úmysl jest zla—
tým deštěm, kterýžto činy naše "činí
Bohu příjemné a milé, nám pak spáso
nosné; zlý úmysl pak jest rzí, kteráž
všem skutkům našim všakě ujímá hod
noty a záslužné před Bohem ceny. 0,
jak třebaznáti, co jest dobrý úmysl,
a s úmyslem dobrým konati veškeré
skutky svěl To musí býti naší prvou
péčí. _

Clověk, jenž se probudí a umyje,
chápe se ihned díla, je—li pracovit a
pilen. Silně pracovati „pro věčnost i
pro zachování vezdejšiho chleba musíme
i my v krátké době tohoto života po
zemského. Leč, jak chatrná jest naše
práce, jak malého užitku pro věčnost
nám skýtá všecka práce, jížto nekonáme
s dobrým úmyslem, a kteráž proto
žádné u Boha nemá ceny! -— Ubohý
rolníku, ty řemeslníku, dělníku a p. ty
se potíš, ty se lopotíš po celý den, ne

obětuješ-li však díla svého Bohu — tot
namáhání tvé jest jako svadlý list na
stromě, jejž vítr daleko od stromu
odnáší, daleko až v zapomenutí. ——Ty,
chorý, celé dny a noci na loži vzdýcháš,
snad i pláčeš mnohými bolestmi, jež
trpíš; netrpíš—li s oddaností do vůle
Boží, z lásky k jeho Božskému trpícímu
Srdci, žádné z nemoci 'té nemáš u Boha
zásluhy. Tvé utrpení jest suchým listem,
jež vítr se stromu střásá. Ty duše kře
sťanská, modliš se & prozpěvuješ, tý
sloužíš Bohu, leč jenom jazykem, srdce
tvé obírá se jenom věcmi pozemskými,
daleko jest od Boha. — Oh, i tyto tvé
dobré skutky jsou jenom planým květem,
který nepřináší ovoce žádného. Modlitby
tvé a dobré skutky, kterých nekonáš
s dobrým úmyslem, více pro čest
svou, nežli Boží, ne pro zisk věčný,
nehynoucí, nýbrž pro zisk časný, jsou
pouhým stínem, tvůj 'život pro věčnost
jest jako strom, jenž nenese ovoce. Víš,
co učiní Pán až přijde, aby hledal na
něm ovóce? -— Z rána jednoho dne šel
Pán Ježíš z Bethanie do Jerusalema.
Býltě lačný; a jelikož zahlédl na cestě
íikový strom, šel a hledal na něm ovoce;
leč nic nenalezl, jedině listí, i dí stromu:
»Na věky nebudeš ovoce míti—x.Ihned
strom uschl. Toť hrozně astrašně! Tak
učiní spravedlivý Bůh i nám, až přijde
k soudu — hledat ovoce, ovoce ctnosti
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dobrých skutků. Pracujmež tedy, pokud
den jest, pracujmež pilně s dobrým
úmyslem; přijde noc — smrt — a
odpočívati budeme, požívati budeme, co
jsme dobrého a záslužného vykonali. —

Chceme-li časně a věčně býti šťastni,
musíme při všem míti dobrý úmysl.
Všecko, cokoliv činíte praví sv.
Pavel — ve slovu a nebo ve skutku,
všechno čiňte ve jménu Pána našeho
Ježíše Krista, děkujíce Bohu a Otci
skrze něho. Tak veškeré činy naše budou
Bohu milé a nám prospěšné, s dobrým-li
jen úmyslem je konáme. Dobrý úmysl
je zlatý peníz, dle něhož Bůh naše
dobré skutky cení. — O, proč jsme tak
chudi na dobré, kteřížto snadno mohli
bychom zbohatnouti, kdybychom při
všem měli dobrý úmysl! '

Aby tedy dobrý skutek ovoce ži
vota nesl, nedostačuje, aby byl sám o
sobě dobrý, má býti též v dobrém
úmyslu konán.

Čím jest našemu" tělu oko, jímžto
vidíme, tím jest skutkům našim úmysl,
proč totiž to neb ono činíme anebo ne
činíme. Svíce těla tvého jest oko tvé.
Je-li oko tvé jasné, čisté, praví sám
Pán Ježíš !, jest celé tělo tvé osvícené.
Toto jasné oko jest dle výkladů sv.
Otců dobrý úmysl, kterýž nás, jak
již napověděno, při našich činech oživuje
a který činí, že celý skutek jest osví
cený, t. j. bohumilý a záslužný. Jak
tedy velice chybují ti, kteří při konání
svých skutků patří jen na to, co činí,
ne však to, proč to činí! Konají
skutek, nemysli však na Boha, pro
něhož jedině skutek, ten mají konati.
K Bohu mají všechny naše činy směřovati,
jemu jedině přináležeti, máme jedině
v tom úmyslu konati, abychom jimi
Boha ctili a oslavovali. Pravý úmysl
jest tedy ten, který jen Boha za účel
svého jednání má, který jen čest a slávu
Boží na zřeteli má při všem co myslíme,
mluvíme, činíme, trpíme. Tak jako dý
chání tělesnému životu, tak dobrý
ú m y sl duševnímu životu jest nezbytný.
Dobrý úmysl jest duší a tvarem všech
skutků; neboť jaký úmysl, takový čin.
Kdyby někdo tělo své postem, bičováním
a jinými kajícími skutky, však ne pro
Boha, nýbrž pro lidskou chválu trýznil,
vše to by mu nic neprospělo. Kdyby

z téhož úmyslu daleké cesty třeba až
do Indie konal, a tu všecky nevěrce
k Bohu obrátil, ani to by mu nic ne
prospělo. Nebot jak sv. Otcové praví:
člověk nestává se mučedníkem tím, co
trpí, nýbrž tím, proč trpí. Proto praví“
sv. Augustin: »Nehleď na to, co činíš,
nýbrž měj na zřeteli nač patříš, když
něco činíš.<< Dobrý úmysl povznáší a
oslavuje sebe nepatrnější skutky, tak
jako zlýr úmysl největší skutky kazí &'
znečišťuje. Tak byl halíř, který chudá
vdova v evangelium za obět chrámovou
přinesla, dle výroku Spasitelova větší
ceny, nežli zlato a stříbro, které plnými.
hrstmi farizeově dávali, poněvadž měla
dobrý úmysl. Darovalať z dobrého úmyslu.
s dobrým srdcem tolik, co dáti mohla.
Dle možnosti-li co věnuješ — třeba halíř
nepatrný jako almužnu pro chrám neb
c-hudému, s dobrým úmyslem-li jej vě
nuješ, na věčnosti za miliony tobě bude
počten; důvěrný, s dobrým úmyslem
nábožně pomodlený »Otče náš<< buď
ráno neb večer, více u Boha platí, než
modlitba pokrytcova, byť i po padesát
let ustavičně se modlil. Bůh pohlíží více
na srdce, ne tak na skutek.

Jen dobrý úmysl dává našim skutkům
cenu; a čím dokonalejší dobrý úmysl
je, tím více budou též naše dobré
skutky na vážkách Božské spravedlnosti
vážiti. Hrubý kus mědi neplatí nic na
trhu; je-li však na něm vytlačen obraz
krále, jest penízem, za který všecko lze
kOupiti. Právě tak se věc má s našimi
skutky; dle své povahy podobají se
mědi, špatnému kovu nepatrné ceny;
jsou—li však značeny milostí Boží, jako
královskou podobou, a znakem dobrého
úmyslu, pak nabývají naše dobré skutky
tak veliké ceny, že jimi celou blaženou
věčnost koupiti můžeme. Aby tedy tvoje
skutky nebyly nečistými a bezcennými
u Boha uznány, vynasnaž se úmysl svůj
čistiti. Ani sebe nepatrnější věci nemáš—
započíti, aniž jsi dříve vzbudil dobrý
ú m y sl, a s ním k Bohu, jako prvnímu.
zdroji a svému poslednímu účelu směřoval
ku získání ceny, dobrých skutků. -—
Jako následuje stín člověka — tak
zúmyslné vyplývá i cena skutku jeho..

Dále činí dobrý úmysl skutky naše,
jak praví sv. Augustin nejen nám zá—
služné, ale i Bohu milé.



Synové našich prvních rodičů Kain
? almužna tvá byla v skrytě, a Otec tvůj,
' kterýž vidí vskrytě, odplatí toběc ——

.a Abel chtíce Bohu za jeho požehnání,
kterého jim při jejich snažení udělil,
poděkování učiniti, vzdělali každý oltář
pod širým nebem, by na něm každý
z darů svých obětoval. Abeljako pastýř
ovcí z prvorozených stáda svého a to
ještě to nejlepší na obět vybral, Kain
oráč z úrody zemské dary dal k oběti
Hospodinu, mysl jeho si však při tom
skoupě počínala. I shlédl se zalíbením.
Hospodin na Abele u oltáře obětujícího
a s rukama skříženýma se modlícího;
na Kaina pak a dary jeho neshlédl. Oběť
Abelova přicházela z dobrého úmyslu,
proto oběť nábožného Abela byla Boh u
milá. Kain nepřinesl oběti své z tak
upřímného srdce jako Abel, proto na ní
Bůh také zalíbení neměl, oběti jeho ne
přijal. Příčinou toho stala se ne rozdíl
nost darů; ale jakž odpovídá sv. Jan
Zlatoustý: »rozdílnost mysli a vůle uči
nila občť onoho velmi milou a libou,
tohoto pak nelibou a zavrženou. Neb
Bůh není přijímač osob; ale zkouší vůli
a korunuje mysl a úmysl člověka.

Až posavad třeba dva muži obětují
týž dar, avšak nestejněho berou podílu.
Jeden obětuje dar, aby od ostatních
vzal chválu, Bohu dar jeho není milý.
Druhý daruje, aby vzdal diky Bohu za
dosažené dobrodiní a milosti, a dar jeho
jest Bohu milý. — Dva lidé, pravil Pán
Ježíš, vstupovali do chrámu, aby se
modlili. Pyšný fariseus sám sebe chválí
a vynáší, že není jako jiní lidé, a že
dává desátky- ze všech věcí, kterými
vládne, postí se a hned přidává kolikrát
do týhodne a hle, co větší hříšník šel
do chrámu, než když byl do něho vešel,
Druhý, publikán, stojí z daleka u dveří,
pro-sí bije se v prsa o odpuštění hříchův,
& ospravedlněn vychází z chrámu. Tak
jest doposud i mezi námi.

Proto milý Spasitel ve svém kázání
na hoře napomíná: »Pilně se varujte,
abyste dobrých skutků svých nečinili
před lidmi proto, byste od nich vidění
byli; jinak nebudete míti odplaty u
Otce svého, jenž jest v nebesích. Protož
když dáváš almužnu, netrub před sebou,
jako pokrytci činí ve školách a na
ulicích, aby ctěni byli od lidí. Amen,
pravím vám, tím již vzali odplatu svou.
Když tedy ty almužnu dáváš, ať neví
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levíce tvá. co činí pravice tvá, aby

»A když se modlíš, vejdi do pokojíka
svého, zavři dvéře a modlí se k Otci
svému v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí
v skrytě, odplatí tobě.<< --' »Tak i když
se postíš, nepochmuřuj tváře své, aby
vědomo bylo lidem, že se postíš, a Otec
tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí toběa
Převzácná slova tato Pána Ježíše! Dobře
tedy volá blahosl. Tomáš Kempenský
ve jménu Hospodinova řka: ».qynu: já
mám býti tvým nejvyšším a nejposled
nějším cílem, chceš—liopravdově blažen
býti. Takovým úmyslem očisti se srdce
tvé, ano se často i k sobě i k tvorům
nezřízeně klonívá. Neboťhledáš—liv něčem
sebe samého, ihned ochabuješ a vadneš.
Protož tedy všecko hlavně ke mně
obracej, poněvadž já jsem ten, jenž
všecko dávám tobě. Tak každou věc
samu () sobě považuj, jako by z dobra
svrchovaného vyplývala, a tak vše ke
mně, co k svému původu, uváděj.<<
(Zlatá knížka o násled. Krista, kniha III.
článek 9.)

'Hle, v čem má Bůh zalíbení, to
čiňme jeho sluhové. —Služebník věrný
nemá při plnění vůle svého pána žádného
jiného úmyslu, než aby se tím svému
pánu zalíbil a zachoval. Apodobně ani ty
nehledej v plnění rozkazů Kristových
ani své rozkoše ani chvály lidské nebo
tomu podobného. Neboť nehledáš—li ni
čeho nežli ,upokojení vlastní vůle nebo
získati si chvály lidské, pak sloužíš
vlastně jen sobě samému, & nikoli
Bohu, Božskému Srdci Páně, jež nám
vřele ctíti zvlášť v tomto novém století
sv. Otec Lev XIII. poručil, a na místě
očekávané odplaty od něho, dostalo by
se ti jednou slovaz' »Amen pravím vám,
již vzali odplatu svou.“ (Mat. 6, 5.)

Dobrý úmysl všeliký náš skutek
činí Bohu milým a příjemným. A tudíž
mají-li činové naši sebevýbornější, Bož
skému Srdci Páně se líbiti & nám zá
služní býti, musí se konati z pravého,
čistého úmyslu. A ten dojista není jiný,
leč ten, který jest svrchovaný cíl a konec
všeho tvorstva, k němuž posléze všecko
naše jednání & počínání směřovati má:
Bůh totiž —- jeho čest a sláva;
aneb jak di apoštol Páně: aby Bůh ve
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všech věcech ctěn byl, a sice skrze pro život věčný pokladův! -— A opětně
Ježíše Krista Pána našeho; poněvadž čím by byly naše dobré skutky bez
pro jeho zásluhy Bůh nám darů svých dobrého úmyslu? Martin Slomšek, bisk.,
uděluje, a tudíž cokoli dobrého a pra- tuto odpovídá: »Jako tělo bez duše —
vého ke cti a slávě Boží konáme, toliko tolikéž i skutky tvé bez dobrého úmyslu
skrze něho, jeho prostřednictvím se děje. jsou mrtvé.
Protož volá sv. Augustin: »Kdožkoli ze Ve Starém zákoně vyznačil Bůh sobě
statků tvých, ó Pane své slávy vyhledává, jisté prvomzenstvo k oběti pro sebe,
a ne tve, jest zloděj a lotr, a podobný aby tím označil, že to ostatní, co po
d'áblu, kterýž chtěl odciziti tobě slávu nechává lidem, i jemu patří, pro čest
tvouh (Sv. Aug. Solilog. c. IE).) A po- a oslavu jeho. I od nás žádá také Bůh
dobněsv. Bernardblahoslavítoho,jenž prvorozenstvo snah a pra či
při veškerých darech milosti vrací se našich, abychom totiž ve jménu jeho,
k tomu, v němž jest plnost všech milostí. pod jeho zprávou a řízením všecko za
(Sermo 13. in Cantis.) — A proto milý počínali, konali, jeho zvelebení oběto
křesťane, žádáš-li skutků svých posvětiti vali. Příčina toho záleží v tom, že ve
a je záslužné učiniti, měj při všem, co- škeří naši činové Bohu patří, jako pů
koli dobrého a pravého činíš, dobrý a vodci a řediteli jejich, a tudíž od něho
pravý úmysl ten: aby Bůh tím oslaven počínati a jím spravovány býti maji,
byl. Máme, ano musíme se ale také ve takže neřídí-lí jich, svého cíle se minou.
zvláštním tomto dobrém úmyslu cvičiti, Bůh sám nejlépe zná konec a následek
aby Božské Srdce Ježíšovo ve všem činů našich, on ví, co nám prospívá,
oslaveno bylo. To se stane, když opětovně od něho tedy činové naši počínati a ve
všecky své myšlenky, žádosti, slova, jménu jeho konati, k jeho cti a slávě—
skutky, utrpení a protivenství Bohu obětovati se mají. Tak mladý Tobiáš,
v obět přinášíme, když srdcem nebo pojav manželku svou, zprvu modlil se
ústy pravíme, že ke cti Boží a z lásky s ní snažně a vroucně po tři noci, atak
k Bohu vše činiti & snášeti chceme. ve jménu Páně manželský stav nastoupiv
Tak všaký čin i povzdech, zármuteki netoliko od vší úhony zachován jest,
veselí stává se dobrým úmyslem neoce— nýbrž také hojného požehnání dosáhl.
nitelným pokladem pro věčnost. O, kéž (Tob. B.) Protož také volal často žal
by každý uvykl vše s dobrým konati mista Páně: »Cesty své ukaž mně, ó—
úmyslem, jakých přehojných získal by Pane, & kroky mé spravuj !a

(P. d.l (Pokrač.)

illl|||1;|:|.|.il||i| .Iillillíllllillllllllllll Illllll
Sjezd čtenářů Školy B. S. P. ! ostatní milé čtenáře, aby své mínění

v roce 1912. První souhlas se sjezdem ' vyslovili. Bohumír Hendl, probošt na
čtenářů Skoly B. S. P. dali četní čtená- Sv. Kopečku.
řové z okolí Uherského Brodu a na- Nádražní missie v Praze a ve
vrhují měsíc červen. Nížepsaný žádá i \ Vídni. V Praze a ve Vídni utvořil se



spolek dam, který si obi-alza účel,
očekávati na nádražích dívky, jež
z venkova přijíždějí hledat si službu
V Praze a ve Vídni, aby neupadly do
zlých rukou různých náhončí. Každá
dívka po příjezdu do Prahy a do Vídně
nechť se na nádraží ohlíží po dámě,
mající odznak se žlutobílou páskou a
na ni nechť se s důvěrou obrátí. Ta ji
doprovodí na nocleh do útulku, kdež
se dívce poradí dobře stran služby.
První dny se poskytne dívce i strava
zdarma, než si najde místo. Aby byla
dívka členkou nádražní' missie poznána,
nechť si dopíše o modrou kartu na
adresu V. Hálek, farář v Liboci u Prahy,
jenž jí další poučení zašle. Do dopisu
nechť vloží, pokud možno, 10hal. pošt.

.známku na zpáteční odpověď a nechť
napíše výslovně. zda chce jctí na službu
do Prahy nebo do Vídně. Když by dívka
náhodou žádne členky nádražní missie
na nádraží nenašla, nechť se odebéře
v Praze do sekretariátu Nádražní missie,
Salmova ul. č. 20, 1. poschodí, blíže
kostela sv. Ignáce, kdež se jí další sdělí.
Ve Vídni zase nechť se v tom případě
obrátí do kanceláře »Nádražní missie,<<
Vídeň Ill. okres, .lacquingasse č. 6.

Papírový sjezd na Sv. Kopečku.
Co bude s tím sjezdem? Nachází málo
ohlasu mezi odběrateli a čtenáří naší
»Školy.<< Což by to nebylo hezké a ča-'
sové, aby se všichni naši přátelé .sešli
letos na Sv. Kopečku n Olomouce, aby
se vzájemně poznali a povzbudili k“nové
a větší činností v životě křesťanském?
Kdo máš dobrou vůli přihlas se, aby
chom vědělí, kolik nás bude.

Zprávy Spolkové a bratrstev. Velmi
by naše »Skola B. S. P.“ získala na
zajímavostí, kdyby přicházely zprávy do
ní 0 různých církevních slavnostech &
pobožnostech nesoucích se k úctě nejsv.
Srdce Pána Ježíše, nebo týkajících se
spolku Apoštolátu modlitby. Do novin
takové zprávy neradi přijímají, a v časo
pise našem by nalezly vhodné místo.
Zprávy ty musely by zaslány býti včas
„nejdéle do 15. dne v měsíci, protože

20 dne již jest vše redakcí ukončeno.
Apoštolát modlitby získal mnoho

tim, že v Olomouci jest jmenován nový
ředitel tohoto spolku pobožného, v]dp.
Fr. Pospíšil, Spiritual v bohoslovněm
semináři, odkud ido úmyslů Apoštolátu
bylo mnoho nových úmyslů posláno.
Jen více různosti a praktičností jest si
přáti u volby jednotlivých úmyslů.
Mohou býti soukromé, ale i veřejnosti
se týkající a do života zasahující.

Aggregace Apoštolitu modlitby
v měsíci listopadu 1911 farnost Stítná
v arcidiecesi olom. Místním ředitelem
ustanoven Alois Filip, tamější farář.

Učená. Jeptiška. V Rotholzu blíže
Inomostí v Tyrolsku působí jako učitelka
v klášteře Voršulinek sestra Annunciata
(Marie) Tollingrová, dcera tamějšího
řiditele hospodářskeho ústavu. Studovala
na universitě v Inomostí a věnovala se
obtížnému vyzkoumání diaphomidů, což
jsou maličtí raci sladkých vod, z nichž
největší dosahuje tří mm. Prostudovala
k tomu cíli celou světovou příslušnou
literaturu asi ve 450 dílech odborných,
vše srovnala, a pak vše popsala dle
svých vlastních pozorování a studií
v tyrolských jezerech & rybnících. Spis
její vyšel nákladem hnihkupce v .leně
v Německu, má 300 stran a je bohatě
illustrován.

Lurdy roku 1910. Během celého
roku 1910 přibylo do Lurd 191.450
poutníků, vlaků poutních bylo 305. Ke
stolu Páně přistoupilo v basilíce 626.000
věřících, mší svatých bylo tu slouženo
65.300. Poměrně nejvíce poutníků bylo
z malé Belgie; odtud dojelo 31 vlaků
s 10.313 poutníky.

Hyenismus v Americe. Až kam
sahá zloba lidská! Je děsně čísti, kterak
v severní Americe lupiči vydrancovali
hrobku v městě Eri rodiny Williama
Scotty a odnesli z ní mrtvolu jisté
paní. Žádali pak za vrácení mrtvoly
vysoké výkupné. Pokoušeli se dostati
se i do jiných rakví v téže hrobce, což
se jim však nepodařilo, byly dobře
uzavřeny.
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Horlitelé a horlitelky pobožnosti k bož. Srdci Páně.
(Hlavní úmysl.)

Spolek, který čítá ne tisíce, ale miliony členů, nemohou spravovati pouze
ředitelé, nýbrž potřebují nutně pomocníků a pomocnic k dílu tak bohumilěmu,
jako jest pobožnost k nejsv. Srdci Páně a Apoštolát modlitby. Pomocníci pak a
pomocnice v tomto spolku nazývají se lépe horlitelé a horlitelky. Jména toho
nabyli dle svého povolání, že mají totiž horliti pro čest a lásku k nejsv. Srdci
.Ježíšovu mezi lidmi vůbec a mezi svými zvláště. “Však odkud či od koho mají
se naučiti této horlivosti? Od koho jiného nežli od sv. Jana, miláčka Páně, který
při poslední večeři na Srdci Ježíšovu spočíval, jeho tlukotu naslouchal, na jeho
lásce se rozehřál. Proto tento apoštol lásky ve svém evangeliu a ve svých listech
jen lásku Boží obdivuje a k lásce k Bohu všecky povzbuzuje. Kdož tak dovedl
krásné psáti o lásce Boží jako miláček Páně, sv. Jan? Celé jeho evangelium dýše
láskou a oddaností k božskému Mistru. Tak uvádí v 15. kap. svého evangelia
řeč Pána Ježíše: »V tomt oslaven jest Otec můj, abyste velmi mnoho užitku při
nesli a byli mými učedníky. Jakož mne miloval Otec, i já miloval jsem vás. Zůstaňtež
v milování mém. Budete-Ii zachovávati přikázání má, zůstanete v mém milování,
jakož i já jsem přikázání Otce svého zachoval a zůstávám v jeho milování. Totoť
jest přikázání mé, abyste se vespolek milovali, jakož i já jsem miloval vás. Většíhot
milování nemá žádný nad to, kdo by životsvůj položil za přátele své! Pamatujte
na mou řeč, kterouž jsem já mluvil vám!<<Mohou míti horlitelé a horlitelky pro
úctu nejsv. Srdce Ježíšova lepšího učitele nad sv. Jana?

Horlitelé & horlitelky jsou takřka duší tohoto nábožného Spolku, jsou
sloupyjeho trvání a síly. Bez nich bý tak rozšířený spolek nemohl zachovati
svou jednotu a sílu vnitřní. A kolik členů čítá bratrstvo nejsv. Srdce Ježíšova?
Podle zprávy hlavního ředitele Apoštolátu čítá toto bratrstvo všech členů 25 milionů
na celém světě a tři miliony ve Franciii samo! Má-li tedy prOSpívati, musi ředitelé
místní nejen zachovati toto bratrstvo, ale hledět jemu nových a nových získati
členů, až by celé farnosti staly se členy a ctiteli nejsv. Srdce Páně. Hlavnímu
řediteli místnímu by musely pomáhati horlitele a horlitelky v jednotlivých obcích;
horlitele ovšem mezi muži, horlitelky mezi ženami. I zde by třeba bylo rozdělení
práce a sice: mezi ditkami by se snad také nalezlo to neb ono, ktere by vedlo
svoji skupinu hochů a skupinu dívek; mezi odrostlou mládeží zase hodní mladíci
a hodně panny, kteří by opět vedli své oddělené skupiny; mezi muži opět horlitele
mužští a mezi ženami horlitelky, zbožné ženy. Ti by konali pobožnosti duchovním
ustanovené, podávali by zprávy o svých skupinách, vedli by správně seznamy
členů, po případě by vybírali příspěvky nebo dárky na zbožné účely, rozdávali
by měsíčně úmysly, & pamatovali by na oslavu prvniho pátku 21první neděli
každého měsíce, a sice pobožnosti a hodným přijetím sv. svátostí, aby čím dál
více přibývalo těch, kteří by ke svatým hodům častěji a nebo denně přistupovali.

Ještě snadněji by mohli horlitelé konat úřad svůj v seminářích nebo
jiných ústavech pro mladíky. Jak by to bylo krásné, kdyby se našli horlitele
imezi studenty na středních školách, jistě by pobožnost tato a horlivost pro
úctu nejsv. Srdce Páně prospěla studujícím více než mnohé jiné věci nenáležité
na př. čtení špatných knih. Doufáme pevně, že co těžko zařídit lze v ústavech
pro mládež mužskou, že v ženských klášteřích a ústavech pro výchovu dívek
snadněji se dá zařídit. Jen třeba dobré a pevné vůle, která přemáhá i sebe větší
překážky. I mezi dělnictvem, ovšem křesťanským, našel by se snad ten neb onen
dělník, ta neb ona dělnice, kteří by slovem i příkladem povzbuzovali spoludělníky,
aby přistoupili za členy Apoštolátu modlitby nebo do bratrstva nejsv. Srdce Páně;
tak by dobrým úmyslem posvěcovali práci svou a snášeli by trpělivě všeliké
obtíže povolání svého. Při tom by se snad mnohý odvrátil od zlého, od čtení
protináboženských novin a knih, vyhnul by se zlým soudruhům a jiným zlým
příležitostem, svádějícím hu hře a opilství.



Duchovní by časem a v určitou dobu svolal horlitele a horlitelky, vyptai
by se na poměry jednotlivy'ch skupin na horlivost členů, a maje přehled přes
všechny, mohl by časem promluvou poučit a povzbudit nejen horlitele a horlitelky,
ale všechny členy. Dali by se snad i k tomu přemluvit, aby šířili mezi svými
dobry' katolicky tisk, kterého je za naší doby tolik potřebí a který by též konal
poselství své jak náleží. Co špatný tisk pokazí, to má zase dobry katolicky tisk
nejen napravit, ale též před špatnostmi chránit. O jak mnoho dobrého a spasitel
ného by se dalo učinit a docílit, kdyby Apoštolát modlitby a bratrstvo nejsv.
Srdce Ježíšova bylo všude zavedeno a takto organisována horlivy'm působením
horlitelů a horlitelek! O brzo by společnost lidská byla obrozena v Kristu a skrze
Krista, jak to sv. Otec Pins X. z celé duše sobě přeje.&%

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši 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 vši zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě cely' dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skutky i Slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
horlitele a horlitelky úcty apobožnosti k Srdci Tvému a navšechny
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 &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
100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille & Methode, orodujte za nás!

žššě
Heslo apoštolské: Horliti pro uctu nejsv. Srdce Páně.

% ><
Úmysl v únoru: Bázeň a ošklivost před hříchem.

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Ave Maria!

V modrém nebi hvězdy hoří, Letí vzhůru k hvězdné říši
tichým krajem zvony zní, " tam, kde Bůh dlí, nebes Pán,
„Anděl Páně“ ohlašují, Maria, kde Matka Boží
duše při tom tiše sni. se Synem svým mají stan.

Vážně znějí hlasy zvonů, Andělé kde prozpěvují
tiché „Zdrávas“ šeptá ret, krásné písně Ježíši,
ku spánku se všecko chystá., k Němu volám v modlitbě své
jen má mysl letí zpět. at! srdce mé utiší! — —

Prosby moje vyslyšeny,
v nebi jasná hvězda plá,
rety tiše šepotají:
Ave, Ave Maria!

A. M. Kacllc'dkond.

ich-AA

Prosba_ k Bohu!

Pane Bože. před tvou tVářÍ Přijmi mne tu s laskavostí
poklekám tu ku oltáři, a vypomoz s ochotností,
žes nám Syna svého dal, duše má Tě velebí,
který svět tak miloval. Bože mocný na nebi!

Prosím Tebe, Bože svatý, Nedej klesnout v světa víru,
by's milosti rok dal zlatý, ved“ mne cestou k nebes míru,
mému srdci zemdlenému, se mnou bud' & žehnej zas
ať se tu ulehčí mu. Bože, duši moji spasl

A. M. Kadlc'dkovd

WWW
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Panna Maria V modlitbách církve.

Hromnice jsou prvním svátkem
mariánským po novém roce a
zároveň také svátkem Páně, neboť upo
mínají nás na obětování nověnarozeného
Spasitele v chrámě jerusalemském' a
očišťování jeho přesvaté matky Marie.
A během celého roku — kolik je tu
svátků a slavností ke cti a oslavě blaho
slavené Panny Marie? Kolik pobožnosti
koná lid věřící na počest své nebeské
matičky. Žádný svatý není tak uctíván
jako Maria Panna ani od církve ani od
lidu věřícího, a to vším právem. Neboť
Maria Panna předčí všecky ostatni svaté
jak svou vznešenosti, tak svou svatosti,
a proto církev sv. vzdává jí poctu daleko
větší nežli svatým a světícím Božím.
Maria Panna, ač prostá, chudičká, od
světa nepoznaná panna nazaretská, pře—
výšila a převyšuje všecky svým vyvole
ním, svým životem &cnostmi i odměnou,
kterou obdařil ji sám Bůh. O ní dobře
platí slovo žalmu 44.: »všecka sláva té
dcery, královská uvnitř — v lemováních
zlatých..... stála královnatobě po
pravicí v oděvu pozlaceném, ozdobená
rozličností.<< Podle slov těchto zdobí
církev sv. rozličnými poctami Rodíčku
Boží jak při své bohoslužbě, tak při
modlitbách církevních, tak rozličných
svátcích a slavnostech — to jest ten
»pozlacený oděv, ozdobený rozličností,<<.
kterým církev sv. odívá svou královnu.
A všecka tato pocta a všecky tyto 'mod
litby církve odnášejí se k Matce Boží

.s ohledem na její osobu anebo s ohledem
na její poměr k církvi Páně. Rozjímejme
tedy o tomto předmětu poněkud, abychom
poznali ty překrásné poklady myšlenek,
které modlitby církevní ke cti Rodičky
Boží v sobě chovají.

-důstojnosti

Velikost Marie Panny a její nevy
rovnatelná vznešenost zakládají se na
pravdě, že jest Matkou Boží. Z této jeji

plynou nutně všecky její
ostatní přednosti a ctností: její vyvolení
od věčnosti její ustavičně panenství, její
úplná bezhříšnost a neposkvrněné početí,
jeji plnost milosti a obzvláštní podivu
hodné uchováni sv. těla jejího před se
tlením a její nanebevzetí. Toto všecko
jest obsaženo ve slovech »Matka Božia
— buď jako příčina — bud'jako nutný
důsledek. Proto také církev sv. Marií
Pannu jako »Matku Boží<<vždy a všude
vyvyšuje, tuto její důstojnost vždy do
popředí staví, ukazujíc v modlitbách svých
na hloubku tohoto tajemství, které žádný
rozum lidský vyzkoumati nedovede, které
však přee neochvěčjnou vírou jakožto
základ a uhelný kámen celého křesťansní
držeti dlužno. Brzy používá církev svatá
krásných a důvtipných obrazů, aby tuto
vznešenou důstojnost Maríínu objasnila,
brzy zcela zřejmé a bez obalu projevuje
pravdu: _»Maria Panna jest matkou a to
Matkou Boží. <<Východ ízápad křesťanský
závodí ve chvále Marie Panny jakožto
Matky Boží. 'Iak při bohoslužbě antio
chenské se praví: »Maria Panna jest.
žíznící země, z níž jako požehnaný prut
vypučel Stvořitel světa.<< V liturgii (bo
hoslužbě) sv. Jakuba jerusalemského
čteme o ni slova: »posvěcený chrám,
duchovní ráj, sláva panen, z níž Bůh
pojíti a dítětem se stáli ráčil.<<Habešská
liturgie má o ni slova: »zlatá kadidelnice,
která hodna byla nosítí Božstvím roz
pálené uhlí (t. j. Ježíše Krista).“ Církev
římská zpívá při slavné mši: »ano, jen
panna—matka mohla Boha synem míti a
Bůh, chtěje se člověkem státi, nemohl



a v modlíPanna Mari tbách církve.



jinak nežli skrze panenskou matku na
svět přijíti & Na svátek obřezání Páně
pěje církev při svých hodinkách tak
krásně k poctě matky malého Ježíška.
slova: »O podivuhodné záměno! Tvůrce
pokolení lidského béře na sebe tělo a
ráči se naroditi z panny; vstupuje jako
člověk nadpřirozené počatý a sdílí s námi
božství sveťa Zdaž ve slovech těchto
není obsažena víra »a Slovo tělem učiněné,
které přebývalo mezi námie? A potvrzení
článku víry »narodil se 2 Marie Panny?
Pravé božství a pravé člověčenství, na
rození z Panny, která v pravdě Matkou
Boží jest a účel vtělení se, jak to vše
krásně vyjádřeno jest ve slovech »a sdílí
nám své božstvía Vzpomínáme zde na
slova sv. Augustina: Aby člověk stal se
Bohem, (t. j k Bohu přijíti mohl) stal
se Bůh člověkem. Překrásný jest zpěv
z druhých nešpor svátku očekáváni bl.
Panny Marie, kde dcery jerusalemské,
vlastně duše lidské ptají se Panny Marie:
»O panno pannen, jak se to stane, když
neměla's sobě podobné a nebudeš míti,
txj. žádné jiné anděl nepřinesl a nepři
nese takové poselství jako tobě ?a A Maria
Panna odpovídá: »DceryJerusalemské,
proč na mne udiveně hledíte? Božské
jest to tajemství, které zříte.a Kde jest
jemnější básnický cit, nežli zde? A po
zorujeme—li odpovědi po jednotlivých
čteních v modlitbách hodinek jitřních,
tu shledáme, kterak krásně vyjadřuje
církev tu vysokou důstojnost Marie Panny
jako Matky _Boží. Pak třetí na svátek
zvěstování bl. Panny Marie staví nám
na oči úpěnlivou prosbu lidstva ——vy
koupení potřebného -—k Panně Nazaret—
ské. Zní pak: »O přijmi, Panno María,
návrh, který Tobě zkrze anděla- činí Pán,
a který zní: »počneš a porodíš syna,
jenž Spolu Bůh a člověk jest. Pak budeš
požehnanou mezi ženami.<< Porodíš sice
syna, ale panenství Tvé neztratí tím nic;
těhotnou budeš, ale povždy neporušenou
matkou zůstaneš.<<A v malých hodinkách
o nejsv. Panně Marii se pravi : »O svaté
a neposkvrněné panenství, nevím, jakými
chválami bych tě hodně velebiti měl;
nebot Ty's v lůně svém nosila toho,
kterého nebesa obsáhnouti nemohou.“
A v záslibné mši sv. 0 sv. Panně se
kněz modlí: »Blahoslavená jsi, o Panno
María, která jsi Pána, Stvořitele světa

nosila; porodila jsi toho, který Tě stvořil
& na věky zůstáváš Pannou.: A kolikráte
v hodinkách církevních volá církev k P.
Marii: »Celá krásná jsi, o María, po—
skvrny prvotní není na Toběía Anebo:
»Roucho Tvoje jest jako sníh a tvář
tvoje jako slunce.<< A proto si přeje
církev prosíc: táhni nás, o Panno ne
poskvrněná, za sebou, poběhneme za vůni
mastí Tvých k Tobě-.a

A bezhříšnost její tak krásně vy
jadřuje zpěv: »Zdráva buď Panno, která
jsi pomocí Ducha svatého zvítězila v či
stotě nad tak velkým hříchem prvního
otcea (slova svatého Norberta). A ve
»chválácha na svátek Hodu Božího vá
nočního pěje církev: »Rodička porodila
krále, jehož jméno věčné jest, a má za
to radosti matky se ctí panny, neboť
neměla & nebude míti podobnou sobě.“
A v hodinkách jitřních se zpívá: »Bla
hoslavený život Panny Marie, který nosil
Syna věčného Otec, a blahoslavené prsy,
které kojilý Krista Pána.<<

A zase: »Blahoslavena jsi matko
Boží, Maria, jejíž život neporušeným
zůstává; dnes porodilals Spasitele světa.“
»Blahoslavena jsi ——že jsi uvěřila, nebot
stalo se vše, jak to bylo od Pána po
vědín0.<<

A kterak se Matkou Boží stala,
praví nám zpěv nocí vánoční: »Sestoupil
s nebes Bůh. od Otce zplozený, vešel
do lůna Panny, aby se ukázal nám
viditelným, přioděn jsa tělem lidským
a vyšel branou zrozenou Bůh a člověk,
světlo a život, zakladatel světa.“ Anebo:
»Dnes nam ráčil se naroditi z Panny
Král nebeský, aby ztraceného člověka
ku království nebeskému zpět povolal.a

A co máme teprve říci o překrás
ných výrazech, kterých užívá církev
o Matce Boží ve čteních při hodinkách
jitřních. A o svátku Neposkvrněného
Početí volá církev k bl. P. Marii se
sv. Germanem, biskupem takto: »Zdrávas
buď nádobo z čistého zlata zrobená,
a nejlíbeznější sladkosti duší našich, to
jest Krista, jenž manna naše jest, v sobě
chovající. <<»Zdrávas buď paláci nejvyššího
krále přesvaté vystavený, 'neposkvrněný,
přesvatý, téhož Boha krále vznešeností
ozdobenýh: A se svatým Epifaniem volá
k Matce Boží. »O přesvatá Panno, která
jsi kůry andělské údivem naplnila! Ejhle



jak podivuhodný to zázrak na nebi, žena ;
oděná sluncem, nesoucí světlo na loktech '
svých; podivuhodný zázrak na nebi, lože
Panny, mající Syna Božího; podivuhodný
zázrak na nebi, Pán andělů stal se dítkem
Panny. Andělé žalovali na Evu, nyní
však Marii slávou zahrnují, která Evu
sama pozvedla a Adama z ráje vyhna
ného do nebe poslala. Ona je zajisté
nebes i země prostřednice, která spojení
to přirozeně provedlaa »Zdráva*s bud'
přečista a neposkvrněná Matko, která
jsi porodila Krista — jenž jest před
tebou.<< Takovými a podobnými city úcty
obdivu a lásky k Matce Boží překypují
všecky ol'ficielní modlitky církve svaté.

.\ což teprve v Písmě svatém, jehož
církev užívá při svých modlitbách tak ,
zhusta, tam se Bohu zalíbilo skrze !
Ducha sv. vnuknouti tak vznešené my- ,
šlenký o Panně Marii, že — jak svatá
Terezie praví --—jeho jediné slovo často i
1000 tajemství v sobě zavírá. Jak vzne—
šená stojí před námi Panna Maria, když
církev ji velebí žalmy i těmi krásnými
písněmi, které sám Syn její, Spasitel
náš, tak často ve chrámě jerusalemském
zpívával. Jak krásně hodí se na Marii
Pannu, Matku Boží, výroky knihy mou
drosti, kterých církev tak často o ní
užívá ve své bohoslužbě! A což teprve
ty krásné písně lidové, které církev při—
jala a jichž užívá při svých pobožnostech,
kterak těmi jest oslavena Matka Boží!
(_Íložta naše krásná »Tisickrát pozdra— :
vujeme tebea, zdaž nerozehřeje k lásce ;
a úctě Marie Panny srdce sebe stude- '
nější? A ta litanie loretánská! Jaké to
krasne obrazy, jaká to přirovnání! Ve 

všech vidna snaha vyznačili vznešenost
Marie Panny, jako přečisté panenské
Matky Boží vším možným způsobem co
nejvíce a nejzřetelněji. .—\ty modlitby,
které církev s lidem koná. »Zdrávas
KrálovnOc, »Pod ochranu Tvoua atd.,
zdaž nejsou výrazem víry, že Maria Matkou
Boží je — tedy mocnou naší královnou
a přece také milující matkou — a na
tom že zakládá se naše naděje v její
pomoc a přímluvu? A ty »rorátyx ———
mše sv. v adventč — které lid náš tolik
miluje, zdaž nejsou oslavou Marie Panny
jako Matky-Boží, která nám dlouho oče
kávaného Messiáše porodila?

Ejhle, všecko toto — a jen z části
jsme uvedli, zřejmě nasvědčuje, že církev
svatá ve svých modlitbách a pobožnostech
Marii jakožto neposkvrněnou, přečistou
Matku Boží co nejvice miluje, ctí, velebí,
vědouc, že všecka úcta i láska Matce
vzdávaná na Syna Ježíše spadá, nebot
jen skrze něho stala se tím, čím jest,
Matkou Boží. A úcta & láska a'chvála
této Matce Boží od církve vzdávaná jest
'všem užitečná, nebot nakloňuje srdce
královny nebeské k potřebám církve
vezdejším, pudí ji„ aby u Syna svého,
Ježíše Krista, za nás orodovala, své
modlitby s našími spojovala, svými zá
sluhami nás podporovala a lásku. kterou
u Ježíše požívá, nám darovala. 'l'ak stojí
před námi jak vznešená královna a také
jako milostivá. milující a pomáhající
matka, které jsme povinni úctou, chválou
láskou a vděčnosti.

Kterak uctívána jest Matka Boží
v poměru k církvi Páně, ukážeme příště.

Bf)/z. Handl.
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Zelený hájíčku,
hebounký trávníčku,
přijmeš mne rád?
Sednuei do stínu,
hebkého do klínu,
budem si hrát:.

Natrháni květinek
spletu je u vínek
a půjdu dál
cestičkou do polí,
kde chrpa s koukolí,
cvrček kde hrál.

i, Matičce

A odtud v “kapličku
navštívit Matičku
s věnečkem svým:
pokleknu před oltář
a skloním svoji tvář
s pozdravením:

„Maria, Mat-íčko,
nebeská rodičko,
v_yslyš hlas můj,
modlím se u Tebe
bych jednou do nebe
přišla v stan Tvůj“!

A. J!. Kacllčdňová.

WWW
Jdětež i vy na vinici mou!
Rozjímání na neděli devítník. Napsal ]gn'tt Zhu'nčl.

Jednoho každého z nás posílá Pán
na svou vinici. Jeden každý z nás
obdržel od Pána vlohy, nadání, způso—

bilost k mnohému, čehož všeho používati
má ku cti a slávě Boží & ku spasení
své nesmrtelné duše. O každém z nás
platí slovo, jež se nám předčítá v neděli
devítník: ».ldětež i vy na vinici mou
& co bude spravedlivého dám váma
(Mat. '20, áu) Co každý zasloužil, obdrží,
kdo spravedlivě a svědomitě pracoval,
bude odměněn věčnou slávou, kdo buď
vůbec nepracoval anebo vloh Bohem
mu udělených používal ku zlému,-bude
odsouzen ku věčnému zatracení.

Za našich dnů jsou však bohužel
mnozí, jímž nijak nejde na mysl, že by
byl po smrti nějaký život. Ríkávají,
smrtí je všemu konec, po smrti
nic více není. Ano je smutná pravda.
že jsou mnozí mezi námi, kteří popírají
nesmrtelnost lidské duše a tím také
nevěří v žádnou věčnost, nevěří, že by
byla nějaká věčná odměna, nějaký věčný
trest. Alena víře v nesmrtelnost, duše
závisí naše víra, naše spása. Je mnoho

důvodů, které nám dokazují nesmrtelnost
naší duše; všech tu není možno uvádětí,
povšímněme si aspoň něčeho.I. Nesmr'telnostnašíduše.
Nevěrci říkají; duše lidská. je taková
hmota, jako tělo, úplně souvisí s tělem,
na těle závisí, s tělem žije, s tělem
hyne. Kdyby tato námitka byla pravdiva,
byla by duše lidská podrobena těmže
útrapám, námahám, nesnazim jako tělo
lidské. '

Když stárne tělo, stárla by i duše,
když onemocní tčlo, onemocněla by i
duše; ale často vidíme pravý opak,
každodenní" zkušenost nás učí, že není
tomu tak, že nestárne s tělem duše,
ale právě naopak když tělo hyne, jakoby
duch začínal teprve růsti, kvésti &ovoce

'přinášeti. Kolíkráte je stařeček vetchý
jako věchýtek, hlava jeho kloní se sla
bostí hluboko k prsům, nohy mu vy
kázaly všechnu službu, bud' vůbec nechodí ,
anebo se belhá těžce a s bolestí o jedné
i o dvou holích, třese se na celém
těle; je věru bolestný pohled na staré
lidi, když na příklad tolik se jim třesou
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ruce, že vezme sklenku do rukou a
ještě se mu nepodaří udržetí ji u úst,
by se mohl napiti. Kolikrát jsou mnozí i
domácí nuceni takové starce jako malé
děti krmítí.

Kdyby duše úplně souvisela s tělem
a byla s tělem docela Spojena, tu musil
by se duch takových starců úplně státi
dětinským, slabým, nemocným. A právě
naopak se často stává., že v takovém
zastaralem, umdleném, nemocném těle
vládne duch mohutný, velkolepý, přimo
ženíální. Vzpomeňme si jen na příklad
na osobnost. která je jednomu každému
znás známa. na nebožtíka papeže
Lva Xill.- Ležel již skoro na smrtel
ném loži a býval vyobrazován, že velmi
těžce chodil v poslední době svého
života, jsa podporován z obou stran,
by neupadl; Tělo jeho bylo tolik se
sláblé a přece duch jeho, ač čítal okolo
devadesáti let věku svého, zůstal stejně
mohutný, stejně prozíravý, jako býval
za dřívějších leti Důkazem toho jest,
že málo dní před svou smrtí napsal
nebožtík svatý Otec Lev XIII. v la
tinské řečí báseň nejen formou velmí
krásnou, ale i obsahem, je vní plno
hlubokých myšlenek, vzácných pravd,
překrásných obratů, tak že i kdo je
zdrav, a dobře umí latinsky, dlouho
musí přemýšleti a pozorně čísti, než
ji porozumí.

Ejhle! důkaz, že nesouvisí
s tělem, ale že je nad tělo povýšena,
že tělem vládne, tělu poroučí. Ještě
jeden příklad ze života,osobnosti, která
je všem nám Rakušanům milá a drahá.
Kdož by z nás neznal jména: Radecký?
jak jásalo srdce starých vojáků, kteří
se mohli pochlubiti, že sloužili pod
Radeckým. Již to, že ho někdy viděli
bylo vyznamenáním, jimž se chlubivali
po celý život svůj A když Radecký
sestaral, když by se myslilo, že již
k ničemu není, tu postavil se ještě
v čele našeho vojska a vedl ho od ví
tězství k vítězství. (lítal osmdesát tři
leta, byl tedy ve vysokém věku, kdy
dostavují se různé obtíže a přece duch
jeho byl mladistvé čilý, že ovládal a
přehlédl všechny ty tisíce vojska, že
nezapomněl na nic, na žádnou maličkost,
která by mnohdy mohla způsobíti škodu
nenahraditelnou.

duše.

: kteří

Ano ještě něco velkolepějšího a
nápadnějšího podotkneme. Kdyby byla
duše s tělem bezprostředně, nerozlučně
spojena a od těla úplně závislá, tu
nebylo by možno, by při smrtí těla
projevovala jasnost zrovna úžaslou, vě
domost zrovna podivuhodnou Spisovatel
Mohler napsal za svého života několik
vzácných vědeckých knih, které vždy
budou cenný a váženy; celý život svůj
věnoval vědě a neustále pracoval, četl,
vzdělával se. Když umíral, byli u jeho
lože shromážděni rodina a někteří přátelé;
tu najednoujakoby chtěl povstati, vzpřímíl
se poněkud v posteli a pln jakéhosi
nevysvětlitelného nadšení zvolal: »Ach,
nyní jsem to viděl, nyní jsem to zkusil,
nyní jsem to zvěděl, kdybych nyní mohl
vše popsali, to by byla kniha nevy—
rovnatelně krásná, té by se všichni
divili. Ale je všemu konec.<<

Duše lidska je tedy nezávisla na
těle, tělo zemře, pochová se. hníje v zemi
na hřbitově, ale duše žije stále životem
věčným, nikdy í'íeumírajícím.

Soud zvláštní. Mnozíz těch,
popírají život posmrtný, věčný,

činí tak často z pohnutek poněkud vy
světlitelných. Žijí totiž takový život
nemocný, špatný, konají tolik a tak často
špatného, že svědomí jejich činíjim veliké
předhůzky, bojí se věčnosti a proto by
si rádi nainluvili: smrti je všemu konec,
po smrti není již ničeho, smrtí se vše
skonči. Přemnozí by byli velice rádi,
kdyby bylo možno oklamatí věčného a
nejvýš spravedlivého soudce podobně
jak se to někdy podaří zde na světě.
Vždyťříkává naše přísloví: »Malé zloděje
věšejí, velké propouštějh Mnohý, jehož
svědomí není čisté byl by velice rád,
kdyby nebylo věčnosti, kdyby nebylo
Boha nejvýš spravedlivého, který vše
dobré odmění &zlé potrestá, proto mnohý
rád slyší a rád uvěří, když mu někdo
hledí namluviti : »Smrtí je všemu konec,
není žádné věčnosti. '

Casto se modliváme modlitbu »Vě
řím v Boha,<<v ní pak říkáme následující
slova :- »Odtud příjde soudit živých i
mrtvých“ to jest spravedlivé i hříšné.
V hodině naší smrtí řekne. ku každému
Pán: »Vydej počet z vladařství svéhoia
Luk. 16, 22) Že duše jest ihned po smrti
souzena, pomáváme z podobenství,



kteréž vykládal Ježíš o boháči a o chu
dém Lazarovi. Pravil: »U domu velkého “f
boháče sedával vždy u vrat žebrák,
který nic neměl.<< Boháč se staral jen
jakby si život zpříjemnil, jakby co nej—
lépe užil všeho. Stůl jeho prohybal se '
pod. vybranými lahůdkami. Když žebrák
Lazar prosil o trochu jídla, vždy ho
krutě odmítl, ba když pokornou prosbu
pronesl, by mu dali aspoň to, co se
stolu spadne na zem, by aspoň to dostal,
čím krmí psy, byl vždy surově odbyt,
až hladem umřel. A tu byla duše jeho
odnešena od andělů do nebe. Ale stalo
se, že brzy potom zemřel i boháč a
duše jeho byla odnesena do pekla. Ježíš
Kristus tedy sám potvrdil, že ihned po
smrti následuje soud, při němž duše
lidská bude buď odměněna, anebo
potrestána.

Kéž by každý z nás mohl se vy—
kázati při své smrti zásobou oleje, jak
ho měly ony biblické moudré panny.
Cekaly na svatbu; proto že bylo již
přítmí, rozžely si své lampičky, některé
z nich však byly tolik opatrné, že vzaly
s sebou nádobku oleje, kdyby se snad
stalo, a olej došel, by mohly přilíti.
Některé však s tou možností nepočítaly,
měly jen trošinku oleje v lampičce a
nic více. Když pak se svatba opozdila,
došel olej nemoudrým pannám a prosily
moudré: »Ponechte nám oleje z vaších
zásob, bychom mohly lampičky své
rozžati.<< Ale moudré panny jim nic
nedaly & poslaly je ke kupcům, by si
nakoupily. Odešly a mezitím však přišli
všichni účastníci svatby a ty panny,
které je uvítaly, byly vpuštěny do domu
svatebního, když pak došIy nemoudré
a tloukly, nebyly více vpuštěny. Podo
benství toto jest nám důkazem, že jen
ten, kdo má zásobu oleje, to jest jen
ten, kdo může se při smrti vykázati
dobrými skutky, bude odměněn životem
věčným, bude vpuštěn do domu svateb
ního. — Sv. apoštol Pavel píše: »Uloženo
jest lidemv jednou umřiti a potom je
soud<< (k Zid. 9, 27).

Ill. Soud všeobecný. Soud tento
bude se konatí v poslední den a jmenuje
se poslední, protož po něm nebude již
více žádného soudu, jmenuje se též obecný,
protože budou na něm souzení všichni
lidé celého světa. Kdy bude tento soud,
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; jest úplně neznámo, jisto jest, že bude
ale nejisto, kdy. Apoštolové se jednou
tázali svého mistra, kdy bude konec
světa a poslední soud & Ježíš jim od
pověděl: »O tom dní a hodině žádný
neví, ani andělé nebeští, jedině sám Otec<<
(Mat. 24, 36).

Žijme zde na světě životem doko—
nalým, ctnostným, by nás Ježíš, když
přijde soudit živých a mrtvých, mohl
osloviti slovy radostnými a pro nás mile
znějícímí: »Lačněl jsem a vy jste mne
nasytili, žíznil jsem a vy jste mne
napojili, byl jsem nahý a odělí jste
mne.c V písni »dies iraex, která se zpívá
při rekviem, přicházejí následující po
zoruhodná slova: »Kniha psaná se tu
snese, v nížto vina všecka čte se; z ní
se na svět výrok vznese.<<

Knihou touto vyrozumívá se vše
vědoucnost Boží, Bohu nic neujde, at

“vykonal člověk dobré, ať zlé, v knize
té je všecko zaznamenáno, Zde na světě
je často možno lidí oklamati, tak že po—
važují nešlechetníka za člověka cnostného
a naopak cnostného za špatného. Boh-a
však nelze oklamatí, ví všecko, zná
všecko, zná naše skutky, naše řeči, ba
inaše myšlenky. Jest proto zajisté lépe,
zde na světě se vyzpovídati knězi k úplné
mlčenlivosti zavázanému, než by jeden—
kráte hříchy naše zjeveny byly všemu
lidstvu a my za ně měli pykati věčně
v pekle. Neboť z pekla není žádného
vysvobození, kdo jednou se octl v pekle,
nikdy více nepřijde v jiné místo, ale
zůstane v pekle na věky věkův. Kéž by
s námi otřásla ta hrůzyplná myšlenka
— zlé bude potrestáno! Kéž nás vzpo—
mínka na soud posmrtný vyburcuje z lho
stejnosti, netečnosti, hříšnosti a povznese
k životu lepšímu, cnostněmu, příklad—
nému, upravenému dle přikázání božích
& církevních.

Již ve Starém zákoně napomínal'
moudrý Sirach : »Ve všech skutcích svých
pamětliv buď na věci své a na věky nc
zhřešíš<< (7, 40). Pěkný příklad máme
ze života naších svatých věrozvěstců
Cyrilla a Methoděje. Dříve nežli přišli
tito svatí bratři do naší vlasti, do země
moravské, zvěstovali evangelium v jiných
zemích slovanských, hlavně v Bulharsku.
'l'u předstoupili před krále Borisa a hlá
sali mu o Kristu, o němž však pyšný
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pohan nic nechtěl slyšeti.

jest nemožno učiniti srdce královo pří
stupným víře Kristově. Tu uslyšel svatý
Methoděj, který byl dovedným malířem,
že jest Boris velkým přítelem obrazův.
Umínil si, že využitkuje tétojeho libůstky
ku šlechetnému účelu. Namaloval obraz,
představující poslední soud, názorně tu
naznačil milostné tváře vyvolenýchPáně,
kteří zaříce radostí uposlechli slova Jeho
a šli do bran, vedoucích do slávy věčné.
Ale na druhé straně bylo viděti hrůzou
zkřivené, bolestí se svírající lidi, jdoucí
do sídla věčného trestu, do zatraceni vě
čného. Král, když mu sv. Methoděj darem
zaslal obraz, pozorně ho pozoroval a
tak byl uchvácen, že se obrátil, což'se
stalo r. 861, kdy pokřtěn bulh. král Boris.

Všechna ná- j
maha zdála se býti marna, zdálo se, že ! Pán:

' bude spravedlivého,
.slechněme tohoto hlasu, používeime času,

K jednomu každému z nás volá
»Jdětež i vy na vinici anU a co

dám vámle Upo

pracujme o Spáse sve duše pokud mů
žeme. Duše naše jest nesmrtelná a bude
odsouzena buď k věčné spáse či k věčné
zkáze; přičiňme se, by uslyšela ona
útěchyplná slova: »O pojď a vejdi do
života věčného! Svatý Jeroným maluje
se, kterak sedí v jeskyni & má před
sebou úmrlči lebku. Vyznal, že toto roz
jímání tak na něj působilo, že se mu
zdálo, jakoby neustále slyšel hlas trouby
andělské, volající: »Vstaňte mrtví, pojďte
k soudu!<< Blaze těm, kteří za živa se
bojí soudu a třesou se předním, nebot?

Církev a věda.

Milí čtenářové Šk. B. s. P. zajisté
již slyšeli a četli, kterak nepřátelé
Kristovi, sv. jeho viry a zvláště církve
jeho katolické až do omrzení ustavičně
jednu vedou že prý církev pro vědu
ničeho neučinila, že je nepřítelkyní věd,
že ji musí býti, poněvadž prý věda a
víra se nikterak nesrovnají ——jedno,
druhé — prý vylučuje. K vůli tomuto
svému ovšem falešnému tvrzení padělají
i dějiny, dopouštějí se podvodu, zavírají
oči před všestrannou činnosti církvei
v tomto oboru a nechtějí spravedlivě
uznati zásluh církve i sebe zjevnějšich.
Vede je k tomu zavilá zloba proti Bohu,
nebot toho nechtějí nad sebou míti;
nechtějí věděti nic o nesmrtelné duši,
odměně a trestu na věčnosti, a proto
napadají církev, která toto učení Boží
hlásá, všemožným způsobem, aby ji při.
pravili o vážnost a lásku lidstva a tak
mnohé od ní odvrátili. Věk náš ohání se
několika hesly — a mezi těmi je také

až přijde, budou připraveni, nebudou
se báli.

»vědaa. Všecko je věda. říkají, a co
věda nedokazuje — toho není. A aby
církev zlehčili, volají: »a pro vědu církev
neučinila praničeho, ano byla a jest vždy
proti ní a všude jí překáží. <<

Nuže, jak je tomu ve skutečnosti?
Právě naopak! Pravé vědě —- t. j.
upřímné, vážné a svědomité zkoumání a
bádání ve všech oborech lidskému
rozumu a poznání přístupných
prokazovala se církev vždycky velmi
přátelskou, podporovala vědy skutečné
seč byla a také členové jeji ——biskupové,

_ kněží a věřící laici ——zaujímají mezi
pravými vědci a učenci i vynálezci velice
čestné místo jak počtem tak i důležitostí.
V dalších řádcích toto své tvrzení
dokážeme.

Národové starého věku, zejména
Řekové a Římané, vynikali v mnohých
vědách a uměních, takže kultura jejich
stála na výši. Národové tito zanikli,
zatlačeni jsouc národy svěžejšími slovan—
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skými a germánskými, což se ovšem
nestalo mírným způsobem nýbrž bojem.:
A vědám se v boji špatně daří a proto
by bývala celá ta vzdělanost starověká
s národy zahynula. kdyby se jí nebyla
ujala církev katolická. Vše to, co známe
z dob před Kristem jak z dějin tak
z vědomostí a umění oněch tehdy žijí
cích národů, je nám zachováno
prostřednicním církv,e která jediná staré
této hidínnosti se ujala, jí zachovala a

dále pěstila.Nejp1vnější a nejdůležitější ?
spisy starověké ——jak básnické tak filo- Í
sofícké i dějepisné a výzkumné —- ku př.
Homera, Sofokla, Aristotela, Platona,
Sokrata, Hérodota, Caesara a jiných
učenců starověkých jsou nám známy jen
z opisů pilných řeholníků, kteří s velikou
pílí a námahou je opisovali a tak před
úplným zánikem zachránili. Vždyť tehdy
nebylo známo ještě tiskař-stvía jen málo
lidí -— mnichů a kněží jen ___ umělo
psáti. Na mnohé knize opisoval mnich
skoro celý svůj život. Nebýti řeholníků
a klášterů, neměli býchom ani zdání o
starořímské a řecké vědě a literatuře.
A tato starověká vzdělanost, která skrze
církev se zachovala, jest základem celé
naší nynější vzdělanosti všech skoro věd
——zaslouží si tedy církev zajisté proto
vděčností celého lidstva. Nepřátelé Boha
ovšem o vděčnosti ponětí nemají.

Církev však nespokojila se tím, že *
starou kulturu a vzdělanost zachovala,
nýbrž pokračovala dále ve vědeckých
pracích a podporovala všemožným způ
sobem vývoj jednotlivých věd.

Vědám a vzdělanosti se ovšem ne'
může dařiti bez škol. A kdo byl první, ,
jenž školy zakládal? Církev — a žádný
jiný. Církev to byla, která hned jak
nabyla svobody a prostředků zakládala
školy u všech biskupských a klášterních
chrámů, v nichž se vyučovalo bez
platně tehdejším vědomostem podle
potřeby žactva. K pěstění věd zaklá
dala vyšší školy a nejvyšší, university,
všude, kde nabyla mocí a našla po
rozumění. Ve středověku a potom bylo
založeno pomocí církve 63 university a g
z těchto 32- od papežů samých za
motn'eho přispění duchovenstva.
těmito byla založena i naše staroslavná
Karlova universita v Praze r. 1348 ne
zapomenutelným Otcem vlastí — císařem

jen '

Mezii _

a kíálem Karlem IV. ——za pomoci
papežovy, arcib. pražského — Aínošta
z Pardubic —- a celého duch0\-enst\a
českého. Vysoké toto učení bylo tehdy
jedním z nejslavnějších v celé Evropě.
tak že ze všech zemí scházeli se studenti
do Prahy. A na této universitě působilo

. mnoho kněží — \ždyť i mistr Hus b\l
'tam učitelem. Byla tedy církev proti
* vědě. když sama zakládala a podporovala

ústavy, které vědu pěstovaly?
A kdo udržoval badání líbomudrcké

: íilosoíické, které bylo a jest jedním
z nejobsáhlejších a nejdůležitějších?
Kněží to byli a příslušníci cirkve katol.,
kteří nejznamenitější dosud díla o oboru
tom vydali. Vzpomeňme jen na nepře
konaného sv. Tomáše Aquinskěho, filo
sofa, kterému se dosud žádný nevyrovnal.
A podobných má církev celou řadu i
za naších dob, nebot pěstování filosofie
považovala církev vždy za potřebné
k vůli vědě bohoslovné. A kdo pěstoval
dějepis, aby nám tak zachovány byly
dějiny národů od nejstarších dob, zvláště
ale od doby, kdy přijali křesťanství a
křesťanskou vzdělanost? Byli to zase jen
na počátku kněží _ biskupové. řeholníci
— kteří spísovali pamětné události a
tak je zachovali pro budoucnost I za
dob našich jest mezi dějepisci na slovo
vzatyníi hojny počet kněží a věřících
katolíku.

: Podívejme se na vědu poětářskou
jčili mathematiku; itu najde-me muže
jslamé z řad naších. \ Římě zemřel
! znamenitý mathematik prof Cevutti a ten
gbyl \ěřícímazbožným katolíkem. V Praze
,působil na universitě jako profesor \na
i thematiky “znamenitý Jandera, a ten byl
= knězem premonstrátem S mathematíkou

souvisí vznešená věda hvězdářská; a tu
se teprve církev slavně osvědčila jako
podporovatelka i jako pěstítelka \ědy
této. Papežové stavěli hvězdárny, a ny
nější papežská hvězdárna v Římě jest
jednou z nejlepších na světě, majíc ná
stroje ke zkoumání hvězd nejdokonalejší.
První, kdo pochOpil správně soustavu
všehomíra bvl arcibiskup Regiomontanus

(j 1470), kardinál Cusa a kanovník
Koperník dříve ještě nežli Galileo Galilei.
Slavným hvězdářem novějším jest Angelo
Secchi — kněz ('i' 1889 v Rímě) ředitel
papežské hvězdárny, který vynalezl me



teorograf, samočinný to stroj k zazname—
-nání počasí. On jediný byl r. 1867 na
výstavě v Paříži mezi 48 000 vvstavo—
vately vyznamenán zlatou medailií. Císař
Napoleon vlastnoručně připjal knězi
Secchímu řád »čestné legiea a císař
brasilský mu udělil řád »zlaté růže.“
Měl tedy nepochybné zásluhy o vědu
hvězdářskou. _

A nyní vede hvězdárnu v Rímě
P. Hagen, jesuita, se stejným zdarem a
se stejnou slávou.

Mnohobarevnost světla a lom pa
prsků světelných, což jest ve _fysice
důležité. objevili jesuité, kněží P. Geval—
lieri (j— 1774) a P. (\)uimaldi (j— lt363).

I v lékařství prosluli mnozí kněží.
Tak jesuita P. Febri stanovil oběh krve
v těle lidském a katolické university
měly mezi lékaři také lékařky již ve 14.
a 15 století. Tak universita ve Frank—
furlě n. M. měla v té době 15 lékařek.
mezi nimi byly 4- pro oční nemocí. Ejhle
tehdy církev již činila to, po čemž nyní
tak se baží, aby totiž i ženy připuštěny
byly ke studiu lékařství.

Pohlédněme na vědy jazykové; tu
má církev zásluhy neskonale. Již od
prvních dob zanášeli se kněží a řeholníci
jazyky latinským a řeckým. Pěstovali i
jazyky jiné, aby mohli hlásali sv. evan—
gelium každému národu v jeho mateřštině.

Studium řečícizích jest zajisté práce
obtížná a namáhavá ——kdo tedy ji
podporuje anebo vykonává, není snad
nepřítelem věd. Základním jazykem
všech ostatních — totiž Sanskritem -—
se obírat první v Evropě vkarmelitán
Paulinus. Vydal r. 1790 v Rímě první
učebnici Sanskritu a položil tak'základ
ke studiu tohoto jazyka, jenž jest velice
důležitý i pro nás, jazyk slovanský.
Missionáři katoličtí to jsou, kteří první
urovnávají jazyky divokých a polodivých
národů, a vzdělávají učebnice jejich a
slovníky. 'l'ak učinil slavný P. Schell i
ohledně čínského jazyka.

Mezi znalci řečí cizích vynikli i
kněží. Tak kardinál Mezzofanti mluvil
(57 jazyky. Kněz Martin Schleger mluví
(30 jazyky. A jest mnoho kněží, kteří
více jazyků cizích ovládají.

I věda zeměpisná má pracovníky
v řadách církve. Novou Kaledonii objevil
jesuita P. Eusebius Kino (j'171.1-. Mapy

a atlasy původní sestavovali kněží -—
missionáři — jak to dosvědčují doklady
v knihovnách. Až dosud jsou missionáři
v krajinách cizích nejlepšími zeměpisci.

Ve fysice, chyrurgii vyznamenali se
zbožní věřící katolíci Pasteur Albert a
mnozí jiní. Kterak tedy obstojí výtka
nepřátel, že věřící katolík nemůže býti
vědcem a učencem? Což se to vylučuje '?
Což by nemohl ku př. notář býti zároveň
dovedným pianistou, houslistou atd.?
Víra a zbožnost nepřekáží zkoun'iání a
bádání ve všech odborech, neboť právě
tím přichazí se zase k víře. k poznání
všemoudrosti Boží, účelnosti světa a nej
lepšímu pořádku, tedy k poznání Boha.

Všímněme si věd přírodních: i tu
církev čestně obstála. Známé jest jméno
Linného. Cuvireova ——lidí věřících, 1).
Kirchena, kněze. a v nové době l). Men
dcla, opata král. kláštera na Starém
Brně, slavného botanika, jenž objevil
zákon o dědičnosti ve vývoji rostlin.

I y těsnopisu pracovali věřící ka—
tolíci. Ze těsnépis důležitým jest činite—
lem v nové době, zná a ví každý. A kdo
je původcem nové soustavy těsnopisné?
Kněz náš P. František Gába, bývalý farář
v Skrbni na Moravě, 1896. Význam jeho
ocenil profesor I. Otakar Pražák slovy:
»v historii slovanského těsquisu zůstane
vždy pojislěné čestné místo P. Františku
GabOVi.v

Jiný pracovník v těsnopisu českém
byl bohoslovec Sibor Solc r. 1858.

Slavným badatelem v nerostopisu
byl věřící a zbožný katolík Barrande;
rodem Francouz, který však jako vycho
vatel provázel vyhnanou král. rodinu
francouzskou do Prahy r. 1832. Vydal
znamenité dílo o zkamenělinách českých
——'I'rilobitech — “o 22 svazcích a (31.100

stranách a přidal 1100 výkresů své pře
bohaté sbírky odkázal českému Museu
s 10.000 franky kapitálu na dokončení
díla jeho Dokázal proti Darvinismu
samostatnost druhů a rodu, což má za
následek, že ani člověk nemohl se vy
vynouti z jiného druhu zvířat., nýbrž že
jest samostatným Bohem stvořeným
tvorem, a že tedy nepochází vývojem
z_opice, jak by rádi nevěrci lidu namlu
vili, ač pro tvrzení své ani toho nej
menšího důkazu uvésti nemohou. Vede
je jen nezměrná zášť proti Bohu a víře



křest., která zdobí člověka vysokou dů
stojnosti tvora Božího, bezprostředního.
A tento slavný učenec Jáchym baron
Barrande byl věrným synem církve ka—
tolické a nikdy a nikde se s přesvědčením
katol. neskrýval Ejhle, zase důkaz jeden.
že víra nepřekáží pravé vědě, ano že ji
podporuje.

Aby se národove' rozličných jazyků,
zejména v oboru obchodnim, snadněji
dorozuměli, pomýšlelo se vynajíti řeč
vsem společnou. Ač jest. to pokus velice
nesnadný, neboť i řeči živě se nedělají,
nýbrž v národě samy vyvíjejí, přece se
pcdjal toho dila učenec jeden a vynalezl
řeč zvanou »v*olapiik<<._která našla všude
mnoho přívrženců. Take hojně se jí
užívalo a užívá posud. A mužem tím
jest katolický kněz, farář Jan Martin
Schleger, jenž byl roku 1856 na kněze
vysvěcen a tak v znalosti řeči prospěl,
že rozuměl a mluvil 60 jazyky. On zajisté
nad jiné byl povolán, pokud lze, sesta
viti mezinárodní dorozumívací řeč, kterou
nazval »volapůkema. Roku 1890 byl
tento učený kněz jmenován členem vě
decké akademie londýnské, vynález jeho
prohlášen za velice důmyslný a »volapiil<<<
vyznamenán na světové výstavě v Chi
cagu. ()všem mnozí z tábora nepřátel
se tomu posmívají, ale jen proto, že to
byl katolický kněz; kdyby vynález ten
byl učinil nějaký neznaboh, zajisté by ho
vynášeli do nebes.

I v oboru pozorovací vědý vyzna—
menal se kněz a sice mnich italský Alto
Maccioni, člen řádu Osservatorů v Sieně.
Vynalezl „nejdokonalejší dosud přístroj,
jenž ze všech strojů známých nejdříve a
nejlépe předpovídá blížící se zemětřesení
a zároveň udává přibližný jeho obsah.
Jaký to důmysl!

Každý zajisté uzná, že velikou dů—
ležitost v životě a potřebách lidstva má
telegraf. A proto radostně uvítalo lidstvo
zprávu, že vynalezen byl kapesní telegraf
bez drátu, tedy jednoduchý, kterého lze
vsude upotřebiti. Profesor, elektrOtechniky
Ageston před několika desítiletími pro
rokoval takto: Jednou přijde den, na
který všichni zapomínáme. Pak bude
člověk, který chce mluviti s přítelem,
o němž neví kde je, volati elektrickým
hlasem,'který ovšem jen onen uslyší:
kde jsi? V ucho jeho bude zníti: jsem

v hlubinách dolů, jsem na vrcholcích
pohoří, nebo na širém moři. Nebo se
neozve žádná odpověď a pak budu věděti
'— přítel jest mrtev. A co tento důmyslný
vědec tušil, to ve skutek uvedl Markoni;
vynalezl totiž bezdrátovou telegrafii. Tím
je možno, že i s parníků na sirem moři
lze posílati zprávy cestou vzdušnou, bez
drátu na jednotlivá mista pevniny. Schá
zelo jen ještě, aby každý jednotlivý
člověk mohl užívati bezdrátového spojení
jako takové parníky. Bylo potřebí jen
nějaký přijímací drát, tenounký měděný
drát do svého oděvu zašíti, aby se tak
člověk proměnil v jakousi pohyblivou
telegrafní. tyč. Takovým způsobem je
možno felegrafickě zprávy, které ve
vzduchu sem tam lítají, zachycovati.
Věda nazývá takový drát antenna.
s_lovo to znamená tykadla brouka.
Clovek se takto přeměnění v brouka s
tykadly, která nehmatne' schytávají a.
beztělně proudění poslíčkem svých citů,
přání a myšlenek činí.

Tak asi si to vědcove představovali.
Ale zavedení nebylo lehke. Bylo třeba
ty do drátu schytane vlnky elektrické
ve znaménko převésti, aby jim člověk
rozuměl. -— A to provedl slavný nyní
Cerebotani, proslulý elektrotechnik.
Sestavil totiž ciferník, na němž umístěna
jest abeceda. Elektro-magnetické vlnky
ze vzduchu, ktere se schytají antennou,
pohánějí ručičku po ciferníku a tato se
zastaví na určité pismeně. Mohou nám
tedy odkudkoliv býti celá slova telegra
fována & my “můžeme je ina procházce
zachycovati a slabikovati. Jestliže se
vynález Cerebotaniho ještě tak zdokonalí,
že místo písmenek budeme dostávati
telefOnickě hlasy, pak se bude moci každý
pomocí bezdrátové telegrafie a telefonie
s kýmkoli, kdekoli baviti —————jak to před
povídal Ageston. A nyní otázka! — kdo
je to ten Cerebotani? Je to katolický
kněz v Mnichově; nyní mluví o něm
celý svět. Zdaž tento muž není nejlepším
vyvrácením lživého tvrzení nevěr'ců, že
církev je proti pokroku, a že víra a
zbožnost s vědou se nesrovnávají?

A nyní obratme svůj zrak na krásné
vědy a umění, na básnictví, hudbu, sta
vitelství, sochařství atd.! I tu církev čestně
ba velmi čestně obstála. Jak v dobách
minulých tak i v přítomnosti slavnými
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básníky byli mnozí kněží a věřícící ka- !
tolíci. Vzpomeňme jen na nesmrtelného
básníka Danteho v Italii, Jacinta Verda—
guera ve Spanělích, naše krajany Xavera
Dvořáka, Sigm. Bouška, Vlad. Šťastného,
Vinařického, Pakostu, spisovatele Beneše
Třebízského, faráře Kosmáka a mnohé,
mnohé jiné. — Co se týče stavitelství,
malířství a sochařství, tu není třeba
církev hájiti. Velikolepá díla všech těchto
umění, která zdobí posud naše vlasti a
jiné země křestanské, velkolepé chrámy
a budovy, krásné obrazy a sochy, které
jsou vzorem pro všecky časy, povstaly
jen za účinné podpory církve, bez ní
by byly nikdy takové dokonalosti a výše
nedosáhly. —-I v hudbě se vyznamenali .
členové církve katol. Vzpomeňme jen! i
kdo vynalezil noty k hudbě a zpěvu? l
Byli to řeholníci benediktinští. Kdo za
vedl chorální zpěv? Papež Rehoř Veliky.

I varhany, věru královsky to nástroj
děkuje za původ svůj církvi: sestrojil
je první mnich Budos z Celle. Ajakymi
slavny'mi skladateli hudebními byli Pal
lestríni, 'l'argolesi; nyní jsou Perosi a
P. Hartman. františkán, kteryr svymi
skladbami uchvátil umělecky hudební
svět v Americe, Rusku, Německu, Italii,
Anglii i v Rakousku. Náš císař pán
v poslední době jen koncertu Hartmanova
_se súčastnil, vytrval až do konce a byl
mu milostivym protektorem. P. Hartman
dovede hudbou svou i ty největší lhostej
níky dovésti do onoho náboženského
zbožného rozpoložení mysli. kterého si 5
sám přeje. Jeho díla se vyznamenávají ;
zbožností a universálností, všeobecnosti. ;
Ať se nevěrci pochlubí takovymi mistry
v hudbě, jako jest Hartman a Perosi!
I náš slavny Smetana a Dvořák byli lidé

věřící a zbožní, a rádi brali náměty ze ;
zpěvů nábožnych.

A kdyby pravdou bylo, že církev
vědám nepřeje — proti nim je, ničeho
v nich nevykonala — kterak to, že učené
společností a akademie jmenují a volí
sobě za členy zhusta i kněze, biskupy
a věřící „katolíky. I v Paříži, která přece

není nakloněna církvi naší, zvolili koli
kráte do nejvyššího učeného ústavu,
akademie francouzské, biskupy a kněze
za členy svě.

Před několika lety zemřel kardinál
Mátbren — člen akademie francouzské.

: cenou 1000 _
; dílo své »O Tigeru brabantske'm ve 1:3.

P. Scheil, dominikán, zvolen jednohlasně
členem téže akademie pro své zásluhy
na poli vědeckém. Jest nejlepším znalcem
starych nápisů a objevil stará města

, v Asii. Ve století 18. byl členem akademie
Lbiskup Bossuet, o němž slavny biskup

Strossmayer napsal -—- že byl pravym
gresciem a tak učeným, že sotva má
nástupce. Kard. Pessaud byl též členem
akademie. — Jesuita Luiz (Joloma jest
členem akademie španělské.

Dominikán P. Mandonnet byl vy
znamenán 1901 od pařížské akademie

franků za veliké a učené

století.<<
Katol. university v Lovani, v Belgii

a ve Fryburku zdárně působí a náleži
mezi nejlepší vysoké školy. Inaše česká
akademie věd v Praze čítá více kněží
mezi svými členy — pracujících v roz
ličnych odborech vedeckych.

To zajisté neukazuje k tomu, co
tvrdí nepřátelé, že církev je proti vědě,
a že víra a věda se vylučují. O nikoli:
pravá věda — ne falešná — nikdy ne'
bude proti víře, neb obě plynou z jednoho
pramene, z moudrosti Boží; Bůh jest
původem obou, nebot“ co je pravda, má
v Bohu jen základ; lež ovšem nikoli.
Vědění falešné. které si také dává jméno
věda, ale již od základu chce byti pro
tivníkem víry, nepřítelem Boha a pravdy
Boží — nenalézá ovšem u církve ohlasu
ani podpory; církevjest povinna falešnou
vědu potírati, neboť hoví pyše lidske,
vzpouře proti Bohu, odvádí lidstvo od
Boha, znemožňuje je a činí nešťastným.
Proto to nepřáteletví falešné vědy proti

: cirkvi, kněžstvu, věřícím—katolíkům. proto
všecky ty vy'tky, že církev nepřítelkyní
vědy a pokroku jest. Ukázali jsme,—že
tomu tak není. Na konec ještě některé
zajímavé objevy, které učinili kněží nebo
řeholníci. Ptejme se:

1. kdo vynalezl střelny prach? Byl
to mnich, františkán Bedřich Schwarz.
-— 2. kde vynalezl metrickou soustavu,
podle níž nyní měříme? Byl to kněz
Hanry. — 3. kdo sestrojil první hodinový
stroj? Mnich Pulficius z' Verony.
!t. Kdo sestrojil hodiny kyvadlové? Papež
Sylvestr II. — 5. kde zavedl v, Evropě
arabské číslice? 'l'yžpapež Sylvestr Il.
— 6. kdo opravil kalendář podle běhu



slunečního? Papež Řehoř XIII. — 7. kdo
vynalezl kompas? Jáhen Flavius Golla
r. 1300. — 8. kdo poukázal na léčivou
moc chinia proti zimnicí? Jesuité Lípea
a Licard. — 9. kdo poukázal na léčivost
vody? Farář Išneipp. — 10. kdo objevil
zákony elektřiny? l). Lana. -— 11. kdo
přišel na myšlenky použítí telegrafu
v obecném životě? Kněz dé Chappe. 
12. kdo sestrojil dalekohled? Frantíškán
Roger z Bakon ve 13. století a zdokonalil
ho 1). Schleirener. — 13. kdo vynalezl
mikroskop? P. Magnan. »-—14. kdo za
vedl v Evropě výrobu hedvábí? Dva
katol. řeholníci v dutých holích přinesli
z Llíny bource morušové. — 15. kdo
vynalezl výrobu sklenic? Mnich Beral.
— 16. kdo vynalezl abecedu pro hlucho

němé? Francozský kněz abbé If lšppée.
— 17. kdo nakreslil mapu zeměkoule,
která byla podnětem Kolumhovi. aby
„obeplul svět a objevil nový díl světa,
Ameriku? Byl to mnich fra Mauro roku
1400. — 18. kde sestavil nauku o har
monií? Mnich Quido z Arezza popsal
důkladně stupnici tonů a psalo základ—
ních pravidlech nauky o harmonii. —
19. kdo sestrojil první hromosvod? Byl
to kněz praemonstrátský, farář v Pří
měticich na Moravě, ProkOp Diviš který
hromosvod vynalezl celá 4—leta před
Franklínem. kterému se vynález mylně
přičítá. — 20. kde vynalezl brejle v dnešní
podobě? Dominikán Alexander Spira,
který žil ve Xlll. stol. 21. kdo sestrojil
první astronomické hodiny? Byl to opat
Richard \\7allínl'ort r. 1316. ——22. kdo
vynalezl plynové světlo? Jistě jest. že
první plynové osvětlení zavedli jesuité
189-1: v městě Stanyhurstu v Anglii. —
23. kdo vynalezl bicykl? Kněz l'ianton
-— který jel po něm roku 184-5. ——2/11.
kdo první učil slepce čísti? .Jesuíté P.
Lana v XIII. století. — 25. kdo označil
přesně poledníky v Rakousku? Kněz P.
Liesdand, žijící za vlády Marie Teresie.

A k vůli celku připomínáme ještě
zajímavou zprávu, žeí původcem letadel,
s kterými se nyní tolik pokusů děje, byl
kněz. Do balonu první vstoupil řeholník
Bertholo Ciurnac r. 1720. 'l'edy 60_ let
dřívenežli Montgolfíeri vzlétl v baloně
před celým portugalským královským
dvorem. V otázce vzduchoplavby
s dobrým výsledkem pracoval r. 1772
P. Desforger. První letadlo, podobné
nynějším, sestrojil a vskutku také na
něm lítal známý aviatik pod jménem
»lětající kněz ze Schůssenriedua. Byl to
kněz řádu praemonstrátského, jež si se
strojil stolici v pohyb uváděnou nohama,.
na níž dvě hodiny ze svého kláštera na
faru zalétal. Později byl pro svůj vynález
oslaven obrazem, kterak na svém stroji
letí do nebe mezi anděly. Stroj sestával
z řemenů a husích per, která byla švy
svázána. Jméno tohoto kněze jest Kašpar
Mohr. Obraz i stroj shořely r. 1647.

A když k tomu všemu ještě
poukážeme na ty přečetné knihovny
v klášteřích, při biskupských domech
a na farách, v nichž nashromážděno bylo
na miliony knih, které nyní zdobí tak
mnohé knihovny universitní, tu zajisté
každý uzná, že církev pro osvětu a
vzdělanost učinila ze všech nejvíce a že
tedy nezasluhuje ani nejmenší výtky ——
nýbrž vděčného uznání. Všichni nepřátelé
církve nevykonali v ohledu tom ani tolik,
co tak mnohý klášter katolický sám.
I v tomto ohledu —- co se týče vědy a
umění — jevila a jeví se naše církev
jako pravá matka lidstva, která pro
všecky potřeby jeho, obzvláště duchovní
a vzdělávací, vždycky porozumění měla
a práce se chápala. Važme si tedy církve
své, této veliké obrodítelky lidstva — a
a hajmc čest její vždy a všude proti
všem nepřátelům a zlolajným jejich
pomluvám, neboť tak káže nám sprave—
dlnost a vděčnost, tak káže nám Bůh!

Boh. Hendl



Východ.

Protrhly se černé mraky,
prcbla noc a nastal den,
Skřivánci se probudili
vyletěli z hnízda ven.

Na východě v zlaté záři.
slunce krásné vychází,
v zamyšlení duše moje
okem svým jej provází.

Hledím chvíli jak se nese
po obloze výš a výš,
zdá. se mi, že spěchá ke mně
stále blíž & stále blíž.

Zdá se mi, že tak jak slunce
je i život lidí všech,
že tu žijem v světě krátce
majíce vždy velký spěch.

Nevíme dne, ni hodiny.
kdy že zajde život náš.
proto každý v hodné chvíli
připraviti se naň máš!

A. M. Kadlc'a'ková.&%
Mešní pobožnost mariánská s rozjímáním o životě

Panny Marie.
Sepsal Dr. Karel Eichler.

K epištole &graduale.
Epištolou při mších mari—

ánských nejčastěji bývá čtení
z knihy Sirachovy (24, I4áiiásl.):
»Od počátku a před věky stvo
řená jsem a až do budoucího
věku býti nepřestanu & v příbytku
svatém před ním posluhovala
jsem. A tak v Sionu ULVFZGl'lLtjsem a
v městě posvěceněm též odpočivala jsem
a v Jerusalemě jest moc má. A v lidu *
uctěném vkořenila jsem se a v částce
Boha, meho (ježto jest) dědictví jeho a .
v shromáždění Svatých (jest) zdržování
me. Vyvýšená (vznešená) jsem jako cedr
(rostoucí) na Libunu & jako cypřiš na
hoře Sion. .luko palma v Kádee vyvy
šcná jsem a jako štěp růže v .Ierichu;
jako oliva spanilá na polích a jako javor
vyvýšena jsem podle vody na ulicích
Jako skořice &balsam vonný vydala jsem
vůni„ jako myrrha výborná vydala jsem
líbeznost vůněa atd.

Slova, jež velebí počátek, moc a
krásu moudrosti, vykládají o počátku,
moci a kráse P. Marie a to hned v po—
divném mladictví jejím. »Mnohe dcerý,<<

di Písmo sv. (Přísl. 31) »shromáždily
bohatství: Tý převýšilajsi všecky.<_<Shro
mažďovalat ctnosti a obohacovalá je do
brými skutky. — Vypravuje se, že rodiče
její, než se jim narodila, zaslíbiliji službě
při chrámu jerusalemském a vidouce dítě
jim svěřené plné Ducha svatého,. spěchali
vyplnit slib. Přinesše ji v třetím roce
věku jejiho do .Ierusalema, obětovali tuto
holubičku beze skvrny, aby ve chrámě
sloužila. Se zalíbením na ni zajisté patřil
Bůh, jenž jí byl od věčnosti vyvolil za
panenskou matku jednorozoněho Syna
sveho, 'l'áin ztrávila v horlivě službě
Boží několik let, prospívajíc věkem,
moudrosti a milostí u Boha i u lidí. Vý
slouživši u Chrámu, vrátila se do Nazaretu.

K evangeliu.
Casto čte se k evangeliu o

svátcích mariánských “zpráva o
Zvěstování Panny Marie, čili o
Vtělení Pána našeho Ježíše Krista.

Sv. Lukáš nám předvádí něžný ten
obrázek, an vypravuje: »Poslán je anděl
Gabriel od Boha do města galilejského,
kteremuž jmeno Nazaret, ku panně
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z domu Davidova a jméno panny (bylo)
María. A všed k ní, anděl, řekl: Zdráva
buď milostí plná, Pán s tebou; po
žehnaná ty mezi ženami. Kterážto usly—
ševší, zarmoutila se nad řečíjeho, a my
slila, jaké by to bylo pozdravení. I řekl
jí anděl: Neboi,se, Maria, neb jsi na
lezla milost u Boha. Aj, počneš v životě
a porodíš syna a nazveš jméno jeho
Ježíš (Vykupitel). Tent bude veliký a Syn
Nejvyššího slouti bude a dá Jemu Pán
Bůh stolici Davida otce Jeho a kralovati
bude v domě Jakobově na věky a krá—
lovství Jeho nebude konec. I řekla Maria
k andělu: Kterak se to stane, poněvadž
muže nepoznávám? _.-\odpověděv anděl.
řekl jí: Duch svatý vstoupí v tě a moc
Nejvyššího zastíní tebe (t. j. zázračnou
moci Boží počneš); a protož i co se
z tebe svatého narodí, sloutí bude Syn
Boží. A aj, Alžběta, příbuzná tvá, i ona
počala syna v starosti své (Jana, před—
chůdce Páně), kteráž slove neplodná,
nebot nebude nemožné u Boha žádné
slovo. Iřekla Maria: Aj, dívka Páně,
staniž mi se podle slova tvého. I odešel
od ní anděl.“

Abychom památku tohoto svatého
tajemství, totiž vtělení Páně, horlivě sla
vilí a Pannu Marii jako Matku Páně
s láskou a vděčností velebilí. dává se
po celé církvi katolické každodenně
třikrát zvonem znamení, a my klečíce,
máme se modlit: »Anděl Páně<<.

O čiňme tak rádi! Neboť vtělením
Syna Božího položen základ našeho vv
koupení

Ku credo.

Kněz modlí se Věřím-vBoha,
v němž vy'slovně obsaženo je také
vyznání“ víry ve vtělení Syna
Božího slovy: »Avtělíl se půso—
bením Ducha svatého z Marie
Panny a člověkem učiněn jest.<<
Při kterýchžto slovech kněz
z úcty před tím tajemstvím po
klekne. _

I u Panny Marie blahoslaví se víra
ve slova posla Božího. Když totiž byl
Gabriel odešel, v těch dnech povstavší
Maria, odešla s chvátáním na hory do
města Judova (Hebronu). ] vešla do domu
Zachariášova a pozdravila Alžbětu,matku

' předchůdce Ježíšova, Jana, jenž se měl
narodíti o půl roku dříve než Spasitel.
Když uslyšela—Alžběta pozdravení Marie,
zvolala: Požehnaná ty mezi ženami a
požehnaný-plod života tveho; 'a odkud
mi to, že matka Pána mého přišla ke
mně?A blahoslavena (jsi), že's uvě
řila; neboť vykonány budou ty věci,

=kteréž jsou pověděny tobě od Pána.

, Věřme i my pevně ve slova Boží,
t_abychom se jednou octli mezi blaho—
; slavenymi. (P. d.)

Výlet k Mrtvému moři, Jordánu a do Jericha.
Vzpomínka na. 2. lidovou pout do Sv. země. — Podává pout-ník č. 407.

Od dětství bylo touhou mou, abych
spatřil místa, která vtělený Syn Boží šlé
pějemi a dechem

Palestina tak mohutným dojmem, jako snad
jiné země, vynikající bohatstvím přírodních
krás, avšak já netoužil
dojmech krásy a bohatství země, nýbrž

svým posvětil. Slyšel;
jsem sice. že na toho neb onoho nepůsobila Š

po uchvacujících g

srdce mé táhlo ono kouzlo. jež pochází
z dechu. který tam zanechal Spasitel světa.

Když tedy r. 1910 byla ohlášena
v denních listech lidová pouť do Sv. země,
sbíral jsem pečlivě kde jaký groš a spořit,
abych se'jí mohl súčastniti. A poněvadž
jsem si „přál vidět-i co nejvíce 'míst, posvě

' cených přítomností Spasitelovou, umínil jsem
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si. že navštívím též Mrtvé moře & Jordán,
ač v knížce, kterou jsme před poutí dostali,
poukázáno na obtíže, s namahavým & ne
bezpečným výletem tím spojené, již cestou
přeptával jsem se vldp. vůdce pouti naší,
jenž z vlastní zkušenosti, delším pobytem
ve Sv. zemi nabyté, poměry ve Sv. zemi
zná, doporučuje-li výlet k oněm památným
místům. Zvěděv, že výlet je sice namahavý,
pro kněze však velice poučný, bych nabyl
pravých pojmův o Mrtvém moři, odhodlal *,

A ačkoli později, poněvadž

výpravou, Bůh ví, z jaké příčiny, ujištoval
že cestu k Mrtvému moři nelze jinak pro
vésti než on doporučoval, najednou dne
22. srpna přisvědčoval, že skutečně nej—
vhodněji je vyraziti k Mrtvému moři hned
po půlnoci. A tak v úterý dne 23. srpna
hned po 1. hod. v noci vyjelo deset pout
níků s jedním průvodcem, zjednaným p.
Williamsem, na 4 vozech, tažených troj
kami, abychom časně ráno navštívili Mrtvé
moře, Jordán & dorazili do Jericha dříve,

jsem se, že výlet ten rozhodně podniknu. ; než palčivé slunce začne nemilosrdně pražitL
iperní koníci arabští, jejichž

velmi mnoho poutníků výletu
toho súčastniti se chtělo, bylo
varováno před obtížnou cestou,
přece mne již nic nezviklalo
v předsevzetí. Nicméně první,
četnější výpravy k Mrtvému
moři, podniknuté 18. srpna,
jsem se nesúčastnil, jelikož
byla podniknuta jinak, než
jak radil vůdce pouti, totiž

U „Mrtvého moře".

rychlosti a vytrvalosti všichni
jsme se obdivovali, jen se s námi
mihli kolem zdí jerusalemských
a hory Olivetské; za jasného
svitu měsíce viděli jsme v di-
vokém letu Bethanii, dřímající
tichým spánkem, a jako blesk
sjeli jsme ke khanu (hospodě)
ustudnice apoštolů. kde
Kristus Pán často odpočíval

podle přání dragomana Wil
liamse: vyjelot se ráno po 4. hodině,
dojelo se do Jericha o půl 9. hodině a
ještě před polednem jelo se k Eliseovu
prameni; odpoledne o 3. hod. teprve jelo
se k Jordánu a k Mrtvému moři za hroz
ného vedrn, na něž si'účastníci tolik na
říkali. Noc první výletníci strávili v Jerichu,
většinou ovšem špatně, a vrátili se do
Jerusalema dne 19. srpna k 10. hodině
dopoledne, zcela zmořeni,'stěžujíce si, že
několik kusů cesty, jelo-li se do kopců,
musili jíti pěšky ve vedru a prachu.

Použivše i této zkušenosti prvních
poutníků, smluvili jsme se někteří, že pod
nikneme výlet k Mrtvému moři v noci za
jasného svitu měsíce, časného rána; večera
použijeme k prohlídce památných míst, ve
dne'si odpočineme a v noci se zase na
vrátíme, abychom nebyli trápení namahavou
cestou v „jámě horkem dusící, ve které
těžký vzduch tíží plíce, v níž plno ostrých
výparů,“ v jámě 392 m. pod hladinou
mořskou. I vykonávali jsme cestu tu tak
lehce, že necítili jsme žádné únavy, místo
*půl 2 dne jen jeden den z Jerusalema
jsme byli vzdáleni a po svém návratu byli
jsme tak svěží, že 5 z nás mohlo ihned
sloužiti mši svatou. Program naší cesty
k Mrtvému moři byl vůbec šťastně proveden.
Proto podáváme o svém výletě zprávu.

Drag-oman Williams, který před první
Škola B. s. P. 1911

s apoštoly na svých cestách
v těchto liduprázdných krajích. Khan na vý
chodě je prostě stavení. jež má pouze neomí
tané zdi z kamene beze střechy s ohrazeným
dvorem pro koně, velbloudy, mezky a osly,
kteří tu dostanou pouze píti &něco bídného
žrádla, z něhož by náš dobytek pošel,
člověk pak může se občerstviti jen černou
kávou a snad ovocem, hrozny, fíky a
granátovými jablky. Zastavivše se u khanu
jen maličkou chvíli, zase hned jsme letěli
s větrem o závod cestou, plnou výmolů,
trčících kamenů, vedle strmých skal, po
úbočích hlubokých propastí. V člověku se
tajil dech hrůzou, brzy-li vyletí z vozu do
propasti bezedné, ale nikdo z nás nedovedl
říci vezoucímu nás Arabovi, by nešlehal
tak nemilosrdně koně, kteří beztoho ne
dovedou choditi pomalu. Cesta, kterou jsme
jeli, byla nejsmutnější, jakou jsem kdy
konal; uprostřed holých skal s děsnými
obrysy stínů, padajících od nich, vedle
strašných propastí, zejících vedle cesty,
vedle jeskyni, v nichž skrývali se kdysi
loupeživí Beduíni, za štěkotu hladových
šakalův a lišek, za skřeku divokých ptákův
uháníme touto pustou krajinou, a jen tu a
tam setkáváme se s karavanami lidí, vel
bloudůvi oslů, vezoucích zboží do J erusalema.

Od J erusalema, jenž leží asi půl osma sta
metrů nad hladinou Středozemního moře,
sklon k Mrtvému moři, jež leží téměř
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400 metrů pod hladinou Středoz. moře, je
velmi náhlý. Skalnatá, divoká, téměř lidu
prázdná krajina snižuje se tu v nesčetných
nepravidelných vlnách, připomínajíc oceán,
jenž za hrozné bouře najednou ztuhl. Spád
ten tvoří v hlavních obrysech 3 velikánské
stupně nebo příkré strže, oddělené od sebe
více méně rovnými náhorními rovinami
nebo tcrrassamiý U studnice apoštolů končí
první str-ž i začíná rovina, jež asi v polovici
cesty k Jerichu, náhle se sklání druhým
srázným stupněm, za nímž vede cesta
opět krajinou pustou v kotlinovitě prohnuté
náhorní rovině mezi divokými skalami,
příšerně zejícími propastmi a úvaly, vy
mletými jarními dešti. lověk beze zbraní,
odloučen od světa, s úzkostí upírá zrak na
štíhlého syna pouště, jenž „po zuby“ ozbro
jen, majestátně jede vedle na krásném
koni arabském a se zatajeným dechem čeká,
nevystoupí—li v cestu nějaký lotr, mimoděk
vzpomínaje si na čarokrásné podobenství
Páněo Milosrdném Samaritánovi,
jež Spasitel v těchto místech asi vypravoval,
vybrav si za podklad skutečnou prý událost
z pustého kraje tohoto. V rámec, který
člověk kolem sebe vidí, výtečně se hodí
obraz. jejž namaloval božský Mistr. chtěje
nás učiti lásce k bližnímu, byť to byl i
náš nepřítel.

„Člověk jeden sestupoval,“ praví Spa
sitel u sv. Lukáše (hl. 10, 80—87),
„z Jerusalema do Jericha a upadl mezi
lotry, kteříž i oloupivše ho i zranivše, odešli,
na polo živého nechavše.“ Jak asi ubožák
toužil v této liduprázdné krajině, aby
spatřil soucitné oko lidské! Však, hle, na—
děje vzplála v oku jeho. on spatřil. že
„šel jeden kněz (živovský) touž cestou.“
Než „jaké trpké zklamání: kněz „uzřev
jej. pominul. Též levita, když byl u toho
místa i uzřev ho, pominul.“ Když tedy
ti, kdo měli dávati příklad lásky k bližnímu,
jeho v takovém neštěstí postaveného, ani
si nevšímali, což mohl ubožák doufati od
Samaritána, ježto tito byli úhlavními ne—
přáteli židů. Leč nastojte, mimo-očekávání
jeho Samaritán „uzřev jej, milosrdenstvím
hnut jest, & přistoupiv, ovázal rány jeho,
naliv oleje a vína, i vloživ jej na hovado
své, vedl ho do hospody a měl o něj
péči. A druhého dne“, vyňav dva peníze,
dal hospodáři a řekl: „Měj o něj péči,
a cožkoliv nad to vynaložíš, já, když se
vrátím, zaplatím tobě.“

/

A zatím, co o tomto podobenství Páně
přemýšlíme, a představujeme si v duchu
ubožáka, an leží u cesty, po níž právě
jedeme, a sami se vmýšlíme v jeho stav.
jak by nám tak bylo, kdybychom tu byli
přepadeni a na polo mrtvi tu leželi,. že
bychom si přáli, by nám kdokoli pomohl,
byť to byl i náš největší nepřítel ——do
jíždíme ke „k h a n u H ad r u r,“ hospodě
červenéneboumilosrdného Sama—
ritána, rozsáhlému stavení s nádvořím,
kdež se zastavují k odpúčinku cestující
z Jerusalema do Jericha a nazpět. Khan
leží v pověstném „údolí vraždy“ na úpatí
návrší, na němž pozorovati kolosální trosky
bývalé římské pevnosti, jež byla ochranou
cesty před loupežnými Beduiny. Také my
se tu zastavili, ale jen někteří z nás přijali
koflíček černé kávy, za který hostinský
žádal „nemilosrdně' a nestydatě vysokou
cenu. Je snad v něm trochu krve z oněch
loupežníků, kteří obírali cestující. Odtud,
téměř ze střední kotliny, vystupuje krko
lomná cesta, ale koníci, občerstvivše se
skromnou píci, uhánějí vypálenou pouští,
až by z nás dušičku vytřásli. Tu však nás
vybízí průvodce, bychom sestoupili s vozův
& odvádí nás na skalní výběžek, z něhož
přes hrozně hlubokou zející propast a di
vokou rokli, vymletou z Písma sv. známým
potokem Karithem, tehdy však vyschlým,
je viděti (byloť 5 hodin ráno. svítalo)' na
protější strmé stráni jako Vlaštovčí hnízdo
přilepený řecký kl á š te r s v. J i ří. kdež
prý provinili řečtí kněží v hrozné odlouče
nosti od světa pykají za svá „provinění.
Člověku jest úzko již při pohledu na toto
místo, nad nějž odloučenějšího od světa
těžko si lze představiti: krkolomné chod—
níčky pouze vedou ke klášteru z údolí
Jordánu. Těžké pokání... S téhož výběžku
skalního ukazuje průvodce příšernou poušť
Quarantanii s vyčnívající horou pokušení,
o nichž bude promluveno jeětě níže.

Bylo nám dále jíti kousek cesty pěšky.
Ač jsme se nacházeli již v úrovni s hladinou
Středozemního moře, přece nám bylo se
stoupiti ještě s třetího stupně, příkré stráně,
do duši skličující & horkem dusící jámy,
uzavřené od západu stupňovitě sestupujícími
horami judskými, na východě ještě příkřeji
vystupujícími vrchy moabských hor. Kousek
krkolomné cesty konáme pěšky, ale činíme
to rádi, představujíce si, jak bychom se
roztřásli v uhánějícím voze. Mysli dodává



nám též VZpomínka. že celou cestu 7. Je
rusalema do Jericha 19 set let před námi
konal náš Spasitel se svými ' apoštoly, ne
jednou. & pěšky. ne„ljako my na dosti
pohodlných kočárech. Již však opět usedáme
& uháníms po nejkamenitější čá—ticesty a
najednou uzříme před sebou asi 20 km.
širokou, pustou rovinu, na níž je hojně
vápencovitě hlinitých a sádrovitých kopečků,
podobných ohromným kopkáin sena nu
lukách. Jen tu a tam pozorovat? z—ikrslé
křoviny. Asi půl druhé hodiny, majíco po

hrobu jeho až do dnešního dne.“ (5. Mojž ,
34, 6)

Čím více se blížíme Mrtvému moři,
tím častěji pozorujeme holé kmeny stromů.
jež kdysi Jordán doplavil do moře. toto
pak za bouře vyhodilo vlnami na břeh.
Všecko. co tu zříme, je pokryto jako
plesnivinou, vypařenou totiž solí, ledkem
i sírou.

Po ?. hodině ráno 'dorazili jsme
k Mrtvém u moři, místu pomsty a kletby
Boží, „nejpříšernějšímu místu všehomíra,“

Jordán.

levici Jericho, uháníme, až se za námi
práší. touto pustinou nedovedouce si před

'staviti, proč by se nedal kraj ten zúrod
niti. Slunce se již ukázalo za horami
moabskými, ale hned se zase skrylo za
oblaky —- k našemu štěstí. Zahleděli jsme
se k východu na příkře vystupující červe
navě písčité skály, nad nimiž v hrozné
výši zvedají se šedavě modré nebo špinavě
hnědé stěny střídavě se světlými a bledo
žlut—ýmipruhy, kdežto vrcholky hor Moab
ských lesknou se oslnivě bílou křídou
a hluboce černými křemenitými vrstvami.
Mezi nimi kyne nám 850 m. vysoká hora
Nebo, na níž Mojžíš'před smrtí vystoupil
z roviny Moabské, shlédl po strasti plné
cestě z Egypta zemi „oplývající mlékem
a. medem,“ ale nevešel do ní, neboť tu
zemřel a byl pochován. „A nepoznal člověk

| z jehož jedovatými sirnými výpary národ
israelský spojoval představu o místě věč
ného odsouzení. Také náš Spasitel za
předobraz posledního soudu béře zkázu
města Sodomy, řka: „Podobně, jako se
stalo ve dnech Lotových: jedli & pili, ku—
povali a prodávali, štěpovali a stavěli; ale
toho dne, když vyšel Lot ze Sodomy, pršel
oheň a síra s nebo & zahladil všecky.
Takť' bude v den ten, kdy se syn člověka
zjeví.“ (Luk. 17, 28.—30.) Ovšem, kdo
vidí pouze severní břeh Mrtvého moře,
neodnese si skličujícího dojmu, jakým
působí zvláště jižní část jeho, kde stála
kletbou Boží stižená města Sodoma i Go
morrha. Alei na severním břehu tísnivě
působí ohromná pustá prostora beze známek
života lidského, není!! nikde viděti lidských
obydlí — beze známek života živočišného
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& rostlinného. Všude hrobóvé, mrtvé ticho.
Jediné obydlí lidské je na místě, kde
poutníci slézají, ubohá prkenná boudka,
jež má pyšný nápis „Café orientale,“ kdež
bezruký Slovák nabízel nám teplou limonádu
&plavky ke koupání. Severní břeh Mrtvého
moře je ploský, písečnatý, hodí se dosti
dobře ke koupání. Ale není radno dlouho
& neopatrně ve vodě se zdržovati. Jestit
voda ta tmavě modrá, křišťalově průhledná.,
avšak neobyčejné množství minerálních látek
v ní, zvláště solí (jestíť šestkrát solnatější
než voda v oceánech), bromu, chloru a j.
činí ji neobyčejně hustou & těžkou I jest
nemožno, aby v ní ŽllOžívočišstvo a rostly
rostliny. jichž i po březích viděti velice po
skrovnu. Mrtvé moře je 76 km. dlouhé a
15 km. široké a leží v kotli, který je vy
tvořen největší a. nejhlubší propadlinou na
povrchu zemském„majíc povrch svůj 392 m.
pod hladinou Středozemního moře. A tato
veliká spousta vod nemá žádného odtoku.
Ač sám Jordán, kromě něhož dvě menší
řeky ústí v Mrtvém moři, denně 6.500
millionů litrů sladké vody do něho přivádí,

\přece voda následkem spodních vírů je
neustále solí přesycena, & kolik jí denně
přibude. tolik se jí v dusném vedru vypaří,
tak že ji nepřibývá. Ryby, jež vlny Jordánu
někdy do Mrtvého moře zaženou, hynou
v nahořklé a odporně chutnající vodě.
Vnikne—li voda při koupání člověku do
očí, strašně štípe, sůl rozžírá rány na těle
& pálí. Vane-li sirocco, palďivý jihovýchodní
vítr, nesnesitelné vedro, stříkání štiplavé
vody činí cestování na lodičce po Mrtvém
moři nebezpečným, a asi polovina odvážných
cestovatelů, kteří pro zábavu nebo pro vě
decké studie po něm pluli, zaplatili to
životem, zdraví jiných značně otřeseno a
porušeno. Nedostatek pitné vody v okolí a
sirné výpary činí nemožným, aby se člověk
usadil v okolí. Nikde není slyšcti šveholiti
ptactvo, nikde osvěžující zeleně. což na
všecko klade pečet unylé opuštěnosti. Dusivá
vedra i neobyčejně vysoký tlak atmosferický
působí tíživě na náladu; vřelé, sirné pra
meny, vypouštějící jedovaté páry na vý
chodním i západním divoce skalnatém &
nepřístupném břehu, nakažlivé výpary
z bařin jižního pobřeží činí vůbec cestování
delší po březích dosti nebezpečným, & všecko
to klade na okolí Mrtvého moře pečeť.
mrtvé pustoty, jaké nenajdeme nikde jinde.
Skutečně kletba Boží tíží tento kousek
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země. „Zvláště skličujícím dojmem působí;
jihovýchodní část Mrtvého moře, kterou
ovšem pro ranní mlhu není viděti, kde leží
pohřbena města Sodoma i Gomorrha, Adama,
Sergon i Seboim, která za dnů Abrahamo—
vých pro prostopášnou zvrhlost lidí stihl
přísný trest Boží. „Tedy Hospodin dštil
na Sodomu & Gomorrhu sírou & ohněm, i
podvrátil města ta i všecku krajinu vůkol,
všecky obqutele těch měst í všecky věci,
zelenající se na zemi.“ (l. Mojž. 19 , 24. 25.)
„A města Sodomských & Gomorrských
obrátiv podvrácením potrestal, vystaviv je
za příklad těm, kteří by nešlechetně činili

“ (II. Petr, 2. B.). V Mrtvém moři.
postavil Hospodin výstražný pomník svého
hněvu a kletby. Badatelé míst těch po
tvrzují, že i s geologického stanoviska záhuba
staré “kvetoucí úrodné roviny na místě
tomto je pravdě podobna.

ěůš

Buď, Bože, svatá vůle Tvá!
Když neštěstím a žalem velkým
je obklíčena duše má,
ret šeptej tato tichá slova: 
„Buď, Bože, svatá vůle Tvál“

Když s nemocí zápasí tělo
a hlava padá v prsa svá,
zas jenom šeptej ona slova:
„Buď, Bože, svatá vůle Tvál“

Když na poli ti příval s kroupy
snad úrodu v ráz odjímá,
tu opět křesťan dobrý volá:
„Buď, Bože, svatá vůle Tvál“

Když nejdražší nám duši bere
smrt neúprosná v sídla svá,
zas jenom at ret tiše šepce:
„Bud, Bože, svatá vůle Tvá!“

Když všecko oderváno bude
nám v tomto žití, duše tvá

.necht stále jenom k Bohu volá:
„Buď, Bože, svatá vůle Tvál“

A. M Kadlčdkovd.
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__Promluvapři pobožnosti milost. _novény prvního pátku
V třetím měsíci.

Počátek nového měsíce připomíná vy
konavatelům pobožnosti milostné novény
milou povinnost pokračovati v započaté
póbožnOsti. O jak těšíme se z této pobož
nosti, při níž můžeme si z plna srdce zapěti:
— „Zněj Srdci Ježíšovu, zněj píseň jásavá,
jež věrno jeho slovu, všem milost rozdává!
O Srdce nejsvětější, dík budiž tobě vzdánl
[:Zdroj lásky nejvroucnější buď v tobě
učtíván!“:]* — Srdce naše chvěje se ra
dóstí, plesá, jásá při těchto slovech písně,
jež tak krásně vyjadřují vroucí lásku Božsk.
Srdce Páně.

A věru nevyčerpatelný jest zdroj pravé
lásky v Božském Srdci, jak jsme již poznali
: ještě poznáme. Od něho učili jsme se
_této'pravé lásce, která nezáleží v milování
zlata a statků pozemských, ani v bažení
po cti a slávě světské, ani v oddávání se
radostem a rozkoším tohoto světa, ale záleží
„' milování statků nebeských, v bažení po

"cti a slávě před Bohem. v oddávání se
_radOstem a slastem nebeským, jež na věky
ukojí 'náš hlad a žízeň po blaženosti. —
A tato láska nezklame člověka ani na
tomto, ani na onom světě, nebot jest pravá
láska, kdežto láska toužící po bohatství,
cti a rozkošíchjest falešná a často již na
temto světě člověka oklame.

Než Sledujme dále plamennou lásku
.Božského Srdce, srovnávajíce ji s láskou
lidskou!

Velkou lásku mají lidé k sobě na—
vzájem. A tak milují rodiče dítky své,
"dítky zase drahé své rodiče; manžel miluje
“manželku, jemuž ona též láskou splácí; Žák
miluje svého učitele, přítel přítele, poddaní
svou vrchnost atd.. Za vzor této lásky,

,kterou se lidé navzájem milují, béře se láska,
kterou milují se členové rodiny, t. j. láska
matéřSká, otcovská, synovská, bratrská
atd., nebot tato láska jesí nejčistší, upřímná,
"'nezištná' a obětavá, nejméně sobecká &
vypočítává. Láska tato jest také sama
—osobě vznešenější než ona láska ke zlatu,
slávě a rozkoším, ježto má také vznešenější
předmět, totiž osobu bližního. Nad to pak
samým Bohem jest přikázána v druhém
přikázání lásky: „Milovati budeš blížního
svého jako sebe samého.“

Vizme tedy nejkrásnější květy této
lásky, lásku mateřskou a. lásku synovskou!
Co neučiní rodiče z lásky k svým dítkám?
Matka mnohou noc probdí u lůžka svého
nemocného dítěte. Otec pracuje do úpadu
z lásky k svým dětem, aby je uživil. Rodiče
často od úst si utrhnou, aby dítkám mohli
připraviti lepší budoucnost. A to vše jen
z lásky, nečekajíce, zda dítky kdy se jim
budou moci odměniti & skutečně odmění.
A byť by černým nevděkem ranily dítky
starostlivě srdce rodičů, přece nepřestávají
rodiče o dítky“ se starati. A vizte lásku
synovskou? Syn poslušen jest otce svého,
dbá moudrých jeho rad a napomenutí,
v chudobě ho podporuje, v nemoci těší své
rodiče & vděčně vždy na ně vzpomíná
v modlitbách.

Zdaž není tato láska krásná, šlechetná
& záslužná? O zajistél Láska tato mnohem
"více přibližuje se lásce Božského Srdce
Páně, v níž nalézá svůj nedostižný vzor.
Božské Srdce milovalo nás mnohem více,
mnohem dokonaleji, než otec a matka milují
dítky své, nežli bratří a sestry navzájem
se milují. Vizme jen & podivujme sel '

Rodiče pečlivě ošetřují v nemoci dítky
své, hrozí se toho, že by smrt mohla urvati
jim je, shánějí lékaře a léky pro dítky,
trpí v duši své bolest, která dítky jejich
na těle mučí.

Mnohem více pečovalo o nás Božské
Srdce Páně, když jsme byli nemocni, sklí
čeni nemocí hříchů, a když smrt věčného
zavržení hrozila urvati nás Božskému Srdci
Páně. O jak sevřela starost, úzkost a strach
o uzdravení duší našich, o věčnou spásu
naši Božské Srdce Páně! Jako nejlepší

“lékař přišlo k nám,.nabízejíc nám nej—
osvědčenější a nejlepší lék, totiž odpuštění
hříchů ve sv. zpovědi. A jestliže ukážeme
své nemoci a rány duše své ve sv. zpovědi
Božskému Srdci Páně, &s důvěrou k němu
se obrátíme prosíce za uzdravení duše své,
tu jistě zbaví duši naši nemocí a ran hříchů
a uzdraví ji. A proto mnohem účinnější &
mocnější jest láska Božského Srdce, než
láska lidská, nebot tato nemůže uzdravovati
nás, kdežto láska Božská může nás uzdra
viti a skutečně uzdravuje ode všech neduhů
t. j. hříchů duše naší.



Rodiče dále pečují o dítky, aby jim
zabezpečili lepší budoucnost, a při tom
třebas i od úst sobě utrhnou, šetří a rádi
podstupují pro dítky největší námahy a
obtíže.

Vizme Božské Srdce Páně! I ono
pečovalo o naši lepší budoucnost. při tom
samo se co nejvíce uskrovňovalo, byt i toho
potřeba nebylo, a z lásky k nám pod
stoupilo pro nás největší strasti, námahy a
bolesti. Pracovalo za naši lepší budoucnost
t. j., abychom po smrti dostali se do nebe,
36 let v chudobě, nedostatku, ve mnohých
strastech a obtížích. a na konec — o té
neskonalé lásky — nehrozilo se dáti se
kopím probodnouti a vykrváceti na kříži
za spásu naši, za lepší naši budoucnost
v nebesích.

A tak jako převyšuje světlo slunce
světlo měsíce a hvězd na nebi, tak pře-.
vyšuje láska Božského Srdce lásku lidskou,
O jak velice musíme býti vděčni Božskému
Srdci za tuto láskul Kéž jen přijde k nám
a vyléčí rány a' nemoci duše naší, kéž
osvobodí duši naši ode hříchů. A proto

' lítostně a toužebně zpíváme v písnil„ Má
duše poskvrněna, jest ovce zbloudilá, — lká
touží zarmoucena, by v Tobě ožila. O Srdce
atd. — Rnč v lásky svojí zdroji,'ji,.Pane,
obmýti, — a za choť věrnou svoji, ji mile
zvoliti. O Srdce atd. “ — Za to nejvroucněji
chceme prositi Božské Srdce Páně, aby ve
zdroji lásky své ráčilo duši naši od hříchů

'obmýti a_za sv0u choť vyvolenou duši naši
zvoliti, Proto přistupujeme každý měsíc o
prvním pátku k sv. přijímání, neboť to
jsou ty zdroje lásky Božského Srdce Páně,
v nichž duše naše obmyta bývá ode hříchů
a stává se čistou nevěstou, ohotí Kristovou.

Mnohem více “září synovská láska
Božského Srdce Páně k“ svému nebeskému
Otci. Pravít Písmo sv. 0 Synu Božím:
poslušen jest až k' smrti a to smrti kříže“
(k Fil. 2, 6— 8). Kristus Pán, jakožto Syn.
Boží, pokládá za denní pokrm svůj plniti
vůli Boží, nebot praví: „Můj pokrm jest,
abych činil vůli Toho, jenž mne poslal,
bych dokonal dílo jeho.“ (Jan 4, 34.) —
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Na hoře Olivetské se modlí: „Otče, ne má,
ale Tvá vůle se stali.“ (Luk, 22, 42.) Na
kříži úplně do rukou Božích se odevzdává
a modlí se: „Otče, v ruce Tvé poroučím
ducha svého.„ (Luk. 23, 46.) Mohl-lí Syn
Boží ještě lépe vyjeviti svou lásku Otci
nebeskému, nežli ji dokázal svou poslušností,
plněním vůle Otce nebeského -a úplným
odevzdáním se do rukou jeho! Zajisté
nikoliv. Hle! tot nejkrásnější vzor lásky
synovské!

I my jsme synové Otce nebeského,
k němuž naučilo nás Božské Srdce se
modlíti: „Otče náš, jenž jsi na nebesích.“
7daž ale dokazujeme svému Otci nebeskému
lásku svou, jako Božské Srdce synovskou
svou lásku Otci svému dokazovalo? Zdaž
jsme poslušni ve všem Otce nebeského?
Zdaž též pokrmem (svým) svého života
nazýváme plniti vůli Boží? Zdaž v utrpení,
jež na nás Otec nebeský sesílá, též voláme:
„Ne má, ale Tvá vůle se staň! Zdaž úplně
jsme se odevzdali do vůle Boží? O jak
často musíme se zahanbením doznati, že
láska naše daleko pokulhává za synovskou
láskou Božského Srdce Páně. Učme se i
zde od Božského Srdce tak milovati nebo.—
ského Otce, jako Ono jej milovalo.

„Oheň pustil jsem na zemi, a co chci,
než aby hořel,“ praví Kristus Pán A tento
oheň lásky zajisté vzplál v srdcích našich
při naší milé pobožnosti milostné novény'..
Lásce pravé, upřímné učíme se od Božského
Srdce Páně. a vyhostiti chceme ze srdce
lásku nepravour falešnou, tohoto světa.
„Silné jako smrt je milování“ praví Písmo
svaté. Tak silnou a velkou lásku chcem..
si osvojiti, která by jako oheň strávila naše
hříchy, aby o nás též mohla platiti slova
Spasitelova, jež promluvil k Marii Magda
leně: „Odpouštějí se ti hříchové množí,
poněvadž milovala jsi mnoho.:

A za tuto velikou lásku Božského
Srdce Páně, jak jsme ji poznali, děkujeme
nebi t. j. Pánu Bohu, že nám jí dal po
znati dalšími „slovy písně: „O Srdce,
sladkým žárem, jež láska spaluje, — tys
nejvzácnějším darem, jež nebe věnuje,“

Al. V.



Pochválena budiž nejsvět
Starý pozdrav, že ano. Známe jej

dobře. Od let děství, kdyko- li jsme vstou—
pili do útulného kostelíčka v naší vísce,
sklonili jsme své koleno před svatostán
kem & s vděčným jako věřícím srdcem
šepotali jsme pozdrav našemu vězni na
oltáři: »Pochválena budiž nejsvětější
Svátost oltářní..:

A tento výraz vděčné úcty není
omezen jen na hranici jedné země, jed
noho zemědílu. Je majetkem duší všech
avšude, kterým světlo víry ukazuje ke
svatostánku a jímž církev s mateřskou
něhou šeptá: »Tam sídlí tvůj Bůh.<<

Nedávno slyšel jsem přednášku
míssionáře z Afriky. Líčíl úctu černochů
k eucharistickému Spasiteli.

Kristus je milován v hlubinách černé
Afriky tak něžně, jako první křesťané
jej milovali ve stínu katakomb.

První starostí missionáře afrického
je snaha, znázorniti černochům tajemství
nejsv. Svátosti a postaviti sebe chudší
kapli s oltářem k oběti eucharistické.

Kaple či kostelík musí se lišití
úpravou od “domkůdomorodců, aby jim
již tak byl naznačen r0zdíl a vznešenost
svátostného Boha'před ostatními tvory
Země.

Denně na mnohých missijních sta
nicích cvičí míssionáři děti církevním

U!

zpěvům, aby tak působily k oslavě boho- .
služeb katolických

Průvody Božího Těla v Africe rok
Od roku jsou slavnější a stávají se slav
'nosti srdcí; vše se na den ten těší a
připravuje.
' Z pravidla biskup sám při průvodu
nese Sanctissímum. A Negři se zářícím
okem a radóstí v srdci stelou na cestu
květiny, zelené palmové ratolesti stavi
'oltáříky, které zdobí vším, co mohou
'krásného nalézti.

Děti při slavnosti jsou bíle oděny,
_na kopcích co chvíle oznamuje se vý
střelyslavnostní průvod, hudba doprovází
zpěvy, modlitby nesou se k nebesům
z úst účastníků, kteří cítí, že blizko je
Ten, který modlitby slyší.

V určitých dnech měsíce, i v noci,
jsou konány smírčí hodiny ke cti nejsv.
Srdce Páně První pátek v měsíci je
svátkem Negrů.

UI

ější Svátost oltářní!
V missijních stanicích je zvykem

Negrů, že při příchodu svém do osady,
kde se nalézá kostel, nejdříve navštíví
Sanctissímum, pokloní se Pánu svátost—
nému, a teprve jdou po své práci.

Nezdá se vám, že Negři mnohého
z nás Evropanů zahanbují ve své lásce
k Eucharsistii? Kolik našinců si ani
nevzpomene, že v poblízku sídlí Bůh
svátostný, kolik z nás ani tolik úcty před
domem Boha nemá, aby aspoň pozdravili
a tím projevili, že ještě vědí, kdo zde
s námi sídlí.

První sv. přijímání dětí v Aíriceje
slavností rodin, obce, a událostí v životě
dětí. Příprava na tento den je vážná a
všeobecná. Víra dětí, se kterou se blíží
k oltáři Spasitelovu, aby jej prvně do
srdcí svých přijaly, je dojemná, a jak
pravil missionář, nahradí všecku práci
a námahy strastného života missijního.

Katoličtí Negři rádi a často přistu
pují ke stolu Páně. Víra jim říká, že
Bůh svátostný je jejich silou.

Ve vikariátě Ubangů přijalo nejsv.
Svátost od 1. července 1903 do 1. čer
vence 1904 více než 60.000 Negrů.

Není ' to hlasité, pronikavé: Po
chválena budiž nejsv. Svátost oltářní?

Není to vážně napomenutí pro náš
chladnoucí svět, aby se nevyhýbal tomu,
který přinesl oheň, a chce, aby oheň
ten plál stále, množil se, aby schvátil
vše. Není to kázání naší poloospalé a
polonevěrecké Evropě, které“zavznívá
'z horkých krajů vyprahlé Afriky? Ejhle,
jak ti svého Spasitele milují.

Nám stává se svatostánek všedním,
starosti vezdejšího žití dusí každou vzpo
mínku na vězně lásky mezi námi. A přece
právě obtíženým starostmi zní stále po
zvání k tabernakulu: »Pojďte ke mně
všickni, kteří obtížení jste, & já vás
občerstvím. <<

Zmíráme žízní, umíráme hlady..
a vedle nás prameny vody živé, mezi
námi chléb andělský.

Evropo, vrať se, vrať se! Ještě je
čas, .Ježíš čeká ještě, že se vrátíš, že
vyznáš v pokoře poblouzení své, že

._zřekneš se bůžků svých, a že postavíš
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v srdci lidu svého zas oltář Bohu jedi
nému, Bohu pravému, Bohu svátostnemu,
který byl silou tvou v minulosti a chce
jí býti v budoucnosti.

Postav oltář, svolej své národy, at
ze všech úst zavzní opět to velebné:
»Pochválena budiž nejsv. Svátost oltářní.<<

Afrika se již tak modlí ústy svých dětí.
P. Voňauka.

Obrázky z katolických missií.
Podává'MAXMILIANansnnenn.

V Čínském vězení.

Píše P. Theodor Buddenbrok, mission“ v Šantungu.

Žaláře pohanských národů, byt se i ja
kousi vzdělanosti honosili, nemůžeme _sobě
nikdy představiti ve světle růžovém. Čím
méně zvyky a obyčeje některého národa
křesťanským duchem jsou prodchnuty, tím
méně provívá. i duch lidskosti. Třeba jen
zeptati se Číňanů, kteří už kratší nebo
delší čas ve vězení byli ztrávili; s hrůzou
vzpomínají si na tu dobu a neradi na ta
kové otázky odpovídají.

Hledal jsem už dávno příležitost, do
čínských vězení nahlédnouti. ' Soukromě se
dovnitř dostati nelze, ježto hlídači tam ni
koho nepustí. Nejlépe jest býti za. dobře
s mandarinem 'a jeho přátelství k tomu
účelu použíti. Byl jsem blíže znám s man
darinem ze Šanhienu a umínil jsem si, že
ho příležitostně, až “bude jednou v dobré
míře, navštívím a požádám, aby mi svá
vězení otevřel.

Na svátek Neposkvrněného Početí vedla
mne jistá záležitost, o které mi bylo s man—
darinem pojednati, do „jamenu“,'t'.' j. úřední
soudní budovy. Když má záležitost byla

odbyta, zmínil jsem se mandarinovi tak
mimochodem, že jest nyní mnoho zlých lidí
a že má výběr různých lotrů vždycky na
blízku, totiž ve Vězení soudní budovy.
Spatnost že “nezná mezi a že asi hrůzy
vězení nedovedou ji zabrániti. Tázal jsem
se ho, zda to skutečně ve vězení tak strašně
vypadá. „Pravé peklo,“ mínil, „v pekle
nemůže býti hůře.“ — „Zaved mne tam,
starý otče“ pravil jsem, „neb jsem ještě
nikdy takového místa neviděl.“

„Dobře,“ vece, „půjdeme hned.“ Dal
zavolati strážník, aby nám žaláře otevřeli.
Jsou v soudní'budově samé. Vejdeme-li

hlavní branou dovnitř, nalézají se místnosti
pro vězně po pravé i levé ruce. Jsou dva
rozličné druhy vazby: „djien lan jii“, v našem
smyslu jako káznice a „ban fang“, čili
vlastní vězení. Šli jsme nejprve do tohoto.
Jeden z hlídačův otevřel nám dvéře. Potom
prošli jsme ještě jedněmi dveřmi & octli se
ve dvoře, asi 10 metrů dlouhém & 5 metrů
širokém. To byla jediná volná prostora pro
uvězněné, kolem dokola jsou vězeňské míst
nosti. V jednom koutku je záchod ; vlastně
celý dvůr je záchodem, tak že suchou-nohou
nelze překročiti. K tomu-li ještě prší, jest
celý dvůr neschůdný. Svodných příkopů
tam není. Zápach je tam nesnesitelný, ale
ubozí vězňové nemohou odtud. Nejhůře je
těm, kteří již nemohou povstati. Ti leží ve
svém vlastním neřádu. Hlídačů, kteří by
se starali o čistotu, není. Jedině přijede-li
sedlák z venkova, aby si odvezl hnůj na
své pole, dvůr se poněkud Vyčisti. Kdyby
přijel záhy z rána, mohli by mu přídavkem
naložiti na vůz několik mrtvol, kterých je
tu vždycky zásoba. '

Jednotlivá vězení jsou malá. a. úzká,
kolik lidí v každém bylo, nemohl jsem po
znati, všecko bylo nacpáno. Většinou měli
řetězy na rukou nebo na nohou, někteří
mohli se v nich ještě pohybovati, jiní však
byli k podlaze přikováni. Někteří byli do
cela nazí, jiní měli několik cárů_ na těle,
málokteří oděv pořádný. O umývání, česání
holení není ani řeči. Odtud také všude plno
ošklivého hmyzu, tak že se člověk s oškli
vosti odvrací. Kdo z vězňů některé takové
zvířátko, pokud mu to pouta dovolují, po
lapil, nezabije ho, ale strčí živé do úst a
spolkne. Jaké chuti, jakého hladu k tomu
třeba, aby člověk hmyz z vlastního těla
chytal a pojídali Zde viděti, “jak hrozná je
dosud v Cíně sociální bída!



A teprve ty rozličné nemoce! Kdo už
si z domu nějakou nemoc nepřinesl, ten ji
dostane-. jistě v této nečisté díře. V zimě
chladno, bez oděvu, bez topení, v létě horko,
bez jakéhokoliv ochlazení. Jeden nakazí dru
hého. Právě tuto zimu byly každodenně
odtud vynášeny mrtvoly, zaobalené do ro
hožky, bez oděvu, ruce a nohy smýkány
po zemi. Sám jsem to viděl.

Smrtí hladem umírají mnozí. Mandarin
předepíše každému dvě mísky prosné po
lévky každodenně, nic více. Kdo má při
buzné, lblaze mu; příbuzní mohou totiž,
ovšem mají li sami, svému příbuznému ve
vězení donášeti pokrmy. Kdo však nikoho
nemá, jest odkázán na zmíněné dvě misky
prosné polévky a to jest na živobytí přece
jenom málo. A kdyby jenom ona míska
polévky, anebo co příbuzní přinesli vězni
bylo skutečně doručeno. Ode dveří až
k vězni není sice cesta daleká, ale dostačí,
Šaby hlídač pokrmy buď _sám snědl, nebo
prodal. Jak často přišli k nám křesťané
se stížností, že za několik sapek koupili
chleba. aby svého uvězněného otce, .syna
nebo bratra _od smrti hladem zachránili, že
však onino lupiči v úředním kabátě všecko
nebo polovici sami snědli!

Z tohoto místa utrpení _vedl mne man
darin do „djien lan jii“, t. j. káznice, určené
pro těžké zločince, vrahy, lupiče a velké
zloděje, kdežto v prvnějším vězení sedí
takoví, kteří se dopustili menších 'zločinů.
Pevná. široká brána, z kamení vystavěná.

=a nízké. železem pobité dréí'e, uzavírají
vchod. Ještě jedna, poněkud slabší brána
a my jsme stáli Opět na dvoře. podobném
prvnějšímu, ale o něco větším. Podle dojmů
z prvního vězení představoval jsem si toto
'mnohem hůře, jestliže vůbec nějaké vězení
může býti horší onoho prvního. Dvůr byl

.-trochu čistější. vězňové sice byli spoutání
řetězy, mohli se však přeCe trochu pohy
bovati. jenom někteří byli v dřevěné kleci
uzavřeni. Tito ubozí tvorové čekají na rozkaz
shora, který je budto k smrti odsoudí, nebo
osvobodí, podle toho. zda byla vina doká
zána anebo nikoliv Mandarin, jinak dobrý
člověk, mínil že by rád mnohé propustil
na Svobodu, kdyby to jenom v jeho moci

_bylo, že jcst mu mnohých srdečně líto.
Když si vězně blíže prohlížíme, na

cházíme mezi nimi“ vinné i nevinné; tyto
zvláště ve vězení prvním. Obratem ruky
ocitá se Číňan pod'zárnkem. pyl-"li někdo

5,7

obžalován & mandarin žalobu přijal, dá
obě “strany předvolati. Strážníci přivedou
je k soudu. Když přišli, oznámí se to
mandarinovi, jenž ustanoví den' přelíčení;
Ode dne, kdy strážníci žalobce i obžalo
vané přivedli, musí, tito vězeňské hlídače
živiti. Nesmějí však ještě býti-zavření; bi
řiči hlídají je v noclehárně, aby neutekli.
Také nesmějí býti biti. Tak káže zákon,
ale biřiči trýzní je všelijak, aby na nich
Vyn'utili peníze, Vysloví-li mandarin vinu
jednoho. z nich nebo obou, dostanou ještě
před mandarinem bití a pak je odvedou do
vězení. Tarn zůstanou tak dlouho, až se
buďto smíří, nebo mandarin. při druhém
přelíčení sám spor rozhodne.

Podle toho jest mandarin neobmezeným
pánem. Je-li spravedlivý, pak to ještě vy
padne dobře, dá-li se však podplatiti, nebo
béře-li ohled na vyšší postavení žalobce
nebo obžalovaného, pak zvítězí pravidelně
silnější a slabší bývá potrestán, _i kdyby
právo bylo sebe zřejmější Tak se stává,
že tu a tam jest rozsudek spravedlivý, ale
ještě častěji nespravedlivý. Žaláře nejsou
ničím,- než věrným zrcadlem tohoto čín
ského soudnictví.

Často vězí však zlo hlouběji. Pod
plácení začíná, prve nežli pře byla ode
vzdána mandarinovi. Kupují se falešní
svědkové, podřízeným úředníkům slibují
se peníze,; které teprve dostanou, až pře
vypadla podle vzájemného dohodnutí. —
Tak stěžoval si mně jistý “muž, jenž s na
šimi křesťany je spřízněn a jehbž bratr
v hádce kohosi byl skolil, že rodina za
vražděného *vše podniká. aby celou rodinu
vrahovu zničila. Vrah byl Chycen a ke
všemu se přiznal. Ostatní členové rodiny
jsou nevinní a přece hledí příbuzní za
vražděného je zahubiti. Proto představeného
osady a mnoho jiných lidí podplatili, aby
křivě svědčili, že otec a bratři vrahovi
i jim strojí úklady, že- nejsou před nimi
životem svým jisti. Mandarin dal je ně
kolikrát předvolati a sbíti, mimo to vyslal
i úředníky na venkov, aby se o pravdivosti
žaloby přesvědčili. Ale úředníci, byvše
podplaceni, svědčili také křivě. Tak nedo
věděl se mandarin pravdy a potrestal
nevinné. '

Je otázka, zda po. zavedení ústavy a
jiných evropských novot v říši středu bude
lépe? Dá' Bůh, že ano, ale tak brzy to ne
bude. Ohromná říše Čínská prodělá as
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ještě mnoho změn, mnoho krve ještě poteče, i
prve nežli zavládne duch křesťanské lidskosti '
v zemi, kde byl starý čínský drak po
hanství celé tisíciletí pracoval.

Na výpravě po potravinách.
Obrázek 2 minu akických.

Naší krajinou — píše P. Mevel, před
stavený missijní stanice v Taitě ve vý
chodní Africe — procházejí četné karavany,
které od pobřeží se ubírají do vnitra Afriky
a tam slonovinu, pštrosy, osly a rohy no
sorožců kupují. Následkem toho však zdra
žily se u nás všechny potraviny tou měrou,
že jich bývá časem i citelný nedostatek,
v době pak velkého vedra a sucha, které
pravidelně před velkou dobou deštivou se
dostavují, bývá tento nedostatek tím Větší
a citelnější.

Nedávno byly naše zásoby potravin
skoro vyčerpány & nových nebylo. Co po
číti? Naše mládež —- děti vykoupená
z otroctví — pracujíc celý den při missii,
je stále hladová a mnoho spotřebuje. Kde
však vzíti potravy pro tak mnohé? Abych
tedy tomu neblahému stavu učinil konec,
vydal jsem se jednoho krásného jitra v prů
vodu dvou našich hochův a starého sluhy,
kterému byl. kdysi P. Flick život zachránil,
na cestu ku kmeni Vataitů, kteří okolní
hory obývají. Mínil jsem jičh požádati, aby
nám zase jako dříve donášeli potraviny na
prodej. Vlídná přijetí, kterého se mi všude
dostalo, mne překvapilo; —všudemi slíbili,
že hojnost potravy na missijní stanici při
nesou. Poněvadž jsem však je dobře znal
Ze zkušenosti a věděl, jak štědrými jsou
na slova, která jich nic nestojí, 'odhodlal
jsem se přese všechny jejich výstrahy ode
_brati se dále na hory.

Špatné přijetí. '— Duchapřítomnost
missionářova.

Přišli jsme na území. kde panuje po
hlavár Makunga, jenž má daleko široko
pověst mocného čaroděje. Pěkná náhorní
planina rozkládala se před námi, vesnicemi
a vesničkami hustě posetá a ze tří stran
příkrými skalnatými horami jako zdí obe
hnána. Nešli jsme ještě daleko, když se
proti nám přihnal starý Nataita, silnou
holí se oháněje a nesrozumitelnými slovy
na nás volaje. Z jeho tváře a z jeho po—
suňků mohli jsme Snadno vyrozuměti, že

řeč, kterou k nám mluvil, neobsahuje pro
nás žádného přivítání. Přistoupiljsem k němu
_.apodal jsem mu'ruku, ale divoch ji vzdo
r0v1tě odmítl a měře nás zuřivě očima,
křičel, jakoby nám něco vytýkal. Nebyl
jsem s to, abych výzvěděl, co vlastně od
nás chce, ale můj starý průvodce vyrozuměl
ze spletené řeči starcovy, že nás má v po
dezření, jakobychom mu byli kozy jeho
ukradli anebo do lesa zahnali. Když jsme
mu byli svou nevinnu dokázali a ohledně
ztracených koz ho upokojili, odešel svou“
cestou, pořád ještě nesrozumitelná slova
mumlaje.

Šli jsme dále. Za nedlouho potkali
jsme dva muže, kteří se nás přívětivě tá
zali, co že v zemi jejich chceme. Vysvětlil
jsem jim, že se od nás nemají čeho obávati,
že jsme přišli, abychom s nimi uzavřeli
přátelství a jim radostnou zvěst svatého
evangelia přinesli. Tu mínil jeden z nich,
že bychom se mohli hned zde na cestě
posaditi a že abych jim ihned řekl, co jim
mám oznámiti. Prohlédl jsem jeho úmysl,
nám přístup do země zabrániti a pravil
jsem: ;Zdá se, že nám nedůvěřujete, ač
víte, že již tři. měsíce ve vašem sousedství,
tam dole v Buře bydlíme.“ Těmito slovy
se oba úpokojili a nechali nás dále jíti.

Přišli jsme k první osadě a starosta
přijal nás velmi zdvořile. Dal před chalupu
postaviti pro mne židli a sedl- „si vedlo
mne. Domlouval jsem mu, aby s námi
uzavřel přátelství; jeho lidé nechat přijdou
na naši missijní stanici a prodeji 'nám po—
traviny; nechat pošle k nám i své děti,

abychom je mohli vyučovati. Zároveň vy
světlil jsem mu něco z katechismu. Starosta
i jeho domácí poslouchali nás velmi pozorně.

Najednou však vyřítili se z blízkého
křoví tři muži oštěpy ozbrojeníia jali“ se
dorážeti na mého starého průvodce a oba
chlapce A bylo by Se jim zle vedlo, kdyby
mne tu nebylo bývalo. Neztratil jsem ducha
přítomnosti. Okamžitě strhl jsem s ramen
pušku a postavil jSem se mezi mé průvodce
a útočníky. „Co chcete od mojich lidi?“
zahřměl jsem na divochy. Místo odpovědi
spustili divoši nehorázný křik, můj starý
průvodce křičel též ze všech sil, hoši třásli
se strachem a za krátko byla celá ves po
hromadě._ Nejméně 400—500 ošob, mužů,
žen a dětí stálo okolo nás. Křik byl'čím
dál tím větší, pohlavár vyhrožoval na
“všechny střany, bojovníci mávali. hrozivě



oštěpy, zkrátka nastal pekelný hlomoz, aniž
kdo vlastně věděl, oč se jedná.

Když lomoz nepřestával, zvolal jsem
konečně na křiklouny, aby alespoň na
okamžik se utišili, abych mohl promluviti
s pohlavár'em. Stalo se. Od pohlavára zvě
děl jsem, že divoši obviňují mého starého
průvodce, že bělochům ukázal cestu do
jejich země. „Dobře,“ pravil jsem, „není-li
to nic jiného, pak se už spolu vypořádáme.“
Po těchto slovech vyňal jsem ze své brašny
patron a podal jsem ji pohlavárovi, aby si
ji prohlédl. „Zvláště,“ pravil jsem, „podívej
se na oba konce tohoto nepatrného tělíska;
zde jestkoule, zde zápalka; nenecháte li
nás na pokoji, nechám patron vybuchnouti

\
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a vy všichni jste pak synové smrti.“ Při
tom vvndal jsem z kapsy sirku.

Účinek moji lstivé hrozby — ku které—
mne nejvyšší nouze donutila — byl pře—
kvapující. V okamžiku rozprchli se černoši
na všecky strany a po malé chvíli stál
jsem se svým starým průvodcem, oběma
hochy a obecním představeným sám jediný.
Starosta třásl se na celém těle “strachem a.
nabízel mi dary. Odmítl jsem nabídku a
vyzval ho, aby mi aspoň ukázal nejkratší
zpáteční cestu — neboť z příčin snadno
pochopitelných záleželo mi na tom, abychom
pokud možná nejdříve z této nebezpečné
krajiny ven se dostali.

„ _ (Příště ostatek.)

Horlitelé a horlitelky pobožnósti kbož. Srdci Páně,
Kměsíčnímu úmyslu z ledna letošího roku.

Éterak'se' rozšiřuje a blahOdámě pů
sobí Apoštolát modl. pomocí horlitelů.

_ _ Americky >Poslanec nejsv. Srdce
Ježíšova (časopis jako na př. naše
»Škola božsk. Srdce Páně) vypravuje,
kterak jistá. horlitelka Apoštolátu během
dvou let sama získala 3000 osob pro
nejsv. Srdce Ježíšovo a zapsala je do
Apoštolátu modlitby. Navštěvovala ne
mocné a chudé a při tépříležitosti vždy
vykládala, co jest to Apoštolát, co třeba
(komu činit, by 'se stal jeho členem &
povzbuzovala, by se dali do toho spolku
zapsati. Touto horlivostí docílila pěknych
úspěchů. »Tém lidem -— jak píše sama
; velice jde k srdci pobožnost k božsk.
Srdci Ježišovu; již po několika dnech
mi dosvědčují, že každodenně ráno obě
tují Srdci Pána Ježíše své denní práce
_a utrpení. A ještě více. Lidé, kteří stali
se ve víře tak vlažnymi, že jižvani oby—
'čejny'chdenních modliteb nekonali, začali
znova vésti život katolický, přijímat sv.
svátosti, a při mši svaté nescházejí teďi|
nikdy. a

Odjinud přichází zpráva. že v jistém l

ale členové jeho zůstali pouze v seznamu
zapsáni a dále se o Apoštolát nestarali
— proto i život jejich nikterak se ne-'
různil od života ostatních občanů, kteří
docela zapomínali na svoje náboženské
povinnosti. Tu dala se zapsati do Apo
štolátu jedna horlivá osoba. Bylo ji
líto této náboženské lhostejnosti celé
osady; i uvažovala, co by měla učiniti,
by neteční probudili se z hříšného
spánku, A tu nalezla prestředek velmi
blízký & snadny' v Apoštolátu samém.
Zašla situ a tam do jedné, druhé, třetí
rodiny, velmi vhodné _iměla přivésti řeč
na věci náboženské. zvláště na Apoštolát
modlitby a přivedla takto lidi k tomu,
že ze začátku aspoň se modlívali denně

_robětování se Srdci Ježíšovu, <<jak to
činí členové Apoštolátu modlitby na
prvém stupni dle modlitby v každém
čísle časopisu Apoštolátu uvedené při
měsíčních úmyslech. 'A hleljak podivně
změnili se ti lidé! Již jim nedostačí
pouze tato denní m'odlilbička, oni vracejí
se k Pánu Bohu — a lidé, kteří po
celou řadu let nebyli na mši sVaté,
nejenom že chodí nyní pilně do chrámu

místě byl sice Apoštolát modlitby zřízen, ] Páně na služby Boží, “nýbrž přistupují



"také horlivě ku svaté zpovědi a sv. při—
jímání. Již měsíc na to načítal pan farář
t ř i c et poVědí. kdežto před tím počet
jejich nepřekročil tři Dle polského:
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Není pochybnosti, že i u nás hor-'
litelé Apošolátu docílí podobných úspěchů,
j'en třeba je vyhledati, “poučiti a svěříti
jim s důvěrou úkol' tak krásný. Však"

»Poslaniec Serca Jezusowegm, leden začátek již učiněn. Zcela obyčejní lidé ano
1912. — i škol. dítky již horlí pro Apošt. modlitby.___/“W.

0 dobrém úmyslu.
Podobně i starý Tobiáš dával synu

svému naučení: »Všelikého času dobrořeč
Bohu a pros ho, aby cesty tvé zpravoval,
a všecky rady tvé ať v Něm zůstávají:
(Tob. &, 20). Rcíž tedy, milý křesťané,
kdykoliv něco důležitého máš před sebou:
Pane, ve jménu Tvém započínám toto
neb ono; řiď a zpravuj to milostivě,
aby nejen se dařilo a k žádoucímu cíli
dospělo. ale i k Tvému oslavení přispělo;
v Tvé ruce leží zdar a požehnání všeho.
-— Nebo ještě kratčeji odporučme Bohu
své jednání řkouce : Budiž Bůh pochválen!
Tato tři krátká slova — jak píše "Martin
Slo'mšek — více platí, nežli hromada
zlata; s takými slovy stane se největší
žebrak zde na'zemi největším boháčem
v nebesích. '

Bůhžádáod nás prvorozenstvo
dne, abychom totiž každý od něho za
počali, a všecky budoucí naše činy. kteréž
tohoto dne před sebou máme, jemu'u
vroucí a zbožně modlitbě poroučeli a
obětovali. »Známo má býti všema di
kniha moudrosti 16, 22., »že' náleží
předcházeti slunce k dobrořečení Tobě
(o Bože) a při východu světla'klaněti
se Tobě.: Podobně volá také Zalmísta
Páně: »Ráno vyslyšíš hlas můj< (Žalm 3.).
K čemuž dobře dokládá sv. Jan Zlatoustý:
»Sluší a zajisté ku vzdávání díků Bohu
slunce předcházeti & před východem
slunce prosby své konati. Před císařem
bys toho nestrpěl, aby kdo nižší tebe
se mu dříve klaněl; tuto pak když slunce
vycházi, sám spíš a dáváš první místo
tvoru, aniž předcházíš všecky tvory, jež
pro tebe učiněnijsou. Než proč vstáváš?
ruce a obličej myješ, duše pak nečisté
zanedbávášl<< — Vhodná to slova pro
nás, až do krajnosti změlčilé pokolení.
již snad ani žádných skutků dobrých
z' lásky a k oslavě Boží nečinímel? Ne

tak, milý služebníče božského Srdce
Páně!' Ráno, když vstáváš, poruč Bohu
celý den, a obětuj, jak praví sv. Alfons
Líg., v dobrém úmyslu, aby celý den
byl stráven ku vétší cti a slávě Boží.
Pročež jakmile ráno ze sna procitneš,
vzdychni: »O Ježíši, Tobě z láskyc a dále
se sv. pěvcem starozákonním »Bože můj,
Bože můj! k Tobě z jitra bdím, žíznila
po Tobě duše má, o jak mnohonásobně
tělo mé.<< Modlitba ranní, jakž dobře
tvrdí sv. František Saleský, jest všech
budoucích zaneprázdnění celého dne
základ a příprava. '(Filoth. k 3, 10.)
A v pravdě, jestliže takto Bohu-obětujíce
prvotiny dne svého, ranní dobu modlitbou
zašvěčújeme, dobrý "základ pro celý'den
klademe, na kterýžto potóm lehko dobré
skutky s dobrým úmyslem stavěti &
zlých se vystříhati můžeme. — »Když
ozbrojili jsme ústa svá modlitbou, položili
jsme zajisté k práci denní dobrý základy
dí sv. Jan Zlatoustý, & sv. Efrem po
dobně dokládá: »Předešleš—lipřed dílo
své, vstávaje z lože, započneš—li první
hnutí srdce svého modlitbou: nebude
míti hřích přístupu k duši tvé.: Nemeškej
tedy, ctiteli Božského Srdce Páně, i tuto
oběťprvorozenství totiž ráno každodenně
Bohu k oslavě přinášetí. »Děkuj,c jakž
k tomu dává navedení sv. František
Saleský, »Děkuj Pánu Bohu za "laskavou
ochranu předešlé nocí s nejhlubší po
klonou a uctivostí Pováž, že ti nastalý
den propůjčuje nebeský Pán, proto, abys
sobě v něm věčné blahoslavenství získal;
protož pevně sobě umiň, že celý den
k témuž cíli pilně vynakládati budeš.
Poniž se co nejhlouběji před Pánem; &
jsa sobě povědom, že sám od sebe ničeho
nedovedeš, jakobys srdce své v rukou
měl, v rukou měl, vroucně je velebnosti
Božské se vším dobrým“ předševzetím
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v obět dej,- a rcíž: Nhlédni, o Pane,
naubohé srdce toto! Z Tvé sice milosti
mnohými dobrými žádostmi oplývá; ale
k vyplnění toho bez požehnání a pomoci
Tvé příliš nedostatečnéjest. S nejhlubší

?llllllllšlll'llllllll

tedy pokorou Tě, Otče dobrotivý, za
potřebnou milost žádám a to pro zásluhy
Syna Tvého, k jehož cti a slávě tento
celý den, ano i ostatní živobytí své vy—
naložiti chci a se zaslíbuji.: (Loco cit.)

(P. d.)

lllllllř'líl

lil. iÍlší-.
Nevěra ve Francii. V Alžírsku byl

odsouzen kterýsi voják ku trestu smrti.
Před popravou si vyprosil milost, aby
směl jiti ku sv. zpovědi, ku sv. přijímání
a mohl býti přítomen mši sv., což mu
bylo povoleno. Když kněz došel, ohlížel
se maně po ministrantovi; tu se nabídl
důstojník, velitel oddělení vojska, do—
provázejícího odsouzeného, že bude při
mši svaté ministrovati. Kněz přijal ovšem
s díky tuto nabídku. Později podal pak
dojemnou zprávu o této události do
francouzského missijního časopisu. „Ve
litelství pluku se to dozvědělo a důstojník
onen byl propuštěn ze služby. Takovou
odměnu obdržel za to, že prokázal bratr.
skou službu svému spoluvojínovi před
smrtí!

Papež, ' mocnář všeho světa. Že
papež je mocnářem všeho světa, doka
zuje též pošta, kterou dostává. Denně
přijde do Vatikánu pro papeže 25.000 do—
pisů, které vyřizuje 35 tajemníků. Pošta
papežova jest ze všech pošt mocnářů
největší. Po té co do počtu dopisů přijde
na řadu pošta císaře německého, “který
dostává denněna 4000 dopisů. Třetí
místo přísluší rakouskému císaři, který
dostává denně asi 1500 dopisů. Car ruský
a president severo-am'erických Spoj.
států dostávají denně po 700 dopisech.

Kolik je katolíků. Koncem roku
19 l0 čítala katolická církev kromě papeže
50 žijících kardinálů, 13 patriarchů,

PW?!%Messe,
29'7 arcibiskupů, 1257 biskupů, 22 ex
emptních opatů. Všech katolíků je skoro
286 milionů, z nich žije v Evropě
182,473500, v Asii 5,422000, v Africe
2,681000, v Americe 86,096000 a
v Australii 8,374000.

Školní děti v Berlíně dle nábožen
ství. V celém Berlíně je ve školách
obecných na 226 tisíc školních dětí, a to:
114 tisíc děvčat a 112 tisíc chlapců.
Z nich je evangelíků 190.700, katolíků
24.000, židů 4000, 4200 dětí nebylo
pokřtěno, 550 dissidentů, 500 bez vy
znání, 150 babtistů, 100 apoštolských,
80 reformovaných, 100 staroluteránů,
22 methodistů, 10 adventistů, 10 staro
katolíků, 3 Mormoni. Kromě toho jsou
jiště v Berlíně mohamedáni, presbyteriáni
a budhisté, avšak děti těchto náboženství
nejsou ve škole zaznamenányv

Ruka sv. Teresie. Ve Spanělsku
mají více ostatků svaté Teresie. Tak se
chlubí na příklad karmelitský klášter
v Olsdansu velikou vzácností, totiž rukou
této světice. Ostatky tyto byly uloženy
v soše, jíž okolní lid velice uctíval.
Z vděčnosti byla socha vyzdobena růz
nými šperky a drahokamy, jichž cena
se udává přibližně na 250 tisíc korun.
Hlavně vynikalo mezi skvosty těmito
12 vzácných prstenů. Nedávno však byl
tento poklad _v noci od lupičů ukraden
a stopa jejich nemohla býti objevena,
z čehož je v okolí velký nářek a pláč..
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Z Prahy. Díky za urovnání jedné
nemilé domácí záležitosti na přímluvu Panny
Marie Pomocnice, sv. Josefa & Antonína.

Maire Ignacie,
představená Alžbět.

Z Ivančic. Plně slib svůj. vzdávám
vroucí díky Nejsvětějšímu Srdci Páně, P.
Marii Matce ustavičně pomoci a všem sv.
za vyslyšení tří proseb svých a součastně
doporučuji všem nábožným duším, aby ve
všelikých potřebách svých s plnou důvěrou,
že vyslyšení budou, vždy na toto přelaskavé
Srdce & milou jeho Máti se obraceti!

'“žš „v ; +6

Ze západních Čech. Jsem velikým
dlužníkem Božskému Srdci Páně a dosud
jsem dluh svůj nesplatil! —. Vzýval jsem
Je před časem u veliké úzkosti zvláště ve
dvou případech o slitování & pomoc na
přímluvu Neposkvrněné Panny Marie, sv.
Josefa & duši v očistci, slíbiv zároveň
v pádu vyslyšení veřejné díkůvzdání ve
„Škole Božsk. Srdce Páně.“ __ Plně tímto
slib svůj, vzdávám tisíceré díky nejsvětěj
šímu Srdci Ježíšovu, Matce Boží, sv. Josefu
za vyslyšení svých modliteb & proseb! —
Nehodný sluha Božského Srdce Páně.

Fr. H.Ch. Magdalena.

Ošklivost nad hříchem.
(Hlavní úmysl.)

V údolí Hinnom bylo viděti na jednom místě u cesty několik malomocných
žebráků, zdali mužů nebo žen, nebo obojích nebylo poznat, protože byli všichni
ve stejných cárech špinavých oděni & nebylo lze se na ně dobře podivat pro
ošklivost nad nemocí, již tito chudáci postiženi byli. Jednomu uhnil nos, jiný měl
tvář celou rozežranou a rozrytou jako od rakoviny, jiný vztahoval k nám misto
rukou jen pahýly rukou, protože mu uhnily & odpadly ruce, a všichni stejně
huhňali plačtivým hlasem: bakšiš, bakšíš! Kdo by se neslitoval? Bylo nám až
měkko. Mimovolně vzpoměli jsme si na ty malomocně, které Pán Ježíš uzdravil
pouhým slovem svým, řka: Chci,.bud' číst! Velmi případně bývá tomuto tělesněmu
malomocenství přirovnáváno malomocenství duševní, totiž hřích. Ano hřích jest
nejošklivější nemocí, nejhorším malomocenstvím duše. A přece se ho lidé nebojí.
Před malomocnými na těle lidé z daleka se vyhýbají a utíkají, aby se s nimi
nestýkali, a tito musí žíti odděleně ode 'všech ostatních lidi, aby je nenakázili.

- A před malomocenstvím duše, totiž před hříchem se lidé nebojí, neoškliví se jim,
ano bez ostychu hřeší, vyhledávají pokušení a nebezpečenství, aby mohli hřešiti,
jakoby se o nic.:důležitého nejednalo. Právě v době této, v době všeobecného se
shánění po radostech“ světa — v masopustě, kdy lidé pouští vášním svým úzdu,
v této době je třeba uvážit jak ošklivou věcí jest každý hřích, každý těžký hřích.
Co je hřích? Všecko to, co je proti našemu svědomí, co se protiví nejsv. vůli
Boží, všecko co jest proti Bohu, jenž dobré odměňuje a zlé trestá. Hřích, jehož
se pýchou nebo závistí, lakomstvim nebo smilstvem, nestřídmostí neb nespravedl
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ností, na cti utrháním nebo pochlebenstvím dopouštíme, jest nejnebezpečnější
nemocí, vzbuzuje duše úzkost a bolest daleko horší, než je bolest těla. Hřích
trápí člověka ve dne v noci a hryže jako červ bez ustání. V nevinné radosti
nemá již zalíbení, protože před ním je stále jeho hříšný život. Hřích mu nedá
spáti, tíha hříchu spočívá na srdci jeho jako hora, a nedá pokoje. Sám hříšník
je nepokojný, s sebou nespokojený, hanba před lidmi. strach před Bohem, tušení
spravedlivého trestu nedají nikdy pokoje a klidu. Slyší všude hlas Boží: »Člověče
cos to učinil, proč jsi hřešilíh A hříšník jako zoufalý Kain je štván z místa na
místo, leká' se vlastního stínu a v zoufalství volá: Hřích můj je větší, než abych
došel odpuštění! A nečiní-lí pokání, překvapí jej hněv Boží a zničí všecky jeho

-'skutky, a v nivec obrátí všecka myšlení jeho! — Hřích jest ošklivý proto, že
duší odtrhuje od Boha. Tělesná nemoc odděluje nás od mnohého, co nám ve zdraví
je milo a draho Tělesná nemoc oddělí nás od přátel, od nevinných radovánek,
oddělí nás třeba i od kostela, do něhož ve zdraví jsme tak rádi chodili; často
nemoc oddělí dítě od rodičů. otce nebo matku od dítek nebo docela od rodiny a
trávíme dny v nemocnici v ošetřování lékařském. Ale. hřích oddělí duší naši od
Boha samého, jenž jest nejvyšší dobro, v němž jedině blaženi a spasení býti
můžeme. Hříšník vzdaluje se víc a více od Boha, čím více hřeší, čím méně pokání
činí, mrhá majetek Boží lehkomyslně, jako marnotratný syn, až upadá na kraj
své záhuby čašné i věčné. Bůh odnímá víc a více takovému hříšníku'milost svou,
ponechává jej sobě samému; pak stojí zde hříšník od Boha opuštěn, sám ve světě
stojí, a svět mu nemůže více dáti, než trošinku radosti, které se hned rozplynou,
a konečně hrob, který kryje chladnou mrtvolu, nebo třeba i zlato, které však rez

.ztráví! ——Je-li tělo nemocno, potká nás mnohdy ztráta mnohá—jíž hořce litujeme.
" Jak často ztratíme nemocí nejlepší síly tělesné, tak i po uzdravení ještě dlouho

cítíme se slabými. Jak často nemocí ztratíme i velkou část časného jmění, majetku,
lím hůře. nemůžeme-li tu ztrátu vynahradit. Ano mnohý ztratí nemocí i zrak nebo
sluch. nebo některý úd těla svého; bývá některý úd odřezán, aby člověk od smrti
byl zachráněn. Ale ať je škoda'tělesnou nemocí zaviněná sebe větší, přece není
tak velká a tak hrozná, jako škoda, kterou hřích způsobí na duši. Hříšník, po
stižený malomocenstvím duše, hříchem, ztrácí věčnou blaženost, jestlise všemi
silami nepřičiní, aby se hříchu zbavil, a rány duše zahojil. Jméno hříšníkovo je
z knihy života vymazáno, jej nevyzná Pán před Otcem svým nebeským. Dědictvím jeho
je pekelná říše, temnota největší, místo. kde je pláč a skřípění zubů; podílem
hříšníka jest oheň, jenž hoří na věky a věčně neuhasne! — Hřích je sám v sobě
ošklivý nade vše, co je šeredno a ošklivo! Proto praví mnozí svatí, jímž od Boha
bylo dopřáno viděti a poznatí zosobněnou ošklivost hříchu, že při nejmenším by
okamžitě umřeli, kdyby je milost Boží nebyla držela. To mějme vždy na paměti,
zejména v pokušeních a nebezpečenstvích ke hříchu. Tak jako se vyhýbáme malo—
mocnému na těle, tak se vyhneme též i malomocenství duše — totiž hříchu.
A kdyby přes tuto úvahu přece mnohý zhřešil? Má zůstati ve hříchu? Má nechati
malomocenstvím hynouti svou duši? Či nemáme prostředku k uzdravení od hříchu?
Máme. Jest to svátost pokání ! U jedné brány v Jerusalemě byl uzdravující pramen
vody, která se shromažďovala v rybníku Bethesda. Někdy voda tato se hýbalaa
vlniia, jakoby vřela; to sestupoval do ní anděl a hýbal vodou. Kdo po tomto
hnutí hned sestoupil do vody, byl uzdraven od jakékoliv nemoci. Okolo rybníka
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tohoto byla budovaa v ní plno nemocných rozličného druhu, čekajíce na hnutí
vody. Podobný pramen uzdravující zanechal nám Ježíš Kristus ve svátosti pokání,
v níž může uzdravena býti duše od jakékoliv nemoci hříchu, jenom-li použije
hříšník toho léku. Proto jsme-li nemocní na duši, neodkládejme očistiti-se od
ošklivé nečistoty & špíny hříchu v koupeli kajícich slz, ve svátosti pokání, vyzná
vejme hříchy své, lítujme jich a čiňme za ně hodné pokání, pak se nám otevře
opět brána nebeská a my přijati budeme jednou do společnosti svatých a světic
Božích. O to prosme nejsv. Srdce Páně.&%

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. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
ošklivost před každým hříchem a na všechnyúmysly, jež doporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby!

Pane Ježíši, zastřiž ochranou sveho božského Srdce našeho svatého Otce
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
slovanský! 0 sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
Pokaždé odpustky 300 dní; jednouža měsíc, modlíme-lí 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 &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!

>< sq
Heslo apoštolské: Nehřešiti a. hříchům zabraňovati.

ěé ><
Úmysl v březnu: Organisace —sdružení katolihův.

Tiskem &náundeiu benediktinské knihtiskárny v Brna.
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Zde v zkroušenosti padáme, o Bože, před Tvou tvář, svá. srdce k Tobč zdvihámc a oči na oltář. Shlcď
tváří na nás milostnou i odpusť vinu spáchanou.

vvv vv vv wvw

Zůstaň s námi!

Zůstaň s námi, Kriste milý
Pane, neopouštěj nás,
Zůstaň s námi v každé chvili
Zůstaň s námi" V každý čas!

Milost Tvá všem hříšným lidem
vždy 6 Kríste pomůže,
duši plníš svatým klidem,
který svět dát nemůže!

K Tobě lkáme ve dne, .v noci
Vroucí prosby naše slyš!
Voláme Tě ku pomoci
víme, že nás vyslyšíš!

Vyslyš naše prosby vroucí
nejmilejší Ježíši,
pomoc Tvoje přežádoucí
boly v srdci utiší!

A. M. Kadlčákovd.

MA.
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Ve Tve' nebe . . .

Ve Tvé nebe hledím, Pane,
jež se klene nade mnou,
tam odtud Tvá milost kane
v unavenou duši mou.

K Tobě Spěchám vždy a všude,
nejraději ve Tvůj chrám,
tam má. zbožná píseň bude,
tam útěchu nalézám.

K Tobě Spěchám jako k Otci
vinu se v Tvou náruči,
nenecháváš bez pomoci
kdo se ctít Tě naučí.

K Tobě duše má. se vine
ve Všech strastech života,
nezklame se nezahyne,
chrání ji Tvá. dobrota.

A. MŽ Kadlc'dková.

Boží _Muka.
Když vás vidim Beží Muka
u rozcestí stát,
musím vždycky ve své duši
nad vámi tu lkát.

Když'vás vidím Boží Muka
v křižovatce cest,
vždycky se mi hrdlo stáhne
& smutno mi jest.

Když vás vidím Boží Muka
jak vás kryje mech,
vždycky se mi z duše dere
přebolestný vzdech.

Když vás vidim Boží Muka
samý prach a snět,
ptám se, proč vás nechají tu
lidé trouchnivět!

A. M. Kadlc'dková.
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\K oltáři Páně plni touhy spějme!
K XXIII. eucharistickěmu světovému kongresu podává Fr. Janovaký.

Zapadající slunce jakoby sebralo
všecku svou sílu a rozlije, zůstaví po
sobě půvabné červánky po nebi i po
zemi. Podobně božský Spasitel, Slunce
spravedlnosti, prve než zapadl do moře
přehořkého utrpení, sebral ve večéřadle
na hoře Sieně v Jerusalemě všecku zářnou
sílu své božské lásky a zůstavil po sobě,
jako nejpůvabnější červánky, nejsvětější
Svátost oltářní. Onen “večer bylo viděti
západ božské lásky v podobě lidské a
východ božské lásky pod způsobami
chleba. Smutno bylo ve večeřadle, smutno
jako ve světnici, kde leží otec na lůžku
smrtelném a kolem něho shromážděny
dítky, aby se s nimi rozloučil a poslední
vůli svou jim oznámil. Lampa, jež sví
tila nad hlavou Páně, byla jako věčným
světlem, věčnou lampou před velebnou
Svátosti při prvotinách našeho Velekněze,
při jeho první mši svaté.
_ Tehdy splnil Pán, co byl před rokem
slíbil po zázračném nasycení lidu pěti
chleby a dvěma rybičkami, řka: »Pra
eujte o pokrm, ne o ten, který hyne,
ale který zůstává k životu věčnému,
jejž Syn člověka dá vám... Chléb Boží
je ten, který s nebe sestoupil a dává
život světu... Já'jsem chléb života;
kdo přichází ke mně, nebude lačněti, a
kdo věří ve mne, nebude žízniti nikdy . . .
Ját'jsem chléb života. Otcové vaši jedli
na poušti mannu a zemřeli. 'I'entoť jest
chléb s nebe sestupující, aby, bude-li
kdo z něho jisti, neumřel (smrtí věčnou,

čili pravý chléb s nebemusí dávati ne
smrtelnost). Jáť jsem chléb živý, jenž
jsem s nebe sestousil. Bude-li kdo jisti
z chleba tohoto, živ bude na věky; a
chléb, který já dám, tělo mé jest, jež
vydám za život světa . .. Amen, amen
pravím vám: Nebudete-li jisti těla Syna
člověka a pití jeho krve, nebudete míti
v sobě života. Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, má.život věčný ajá ho vzkřísím
v den nejposlednější. Neboť tělo mé právě
jest pokrm a krev má. právě jest nápoj.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve

'mně přebývá a já v něm. Jako mne
poslal živý Otec a já živ jsem pro Otce,
tak i ten, kdo jí mne, živ bude pro
mne.<< (Jan 6.)

Ano, při poslední večeři splnil
Pán tuto svou božskou přípověď. Když
pojedl se svými apoštoly beránka veliko
nočního, vzal chléb, požehnal jej a pravil,
nad ním: »Totoť jest tělo mé,<< podobně
vzal i kalich s vínem, požehnal jej a

.pravíl nad ním: Tatof. jest krev má no—
vého zákona.“ Obojí dal požívati svým
apoštolům a poručil: »To čiňte na mou
památkula Těmito všemohoucími slovy
proměnil Pán Ježíš chléb ve své nej
světější tělo a víno ve svou, nejsvětější
krev a dal svým apoštolům moc,
činiti zrovna "to, co činil sám, proměňo
vati totiž chléb v jeho nejsvětější tělo
a víno v nejsvětější krev; moc tato
přešla od apoštolů na biskupy a
kněze, kteříž proměňování ono konají



ve mši svaté, říkajíce nad chlebem slova
Kristova: »Totoť jest tělo mé,c a nad
vínem: »Tentot' jest kalich krve mě<
Ustanovil božský Spasitel tuto převe
le'bnou Svátost, aby i jako člověk usta
vičně s námi dlel, aby se ve mši svaté
svému nebeskému Otci za nás obětoval,
aby ve svatém přijímání býl pokrmem
našich duší. ' .

Zdaž nám mohl božský Spasitel
větší dobrodiní prokázati, zdaž nám mohl
co dražšího zůstaviti nežvelebnou Svátost?
Jaká to nekonečná láska! Písmo sv. ve—
lebí lásku Jonathý, syna Saulova,
k příteli Davidovi, pravíc, žejej mi—
loval, jako duši svou (I. král. 18, 3).
A jaký mu dal důkaz této své lásky?
Dal mu všecek svůj šat, dal mu svůj
meč, lučiště i pás. Dal mu mnoho, ale
přece mu nedal sebe sama. Božský Spa
sitel však dává nám sebe sama ve ve
lebné Svátosti, nižádná mýsl nepochopí,
nižádné péro nevyličí. Dobře tudíž praví
sv. Augustin: »Nic se neostýchám
tvrditi, že nám Bůh, ačkoliv jest vše
mohoucí, více dáti nemohl; ačkoliv jest
vševědoucí více dáti nevěděl; ačkoliv jest
svrchované bohatý, více a cos lepšího
neměl'c _

Jaký to dar, jaká láska, jaká pro
nás čest, jaké vyznamenání! Právem jest
pln údivu a úžasu ctihodný Tomáš
Kempenský a praví přepokorně:

„Pojdte, voláš, všichni ke mně,
kdož jste prací obtíženi,
pojďte ke mně, mdlí a slabí,
poskytnu vám občerstvení!
Slovo lásky ó jak sladce
k hříšnému se uchu sklání,
bídného kdy člověka zveš
k těla svého přijímání!

Kdož jsem, abych odvážil se
přistoupiti, Pane, k Tobě?
Nebesům Tč pojmout nelze,
& ty všechny voláš k sobě.

Ach, co značí milost taká,
pozvání tak _přívětivé,
dobrého si nejsa vědom,
smím-li splnit přání tklivé?
Jak Tě vést mám v srdce svého
příbytek, () nebes hosti,
jenž tak často urážel jsem
tvář Tvou svojí nepravosti?
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Andělé se bázní chvějí,
spravedliví kloní témě,
a Ty voláš přívětivě:
Pojďte všichni, všichni ke mně!

Bys to neděl sám, ó Pane,
kdož by věřil také řeči?
a bys sám tak neporoučel,
kdož by přišel v nestateči?

Po rozličných místech mnozí
putujíce pobíhají,
z ostatků & divů svatých
potěchu a úžas mají.

S podivením pohlédají
na velebných budov slávu,
s úctou líbají ctné kosti
v hedvábí & zlatohlavu.

A'hle, tuto ve Svátosti
sám dlíš, Bože svatosvatý,
Tvůrce andělů i lidí,
všecek láskou ke mně _jatý.

K poutím často zvědavost jen
vábí věcí nevídaných,
a zisk malý vzejde duším
z nekajicných 'citů planých.
Ale tuto ve Svátosti
celý dlíš, můj Bože, Kriste,
& plod hodný spásy chystáš,
kde Tě přijme srdce čisté.

Jak to jednáš s námi, Bože,
zázračně a milostivě,
sám nás, Tvůrce světa skrytý,
ve Svátosti sebou živě.

Rozumem to chápat nelze,
ale srdce zbožné cítí
dobře plamen božské lásky,
jak se Tebou v duši nítí. .

A Tví věrní, již svůj život
napravují v kajicnosti,
jak tu velké nabývají
lásky k zbožnosti a ctností!

Ze Svátosti milost plyne,
v duši nová ctnost se rodí,
& co hříchem porušeno.
ušlechtilý květ zas plodí.

Ba, tak velkou Pán náš milost
z plnosti své s námi sdílí,
s duchem že i slabé tělo
cítí, jak mu rostou síly.

Ale žel, že jsme tak vlažni,
že tak ma'lou touhu máme

5'.



přijat Krista, kromě _něhož
nikde spásy nepoznáme.

Neb on sám jest posvěcením,
vykoupením naším drahým,
potěchou on putujících,
zřídlem svatých věčně blahým.

Žel, že se tak ode mnohých
tajemství to zanedbává,
nebesa jež potěšuje
& svět všechen zachovává.

Č), jak tvrdo jest a slepo
srdce. jež' tak málo cení
nebeský dar nevýslovný.
i když jest mu za krm denní.

Kdyby Svátost nejsvětější
na jednom se místě dála,
& jen jedním knězem v světě
mše svatá se slavívala:

Pomni, jak by potom místě
neustáli lidé toužit,
jak by spěli k tomu knězi
vidět svatou obět sloužit!

Ale nyní mnoho kněží
světí se a není místa,
kde by se již nekonala
Krista Pána obět čistá,

by tím více jevila se
velká k lidem láska Boží,
čím víc svaté přijímání

_po světě se šíří, množí.

Díky Tobě, Jesu Kriste,
pastýři náš milostivý,
jehož tělo a krev drahá
vyhostěnce bídné živí!

Živíš nás a zveš svým slovem:
Pojďte, kdož jste obtíženi,
všichni ke mně; poskytnu vám
posily a občerstvení!,
(Tomáš Kempemky' -— Vladimír Šťastný.)

l.

»Tantum ergo sacram'entum
veneremur cernui —
Svátosti té neskonalé
čiňme vroucně poklonu !:

(Pange lingua).

Abychom neskonalou lás ku ve
velebné Svátosti skrytou alespoň poněkud
pochopili, všimněme si Miluj íeího i
milovaných, Všimněmesi také způ
sobu teto lásky.
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Miluj ící jest sám Syn Boží, věčny',
všemohoucí Syn Boží, věrný obraz, věrny
oblesk věčného Otce. O tomto Milujícím
napsal miláček jeho sv. Jan: »Na po
čátku bylo Slovo, & Slovo bylo u Boha
a Bůh byl Slovo. To bylo na počátku
11Boha. Všecky věci skrze ně učiněny
jsou, a bez něho nic není učiněno, co
učiněno jest. V něm byl život, a život
byl světlo lidí...c (Jan 1, 1—4)

Milující je Ten, o němž _tak
vroucně napsal svatý Pavel: »Kristus
Ježiš. ktery jsa ve způsobě Boží, ne
položil sobě toho za loupež (t. j. nevy
nášel se tím nad jiné, jako vítěz nějakou
kořistí válečnou), že jest rovny Bohu;
ale sebe sama zmařil, přijav způsobu
služebníka, k podobenství lidí učiněn a
ve způsobě nalezen jako člověk. Ponížil
sebe sama, učiněn jsa poslušným až
k smrti, a to k smrti kříže. Protož i Bůh
povýšil ho a dal jemu jméno, kteréž jest
nad všeliké, jméno, aby ve jménu Ježíše
každé koleno klekalo, nebeských, zem
ských i pekelnych, a každý jazyk aby
vyznával, že Pán Ježíš Kristus jest v slávě
Boha Otcea (Filip. 2, 6—11).

Milující je Ten, kterýž sedí na
pravici Boha Otce'všemohoucího, jakožto
korunovany' Král církve svaté, jakožto
ustavičny Prostředník náš u Otce ne
beského, jakožto příští Soudce živy'ch
i mrtvých, spravedlivých i hříšníků.

Milujíeí je Ten,jemuž zbožná duše
takto pěje:

„O Jesu, spáso moje,
jak libě k lásce zve
to sladké jméno Tvoje
tak chladné srdce mé!
Hle, duše má již plápolá
a láskou k Tobě povzdychá:
Ty's v radosti. Ty's v žalosti
můj Ježíš, Bůh & Pán!

Bys všeho hříchu tíži
s nás hříšných, Kriste sňal,
sám's na potupném kříži
za nás se v obět dal.
Ach, zraněné to srdce Tvé
tak sladce mne též k lásce zve,
Ty jediná jsi touha má.
můj Ježíš, Bůh a Pául“

A tento Milující, tento svrcho
vany' Pán nebes i země, tento nejlaska—
vější Spasitel a nejspravedlivější Soudce



náš, z neskončené lasky své skrývá
se přepokorně pod nepatrnými způso—
bami chleba a vína. Je sice již vtělení
Syna Božíhopřehlubokou pokorou; avšak
hlouběji pokořuje se ve velebné Svátosti.
V tajemství vtělení zastřel Syn Boží svou
božskou velebnost závojem lidské po
doby; avšak v tajemství velebné Svá
tosti zakrývá ji závojem prostinkých
způsob chleba a vína. Toť div, jenž
přiměl sv. učitele církevní zvolati zde
slovy žalmistovými: »Památku .učínil
divů svých milostivý a milosrdný Ho
spodin, pokrm dal těm, kteří se ho bojí.
Pamětliv bude na věky na smlouvu svou,
moc skutků svých zvěstovati bude lidu
svému<< (Z. 110, 4—6).

* *
*

Viděli jsme Milujiciho ve ve—
lebné Svátosti, Všimněmesi milova
ného. Milovanýmje člověk, milovanými
jsme my ubozí lidé, dle těla prach a
popel, dle duše ubozí hříšníci. Božskému
Spasiteli nestačilo, 33 let ve mdlobě a
nedostatku lidském, za všeliké klopoty
a námahy s námi zde na zemi meškati
a konečně přebolestnou smrtí kříže ode
jiti; nýbrž v nekončné lásce své chtěl
s námi ve velebné Svatosti ustavičně
přebývali a skrze mši svatou ustavičně
obnovovati oběť kalvárskou na spásu
naši. Se žalmistou Páně jest nám tu
s úžasem volati: »Hospodine. Pane náš,
jak předivné jest jméno Tvé po vši
zemi! Což jest člověk, že jsi naň pa
mětliv, aneb syn člověka, že jej navště
vuješ? Učinil's ho málo menšim„_andělů,
slávou a ctí korunoval jsijejc (Z 8, 1,
5, 6). Plni vděčnosti pějeme:

„Zde v zkroušenosti padáme,
() Bože, před 'l'vou tvář,
svá srdce k Tobě zdviháme
a oči na oltář.

Shleď tváří na nás milostnou
i odpust vinu spáchanou,
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svých tvorů opatrovníka,
nás nezamítej hříšníků,
nás hříšníků, _
nás bídných hříšníkůl“

* *

Známe Milujícího, známe mí—
lovaného, vizme ještě způsob této
lásky. Na slova kněze, pouhého smrtel
ného člověka, sestupuje věčný Král ne—
beské slávy s výšin nebeských na oltář.
Sestupuje na oltář nejen v nádherné
biskupské kathedrále, nýbrž i v sebe
jednodušším, v sebe prostšim kostellčku
v nejzazší vesničce. Sestupuje na oltář
při polní mši svaté v době válečné,
i na oltář postavený na lodi na širém
moři, jakož i sestupoval na oltáře pod
zemni v katakombách za pronásledování
kře'sťanův. A jakož putoval božský Pán
ve své vlasti, všude dobře číně. tak
ubírá se v průvodech o Vzkříšení i Božím
Těle našimi osadami & městy í milou
přírodou a všude žehná. Jako vcházel
do domův a příbytků lidských v Pale
stině & uzdravoval ubohé nemocné, těšil
zarmoucené a sklíčené, tak činí i u nás;
žádné misto není mu nevhodným, béře
se do hradů královských, do-paláců vzne
šených, do domův obyčejných, do chyšek
chudičkých, do žalářů bídných; béře se
tam ve chvíli. nejrozhodnější, aby duši,
kteréž svět už nemůže pomoci, nabidl
sebe, nabidl svou milost, nabidl záruku
života věčného, slávy nebeské!

Jaká to láska, jaká dobrota!

„Dal's nám všecko, dal's nám sebe
8 hůry sešlý lásky Chlebe,
lidu svému získav nebe.
Duch Tvůj svatý vládní námi,
ať jsme večně tvými chrámy!

Víru, lásku bez přestání,
sílu v boji, požehnání
dej nám ve svém slitování,
uděl ctnostem setrvání,
připrav blažené skonáníl“

* *
* (Pokrač.)
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Pán Ježíš trním korunován.
Rozjímání.Píše Ignát Zháněl.

Kdo je s to, aby popsal a pochopil,
jakou bolest snášel božský Spasitel, když
přiveden byl na rozkaz Pilátův na dvůr,
vydán byl posměchu surové čeládky?
Pilát přesvědčilse, že jest Ježiš nevinen;
ale chtěje lid nakloniti k mírnosti, aby
Ježíše propustili, kázal neviného Krista
vydati na pospas vojákům, kteří tropili
si s nim svou svévoli, zbičovali Ho, oděli
šarlachovým pláštěm, dali mu do ruky
třtinu, na hlavu mu vtlačili trnovou ko
runu a se smíchem před ním klekali,
volajice: »Zdráv buď, králi židovskýlc

"Nestačilo jim přeukrutné bičování, jímž
zranili přečisté údy Spasitelovy, přidali
ku krvelačné ukrutností ještě výsměch,
úšklebky, rouhání.

Ú božský Spasiteli, jaký vzácný,
nedostižný vzor trpělivosti, umírněnosti,
mlčenlivosti, odevzdání do vůle Boží dal
jsi nám! Co jsi vytrpěl za naše hříchy,
hlavně za hřích pýchy! Jak jsi se po—
nížil, jakoby's k nám volal: »Hleďte, co
jsem trpěl pro vaši pýchu; varujte se
jí proto, utíkejte před ní.“ Uvažujme
tedy, co jest pýcha, jak velký ješt hřích
a co činiti máme, abychom nezpyšněli.

Opýše.
Pyšuým jest, kdo sebe sama nebo

své pozemské “statky přeceňuje a' toto
přeceňování i zevně ukazuje. Může-li
býti případnějšího popisu pyšných a na—
dutých lidí, než jak jej podal sám božský
Mistr, řka o 'fariseích: »Všecky skutky
své činí, aby byli vidění od lidí; milují
přední místa při večeřadlech, první sto
lice ve školách a pozdravování na trhu,
a aby byli nazýváni od lidí rabbix —
t. j. mistře, což byl čestný název učencův
a učitelů. (Mat. 23, 5—7.)

Pyšný se sám přeceňuje, chce býti
ode všech ctěn, vážen, vynáší se svými
skutečnými i domnělými přednostmi;
nikdo se mu více nezavděčí, než kdo
chválí jeho osobu, rodinu,.práci, ma—
jetek; je—liněkde, 'chce aby se všecka
řeč točila“ jen okolo něho, má se za
lepšího,= chytřejšího, vzdělanějšího, než
jsou ostatní lidé, chce vyniknouti nade
všecky, mluvi vybrané, každému lichotí,

jeho krok, jeho postava již dokazují, že
jest něčím lepším, vyvýšenějším; aby
jiné přesvědčilo své domnělé dokonalosti,
staví se svatouškem, je tak pobožným,
že, jak dobře náš lid říká, ukousal by
Pánu Bohu nohy, zdánlivě tlačí se v po
zadí, aby ho jenřdali do popředí a každý
ši ho tím více povšiml. Vše, čím pyšný
jest, má, jak říká, sám ze sebe, sobě při
čítá všechnu chytrost a moudrost, kterou
zastává povinnosti stavu svého ;- všeho
co má,'dobyl si svým rozumem; že by
mu Bůh byl požehnal, že by Bůh byl
původcem všeho, toho pyšný nepřipustí.

Již z tohoto kratinkého nástinu po
znáváme, že jest pýcha velkým hříchem
a nepodivíme se, že Písmo svaté i svatí
Otcové často 0 ní mluví, ji co nejdů—
razněji odsuzují & před ní varují. Jak
protiví se pyšný všemu řádu světovému!
U proroka Isaiáše praví sám Bůh: »Kslávě
své jsem ho (každého člověka) stvořil, způ
sobil jsem jej a učinil jsem hm: (43, 7).
Pyšný hledá jen svou čest "a slávu, o
Boha .se nestará, protiví se tedy účelu,
-pro který jej stvořil Bůh. Totéž, co uči
nili pyšníandělé, kteří pod vůdcovstvím
Luciferovým chtěli Boha svrhnouti s trůnu 
a sami' na něm zasednouti, chce také
učiniti pyšný. Či nepraví svým jednáním:
Já, tvůj tvor, () Pane, neuznávám tě za
nejvyššího Pána, já se mám za vyššího,
hledám svou a ne tvou čest a slávu.
»Hrdost a pýchu v ošklivosti mám,: praví
proto věčná Moudrost (Přísloví 8, 13).
Kdož by neznal výroku svatého eVangelia:
»Kdo sám se povýší, bude ponížena (Mat.
23, 12). Panna Maria pravila' ve chvalo
zpěvu magnificat: »Rozptýlil pyšné v mysli
srdce jejich“ (Luk. 1, 51). Mluví-li Písmo
svaté slovy tak důraznými o pýše, ne
podivíme se, že učitelé církevní užívali
o ní někdy výrazův až drastických.

Uvedeme aspoň některé: pyšný po
dobá se oteklině, zdá se býti velký, ale
jest nemocný (svatý Augustin), podobá
se falešné barvě, která jest na oko krásná,
ale jakmile na ni zasvítí slunce, bledne;
chce jako olej plovati vždy na vrchu;
jakmile něco dobrého vykonal, hned se
chlubí, podobá se slepici, která kdáče,
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jakmilevsnesla vejce (sv. Vincenc Fen).
Svatý Rehoř Velký píše: »Je čtverý
druh, jímž se dokazuje nadutost pyšných.
Předně se pyšní domnívají, že mají
dobré sami od sebe. 0 nich mluví
apoštol, řka: Co máš, čeho by's nebyl
odjinud vzal? Pak-li jsi vzal, proč se
chlubiš, jakoby's byl nevzal (I. ke Kor.
4, 7). Za druhé se domivají, i když jim
Bůh udělil něco dobrého, že se tak stalo
pro jejich zásluhy. O takových mluvi
sv. apoštol: Nebo milostí spasení jste
skrze víru a to ne sami ze sebe, dar za
jisté Boží je to, ne ze skutkův, aby se
někdo nechlubilc (k Efez. 2, 8—9). Za
třetí se vychloubaji tím, čeho nemají:
proto haněl Bůh pýchu jakéhosi biskupa
&pravil: Nebo pravíš: jsem bohatý a mám
hojnost a ničeho nepotřebuji & nevíš,
že jsi ty bídný a ubohý &chudýi slepý
a nahý (Zj 3, 17). Za čtvrté chtějí, aby
se zdálo, že dobré, co maji, jest jenom
jejich-a opovrhuji jinými, jako faríseus,
když řekl: Bože, děkuji tobě, „že nejsem
jako jiní lidé (Luk. 18, 11). Již učenci

starých věkův uznávali ošklivóst pýchy.Tak píše moudrý Seneka: Jenom vládní,
pýchou nadutý člověče! Jen si ponech
svého nadutělío ducha! Však tě brzy,
stihne pomsta těžká.“

Jak velkým hříchem jest pýcha, po
známe, když si vzpomeneme, že Bůh
žádného hříchu tak těžce nepotrestal,
jako právě pýchu. Pyšné anděly, kteří
chtěli Boha svrhnouti s trůnu a sami
vládnoutí, shodil s nebe dolů a jsou
z nich nyni ďáblové; byli stižení věčným
trestem. Pro pýchu. »neodpustil Bůh hře
šicím andělům, ale pekelnými provazy
je do pekla strhnuv, vydal k mučení,
aby chováni byli k soudue (2. Petr. 2, 4).
Vízme, jak hrozný hřích je pýcha, když '
potrestal Bůh věčným trestem, peklem,
jedinou pyšnou myšlenku, jediné pyšné
slovo! A co teprve máme říci () hříchu
naších prarodičů, Adama & Evy? Had
pravil k Evě: »Budete jako Bůh, vědouce
dobré i zlé,<< což ji pohnulo, že jedla

,'zapovězené'ovoce. Proto praví svatý
Tomáš Akvinský: »Je zřejmo, že hříchem
prvních rodičů byla pýcha, neboť chtěli
býti jako Bůh. Jaký hrozný trest je stihl!
Byli—nejen vyhnáni z ráje, ale byli pak
podrobeni všem útrapám života, bídě,
bolesti, nemocem, ano i smrti, přestali
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býti nadpřirozeným obrazem Božím, dít—
kami Božími, ztratili svou nevinnost a
milost posvěcujicí, stali se hodnými věčo
ného zatraceni; hřích tento i jeho ná
sledky přešly i na všecky jejich potomky.
Hle, jak hrozný hřích jest pýchala

Pýcha vede ke všem nepravostem
a pošetilostem, k ponížení, k věčné zá
hubě, ničí všechnu cenu naších dobrych
skutků. Moudrý Sirach piše: »Pýcha je
počátkem všech hříchů; (10,15). Učitel
církevní, sv. Rehoř Velký, nazývá proto
pýchu matkou. která rodí mnoho zlých
dětí. Pýcha přivedla AbsolOna k nepo
slušnosti proti svému otci“ Davidovi;
pyšný Goliáš byl přemožen 'pokorným
Davidem, Herodes stal se vrahem ne
viňátek. Luter uražen, že si ho v Římě
málo povšimli, odpadl od víry, Kjakým
pošetilostem \; oděvu, v chování, v ústrojí
vede pýcha. Ríkává se: Bůh nenechává
růsti stromů do nebe, což znamená:
jako hrom rád bije do vysokých před
mětů, do věží, do topolů, tak “také pyšný
bývá ponížen. »Každý, kdo se povyšuje-,
bude ponížena (Luk. 14, 11). Herodes
nechal se nazývatí bohem a byl hned
raněn mrtvicí & za živa od červů ro
zežrán; Aman, který požadoval ode všech
božské úcty, skončil na šibenici.

Než již dosti; viděli jsme, že pýcha
jest jedním z největších hříchů, proto
varujme se ji nade všecko, vždyť může
zničiti vůbec cenu všech našich dobrých
skutků. Jako pokazí kapka žluče nej
sladší víno, tak kazí pýcha cností-. Nuže,
co dělatí, abychom se uvarovali pýchy?

Jak se uvarujeme pýchy?
Různé jsou věci, na něž bývá někdo

pyšný. Snad se někdo vychloubá svým
majetkem, snad úřadem, krásou svého
těla. snad něčím jiným. Nuže, ptám se
tě, ty pyšný člověče, se svatým Pavlem;
»Co máš, čeho by*s nebyl vzal od Boha?
A pakli jsi vzal (od Boha), proč se
chlubíš, jakoby's byl nevzal?c (I. ke Kor.
4, 7.) Vykonal jsi dobré skutky, jimiž
se chlubíš, sám ze sebe, či sílila tě milost
Boží? Jmění, jež máš, nezdčdíl jsi po
rodičích, jež ti určil Bůh? Získal jsi sám
„něco, nepožehnal jediný Bůh tvých pod
niků? Chlubíš se krásou svou; a kdo
dal ti tvou postavu, kdo 'zdraví, kdo



rovné údy? Je-li Bůh původcem všech
těchto věcí, jak se jimi můžeš chlubiti?

Pyšníš se svými dobrými skutky a
zapomínáš, že byly doby ve tvém životě,
které nebyly urovnány dle zákona Božího,
či zapomněl jsi na hříchy svého mladého
věku, na ten či onen hřích? Byl jsi
stále věrným služebníkem a nikdy ne
věrným? Pyšníš se hodnostmi, úřady,
jež zastáváš a sám jsi je dostal, či byli
prostřednictvím Boha jinými tobě udě—
leny? »Sláva muže jest prach a červ,
dnes se povyšuje a zítra nebude nalezen,
neboť obrátil se v zem svou a myšlení
jeho zahynulo“ (I. Makab. 2, 62).

Ať se tedy podíváme na přednosti
duše či těla, vždy se přesvědčíme, že
nemá jich žádný člověk sám od sebe,
ale z milosti Boží. Nemá tedy nikdo ani
nejmenší příčiny vynášeti se přednostmi
své duše, ctnostmi, dobrými skutky, ani
výhodami světskými, úřady, poctami,
majetkem, krásou anebo něčím jiným,
vše jest od Boha, vše je dílem rukou
jeho, proto pokoř se. »Modlitba kořícího
se, oblaka proniknea (Sirach 35, 21).
»Bůh se pyšným protiví, ale pokorným
dává milost“ (I. Petr. 5, 5).

Ale kdyby někoho z nás nepohnulo
k pokoře vědomí vlastní hříšnosti, po
mijitelnost všeho pozemského, 'lidská
slabost, nuže podívej se na Ježíše, který
pro nás trním korunován byl. Považ:
jeduorozený Syn Boží tak se ponížil, že
přijal na sebe podobu lidskou, stal se
člověkem; sestoupil s trůnu své veleb—
nosti a zrodil se v chudičkém chlévě
betlémském, kdež byly jesličky, jeho
prvním obydlím na světě; vyvolil si život
prostičký, osamotněly'; pokořoval se po
celý život, nejvíce sevšak pokořil v době
svého utrpení až po své vydechnutí na
kříži. »Příklad zajisté dal jsem vám,
abyste i vy činili, jakož jsem já učinil
vám,“ praví sám božský Spasitel (Jan
13, 15). Může—li býti důraznějšího vy
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zvání, než jsou tato úpěnlivá slova. Bude
snad někdo mezi námi. kdo by trnitou
korunu, jíž dali suroví vojáci Kristovi
na hlavu, ještě více mu stlačovat pýchou
svou do spánků? Takové napomíná sv.
Tomáš z Vilanovy. »O převeliká & pře
žalostná zaslepenosti ducha! Ti, kteří se
nazývají katolickými křesťany, pachtí se
po výnosných, vysokých úřadech a sta—
rají se jenom o to, aby je _lidé ctili a
si jich vážili? Neboť může býti větší
zpozdilost, než bojovati pod praporem
pokory pro pýchu a ve škole pokorného
učitele“Ježíše Krista přiznávati se k pýše?
Jak málo dbají takoví lidé a váží si
slov samého našeho Spasitelel? Jak
málo řídí se dle jeho přikázání: Učte
se ode mne, neboťjsem tichý a pokorný
srdcema (Mat. 11. 29).

Nechcem zajisté býti připočteni
k těm. jimž činí svatý Tomáš takové
výčitky, my chceme věrně vytrvati při
Ježíšovi, jenž se tolik pro nás pokořil,
pro nás korunován býti ráčil, který tolik
se ponížil, aby nám ukázal, jakou jest

'ohavností nezřízená pýcha. Spastitel, nej
výš pokorný, trpí a nese na hlavě trnitou
korunu pro naši pýchu. Nenechme ho
déle trpěti; naše pokora budiž ctností,
kterou sejmeme ze zakrvácenéhopře
svatého čela hrozné trní, kteréž se za
rylo do jeho skráně. Cvičme se, vyko
návejme skutky pokory, následujme slov,
která k nam volá: »Učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorný srdcemn:
Varujme se v tomto svatOpostním čase
co nejvíce vší pýchy a všeho, co s ní
souvisí; vynasnažme se z plna srdce
zmírniti bolesti trpícího, za nás trním
korunovaného Spasitele a evičme se. co
síly stačí, ve ctnosti pokoře. Neboť jako
rez železo, tak pokazí pýcha naše všechny
dobré skutky, jež jsme vykonali; utrhne
me-li květinu od kořene, "netrvá dlouho
a brzy zvadne; podobně zhyne i každá.
ctnost, která není spojena s pokorou.
Viz ošklivost pýchy a oceň pokoru!
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Smiluj se, slituj se.
Smiluj se, slituj se
Ježíši Kriste,
jenž jsi se narodil
z Panenky čisté.

Smiluj se, slituj se
odpust nám vinu,
posiluj milostí
nás, slabou třtinu!

Smiluj se, slituj _se
Ježíši, Pane,
vírou a nadějí
at srdce plane.

Smiluj se, slituj se
nad sluhy svými,
chceme být hodnými
dítkami Tvými.

Smilujse, slituj se
toť naše touha.
srdce Tvé nádoba
lásky je pouhá!

A. M. Kadlc'dkovd.

Mešní pobožnost mariánská
' ' l

s rozjimamm' o životě “Panny Marie;
Sepsal Dr. Karel Eichler.

K obětování a sekretě.
Kněz obětuje chléb a víno

na vyprošení odpuštění hříchův
a věčně Spásy všech, živých i ze
mřelych.

Jakou obět přinesla Maria? Pře
velikou! Seznáme to, když se vžijeme
v poměry Panny Marie a tehdejší doby.
— Když anděl Gabriel k ní vešel a jí
zvěstoval, že narodí se z ni Spasitel,
byla již chotí sv. Josefa, jenž jako ona
pocházel z rodu Davida krále. Vázal ji
však slib panenství, jejž byla již před
zasnoubením učinila a jejž v manželství
svědomitě zachovávala.
andčlovi: »Ktcrak se to stane, poněvadž
muže nepoznávámíh Když pak anděl ji
poučil, že počne Syna Božího z Ducha
svatého, teprve svolila, načež chvátála
jižjako Matka Boží k tetě Alžbětě. Tam
zůstala asi čtvrt roku. Po návratu stalo
se zřejmy'm, co bylo dříve tajemstvím &
sv. Josef rozmyšlel se, má-li manželku,
která bez jeho vědomistala se matkou, zase
přijati. Již chtěl ji propustiti, a to tajně,

Proto namítala,

chránil její čest. Než Bůh sám poučil jej
Gabrielem, že Maria stala se matkou Syna
Božího a Josef, změniv úmysl, Marii
zase k sobě přijal.

Moudrost Boží se tak postarala o
bezpečnost matky i nerušené narození
božského dítka. Tak zamezeno, aby ďábel,
kterému panenství í panenské početí &
narození zůstalo tajným, a zlí lidé Marii
pomluvami neobtěžovali,ba, aby nebyla od
židů jako cizoložnice kamenována. Tak
docíleno, že sv. Josef stal se svědkem
jejiho neporušeného panenství, dosaženo,
že nebyla'opuštěna, že ona měla živitele
& božské dítko pěstouna, že Marii těšil
při útěku do Egypta a oba chránil po
celý život svůj. -- Z těch úkolů svatého
Josefa jest patrno, do jakého nebezpečí
se Panna Maria vydávala, když svolila
byti matkou Spasitelovou, nevědouc, že
se božská prozřetelnost o její bezpečnost
postará. Proto má její poslušnost a od
danost do vůle Boží dvojnásobnou cenu.

Buďme i my vždy ochotni plniti vůli
Boží. Přinášejme rádi obět — podřizujice
vůli svou vůli Boží. Ochrana Boží a

bez udání důvodův, aby dle možnosti | hojná odměna nás nemine.



75

' K prefaci a sanctus.
Kněz připravuje se chvalo

řečením na třetí díl mše svaté.
IMaria chvalořečila Boha za to, že

vyvolil ji za matku Syna svého. Sv. Lukáš
nám její překrásnou hymnu zachoval.

I řekla Maria: Velebí duše má Ho
spodina, a zplesal duch můj v Bohu
Spasiteli mém, že vzhledl na ponížení
děvky; nebo, aj, od této chvíle blaho
slavenou mne nazývati .budou všickni
národové; neboť veliké věci mi učinil.
ten, jenž mocný, a jehož jméno svaté
jest. A milosrdensví jeho (trvá) od po
kolení až do pokolení bojícím se jeho.
Učinil moc ramenem svým: rozptýlil
pyšné v mysli srdce jejich. Ssadil
mocné s stolice a povýšil ponížených.
Lačné .nakrmil dobrými věcmi a bohaté
pustil prazdné. Ujal se Israele, služeb—
níka svého, rozpomenuv se na milo
srdenství, jakož byl mluvil k otcům našim,
k Abrahamovi a semeni jeho na věky.

Příklad krásný nám dává Maria, že
máme Bohu za každé dobrodiní děkovati
a jej velebiti

Před pozdvihoýáním.
Kněz prosí, aby Bůh obět

za církev a všechny živé podá
vanou přijal a požehnal,

Maria zajisté připravujíc se na vzne
šený úkol matky Syna Božího, obětovala

Bohu za spásu lidí všeliké obtíže, které
pro ni byly s tím spojeny. V tiché po
koře uposlechla také rozkazu císařova
a podstoupila obtížnou cestu se svatým
ženichem svým Josefem z Nazareta do
Betlema (kde se měl Spasitel naroditi),
jak vypravuje Písmo sv.: »Stalo se pak
v těch dnech, že vyšlo vyrčení od císaře
Augusta, aby byl popsán všechen svět
— a šli všichni, aby se přiznávali, jeden
každý do svého města. Vstoupil pak
i Josef z Galilee, z města Nazareta do
Judska, do města Davidova, kteréž slove
Betlem, protože byl z domu a z čeledi
Davidovy, aby se přiznal rzapsati dal, i
jmění své udal) s Marií, zasnoubenou
sobě manželkou, těhotnou“

To se stalo řízením Božím, jelikož
dle proroctví Micheášova (jak již řečeno)
naroditi se měl Spasitel v Betlémě. Pravít'
Micheáš (5, 2): »A ty Betleme Efrata
maličký jsi v tisících judských 1): z tebe
mivyjde,jenž bude panovníkem
v Israeli, a východové jeho od vpo—
čátku, ode dnů věčnosti.2)

Obdivuj se moudrosti Boží, jak do
sahuje přostředky nenápadnými všeho,
co chce. (Dokončení příště).

.) Nejmenší mezi městy, kteráž tisíc bojov
níků do pole postaviti měla.

') Poslední slova. vztahují na Kristovo věčné
od Otce nebeského zplození.

Milý Bohu i lidem.
Ku svátku svatého Josefa.

Církev katolická srovnává se někdy '
se zahradou. V krásně zařízené zahradě
Vidímevelké množství rozmanitých květin,
různých keřů a stromů, jež všechny ve
spolek činí na pozorovatele velkolepý
dojem. Též v církvi svaté shledáváme se
s rozmanitými a přečetnými světci a
světicemi, jejichž vůně zavání různými
ctnostmi, jimiž vynikali v životě svém.
Nevzpomínajice na přečetnézástupy, které
V nebesích Boha oslavují prozpěvujíce: |

&—

NapsalIgnát Zháněl.

svatý, svatý, Hospodin Bůh zástupů, vzpo
meňme si jen na dvě největší ozdoby
nebeské zahrady, na Marii, matku našeho
Spasitele a na Ježíšova pěstouna, svatého
Josefa, jehož svátek slavíme '19. března.
Svatý Josef byl prohlášen od církve za
jejího patrona.

Marii nazýváme v litanii loretánské
růží duchovní, prohlašujeme ji tedy za
královnu všech květin, neboť růži právem
dáváme tento název. Někteří říkají též o



rMarii,žeje růží bez trní, růží, která nikdy
neuvadne. Proto často vidíme Marii vy
obrazenu, kterak sedí držíc v ruce Božské
dítě, buď v růžové zahrádce anebo po—
blízku skupiny překrásných růží. Dle
svatého Dominika, velkého mariánského
ctitele, odevzdalarchanděl Gabriel Panně
Marii při zvěstování tři věnce, každý u
pletený z padesáti růží: prvý byl složen
ze samých bílých růží, což se vztahovalo
na její radosti, druhý sestával z červených
růží, které znamenaly její přečetné bolesti
a strasti, třetí měl růže žluté, na znamení
jeji oslavy zde na světě i jednou v nebi.

Sv. Josef vyobrazuje se často s lilií,
již přidávají umělci tomuto světci jakožto
přečistému snoubenci Panny Marie, ja
kožto muži. »který byl milý Bohu i lidema
(Sirach 45, 1). Nám Rakušanům má
býti svatý-Josef též proto ještě milým,
protože je patronem naší rakouské říše,
za nějž ho prohlásil roku 1675 císař
Leopold. Tehdy oslavovala se událost
tato ve Vídni velkolepými církevními
slavnostmi po celý týden, tehdejší nej
znamenitější kazatel P. Abraham a Sancta
Clara vydal též kázání jemuž dal název:
.rajská květina. Používáme tuto některých
z jeho svěžích, bohatých, vtipem sršících
myšlenek, jež až doposud nepozbyly nic
ze své krásy a původnosti. V šestidílném
výboru jeho spisův, jež vydal za starosty
dra Luegra z nařízení městské vídeňské
rady professor Strigl je tento spisek v díle
prvém strana 43 až 92. Následujme i my
vůni ctností Josefovýeh (píseň Šalomou
nova 1,3), vyvolme sijej za svůj vzor!

V přírodě shledáváme různé barvy
a každá má svůj význam. Ve ctnostech
značí bílá nevinnost, černá pokoru, ze
lená naději, červená lásku; v ročních
počasích označuje zelená barva jaro, čer
vená léto, modrá podzim, a bílá zimu;
ve věku lidském značí bílá barva dětství,
zelená dospělejší věk, mladost, modrá
mužnost, černá stáří; v přírodních živlech
značí červená barva oheň, modrá vzduch,
bílá vodu, zelená zemi; v drahokamech
pozorujeme bílou barvu v diamantech,
červenou v granátech, zelenou ve smarag
dech, modrou v tyrkisech. Ano vidíme
v přírodě zastoupeny všechny barvy;
všechnyjsou krásny, významný, ale která
se zdá býti Bohu nejmilejší?
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Kdo si přečte sedmnáctou hlavu
evangelia svatého MatOuše, v níž se vy
pravuje o proměnění Pána Ježíše na hoře
Tábor, přesvědčí se, že se Bohu asi nej
lépe líbí a nejvíce zamlouvá — po lidsku
řečeno — bílá barva. Neboť Ježíš se tu
proměnil před svými třemi apoštoly, před
Petrem, Jakubem a Janem, bratrem jeho.
»A zastkvěla se tvář jeho jako slunce a
roucho jeho učiněnoješt bílé jako sníh
a v poslední hlavě téhož evangelia čteme,
kterak, když vstal Ježíš z mrtvých, přišly
k jeho hrobu zbožně ženy, hrob uzřely
otevřený, kámen" našly odvalený a na
něm seděl anděl. »Byl pak obličej jeho
jako blesk a roucho jeho jako sníh<<bílé.
Proto vyobrazuji se vyvolení Páně kterak
jsou oblečení v bílá reucha. Říkáme Ježí
šovi, že jest beránek Boží, který snímá
hříchy tohoto světa. Protože Bohu tedy
zdá se býti nejmilejší bílá barva, vy
volil bilou lilii, čistého, svatého Josefa
za snoubence Marii, za pěstouna Ježíšova.

Slušelo se, by Maria zářila takovou
čistotou, jaké si po Boží větší ani mysliti
nemůžeme, podobně slušelo se, by vy
zdoben byl stejnou přednosti sv. Josef.
Neboť »čím jest lilie mezi trnímc (píseň
Salem. 2, 2), tím byla Maria mezi vším
tvorstvem. O malíři, který za starých
dob se považoval za nejlepšího, a za
nejdovednčjšího a jmenoval se Zeuxis,
se vypravuje: jednou měl namalovati
pohanskou bohyni Dianu. Namaloval jak
uměl nejlépe celou její postavu, ale
chyběla jí hlava, nevěděl a neuměl,jak
by tomuto tolik dokonalému tělu zho—
tovil důstojnou hlavu a pořád přemýšlel
i zabýval se otázkou: co mám činiti,
jak mám tu hlavu namalovati? Když
stvořil Bůh Marii a vyzdobil ji mnohými
ctnostmi, vyvýšil ji nad ostatní tvory,
též hledal muže, jejž nazývá sv. Pavel
»hlavou ženya. Jako jsou listy květu
lilie krásně bílé z obou stran, na rub.
i na líc, podobně byl ctnostný, čistý,
svatý Josef tělem i duší svou, těloi
duše jeho zářily čistotou, všemi ctnostmi.
V rodině, již tvořili Ježíš Maria a Josef,
byla Maria dle slov Šalomounových,
ktery praví: žena pilná je korunou muže
svého (Přísloví 12, 4), skutečnou korunou,
to jest ozdobou. Bůh určil Josefovi, chu
dému, neznámému tesaři za snoubenku
Marii, královnu nebe i země, matku Je



žíše Krista. Jakým štěstím byl »blažen
Josef, jemuž byla Maria ženou pilnou
a korunou.!

Josef znamená tolik jako »vzrůsta
jící, vyrůstajícím Je věru příliš nesnadno
popsati, jak vysoko vyrostla lilie čistá
-- svatý Josef. Ale aspoň o něčem se
zmiňujeme. Bůh dal každému člověku
k ochraně anděla, který se stará o jeho
tělo i duši; pravdu tuto hlásá naše
víra. Měl Kristus zde na světě anděla
strážného? Jako Bůh ho neměl, neboť

Měl ho jakoho nijak nepotřeboval.

člověk? Dobrovolně podrobil se Ježíš
Kristus všem obtížím těla lidského, snášel
zimu, horko, hlad a žízeň; snad měl
též anděla strážného, nikoliv z nižších
kůrů andělských, jak ho mají lidé, ale
z kůrů nejvyšších, kteří jsou v bezpro
střední blízkosti božího trůnu? »Anděl
sky'c učitel svatý Tomáš Akvinskýpraví :
Ježíš neměl žádného anděla strážného,
neboť anděl strážný je pánem, ochráncem
svého svěřence, ale Kristus neměl nad
sebou, i jako nad člověkem žádného
pána, neboť je pánem, hlavou všech
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andělů, ale andělem strážným, opatrov
níkem a ochráncem Ježíšovým byl sv.
Josef. Kristus neměl tedy žádného an
děla strážného, neboť nebyl anděl jeho
pánem, ale jeho sluhou. Zvolil-li Ježíš
Josefa za svého strážce a pána, povýšil
ho nad anděly a zde na světě vyvý-šil
i nad sebe samého. Neboť píše svatý
Tomáš Akvinský: ochrana Messiášova,
výchova Spasitelova jsou vlastnosti, které
jsou nad Krista.

Byl tedy Josef andělem, ne sice dle
přirozenosti, ale svou svatostí, svými
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ctnostmi; ano byl více než anděl, neboť
anděl má tyto ctnosti vrozený, je s nimi
stvořen, kdežto svatost a čistota Josefovy
byly jeho zásluhou & jeho prací. Josef
byl archandělem, nikoliv přirozeností, ale
hodností, neboť byl přidělen ku královně
andělů; byl více než archa děl, vždyť
archanděl byl vyslancem &poslem božím
zde na světě, ale Josef byl pěstounem
Pána Ježíše. Byl vyvýšen nad Cherubíny,
kteří se dívají na Boha, neboť Josef nejen
častěji Boha viděl, ale jej ošetřoval, Opa—
troval. Serafíni nosí lásku k Bohu v duši,



ale jako pouzí duchové, nemají těla, Josef
však miloval Ježíše tělem i duší svou.
Svatý Josef byl povýšen i nad ostatní kůry
andělské, nad síly, mocnosti, knížcctva,
panstva i trůny; silám a mocnostem jsou
podřízenijen tvorové, ale svatému Josefovi
byl poddán sám Tvůrce, Stvořitel. Kníže
ctva a panstva vládnou nad poddanými
tohoto světa, Josef však vládl nad pánem
nebe i země., Josef byl více než trůnové,
neboť na jeho rukou, jako na trůně od—
počíval Ježíš, na svých rukou nosil Spa
sitele světa, Ježíše Krista.

Svět nikdy neviděl, nikdy nepoznal
tak vznešené, tolik vzrostlé lilie, jakou je
svatý Josef. Josef byl vyvýšen nad všecky
svaté a světice boží, ano nechybíme, řekne
me-li, že byl zde na světě vyvýšen jistým
způsobem i nad Krista. Čemu se máme
více podivovati? Pokoře Ježíše Krista, že
podrobil se chudému tesaři anebo vyvý

šenosti Josefově, že ho poslouchal Syn
Boží, že živil, opatroval, ošetřoval Syna
Božího, že .ležíš svým pěstounem ho na
zýval?

Divili se apoštolové, že Ježíš poručil
moři, větru, bouři a vše se okamžitě uti
šilo (Mat. 8, 24) a my bychom se nedivili
nesmírné hodnosti svatého Josefa, jehož
byl poslušen Pán všeho světa, Ježíš Kristus,
o němž píše svatý Lukáš: »byl rodičům
svým poddána (Luk. 2, 51). Jak byla
šťastna Maria Magdalena, neboť »stojíc
ze zadu u nohou jeho, počala jeho nohy
slzami—smáěetia utirala je vlasy své hlavy
a líbala nohy jeho a mastí mazalaa (Luk.
7, 38), jak šťasten byl apoštol Tomáš,
jemuž řekl Ježíš: »vlož prst svůj sem a
.viz ruce mě a vztáhni ruku svou a vpusť
v bok můja (Jan 20, 27), jak šťasten byl
Pavel, že malou chvíli viděl u Damašku

—slávu nebeskou a uslyšel slova: »Já jsem
Ježíš„jemuž ty se protivíša (Sk. ap. 9, 5).
Jak byl omilostněn Jan, že odpočinul při
poslední večeřiněkolik okamžiků na prsou
Ježíšových,jak šťasten byl stařec Simeon,
že mohl vzíti Ježíše na své lokty a chvá
liti Boha (Luk. 3, 28). Ale mnohem šťast-_
nější nežli tuto vypočítané biblické osob
nosti, byl svatý Josef, na jehož srdci dlouhá
léta odpočíval Ježíš Kristus; věru nevý
slovně vzácná je hodnost svatého Josefa.
Uvažujíce o těchto pravdách, jsme nuceni
vyznati, že vyrůstla lilie Josefova velmi
vysoko, po Bohu a po Marii, nikdo nebyl
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tak vyvýšen jako Josef, pěstoun Pána
Ježíše.

Známé přísloví praví: pověz mi,
s kým obcuješ a řeknu ti, kdo jsi._Josef
byl neustále ve společnosti Ježíšově, proto
můžeme o něm říci se žalmistou Páně
»se svatým svatý budešc: (Žalm 17, 26).'
Svatý Bernardín ze Sieny píše: není v nebi
většího světce po Panně Marii nad svatého
Josefa, neboť všichni svatí byli služebníci
Boží, ale Josef byl pěstounem Ježíšovým.
Slíbil-li Ježíš Kristus, že každý »kdožkoliv
dá nápoje jednomu z těchto nejmenších
číši vody studené, toliko ve jménu učení
ka, zajisté pravím vám, neztratí odplaty
svéc (Mat. 10,42), není žádné pochybnosti,
že odplatil skvěle Ježíš Kristus všechny
služby, které mu prokázal svatý Josef. Kdo
připravil Ježíškovi nocleh v Betlémě, kdo
prochodil celou osadu a žebral' u všech
dveříbetlemských až našel konečně chlév?
Kdo zachránil božské dítě před mečem
ukrutného Herodesa útěkem do Egypta,
kdo je dovedl zpět do Nazareta? Kdo se
o ně po všechna ta leta, co pobyl Ježíš
zde na světě, staral, kdo Ježíše živil, opa
troval? Sv. Gertruda vypravuje ve svých
zjeveních, že oslavovalo celé nebe svaté
ho Josefa a sklánělo hlavy při vyslovo
vání jeho jména.

Proslulý kazatel z řádu dominikán
ského svatý Vincenc Ferrerský vyprávěl,
v jednom kázání: ve španělském městě
Valencii žil zámožný kupec, který vždy
vydržOval chudou rodinu k úctě a oslavě
svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Když
pak umíral, zjevili se mu tyto tři osoby,
totiž Ježíš, Maria a Josef a oslovili ho
těmito slovy: »protože jsi nás po celý
život svůj přijímal za své hosty, chceme
my tě nyní přijmouti za hosta a obyvatele
věčné slávy, kde se těšiti budeš na věky
věkův.<:<Tolik napomáhá všem pomoc
svatého Josefa!

Utíkejme se všichni-„podochranu sva
tého Josefa, prosme ho, by nás neopou
štěl svou přímluvou, by byl též naším
mocným ochráncem, naším milým.patro
nem a ukázal nám Ježíše, jehož pěstou
nem byl zde na světě. Svatý Josefe, ty
patrone naší svaté církve, ty patrone naší
rakouské říše, ty patrone umírajících, vy
pros nám šťastnou hodinku smrti. Za dří
vějších dob bývalo zvykem, mívali na
domech obrazy a sochy svatých. V Be
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nátkách měl kterysi domácí pán na svém
domě obraz svatého Josefa a žádného dne
neopomněl ho uctítí. Když ležel na smr
telné posteli, zjevil se mu svaty' Josefa
v tom okamžiku nemocny jasně poznal

všechny své hříchy a cítil nad nimi pravou
upřímnou lítost. Protože byl u něho kněz,
vykonal dobrou svatou zpověď &usmířen
s Bohem zemřel dobrou smrtí. St. Bene
dikts-Stimmen ročník 1881, strana 84.

Panna Maria v modlitbách církve.
Z toho, co jsme předešle pravili o

předmětu tomto, vidno, že církev ve
svých modlitbách hluboce pojímá dů
stojnost Marie Panny jak 'vjejich cnostech
tak i v její důstojnosti jako Matky Boží
a že hledí ji tak oslavovati, jak to vůbec
na světě možné jest. Nemine den, aby
celá církev v modlitbách svých nevzdá
vala chválu a slávu přečisté a vznešené
Matce Páně. Avšak Panna Maria stojí
také v úzkém poměru k cirkvi Syna
svého; a i'takto vztah jeji tento poměr
jeji k církvi vyjádřen jest v církevních
modlitbách i zpěvech bohoslužebných co
nejlépe.

]. Církev Kristova na zemi, tedy
církev naše svatá katolická, vděčí Marii
Panně takřka svůj původ, svou vzneše
nost a moc. Hlavni základ církve po
ložen jest v tajemství vtělení se Syna
Božího, bez tohoto tajemství, které je
Středem celého vykoupení, nemůže byti
o církvi a jejímvrposlání na zemi ani
řeči. Svatí Otcov'é přirovnávají církev
k Evě, která vyšla z boku Páné kopím
probodeného, Eva nová, aby se postavila
po straně nového Adama, Krista. Bez
Krista Pána není ovšem církev ničím.
Kdo ale dál nám Krista, vtěleného Syna
Božího? Maria to jest, která čistotou
duše své neposkvrněné se zalíbila Synu
Božímu, že z ní volil vzíti člověčenství
své. Maria Panna to jest, která takřka
Spasitele světa's nebe na zem přitáhla,

ona jest v pravdě spolupomocnici vtě
lení Syna Božího. To ví církev dobře,
že Marii Panně vděčí svého zakladatele
a že tedy bez Marie Panny, jako Matky
Boží, by ničím nebyla, a proto také
chválí, slaví a miluje církev Marii Pannu
tak velice. Krásně to vystihuje zpěv při
processí o svátku Hromnic, užívany ne
toliko v církvi naši, nýbrž i v církvích
vychodnich, v němž se volá: »Ozdob
ložnici svou, Sionec — netoliko ty, ka
menný chráme, který dnes slávu Boží
zříš, když Tě Spasitel navštívil, nybrž
více ještě ty, duchovní Sione —Jsvatá
církvi — připrav se, neboť jsi nyní ne
věstou. Ejhle, Maria přichází, přijmi
Krista, Krále, přivitej Marii, bránu ne
beskou, neboť ona nese Krále slávy,
světla nového, přináší tobě tvého že
nicha! Marii tedy vděčí církev svůj nad
přirozený původ, neb skrze ni dostalo
se lidstvu Krista Spasitele, jenž církev
založil. „

2; Rekli jsme, že církev je takřka
druhou Evou po boku nového Adama,
Krista Ježíše. Avšak u větším ještě smyslu
je touto druhou Evou Maria Panna sama.
Nejstarší sv. Otcové, mučedník Irenej,
sv. Justin a j. jmenují ji tak. A v tom
krásném zpěvu marianském, »Zdráva buď
hvězdo mořskáa, který denně se zpívá
při nešporách mariánských, pravi se, že
Maria změnila jméno Evy, t. j., že lepší Se
stala Evou, nežli byla naše pramáti. Na



obě se hodí 'dobře jméno toto —i Maria
icírkev jsou jako Eva u Krista, Adama,
a mají se k sobě, jako obraz a proti
obraz. Všecky výsady a slávu, kterou
má Maria, má také církev Páně v du
chovním smyslu. Icírkev jest Pannou a
Matkou zároveň, neboť ona ve svátosti
křtu obrozuje všecky lidi v nové stvo
ření a tak Krista, svého ženicha, skrze
Ducha svatého ustavičně novou a novou
rodinou obveseluje. Panenskou je církev
v tom smyslu, že jak sv. Otcové tvrdi,
nikdy nebyla poskvrněna semenem ka—
cířství a bludu. Jako byla Panna Maria
veliká svou pokorou, tak ! církev právě
v pronásledování a útrapách slavi nej
větší své vitězství. Tak jako Maria, Matka
Boží, z hrobu vyšla neporušené, tak má
i církev Páně, až projde všecky země
ivšecký časy, neporušená, bez vrásky
a poskvrny — jako čistá choť Kristova,
vejiti do věčné slávy, aby tam, rovněž
jako Maria, Matka Kristova, věčně kra—
lovala s Beránkem a to v září svých
svatých dítek. _

O. svátcích mariánských upomíná
nás církev přečasto na vidění sv. Jana.
Tento apoštol, když dlel ve vyhnanství
na ostrově Patmosu, viděl v duchu ženu,
oděnou sluncem a mající kolem hlavy
věnec 12 hvězd. A tato žena byla na
poušti drakem honěna a porodila syna ,

5 továni darů, chleba a vína, umyl ruce,(Zj. sv. Jana 12, 1—3). Co chce církev
tím dociliti? Zajisté, abychom v obraze
tomto poznali Marii, Matku Boží, a také
proto, abychom v Marii poznali obraz
cirkve Páně. Téže myšlence slouži žalmy,
které »město Boži<<oslavují, jako žalm 45.,
kde se praví: »Prudkost řeky obveseluje
město Boží,a anebo v žalmu _86.: »Zá
kladové jeho jsou na horách svatých <<
To vše plati ovcírkvi, jakožto městě
Božím na světě. Casto také dává církev
o svátcích mariánských předčitati úryvky
z krásné písně Salomounovy, v níž du
chovním způsobem oslavována jest pro
rocky blahosl. Panna Maria. Ta »ne—
poskvrněná nevěsta, přítelkyně a sestra,a
jejiž ctnosti se zde vychvalují, jest Maria,
jakožto předobraz cirkve Páně, na níž
smysl celé té vznešené písně vztahuje.
Na Bilou sobotu ——\kdyčekanci svatého
křtu bývali slavně křtěni, zpívalo se
za starodávna při mši sv.: »O šťastná
noci, v níž skrze křest rodi se synové
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světla, které dle příkladu Matky Páně,
bez porušení svatá matka církev počíná,
bez bolesti rodí a s radostí k lepšímu
vždy vede.<<Tak jest Maria Panna sama
obrazem církve Páně a jako obraz svůj
cti, velebí & miluje ji církev na zemi,
jak může nejlépe.

3. Avšak Maria, Matka Boží, jest
jistě mnohem úžeji spojena s cirkvi,
neboť není jen jejim původem & obra
zem, nýbrž i hlavnim údem v celém
jejim složení. A tu, co srdce jest pro
tělo a život člověka, to jest Maria, Matka
Páně, pro církev. Tak jako Kristus sám
z krve srdce Mariina vzal své člověčenství
a život pozemský, tak mají všichni, kteří
s ním spojeni jsou a jedno tělo tvoři,
skrze přispění Marie Panny oživeny býti
a z její plnosti bráti. Maria je zajisté
jakousi rourou, abychom tak řekli, zkrze
niž všem milost Kristova proudí, bez
jejího orodOvání nemáme milosti. A tento
názor nalézá v bohoslužebných modlit
bách ohlasu. Vždyťcírkev ustavičně hledá
nové a nové modlitby a prosby, aby si
pomoc a přímluvu Matky Boží zabezpe—
čila. Čtyřikráte přichází vzývání jména
Mariina při nejsvětější oběti mše svaté,
z níž církev čerpá celou silu svou. Když
kněz začíná svatý obřad, činí veřejné
vyznání víry a tu volá“blah. Pannu za
pomoc a přímluvu. Když si byl po obě

modlí se, skloněn jsa uprostřed oltáře,
takto: »Přijmi, o svatá Trojice, tuto
obět, kterou tobě přinášíme na památku
utrpení, zmrtvýchvstání a nanebevstou
pení Ježíše Krista, Pána našeho, a ku
cti blahoslavené Marie, vždycky Panny“
atd. A bezprostředně před svatým po
zdvihováním modlí se: »Spojujíce se a
památku ctíce nejprve slavné vždycky
Panny Marie<<atd., a slovy těmi zajisté
církev dosti zřejmě na jevo dává, kterak
spojeni její s Marií nadějijejíjest. A po
»Otčenášia modlí se: »Osvoboď nás, pro
sime, Pane ode všeho zlého, minulého,
přítomného a budoucího a na přímluvu
blahosl. a slavné vždycky Panny, Ro
dičky Boží, Marie<< atd. Zdaž m'odlitby
tyto při nejsvětější oběti mešní nedo—
kazují jasně. že církev svatá chce se
bližiti trůnu Boží Velebnosti za podpory
té, která trůnu tomu nejblíže jest, blah.
Panny Marie? Zdaž to nedokazuje, že



na ni, jakožto nejkrásnějšího a nejsvě—| v shromáždění svatých zdržóvá
tějšího člena svého, církev se odvolává
'a spoléhá u milosrdenství Božího pro
ty, kteří teprve k svatosti zde na zemi
putují? I ve východní církvi činí totéž.
Tam se žádná 'svátost neuděluje bez
zvláštní zmínky a prosby k Marii Panně.

Naše svatá církev tak často k nám
volá jménem Marie Panny: »Ejhle, já
jsem matka krásného milování a bázně
a poznání a sv. naděje! U mne jest
všecka naděje života a ctnosti. Pojďte
ke mně všichni, kteří mne milujete a
plody mymí nasyťte sec (Sir. 24, 24).
A na jiném místě ubezpečuje Maria
Panna s nemenší jistotou, že zcela srostla
s církví — že pokoj svůj nalezla v du
chovním Sioně církve svaté. Tak čteme
v knize Síracha slova, která vykládá
církev o Matce Boží: »A tak (totiž dle
Božího ustanovení) na Sionu utvrzena
jsem a v městě .posvěceném též odpo
čívala jsem. a v Jerusalemě jest moc má
a v lidu uctěném vkořenila jsem se a
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méa (_Sir. 24, 15). Těchto*,__shoň,_ ívá
církev den co den ve čtení “* ' “ _ ,
hodinek mariánských &i jindy o svatcíčli
Matky Boží častěji je čte. Tak Matka
Páně přeje si odpočinutí své míti v církvi,
v duchovním to SionuaJerusalemu, kde
v lidu uctěném se vžila — s ním srostlá
&kde ve shromáždění svatých ráda pře

;—

'by'vá. A těm údům církve Kristovy, kteří
s ní spojeni jsou láskou, úctou a důvěrou
a hledí ctnostmi jejími se _říditi,dává Matka
Páně přislíbení: »Kdo mne nalezne,
nalezne život a čerpati bude spásu od
Pánac (Přísl. 8, 34). Ejhle, jak ctí, jak
miluje, jak velebí církev naše v modlit
svých při bohoslužbě neposkvrněnou
Matku Páně — jako svou královnu,
matku, přímluvkyni, svůj původ a také
svého nejlepšího, nejsvětějšího člena!
Spojme i my s církví svou úctu, lásku
a důvěru k Matce Páně a Matce naší
nebeské, jaké jen schOpni jsme a buďme
jisti její lásky, útěchy a pomoci zde
i po smrti. Boh. Bendl.

Odpouštím!
V sladkém snění
ptactva pění
poslouchat jdu v les;
srdce bouří
duše touží
chce zřít lásky ples.
Vítru vání
větve sklání
stromů borových;
sedám v trávu
skláním hlavu,
z hrudi dral se vzdycb.

Škola B. s. P. 1912.

Hlava pálí
proud se valí
slzí s očí mých;
zašla mladost,
štěstí, radost,
z tváře zmizel smích . .

Dokonáno
co mi dáno

bylo v světě zlém;
čest mi vzali
duši rvali —
odpouštím jim všem!

A. M.Eadlddkovd.

6
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Horlitelé a horlitelky pobožnosti k bož. Srdci Páně.
K měsíčnímu úmyslu z ledna letošího roku.

Pravý pojem o Apoštolátu modlitby,
čili čím Apošto'át modlitby není a

čím v pravdě jest. 1)
Neni

bratrstvem, podrobeným dlouhým“
obřadnostem (formalitám) za příčinou
platného, kanonického zřízení, přijetí
členů atd.;

kongregací, která bývá přístup
nou jen duším vybraným (ělite) a uza
vřenou srdcím ještě slabým, touhám (po
pobožnosti) ještě vzdáleným;

p o dnikem, vyžadujícímroční neb
měsíční výkazy, zavazujícím ku náklad—
ným cestám, častým vydáním atd.;

sp o lkem ve vlastním slova smyslu,
a zvláštním spolkem (partičuliěre),uk1á—
dajícím taková zvláštní cvičeni (povin
nosti), která se snadno zapomínají neb
zanedbávají, na nichž není záliby, nebo
kjejichž vykonávání není dosti času;

organisací ojedinělou,jedno
strannou (a part), která více méně své
členy odlučuje od života farního, spo
lečného, aneb ubírá jedné části farníků
čas i síly tak potřebné ku činnosti to
hoto křesťanskéhoživota v celé farnosti.

J e s t v š a k

duchem spojení s Bohem a po
božnosti k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu,
kterýžto duch má oživovati celý život
křesťanský;

_ cvičením horlivosti &apoštolátu,
přiměřeným schopnosti všech;

p r o v á d ě ní m (pratique) určitým
a snadným způsobem obcování svatých;

o r gan is a cí jednoduchou a činnou
všech sil modlících se v každé farností ;

Ligou (spojením) lig, bratrstev, kon—
gregací, spolkův atd. ;

slovem,všeobecným sdružením
(Conféderation generale) m o d l i t h y, pro
spásu světa a oslavuNejsvětějšího
S rd c e P á n ě.

* *
*

1) Vyňato z franc. )Návodu ku zařízení
Apoštolátu modlitby (Apostolat de la Priěre), vy
daného generálním ředitelstvím Apoštolátu v Tour
nai (Belgique) 10, Rue des Choraux.

(OJ

Zevrubné poučení o Apoštolátu
modlitbypodává »Příru ční knížka
apoštolátu modlitbya' vydanájiž
roku 1886. Pokládáme ji za nezbytnou
jak pro ředitele apoštolátu tak i pro
horlitele jeho. Knihulze dostati v be
nediktinské knihtiskárně v Brně. Tamtéž
vyšla v nejnovější době »Příručka k po
božnostem Srdce Páněc, v níž mimo jiné
též obsaženy úplně n o v ě stan o v ý
apoštolátu modlitby a podrobný
n áv o d k jeho zařízení.

Ku společným pobožnostem mě
síčním apoštolátu, jakož i bratrstva bož
ského Srdce Páně, lze použíti knížečky
tamtéž vydané pod názvem »Pobožnost
k božskému Srdci Páněc. Novější
»Pobožno'sta toho druhu s n ov o u litanií
k božskému Srdci Páně vydána v Praze
(V. Kotrba). Zápisní lístky do Apoštolátu
modlitby lze dostati v obou tiskárnách.
Důležité otázky a odpovědi 0 “Apošto

latu modlitby.
Mámejiž tolik těch spolků! Nač ještě

Apoštolát modlitby ? A k čemu? Čeho zí
skáme pro naši věc právě tímto spolkem?

Odpověď. Máte již mnoho Spolkův,
a sice, jak asi míníte, až příliš mnoho;
avšak máte při tom dosti křesťanského
života ve vaší farnosti? Máte mnoho
spolkův; avšak máte mezi nimi jeden
jediný, jehož účelem je získávatimilost
Boží, pěstovati a rozšiřovati život k ře
sta nský? Mátemnoho spolků na ochra
nu (oeuvres de préservation) tohoto ži
vota a vůbec katolické věci. Než, máte
v nich též tak pronikající zařízení (un
organisme de pénétration), aby činnost
vašich spolků zasahovala až do toho
množství (massy) lidí ve víře a nábo
ženství lhostejných, netečných? Vy máte
snad spolky nábožné pro horlivé ka
tolíky.1) Ale co máte pro křesťany tak

1) Na př.: Třetí řád sv. Fr., sv. Dom., Ma
rianske družiny a j. Tyto tak důležité spolky,
mají-“li účelu svého dosáhnouti, musí vždy toho
dbáti, aby jejich členy stali se jen katolíci »vy
braníc, již osvědčení svou horlivostí. Ony samy
budou dle účelu svého Apoštolát jen podporOvati.
Apoštolát pak jim bude za to připravovati a zjed
návati nový dorost.
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zvané »prostřednía (mediocres), jimž
třeba, aby byli nějak povzbuzováni, by
ze své vlažnosti se probudili ku větší
horlivosti, neb nestali se docela stude
nými, ztracenými?

Nuže!Apoštolát modlitbyjest
organisace všaobecná, která může v sobě
shromážditi všechny živly farnosti; on
je základem tak potřebného života'nad—
přirozeného, nástrojem ku získávání a
zachránění duší a to skrze činnost, jakou
tak blahodárně působí na své členy tento
spolek, tak jednoduše a přece tak vý
borně sorganisovany.

Apoštolát modlitby není též na pře—
kážku jiným dobrým spolkům ve farnosti;
naopak, on je podporuje a v dobrém
stavu udržuje. Neboť již do mnohých
farnosti, kde katolické spolky byly již
ve stavu žalostném a jen jen živořily,
Apoštolát modlitby přineslnovou vzpruhu,
obnovil tam křesťanský život a jsa dalek
toho, aby poškozoval spolky již stávající,
ještě jim dopomohl ku většímu rozšíření
& blahodárnějšímu působení.
(Dle franc. »Le Messanger du Coeur de Jesusc,

květen 1911.)

Výlet k Mrtvému moři, Jordánu a do Jericha.
Vzpomínka na 2. lidovou pout do Sv. země. — Podává poutník' č. 407.

O 8 hod. Opouštíme mrtvé místo sirných
výparův, abychom po půlhodinové jízdě při
blížili se milým vlnám živého Jordánu,
nejsvětější & nejslavnější 'řeky, jejíž voda
skropila hlavu Ježíšovu. Jaký to kontrast
proti břehům Mrtvého moře břehy Jordánu.
plné života, bujně zeleného rostlinstva! Vi
díme tu vrby, topoly, duby, vavříny, tama
ryšky, akáty, granátové jabloně, rákos, &
v houští bohaté vegetace slyšíme čilý život
drobného ptactva, vesele poskakujícího &tril
kujícího. Proti okolí Mrtvého moře rajský
fo krajl Jak'najednou mění se nálada při
vzpomínce na události, které se staly na
onom místě Jordánu. nedaleko jeho ústí do
Mrtvého moře! Tu Jordán v čas svého roz
vodnění vyschl. a lid israelský suchou nohou
jej přešel, tudy David prchal před nezdárným
synem Absolonem, tu Eliáš pláštěm vody
rozdělil, tu Ježíš sklonil pokorně hlavu svou

\pod křtem Janovým. Při pohledu na idyllické
bujně květnaté břehy Jordánu, posvěcené

'šlépějemi dvou největších, jež kdy nosila
země. totiž Jana Křtitele &Pána Ježíše, jenž
řeku tu tak miloval, mimovolně derou se na

(Pokrač.)

pamět slova svatých evangelistů: „Léta
patnáctého císařství Tiberia císaře, když
Pontský Pilát spravoval Judsko, . . . chodil
(Jan) po vší krajině jordánské a kázal křest
& pokání na odpuštění hříchův“. .. (Luk.
3) „I vycházela k němu všechna krajina
judská i všichni jerusalemští, a byli od něho
křtěni v řece Jordáně, vyznávajíce hříchy
své“ . . . (Mar. 1) „Tehdy přišel Ježíš z Ga
liley k Jordánu k Janovi, aby pokřtěn byl
od něho. Ale Jan velmi zbraňoval Jemu,
řka: Já od Tebe mám pokřtěn býti, a Ty
přijdeš ke mně? Odpovídaje pak Ježíš řekl
jemu: Nech tak nyní : nebot nám tak sluší
naplniti všelikou spravedlnost.' (Mat. 3) „I
stalo se, když se pokřtil Ježíš, a modlil se,
že se otevřelo nebe a Duch svatý sestoupil
v tělesné způsobě jako holubice na něj; _a
hlas e nebe stal se: Ty jsi Syn můj milý,
v Tobě jsem si zalíbil“ (Luk. 3, 21—22)..

Na místě tomto, kde Israélite poprvé
vstoupili na půdu země zaslíbené, od národu
vyvoleného Očekávaný modlitbou a křtem
připravil se k svému vznešenému povolání.
Tam vznešený syn pouště zdráhá se pokřtíti

610!



Toho, Jemuž má se z nelíčené pokory za
nehodna „rozvázati řeménku u obuvi Jeho“,
-— tam vstupuje do vod jordánských Ten,
Jenž s Sebou všechen svět ve vlnách jor
dánských ztápí k novému, duchovnímu obro
zení. Ký div, že na místě tomto vážné my
šlenky tanou křesťanům na. mysli, že padají
na kolena i obnovují křestní slib, a že vlny
klikatého Jordánu až po dnes obnovují zá
:zrak nejvznešenějšího křtu, omývají, očišťují
a obživují duši. Ruští poutníci přinášejí si
sem novou košili již si vyperou ve vlnách
Jordánu a. pak uschovají, by se v ni oblékli
až do — rakve.

Jen neradi loučili jsme se o 9 hodině
s idyllickým tímto krajem, posvátným kaž—
dému křestanu, ale nebylo jiné pomoci:
slunce, které dosud bylo zastřeno oblaky, a
nás šetřilo, prorazilo a začalo notně pražiti.
Usadivše se do vozů. uháněli jsme k Jerichu.
kdež jsme si měli odpočinouti až do večera
i občerstviti se. Znova letěli koníci po široké
rovině; tu však při náhlé zatáčce první vůz
se rozsypal. Vozka, když poutníci rozsadili
se po ostatních třech vozech, bezstarostně
ujíždel s předními koly dále, tak že další
vozy musely-_sebrati i rozlámaný kus vozu.
Do Jericha, kdysi slavného „města. palm“,
nyní bídné vesničky, jejíž arabští obyvatelé
žijí v bídných barácích asi po způsobu našich
cikánů. jimž se i pletí podobají. dorazili jsme
o 10 hod. Slunce již pořádně pražilo. Za—
stavilli jsme se v hotelu „Jordan“, kdež
ve stínu teploměr ukazoval 360 C., 0 po
ledni pak 420 C. Dostali jsme hned něco
jísti, oběd pak bylo 1/212 hod. Ale mnoho
nám nechutnalo: trápilať nás však žízeň, již

' bylo těžko uhasiti teplým a drahým pivem
nebo limonádou. Do vína a kalné vody. které
stály na stole, nikomu se nechtělo. Teprve
večer, kdy jsme na blízku Jericha nalezli
křišťálově čistou a čerstvou vodu, pochopil
jsem, proč nám dali na stůl teplý kal: aby
nás donutili kupovati si teplou, ale aspoň
čistou limonádu nebo pivo, pro teplotu až
odporné.

Po poledni děkovali jsme Pánu Bohu,
že nemusíme již vylézati, ježto nejpamátnější
místa svého výletu jsme už navštívili. Prů
vodce nám radil, bychom ulehli si ve svých
pokojích a mnoho se nepohybovali, jelikož
hrozné vedro mohlo by způsobiti úpal. Leželi
jsme tedy a vzdychali, naříkajíce, že sotva.
popadáme dech ve výhni jámy, v pravém
slova smyslu horkem dusící. Kolik stupňů

84.

odpoledne ukazoval teploměr, nevíme, ale
když konečně o 5 hod. jsem se odvážil vy
jíti z pokoje svého do pokoje nad odloučenou.
jídelnou, kde byl teploměr, shledal jsem,“že
ukazoval ve stínu ještě 430 C. Kdybychom
byli měli v tento den, kdy i v Jerusalemě
pocítili velké vedro, měli jeti teprve odpoledne,
jak to bylo při první výpravě, sotva bychom
byli se odvážili vydati se na cestu, nebo
bychom odvahu svou zaplatili zdravím. Te—
prve asi o 1/26 hod., kdy teploměr ukazoval
již jen 390 C. a stín skalnatých hor judských
pokryl kotlinu jerišskou, vyjeli jsme k Eli—
seovu prameni. Ani vánečku nebylo,
lístek se nehnul. Jeli jsme cestou, kolem níž
byla bohatá zeleň vedle potoka, tekoucího
od Eliseova pramene: byly tu nádherné
stromy oleandrové, jejichž květ asi proslaven
jako růže jerišská (to čemu říkají růže jeriš
ská, roste nikoli v Jerichu, nýbrž na jiho
východním břehu Mrtvého moře), fíky, ba
nány, obrovské révy, cukrová třtina a zvláště
skvostné palmy— jestiť Jericho „město palm“
— &všecko to čerstvě štavnatě zelené. Jaká
to čarokrásná o'asa pro oko, znavené po
hledem na holé skály a pusté jámy!

Mezi dvěma řadami rozkošného stro
moví dorazili jsme za 1/4hodiny k prame ni
Eliseovu, jinak sultánovu, jenž je
pravým požehnáním pro Jericho. O něm
čteme v lV. knize Královské ve hl. 2. toto :
„Eliseus bydlil v Jerichu . '. . Řekli také
muži města k Eliseovi: Hle, byt v městě
tomto je výborný, jakož ty, pane, sám vídíš,
ale vody jsou zlé, a země neúrodná. A on
řekl: Přineste mi nádobu novou &nasypte
do ní soli. Kteroužto když přinesli, vyšed
k studnicím vod, vysypal do ní sůl a řekl:
Toto praví Hospodin: Uzdravil jsem vody
tyto a nebudet více v nich ani neplodnosti,
ani smrti. A tak uzdraveny jsou ty vody
až do tohoto dne vedle slova Eliseova, kteréž
byl mluvil.“ '

Bohatý pramen, vyvírající pod vrchem,
na němž stálo pradávné Jericho kananejské,
jehož Israelité po příchodu z Egypta dobyli
a které nyní vykopávají, znamenitě nás ob—
čerstvil: s chutí napili jsme se čerstvé pra
menité vody, jaké ve Sv. zemi jsem nepoznal,
osvěžili se, umyli a nabravše si čerstvé vody
do polních láhví a sklenic, v nichž jsme měli
víno na cestu z Jerusalema. prohlédli jsme
si vykopávky Jericha kananejského, a poně
vadž se rychle stmívalo, uháněli jsme do
Jericha nynějšího, jemuž říkají E-riha. Z J 6
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richa, které stálo za časů Krista Pána, a
jež nejvyššího lesku dosáhlo za Heroda, jenž
si tu vystavěl, zimní sídlo a město ozdobil
nádhernými paláci, zbylo nyní málo. V ži
votě božského Spasitele Jericho častěji se
jmenuje. Pán Ježíš u Jericha vrátil dvěma
slepcům zrak (Mat. 20, 30), u Jericha na
strom planého fíku vylézá Zacheus, vrchní
nad celnými, aby uviděl Ježíše: „A když
přišel Ježíš k tomu místu, pohleděv vzhůru,
uzřel jej a řekl k němu: Zachee sestup spěšné
dolů, neboť dnes v domě tvém musím zů
stati“ I sestoupil spěšně &přijal ho. A když

J erichu kromě hotelů, dosti pěkně zařízených,
mají Rusové malý kostelík & Františkáni
kapličku, kdež lze sloužiti mši sv. V prvních
dobách křesťanských mělo město své bisku
py, nyní pak je titulárním biskupem jeriš.
ským monsignore Pifferi.

Hojné vody pramenu Eliseova dalo by
se výtečně použíti k zúrodnění okolí tohoto
kdysi slavného města, ale bohužel, „kam
Turek šlápne, tráva se již nedaří“.

K severozápadu od Eliseova pramene
pne se poušťQuarantania s horou
P 0 k u š e n í P á n ě, krajina to příšerně

Chyše a obyvatelé v Jerichu.

to viděli všichni, reptali řkouce : k člověku
hříšnému se obrátil. Stoje pak Zacheus řekl
ku Pánu: Aj, polovinu statku svého, Pane,
dám chudým, a oklamal-li jsem koho v čem,
navrátím čtvernásob Dí jemu Ježíš: Dnes
spasení stalo se domu tomuto. . .“ (Luk;
19. 1—10) Fík onen byl západně na cestě
k Jerusalemu, & na místě. kde byl dům
Zacheův, na severovýchod od nynějšího Je
richa, stával chrám, nyní jsou tam zříceniny
věže, vystavěné v dobách křižáckých válek
na obranu proti vpádům otroků. V nynějším

pustá. Bývali tu ve středověku v jeskyních
přirozených nebo umělých četní poustevníci
po příkladu božského Spasitele, jenž tu
v jeskyni 40 dnů se modlil a postil. Jeskyně
tato bvla ncsjednocenými Řeky proměněna
v kapličku, kde dosud znamenati obraz. před
stavující pokušení Páně. „Tehdy veden jest
Ježíš na poušť od ducha, aby pokoušen byl
Od ďábla. A postiv se čtyřicet dnův &čty
řicet nocí, potom zlačněl. A přistoupiv po
kušitel, řekl Jemu: Jsi-li Syn Boží, rciž,
ať kamení toto chlebové jsou. On pak od
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povídaje řekl: Psánot jest: ne samým chle
bem živ jest člověk, ale každým slovem,
kteréž vychází z úst Božích. .. Opět pojal
ho ďábel na horu vysokou velmi & ukázal
mu všecka království světa i slávu jejich &
řekl Jemu: Toto všecko tobě dám, jestliže
padna, budeš se mi klaněti. Tehdy dí jemu
Ježíš: Odejdiž, satane! Neboť psáno jest:
Pánu Bohu se klaněti a Jemu samému slou

žiti budeš“ (Mat. 4, 1—10). Na vrcholku
hory této, na místě třetího pokušení, byla
svatyně, z níž zbyly zříceniny. Božský Spa
sitel, ukryv v sobě božskou přirozenost, po
čtyřicetidenní modlitbě sklání se k pokušení,
aby nám ukázal, kolik síly může člověk na
býti modlitbou a rozjímáním, aby mohl odo
lati útokům ďáblovým.

(P. d.)

O dobrém úmyslu.
Blahoslavený Kanisius činil ráno

dobry' úmysl slovy: »Hospodine, Otče
nebesky, uděl mi svou boží milost, abych
všechno, co, konám, Tobě ku chvále a
ve jménu Pána našeho Ježíše Krista
započal a dokončil.: Na slovech ale ne—
záleží, když jenom dobrá vůle řídí srdce
k Bohu a jeho úctě. — Proto, služebníče
božského Srdce, neopomeň každodenně
hned z rána a častěji mezi dnem i při
svých domácích všedních pracích vzbu
zovati dobry' úmysl, řka se žalmistou
Páně: »O Hospodine, já jsem služebník
“Tvůj a syn dívky Tvél<< (Zalm. 115,
16.) »Ke slovu Tvému! rozestřu sítě.:
»Ve jménu Tvém a ku cti a chvále Tvé
chci pracovati.<< »Z lásky k Tobě, můj
Ježíši, to a to učiníme »Dnes chci pra—
covati na úmysl, aby nejsvětější Svátost
oltářní častěji a hodně byla přijímána,
a 've všech srdcích ono ovoce svatosti a
spásy vydávala, jenž v ní jakožto ve
hlavním prameni uloženo jeste Jdeš—li
z rána na pole, za prací povolání svého,
čiň to z lásky k Bohu. Jdeš-li večer po
práci spat, čiň to z lásky k Bohu. —
Jdeš-li do chrámu Páně neb u volné
chvíli na procházku, i to nechť v dobrém
úmyslu, z lásky k Bohu. Svaty' učitel
církevní Alfons chce, abychom zvláštní
dobry úmysl netoliko ráno, nýbrž i mezi
dnem několikráte vzbudili. A opravdu
příčin k tomu dosti. Jak často začínáme
své denní dílo s úmyslem nejčistším a
jak vkrádá se samoláska a samolibost,
nebo něco liběho lidského -v našem
_ednání. Není-li tu úmysl dobry' často
]

(Pokračování )
umenšen,.jestli nevymizel z úplna, ne
velebíme-li s jménem Božím také vlastní
jméno? A není tedy důležité, abychom
z nova srdce své k Bohu pozvedli? —
K tomu jest obnova úmyslu dobrého
jednáním ctnosti, která nám přinášímilost
pro život, tajnou zásluhu pro nahe a
nás vždy na účel náš upomíná, pro
který nás Bůh zde na zemi ustanovil.

Daří-li se tobě práce, jsi-li v po
čínání svém šťasten, jde-li ti, jak se říká,
všecko dobře, tu obyčejně se probouzí
v tobě marnivost, když myslíš, co všecko
sám jsi a můžeš. V takových šťastny'ch
dobách varuj se pýchy a samochvály,
neboť tot jest velmi škodny rez dobrych
skutků & mol, ktery tě neustále hněte &
užírá. Zlato oslepuje oko, samochvala
srdce. Místo, abys sám sebe vynášel, rci
pokorně s Davidem: »Ne nám, o Pane,
ne nám, ny'brž jménu Tvému budiž
chvála.<< — Namahavou-li máš práci,

. stává-li se ti práce obtížnou a bojíš-li
se ji v netrpělivosti, takže tu přicházívá
z husta i k reptání, zvedni oči i srdce
k Bohu, rci slovy srdečnymi: _»budiž
toto ku chvále Boží — z lásky
k božskému Srdci Páně i za mne trpící
mne, a radostně prácivykonáš. Ukončil-lis
práci nesnadnou, nezapomeň poděkov'ati
Bohu slovy: »Budiž Bůh pochváleníx
Bůh uštědří práci tvé svého požehnání.
Jistý prosty čeledín vypravuje často, jak
velmi za těžko mu přicházelo ráno
vstávati, když jej hospodář budíval. Cetl
kdesi o obětování i nemily'ch nám věcí
z lásky k Pánu Ježíši, a tu hned druhy



den, když jej hospodář přišel budit,'
řekl »z lásky k Tobě, Pane Ježíšia,
.a s podivením vypravuje, jak ochotně
potom vždy vstával, povždy onen po
vzdech v srdci vyslovuje, i při jiných
rovněž těžkých pracích tak činívá, což
jej velmi dokonalým učinilo.

A hle! což neměli bychom ochotně
za lásku Ježišovu naši lásku k němu
zaměňovati? _—Za svou lásku žádá naši
neobmezenou lásku; za své utrpení žádá
abychom i my své utrpení z lásky
k němu tiše snášeli. Za své Srdce žádá
tvé; za svůj život, jejž pro tvé blaho
obětoval, žádá tvůj život. abys k jeho
cti a chvále žil, tedy úhrnem: abys
konal všecko v duchu lásky
K r i s t o v y. (Marie Alaco.) A »v duchu
Iáskya — co to znamená? — Představ
si matku, která své jediné dítko opravdu
miluje, necht po něm prádlo pere, neb
šaty šije, něco vaří aneb cokoli jiného
chystá, kde jsou její myšlenky? — ó za
jisté svého jediného synáčka na mysli
má a každý krok a každé hnutí rukou
jeho provází a vede: láska k dítěti, neb
při všem si myslí — to je pro mého
synáčka !

Podobně i my, ba mnohem více
z lásky k Ježíši jest nám jednati.

Naše učitelka blahosl. Markéta Alac.
učinila z veliké lásky k nejsv. Srdci
svého ženicha Ježíše Krista slib jistě
velmi obtížné skutky nábožné až do
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smrti vykonávat. V pozdějších pak letech
obávala se, bude-li moci, co slibila, také
plnit. Pán Ježíš ji ale ujistil, aby o nic
neměla starost, ale jen co bude moci
vykonat, aby konala z lásky k němu,
a Jej z celého srdce a ve všem milovala.

Z toho tedy poznáváme, jak jen na
to Kristus klade váhu, abychom v srdci
stále chovali ten jediný ryzí úmysl:
vše z lásky k Ježíši! Bude-litato
láska v srdci našem, ta již všecko dobře
zařídí a povede. — Ona bude srdci tvému
jako péro v hodinách, které nataženo
jsouc žene stále jedno kolečko po druhém,
žene i ručičky dál a dále.

Jak z rána oči otevřeš — bude tu
již státi láska u lože s tím úmyslem,
jako laskavým milým nařízením, abys
ihned tento den s nábožnou myšlenkou
započal, a hned tu první chvíli vě
noval nejsvětějšímu Srdci Kristovu. —
Potom povede tě, abys s dobrou myslí
dal se do práce, kterou ti Pán v tvém
stavu vykázal; abys při díle dle jeho
libosti mluvil neb mlčel, stál neb chodil
atd. — A věz, milý příteli, tento úmysl:
»z lásky Božílc nebo »ke cti Božílc
— posvětí i ten nejchudší skutek, i sebe
prostší práci tvou, tak jako bys to
pozlatil, a jako pojí šnůra všechny korály,
tak spojuje onen úmysl všechny skutky
tvé celého dne v jeden krásný růženec
Bohu' milý a vzácný. (P. d.)

Třetí česká pout do Lurd roku 1911.
Popisuje K. Balík, děkan.

E i n si e d e l n.
Kolem císařského letohradu Schón

brunnu, kolem poutního místa Maria
Brunn, Sv. Hypolitu, kolem rozkošně
ležícího kláštera Melku jeli jsme podél
Dunaje k Linci, kdež přistoupili někteří
poutníci z ech. Večer přijeli jsme do
Solnohradu, kdež čekala na nás v ná
dražní restauraci přichystaná večeře. Po
Večeři vsedli jsme zase do vozů a vele
horami alpskými ujížděli noční tmou
dálo přes Innomostí k Feldkirchu. Tam
jsme se nasnídali a po hodinové pře—

(Pokračování)

stávce ujížděli jsme ku- švýcarským
hranicím.

V Buchsu přestoupili jsme do vozů
francouzských, jež ředitelství francouz—
ských drah ze zvláštní úslužnosti k nám
Čechům poslalo až na rakouské hranice,
abychom už na hranicích švýcarsko—
francouzských nemusili přesedati.

Roztomilým Švýcarskem jeli jsme
k světoznámému poutnímu místu Ein
siedelnu. Bujná, zelená údolí, vysoké,
věčnýmsněhem pokryté hory, čisté horské
řeky &potoky, lešklá jezera, hojně ovoc



ných stromů, úhledné švýcarské domky
— vše to tvořilo pestrý, stále se měnící
obrázek. Štědrá ruka Stvořitelova ob
dařila zdejší kiaj nesmírným bohatstvím
krás přírodních. '

V 11 hodin dopoledne dne 22. srpna
přijelijsme na nádraží slavného poutního
místa. Město čítá asi 9000 obyvatel. Leží
velmí malebně v horách alpských. Zde
okřeje poutník nejen na duši, ale i na
těle. Domy jsou velmi vkusně stavěné,
upravené, květinami a zahrádkami zdo
bené. Obyvatelstvo jest skoro výhradně
katolické a k cizinci velmi 1askavé,pří—
větivé a úslužné.

Město stojí na místě, kde před sta—
letíml p0ustevničil hrabě Meinrad, který
sem-kolem roku 835 přišel a zde si
zřídil poustevnu s oltářem. Vyučoval
okolní lid ve zbožnosti a učil je vzdělá
vati pustiný. Lid ho četně navštěvoval
a v různých záležitostech o radu prosil.
Dva lOupežníci domnívali se, že Meinrad
má nějaké poklady. I umínili si, že ho
přepadnou, zavraždí a poklady mu
ukradnou. Když však poustevníka pře
padli, nenalezli níčeho. Meinrad dal jim
svůj šat. Jiného neměl ničeho. Přece
však zlosyni světce “dne 21. ledna 861“
zavraždili a utekli. Meinrad' krmíval
každodenně „dva 'krkavce. Ti s velikým
skřekem letěli za ' prchajícími vrahy a
tak upozornili lidí-, že se stalo něco
strašlivého. Lidé šli k poustevněa našli
tam poustevníkovu mrtvolu. Spěchali za
vrahy a lapili je. Zločinci byli dle zá
sluhy potrestáni. Na místě vraždý byla
potom vystavěna kaple. Proboštem štrass—
burgským Eberhardem postaven zde r.
934 kostel ke cti Panny Marie a svatého
Mořice. V'ystavěn zde benedikt. klášter.
Zbožná pověst vypravuje, že v září r. 948
měl býti kostel biskupem z Kostnice
vysvěcen. V noci vešel biskup s několika
mnichy do kostela, aby se tam pomodlil.
Ale v tom zaslechl přelíbezný zpěv a
spatřil, kterak Kristus, obklopen anděly
a svatými sám kostel světí. Když ráno
váhal biskup svěcení začíti a teprve na
naléhání přítomných 'věřících obřady
počal, zazněl s vyšin hlas: »Bratře,ustaň, _
nebot kostel jest už Bohem samým vy
svěcenla Biskup ustal, nesvětil kostela
a vše oznámil papeži. Papež Lev VIlI
potvrdil, že ono nebeské posvěcení jest

- vcházel
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pravdivé a platné. Na památku tohoto
»andělského vysvěcení—< koná se zde
každoročně 14. září zvláštní slavnost..

Poustevník, Meinrad, který zde 25
let žil, byl r. 1039. za svatého prohlášen.
Na místě, kde stála jeho poustevna,
stojí zázračná kaple. V ní je zázračná
socha Panny Marie s Dětátkem, kterou
svatému poustevníkovi darovala Hilde
garda. dcera Ludvíka Němce, abatyše
v Curychu. Panna Maria i s Děťátkem
jsou v obličeji i na rukou černi. Kromě
toho jest v kapli ještě ve schránce
hlava sv. Meinrada. Tato kaple stojí
uprostřed kostela blízko hlavního vchodu.
Teprve nad níiklene se klenba rozsáhlého
kostela, jehož“ klenba vyniká bohatou
praCí-štukaterskou a vzáčnými'malbami.

Mnozíz poutníků došli zde vyslyšení
svýčh proseb a uzdravení neduhů, o čemž
svědčí mnOžství berlí a děkovných darů
u dveří chrámových.

Když jsme se ubytovali ve svých
hotelích, poněkud si odpočinuli, umyli
se, převlékli a naobědvalí, shromáždili
jsme se ve 2 hodiny odpoledne na ná—
městí před poutní svatyní. Napřed po

. stavil se praporečník s naším poutnickým
praporem, potom muži, za nimi kněží
bez taláru, potomkněží v talárech, dále
kněží v rochetách, poutní hudba, Jeho
Eminence, nejdůst. pan kardinál, a na
konec ženy. Když do řadícího se průvodu

vznešený spolupoutník Jeho
Eminence pan kardinál, propuklo celé
shromáždění v nadšené volání slávy.
Četné zástupy domácích i cizích diváků
stálo na náměstí hustě s obou stran.
Právě zde bylo processi z Elsaska čítající
320- osob. Tí všichni se zájmem nás
pozorovali.

Ve 2 hodiny hudba začala hráti
píšeň »Tisíckrát pozdravujeme Tebea,
kterou jsme spolu všichni zpívali. Jali
jsme se pOSmpovati vzhůru ke kostelu.
Dojem našeho průvodu byl mohutný.
Nejen sami byli jsme mocně dojati, ale
pozorovali jsme i v očích kolem stojících
diváků slzy. Obdivovali náš zpěv, naši
hudbu a pořádek. Zraky všech soustře—
ďovali se k majestátně “postavě našeho
pana kardinála. Rovněž iSlovačky ve
svých malebných národních krojích vzbu
zovaly pozornost.



Vešli jsme do velkolepé svatyně.
Obešli jsme zázračnou kapli vystavěnou
ze šedého mramoru a zasedli po obou
stranách do kostelních lavic. Na které
nezbylo místa v lavicích, zůstali státi po
stranách a v prostředku. Před lavicemi
na kostelní dlažbě přichystána byla nízká
přenosná kazatelna, na niž vystoupil
redaktor vídeňského časopisu »Pravdya
superior dp. Kabaň, aby promluvil o
posvánosti místa, na němž stojíme. Své
kázání začal „takto: »StOjíme na místě
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Marie s lampičkou. Kéž staročeská
zbožnost & účta marianská se k nám
zase vrátí.

Po kázání shromáždili jsme se kolem
zázračné kaple, v níž nejdůstojnější pan
kardinál se s námi modlil růženec &po

_něm pomodlil se za všecky, kteří se do
našich modliteb. odporučili. Tím byla
naše.._odpolední pobožnost skončena.

Ve čtyři hodiny, když ještě sou
kromně tiše jsme se modlili, přišel do
kaple sbor mnichů benediktinů a zde

Zvěstování Panny Marie.

zločinu a svatosti zároveň . . . a A dále
vylíčil původ poutního místa, mluvil na
slova Písma svatého: »Kdo mne nalezl,
nalezne život a obdrží spasení od
Hospodina“ Dokazoval, že úcta marian
ská udržuje v nás ctnost, a ctnost že
udržuje v nás víru. Tak úcta marianská,
která podporuje ctnost, podporuje zá
roveň i. víru. Dojemné bylo, když vy
mluvně pan kazatel vykládal, kterak na.
náropisné výstavě v Praze r. 1895 byl
český domek, v němž kříž a obraz P.

pěl čtyřhlasně »Salve reginac (Zdrávas
královno). Ciní tak každodenně. Zpěvem
tímto zakončují klášterníci vždy ve 4
hodiny odpoledne nešpory. Zpěv jejich
byl nádherný.

Odpoledne věnovali jsme prohlídce
koštela, kláštera a města. Kostel vyniká
vkusnou úpravou. Hlavně strOp se počítá
mezi vzácnosti umělecké.

Když jsem vyšel z kostela, zaslechl
jsem na schodišti kostelním dp. faráře
z Chvalkovic, známého šiřitele dobré



četby Ferdinanda Harnu, kterak se pídí
po vchodu do kláštera. Ihned přidal jsem
se k němu, chtěje také vnitřek rozsáhlého
kláštera spatřiti. K nám přidal se ještě
bohoslovec Filip. Sli jsme nádvořím
klášterním, u fortny zazvonili a již jsme
byli-uvnitř. Uslužný klášterník nás všude
provedl, & vše vykládal. Pravil nám, že
klášter právě hostí asi 60 benediktinů
domácích a 40 cizích. Pravil, že na
jejich klášterním gymnasiu studovalo
r. 19l1 290 studentů, z nichž 220
bydlilo v klášteře. Dobrá polovice stu
dentů z jejich kláštera jde prý do semi
náře. Ukázal nám i skvost-nou klášterní
knihovnu. Pravil že čítá 40.000 svazků,
1190 rukopisů a 1015 inkunabulí.

Po prohlídce kláštera zašli jsme do
zpovědní kaple, která přiléhá ke kostelu.
Jest velmi rozsáhlá. Stojí zde 34 zpo
vědnice, v nichž _se v různých řečích
zpovídá. Skoro všichni naši poutníci
vykonali zde svatou zpověď.

.Kolem páté hodiny prošli jsme
městem ;k velké kulaté budově, kdež se
ukazuje panorama Umučení Páně. Také
jsem zaplatil vstupné a vešel dovnitř,
ale neodcházel jsem uspokojen. Malíř,
který panorama maloval, neměl „0 po
loze města Jerusalema pražádného ponětí.

Více mou pozornost upoutal ve
městě kříž na štítě“ školní bu
dovy & potom mramorová kašna na
náměstí před obrovským kostelním prů
ěelím 'se sochou Panny Marie. Ze 14
rourek kolem vytéká výtečná pramenitá
horská voda, kterou poutníci se zálibou
do svých nádobek zachycují a pijí.

Bylo ohlášeno poutním pořadatel
stvem, že o 1/2? večer budeme míti
v kostele druhou pobožnost, a proto před
určenou onou dobou jsme se v kostele
shromažďovali. V určenou dobu čtyři
důs'tojni páni Kolískové zpívali čtyrhlasně
u zázračné kaple loretánské litanie. Zpěv
jejich byl nádherný. Také klášterníci
jeden za druhým přibíhali z kláštera na
kostelní chor a se zájmem naslouchali
krásnému zpěvu. Po litaniích zapělo'
výborné kvartetto bratří Kolísků ještě
tklivou mariánskou píseň: Máti přemilá,
tam nad hvězdami, Syn Tvůj af. smiluje
se nad námi. Achl uslýš, Matičko, náš
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prosebný hlas, oroduj Maria za všecky
nas. —

Potom jsme měli u růžencového
oltáře svátostné požehnání, k němuž jsme
všichni společně zpívali píseň: »Vítej,
vítej, Tělo přeiázračné, živodárná stravo
duše lačné.a

Po ukončení pobožnosti zahrála naše
kapela papežskou a rakouskou hymnu,
načež jsme se rozešli do svých hotelů.

Ještě po “večeři navštívili mnozí
z našich poutníků kostel, kdež ještě
kolem deváté hodiny večerní processí
z Elsasska konalo světelný průvod.

„V „Einsiedeln-u byli. jsme- všichni
spokojeni. V hotelích byli všude velmi
úslužní a vše bylo čisté. V pokojích
hostinských všude měli kříž a obrazy
svatých. Einsiedeln leží v ryze katolie
ckém kantonu Schwyz. Jest to velmi
oblíbené poutní místo švýcarské. Přichází
prý sem ročně až 170.000 poutníků:
Se zvláštní zálibou přicházejí prý sem
snoubenci, aby se zde _dalioddat. Chtějí

,si zde 'v zázračně kapli vyprositi na
důležitou cestu štěstí & požehnání. '

Za našeho pobytu dlel zde také
bývalý státní sekretář velikého papeže
Lva XIII. věhlasný kardinál Rampolla,
jenž by se býval asi stal papežem, kdyby
bylo Rakousko nepodalo proti jeho
volbě zákaz.

Když jsme se vyspali, časně ráno
spěchali jsme zase do kostela — kněží,
aby sloužili mši sv., ostatní, aby se
připravovali na sv. přijímání. Všechny“
oltáře byly kněžími od časného rána
obsazeny.

V 7 hodin měla Jeho Eminence
náš nejdůstojnějšípan kardinál mši sv.,
při'níž poutníci přistoupili ke stolu Páně.

Potom v 8 hodin jsme se šli na
snídat a vloživše svá zavazadla na vůz,
který před hotelem zastavil, ubírali
jsme se k. nádraží. Tam" jsme si zase
vzali s vozu své kufříky &odneslije na
svá místa do vlaku, jenž na nás na ná
draží od včerejška čekal.

Domácí obyvatelstvo srdečně
s námi loučilo.

V 9 hodin naše hudba zahrála: »Kde
domov můj?<< Vlak se hnul . . . Jedeme
dále . . . (Pokračování)

SB4%
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Promluva při pobožnosti milost. novény prvního pátku
V pátém měsíci.

Až dosud uvažovali jsme při naší milé
pobožnosti milostné novény v předešlých
měsících o nesmírné lásce Božského Srdce
Páně, která z něho plamenem vyšlehuje.
A učili jsme se od něho lásce k chudobě
a pokoře, lásce k radostem nebeským, lásce
k Otci nebeskému a lidem, a sice tak, že
rozlišovali jsme lásku Božského Srdce od
nepravé lásky lidské (tohoto světa). Než
láska Božského Srdce tak jest veliká, že
kdybyčhom po celých devět měsíců při naší
pobožnosti o ní rozjímali, ještě daleko bychom
nevyčerpali hluboké zdroje lásky Božského
Srdce Páně. Dnes chceme však přistoupiti
k dalšímu znaku Božského Srdce a sice
ku kříži. Co znamená kříž uprostřed pla
mene v Srdci kotvící? A proč právě stojí
uprostřed plamene?

Kříž znamená víru, kterou Božské
Srdce Páně v sobě chovalo. Kříž tento
kotví v Srdci uprostřed plamene vyšlehují
cího na znamení, že víra z lásky vyvěrá
a láska víru objímá. Kdo má lásku k ně
komu, má k němu v_íru, t. j. _
a kdo nevěří někomu, též ho nemiluje.

Jako,dříve učili jsme se plamenné
lásce od Božského Srdce, tak zase nyní
budeme se od něho učiti pevné víře.

Co bylo tedy předmětem víry Božského
Srdce Páně? Předmětem jeho víry byl Otec
nebeský, Pán Bůh. Božské Srdce věřilo
pevně svému nebeskému Otci & sice věřilo
v pravdy, jež od něho obdrželo, aby je
nám lidem zvěstovalo: a dále věřilo ve
své oslavení, jež přislíbil mu Otec nebeský
za vykupitelské dílo (jež z lásky a posluš
nosti k Otci nebeskému a k nám lidem

na tomto světě vykonalo). A proto praví
Božský Spasitel: „Jestit' Otec můj, který
mne oslavuje“ Jan 8, 54.; a dříve pravil:
„Co viděl jsem u Otce, mluvím“ Jan 8, 38.
A jindy praví: „Mé učení není moje, ale
Toho, kterýž mne poslal.“

Pozorujme dále, s jakou horlivostí tyto
Božské pravdy lidem hlásalo. Nedopřálo
sobě oddechu, ani odpočinku v díle svém.
Jedenkráte Božský Spasitel plavil se se
svými učedníky přes moře na místo pusté,
aby si odpočinuli. I viděli je (zástupové),
že odcházejí, i sběhli se tam ze všech měst
pěšky & předešli je. A vyšed Ježíš uzřel

věří mu, '

(C. d.)

zástup mnohý, a měl nad nimi lítost, že
byli jako ovce nemající pastýře; nedopřál si
odpočinku, ale počal je učiti mnohým věcem.
Mar. 6, 33, 34. Chtěl zajisté Božský Spasntel,
aby pravdy Božské, ve které pevně věřil,
co nejvíce v srdcích lidských se zakořenily
& rozšířily. A proto se ustanovil též za
svého 'pozemského života zakladatele svého
Božského učení, apoštoly a jejich nástupce
biskupy a kněze, kteří by místo něho až
do skonání světa pravdy Božského svého
učení lidem hlásali, aby víra v nebeského

' Otce na tomto světě mezi lidmi se šířila
a upevňovala. Pravilť Božský Spasitel před
svým nanebevstoupením apoštolům: „Jdouce
do celého světa, učte všechny národy;“
a dále pravil: „Kažte evangelium všemu
stvořeníl“

Než Božské Srdce Páně zakusilo též
mnoho nepřátel, proti nimž statečně hájilo
Božské své učení. Byl to především ďábel,
který pokoušel se zvyklati víru Božského
Srdce v-Otce nebeského a chtěl, aby jemu
se klanělo místo Bohu, řka: „Toto všecko
tobě dám, jestliže padna budeš se mi kla
něti.“ Božský Spasitel však rázně ho odbyl
řka: „Odejdiž, satane! nebot psáno jest:
Pánu Bohu se klaněti a jemu samému
sloužiti budeš“ M'at. 4, 9. 10. Velikými
nepřáteli Božského Spasitele byli nejvyšší
kněží, zákonníci a farizeové, kteří nenáviděli
jej pro jeho učení a hleděli ho usmrtiti.
A co činil Božský Spasitel? Bez ostychu
odhaloval přetvářku, nenávist a zášt ne
přátel, kterak chtěli oni slova jeho" pře—
kroutiti, pravdy Božské, jež do srdci lidských
zaséval, vytrhati &.zničiti. Nazýval farizeje
obílenými hroby, vlky v rouše beránčím;
káral je a veřejně zahanboval a odkrýval
jejich pokrytecké otázky. Ani o píď jim
neustoupil, ale tak pevná a nezdolná byla
víra jeho v pravdy Božské, že za ně i život
svůj položil a. za ně na kříži umřel.

Božské Srdce věřilo dále pevně Otci
nebeskému, že je oslaví. Třeba že se zdálo,
že všecky naděje Božské Srdce na tomto
světě zklamalo — nebot od chudých jesliček
betlemských až po tvrdé lůžko smrtelné
na „hoře Kalvarii žil Božský Spasitel
v chudobě jako syn chudého tesaře nazaret
ského v potupě a pohrdání od lidí -—



přece nepřestávalo pevně věřiti Božské
Srdce, že Otec nebeský je oslaví, jak mu
to přislíbil. Když totiž Božský Spasitel
prosil Otce nebeského: „Otče, oslaviž jméno
své“, tehdy přišel hlas s nebe: „I oslavil
jsem, a ještě oslavím“ Jan 12, 28. A sku—
tečně v této naději se Božské Srdce Páně
nezklamalo, nebot oslavil Otec nebeský po
zmrtvýchvstání svého Syna a nyní sedí na
pravici Boží v nebesích a má moc nade
vším, co na nebi i na zemi jest. .

Od Božského Srdce Páně budeme se
učiti pevné, nezdolné a statečné víře v Boha,
v jeho svaté pravdy a ve své oslavení
v nebesích. Především věříme Božskému
Spasiteli jako samému Pánu Bohu dle slov
Kristových: „Kdo věří ve mne, ne ve
mne věří, ale v Toho, který mne poslal.
A kdo vidí mne, vidí Toho, který mne
poslal.“ 'Jan 12, 44. 45. Chceme věřiti
celým srdcem v pravdy, jež'nám přinesl
Božský Spasitel od Otce svého nebeského,
třebas že tyto pravdy obsahují namnoze
tajemství, které svým rozumem obmezeným
na tomto světě pochopiti nemůžeme, na př.
tajemství nejsv. Trojice, vtělení Syna Božího,
nejsv. Svátosti Oltářní a j.

Než přecei ve všecka tajemství budeme
věřiti, poněvadž je Božský Spasitel hlásal
& sám pravil: „Kdo uvěří a pokřtěn bude,
bude spasen, kde pak neuvěří,bude zatracen. “
Mar. 16, 16.

Božské Srdce Páně horlivé bylo v šíření
pravd Božích. Nedopřálo sobě odpočinku,
necítilo ani hladu ani žízně. A zdaž my,
ctitelé Jeho, měli bychom býti lhostejní a
liknavi v naučení se těmto pravdám Bož
ským? O nikoliv! Ale veškerá naše snaha
k tomu bude čelitifabychom pravdy Božské
co nejlépe naučili se znáti. Znáti tyto pravdy
jest umění, jež zastiňuje a převyšuje všeliká
úmění světská a prospěšnost tohoto umění
potrvá na věky. Vždyť poznávajíce pravdy
Božské, učíme se znáti samého Boha, jehož
po celou věčnost požívati &na něho patřiti
budeme. A proto nebudeme šetřiti ani píle
ani námahy, abychom si toto umění Božských.
pravd zjednali. A poněvadž umění toto
nabýváme horlivým posloucháním slova
Božího a čtením nábožných knih, proto
rádi budeme též šlovo Boží poslouchati a
nábožné knihy čísti.

Než jako již za času Pána Ježíše
pravdy Božského učení Kristova měli mnoho
nepřátel, tak jest i nyní. Odvěký nepřítel
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Božského Srdce, ďábel, usiluje zničiti setbu
nebeského rozsévače slova Božího a činí
tak vším možným způsobem. Tu snaží se
vzbuditi různé pochybnosti v srdcích ná
božných křesťanů, aby pevnou víru jejich
zviklati mohl. Tu zase nevěreckými novi
nami, spisy a knihami podrývá víru křesťanů,
tam zase skrze své-náhončí skrze nevěrce,
na schůzích, ve spolcích, v hospodách
i ve školách, v úřadech a ve veřejném
životě ničí víru v srdcích lidských. „Toto
všechno ti dám, padneš-li na kolena a
budeš-li se mu klaněti“, tak často slyšíme
ve světě. A lidé! — bohužel, že neodpuzují
od sebe ďábla, tak jak to učinil Božský
Spasitel. Ale věří spíše ďáblu nežli Pánu
Bohu a klanějí se ďáblu místo Pánu Bohu
za trochu té mamony nebo cti světské.
Zapomínají, že ďábel lže a klame všechny
lidi, jako již naše prarodiče v ráji obelstil.
A když poznávají faleš ďáblovu, bývá již
pozdě, neboť víra jejich jest zničena.

Jako ctitelé Božského Srdce nechceme
s těmito lidmi nic míti společného, ale
útokům a pokušením ďáblovým ze vší síly
své budeme odpírati a jedině Pánu Bohu
věřiti.Jako Kristus Pán statečně hájil pravdy
Božské proti svým nepřátelům, tak i my
chceme Božské—Jeho učení proti nevěrcům
statečně hájiti a nenecháme je tupiti anebo
ve veřejném životě, ve škole a jinde odstr
kovati, ale o to chceme se zasazovati, aby
chom dobrými novinami, spisy a knihami,
rázným projevováním svého křesťanského
smýšlení, křesťanským životem a vůbec vším
možným způsobem dobyli pravdám božským
náležité úcty & vážnosti. A jako Božský
Spasitel za pravdy božské smrt podstoupil,
& jako za svou víru umřelo tisíce a tisíce
sv. mučeníků, tak i my jsme ochotni za
svou víru, kdyby toho třeba bylo, krev svou
dáti. Víme zajisté, že nepřátelé proto víru
naši tupí, aby tím více svým vášním &
náruživostem mohli hověti, své hříchy za
tajiti anebo je okrašlovati a takto ďáblu
sloužiti.

Konečně také pevně věříme, že nás
jednou Pán Bůh oslaví. Třebas vidíme na
tomto světě, jak panuje tu křivda a bez
práví, třebas v chudobě a ponížení celý
život svůj tráviti budeme, kdežto ten, jenž
se nám posmívá, je bohat a oslavován, třebas
neštěstí nás stíhá, nepřátelé bezpráví nám
činí, to vše přece nezviklá naši pevnou víru
v Boha, že nás jedenkráte oslavíx Ale ve

]



všelikému trpení svém těšiti se budeme slovy
žalmisty Páně: „V Tebe, Pane, jsem doufal,
nebudu zahanben na věky“. Poněvadž ale
jest víra darem od Boha, jejžščlověk sám
ze sebe nemá a míti nemůže, budeme Božské
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' Srdce Páně po celý tento měsíc prositi, aby
nám vyprosilo a udělilo tento nebeský dar
volajíco v modlitbě: „O Božské Srdce Páně,
dej nám tak pevnou víru, jakou samo v Srdci
svém chováš“ Amen. ' (P. d.)

Obrázky z katolických misšií.
Podává MAXMILIAN WEINBEBGER.

Na výpravě po potravinách.
(Dokončení),

K starostovi poslední obce, kterou
jsme prošli, pravil jsem: „Vrať se-nyní
a zvěstuj svému' vrchnímu pohlaváru
Makungovi, že ho bílý muž chtěl na
vštíviti, že však jeho lidé ho špatně přijali
a jeho průvodcům smrtí vyhrožovali. Za
pamatuji si jména těch bídníků a co se
stalo, bělochům na pobřeží oznámím. Co
se potom stane, ukáže vám budoucnost.“
Po té' jsme se rozešli.

Moji průvodčí byli dosud bledí jako
stěna a chlapci třásli se ještě strachem.
Jelikož již od rána ničeho nejedli, vyzval
jsem je, aby si trochu odpočinuli a několik
banánů pojedli. Ale marně; nechtěli 0 od
počinku a jídle ani slyšeti. „Ne, nikoliv“,
pravili, „raději se co nejrychleji do missie
vraťme. Tam si odpočineme a klidně pojíme.“
Trudné okamžiky v missijním
povolání. — Důvěra v nejsvě

t ě j š i P a n n u.
Tak sestupovali jsme pomalu s hor,

kde se nám dostalo tak nevlídného přijetí.
Byl jsem velmi smuten a sklíčen. Jsoutě
v životě missionářově okamžiky, kdy vzne
šené, ale tak neskonale těžké povolání se
sdrcující pádností na našich bedrách spočívá,
okamžiky, kdy přicházíme k vědomí, že
bychom musili ztratiti mysl a podlehnouti,
kdyby nás silná ruka Boží nepodporovala.
V této smutné náladě hledal jsem útěchu
u té, která. potěšením zarmoucených se
nazývá a kterou nikdy nevzýváme na
darmo, u Marie, a z hloubi mého ustaraného
srdce nesla se ku Královně nebes modlitba:

„Kéž nadejde den, kdy vznešený ob_raz
naší milé Paní státi bude na nejvyšším

vrcholí pohoří, 's'něhož právě sestupujeme,
aby'těšila mis'sionáře v této nešťastné zemi,
která dosud v otroctví satanově úpí.. Kéž
vztáhne své ochranné ruce na tyto ubohé
černochy, kteří dosud ve smrtelném stínu
pohanské pověry vězí a v kalu nevypravi
telných neřestí se válí. Obrácení tohoto
lidu nebude mým dílem, neboť přesahuje
mé síly, ale rád učiním, co bude v mé
moci. Budu Tebe vzývati Královno nebes,
abys své milosrdné oči obrátila k tomuto
ubohému lidu a z otroctví, satanova jej
vysvobodila. Kéž tato přírodou tak bohatě
nadaná země stane se střediskem křesťan
ského života! Abych tohoto krásného cíle
dosáhl, nebudu ani námahy ani obětí se
štítiti, jsa přesvědčen, že Ty, milostivá
Paní, můžeš tato zatvrzelá srdce obměkčiti
a je pro světlo pravé víry vnímavými
učiniti. Vždyť Spasitel také za ně jako za
nás svou krev na kříži vyhl.“

1Novédobrodružství. — Tajemná
kniha. — Překvapující obrat

k dobrému.
Milá Rodička Boží nikdy nebývá

vzývána nadarmo. O této všeobecně známé
pravdě brzy jsem se přesvědčil.

Bylo to o několik neděl později. K ve
čeru jednoho dne, kdy vrcholky okolních
hor zářily ještě leskem zapadajícího slunka,
vyšel jsem z černošské chatrče, kde jsem
těžce nemocného černocha byl vyučil a
pokřtil. Najednou spozoroval jsem několik
hlav, které hned tu, hned jinde z vysoké
trávy se vynořily. Věc zdála se mi býti
podezřelou, zavolal jsem tedy hlasitě na
neznámé, v trávě se ukrývající. Avšak
nedostal jsem odpovědi. Z tohoto zvláštního
jejich chování soudil jsem, že neznámí ne



přátelé ukrývajíce se v záloze, na mne
číhají. Přemýšlel jsem, jaké by asi mohli
míti úmysly, ale nemohl jsem si jejich
počínání vysvětliti.

Pokračuje ve své cestě, ohlížel jsem
se časem a díval v tu stranu, kde se byly
podezřelé hlavy z trávy vynořovaly.— Na-—
jednou vidím ne hlavy, ale celý zástup
černochů až po zuby ozbrojených, kteří
tímž směrem jako já se ubírali, Zůstal-li
jsem státi, učinili totéž, šel-li jsem dále,
následovali mne.

e mi toto nové dobrodružství nebylo
příjemno, můžete si pomysliti. Nicméně
chtěl jsem se přesvědčiti, co vlastně moji
pronásledovatelé zamýšlí. Odbočil jsem
tedy z cesty, dal se stranou mezi křoví,
sedl jsem si na kámen a začal se modliti
růženec. .Že bych byl měl velkou srdnatost,
nemohu tvrditi. Srdce mi hlasitě bušilo
rozčilením. .

Brzy dověděl jsem se, na čem jsem.
Celý zástup černochů odbočil také z cesty
& následoval mne. Příšerné černé postavy
zamířily přímo ke mně, obklíčily mne
a mlčky sedly si na zemi. Dále jsem
trapné nejistoty nesnesl. „Kam se ubíráte?“
tázal jsem se jich. — „My jdeme k tobě“
zněla odpověď. „Co chcete ode mne?“ —
„Tebe viděti a-s tebou slovíčko promluviti.“
Teprv nyní poznal jsem v černoších pochopy
obávaného vrchního pohlavára Makungy
& pokládal jsem se za ztracena. Sebrav
všecku svou zmužilost pravil jsem: „Vy
jste tedy titéž lidé, kteří nedávno mé prů
vodčí chtěli zabíti a dnes ukládáte mně
o život. Dobře, jsem beze zbraně, budete
míti se mnou lehkou práci. Ale pozor! —
ukazuje na svůj brevíř — zde mám ta
jemnou knihu; je malá jenom, ale velké
věci v ní stojí . . ..

Nezbylo mně času, abych' větu do
končil. Pohlednuvše na brevíř všichni vy
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skočili, vzali své zbraně a položili mi je
k nohoum. Vůdce zástupu plivl mi na
ruce a nohy .— prazvláštní to ovšem výraz
zdvořilosti —- a pravil slaVnostně:

„Cizinče, ty jsi k nám přišel jako
přítel; my však jsme tě odmítli a zahnali
jako nepřítele. Jednali jsme nedobře. Náš
vrchní pohlavár Makunga posílá nás k tobě
a vzkazuje ti, že chce s tebou v míru žíti
a tvým přítelem se státi. Na důkaz toho
složili jsme své zbraně k tvým nohoum.
Nalož s nimi jak chceš.“ '

„Bohu díky“, pravil jsem, oddychnuv
si. „Všemohoucí tedy vaše srdce změnil;
lépe-li ho jednou poznáte, změní i duše
vaše. Vezměte své luky a šípy a neužívejte
jich více k-vedení nespravedlivých válek,
nýbrž k ochraně proti dravé zvěři. Rcete
svému pohlaváru, chce-li se státi mým
přítelem, at přijde do missie a at vezme
s sebou i svého syna, abych ho mohl vy
učovati, on pak, aby později i svého otce
v náboženství pravého Boha vyučil.“

Nejstarší ze zástupu, jenž byl pohla
várovým bratrem, slíbil, že mu všechno
vyřídí, co jsem mu uložilý Potom dali se
tito polepšení synové přírody do veselého
tance _a konečně vydali se na zpáteční
cestu. Zatím vyšel měsíc a jeho paprsky
dlouho ještě osvětlovaly příšerné postavy
černochů.

Později dověděl jsem se, že starý
pohlavár Makunga, prve nežli se usnesl,
s námi mír a přátelství uzavříti, se uchýlil
do osamělé jeskyně, kde — čemuž se pro
jeho zálibu v kouzlech a čárách nelze
diviti — z vnitřností zabitého kozla po
budoucích věcech pátral.

Ubohý lide, jak hluboko vězíš ještě
v nejpitomější pověře, jak tvrdě tlačí ta
pouta satanova! Kéž nebes Královna dílo
tvé záchrany, jež sama do rukou vzala,
brzy dokoná! (P. d.)



95:

Organisace katolíků.
(Hlavní úmysl)

Nejhlavnější a nejkrásnější organisací katolíků jest svatá církev Kristova. Zde
všechny pojí jedno učení, jedny svátosti, jedna oběť, jedna hlava nejvyšší; zde
všechny pojí jedna láska ke Kristu Pánu, nejvyššímu Pánu a Bohu našemu. Jak
povstala organisace tato? Podle sv. evangelistů přidružovali se lidé dobré vůle
k Pánu Ježíši, slyšíce jeho učení a vidouce jeho divy. Celé zástupy šli za Ním!
Z těchto si zvolil Pán 72- ůčeníky & z .těčhto opět pomodliv se za ně 12 apo
štolů, jež měli by'ti hlasateli jeho učení po všem světě dle rozkazu Páně: Jdouce
do celého světa učte všecky národy! Pří umučení Páně mnozí se odvrátili od
Krista Pána, zůstali jen ti nejvěrnější a nejsilnější ve víře, ale netrvalo to dlouho
a již po tisících se přidružovali k apoštolům a k Petrovi, jehož byl Pán Ježíš
prvním z apoštolů učinil. Ty jsi Petr (t. -j. skála) a na té skále vzdělám církev
svou! Sotva po seslání Ducha sv. vystoupil apoštol Petr a počal kázat o Pánu
Ježíši, že je Synem Božím a Spasitelem světa, již se asi 3000 lidu připojilo k uče
níkům Páně skrze sv. křest. Podruhé opět přijalo víru Kristovu asi 5000 lidu a
přidružení jsou k ostatním věřícím v Pána. Tak zmáhal a rostl počet věřících den
ze dne netoliko v Judsku a Samařsku i v Galilei, ale i v sousedních zemích asij
skych, afrických, v Řecku i v Římě, na východě i na západě rozmnožen počet
věřících přičiněním sv. apoštolů a jich pomocníků. Všichni tito, ať bydleli ve

*kterékoli zemí pojíla jedna víra, jeden křest, všecky pojila poslušnost k jedné
společné viditelné hlavě církve, ke sv. Petrovi a pak nástupcům jeho, římsky'm
papežům. Ani hory nebetyčné, ani široširé moře, ani jakákoliv vzdálenost nepře
kážely této jednotě, všichni byli údové'jedné a téže církve sv.. všichni byli údové
jednoho a téhož duchovního těla, jehož hlavou jest \sám Ježíš Kristus a viditelný

' jeho náměstek, římsky papež. Tento jako hlava všech pravověřicích křesťanů je
s nimi spojen skrze své biskupy, tito zase skrze své pomocníky kněze, již pra—
cují mezi lidem samým. NaOpak věřící jsou opět spojeni skrze své duchovní pasty'ře
se svymi biskupy a skrze své biskupy s nejvyšší hlavou celé církve sv. římským
papežem, nyní Piem X. Všichni jsou zajedno v tom, že jedno učení vyznávají,
jedněch svátostí užívají a římského papeže za svou nejvyšší viditelnou hlavu mají!
Jaké to krásné sdružení! Jaká to vznešená a pevná organisace! Toto jest dílo
Boží a proto i nejkrutější nepřátelé nemohli nic pořídit proti této organisaci, proti
cirkvi Boží, jež na skále Petrově je-zbudována.

_ Nyní je doba organisací. Dnes sdružují se na ochranu a ku prospěchu svych
společných zájmů nejen jednotlivci ve spolky a rozličné svazy, ale i celé stavy
i třídy lidstva, sdružují se celí národové i státy. Toto sdružování děje se povětšině
z vezdejších ohledů a příčin, buďto k nabytí lepšího hmotného postavení, nebo
k hájení svých práv.

V organisaci jest síla a ochrana slabších. Proto již štaří Řekové i Římané
měli své různé organisace a spolky. U nás to byl středověk křesťansky, ktery
sdružil řemeslníky i pomocníky v pevné řady a spolky cechovní. Tyto spolky byly
později rozbity, ale jen na krátko; dnes opět různé stavy a třídy práce se orga
nisují a v různé spolky sestupují, aby hájili svých práv a postavení svého. Proto
máme nyní sdružení dělnictva rozličnych odstínů, sdružení živnostníků, sdružení
rolnictva, sdružení úředníků, sdružení učitelů a sdružení kněží, máme též sdružena
omladínu naší a mnohá jiná sdružení k hájení společných zájmů. Máme též nyní
i družiny mariánské k šíření a oživení úcty k nejsv. Rodičce Boží. Máme bratrstva
pobožná, k oživení víry a rozmnožení pobožnosti. Máme Apoštolát modlitby roz
šířeny po celém světě; máme též Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pro upevnění
víry v národě našem a ku sjednocení rozkolnych Slovanů s církví římskou. Tak
se podobá církev sv. veliké zahradě, v níž jsou rozličné záhony s rozdivnymi květi
nami a rostlinami a přece, ač každy jinak vypadá, slouží k okrase celé zahrady.
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Jestliže se sdružují lidé rozličného povolání ku zlepšení svého stavu anebo
ku prospěchu svých zájmů, proč by tak nečinili katolíci? Vždyť i zde platí, že
více lidí stejného smýšlení více zmůže než jeden jediný. Ba právě máme takového
sdružení nanejvýš potřebí za doby naší; jednak abychom sami pevněji stáli ve víře
a v pravdě Boží, jednak abychom se lépe ubránili proti nepřátelům našim, kteří
drzeji a drzeji proti nám vystupují! Ačkoliv mezi sebou se rvou ustavičně, jak je
něco proti nám katolíkům, hned jsou všichni zajedno, aby se na nás společně vrhli.
Proto stůjme ruku v ruce, páže k páži, svorni jako jeden a utvoříme nerozborný
šik rozhodných, horlivých, uvědomělých katolíků. Pohled'me jen na své sousedy,
katolíky v Německu! Jak jsou ti pevně sdruženi ve všem i při volbách dosborů
zákonodárných a mají většinu v protestantském Německu. Kolikráte se jednalo na
sjezdech katolíků českoslovanských o sdružení, 0 pevné organisaci, ale bohužel
zůstává to při zbožném přání a po sjezdu ochabují lidé a zapomínají na svou
povinnost. Sama se organisace neprovede! K tomu je třeba čilých a pracovných
mužů, obětavých v každém ohledu! K organisaci napomáhají společné noviny,
dobre časopisy, schůze, přednášky poučné a zábavné, aby tak lidé téhož sdružení
tím více k sobě drželi a když toho třeba, jako jeden muž vystupovali. Velmi
krásně vedeno je křesťanské sdružení našeho československého dělnictva po celé
Moravě, Slezsku i. v Rakousích a blahodárně působí pod obezřetným vedením ne—
unavného předsedy. Protož podporujme katolické sdružení přistupováním za členy a
podporou hmotnou i mravní, abychom všichni jedno byli, začež se tak Pán Ježíš
při poslední večeři modlil.

———»V\r\-—oo—Wv—'

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
pevné sdružení se všech katolíků ana 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! 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!

ššžé
Heslo apoštolské: Katolická, sdružení podporovati.

žá žá
Úmysl v dubnu: Zachování víry v národě našem.

Tiskem »:nákladem benediktinské knihtiskámy v Brně.
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Držme se všichni Krista ukřižovaného sice, ale z mrtvých vstalého, jenž budiž naším učitelem, vůdcem
těšitelem, naší chloubou, naší silou a naším vítězstvím. On Pán náš živý, oslavený zůstává s námi.WWVM\-AWMAWHMWMVV—VVV W ANVVN/VVWVW

Pozdraven bud' svatý kříž. Kristus, láska má.
Pozdraven buď svatý kříž, Kriste, světlo nehasnoucí,
ty dřevo naší spásy, láska tvoje čistá, skvoucí,
kdo tebe v srdci miluje, potěší mé srdce v smutku
ten nikdy nestýská si. a vyvede ze zármutku.

Když znaven žitím v světě tom V srdci ztišíš žal & hoře
jen sbíráš trn a hloží, neb tvá láska jako zoře
tu sehni hlavu ku kříži, svítí s trůnu na nebesku,
rci: „Staň se vůle božíl“ když je v duši plno stesku.

Když oko tvoje v neštěstí A když visel's na svém kříži,
své hořké slzy roní, sňal jsi hříchu našich tíži,
tu tělo Krista na kříži proto mám jen v tebe víru,
se níže k tobě skloní. že kdys dojdu svého míru.

() svatý kříži, dřevo slz, Nuže, Kriste, lásko světa,
stůj při nás každou dobu, dej, ať v srdci stále vzkvétá:
až jednou přijde hodina, Víra, naděj, láska pravá,
nás zvedni k sobě z hrobu! než se ve hrob skloní hlava!

V V V

U Božího Hrobu.
Leží v hrobě svaté Tělo, „Trpiteli, Boží Synu,
jež na dřevě kříže pnělo, dej. ať v hříchu nezahynu,
za náš hřích a proviny. ochraň vždycky duši mou!

Leží klidně v země klínu Dej, aby má duše k Tobě
sejma z lidstva těžkou vinu v radosti i ve zlé době
Ježíš Kristus,_ nevinný. spěla, Boží Beránku.

Líbám Tvoje svaté rány A když hvězdy mého žití
jako zlato, drahokamy naposledy pozasvítí,
a rty tiše zašeptnou: vem mně svého do stánkul“

A. M. Kadlďdkovd.VVV
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Pojďme s Pánem do Emaus!
(K pondělí Velikonočnímu.)

»I otevřeny jsou oči jejich
a. poznali ho.o< (Luk. 24. 31).

Přestala žalostVelkého pátku, nastala
“radost velkonoční. Umlkl nářek: »Kristus
umřela a rozléhá se ples: »Kristus žije.<<
Z hrobu vyšel ukřižovaný Spasitel jako
vítěz nad smrtí a peklem a vítězné
»Allelujaa provází Ho od té chvíle na
královské cestě jeho světem. Nepatrný
byl hrob Jeho, ale přece jak slavný!
Splnila se na Něm slova Isaiášova:
»Hrob Jeho bude slavnýh Při
smrti Jeho zastřelo slunce svou tvář a
tma nezvyklá poděsila lid na Kalvarií,
že prchal; “při vzkříšení Jeho zaskvěla
se zář nebeská a poděsila bezděčné Jeho
hlídače, že padli k zemi. Z té zahrady
getsemanské od hrobu Páně vychází důkaz
božství Kristova nejdůležitější, základ víry
a učení jeho nad skálu pevnější, dle slov
sv. apoštola Pavla řkoucího: »Nevstal-li
Kristus z mrtvých, marná jest víra vaše,
marné jest kázání naše,a avšak hned do
dává na potvrzenou: »nyni ale vstal —
prvotiny zesnulých.a Proto není marná
víra naše v Krista, neboť jest to víra v
Boha, proto není plané naše kázání
cirkve o Spasiteli, nýbrž opírá se o důkaz
nejhlubší, nejpovznešenčjší, jímž Bůh jen
potvrditi může slovo své, jež svěřil církvi
k hlásání. Vkřišený Spasitel to jest, který
svého největšího nepřítele Šavla donutil,
že vyznal hrdě a s radostí: »Ve víru
Kristovu jsem uvěřila &stal se nejhorli—
vějším jeho apoštolem Pavlem.

Tak i my radujme se v těchto svatých
dnech z velikého zázraku z mrtvých vstáni
Páně, neboť »tentoť jest den, který učinil
Pán, radujme a veselme se v něm <<
(Žalm. 117). Zázrak vzkříšení Páně jest
ze všech největší. Když Pán na kříži
pněl, tu žádali židé: »Jestliže jest král
Israelský, ať nyni sestoupí s kříže & uvě
říme mna: (Mat. 27, 4-2)

Považovali tedy sestoupení s kříže
za tak veliký zázrak, že by pro něj uvě
řitj musili v Krista Pána. Pán nesestoupil
s kříže, protože „chtěl za nás umříti a
tak vykonati svůj úkol vykupitelský, ale
přecejim vyhověl,ovšemjíným způsobem,
podávaje jim žádaný zázrak a to ještě
větší. Vstal z mrtvých ——a zajisté větším
jest zázrakem z mrtvých vstáti, nežli
živý s kříže sestoupiti.

A Spasitel, ač neobcoval s učedníky
svými tak, jako před smrtí svou, usta
vičně přece zjevoval se jim tolikráte,
kolikráte bylo třeba, aby netoliko ná
chylné k uvěření, nýbrž i tvrdší a obe—
zřetnější ve víře té utvrdil. Maří Magda
lena zajisté uvěřila rychle a ochotně,
vidouc Pána u hrobu živého, zvolala ra
dostně: »Mistře můjla Tvrdší byl již
apoštol Tomáš, a hle i toho přiměl
Kristus Pán zjevem svym a slovem :_»vlož
prst svůj v ruku mou a ruku svou v
bok můj, nebuď nevěřící, nýbrž věřící<
k vyznání: »Pán můj, Bůh můj.a

Pak v moudrosti své použil i cesty
dvou učedníků do Emaus jdoucích. aby
je přesvědčil o svém z mrtvých vstání
a oni tak víru tu dále hlásati mohli.

Dva učedníci jdou ven z Jerusalema
do nedaleké vsi Emaus. Proč? Snad se
báli, aby se nepokalei nepřátelstvím
nevděčných obyvatel jerusalemských ke
Kristu Pánu, snad myslili, že nejsou
dosti silni a zmužilí, aby se postavili
na odpor protivníkům Pána a Mistra
svého, o jehož vzkříšení už od žen byli
slyšeli na cestě do Galileje. Ještě nebyli
přesvědčeni o vzkříšení Mistra svého, ale
přece prahli a toužili po Něm. A proto
také na cestě o Něm si vykládali obno
vujíce zase ty smutné památky z Velkého
pátku. _

A hle nebeský Poutník zjevil se jim,
poučilje, potěšil je a svrchované je oblažil..
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A jak si počínal Pán? Nejdříve je
poučoval. Otvíral jim písma, vykládal
smysl jejich o tom, že Mesiáš musil
trpěti a zemřiti a čím déle mluvil, tím
více hořelo srdce jejich a sluch radostně
naslouchal slovům jeho. Tu jakoby šli
do školy Páně, vnímajíce svaté jeho učení
a připravujice se tak na nejradostnější
okamžik poznání Pána.

jsou oči jejich a oni poznali, kdo Poutník
ten jest .— že je to Mistr jejich — jejž
milují, po němž touží — že žije a že
tedy pravdivá jest ona blahá zvěst o
jeho z mrtvých vstání.

Tak ve společnosti s Pánem došli
po čem toužili, konečného utvrzení víry
své v Krista. jakožto Syna Božího a svého
Mesiáše; vira'tato od té doby tak byla

////////////

Na cestě do Emaus.

Cesta jim mile a rychle ubíhala, až
octli se již u-Emaus a prosili Poutníka,
aby s nimi zůstal: »Zůstaň Pane s
námi neb se připozdívá a den
se již uchýlila A Pán vyhovělžá
dosti jejich, zasedl s nimi za stůl a hle
——zázrak Zeleného čtvrtku při poslední
večeři se opakuje: »Kristus žehná a
láme chleb a podává jim.a A tu otevřeny

pevná, neochvějná, že žádné pronásle
dování, žádná útrapa ba ani smrt mu
čednická je od ní odtrhnouti nemohla.-,

Jak blaze jest srdci s Kristem byti,
to vidíme na oněch dvou učednících. Dokud
k nim nepřišel Pán byli smutní, jeho
přítomnost je rozveselila, jeho slovo je
potěšilo a to sv. přijímáni kterak je po
silnilo! Netoužímei my rovněž po Kristu?

71
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Netoužime po té čisté radosti, která z
Něho plyne do srdce? Ú čiňme to proto
tak, jako oni učedníci: »Jděme s Kristem
vdo Emaus.: Buďme jeho poslušnými
žáky, slýchajice rádi a se srdcem prostým
slovo jeho, které jménem jeho církve
nám hlásá. Prosme ho, aby vždycky s
námi a u nás zůstával a nás nikdy ne
0pouštěl, zejména tehdy, až život náš se'
nakloní ke konci — jako den k večeru
i slunce k západu, aby vždycky nás ráčil
volati k společenství svému u svého sv.
stolu a podávati se nám ža pokrm nej—
světější a pro duši naší nejživnějši ve sv.
přijímáni. Však ale také otevřme srdce
své jeho lásce a láska ta naplní nás ra
dosti velikou a přítomnost jeho ukojí
naši touhu vřelou. Kéž nejsou déle oči
naše drženy, abychom nepoznávali Pána,
nýbrž otevřeny, aby naň hleděly po celý
čas. Oslavený Kristus budiž naším králem,
jemu náleži náš život, naše služby. Nechť
svět se mu posmívá, nechť shání důkazy
a důvody proti němu, aby strhl s nebo
zář božství a __násod něho odtrhl, my
stůjme pevně u paty kříže a vyznávejme:
»Věříme v Krista Ježíše ukřižovaného, ale
z mrtvých vzkříšeného.<< Nechť svět za
bláznovství vyhlašuje nauku jeho, nám
budiž ona náplni bystré moudrosti, která .
osvěcuje rozum lidský. !

Nechť láká nás svět marnymi svými
radostmi a hledí odtrhnouti nás od ra
dostí čistých, které plynou ze služby
Kristovy — nedejme se svésti. Svět
krátké má radosti, ale za to dlouhou žalost.
Kristus sice někdy i žalost uděluje, ale
oslazuje ji a z ni dlouhou skýtá radost.
A apoštol Pavel budiž nám vzorem ve
vytrvalosti a lásce ke Kristu. Praví
zajisté: »Kdo tedy odloučí nás od lásky
Kristovy? zdali soužení? nebo úzkost?
nebo hlad? zdali nahota? čili nebezpe
čenství? zdali protivenství? čili meč?a
Odpovídá na to pak: »Jsem jist zajisté,
že ani smrt, ani život, ani andělé, ani
knížectvo, ani mocnosti, ani věci přítomné,
ani budOucí, ani síla... nebude moci
nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest
v Kristu Ježíši Pánu našemu (Rím. 8,
35...) Tak i my držme se Krista ukři
žovaného sice. ale vzkříseného, jenž
budiž našim učitelem, vůdcem, těšitelem,
naši chloubou, naší silou a naším vítěz
stvím. On, živý náš Pán, oslavený a vše
mocný, zůstává s námi — s ním putu

ljeme tímto životem do oněch nebeských
Emaus, kde jak druhdy učedníkům dá
se nám poznati tváří v tvář a kde sto
lovati s ním budeme na věky. Alleluja!

Boh. Bendl.

Denní obět

Bráti účast na nejvážnějším okamžiku
dějin lidské společnosti bylo přáním již
mnohého velkodušného srdce a touhou
mnohé veliké duše. Bráti účast na mžiku,
kdy se rodí nové doby a nové směry v
lidstvu je velikolepým jako nezapome—
nutelným pohledem. Chápu proto cele
onoho slavného Reka, který při líčení
porážky svojich zvolal: »Já tam býti,
nebyl bych “se chtěl vrátiti. Každý by
na mne ukazoval se slovy: Také jeden
z oné chvíle, která nám přinesla hanbu“

"mše svaté.

Nechápu však nijak oněch, kteří v
duši hoří touhou býti aspoň němými
svědky velikých události a nechtějí býti
živým a spoluúčínným svědkem na-nej
vážnější a nejvýznamnější chvíli v dě
jinách lidstva... na mši sv. Mžik, který
přinesl osvobozeni, při této oběti schy-
luje se nebe na zemi a země zdvihá se
k nebesům. Vykupitel, který po čtyři
tisíce let byl se slzami volán a s touhou
čekán, sestupuje denně na oltáře a po_—
kolení Adamovo, které v ponížení pro



silo a v pokání nemohlo usmířiti, vystu—
puje denně na výši svého povolání. Výše
nemůže; až před trůn Boha živého
vystoupilo, aby obětovalo krev toho, který
přišel, »aby snímal hříchy světa.“ Mše
sv. je opakování nejvážnějšího děje v
dějinách lidstva. Opakuje se zde nad
přirozené obrození těch, za něž Golgotská
obět přinešena. Mše sv. je obětováním
oné historické chvíle, kdy setník v zaní
cení vyznává: »Opravdu, Syn Boží jest
tentoh Syn Boha se obětuje za spásu
padlého lidstva. To je bod dějinný, kde
postaven milník, na němž psáno krví a
slzou pokání: »Až dotud synové zavr
žení,<<a na druhé straně vtisknuto zna—
mení nové, kdysi znamení smrti, nyní
znamení vítězství: Kristův kříž. »Odtud,
synové a dědicové Boží.:

Odpuštěno, zapomenuto, usmířeno.
To je obsah obětí na Kalvarií. A to je
obsah denní oběti oltáře. Odpuštění pro
krev Ježíše, zapomenutí vin pro smrt
Spasitele, usmíření s Otcem pro obět Syna

Proto není vyšší obětí a žádné jiné
možnosti Otci nebeskému větší obět díků
& úcty přinésti, než občt mše sv.

Ve mši sv. přinášíme Bohu nejdo
konalejší klanění se a díkuvzdání.

A tato oběť koná se denně. Ráno,
kdy první tmy zmizely a první paprsky
zlíbaly zemi, přichází Světlo s nebe, aby
svítilo do tmy a ukazovalo propasti,
které klenou se mezi nebem a hříšníkem.

Slyšíš denně zvonek s věže svého
kostelíčka? Víš o čem tí vypráví? Žels
za velikou cenu — za cenu krve —
povznešen do řad dítek Božích.

Víš, kam tě zve? K oltáři, kde se
tvoje spása znovu nekrvavým způsobem
obnovuje, jako jednou krvavým vyko
nána způsobem na Golgotě.

Rozumíš tomu hlasu s vížky svého
kostelíčka? Nevyhýbáš se mu, nepře
slýcháš ho?... Slyšíš, jak svědomí se
hlásí? Cítíš, jak krev se ti žene ve tvář.
To je žaloba tvé duše... Nejvážnějšímu
okamžiku se vyhýbáš... Viď, že to bylo
naposled? Mohou-li poutníci palestýnští
snésti oběti rázu největšího, aby shlédli
svatá místa, kde se odehrály největší
chvíle vykoupení, aby zlíbali půdu, na
níž stanula noha Vykupitelova, nemusíš
záviděti, ale nesmíš se jimi nechali za
hanbití.
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Tentýž Kristus, jehož šlépěje oni
hledají, sestupuje na oltář při každé mši
sv. a opakuje onu velebnou oběť, kterou
oni si připomínají v zanícení stojíce na
Kalvarii.

Můžeš-li, jdi denně na mši sv! . ..
Sv. Karel Borromejský ve svých pra

vidlech pro světský lid napsal: »Slyšte
denně mši sv., můžete-lic A sv. Alfons
slova ta jen opakuje a znovu zdůrazňuje.
Sv. Filip Nerejský svým duchovním svě
řencům ve zpovědnici ukládal podle
možnosti návštěvu mše sv. každý den.

V katolických zemích je radost ve
všední den viděti zástupy lidu spěchati
záhy ráno na mši 'sv.

Pamatuji se jak jsem byl překvapen,
když jsem v Bavorsku v Landshutu ve
všední den přišel z nádraží do kláštera
františkánů a chtěl čísti. mši sv. Bratr
sakristián vše připravil, zazvonil zvonec
kem na maličké věžičce... a šli jsme
k oltáři. Kostelík byl plný lidu. Bylo mi
to divné. Tázal jsem se, zda snad není
zde svátek? A odpověď: »To je každý
den na mši sv. My Bavoráci ještě mši
sv. rozumíme.<<

Ve Vestfálu jsem se také musel
přesvědčití, že obyvatelé »červené zeměa
jak svou zemi nazývají, dovedou oceniti
mši sv. Ráno před prací celé řady mužů
stojí anebo klečí ve chrámu s růžencem
v ruce a sledují pobožnost mše sv. Vedle
na zemi leží nástroje práce, dělník však
vyprošuje si “požehnání pro své dílo dne.

A nemyslete, že vestfálští mužové
snad jsou nějaké babičky bázlivě. Když
třeba, řeknou pravdu neobaleně' až na
nejvyšších místech. Známo to z dob kultur
ního boje. V Můnsteru je profesor ma
tematiky, který denně chodí na mší sv.,
občas mínistruje, čaštěji přijímá sv. svá
tosti a je při tom hledaným profesorem
na universitě. Dr. Hitze vypravoval
jednou, že v Berlíně poslanci katol. centra
jdou z rána na mši sv. kněží poslanců
a právě ti nejznamenitější z nich při
mši sv. posluhují.

V Tyrolsku je zvykem ve mnohých
vesnicích, že denně skorem celá obec je
přítomna mše sv. Anglický “biskup jeden
popsal Své cesty jmenovanou zemí a
pravil: »Viděl jsem denně veliké kostely
v zalidněných krajích před svítáním na
plněné věřícímí a na mou otázku, zda
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snad by se slavil zemský svátek, po
hlíželi na mne všichni udiveně a řekli
mi, že zde denně všickni věřící mši sv.
obcují před početím své práce.cz

Živá víra činí tuto ranni oběťlehkou.
Je to oběť tomu, který za nás vše obě
toval. Snadno se při dobré vůli ta půl
hodinka najde, aby se pohodlně bez
zanedbání stavovských povinností mohla
obětovati.

Spočítej, můžeš—li, chvíle, které se
promrhají, aniž bys věděl jak a proč!
Nedaly by se využitkovati k náštěvě
mše sv.?

Jen chtítí a padne výmluva, že
nám nedovolují naše povinností denni
náVŠtěVy sv. oběti. Jen vůle musí býti
a ta najde již cesty.

Co však je říci o těch, kteří ani v
neděli neuznávají své povinnosti pod
těžkým hříchem vážící k návštěvě celé
mše s_v.? Nechtěl bys Snad, milý čtenáři,
za tyto liknavé a vlažné křesťany ve
všední den nahrazovati urážky zanedbané
neděle? Usmiřovati je tak vznešené po
slání, že vyžaduje zvláštní, heroické
ctnosti. Nechceš se postaviti do řady těch,.
kteří po celém světě zastávají službu
usmiřujících sluhů za nevěrné syny, kteří
zhrdli svým šlechtickým titulem synů
Božích a sestoupili v nížiny hříchu a
lehkovážností ?

Jeden zbožný muž říkával, že v půl
hodině mše sv. zdá se mu, že se nalézá
v bezpečném přístavu, kde se připravuje
& obrňuje na těžkou plavbu životem po
celý dlouhý den. Všecky nesnáze zdají
se snazší, všecky oběti lehčí, když byl při
obětí nejsvětější.

Zkus to' Teprve potom máš právo
říkati, zda tě to ochuzuje, zda tě to
zdržuje od jiných, Bohem svěřených po
vinností.

Ptej se těch, kteří již po léta mši
sv. denně obcují, zda schudli za ten čas,
zda nesplnili lépe, než mnohý jiný, své
rodinné a společenské povinnosti.

Ptej se jich, a dle jejich výpovědi
si zařiď své další kroky.

Netaž se však těch, kteří mají jen
plná ústa výmluv, ale ještě nikdy ne
zkusili, zda slova jejich nejsou prázdnou
frasí.

Žijeme ve století, kdy nejsv. Svátost
stává se opět středem srdcí. íjeme ve
století , kdy národové se scházejí, s palmou
míru kolem svatostanu přieucharistických
kongresech a zde se domlouvají na
rozuzlení otázek, které hýbají světem a
pohybují nejvážnější duchy k přemýšlení,
zde ve stínu Eucharistie chtějí řešiti, o
čem jiní tvrdí, že jen mečem a rovolucí
se dá rozřešiti.

Pro nás Rakušany je letošní rok
rokem eucharistickým; v naší císařské
Vídni sejdou se letos národové, aby před
tváří národů říše Habsburků sklonili své
koleno před Bohem skrytým. Národové
rakouští musí před tváří celé Evropy
dokázatí, že katolická víra je nejen
jejich dědictvím, ale také pýchou a silou.
I my musíme se skloniti s ostatními před
svatostanem, abychom v pokoře vyznali:
»Tantum ergo Sacramentum...<< My se
Ti klanime, Tebe velebíme, uznáváme...
_ Nemáme tedy více příčiny ještě
denní mší sv. připravovali se na dny
triumfu svého Pána v zemích našeho
mocnářství?

Zkus to zítra již. Umiň si to jeden
týden jen, a pak teprve jeden měsíc.
Bojíš se, že to mnoho? Hleď, Kristus
Pán se nebál, že to mnoho za tebe
umírati . ..

P. Voňavka.

%
Kristus.

Na kříži visí Kristus Pán,
krev teče z jeho svatých ran,
a hlava jeho umdlená,
upadá mezi ramena.

Ze svatých očí mizí lesk,
z hrudi se dere bolný stesk,
dokonáno, volá tu Bůh,
do nebe odlétá jeho duch.

Třese se strachy celý svět,
stráže prchají v město zpět,
ze hrobu lidé vstávají,
& hory, skály pukají.

Dokonal na kříži Kristus Pán,
aby nás uvedl v nebes stan,
pospínhej k Němu křestane.
at se tvá duše tam dostane!

A. M. Kadlčdkovd.
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Mešní pobožnost mariánská
s rozjímáním o životě Panny Marie.

Sepsal Dr. Karel Eichler.— (Dokončení).

K pozdvihování a po něm.
,Nastal nejdůležitější oka

mžik mše sv., proměna chleba a
vína v tělo a krev Pana našeho
Ježíše Krista. Zvonek již před
proměnou upozorňuje,že máme
ji očekávati s myslí zbožnoua'

i
upolmíná znovu přini, abychom

GCA

Ježíši Kristu ve svátosti oltářní
přítomnému se klanělí, což vy
konáme bijíce se v prsa a říkajíce:

»Ježíši, Tobě jsem živ! Ježíši, Tobě umírám !
Ježíši, tvůj jsem živý i mrtvý. Amen. — Pozdra
veno budiž, pravé tělo Ježíše Krista, které za mne
na kříži obětována bylo! V nejhlubší pokoře
klaním se Tobě. .

Ježíši, smiluj se nade mnou! Ježíši, slituj
se nade mnou! Ježíši, odpusť mi hříchy mé! Amen
—Pozdravena budiž, předrahá, krvi Ježíše Krista,
která za.mne na kříži vylita bylal V nejhlubší
pokoře klaním se Tobě.

l

l

Matka bolestné,.

Jako nyní sestoupil Ježíš Kristus s
nebe na oltář, aby se za nás obětoval,
tak kdysi přišel za ty'mž účelem na
svět, narodiv se z Marie Panny v Betlémě,
jak vypravuje Písmo sv.: »Stalo se pak,
když tam (v Betlémě) byli, že se na
plnili duové, aby porodila. I porodila
syna svého prvorozeného a plénkami jej

obvinula a položila ho v jesle, protože
neměli místa v hospodě.< Narození to
zvěstoval anděl pastýřům u Betlema jako
radost velikou a množství vojska nebe
ského chválilo Boha řkouc: »Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůlec Pastyři pak přišli chvátajíce
a nalezši Marii a Josefai nemluvňátko
položené v jeslích, klaněli se jemu a
velebíce Boha, vypravovali všem, co se
stalo.
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Po pozdvihování zůstává
Ježíš Kristus na oltáři přítomen
až do okamžiku, kdy kněztěloa
krev Páně přijme.

Přived'me si na mysl ony skutky
ze života Pána našeho Ježíše Krista zde
na světě, na nichž jeho matka Maria
měla účast. Dle svědectví Písma svatého
nezakoušela Maria samé radosti, mnohdy
prožila doby krušné, velmi bolestné.

Osmého dne bylo narozené dítko
dle předpisu zákona obřezánoa Ježíšem
to jest Spasitelem nazváno, jak byl
archanděl Gabriel již při zvěstování po—
ručil. A když se naplnili dnové očišťo
vání matčina podle zákona Mojžíšova,
to jest čtyřicátý den nesli jej do Jeru
salema představita zasvětit Hospodinu,
jemuž jako prvorozený náležel. A tu
stařičký Simeon pronesl k Marii proro—
cká slova: »Aj postaven jest tento (syn
tvůj) ku pádu a ku povstání mnohým
v Israeli: a za znamení, jemuž bude
odpíráno (to jest: mnozí se ho přidrží
k své spáse a mnozí mu budou odpírati,
i zavrhnou jej k svému zahynutí) a tvou
vlastní duši pronikne meč (očekává tě
ukrutná bolest při ohavném umučení
syna na kříži). Potom bydleli v Betlemě,
asi rok i déle. Tam přišli mudrcové od
východu, aby Spasiteli novorozenému
vzdali hold jako králi, Bohu a člověku.
Od nich dověděl se Herodeso Spasiteli
a když jej hodlal zahubiti, byli nuceni
zachrániti se útěkem do Egypta; dle
ústního podání zdržovali se tam u města
Heliopole, kde byly četné osady židovské.
V Egyptě nezůstali dlouho. Po smrti
Herodosově vrátila se svatá rodina do
sv. země, ale nikoliv do Betléma, kde
vládl ukrntný Archelaus, nýbrž do Na
zareta, který pod žezlem Herodesa Antipy
skýtal větší bezpečí pro dítko Ježíše.

Další zprávy 0 P. Marii jsou v Písmě
svatém velmi sporé: Sv. Lukáš vykládá
o dvanáctiletém Ježíši, jak šel se svými
rodiči na velikonoční slavnost do Jeru
salema, jak se jim ztratil, jak jej ustra
šeni hledali a po třech dnech nalezli ve
chrámě, jak matka uzřevši jej mezi
učenci, řekla k němu: »Synu, proč jsi
nám tak učinil? aj otec tvůj a já s
bolestí bledali jsme tebe.: A jak se pak
vrátili- do Nazareta.

Od té doby nad životem P. Marie
prostírá se závoj po mnoho let, až nám
zase evangelista sv. Jan vypravuje, jak
při svatbě v Káni galilejské upozrňovala
Ježíše, že svatebníci »nemají vína: a k
služebníkům děla: »Cožkoli vám řekne
(Ježíš), učiňte;c pak sv. Matouš sděluje,
že P. Maria a jiní příbuzní hledali Ježíše
v Kafarnaum. '

K Agnus Dei
Beránek Boží připomínánám

Ježíše Krista na kříži umírají
cího za hříchy naše.

Rozpomeňme se na bolest P. Marie,
která, stála pod křížem s příbuznou svou
Marií Kleofášovou a s Maří Magdalenou.
»Tehdy uzřev Ježiš matku (vypravuje sv. _
Jan- a učedníka tu stojícího, kteréhož
miloval, dí matce své: Ženo, hle syn
tvůj ! Potom dí učedníkovi: Hle matka
tvá! A od té hodiny přijal ji učedník
k sobě.<< '

P. Maria již dříve pocítila ve své
duši četné bolesti, na příklad, když jí
Simeon v chrámě prorokoval, že srdce
její pronikne meč, když Herodes hledal
dítě, aby je zahubil a proto prchati
musili 'do vzdáleného, cizího Egypta,
když Ježíš dvanáctiletý zůstal v Jeru
salemě a teprv po třech dnech byl na
lezen a když Ježíš počal učiti a chodil
po své vlasti z místa na místo, opustiv
rodinný krb a starostlivou matku. Nej—
pronikavější bolest však trpěla Maria
při umučení svého syna, když jej potkala
na křížové cestě odsouzeného k smrti
potupy a viděla jej zbědovaného nésti
těžký kříž, když stála po křížem a viděla
hřeby vražené do jeho rukou a nohou,
bok kopím otevřený, hlavu trním rozrytou,
celého zkrvaveného a ránami posetého
ve smrtelných úzkostech a nevýslovně
krutých bolestech tělesných i duševních,
když jej sňali s kříže aji na klín polo
žili a když jej pochovávali. Sv. Bernardín
Sienský praví: »Tak veliká bylat' bolest
ta, že, kdyby rozdělena byla mezi lidi,
každý musil by klesnouti pod tíži její.<

Když zasáhnou tě utrpení vzpomeň
na utrpení Mariino a oddej se její ochraně.

K požehnání a ke konci.
Sv. přijímánímamodlitbami

děkovacími končí vlastně mše
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sv. a kněz uděluje na rozlouče
nou požehnání.

Chmurný obraz bolestně P. Marie
počíná mizeti a vynořují se události ra
dostné. K utěšeným chvílím, jež Marii
kdysi blažily při početí a narození Páně,
při příchodu mudrců od východu v
klidném a šťastném životě u domácího
krbu po návratu“ z Egypta, i později
při zprávách, které jí docházely o jeho
působení a zázracích, přidružily se nyní
nově, mnohem vzácnější: vzkříšení Ježi
šovo, jeho na nebe vstoupení, a seslání

Ducha svatého. Pak žila pokojně u sv.
Jana apoštola & miláčka Páně a doko
navši dle podání ústního 63 let, pocho
vána byla na úpatí hory olivetskě.

Než, jeji panenské tělo neuzřelo po
rušení, nýbrž bylo brzy spojeno zase s
duší a na nebe vzato, kde jako Královna
andělů a všech svatých byla korunována.

Tak Mária slávou věčnou odměněna
byla za své zásluhy a stala se u trůnu
syna svého naší prostředníci a orodovnicí

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás
hříšně, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Ní W7 W?

K oltáři Páně plni touhy spějme!
K XXIII. eucharistickému světovému kongresu podává Fr. Janovský.

Láska za lásku!
Nikdo na světě nemiloval chudoby

tak, jako božský Spasitel: v chlévě se
narodil, v jesličkách ležel, nemíval. kde
by ulehl, ač ptáci nebešti maji hnízda,
lišky doupata; na kříži umíral, misto
podušky měl trnovou korunu. Avšak když
měla býti ustanovena velebná Svátost,
koruna to naši svaté víry, střed veškeré
bohoslužby, největší sláva a nejkrásnější
ozdoba naší svaté cirkve, mělo se státi
v krásném, vkusně upraveném sále vJerusalemě na hoře Sioně. Čtemeť v Písmě
svatém:

»Přišel den Přesnic, v kterémžto
potřebí bylo zabiti beránka. I poslal
Ježíš Petra a Jana řka: .ldouce při
pravte nám beránka, abychom jedli. A
oni řekli: kde chceš, ať připravíme? I
řekl k nim: Aj, když budete vcházeti do
města, potká vás člověk jeden, nesa
džbán vody; jdětež za ním do domu, do
kterehož vejde, a rcetež hospodáři domu :
Di tobě Mistr: Kde jest síň, kdež bych
jedl beránka s učedníky, svými? A on
ukáževám večeřadlo veliké pro
střené a tam připravte. Tedy šedše na
lezli, jakž jim pověděl a připravili be
ránka...c (Luk. 22) Tam tedy, když
pojedli beránka ustanovena velebná
Svátost, slavena první mše svatá, konáno
první svaté přijímání.

Jaké to naučení pro nás, bychom
s největší uctivostí, s nejvroucnější zbož
nosti chodili do chrámu Páně, blížili se

(Pokrač.)

k oltáři, skláněli tam svá kolena. Vždyť
tam přítomen Ten, o němž, poručeno:
»Klanějte se jemu všichni andělé Boží! <<
(Žid. 1. G,) Vzdyt tam přítomen Ten, k
němuž schválně, z dalekých končin vý
chodních přijeli mudrci, králové a padše
klaněli se jemu a otevřevše poklady své,
obětovali jemu dary, zlato, kadidlo a
myrhu.<< (Mat. 2, 11.)

„Andělése bázní chvějí,
spravedliví kloní témě,
& Ty voláš přívětivě:
Pojďte všichni, všichni ke mně!
David, svatý král—a prorok.
před archou, hle, poskakoval,
dary otcům uštědřené
na mysli an vděčně choval.
Nástroje dal zřídit zvučné,
v Duchu svatém žalmy skládal,
na harfu hrál & lid všechen
aby s ním pěl, sobě žádal.
Naučil on Israele
s celým srdcem chválit Pána,
aby denně jedním hlasem
dík & čest mu byla vzdána.
Taková. když zbožná, služba
předarchou se konala, *
a. tak horlivě a slavně

Zpívala se Boží chvála:
() jak velkou bychom úctou
křesťané vždy měli pláti,
když se máme ke přijetí
nejdražšího těla brátil“

(Kempemký _ Šťastný).
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Ano, s velkou, s převelikou úctou
máme se blížiti k oltáři Páně, s převelikou
úctou máme svá kolena skláněti před
velebnou Svátosti. Buď toho však Bohu
žel, že ďábel takřka lépe věděl, jak hlu
boky' vyznam chová v sobě“ uctivé po
kleknutí, lépe to věděl než tak mIIOZÍ
lehkovážní lidé našich dnů, kteří ani při
nejsvětějších částích nejdražší oběti mešní
nekleknou. Nabízelt ďábel Kristu Pánu
za jedinké pokleknutí všecka království
světai slávu jejich, jakž čteme u sv.
Matouše: »Opět pojal ho ďábel na horu
vysokou velmi a ukázal mu všecka krá
lovství světa i slávu jejich a řekl jemu:
Toto všecko tobě dám, jestliže padna
budeš se mi klaněti. 'l'ehdy dí mu Ježíš:
Odejdiž satane! nebot psáno jest: Pánu
Bohu svému se klaněti a jemu samému
sloužiti budeš. Tehdy opustil ho ďábel,
a aj, andělé přistoupili a sloužili jemu.a
(Mat. 4, 8.—l1.) Tolik—li nabízel
ďábel za jedinké pokleknutí. co teprv
dá nám božsky Spasitel ve velebné Svá
tosti přítomny, jestliže tak často před
ním poklekáme! Poklekáme v koslele,
poklekáme na ulici, když nesen jest Pán
buď v slavném průvodě, anebo k nemoc
nému. .

Zbožnysluha Páně, knězMermillod
později biskup lausansky a ženevský,
měl kolik kázání ovelebné Svátosti a úctě
ji povinné. Mezi posluchači byla též
dáma protestantka, kteráž slovy boho—
nadšeného kazatele tak byla dojata, že
si umínila státi se katoličkou, ač pře
svědčí-lí se napřed, zdaž kazatel sám také
svědomitě plní, čeho na posluchačích
vůči velebné Svátosti žádá. Ustranila se
ve vyprázdněném kostele, by ji nikdo
neviděl. Po chvíli přišel Mermillod. Sel
přímo k hlavnímu oltáři. pokorně klekl'
před svatostánkem, sklonil tvář až k zemi
a v poloze této dlouho trvaje,'k1anél se
božskému Spasiteli. To dámě dostačilo.
Co nejdříve zřekla se bludu a stala se
katoličkou. Jaká to odměna za uctivost
před velebnou Svátosti ! Duše, drahá duše
získána!

Jakou uctivost k Pánu svátostnému
chovalsv. František Serafinsky'!
Slzy radosti roníval před svatostánkem;
svícím na oltáři hořícím záviděl, že jim
dopřáno stráviti se na počest Boha zde
přítomného! Ve své »Závěti< poručil

svym duchovním synům, by kněze upřímně
milovali a ctili zvláště pro jejich moc
sloužiti mši svatou, proměňovati chléb
a víno v tělo a krev Páně, přijímati je
a jiným k přijímání podávati, poručil
velebnou Svátost nade všecko ctíti a nej
čestněji chovati...

Naučení i příkladu mistrova věrně
následoval věrnyjeho žák, sv. Antonín
Paduanský(1195—1231),ktery'žčasto
celé noci strávil před svatostánkem, ktery'ž
se proslavil takovou svatosti a tolika
zázraky, že jej právem sv. Otec Lev XlIl.
u příležitosti sedmisty'ch narozenin jeho
nazval světcem celého světa. Všimněme
si alespoň dvou z jeho zázraků, z nichž
druhy právě se týká velebné Svátosti a
nazývá se »triumíem sv. viry.cr

Kázání sv. Antonína byla obyčejně
doprovázena zázračny'mi příběhy, a kde
ho nechtěli zatvrzelí lidé slyšeti, kázal
němé tváři, kázal zejména v přístavním
městě Rimini rybám mořským. Poky—
nuv rukou zvolal: »Pojďte ryby a slyšte
slovo Boží, kdyžtě lidé jím pohrdají.a
I pohnulo se moře množstvím ryb, a
světec jim promlouval: »Chvalte Pána,
vy tvorové vodní! Hospodin zachránil
vás přede všemi jinými tvory za potopy
světa. Na záchranu proroka Jonáše
poslal rybu a rovněž k uzdravení slepce
Tobiášezvolil rybu...<< Mluvil a mluvil
přeněžně rybám shromážděny'm a na
slouchajícím ; slova však jeho byla vlastně
namířena na zatvrzelá srdce obyvatelů
riminských, kteří se pak přece byli do
stavili, neobyčejnému kázání tomu na—
slouchali, na konec za odpuštění prosili
& polepšiti se slíbili. Avšak rytíř Bon—
villo, bludař dlouholety', zůstal i po
tomto rybím kázání zatvrzelcem; tvrdil,
že oněch ryb bylo jen asi čtyři či pět,
že připluly samy ku břehu, nikoliv na
vyzvání Antonínovo; útočil na světce,
srážel své krajany s onoho učiněného
předsevzetí, sesměšňoval sluhu Páně.

Sv. Antonín nedal se touto 'zlobou
zmásti; působil v městě Rimini dále.
Jednoho dne kázal o přítomnosti Páně
ve velebné Svátosti. Naslouchalo mu
četné posluchačstvo, také vzdorny Bon
villo se svými stoupenci bludaři. Po
kázání směle vystoupil“ a veřejně upřel,
co byl světec kázal, že prý jest Syna
Božího nedůstojno, skry'vati se pod ne
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patrnými způsobami chleba, Antonín
že prý svádí k pověře, všaktě prý mu
to dokáže svým mezkem; řekl rouhavě:
„Uvidíme, zdaž můj mezek bude se
velebné Svátosti klanětihc

Lidé se zhrozili rouhavých těch
slov, ale sv. Antonín, osvícen v tu chvíli
Duchem svatým, přijal Bonvillův návrh
a určil den.. Bludaři těšili se na své
vítězství, katolíci báli se o sv. Antonína,
avšak přece zase doufali, majíce na
mysli zázrak s rybami. Světec oddal se
napřed přísnému postu a vroucí modlitbě,
aby mu Bůh dOpřál vítězství nad za
slepenýmibludaři. V určený den sloužil
s největší zbožnosti mši svatou a
odebral se “pak s velebnou Svátostí,
doprovázen dvěma spolubratry, na ná
městí, kdež naň čekal Bonvillo s mezkem.
Tři dni nebylo zvířeti dáno potravy,
až nyní 11 přítomnosti velebné Svátosti
dán mu obrok, aby jako tím spíše ne
hledělo si čeho jiného. Světec promluvil
několik slov ohromnému přítomnému
zástupu o přítomnosti Páně v nejsvětější
Svátosti, a poručil pak mocným hlasem
zvířeti, by se poklonilo svému Stvořiteli,
zde přítomnému. A ejhle, mezek'ač tak
byl zabrán do svého obroku, poslechl,
pokročil několik kroků, padl na kolena
před velebnou Svátosti & zůstal klečeti,
až zase odnesena. Také zvíře uznalo
svého nebeského Pána, jakož druhdy
v b'etlémském chlévě byli učinili vůl &
osel. Triumf svaté víry byl dokonalý.
Katolíci se nevýslovně radovali, radostně
zpívajíce provázeli velebnou Svátost do
kostela a dlouho tam zůstali, koříce se
před oltářem Bludaři byli zahanbeni,
zvláště Bonvillo; avšak nezůstal jen za
hanbeným, použil veliké té milosti Boží,
zřekl se bludu, vrátil se do církve svaté
a upřímnou horlivostí vynasnažil se na
hraditi svou dřívější lehkovážnost...

Jakou uctivost k Pánu svátostnému
chovala duchovní dcera sv. Františka,
klariska sv. Koleta 0381—1440!
Založila 18 nových klášterů, zreformo
vala, původní kázni navrátila 180 klá
šterů, ve jménu Božím mnoho zázraků
konala i mrtvého vzkřísila, nesčetné,
nesmrtelné zásluhy si získala. Odkud
brala k tomu ke všemu sílu' a pomoc?
S oltáře, ze svatostánku, z velebné Svá
tosti, kterouž nade všecko milovala a

pro níži ustavičně, věčné klánění ve
svých klášterech zavedla; Už jako dítě
mocně byla puzena k lásce Boží na
oltáři, už jako čtyřleté dítě říkávala
své drahé matce Marketě (v městě Kor
bině v sev. Francii), kdykoliv přišla od
sv. přijímání: »Ach, jak voníte !“Vezměte
mne s sebouh...

Jakou uctivost k Pánu svátostnému
choval taktéž duchovní syn sv. Františka
Serafinského,blahosl. Benvenut z
Rehanati (j- 1289)1 Většinu času
trávil adorovánírnvelebné Svátosti, jak
mu jen jeho povolání a poslušnost do
volovaly. Byl jen bratrem laikem, ku
chařem. Odešel jednou z kuchyně- jen
na chvilku k oltáři poklonit se božskému
Spasiteli: Avšak octl se u vytržení
mysli, zůstal v kostele celé dopoledne;
probral se teprv krátce před polednem.
Se strachem a úzkostí běžel do kuchyně
chystat oběd. Než ejhle, u ohniště stál
neznámý Sličný mládenec, anděl 'Boží,
všecek oběd byl hotovl...

Jakou uctivost k velebné Svátosti
choval jiný opět duchovní syn svatého
Františkansv. Paskál (1-1592 ve Va
lencii ve Spanělích)! Narodil se z chu
dých rodičů, byl za mlada pastýřem,
pro věrnost a poctivost tak si jej za
miloval bohatý hospodář, že ho chtěl
přijati za syna a učiniti dědicem všeho
svého velikého statku. Avšak Paskálovi
chtělo se jiných statků, nehynoucích
statků ctností a tří evangelických rad;
dobrovolné chudoby, ustavičně čistoty
a dokonalého poslušenství; stal se chu
dičkým řeholníkem, bratrem laikem.
Dvěma věcem jest se v jeho životě na
Výsost podivovati: jeho pokoře & jeho
lásce k velebné Svátosti. Byl tak po
korným, že.se pokládal za nejhoršího
hříšníka na světě, jenž nezasluhuje, leč

.konati jen nejpotupnější práce, postiti
se ustavičně () chlébě a vodě, bičovati
se a spáti jenom na tvrdé—zemi._ Tak
miloval velebnou Svátost, že se pokládal
nejšťastnějším, moha co m0žná nejdéle
před svatostánkem meškati, o Bohu tam
přítomném rozjímati, jemu se klaněti,
jej co nejčastěji přijímati, mši svaté
obcovati, při ní přisluhovati. Neohroženě
hájil proti kalvinům skutečné přítomnosti
Páně ve velebné Svátosti, vydával se
pro přesvaté to tajemství do nebezpe
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čenství života, každou chvíli byl hotov
pro ně i umříti. Když zemřel a mrtvola
jeho byla při pohřbu v kostele vystavena,
při zádušní mši sv. při pozdvihování
k ohromnému úžasu všeho přítomného
lidu otevřel Oči a zahleděl se pln za
nícení na sv. hostii i svatý kalich...

Jakou uctivost k velebné Svátosti
choval rovněž duchovní syn sv. Fran
tiška, blahosl. Bonaventura z Po
le noc v království neapolském ('l-171l)!
Byl svatým knězem, horlivým zpověd
níkem, bohonadšeným kazatelem a vele
vroucím ctitelem nejsvětější Svátosti
oltářní, ku kteréž i po smrti ještě po
dobně se zachoval, jako sv. Paskál.
Kdyžtě totiž mrtvola jeho přinesena do
kostela před hlavní oltář, zdvihl se, po
klonil 'se přepokorně Synu Božímu a
ulehl opět k věčnému odpočinku ..

Co díme o největší chloubě řádu
sv. Dominika,o sv. Tomáši Aquin
ském (1225—1274)! Narodil se ze
vznešené rodiny šlechtické v Roccacecce
u Neapole. Již z mládí jevil neobyčejnou
náklonnost ke studiím. V 17. roce vstou
pil do řádu sv. Dominika, ačkoliv mu
rodina činila hrozné překážky, ač bídných
proti němu užito prostředků. Vystudovav
a na kněze posvěcen, “učil zvláště v Ko
líně a v Paříži. Bystrost jeho ducha,
rozsáhlost věděníSpojeny s podivuhodnou
čistotou a vroucí zbožností způsobily,
že se stal hoden býti nazvánu »anděl
ským učitelem.“ Byl nejslavnějším uči—
telem, největším fílosofem středověku.
Nepřekonatelné dílo jeho jest »Summa
theologie<<, pravý zlatodol všeho učení
náboženského.

, (Pokračování).

Posvěcení života od kolébky až ke hrobu.
(Úvahy o sv. svátostech)

Čím dále tím více lze slýchati nářky
na zlé mravy, to jest na rostoucí spustlost
a zločinnost lidí ba i mládeže, na úpa
dek poctivosti a mravnosti, na požitkářství
a z toho rostoucí bídu a nespokojenost.
Každý, kdo si zachoval jen trochu lásky
a citu pro člověčenstvo a zvláště národ
svůj, musí s bolem si pomysliti: Kam.
pak to takhle dojdeme? Půjde li to tak
dále, sřítíme se do propasti všeobecné
zkaženosti, nemravnosti, která za ná
sledek mívá zkázu národa, jak to dokazují
dějiny národů pohanských. Smysl pro
věci vznešenější, náboženské, duše a blaha
jejího se týkající vymizel ze srdcí mnohých
a za to zahnízdila se tam jen péče o
tělo a jeho pohodlí, s ní však také so
bectví nejhoršího druhu, které lásku
k bližnímu úplně vyhání. Mnozí ovšem

učí a hlásají jakousi lásku k bližnímu
— kterou zovou humanitou a jakousi
mravnost, avšak obojí bez základu ná
boženského nemá ani pevností ani oprá
vněnosti. Kde se zaVrhuje Bůh, Pán a
zákonodárce nejvyšší — kterak lze
mluvíti o mravnosti, která přece se zá
kony říditi musí; kde se zavrhuje Bůh,
láska sama, kterak lze hlásati planou
a jalovou lásku humanitní. Bez víry
v Boha a poslušnosti k jeho svaté vůli
nemá přece žádné učení i sebe lepší
na pohled ani moci ani práva nad ro
zumem lidským, tím méně nad srdcem
člověka. A dejme tomu, že by lidstvo
dospělo i bez Boha k jakési 'výši doko
nalosti mravní, nemá tato přece pravé
ceny neboť jí schází to nejdůležitější
— poměr k Bohu a k věčnosti. Či snad
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učení ustanoviti nežli jaké mu dal Bůh
-— totiž Bohu podobným býti. Může si
člověk pro sebe větší štěstí vymysliti
nežli mu slibuje Bůh — věčný život
u Boha? Zajisté nikoli.

Avšak aby člověk tohoto vznešeného
cíle došel, který mu Stvořitel určil — je
třeba, aby ustavičně byl ve spojení
s Bohem. Vždyť duše naše hříšná a hříš
nosti podrobená sama o sobě nikdy
nemůže Bohu podobnou se státi bez
pomoci & milosti Boží. Neboť jen Bůh,
který duši k obrazu a podobenství
svému stvořil, může tento obraz poskvr
něný a zatemněný hříchem znovu obno
viti. A tuto pomoc a milost uložil Bůh
— Spasitel ve své svaté církvi katolické.
A tu mezi prostředky milosti a pomoci
hlavní místo zaujímají sv. svátostí skrze
než jako vodovodem prýští se milost
posvěcující a nadpřirozená pomoc Boží
do srdci a duší lidských. Zanedbávání
svátostní milosti znamená ponenáhlý
odpad od Boha. Proto na útěchu a po
učení — jakož i povzbuzení čtenářů
S. B. P. budeme letos probírati svaté
svátosti jakožto důležitou stat v celém
souboru našeho sv. učení náboženského.

Nadpřirozená milost, prýštící se ze
sv. svátostí dává v každé době našeho
pozemského života duší naší pokoj a
mír vnitřní. radost na životě a konání
dobrého, sílu v pokušení, a co nejdraž
šího nám jest. _ posvěcuje život náš
od kolébky až ke hrobu. Svaté svátosti
jsou tudíž vzácným i drahým darem
našeho Spasitele, jsou ovocem jeho
utrpení a bolestné smrtí kříže.

1. Znovuzrození duše v Kristu
Ježíši skrze svátost sv. křtu.

Že v celém stvoření a zvláště v člo
věku není všecko jak bý býti mělo —
to cítili lidé od dob nepamátných a
také na to naříkali. Udržitelný jest
rozpor mezi člověkem a přírodou, nebot
tato bývá člověku ve mnohých věcech
nepřítelkou, viditelný jest rozpor mezi
lidmi samými, neboť není tu pravé lásky,
svornosti, jednoty; viditelný jest rozpor
v člověku samém, neboť tělo usiluje
proti duchu a člověk více tíhne k hor
šímu nežli k lepšímu, byť by to horší
mu i škodu přinášelo. A pak ta bída
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lidského života, ty strasti, ta práCe
úmorná, ty rozličné hrozné nemoci
jak těla tak duše, zármutek, bolest a
konečně smrt. Slovem zlo jest na světě,
to uznává každý a každý to cití, avšak
jiná jest otázka: jak přišlo na svět?
Tu zmlká rozum lidský, jenž se tak
často vypíná a vynáší a ani ten hej
moudřejší z moudrých sám ze sebe na
otázku tu dokonalou odpověď dáti nemůže.
Byliť ovšem i v tomto ohledu lecjaké
domněnky a dohady, avšak na konec
přece jen člověk si říci musí: nevím,
Kde však lidský rozum mlčeti musí
tam jediný Bůh dáti může vysvětlení:
Jeho vševědoucí oko vidělo, kterak zlo
jako kletba přivalilo se na pokolení
lidské a také otecké srdce jeho zjevilo
to lidstvu na poučení, že první hřích
to byl, který všecko _zlo na světě zavi
nil. Tak mluví k nám Duch sv. skrze
apoštola Pavla: »Jako skrze jednoho
člověka hřích na tento svět přišel a
skrze hřích smrt, a tak na wšecky lidi
smrt přišla, v němž všíckní zhřešili.<<
(Rím. 5. 12.)Avšak také pravdajest, co píše
svatý apoštol: Jako skrze hřích jednoho
(Adama) přišla na všecky lidi vina
k odsouzení, tak přišla skrze spravedl—
nost jednoho (Krista) na všecky lidi
milost k ospravedlnění životax Nebo
když jsme ještě hříšníci byli, podle času,
umřel Kristus za nás, mnohem tedy
více nyní ospravedlnění jsouce krví

' jeho, osvobození budeme od hněvu skrze
něho. (Rím. 5. 9. 18.) Tak tedy na
jedné straně hřích člověka a kletba za
něj a na druhé straně milosrdenství
Boží a požehnání — to jsou dvě moc
ností, které spolu ustavičně boj vedou
v lidstvu; Ony jsou to, které vlastně
dějiny lidstva i život každého jednotlivce
tvoří.

Smutné dědictví Adamovo iprovází
každého novorozence na tento svět.
Člověk sám sebou slabý, bezmocný tvor,
odkázaný na lásku a péči jiných v ohledu
života tělesného, tím ubožejší jest v ohle
du duševním. Je to sice boží tvor ale
ne boží dítě, duše sice nese na sobě
obraz & podobenství Boží, ale obraz
poskvrněný, znetvořený, tak že Bohu se
líbiti nemůže. Jaký to život bez lásky
Boží? Bez naděje na milost -— bez na
děje na život věčný? Ale tu se právě
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ukázala láska a milosrdenství Srdce
Páně — nebot Bůh tak miloval svět,
že syna svého jednorozeného dal, aby
každý, kdož v něho věří nezahynul, ale
měl život věčný. “Ano Bůh syna vydal,
vydal na smrt, nebot jenom smrtí mohla
se smrt přemoci a sice smrtí nejvzneše
nějšího, nejsvětějšího. A tento nejsvětější
— Syn Boží v těle lidském, Kristus
Ježiš visí na kříži, jako oběť za nás a
tam volá: »Otče odpusť jim — neboť
nevědí co činí.<< (Luk. 23. 34.) O kdo
by neznal toto slovo lásky! Pak jako
po bouři při mírném deštičku duha—
vznáší se mezi nebema zemí a obě
spojuje. tak tato slova umírajícího Krista
Pána jsou mostem mezi starou vírou a
novou milostí, po němž odpuštění schází
s hůry na tuto zemi. Ve smrti Kristově
záleží život křesťana a první její ovoce
zakouší duše novorozeněte přicházejícího
na tento svět ve svátosti křtu sv. Proto
praví sv. apoštol Pavel: »Zdaliž nevíte,
že kteřížkoli pokřtěni jsme v Krista
Ježíše ve smrt jeho pokřtěni jsme (Řím.
63.) Ve sv. křtu dostává se duši ponej
prv odpuštění hříchu prvotného, očištěni
od jiných hříchů, a odpuštění trestu
věčné smrti i věčných trestů, tak že
duše jest znovu zrozena, jako milé Bohu
dítko v lásce a milosti pro život věčný.
Bez této milosti v křtu — nelze Spasení
dojíti. Pak to praví sám Spasitel k Niko
demovi: »Amen pravím tobě, nenarodí-li
se kdo z vody a Ducha sv. nemůže ve
jíti v království Boží. (Jan 35.) Proto
také Kristus Pán křest nařídil pro všecky
své vyznavače řka k apoštolům: »Jdouce
do celého světa učte všecky národy —
křtíce je ve jménu Otcei Syna i Ducha
sv. (Mat. 28. M.)

Ve křtu svatém odumírá v nás
starý člověk, aby nový žil v Kristu.
Proto praví sv. Cyrill Jerusalemský:
Křest jest něco velikého, nebot jest cenou
svobody těch, kteří v otroctví byli;
očisťuje duši od skvrn a dává jí nový
život. Jest světlé roucho a nezničitelná
pečeť povolání ke svatosti. Jest zasvě
cením do stáda Božího a posvěcením
skrze Ducha svatého. Krásně dále o tom
hovoří sv. Rehoř Naziánský řka: »Křest
jest vzestup k Bohu, pouť ke Kristu,
světlo víry naší, odstranění hříchu, rozvá—
zání pout otrocky'ch, jest pravým klíčem

k nebi.< rFyto krásné účinky křtu jsou
ovšem vnitřní — oku našemu nevi
ditelné, ale proto tím důležitější,
poněvadž jsou nesmrtelné jako duše
sama, a poněvadž připravují duši to
nejlepší a nejdůležitější, totiž spasení.
Neboť z otroka se stává vyvoleným
dítkem Božím.

Svátost křtu sv. jest prvnim po—
svěcením lidského života, jest nejkrásněj
ším a nejcennějším darem. který novo

,rozený člověk dostává. Čistá jako zář
sluneční, bělejší nežli čerstvě napadlý
sníh jest duše pokřtěného a zůstává
takovou tak dlouho, pokud milost křest
ní hříchem těžkým není zničena. A je—
likož jest hřích svévolné a vědomé
přestoupení zákona Božího — proto
zůstává dítě 0 milosti křestní dlouhá
léta, až rozum jeho tam dospěl, že ro
zeznává dobré od zlého a začíná podle
své svobodné vůle jednati. Do té doby
jest nevinným čistým tvorem Božím,
žije v milosti a lásce Boží a jest tak
drahým Božskému Srdci Páně. Proto
také asi Kristus“ Pán volal: »Nechte
maličkých přijíti ke mně neboť jejich
jest království nebeskéa (Luk. 18. 16.)
Jejich jest nebe, neboť co nás od nebe
odvádí hřích, to ještě nepoznávají; duše
jejich jest jako měkký vosk, a dává se
v rukou rodičů a vychovatelů upraviti
k šlechetnému životu. Proto záleží tolik
na rodičích, aby hned v útlém mládí
dítky své k Bohu vedli, bázeň Boží
v nich živili, lásku ke všemu dobrému
&.šlechetnému vzbuzovali a všecky špat
ně a hříšné pudy, žádosti, které dří
mají v duši dítěte potlačovali a vyháněli.
Křtem svatým odevzdává jim církev
děti posvěcené, Boží to majetek, který
Pán Bůh jednou z ruky jejich požadovati
bude.

»Běda, kdo by pohoršil jedno
z těchto maličkých,e=volal Spasitel, »lépe
by mu bylo, aby kámen mlýnský byl
na krk jeho pověšen a on uvržen do
propastimořském (Mat. 18.) Hrozné to
slovo z úst Božích! Z něho poznáváme
tu hroznou hříšnost a zlobu těch, kteří
kazí maličké, olupují je o pel nevinnosti
a svatosti špatnými slovy, či příkladem
Spasitel málo kdy promluvil tak hro
zebná slova jak tato jsou, z toho vidíme,
kterak mu na tom záleží, aby děti nebyly
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kaženy & kterak potrestá jejich škůdce.
A Bohu budiž žalováno — mnohdy to
bývají i vlastní rodičové, kteří záhy
děti své kazí, o zbožnost, dětinnou víru
a důvěru v Boha okrádají, ke zlému
naváději a sami špatným příkladem
předcházejí. A za nynějších dob, kdy
vládne bezuzdnost, které říkají svoboda
— kdy bují nemravnost, kdy vášně a
náruživosti veřejně se ukazují, tu na
každém rohu číhá zhouba pro nevinné
oči dětí, číhá satan v podobě spustlých
—-nevěřících lidí, který je strhuje s výše
na kterou křest sv. je postavil, strhuje
je do bláta a kalu a tak ničí duši útlou.

O kéž by všichni, kteří děti kazí,
pomyslili že dopouštějí se svatokrádeže,
neboť ukrádají Bohu duši drahou a duši
berou Boha, kterého jí ničím jiným
nahraditi nemohou. Proto voláme ve
jménu Božím &ve jménu církve: »Mějte
všichni úctu před dítětem, úctu před
jeho čistou duší, úctu před posvěcením
jeho skrze křest svatý! Všichni, kteří
co s dětmi činiti máte — poslechněte
slov Spasitelových; nechte maličkých
přijíti ke mně a nebraňte jim.a Ty matko
jsi první vychovatelkou dítěte svého,
první učitelkou; budiž jemu pravým
andělem strážným, odvrať od něho vše
zlé, vkládej v dušičku útlou vše dobré,
modlí se za dítko své a ve všem buď
mu dobrým vzorem a příkladem. A ty
Otče, zastupuješ u ditka místo Boží —
zastupuj je důstojně a vážně, slovem i
příkladem buď dítku svému vzorem
v životě, moudře uváděj dítě v život,
poukazuj na. nebezpečí mu hrozící, na
zhoubnost hříchu a užitečnost ctnosti;
nezapomenutelnými zůstanou slova pocti
vého otce a dobré matky po celý život
dětí a když již těla rodičů dávno v hrobě
tlí, v srdci dětí žijí ještě, jejich slova
zní jim ještě v uších a život jejich jest
před nimi jako otevřená kniha. Dobrá
výchova pro nebe od útlého mládí již
— jest nejspolehlivější známkou šťast
ného života na zemi i na věčnosti; jest
nejcennější dědictví; které rodičové
dětem zanechávají. O kéž by žádné dítě
takového dědictví nepostrádalo, oč lépe
by se všem na světě vedlo! Milost
křestní jest předrahý dar Boží a proto
nemá duše novorozeněte zadržována

býti. Hříšným jest zvyk u mnohých ro
dičů, že teprve po delší době dávají
dítěkřtíti. Okrádají je o milost Boží
a vydávají v nebezpečí, že bez sv. křtu
zemříti může. Proto se dítě hned co
„nejdříve po narození pokřtiti má.

Při křtu sv. dává církev dítěti jméno
některého svatého a to proto aby 1.
měl v nebi zvláštního patrona a přímluv
ce a 2. měl také ve svém patronu vzor,
dle něhož by se řídil v životě, aby
také ke svatosti dOSpěl. Z toho důvodu
mají se dávati jen jména svatých a
nikoli jak si mnozí pošetilí rodičové
žádají jména světská anebo docela jména
pohanská. To jest urážkou a znesvěce—
ním úkonu SVátostného.

Diky Bohu, my všichni pokřtěni
jsme byli v útlém již mládí svém, hned
při vstupu do tohoto světa snesla se
na nás milost Boží, láska Páně prová
zela nás. Zdali však jsme toho pamětlivi
u vděčnosti? Zdaž děkujeme Spasiteli,
že nás ráčil přijati mezi své vyvolené?
Že nás učinil dědici království nebeského
a spoludědici svými? O jak často na
to zapomínáme! Jak často rušíme tu“
smlouvu křestní uzavřenou mezi Bohem

'a námi! O vzpamatujme se! Častěji,
zejména kdykoli jinou svátost přijímáme,
obnovme křestní slib Pánu Bohu zase,
a děkujme z hloubi duše své za první
milost udělenou ve svátosti křtu. Tobě
o Pane — Otče nebeský, který jsi nás
bez naší zásluhy vytrhl z hříšného stavu
hříchu prvotného a k sobě pozvedl,
který jsi nedopustil, aby duše naše hned
od počátku prOpadla zlému nepříteli,
Tobě, Kriste Spasiteli — jenž Jsi nás
vodou sv. křtu obmyl aočistil, a Tobě,
Duchu sv., jenž jsi nás milostí svou na
plnil — budiž dík srdce našeho vděč
ného — neskonalý! Ovšem nezůstali
jsme takovými — jací jsme vyšli z lázně
křtu sv., mnoho se změnilo, ale jedno
zůstává v duši naší: vůli Tvou plniti,
o Pane. Znovu Tobě slibujeme, zachovati
pevně viru Tvou a důvěřovati v lásku
Tvou. Pod prapor Tvůj jsme se postavili
při křtu sv., 0 pomoz nám, abychom
prapor kříže Tvého nikdy neopustili a.
nezradili, nýbrž pod ním žili, bojovali a
vítězili k životu věčnému.

Boh. Handl.

WOOW—
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Tři kříže na Golgotě.
NapsalIgnát Zháněl.

Vrchní představený řádu »Služeb
níků Panny Marie,< svatý Filip Benitius,
který zemřel roku 1285. často říkával:
»Kříž jest mi knihou, z níž jsem se
naučil všemu, co vim; všemu, čeho po
třebí ke spáse duše, ku blahu věčnému,
„lze se naučiti z kříže.

V čase postním a hlavně ve svatý
týden, často si vzpomínáme, nikoliv na
jeden, ale na tři kříže, které pněly do
výše na hoře Golgotě. Máme tedy dle
výše uvedeného výroku svatého Filipa
Benitia před sebou tři knihy, v nichž
máme pilně čísti po celý svůj. život.
Neboť píše“ svatý evandělista Lukáš (23,
33): »A, když přišli na místo, kteréž
slove popravné, tu jej ukřižova-li; i lotry,
jednoho na pravici a druhého na levici.;
Mluví sice -o těchto třech křížích všichni
čtyři svatí evandělisté, ale jenom tak
stručně, jako právě uvedený svatý Lukáš.
Jen jediný z nich, a opět jest to týž
svatý evandělista Lukáš, zmiňuje se též
o té-okolnosti, že »vedcni pak byli s ním
i jiní dva zločinci, aby byli usmrceni.a
Je tedy jediný svatý Lukáš, kterýr se
výslovně o této okolnosti zmiňuje, že
byli tito dva lotrové zároveň s Ježíšem
vedení na hbru Golgotu, kdežto ostatní
tři svatí evandělisté .se pouze zmiňují,
že byli zároveň s Ježíšem ukřižování.
Praví proto kterýsi kazatel, že se máme
hlavně. a výhradně obírati knihou Ježíše
Krista, čili na jeho kříž máme hlavně
upříti svůj zrak, má tedy prostřední ona
kniha býti našim vůdcem po celý náš život.

Nejsou ovšem ony druhé dvě knihy
pro nás bezcenný. Nejsou—li pro nás
jedinými vůdci, dle nichž bychom za
řídili veškeren svůj život, jsou přece
knihou, z níž můžeme vyčisti mnohé
spasitelné ponaučení a
V tomto smyslu chceme o těchto třech
knihách golgotských něco ku spáse své
duše uvažovati.

I. Kříž po levici. Jaký hrozný
je pohled na Golgotu! Tři kříže pnějí
tam do výše. Ježíš visí mezi dvěma
lotry. Jaký strašný pohled pro duše,
které milují svého Spasitele. Nejspraved
livější ze všech lidí, na roveň byl po

povzbuzení. '

staven zbujníkům, vrahům, loupežníkům.
A aby bylo zřejmo, že ho považují za
hodného největšího trestu, dali ho do
prostřed mezi ony lotry. Vyplnilo se
slovo proroka Isaiáše, řkoucího: »Mezi
hříšné počten jest.: [53, 12.]

Oba lotři jsou svědky urážek, které
metají Kristu, visícímu na kříži ve tvář
jeho nepřátelé, vidí jeho nebeskou trpě—
livost, jeho lásku, kterou odpouští i
v tomto okamžiku svým nepřátelům, ale
oba nepřijímají stejně milost, prýštící
se ze kříže.

Není-liž podobně i všechno lidstvo
rozděleno ve dva tábory, příkře proti
sobě stojící a neustále mezi sebou bo—
jující? “Ano, nynější lidstvo, je buď
přítelem anebo nepřítelem Kristovým,
kříž Kristův je mu buď slávou, radostí,
chloubou, silou, moudřOstí, ancbo jemu
bláznovstvím, výsměchem. Kříž po pra
vici Ježíšově jest obrazem člověka spra
vedlivého, pokání činícího, kříž polevici
Ježíšově je výstrahou pro zatvrzelé,
kteří zarputile odporují milosti Boží.

Lotr, visící po levici je odstrašujícím
příkladem, kterak umírají hříšníci, od
porující milosti Boží, lotr po pravici
je nám ku povzbuzeni, bychom činili
pokání

Svatý Lukáš popisuje rozmluvu
Spasitelovu s oběma lotry takto: »Jeden
pak z těch—lotrů, kteříž viseli, rouhal
se jemu řka: »Jsi-li ty Kristus, pomoziž
sobě i nám. Odpověděv pak druhý trestal
ho, řka: »Ani ty se Boha nebo'íš? A my
zajisté odsouzeni jsme sprave livě, neb
co náleží na skutky naše, béřeme: ale
tento nic zlého neučinil.c I řekl k Je
žíšovi: »Pane, rozpomeň se na mne,
když přijdeš do království svého.a Iřekl
jemu Ježíš: »Amen pravím tobě: dnes
budeš se mnou v ráji.< [Luk. 23, 39—43.]

Uvažujíce o tomto levém lotru,
myslíme si: tak blízko byl u Ježíše,
dlel v jeho bezprostřední blízkosti a
přece jí nepoužil; ten nešťastník! Milost
Boží se mu zrovna sama nabízela a
nechtěl jí použíti! A jsme my o něco
lepší než onen lotr? Neodporujeme i
my přečasto poznané pravdě Boží, ne
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odmítáme i my nabízející se nám milost,
neopovrhujeme svatymi svátostmi, nejsme
v jejich účasti až hrozně netečnymi?
Při mnohých příležitostech volá nás Pán,
my však pranic na ně nedbáme. Nepo
hlížíme s láskou a důvěrou ku kříži
Kristovu, ale je nám zrovna tím, čím byl
levému lotrovi, znamením, na něž pranic
nedbáme. Jak často úmyslně zavíráme
oči, zacpáváme uši, bychom nepozorovali
blížící a nabízející se milost Boží?

Prusky král Bedřich Vilém II. cho—
díval každou neděli a svátek do kostela,
by vyplnil přikázání své církve. Jednoho
dne byla velká nepohoda. V kostele

Mám roztrhané boty, odpovídá Němec.
Za chvilku volají: Němče, nepůjdeš
k muzice? Ihned, volá, už hrají? Jen
minutku strpení, co se obuji.

Neukazuje-li tento žertovny příklad
trpkou pravdu, že přemnozí z nás vě
domě, úmyslně odporují napomenutím,
prstům božím, af jeví se tím anebo
oním způsobem.

II. Kříž po' pravici. »Pane,
rozpomeň se na mne, když přijdeš do
svého královstvíía tak volá lotr, visící
po pravici Ježíšově a byl vyslyšen.
O tomto lotrovi uchovala se překrásná,

Na Golgotě.

shledal král jen několik málo lidí. Večer
„jel král do divadla. Ač byla ještě větší
vánice než ráno, bylo přece obsazeno
divadlo do posledního místečka. Tu
zvolal král hlasitě, by ho, kdo stál po
blíže slyšel: pro svou zábavu jsou lidé
ochotni ku všem obětem, nebojí se ani
horka, ani zimy, všemu odolají, pro
Boha však něco udělati jest jim přetěžko.
Nevzpomeneme si tu na veselou, u nás
dosti rozšířenou povídačku 0 Němci,
která by se však vy'borně hodila na
mnohého Čecha? Němec leží a odpočívá..
Domácí na něho volají: Němče, jdi
do kostela, již vyzvánějí, je nejvyšší čas.

Skola B. s. P. 1912.

úchvatná legenda, kteráž je snad méně
známá, proto stůj zde.

Svatá rodina byla na útěku do
ngpta. Celý den nepřišli nikam, kde

by byli mohli si dopřáti nějakého i sebe
menšího pohodlí. Byli tedy k večeru
nesmírně unavení a plní touhy se ohlíželi,
zda by někde neuzřeli nějaké střechy,
pod níž by si mohli odpočinouti? Daleko
široko nebylo nic viděti, až tu uzřel
pěstoun Kristův kdesi po straně kouř,
tíhnoucí vzhůru k nebesům. Pln radosti
zdělil, co viděl Marii a již se oba ubírali,
kde jim kynul odpočinek. V jakémsi od
cesty zastrčeném _údolí uviděli malou

8
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chaloupku, na jejíž dveře plni důvěry
zaklepalí. Po dlouhém tlučení otevřela
jim jakási žena, nevzbuzující však žádné
důvěry. Pozorně se dívala na tyto tři
osoby. Ani si nebyla povědoma, co se
s ní děje a ač je chtěla surově odbýti,
neodmítla jejich žádosti a poskytla jim
přístřeší.

Panna Maria žádala ženu, by jí
dala vody, v níž by mohla vykoupatí
malé dítě, které měli sebou. Ochotně
žádosti vyhověla. Když pak Maria Je
žíška vykoupala, vzala ona žena vodu
a odnesla ji. Měla chlapečka asi v témže
věku, jako bylo dítě, jež hned na první
pohled tolik se jí zalíbilo; proto si
uminila, že použije této vhodne příleži
tosti, zda by bylo možno pomoci jejímu
synáčkovi. Byltě stižen malomocenstvím.
Když tedy odnesla vodu, vzala škopí
ček a vykoupala v něm svého chlapečka.
Sotva ho začala umývati, cítila, kterak
jí pod prsty mizely jeho hrozné a ošklivé
vředy. Dítě úplně nabylo zdraví. Zena
nabyla tím důvěry ku svým hostím a
vyprávěla své osudy, jež byly hodně
smutné. Muž byl vůdcem loupežníků.
Když pak druhého dne odcházeli jeji
hosté, napomenuli ji, by dítě vychovala
dobře a aby je hlavně chránila před
zlým příkladem otcovým. Brzy 'však
žena zemřela a z dítěte se stal po pří
kladu otcově loupežník. A tu tak pře—
krásně vypravuje legenda, že byl oním
chlapečkem lotr, který visel po pravici
Ježíšově. Maria na něho pohlédla, po
znala ho & vyprosila mu milost, že se
obrátil v tomto poslednim okamžiku

Jaké povzbuzení pro nás, používati
každé příležitosti k dobrému a nikdy
s pokánim a vůbec s ničím dobrým
neodkládati! Vždy buďme připraveni
uposlechnouti vyzvání Kristova, ať přijde
v tom anebo onom znění. Oba lotří byli
svědky Kristova ponížení, jeho trpělivosti,
lásky, milosrdenství a přece se každý
z nich zachoval jinak. Levý lotr si
mysli: visí na kříži, je zrovna takovým
jako jsme my, kteří jsme smrt zasloužili,
nesestupuje z kříže, tedy nemá žádné
božské moci. Lotr po pravici nepohlíži
však na hanbu kříže, ale uznává nevinu
Ježíšovu a prosí: »Pane, vzpomeň si
na mne, až přijdeš do svého království.;
Vidí, kterak ohavně si počínají nepřátelé

Kristovi, že se mu vysmívají, jej tupí.
U něho jest účinek opačný, tím více si
zamiloval Krista. Je přesvědčen o nevině
Kristově, proto prosil o smilování a
byl od dobrotivého Spasitele vyslyšen.

III. Kříž Kristův. Kříž Kristův
budiž naši chloubou dle slov svatého
Pavla, který píše v epištole ku Galat
ským: »Ode mnc pak odstup to, bych
se chlubil, leč ve kříži Pána našeho
Ježíše Kristem Když kněz na velký
pátek, bere z kříže, položeného na ol
táři černou roušku, zpiva slova: ecce
lignum crucis, což znamená: ejhle dřevo
kříže, čímž býváme povzbuzováni, ve
všech trápeních, pokušeních, vždy a
všude bráti útočiště ku Ježíši, visicimu
na kříži.

Prvnímu křesťanskému císaři Kon
stantinovi ukázal se, když táhl do boje—
se svým pohanským protivníkem Maxen
ciem na nebi kříž s nápisem: v tomto
znamení zvítězíš a Konstantin též sku
tečně porazil svého nepřítele, čímž byla
pohanstvu zasazena smrtelná rána, ze
které se už nikdy více nevzpamatovalo.
Pohlížejmei my s podobnou důvěrou
ku kříži, říkejme též při každém poku
šení, při každé příležitosti ku zlému,.
při každé zálibě ve zlých myšlenkách,
žádostech: v tomto znamení zvítězíš.

Jaká útěcha zbývá nám než kříž
Kristův vtom nynějším hrozném boji,
který vedou všichni spojeni nepřátelé
proti nám? Nikdo se nemyl o vážnosti
nynější doby; výslovně psaly noviny,
nám nepřátelské, byla to vídeňská
»Arbeiter Zeitung,: v níž bylo následující
provolání: rozbořte okrášlené chrámy!
Zničte síně lží! Rozbořte tržnici slibů!
Zapalte dílny čarodějů! Zmořená naše
těla potřebuji nemocnic a nikoliv mra
morových chrámů! Krvavé naše rány
potřebují lékaře a nikoliv medově slad
kých lží popův! Potřebujeme chleba a
nikoliv pozlacených oltářů! Potřebujeme
života a nikoliv jarmarečnich komedií!
Rozbořte pyšné věže! Roztlučte v prach

chladný mramor! Roztrhejte v hadry
hedvábná roucha! Ve chléb proměňte
zlato! Vzhůru na kostely! Vzhůru na
ně se zbraní, s holou rukou, ohněm a
krví! Na ně i kdyby to mělo státi sto
tisíc životů! Popel kostelů vyváží svět,



novy' svět vyroste z popelu kostelů!
Svět slávy, vítězství a pravdy. Tak píši,
jak ještě jednou výslovně podotýkáme
doslovně listy, nám nepřátelské. Kdo
nás ochrání před touto slibovanou zkázou ?

Uchylme se všichni ku kříži Kristovu,
zanechejme všech malicherných sporů,
shromážděme se pod a ve stínu kříže
Ježíšova; jen v jednotě budeme silni a
odoláme všem nepřátelům. Mílujme křiž.
Vždyť nás doprovází od narození až do
posledního vydechnutí.

Novorozeňatko donášejí do kostela
ke křtu, kněz přijímá je do rodiny Kri
stovy za syna, za dceru Ježíšovu zna
mením svatého kříže. Ztratil-li někdo
tuto ve svatém křtu získanou milost,
urazil-li Boha, zpronevěřil-li se jeho
otcovské lásce, odpouští kněz ve jménu
a v zastoupení Božím hříchy opět zna
mením svatého kříže. A kdo smířen
s Bohem hledá posilu, najde ji ve svá
tosti oltářní. Kněz proměňuje způsoby
chleba a vína opět znamením svatého
kříže. Opouští—li mladík či divka otcov
sky dům, dostává posilu proti všem
pokušením ve svátosti biřmování, kterouž
uděluje biskup opět ve znamení svatého
kříže. A totéž. nutno říci i o ostatních
svátostech, totiž o svátosti svěcení
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kněžstva, o stavu manželském, jakož i
posledním pomazání. Doprovází nás
tedy kříž Kristův od prvního okamžiku
až do posledního. po cely;r náš život
žijeme ve stínu a v požehnání svatého
kříže. Křížem započínejme, křížem zakon
čujme každý den. Kříž budiž naší radostí,
chloubou, podporou, útočištěm.

Život náš bývá často cestou křížo—
vou; v zahradě našeho života roste
často místo líbezného, libě vonícího
kvítí jen trní a bodláčí, které bolestně
zraňuje naše srdce. Gottfried z Bouillonu
dobyl po dlouhých bojích svaté město
Jerusalem. Tu oblékl se vojevůdce i
jeho rytíři do žíní a šli ku hrobu Kri—
stovu jako kajícníci. Hrdinové, kteří
podnikli dlouhé, namáhavé cesty po
pevnině, po moři než došli ku cíli, šli po
krvavy'ch bojích za zpěvu kajících žalmů
do svatého města; vtáhli tam nikoliv
jako vítězové, ale jako pokorní poutníci.

Podobně chceme imy po bojích
tohoto života vejíti do slávy věčné, jako
poutníci a jako kajícníci. Ty na kříži
trpící, ty na kříži za nás umírající Spa
siteli, přijmi nás do stínu svého svatého
kříže! Tvůj kříž budiž naší ochranou,
naším štítem v životě a hlavně v hodině
naší smrti. Amen.

Výlet k Mrtvému moři, Jordánu a do Jericha.
Vzpomínka na 2. lidovou pout- do Sv. země. — Podává poutník č. 407.

Povečeřevše, orla 11 hod. v noci za dus—
ného horka, které ani večer a noci nepře—
stalo, vraceli jsme se domů. Když jsme z ro
viny jerišské vyjížděli na první stupeň hor
judských slezli jsme, abychom ulehčili koním,
ale dále nikde již jsme neslézali, jelo li se
do kopce. U červené hospody zase jsme se
zastavili a ,nemilosrdný“ hotelier opět nás
nutil, abychom dali něco utržiti, nabízel po
hlednice, poštovní známky a různé malič
kosti ze svého vetešnického krámku. chtěje
nás tentokrát na dobro odříti, protože věděl,
že asi vícekráte do rukou svých nás ne—
dostane. Několik nás nedalo se „stáhnouti“

(Dokončení).

s kočárů do hospody, abychom snad dali
něco vydělati. Nechtěli jsme jisti, ani piti,
poněvadž měli jsme v úmyslu. že budeme
sloužiti mši sv., & bylo již po půlnoci. Dobře
se dřímalo: vedro polevilo, vál svěží vánek.
Na další cestě krajinu jsme nepozorovali,
většinou jsme spali, lépe asi, než bychom
mohli spáti v dušné jámě jerišské. Teprve
od studnice apoštolů, kde byly hranice po

, kolení Juda iBenjamin, kdy pomaleji vy
jíždíme na třetí stupeň hor judských, vší—
máme si lépe okolí. Přijíždíme k 5 hod.
ranní kdy již svítalo,k Bethan ii (: domu
bídných), na východním úpatí hory Olivet—
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ské, kde často zdržoval se Kristus Pán u
Lazara i jeho sester, Marie a Marty. Kolem
této vesničky asi se 40 domky vesměs mo
hamedánskými, je hojně stromů olivových,
fíkových a mandloní, což činí pěkný a milý
kontrast s kamenitým okolím. Až dosud
pozorovati tu zbytky starých chrámů kře
sťanských, které za vpádu perského Chos
roem byly zničeny. Místo, kde měly Maria
a Marta dům, změněno bylo později v chrám
sv. Lazara a v ženský klášter, při němž
byla věž s pevností, aby chránila svatyni
proti Arabům. Dnes jsou tu pouze trosky
z oné věže. Zvláště pamětihodny jsou. zří
ceniny domu a hrobu Lazarova. Kristus
Pán zdržoval se právě za Jordanem, když
Lazar onemocněl. „Byl pak jeden nemocný
Lazar“, vypravuje svatý Jan v hl. 11.,
„„z Bethanie, z městečka Marie a Marty,
sestry její. Maria pak byla, jež pomazala
Pánu mastí a vytřela nohy jeho vlasy, je
jížto bratr byl nemocen. Tedy poslaly sestry
jeho kněmu, řkouce: Pane, aj, kterého mi
luješ, nemocen jest. Slyše pak to Ježíš řekl
jim: Nemoc ta není k smrti, ale k slávě
Boží, aby oslaven byl Syn Boží skrze ni.“
Spasitelnešel' hned do Bethanic, nýbrž až
po dvou dnech řekl apoštolům: „Pojďme
zase do Judska.. . Lazar umřel, i radují
se pro vás, že jsem tam nebyl, abyste vě
řili, ale pojďme k němu..'. Tedy přišel
Ježíš a nalezl ho již čtyry dni v hrobě
pochovaného . . . I řekla Marta k Ježíšovi:
Pane, kdybys byl zde byl, bratr můj nebyl
by umřel; ale i nyní vím, že začkoliv po
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žádáš od Boha, dá Tobě Bůh.“ Ježíš, aby
dokázal své božství velikým zázrakem, dal
se zavésti k hrobu Lazarovu, dal odvaliti
kámen, & „pozdvih očí vzhůru, zvolal hla
sem velikým: Lazare, pojď ven! A hned
vyšel, který byl umřel. Tedy mnozí ze Židů,
kteří byli přišli k Marii a Martě, vidouce
co učinil Ježíš, uvěřili v něho.“

Památný hrob Lazarův, nyní dosti
zpustlý, nalézá se nedaleko zříceniny domu
Lazarova na východním konci vesničky, a
náleží Mohamedánům, kteří Lazara vyzná
vají za proroka a Františkánům dovolují
sloužiti třikrát za rok mši sv. v hrobě tom.
Býval kdysi nad hrobem Lazarovým chrám,
později basilika s klášterem. Poněvadž vstup
do tohoto zanedbaného hrobu je obtížný
(sestupujeť se do něho po 24 schodech,
úzkých a vysokých), nechce se nám slézati
do něho, a jen z daleka pohlížíme ještě
na zříceniny domu Šimona Malomocného,
v jehož domě Maria pomazala Krista
k pohřbu.

Již úplně se rozednilo, když kolem
hory Olivetské s dosti četnými stromy olivo
vými v pravo, dále mezi zahradou Getse
manskou v levo a pravoslavným kostelem
ruským v pravo, míjíme hrob Panny Marie
vjíždíme do J erusalema, děkujíce Pánu Bohu,
že šťastně vykonali jsme cestu namahavou
a nebezpečnou. Umyvše se, šli jsme někteří
hned poděkovat se Spasiteli na místo, kam
On konal svou poslední a mnohem trnd
nější cestu s křížem, šli jsme totiž celebro
vat na Kalvarii v chrámě Božího hrobu.

Velikonoční zpověď.
V šírém kraji těžký roztál sníh,
v zahradách, na louce, na polích;
nad osením zazpívalo ptáče,
přes kameny s kopce voda skáče.

Voda vzala sněhy, vzala led,
všude zeleň, kam tvůj padne hled,
zahučely hory: „Vítej v háji,
vítej luzné jaro v našem kraji!“

Všecko kvete, jásá šírý luh,
& v mém těle chví se žalný duch,“
jej snad dosud kora hříchů svírá.,
a před svým jarem uzavírá.

() pak pospěš sobě, dej se v let,
by se nezmařil tvé duše květ,
ten nejdražší poklad v celém světě
je ctnost duše, jež V pokání kvete.

Vyšli k Bohu vzdechy lítosti,
ať se klid v tvé duši uhostí,
& pak k zpovědnici přistup jemně,
volej: „Přijdi Pane, přijdi ke mně!“

A. M. Kadlčdková.



Promluva při pobožnosti milost. novény prvního pátku
V šestém měsíci.

O prvním pátku v minulém měsíci roz
jímali jsme při naší milé pobožnosti milostné
noveny, co znamená kříž uprostřed pla
mene vyšlehující z Božského Srdce Páně.
A poznali jsme, že tento kříž, kotvící v Božs
kém Srdci Páně uprostřed plamene, zna
mená pevnou víru Božského Srdce, oživenou
vroucí láskou. A této pevné víře učili
jsme se zase od Božského Srdce Páně,
neboť jen pevná víra v Boha, oživená vroucí
láskou, zjedná nám, království nebeské.

Dnes všakuvažovati budeme o novém
znaku Božského Srdce Páně. totiž o trnové
koruně, kterou Božské Srdce jest ověnčeno.
Co znamená tato trnová koruna kolem
Božského Srdce? Co znamenají trny této
koruny? Trnová koruna a její trny zname
nají velikost utrpení, jež pro spásu naši
Božské Srdce Páně snášelo. A dále zna
mená starostlivost o naše spasení a trny
znamenají zvláště černý nevděk, kterým
lidé za všecko utrpení & starostlivost Bož'
skému Srdci Páně splácejí.

A věru celý život Božského Spasitele
obepínán jest trnovou korunou utrpení, a to
již od jesliček Betlemských, až ku tvrdému
smrtelnému lůžku kříže na hoře Kalvarii.
Nevěnčily tu Božské Srdce Páně růžové
věnce hojných radostí. jež plynou z bohat
ství a hojností, ale spíše obepínaly Božské
Srdce suché věnce trnové chudoby a nedo
statku, jejichž trny často hluboko do Srdce
se zarývaly, takže stěžoval si Božský Spa
sitel na svou chudobu řka: „ptáci mají
hnízda svá a lišky doupata svá, ale Syn
člověka nemá, kam by hlavy své sklonil.“
Nevěnčily dále Božské Srdce Páně věnce
lásky a upřímnosti lidské ale spíše bolestně
obepínaly Božské Srdce trnové věnce ne
návisti, nepřízně a pronásledování se strany
nepřátel. Každé Jeho slovo, každý dobrý
Jeho skutek ve zlé vykládali, neboť na př.
když šlakem poraženému hříchy odpustil
řka: „Doufej synu, odpouštějí se tobě hříchové
tvoji“, pravili oni v srdcích svých: „On se
Bohu rouhá“. A když uzdravil ďáblem po
sedlého a němého, tehdy zlostně zase pra
vili: „Skrze Belzebuba vymítá ďábly“ atd.
A i láska těch několika přátel, Jeho učed
níků, měla své trny. neboť víme dobře, že
první z nich Petr Jej třikrát po sobě v

(Č. d.)

Jeho přítomnosti zapřel a poslední z nich
Jidáš Jej zrádné prodal a tak úhlavním
nepřátelům na smrt vydal, ostatní pak
učedníci v čas největšího Jeho utrpení nad
ním se pohoršili & utekli, jakž jim předpo
věděl při poslední večeři: „Všichni se po
horšíte nade mnou této noci“.'(Mar. 14, 27.)
Za dobrodiní, které prokazoval nemocným,
slepým, kulhavým, malomocným a j. nedo—
stávalo se Božskému Spasiteli mnohdy věnců
díků a vděčnosti, ale také někdy trnů ne
vděku, jak stalo se, když uzdravil Božský
Spasitel deset malomocných. Pouze jeden z
nich vrátil se ke Kristu, aby mu díky
vzdal za to, že ho uzdravil. A což ne
přátelé! Ti Jej tím více nenáviděli, čím
více (jim dobrodiní) zázraků konal.

Uzkost, strach a bolest Božského
Spasitele vrcholu dostoupily, když v noci
před svým utrpením modlil se v zahradě
Getsemanské. Tehdy Božský Spasitel jak
v zrcadle před sebou celé příští své utr—
pení viděl a v Srdci všecky bolesti cítil.
Viděl v duchu jak zrádný učedník vede
surové žoldnéře, kteří Jej měli zajmouti a
přivésti veleradě židovské, jež záštím a ne—
návistí hořela proti Spasiteli. Viděl v duchu
jak kříž pro Něho tesají, slyšel rány kladiv
na hoře Kalvarii. Citíl ostré rány spletených
bičíků, kterým tělo Jeho od hlavy až k
patě Jeho drásali. Cítil v Srdci svém bolest
trnovou korunou svaté Jeho hlavě spůso
benou. Cítil tu nesmírnou únavu, když po
cestě křížové ponese těžký kříž. To všecko
utrpení v mysli živě zobrazováno jest. O
ký div, že leká se Božské Srdce Páně tohoto
tak velkého utrpení a že v smrtelné úzkosti
a bázni volá k Otci nebeskému: „Otče
můj, je-li možná nechť odejde ode mne kalich
tento, abych nemusel ho piti, ale ne jak já,
ale jak ty chceš! \Math. 26. 40.) A v nc
výslovných bolestech na kříži úpí Božský
Spasitel a z úst palčivou žízní vyprahlých
dere se sten k Otci nebeskému: „Bože můj,
Bože můj! proč jsi mne opustil ! (Mar. 15, 34.)

Než nebyla to pouze úzkost a strach
před utrpením, jež čekalo na Božského Spa—
sitele & jež svými ostrými trny bodalo
Božské jeho Srdce. Ale byla to též staro
stlivost a úzkost o naše spasení, jež mnoho
trnů trnové koruně jeho přidělávaly. Vždyť



po celý život svůj těžko pracoval Božský
Spasitel na naší spáse. 33 let se trudil &
namahal, nyní na hoře Olivetské vidí Božský
Spasitel, jak nesmírný počet hříchů všeho
lidstva šklebí se na něho a chce spásu
naši zmařiti. A toto nespočetné množství
hrozných ohavných hříchů od prvního hříchu
Adamova v ráji až k poslednímu hříchu
posledního člověka na světě, měl Spasitel
velikostí utrpení svého přemoci, měl s sebou
vztáhnouti na kříž & krví svou smýti. Ký
div, že hrůzoua ošklivostí před tímto ne
smírným počtem hříchů naplněno bylo
Božské Srdce Páně a že děsilo se
těchto hříchů. Uzkost a strach jímá
otce, matku, když milovaný syn dcera
domů dlouho se nevracejí, když vidí, jak
veliké nebezpečí může je potkati a do zá
huby je strhnouti. A kterak neměla by ne
výslovná úzkost mučiti Božské Srdce Páně,
když vidělo, kterak nesmírné množství
hříchů hrozí nás strhnouti do věčné záhuby.
A přece za všecky lidi Božské Srdce trpělo,
aby všecky lidi spasilo. A proto starostlivost
Božského Srdce Páně, že by mnozí lidé
nedosáhli spásy své, krví Božského Srdce
vydobyté, rozmnožovala trny na koruně a
bolestně zabodávaly se do Božského Srdce.

Než nejbolestnější, nejostřejší trny na
koruně, která obepíná Božské Srdce Páně,
to jest černý nevděk, kterým nevděční lidé
spláceli Božskému Srdci Páně za všecku
starostlivost o spásu jejich, za všecko utr
pení, jež pro spásu jejich podstoupilo. To
zajisté velmi dobře dovedou posouditi zvláště
rodiče, kteří též na dítkách svých, o něž
tak byli starostlivi, černého nevděku místo
díků se dočkali. Celý život jim takřka vě
novali dnem i nocí je opatrovali, pro ně
pracovali, pro ně trpěli a strádali a nyní
dítky si jich ani nevšímnou, nebo jen hru
bostí a příkořím jim splácejí. O jak bolí
srdce mateřské trny tohoto černého nevděku.
A jak musely bodati šlechetné Srdce Páně
trny'nevděku mnohých lidí. K jeho utrpení
necitelni, jeho láskou zhrdají, jeho starost
livost posměchem, potupou, rouháním za—
hrnují, k jeho péči jsou vlažni a neochotni.
A tak svévolně střemlav vrhají se sami
do věčné záhuby.

_Ach pomyšlení na_ tento nevděk a
lehkomyslnost lidskou Božskému Spasiteli
ne více smrtelnou úzkost a strach, ale
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krvavý pot vynucují v zahradě Getsemanské.
Neboť v pravdě trny nevděku jsou na
trnové koruně Božského Srdce nejbolestnější
a nejpalčivější.

A Věru! Převelké bolesti a úzkosti
Božského Srdce Páně dojímají i naše srdce,
neboť i my cítíme se svým Spasitelem. Než
Spasitel i tu volá k nám: „Učte se ode
mne“! Snad mnohá srdce věrných ctitelů
Božského Srdce Páně ověnčena jsou trnovou
korunou chudoby, jejíž trny velkou bolest
způsobují. Učte se od Bóžského Spasitele trny
chudoby snášeti, chudobu svou z lásky ke
Kristu trpělivě nésti. Srdce jiných upřímných
ctitelů Božského Srdce ověnčena jsou trnovou
korunou nenávisti, nepřízně a nepřátelství
se strany jejich nepřátel, kteří každé jejich
slovo ve zlé vykládají a kde mohou jim
škodí. A snad i mnoho trnů nevděku za
koušejí od těch, jimž největší dobrodiní
byli prokázali. Učte se zase od Božského
Srdce Páně nepřátelům svým ze srdce od—
pouštěti. zlé dobrým odpláceti'a když ně

- komu dobrodiní prokazujete, čiňte to z lásky
k Bohu a nikoliv proto, abyste sklízeli za
za své dobrodiní věnce vděčnosti a díků.
A tak nebude vás moci nikdo tak velice
raniti trnovu korunou nevděku. V utrpení
svém volejme k Otci nebeskému a modleme
se k němu s Božským Spasitelem v zahradě
Getsemanské: „Otče, je-li možná, necht
odejde ode mne kalich tento, ale nejak
já, ale jak ty chceš.“ Děkujmež Božskému
Srdci z plna srdce svého za starostlivost,
kterou mělo o naší spásu. Nechceme toto
Srdce raniti trny nevděku, tím že by spása
duše naší nám byla lhostejna, že bychom
v nekajicnosti a ve hříších svých lehko
myslně chtěli se vrhnouti do propasti věč
ného zavržení. Ale zvláště v této době
postní budeme ze všech hříchů svých se
káti a svou kajicností tím více se vyna
snažovati, abychom Božskému Spasiteli
vynahradili nevděk pyšných zatvrzelců. Pře—
devším však bude nám na srdci ležeti spása
duše naší a abychom uchvátili ji, chceme
všechna utrpení a snahy pro ni podstoupiti.
A tak budeme-li tuto pobožnost, pravou
kajicností proniknouti jsouce, vykonávati,
nemusíme se báti, že ji konati budeme
nadarmo, ale Božské Srdce Páně udělí
nám za tuto pobožnost milost kajícího konce
života. Amen.
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Uvaž duše . . .
Pohled duše nelítostná,
na ta hrozná Krista muka,
jak jej bije zlostná ruka,
nevěrců a lidí zlých,
jež tu měli z něho smích.

Z trnů hloží věnec svili,
na tu jeho svatou hlavu,
pak jej vedli v hluku, vřavu
k Pilátovi soudit dál,
by jej k smrti kříže dal.

Od Piláta na Golgotu
s křížem vlekou Krista Pána,
by tam obět dokonána
byla oněch katanů,
nevěrců a tyranů.

Hle, již jeho nohy, ruce
připevněny k dřevu kříže,
aby omyl z nás hříchu tíže,
Ježíš Kristus, Boží syn,
očistil nás, od všech vin.

Uvaž, duše, v tuto dobu
tato hrozná muka kříže,
která hřeby Krista víže
& krvácí z pěti ran,
bys pak došla v nebes stan.

A. M. Kadlc'dkovd.

Cesty Boží.
Jednou z vlastností Boží, která vždy

potěšuje, všude sílí a jistě k cíli vede.
jest prozřetelnost.

Necítil“s ještě nikdy sílu veliké my
šlenky, která z nás slabých synův údolí
slzí reky silné pro boje království věčného
vychovává? Ještě nikdy jsi se nezahloubal
ve chvílích bolu, kdy oko tvé se lesklo -'
slzou & duše tvá se potácela pod tíhou
kříže, v tajemství prozřetelnosti?

»Jedno oko bdí, oko otcovské mne
na všech cestách sleduje, otcovské oko
Boha proniká tmy noci, jenž mne obklo
pují.: Není to jedna z oněch velkých
myšlenek, po nichž volá naše doba?
Nespočívá v ní sila, jíž se našemu věku
nedostává, není .to zásada k výchově
silných charakterů, které neláme nezdar
a nepodmaňuje si čas se svými vnadami?

Jest prozřetelnost, není žádného fata,
osudu. Nad námi trůní mocný Stvořitel,
jehož stvořitelská činnost není dokončena,
nýbrž v moudré prozřetelnosti a smi
lovné péči pokračuje. Clověk a lidstvo
celé nemá žádné příčiny k znepokoju
jícím vnitřním příšerám. Bůh ve své
prozřetelností bdí!

Zamysli se ve chvíli, kdy prach
země tak těžko dopadá ve znavenou

. tvou duši a tisní tvůj nadpřirozený dech,
v podstatu prozřetelnosti Boží, a duše
tvá se zdvihne k bezstarostnému letu,
jásavě přenese se údolůn slzí a bolesti
do výšin k Tomu, jemuž denně lidstvo
z nížin života a s hor bolesti posílá své
vzdechy: »Otče náš, jenž si na nebesích.<

Prozřetelnost Boží jest naše křídla,
která nás unášejí do slunných výšin spo—
kojenosti &pochopení pravé ceny života.

Mluví se dnes o nedostatku zázraků
v křesťanství. Prozřetelnost na svých
cestách lidským srdcem a dějinami věků
a národů jest přece zázrakem. A zá
zrakem tím větším, ježto se váže na
věci a okolnosti nepatrné, které v denním
životě bez povšimnutí se sbíhají. Ruka
Prozřetelnosti používá maličkostí za ná
stroj velkých událostí Zde ono zázračné.

Mnohdy vede nás Bůh na levo, když
nás chce míti na pravo. jak praví Hello.
Jeho cesty sbíhají se tak často s našimi
cestami. A On změní směry naše ve své,
aniž bychom'tušilí.
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Jsou chvíle, kdy cítíme, že nás ucho
pila silná ruka, jíž vzdorovati nelze. Ne—
cháváme se jí vést přes rokle zející a
propasti hrůzy. Jsou však chvíle, kdy ani
netušíme, že nás vede ruka Nejvyššího,
ani tuchy nemáme, že v nás bez nás
milost Prozřetelnosti staví svůj oltář.
Podivný Bůh na cestách milosrdné své
prozřetelnosti! Nedávno jsem slyšel zde
v Můnsteru vypravovati starého veterána
katolického života následující případ,
který po vážném přemýšlení mne do—
nutil, abych psal aSpoň několik řádek
o tomto thematě, dnes tak vážném, jak
potřebném ku ztišení našeho nitra v bou
řích přítomnosti.

Známý básník Brentano pozván na
zámek katolického šlechtice. Při příchodu

. představen básníkovi i zámecký kaplan.
S humorem a zároveň s vážností pro
nesl Brentano v poděkování knězi za před
stavení jen dvě slova: »Kněz z luxusu.a

Trochu ostré. A přece na zdánlivě
ostrých těch slovech lpěla milost Boha.
Kněz přemýšlel o. významu slov básní
kových. A našel. Ráno rozpředla se mezi
.ním a zámeckým pánem vážná rozmluva:
Kněz žádal za propuštěnou a udal za
příčinu své povolání k missionářskému
stavu pro Ameriku.

Dospěl k tomuto poznání při pře
mýšlení o významu narážky Brentanovy.
Viděl. že jeho povolání na zámku jest
opravdu jen povolání člověka, jehož
síly zdatné slouží jen pohodlnosti druhých.

A za více let umíral v Americe mis
sijní biskup. jemuž katolicismus mnoho
vděčí. Byl to onen »kněz z luxusm.
Malá poznámka a zanechala stopy veli
kého, prozřetelného Boha.

Na svých cestách po Sev. Americe
ve Washingtonu slyšel jsem.od svého
průvodce případ, který mi jasně ukázal,
že bdí Bůh nad každým krokem svých.
Do katolického kostela zabloudil neka
tolický právník, nejlepší právník v městě.
Přišel, aniž by věděl, čeho v kostele
hledá. Modliti se nepřišel, klaněti se
svatostnému Bohu nedovedl. neznal Ho.
A z chrámu vracel se jiný, než do něho
vcházeL

Slyšel prefaci při zpívané mši sv.,
která se. právě v okamžiku jeho pří
chodu sloužila, zpěv mu ukázal celou
velikost pochopení Boha v katolické

církvi. Církev s bohoslužbou Bohu dů
stojnou jest pravou, byl úsudek právníka.
Vyznání víry katolické zakončilo cesty
Prozřetelnosti.

»Náhodac.
Krátkozraký svět nazve scénu onu

»náhodoua. Světlo vírou rozžehnuté uka
zuje stopy jiného, než náhody. Stopy
Prozřetelnosti.

Americký časopis »St. Peter Net<<
přinesl celou řadu podobných případů.

Mladý právnický praktikant v Ohio
ve voze železničním byl němým svědkem
náboženského rozhovoru mezi zarytým
protestantem a katolíkem. Důkazy věcné
katolíka přemohlý mladého právníka.
Savel stal se Pavlem. Ve voze železničním
zasáhl jej blesk Pravdy. Mirabilis Deus.
-—Podivný jest Bůh na cestách své pro
zřetelnosti. Anglikánský kandidát theo
logie v knihkupectví omylem si koupil
katolickou knihu, z omylu počal studo
vati — a kniha vyvedla jej ze tmy omylů
ducha. Stal se katolíkem.

Případ, že omylem si zakoupil knihu
jinou, není zázrakem, je to případ skoro
denní A přece na všední případ navá
zala Prozřetelnost cesty své nevšední
milosti. Jeden z dosud žijících slavných
amerických katolických kněží podivným
způsobem vrácen lůnu mateřské církve.

Jako hoch našel na ulici kus starých
novin. Sebral je, četl, byly to noviny ka—
tolické. Přečtené utkvělo v duši hochově,
v letech pozdějších stalo se příčinou po
chybností a základnou pátrání. A za
končení odbyto před oltářem Nejvyššího,
kde zavzněla slova: »Ty jsi kněz podle
řádu Milchisedechova na věky . . .a

Utržek novin — nástroj v ruce
věčného.

V městě Newton N. C. v Americe
vrácena celá obec katolicismu. A jak
podivně, vlastně, jak jednoduše!

Lékař městský v novinách, v nichž
obdržel zabalené nějaké zboží, našel ká
zání slaveneho arcibiskupa Hughesa. Četl,
přemýšlel a vrátil se ke staré původní
církvi. Vlivem svým pak působil na spolu
občany, kteří brzy následovali jeho

_ příkladu. Maličkost, že ano. A přece jaký
výsledek!

Ve Washingtoně při kázání presby
tariánského kazatele, který spílal kato
lické církvi, odešel muž, jeden z prvních



presbyteriánské obce, a vrátil se do ka
tolické církve, již přináležela jeho man
želka. »Důkazy pravdy nemohou býti
obsaženy v malomocném spíláni.<<

Snad dostačí několik těchto při
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padův. 'Oživiti třeba naši důvěru v pro—
zřetelnost Boží a život nebude míti tolik
trní, tolik nepochopitelného, tolik ne
snesitelného. ! tmou života vede nás

. prezřetelný Bůh. »Buď vůle Tvá. <<
P. Voňavlra.

Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER

Obrázek z Hercegoviny.
_ Na zvelebení nových zemí rakouských
Bosny a Hercegoviny stalo se již mnoho
od té doby, co Rakouskem byly obsazeny.
Nesčetných milionů bylo vynaloženo na
úpravu země a vzdělání domorodého oby
vatelstva. Ale obě země mají podnes své
bolestíny a těmi jsou chudobní katoličtí
faráři venkovští. Církev katolická je v obou
zemích nemajetna, čemuž se nebudeme diviti,
uvážíme-li. že od dob tureckého panství
uplynula doba poměrně přece jenom krátká

_Jak smutné bývá hmotné postavení svět
ského duchovenstva na venkově, vysvítá
z listu jednoho takového venkovského faráře,

.jehož obsah tuto podáváme.
„Dokončiv bohoslovná studia a byv

vysvěcen na kněžství“ vypravuje farář
v Drežnici v Hercegovině, Nikola Jurič,
„obdržel jsem ihned faru. Fara byla osiřelá
a čekala již tři měsíce na mne. Začátek
byl velmi těžký. Kostel byl v tak bídném
stavu, že bych byl v něm mohl v noci
počítati hvězdy. Několik málo bohoslužeb
ných rouch, která zde byla, rozhlodaly
myši. Svatostánku na oltáři nebylo; velebná
svátost uschovávala se v malé skřínce.

Ve faře bylo více myší než kamenů
ve zdích. Kamna byla toliko v kanceláři,
ale jaká! l'řese všechno namahání mohl
jsem teplotu vyhnati sotva na 60 R. Tato
kancelář byla zároveň mou ložnicí a kuchyní
a spolu obydlím mého bratra a výrostka,
který zastával úřad sluhy. Oba, bratra
sluha, byli celou mojí domácností. Ve spá'mě
musím v zimě zrána napřed prosekati led,
chci-li se umývati. A teprv strava! Jedl-li
jsem v poledne, pak nebylo večer jistě
ničeho k jídlu. Měl—lijsem polévku, nebylo
chleba a naopak.

Farnost má délku sedmi hodin. Ježto
jsem neměl koně, musil jsem všecky cesty
konati pěšky, i za špatného počasí. To je
i pro zdravého muže namahavé! Také já
jsem byl zpočátku zdráv; byl jsem nadšen
pro duchovní správu a své svěřence. Avšak
časté dlouhé cesty, slabá strava a citelná
zima mne zmohly; má mysl začala klesati.
Na štěstí smiloval se nade mnou Onen,
jenž všecko ví a vidí a poslal mi anděla
s nebe. Vyskytla se totiž dobrá, šlechetná
duše, která se mne a mé farnosti ujala.
Ponenáhlu narůstala mi zase křídla. Dal
jsem se zase s chutí do práce a hle. ve
dvou —- třech letech se mé postavení do
cela změnilo. Můj kostel má pěkný svato—
stánek, ještě pěknější bohoslužebná roucha
a nádhernou korouhev s našimi sv. patrony..
Při kostele je malá sice, ale úhledná sakristie.
Farka je slušně opravena a vším potřebným
opatřena.

Co mne však nejvíce těší, je toto.
Čtyry hodiny od farního kostela, hluboko
v horách, náleží 30—40 chalup k mé:
duchovní správě. Kdykoli jsem tam šel
zaopatřovat, nemohl jsem se týž den vrátiti,
a tu jsem neměl kde přenocovati. Proto,
kdykoli jsem se vydával na cestu, zdálo
se mi, jakobych šel smrti vstříc. A nyní?
Nyní tam stojí krásná kaple se světnici
pro kněze. Tak mají tamější obyvatelé
příležitost obcovati mši svaté a přijímati
svaté svátosti.

A to všecko máme oné šlechetné duši,
naší „dobré matce“, jak moji farníci ji
nazývají, co děkovati. Jsme jí skutečně
velkými díky povinováni. V mém dřívějším
smutném postavení viděl mne jednou jistý
kněz, který se mi později přiznal řka:
„Myslil jsem tehdy, že Ti není třeba ni
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»čeho leč svátostí umírajících.“ Také já
i celá moje farnost byli jsme toho pře
svědčení. A byl bych také sotva na živě,
kdyby naší „dobré matky“ nebylo. Nyní
konám práce svého povolání téměř s dří
vější svojí silou. Bohu budiž chvála za to.
že nám poslal anděla v podobě naší štědré
dobroditelky. Má první vzpomínka'při mši
sv. plati každodenně jí a celá moje farnost
modlí se bez ustání: ,Bůh jí vše odplat
statky nebeskými'!“

Kéž by také jiní faráři bosenští a herce
govští nalezli podobnou „dobrou matku“,
jakou nalezl farář Jurič v oné šlechetné
dámě!

Mučedník zimy.
Obrázek z Alašky.

Teprv nyní přichází ve známost bližší
podrobnosti o smrti missionářebratra Paquina
z řádu Jesuitů, jenž v minulou zimu blíže
ústí veletoku alašského Vukonu tak tru
chlivým způsobem zahynul. Bratr Paquin
vydal se 27. ledna ze stanice sv. Michala
na saních několika psy tažených na cestu,
aby kapli v osadě Stebbens asi 20 km.

WÝ“ l?

vzdálené poopravil. Mimo potravu vezl
s sebou několik prken a náčiní. Večer
měl se vrátiti, aby následujícího dne ve
sv. Michala při mši sv. přisluhoval, ježto
toho dne žádného jiného ministranta tam
nebylo. Jelikož toho dne zuřila prudká
sněhová vánice a bratr domů nepřicházel,
vypravil představený stanice ihned zá
chrannou četu, aby pahorkovitou krajinu
mezi sv. Michalem a osadou Stebbens pro
hledali. Po tři dni hledáno na sněhových
a ledových polích nadarmo. Konečně 2. února
nalezli asi 2 km. od sv. Michala ztuhlou

mrtvolu dobrého bratra, obklopeného jeho
rovněž zmrzlými psy. Clověk i zvířata při
tulili se těsně k sobě, aby se navzájem,
zahřívali a tak na životě zachovali. Bratr
byl patrně na cestě sněhovou bouří pře
kvapen, obrátil se na zpáteční cestu, ve
strašné vánici však na neschůdném pahorko
vitém území zabloudil a padl konečně roz
poutaným živlům přírodním' za oběť. Bratr
Paquin působil v alašské missii od r. 1905,
byl všeobecně oblíben a vzorem zbožného,

\ svědomitého klášterního bratra.

l? “V

Prosba.
Z ran Krista, Syna Božího,
patero proudů se vylilo,
by hříchy světa celého,
se k spasení jeho obmylo.

Když klečel Ježíš v zahradě,
tn přiletěl anděl s kalichem
a Ježíš krve krůpěji
pokropil naši matku zem.

$? “W

() skrop nás krvi přesvatou,
tak prosí Tebe, Kriste, náš hlas
a veď nás branou nebeskou
ku trůnu věčného Boha zas.

() nech nás k sobě přijíti,
až budem tady umírat,
vždyť chceme tebe, Ježíši,
za lásku Tvou vždy milovat.

A. M. Kadlddkovd.

Q7 “V

O dobrém úmyslu.

Pán Ježíš totiž žádá nejen konat
.z lásky k Němu, co ty chceš, alei
to, co se ti nelíbí, co tě mrzí, hořkost
a nepříjemnost ti působí, i to chce, abys
vzal na sebe — z lásky k Němu! Před
nemnoha lety zemřel v jednom městě
slezském jistý zbožný pán. Když ležel
„ještě na bolestném lůžku nemocen, pře
depsal mu lékař lék, ale velmi hořký

(Pokračování.)

& odporný, tak že nemocný nebyl sto
jej do úst vzíti. Přátelé jeho domlouvali,
aby se přemohl a lék vzal, ale nadarmo.
Tu napadlo jednomu z nich, že vyzval
nemocného: »Koho z nás nejvíce milu
ješ ——tomu připij lékem tímto na zdraví !c
— Nemocný uchopiv sklenku, ohlíží se
po všech přítomných, konečně utkví
zrak jeho na kříži visícím na zdi; ipo



zdvihnuv sklenici ku kříži visícímu
proti němu zvolal: »Tobě, Pane Ježíši,
můj nejlepší a nejdražší příteli, přináším
tento přípitek! Ty at žiješ na věky!.:
.. Na to vypil horky lék, aniž by ústa
byl trochu zkřivil. — Tak, mily příteli,
to čiň i ty, když ti někdy podá Pán
horky kalich utrpení; vypij ho ku poctě
nejsvětějšího Srdce Páně, a i když tobě
bude odporny — bude Pánu tvému
milý a sladký. —

Kdykoliv vejdeš do chrámu Páně
;a slyšíš &patříš na mnohou věc, kteráž
na posvátném děje se oltáři, spoj úmysl
svůj s úmyslem náměstka Božího, s úmy

/slem všech věrnych služebníků Božích;
a hle, tím úmyslem stáváš 'se účasten
všech modliteb a všech mší svatych,
kteréž jsou slouženy. O svatá myšlenka,
dobry' dle nauky Ježíšovy úmysl, jak
dražším jsi pro křesťany zbožné nežli
drahokamy a perly! Snadno tě možno
vzbuditi a pro věčnost se obohatíti, byt
byl kdo sebe větší chud'as.

Sv. Ignác a sv. FrantišekvXaversky'
šli jednou z Francouzská do Spauělska.
Přidal se k nim prosty rolník & nesl
jim cestovní vaky. Mělit oba sv. mužové
ten obyčej, každého dne pred východem

"slunce kleče se modliti a o Božskych
věcech přemýšleti. Prostý jejich průvodčí

'také'činil co oni, poklekl totiž vezdy
zároveň s nimi. Za několik dní se ho
otázali oba světcové: »Co pak děláš,
když ráno každodenně hodinu zároveň
s námi klečiš?c Prosty rolník odpověděl:
»Jsem člověk prosty a školy nikdy jsem
nenavštěvoval. Nevím tudíž, o čem mohl
bych přeinyšleti. Ale myslím takto sám
u sebe: »Bože můj. tito dva mužové
jsou sluhové Tvoji. já pak jsem zase
_jejich sluhou. Nevím, kterak měl bych
s Tebou mluviti, ale oni to vědí. Protož
s nimi se sjednocuji; a to, co oni myslí
.a mluví, i já myslím a s nimi k Tobě,
o Bože. mluvím a — Tomu nemálo po
divili se oba světcové chválíce Boha,
ktery'žto prostym zjevuje to. co před
moudrymi tohoto světa jest ukryto.*)
Taktéž i my v chrámu Páně jsouce
spojme úmysl svůj s úmyslem církve

a všeho dobrého, což v církvi svaté se
, činí, staneme se účastnymi.

") Slomšekovy : Homilie.
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A jak máme sobě slova Spasitelova
vyložiti, kteryž pravil: »Modlete se
bez přestáníic — Vizme krásnou
odpověď. —

— Ve všech věcech, v pracích,
slovech i myšlení, ve všem hnutí duše
i těla patř na samou vůli Boží, a proto
pracuj, mluv, myslí, že Bůh chce, že
jest toho hoden pro svou nestihlou do
brotu. že se mu to bude líbítí. Kdo
všecky věci začíná a koná s dobry'm
úmyslem, ten jest, jenž se stále modlí,
praví jisty' svaty.

Milá duše, co žíva budeš, nečiň
nic sama pro sebe, ani pro rozmnožení
milostí Boží. ani pro rozmnožení věčné
slávy,ale všečiňk většícti a chvále
Boží, Božského Srdce Páně!
Nejdokonalejší a Bohu nejmilejší úmysl
jest, vše činiti. mluviti a mysliti
z pouhé lásky Boží. Toho úmyslu
se nejvíce držme.

Takovy. úmysl měl vždy Kristus
Pán, předůstojná Matka jeho Maria a
všichni svatí. Oni vše činili, mluvili,
myslili z lásky k Bohu. Otci svému.
Protož nevyslovitelny poklad sobě i ce—
lému světu zasloužili.

Dobry úmysl jest podobny slunci;
jako slunce tmu obrací ve světlo, tak
dobrý úmysl i za skutky u světa opo
vržené působí hojné odplaty věčné.

Sv. Alfons Liguori praví: »Vše.
co kdo činí, nechat“ pouze pro
Boha činí. Takovy to dobryr úmysl
byva duchovní alchymii nazýván, poně
vadž skutek dobrym úmyslem vykonány
v zlato se proměňuje, a to platí i o
činech těla, jako práce, jídlo, spaní atd.
A tím více je třeba duchovní skutky
jedině s tím úmyslem konali, abychom
se jimi zalíbili Bohu a ne proto, abychom
od jiných ctěni a Chváleni byli, aneb
sami sobě v tom libovali, nybrž k větší
cti & slávě Boží vše konali i podnikali;
neboť jinak vše na ztrátu přichází a
místo odměny spíše trestu dojdeme.<<

Proto dí sv. Isidor: »Takovy't bude
skutek tvůj. jakyž při tom byl i úmysl
tvůj. Neb s jakým úmyslem se to děje,

, _ , , ; s takovými to Pán „Bůh přijímá.<
svaté. kterážto jest společenstv1 svatych, %

\

Čím pak častěji dobry “úmyslobno
víš, tím větší slávu budeš míti, a Bůh
z tvé slávy větší izalíbeni, pro kteréžto
jedině snaž se v znilost Boží a slávu růsti.
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Sv. Maří Magdalena z Pazis své
spolusestry vybízela, aby všecky své
činy zevnitřní konaly z lásky k Bohu,
a radila jim, aby s, takovým úmyslem i
ta nejmenší hnutí svých údů, ano i ta
mžikání očima Bohu obětovaly, & slibo
vala jim, že, zachovajíce to, do nebe se
beze všeho očistce dostanou.

Táž sv. Magdalena z Pazis, abatyše,
jak se o tom posud vypravuje, mívala
ten abyčej, když některou řeholní pannu
viděla něco konati, hned se jí tázala:
»Proč pak to činíte, milásestrOPc
Chtíc takovým způsobem jeptišky vpo—
učiti, aby každou, i sebe menší práci
pro Boha konaly a jemu obětovaly. —
Svatý Ignác tvrdil o jednom zedniku, že
si chystá v nebi tolik korun, kolik ka
menů do zdi klade, a kolik ran kladi
vem činí; protože všecku práci svou
z nejčistšího úmyslu, totiž pro Boha
konal. Týž svatý měl ve všem svém
počínání & jednání v ústech i v páře
za'hesloz »Vše k větší cti a slávě
Božíx (Macenaz Výbor příkladů).
A když tento svatý Ignác, zakladatel pro
slulého řádu, abych tak řekl řádu mučed
níků — své žáky rozesílal do světa na
přeobtížne missie, dal jim na cestu za
průvodčího dobrý úmysl, an řekl:
»Vše ke cti Boží a ku spasení
duší.< —Tato zlatá slova buďte i prů
vodcem naším. Vše naše jednání
utrpení i radost budiž k větší cti a slávě
Boží a ku spasení duše. Hle, jak sv. Otec
Benedikt, zakladatel velmi rozšířeného

&

'řádu, blahodatně s tímtéž heslem půso—
bij & posud působíjeho ctěný řádještě.
»Skola Božského Srdce Páně,<< čaSOpis
po tolik let jim vydávaný, toho mezi
více jedním dokladem, kde zbožný dobrý
úmysl v každém čísle tohoto krásného

; časopisu své ctěne čtenáře vyzývá, by
své úmysly spojili, jimž i sv. Otec sám
žehná a sobě přeje.

Hle, bude každý čin s dobrým
úmyslem vykonaný drahokamem pro
život věčný, každy den bude v knize
života strana jedna dobrými znamenána
skutky. Vše může ti korunu v nebesích
zjednati, 'máš-li jen při tom dobrý úmysl.
»Ať jíte nebo pijete,<< praví sv. Pavel,
»aneb něco jiného činíte, vše čiňte ke
cti a chvále Božía Avšak nesmíme za—
pomenouti,jak jsme se již ve škole učili,
že to nutnou podmínkou, abys byl ve
stavu milosti Boží; máš-li na sobě těžký
hřích, jsi neschopen, vykonati nějaký
skutek, který by se Bohu libil, duše tvá
jest mrtvá a nemůže vzhlédnouti v lásce
ke svému nebeskěmu Otci; hleď tedy
především, abys byl ve stavu milosti
Boží, třeba i hodným svatým pokáním,
pak číň dobré úmysly při všech svých
denních pracích vroucněji, a buď ujištěn,
že hojné odměny se ti na věčnosti do
stane. Opomeneš-li dobrý úmysl vzbu
diti, pak třeba bys i sebe více činil,
ničeho jsi neučinil. Jest bez odměny
práce, která bez dobreho úmyslu se koná.

(Příště dále).

———O=o=o:
Mám již dost!

Smutno, smutno v mojí duši,
smutno v srdci znaveném,
krutá bolest, slzy vřelé,
toť bývá mým údělem.

Moje duše nepoznala
dosud žádné radosti,
jí jest navždy usouzeno.
žíti v kruté žalosti.

Pro mě sluněe lásky čisté
na obloze nesvítí,
mě jen musí krutý osud
?. trnů vínek uvíti.

Zanechám já toho světa,
jemuž jsem tu sloužila,
a půjdu v Tvou náruč, Kriste,
po níž vždy jsem toužila.

Obejmu tvé svaté tělo,
přitisknu v hruď svatý kříž,
a tak rázem z duše prchne,
všakých bolů krutá tíž.

Vím, že tvoje láska věčná.
příjme mne tu na milost,
a to bude pro mě štěstím,
více nechci, mám již dost!

A. 111. Kati/ďakovať..



' Srdce Páně věnovala
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Z Brna. Srdečné díky vzdávám _?
Panně Marii Svatohostynské za uzdra- !
veni dítka v krční nemoci.

By'valá čtenářka S. B. S. P.

Z farnosti Tršické. Plníin učiněny i
slib a vzdávám tisíceré díky božskému ?
Srdci Páně, Matičce Svatodubské, sva

"_;;tému Josefu, sv. Antonínu za vyslyšení
.prosby. J.

Od Olomouce. Jednání v jisté zále—
“ .žitosti se nedařilo, poněvadž tu bylo co

činiti s osobou bez citu a svědomí. I vzala ,
“(jsem útočiště k nejsv. Srdci Páně, sva- L

. už delší čas uplynul,

..uuu ===lll=== llllll
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Díkůvzdání božskému Srdci Páně.

II. III

tému Antonínu Pad. a slibila hojnou du
chovní pomoc duším v očistci, když v ur

' čiti'r den domluva příznivě skonči. Stalo
se úplně dle položené podmínky, a ježto

aniž by sejaké
porušení slova bylo stalo, považuji za
svou povinnost vyplniti i druhou část
slibu a ku povzbuzení mnohych veřejně
děkuji nejsv. Srdci Páně, sv. Ant. Pad.
a duším v očistci za tak patrné vyslyšení
mojí prosby. — Kéž důvěra v nejsvětější
Srdce Páně a svaté Jeho denně vzrůstá
v srdcích našich!

ČtenářkaS..B S. P.

.._——W———

Zpráva.
Čtouc krásnou promluvu, předne

senou při pobožnosti milostné novény :
(uveřejněnou v 1. čís. roč. 46.)a zároven ;
též povzbuzena vybídnutím ledakce oi
zasilání zp_,ráv umínila jsem si sděliti

čtenářum Školy B. S. P., že i v našem
kosteličku družinském na Zelené Hoře
vu Nepomuka konají se pobožnosti k úctě
Božského Srdce Páně. Pobožnosti tyto

_ zavedeny jsou ku přání jasné paní Ga
jbrielly princezny z Auersperku, horlivé

to ctitelky Bož. Srdce Páně, kteráž pro
kostel Zelenohorsky krásnou sochu Bož.

Každý první pátek v měsíci, o 4 h.
odpol. koná se sv požehnání slitaniemi
a písněmi k Srdci Páně nejsvětějšímu,

“k jehožto úctě koná se v témž chrámu
Páně pobožnost devítidenní a sice v mé
.síci červnu. '

Veškeré pobožnosti tyto vede vdp.
A. Petr, zámecký kaplan a ředitel Mar.

_ Družiny Zelenohorské, který při pobož
“ nosti devítidenní má každodenně krásnou

_ promluvu, v níž všemožně snaží se ve—
škerým posluchačům vštípiti do srdcí
jejich úctu a lásku k Srdci Páně nejsvě
tějšímu, poukazuje na veškeré ty útrapy
drahého Spasitele,jež započalysmrtelnou

úzkosti a krvavým potem na hoře Oli—
vetské & skončily ukrulnym ukřižovánim
na hoře Kalvarské.

Slovy úchvatnymi vyprávěno nám
o nesmírné lásce Božského Srdce Páně
k nám hříšníkům, které pro naše vykou
pení samo sebe zničilo a na památku
svého ukřižování dalo se dobrovolně při
poutati do Svatostánku, aby nás mohlo
tělem i krví svou siliti a občerstvovati.

Též poukázáno na hříchy, jimiž pře
svaté Srdce Páně nejvíce trpí a znovu
jest bodáno ostrými hroty koruny trnové,
jížto je přelaskavé to Srdce Páně objato.

Dojaty jsouce proníiuvami těmi, vy
konaly některé členky družiny »Novénu
devíti prvních pítků v měsícia: jedna
pak členka, jež v družině zastává úřad
»pokladnía, paní Umlaufová, pojala ú
mysl, d'áti družinu zapsati do bratrstva
Nejsv. S. P., což také ve skutek uvedla,
davši dne 26 dubna r. 1911 41 členek
druž. na své útraty zapsati do bratrstva
Nejsv. Srdce Pána Ježíše, a do apošto
látu modlitby, při kostele Nejsv. Srdce
Páně v klášteře Sester Nejsv. Svátosti
v Čes. Budějox'1cích, čímž družině velmi
radostné překvapení připravila.
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Srdečné »Zaplať Bůha volá jí dru
žina v odměnu, zvláště pak srdečné
»Zaplat Bůha šlechetné zakladatelce do
jemných pobožnosti těchto a vdp. ředi
teli družiny, kterýž všemožně snaží se,
úctu k Bož. S. P. jakož i'úctu k Marii ':
Panně povznésti na stupeň nejvyšší..

ulllili lllllll
Sjezd čtenářů Školy B. S. P.

v roce 1912. První souhlas se sjezdem
čtenářů Skoly B. S. P. dali četní čtená
řové z okolí Uherského Brodu a na
vrhuji měsíc červen. Nižepsaný žádái
ostatni milé čtenáře, aby své mínění
vyslovili. Bohumír Hendl, probošt na
Sv. Kopečku.

Skvělý dar. Vévoda z Norfolku,
daroval “anglickému katolickému škol
skému spolku pět milionů marek na
rozmnožení katolických škol.

Knězi zlatá medaile. Na podzim
spadl automobilový omnibus v Paříži do
řeky Seiny. Jel v něm též kněz Richard,
který zachránil sedm lidi od ut0pení.
Jeho příklad povzbudil jiné, že ze 26
bylo 16 osob zachráněno. Kněz tento
byl za svou statečnost vyznamenán zlatou
medaili.

Jsmekatolici ? Jak věru až příšerně
hrozné, zvíme-li jak ubohé vědomosti
mají mnozi tak zvaní »katolicia o naši
svaté víře. Tak, na příklad: přinesl jeden
moravský deník vánoční úvodník na
slova: »vstalt jest této chvíle náš Vy
kupitela. Onen pán vytf 15nikkterý psal
onen článek mysli tedý, že o »'Třocích
oslavujeme z mrtvých vstání Spasitelovo.

Kam vede nevěra? V Petrohradě
zemřely hladem tři mladé selky. Patřily
k sektě »Bičujicíche. Jejich náčelnice,
které říkají »svatá Darjax naporučila
jim, aby se 21 dní úplně postily. Po
blázněné ženy uposlechly a umřely
hladem.

Islam se šíří. Mohamedáni V Ka
sanu vydávají třicateryr D(viny, aby roz
šířili islam hlavně mezi koč'ujicími kmeny

i Kéž Srdce Páně nejsv. a Srdce Ma—
| rie Panny jsou jemu nejštědřejšími od
! platiteli!

O nejsladší Srdce Ježíšovo, dej at
milujeme Tebe vždy víc a více!

' O Srdce Panny Marie, budiž spásou
Í nám všem!

Kateřina Tůmová,
členka Mar. družiny Zelenohorské.

'Š|l|'|llf|
AAA
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tamnějšich krajin. Za loňský rok získali
prý 50 tisíc nových vyznavačův!

Jak ctí Amerika kardinála. Kardi
nál a arcibiskup v Baltimore Gibbons
slavil 50leté kněžské a 25leté kardinálské
jubileum. K oslavě sešlo se na 20.000
účastníků,. mezi nimi nynější president
Taft i dřívější Roosevelt Nechyběl nikdo,
kdo má jméno a postavení. Taft měl řeč,
v níž mezi jiným pravil: hlavni z před—
pisů cirkve katolické je úcta k ustano
vené vrchnosti a my jsme viděli kardi
nála Gibbonsa vždy na straně zákona a
pořádku. Podobné slavnosti nebylo dle
svědectví všech, doposud v Americe.

Kláštery v Rakousku. Dle nejno
vějších a úplně spolehlivých zpráv je
počátkem roku 1911 v celém Rakousku
10876 klášterniků, počítaje v to studu—
jící, i laiky bratry. Úplně přesně je 5511
kněží, 1443 kleriků, 635 noviců a 3251
laiků bratří. Kláštery tyto obstarávají
856 far a vydržuji a vedou 22 gymnasii.
Průměrně připadne v Rakousku na 2500
obyvatel jeden klášterník.

Zrušené kláštery na Moravě. Za
císaře Josefa II. bylo na Moravě zrušeno
42 klášterů.

Sebevražd přibývá. R. 1909 zemřelo
v Petrohradě sebevraždou 1519 mužů a
861 žen, r. 1910 mužů 2071 ažen 1125.

Katolický tisk. Piův spolek vytkl
si u nás za cl, co nejúčinněji podpo
rovati náš katolický tisk. Koncem roku
1910 měl 125.830 členů. V celém Ra
kousku je 90 katolických a 360 ne
přátelských, židovsko—liberálně-sociali
stických novin. Katolické listy mají
466.000 odběratelů,protikatolické
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, 1,810000. Katolické deníky mají den— lického tisku pouze 25 procent veškerého
* ního nákladu asi 250.000 výtisků proti- časopisectva a čtenářstva. Nezmění-li
' katolické pak přes milion. Tedy v naší se tento poměr, je porážka a zotročení

říši, kde žije přes 90 procent katolíků, katolíctva v budoucnosti jistou. Pracu
tvoří katolický tisk a čtenářstvo kato- jeme všichni o nápravu!

V V V V

Zachování víry v národě našem.
(Hlavní úmysl.)

, Pane, zachovej nás, hyneme! Jako zhoubná bouře valí se na nás holá nevěra
, se všech stran. Jako na moři vzteklé vlny bijí do skály, na ní vysoko vystřikuji
ff a odrážejí se zpět,s novým vztekem do ní bijí, tak i nepřátele Boží vztekem ve—
“ likým bijí do církve sv. &sami byvše odraženi opět a opět s novou vzteklostí bojují
_ proti Bohu a církvi Kristově. Kde jsou ty časy, kdy zavítali k nám sv. věrověstové
: naši Cyrill a Methoděj! Kde jsou ty blahé časy, kdy lid moravský více slyšel slovo
_ Boží a více obcoval službám Božím a svým krásným zpěvem Boha chválil a velebil!
" Přišly sice bouře veliké na milou naši vlast, ale zase pominuly a vyčístily pšenici

od koukole. Trpěla naše vlast mnoho válkami i bludaři, přehnala se bouře husitská
' přes národ náš, dosti zlého natropila, ale i ta přešla. Víra sv. vždy ještě trvala,
' lid se jí pevně držel, jí si vážil a též zachovával příkazy její. Ale v době nové

a nejnovější jest čím dál tím hůře. Lid náš falešnými vůdci sveden a různými
\ napsanými hesly oklamán a zaslepen odvrací se víc a více od zděděné víry otců

i od křesťanských mravů. Čeho si dříve na výsost vážil, tím nyní pohrdá, tomu
] se posmívá a upadá v čirou nevěru. Čím to? Začíná to již u dítek ve škole.
; Dítky nemajíce z domu dobrého základu přichází do školy bez vědomí o Bohu,
, zde málo slyší o Bohu kromě v několika hodinách náboženství. Mnohdy co katecheta
: postaví, pokrokovy učitel sboří a tím již základ víry a náboženství jest otřesen.
_ Nedávno mi řekl přítel: Mně již dítky ve škole nevěří, vůbec nic nevěří a podle
» toho jest jejich chování. Co z nich bude? Na školách středních jsou většinou

učitelé pokrokáři, totiž nevěrcí a ti vštěpují svým svěřencům svou nevěru ustavičně.
“ Co zmůže zde učitel nábožnství? A jestli si který studující zachoval trochu víry,
, ztratí jí na vysokých školách, kde učí sami nevěrci. Zlo nevěry šíří se dál a dále.
_Lid pak maje zlý příklad ze vzdělaných činí totéž, chce se jim vyrovnat v pokroku.
. Mimo to statečně pomáhají tomu zlu nevěrectví noviny, knihy a časopisy, které

zaplavují vše a v posměch uvádí církev i její učení 1kněžstvo, aby lid se odvrátil
a přidal se k táboru nepřátel. Čím lze tomu zabránit? Čím máme chránit víru

- svou, by zachována. byla v národu našem? Co činil Pán Ježíš, aby zachoval svých
* několik věrných učedníků? Modlil se za ně k Otci svému nebeskému, aby žádného

z nich neztratil. Co činili sv. apoštolé s těmi, kteří byli nově na víru obrácení?
Navštěvovali je, psali jim listy, napomínali je, aby nezapomněli učen-íjejich, by
se nedali bludy svésti, ale aby pevně stáli ve víře a v učení Ježíše Krista. Podobně
čiňmei my. Především se modleme a pr'osme oto, aby víra sv.“námse
zachovala, v srdcích našich pevně zakotvila a v celém národě znovu rozkvétla,

_ aby opět o nás platilo, že národ náš je zbožný. Modleme se za dědictví sv. otcův
našich, by nám přes všechny bouře „zachováno zůstalo; prosme, by sv. apoštolé
naši neopouštělí pole svého, by setba jejich zrála ve plod věčný.

Druhý prostředek jest živé slovo, hlásání slova Božího, poučování lidu
našeho, aby poznal pravé své přátele, aby rozeznal pravdu ode lži, aby nedal se
balamutit rozličnými křiklouny a falešnými svůdci. Poučujme ve chrámu Páně, na
schůzích a při každé příležitosti. Velmi zdárně působí v tomto směru lidové missie,

_,které ponejvíce Apoštolát sv. Cyrilla a Mcthoda pořádáa podporujea tím
koná veliký úkol, rozšíření a upevnění sv. víry v lidu našem. Že se nepřátelé

\ missií bojí, poznat z toho, že na ně nadávají. Z té příčiny zasluhuje Apoštolát
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sv. Cyrilla a Methoda všestrannou podporu, aby konati mohl svůj vznešený úkol
netoliko ve vlasti naší, ale i u jiných slovanských kmenů.

Proti špatnému tisku, který hanobí tak sv. víru, s ní i'ctnost, musíme zase
postavit dobrý katolický tisk, katolické noviny jako jsou 11Čechů, Našinec,
Hlas, Den, Budoucnost, Náš Věk, Moravská Orlice a jiné krajinské katolické listy
i musíme je podporovat, odebírat, předplácet, číst a dáti jiným čísti a to právě
tam, kde se zahnízdily pokrokářské, socialistické a jiné toho druhu noviny. Proti
špatným knihám postavit dobré knihy z Dědictví našich & od našich katolických
spisovatelů, musíme zakládat lidové knihovny a lidem půjčívat knihy. Budou-li
míti lidé knihu dobrou, nebudou se shánět po špatné! I v_tomto ohledu koná
veliké dílo spolek Piův, spolek sv Bonifáce, časopis »Sv. Vojtěcha, jenž poučuje
čtenáře své a odmítá narážky nepřátel ostře a rozhodně. Velice rozšířen je katol.
časopis »Kříža a »Maria<<a jistě již mnoho dobrého vykonaly na své pouti po
„drahé naší vlasti. '

Toť nejhlavnější prostředky k zachování a upevnění sv. víry v národě našem.
“Slovo Boží, mocné jako meč na obě strany ostrý, lidové missie a poučování lidu
na schůzích. Dobrý katolický tisk musíme podporovat a šířit. Pravil jistý učenec
nám dobře známý: Kdybyste všecky modlitby poříkali a všecko svěcenou vodu
vykropili, nezachráníte víry, leč šířením a podporováním dobrého katol. tisku,
'novin, časopisů a knih. My však chceme přece i modlitby,.se uchopit, abychom
si vyprosili sami milost pevné a živé vírya též síly a odhodlanosti ku hájení víry
a obětavosti pro víru, nejdražší a nejvzácnější to dědictví sv. apoštolů našich
Cyrilla a Methoda. '

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 Sva. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
zachování víry v národě našem 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 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. Y. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

ss se
Heslo apoštolské: Podporovati Apoštolát sv. Cyrilla & Methoda.

žá &%
Úmysl v květnu: Námořníci.

Tiskem : nákladembenediktinské knihtiokárny v Brně.
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ŠKOLE
BOŽSKÉHO SRDCE FÁNÉ
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Chiaň nás, Matko nejmilejší, _na. obtížné pouti zdejší,

Vychán počátkem každého měsíce.
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veď nás v ony věčné kraje, kde
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' KVĚTEN 1912. '
__D _ _

Tvá věčná
láska pluje. — Maria, oroduj za nás!MNV\_/\_/\_/\-/\A/\.WA,/\ A„&

/_\

U Matky Boží.
Před Tebou tu Matko klečím,
slyš mé bolné vzdychání,
usuš slzy mojim očím,
slyš, jak hlas můj vroucně zní!

Vím, že kdo Tvou pomoc žádal,
že vždy býval vyslyšen,
& kdo prosby k Tobě vkládal
nebyl nikdy oslyšen.

Nezamitej mne od sebe,
když se k Tobě utíkám,
dej milost najít u Tebe,
když před Tebou tady lkám.

Milosrdným okem svojím
na své dítko Matko hleď,
ulev v srdci bolům mojim,
cestou pravou vždy mne veď
A až budu umírati
Matko svatá při mně stůj,
dej se ke mně také znáti,
v nebi za mě oroduj!

WWW
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Květy lásky.
Viji květy, lásky květy,
Tobě, Máti má,
duše má nad všecky světy
Tebe objímá..

Krutá zima vůkol dýchá,
zvadly lilie,
ale Tobě srdce spíchá,
věnec uviie.

Před Tebou se v prachu sk lání
hlava znavená,
věncem lásky Tobě, pani,
krášlí ramena

U Tvých nohou tam je sladko,
v duši vládne mír,
jak by z úst Tvých, Božská Matko,
zvučelo sta lyr.

Viji k'fěty, lásky květy,
v zbožný růženec,
veď mne v ony rajské světy,
Mátl, na konec!

v
Maria, vždy při nás stůj!

Matko Boží, Matko naše,
věrně při nás stůj,
v žití bouřném tam_
za nás oroduj!

K Tobě, Máti, modlíme se
plni důvěry,
bys nás vezdy uchránila
bludů, nevěry!

u Boha

Škola B. s. P. 1912.

Zůstaň s námi, Máti milá,
hvězdo nebeská,
Tvoje láska ustavičně.
v duši probleská.

Ty nám skýtáš sladké těchy
v slzném údolí,
proto Tobě čest a sláva
světem hlaholi!

A. M. Kadlc'dkovd.

9
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K oltáři Páně plni touhy spějme!
K XXIII. eucharistickému světovému kongresu podává Fr. Janovský.

Podivuhodnou úctu osvědčoval sv. ?
Tomáš velebné Svátosti. Před svato
stánkem meškal celé hodiny ve dne i
v noci. obzvláště když potřeboval osvícení
ve studiu, při svých pracích spisovatel
ských. Spisy svoje kladl před oltář,
vyžaduje pro ně potvrzení od samého
Spasitele. Žádný bohoslovec neuměl tak
krásně & vzletně, tak jasně & jadrnč
psáti, mluviti &kázati o vélebné Svátosti,
— jako sv. Tomáš. Na rozkaz papeže
Urbana IV. sepsal církevní hodinky pro
tehdy zavedenou slavnost Božího Těla,
kdež svůj zbožný cit vdechl zvláště do
hymnův o nejsvětější svátosti oltářní:

„Pange lingua gloriosi . ..
Chvalte, ústa, předůstojnou
svátost těla v závodu,
chvalte krev, již láskou hojnou
pro člověka svobodu
ráčil v oběť bohabojnou
vylif. Král všech národů.

_ Nám dán v podíl.
nám se zrodil
z Panny vadou najaté,
jako poutník světem chodil,
seje símě přesvaté,
a svůj život doprovodil
divem lásky bohaté.

U svatého s bratry stolu
posléze když stoloval,
po starém když s nimi spolu
po řádu byl hodoval,
dvanácteru apoštolů
v pokrm sám se věnoval.

( Pokrač.)

Slovo — Tělo mění slovem
chléb tu v těla jestotu,
a v krev víno v divu novém;
ač duch má. tu mrákotu,
o tom skutku opravdovém
víra dává jestotu.
Svátosti té neskonalé
čiňme vroucně poklonu,
ustup řádstvo zastaralé
novému teď zákonu.
síle smyslů nedozralé
sejmi víra záclonu.

Otce, Syna po. oboru
ctěme vroucí útrobo'u.
rozléhej se k nebes dvoru
chvála slavnou způsobou;
buď "i Duch ctěn od svých tvorů,
jenž pochází od obou!“

* *
*

„Lauda Sion Salvatorem . ..
Chval, Sione, Spasitele,
chval pastýře, vůdce vřele,
prozpěvuj mu v písních čest.
Rozezvuč se k chválám Krále,
nemůž) zpěv říc' dokonale,
jak on velký, dobrý jest.
Příčina se důležitá
k pochvale ti-dnes naskytá:
chléb věčného života,
jejžto při posledním stolu
dvanáctém apoštolů
dala věčná dobrota.

Pějme chválu Iibohlasnou,
a tu naši radost-jasnou



ruslyš hvězdná výšina.
Neboť se dnes ten den slaví,
kdežto nejprv k duší zdraví
dána tato hostina.

U posvátné té večeře
Beránkem tím novým b_éře
starý zákon již svůj cíl.
Nová doba nastupuje
a stín pravdě ustupuje,
světlo dáno za podíl.

Co tam Kristus nám daroval,
to vždy "činit přikazoval
ku své věčné paměti.
Proto, jak jí poručeno,
naše církev chléb a víno '
posvěcuje k oběti.

Dává se nám naučení,
že se chléb zde v tělo mění,
víno u krev přechází!

Čeho mysl nepojímá,
aj, to právě víra přímá.
mimořádně nachází.

U rozdílné té způsobě,
ne u věcech jen v podobě,
důstojná věc bytuje.
Od krmě se nápoj dělí,
pod způsobou každou celý
Kristus Pán však obCuje.

Od beroucích nerozdyojen,
nerozlámán nerozpojen,
-v celosti se požívá. _
Na tisíce jich ho berou,
;ale všichni stejnou měrou,
aniž celku ubývá.

Zlí a dobří k stolu chodí,
nes'tejný však osud plodí

života neb žáhynu.
Dobrým k žití, zlým je k moru ,
aj, jak následek je v sporu
podobného u činu!
Ni to změnu nepůsobí,
pakli se ta svátost drobí,
část má celek přesvatý.
Způsoba se jenom láme,
svátost ale celou máme
-v úplnosti podstaty.
Aj, chléb svatých nebešťanů
stal se stravou pozemšťanů,
synům v pravý podíl dán.
Prorokován v Izákoví,
,pi'edzvěstován v beránkovi,

mv manně svaté předvídán:
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Pastýři, ty pravý chlebe,
chraň nás & nasycuj s nebe
v tomto časném údolí.
Nechť lid, jenž jest z Tvého stáda,
hodů Tvojich nepostrádá.,
na nebeském zástolíl“

*

„Adoro Te devote...
Klaním se Ti zbožně celou útrobou,
jenž své božství tajíž pod tou způsobou.
Tobě se má duše zcela podkládá,
neboť zpytujíc Tě, zcela uchřádá.

Zrakem, hmatem, chutí se tu klame duch,
jediný jen učí pravdě čiré sluch..
Věřím tomu pevně, co Syn Boží dí,
z jeho božských úst jen věčná pravda zní.

Na kříži se jenom božství tajilo,
tu i člověčenství Tvé se ukrylo;
věříc přítomna Tě býti s oběma,
stejnou s-lotreml) žádost chová duše má.

V bok Tvůj jako Tomáš rukou nedávám,
přece Boha svého Tebe vyznávám.
Nechť má víra v Tebe vždy _víc prospívá,
naděje a láska vždy víc ožívá.

ó památko smrti Páně pověká,
chleb živý, žitím daře člověka,
mysli mojí, Pane, životem vždy bud',
ať všech slastí v Tobě nachází vždy chuť..

Dobrý pelikáne, lásku svou mi zjevž),
od nečistot duše obmyj mne Tvá krev;
jediná ta krůpěj, Kriste. nejsladší,
všecky světa hříchy smýti postačí.

Kriste, jehož vidím pod tou záclonou3),
rač mně dáti, oč Tě prosím s poklonou:
nechat, uzře Tebe s tváří odkrytou,
blažen- jsem, Tvou slávu patře věčitoul“

Složil sv. Tomáš ještě i jiné hymny
eucharistická, o Božím Těle zpívané
(»Sacrís solemniis — Buď k té
ku slavnosti rozkož připojena . . . a
»Verbum supernum prodiens —
Aj, Slovo s hůry vyjdoucí...). Když

mu jednou pravil Pán Ježiš: »Dobřejsi
o mně psal, Tomáši; jaké si přeješ
odměny?< — odpověděl: »Žádne' jiné
kromě Tebe !c Odmítal ustavičně hodnosti

1) S lotrem kajícím na kříži.
a) Pták pelikán sytí piý v čas hladu mláďata

svá svou krvi a proto užívá se slovce toho 1 o Kristu
Pánu, jenž nás ve velebné svátosti sytí tělem
svým i krví.

5) Pod způsobami chleba a vína.
9*
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duchovní, stolce biskupské, jež mu na
bízeny. Ubíraje se na Il. sněm lyonský,
umřel ve Fossanově (v Neapolsku) v
cisterciáckém klášteře 7. března 124-7
v 49 roce věku svého . . . '

Jakou láskou k velebné Svátosti
vynikalsv. František Borgiáš,
bývalý vévoda a místokrál španělský,
potom generál řádu jesuitského (j- 1572)!
Sedmkrát denně brával se do kostela
před svatostánek. Kamkoliv na svých
cestách zavítal, volil si příbytek, jenž byl
obrácen ke kostelu; při všech svých
přečetných modlitbách obracel se tváří
ke kostelu, k hlavnímu oltáři, k sva—
tostánku .

Jakou láskou k velebné Svátosti
vynikalaslavná Slavatovna, hra—
běnka Františka, choťpanaJáchyma
Oldřicha hraběte Slavaty, vychovatelka
arciknížete Leopolda, nejvyšší hofmistrová
u dvora císaře Leopolda I. a paní na Telči,
Jindřichově Hradci atd. (1610—1676)!
Kráčela věrně. ve šlépějích božského
Spasitele, kudy chodila, dobře činila;
hlásají to podnes na př. krásné chrámy
od ní zbudované v Telči, ústavy. a na"
dace a jiné skutky lásky. Tato přeštědrá
láska k lidstvu byla ovocem její pře
něžné lásky k Bohu, přeněžné lásky ke
Kristu Pánu a velebné Svátosti přítom
nému. Učinila i nadaci na slavné dopro
vázení kněze nesoucího velebnou Svátost
k nemocnému, jakoži sama průvodů
takových se účastnila ve'Vidni, v Hradci,
v Telči i jinde, a to v dešti & zimě;
také druhé lidi k tomu nabádala a často
i hojnou almužnou odměňovala. Do
kostela Jména Pána Ježíše, jejž v Telči
sama zbudovala, při něm ikollej jesuit
skou, gymnasium a studentský seminář
založila — do kostela toho měla svůj
zvláštní přistup, aby se tam co nejčastěji
mohla klanětí božskému Spasiteli. Zvláště
horliva byla v té příčině v dnech maso- '
pustních, kdy Bůh bývá tak velice urážen
nemírnými, rozpustilými zábavami. Ol—
táře, na kterých se měla vystaviti ve
lebná Svátost. sama zdobila, přečetny'mi
svícemi opatřovala a velice se téšívala,
jestliže přišli na pobožnost nejen mě
šťané, nýbrž i venkované ze sousedních
osad. Dle tehdejšího způsobu dávána
mnohdy při průvodu Božího Těla ipři
měřená divadelní představení. Dále se

to i v Telči, kdež zbožná, Slavatovna:
byla nejštědřejší podporovatelkou tako—
výchto posvátných her; vydala na ně
na př. jednou 300 zl. což na tehdejší
dobu znamenitý byl obnos. Krásným
dokladem její úcty k velebné Svátosti
jest i od ní darovaná veleskvostná mon—
strance, kterouž podnes honosi se krásný
kostel Jméno Pána Ježíše v Telčil). —

Jak něžně se chovat k velebné Svá
tosti veliký světec, zakladatel kongregace
nejsvětějšího Vykupitele, učitel církevní,
sv. Alfons Liguori (1696—1787)!
Narodil se v Neapoli z rodiny šlechtické.
Byl advokátem, ale zřeknuv se toho,
přijal svěčení, založil zmíněnou kon
gregaci, a ač se zdráhal, stal se biskupem '

ive Sv. Agathě (v Neapolsku). Veliká
byla jeho trpělivost a učenost, uložená
v přečetných, zvláště mravoučných, ale
zvláště povždy zářil přeněžnou úctou a
láskou k velebné Svátosti a Rodičce Boží.
Již jako mladý právník nikdy a nikde
nescházel při čtyřicetidenní pobožnosti
eucharistické.

Jako knězi a biskupovi dopřána
zvláštní milost, že mohl až do 88. roku
věku svého sloužiti předrahou obět mše
svaté. Když pak za posledních tří let
nemohl pro churavost .s lůžka, přijímal
každodenně božského Spasitele a dával
se i na lůžku do kostela přinášeti a pro—
dléval tam těchto několik hodin-, vroucně
se modle a keře. Že toužil aby i druzí
lidé podobnou láskou k velebné Svátosti
pláli, sepsal krásnou knihu »Návštévy
nejsvětější Svátostie, která téměř do všech
čelnějších jazyků národů křesťanských
jižjest přeložena a v přečetných vydáních
po světě rozšířena. Napsal též spis »O
častém svatém přijímání“ a způsobil
jím u mnohých velikou horlivost. Rodičce
Boží věnoval své. krásne dílo »Chvály
Marianské.a Skonal svatě v 91. roce
věku svého-. .. '

Jakou láskou k velebné Svátosti vy
nikal'francouzský kněz Petr Julian
Eymard, jenž se svolením svatého Otce
slavné paměti Pia IX. roku 1856 založil
v Paříži kongregaci kněží nejsvětější Svá
tosti oltářní, nyní již tak rozšířené! Roku
1862 založil též kongregaci »Služebnic
velebné Svátostia; horlil o zvýšení ucti

Alois Hrudiěka, Františka Slavatová &
: její doba. Str. .316.



vosti k velebné Svátosti i mezi světským
kněžstvem a mezi laiky, příčiňoval se
o slavnostní první sv. přijímání hodných
dítek. Pln zásluh skonal dne 1. srpna
1868 . . .

Kéž se podobáme uvedeným těmto
vzorům, kéž s podobnými city spějeme
k oltáři Páně! Kéž horlivě přicházejí
lidé zámožní, bohatí, vznešení a učí se
zde blahovolné lásce k blížnímu a do
brotivosti i dobročinnosti od přítomného
Syna Božího, jenž kudy chodil, dobře
činil, jenž udílel nejen co měl skrze
svou všemohoucnost, nýbrž udělil a udílí
nám, co sám jest, udílí sebe sama!
Kéž horlivě přicházejí lidé chudí a opuštění
a učí se trpělivosti a sebezapření od
Toho, jenž chudým se stal, ač jest nej
bohatším, ač jest všemohoucím Stvoři—
telem nebe i země! Kéž horlivě přichá
zejí otcové i matky, učitelé a vychovatelé
a učí se, jakou cenu mají duše svěřených
jim dítek, učí se od Toho, jenž svou
přebolestnou smrti je vykoupil a nyní
svým nejsvětějším tělem i nejsvětější krví
je živí! Kéž horlivě přicházejí milé dílky
a' učí se _uctě, poslušnosti, lásce k ro
dičům od Toho, jenž poslušen byl Otce
nebeského až k smrti, jenž poslouchal
své nejsvětější Matky i přesvatého pě
stouna! Kéž přijde kde kdo a bude
občerstven, bude potěšen, bude posilnění

II.
»Ejhle, oltář Hospodinův září,
přesvatá nám obět nastává,
kterou po tisíc let s jasnou tváří
Morava vždy denně konávál
Za příkladem dávným se to děje
svatých Cyrilla & Metoděje,
jenžto rozkaz Kristův plnili,
pamět smrti jeho slavili.:

Zvláštní zalíbení měl náš nejlaska
vější'Spasitel v horách &výšinách. Betlem,
v němž se narodil, leží na výšině; Na
zaret, kde nejdelší část svého života
prožil, rozprostírá se na náhorní rovině,
obklopené půvabnými pahorky,; nejkrás
nější 'a nejdelší kázání měl na hoře blaho
slavenství; modlit se chodíval na hory;
zázračné proměněni událo se na hoře
Táboře; utrpení jeho počalo na hoře
Olivetské a dokonáno na hoře Kalvarii.
Touto přepamátnou obětí povznesena jak
Kalvaría nade všecky hory světa a za—
sloužila si zajisté čestného názvu »hora
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láskya, jako hora kázáním Páně prosla—
vená nazvána »horou blahoslavenstvía.

Ukázala se zajisté na hoře Kalvaríi
láska Syna Božího k Otci nebeskému a
k nám ubohým hříšníkům ve světle nej

-jasnějším. Podstoupil nejohavnější, nej—
boleštnější smrt, aby svrchované zadost
učinil námi uraženě velebnosti Otce nebe
ského, aby s nás sňal kletbu zlořecen
ství, jež od viny Adamovy na nás spo
čívala, aby nás znova přioděl rouchem
nevinnosti, rouchem milosti Boží, aby
nám otevřel brány nebeské.

„Tehdy, první to Veliký pátek, se
splnilo co před 750 lety byl prorokoval
—- Duchem sv. osvícený svatý prorok
Is'aíáš: »V pravdě neduhy naše on nesl;
bolesti naše on snášel, a my počtli jsme
ho jako malomocného a jako ubitého od
Boha a sníženého. On pak raněn jest
pro nepravosti naše, potřen jest pro
hříchy naše, kázeň pokoje našeho leží
na něm a zsínalostí jeho uzdravení jsme.
Všichni my jako ovce zbloudili jsme,

.jedenkaždý na cestu svou uchýlil se &
Hospodin složil na něj nepravost všech
nás. Obětován jest, protože sám chtěl, a
neotevřel úst svých; jako ovce k zabití
veden bude a jako beránek před tím,
který ho střiže, oněmi a neotevře úst
svých.“ (Is. 53, 4.—7.)

Tehdy se splnilo. co svatý Jan
Křtitel ohlašoval o božském Spasiteli,
spatřiv jej na břehu jordánském: »Ejhle,
Beránek Boží, který snímá hříchy světa ,!“

' Tehdy se splnilo, co “byl sám Kristus
Pán předpovídal svým milým učedníkům:
»Aj, vstupujeme do JerUSalema, a do
konají se všecky věci, které jsou psány
skrze proroky () Synu člověka. Nebo
vydán bude pohanům a bude posmíván
a bičován i upliván; a když jej ubičují,
zabijí jej.c (Luk. 18, 31.—33.)

A ejhle, tato křížová oběť Páně
stále. se-obnovuje na naších svatých ol
tářích při mši svaté! Každý náš oltář
jest horou Kalvarií.

*

K oběti patří kněz. který obětuje.
dar, který se obětuje, Bůh, kterému se
obětuje. Knězem na kříži byl Pán Ježíš,
knězem na oltáři jest rovněž Pán Ježíš,
viditelně ovšem sluha Páně, zástupce
Kristův. Darem obětním na kříži byl
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Pán Ježíš, darem na oltáři jest rovněž
Pán Ježíš. Na kříži se obětoval božský
Spasitel Otci nebeskému, na oltáři se
obětuje taktéž Otci nebeskému. Jest tedy
mše svatá podstatně táž obět jako obět
křížová; my říkáme slovy katechismu:
»Mšesvatájest ustavičná obět

'Nového zákona, ve které se Ježíš Kristus
pod způsobami chleba a vína Otci svému
nebeskému nekrvavým způsobem obětuje.
Mezi oběti mše svaté a obětí na kříži
není podstatného rozdílu, protože
jest v obojí týž obětující kněz a týž obětní
dar, totiž Ježíš Kristus sám. Jenom co
do způsobu obětování jest rozdil, a to,
že se Ježíš Kristus na kříži obětoval
způsobem krvavým, ve mši svaté však
se obětuje způsobem nekrvavým, totiž
tak, že znovalnetrpí &' neumírá, nýbrž
smrt ta jenom se představuje oddělenými
způsobami chleba a vína. Pán Ježíš usta
novil obět mše svaté, aby nám svou
krvavou obět na kříži ustavičně při
p omín al, aby nám ovoce křížové
přivlastňoval. Ovoceto čili užitky
mše svatéjsou dvojí: obecnéa zvláštní.
Obecných užitků mše svaté dostává
se veškerému lidstvu vůbec, zvláště však
církvibojujícía trpící. Zvláštních
užitků dostává se knězi: ]. který ji obě
tuje, 2. těm, za. které ji kněz zvláště
obětuje, těm, kdo jsou jí nábožně pří
tomni. A slouží se mše svatá na tento
úmysl: 1. bychom Boha náležitě ctili
& chválili (obět chvály); 2. bychom Bohu
'zavšecka dobrodiní děkovali; 3. bychom
spravedlivost Boží usmířili &milosti pravé
lítosti a kajicnosti, jakož i odpuštění
trestů za hříchy dosáhli (obět smíření);
4. bychom všecko dobré pro tělo ipro
duši i sobě i jiným vyprosili (obět pro
sebná) a *

Svatí Otcové se nemohou nadiviti
lásce Pána Ježíše ve mši svaté, nemohou
se vynachváliti výbornosti této předrahé
obětí novozákonní.

Pro mši svatoutrpěli první kře
sťané od zarputilých Židů & krutých po
hanů nejhorší pomluvy a pronásledování;
pro mši svatou musili se skrývati ve
slujích, v jeskyních.- v katakombách; pro
mši“ svatou kladli veleochotně životy své
za obět; pro mši svatou chápali se slavní
apologetové čili obhájcové pera a psali

nadšené obhajoby, podávali je i císařům
římským, aby dokázali nevinnost a zá
sluhy svých křesťanských spolubratři.

Takovýmto slavným apologetou byl
sv.Justin mučedník (%167),rodilý
z města Flavia Neapolis (bývalý Sichem
v Samaří). Oddav se filosofii poznal učení
pohanských stoiků. peripatetiků, pytha
gorovců i platoniků; avšak upokojení
došel teprve, když upozorněn ctihodným.
starcem na břehu mořském, počal čísti
Písmo svaté & stal se křesťanem v 30.
roce věku svého. Všecka další snaha
jeho směřovala k tomu, aby zvláště učené
pohany získal Kristu; proto konal mnoho
cest přioděn pláštěm filosofů. Stanul
v Římě, kdež za císaře Marka Aurelia
přičiněním kynika Krescence sťat. Nej
znamenitější spisy jeho jsou dvě apolo
gie křesťanství,lprvni podal císaři An-'
toniu Piovi, druhou Marku Aureliovi;
odevzdáváje tuto pravil: »Dobře před—
vídám, že tento spis mne bude státi
život. a A věru že stál. Proč? Píše v apov
logií té velekrásně o mši svaté, líčí způsob
jak se nejdražší ta obět koná, jak hor
livě křesťané na mši svatou chodí, jaký
užitek z ní všemu lidstvu plyne. Byl
potom vyzván, aby pověděl, kde se kře
stané shromažďují ke mši svaté. Kdyby
to byl prOzradil, byl by všecky vydal
ve smrt; byliť by všichni od pohanů
přepadeni a' usmrceni. Nezradil bratří,
ale tím sobě smrt přivodil; bylť místo
nich sťat. Rád podal tuto obět Pánu
Bohu; dokázal tím, že nadarmo neob
covával nejdražší oběti Kristově, splatit
lásku láskou. — ———

SvatýBonaventura (j'127/i)
volá: »Kolik kapek v moři, kolik paprsků
ve slunci, kolik hvězd na nebi, kolik
kvítek na zemi, tolik tajemství ve mši
svatém

Sv,FrantišekSaleský(ý1622)
dí: »Mše svatá jest sluncem všech du
chovních výkonů, bezedná studnice Bo
žího smilování, pramen božské lásky,
'srdce pobožnosti, duše nábožnost, nej
vzácnější prostředek milosti.a _- _

CtihodnýTomáš Kempenský
(T 1471) takto vyjadřuje svoje city:

1. »Kdybys byl jak anděl čistým
& měl svatost Křestitele,1)
1) Sv. Jana Křtitele.



nejsi hoden mši sloužiti,
ani přijat Spasitele.

Není zásluhou to lidí,
'že smí člověk proměňovat
v tělo chléb, & svátost Páně
přijímat & udělovat.

Ú, jak velká, přetajemná
hodnost kněží, kterým dáno
konati, co ani světlým
andělům jest nedopřáno!

Ale kněz jen služebníkem
Páně jest, jenž Boží slóva
pronáší, jak stanovila
svatá vůle Ježíšova.

Bůh pak sám je působitel
nezřitelný, všemohoucí,
jehož v le po všem světě
poslušno jest všechno jsoucí.

*

. Okrášlen všech ctností zdobou
kněz ať jasným světlem svítí,
aby jiní jeho vzorem
učili se ctnostně žíti.

Všední cestou světských lidí
nejde jeho putování,
s nebes anděly a s lidmi
ctnostnými měj obcování.
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Oděn svatým roiuchem mešním
na Kristově místě stojí,
aby za se, za lid všecek

“konal vroucí prosbu svoji.

Vpředu, vzadu obraz kříže
zdobí roucho — na znamení,
aby stále pamětliv byl
Krista Pána umučení.

Přední kříž, by stopy Páně
_dbal a následovat hleděl,

zadní kříž — by příkoří vše
z lásky k němu snášet věděl.

Před sebou má kříž, by hříchy
vlastní stále oplakával,
za sebou, by vinu cizí
usmiřovat neustával.

By, jsa Božím služebníkem,
modlil se & obětoval,
až by milost slitování
vyprositi zasluhoval.

Kdykoli kněz obět koná,
Bohu čest a chválu množí,
andělů sbor potěšujc,
vzdělávaje církev Boží! '

Živým pomoc poskytuje,
pokoj těm, kdož dlí už v hrobě,
a sám ve všelikém dobru—

zjednává též účast sobě.<<
(Kempemky' — Šťastný).

Prosba k Bohu.
() shlédni, Bože, Otče věčný.
k svým hříšným dětem laskavě,
a přijmi' jejich žalné zpěvy,
jež zní tu !( Tvojí oslavě.

ó vyslyš, Bože, písně jejich,
jež zpívají Ti v pokoře,
a dej, ať zaletí až k trůnu,
tam k nebes jasné prostoře.

Rač, dobrý Bože, vyslyšeti
ten zpěv, jejž Tvůj Ti pěje lid,
dej v žití jejich pokoj stálý
& v srdce—vlej jim pravý klid.

Rač obdařit je milostí svou,
& nedej nikdy"klesnout nám,
buď pomocníkem Vždy jim v kříži,
buď vždycky s nimi Bože sám!

Anna Maříe Kudláčková.

——o=o=o—————
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Jeskyně sv. Michaela na hoře Gargano.
“ (K 8. květnu.)

Hluboko do moře Adriatickeho na
jižní jeho části zabíhá mohutné pohoří
1000 metrů vysoké a zvané »Monte
GarganOa. Holé tyto skály, přerývané
propastmi a údolími, táhnou se daleko
do země jako liduprázdná poušť. Avšak
rok co rok, a to již po mnoho století,
oživuje se tento skalnatý kraj, jakoby
oživly kosti oněch, kteří na veliké této
stepi za ta dlouhá sta—ba tisíciletí život
svůj dokonali. Je to den 8. května, kdy
se zdá, jakoby polovina obyvatelstva
jižní Italie putovala sem, tak jsou všecky
cesty a příchody k hoře Gargano vedoucí
chodci &povozy přeplněný. Co však vede
ty nesčíslné chodce k vysočině, vyprahlé
a vypálenévedrem, proč zde stoupají do
takové výše, až se z nich pot leje? Cílem
jejich jest veliká jeskyně asi 800 metrů
vysoko v hoře Gargano položená, kde
se r. 491 po Kr. sv; archanděl Michael
zjevil biskupovi Vavřinci Lipontskému &
která od té doby se stala slavným místem
poutním. Sláva místa tohoto byla záhy
po celé Evropě rozšířena. Jistý spisovatel
ze 13. století počítá svatomichelskou
jeskyni na hoře Gargano mezi čtyřmi nej
slavnějšími místy poutními v celé Evropě;
totiž mimo ní ještě Řím, svatý Jakub
v Kompostelly ve Spanélsku a Benátky
s hrobem sv. evangelisty Marka. Bývalo
zvykem, že kdo putoval key hrobům sv.
apoštolů Petra a Pavla v Rímě, neopo
menul také navštiviti slavnou jeskyni
sv. Michaela na hoře Gargano.

Netoliko lid, nýbrž i vysocí hodno
stáři, ba i znamenití panovníci přicházeli
na svých cestách k posvátnému tomuto
místu. Tak vypravuje lidová pověst, že
již císař Karel Veliký tam byl. Jisto však
jest, že císař Jindřich I. Ptáčník dal na
říšskou korouhev obraz sv. Michaela arch
anděla, že byl tedy jeho ctitelem &snad
také svatyni jeho navštívil. Osobně sem
přišel uctít sv. archanděla císař Otto III.
a to z uloženého mu pokání, jelikož po
tvrdil nespravedlivý rozsudek smrti ne—

'vinně odsouzeného _Bosky konal císař
ten pout tuto kající z Ríma přes Benevent
na horu Gargano.

Jindřich II. svatý zajisté také za
dlouhého pobytu svého v Itálii navštívil
známou tuto svatyni horskou, neboť byl
velikým ctitelem sv. Michaela, na jehož
počest pojmenoval klášter na hoře u
města Bamberku založený »horou svatého
Michaelac (Michaelsberg).

V taženích křižáckých byla »hora
Garganm zastávkou křižáckého vojska
na cestě do Palestýny. Dějiny svatého
tohoto místa jmenují i dva papeže, kteří
sem putovali. Za dob našich ovšem poutní
toto místo není všude tak známé, jak
bývalo ve stoletích minulých, nic však
méně u obyvatelstva jižní Italie neztratílo
na úctě a lásce ničeho. Osměho května,
kdy církev slaví památku »zjevení se
sv. archanděla Michaela na hoře Gargano“
a 29. září, kdy slaví se svátek téhož
archanděla, hemží se až posud sv. hora
Gargano nesčetnými poutníky ze střední
a jižní Italie, kteří sem putují, aby moc
ného tohoto knížete nebeského uctili a
jeho pomocí a ochrany si vyprosili. Při
družme se v duchu k poutníkům těmto,
abychom poznali, kterak poutní toto
místo za dob našich vypadá. Kráčíme
po neschůdné, příkré a kamenité cestě
vzhůru; čím výše přicházíme, tím velko
lepější panorama otvírá se nám; z jedné
strany na modrou Adrii, z druhé na
dalekosáhlou kamenitou step. Však již
potkáváme poutníky vracející se po vy“
konané pobožnosti. Nesou bílé hole pout
nické, nahoře ozdobené větvičkou pinie,
které sobě na památku pouti své domů
berou. Zhusta spatřujeme mezi modlícím
se a zpívajícím zástupem vážné postavy,
které si chůzi tuto samo sebou obtížnou,
ještě rozličnými kajícími skutky ztěžují.
Po několikahodinném, obtížném vzestupu
konečně celí zpocení uvidíme malé mě
stečko Sant Angelo (Svatý Anděl) zvané,
které leží skoro u samého srázu do hlu
boké propasti. Tam si trochu ve vzduchu
horském oddychneme, ale neodpočíváme,
nebot cíl pouti' naší není ještě dosažen.
Ještě to trvá hezkou dobu, nežli přejdeme
všecky překážky a_docházíme k prvním
dómkům městečka.Rozumí se samo sebou
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že první naše kroky namířeny jsou kn
svatyni Svatomichelskě. jeskyni to, která Í
asi uprostřed městečka na úpatí srázného ?
vrchu leží. Jaké překvapení čeká na nás!
Vcházíme v krásný'chrám prostřední
velikosti. Z předsíně chrámové vede 86
schodů dolů do jeskyně samé dvacet
metrů pod chrámem ležící. Po obou
stranách chodby vidíme památky na pout
níky zdejší, vyryté totiž ruce s roztaže
nými prsty. Položí totiž poutník jednu
ruku s roztaženými prsty na kamenou
zeď a druhou rukou ostrým nožem ob
rýsuje ruku i prsty a tak zanechává zde
památku svého »vlastnoručního písmac.
Na konci dlouhé chodby otvírá se šíře
skála a my vstupujeme do posvátné
jeskyně nad níž stkví se nápis: »Hrozné
jest místo toto; zde jest dům boží a
brána nebeskáa. A věru dobřejsou volena
slova tato. Neboť velkolepý, uchvacující
dojem dělá na nás celá ta posvátná
jeskyně. Člověk Cítí zde, že toto misto
hluboko pod povrchem země ležící stojí
pod mocí nadzemské bytosti, neboť vzbu
zuje slavnostní a posvátnou náladu v duši
naší. Celá jeskyně jest dnes v takovém
„stavu, vjakém byla před tisíci lety dle
popisu poutníkův. Stěny jsou holá skála,
vlhké, podlaha taktéž skalnatá, milliony
poutníků však uhlazená. Vpozadí jeskyně
stojí oltář mřížkou oddělený. na němž a
kolem něhož přečetné svíce planou. Před 
oltářem visí mohutný lustr, jehož svíce
tajemným světlem celý veliký prostor
ozařují. To jest tedy to místo, které
sobě svatý archanděl Michael vyvolil, aby
zde on a svatí andělé uctíváni byli.
Dějiny církevní vypravují o tom násle—
dovně: Za panování papeže Gelasia roku
493 ztratil pastýř bohatého měšťana
Lipontského, který ošetřoval stáda jeho
na hoře Gargano, býka. Po dlouhém
hledání našli ho v jeskyni, do níž však"
žádný vkročiti si netroufal. Jeden muž
střelil konečně po zvířeti, avšak šíp'letěl
zpět & probodl střelce. Věc tato postra
šila obyvatele celého okolí i radili se
s biskupem Lipontským, co se činiti má.
Biskup nařídil třídenní půst a modlitby,
aby tak vůli Boží poznati mohl. Vtřetí
noci zaslechl zbožný biskup zřetelný hlas:
»Já jsem archanděl Michael, který povždy
stojím před trůnem Božím. ona jeskyně
jest pod ochranou.-mona. Hned jakmile

se rozednilo, putoval biskup s věřícími
a kněžími na horu a nalezl jeskyni po
doby jako kostel a zasvětil ji ku poctě
sv.'Michaela a všech svatých andělův.

Když pak v krátkém čase po tom
křesťané těch krajin vzývajíce svatého
Michaela o pomoc, slavného dobyli vítěz
.ství nad vojskem pohanským, vystavěli
nad jeskyní ,krásný chrám, který s posvát
nou jeskyní stal se brzy cílem nesčetných
poutníků a jehož pověst brzy po celé
Evropě.

Sv. archanděl Michael, jehož jméno
znamená »kdo jest jako Bůhc — jest
ochráncem pravé víry a úcty boží. Proto
bojoval na počátku 8 odpadlým andělem
lucifer-em a svrhl ho i jeho přívržence
do pekla. Jest obhájcem svaté církve
katolické jakožto jedině pravé hlasatelky
víry Kristovy a pomocníkem křesťanů
v boji proti mocnostem temnosti. Byl a
jest také v církvi katolické velice uctíván
a mnoho chrámů křesťanských jest pa
mátce jeho zasvěceno. Císař Konstantin
vystavěl po svém obracení poblíže měs-ta
Konstantinopole překrásný chrám sv.
Michaela, v němž archanděl tento moc
1 lásku svou zjevoval zejména těm, kdož
v bídě, strastech a nemocech těla „tam
o pomoc ho v'zývali. Když pak v Rímě
r. 590 strašná zuřila morová rána, na
niž tisícové umírali, tu' sv. papež Rehoř
Veliký rozkázal kající průvod konati
s posvátným obrazem Panny Marie od
chrámu ke chrámu, aby tak hněv Boží"
byl usmířen. Mor zuřil tak,že i při pro
cesích těchto v hodině umřelo 80 lidí.
Když pak všecky průvody přicházely ke
kostelu Panny Marie Větší (St. Maria
Maggiore) 3%papež jim naproti vyšel,
viděl svatý Rehoř nad hradem zvaným
Hadrianovým (poněvadž tam byl pohřben
císař Hadrián), poblíže chrám sv. Petra
vznášeti se sv. archanděla Michaela, který
meč svůj do pochvy schovával. Z toho
soudil sv. papež, že hněv Boží usmířen
jest. A vskutku od té doby mor přestal;

"na věčnou památku pak události této
pojmenoval papež Rehoř hrad ten »an
dělskýma a postavil nad střechu jeho
obrovskou sochu sv. Michaela archanděla.
Hrad posud stojí, posud se jmenuje »an
dělskýma a posud s výše jeho hledí na
Rím socha sv. Michaela.
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Svatý Otec Lev XIII. v trudných
nynějších dobách církve vzal útočiště také
k tomuto mocnému patronu církve ka
tolické a nařídil, aby po každé tiché
mši sv. se kněz s lidem modlil zvláštní
modlitbu k sv. Michaelu. aby opatroval
křesťany v boji proti zlosti a úkladům,
ďábelským a byl všem močnou záštitou,
aby jako kníže vojska nebeského mohl
satanáše i jiné duchy zlé, kteří ke zkáze
duší ve světě obcházejí, božskou mocí
do propasti pekelné uvrci.

Sv. Michael archanděl jest posud
v úctě lidu věřícího a obrazy a sochy
jeho nalézáme velmi často v kostelích
katolíčk'ých.

Pomodlivše se na posvátném místě
ku mocnému ochránci sv. Michaelu vy
cházímepo schodech do hořejšího chrámu
a vykonavše i tam svou pobožnost jdeme
si prohlédnouti městečko Monte Sant.
Angelo. Především poutá naši pozornost
mohutná tvrz z dob longobardo-norman
ských, která nad rozsáhlou krajinou touto
skalní vévodí a asi 850 m. nad mořem
leží. Kolem tvrze rozloženy jsou domky
městské dle způsobu jihoitalského s plo
chými střechami, v nichž bydlí chudí
obyvatelé vysočiny této, živící se ponej—
více chovem dobytka. Zajímavá jest
jejich oslava poutního dne 8. května
Večer totiž shrómažďuji se obyvatelé

_městečka a zbylí ještě poutníci na po—
kraji srázů a propastí skalních a- střílí
z pušek do nich,„_na jiných stranách se
jim rovněž takovým způsobem odpovídá.
Mnohonásobná ozvěna rozrážejícího se
zvuku o stěny skalní působí hromový
hluk. Hned po tom vyskytují se ohně
planoucí na sv. hoře Michelské a na
okolních výšinách, a tvoří jakoby zářící
pruh kolem mořeadriatického až k dálným
horám Apenninským Pohled na to prý
jest úchvatný a jediný svého druhu. Tak
oslavují obyvatelé jižní Italie dle starého
více „než tisíciletého zvyku slavný den
»zjevení se svatého Michaela archandělaa
knížete a vůdCe vojska nebeského.

Jménem svým připomíná nám sv.'
archanděl moc a slávu Boží. Kdo jest
jako Bůh? A proto zajisté zpozdilé jest
a člověku záhubné, spolčuje-li se s ne
přáteli Božími, neboť moci a soudu Bo

žímu neujde přece. Sv. archanděl v boji
se přidal na stranu boží a s'ním všichni
dobří andělé. Následujme ho v dobách
našich, kdy. tolik svůdců hledí dostati
křesťany do svých tenat. Jedná-li se o
.víru a čest Boží, pevně stůjme při sv.
Michaelu a neohroženě se stavme proti
všem nepřátelům víry, ať už jméno jejich
jakékoli jest. A jestli nás svět svými
radovánkami, jestli. ďábel svými nástra—
hami nás svésti hledí, vždy _zvolejme:
Kdo jest jako Bůh ? Ani svět se vší krásou,
ani radosti všecky, ani pocty pozemské,
ani bohatství a vše ostatní, co ďábel a
lidé slibují, nemůže se ani zdaleka při
rovnati k odměně a radostem, které Bůh
připravil těm, kteří ho milují.

Pýcha luciferova byla potrestána
peklem, pokora., poslušnost a oddanost
sv. Michaela a ostatních dobrých andělů
byla odměněna nebem. Učme se od těchto
také-pokoře, poslušnosti a oddaností,
abychom dobře jednou obstáli před
soudem Toho, jenž i u andělů nalezl
chyby. Zlí andělé jako hvězdy spadli
s nebe, a my ubozi červíčkové na zemi,
my bychom nechtěli poslouchati nejvvš
šího Pána) »Jako se řítí pýcha do pekla.
tak povznáši se pokorak knebi<< praví

'Cassiodor.
Svatého Michaela archanděla máme

ctíti, neboť on. jakožto kníže a patron
církve, bude jednou státi při soudě našem.
Co pak řekneme v onom nejdůležitějším
a hrozném okamžiku? Co prospěje nám
potom bohatství a světská učennost?
Dobré skutky jedině to jsou, které za
nás u soudce. orodovati budou. Svatý
Bernard krásně o tom píše: »přijde den,
kdy čistá srdce více platiti budou nežli
úlisná slova; dobré svědomí více, nežli
plný měšec peněz.“

' Sv. Michael učí nás Boha vždy a
všude za nejvyššího Pána uznávati, při
kázání jeho se podrobovati, „za čest a
slávu jeho bojovati & s nepřáteli božími
nic společného nemíti: Držme se příkladu
jeho a s pomocí Boží a pod mocnou
ochranou jeho zvítězíme rovněž v každém
boji a uchováme duši svou pro život
věčný Svatý Michaele archanděle, stůj
vždycky při nás!

Boh. Handl.
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Oroduj za
Panno čistá, Panno svatá
bez poskvrny započatá,
tak jsi byla nebi mil/,
žels nám Boha porodila,
oroduj za nás!

V lůně Tvém Bůh odpočíval,
na Tvých prsou sladce dřímal,
proto Tebe hříšník vzývá,
že jsi k nám tak dobrotivá,
oroduj za nás!

nás.
Spravedlnost Tvoji chválí
zpěv náš zbožný, neustálý,
Tyls všech tvorů císařovna,
Tvoje moc jest nevýslovna,
orodujrza násl

Zacel rány duše, těla,
jež se bolem rozechvěla,
zahynouti nedej dětem,
jež tu bloudí pustým světem,
oroduj za nás!

Chraň nás, Matko nejmilejší,
na obtížné pouti zdejší,
veď nás“ v ony věčné kraje
kde Tvá věčná láska plaje,
oroduj za nás !

A. M. Kadlc'dlwvd.

Posvěcení života od kolébky až ke hrobu.
(Úvahy o sv. svátostech)

II.

V útlém mládí, bez zásluhy vlastní,
posvětil Bůh člověka na křtu sv., přijal
jej za své dítko, učinil ho schopným
dojíti blaženosti nebeské a obdařil ho
proto mnohými milostmi. Za to však
žádá 'věrnost u víře, poslušnost k vůli
své, která se jeví v přikázáních,a vy
trvalost v církvi. Clověk dorůstá, přichází
k užívání jak rozumu tak i svobodné
vůle své a tu má dokázatí, že křestní
slib nebyl planý, že dodrží jej stůj co
stůj. Avšak jak praví sv. Apoštol Pavel?
»My-kážeme Krista ukřižovaného, židům
zajisté pohoršení, pohanům pak bláznov- .
ství<<(I. Kor. 1. 23). Toto slovo řečené před
19 _sty lety platí i dnes, neboť neschází
věru ani těch, kterým jest Kristus a víra
jeho pohoršením, ani těch, kterým jest
bláznovstvím. Jedni se nad ní zlobí,
_druzí se jí posmívají, což zřejmě vidno
.jak z řečí, písemnictví i jednání veliké
části lidí i bohužel z táboru katolického.
A tu zajisté jest- potřebí, aby každý, kdo
věrným chce zůstati Kristu, Bohu a Spa
siteli svému, svůj křestní slib plnil, víru

vyznával a podle ní živ byl, neboť doba
naše jest dobou zkoušky. .lako londy
zeptal se Spasitel slepého od narození:
»véříš-li v Syna Božího?< (Jan 9! 35.),
aby ho zkoušel, tak ptá se i nás ustá
vičné skrze události časové, v nichž buď
pro nebo proti Kristu se rozhodnouti
musíme. A jakou mu dáme odpověď?
“Zajisté žádnou jinou, než-li tu, kterou
dál onen slepec, když padna na kolena

zvolal: »věřím Panea, ano »věříma, —
krátké to slovo, ale jakého obsahu, jaké
důstojnosti! Avšak jako slovo to ne
můžeme vyřknouti bez proudu dechového, '
který vychází z plic, tak nemůžeme za
chovati, co znamená, bez proudu milosti
a pomoci Boží, která plyne k nám z
nejsv. Srdce Páně. “Bez síly Boží jest.
slovo toto prázdným zvukem, který ve
vzduchu se ztrácí s milostí Boží podobá
se slavnému zvuku zvonu, který s výše
véje přes hory a doly, vznáší se až tam
k výšinám nebeským, ale také až do
hlubin vniká a volá všecky k svaté po
božnosti. Slovo »véříma opravdu vzaté
činí nás učedníky Ježíšovy a rozehřívá



srdce. naše k úctě a lásce jeho. Než_k
učednictví jeho náleží i to, co žádá dále:
»Kdo nevezme kříž svůj a nenásleduje
mne, není mne hoden a nemůže býti
učedníkem mýma. (Luk. 1/1..27.) »Kříž
svůj néstí, za Kristem kráčeti, musí každý
z nás, chce-li býti pravým vyznavačem
a učedníkem Kristovým, to musí doká
zati jak smýšlením tak životem, skutky
SVYITIM.

Za prvních dob církve, kdy zuřilo
pronásledování křesťanů, bylo vyznání
»věřím v Krista ukřižovaného“ v říších
mocných tohoto světa něčím hrozným,
což je popuzovalo, že vyznavače křešťan—
ské na smrt pronásledovali a nesčetné
z nich vším způsobem trápili & mučíli.

Avšak tento satanský boj nepřátel
Kristových s jeho věrnými vyznavači
skončil vítězstvím těchto a vítězstvím
nebeské božské pravdy, kterou vyznávali
a zastávali. Vírá statečností vyznavačů
rozsévaná & krví mučedníků zalévaná
zapustila pevné a hluboké kořeny v ná
rodech — vyrostla v mohutný strom a
nikdy již se nepodaří — strom ten vy
káceti. Avšak právě proto vzbuzuje síla
křesťanstvíu nepřátelzlobu a zášťtakovou,
že nelze se boji s nimi vyhnouti; atak
jako tehdy taki nyní nelze bez boje
vnitřního i vnějšího dojíti vitězství. Boj
ten jest bojem pro Boha a pro spásu
duše a proto zajisté nemůže Bůh .boj
tento nechati bez pomoci, bez posvěcení.
Vždyť Spasitel chce, abychom Ho před
světem vyznávali, neboť řekl: »Kdo
vyznává mne před lidmi, toho vyznam
já před Otcem nebeskýmc.

Křtem sv. byla duše lidská znovu
zrozena ajako rostlinka z půdy světa
do říše milosti přesazena, aby v ní klí
čilo símě nového života. Pán zajistil duši
pokřtěné všecky ony milosti, kterých k
samočinnému rozvíjení se křesťanského
smýšlení i konání v dalším životě třeba;

. a tuto milost a pomoc doplňuje Spasitel
ve svátosti biřmování; svátost biřmování
dodává křesťanu sílu věrnosti ve víře a
posvěcuje ho za bojovníka Kristova k
boji a vítězství po celý čas. Jelikož však
s rozvojem mládí začíná již ten úporný
boj, proto mládež přijímá svátost tuto,
aby posvěcen byl spolu život mladý v
ctnosti a milosti Boží.—
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Jako otec starostlivý odevzdal nás
Spasitel při svém na nebe vstoupení
matce stejnépéče a lásky, církvi své. A
církev Kristova ujímá se a pečuje o děti
své od narození až po smrt a neopouští
je v žádném důležitém okamžiku. Tak
jako křtem sv. otevřela nám brána
nebes, tak i na dále pečuje o to a po
máhá nám, abychom tuto bránu sobě
nezavřeli. Proto uděluje nám i svátost
sv. biřmování. Krásně o tom pravi papež
Melchiades řka: “»ve křtu sv. byl člověk
přijat pod prapor Kristův, v biřmování
pak bývá vyzbrojen k boji; ve křtu sv.
uděluje Duch sv. plnost milosti k ne—
vinnosti a spravedlnosti, ve svátosti biř
mování však dokonavá milost tuto; ve
křtu sv. býváme znovuzrození k životu,
v biřmování posilnění k boji. Ve křtu
jsme byli očištěni od hříchu, po křtu
býváme v čistotě zachovánic.

Život ve světě jest jako putování
krajinou, kde každou chvíli jest se obá
vati přepadení nepřátel, jimž nejde tak
o tělo jako spíše o duši naši. Hodí se
zde dobře zajisté podobenství Kristovo
o člověku, jenž sestupoval z Jerusalema
do Jericha a byl přepaden, zbit a oloupen,
milosrdným pak samaritánem zachráněn.
Obraťme to ve smyslu duchovním na sebe
a uvidíme, že tomu tak. Tu zajisté jest
třeba brániti, “zachovati si poklad, jejž
svěřil nám Pán, čile postupovati v před
— vždy novou cestou přes překážky,
k cíli — jenž jest nebe. A hle, v slabosti
naší Duch sv. přichází nám na pomoc

,ve svátosti sv. biřmování. Proti všem,
jakýmkoli nástrahám obrňuje nás, dává
nám vhodnou zbraň, ukazuje, kterak ve
všelikém nebezpečí se zachovati máme.
Jak pro rozum poznání, tak pro srdce
a vůli chtění, pečuje Duch sv. aproto
uděluje nám ty skvostné dary moudrosti,
rozumu, rady a' umění, dar síly, pobož
nosti a bázně Boží. Věru, křesťan kato
lický bohatší jest nežli kterýkoli mo'cnář
tohoto světa, neboť s takovou výzbrojí
každý boj mu lehkým bude a byť boj
byl sebe tužší a sebe déle trval, skončí
při dobré vůli naši jistě vítězstvím, neboť
»když Bůh s námi, kdo proti náma?

Dar moudrostí. Je to jakási
zlatá přilba, která hlavu 'naši chrání před
zpozdilostí světského smýšlení a bažení.
»přilbice naděje a spasení: jak praví



apoštol Pavel. (I. Thes. 5. 8.) A na přilbě
té jako hvězda září krásný skvělýdraho
kam dar to rozumu, to jest světlo,
o němž král David praví: »tu připravil
jsem světlo pomazanému mému<<. (Žalm
.131, 12.) Při tomto světle jasně vidíme
a poznáváme, co víra nám praví o poměru
našem k Bohu a k světu a klamné svě—
télko moudrosti mizí, jako světlo svíčky
v jasu slunečním. Dostáváme také mě
děný pancíř, jenž nás v nebezpečí chrání
„. dar rady. Když pochybnost _nás
znepokojuje a nepřátelé na nás doráží,
když lidská moc není s to, aby nám po

_mohla, tu dar tento Ducha sv. jest nám
pomocí a ochranou, že se žalmistou
zvolati můžeme: »Hospodin jest tvrz má
a útočiště mé a vysvoboditel můj, Bůh
můj, spomocník můj a v něho doufati
"budu. Obránce můj avpole spasení mého
“a ochranitel můjx (Zalm 17. 3 . . .)

A jako kdysi prorok Jeremiáš ruku
svou vztáhl'a Judovi zlatý podal meč
se slovy: »vezmi svatý meč jakožto dar
od Boha, s tímto přemůžeš nepřátele
národa svého“ taki nám při sv. biřmo
vání dán jest meč v daru umění,
abychom dovedli poznání své nadpři
rozené hájiti a sebe brániti proti nepřá—
telům víry. Je to onen meč, který dle
slov zjevení sv.Jana vychází z úst Spa
sitelových, s obou stran ostrý, »aby jim
bil národya (Zj. 19. 15.) Dále nám po
skytuje zbrojnice Ducha sv. ve svátosti
biřmování dar síly, je to neproni
knutelný pancíř víry a lásky, (I. Thes.
58.) který chrání prsa bojovníka Kristova,
aby vytrval v boji krutém a nepodlehl
ranám. A v daru pobožnosti podává
nám Duch sv. stříbrnou troubu, na kterou
troubili synové Aronovi dle Písma sv.

_»telidy pak zkřikli synové Aronovi, na
troubyduté troubili a dali slyšeti veliký
hlas na památku před Bohem. A veškeren
lid spolu ,pospíšili & padli na tvář na

»zem, aby se klaněli Pánu Bohu svému
&přednášeli prosby všemohoucimu Bohu
nejvyššímu.<< (Sir. 50. 18.) Vždyť nedává
krásnějšího souzvuku žádný nástroj na
zemi jako jsou ústa věřícího křesťana

_ modlící se a chválící B_oha,Pána Všeho
mira. Modlitba vystupuje ze srdce k nebi
&za to sestupuje milosrdenství Boží do
duše. (Sv. Augustin). A konečně jest zde
dar bázně boží, který jest jakoby
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' zlatá koruna radosti, dle slov Písma sv.
»Házeň Páně jest sláva a chlouba a veselí
i koruna plesánía. (Sirach 1. ]2.) Tak
zajisté svatá bázeň před všudypřítomným,
vševědoucím a nejvýš svatým a sprave
dlivým Bohem korunuje naše skutky,
aby se Bohu líbily, a taková koruna
patří k ozdobě přílby moudrosti, nebot
»počátek moudrosti jest bázeň Božím
(Přísloví 4.) Tak vyzbrojené zbrojí Ducha
sv. představuje si nás sv. apoštol Pavel
a proto volá k nám: »protož vezměte
odění boží, abyste mohli odolati v den
zlý &ve všem dokonali státi. Stůjtež tedy,
majíce podpásaná bedra svá pravdou
a oblečení jsouce v pancíř spravedlnosti
a obuté majíce nohy přípravou evangelia
pokoje, především berouce štít svůj,
kterým byste mohli všecky šípy nešle—
chetnika uhasiti a vezměte lebku (přilbu)
naděje spasení a meč ducha, jenž jest
slovo Božía. (Eph. 6. 13. M.) Jestli pak
Opravdu vytrváme v boji až na konec
a věrni zůstaneme své křestní smlouvě
a také konečně zvítězíme, pomněme
vděčně, že to vše děkovati máme svátosti
sv. biřmování a tomu nezrušitelnému
znamení bojovníků Kristem podporo
vaných. které tehdy duši naší vtisknuto
bylo. Ve svátosti biřmování vyzbrojuje
Kristus skrze milost a moc Ducha sv.
své vyznavače k boji všelikému pro celý
život až ke smrti a tak posvěcuje vše,
»co křtem pro Krista, víru jeho a církev
podniká, trpí a snášíc.

Abychom účinky svátosti biřmování
ještě lépe poznali, rozjímejme poněkud
o zvláštním působení na život dospíva—
jící mládeže.

Věk dětský podobá se bystřince,
která tiše, ale čile teče lesem a hledá
si cestu skrze mech a kamení; ale věk
mládeže dospívající jest podoben potoku
již, který z bystřin nasbíral hojně vody
a nyní putuje k cíli svému, řece.
Narazí-li na překážky, vysoko vystřikne
voda, šumíc a. v tisíceré krůpěje se roz
bíjíc. A když nastane liják a potok ne—
může pojmouti masu vody, vylévá se,
ničí vše vůkol a sbírá v proud, který
bez ohledu unáší lup svůj dál a dál. A
tak bývá-dříve nepatrný potok postra
chem obyvatel, kteří hledí hrází zastaviti
nepořádný jeho tok a omeziti ho na ře—
čiště.
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Potok ten toť obraz mládí, mládí
dospívajícího, ale nevázaného, bouřlivého.

Zlá žádostivost, tento smutný
podíl, zděděný po prvním hříchu pra
rodičů našich, dřímá V člověku každém
a probouzí se právě ve vesně života
a jako had pozvedá hlavu svou — hledajíc,
kde by se na kořist vrhnouti mohla. A
tážemelli se, kdy rodičové nejvíce trnou
strachem o děti své, kdy tak mnohá
matka hořké slzy roní nad zkázou dětí
a tak mnohý otec trpce si naříká na
syny a dcery své 4- tu poznáme, žeje
to právě v době, kdy ty v mladém věku
bouři a se vzpouzí jako nezkrocený kůň,
nehledíce ani na škodu svou, ani na
zármutek a bol rodičů. A ptáme-li se
dále, proč tolik lidí v pokročilémstáři ne
šťastných, nespokojených, ano zoufalých?
uvidíme příčinu tuto ve špatně pro—
žitém, promrhanémmládí. Je to věru
smutné, že to tak jest, ale je tomu tak.
A tu zase ujímá se duše mladé, nezku-_
šené, snadno bloudící, Spasitel a skrze
Ducha sv. ve svátosti biřmování utvrzuje
v dobrém, chránípřed zlým a uvádí zpět
na cestu dobrou ovci zbloudilou. Kristus
Pán spěchá skrze tuto milost jedné každé
duši na pomoc, ašak duše .ta musí
sania také s pomocí touto spolupůsobiti,
neboť nenutí Bůh, jelikož člověka obdařil
svobodnou vůlí, aby tak také zodpovědným
byl za skutky své.

Kdo jda do boje odhodil by meč
a zbraň svou, ten ovšem bude přemožen,
kdo v životě nedrží se milosti a pomoci
Boží, nýbrž, svou vlastní vůli ji v sobě
ničí a kazi, ten neobstojí asi v boji se
svou vlastní zlou žádostivostí a stane se
jejím otrokem. Velice nebezpečné jest
pro mládí člověka, jestliže u věku ,tom
chce zkoušeti, bez Boha si nalézti štěstí
a spokojenosti života. Zavrhne-li Boha,
víru, zavrhne i ctnost; přilne k světu,
který ovšem není přísný ani vybíravý a
hoví všemu, co srdce ráčí, nestaraje se,
.zdaž to duši — ba i tělu prospívá či
škodí. Bůh i svět ukazují mladému člo
věku cestu živOtem, kterou si vyvolí?
Cesta světa jest zajisté pohodlnější ——
nevyžaduje ani nebezpečné ani velké
námahy -— pluje se takřka po proudu;
ovšem cesta Kristem naznačena jest
obtížnější, neboť vede proti proudu, vy
žaduje síly, odříkání se, věrnosti a vy—

trvalosti. Všakale také Kristus nenechává
.člověka na té rozbouřené hladině bez
pomoci ; poskytuje lodičcejeho jak pevné
veslo & kormidlo, tak i jistou kotvu ve
svátosti sv. biřmování. Veslem jsou mu
dary Ducha sv., kormidlem 'pevuá víra &
kotvící naděje křesťanská. A nad ním září
jasná hvězda — odplata věčná.

Se zlou žádostivostí, která tak silně
ovládá srdce mladé a jest pro ně velkým
nebezpečím,ruku v rucejde i špatný
příklad světa. Koliktu nástrah číhá
na mladíka a pannu na"všech koncích!
Jak krásně se mu ukazuje hřích a jak
se mu zošklivuje ctnost! Láska lidská
bývá velebeua, láska k Bohu posmívána,
služba lidská za jediný úkol života vy
hlašová'na, služba Boží za nedůstojnou
vydávána, za ztrátu času. Vznešení i
prostí, učení i neučení zápolí takřka
o palmu vítězství v užívání světa a jeho
radovánek, a málo těch, kdož by mládeži
příklad dávali ve směru opačném; což
divu, že špatný, ale častý tento příklad
světa zhoubné působí na vnímavou duši
mladou, odvrací ji od Boha, ctnosti kře—
sťanské a činí ji hříčkOu .náruživosti a
vášni světských. Č) jak tu třeba, aby
mládež chopila se pomoci, již podává ji
Pán ve svátosti biřmování a odolati
mohla tak s pomocí Boží nástrahám sebe
větším a příkladům sebe špatnějším.

Nesmíme dále přehlédnouti i to že
v d05pívající mládeži ozývají se pochyb
nosti všelijaké-, že přicházejí hodiny ne
jistoty a lehkomyslnosti, časem duchovní
prázdnoty a nespokojenosti. To jsou doby
zkoušky, nebot plouti na lodičce po tiché
vodě by nebylo zajisté uměním a život jest
uměním a to velikým. Avšak plouti mezi
úskalími, vyhýbati se nárazu útesů spod
ních, proplouti i virem anevzíti škody to
ukazuje zkušeného kormidelníka a tako
vým má býti křesťanj iž od mládí. A svátost
biřmování dává každému biřmovanci list
za vyučenou, že schopným jest vésti a
říditi lodičku života svého., bystří jeho
zrak, aby kompas sv. 'víry a hvězdu
vůdčí na nebi, milost Boží. nikdy s očí
neztrácel. Jestliže Kristus Pán od svých
učedníků a to již záhy žádá, »aby se za
pírali, kříž svůj za ním nesli,<< tu zajisté
v mládí a slabosti tím větší jim dodává
síly, aby těžký kříž na slabých a břemena
posud nezvyklých bedrách_ nesli, dodává
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jim odhodlanosti. aby ze strachu před
ranami kříž neodhodili a se proti Kristu,
poroučejicímu kříž něsti, nevzpouzeli.

Ano, svátost biřmování je to, která
světce svatými učinila, neboť jim dala
sílu &. posvěcení jak pro -čas boje,
tak pro čas zkoušky. A jakotehdy Duch
sv. 0 letnicích apoštoly k úřadu jejich
posvětil & schopnými učinil, by rozkaz
Páně prováděli, tak ustavičně posiluje
& posvěcuje každého člověka svatým biř
movánim, aby v jeho povolání vytrval a
povinnosti věrně plnil až do konce. Proto
si Duch sv. připravuje srdce biřmovancovo
za obydlí a dává mu zakoušeti sladkost

přítomnosti" své ve zbožnosti a odměňuje
již zde vykonanou povinnost blahy'm a
sladkým svědomím. Tak živí úctu ku

'Kristu ve velebné svátostí oltářní, sílí
ošklivost před vší nečistoto'u a hříchem,
vyzývá k modlitbě neustálé a k svaté
účinné lásce k bližnímu. To jest krásné
ovoce, toť blahodějny'r účinek svátosti
biřmování. Proto-děkujme Bohu za tak
veliky dar, ale také pamětlii'i buďme
povinností na nás vložených a vytrvejme
věrně ve víře a křesťanské ctnosti po
celý život, aby nás neminula koruna
slávy věčné.

Boh. Hendl.

GOW“
Útěcha.

Zas sedím v zahrádce
a sním jak v pohádce,
poslouchám zpěváčků
radostný zpěv;
duše má ve Snění
naslouchá šumění
jak se mi ve hrudi
rozlévá krev.

Líce se rumění
& srdce bouřně zní,
z hrudi se vydere
ztaje'ný dech;
a z očí slzička

jak rosná perlička
pomalu upadá
v heboučký mech.

Rety se pohnuly,
když z očí skanuly
slzičky po líci
& padly v zem;
tiše jsem šeptala.
útěchy hledala
od Boha, jenž vládne
tvorům tuvšem.

A Pán Bůh rád slyšel,
prosbu mou vyslyšel,
do srdce vléval mi
.útěchy jas;
srdce mé tiše lká
a ret již umlká,
blahem se zachvívá
volná hruď zas!

A. M Kadlčdkovd.

Ze života pro. život.
List otce k synovi.

Dostal se nám do rukou list, z něhož
jedněm pro příklad, všechněm pro radost
chceme. některé zlomky sděliti.

Píše v něm otec synu svému na
dalekých cestách se nalezajícímu mimo
jiné takto: Nahodila se mi, mily Jene',
příležitost ke psa—ní.Užil jsem ji, nebo
pohřešuji tebe, mily' synku, “u nás a to
nejvice nyní, kdy nám nastávají velké
naše svátky velikonoční. Myslím na kaž-,
dého z vás, za všecky prosím Boha, by

zachoval a rozmáhal v srdci vašem dobré
_a pocestné smýšlení; aby vás osvěcoval,
milostí svou podporoval a chrániti ráčil
ode všeho zlého. Bdít nad námi Pro
zřetelnost, Jene můj! Pamatuj, že Bohu
neustálou vděčností jsme povinováni,
i služmež Mu proto věrně, služme Mu
s láskou &cožkoli se nám podaří dobrého,
nepřičítejme a nepřisuzujme sobě, nýbrž
Jemu. Jet to nejjistější prostředek, aby
ses uchránil nešetrně hovornosti, ku
kteréž jest člověk tolik náchylný a která
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jest žalostným svědectvím chatrnósti
naší. — Nastává Veliká noc. Posílám
ti obvyklý křížek, můj synku, na zná
mení upřímného přání rodičův tvých:
máť v sobě všeliké naše požehnání. Hleď
si ho zasloužiti u Boha a bude ti dobře.
Nepřipomínám zvláště sv zpovědi a sv.
přijímání, neboť ty zajisté na tuto svou

"křesťanskou povinnost nezapomeneš, ale
připomínám, abys u stolu Páně vadychnul,
pomodlit se za nás. "1my pOmodlíme se
za tebe . . . .c

Tak píše otec, muž vysokého stavu,
pronikavého ducha, výtečný zásluhami
o blaho obecné, synu svému, cestujícímu
po anglické zemi. Netřeba připomínati,
jaký duch vane každým slovem. Nuže,
nebylo by/lépe v rodinách, nedočkali
by se rodičové více radostí na dětech
svých, kdyby takového ducha hleděli vští
piti a při každé příležitosti rozněcovati
v srdcích synů a dcer svých? List tento
slouží zajisté jak otci tak matce, tak i
synovi k veliké ctia blaze dětem, které
takové srdce mají a blaze “rodičům, kteří
si takové děti vychovají.

2. Milost Boží jest nevyzpytatelná.
_ Ve francouzském městě Marseilli
rozstonal se na smrt důstojník, slynoucí
důvtipem a hornOsící se nevěrectvím. 0 ne—
bezpečí tom dověděl se hodný kněz, a
chtějeduši důstojníkovu zachránitispěchal
kjeho loži. Než několik důstojníků u
nemocného na návštěvě dlících dalo se
do smichu, když slyšeli, že kněz nějaký
chce k příteli jejich. »Nelze, pane, pravili
ke knězi, nelze Vás tam pustiti. Nemocný
by se rozčílil aměl by snad z toho oka
mžiku smrt kdyby Vás spatřil. Vždyťprece
snad víte, že jest mužem osvíceným, že
má jiné zásady nežli jsou Vaše a že tedy
o kněze nestoji. Litujeme, ale k loži jeho
Vás pustiti nemůžeme. &

»Pánové, odvětil na to kněz, já se
odbýti nedám. Nehnu se vám odtud, leč
bych promluvil s nemocným pánem. Po
mněte, že jsem kněz. Jsem přesvědčen,
že, zemře-li Váš nemocný přítel bez sv.
zpovědi, duše jeho propadne mukám
pekelným. Ale rovněž mám jistou naději,
že obrátí-li se skroušenou svatou zpovědi
k Bohu, že dojde smilování u Boha. Ta
ková jest moje pevná víra. Nuže, suďte
pánové, mohu-li k rezkazu vašemu ode

jiti odtud bez pořízení? Nikoli, dobro
volně se odtud nehnu ani na krok.<<

Tato rázná řeč neohroženého kněze
dopálila pány. Nastal prudký spor. A
to právě prospělo, neboť nemocný ve
druhém pokoji tázal se, co by to bylo.
I řekli mu, že přišel" kněz a nedá se
odbýti. Alejak se podivili, když nemocný
odvětil: »Kněz? nechte ho vejíti, ale vy
se, prosím, vzdaltea. I stalo se. Jakmile
nemocný důstojník kněze spatřil řekl:
»Není-li pravda — zoufáte už nad duší
mou?!a »O nikoli,a odpověděl duchovní,
»já nezoufám nad spasením žádného člo
věka“. »Ale mne mají lidé za bezbožníka,
nevěrce a rouhače,< namítal nemocný.

»Necht si mají. Já však doufám. že
se obrátíte a Bůh dopřeje Vám času ještě
ku pokání.“ »Mátepravdu,důstojný pane,
chci se obrátiti k Bohu svému, kterého
jsem tolik urážel. Prosím, připravte mne

k zpovědi, já se chci z celého života
svého vyznati.<<

A hle, stalo _se, co zajisté přátelé
nemocného nečekali. Důstojník se vy

.zpovídal a přijal sv. svátosti pobožně.
Milost pak Boží dokonalá dílo ku pro
spěchu jeho i tělesnému. Nemocný se
uzdravil a potom zůstal hodným azbožným
křesťanem po celý život. Tak milost Boží
jde cestami pro nás nevyzpytatelnýmia
proto nemáme nad nikým zoufati, dokud
jen duše v těle jest. Důvěry plná mod
litba pomáhá obraceti i nejzatvrzelejší
duši. — —

3. Churavec &jeho přátelé.
Kdosi, ač znamenal na sobě chura—

vost, rád by se byl přece ujištil, že zdráv
jest. I šel k prvnímu z přátel svých, táže
se ho:-»Prosím tě, milý příteli, pověz
mi, jak pak vyhlížim ve tváři?<<Přítel.
dobře se naň podívav, upřímně od—
pověděl: »Věru, nelibíš se mi; jen se
hned poraď s lékařem, poslechni mne,
než by bylo pozděa

Ale churavec nechtěl věřiti.. I šel
k jinému příteli a otázal se ho jako
prvního. Ale i ten mu dal stejnou od
pověď, ba řekl více, že stav jeho jest
na považenou a, žejiž nejVVŠŠljest čas,
aby se obrátil na lékaře. Že však viděl
kterak stařec jaksi nechce uvěřiti, řekl
mu: »Podívej se do zrcadlam Ale chu
ravec zanevřel na oba věrné přátele a



umínil si, žejiž k nim nepůjde. Do zrcadla
se docela podiv-ati nechtěl.

Zatím srdce mu přece nedalo pokoje.
I došel si k třetímu příteli, a žádal, aby
mu pověděl, kterak vypadá ve tváři. Pán
jsa chytřejší, uhodl hned, čeho si stařec
přeje, i jal se ho ujíštovati,
znamenitě, že ještě tak dobře nikdy ne
vyhlížel a podobně lichotil nemocnému.
Od té doby pokládal churavec ]ichomet—

nika za nejlepšího přítele svého, jen
k němu chodil, s ním se radil a jen jeho
k sobě zval. Lichometník udržoval jej
ustavičně v domněnce, že mu nic neschází,
až nemoc pokročila tak, že byla všecka
lékařská pomoc marná, a stařec umřel.
— Takoví jsou tak mnozí mezi lidmi!
Cítí v srdci svém nepokoj,_bouří se v nich
zlé svědomí a vědomí spáchaných ne
pravostí. Tento nepokoj je pudí, že se
časem doptávají duchovních při té či

oné příležitosti, zdali to či ono je těžkým
hříchem a zdali následky toho jsou tak
zlé. Rekne-li se jim dle pravdy, že kdo“
tak činí, v těžké se vrhá nebezpečí a,
že tu jen Upřímně pokání by pomohlo,
místo, aby poslechlí, hněvají se ještě
a zanevřejí na kněze dobře radícího. Aby
pak zpytovali svědomí své a uviděli je
jako v zrcadle a porovnávali život svůj
se zákonem Božím, do toho se jim do
konce n chce. A tím dychtivěji táhnou
a vinou se k takovým, kteří říkají zlému
dobré a dobrému zlé, majíce tmu za
SVětlo a světlo za tmu. Tím žádostivěji
pohlcují řeči a Spisy jejich, nic se na to
neohlížejíce, že jsou to vůbec .lidé lehci
& lživí, kteří pro zisk, dobré bydlo, pro
chválu lidskou hotovi jsou ke všemu
přisvědčiti, všecko pochválití a všecko
upříti. Tím více jásají, když se vyskytne
nějaky řečník, jenž bedlivě se chrání
dotknouti se bolavych stránek lidského
srdce a tak mluví, jak to právě po chuti
jest žádostem a zkažené mysli lidské.
Tak sami lidé tómu chtějí, aby byli má
mení, a to mámení a klamání k časné
i věčné zkáze své.

4. Obrácený rouhač.

Jak podivné jsou často cesty Páně,
po nichž ku pokání vedou'i sebe většího
hříšníka, dokazuje příběh následující.

Škola B. s. P. 1912.

že vypadá .

V jistém hostinci byla společnost
mladých lidí. Nahlédlí již poněkud hlou
běji do sklenic & proto »1'ozumovali o
všem možném: o politice, o novinkách
městských, o svých kamarádech, a jak
se dá mysliti, nevážili slov. Přišla ovšem
jak to už byvá, řeč na náboženství.
Mladí tito lidé byli vtom věku, kdy
se každý domnívá, že všec'ku moudrost
snědl, že jen on má rozum a nikdo
jiný a že povolán jest odstraniti a pro
měniti všecky poměry na světě, které
se mu nelíbí. Dle jména byli sice všichni
katolíci, avšak již dávno ztratili víru
prvního mládí svého. Otázky a před
měty náboženské, kolem nichž se točil
jejich rozhovor, sloužily jim jen za terč
posměchu a vtipu. V tom ovšem jeden
druhého snažil se předstihnouti. Jmeno—
vitě to byla sv. zpověď, o niž neomaleny'r
vtip svůj brousilí. »Byl by to tak věru
vesely' kouseka, pravil jeden z. lidiček
těch, »kdybychom tak jednou šli ke
zpovědi. Co myslíte, přátele?—xŽert tento
se však přece nezamlouval všem a také
nejevili chuti ho provésti. »A proč ne ?e:
pravil onen, »když nechcete vy, půjdu
já. U mne je to hračka, a jestli nevěříte,
vsaďte se se mnou.<< »Slovo s tee. od—
větili kumpáni, »o deset láhví vina, ale
dej si pozor, aťz toho nemáš nepříjem
nostic dodali vážně. Druhého dne, byla
to “sobota, hned z rána přišli někteří
druhové, v nichž přece nějaká jiskérka
víry doutnala, k'opovážlivcí a varovali ho,
opětně. On ale dělal hrdinu 'a ubezpe
čoval je, že ještě večer svůj úmysl pro—
vede. Nastal večer, mladík: šel skutečně
do kostela a když naň došla řada pří
klekl do zpovědnice. Bezevšech okolků
však řekl zpříma knězi: »Nepřicházím,
abych se skutečně' zpovídal, ale přišel
jsem, abych sázku. vyhrál. Tak a tak
se to stalo. Dopustil jsem se sice mnoho
hříchů, ale nic si z toho nedělám, chci
jen sázku vyhráti.<<Když dokončil, pravil
kněz, který s velkou námahou snažil se
klid zachovati, s mírností takto: »Mily
panel Provedl jste, co jste chtěl, a také
jste zajisté sázku vyhrál. Také jste vy

fznával své hříchy, na mně nyní jest,
abych užil svého práva i povinnosti a
uložil Vám nyní po kání. Ríkejtež tedy
po tři dny, vždy ráno, v poledne a večer
tato slova: »Přijde smrt, ale já si z toho
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nic nedělám, bude soud, ale já si z toho
nic nedělám, jest peklo, ale já si ztoho
nic nedělám.< A s tím ho propustil.

Lehkovážný mladík byl s kouskem
svým úplně spokojen a ještě téhož ve
čera vypravoval svým druhům, co vyvedl,
a žádal sázku. Tito celí zarážení jeho
smělostí však sázku zaplatiti odmítli,
až vykoná uložené pokání, které patří
ke zpovědi jako k celku. »Není—linic
jinéhOx vychloubal se jinoch, „budiž,
ručím vám, že také s tím budu hotov
a sázka zůstane moje..:

A skutečně začal uložená mu slova
odříkávati. Z počátku se to dělo zčerstva
a bez rozvahy; ale ponenáhlu zmocňoval
se ho podivný pocit. Slova ta vzkřísila
v dušijeho víru ztracenou a budila v něm
nepokoj á strach, a to takový, že slova
konečně mu ani z úst nechtěla ven.
Tak milost věčného Slitovníka užila
slov těchto jako prostředku, aby zblou'
dilého vytrhla z propasti, ke které již
již se blížil. I počal mladík vážně pře—
mýšleti osmrti, soudu a pekle a roz
važoval stav duše své. A netrvalo to
dlouho, Milost Boží dokonalá ostatní.
Mladík vzal útočiště k témuž zpovědní

kovi a plný skrou-šenosti odhalil mu
bídný stav duše své a prosil za pomoc
ke zpovědi důkladné, aby se smířil

-s Bohem. .
Té se mu také plnou měrou dostalo;

mladík odcházel jako znovuzrozený ze
chrámu. Našel zase Boha a víru jeho,

' našel cestu k pokání a stal se upřímným
a poctivým synem t_é církve zase, ku
které přece dle jména vždy náležel, ale
od které skutky svými odpadl. Svědo
mitě hleděl napraviti pohoršení, která“
dal, a dohoniti, co pro spásu duše své
dříve zanedbal. Často, když se příležitost
udála, vypravoval pak s hlubokou skrouše
ností a dětinnou vděčností k Bohu, jak
podivně slitování Páně užilo právě jeho
hříšné 0povážlivosti, které se proti sv.
svátosti pokání dopustil, a zbloudilého
na pravou cestu přivedlo, když nejméně
se toho nadál. Jak krásně se- tu zase
potvrzuje slovo Písma: »Bůh nechce
smrti hříšníkovy, ale aby se obrátil a
žila, a výrok Kristův: »A kdyby byli
hřichové naši červení jak šarlach, mohou
zběleni býti jako sníh.c Bůh láska jest,
lněme tedy k Němu s láskou!

Boh. Handl.

Promluva při pobožnosti milost. novény prvního pátku
V sedmém měsíci.

Vracející se první pátek v novém
měsíci upomíná nás zase na milou naš-i
pobožnost milostné nóveny. Minulý první
pátek uvažovali jsme při naší pobožnosti
o trnové koruně, jež včnčí Božské Srdce
Páně a jež značí starosti, které mělo
Božské Srdce o naši spásu a nesmírné
bolesti a úzkosti Jeho, jež pro naši spásu
vytrpělo. Dnes pak chceme uvažovati
o posledním znamení na Božském Srdci
Páně, totiž o krvi, jež z rány Božského
Srdce Páně se prýští.

Co značí tato krev ? Krev značí život.
Dokud krev proudí čile v našem těle,
dotud cítíme se zdravými, dotud v nás
uchovává se život. Jakmile krev v našem

(Č d)

těle přestane prouditi, jakmile srdce naše
přestane krev do celého těla svým'tlu
kotem vysílati, aneb jakmile krev v našem
těle se zkazí, přestává též život v našem
těle, přestává život náš na tomto světě.

'A tak také Božské Srdce Páně tím,
že poskytuje nám svou krev, dává nám
život věčný. A to značí krev, jež z Božského
Srdce se prýští. Než kterak pcskytuje
nám Božský Spasitel svou krev a tím
též život věčný? To se děje v nejsvětější
Svátosti oltářní, ve které pod způsobou
chlebaavína dává nám své přesvaté tělo
a svou předrahocennou krev k požívání.
Praví zajisté Božský Spasitel: »Nebudete-li
jisti těla Syna člověka a pití Jeho krve,



nebudete míti života v sobě zůstávajícího.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má
život věčný a já ho vzkřísím v den nej
poslednější. Nebo tělo mé právě jest
pokrm a krev má právě jest nápoja. (Jan
6, 54—56) Těmito slovy Božský Spasitel
praví, že nemůžeme živu býti bez onoho
nebeského pokrmu, který jest krev a
tělo Páně a že tudiž krev Páně jakož
i tělo Páně dávají nám život věčný.

Ještě patrněji zjevno to z. jeho po
dobenství 0 vinném kmeni a ratolestech.
Praví zase Božský Spasitel: »Já jsem
vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo'
zůstává ve mně a já v něm, ten nese
mnohé ovoce, nebo beze mne nemůžete
nic učinitia. (Jan 15, 5.) Jako nemůže
réva, nésti hroznů, leč zustane-li při
kmeni, tak i člověk nemůže přinášeti
hrozny dobrých skutků, leč zůstane-li
spojen se kmenem, jenž jest Ježíš Kristus.

Tážete se, proč nemůže réva zelenati
se a přinášeti hrozny, nezůstane-li při
kmeni? Snadná odpověď. Poněvadž ne—
může míza prouditi ze kmene do ratolestí
aje i listi vyživovati. A proto taková
useknutá ratolest usýchá, listí opadává
a vinař takovou suchou ratolest uvrhne
na oheň a spálí. A co jest míza ratolesti
na vinném kmeni, to jest krev Božského
Srdce Páně naší duši. Jestliže nemůže
krev z těla Páně a zejména z Božského
Srdce prouditi do naší duše, duše naše
nemá v sobě věčného života a nemůže.
přinášeti ovoce dobrých skutků. Taková
duše oddělená od kmene Těla Páně
podobá se uschlé ratolesti, která uvržena
bude jedenkráte na oheň věčný. Z toho
také patrno,.jak důležito jest pro nás,
abychom zůstali vždy spojeni s tělem
Kristovým, aby srdce naše zůstala vždy
spojena s Božským Srdcem Páně, nebot
jinak nemůže krev Kristova obživovati
nás a dávati nám život věčný. A co
odlučuje nás, co odetiná nás od kmene
vinného, jenž jest Kristus? _Je to každý
těžký hřích, kterým odlučujeme se od
Krista Pána. Jsou to zlé naše náklon
nosti, které vysušují mízu krve Kristovy
v naší duši a tak odnímají naši duši
život věčný.

O jak hrozno jest býti odetnut od
kmene Těla Kristova a býti odsouzen

“ku věčné záhubě ohněm pekelným. Zdaž
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možna jest tu ještě záchrana pro duši
lidskou? '

Bohudíky! tato záchrana jest možna.
Vinař ulomenou nebo odetnutou ratolest
vštěpuje ku kmeni, ratolest tato sroste
s kmenem a přináší hrozny mnohdy lepší
než-li dříve. A podobně děje se s námi,
odetnutýmí ratolestmi od kmene Těla
Kristova. Nejvýš milosrdný a dobrotivý
nebeský sadař, Otec náš nebeský, sbírá
nás se země jako ulomené ratolesti, a
jestliže litujeme hříchů, kterými jsme se
odloučili od Krista, vštěpuje nás zase
v nejsvětější Svátosti oltářní do kmene
Těla Páně, a tu zase může krev Kristova
prouditi z Těla Kristova, z Božského
Srdce do naší duše a naše duše opět
podobá se zelené rozkvetlé ratolesti na
kmeni. Strom oštěpovaný lepší, chulnější
a větší ovoce přináší. A podobně i my,
kteří skrze nejsvětější Svátost oltářní
podobáme se oštěpovanému stromu, při
nášíme krásnější a cennější ovoce dobrých
skutků. _

Krev z Božského Srdce Páně se
prýštící znamená ve vlastním smyslu
posvěcující milost. Neboť posvěcující
milost jest ona krev naší duše, jest onen
neviditelný nadpřirozený dar, který nám
nový nadpřirozený život uděluje. Milost
posvěcujíci uděluje se nám a rozmnožuje
se v nás svatými svátostmi. Všechny
pak svátosti jakoby z otevřeného boku
Kristova na kříži nám se vyprýštily. A
poněvadž“kopím nejen bok Krista Pána
otevřen, ale zejména Božské Srdce jeho
prokláno bylo, z něhož zvláště krev
Kristova se vyprýštila, můžeme říci, že
všecky svátosti a všeliká milost, již skrze
svaté svátosti přijímáme, mají své
zřidlo v Božském Srdci Páně. Neboť
Božské Srdce jest náplň nejen vroucí
lásky Kristovy, ale též náplň všechmilostí.
A tak Božské Srdce Páně svou krví, t. j.
svou posvěcují'cí milostí uděluje život
věčný naší duši.

Tato pak milost.jest k životu věčnému
nevyhnutelně potřebná. Sv. ehoř pravi:
»Co jest země bez vody, to jest duše
bez milosti. Jako země, kteráž se ne
zvlažuje rosou, bylinami se neodivá,
kvítím neozdobuje a hojné žni neposkytuje,
rovněž tak duše prázdná milosti neodivá
se ctnostmi a nevznáší se k věcem ne
beskýma.

10"
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Podobně praví sv. Irenej v knize
proti kacířůn'i v kap. 19: »Jako suchá
země. nebývá-li deštěm zvlažena, nevydává
úrody: rovněž tak i my nemůžeme vydati
ovoce k životu věčnému, nebyváme-li
deštěm milosti Boží zvlaženi.e

O Božské Srdce Páně, jak musíme
byti Tobě vděčni za všecky milosti, které
nám krví svou skyláš. Jako pták pelikán
krví svou živí mláďata svá, tak Ty,
o Božské Srdce, krví svou živíš duše
naše k životu věčnému. Ty jsi krev svou
za nás na kříži vycedilo, Ty jsi se za
nás obětovalo. Co dáme Tobě za tento
předrahocenny'dar krve Tvé ? Kdybychom

V V

všechnu krev svou vycedili a jí Tobě
věnovali, zdaž bychom mohli nahraditi
jen jedinou krůpěj Tvé předrahocenné
krve? O nikoliv! A proto takévšechna
krev naše nestačila by k tomu, aby byly
shlazeny hříchy naše, ale jediná krůpěj
krve Tvé očišťuje veškeré člověčenstvo
ode hříchů.

Ačkoliv tedy naše krev bez ceny
jest, přece chceme j i Tobě, Božské Srdce
Páně, obětovati, abychom Tvou předrahou
životodárnou krví od hříchů očištěni &
nasycení vešli jedenkráte do života věč
ného. Amen.

V V

Mše svatá.
Mše svatá tu na oltáři
sloužívá se každý den,
Bohu Otci, Jeho Synu
chvála vzdána bývá jen.

Zde se koná obět milá,
kterou nám tu Boží Syn
na památku ustanovil,
že nás zbavil hříchu vin.

Zde se tělo Krista Pána
v živý pokrm promění,
když kněz krví kalich zlatý
vínem s vodou naplní.

Proto pospěš duše hříšná
před oltář sem pokleknout,
aby tvoje srdce bylo
zbaveno též hříchu pout. ,

Zde vzdej díky Boží lásce,
jež tvou duši obmyla,
aby tě kdys po tvém žití
obět její spasila.

V V

A. _M. Kadlčdkovd.

V \?

Třetí česká pout do Lurd“ roku 1911.
Popisuje K. Balík, děkan.

U Božského Srdce Páně.
Z poutního místa Einsiedelnu jeli jsme

rozkošnou krajinou kolem švýcarských jezer
k Lucernu„Město toto vyniká velice pěknou
polohou. V chrámě sv. Leodegara vykonali
jsme odpoledne krátkou pobožnost, po níž
tamní varhaník Breitenbach přednesl nám ,
některé hudební skladby na světoznámých
lucernsk'ých varhanách. Potom prohlédli jsme
si hlavní památnosti roztomilého města, ně
kteří projeli se loďkami na jezeře, a před
pátou hodinou vraceli jsme se k nádraží,
kdež na nás čekal náš zvláštní vlak a'

, dlili jsme se, zpívali,-vypravovali si a kdov něm všechna naše zavazadla.

(Pokračování.)

V 5 hodin odpoledne dne 23. srpna
vyjeli jsme z Lucernu. Jeli jsme krásným
údolím Ementálským & dolinami plnými
ovocného stromoví a vroubenými nebetyč
nými horami, věnčenými věčným ledem a
sněhem. V 7 hodin večer přijeli jsme do
Bernu, hlavního to města Švýcarska. Tam
na nádraží čekala již na nás přichystána
večeře. Hned po večeři nasedali jsme zase
do „vlaku a za zvuků písně „Kde domov
můj“, kterou jsme zpívali a naše hudba
hrála, rozjížděl se vlak k dalšímu putování.

Celou noc ztrávili jsme ve vlaku. Mo—
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mohl, zdřímnul si. O půlnoci přijeli jsme
do Ženevy, kdež byla zavražděna zločinnou
rukou před několika roky naše císařovna
a královna Alžběta, a dále jeli jsme ze
Švýcarska do Francie.

Nemohli jsme se již dočkati místa,
o němž nám naše poutní knížka vyprávěla,
a kdož Kristus Pán pravil přede dvěma sty
lety zbožné řeholnicí Marketě: „Viz mé
srdce, které lidi tolik milovala“ Těšili jsme
se, že brzy uvidíme městečko „Paray-le'
Monial“.

Ráno dne 24. srpna naše touha se
splnila. Buď nám vítáno, místo posvátné!

Bylo jasné a příjemné jitro, když za
stavil vlak. a když vystoupivše, ubírali jsme
se do hetelu, který nám byl pořadatelstvcm
určen. Tam jsme se nasnídali, po noční
jízdě umyli a poněkud si odpočinuli.

V 9 hodin dopoledne shromáždili jsme
se na náměstí u hlavního kostela. Ve
slavnostním průvodu měli jsme jíti ke kapli
Božského Srdce Páně. Napřed stál prapor,
za ním seřadili se muži laikové, potom

' kněží v klerikách. kněží v rochetách, hudba,
J. Eminence pan kardinál a konečně ženy.
Jakmile do přichystaného průvodu vstoupil
pan kardinál, průvod se hnul a za zvuků '
písně „Bože chválíme Tebe“, kterou sou
časně i hudba hrála, ubírali jsme se' ku
světoznámé svatyni. kdež dne 16. června
r. 1675 v oktávu Božího Těla zjevil se
zbožné řeholnicí Markétě Marii Alacoque
ozářený Ježíš, ukázal jí své Srdce plné
lásky. a kdež původ svůj má pobožnost.
k Božskému Srdci Páně vůbec.'

'Kaple není velká. Ani jsme se do ni
všichni nevešli. Ale jak'bohatě jest vy
zdobena! Také toho ovšem pro svůj význam
zaslouží. Nazývá se také všeobecně „kaplí
zjevení“. V ní odpočívají ostatky světice
Markéty v nádherném náhrobku. Na hlavním
oltáři jest obraz, znázorňující, kterak se
Spasitel >zjevuje bliMarkétě. Po stěnách
zavěšeny jsou drahocenné poutní korthve,
které zde zbožní poutníci z různých zemí
zanechali. Stěny jsou bohatě zlatem vy-
kládány. Místo lavic dle našeho způsobu
jest v této kapli množství malých nízkých
židlí, kterých poutníci volně používati mohou.
Na straně epištolní hlavního oltáře jest
mřížemi oddělená modlitebna pro ctihodné
sestry, jež bydlí v klášteře ke kapli Zje
vení přiléhajícím. V této modlitebně mo
dlívala se i sestra Markéta a zde také

_sloky mešní písně

prodlévala na modlitbách, když se jí
Božské Srdce našeho Spasitele ukázalo. Na
těchto mřížích jest francouzský nápis, se- 
stavený z malých zlatých srdcí, jenž česky
zní: „Sláva, Láska, Náprava ncjsv. Srdci
Ježíšovu, čest Markétě Marii.“ Hned u to—
hoto výstižného nápisu u hlavního oltáře
odpočívá tělo svaté řeholnice ve skleněné
rakvi. '

Když jsme ve slavnostním průvodu
vešli do této kaple, vystoupil na kazatelna
dp. Vincenc Blažek, c. k. gymnasijní prof.
z Litomyšle a měl velmi dojemné kázání.
Vysvětlil původ a význam pobožnosti k nej
světějšímu Srdci. Líčil lásku Božského Srdce
k nám a chladnost srdcí lidských k Srdci
Božskému. Kazatel mluvil k srdci, a slova
jeho tak jímala, že bylo slyšeti v kapli
časem i hlasitý vzlykot. Všichni posluchači
byli až k slzám dojati.

Po kázání sloužil slavnostní mši sv.
vdp Vincenc Tesař, kanovník z Olomouce,
při níž jsme napřed zpívali společně tři

„Pozdvihni se, duše,
z prachu“, a potom zpívali bratří Kolís
kové nádherně čtyrhlasné písně k nejsvě
tějšímu Srdci Jcžíšovu. Na tomto místě
zvláště dojemně působila slova písně:

»O srdce Ježíšovo, rci ke mně sladké slovo,
af. pronikne mou duši, Tvou láskou,
o Srdce nejsvětějšiiv.

Rovněž působila mocně krásně před
nesená píseň:

O Srdce Spasitele, o slunce nebeské!
Ti slouží tvorstvo celé v své pouti pozemské.
O naší radostí Ty's ve vší žalosti
o Ježíši, o Ježíši!

Po mši svaté pomodlil se nejdůstoj
nější pan kardinál z Prahy litanie —kBož
skému Srdci s příslušnými modlitbami.

Tím byla naše společná pobožnost
skončena.

Vycházejíce z kaple, šli jsme kolem
náhrobku světice, k níž Kristus mluvil,
líbali jsme ho a odcházeli klášterním dvorkem
na ulici.

Rozešli jsme se do svých hotelů, aby
chom se obědem posilnili na další cestu.

Po obědě prohlédli jsme si „Eucha—
ristické museum“, kdežjest veliké množství
předmětů. týkajících se jakýmkoliv způ
sobem úcty nejsvětější Svátosti oltářní.
Prohlédli jsme si městečko, čítající asi
4000 obyvatel. navštívili jsme farní kostel,
zasvěcený rovněž Božskému Srdci, ale tam '
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byli jsme bolestně dojati. Viděli jsme holé
zdi a stopy po drancování kostela. Vláda

-francouzská ukradla kostel a zpustošila,
ukradla i farní zahradu a kněžstvu zasta
vila plat. Rozpraskané, holé, zaprášené zdi
farního kostela žalují na ukrutnost vlády
francouzské. Jenom na dvě svatyně přece
vláda sáhnouti se neodvážila. Lurdy a kapli
Zjevení v Paray-le—Monial. 'Obávala se
mocného vzplanutí hněvu lidu.

Nakoupili jsme si některé poutní pa
mátky, zašli do kaple Zjevení. abychom
znova se tam soukromě pomodlili a poutní
památky dotekem rakve oslavené světice
posvětili. Zde byli jsme také svědky hlu—
boké zbožnosti francouzských. poutníků. jichž
několik processí zde právě dlelo. Jak tise
umí modlit! S jakou zbožnosti a vroucností
zpívají! Ve Francii vidíš na jedné straně
hlubokou a obětavou víru a zbožnost a na
druhé stranu nevěru & nepřátelství k víře.
Chybou katolíků bylo, že si navolili za
poslance nevěrce a nepřátele církve, kteří

potom odhlasovali církvi nepřátelské zákony.
Bolestně se nás též dotklo, že obchody

i s předměty poutnickými jsou v Paray-lo
Monial skoro vesměs v rukou židů.

Farní zahrada, vládou ukradená, pro—
měněna jest v park. Jsou zde ještě z dří
vější kamenné štace křížové cesty. Šli jsme
od jedné ke druhé celou zahradou a u každé
vykonali kratinkou pobožnost soukromou.
Modlili jsme se za sebe, za své milé do—
mácí, kteří se naším modlitbám odporučili,
za církev pronásledovanou a za svoji drahou
vzdálenou vlast, aby ji Pán Bůh ušetřil
podobné rány, jaká stihla nešťastnou ka
tolickou Francii.

Ve 3 hodiny odpoledne ubírali jsme
se na nádraží, abychom pokračovali na své
další pouti. Vlakem odjelo nás k Lyonu
jenom asi polovička. Ostatní zůstali přes
noc v Paray-le-Monial, kdež měli večer
ještě pobožnost a ráno přijeli za námi do
Lyonu, kdež se zase s námi spojili.

(P. d.)

Dar jazyka.
Svatodušní rozjímání. Napsal I g n á t Z h á 11čl.

V modlitbě »VěřímBohaa, již zajisté
i my rádi a často se modlíváme, jest
krátce obsaženo, co má každý katolický
křesťan věřiti. Tam přicházejí také slova:
věřím v Ducha svatého. Nezdá se nám, ,
že je Duch svatý jaksi od nás až přes
příliš zanedbán? Rádi a snad i často
modlíme se k Bohu Otci, děkujeme mu,
že nás stvořil, že svou prozřetelností nás,
často tolik nehodné syny a dcery, udržuje
na životě. Často & s vděčným srdcem
vzpomínáme na Boha Syna, s velkou ra
dostí oslavujeme jeho narození 0 svátcích
vánočních. Snad rádi a často přijímáme
svaté svátosti, jež ve své lásce ustanovil
Ježíš Kristus, abychom jimi k životu věč
nému byli posilnění. Alenestává se bohužel
až příliš často, že na Ducha svatého
zapomínáme a jej, jako by byl naší ma
cechou sobě vůbec ani nevšímáme? Vždyť
i ty svátky k'jeho obzvláštní úctě usta

novené, svátky svatodušní nevžily se tolik
v krev a v mysl našeho lidu, že by si
byl povědom, že zrovna tak, jako ctíme
Boha Otce &Boha Syna, rovněž ctíti máme
i Ducha svatého. Bychom tedy i tuto
třetí Božskou osobu rádi a často uctívali,
vzpomeňme si na účinky, které Duch sv.
způsobil v apoštolech.

Není nyní zajisté ani možno, ani
čas by nestačil, uvažovati o všech účincích,
jež Duch svatý v apoštolech způsobil.
Dnes chceme s pomocí Boží uvažovaii jen
o jednom tomto daru, totiž o daru
jazyka. '

1. Petr byl povolán, by řídil jednou
církev. K němu pravil Ježíš Kristus:
»pasiž beránky mé, pasiž ovce mé<<.Při
jiných příležitostech promluvil k němu
jiná podobněvýznamná slova náš Spasitel;
při každé příležitosti ho vyznamenával,
často jej jmenoval svým nástupcem. A



tentoPetr třikráte svého mistra zapřel;
vojákům, kteří ho po řeči poznávali, řekl:
neznám toho člověka. Ani před děvečkou
se nepřiznal, opětně řekl & zapřel, řka:
nevím nic o tom člověku, kdo jest, odkud
jest

Kdyžvšak přišel Duch svatý, způsobil
ve svatých apoštolech a tedy i v Petrovi
takovou změnu,že týž Petr,“který nedávno
Krista zapřel, vyšel ven a beze vší bázně
počal kázati. Nikoho se neboje, hlásal
četně shromážděnému zástupu, který za
příčinou svátku Letnic přišel do Jeru
saléma: vy jste Ježíše Nazaretského přibili
na kříž, vy jste příčinou, že tolik trpěl,
tak veliké bolesti snášel. Vy jste volali:
ukřižui Ho, nechceme. bys propustil Ježíše,
ale propust Barabáše! Takto a podobně
mluvil Petr a nijak se již nebál. Učinek
jeho kázání byl, že se dalo hned tohoto
prvního dne pokřtíti tři tisíce lidí. A jak
praví Písmo svaté: Bůhrozmnožoval jejich
počet na každý den Sv. apošt. 2, 44—47.

Vzpomeňme si na svaté apoštoly
Jakuba a Jana! Když je poslal Pán, by
šli do města Samaří a připravili mu tam
(hospodu), tu obyvatelé tohoto místa jich
nepřijali; rozzlobení—pcbízeli mistra, by
jim dovolil svolati na ně oheň a síru,
by nevděčná tato osada byla za svou
netečnost příkladně potrestána. Luk. 9,
54. Když však byli osvícení Duchemsv.,
tu docela jinak cítili i jednali. Vypravuje
se o sv. Janovi, když již nemohl pro
stáří mnoho mluviti, dával se donésti do
kostela aku shromážděným věřícímaspoň
několik slov promlouval, přečasto opa—
kuje: děťátka, milujte se vespolek! .

Dodejme ještě: všichni apoštolové
byli před sesláním Ducha svatého tolik
bázliví, že trávili čas vzavřené místnosti
pro strach před židy. A když pak Duch
svatý je posilnil, již se více nebáli, všichni
až na jediného svatého Jana umřeli mu
čednickou smrti. Jan sice také byl uvržen
do kotle s hořícím olejem, ale Bůh ho
uchoval na životě.
' Jaké velkolepé, neohrožené svědectví
vydali Petr a Jan, když byli předvoláni
před nejvyšší radu, by se ospravedlnili,
jakou mocí a ve kterém jménu ve chrámu
hlásali a od narození chromého uzdravili?
Beze strachu se přiznali a řekli: stalo
se tak ve jménu a moci Ježíše Krista,
kterého vy jste ukřižovali a jehož Bůh
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vzkřísil z mrtvých. A dodali ještě:
»v žádném jiném není spasenía.

Ustaňme však na těchto několika
málo příkladech, které nám tak“názorně
dokazují, kterak po seslání Ducha sv.
apoštolové beze všeho strachu, vždy a
při každé příležitosti neohroženě Pána a
mistra svého vyznávali, neberouce žádných
ohledů na osoby a vůbec nikoho. Po—
všimněme sobě, jak v podobných při
padech nží'váme my svého jazyka?

2. Nejsou mezi námi mnozí, kteří
jsou katolíky jen dle jména? Jen kniha
matriční, kniha křestní by mohla podati
důkaz, že jsou na jméno Ježíše Krista
pokřtěni. Mnozí poznavše svůj omyl, jsou
příliš slabí, by se přiznali a veřejně svá
poblouzení odvolali. Zda by se tu nedo
poroučelo, často, ba neustále volatii ó
přijď, ó osvit nás, Duše svatý! Málokterý
z našinců má tolik statečnosti, by poznav,
že pochybil, též se polepšil a hleděl, co
pokazil, zase napraviti.

Jaké skálopevné karaktery najdeme *
často mezi konvertity, to jest mezi lidmi,
kteří se navrátili do církve katolické.
DoDublína, hlavního města irského, př-šel
nějaký cizinec,a těžce onemocněl. Požádal
hostinského, by mu poslal pro katolického
kněze. Bylo jeho žádosti ochotně vy
hověno a ač byla velice bouřlivá, deštivá,_
nevlídná noc, vydal se kněz okamžitě
na cestu. Nekonečné dlouhými ulicemi
pospíchal, by nemocného ještě zastal na
živé a jemu posloužil. Přišel do hotelu
všecek promoklý. Vykonal, co úřad kázal.
Nemocný byl při úplném vědomí a zbožně
přijal Tělo Páně. Když byl kněz hotov,
pozval ho hostinský k vůli zahřátí na
sklenici čaje. Kněz ochotně pozvání přijal
a po obtížné cestě byl rád, že se mohl
poněkud zahřátí. Dali se spolu do řeči
& hostinský litoval kněze, že v takovém
ošklivém počasí se musil vydati na cestu,
která dnes vyžadovala tolik sebezapření.
Pak poněkud zlomyslně dodal: váš kardi
nál zařídil si to pohodlněji, poslal vás
a sám si hoví v dobře zatopené světnici
u sklenky čaje.

M'ýlíte se, pane, odvětil kněz. Po
suzujete našeho kardinála nespravedlivě.
A jak vy to můžete věděti? tázal se
hostinský. Docela dobře a úplně určitě
vám mohu říci, jste falešně informován.
Kardinál není takový lenoch, jak si myslíte.



152

Já jsem se vám doposud nepředstavil a
vy jste se mne též doposud netázal na
mé jméno. Já jsem totiž sám zdejší
kardinál Fuller. Hostinský byl ovšem velice
překvapen a pravil, Odpusťte, Eminence,
neznal jsem vašnosti, nyní račte snad
dovoliti, bych objednal povoz. Nikoliv,
odvětil kardinál, jsem na takové cesty
již zvyklý. Půjdu, jak jsem přišel, také
zase zpět. Již jednou jsem dnes zmokl,
tedy mi podruhé déšť tolik neuškodí,
mám svůj šat beztoho již úplně promoklý.
Netrvalo dlouho a ku kardinálovi přišel
onen hostinský se žádostí, by ho přijal
do církve katolické. Přiznal se, že byl
onou událostí tolik dojat, že o ní ustavičně
přemýšlel a uznávaje, že ústy svými po
chybil, chce vše napravití a prosí, by
mu kardinál určil kněze který by ho ve
víře katolické vyučil. Hostinský učil se
s velkým zápalem &byl brzy na to přijat
za úda církve katolické.

Kéž by nás Bůh osvítil, bychom
víru svou i skutky svými vyznávali. Ale
jakčaslo pozorujeme, že katolíci neza
ehovávají, k čemu je víra zavazuje, život
jejich není dle přikázání Božích uspořádán.
Jak podivný názor majíku příkladu
mnozí našinci o lásce k bližnímu? Ježíš
Kristus sám nám vysvětlil, kdo se rozumí
naším bližním. Pravil: naším bližním jest
každý člověk, ať přítel, ať nepřítel. Jak
prápodivně se mnohdy chovají lidé ku
svým spolubližním “?Kdosi vyprávěl otom
následující příběh:

Má babička byla velmi vznešená,
velmi zbožná paní; zbožná však jen na
venek, jak bývá bohužel zvykem u lidí
neodvislýeh a bohatých. Jejich zbožnost
je mezi zbožnostmi asi totéž. co sloh
baroční mezi stavebními slohy, sestává
totižzesamýehkudrlinek,samýehozdůbek,
jimž chybí pravé jádro. K babičce do
cházívala někdy, když si ji objednala,
což bývalo asi jednou za týden, chudá
švadlena, jménem Marie Bauchleová.
Příroda ji chudáčka vyzdobila příliš
macešsky, neboť byla hrbatá, maličká,
škaredá osůbka. Když k nám- došla,
usedla mlčky do některého kouta na
chodbě &odevzdána do vůle Boží neúnavně
pracovala. Trpělivě nesla svou bídu; lidé
jí opovrhovali, bez velkých nároků látala
nám dětem punčošky, šatečky a vůbec
vše,“ co se jí dalo k práci. Jednou, když

zase u nás seděla ve svém koutě, babička
jsouc v jakési zrovna sváteční náladě,
dala se s hrbáčkem do řeči a začala
s -nínějakou rozprávku. Ale řeč babiččina
měla větší podobnost s výslechem troj
násobného vraha než s nenucenou &přátel
skou rozprávkou. »MaruškOa, začala
babička podepřevši si oběma rukama
boky, »ona jest jaksi nemocná,je veliký
chudák, je celá srostlá, je jistě k polito
vání. Řekla mi, jak si představuje ten
život, který poznalajen ze stinné stránky,
vždyť se na vše dívala pokaždé ze spodu
a nikdy se shora, řekla mi to upřímněx;

Ubohé Mařenee vydral se ze vpadlých
prsou polohlasitý povzdech &jako nějaká
uštvaná laň pokorně odpověděla: »paní
radová, můj život byl, jest a bude samá
bida. Nevím, co je pohodlí, co láska, eo

'radost, co smích a veselí. Vždy musila
jsem býti povděčna, kdyžvmi dobří lidé
dopřáli místečko, na němž jsem mohla
pracovali a tak ujíti opovržení, jež mi
všude hrozilo. Ale zde v mých prsou je
něco, co mi pomáhá néstimůj nesmírně
těžký kříž, co mi pomáhá vše těžké
učiniti lehkým, vše trpké sladkým. 'l'u
upustila svóu práci na zem, oči její za
bloudily oknem k modrému nebi a přes
její svraštilou tvář míhlo se cosi jako
líbezný usměv, jako když zazáří tvář
mladého děvčete, když se blíží její sn0u
benec. Pravila: čekám na smrt jako na
nejlepšího přítele. Neboť mne vysvobodí

' ze všeho zla a dovede mne do nebeského
Jerusalema, kde si odpočinu na prsou
mého .milého Spasitele a “má trápení
budou, jak by nebylac. Jak to uslyšela“
má babička, vyskočila jako lítá saň.

Ač byla veliká, natáhla se ještě více
do výše a hlas její zněl jako polnice
volající k poslednímu soudu: ».lak<<zvo
lala, »cože si myslí, ona, ta bídná osoba,
ona si myslí, že umře na prsou milého
Spasitele: a všecka bez sebe nemohla
více mluvili. S krátkým, ale dobře sroz
umitelným pohybem ruky, jímž nazna
čovala své nejvělší opovržení, odešla...
Za několik minut přišla služka, odevždala
Mařence její denní plat; musila ihned
odejíti, při čemž jí bylo sděleno„že pro
její, tolik opovážlivé tvrzení, nechce ji'
paní radová více ,ve svém domě trpěti,
by'se nikdy více neopovážila překročiti
prahu tohoto domu.



Jak by bylo žádoucno, by nás Duch
svatý osvítil, bychom se neprovinili ja
zykem pomluvami, utrháním na cti 'a
vůbec utrhačny'mi řečmi.. Kdo by byl
s to, by vypočetl všechny hříchy,'kterých
se lidé d0pouštějí špatným užíváním
svého jazyka? Praví sice Písmo 'svaté,
že »všeliky' člověk je lhář<< (Žalm 115,
2), což však není řečeno v tom smyslu,
jako by každý člověk lháti musil, jakoby
každy lháti měl, aleje bohužel bidácky
obyčej skoro všech iidi lháti. Sám Ježíš
Kristus nazval ďábla otcem lži. Jak často
hřeší člověkjazykem ? Kdesi často hořelo,
nebylo možno vypátrati žháře. V osadě
bylo všeobecné rozechvění a každý se
bál vyjití jen na krok z domu, by ho
nechytli a nepovažovali za žháře. Oby
vatelé té osady sami neúnavně hlídali,
též četnici měli tam ustavičně službu.
Jednou z rána ještě za soumraku hlídal
kterysi hospodář na jedné straně a na
druhé byl četník. Tu bylo najednou ze
chléva, pokrytého slámou, slyšeti praskot
a nežli se hlídačivzpamatovali, stál chlév
v plamenech. Hospodář i četník v prvním
okamžiku ani nepřemýšleli na hašení,
ale běžel jeden za druhým a oba skoro
zároveň volali-: vy jste zapálil! Já? volal
četník, to si však od vás vy'prosim,
byste vy mne nazy'val žhářem, z toho
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se mi zodpovíte u soudu. .Ne já, ale vy
jste žhářem, jménem zákona vás zaty'kám.
Snad neblázníte, pane strážmistře, já
bych si měl zapáliti svou chalupu? A
oba se škaredě hádali a ve svém rozčilení
nehezká jména sobě dávali. Náhodou
šel právě farář toho místa a uslyšel tu
jejich hádku. Mělmnoho práce, by četnika
přesvědčil o úplné nemožnosti, že by si
hospodář sám zapálil chalupu, hospodář
pak dlouho tomu nemohl porozuměti,
že četník nemůže by'ti žhářem. Ale konečně
se oba uklidnili. Kdyby se nebyl farář
k tomu naskytl, byl. by četník hospodáře
skutečně odvedl do města do vězení.
Nedlouho na to žháře našli, byl to
čtrnáctiletý žák, který proto zapaloval,
by nemusil jíti do školy. Jejich učitel
byl náčelníkem hasičů a kdykoliv hořelo,
měli ve třídě, kterou vyučoval, prázdno.

Ale dosti na těchto několika málo
ukázkách. Každý z nás jest zajisté pře
svědčen, že _jenám všem zapotřebí prositi
Pána nebe i země, by nám uštědřil Ducha
svatého. Volejme tedy nejenom nyní v čas
svatodušni, ale častěji v roce církevním:

přijď k nám, Duchu tvůrce mira,
dej znát Otce Hospodina,
dej nám znáti jeho Syna,
dej nám věřit z celé síly,
v Tebe Duchu každou chvíli.

(Přei.Sum).

Obrázky z katolických missií.
Přidává MÁXM'LIAN WEINBERGEB.

První rok 11Indianů v Paraquay.
Vypravuje mhsionú! P. Frant. Muller.

Když katolický missionář se vydává
na cestu do krajin zámořských. aby tam
založil novou missii, zmocňuje se ho svaté
nadšení. které mu dodává síly &vytrvalosti,
aby první překážky srdnatě překonal. Tak
se vedlo i nám.“ když jsme odcházeli do
státu Paraquay v Jižní Americe, kde před
staletími 'Jesuité zdárně mezi Indiány byli
působili & kde nyní jejich dílo, dávno za
niklé, mělo býti obnoveno. A bylo věru
dobře, že každý z nás trochu toho nadšení
si s sebou přinesl, neboť již v prvních dnech

své missijní činnosti zakusili jsme různých
strasti a svízelů s dostatek._ Byly to sice
pravidelně jen menší nepříjemnosti & tram—

. poty, ale pro nás, kteří jsme byli z domu
' zvyklí epořádanému životu, byly přece trpké

& bolestné. Musili jsme zprvu drsnému no
vému způsobu života přivyknouti a to ne
bylo tak snadné. Přimísí-li sc sebe lepšímu
nápoji několik kapek octa, nechutná “pak
jak by měl. lovék se musí nejprve učiti
a cvičiti, aby mu přivykl. Stalo-lise pak,
pití onoho nápoje zvykem. snadněji se
spolkne, byt'-i'nepřestal kyselým a hořkým
býti. Tak se vedlo i nám.



Cvičení nastalo hned prvního dne.
Naše zásoby potravy snědli jsme na cestě,
doufajíce, že ostatní potraviny, které měly
za námi-býti přivezeny po vodě, budou již
na místě, když,k cíli své cesty dorazíme.
Avšak uplynulo několik dní, než toužebně
očekávaný člun s potravinami přijel Aby
chom až do té doby vystačili, musili jsme
se velmi uskrovniti &“potravinami šetřiti. &
to byla příčina, že z šesti dělníků, které
jsme byli na výpomoc s sebou přivezli. v noci
před příjezdem člunu pět uteklo Tak" stáli
jsme v pustině, neznajíce cesty, bez rady
a pomoci.

Avšak čím více jsme viděli, že od
lidí jsme opuštění, tím více vzrůstala v nás
důvěra v Boha a důvěra v nás samy, &
obojí tato důvěra pohádala nás k práci a
při práci sílila. Šlo to sice pomalu. ale šlo
to přec. Nejprve bylo pomýšleti na nějaký
stan. Ten, který jsme si přinesli, byl nám
ukraden. Bůh odpust dlouhoprsťáku. na
jehožto prstech uvízl. Měli jsme se zlobiti
proto? Nač? Postavili jsme si rychle chatrč
z palmových listův, abychom svých pět
švestek dostali do sucha. Dnes večer strhne
se bouře. Již burácí zdáli hrom, již za
temňuje se obzor. Jest právě neděle. Naše
bedny a skříně jsou pod střechou, avšak
kam se máme uchýliti my před lijákem?
Snadná pomoc! Máme dva volské vozy,
pokryté cinkovým plechem. Tam se na
jednou octla celá naše devítičlenná společnost.

Od toho dne oba vozy po delší čas
naším obydlím, naší jídelnou i spárnou zá
roveň. Později spával v jednom zvozů bratr
Bruno celých sedm měsíců. Stolu & židle
ovšem do příchodu druhé výpravy ve voze
nebylo. A nač také? Těch několik kuku
řicových _klasů, které jsme si od Indiánů
vyžebrali, jedli jsme jednoduše z ruky a
míst k posezení “nám na prostorné louce
také nechybělo.

To všecko se ovšem změnilo, jakmile
se dostavil toužebně očekávaný člun 3 po
travinami a nejpotřebnějším nářadím. Nej
prve bylo třeba poříditi sobě nějaký stůl.
Ano stůl! Indiáni nemají pro tento důle
žitý nábytek ani pojmu ani slova. Musili
jsme si tedy stůl postaviti sami. Než odkud
vzíti prken? Snadná pomoc. Pro dnešek
přivlekli jsme dvě bedny, vytrhli dno
z volského povozu, položili na bedny a
stůl byl hotov. Po té přikryli jsme prkna
novou, ještě neupotřebenou postelní plachtou

(
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a u takového stolu mohl pak obědvati
každý kavalír! Ovšem scházely ještě židle
nebo lavice. Tu vypomohly zase nižší bedny,
na které se položily desky z volského vozu.
To byla nová lavice. Toliko náš stolař,
bratr Ildefons, nebyl spokojen; jemu, ja
kožto odborníku, se takový stůl nelíbil.
Proto zarazili jsme později do země silný
podstavec, rozebrali jednu bednu & desky
na podstavec přibili Tento obnovený stůl
v lepším vydání prokazuje nám-až podnes
dobré služby.

Domácí pořádek v první týhodny byl
tento: Vstávali jsme ráno o 4 hod. z ro
hožky rozprostřené na louce a umývali jsme
se v potoce. Rohožka byla jediným pře
pychem, kterého jsme si mohli t/chdy po
přáti Jen tak bylo nám možno delší čas
na vlhké louce spávati, aniž jsme onemoc
něli. . Také obvyklého svlékání a oblékání
mohli jsme si uspořiti, ježto jsme pro velkou
noční rosu musili spávati oblečeni.

Obyčejná rolnička — zvonek totiž
ještě nedošel —.dává znamení k ranní
modlitbě; Velechrám sv. Petra v Římě není
tak velký jako náš; my se modlíme ve
velkém, nezměrném chrámě všehomíra ; ko—
bercem a klekátkem je trávník. Nejprve se
čte krátké rozjímání, pak seslouží mše sv.,
ovšem polní, t. j. pod širým nebem, při
které ostatní přítomní v rozjímání pokračují.
Abychom hned zpočátku mohli mši svatou
sloužiti, byly všecky věci k tomu potřebné
už napřed sem poslány, zůstaly však na
cestě někde ——nevím ani kde — vězeti,
tak že jsme na př. voskové svíce teprv po
několika měsících obdrželi. Mše sv., této
jediné útěchy v naší opuštěnosti &chudobě,
nesloužiti, dobré bratry nechati bez sv. při
jímání — bylo by bývalo víc než ukrutno.
V nouzi svítíme svícemi stearinovými a bu
deme svítiti tak dlouho, až dojdou voskové.
Za oltář slouží nám malý skládací stolek,
který jsme si byli schválně k tomuto účelu
zidomova přivezli. Jak málo tato až příliš
jednoduchá bohoslužba k pobožnosti povzbu
zovala. 1ch si mysliti. Byla tu chudoba jako
ve stáji Betlemské; žádná kaple, žádný
oltář, žádná výstava velebné Svátosti, žádné
harmonium, žádná lavice, žádné klekátko,
žádná křížová cesta, žádné sv. požehnání
odpolední — náhradou za toto společná
modlitba sv. růžence.

Po mši sv. šlo se do práce. 0 sedmi
hodinách bylo snídaní ; zpočátku bez chleba,
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protože ještě mouka nedošla, později zase
bez chleba, protože kvasnice nedošly, ač
byly výslovně objednány. Teprve když po
několika týdnech došly kvasnice, postavila
se malá pekárna a pekl se chléb. Po sní
daní šlo se opět do práce a pracovalo se
až do poledne. Oběd býval pravidelně po
vegetariánsku, t. j. pozůstával v potravě
rostlinné & zeleninách. Ubohému kuchaři,
ač měl pušku a udici, nedařilo se valně,
jestliže se vydal na lov. Obyčejně vracel
se domů s prázdnou. Měl-li však přece
štěstí. přinášel někdy kapra, kterého bylo
vnadidlo na udici svedlo, nebo papouška,
anebo i-jiné živočichy, kteří však obyčejně
lépe vypadali než chutnali. Jednou v po
ledne však nám, jak říkáme, nadobro
sklaplo. Tyč, na které hrnec nad ohněm
visel. se propálila a toužebný oběd stal se
obětí plamenů Proto však přece žádný
z nás ještě hlady nezhynul, žijeme ještě
dosud všichni.

Odpoledne jdeme po krátkém odpo—
činku zase do práce a pracujeme až do
večera. Aby práce se ulehčila & urychlila,
máme volské spřežení zde v zemi obvyklé,
t. j. těžký dvojkolový vůz s šesti zapřa—
ženými voli. Jak radostně tlouklo bratru
Benifácovi srdce, když ponejprv jako císař
'pán se projížděl v šestispřežném povoze.
Ale brzy bylo po radosti. Ani volkům
změna místa a vzduchu nešla k duhu.
Ulehl jeden po druhém, aby více nepo
vstal. Byli jsme ovšem ve velkých rozpacích.
Ale kde jest vůle, tam se najde i cesta.
Zapřáhali jsme se do vozu sami. až nová
rohatá posila došla. Novým volkům daří

se dobře, ježto jsme byli veškerou pastvu
zapálili a tak všechen hmyz, zvláště jedo
vaté mouchy, jejichž píchnutí u zvířat ne
jen nemoc, ale i smrt má v zápětí, zničili.

Po večeři, unavení denní prací a 10
potou, konáme večerní modlitbu a po mod
litbě následuje noční odpočinek. Mimo sta—
rého. trochu nervósního Afričana, spí všichni
dobře. Brzy jest ,ve spárně jako na parní
pile. když jest v plné práci. Ovšem- kdo
má slabý spánek, div by, si nezoufal. „Ale
na všecko je správa,“ praví staré přísloví
a místa jest všude dost. Kdo nemůže spáti
uvnitř, tomu nezbývá než uchýliti se ven
do Boží přírody._ Tam se ovšem vydává
v nebezpečenství, se bude přepaden od jaguara
nebo jiného dravce, ale chce-li aspoň krátkým
spánkem se občerstviti, nesmí _se mnoho
rozmýšleti. Tu nezbývá než odevzdati se
do ochrany sv. anděla strážného.

Při polním hospodářství daří se nám
celkem dobře. Až dosud obdělali jsme asi"
10 hektarů půdy, vymítivše celé lesy a
vysušivše nezdravé bařiny. Při této práci
pomáhalo nám 105 Indianů.

A nyní aspoň zběžný pohled do naší
tiché dílny! Krátká biblická dějeprava
v řeči indiánské jest již v rukopisu hotova.
Malý a střední katechismus bude tyto dny
dokončen. Je to knížka úpravou a obsahem
chápavosti a povaze Indian'ů přizpůsobená.
Náš slovní poklad indiánské řeči dosto'upil
již několika tisíců slov a výrazů. A tento
úspěch za tak těžkých okolností! Musíme
věru dvojnásob býti vděčni, že nám Bůh
dal potřebnou sílu a odvahu, abychom tuto
práci missijní tak rychle a zdárně provedli.&%

Matko svatá.
Jak Jsi mocná, Matko svatá,
hvězdo nebeská,
Tvoje záře zlatoskvoucí
ve tmách probleská.

Bol když rve nám srdce v hrudi
zlými" údery, _
jdeme k Tobě Matko svatá
plni důvěly.

Prosíme Tě, Matko svatá,
těchu svou nám dej,
na svém srdci spočinouti
dítkám svým vždy přej.

A když budem umírati,
při nás věrně stůj,
u Boha tam na nebesích
za nás oroduj!

A. M. Kadlďdková.
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Kdo pomůže katolickým missionářům V Japonsku?
Prosba missionářova.

Dnes předkládám čtenářům »Školy
Božského Srdce Páněa důležitou prosbu,
netoliko jenom mou, nýbrž prosbu našeho
sv. Otce, a proto též nejsvětějšího Srdce
Páně. Pevně doufám. že nebude od
mítnuta, nýbrž že pohne srdce čtenáře.

Milí čtenáři! Často již jste četli
o missionářích ve vzdálených krajích 'po
hanských, možná že jste již tomu neb
onomu pomohli v jeho nouzi a proto
s důvěrou se obracím k vám a volám
0 pomoc. Dnes vás upozorňují na tu
missii, na kterou sám sv. Olec často již
poukázal, jako na nejdůležitější missii
celého světa, míním- totiž Japonsko. Sv.
Otec žádal, aby v Japonsku více katoli
ckých missionářů působilo, “aby celý
katolický světje podporoval, jim pomáhal.
A'proč to žádal? Proč jinak než proto,
že tuto missii považuje za nejdůležitější
vůbec. Poněkud to vysvětlím.

1. Japonsko převzalo sice evropskou,
moderní kulturu, jest státem tak jak
Rakousko neb Německo— ale zůstalo
pohanským až podnes. Od- Japonska
převezmou tuto kulturu všechny jiné
národy východní Zvláště Čína. Převezmou
také-náboženství japonské, ale nikoliv
pohanství, nýbrž-křesťanství. V tom“sou
hlasí všichni missionáři, jak katoličtí tak
prolestanští, že Japonsko bude křesťan—
ským— ale které vyznání za své
uzná, katolické či protestantské
—.——toje ta důležitá otázka, která úsudkem
nebude rozřešena, nýbrž—prací. Japonsko

podle toho, kteří missionáří vylěží, kterým
více bude pomáháno. Teď pochopujeme,
proč sv. Otec všecky katolíky do toho
boje volá.

Aboj již začal. ProtestantskáAmerika
vynakládá mnoho peněz na protestantské
missie v Japonsku. Tím se protestantským
missionářům umožňuje zakládati školy,
spisy mezi lidem rozšiřovati —'čímž právě
nejvice rozšiřují své názory mezi lidem.

i

!

Tu právě katoličtí missionáři stojí osamo—
ceni, stojí v pozadí. Ký div, že prote
stantism má větší úspěchy než katolicism.
Katolický misionář v Japonsku je chudák
& nepomůže-li katolická Evropa brzy —
ztracen bude celý národ pro naši církev.
Blíže upozorňuji na to, jak by se pomoci
mohlo ; a tak je třeba nejrychlejší podpory.

2. 1>Tebude možná státi v stejné
řadě s protestanty, nepodaří-li se nasbírati
tolik hmotných prostředků, kolik stačí
k založení nových škol a vydržování
již působících-;“ nepodaří-li se zaříditi
listy a rozšiřovati brožury, které by
odrážely všechny útoky na katolickou
víru. Ze sumy pro tyto účely nejsou
vysoké, z toho souditi můžeme, že Ja
ponci mnoho mzdy nežádají. Tak stačí
k vychování kateehisty 120 korun; k jeho
vydržování ročně také tolik..

3. Třeba nových paramentů a nového
kostelního nářadí v mnohých kostelích

\ &stanicích. Missionáři francouzští z paříž
ského semináře přepustili nám několik
kostelů, vzali však s sebou všecko kostelní

-nářadí, které sami potřebují. Snad tomu
odpomohou děvuehý v různých marian.
kongregacích; aspoň na to upozorňují;
snad poskytnu tím mnohým kongregacim
příležitost k dobrému účelu pomáhati.

_ 4. Naše missie v západním Japonsku
hodlá vystavěti kostel ke cti nejsvětějšího
Srdce Páně v městě Niigatě. Kdo po

.-může k založení pomníku lásky k našemu
' . . 9 “, ,v_ . _.

bude buď katolické, buď protestantské _ %SpaSiteli. Piavěv pomoc naseho Spasiteletřeba nejvíc a pevně důvěřovati, on
pomůže missionářům i na neúrodné půdě
Japonska, on -_žehnatibude jejich práci.
Kdo by rád něčím přispěl missii v Ja
ponsku, at zašle nám svůj příspěvek bud'
prostřednictvím redakce »Školy Božského
Srdce Páněe, neb přímo na adresu
missionářovu :

P. P. Sebesta S. V. D.
St. Gabriel Módling u Vídně.
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Pohanský modlář před svou modlou.

Žabovřesky. Buďtež" vzdány díky
nejvroucnější Bohu všemohoucímu, že
na přímluvu nejbl. P. Marie lurdské,
k níž jsem v úzkosti sve o pomoc volala,
vrátil mému dítku opět zdraví. M. V.

Z Milotic u Kyjova: Jistá rodina
vzdává B. S. P. & Nejčistotnějšímu Srdci'
bl. P. Marie, sv. Josefu, pěstounu Páně,
sv. Antonínu a sv. Janu Nepomuckému

II. III:::"':::
Díkůvzdání božskému Srdci Páně.

'.

nejsrdečnčjší díky a plní svůj slib, který
byla učinila v jisté záležitosti.

Z Těšova. Nyní plním učiněný slib
a děkuji za uzdravení z'nemoci Božskému
Spasiteli a přesvaté Matičce svato
hosty'nské &znovu prosím o další pomoc,
jak pro sebe, tak pro své domácí.'

Čtenářka Skoly B. s. P.VVV
(Zasláno)

. Method Zavoral: Kázání o
Nejsv. Svátosti Oltářní. Zlatá to knížečka,
kteráž nepřeberné poklady v sobě skrývá.

Pisatel této recense, jemuž dopřáno bylo
kázáním těmto po většině naslouchati,
neváhá vvsloviti pevné přesvědčení, že
spisek tento nad míru požehnané bude



míti účinky. Věřící, zbožné duše v lásce
k svátostnému Spasiteli více ještě roznítí a
“srdcejejich nevýslovnou naplní radostí, ti
pak, kteří oklamáni rozmanitými, zdánlivě
'Oprávněnými a proto tím nebezpečnějšími
námitkami proti tomuto tajemství ne
skonalé lásky Kristovy, ztratili víru
ve skutečnou přítomnost Pána Ježíše
v nejsv. Svátosti oltářní a snad i po
dlouhá léta již k stolu Páně nepřistu
povali, ztracenou víru naleznou a k milému
Spasiteli opět se přivínou.

Kéž spisek ten dostane se do rukou
všech našich čtenářů a skrze ně i do

rukou těch, kteří svátostnému Spasitelise odcizili!
Ve prospěch katolického

vyššího dívčího gymnasia na
Král. Vinohradech věnován spisek ten;
jak šlechetný, bohumilý to účel! — Kdo
zná, jak výchova našich dospívajících
dívek na mnohých ústavech vypadá,
milerád jistě dle možností přispěje na
vydržování ústavu tak vzorného, jako je
dívčí gymnasium Vinohradské Písatel,
jenž již na 6.„rok na ústavě tom co
učitel náboženství působí, s radostí vydává
svědectví, že ústav ten řízen jest přesně
v duchu katolickém, a že nikdy ne
p0zoroval toho nejmenšího, co by svě
řenkám jeho ijen dost malým mohlo.
Illíll_—
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Dary záhřebského arcibiskupa. Zá.
hřebský arcibiskup dr. Jiří Posilovič
věnoval na církevní a světské účely obnos
1,646500 korun. Největší část z toho,
a sice půl milionu, připadlo katolickému
gymnasiu, 100.000 K chudým města Zá
hřebu, pro kostely v Bosně 40 000 K.
200.000 K umělcům na zdokonalení
církevního“umění a 100.000 K jako svato
peterský halíř.

Oběti viry. List »Katolické missiea
sděluje počet missionářů katolických,
kteří během roku 1910 zemřeli ve svém
povolání, šířícemezi pohany víru Kristovu.
Bylo jich 178, z nichž bylo 12 biskupů.
Dle národnosti náleží ještě doposud palma
Francouzům, neboť bylo mezi zemřelými
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„býti pohoršením. I volá proto z plna
srdce:

' Kéž alespoň sto tisíc výtisků pře
krásných kázání 0 nejsv. Svátosti oltářní
se rozprodá, aby těm ctihodným, chu—
dičkým dcerám sv. Františka, kteréž
“nešetří ni ob_ěti ni námahy ni starosti,
vydatné dostalo se podpory, ale co dů
ležitějšího jest, aby svátostný Spasitel
vždy nadšeněji byl chválen a veleben
i co nejčastěji hodně přijímán a tak aby
víc a více vyplňovalo se krásné heslo sv.
Otce Pia X-.: »Všechno obnoviti v Kristua,
což bude jistě také nejkrásnější odměnou
Jeho Milostinejdůstojnějšímu panu op atu
Straho vs kém u, jenžjiného si nepřeje,
nežli aby kázání ta přispěla k poznání
Ježíše svátostného a v mnohých srdcích
aby vzbudila lásku k Němu a vroucí touhu
po Něm.

Objednávky přijímá a vyřizuje:
Knihkupectví Cyrillo-Methodějské
(V. Kotrba) Praha II.-200 Cena 1. K.

D0 Krakova. sl. redakci »Poslance
Srdce Jezusovéhoa na vysvětlenou.

Změna ve hlavním úmyslu nestala
'se ze žádné jiné příčiny, nežli z té, že
u nás jsou náboženské poměry nyní horší
nežli v Polsku. Modlíce se za svůj národ,
nechceme ani vás bratrské Slovany vy
lučova'ti z modliteb svých. REDAKCE.

87 Francouzů, pak následovali Němci,
jichž bylo 23, Italů 22, Španělů 16,
Helgičanů 8, Holanďanů též 8, Američanů
5, po dvou Angličanů, Irů & Kanaďanů,
a po jednom Rakušanů, Turků, -Indův a
Brasilianův.

Františkán učenec. Kardinál Kopp
.vysvětií v únOru letošího roku' na kněze
_františkána P. Lamberta. V prostém hábitě
františkánském skrývá se nyní známý
německý dějepisec, učenec prvního řádu,
tajný rada dr. Vilém Schulte, na odpočinku
ředitel gymnasia v Kladsku, který si
svými spisy dějepisnými o Slezsku získal
velkých zásluh. Stár 66 let vstoupil r.
1909 jako novic do řádu františkánského
& byl nyní vysvěcen na kněze.

———W——
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Námořníci.
_ (Hlavní ůmysl.)

O moře! Jak rozsáhlé, jak hluboké a tajůplné jsi! Jak velebný jest pohled
na široširou hladinu tvou! Jak leskne se povrch tvůj jako zrcadlo duhovými
barvami ozářené alpalčivými paprsky ozářené! Jak hluboký tvůj hlas přehlušující
vše kolem; zvláště když se trochu rozhněváš, když čeří se vlny tvé,_do sebe
naráží, jedna o druhou se tříští a v zuřivé pěny mění. Pak síla tvá je nezdolná,
pak býváš záhubou mnohým lodím & lidem na nich se nacházejícím. Tu sotva
odolají síle tvé obrovské lodě, neboť i tyto bývají. v nebezpečí velikém. Kdo toho
trochu zkusil, může si učiniti o tom pojem. Maně vzpomíná na bouři & proroka.
Jonáše, o čemž vypravuje Písmo sv. takto: Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi,
synu Amathi, řka: »Vstaň a jdi do Ninive města. velikého a kaž v něm; nebo
vstoupila zlost jeho přede mne. I vstal Jonáš, aby utekl do Tharris, sstoupil na
loď v Joppe, zaplatil, aby odešel s nimi. HOSpodin pak poslal vítr veliký na moře;
i stala se bouře veliká na moři a loď byla v nebezpečenství, aby se neztroskotala.
I báli se plavci a volali muži jeden každý k Bohu svému a metali nádobí, kteréž
bylo na lodi do moře, aby se odlehčila od něho; a Jonáš-ustoupil dovnitř lodi
a spal ve spaní tvrdém. I přistoupil k němu správce lodi a řekl jemu: »Což ty
spaním jsi obtížen? Vstaň, vzývej Boha svého, snad Bůh rozpomene se na nás,
abychom nezahynulix Dověděvše se pak, že pro Jonáše bouře ta poslána byla od
Boha, hodili jej do moře i přestalo moře od vření svého. Ibáli se muži ti bázní
velikou Hospodina a obětovali Hospodinu oběti a činili mu sliby.—x(Jon. l.) Tedy
i takoví lidé moři zvyklí se báli před rozzuřeným mořem!

Kdož by si nevzpomenul na nebezpečenství, .v jakémž se nalézali učedníci
Páně na moři Tiberiadském a přece byli to lidé otužilí a vodě zvyklí, nebot byli
rybáři. Vypravuje o tom svatý Matouš následovně: »A když vstupoval Pán Ježíš
na lodičku, šli za ním učedníci jeho: a aj bouře veliká stala se na moři, tak že
se lodička přikrývala vlnami, on pak spal. A přistoupili k němu učedníci jeho
a vzbudili jej, řkouce: »Pane. zachovej nás, hyneme !<<I dí jim Ježíš: »Co se bojíte,
malověrní?<< Tehdy vstav přikázal větrům a moři a stalo se utišení velikě._—(Mat.
8. 23) Přál bych každému okusit ten příjemný pocit, když po takové bouři a
kymácení lodi nastane klidná plavba za jasně zářícího slunce. V této chvíli vrací
se všem na lodi veselá mysl a okřeje všechno; loď pak majestátně pluje dál po
hladině mořské!

„ Též sv. Pavel zkusil mnoho na cestách svých. po moři, zejména na své cestě
do Ríma. Tehdáž ovšem neměli takové lodi, jako máme za naší doby; měli jen
lodi plachetní, na těch vydávali se na'velikě cesty po širém moři, spojené „5 ve
likým nebezpečím. Na takovéto lodi nacházel se i sv. Pavel na cestě do Ríma.
Když jeli okolo ostrova Kréty, zdvihl se proti ní (totiž Krétě) vítr bouřlivý, severo
východní, kterýž je od Kréty odháněl. A když byla loď zachvácena a nemohla
proti větru odolati, pustivše loď po větru, tak jsme se vezli, kam nás vítr hnal.
A přiběhše k jednomu ostrovu, kterýž slove Klauda, nemohli jsme přistáti. A když
námi vichrová bouře zmítala, metali druhého dne náklad a třetího dne i lodní
nádobí svýma rukama vyházeli. Když pak se mnoho dní ani slunce neukázalo ani
hvězdy a bouře nemalá nastávala, byla již všecka naděje o našem vysvobození
odjata. Tu svatý Pavel těšil mužstvo, aby se nebáli, že nikdo z nich nezahyne
kromě lodi. Bylo pak všech duší dvě stě sedmdesát a šest na oné lodi. A jak
apoštol Pavel. slíbil, všichni zachráněni jsou. (Skut. ap. 27 kap.) '

V pravdě zasluhují lidé na moři se plavící toho, abychom se za ně modlili,
jednak, že oni sami málo se modlí pro ustavičnou práci a jednak, že jsou vždy
v nebezpečenství zahynout. Jsou sice zvyklí takovým věcem, ale i jim bývá úzko
při velikém větru, jenž vzdouvá vlny jako hory, které pak bijí na boky lodi a jí
zmítají na všechny strany. Jak často nyní slyšet, že ta neb ona loď veliká se
potopila, narazila někde na skrytou skálu a dostala trhlinu a utonula i se zbožím
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i s lidmi, z nichž obyčejně málo se zachrání: Námořníci mají jinak těžkou službu
pří obsluhování lodí a přísnou kázni na lodi poddání jsou nejvyššímu kapitánovi
lodi. Služba jejich trvá, dokud loď se na cestě nalézá; po tu celou dobu jsou
lodníci více méně na sebe odkázání, od světa odloučení, jsou mnohdy hrubých
způsobů, což není divu. Přístanou—li v přístavu a dostanou-li se na pevninu, což
divu, že potom chtějí volnosti užíti, že jsou živi nepořádně, nestřídmě a často
i nemravné; jen na lodi musí dělat dobrotu. Co to mezi nimi lidí ve hříších žije,
bez sv. svátostí, a když taková loď se ztroskotá & lidé s ni zahynou, co to ne—
šťastných duší! Proto skutečné zasluhují tito lidé naší pozornosti, abychom pro
spásu jejich něco učinili, aspoň se modlili. Jak by bylo hezké, kdyby na každé
větší lodi byl kněz, jako duchovní správce a vůdce, který by lodníky vedl k životu
zbožnému slovem Božím a svatymí svátostmi V nebezpečenství by aspoň byli
připraveni a nezahynuli by ve hříších. Kdyz by toto nebylo možno pro nedostatek
kněží anebo pro náklad na ně potřebný, tedy než vyjede loď z přístavu mohli
by lodníci napřed jíti do kostela, tam přijmout sv. svátostí, poslouchat kázání a
ponaučení, býti na mši svaté a pak by s pokojným svědomím mohli se dáti na
dalekou cestu. Jistě by konali svědomítěji povinnosti a práce své, byli by posluš
nější svých představených a mnohé neštěstí by bylo odvráceno, které se stává
neopatrností nebo zlomyslností některého lodníka. Také by na ně působil dobrý,
katolický tisk, kdyby jim byl opatřen, než vyjedou, aby na cestě ve volné chvíli
mohli se dobrou četbou pobavit. Apoštolát modlitby ať se chopí zbraně své, mo
litby vroucně za tuto třídu .idí na moři.

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. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za 'lvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
námořníky v nebezpečí těla i duše se nalézající 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! 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!

ěé se
Heslo apoštolské: Modliti se za. ty, kteří na moři jsou.

>< ><
Úmysl _včervnu: Povolání k duchovnímu a řeholnímu stavu.

Tiskem &nátladem benediktinské hihtiskárny v Brně.
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Nejsladší Ježíši, Spasiteli náš, pohlédni na nás, jižto v nejhlubší pokoře se Ti klaníme. Tvoji jsme,
Tvoji chceme býti! Proto zasvěcujeme se Srdci Tvému nejsvětějšímu. ,M M M „MA/\_.MMM\./ /\_, MAÁ M _. ./ \/'\./ \/\/ v v“\/ v \/ \/ “\l “/ \/' “\; '\/ \f \/ \.f \/ \f V "\/\

Ranní píseň.
Tichým krokem zašla noc,
ztratila se její moc.,
stíny její mizí v dáli,
červánky se ukázaly.

Nikde není noci stop,
prchla, zašla v chladný hrob,
slunce líbá zemi zlatem
a'již září celým světem.

Všude život, radost ples,
skřivan letí (lo nebes,
z hrdélka mu.v jemném letu
plyne chvála k Pánu-světů.

I můj ret lká: „Pane náš,
jenž o všecko tvorstvo dbáš,
dej, by duše povždy čistá
k Tobě přišla dozajista!

Zdráva bud'!
Zdráva buď o Matko naše,
zdráva Panno milená.
zdráva! zvonek veský zvučí,
zdráva! volá ozvěna!

K nebes výši, Matko svatá,
upírám svůj smutný hled,
duše vroucně Tebe prosí,
cestou pravou veď nás, veď!

Utiš bouři, která v,srdci,
v duši mocně buricí.
dej, at klid a pokoj stálý
ke mně zas se navrací.

Vyslyš, vyslyš prosbu vroucí,
tak v modlitbě ret můj lká,
v srdce mír & poklid vchází
a v snu blahem umlká . . .

A. M. Kadlddkovd.

—-——o=o=o__———————

Apoštolát modlitby,
nejpřednější a nejúčinnější katolická organisace a při tom nejjednodušší.

Jistý missionář piše svému příteli, 1 době. Tu má platnost přísloví: svornosti
faráři v N., jehož horlivost uznává a | nepatrné věci rostou, nesvornosti i nej
chválí: „Hledáš u mne rady, jak bys i větší se rozpadávají. Měj dobře na

mohl zameziti zkaženost mravů a neteč- . paměti slova Mirabeau-a: »Siednoti-li senost _ku sv. církvi. . Byl jsem ve Tvé 10 lidí, mohou způsobiti, že 100.000 se
farnosti . .. Ty jsi horliv, krásně kážeš, , před nimi bude třástia; a pravdu děl

' umíš svým slovem unésti. Než něco Ti ! jistý řečník roku 1895 na veliké socialně
schází: organisace. Bylo-li kdy třeba ; demokratické schůzi: »Mám raději 40
organisace, jest jí třeba zvláště v naší [ organisovanv'ch mužů než 1000, kteří
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nejSOu organisovánic. Ale jak je sorgani- ] Můžemesouditi,žei tento potěšitelný
sovati? Není to právě tak těžké. Chci Ti ' zjev u nás jest ovocem Apoštolálu mo
zde podati několik myšlenek; uskuteční
je a budeš žehnati hodině a době, kdy
jsi s takovou prací učinil začátek.

* (Jetl jsem nedávno ve francouzském
»Poslanci Nejsvětějšího Srdce J ežíšova<<
(»Messager du Sacré Coeur de .lésuSa):
Přišel missionář do jistého místa, jehož
okolí bylo úplně nakaženo náboženskou
netečnosti, ano i samou nevěrou. Velice
se divil a žasnul, kterak toto místo se
uchránilo před takovýmto nešťastným
moderním duchem, izmín'il se o tom
tamnějšímu faráři. »To není mojí zá
sluhou<<odvětil duchovní správce, »nýbrž
mého předchůdce, který zařídil zde
»Apoštolát modlitby<<a »Spolek
smírné/ho sv. přijímáníal Následkem
Apoštolátu modlitby přistupuje v Dublíně
každý prvý pátek v měsíci' 'ku sv. při
jímání 5000 mužů, a ve Varšavě jest ještě
větší počet přijímacích Sv. oltář. toho dne.

Nuže, bratře! Zřiď Apoštolát
mod itby se svými odbory, a
máš farnost sorganisovánu i
zachráněnu. Poslyš ještě ona za—
jímavá slova radikála M. Massé-a, která
pronesl ve francouzské komoře r. 1903.
»Všeobecný účel všech těchto bratrstev
(a měl vlastněna mysli Apoštolát mo
dlitby) jest pobožnost k Srdci Ježíšovu.
Všechna tato bratrstva nejsou nic jiného,
než katolická organisace, které mají ten
účel.; rozšiřovati pobožnost k Srdci
.ležíšovu, tomuto nevyhnutelnému pro
středku na zachránění Franciea. Ano,
tak jest, my k tomu směřujeme, aby Ježíš
Kristus byl »Rex regum et Dominus
dominantium, Králem .králů a
Pánem panujících<<. (HesloApošto
látu modlitby; jiné heslo: Adveniat
regnum tuum, Přijď Královští Tvé—a)!
Dle chorv. »Glasniku presvetega Srca
lsusova<< č. 2 (1.912).

. středkem :

dlitby, který svými 25 miliony členů
působí v celé sv. církvi apro celou
církev získává mimo jiné i tu velikou
milost sv. mis sií, které tak blahodárně
působí pro obnovení náboženského života
a dodávají neohroženým účastníkům také
ducha křesťanskéstatečnosti, která je sto,
aby se postavila nepřátelům sv. víry na
odpor právě takovýmto časovým pro

netrpčti v domě- žá
dného listu neb časopisu, který
se staví nepřátelsky neb lho
stejně k naší sv. katolické víře.
Končíme opět slovy onoho francouzského
zpravodaje: »Domnívám se, že by bylo
dobře, aby takové zprávy přišly na
veřejnost,aby takto Apoštolát
modlitby získal více členů, a tito
aby modlili se co nejhorlivěji, a
možno-li společně na onen všeobecný
úmysl, který bývá určen pro každý
jednotlivý měsí0a.

Apoštolát modlitby bude však moci
u nás jen tehdy více prospívati a ovoce
přinášeti, zvláště vzhledem ku rozšíření
katolického tisku, bude-li více znám a
zřizován, a to dle nového jeho za—
řízení o třech stupních. Denní mo
dlitba a obětování dobrých skutků
a utrpení ve spojení s modlícím se
Srdcem Páně po příkladu Panny Marie
(I. stupeň Apoštolátu),denní desátek
k Panně Marii Královně Apoštolů
(II. stupeň Apoštolátu) a s_mírné sv.
při j ímání týdenní neb aspoň měsíční
(Ill. stupeň), to vše obětováno na úmysl
Apoštolátu modlitby měsíční (i denní),
nemůže zůstati bez vyslyšení, bez účinku.
Plňme tedy, co napsáno v naší »Skole
B. S. Pa. ku konci' měsíčního úmyslu
(duben t. r.): »My však chceme i
modlitby se uchopita!

Fr. POS/l.
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Prosba.
Na perutích zbožnosti,
v neštěstí i radosti
Spěchám, Bože, ve tvůj dům
a vznáším se k nebesům,
prose, bys mě síly dal,
od hříchu mě varoval.

Prosím, bys mě vyjevil
kde bych našla pravý cíl,
který k pravé spáse vodí
a jen lásku s dobrem plodí,
hřích v ctnost blaha promění,
abych přišla k spasení.

Vyslyš dítka svého hlas,
v srdce lej mi sílu zas,
abych všecko konání
do svého až skonání _
plnila jak Ty sám chceš:
Bože, k pomocí mé spěš!

Růže.
V sadě našem růže rudá
sladkou vůni dýchá,
u ní v sladkém roztoužení
slavík pěje zticha.

Rozvila se růže rudá.,
sklonila se k zemi,
jak by chtěla rozmlouvati
s květinkami všemi.

A u večer lístky její
rosa kropí vláhou
a růžička osvěžena
vděčně kývá hlavou.

A ráno zas probudí se,
dýchá sladkou vůni,
proto jako královna tu
mezi květy trůní.

-A. )lÍ. Kndlňdkavd.

Slavnost nejsv. Srdce Páně.
»Patřiti budou na mne,

kterého zbodlic (Zach. 12, 10).

Dnešní svátek uvádí nás v duchu
zase na horu Kalvarii, tak jako smutku
plný den Velkého Pátku. Zase stojíme
pod křížem, na němž pní spása světa —_
Ježíš Kristus, vtělený Bůh a Pán náš,
trpí bolestí nejhroznější a to netoliko na
těle, nýbrž i na své lidske duši. Již
nastává poslední Jeho hodinka. Kolem
hodiny třetí odpolední volá naposledy:
»Otče, v ruce Tvé poroučím ducha méh0<,
pokloňuje hlavu a vypouští ducha. O
požeh'naná hodino smrti Páně! Na tebe
čekalo lidstvo celá tisíciletí, po tobě
'volali spravedliví starého zákona, na tebe
poukazovali proroci, tebou těšili se
kajícníci, nebot tys přinesla lidstvu
ubohému potěchu, hříšníkům odpuštění,
zavrženým milost, tys otevřela zase lidem
zavřenou bránu nebes a naklonila Boha
uraženého ke smíru s \hříšným lidstvem.
Na kříži pní beránek Boží, který sama
sebe dal zabiti, abychom my živi býti

mohli věčně, který prolil krev svou
přodrahou, aby ušetřeno bylo krve naší.
Poslední dechnutí umírajícího Spasitele
bylo začátkem nového živOta pro člově
čenstvo, proto jest obětní smrt Ježíšova
mezníkem mezi starým &novým zákonem,
jest počátkem nezměrné lásky Boží
k nám, počátkem naděje na místě strachu,
počátkem milosti na místě odsouzení. A
to vše dala nám nevyčerpatelná láska
Spasitelova, bez lásky té by nebylo oběti
Kalvarské, bez lásky té by nebylo pro
nás naděje na lepší osud, nebylo útěchy,
bez lásky té by život náš podoben byl
řetězu útrap, řadě dní v žaláři strávených,
z něhož není vykoupení, a jejichž konec
na zemi byl by počátkem horších ještě
časů na věčnosti-.Ta láska byla schopna
obětí, jen láska Boha člověka — Ježíše
Krista mohla míti takou cenu a takový
účinek. _ '

;A Kristus Pán chtěl, abychom'lásku
jeho poznali a uznali, proto zanechal
nám znamení lásky sve t.j. nejsv. Srdce

' ll„*
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Své otevřené. Vypravuje sv. evangelista,
že po smrti Ježíšově přišli vojáci a lámali
hnáty oběma lotrům, kteří ještě žili, aby
je před velkym svátkem sobotním po
chovati mohli. Když pak přišli k Ježíšovi
a viděli, že již skonal -——nezlámali mu
kosti, ale voják probodl bok Jeho kopím,
a jakmile kopí vytáhl, vytryskl z rány
proud krve smíšené s vodou. Toto bylo
neklamnym znamením smrti Páně, nebot
krev již začala se rozkládati, vodnatěla,
což se stává při smrti. A tolik naplnila
se slova proroka řkoucího: »patřiti
budouna mne, kterého zbodlic
(Zach. 12,10). Ano, po celá tisíciletí
hleděli & hledí vyznavači Páně na ránu
Srdce Spasitele svého a vidí koho zbodli,
a pohled tento jest pro jedny útěchou
a povzbuzením, pro jiné však jest
postrachem a veřej nym napome
nutím ku pokání.

1. Prorok Zachariáš — když zřel
prorocky v duchu otevřenybok budoucího
Spasitele světa pravil: ».ivyleji na dům
Davidův a na obyvatele jerusalemské
ducha milosti a proseb & patřiti budou
na mne — kterého zbodlia. A to se
vyplnilo na hoře Kalvarii. Zbodeno bylo
Srdce Ježíšovo &z něho vytryskla milost
odpuštění hříchů, neboťjeho z posledních
slov Páně na kříži bylo: »Otče,odpust
jim, nebot—nevědí co činic. A nyní hledí
na Srdce Páně probodené všichni a pro
všecky jej milující jest pohled ten po
hledem útěchy. Či nebylo Srdce Páně
útěchou již na Kalvarii pro ony svaté _
osoby, které ho nejvíce milovaly?
Neviděla matka Maria, miláček jeho sv.
Jan, kájícnice Maří Magdalena a ostatní
zbožné ženy v otevřeném. srdci jeho tu
lásku, která jim velikou byla útěchou
v tom nezměrném jejich bolu?

A není -to pro nás velikou útěchou,
když víme, že z tohoto SrdCe Páně plyne
pro nás všecka milost, které nám třeba
— a že tuto milost nám Spasitel uděluje
ve sv. svátostech?

Voda z boku Páně značí nám po
svátnou vodu na křtu sv., kterou obmyti
by'váme a spolu na duši očištěni milostí
Boží ode všech poskvrn hříchu. A krev
ze Srdce Páně, zdaž ta není znamením
tajemství Svátosti oltářní, v níž tatáž
krev obsažena jest? Proto dobře a
krásně .o tom praví sv. Augustin řka:

»otevřením boku Kristova kopím vojá
kovy'm otevřeny jsou dveře života, z nichž
svátosti církve vyplynuly, bez nichž
bychom nikdy ku pravému životu ne—
došlic.

V otevřeném boku vidí sv. otcově
tajemný původ církve zobrazeny. Jako
první Eva z boku Adama utvořena byla,
tak z boku druhého Adama vyšla“ druhá
Eva — církev Kristova, pro niž, jako
matku všech nás a svou nejmilejší
nevěstu se dle slov apoštola Pavla »Pán
vydal sebe sama, aby ji posvětil, očistil
ji obmytim vody skrze slovo života, aby
sobě učinil církev slavnou, nemající
poskvrny ani vrásky,'neb cokoli takového,
ale aby byla svatá a neposkvrněná<<.
(Ef. S. 25, 27). Ejhle, na jak krásné
pravdy upomíná nás pohled na nejsv.
Srdce Páně a neměl by byti proto pro
nás tak útěchy-plny? Avšak jest'j'také
naším povzbuzením, k věrnosti
a vytrvalosti,“ »Srdce jeho bylo
raněnOa, praví sv. Bernard, »abychom my
skrze viditelnou ránu neviditelnouťlásku
vidělis, rána v těle poukazuje tedy na
ránu duchovní, lásku, která také ranila
Srdce Ježíšovo. A čí jest toto Srdce?
.lest to Srdce Boha člověka — proto
srdce 5\ate, dobré spravedlivé a ctihodné.
Andělé se mu klaní a lásku jeho velebí
— a my snad bychom měli ustati v jeho
úctě & lásce? Snad by něco“ světského
mělo pro nás míti větší cenu, větší pří
tažlivost, nežli toto Srdce, které nás
tolik milovalo? Kde by byla naše vděčnost,
kde naše uznalost? Za lásku bychom
snad chtěli se odpláceti neláskou, ne
věrností -— odpadnutím?

O nikoli! »Synu, dcero, dej mi srdce
své“ to žádá od nás Pán, a chce míti
nás ustavičně a celé, chce aby naše
tužby, naše přání, naše snahy s jeho
vždy se srovnávaly a skutky naše láskou
naší k němu v poslušnosti ukazovaly.
Nebudemesrdce naše děliti a, jak prorok
Eliáš vytykal, na obě strany kulhati: Srdce
Páně nás vybízí k vytrvalosti až do konce,
neboť jen tomu, kdo až do konce setrvá,
zůstane i na věčnosti srdcem milostivym
a laskavým.

2. Avšak nejsou všichni křesťané
stejní, ne všichni poznávají a vyznávají
lásku Páně, ne všichni ji láskou splácejí.
A co vzbuzuje u všech pohled na nejsv.
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Srdce Spasitelovo?Strach a protonapomenutí ku pokání.
Srdce Ježíšovo na kříži bylo pro—

bodeno. A co bylo příčinou tohoto pro-'
bodení? fHřich, hříchy nás všech. Aby
hříchy všech smyl, prolil Kristus krev
svou, i' "poslední krůpěj Srdce svého
vylil. Ajelikož dle slov apoštolských
ten »kdo :hřeší, Krista znovu křižujec
tedy i Srdce jeho znovu probodává &
otevírá v-.černém nevděku. A to by nám
nemělo naháněti strach? A přece kolik
jest těch, kteří Srdce. Páně urážejí?
Falešná věda a moudrost lidská h0'
zneuznává, oň se nestará a zloba ne
věrecká 'ho tupí a-haní. Hříchynaše bodají
je znovu a věru bolí ho tyto rány více
nežli bičování a trním korunováni, neboť
miluje nás & sklízí nelásku a nevděk.
Avšak nezapomínejme, že všecko do
času! Tento Ježíš bude naším soudcem,
a probodnuté jeho Srdce, bude. naším
žalobníkem'. Proto “kdykoli do Srdce
Páně pohlížíme a v nitru svém sobě
vědomí jSme' viny, musí nás pohled tento
naplniti bázní; ale bázeň tato jest spa
sitelná, nebot nás má přivésti ku pokání
a lítosti. Srdce.. Páně neodmítá- nikoho.
VždyťiJidáše', když přicházel zradit mistra,
tento laskavě Zos10vil: »příteli, nač jsi
přišela? Přítelem nazývá sveho zrádce,

v posledním okamžiku ještě jej napomí ná:
»Považ, co chceš činiti, zanech toho,
čiň pokánía. A k nám volá totéž mi
lostivě &laskavé Srdce: »chcetc se zničití'?
Chcete místo života smrt — místo spásy
—zatracení? Ejhle, tolik jsem pro vás
učinil— má to všechno býti nadarmo?
Mějte útrpnost o duší svou, aby se ne—
naplnilo na vás slovo: »a budou kvílcti
pro něhOa. Ano kvíleti &naříkati budou
všichni, kteří se nekají, Srdce Páně za
pírají — světu slouží — všichni ne
přátelé kříže Kristova, “nevděčníci, po
směvači a tupitelé Kristovi — všichni
budou naříkati »aj uvidí, koho zbodlix
a zodpovídatí se budou ze skutků svých.

Proto dnes ještě, dokud hlas lásky
volá nás k sobě, nezatvrzujme srdce sve.
Nechme láskou Srdce Kristova provanouti
srdce naše, aby opět mílovalo Pána a
jako svatí'kají'cníci slzami lítosti si vy
prosili opětné milósti & lásky. S bazni
a třesením pracujmc na svém spasení a
v Srdci Páně hledejme bezpečné útočiště
proti všem pokušením světa a nástrahám
ďábelským. Pak" zase bude nejsv. Srdce
Páně naší útěchou, našim potěšením, aby
až jednou tam na soudě věčném Srdce
Spasitelovo v září nebeské se objeví,
jsme se ho nelekli, nýbrž v něm na
věky spočinoutifmohli. Bolt.Handl.

Pánu Kristu.
(Dnes zpěv můj budiž jásavý
Ti Kriste zazpíván,
at ret můj písní pozdraví
'1'ě_.u nebeských bran.

At—duši moji nehněte
bol-ani krutý žal,
„ať jemu _štěstí 5rozkvete,
tak v' písni duch můj lkal.
Ať srdce bolem znavené
okřeje slovem Tvým“
& štěstí lásky ztracené
je hostem zase mým.

Nuž vyslyš, Kriste, prosbu mou,
oč prosím Tě, mi dej,
a žehnej milostí mě svou
a vždy se ke mně znej!

Boure.
Smutno, smutno ve přírodě,
v nebi černé mraky,
a celý svět. upírá k nim
v úzkosti své zraky.

Hromu rachot rozléhá sc,
míhají se blesky,
3 rolníci Pánu Bohu
žalují své stesky.

Zachraň, Bože, naše pole,
odvrat _hroznou bouři, '
úrodu at nezničí nám,
at nemáme nouzi.

A Bůh v nebi slyší' prosbu,
svého lidu lkání,
krutá bouře vzdaluje se,
slunce v svět se sklání.

Anna Marie Kadlc'áková.
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Posvěcení života od kolébky až ke hrobu.
(Úvahy o sv. svátostech)

Nejstarši'kniha Písma sv. Starého
Zákona nám vypravuje () oné hrozné
potopě, kterou spravedlivý Hospodin byl
potrestal hříšné lidi kromě osmi osob,
které se v arše Noemově zachránily. Když
pak liják ustal &vody začaly opadávati,
usadila se archa na horách arménských.
Noe pak citě to, otevřel okenko a vy
pustil krkavce. Krkavec, _maje dosti po
travy na plovoucích mrtvolách lidí i
zvířat, netoužil zpět po těsném vězení
v arše a proto již se nenavrátil. Za
krátký čas vypustil Noe holubicí, která
nemajic, kam by si usedla, zase se na
vrátila k okénku, kde ji Noe chytil a
v arše zavřel. Po sedmi dnech vypustil
Noe opětně holubicí a hle! K večeru
přilétla zpět nesouc v zobáčku zelenou
ratolest olivovou, což bylo znamením,
že stromy zase puči. Za krátký čas
nařídil Hospodin sám. aby Noe i rodina
jeho vyšli z korábu, nebot potopa
úplně pominula. Ejhle, zdaž není toto
vypravování z tak dávných dob obrazem
života lidstva i v Zákoně Novém? 1 za
dob našich plove na vodách hříšného
světa koráb záchranný —-archa Noveho
Zákona — sv. apoštolská církev katoli
cká. Tato archa pojímá v sebe všecky
duše, které Spasitel vykoupil, a které
také zachrániti chce před zkázou věčnou,
která daleko horší jest, _nežlibyla potopa
pozemská. Avšak okna této archy jsou
otevřena. A tu brzy vyletí z archy té
duše do hříšného světa a jako onen kr
kavec, zalíbí si v něm a nevrátí se již
zpět. Brzy vyleti jiná duše, čistá jako
holubička, ale vidouc hrozné nebezpečí
ve světě vrací se brzy pod bezpečnou
střechu cirkve. A zase vylétá duše jiná
a teprve po delší době vrací se do archy
církve a hledá si dřívější místo své. Ejhle,
to jest obraz lidstva a osudů jeho ve
třech jeho obdobích.

1. Krkavec nám zobrazuje člověka
v hříších zatvrzelého &proto ztraceného;

2. první holubice člověka hříchu se
bojiciho, který si nevinnost zachoval;

3. druhá holubice člověka k hříchu
svedeného, který. však na konec přece
se v kajicnosti obrátil —kBohu.

* darů Ducha sv.

&a kvetou,

(lo z těchto tři jest obrazem naši
vlastní duše“? Zpytujme se!

_ Svátosti sv. křtu přijat bývá člověk
do církve — Kristovy to archy —- aby
zachráněn byl od obecné zkázy.. (Jo
milost křestnízapočala, to milost ve
svátosti biřmování dokonavá; sedmero

vyzbrojuji duši proti
sedmerěmu nebezpečí života ve světě
číhajícímu. A nyní, když člověk se cítí
dosti silným, má se osvědčí'ti, složiti
zkoušku věrnosti a vytrvalosti. Proto
církev Páně potom propouští své dítky
do víru světa, nebot každé zná své po—
vinnosti, zná i také cestu do vlasti.

Avšak běda! vime to z vlastní zku
šenosti. kterak tak mnohý zapomíná ve
světě na naučení a napomenutí cirkve,
bloudí, tápá 've tmách a nenalézá cesty
zpět. Jako ptáče, které z klece vyletělo
a v pokoji zabloudilo, leti k oknu, myslíc,
že tudy upláchne do svobody, taki ubohý
křesťan často letík požitkům světským,
byt' by i hříšné byly ___ mysle, že mu
prospějí.

A jak ono ptáče narazíc na sklo
padá k zemi, tak i člověk po hřišném
požitku klesá hloub a hloub. Kdo za
chrání ho? Ale ptáče ono po mnohých
marných pokusech přece jednou nalezne
dveře otevřené a' uletí do volné přírody
a zachrání se. Tak i člověk konečně se
vzmuží, sebere a pracně nastupuje cestu
k opuštěné arše, v níž by našel klid a
pokoj. Což ale nalezne-li okénko za
vřené -— co z něho bude? Než díky
Bohu, okna archy -_—církve a nejen
okna i dveře jsou otevřeny neustále do
kořán a Pán sám vztahuje ruce své a
přijímá vracející se zase na milost.

Touto branou, kterou vrací se hříšník
v lůno _milosti Boží, je st, 5 v áto st
pokání. které posvěcuje kající život
a pomáhá každému z pádu. Milost této
svátosti jest z nejdražších nám Spasitelem
na kříži zasloužených milostí. Kéž bychom
také si toho dostatek vědomi byli a této
svátosti si co nejvíce vážili a také ji
často přijímali!

Přichází-li jaro a stromy se zelenají
tu každý se těší na ovoce,



které přinesou. Ale běda, jediný mráz
zničí všecku naději, nebot spálí květ,
z něhož vzrůsti měl plod. Tak. je to také
v životě lidském. l tu pučí květy mnoho
slibné v duši člověka, květy ctnosti kře
stanskě,z nichž vyvíjí se celá řada skutků
dobrých, bohumilých na počest Boží a
spásu duší, avšak potřeba jest jen jedi
ného mrazu, t. j. hříchu smrtelného a
jest po všem. veta. Milost křestní ovšem
obrodila člověka, zbavivši ho kletby
hříchu dědičného, ovšem vlila v duši
maličkého spásu dítek Božích &zasadila
kořeny všech ctností 'do srdce, avšak
neomylným anehříšnýmmilost
Páně člověka neučinila; nebot“ jsa dle
obrazu Božího stvořen má člověk vždycky
vůli svobodnou a takjest schopným
dobrovolně a proto i záslužněobraz
Boží v sobě zachovávati a zvelebovatí,
!. j. Bohu podobným se stávati. Jaký
musí býti proto život takého křesťana-,
ukázal nám Spasitel Ježíš Kristus sám
vlastním příkladem ve svém požehnaném
životě pozemském; proto vyzývá nás,
abychom ho následovali a dává nám
milost a pomoc k tomuto následování.
které dobyl životem a smrtí svou. Na
této Kristem ukázané a určené cestě má
křesťan osvědčiti svou lásku ku Kristu,
svou péči o vlastní duši, zde má zkou
šeti silu své svobodné vůle; v tom zá
leží jeho životní úkol. A cesta tato, která
rovnou k nebi směřuje, má po obou
stranách ukazatele, jsou to přikázání
Boží; na jedněch stojípsáno »toto čiňc,
na druhých »toto nečiňq. O jak snadno
by člověk mohl držeti se v mezích těchto
přikázání, kterých není mnoho a které
nejsou ani "tak těžké, kdyby 'jen v člo—
věku né'dřímal záludný zbytek zhOubných
následků hříchu prvotního, t. j. zlá žá
dostivost, která probudí—lise v duši
a není-li v zárodku utlumena, stává se
nebezpečným pokušitelem ke hříchu.
Není-li pak člověk opatrný, popouští-li
uzdy této žádostivosti, která často i
zevně příkladem .“a slovem zlých lidí
by'vá podněcována ——nemá-li ustavičně
oči upřeně na boží přikázání a nevzpo
miná-li na všudypřítomnost & vševědouc—
nost Boží, pak ovšem klesá a padá často
hluboko v hřích těžký, který olupuje duši
o všecku milost, o všecku lásku Boží
a ukrádá mu naději na spásu věčnou.

' Následky hříchu těžkého jsou hrozně,
a kdyby člověk ve stavu takovém zemřel,
musil by od spravedlivého Boha zavržen
býti, nebot těžký hřích „bývá spáchán
vědomě a dobrovolně. Avšak ne všichni
lidé zmírají hned po hříchu, takovým
trestem netrestá hned milosrdný Bůh,
nýbrž dle shovívavosti své dává čas ku
pOznání, k lítosti a obrácení se.
Ovšem užívá člověk 1 tohoto času bohužel
k novým hříchům, k novým urážkám
dobrotívého Otce na nebesích. Z vlasti
milosti boží a lásky do ciziny spěchá
člověk, když hřeší, mysle kterak si po
lepší. A hle, jak se mu daří a co nalézá?
Místo klidu a radosti nepokoj a žalost,
výčitky svědomí, kterým uniknouti nelze,
strach před spravedlivým trestem Božím,
starost, kterak dopadne věčnost, &kolik
kráte i bída tělesná, nemoce, chudoba,
a kterak se všecky ty svízele jmenují,
které se hříchu na patu věší. A tu duše
ve Smutku svém vzpomíná dob lepších,
kdy Bohu sloužila, kdy v čistotě a pocti
vosti žila, kdy radost, pokoj plnily útroby
její, kdy směle mohla pohlédnouti na
kříž Páně a na obraz přečisté Boží
Rodičky. O jak si přeje návratu do
lůna lásky Boží - kterak touží jako
marnotratný syn po domě “otcovském.
A touha tato již jest začátkem lepší
doby ——začátkem opery a záchrany.
Ostatní dokoná Bůh, jenž v nevyzpy
tatelné lásce a dobrotě své nám dal
prostředek, kterým se i největší hříšník
zachrániti může, prostředek jistý a ne
omylný— svátost pokání. Kristus,
milosrdný Samaritán. pozvedá raněného
hříšníka, vymývá jeho rány, nalévá do
"nich balsám a Olej a pečuje oň, až se
pozdraví z nemoci duševní a přijímá ho
zase do svého “domu, do svého ovčince
— jako ztracenou, ale zase nalezenou
ovečku drahou. On, jenž jako pravý
Beránek Boží — který hříchy světa sňal
-- rád a ochotně hříchy s beder a duše
hříšníka snímá, ztracenou milost mu zase
vrací a duši jeho očišťuje posvěcujíci
milostí Ducha sv. Ano, kdyby nebylo
Beránka Božího, kdyby nebylo Ježíše a
jeho lásky, tu by lidstvo bylo ztraceno;
nejdříve ztraceno pro hrozný hřích
Adamůy a Evin a opětně ztraceno pro
vlastní hříšnost. Tak jak si staří náro
dové představováli obra Atlanta, který



na svých bedrách- nese celý obor světa,
tak věru daleko větším Atlantem jest
náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus, který
neš! celé břímě hříchů všech lidí, všecku
jejich bolest a- bídu, veškeren jejich
hrozný trest. A z tohoto jeho utrpení
a smrti plyne nevyčerpatelná síla oněch
spasitelných milosti & darů, které nám
Kristus podává ve sv. svátostech & to
zvláště ve svátosti největšího milosrden—
ství Božího, ve svátosti po kán í. Kristus
trpěl nevýslovné bolesti, aby rány naše
hříchem duši zasazené byly uzdraveny,
trpěl smrt potupnou a bolestnou, aby
chom my hříšníci živi byli. Proto dobře
o sobě říci mohl: '»Syn „člověka přišel,
aby hledal a spasil, co bylo zahynulo<<,
a »Bůh nechce smrt hříšníka, nýbrž aby
se obrátil a živ byla.

Mile zajisté dojímá nás, kdykóli
slyšíme ono sv. evangelium, kde Kristus
Pán vzkřísil mládence Naimského. Matka
jeho plakala hořce, ale Pán laskavě k ní
pravil: »Zeno, neplača. A k mrtvému
mládenci řekl: »Mládenče, tobě pravím,
vstane. I vstal mrtvý — byl živ a zdráv
a Pán Ježíš odevzdal ho mateři jeho.
Jaká to byla radost-pro matku i syna!
Totéž děje se ve sv. pokání. Církev pláče
nad mrtvým dítkem svým, hříšným kře
sťanem, ve svátosti pokání však Kristus
probouzí mrtvého hříšníka zase k životu
a odevzdává ho matce, církvi živého a
zdravého a to k radosti i andělů nebeských.

Ovšem žádá Kristus Pán některé věcí
od hříšníka, & to předně upřímné a líto—
stivé- vyznání se ze všech těžkých pro
vinění,hřichů. 'l'ak praví sv. Jan, pak-li
vyznáme hříchysvé. jest věrný Bůh a spra
vedlivý, aby odpustil nám naše hříchy.
(1. Jan 1., 9.) Svatost pokání je soud,
který se od jiného__ liší tím, že v něm
vinník nebývá odsouzen, nýbrž osvobozen.
Sv. Zeno o tom praví: »Je to soud, při
kterém hříšník, nevyzná-li se. odsouzen
bývá a naopak, vyzná-li se, bývá omi
lostněn. Věru podivuhodné to tajemství !(
Milost — to jest výrok soudcův, vin a
jest odpuštěna a zapomenuta,
věčnýtrest jest prominut. Odpuštěno
--—zapomenuto! — Může býti krás
nějších slov pro ubohého hříšníka, který
třese se před velebností uraženého _.Boha
a trestem, kterého byl zasloužil? Zde
lze poznati tu velikou nezměrnou lásku
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božského Spasitele k nám hříšným lidem
a také tu velikou cenu jeho utrpení a
smrti, pro _něž nám spravedlivý Bůh
milostivým býti chce a může. _

O jak veliká jest láska Boží, která
se jeví ve svátosti pokání. Vždyť hřích
lidský jest zločin hrozný. Neboť kdo je
ten, kterého člověk vědomě & svévolně
uráží? Je to ten nejvyšší jeho Pán, nej
mocnější Bůh, nejsvětější, nejspravedli
vějši, anoještě více, je to dobrotivý Stvo—
řitel jeho, jenž z prachu nicoty pozvedl
"jej,-za syna svého přijal, jej udržuje,
živí, miluje. A za to vše člověk Boha
hříchem takřka v tvář bije! A přece
láska Boží přemáhá i tento nevděk i
tyto urážky! Co se lidstvo nachlubí,
jestliže něco pro bližního učiní z lásky,
jestliže staví nemocnice, chudobinec,
sirotčince, jestliže umírňuje bídu a bolest.
I kdyby tato láska lidská byla sebe větší,
nevyrovná se celá a'ni jedinému činu
Božího milosrdenství, kterým se dlužní
úpis hříšníka trhá a ráj se mu otvírá,
kterým se na hřích zapomíná — jakoby
nikdy spáchán nebyl. Takovou lásku a
takovou milost skýtá nám Bůh ve svá
tosti pokání. Jestliže Bůh člověka
hn-d po narození trestu a viny hříchu
prvotného zbavuje a odpouští tomu, který
nevěděl,co činil, jestliže tedy pro krev
Kristovu přijímá zase člověka zavrženého
na milost ve svátosti křtu, je to zajisté
něco velikolepého a jen Bůh nekonečné
dobrotivý jest schopen takového milo
srdenství. Jestliže ale tentýž Bůh téhož
člověka jakožto svého nepřítele, tupitele
a nevděčníka vidí, jestliže tento milost
danou nohama šlape, dobrodiní Božího
užívá k urážce Boží, jestliže svého dobro—
tivého Pána zapírá, nebeskému Otci po
slušnost vypovídá a se satanášem proti
Bohu se spojuje, což vše toto těžkým
hříchem se děje, a jestliže Bůh tak těžce
a svévolně uražený přece ještě nakloněn
jest k odpuštění, ano.ruku svou pomocnou
ubohému hříšníkovi podává, k sobě jej
me a ukáže-li jen dobrou vůli a lítost
ve vyznání se, na své srdce jej tiskne
a vše zase odpouští! O to jest zajisté
láska nepochopitelná, .je to n'ezměrná
náplň božského milosrdenství a lidský
jazyk nemá pro to ani slova. Jen srdce
hříšníka může poněkud pocítíti tento
hřející oheň lásky Boží a musí v pokoře
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nejhlubší a lítostí nejupřímnější uznati
svou nehodnost a svděčností nejvřelejší
chváliti a velebiti dobrotu a milosrden—
ství svého Boha. Tak vyplňuje se na
nás slovo Písma: »milosrdenství Boží
je to, že nejsme zničením A to vše se
nám uděluje ve svátosti pokání. A milost
svátosti této jest pramenem našeho po—
koje, jest základem naši životní radosti,
našeho štěstí a spokojenosti. Neboť co
bychom byli bez odpuštění hříchů? Jaký
by byl život náš? Hrozný! To břímě
hříchů by bylo čím dále tím těžší, kletba
a trest za ně by nás stále stíhaly; ne
bylo by pro nás chvilky klidné, spoko
jené, nebylo by radosti nezkalené, život
tento by se stal nám rukou pekelnou.
'l'u by ovšem nám lépe bylo. kdyby
»hory padaly na nás a pahrbkové při—
krývaly nás<<,anebo potopa smetla nás

. s povrchu země. Toho všeho uchránil
nás Kristus Pán svátostí pokání. Jak se
radovala dřívější veliká hříšnice Magda—
lena, když Kristus Pán vida její pokání
a nejlepší vůli se polepšití, k ní řekl:
»Odpouštějí se tobě hříchové tvoji!<<
Nový život začal pro ni, život, který
dovedl ji k svatosti. A což Pavel, ten
dřívější ukrutný pronásledovatel věrných
vyznavačů Kristových? Milost Boží dotkla
se srdce jeho, Spasitel se nad ním smí
loval, lítost _a žal nad dřívějším životem
vněm vzbudil a odpustil všecka pro—
vinění. A hle, jak plodný, záslužný, bohu
libý život vedl Pavel po obrácení svém,
život, který netoliko jemu pojistil slávu
věčnou, nýbrž za který jej velebí a vděčnou
jest celá církev Páně po všecky časy.
A vzpomeňme na nesčíslný počet ostat
ních svatých kajícníků, které zachránila
svátost pokání ;. ti všichni, kteří nyní
plesají u Krista v nebesích, mohou k nám
volati, užívejte této svátosti jako my
a dojdete spásy jako my.

Když ve válce, nemocnice se plní
raněnýmí, tu láska a Obětavost lidská
činí vše, co jen možné, aby jim pomohla
a zdraví navrátila. Avšak jen “přemalá
část opustí nemocnice ve zdraví, pře
valná část vychází sice živá, ale se
zmrzačenými údy, které jsou ubožákům
ustavičnou památkou na přestálý boj.
Láska lidská nemohla jim při nejlepší
vůli nic více poskytnouti. Jinak láska

Božská. Knemocnici svatěl'ío pokání —
k zpovědnici vleče se také ubohý raněný
hříšník z boje tohoto života, ale jak
zcela jiný opouští tuto záchrannou sta
nici! Nikoli jako mrzák, nýbrž jako po
silněný 'hrdina, nezkrácený na životě,
nýbrž obdařený nadějí na život věčný.
Nevzbuzuje naší soustrast, nýbrž spíše
náš obdiv.. To vše poskytuje láska Boží
ve sv. pokání. Proto dobře praví svatý
Vavřinec Just. takto: »Sv. zpověď usmí
řuje Boha, p'otěšuje anděly, rozveseluje
srdce, utíšuje svědomí, „osten strachu
láme, dává pučeti naději života a vlévá
balsám útěchy do raněné duše.< Krásná
a významná jsou to zajisté slova, ale
ani ta nevystihují všecku tu milost,
radost, útěchu“ a naději, kterou má
hříšník, když byl 'hodně přijal svátost
pokání. A což teprve máme říci, pová—
žíme—li, že svátost tato tak duši naši
očišťuje, tak ji okrašluje, že hodnou je
té nejvyšší cti, býti totiž spoluhodovnicí
Kristovou, seděti s ním za stolem &při
jímati pokrm nejsvětější, jeho Tělo a
jeho Krev ve sv. přijímání! Větší pocty,
větší radostí, větší milosti nemůže Bůh
svému nalezenému a omilostněnému
věru dáti.

Proto poznejme, jak veliký poklad
máme - ve svátosti. pokání! Nemusíme
zde s Janem Křtitelem volati: »(Jiňme
pokání, nebot"blízko jest království Božía?
Ano, ěiňme pokání, abychom král0vství
tohoto sobě dobyli. Užívajíce této pře—
drahocenné svátosti pokání často, ba
co nejčastěji, neboť v této věci nikdy
neplati přísloví: »Všeho moc škodí<<
naopak »Cím více, tím lepex. Nespoko
jujme se s roční svatou zpovědí v čase
velkonočním, která ovšem povinností naší
jest, ale také jest nejmenší mírou, kterou
křesťan dodržeti musí, nýbrž zvykejme
sobě alespoň na měsíční svatou zpověď.
Učinky její blahodárné v duši naší zna—
menati budeme co nejdříve. Ovšem,
stihne-li nás kdy to velké neštěstí, že
bychom upadli do smrtelného hříchu,
tu neotálejme ani hodinu a co nejdříve
složme to břímě ve sv. zpovědi k nohám
ukřižovaného Spasitele a volejme a
prosme: »lškřižovaný Ježíši, smiluj se nad
nému Stav ve hříchu smrtelném jest
stav nejnebezpečnější, nejhorší, proto
zbavme se ho co nejdříve.



Děl—zajmeale také Spasiteli našemu
za tak veliký dar, který nám dává ve
svátosti pokání, nebot“ zasloužil nám ho
za cenu sveho přehořkeho utrpení a
přebolestne smrtí. Zvláště ale prosme,
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abychom před smrtí mohli se ve svatosti
pokání s Panem Bohem úplně & doko—
nale smířili a tak jako ona holubice
Noemova štastně'se navrátiti do archy
nebeského království Kristova . . .

Boh. Bendl.

WWW/W
Rannl klekani.

Tiše šumí po zahradě
větřík jiný, chladivý,
na východě v plné kráse
slunéčko se v zlatě skví.

Z vísky zvoní „Anděl Páně“,
budí všecko ze spaní
a na poli skřivan jásá,
jeho píseň mile zní.

Vzbudily se jeho písní
ptáci, stromy, květinky
a v modlitbě uklánějí
osvěžené hlavinky

Všecko jásá, raduje se,
zvon když zvoní klekání,
ba i potok lehčej běží,
slyš tu jeho bublání!

Duše moje probuzena
spěchá též se pomodlit,
pro své žití ujařmené
žádá štěstí, mír a klid!

O Bože, neodmítej nás!
() Bože, slyš ty chvály,
jež zbožný pěje lid,
dej v světě pokoj stálý,
dej srdci pravý klid.

O shlédni, Bože věčný,
k svým dítkám na zemi
a přijmi zpěv náš vděčný
s anděly se všemi.

'l'vé božské vel'ebnosti
náš ret chválu vždy pěj
a povždy s uctivostí
před oltář v chrám vždy spěj.

S nás sejmi hříchu břímě,
Ty velký Bože sám,
a do srdce vštip símě,
jak žíti tu jest nám.

My chceme povždy dbáti
Tvé vůle v každý čus,
my chcem' Tč milovati
jen neodmítej nás!

A. M. Kadlc'ákovd.

\? \?

Třetí česká pout do Lurd roku 1911.
Popisuje K. Balík, děkan.

V Lyoně.
Z Paray le Monial jeli jsme ve čtvrtek

dne 24. srpna ve 3 hodiny odpoledne na
jih k. městu Lyonu. Čím dále jsme jeli, ,
tím byla větší rovina, krajina úrodnější a
tím více bylo vinic & moruší.

V půl šesté hodiny večer stanuli jsme
v Lyoně. v krásném, bohatém a velikém
městě jižní Francie. U nádraží čekaly již
povozy z jednotlivých hotelů, na něž jsme
vložili svá zavazadla. Sami jsme“ šli k řece,
vstoupili do přichystané lodi a plavili se
k hotelu „France ct 4 nations“. Když jsme
do hotelu vstoupili, nalezli jsme tam již

(Pokračování)

svá zavazadla na chodbě. Odnesli jsme si
je do svých pokojíků, umyli se a spěchali
do starobylé katedrály sv.. Jana Křtitele
vykonat večerní vpobožnost. Dominikán
z Olomouce ,dp. Ceslav Přichystal měl v
7 hodin večer pěkné kázání; po něm byly
zpívané litanie, & vdp. bratří Kolískové
zapěli ještě čtyřhlasně krásnou mariánskou
píseň.

Po občerstvení duševním 'vrátili jsme
se do svého hotelu, kdež na nás čekalo
občerstvení tělesné. Hlavně šťavnaté ovoce
a hrozny sladkého vína nám při večeři
chutnaly.
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Po večeři odebrali jsme se na svá
lůžka, abychom se posilujícím spánkem na
“další cestu občerstvili.

Dle stanoveného pořadu měla druhá
polovice poutníků přijetí ráno z Paray le
Monial do Lyonu, v 9 hodin měli jsme se
s nimi spojiti a vykonati určenou společnou
pobožnost v kostele Notre Dame de la
Fourvíere. Ranní doby využitkovali jsme
'dílem k soukromé pobožnosti v katedrále
svatého Jana, dílem ku prohlídce hlavních
pamětihodností velikého města. Kudy jsme
šli, všude v ulicích vzbuzovali jsme živou
pozornost Francouzů.

Po osmé hodině přešli jsme po mostě
k starému městu a dali se vytáhnout

_lanovou dráhou na vysoký kopec, na němž
nádherný kostel de la Fourvičre stojí. Na
tomto místě stojí nejstarší část města, jehož
dějiny sahají až daleko do dob pohanských.
V těchto místech tekla proudem mučednická
krev prvních křesťanů. Zde r. 177. pro
Kristovu víru krev svou vydal-devadesáti
letý stařeček biskup Fotinus, jeho jáhen
Saiiktus a jeho služka Blandina. R. 202.
zemřel zde mučednickou smrtí biskup a
církevní spisovatel Irenej a asi devatenáct
tisíc křesťanů. Na tomto místě krví mučed
nickou posvěceném byla r. 840. vystavěna
kaple. Když roku 1870. ve válce prusko
1'ra'ncouzské vojsko německé do Francie se
valilo, a obyvatelé Lyonští strachem trnuli,
udělali slib, budou-li hrůz válečných ušetřeni,
že vystaví vedle starobylé kapličky nádherný
chrám, který by na okrsku zemském sobě
rovna neměl. A když útrap válečných byli
skutečně ušetřeni, slibu svému věrni zůstavše
obrovským nákladem nádherný chrám ku
cti Panny Marie vystavěli. Nazývají ho
„Domem zlatým“. Čtyři jeho věže zná
zorňují čtyři základní ctnosti: Opatrnost,
spravedlnoat, statečnost a mírnost.

Poněvadž bylo teprve půl deváté a
bohoslužba měla začíti až v devět, vystoupili
jsme po schodech na jednu z oněch vysokých
věží, abychom odtud pokochali se krásným
pohledem na město & daleké okolí. Před
námi rozestřel se krásný obrázek celého
města čítajícího 520.000 obyvatel. Dlouhé
řady nádherných domů srovnaných v přímo
čarné ulice, vyčnívající štíhlé komíny, modré
pruhy řek Rhony a Saony, které se zde
spojují a město preplétají, vše dohromady
tvořilo ladný celek. V okolí zelenaly se
bujné sady a úrodné vinice. Město LyOn

jest střediskem celého jihofrancouzského
obchodu hedvábniekého a vinného. J est velice
zámožné.

Když jsme se dosti vynadívali do
dálky, věnovali jsme pozornost také nej
bližšímu svému okolí. Viděli jsme v druhé
kostelní Ívěži zavěšený obrovský zvon
„Magnifikat“ vážící 750 metrických centů
a 13 jiných zvonů, které když zvonily
nebo když měly hodiny bíti, hrály církevní
melodie. Na kopuli stojí 7 m vysoká socha
sv. archanděla Michaela, dále viděli jsme
vysokou sochu Panny Marie a dále 13
metrů vysoké kříže na věžích západních.
Však druhá polovice našich poutníků už
přijela a jde ke kostelu. Proto rychle dolů . ..

V 9 hodin přinesli dva muži na
nosidlech stařičkého kardinála Lyonského
Msgra Pierre Coulliého do kostela. Jest
nejstarším členem kardinálského sboru.
Sednul si na židli před hlavním oltářem a
očekával příchod našeho vznešeného spolu
poutníka Jeho Eminence kardinála pražského,
který jest po papežském státním sekretáři
zase nejmladším kardinálem.

Když náš nejdůstojnější 'spolupoutník
do kostela přišel, pozdravila se knížata
církevní polibkem a náš nejdůstojnější pan
kardinál sloužil tichou mši sv. Zpívali jsme
při ní naši marianskou hymnu „Tisíckrát
pozdravujeme Tebc“. Páni bratři Kolískové
zapěli opět nádherně některé vložky. Jak
krásně hrály tamní varhany, nedá se vůbec
vylíčiti. Mrtvý stroj věrně napodoboval
lidské hlasy. . __

Po mši svaté vyšli jsme z kostela a
na náměstí před chrámem za doprovodu
své poutnické kapely zapěli jsme naši národní
hymnu „Kde domov můj?“ Přítomní
Francouzi se zájmem a nadšením vyslechli
tento projev upřímného našeho vlastenectví,
jež ani v cizině na svoji vlast nezapomíná.

Vrátivše se do svých hotelů, naohědvali
jsme se, svá zavazadla vložili na přichystaný
vůz a zase lodí vraceli jsme ,se k nádraží,
abychom pokračoval-i ve své pouti. Když
jsme od nábřeží přecházeli stromořadím
k nádražní budově, hlásili se k nám Češi.
U nádraží stála veliká budova Hagenbeckova
zvěřinec, který má 130 zřízenců, z nichž
jest 70 Čechů. Tito Češi toulající se světem
jako hudebníci, řemeslníci a zřízenci měli
velikou radost, že se shledávají se svými
krajany. Kněžím líbali ruce.



V 11 hod. 40 min. dopoledne vyjeli
jsme z Lyonu. Opustili jsme půdu krví
mučednickou skropenou a důležitými církev
ními sněmy proslavenou. Podél břehu řeky
Rhony ujížděli jsme na jih. Velmi rychle
jeli jsme dále k moři. Zahrady. pole, louky,
doliny, vrchy míhaly se kolem nás. Na
kopcích bělaly se zříceniny starých rytířských
hradů. Také několika tunely jsme projeli.
Kolem měst Avignonua Montpellieru uháněl
náš rychlovlak k městu Narbonne, kdež
jsme měli na nádraží večeři. Odtud bohatou
jižní Francii plnou vinic &sadů morušových
ujížděli jsme k cíli své pouti k Lurdům.
Noc ztrávili jsme ve vlaku. Modlili jsme
se, zpívali jsme & těšili jsme se na Lurdy.
Kdo mohl, také si chvíli zdřímnul.

S radostí vítali jsme východ slunce.
Mlha vlekla se údolími, první paprsky
slunce ozařovaly stráně, rosa na stromech,
keřích a rovinách se třpytila. Krásné ráno
plné nadšení a blahého očekávání . Konali

Anděl Páně.
Hor slunce zlatí lem
s tím krásným pozdravem:
„Anděl Páněl“
Hned vzbudí celou zem
svým prvním úderem:
„Anděl Páně!“_
A V době-polední
hlas zvonů opět zní:
„Anděl Páni-$“.
A když již mizí den,
zní opět pozdrav ten:
„Anděl Páně“.
Tu ztichlé noci čas,
po světě nese hlas:
„Anděl Páněl“
Nechť v chvíli poslední
mi pozdrav ten též zní:
„Anděl Páněl“

jsme svoji ranní modlitbu. Kolem sedmé
hodiny zastavili jsme _sena nádraží v Tarbes.
Tam “potkali jsme několik francouzských
poutnických vlaků, jež se právě vracely
z Lurd. Poutníci dívající se z oken po—
zdravovali nás máváním šátků. Vítali nás
s láskou jakožto Čechy, katolíky a poutníky
lurdské. Město Tarbes připomínalo nám již
blízkost Lurd, neboť Lurdy patří k diecési
Tarbské. V poslední době však biskup
nesídlí v Tarbech, nýbrž v Lurdech, poněvadž
toto místo stalo se mnohem významnějším,
než původní sídlo biskupské.

Ještě jsme projeli v Pyrenejských
horách několik menších stanic, když zraku
našemu pojednou objevily se štíhlé věže
basiliky lurdské. Jsme u cíle. Bože, chválíme
Tebe, že's nám dopřál ve zdraví dospěti
k tomuto zázračnému a posvátnému místu.

V devět hodin ráno zastavil náš vlak
na nádraží v Lurdech.

(Pokračování).

Lilie.
V naší milé zahrádce
lilie již kvetou,
_kolem nich se růžičky
u věneček pletou.

Rozvírají kalich svůj,
dýší sladkou vůni
& včeličky v pestík se
noří jako v tůni.

Lilie jsou něžné květy,
ozdoba vší ctnosti,
je si Panna Marie
ve svém srdci hostí.

Proto děvy spanilé,
jak lilie žijte,
z ctnosti vínek bělostný
pro své žití .vijte!

A. M. Kadlc'dkovd.WW



O dobrém úmyslu.

Byl. jistý muž ze staré šlechtické
rodiny v kráIOVSLVípolském, který dle
rozumu 1 dle srdce svého krásnými
vlastnostmi jsa obdařen, stál u veliké
vážnosti v národě. Tento muž, teprve
před nedávnem zemřelý, podává nám

hodnou..I vypisuje ji taktozl)

»Byl jsem na
německých vychován a nabyl jsem tam
známosti zásad nového mudrctví (nového
učení), ale vždycky jsem se držel pevně
víry své, kterou jsem od matky své byl
zdědil; než život svůj neobětoval jsem
Pánu Ježíši, ani jeho církvi, ani svatému
náboženství. Srdce m'é zahořelo toliko
láskou k vlašti mojí. Jsa šlechtického
rodu, nalezl jsem hojné příležitosti, pod
nikati pro svoji vlast věci veliké, ai
z vlastního jmění činiti pro ni oběti pře—
mnohé. Již jsem byl věkem dospělý, když
jednoho času zdál se mi sen pamětihodný.
1 zdálo se mi, že jsem byl zanešen do
jakési krajiny vyvýšené, překrásné a do
cela neznámé, kdež jsem množství osob
nebeských spatřil, a ty všecky s největší
rychlostí psáti jsem viděl. Iblížím se
k jednomu z těchto mi nepovědomých
písařů & ptám se ho, co by zde tak
horlivě zapisoval. On pak s velikou pří—
větivostí dal mi za odpověď: »My jsme
andělé Boží a zapisujeme zde dobré
skutky všech lidí na světě žijících do
knih života, každý člověk .má' zde svůj
zvlaštní lists Tato odpověď mne pře
kvapila a pohnula, abych zvěděl, kterak
to asi vyhlíží s mými zásluhami pro
věčnost? Tedy šeptmo k tomu anděli
pravím: »Mohu—liž pak spatřiti, co na
mém listě napsáno stojí?“ »Proč ne?<<
byla jeho odpověď. A hned otevřel jednu
knihu, hledal můj list, až i nalezl a podal
mi k přečtení. Jaké podivení, ba ulek
nutí pojalo mne, když celý list prázdný

'spatřím, až na málo řádků! Ivolám,
kterak to možná věc? Což posud žádných
nemám zásluh pro život věčný? Vždyť
jsem velmi dobrého konal, zvláště pro
svoji vlast, a veliké oběti jsem přinášel.

') Móhlcr, Příklady str. 419. — Čcrnohnuz:
Nedělní zábava str. 158.

vysokých školách

' tázati :

(Pol-:rabování )

»O příteli můj,“ vece anděl, »zde v těchto
listech, jež knihu životů lidských tvoří,
nic jiného se nezapisuje, leč to, co lidé
pro Boha a z lásky k Bohu konají.<<Nato
jsem procitnul ; avšak tento sen duši moji

: jako nějaký meč pronikl. Pocítil jsem,
ze svého života událost velmi paměti- ' že tento sen důležitou pravdu v sobě

zavírá, totiž: »Co prospěječlověku, by
celý svět získal, jestliže na duši své
škodu trpí?o= Tato země není pravou
vlastí naší. My jsme k větším věcem
zrození. Život náš musí býti posvěcen
účinlivou láskou křesťanskou a pak teprve
nabývá ceny pro věčnost. Tento sen,
jejž jsem za hlas milosti Boží považoval,
stal se počátkem mého polepšení, a od

- té doby ovšem nepřestal jsem svou ve—
zdejší vlast milovati a pro ni pracovati,
avšak já měl vždycky při tom věčné
blaho lidské na zřeteli.<

Sv. Augustin sám k sobě řikával:
»Ty nenáležíš sám sobě, nýbrž patříš

Bohu, který tobě život dal; protož slušno
jest, abys pouze a jedině k uctění jeho
živ byl. Poznej, křestane, že nejsi mou—
dřejší, nežli svatý Augustin, jehožto
moudrost, jež jest věčnosti, Bohem do
kázána ! . ,

Sv. Terezie často k svým klášterním
sestrám takto mluvívala: »Nejste zde
proto, abyste rozkoší a statků zemských
požívaly, nýbrž abyste Boha oslavovaly.<<
Svatý Bernard zvyk měl často sebe se

»Bernarde, proč jsi přišel na
tento svět3<< Touto otázkou připomínal
si stále ten vznešený cíl, ku kterému
na svět tento přišel, byl postaven.

Svatý Hehoř Nazianský kázal lidu
svému takto: »Bratří milí! vy od Boha
pocházíte, Bohu patříte, pro Boha jste
zde, abyste ho věčně milovali a věčně
ním milování byli. Kráčejte tedy každého
dne k Bohu a pOSpíchejte k životu věč
némula

Jak známo,zaséval sv. Václav sám
vzácnou pšenici, sbíral ji v létě, oddě—
loval pečlivě nejpěknější zrnka, z nichž
dělal mouku na sv. hostie ke mši svaté.
Rovněž sbíral na podzim nejkrásnější a
nejlepší hrozny a připravoval sám víno,
jež k oběti mše sv. potřebno bylo. Hle,
jak krásný to úmysl šlechtice.
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V oblíbených průpovědích ctihod—
ného Klementa Marie Hofbauera se do
čítámeo dobrém úmyslu takto:
»Kdykoli vycházíme, to neb ono ze svět
nice do světnice přenášíme, dobrý úmysl
vzbuďme. Na dobrém úmyslu vše záleží,
čistým úmyslem nepatrně věci stávají se
před Bohem velikými <<A jinde praví:
»l—Ileďmejen ve všem Bohu se zalíbiti.
Vše jest dobré, co jsme pro Boha uči
nili.“ _Dále praví: »V posledním oka—
mžiku svého života uvidíme vše, co jsme
učinili, mluvili a myslili, a co bychom
byli mohli činiti, mluviti & mysliti, kdy
bychom byli milosti Boží užívali. „Uvi
díme, jaké účinky by naše slova a skutky
u jiných byly měly ; ai při našich dobrých
skutcích úmysl náš přísněsouzen bude.:
»Sions pochodněmiaJerusalem
sesvítilnami prohlédnuia

V životopise téhož světce (viz Život
ctihod; sluhy Božího Klementa Marie Hof
bauera od'M. Heringera zčeštil Jan Dobrý)
se dočítáme, jak krásná byla podívaná
na něho jako hocha, an v něžné zbož
nosti nejblahoslavenější Pannu a jiné
svaté nebeštany uctívati se snažil! Nej
větší radostí mu bylo, mohl-li postiti se
k jich úctě, a jmenovitě v sobotu tím
Bohorodičce svou lásku osvědčiti.

Když pak byl už pekařským pomoc
níkem, tu přilnul k němu pětiletý synáček
jeho mistra, a to tou měrou, že když
roznášel pečivo, v jedné ruce nesl koš,
na druhe ruce pak hošíkaf Lidé to spo
zorovali a žertovné za ním volali: »Vizte
svatého Krištofa.<< On tehdy ještě neznal
legendy o sv. Krištofu; když však celou
tuto věc své mistrové vypravoval a tato
opět mu objasnila, jak sv. Krištof z lásky
k Bohu lidi přes řeku přenášel, &jeden
krátei božské děťátko“v rukou svýchVVV

přenášel, tu zvolal Hofbauer, učedník,
pln pokory: »Okéž bych byl svatým
Krištofem a mohl svého Spasitele
vrukou svých nositila To bylvýraz
dobrého úmyslu, výraz touhy po kněžství,
v hloubi jeho srdce skryte. Aby mohl
býti knězem, a v kněžském stavu služby
svě Bohu na oslavu prokazovati, mnohou

= noc na modlitbách probděl a vřelou
prosbou k Bohu o tu milost volal. Když
Bůh svou milostí pak jej na tu cestu
uvedl, shorlivostí největší studoval. Sám
o tom vypravoval: »Všechen prázdný
čas, ano i noci bylo mně věnovati stu
diím. Abych spánkem nebyl přemožen
a času ziskal, brával jsem v noci knihu
do jedné a' světlo do druhé ruky, a tak
chodě po pokoji sem a tam studoval
jsem & Podivením nás naplniti musi, jak
napotom již vysvěceného sluhy Božího
apoštolská síla a láska k Bohu a jeho
oslavě, láska k lidem na venek se jevila.
Ráno vstával velmi časně, obyčejně o
třetí hodině. Pak zanotil —-jak dosvědčil
Emanuel Veith, který počítal se k nej
větším" ctitelům sluhy Božího a velmi
často v jeho pokoji spal — oblibenou
svou písničku:

»Vše ku chvále, slávě Boží,
vždy at Boží čest se množí
oddechem i práci mou.

Bohu svému dávám celo
život, duši svou 1 tělo,
Pán dejž !: tomu milost svou.

Požehnání své vylévej,
s pomocí svou neprodlěvej,
o Maria při 'mně stůj,
at milostiv Bůh mi můj.

Kdy jdu z bytu, kdy v něj vkročím,
Tobě, Bože, se poroučím.
llid, o Pane, prosím stále,
všechny kroky mě k své chvále.<<

(0. p.)

\?

Večerní.
Za ticha večera v louhí
komár se s muškou tu snoubí,
ve hnízdech usnuli ptáci,
slunce se za hory ztrácí.

Na nebi hvězda se—třese,
klekání krajem se nese,
z pole se sekáči vrací
znavení po těžké práci.

Na nebi hvězdičky plují,
pod mezí cvrčkové hrají,
ve hnízdě ptáček kdes vzdýchl,
celý kraj rázem pak ztichl.

Duše má vrací se zpátky
v náruč své předrahé matky,
zulíhťt naposled rety,
vzpomínka tato je světí. _

4. M. Kadlůíkmuí.
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SV. Alois ——záchrana mládeže.
Píše Ignát ZMnčl.

V červnu dne 21. slavíme svátek
patrona mládeže, svatého Aloise. Církev
svatá dala ho mládeži proto za patrona,
by měla v něm vzor, podle něhož by
mohla uspořádati svůj život. Bohužel
neřídí se dnešní mládež tímto, od církve

'jí- za vzor postaveným světcem,- ale běhá
za různými bludičkami; opouští světlo
sluneční a jde za jakoukoliv matně,
nejasně svítící hvězdičkou ku škodě své,
ku škodě církvei vlasti. Je zajisté příliš
smutným zjevem nynější doby, že až
příšerně přibývá mladých zločincův, což
dokazuje“ statistika, která praví: od ně
kolika let vzmáhá se počet mladistvých
zločinců v poměru k dobám dřívějším
hrozivým způsobem.

“Všude uznávají oprávněnost tohoto
výroku. Praví přátelé mládeže pak se
starají a přemýšlejí, jakým způsobem
by bylo možno čeliti proti tomuto tak
smutnému úkazu. Příčin, jimiž l_zevy
světliti nynější velikou zkaženost mladých
ničemů, je'mnoho. Promluvme aspoň o.
některých. Vždyť neuplyne nyní skoro
ani jednoho dne, co by listy nepsaly o
některém mladém _zločinci. Bývají to
často 14 až 161etí hoši,. kteří konají
zločiny, za něž by se nemusil styděti 3
nejprohnanější, starý kriminálník.

často zanedbávány. Rodiče těžce, trpce,
v krvavém potu vydělávají obyčejně
v továrnách svůj chléb; časně z rána
již odcházívají do práce, v níž jsou až
do pozdního večera. Dítky jsou pak po

'celý den poukázán'y úplně na .sebe; nikdo
se o ně nestará; je—listarší bratr anebo
sestra, připadne jím ten úkol. Srdce bolí

obětuje k pracím těmto neděli, pak také
nikdo z celé rodiny nejde do kostela.
V městech ujímají se dobří lidé těchto
ubohých stvoření, zakládají pro ně útulny,
školky a jiné lidumilné ústavy, mnohem

_hůře je na venkově; Ještě dobře, kde je
babička nebo dědeček v takové rodině.

A “přece chudoba cti n'etratí! Sám
nynější svatý Otec pochází z chudé
rodiny, byltě jeho otec bídně placeným
poštovním poslem a obecním sluhou.
Za časů císařovny Marie Teresie byl
z nejznamenitějších vojevůdců František
hrabě Špork. Býval ve svém mládí chu—
dičkým pasákem a byv odveden k vojsku
.vyšinul se svou vlastní zdatností, silou,
vytrvalostí na císařskéhojenerála, hraběte,
velkého boháče, zakladatele 'obrovských
dobročinných ústaVů v Kukusu _vČechách,
které se udržely až- po dnešní den.

Ochrana chudých dětí,'by, jsouce
ponechány sami sobě,'nezapadly do vše
likých brlohů lidské bídy, je jistě pře
důležitou otázkou a zasluhují 'spolky,
které si vytkly tento ušlechtilý cíl, vše
stranné, _účinné pomOci.

2. Spatne knihy. Zadnešních
dnů, kdy čte kde kdo, není žádnou
vzácností pozorovati .čtoucí děti. Bývají

Ýdo své četby tolik zabrány, “že pro ně
]. Chudoba. Děti chudých bývají 5

každého upřímného přítele mládeže, když ?
pozoruje na příklad malé děvčátko, které ?
se samo sotva batolí a přece má na
zádech uvázanou mladší sestřičku. Co
uvidí takové" děti? Co uslyší? Je věru
hrůza poslouchati jejich klení, jejich
nadávky & podobné. Modliti se neumějí,
ale kleti, nadávati umějí lépe, než starý
vysloužilý dragoun. Rodiče přijdou večer
unavení z práce, otec, je—líještě k tomu
pijan, jde do hospody, matka pere, vaří, ;
zašívá a_není tedy kdy,. by své dítky
vychovávala. Je-li unavena anebo lenošna,

není celý svět. Bývá 'však skoro bez—
výminečně tato četba špatná a dítě se
ní pokazí; Vždyť máme více literárního
hnoje a bejlí všeho druhu než knih
dobrých., Moderní literatura je (bahnitým
potokem, z něhož čerpá mládež chtivě
jed nevěry a nemravnosti. Mladé čtenáře
nezajímá v těchto knihách krása řeči a
myšlenek, anebo umělecká vyobrazení,
což by se ostatně tuto marně hledalo,
ale táhne je silou neodolatelnou hrdina
anebo hrdinka, kteří umějí opravdu
s důmyslem; hodným věcí lepších, obelstiti
policii, aby jen ušli zaslouženému trestu
za své zločiny. Za každou cenu snaží
se dítě _zaopatřiti si tuto četbu a ne'
svědomití obchodníci přicházejí jim vše
možně vstříc. Berou na příklad přečtené

; knížky. zpět a vezme-li se opět jiná,
čítají malý poplatek; tak může si dítě
za0patřiti za laciný peníz vždy dosti

%duševní otravy.
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Sv. Hlois.

Škola B. s P. 1912.
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Jest až k neuvěření, jaké obrovské
množství se prodá tohoto literárního
hnoje. Roku 1910 zabavila vídeňská
policie u jediného knihkupce, žida Sterna,
přes tisíc mravně závadných knih a
spisův. Odváželi je tehdy na mnoha vozích. _
Více než tisíc svědků bylo vyslýcháno,
soudce musil přečístí přes pět tisíc dopisů,
jimiž si lidé tento tištěný hnůj objednávali.
Ač trvá proces tento přes půl třetího roku,
není doposud v únoru 1912 ukončen a
znalci našich poměrů se domnívají že
vyjde obžalovaný beze všeho potrestání,
neboť bude postaven před porotu a ta
mívá na podobný literární hnůj nos
příliš otužený. Velký přítel knih, Griesen—
bach, vydal tiskem seznam svých knih
a _dal mu za heslo slova z evangelia
sv. Matouše 22, 14 »mnoho je povo—
laných, ale málo vyvolených!<<

Kde jsou ty staré časy, v nichž se
psávaly knihy a kdy stával na poslední
straně zbožný v'ýrok:"scriptori vita aeterna,
legenti pax perpetua, vídentí felicitas
perennis, habenti possessio cum salute,
ora pro me, Deus Tecum, což znamená:
písaři propůjčiž Bůh slávu věčnou,
čtenáři dej neustálý pokoj a mír, kdo
se dívá na tuto knihu, kéž je věčně
šťasten! Kéž zůstane její majitel zdráv.
Modli se za mne, Pán Bůh Tě opatruj!

Ku špatným knihám nutno připočísti
necudná představení divadelní a kine
matografícká. Přečasto vidí tu děti výjevy
_rozčilující, necudné, nemravné,
hrozně znemravňují mysl dítěte a na
plňují jeho fantasií ohavnými obrazy.
Takovými dobrodružnými povídkami &
\ýjevy podnícení usmySlili si na příklad
dva“ chlapci z Paříže, že založí nové
město v Americe. Aby si Opatřilí na cestu
peníze, umínili si zardousiti nějakou
starou paní v železničním voze a potom
jí oloupiti. Bohudíky' mohlo jim býti ve
vykonání tohóto úmyslu zavčas zabráněno.

3. Beztrestnost. Předletyopra
vovali tesaři v ústavu choromyslných
střechu. Zvony z blízkého města za
hlaholíly v poledne »Anděl Páněa. Po
modlivše se, ustalí od práce as—pojedše,
co si s sebou z domu donesli k jídlu,
odpočívali. Bylo v létě a ohromné horko.
Všichni tesaři šli do zahrady a brzy byli
pohříženi v hluboký spánek. Tu vloudil
se nepozorovaně do zahrady jeden chorý

které .

\

a vida spícího tesaře, uchopil poblíže
ležící širočinu, uťal mu hlavu a uschoval
ji poblizku v křoví. Pak šel ku svým
soudruhům a pln radosti jim pravil:
»Uťal jsem jednomu spícímu hlavu. Jak
se podíví, až procitne a nebude míti
hlavya.

Připadá mi, jakoby dnešní lidstvo
bylo podobným bláznem. Staň se mnoho
trestnic, ale na ochranné ústavy pro
zanedbanou mládež se nemyslí, nikdo
se nestará, by se odstranily příležitosti
ku znemravnění a nákaze.

Zákon mladé zločince buď vůbec
s ohledem na jejich mladistvý věk ne
trestá, čí jím vyměří až směšně nepatrný
trest, anebo je ponechá otcovskému p'o
trestání. Pařížský advokát Robert měl
o tomto předmětě přednášku, jíž tu po
užíváme. Uvedl ze své “zkušenosti ná
sledující episodu, na posluchače mrazívě
působící: dva mladí hoši přepadli starého
pána v jeho bytě a chtěli ho _oloupiti.
Starší ničema vytahoval nůž, aby jim
zaviaždíl obět. Tu praví k němu mladší
zlosyn, jemuž nebylo ještě čtrnáct let:
»Počkej, ponechimně, abych ho zapíchl,
já se nemusim ničeho bátia. A řečník
dodal, když se obecenstvo divílo a ne
chtělo ani svým uším věřítí, že se jedná
o smutnou skutečnost.

Je neuvěřítelno, co mnozí podnikají,
doufajíce v beztrestnost. Jistý pěší voják
v našem vojště onemocněl silným zánětem
kolena a byl depraven do vojenské ne
mocníce. Zánět byl velmi 'nebezpečný'a
“vojín byv tazán', vždy odpovídal, že neví,
z čeho povstal. Všechny prostředky byly
marný, konečně koleno prohlédnuto
Rentgenovými paprsky. Výsledek byl
„velice překvapující, nebot kolem celého
kolenního kloubu bylo objeveno větší
množství jehel, jichž bylo celkem spočteno
třináct. Na dotaz, jak se mu dostaly jehly
do kolena, vypra\ oval s pláčem, že si je
tam sám narážel na radu kteréhosi starého
vojáka, by si tak pomohl z vojny. Vojín
úplně ochroml po těžké a nadmíru
bolestné operaci, neboť bylo potřebí,
učiniti velký počet nestejně hlubokých
řezů kolem celého kolena. 'Ač je ku
další vojenské službě pro úplné ochrom
nutí neschopen, dosáhl pravého'opaku;
nebude propuštěn, ale za trest musí
sloužiti mnohem déle, než by měl. Bude
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přidělen ku obyčejným kasárnickým
službám, bude u vojska nádeničiti. Tak
se ošidil tento světa nezkušený mladík;
doufal v beztrestnost a zatím byl jeho
trest tím větší.

4. Za,čtvrtou příčinu má výše jmeno—
vaný advokát JindřichRobert žurnali
sti ku. Kdo zná poměry, řekne, že sotva
se něco změní v*lepši stránku. Robert
vypráví, kterak hájil jednou dva mladé

, zločince, z nichž byljeden teprve patnácti—
letý. Zaslechl z jejich hovoru, jak se
ptal jeden druhého: »Nevíš, jestli jsme
již v novinách ?e Zajisté by vykonal tisk
mnohem větší a lepší službu lidstvu,
kdyby o zločinech mladých lidí psal co
nejstručněji. Jest jistě úplně pochybno,
když přinášejí noviny obrovsky dlouhé
zprávy & podobizny mladých zločinců
se všemi podrobnostmi. Vždyťjsou deníky,
které mají za svůj hlavní účel popisovati
soudní přelíčení co nejzajímavěji, co
nejvtipněji. Tito pisatelé nemají-bohužel
sami žádných mravníčh zásad a vyda
vatelé jejich řídí se pravidlem, že
v obchodě je všechno dovoleno.

Podporovati' dobrý katolický tisk
má býti úlohou všech upřímných našinců.
Nikdo ze zásady nekupuj nám nepřátel
ského listu a nijak ho nepodporuj. Naši
lidé jsou mnohdy jako zaslepeni. Mají
na příklad ve svém domě na čestném
místě kříž a třeba hned pod ním leží

_jed ve_ způsobě nepřátelského listu.
Katolický »Piův spoleka praví, že má
Rakousko, v němž je devadesát procent
katolíků, 90 katolických a 369 židovsko
liberálně—socialistických listů. Katolické

“listy mají 466.000 odběratelů, proti
katolické však 1,810.000 čtenářů. Jenom
25-procent našinců čte tedy a odebírá
katolický list Pracujme všichni o nápravu,
neboť nezlepší-li se tyto poměry, budeme
my katolíci od nepřátel poraženi a
zotročení. Ovšem mají nám nepřátelské
listy mnohem snadnější postaveni než
náš tisk. Rídít se zásadou zbohatlého
židaOppenheima,kterýříkával: »Železnice
nelze postaviti žádnými mravními zá—*
sadamic. Čímž chtěl říci: Kdo chce
zbohatnouti, nesmí- se štítiti žádného
prostředku, musí všeho použíti ku svému
cíli, i když je to nepoctivé, nedovolené,
trestuhodně, špatné a hříšné. V obchodě

,l
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je dle něho všechno dovoleno. A touto
zásadou se řídí nám nepřátelské listy.

5. Alkoh ol. Byloby jistě mnohem
lépe na světě, kdyby se zachovávala
střídmost v pití. Je nám líto pijáka, který
hyne svou vinou, ale mnohem smutnější
jest, že se tato kletba dědí “do třetího,
ano až do čtvrtého kolena. Jak si zasloužily
ubohé dítky, že otrávili je rodiče na těle
i na duši, dříve než mohou vysloviti
sladké jméno otce a matky. Nejsmutnější
dědictví je, že zanechávají velkou ná

' klonnost k tomuto hříchu. Ale to není
jediné; lékař dr. Legrain pozoroval 215
rodin, které měly 819 potomkůl Z těch bylo
147 mrtvě narozených, anebo zemřelo již
v prvním životním roce, 427 stalo se
pijáky, 60 procent bylo mravně sešlých,
pětina Zemřela předčasně křečemi, 17
procent dostalo padoucnici a 19 procent
bylo choromyslnými. Dokazuje tedy tato
statistika, že čtrnáct procent dětí od
alkoholiků bylo zločinců. Polovice dětí
stalo se též pijany. Jakou přebohatou,
přesmutnou řečímluví tyto číslice! Komu
by nekrvácelo srdce nad tolikou bídou?

6. Nevěra. Nejpádnější důvod po
nechali jsme si až na konec. Nevěra
ve všech odstínech, ať se již jmenuje
pověra, ať lživost, ať nestatečnost atd.
Moderní výchova vymýtila ze svého
programu všechno náboženství. praví, že
ku vzdělání není potřebí žádného nábo
ženství, žádné mravnosti. žádného Boha.
Ale zapomínají takto smýšlející, že stavějí
budovu bez základu a na pohyblivém
písku. Když přijdou bouře náruživosti,

"skácí se budova. Kdož vyrostli bez víry,
nejsou tak schOpniodporovati zlému, jako
ti, kteří vyrostli v ovzduší náboženském.
Dal sice Bůh lidem'do srdce hlas Svědomí,
které je má chrániti před zlým, ale
mnoho je bohužel těch, kteří nemravným,
nezřízeným životem ututlali jeho hlas.

Jsou jistě nanejvýš chvályhodné
spolky mládeže, opatrovny, polepšovny,
ochranovny a jiné podobné ústavy, které
zakládají lidé dobří; mohou ochrániti
mládež před všelikým poblouzením. Nej
lepší však prostředek byl, jest a zůstane
povždy jen náboženství, víra skutky se
ukazujíci.-Povždyzůstanou pravdiva slova
Písma svatého: »počátek moudrosti jest
bázeň Páněa. Sirach 1, 16.
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Nám všem zvláště naší mládeži chybí :
poctivost, upřímnost, neohroženost, ne
báti, nestyděti se za víru, veřejně se
k ní hlásiti, bez ostychu před lidmi ji
vyznávati. Jak docela jinak si počíná na
příkladmládež ruská. V Praze byl pohřeb
jisté ruské paní. Rusky duchovní vedl
průvod &doprovázel ho z ruského kostela
až k nádraží. Náhodou byli tehdy v Praze
studující z ruského gymnasia z Batumu.
Všichni přišli na pohřeb i se svym třídním
a zahájili průvod; měli smeknuté čapky,
ijejich třídní. Když měl průvod vyjití
z kostela, byl podán ku nešení kříž jaké
musi občanu, méně důstojně oblečenému.
Vidouce to studující, dle vzrůstu byli
aspoň septimáni, ihned beze všeho po
bizeni se hlásili a jeden z nich, vezma
kříž, nesl ho v čele průvodu a. nijak se
nestyděl. Jaky vzácný příklad pro naše
studenty nábožensky bohuželúplněliknavé
a nevědomé! .listy' pražský hodnostář
církevní říkával, že není v ohledu nábo—
ženském smutnějšich poměrů, nad naše
poměry. Lidé, kteří mají příležitost,
stykati se s mládeží všech národů a
všech vyznání, doznávají, že bohužel

nikde jinde není mládež tak slabého
náboženského uvědomění, jako u nás.

Neni jiné záchrany pro lidstvo &
tedy i pro mládež, než žíti dle víry,
skutky víru dokazovati, za ni se nestyděti.
Zůstane-Ii mládeži vždy vzorem svaty
Alois, pak se nepotřebuje nikdo stra—
chovati o naši budoucnost. Pak nebude
přibývati, aleubyvati mladistvy'chzločinců,
pak bude mládež tím, čím byti má a čím
ji chtěji míti všichni její upřímní prátelé,
totiž nadějí rodičů, vychovatelů, církve
i vlasti. A to se stane, když se nespustí
Boha a jeho svaty'ch přikázání. Kdo
nezapomene, že počátkem vši moudrosti
je bázeň Boží, ten zůstane vždy věrným
synem, věrnou dcerou své drahé církve,
svych milych rodičů. Kdo upřímně miluješ
církev i vlast, starej se, by mládež byla
uchráněna všech zlých vlivů, příkladů,
špatny'ch knih, nevěreckého tisku; by
prospívala věkem i moudrostí před Bohem
-i lidmi. B_ude—limládež naše, bude naše
také budoucnost!

Pracui každý v tomto směru, seč jsi,
nezapomeň, že nebe rádo dává dojíti cíle,
nikoliv tužbě ušlechtilé, ale práci úsilo vne !

Prosba.
Vyslyš, Otče, moje lkání,
na svém trůně v nebesích,
dej mi svoje požehnání
a všeliký odpusť hřích.

_Pravda Tvoje jasně sviti,
odhaluje temný klam,
v její světle dej mi žíti,
veď mne !( nebes výšinám.

Spasiteli, Jesu Kriste,
mysl moji posiluj,
dej, by srdce vždycky čisté
a nevinný byl duch můj.

Pevná víra, láska vroucí,
naděje mne ozdobuj
& Bůh, Otec všemohoucí,
Maria též při mně stůj!

Dej, ať chvála z chvějných retů
plyne z duše každý den,
tam, do říše nebes světů,
vždy jen k Tobě, Bože jen!

Smutný večer.
Hle, smutný večer planedz hvězd
& “rosa na zem padá
a srdce moje vzpomíná“
a teskní' hlava mladá.

Tam v dáli, kdesi za horou
mě volá cosi k sobě

a já bych ráda spěla tam
v té smutné noci době.
Já chtěla bych cos promluvit

' a ruku pevně sevřít,
zrak zvednout k nebes výšinám
'a tiše, tiše zemřít!

Však kolem hlavy vítru van
& duše má se bojí,.
neb v srdci mojím ještě hřích,
kdož rány moje zhojí?
Kdož zhojí bolest v duši mé,
kdo zkonejší mé hoře?
Jet Pán Bůh, světa stvořitel,
jej poslouchá i moře!

A. M. Kadld'dkovd.
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K oltáři Páně plni touhy spějme!
K XXIII. eucharistickému světovému kongresu podává Fr. Janovský.

Se sv. otci a spisovateli církevními
.zajisté i my všichni divíme se nevyzpy
,tatelnému tajemství mše svaté & vele—
bíme neskonalou lásku Pána Ježíše, vo—
lajíce se sv. Janem: »Ježíš, když miloval
své, až do konce je miloval.: Všecek
poklad svy'ch božských zásluh složil
Kristus Pán na oltář a nás vykoupence
své ustanovil dědici. O važme si oltáře,
važme si předrahé oběti mešní a obcujme
jí co možnánejčastěji, obcujme jí po
zorně, uctivě a nábožně, bychom doznali
na sobě blahodárných účinků jejich; před
nášejme při ní Bohu důvěrně všeliké po
třeby a prosby své; máme jich zajisté
mnoho, přemnoho. _

Ctíhodná Jana z Kříže (1—1534)
viděla jedno'u božské-Srdce Páně jako
veliké, širé moře, plné nejsvětější krve.
\I zdálo se jí, že jest pohroužena do to
hoto moře a že potom s veliky'm zá
stupem svaty'ch duší vznáší se k výšinám
nebeským Do tohoto moře krve Kristovy
ponořme se i my při mši svaté &prosme
vroucně za milost .kajicnosti &polepšení
života, abychom pak s pravou lítostí &
zkroušenosti mohli přijati svátost pokání.
.Duch kajicnosti jest převzácné ovoce
mše svaté a přeochotně udílí jej'Božsky
Spasitel; obětujet se na oltáři přesvatá
krev jeho, která byvší vylita na kříži,
mnohé tam přítomné'tak-dojala, že se
.zhrozili hříchů svých & kaj-ícně se bili
fV prsa. .

Srdce Páně na oltáři jest nám tedy
mořem milosti, jako naše srdce bohužel
j.by'vámořem nemilosti, mořem zmítany'm
hroznými bouřemi hříchu, náruživosti,

(Pokrač.)

pokušení a nebezpečenství. Přece však
máme šťastně doplouti břehů věčné spásy,
ráje nebeského. Kdo nám tu pomůže?

Portugalsky admirál Alfons Albu
guergue (na zač. XVI. století) plavil se
po moři. Strhla se děsná bouře. Hrozně
vlny zmítaly lodí jako míčem, smrtelný
strach zmocnil se všech, loučili se' se
světem, čekal je chladny' hrob v hlubinách
mořských. V této hrůze uchopil admirál
malé dítko, jež bylo na lodi, držel je
ve výši & patře k nebi, volal prosebné:
»O Bože, _my všichni zde přítomní jsme
hříšníci, ale toto dítě jest nevinno; pro
nevinnost jeho smiluj se nad námi!: A
ejhle, čisté srdéčko nevinného dítka
usmířilo hněv Boží. Pán pokynul, bouře
přestala, stalo se utišení veliké.

Následujme Albuguergua! Přijměme
se sluhou Páně při mši svaté nevinného
Beránka Božího, ukažme jej Otci nebe
skému a prosme důvěrně: »Neuvoď nás
v pokušení, ale zbav nás od zlého !c A
Bůh Otec odpoví nám sám: »Amen —
Staň se!: Vždyť nás ujistil .sám- Pán
Ježíš: »Začkoli budete prositi Otce mého,
dát váma Krev všech milionů mučedníků
a mučednic nemá před Bohem takové
ceny jako jedinká krůpéj jeho jedno—
rozeného Syna, jež se na oltáři nalézá
vkalichu. Jsme tedy, kdykoliv obcujeme
mši svaté, nesčíslněkráte bohatšímež
všichni boháči a milionáři tohoto světa;
oni mají státní papíry, stříbro a zlato,
my však máme božské Srdce Páně, jež
převyšuje poklady všeho světa.

Toho si je dobře vědoma církev
svatá, a proto poroučí svému Sluhovi,



knězi, aby se modlil v třetí modlibě po
pozdvihování:_»Pokorně Tebe žádáme,
všemohoucí Bože, abychom, 'kolikkoliv
5 tohoto oltáře přijmeme svatosvaté Tělo
a Krev Syna Tvého, vším požehnáním
nebeským a milostí naplněni byli skrze
téhož Krista, Pána našeho. Amen.<<

I namítl by někdo: »Taksli tomu.
proč přece tolik žalu, bídy a nouze na.
světě, a to mezi katolickými křesťany?a
Odpovídáme: »Tim není vinen Pán'Bůh,
tim není vinná mše svatá, nýbrž lehko-_
vážnost, lhostejnost, netečnost lidí. Mnozí '
nedbají mše svaté nechodí na mši sv.
ani v neděli a ve svátek, ač je to přísně
přikázáno, takže kolikrátkoli svévolně
nepřijdou, tolikrát spáchají těžký hřích;
a přidou-li, () jak se mnohý chováíh

„Blahoslavený Mikuláš ze
Flíie ve Švycarech (T r. 1487), muž
vlastenec ochránce země protinepřátelům.
potom poustevník a pře\eliký div skrze
velebnou Svátost (neboť po 20 let ničeho
nepožival, _leč jen k stolu Páně přistu—
poval), rozprávěl jednou se svým bratrem ,
Petrem, kterýž se u něho stavil po mši
svaté a vypravoval mu, jaké podivné
vidění měl v kapli:
vyrostl krásný strom, jenz své větve roze
střel nade všecky přítomné lidi. Větve
byly posety půvabnými květy, jež padaly

»Z podlahy kaple,

na hlavy zástupu. Na některých hlavách *
ihned zvadly _auschlv, na jiných zůstaly
čerstvými a svěžími. <<

Blahoslavený Mikuláš takto mu vy—f
světlil vidění: »Strom značí štědrost Boží,
jež se skrze obět. mše svaté rozlévá po
všechvěřících. Padající květy představují
milostí. jež se věřícím udělují podle toho,
jak pozorně, uctivě a pobožně mši sv.
obcují. Některým _ty květy. na hlavách
hned zvadly &uschly, protože byli chladni,
nenábožni, roztržíti, bezlitosti nad hříchy,
bez předsevzetí život svůj polepšití. Jiným
zůstaly ty květy svěžími a čerstvými,
protože jejich srdce byla naplněna po—
božností, zkroušenosti a pevnou vůlí se
polepšiti ti mají zajisté veliký užitek ze
mše svaté již zde na zemi a čeká jich
veliká odměna i. na nebi. <<

Ku kterým chceme náležeti?

vejme se u oltáře, jako se chovala Ró
dička Boží, sv. Jan, Maří \'Iagdalena a
jiné svaté _ženy u kříže Kristova na hoře

().
važme si předrahé obětí Kristovy. a clima,

Kalvaríi !Kalvaria jest horou lásky, oltář
jest obětištěm lásky.

Pečliví rodičové rádi byzajisté
nějaký majeteček zahospodařili svým
milým dítkám. “Avšak nezapomínejtež. že
dítky potřebuji nejen časného majetku,
kterým by si zachovaly svůj tělesný život,
nýbrž _imajetku, kteiýž by postačíl na
věkv. („otu činiti? Vizte.' Sv. Vei onika
Juliana (; 1727) měla velmi dobrou
velmi pečlivou matku. Když tato umírala,
zavolala svých pět dcer a oznámila jim
svou závěť. Peněz, majetku pozemského
neměla; ale odporučila jim pět ran Pána
Krista, každé jednu. Veronice připadla
rána na boku Páně,. Mnohá dcera za

. našich dnů by nevěděla, co s takovou
závětí počíti; avšak oněch pět dcer po—
chopilo poslední vůli dobré matiěky. ze
jména Veronika. Zamilovala si probodený
bok Ježíšův, zamilovala si kříž Páně, za
milovala si oltář Páně, zamilovala si mši
svatou a stala se z ní světice,sv. \ eronika.

Kéž tedy i naši milí rodičové za\čas
ukáží dítkám svym, kde jest pra\ý jejich
poklad, ,u Krista ukřižovaného, \\ Krista
na oltáři obětovaného. Obcujtež, rodičové,
sami horlivě mši svaté, berte s sebou i
dítky; naučíte-li je horlivostí ve službách
božích-, můžete jednou spokojeně zavřítí
oči své a na věčnost se odebrati; Pán
Ježíš bude .dítkám vašim nejlepším
ochráncem a dopřeje \:im, že se s nimi
opět jednou shledáte v královstvím ne
beském.

\iáte- li pak mimo dítky i lid slu
žebný neb. pracovní v doměsvém,_
vězte, že i vzhledem k těmto jest: pře
SVatou vaší povinností, dopřáti jim času
naislužby Boží. Pomněte, kterak vám_
volá sv. apoštol národů: »Páni,.což.jest
spravedlivého a slušného. prokazujteslu
žebníkům, VědOtlce, že i vy. Pána máte
na nebi !& Kol. 4, 1. Nemyslete,'že jste

“už všecko učinili, když jste svým služeb
ným, tovanšum, učňům, dělníkům dali

-_.najísti-,se vvplatili jim mzdu. Takto byste
zapomínali na svou nejsprawdlivějši, na
nejslušnější povinnost, a_by totiž \aši
poddaní sloužili trojjedinému Bohu, ato
zvláště službami Božími v den nedělní,
v den sváteční. ' _ _

Buď toho bohužel, že za našich dnů
mnohý .pán, mnohá paní v této příčině
jsou na Výsost nesvědomiti. Podobají se



zatvrzelému, zpupnému Faraonovi egypt
skému, kterýž Mojžíšovi řkoucímu : »Toto
pravi Hospodin Bůh israelský :. »Propust
lid můj, ať mi obětuje na poušti<< —_—
rouhavě odpověděl: »Kdo jest Hospodin,
abych poslechl „hlasu jeho? Neznámť
Hospodina a Israele nepropustím. Proč
odtrhujete lid od prací jeho ? Jděte k robo
tám svým le Víme však, jaké hrozné ne—_
štěstí stihlo Faraona i Všecku zemi jeho,
že neuposlechl rozkazu Božího. Přišlot'
deset strašných ran egyptských, a ko
nečně bídně zahynul král-i všecek zbrojny'r
lid jeho ve vlnách Cerveného moře.

A neštěstí,. mnohonásobné neštěstí
svolává na sebe všeliká vrchnosti našich
časů, když svůj služebny nebo pracovni
lid zahrnuje prací i v neděli a ve svátek,
tak zahrnuje, že jim nezbude ani půl
hodinky na mši svatou. Nezapomínejme,'
že bez Božího požehnání marno lidské
namáhání. Kterak však má Pán Bůh
žehnati tam, kde se jeho svatý zákon
o svěcení dne svátečního rouhavě pře
stupuje? 0 sv. Notburku, o sv. Zitu. o
blahosl. Armelu se lidé takřka drali,
vědouce, kterak “pro bohabojnost těchto
služebných _přehojné požehnání Boží na
plní dům jejich.

Jak si vážila mše svaté svrchu zmi
něnáFrantiška hraběnka Slava
to vá! Pokládajíe mši sv. za nejdražší
poklad, sama ji .co možná „nejčastěji,ba

k tomu, by ji nikdo z jejich svěřenců
nezanedbal zvláště v den-nedělnía svá—
teční. Velice bývala též zarmouceua,
choval-li se kdo neuctivě, nešetrně při
službách Božích.

Chodíc ve Vídni často do kostela
sv. Michala, zpozorovala, že prodavačka
svící sedící 'před kostelempro svůj obchod
docela zapomíná 'na-mši svatou. Aby
ženu tu přiměla slyšeti mši sv..alespbň
ve svátek, přistoupila jednou 'k nířkouc:
»'Milá ženo, dnes je svátek, a Vy jste
ještě neslyšela-mše svaté. Já tu za Vás
posedím, Vy pak zatim jděte do kostelaýa

Bylo to- prodavačce jaksi. divno;
avšak' vidouc, že paní mluví s ni vážně,
uposlechla a šla na mši svatou. Hraběnka
Slavatová-zatím se posadila ke krámu.
se svíčkami; Což _když' viděli páni od
šlechty jdoucí kolem a hraběnku dobře

znajicí, divili se velice, přistoupili ke
krámu, hojně kupovali a i nad cenu
platili. Prodavačka _vrátivše se ze mše
svaté shledala, jak se ji to vyplatilo; i
byla by nepochybně častěji se dala _za—
stupovati 'pani tak šlechetnou. Iřekla
jí hraběnka: »Budiž Vám to odměnou,
ale ode dneška si lépe hleďte služeb
Božích v den sváteční a Pán Bůh Vám
zajisté hojně požehná.<<

Rikávala často: »Mši
ztrácíme nikdy času.<<

Smýšlení takové uměla slavná Slava
tovna vštípiti také svým dítkám, což
zejména velebil řečník při pohřbu jejího'
syna Jiřího Jáchyma roku 1689 v Jindři—_
chově Hradci, kterýž po celý život svůj
naučiv se tomu hned zmládí, tak „si
vážil mše svaté, že nikdy nenastoupil
nižádné cesty, leč až po mši svaté .1).

»Jaké milosti jsou účastni kněží, že
mohou tak obcovati se svým Bohem a
lfánemla řikávala hraběnka Františka.
Stěstí toho dostalo se zvláštním způ
sobemijejimu nejmladšímu synu
Karlu Jáchymovi, knězi: Poslyšmel

Na podzim r. 1662 bylo na zámku
v Telči mnoho hostí. Jednoho dne roz—.
jelise na lov do blízkých lesů. Karel
Jáchym hrabě Slavata spatřiv statného
jelena, pustil se za ním. Dostal _se do
temných houštin, .jelen se, ztratil, a lovec
nevěděl, kudy se vrátiti. Zatroubil, ale

svatou ne

, nikdo se mu neozval. Veda si koně za
denně obcovala'a velmi přísně přihlížela * uzdu, bloudil a bloudil._ Nadešel večer,

blížila se noc, tma houstl'a a houstlaí
„Dostav se konečně na mýtinu, uvázal

„ikoně ke stromu a sám si pak klestil
5cestu, jak moha. Pojednou' padl do hlu4
-biny, do vlčí jámy! Smutný to 'a 'ne

bezpečný nocleh. Co ho tam čeká, leč"
smrt? Nastalo jitro, "přišlo poledne, jak

(pozoroval dle slunce, alenižádný'člověk'
nepřicházel, jenž by ho z hluboké vlčí.
“jámy vytáhl. I učinil slib, svatý slib:
»Pomůžeš-li mi, (') Bože, abych odtud
vyvázl, stanu se řeholníkemla

A Pán Bůh mu pomohl. Uslyšel
smutné volání z vlčí jámy jistý venkovan

z blízké vesnice Váhom,—jenž právě
jlesem se ubíral; uslyšel volání-to, při-
chvátal a milému hraběti zjámy pomohl.

') Alois Hrudička, Františka Slavatová
& jeji doba. Str. 314, 315.
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Jaké zděšení zatím bylo na zámku
telčském! Jak se rmoulila zvláště zbožná
matka, hraběnka Františka! Jak se rmou
tili bratří Karlovi a ostatní hosté! Kolik
to lidu rozesláno po lesích hledat ztra
ceného! Konečně přišel, a to bez úrazu.
Ale nový úžas, když matce & bratřím
oznámil, jakým slibem se byl zavázal,
a že tedy zříká se světa a odebere se
do kláštera. Dědičného podílu zřekl se
ve prospěch bratří, jen si vyhradil, aby
na místě, kde" byl zachráněn„byla zbu—
dována kaple. Matka byla úplně spoko—
jena rozhodnutím Karlovým, avšak bratři
se z počátku horšili. Karel věrně dostál
slibu svému. Roku 1663, maje 22 let
věku svého, vstoupil v Caprarole ve
Vlaších do řádu karmelitánského. Po
čase stal se generálem celého řádu i
sídlel v Římě, odkudž však několikrát
navštívil Prahu, Vídeň a tu i spoluvy
chovance svého císaře Leopolda, Jin—
dřichův Hradec a nepochybně i "Telč.
Dne 12. ledna 1687 požehnal sňatku
manželskému své neteře Marie Josefy
s Heřmanem hrabětem Černínem z Chu
denic, na kterýžto rod pak přešlo dr
žení panství jindřicho-hradeckého.- Po
zemskou svoji pout blaze dokonal ne
obyčejný tento muž v Rímě 21. července _
1712, jakožto-poslední Slavata; jím
totiž vymřel slavný ten rod.

Mileráda splnila dobrá matka přání
dobrého syna, aby na místě vlčí jámy
byla zbudována kaple. Je to krásná sva—
tyně s kopulí. Na klenbě jest vyobrazen
děj svrchu vypravovaný. Na oltáři jest
obraz svatého Karla Boromejského. Pod
kaplí pod zemí, v bývalé vlčí jámě stojí
kamenné sousoší, představující Rodičku
Boží, ana drží na klíně mrtvé tělo svého
Synáčka.

O tomto :Posledním Siavatovic
napsal krásnou báseň básník Antonín
Bulant; čteme v ní na konec:

„Všech zbavenrpout, jež pojila ho k světu,
prost nádhery, v šat“ řádu oděn chudě,
Slavata vchází v celu pro asketu,
v řád karmelitů na italské půdě,
a že ho štěstí provázelo v pádu,
on jméno Felix 1) přijal ve svém řádu.
V let řadě dlouhá prošla času změna.

1) Šťastný.

Na zámku v Telči meluzimt sténá.
& v temných nocích ve sluch panstva kvílí,
že hyne rod & sláva jeho jména.
Již bratři stárnou, do hrobu se chýlí
& v mužné skráni posledního člena
na cizí půdě prokvétá vlas bílý.
Kdys panstvo vzácně, rodu jeho bližší,
s tou přišlo k němu prosbou do zátiší:
by zřek' se slibů v povolání svatém
& znova světským přioděl se šatem,
by v sňatek vstoupil k zachování kmene
a převzal opět statky opuštěné;
vždyt pouze v něm svou naději rod chová.,
v té'ratolesti kmene jediné!
Jim v odpověď mnich řekl tato slova:
Když vyhyne můj rod — svět nezhynel“

*

Každoročně nám připomíná církev
svatá slavností . Jména Panny Marie pře
slavné vítězství, jehož dobyla vojska
křesťanská pomocí Rodičky Boží nad
sveřepým 'l'urkem dne 12. září 1683
u Vídně. Tato slavnost Mariánská je
zajisté nejkrásnějším pomníkem, jenž
jest postaven na památku tehdejší po—
rážky odvěkých nepřátel křestanstva, na
památku Chrabrého vojska křesťanského,
všech jeho vojevůdců a pomocníků, jež
dovedl shromážditi tehdejší císař a král
náš Leopold I.

Nejvíce se vyznamenali tenkrát pro—
stičký, chudý řeholník, P. Marco d' Avi
ano, kněz řádu kapucínského, a boha—
týrský .král polský J a n S 0 b i e s k i.
Která byla poslední příprava před
rozhodným bojem? Mše svatá v ka—
maldnlanském klášteře na Lysé Hoře
u Vídně. Sloužil ji P. Marco, obcoval
jí zejména král Jan Sobieski se synem
svým, prosíce vroucně Boha za přispění;
ba král sám chudičkému tomu ,mnichu
ministr—oval, a po mši svaté pasoval
milého syna svého na rytíře, aby prý
měl památku na tento nejslavnější den.
P. Marco požehnal potom všemu vojsku,
volaje nadšeně: »Vejménu Páně pravím
vám, vítězství bude vaše, budete-li v Boha
důvěřovatitc Vojsko sestupovalo s Lysé
Hory proti Turkům Vídeň už tak dlouho
obléhajícím. P. Marco jako anděl strážný
provázel vojíny; v ruce držel kříž a volal
mooným hlasem: »Ejhle, kříž Páně,
prchejte nepřátelé—ic

Se slunce západem poražen je Turek
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úplně a prchal tak rychle, tak chvatně,
že nebylo pamětníka podobného útěku.

Dne 13. září vzešlo slunce nad opu
štěným nesmírným ležením tureckým.
Když byl král Jan Sobieski se synem
svým prohlédli ležení, brali se v slaVném
průvodě do Vídně. V 10 hodin dospěli
chrámu sv. Augustina. Na poděkování
sloužena mše svatá, po níž Sobieski
mocným hlasem zanotil: »Te Deum lau—
damus — Bože chválíme Tebe !c Všechen
chrám rozléhal se radostným zpěvem,
všichni vroucně chválili Boha nejdobroti—
vějšího. Vzdán však též upřímný dík i“
P. Markovi; řeklťmu král polský srdečně:
»Vaše požehnání, Vaše zbožná pomoc
zjednala nám včera velikého vítězství!:

*

Jak si vážil mše svaté _slovutný
professor c. k. akademického gymnasia
v Praze, Karel Pán ek, professor
mathematiky, fysiky, češtiny (1849—
1904) ! Srdečně o něm píše v roční zprávě
téhož gymnasia kollega jeho, slovutný
učeneca spisovatel Zikmund Winter:
»Vždy býval mezi námi stejně usmívavý . .
Byl to člověk se světem i samým sebou
dobře vyrovnaný a psychlogický- výklad
k té rovnováze jeho duševní jest jedině
ten, že Pánek byl muž věřící,“nalézající
při všech svízelích života útěchu, posilu

Zvučně zvoní naše zvony
poutníků zpěv provází,
kteří s písní Marianskou
k Matce Boží přichází.

Hudba hraje, zvony zvoní,
lidé zbožně zpívají.
a z mých očí velké slzy
bledou tváří stékají.
Srdce v hrudi bolně skáče
žalem chvěje se i ret,
že nemohu Matce Boží
ve chrám jíti také pět.

!

v silné víře, jež byla oddaná a beze
stínu jakékoli skepse (pochybovačnosti).
První jeho ranní cesty vedly do
kostela. Platí o něm věru slovo biblické,
že byl muž upřímný, bojící se Boha,
vystříhající se zlého, nemající hořkosti
v duši, ani když byl obklíčen tesknostmi.
Čím býval žákům, o tom nejrázovitější

_posudek sami veřejně oznámili bývalí
žáci jeho, zakládajíce nadaci Pánkovu.
Praviliť: »Pánek byl professorem —otcem,
učil nejen mathematice a fysice, alei
poctivému, pracovitému & opravdovému
životu. Ve škole nezapomínal nikdy na
život, učení spojoval se životem. . .(

Ve čtvrtek dne 11. února 1904 byl
ve chrámě sv. Jiljí od svého milého
bývalého spolužáka, nynějšího generála
& velmistra rytířských křížovníkůg, nej—
důstoinějšího pána Fr. Marata, požehnán
a k hrobu. vezen s takovým nevídaným
účastenstvím, že skromný ten muž za
živa' by na to byl ani pomysliti neuměl. .:

„Příjmiž, Otče, obět nekrvavou,
kterou při večeři poslední
slavil Syn Tvůj myslí přelaskavou,
přívětivě na nás pohlédni.
jako's k -Velehradu libě hleděl
a svou milost lidu připověděl,

- když ee—na Moravě slavila
první “obět Tobě přemilálc

- (Příště dále).

Duše, srdce unaveno,
tělo moje nemocno,
do kostela na mši jíti
zcela jest mi nemožno.

Proto pláči, slzy roním,
prosím Nebes Matičku,_
by mi zdraví vyžádala
tam, 11 Boha, v nebíčku!

A když zajdou poutníčkové,
v podušky zas uléhám,
pomodlím se „Zdrávas“ vroucí,
klid v svém srdci, v duši mám.

A. M. Kadlčdkovd.
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Dne 8; května v noci zemřel dobrý, šlechetný opat benediktin
ského kláštera v Rajhradě BENEDIKT KORČI'H N. Hlásal
to ráno zvon svatyně rajhradské smutným, tklivým hlasem celému
širému okolí. Mnohé oko zaslzelo ;; zvláště chudina,—jlž byl vždy

štědrým dobrodincem, ztratila velkého svého podporovatele.
“Klášter osiřel ztrativ sveho opata! Spolky osiřely, ztratily svého

ochránce! Církev ztratila v něm horlívého kněze a národ náš
svého horlivého zastánce i na rozhodných místech.. Že se těšil
veliké oblibě, byl důkazem pohřeb zemřelého. Od nejvyšších úřadů

duchovních i světských zástupcove', kněží veliký počet a lidu
veliká síla, všichni. jsme provázeli zemřelého opata k poslednímu
odpočinku na rajhradském hřbitóvě; Modlitba vroucná vznesla

se od hrobu jeho k nebesům, k Otci nebeskému, do jehož svaté vůle
zemřelý za života svého byl vždy odevzdán! Odpočívej v pokoji!
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Apoštolát muže.
Hledáme prostředky k řešení tísni

vých otazek přitomnosti. Hledáme chara
kterní muže, kteří by s věděním a své—
domím otázky dne a času řešili.

Hledáme! Voláme!
Kdo nám vráti muže? Kdo nám

stvoří bojovníky charakterní a charaktery
bojovné za pravdu?

Ve starých sežloutlých listech našel
jsem následující řádky, které vnesou
trochu světla ve tmy naší, přítomnosti a
odpověď na otázku po síle charakteru.

Na sjezdu německých katolíků ve
'Wíirzburku mluvil roku 1877 tehdejší

diisseldorfský kaplan, pozdější kolínský'
světící biskup 'Schmitzro zbožnosti Ir—
čanů. »Boje přitomnosti, musi nás kato
líky především utužiti v katolickém ži
votě a v horlivém užívání prostředků
milosti v církvi. Byl jsem před několika
týdny v Dublíně, hlavním městělrska';
chtěl jsem se naučiti znáti prostředky,
kterými si irský národ uchránil dědictví_
své vlasti, kalolickou viru. Představoval
jsem si vždy jako takové vyškolený ka
tolický tisk, velka kasina a vřelé nadšení
pro O' .Connel-la. -— Jednoho nedělního
rána přistál jsem na břehu a mé první
kroky směřovaly k nejbližšímu kostelu,
kde bych mohl sloužiti mši sv. Došél'jsem
k jednomu; nebyl to ani hlavní chrám
města, ani nejčetněji navštěvovaný ve
městě: byl to kostel sv. Ondřeje. Když _.

_jsem přišel do choru kostela, našel jsem
za ním veliké misto uzavřené a jen muži
obsazené, kteří přistupovali ke stolu Páně.
Tazal jsem_sc později .v sakristii: »Je
zde nějaký, svátek či slavnost, .Ía'kolik

' mužů asi přibližně ke sv. přijímaní při
stoupilo?c A dostal jsem za odpověď:
»Jeto pravidelné měsíční sv. přijímání
bratrstva nejsv._Srdce; Páně; třináct set
mužů se ho účastnilo.: Netázal jsem se
již po katolickém tisku, nenavštívil jsem
a ani nehledal kasina, ani vzpomínky na
O' Connella; Hádanka, jak Irsko svou
katolickou víru zachránilo,'by1a pro mne

rozřešena: Třináct set mužů měsíčně u
sv. přijímáni. Pánové, chcete-li své ka
tolické bojovníky znáti a počítati, po
čítejte muže přistupující ke stolu Páně.
Koho tam nenaleznete, ten nebojuje ani
dobře, ani vytrvale.c

Zlatá slova, protože pravdivá.
Muž, který s vírou a láskou se blíží

svatostanu, ten venku nezapře katoli
ckého svého přesvědčení. Všecka reforma
pochází z nitra, všecka reforma našeho
veřejnéhb života'zpola otráveného, zpola
pohanský shnilého vyjde z mužů ozdra—
včných u stolu Páně.

Co jsou nám platny krásné řeči řeč
níků nadšených, nemáme-Ii činy mužů
katolických.

Muži naši musí znovu ke svatostanu,
k eucharistickému stolu, a vyrostou nám
neochvějní sloupové katolického života
ve veřejnosti. Smutné zkušeností v opač—
ném směru dosvědčují toho pravdivost.
Či ne? Kde jsou ti, kteří svým časem
katolicky mluvili? Zapadli v zapomenutí,
nepadnuli-li hlouběji... Neznali cešty
k nesmrtelným činům :Zapři sebe, zdvihni
pravd-u Kristovu &sil se Tělem Kristovým.

Nedavno, před měsícem, konána ve
všech kostelích farních v Můnsteru ve
Vestfálu missie. Výsledkem je založení
při všech farách »apoštolátu eucharisti
'ckého pro muže:. Clenové se zavazují
k měsíčniínú sv. přijímání společnému.
A přihlásilo se u jednotlivých far na 400,
500—800 mužů. A nejen snad dělníci,
profesoři _g'ynmasijní a universitní jsou
v řadách těch. Ovšem, to je Vestfálsko,
země Malinckrodtů a Windhorstů . ..
' Nešlo by to u nás? Proč se ptám:

nešlo!- Musime začíti i u nás! Je čas.
Hostina připravena. mužové, shoďte škra
bošky strachu, buďte muži, a chcete-li
zůstati celými charaktery, začíná doba
vašeho apoštolátu eucharistického. Jednou
za měsíc sv přijímání. A budete sobě
záchranci a druhým apoštoly.

P. Vcrňanka.
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Promluva připobožnosti milost. novény prvního pátku
v osmém měsíci.

Jako úcta k Pánu Ježíši nerozlučně
spojena je s úctou _k jeho panenské
Matce, P. Marii, tak také úcta k Božskému
Srdci Páně nerozlučně spojena je s úctou
k nejčisxšímu Srdci P. Marie. Proto také
vedle Božského Srdce Páně vyobrazuje
se“ též Srdce P. Marie. Věnujme tudíž
dnešní pobožnost milostné noveny úctě
nejčistšího-Srdce P. Marie, nebot tím též
uctíme Božské Srdce Páně.

Kterak se vyobrazuje Srdce Panny
Marie? Obyčejněvyobrazuje se jako srdce.
ze kteréhovyšlehuje plamen, a jež ověn—
čeno jest věncem růží bílých &červených;
nebo také vyobrazuje se jako srdce sedme- '
rým mečem probodnuté.

' Co znamenají tyto znaky? Plamen
vyšlehující z nejčistšího Srdce 'P. Marie
podobně jako plamen Božského Srdce
Páně znamená lásku k Bohu, láskou
k nejmílejšímu Synu Božímu, láskou ku
všem lidem Již v útlém mladí svém
zasvětila sebe Pánu Bohu a službě Boží.
Láska její tím více se rozplamenila, když
stala se Matkou Syna Božího, jehož mílo
vala celou láskou mateřského Srdce
svého. Z lásky k Synu svému ráda pod—
stupovala všechno utrpení. A když smrtí
ztratila Božího Syna, přenesla lásku svou
na veškeré člověčenstvo, jež jí Syn Boží
s kříže odporučíl. A tak P. Marie stavši
se naší Matkou, miluje nás všechny láskou
mateřského Srdce svého a proto také
my dítky její máme se k Srdci jejímu
ve všech potřebách a tísních utíkati. Jako
srdce pozemské matky porozumí nejlépe
dí-tkám svým, o něž s láskou pečuje, tak
i P. Marie, nebeská Máti naše, rozumí.
dobře všem naším trampotám a úzkostem.
Jen s důvěrou vždy utíkejme se k mateř
skému Srdci jejímu 'a Ono nás vysl'yší,
nebot od věků nebylo slýcháno, aby koho
opustilo, když se k němu někdo s dů—
věrou utíká. ,

Co znamená dále věnec růží bílých
& červených, jež věnčí nejčistší Srdce P,
Marie? Růže bílé znamenají panenskou
nevinnost &čistotu 'P. Marie. Čisté a ne
vinné bylo Srdce Matky Boží nejsouc
poskvrněno ani hříchem dědičným ani
nejmenším hříchem osobním. Božský Spa- "

(C. d.)

sítel uchránil Matku svou od každého
stínu hříchu. A proto platí 0 P. Marii
slova Písma svatého: »Všecka jsi krásná,
přítelkyněmá, a'poskvrny není na toběa
P. María v litanii loretanské velebí se jako
Panna nejčistější, Panna' nejčistotnější.
Královna panen atd. A tak P. Maria
jest vtělená ctnost sv. čistoty, která k nám
volá: >Učte se ode mne, neboť jsem čistá

. a čistotná Srdcem.< Učte se všichni mlá—
denci a panny od Královny panen ctnosti
sv. čistoty a vyvrhněle ze srdce svého
všeliký hřích nečistoty. Jako tento hřích
P. Bohu jest nanejvýš protivný, tak zase
ona ctnost P. Bohu nejvíce jest milá.
Vidíme to ztoho, že právě pro tuto ctnost
vyvoli'l Pán Bůh Marii za Matku Synu
svému. V nebesích pak přednost mají
pannya mládenci přede všemi svatými
& jsouce oblečení v bílá roucha kráčejí
za Beránkem, kamkoliv jde.

.Věnec má též růže červené. Tyto
růže červené znamenají velkou trpělivost
P. Marie. Pravíť také naše přísloví: »Trpě—
livost _nese růžem Sedmerý meč, jenž
proniká Srdce .P. Marie znamená velkou
bolest, jež P. Marii v jejím životě potkala.

Prvni bolest pocítila P. Maria, když
svého prvorozeného Syna v chrámě Jeru
salemském obětovala. Tehdy stařec Sí—
meon drže Ježíška na loktech svých pro—
rokoval Matce—Boží: »A srdce tvé pro
nikne meče. _

Druhou bolest měla,. když se Synem
svým z Betléma musela prchati před
ukrutným Herodem do Egy'pta.

Třetí bolest pocítila, když ztraceného
Ježíše na pouti Jerusalem'ské po tři dní
s pláčem hledala. Tehdy stěžovala si P.
Maria: »Synu, pročjsi nám tak učinil? Aj,
otec tvůj a já s bolestí hledali jsme tebe la

Čtvrtou bolest přehroznou pocítila,
když nejmilejšího Syna svého potkala
na cestě zbičovaného a' k smrti znave
ného s_těžkým břemenem kříže ku hoře
Kalvarii kráčetí.

Pátou bolest měla při ukřižování P.
Ježíše. O tu každá rána kladivem byla
rána do Srdce jejího.

Šestá bolest Srdce její zachvátila
při smrti nejmilejšího Syna jejího.
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Sedmá pak bolest Srdce jejíjímala, ':
když mrtvé tělo Ježíšovo na klíně cho— ;
vala-a s velikým zármutkem ke hrobu :
doprovázela. Hle, celý život P. Marie
byl velikým utrpením, jež ona tišea
trpělivě a statečně snášela. Ve svém
utrpení do vůle Boží se poroučela &
nikdy ani jediným slovíčkem neprojevila,
že by ji bylo'těžko snášeti veliké utrpení,
jež Bůh na ni sesílal. Atak zase od
Srdce P. Marie učiti se máme trpělivosti,
kterak všechny své strasti a bolesti tiše,
s odevzdaností do vůle Boží máme nésti
a nikoliv proti P. Bohu reptati.

Učte se „ode mne, neboť jsem tichý
apokorný srdcem, praví Božský Spasitel.
A kdo věru více se učil tichosti a pokoře
od Božského Spasitele nežli jeho Mane,
lšdo více skvěl se tichosti a pokorou_
vedle Božího Syna nežli P. Maria? Po
celý život svůj žila P. Maria v největší
tichosti t. j. skrytosti a pokoře. Ačkoliv
vědoma si byla své důstojnosti, jakožto
Matka Syna Božího, Královna nebes a
země, přece nikde nedočteme se v Písmě
sv., že by Matka Boží na svou důstojnost
byla hrda, že by požadovala čest, která
ji jako Matce Syna Božího příslušela,
aneb že by jako Matka Spasitele přede
všemi někde byla vyznamenána. Spíše
snad pohanéní a potupu se Synem svým
trpělivě nesla, ale jinak jakoby se bála,
aby sama nezmenšila slávu a čest svého
Syna, kterou mu jiní prokazovali. Proto
do veřejnosti nikdy nevystupovala, ale
v tichosti a skrytosti žila se svým Božským
Synem a panickým ženichem sv. Josefem
v malém domku v Nazaretě. A když
Syn její veřejně vystoupil, aby učil,
zůstává P. Marie dále ve skrytosti a jen
jakoby z povzdalečí následuje Syna svého.
Kristus Pán také nikde zvlášť nevy
znamenal svou Matku jako na př. své

' apoštoly, nebo sestry Lazarovy Marii &
Martu a jiné. Když mu jedenkráte ozna—
moval jeden řka': »Aj matka tvá a bratři
tvoji stojí venku hledajíce tebea, od—
povídaje jemu řekl: »Kdo jest má matka
a kdo jsou moji bratřííh A .vztáhna
ruku na učedníky své, řekl: »Aj matka

má, a bratři moji-.<< Mat. 12, 46, 4-8.
V Káni Galilejské řekl své Matce, když
upozorňovala jej na to, že nemají vína:
»Co mně a tobě, ženo !&Jan 2, II;.Z toho
poznáváme, že P. Maria Syna svého
následovala na jeho cestách, zůstávala
však ve skrytosti 'k vůli pokoře. A tuto
svoji pokoru zachovává Panna Maria i
po zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Ačkoliv
již tu prokázáno, že stala se Matkou
Spasitele a Vykupitele veškerého po
kolení lidského, zůstává stále ve skry
tosti P. Maria, Královna nebes i země
až do své smrti, a ve skrytosti zůstává
i její oslavení, jeji nanebevzetí &koruno
vace za Královnu nebes i země. P. Maria
tedy dokázala, že možno, ano velmi
užitečno jest učiti se od Syna Božího
zejména tichosti a pokoře. Jako jsme
se učili od Božského Srdce Páně tichosti
apokoře. tak zase horlivě následovali
budeme 'zářivý příklad tichosti a pokory
nejčistšího Srdce P. Marie. Třebas že ve
skrytosti, v chudobě a ponížení vedeme
život svůj, jen když v počestnosti bohu
milý život vedeme, abychom jedenkráte
oslaveni a povýšeni byli v království
nebeském. Tak “chceme se tomu učiti
od nejčistšího Srdce P. Marie.

A tak věru dlouho bychom museli
rozjímati, kdybychom chtěli vypočisti
všechny ty růže ctnosti, jež věnčí nejčistší
Srdce P. Marie. Všechny pak tyto ctnosti
jsou jako pravý odlesk ctnosti Božského
Srdce Páně. Panna Marie dokazuje nám,
jak krásně můžeme tyto ctnosti Božského
Srdce v životě svém uskutečnit-i a dle
nich žití.

A proto zdají-li se nám příliš vzne
šené a nedostižitelné ctnosti Božského
SrdCe Páně, následujme ctnosti Srdce P.
Marie. A jako Božské Srdce Páně bude
nám jistým útočištěm v hodince smrti.
tak i nejčistší Srdce P. Marie bude nám
v hodince smrti mocnou útěchou a ochra
nou proti všem útokům ďáblovým. Vždyt'
za to často prosíme P. Marii vroucně
se modlíce: Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné nyní i v hodinku
smrti naší. Amen.
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Povolání ke staVu duchovnímu i řeholnímu.,
(Hlavní úmysl.)

Za doby naší naříká se na nedostatek kněžstva aspoň ve vlasti naší. Kněží
stále umírají, mladí i staří, mn0zí opět pro chorobu odcházejí na odpočinek a
málo je téčh, kteří by opět nahradili ztrátu smrtí způsobenou. Duchovní správa
roste očividně, přibývá kněžím povinností nejen 0 správu svěřených duší, ale i též
o blaho jejich časné. Práce přibývá zejména, na poli školství, protože školy nové
se staví pořád a tím roste i práce kněží. Není divu, že kněz jsa všestranně &
ustavičně zaměstnán, utrpí na zdraví a předčasně umírá. Dříve v hodných rodinách
za \elikou čest si považovali, kdvž mohli dáti syna na kněze studovat, a nyní?
Vše se hrne na studie, ale na jiné zaměstnání a povolání, snad pohodlnější a
výnosnější a od světa váženější. Proto všechny stavy, kromě duchovního, jsou
přeplněný, tak že je mnoho mladých lidí bez zaměstnání, čímž přibývá jen prole
tariatu a s ním i nespokojenosti. Jaký nedostatek cítí stav duchovní, kněžský, tak
trpí nedostatkem i řeholní stav. 'lomuto teprve málo kdo se věnuje. Kdo je tím
vinen? Duch času, špatná výchova mládeže doma i ve školách. (..tižádost, požit
kář-ství, lakota a touha po bohatství ovládly vše! /ádné obětavosti není — ale
vše sobectví! S tímto duchem hmotařství stejným krokem kráčí bezmezná smyslnost;
obé pak zatlačuje víru v Boha jediného a pravého. Proto ustanoven tento úmysl,
aby členové Apoštolátu Pána Ježíše prosili, by vzbudil kněze podle Srdce svého,
aby mladíci mající povolání věnovali se stavu kněžskému nebo řeholnímu.

Jako hospodář najímá dělníky na práci do vinice své a vyplácí jim večer
zaslouženou mzdu, tak najímá Otec nebeský všechny lidi ,ke službě své, by jim
u večer tohoto života dal za mzdu království nebeské. Než ne všichni slouží Pánu
stejným způsobem a stejnou měrou, nýbrž podle stavu, do něhož Bůh toho neb
onoho povolal. Rozličné stavy mají též určitý kruh činnosti a povinností. Nej
krásnější a nejvznešenější kruh činnosti má ovšem stav kněžský, po případě i
řeholní, protože má slarati se o spásu duší nesmrtelných, Vésti duše sobě svěřené
ke spasení věčnému. Ale jak těžký to úkol! Právě k tomuto stavu duchovnímu a
řeholnímu je třeba pravého od Boha povolání! A Bůh skutečně každému člověku
určí jeho stav a povolá jej v pravý čas. _ponechávaje ovšem člověku svobodnou
vůlí. V rozhodné chvíli dí člověku hlas Boží: »Tebe jsem ustanovil, bys stal se
zbožným otcem, neb chudou matkou s duchem obětavosti “Ježíše Krista. Tebejsem
vyvolil k životu panickému, bys mnohým dobřejčinil; máš v tiché samotě kláštera
se modliti a pokání činiti za sebe a zajiné; tebe jsem opět určil býti milosrdným
bratrem, milosrdnou sestrou, bys opatroval nemocné nebo. shromažďovala mezi
pohany opuštěné děti, o ně pečovala, je pro nebe vychovávala. Tebe povolal jsem
ku kněžství, bys v .městě nebo v osadě vedl dobré lidi cestou k nebesům. Jděte—
vy všichni na vinici mou a co bude spravedlivo, dám vám a Tak volá hlas Boží
ke všem lidem dle stavu, k němuž jsou povolání, a osvícen milostí Boží pozná
každý člověk tento hlas. Bo,hužel že mnohdy lidé nechti slyšeli hlasu Božího a
poslouchají raději zlých náklonností a rady zlých lidí a tak přemnozí minou se
s povoláním svým. Proto praví svatý Řehoř Nazianský: »Kdo se zmylí ve svém
povolání, bude po celý svůj život upadati zjednoho omylu do druhého a naposled
zklame se i ve své naději na nebe.<<Proč se to stává? Zde platí slova proroka
Isaiáše: »Běda vám, synové poběhlíci, dí Hospodin, kteříž skládáte radu, ale ne
ze mne a tkáte plátno a ne skrze ducha mého a hřích ke hříchu přidáváte la (Is.
30, 51). — Kdo si zvolí stav podle hlasu Božího, obdržíí potřebné k tomu mi
losti, aby v něm snadno věčné mohl dojíti spásy. Pak—livšak nenásleduje člověk
hlasu Božího, zvolí-li své povolání dle své choutky a umíněnosti, neobdrží žádných
milosti a stěží dojde spasení. Platí-li to o stavech vůbec, tedy tím více o stavu
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kněžském a řeholním. Do tohoto stavu musí být člověk od Boha povolán, tak jak
povolal Pán Ježíš učedníky své. -A koho Pán do stavu duchovního povolá, tomu
udělí i potřebných milosti, aby mohl plniti povinnosti téhož stavu ke cti a chvále
Boží a ke spáse nesmrtelných duší. Aby však povolaný pojistil si pomoc Boží,
musí o ni prositi. Na prosbu tuto _sezapomíná. Lidé málo se modlí o dobré
kněze. Rodiče také tak dítky své nevedou. A pošlou-li syna na studie, tu ztratí
zde chuť i náklonnost ke stavu duchovnímu neb řeholnímu a tu ještě musí se
bránit proti svádění a přemlouvání od svých spolužáků, často i samých učitelů
svých. Nedivme se při nynějším způsobu studií, že mladíci ztrácí víru a s ní i
všecku mravnost. Proto třeba, aby rodiče ze svých dítek schopného hocha dobře
vychovali a již v mládí v něm budili lásku a touhu po stavu kněžském; na studiích
měl by ve svém učiteli náboženství najíti nejlepšího přítele, jenž by v mladíku
tuto lásku ke stavu duchovnímu a touhu po něm udržoval, byl mu ochráncem
v pokušeních a rádcem v životě duchovním. Velmi “by napomáhalo časté přijí
mání sv. svátostí a denní sv. přijímání, tato ochrana čistých duší. Tak by snad
mladík překonal všecka pokušení světa a šel“ by s radostí do bohosloví-, aby se
zasvětil službě Boží. Snad mnoho by zde též dobrého způsobil Apoštolát modlitby
zavedený mezi studujícími středních škol a na vysokém učení bohoslovném. Prosme
tedy Pána Ježíše, aby poslal hodně a horlivé dělníky, na vinici svou!.

' Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Kríste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával & nyní v nejsv. Svátosti oltářní
“.po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě . celý dnešní

den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem. nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panny „Marievšeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všelik'é 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
povoláni mladíků ke stavu kněžskému a řeholnímu 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! sladké Srdcemého Ježíše, učíň, 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!

žá $<
Heslo apoštolské: Získati mladíky pro stav duchovní.

žá &%

Úmysl v červnu_:.'0brácení Číny na víru katolickou.

Tiskem _;nákladem benediktinské knihtiskámy'v Brně.
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Vychází počátkem každého měsíce.
ČERVENEC 19 12.
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Otcové naši, svatí apcštolé, jejichžto jména, slaví národ vděčný, neopouštějte nikdy svého pole, by
vaše setba zrála ve plod věčč.ný Vl. Št'VMWMMMAWWVV'VW\A/vv

Buď pozdravena .
Buď pozdravena, Matko nebes Pána
a celým světem čest Ti budiž vzdána,
neb Tys tou hvězdou v žití boj,
jež věčný vede ve pokoj.'

0 podej svoji ruky lidu mdlému
& nedej klesnout z hříchu povstalému,
když povstati chce ze svých vin,
opětně hříchu do hlubin.

Zde před oltářem Tvým bolestně lkáme,
vždyt jen Tebe ku potěše máme,
Tys Matkou naší laskavou
a proto všichni k Tobě jdou.

() shlédni Matko na nás hříchy spiaté
& dej nám požehnání svoje svaté,.
a hříchu zbav i od hoře,
když skláníme se v pokoře!

WV

Zdráva's Panno Maria.
Zdráva buď o Matko naše,
zdráva Panno milená, ,
zdráva! zvonek veský zvučí,
zdráva! volá ozvěna!

K nebes výši, matko svatá,
upírám svůj smutný hled,
duše vroucně Tebe prosí:
cestou pravou veď nás, veď!

Utiš bouři, která v srdci,
v duši marně burácí,
dej, ať klid a pokoj stálý
ke mně zas _se navrací.

Vyslyš, vyslyš prosbu vroucí,
tak v modlitbě ret můj lká,
v srdci mír a poklid vchází
a v snu blahém umlká. ..

A. M Kadlčdkovd.VV
Ovoce apoštolátu modlitby.

Pro měsíc prosinec minulého roku
1912 byl od generálního řiditelstvi
»Ap'oštolátumodlitbyx ustanoven úmysl,
svatým Otcem schválený a žehnaný.:
»Bojo-vatiproti špatnému tiskux.
Neméně než 25 milionů členů Apoštolátu
modlitby modlilo se proto a obětovalo
své denní práce a utrpení na tento tak
důležitýúmysl,bojovalo takovými zbra
němi proti špatnému tisku. A zajisté ne
bez blahodárného účinku. Aspoň ojednom
skvělém »vítězstvía v boji tom se zde
zmiňujeme, dle' zprávy francouzského

Škola B. s. P. 1912.

časopisu »Poslanec nejsv. Srdce Ježíšovac
(»Le Messager du Coeur de JéSUSa) č.
2. 1912. Dle dopisu jistého místního
řiditele Apoštolátu modlitby, konaly se
v době adventní sv. missie vjedné z farností
města Mayenne. V přednášce 'konané
mužům, mluvil missionářo špatném
tisku. Kázání toto mělo ten účinek, že
sám roznašeč špatných novin se obrátil.
Zřekl se svého zaměstnání a tu najednou
94 exemplářů špatných listů (46 Petit
Parisien “&48 Mayenne-Journal), které
se jen hemžily věcmi proti katolické víře
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a mravům a zvláště kněžím, bylo od
adresátů vydavatelstvu vráceno. Zároveň
však, a to jest obzvláště potěšitelno,
byly všechny tyto špatné listy na
hrazeny dobrými, přesně ka
tolickými listy, jako jest la Croix
(Kříž)a Nouvelliste de Bretagne
(Novinář Bretoňský, z kraje, kde lid
vyniká nad jiné kraje Francie pevnou
vírou a upřímnou zbožnosti). Onen dří
vější roznašeč špatných novin, nyní obrá—
cený, plakal radostí, když byl o Hodu
Božím vánočním u sv. přijímání.

Redakce zmíněného franc. časopisu
, z domu vyhodili & odbírání jich
; pověděli.

dodává k této zprávě. My víme též z jiné
strany — nemohouce podati něco urči
tějšího — kolik překážek, které již po
mnohá léta v jistých věcech zdržovaly
rozšíření krajínského katolického tisku,
zmizelo jakoby kouzlem, právě během
tohoto měsíce (prosince). Též u nás na
Moravě, stalo se právě v poslední době
něco podobného. V jiste farnosti diecese
brněnské působením sv. missií stalo se,
že během samých missií mužové všechny
listy víře nepřátelské a jinak škodlivé

vv

Posvěcení života od kolébky až ke hrobu.
(Úvahy o sv.

Pozorovali jste již někdy milí čte
nářové »Školy B. S. Páně<< rozličné ty
účinky slunečního žáru v létě? Pákli
ano, tedy jste viděli, kterak totéž slunce
těmitéž svými paprsky žhavými obyčejnou
trávu spaluje, ale v klasech zrnka obilí
k zralosti přivádí & v révě vinné takřka
vaří skvostný a drahocenný mok, který
potom tak mnohého člověka obveseluje.
Podobně se to má i v životě duchovním.
Slunko milosti Boží září na všecky lidi,
avšak jen srdce citlivé a dobru přístupné
osvěžuje, zahřívá a k zralosti dokonalé
přivádí; srdce zlá &zatvrzelá však ani tato
milost Páně neroztaví. ba naopak za—
tvrzuji se tím více. Tak si jenom lze
vysvětliti nestejné počínání si obou oněch
lotrů, kteří se Spasitelem našim byli
ukřižováni. Oba visi po boku nejsvětěj
šího, nevinného Spasitele, oba vidí nc
vyrovnatelnou jeho trpělivost a mírnost.
oba slyší jeho lásky &milosrdenství plná
slova, oba zajisté cítí přítomnost nad—
přirozené mocnosti, která je dojímá, srdce
jejich bolestí a lítosti nad zločiny spá—
chanými se naplňuje a přece jest rozličný
výsledek! Ten na levici, člověk úplně
zkažený a zatvrzelý, zatvrzuje se v zlobě
své ještě více a rouhá se Kristu Pánu, ač
ví, že trpí nespravedlivě a bez vší příčiny
a také umírá bez lítosti, bez polepšení

svátostech)

se a bez naděje. Druhý, na pravici byl
sice také člověkem hříšným, ano zlo—
čincem, avšak úplně zkažené srdce jeho
přece nebylo. Oko jeho mělo ještě tolik
síly, aby vidělo vznešenost Spasitelovu,
a v srdci jeho bylo ještě místečko pro
dobro a ctnost & proto bolest spojená
s milosti Boží našla přístup do něho a
učinila ho dobrým a kajícím. Z toho se
také vysvětluje ona rozmluva, která po
číná rouháním levého lotra a končí tím
krásným přislíbením Spasitelovým lotru
kajícímu uděleným. Dle Písma sv. zní
rozmluva tato takto: »Jsi-li ty Kristus
(rouhal se jeden z lotrů) pomoziž sobě
i nám. Odpověděv pak druhý trestal ho
řka: Ani ty se Boha nebojíš, ježto v témž
odsouzeni jsi? A my zajisté spravedlivě
trpíme, neboť co náleži na skutky naše,
béřeme, ale tento nic zlého neučinil. I řekl
k Ježíšovi: Pane rozpomeň,se na mne,
když přijdeš do království svého. Iřekl mu
Ježíš: »Amen, pravím tobě :' dnes budeš
se mnou v ráji.a (Lukáš, 23. 39—43).
Kolik látky k úvahám a rozjimáním ský
tají tato slova Písma sv. duši vnímavé
a citlivé! A ze všech vane jedno vědomí
a to vědomí tolik nás oblažující, sílící a
těšící, vědomí neskončeného milosrden—
ství a smilováni Spasitelova pro ubohého,
ale kajíciho hříšníka, vyjádřené v při



195

slíbení ráje, t. j.' věčného, blaženého ži
vota v nebesích. A slova Spasitelova ne
dávají jenom kajícníkovi naději, nýbrž
plnou jistotu odpuštění. »Dnes _budeš
se mnou v rájii<< V kterém ráji každý
ví a cítí jaký ráj měl Pán na mysli, není
zde klam a omyl možný. Je to ten ráj,
který záleží ve spojení s Bohem, a který
podává duši požitek Jvšech radostí, které
Bůh dává — ráj v nebesích. Nyni ovšem
se nám ale naskýtá otázka: platila tato
milost, platilo toto milosrdenství jen a
jen onomu lotrovi kajícimu? Uplatnilo
se toto slovo plné milosrdenství jen
jednou,. tehdy na kříži, či plyne s kříže
Kristova a obětí jeho ustavičně na všecky
kající hřišniky jako rosa nebeská, která
nesčetné miliony ubohých srdci lidských
osvěžuje a oživuje? O díky Tobě, Spa
siteli náš! Odpověď na otázku tuto jest
nám lehká, neboť se slzavým okem, ale
přece zářivým pohlíží katolický křesťan
k sv. kříži a volá: »ano — ráj nebes
jest nám každému otevřen, nám znovu—
zrozeným skrze Krista, nám kajícím, nám
v Boha věřícím &v Něho doufajícím, nám,
kteří chceme ze si svých .trojjedinému
Bohu a Pánu, Stvořiteli, Vykupiteli a Po
světiteli našemu na světě sloužili.

Než, ač by se zdálo, že větší milosti
již není a býti nemůže, přece uchoval
nám mílosrdný Spasitel milost větší —
daleko větší. Nedal nám toliko naději na
ráj věčný. nýbrž dal nám již okus blaže—
nfosti rajské na zemi, skrze který nám
právě dává jistotu ráje věčného. 0 kde
asi najdeme tento poklad? Kde možno
jest nám okoušetí jižjzdeslasti nebeských?
O raduj se duše křesťanská, plesej duše
zbožná, nebot ráj svůj zde nalezáš u Pána
svého, v jeho Těle a Krví, které ti po—
dává sám za pokrm v nejsv. Svátosti.
o ltá řní. V této převelebné Svátosti tkví
všecko posvěcení našeho duchovního ži
vota a potrava duše k životu věčnému,
neboť svátost tato nade všecky ostatní
povýšená a nejsvětější, jest pramenem
všeho dobra, vší milosti a lásky, které
ze srdce Ježíšova nám plynou. Než kterak
mám o přesvatém tomto tajemstvi mlu
vití? Jako když poddaný stojici před
svým císařem, z úcty zaráží se v řeči,
tak i svatá úcta před božskou Velebnosti
ve velebně Svátosti oltářní zdržuje jazyk,
tak že více se o ní v duchu rozjímati

může nežli ústy vypravovati. Tam jest
oltář ve svatostánku, palác to Spasitelův,
tam padnoutí na kolena máme a z té
duše velebiti vznešenost Svátosti oltářní
& diky vzdávati za všecky milosti z ni
nám plynoucí, tam na lásce Spasitelově,
nikdy neutuchající, nikdy nehasnoucí,
nýbrž ustavičně žárem čistým planoucí
zapálíti máme“srdce svá mnohdy tak
studená, aby láskou lásku splácela a
sebe cele strávila v úctě, lásce a věrnosti
k tak velikému tajemství Spasitelovu.
Avšak potlačme slabost svou Duchem
sv. naplňme mysl svou, abychom hodně
a důstojně i s užitkem rozjímali čím nám
nejsv. Svátost oltářní jest. _

Krásný, uchvacující obraz: kněz
stojí u oltáře tváří k lidu obrácený.
V zahalených rukou drží zlatou mon—
stranci, v níž uprostřed bělá se svatá
hostie. Mráčky kadidla vystupují z kaditel
nice a krouží před knězem, zvonky zvučí
stříbrným zvukem, kněz žehná sv. hostií
klečící lid bijící se v prsa a klanějící se
Svátosti oltářní v nejhlubší úctě. Ejhle
jak vzácná to svátost — svátost, jak
praví církevní sněm tridentský — všecky
svátosti převyšující a zcela obzvláštní!
Vždyť je to pravé živé tělo a pravá a
živá krev našeho Spasitele Ježíše Krista;
není to jen obraz nebo znamení, nýbrž
Kristus Pán je zde přítomen opravdově,
skutečně a podstatně se svou duši i tělem,
se svým božstvím i člověčenstvim, tak
jak před dvěma tisíci lety žil na světě
a na kříži zemřel. Zde jest opravdu'Bůh
přítomný a proto se Věřící lid Svátosti
oltářní klání jako Bohu a Pánu svému
nejvyššímu. Zde nám „nepodává Pán jako
v jiných svátostech milost svou — zde
on, původce a pramen vši milosti sám
jest přítomen, proto je tato svátost ze
všech nejdůležitější, nejvznešenější a nej
světější, je to svátost ustavičná, která
sama ze sebe stále trvá a žije a druhým
svátostem dává silu, moc a účinek.
V jiných svátostech Bůh duši naší oči
šťuje, posiluje, chrání; svátosti nejsvě
tější však ji živí, aby zachována byla
pro život věčný, nebot sám Spasitel
pravil: „Amen, amen pravím vám, ne
Mojžíš dal vám chléb s nebe (t. j. mana
nebyla pravým chlebem nebeským) nýbrž
Otec můj dává vám chléb s nebe pravý.
Nebo chléb boží je ten, který s nebe
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sestoupil a dává život světu.“ Tehdy
řekli mu: Pane dávejž nám vždycky
chléb ten. Iřekl jim Ježíš: jáť jsem
chléb života (t. j. živý a obživující na
věky) kdo přichází ke mně nebude lač
něti a kdo věří ve mně nebude žízniti
nikdy . . . Amen, amen pravím vám: kdo
věří ve mne má život věčný. Ját jsem
chléb života. Otcové vaší jedli na poušti
manu &zemřeli. Tentoť jest chléb s nebe
Sestupující, aby, bude-li kdo z něho -jísti,
nezemřel. Jáť jsem chléb živý, jenž
jsem s nebe sstoupil; bude-li kdo jisti
z chleba tohoto živ bude na věky, a
chléb, kterýž já dávám, tělo mé jest (jej
vydám) za život světa.

Tehdy hádali se židé vespolek řkouce:
kterak nám může tento dáti tělo své
k jedění? Protož řekl jim Ježíš: Amen,
amen pravím vám, nebudete—lijisti těla
Syna člověka a píti jeho krve nebudete
míti v sobě života. Kdo jí mé tělo a
pije mou krev, má život věčný a já ho
vzkřísím v den nejposlednější. Nebo tělo
mé právě jest pokrm a krev má právě
jest nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou
krev ve mně přebývá a já v něm. Tak

-učil Kristus Pán v Kafarnaum (Jan 6,
32. . .. 58.).

Zde není omyl možný, Spasitel mluví
zcela určitě &zřetelně, aby každý dobře
rozuměl, že podává tělo své a krev svou
za pokrm k životu věčnému. A ve slovech
těch je také vyznačen účinek nejsvětější
Svátostioltářnít. j. živé a úplné spo
jení se člověka s Ježíšem Kristem a
skrze toto spojení také podíl na jeho
přirozenosti a puoto také na životu věč
ném; a toto právě &nic jiného,
jest hlavním a prvním účelem
křesťanství. K tomu cíli přišel Syn
Boží na tento svět —_ „a Slovo Tělem
učiněno jest, a přebývalo mezi námi.“
K tomu konci „učiněn jest Kristus po
slušným až k smrti,c a to smrti kříže.
K tomu cíli prolil svou krev na odpu
štění hříchů. Proto také po smrti s tělem
nesmrtelným vstal z mrtvých a tak odňal
smrti osten. A jestliže sv. Pavel v zaní
cení volá: »Živ jsem, ale ne já, nýbrž
živ jest ve mně KristuSa. Vyslovuje tím
jasně a určitě onu nepochopitelnou milost
a onen tajemný účinek, který působí

.v duši Kristus skrze svátost Těla a Krve
své. A proto se skrze nejsv. Svátost ol
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tářní uskutečňuje ono spojení, za které
Kristus, jakožto nejvyšší kněz Otce svého
před smrtí prosil řka: »aby byli jedno
jakož i my jedno jsme. Já v nich a ty
ve mně, aby_dokonáni byli v jedno.<<
(Jan 17. 22.)

Je-li takto božství s člověčenstvím co
nejúžeji spojeno, pak je cíl lásky Boží do
sažen, té lásky, z níž »Syna svého Bůh
vydal, aby žádný nezahynulm potom je
dílo vykoupení dokonáno. Ovšem řekne
nevěřící:»nerozumím tomu, ale i
věřícísi povzdechne»nechápu toho:.
A nelze se diviti, vždyť »člověk tělesný ne
chápe co duchovní jeste, praví sv. Pavel.
Ci snad je člověk k tomu stvořen, aby
zkoumal a chápal tajemná díla všemo
houcnosti Boží a až na dno prohlížel dílo
jeho lásky? Či snad má teprve po dů
kladném jich prozkoumání , dle svého
uznání je přijati či zamítnouti? O jaká
to zpozdilost! Lidská moudrost omezená
a slabá, která neprozpytuje ani všecky
věci viditelné a kolem nás se nalézající,
kterak by mohla zkoumati dráhu na níž
působí moc neobsáhlá, neobmezená, ne
konečná? Nevěřicí nechce ani pochopiti,
kterak se může chléb v tělo a víno v krev
Páně proměniti. Rekni :pochopuješ, kterak
obyčejný chléb, který pojídáš, se v krev
proměňuje v těle a krev zase v tělo?
Rozumíš, kterak se to děje, že ač tímtéž
chlebem krmíš vrabce a slavíka, přece
vrabec jen cvrlíká, slavík však líbeznými
zvuky hlasu svého sluch tvůj obveseluje.
Chápeš to, kterak voda z půdy zemské
v révě se proměňuje a v bohatých hroz
nech jako víno se shromažďuje? Zajisté
nechápeš & nerozumíš. Jen to víš, že
všecko to poslouchá zákonů přírody, že
vše to děje se následkem síly nevy
zpytatelné, avšak účinně Všudy působící.

Nuže, hle! I v tomto tajemství oltáře
panuje zákon, ale zákon nadpřirozené
podstaty, podstaty to božského zákono
dárce. Izde vládne a působí síla uvnitř
skrytá, ale sila duchovní, s_ílanade všecky
vznešená, síla lásky Boží. Nevíme, kterak
se proměnění chléba v tělo a vína v krev
Páně děje, ale víme, že se tak děje a
že se to děje z lásky k nám, a to nám
musí dostačiti. Proč nás stvořil Bůh?
Z lásky, a čeho si žádá od nás? Abychom
Ho milovali. Proto, z téže lásky nás vy
koupil, z téže lásky nám odpouští _milo
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stivě provinění naše; láska jeho chce,
abychom jeho byli a se mu neztratili, a
proto z lásky největší si nás k sobě při—
poutává a nás sebou spojuje v tajemství
lásky. své ve velebné Svátosti oltářní.
Ovšem, kde není lásky v srdci, nelze
pochopiti lásku Boží; proto jen duše
Boha milující mají přesvědčení o potřebě
této nejsv. Svátosti a to netoliko pro nás,
nýbrž i pro milující srdce Boží. Pravá
láska lidská činí již na světě divy, vždyťje
to úplné oddáni se duše jedné duši druhé;
nejlépe vidíme to na lásce oné, která
zvláštním řízením Božím v našem tak
zkaženém světě přece jistě kvete a pů
sobí, t.j. na lásce mateřské. Tato
čistá, sebe obětující, nezištná, ke všem
ochotná láska matky dobré k dětem zdaž
není obrazem, byť i nedokonalým, lásky
Boží k nám? A které dítě miluje matka
nejvíce? Ono, které ji nejvíce starosti a
bolu působí, dítko bolesti jest ji nej-_
milejší. A hle, božský Spasitel, aby stal
se lidi bratrem, vzal na sebe lidskou
přirozenost, aby i po lidsku cítil a milo
val; tento božský Spasitel zná dobře
potřeby lidské duše a poněvadž sám
položil v duši tu zárodek lásky a touhy
po ní, postaral se a stará se ustavičně
právě pro tuto lásku svou, aby touha ta
nestala se sžírajicí mukou neukojitelnou
a nesplnitelnou. Proto nezůstává od nás
vzdálen, jako slunce, aby jen světlo své
na nás sesílal strůnu svého nebeského,
nýbrž dává se touhou lásky stahovati a
držeti na zemi u svých milých. »Neza
nechám vás siroty—z,pravil k apoštolům při
smutném loučení, »přijduk vám a zůstanu
u vás <<A i láska jeho a nezměrná dobrota
pudí jej a nutí, aby u těch zůstával, které
od počátku miloval a za které život sv-ůj
položil-; sám se chce s oněmi spojovati,
kteří ho milují a spojením tím je nanejvýš
šťastnými učiniti a také způsobilými a
hodnými, aby s ním na nebesku bydlili.
Vždyť sám pravil: »radostí mou jest
býti se.syny1idskými.<< — Avšak kdo
jest Kristus Ježíš ? Je to Bůh, pravý Bůh,
věčný,nezměrný, nejsvětější,nejmocnější.
Kdyby byl přišel na zemí _ve své božské
velebnosti, slávě a moci, zdaž by slabá
nádoba lidské duše mohla ho přijmouti
v sebe, aniž by se nerozbila? Zdali by
se mohl spojiti člověk ve své nízkosti
s Bohem v jeho vysokosti ? Zdali by mohli.

splynouti _v jedno, aniž by člověk se
ztratil, jako se ztrácí kapka vody na
žhavě plotně? Proto, jako kdysi co malé
slabé dítko lidské na svět přišel a za
všecky “lidi trpěti chtěl, tak bere i nyní
na sebe roušku oku lidskému viditelnou
a to roušku z přírody, skrze kterou chce
vysvětliti nám podstatu bydlení jeho
v nejsv. Svátosti. Jelikož chce duši naši
živiti k životu věčnému,volil si za podklad,
co pokrm dává & sílu k životu vezdej
šímu, chléb a víno & proměňuje toto
obé zázračným způsobem v tělo a krev
svou, aby sám státi se mohl pokrmem
člověka, jeho krví a tělem a tak s ním
co nejúžeji spojen jsa, člověka učinil
pravým chrámem božství.

Proto ne jako vidina, ne jako _my
šlenka, žije božství v duši omilostněné.
která přijala Tělo a Krev Páně, nýbrž
opravdově a skutečně tělo v těle, krev
v krvi, duše „v duši, oba učinění jedno.
Co je tedy sv.-přijímání pro nás? Není
to jen ohnivé vyznání lásky naší k Spa
siteli, jest to něco-více, daleko více. Je
pro nás hostinou svatební, slavným za
snoubením samým a_proto jest největším
důkazem lásky, který Bůh lidem a lidé
Bohu podávají. Vždyť není na světě pro
tvora nic většího, vznešenějšího nežli se
Stvořitelem spojenu býti, žíti, ale ne sám,
nýbrž žíti v Bohu, Pánu svém. Proto
jedině sv. přijímání jest větší důležitosti
a váhy, má větší cenu nežli všecka
slova, všecka přání, všecky skutky, kla
nění se a úcty Boží v našem celém ži
votě. To nejlepší, co jsme učinili, to nej—
vznešenější, co jsme pomyslili, to nej
vřelejši, co jsme pocítili, není než bez
cenný Oblázek u pOrovnání s drahokamem,
jejž dostáváme ve svatém přijímání za
lásku svou a svou úctu. Duše Boha mi
lující otvírá brány hradu svého Sionu,
aby přivítala krále svého, který vchází
do ní, rozpíná ruce své, aby objal po
žehnaný plod života Mariina, který celý
svět obsáhnouti nemůže. Ve sv. přijímání
klaní se duše Tomu, který na srdci Ma
rie Panny ležel jako málé, milostné dě
ťátko, Tomu, jenž u nohou jejich ležel
jako bezduchá mrtvola posetá ranami a
zbroccná krví. Zde vyznává duše víru
svou v Krista trpícího, prodělává s ním
celou cestu křížovou, ale také vyznává
že z mrtvých vstal, žije a již neumírá.



Vyznává, že na nebesích kraluje, a že
jednou Opět na svět přijde jako soudce

O té podivuhodné svátosti! Pán nej
vyšší a Spasitel jest jakoby naším služeb
níkem; na slovo kněze při oltáři sestupuje
na oltář ve způsobu chleba a vína, a
podle přání našeho vchází v nás, aby
dokonal, co láska byla začala. Mohl
Kristus Pán pro nás více učiniti nežli
učinil? Nikoli. Sám sebe v lásce vyčerpal.
Zdaž i naše láska nechá se stráviti v lásce
k Němu? Zdaž dnem 1nocí nemá srdce
naše chváliti a velebiti Spasitele v tajem—
ství této lásky největším a s anděly a
církví celou volati srdečně i radostně:
»pochválena a zvelebena budiž nejsv.
Svátost oltářní od toho času až na věky?x
A nyní pohleďme na lidstvo, kterak se
chová k tomuto důkazu lásky Boží. O
běda, zvolatí musíme, nevděk, hrozný
nevděk klidí dobrotivý Spasitel za lásku
a dobrotu svou. Místo viry, urážky, místo
úcty, potupu, místo lásky: nenávist, to
nalézá božský mistr náš u mnohých, ba
velmi mnohých, kteří přece také vykou- _
peni jsou předrahou jeho krví. Jelikož
upadla víra v celku,_'upadlai ve velebnou
Svátost oltářní ; zbožnost k ní zvlažněla,

Boží muka.
Když vás vidím, Boží muka,
u rozcestí stát,
musím vždycky ve své duši
nad vámi tu lkát.

Když vás vidím. Boží muka,
v křižovatce cest,
vždycky se mi hrdlo stáhne
a smutno mi jest

Když vás vidím, Boží muka,
jak vás kryje mech,
vždycky se mi z duše dere
přebolestný v_zdech.

Když vás vidím, Boží muka,
samý prach & smět,
ptám se, proč vás nechají tu
lidé trouchnivět?
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! úcta. poklesla a leckde stoji stůl Páně
. osiřelý; málo jich přichází, aby slavili
i s Pánem svým hostinu nejradostnějši.

Proto však také, že hyne láska ku Kristu,
mizí láska vespolná, mezi lidmi není
střediska všecky spojujícího, proto rozvrat,
nepřátelství, protivenství všeho druhu ve
světě. Jen Kristus dovede slučovati duše,
jen on může nadchnouti je poctivostí,
obětavostí a nezištnou láskou, které jest
tolik potřebí, aby lidé svorně spolu žili,
jeden druhému prospěšným byl, jeden
druhého jak bratr bratra miloval. Bez
lásky Boží není lásky k bližnímu, které
přece nám všem tolik potřebí jest. Proto
tím větší zásluhu mají zajisté ony duše
zbožné, které před svatostánkem často
se klaní a často, snad denně u stolu
jeho klečívají. Obětují sebe za jiné a
věru odplata hojná je nemine. Hleďme
proto všichni, kteří chcete býti ctitely
božského Srdce Páně, ctíti a milovali co
nejvíce Spasitele v nejsv. Svátosti oltářní,
aby i láska jeho rozlila se na nás. Jeho
svatým Tělem a Krví živme a posvěcujme
duši svou co nejčastěji, aby hodnou byla
s Kristem žiti na věky.

Boh. Handl

Prosba k Bohu.
Pane Bože. před Tvou tváří
poklekám tu ku oltáři,
žes nám Syna svého dal,
který svět tak miloval!

Prosím Tebe, Bože svatý,
bys milostí tok dal zlatý
mému srdci zmdlenému,
at se tu ulehčí mu.

Přijmi mě tu z laskavostí
a vypomoz ?. ochotnosti,
duše má Tě velebí,
Bože mocný, na nebi.

Nedej klesnout v světa víru
veď mě—cestou k nebes míru
se mnou buď & žehnej zas,
Bože moji duši spas!

A. M. Kadlc'dkovd.
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Varujte se falešných prorokův!
, Píše Ignát Zhdněl.

Temnýstředověk? Jsoumnohá
úsloví, mnohá rčení, mnohé zásady, jež,
ač naprosto falešny, přece tak se vžily
a přešly v majetek našeho lidu. že věru
protivno až do duše, stále a stále se
k nim vraceti & proti nim bojovati. Na
příklad bezpočtukráte dokázáno, že jest
úplně nesprávno, říci o středověku, že
byl temný, černy', surový, nevzdělaný,
přece opakuje se tento výrok neustále.
U nás každý, kdo dělá nároky na název
vzdělance, přísahal by: středověk byla
doba úplné nevědomosti, nevzdělanosti.
Kdo však hledá úsilovně pravdu v pra
menech, kdo otevřeným okem čte, studuje
a zpytuje středověk, přijde ku docela
jinému úsudku. Snad nikdyjindy nebyla
víra tak živá a nejevila se tak šlechetnými
skutky, jako právě v době. již dáváme
v dějinách název středověk. Až po dnešní
den uchovala se mnohá díla ze středo—
věku, jimž se právem i nyní podivujeme,
jako duchovním plodům veleduchů. Mám
na mysli velkolepou báseň, již přeložili
do všech vzdělaných jazyků, již až po
dnešní den vykládají profesoři na vy-'
sokých školách, je to Danteova: »Božská
komediea. Největší veleduchové všech ná
sleduj icích století , kteří pokoušeli se o její
výklad, jsou plni její chvály. Duchaplný
spisovatel Hansjakob píše o ní: »je to
ojedinělou chloubou lidského genia, je
dílo nejpodivuhodnějšiho a nejúžasnějšího
bohatství myšlenek, dílo plně čarovné
krásy a nejskvělejší souměrnosti, je bá—
snický soubor bohosloví a mudrctví
celého století, je dílo, o němž Dante
sám mohl říci: »nebe a země pomáhaly
je složitic. O námaze, jakou mělsbíraje
látku a studuje prameny, píše Dante:
»poslední důvod všeho tvorstva popsati
nemůže se odvážiti dítě, které si ještě
hrá a neohcbným jazykem sotva vykoktá
slova: mama papalc _

Veleduch Dante popisuje v díle
»Božská komedie“ pout po věčnosti, po
pekle, nebi & očistci. Když přichází ku
bráně pekelné, tu praví, že je na ní
nápis: »ogni speranzac, což „znamená:
»bez nadějee. Ano kdyby nebylo na

děje, byl by náš život největším trestem
pro všecky lidi. Kdo odhodlal by se ku

trpělivosti, ku sebezapíráni, kdo vydržel
by všechna mnohdy až nesnesitelná muka
tohoto života, kdyby nebylo naděje. Na
děje na věčnost sílí nás ve všech obtíž—
nostech tohoto života. _

A bohužel mnoho je lidí, kteří ne
věří ve věčný život, kteří papouškují
frázi: není žádné věčnosti. Podívejme se
na některé důkazy, které nám dokazují,
že je věčnost, šťastná nebo nešťastná,
dle toho, .jakou si člověk zaslouží.“Není
možno, všechny důkazy projití a všemi
se obírati, povšimněmesiaspoň některých;
předně podívejmese, co dokáže nám
příroda, která nás obkličuje, v níž žijeme.

1. Co hlásá příroda? Není
snad rozkošnějšiho ročního počasí, jako
jaro, není snad člověka, který by nebyl
jarem okouzlen, není básníka, který by
»neopěvoval jara. A neni-liž jaro, před
obrazem našeho přištího z mrtvých
vzkříšení a života posmrtného?

Kdo je s to, aby vystižně popsal
krásy jara? Může-li býti krásnějšího
obrazu, jako asi na počátku měsíce května,
když kvetou u nás stromy ? Poohlédněme
se v tu dobu kolem sebe, kde je stromoví;
v pravo, v levo všude vidíš kytky květin,
že jich v takové kráse žádný člověk ne
dovede udělati? Neni-li každý kvetoucí
strom nejkrásnější kytkou? Nezazelená
se na jaře každý trávniček, nekvete každý
stromový pahýl? Není-li nejkrásnější
požitek vyjíti si na jaře do kvetoucího
sadu?

A byly doby, kdy by nikdo nebyl
tvrdil, že "příroda, která, v zimě vypadala
jako by byla mrtvá, osiřelá, opět prOpukne
k novému životu. Kdo by řekl, že ty
stromy, které v zimě vypadaly, jako
opravdová košťata, opět obživnou? Toto
vše způsobil všemohoucí Bůh. Na jeho
rozkaz vysílá slunce své žhavé paprsky,
které způsobují takový obrat v přírodě,
přivádějí na oko mrtvé stromy ku vzkří
šení, na pohled neživý strom opět obživne.
Není—ližjarní, k životu se probudivší
příroda, obrazem našeho budoucího
z mrtvých vstání? Může-li Bůh povzbu
diti k novému životu na jaře přírodu,
může zajisté i nas jednou z mrtvých
vzkřísiti.



Zde na světě nic nepřichází na zmar,
vše má svůj účel, který se nám mnohdy
zdá býti nesrozumitelným. O'mnohé věcí,
kterou vidíme v přírodě, nevíme okamžitě
k čemu je? Ale při delším uvažování
poznáme, že není tu nadarmo; nic zde
na světě nepřichází v nivec. I tvorové,
nám _i živočichům tolik obtížní, jako
mouchy, komáři, pavouci, bodláčí atd.
vše má svůj účel, svoje určení. Ani
nejmenší částečka nepřichází na zmar,
ale proměňuje se.

Člověk skládá se z těla a z nesmrtelné
duše; Co je na člověku hmotné, co se
skládá z částek, promění se. Tělo lidské
je smrtelné, uloží se po smrti do hrobu
a tam přejde v ony částečky, ze kterých
je Bůh stvořil, promění se totiž v prach
a pOpel, z něhož vzato bylo. Duše lidská
není hmotná, není z ničeho složená. je
pouhý duch, proto má život věčný, žije
věčně. S tělem se spojí až v den po
sledního soudu, když přijde Ježíš Kristus
soudit živých i mrtvých.

2.Čemu učí zkušenost? Ne
můžeme si představiti otce nebo matky,
kteří by byli i ku svým dětem ne
spravedlivi a neochotni. S pojmem otce
i matky je vždy. spojen pojem spra
vedlnosti, lásky, ochoty ku svým milým.
Což teprve ten náš nejlepší Otec, Pán
Bůh, neměl by býti úplně nestranný a
spravedlivý? Často pozorujeme zde ve
světě, že mnohý, o kterém víme, že je
zlý, hříšný, špatný, přece má všeho do
statek a vede se mu aspoň zdánlivě
dobře; nic nepostrádá ku svému blaho
bytu, má vše, co si ráčí jeho srdce.
Známe zase naopak nespravedlivé,
ctnostné, bezúhonné lidi a přece nedaří
se jim dobře, nýbrž hodně zle. Kde bude
každý dobrý odměněn a kde každý zlý
potrestán? Přece si nemožno pomysliti,
že by Bůh, náš milý Otec nebyl spra
vedlivý, že by nechal. zlé bez' trestu a
dobré bez odměny? Když není toho zde
na světě, bude to jednou na věčnosti,
po smrti jednoho každého z nás.

Máme ještě v živé paměti hrůzy
oné noci v letoší neděli bílou, když se
potopila loď největší, kterou lidé doposud
vystavěli a o níž se myslilo, že se vůbec
nemůže ani potopiti. Mnozí z mužů,
kteří na ní byli, mohli se zachrániti, ale
dobrovolně místo své postoupili jiným.
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Byli mezi nimi i tři katoličtí kněží, dva
z Irska a jeden z Bavorska, benediktin
z kláštera Scheyern. Svědkové očití do
svědčili před soudem, že viděli, jak kněz
P. Byles, Irčan, který jel do Ameriky,
aby „tam sezdal svého bratra, zpovídal
nešťastníky, jak vida, že nemožno všech
vyzpovídati, vybízel je k lítosti nad svými
hříchy a dal jenerální absoluci. Všichni
i mnozí jinověrci modlili se s těmito
kněžími vespolek růženec & klečíce po
topili se s lodí »Titanic<. Bylo místo
na člunech pro ony tři kněze, byli vy
bízeni, by se zachránili, ale neučinili
tak ani oni, ani jiní rekovní muži. Nuže,
můžeme si pomysliti, že by Bůh nejvýš
spravedlivý nechal tohoto hrdinství beze
vší odměny? Zde na světě nebyli tito
hrdinové odměněni, stalo se to tak za—
jisté na věčnosti.

»Malíčkoc trvá zde na světě, radost
i žalost. Casto pozorujeme na obloze
černé mraky, za něž se skryje slunce,
je pak pošmurno a nejasno. Podobně je
někdy i v našem životě, zdá se'nám, že
nevidíme Boha, že odvrátil od nás svou
tVář;v naší duši je černo, nejasno, smutno,
navštívil nás kříž utrpení, soužení. Ale
nikdy není slunce stále pod mrakem,
jsou přece okamžiky v nichž jasně svítí.
Tak také nemá žádný člověk ve svém
životě jenom samé kříže a soužení, ale
také aspoň nějakou radost a potěchu.
»Maličko<<trvá radost, ale i žalost. Co
dělá kovář se železem, něco podobného
dělá Bůh s námi. Chce-li kovář zpra—'
covati železo,' chce-li mu dáti nějakou
určitou formu, musí je dáti do ohně a
teprve když železo v ohni se rozžhavilo,
vydělá je ven z ohně, vezme do ruky
kladivo a seč jsou jeho síly, tluče do
něho a dá mu pak libovolný tvar. Po
dobně ZkOUŠlnás lidi i náš laskavý Otec
nebeský, proděláváme zkoušku ohněm,
tluče do nás ostrým kladivem utrpení,
ale'pak dává nám zakoušeti slasti ne
beských. Kdykoliv uloží nám Bůh nějaký
kříž, vzpomeňme si na slovíčko »maličkOa
a na přislíbení Spasitelovo, když řekl:
»blahoslavení jsou lkající, neboť potěšeni
budoua a jinde opět »blahoslavení jsou,
kteří protivenství trpí pro spravedlnost,
neboť jejich je království nebeskéc. Mat.
5, 5, 10. Každý vytrvej a pracuj ve,
stavu, do kterého tě Pán Bůh postavil.
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Pomni, že po strohé, nepříjemné zimě
následuje překrásné a líbezné jaro, po
dobně i ve tvém životě je po práci věčný
odpočinek a věčná odměna. Vše zde
trvá jen »maličkm, tedy vytrvej !

3.Copraví Ježíš Kristus a
jeho apoštolové? SvatýJakub
píše ve své epištole: »blahoslavený muž,
kterýž snáší pokušení, neboť když bude
zkušen, vezme korunu života, kterouž
zaslíbil Bůh těm, kteří ho milujte. 1, 12.
Dle slov Jobových je »život člověka na
světě bojování a jako dnové nádeníka
jsou dnové jeho<< 7, 1. Ano, ustavičně
máme zde na světě příležitost cvičiti se
v boji proti špatným myšlenkám, zlým
žádostem a všichni v potu tváře své
pracujeme ve stavu, do něhož nás po
stavil Pán, jako skuteční nádeníci. Ale
Kristus přislíbil za tuto často překrutou
práci korunu věčného života.

Jedenkráte přišel ke Kristu Pánu
mládenec, tázaje se, co má činiti, by
došel života věčného. Kristus mu napřed
poručil, bý zachovával přikázání a pak
mu ještě připomněl: »jdi, prodej co máš
a rozdej chudým a následuj mě<. Petr
byl těmito slovy velice potěšen i tázal
se Mistra: »aj, my jsme opustili všecko
a šli za tebou, což tedy nám za to bude:?
Ježíš odpověděl: »Amen, pravím vám, vy,
kteří jste následovali mě, budete seděti
na dvanácti stolcích. soudíce dvanáctero
pokolení israelské. A každý, kdo opustí
dům svůj, neb bratry, neb sestry, neb otce,
neb matku, neb manželku, neb děti, aneb
pole pro mě, stokrát více za to vezme a
životem věčným vládnoutibudet.
Ježíš Kristus výslovně tuto mluví o životě
věčném. o životě, který bude trvati věčně.

Když nasytil Ježíš zázračným způ
sobem pěti chleby a dvěma rybičkama
pět tisíc mužů, kromě žen a děti, tu
vyhledal druhého dne Mistra onen zástup,
chtěje opět býti nasycen. Ježíš však mluvil
k nim i o jiném chlebě a řekl: »Kdo jí mé
tělo a pije mou krev, má život věčný a já
ho vzkřísím v den nejposlednější . . . kdo
jí chléb tento, živ bude na věkya. Ale ne—
dosti na těchto několika málo výrocích
našeho milého Spasitele. Povšimněme si

4.zjevů, které se staly z věč
nosti. Nemyslíme tu na tak zvané
»duchařea čili spiritisty, jimiž již pře
mnozi šeredně byli oklamáni. V květnu
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1909 vypsali někteří učenci v Paříži
_cenu 200 korun, již obdrží, kdo bude
s to, by za jasného dne a za dozoru
profesorů vyzdvihl předmět, ležící na
stolku, což provozují skoro všichni »du
chařia. Došlo přes tisíc dotazů, žádajících
bližší vysvětlení. Když však poznali
všechny podmínky, představení mělo se
odbývati v chemické pracovně pařížské
university, zvané »Sorbonaa, tu všichni
až na- pět osob odstoupili a když přišla
ustanovená hodina, nedostavil se nikdo.
Je to faktum nepochybným důkazem, že
nelze něco podobného přirozeným způ
sobem provésti. Nemíníme tu těchto pod
vodných zievů, ale upozorňujeme na
mnohé případy v žívotopisech našich
světců, kteří z dovolení božího všelico
z věčnosti projevili.

Slepý nemá pojmu o kráse jara,
o skvostně kvetoucím stromě, o velebnosti
vycházejícího slunce a o jiných přírodních
zjevech; tím, že o nich nic neví, není
řečeno, že by jich nebylo. Podobně my
nevíme nic bližšího o věčnosti, než. co nám
sdělil Ježíš Kristus a tím že si ji nedo

vedeme představíti, že se o ní nemůžeme
přesvědčiti svými smysly, nepřestává býti.

K 0 n e 0. Nyní potlouká se po světě
mnoho falešných proroků, kteří chtějí
nás svéstiz cesty, kterou je Ježíš Kristus.
Dnes rozjímali jsme o jejich falešném,
nepravdivém. lživém tvrzení, jakoby ne
bylo žádné věčnostia žádného posmrtného
života. Probouzející se jaro hlásá nám
pravdu : bude vzkříšení na věčnosti, spra
vedlnost Boží musí zlé potrestati, dobré
odměniti. Nestává—li se to zde na světě,“
musí se to státi na věčnosti. Sám Ježíš
Kristus pravdu tuto svými jasnými výroky
potvrdil a dopustil, aby ji někteří jeho
světci zjevy z věčnosti potvrdili. Žijme
tedy tak ctnostné, by kdykoliv zavzníhlas:
„pojď služebníče věrný, služebnice věrná,
vydejte počet z vašeho vladařenía, kéž
může pak rozkázati Pán: »pojďte do
království věčného, které je pro vás při
praveno od počátku světa:. Myšlenka
na věčnost posiluj nás ve všech našich
pracích, učiň nám nesnadné snadným,
trpké sladkým, proměň žalosti v radosti.
Pro získánívěčnosti, nelituj nikdo ani času
ani práce; vytrvej až do konce vdobrém a
budeš věčně šťasten. Sv. Augustin nazývá
myšlenku na věčnostmyšlenkou v elk o uWOOW——



Uvaž duše . . .
Pohleď duše nelítostná,
na- ta hrozná Krista muka,
jak jej bije zlostná ruka
nevěrců a lidí zlých
jež tu měli z Něho smích.

.Z trnů hloží věnce svili
na tu jeho svatou hlavu;
pak jej vlekli v hluku vřavu
k Pilátovi soudit dál,
by jej k smrti kříže dal.

Od Piláta na Golgotu
s křížem vlekou Krista Pána,
by tam obět dokonána,
byla oněch katanů,
nevěrců & tyranii.

Hle, již jeho nohy, ruce.
připevněny k dřevu kříže,
aby smyl z nás hříchu tíže
Ježíš Kristus, Boží Syn,
očistil nás od všech vin.

Uvaž, duše, v tuto dobu.
tato hrozná muka kříže,
kterak hřeby Krista víže
a krvácí z pěti ran,
bys tak došla v nebes stan!

V poli.
V poli zraje žito bílé,
skřivan písně zpívá.
a mé tělo žnmlátnělé
slunce rozehřívá.

Chrpa, koukol, vlčí máky
milostně se rdějí,
a na mě tu kolem jdoucí
z obilí se smějí.

Utrhnu těch květů hrstku
& spletu z nich vínek,
tak jako bych v duši vpletla
kytku ze vzpomínek;
Usedám tu na mezičku,
cvrčkové kde hrají,
& poslouchám jak Skřivánci
písně klokotají.
Letí 'vzhůru ku obloze,
zpěv jejich se ztrácí,
a má duše osvěžena
k domovu se vrací.

Kam pohlédnu, všude živo,
veselo & milo,
kéž by pole sklizní hojnou
též nás obdařilo!

A.. M. Kadlddkovd.

Sv. Vincenc z Paula.
(Ke dni 19. července).

Oznámím tobě, o člověče, co
jest dobrého, i čeho Hospodin od
tebe vyhledává: zajisté abys činil
soud a miloval milosrdenství a pe
člivě chodil s Bohem svým.

Mich. 6, 8.

Dějiny naší sv. církve jasně nám
ukazují, že kdykoli mezi lidem víra hy
nula a s ní také účinná láska k bližnímu
mizela a sobectví se zahnízďovalo, božská
Prozřetelnost vzbudila muže i ženy boho—
nadšené, kteří naplnění jsouce pravým
duchem Kristovým, bez bázně, jak noví
apoštolové ve světě vystupovali a sve
dený lid z vlažnosti náboženské burco
vali a tak jej zase na cestu spásy uváděli.
Každý národ může se takovými muži vy

vykázatí; a věru patří tito k největším
dobrodincům lidstva, nebot zachovali a
oživili co nejdůležitější jest, sv. nábo
ženství v lidu a s ním také mravnost,
poctivost a přemnohým d0pomohli ke
spáse věčně. Mezi takovéto slavné a
velezasloužilé muže náleží sv. Vincenc
příjmím z Paula, jehož svátek církev sv.
dnešního dne slaví. Nebude nám zajisté
na škodu, jestliže o životě jeho a skutcích
hrdinných poněkud rozjímati budeme.

' Sv. Vincenc narodil se dne 24. dubna
1576. v městečku Pony u pohoří Pyre
nejského v krajině Gascognské. Otec
jeho jménem Vilém-a matka Restrenda
byli lidé chudí, avšak poctiví a zbožní
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křestaně, kteří kromě Vincence měli ještě
5 děti, tak že se musili hodně přičiniti,
aby rodinu uživili. Až-do svého 12 roku
musil Vincenc pásti dobyteček rodičů.
Vidouce však rodiče jeho, že chlapec
ukazuje veliké vlohy a chut k učení,
mimo to, žejest velice zbožný, u_jeflnali
se, že ho věnuji stavu duchovnímu., ke
kterému beztak malý Vincenc velikou
náklonnost měl.

A tak otec Vilém dovedl milého synka
Vincencek františkánům do Datu, kde
se měl v jejich škole dále vzdělávati.
PrOSpíval tak. že již r. 1596 mohl na
stoupíti učení bohoslovecké, které s vy
znamenáním dokončil a roku 1600 na '
kněze vysvěcen byl. Tím došel Vincenc
cíle tužeb svých 'a proto hleděl dle sv.
evangelia a pravidel zkušených zbožných
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mužů kněžský život svůj zaříditi, aby byl
Bohu ke cti, jemu k spasení a bližnímu
ku příkladu &prospěchu. Než Bůh určil
Vincence k vyšším ještě věcem a proto
provedl ho ohněm utrpení. aby si získal po
třebnou trpělivost a sebezapření. R. 1605
totiž plavil se Vincenc v záležitosti rodičů
svých po moři z města Marseille do
Narbony„ Vítr byl plavbě příznivý &loď
měla již brzy u cíle přistáti. Než tu na
jednou objevily se tři lodě tunisských
lupičů námořních (pirátů), kteří loď kře
sťanskou pronásledovali. Loď jim ujíti ne
mohla a proto nastal boj. Křesťanése sice
statečně drželi, avšak musili přesile pod
lehnouti. Turci zmocnili se lodě, zabili
ihned kormidelníka a ostatní křesťany
svázavše, s sebou do Tunisu vzali, kde je
za otroky prodali. Tak byl i prodán kněz
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Vincenc a sice nejdříve jakémusi rybáři,
který poznav jeho šlechetnou mysl,
s ním dobře nakládal. Jelikož ale Vincenc
nemoha snésti tamnějšiho podnebí, one
mocněl, odvedl ho rybář nátrh, aby jej
prodal. Na štěstí koupil ho jakýsi lékař,
který hledal vzdělanějšiho otroka za po
mocníka. 'l'ento zalíbil si Vincence pro
ctnosti jeho tak, že chtěl ho za syna
přijmouti a ve svém umění vycvičiti,
jenom aby se zřekl křesťanské vírya
stal se mohamedánem. Avšak Vincenc
nechtěl o tom ani slyšeti. Pán naň ne
naléhal—& tak spolu dobře-se snášeli až
do smrti lékařovy. Po smrti lékařově byl
Vincenc zase prodán &sice odpadlíkovi
od víry křesťanské jakémusi Ludvíku
z Mešicoritu, rodem z krajiny Provenské,
který ve svém zášti proti bývalé své cirkvi
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a víře s Vincencem zle nakládal a jej
ku práci polní v krajině velice nezdravé
odsoudil. Chot odpadlíkova jménem
Zulmá, rozená Turkyně, navštěvovala
každý rok všecky dvory mužovy, aby se
o pořádku v nich přesvědčila. Když přišla.
i do dvoru, kde Vincenc dlel, podivila se
pořádku, který tam mezi otroky panoval.
Pole byla co nejlépe obdělána, všecko co
nejúčelněji zařízeno. Mimo to byli otroci
vespólek svorni, dobře a zdravě vypadali
a zdáli se spokojeni To vše u nich do
cílil Vincenc svou nebeskou trpělivostí,
svou pilností &dobrým příkladem. Také
mluvíval k nim o Kristu Pánu, líčil jeho
lásku k trpícím a bídným, zpíval jim
zbožné písně a tak ty ubohé lidi udržoval
při dobré míře. Proto žádala si Zulma
Vincence osobně poznati. Vincenc objevil
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se před paní pána svého s úctou sice,
ale přece i s vážností kněze a zeptal
se paní, čeho si přeje. Tato přála si slyšeti
některou píseň, kterou otroci zpívají.
Vincenc ochotně zazpíval jí smutný onen
žalm 436, v němž Israelité na březích
Babylonských řek ve vyhnanství vzpo-i
mínají bolně vlasti a chrámu Jerusalem—
ského a který zní, takto: »Při řekách
babylonských tu jsme sedali a plakávali,
když jsme se rozpomínali na Sion. Na
vrbí uprostřed něho (t. j. království ba
bylonského) navěšovali jsme nástroje
hudby své. Nebo tam dotazovali se nás
ti, již zjímané vedli nás na slova písní
(t. j. žádali abychom zpívali) a ti, již“
zavedli nás (říkali) píseň zpívejte z písní
sionských. Ale kterak zpívati máme píseň
Hospodinovu v zemi cizí? Jestliže za
pomenu na tebe, Jerusaleme, budiž v za
pomenutí dána pravice má. Přilni jazyk
můj k dásním mým, nebudnli pamatovati
na tebe: nepoložim-li Jerusalem na po
čátku veselí svéholc —

Se slzami v očích zpíval Vincenc ten
krásný žalm, v němž vyjádřiti chtěl touhu
svou po vlasti a po službě kněžské, proto
velice dojal poslouchající Turkyni. To
vida Vincenc jal se mluviti k paní své
o krásách a pravdách učení křesťanského
a,paní poslouchala celou duší, neboť
dávno si přála něco zvěděti o náboženství,
které muž její z lásky k ní byl zapřel.
Slova Vincence byla provázena milostí
Boží, neboť Zulma si pevně umínila
státi se křesťankou a muže svého zase
s Bohem &církví smířiti. Když se o tom
muži svému zjevila, byl tento sice pře
kvapen, ale mile, neboť již delší dobu
cítil nepokoj v srdci svém & lítost nad
svým odpadlictvím a proto chutě uchopil
se návrhu manželčina. Po důkladné po
radě s Vincencem ustanovili se na tom,
že utekou co nejdříve do země křesťanské.
Ludvík prodal všecky své pozemky pod
záminkou, že se jinde usadí; potom
pustil se s Vincencem a chotí Zulmou
na malém čluně na moře. Byla to ne—
bezpečná plavba při hrozné bouři. než
s pomocí boží dostali se přece šťastně
r. 1607 dne 28 června na pobřežífrancouz
ské. V Avignoně představil 'Vincenc
Ludvíka arcibiskupovi, který ho, vida
jeho lítost a dobrý úmysl, zase přede vším
lidem do církve nazpět přijal, Zulmu po

křtil a oba pak svazkem manželským
po křesťansku spojil. Potom odebrali se
všickni do Ríma, kde nějaký čas v po
božnosti a dobrých skutcích strávili.
Rozloučiv se pak se svým bývalým pánem
a chotí jeho srdečně, odebral se Vincenc
do Paříže, kde začal blahodárnou činnost
svou. Na rozkaz biskupův zastával Vincenc
nějaký čas duchovní správu v nedaleké
vesnici, kde se v krátce svou horlivosti
a zejména kázáním svým tak proslavil,
že jméno jeho v dalekém okolí známé
bylo. Proto vyvolil si velitel loďstva
francouzského Filip hrabě Gondi Vincence
za učitele a vychovatele svých tří synů,
z nichž dva napotom zvučné jméno měli,
totiž Petr Gondi, vévoda z Retzu a Jan
Gondi, kardinál z Retzu; tito zachovali
Vincencovi úctu a vděčnost až do smrti.

Hrabě Gondi byl sice velmi hodný
pán, ale dle tehdejšího obyčeje přijal
souboj s uraženým sokem. Vincenc do—
zvěděv se to, padl po mši svaté před
hrabětem na kolena a zapřísahal jej pro
Ježíše, jemuž se hrabě při mši sv. klaněl,
aby od souboje upustil. Hrabě pohnut
slovy knězovými, opravdu se souboje
vzdal a tak se těžkého hříchu uvaroval.

Tehdejší doby panovala veliká ne
vědomost náboženská mezi lidem, ná
sledkem čehož také lid upadal v hříchy
&neřesti všelikého druhu a mnozí umírali
v úplném zoufalství.

To vida Vincenc, jal se lidu kolem
Paříže s několika ještě kněžími slovo
Boží hlásati a to s takovým úspěchem,

- že přemnozí k církvi se vraceli a hříš—
ného života zanechali.

Zbožná hraběnka Gondi byla nad
výsledkem tím plná radosti a založila
společnost kněží, která měla za účel
jako missionáři, na venkově slovo Boží
hlásati a zvláště na polepšení lidu
v mravech dbáti. Vincenc byl kněžím
těm v práci a horlivosti vzorem. Zvláště
však ujímal se Vincenc ubohých tre
stanců galejních, u nichž takové zdivo
čení a takovou nalezl spustlost mravů,
že nad tím hořké slzy proléval. Ne
unavně pracoval ve věznicích na nápravě
ubohých těchto lidí, sbíral pro ně milo
dary, aby osud jejich, zvláště nemocných,
zlepšil. IIrabě Gondi vida utěšenou tuto
činnost Vincencovu vymohl na. králi
Ludvíkovi XIII., že jmenoval Vincence



nejvyšším duchovním správcem otroků
galejních (lodních) ve Francii. V této
obsáhlé činnosti prospěl Vincenc ubohým
těmto lidem i v ohledu hmotném tak, že
ho jako pravého otce ctili a milovali a
proto také snáze učení jeho přijímali a
od hřišného života se odvracejíce v po—
kání s Bohem se smiřovali a křesťanský
život dále vedli. V lásce své k těmto
ubohým otrokům šel Vincenc tak daleko,
že se sám jako otrdk za druheho při
kovati dal. Stalo se to takhle. Vincenc
odebral se do Marseile, přístavního města,
aby tam podrobil prohlídce ústavy otroků
a čeho třeba. aby učinil. Mezi trestanci
nalezl jednoho, který byl blízek zoufalství.
Světec chtěl ho těšiti a upokojiti, ale
vše marně. I poptal se, co by toho bylo
příčinou. Odpověděli mu. že muž ten
musil opustiti ženu a děti, kteří nyní
v bídě hynou. A to dojalo dobré srdce
Vincenčovo tak, že selza otroka dal
sám k veslu přikovati, aby onen domů
ke svým podívati se mohl. Pouta železná
však způsobila Vincencovi .oteklinu na
nohou, která mu po celý život jako pa
mátka za šlechetný jeho čin zůstala a.
také mnohou bolest působila.

Sfastné výsledky missijní společnosti
založené Vincencem spolu s hraběnkou
Gondi, přiměli krále Ludvíka XIII.&papeže
Urbana VIII., že povýšil ji na kongregaci.
které -r 1658 Vincenc zvláštní řeholi
předepsal & jméno .Lazaristů dal a
sice od domu, v němž bydleli.

Nebyl to žádný řád mnišský, nýbrž
společnost kněží světských, kteří po do—
končeném roku zkušebním skládali Pánu
Bohu čtyry jednoduché sliby: chudoby,
čistoty,-poslušnosti a vytrvalosti. Účelem
jejich bylo posvěcení a zdokonalení sama
sebe, obrácení hříšníků a práce missio—
nářské mezi zanedbaným lidem. Světec
založil také kongregaci milosrd. sester,
kterým uložil za povinnost nemocné,
zejména chudé, po domech ošetřovati a
jim léky, potravu, šatstvo a vše potřebné
vyprošovati. Mimo to byl Vincenc před
staveným několika klášterů řeholnic
»Navštíveni Panny Mariea, založených sv.
Františkem Saleským, jako upřímným
přítelem; vymohl společnosti .sv. Karla
Boromejského pro žebráky přístup do
Francie, založil klášter sv. Magdaleny
pro padlé dívky, klášter řeholnic sv.
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Kříže pro výchovu a vyučování ženské
mládeže, několik domů pro nalezence,
špitál pro staré lidi, zchudlé řemeslníky,
ústav pro choromyslné a velikou .vše—
obecnou nemocnici v Paříži, nazvanou
»dům Božía. Všecko toto založil Vincenc
sám úplně chudý, z vyžebraných u dobrých
lidí peněz.

Nejvíce však Vincenci na srdci ležel
osud ditek pohozených, kterých hojně
bylo té doby. Z prvu živily dítky ty
jedna vdova a dvě služky. To však daleko
nedostačovalo. I poprosil Vincenc několik
soucitných paní, aby' se ujaly malých
nebožáků těchto, kteréžto vidouce hroz
nou bídu těchto ubohých tvorů, rády
svolily, bai j ine křest. .paní k bohumilému
tomuto dílu nabádaly. Atak založil Vincenc
roku 1640 spolek pro ubohé nalezence,
ku kterému také král sám i velmožové
přistupovali a bohatě jej obdarovali, tak
že tisíce pohozených dětí ústav Vincencův
přijati a zaopatřiti mohl.

Bohumilá & pro lidstvo tak užitečná
činnost Vincencova, neomezovala se toliko
na Francii. Vincenc posílal kněze kon
gregace své jakožto hlasatele slova Božího,
do Tunisu a Alžíru do Irska a Skotska
a do jiných zemí.: Když obyvatele Lo
trinska válkou na hůl žebráckou přišli,
poslal jim Vincenc na podporu dva
milliony franků, které byl pro ně u zá
možných Francouzů vyprosil.

Vypočítalo se dle nedostatečných zá—
znamů, že skrze ruce Vincencovy prošlo
12 millionů franků na podporu nuzných &
nemocných všeho druhu; při tom zůstával
Vincenc úplně chudým, neboť nežebral
pro sebe, nýbrž pro jiné. Ovšem vytrpěl
při sbírkách svých také často dosti.
Jednou vešel do hostince, kde boháči
hráli o mnoho peněz v kostky. Vincenc
poprosil o almužnu pro své ubožáky.
Jeden hráč jsa hrou rozpálen, místo dárku
vlepil světcovi notný políček v tvář.
Světec ani nemukl, ač to byla pohana
veliká; skromně jen poznamenal: »Pane,
to bylo pro mě, nyní ale dejte něco pro
nemocném Boháč se zastyděl a bohatě
Vincence obdaroval; jeho příkladu ná
sledovali i ostatní. Tak svou trpělivostí &
sezapřením hrdinským pomáhal Vincenc
ubohým trpícím. Jak veliká to musila býti
v srdci jeho láska k Bohu, když tak velká
a obětavá byla láska jeho k bližnímu.
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Takovým příkladným sebezapíráním
a neustálým umrtvováním těla, stálou
zbožnou modlitbou &rozjimáním, dosáhl
Vincenc vysokého stupně dokonalosti a
proto zajisté také Bůh mu milosti svou
pomáhal, že při'všech velikých pracích
a strádáních tělesných, přece se dočkal
Výsokého věku. Jedenáct let trápila-ho
zimnice, která ho tak seslabila, že se
konečně celý rok .ani hnouti nemohl.
V největších bolestech byl však světec
vesel, dobré mýsli a říkával: moje utrpení
nedá se s utrpením Krista Pána porovnati;
jakožto hříšník, zasloužil jsem si něčeho
těžšího. Jaká to pokora! V noci dne 27.
září r. 1660 přepadla Vincence náhlá
slabost a to tak, že předvídal brzký
konec svůj. ] prosil, aby sv. svátostmi
zaopatřen býl a když .se dle přání jeho
stalo, modlil se jen neustále, volaje:
»o můj Ježišia! Se, jménem Nejsvětějšim
na rtech a v srdci, vypustil čistou a_
svatou duši svou 27. září r. 1660 o 4.
hodině ráno. Mrtvolajeho byla ve chrámě
sv. Lazara pohřbena; nepřál si pomníku,
ale upřímné slžý nesčetných tisíců, kterým
byl pomáhal tělesně i duchovně. býlý
nejkrásnějším pomníkem Roku 1.712'na
rozkaz papeže vyzvedl kardinál Noailles
tělo Vincencovo z hrobu zcela neporušené;
a jelikož na hrobě jeho mnoho událo
se zázraků, prohlásil papež Benedikt XIII.
po přísném úředním šetření, Vincence
z Paula za svatého r. 1729, télmž roku,
kdy i náš sv. Jan Nepomucký za svatého
vyhlášen byl. .

Jak svatý & dobrými skutký bohatý .

dárkem ho obmýsli, koná skutek účinné
láský k bližnímu, skutek duchovního i
tělesného milosrdenství. Tak i příklad sv.
Vincence působí až posud.

Sv. Vincenc odevzdal se Bohu úplně
a proto také miloval samotu. Jsa proto

. jednou dotazován odvětil »miluji samotu
proto, že nemohu srdce dělitia. Bohu a
světu stejným dílem náležeti nejde. Volme
si i my proto co _nám užitečnější jest.
Bůh se nám dříve obětoval, proto zajisté
bez rozmýšlení i my jemu cele se obě
tovati máme. Sloužíš-lijen světu, pomni
na vděk, který .sklidíš. Šalamoun král
nenašel ve světěnic jiného nežli »marnost
nad marnostk. Svět sic mnoho slibuje,
ale nic nepodává. Svatý Vincenc užíval
světa k oslavě Boží a posvěcení bližního
podle sv. Augustina: »užívej světa, ale
tak, aby tě nezajalx.

Rozpomeňme se, že nikdy svět nám
takové radosti nepodává, jakou cítíme,
jestliže jsme nějaký bohumilý, ctnostný
skutek vykonali; Jestliže te'dý Kristus Pán
již zde na zemi nás za každý takový
skutek radostí vnitřní, opravdovou a
blaživou odměňuje, čím větší čeká nás
odplata na věčnosti. Jestliže radosti svět
ské mnohdý již s trpkostí bývají smíšené,
čím větší útrapa a bolest očekává na
věčnosti ty, kteří jich hojně na světě
užívali. Proto hleďme, at Bohu na světě
sloužíme a požívati budeme již zde po
koje a radosti takové, jakou svět dáti
nemůže, ale ani ne vzíti. Fertullian pravi:

Í která rozkoš jest větší, nežli ošklivost nad

byl život sv. Vincence. Památka jeho a
trvá posud v kongregacích jim založených.
Duchemjeho nadšen byl i student Ozauam,
který r. 1840 v Paříži se soudruhy stejné
smýšlejícími spolek na duchovní i hmo
tnou podporu chudých, zejména chudých
stydlavých, a dal spolku tomu jméno
»spolek sv. Vincence z Paúlac, na počest
onoho velikého světce a miláčka chudiný.
Spolek tento rozvětvený v jednotlivých
kongregacích, rozšířen jest po celém světě
a rok co rok millioný peněz rozdává
mezi chudé; ovšem daleko záslužnější a
užitečnější jest almužna duchovní útěchý
a puočení, kterou členové spolku uděluji
chudým; tak zachraňují tělo i duši, po
skytují chléb vezdejší i chléb nebeský.
Kdo ke spolku tomu přistoupí nebo

rozkoší světskou?
Sv. Vincenc jest hrdinou křesťanské

lásky a obětavosti k bližnímu a hrdinové
tací rostou jen na půdě církve katolické,
protože jest jediná pravá církev Kristova,
která ducha svého zakladatele v sobě
chová, živí a ukazuje. Proto jest svatý
Vincencz Paula chloubou naši a také
skvělým vzorem. O životě jeho napsalo
se mnoho; ijinověrci ba i židé nemohou
upříti mu velikých zásluh, které si o lidstvo
získat a proto píši o něm s velikým
uznáním. Životem jeho vidíme zase stvr
zenou pravdu, že náboženství Kristovo
největší jest vzpruhou k ctnostem a že
kdýbý všici dle láský KristOVý se řídili
v životě svém, zcela “jinak by to vypadalo
mezi lidmi. Kristus ustavičně obnovuje
a oblažuje svět skrze své věrné, držme

\
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se dle příkladu sv. Vincence lásky Kri
stovy a obnovíme a oblažíme sebe ijine.
O vyslyš nás, Pane, kteří dle příkladu
sv. Vincence Tebe o milost prosíme,
abychom se Tobě cele oddávali a uděl

nám, bychom na světě Tobě tak horlivě
a účinně sloužili jako on a také po smrti

a od Tebe stejnou s ním odměnu obdrželi
i skrze Krista Pána našeho. Amen.

Boh. Hendl.

Večerní »Ave<<.
Temný večer po kraji se snáší
bouřných myšlenek již tiší mj,
v tichém vánku'obletuje čelo,
v duši vlévá nové síly zdroj.

A ta hvězda, večernice zlatá.,
žene s duše- všakou bolu tíž,
jak by chtěla tiše zašeptati,
že i jí jde tiché štěstí blíž.

A když zvony krajem „Ave“ zvoní,
celý kraj se modlí klekání, '
tu i moje hlava unavena
s modlitbou se k spánku uklání.

Pomněnka.
Pomněnka je kvítko něžné,
upotoka roste,
očinka má krásně modré,
kvítko je to prostě.

Natrhám jí do kytičky,
věneček z ní spletu
& ještě jí u potůčku,
hodně mnoho je tu.

Pomněnečka kvítek leží,
očinka má modré,
z ní věneček ráda spletu,
Matce Boží dobré!

A. M. Kadlc'dkovd.

K oltáři “Páně plni touhy Spějme!
K XXIII. eucharistickému světovému kongresu podává Fr. Janovský.

Ill.

Kapitolalll. z knihy čtvrtě To
máše Kempenského o následo

vání Krista. '

Jak užitečno jest přijímati častěji
» Tělo Páně.

(Slova učedníkova.)

Přícházím, hle, k Tobě, Pane,
oblažit se z daru Tvého,
potěšit se na hostině
stolu Tvého přesvatého.

Chudému's ji ve sladkosti '

ráčil, Bože; ustrojiti, ,
v Tobě vše mám, čím svou touhu
smím a mohu ukojiti.

(Pokud-.)

Ty's má. spása, vykoupení,
naděj. zdoba, sláva, síla.
potěš duši sluhy svého,
kterou k Tobě povysílá.
Pobožně & s uctivostí
přijmout Tebe žádám nyní,
uvésti Tě v srdce toužím,
jako Zachej do svých síní.

S níin mne k Abraháma synům
přičti, žehnej. duši mojí, _
jež tak lační po Tvém Těle
& s Tebou se spojit strojí.

Podej se mi, a mám d'osti,
bez Tebe mi těchy není,
a mé duši nelze žíti
beze Tvého navštívení.



Proto často hledat třeba
pro nesmrtné duše zdraví
léku spásy, abych cestou
nemdlel bez té nebes stravy.

Sám jsi, milý Pane, řekl,
kázav lidu po den celý:
Nechci'lačných propustiti,
na cestě by nezemdleli. '
Nuže, tak i jednej se mnou,
jenž Tvým věrným na útěchu
zůstavil se's ve svátosti,
duši mé buď ku oddechu.

K oddechu & občerstvení

na klopotné žitím cestě,
abych silen _Tvojí stravou,
v nebeském se octnul městě.

Ach, tak často klesám, hřeším,
mdlím & chabnu každou chvíli,
modlit se a zpovídati
třeba, bych zas nabyl síly,

bych se obnovil & zpružil
hodným svatým přijímáním,
bych snad od svých předsevzetí
neupadl prodléváním.

Neboť k zlému náchylný jsou
smysly lidské ode mládí,
hůře bude, kde lék božský
na pomoc se nepřivádí.

Odvracujeť přijímání
od zlého & tuží v ctnosti;
a já, jsem-li nedbalým tak
a tak vlažným ve zbožnosti

nyní, když tak často sloužím
tělo Páně přijímaje,
kterak teprv churavěl bych,
léku toho nehledaje!

Nuže, bych i každodenně
nebyl schopen přijímati,
volím aspoň v jisté doby
hodným se těch hodů státi.

Neboť není duši“ věrné

žádná lepší těcha dána,
dokud v tomto putování
vzdálena jest svého Pána,

než, by často pamatujíc
Boha svého přikázání,
s Miláčkem svým spojila se
ve svátostném přijímání.

Podivná je láska Tvoje,
Pane Bože, Stvořiteli,

08

kterou se k nám' zdáš sklánět
Ty, všech duchů živiteli.
V chudičkou mou duši vcházíš
celou svojí velebností,
Bůh i člověk, abysis touhu
její splnil do sytosti.

ó jak je ta duše šťastna,
jež 'I_'ězbožně k sobě vítá,
pána svého, jehož láska
náplň všeho blaha skýtá.

Jaký Pán to vchází mocný,
jaký host to vzácný, milý,
jaký přítel nad vše věrný,
jaký druh to ušlechtilý.

Jakého tu obejímá
ženicha si převzácného,
jehož _lásky sobě váží
nad vše tužby srdce svého!

Nechat ztichne vůči Tobě,
nejsladšímu miláčkovi,
zem i nebe ve vší zdobě,
její lesk mi nevyhoví.

Ze Tvé ruky štědré plyne
krása jich & všechna chvála,
slávy Tvé však nedosáhne,
jehož moudrost neskonalá.

(Kempenaký — Šťastný).

*

Blaze, třikrát blaze člověku,
jenž uctivě velebnou Svátost
p ři j ímá. Zůstaviv nám sebe ve velebně
svátosti, připravil nám Kristus Pan nebe
na zemi; kde jest král, tam jest i jeho
dvůr, jeho bohatství i poklady, praví
sv.Jan Zlatoústý.

Archa úmluvy přinesenadruhdy
do domu muže Obebedoma, a zbohatl

' a šťastným učiněn jest muž ten přítom
ností toho přesvatého předmětu, takže
potom David stav se králem, neměl nic
pilnějšího a důležitějšího, nežli přenésti
archu do města Jerusalema na posvátnou
horu Sion, aby on i všichni obyvatelé
byli účastni podobného štěstí a blaha.
Co však byla archa úmluvy proti nej
světější Svátosti oltářní! Prorok Eliáš
přišel ke vdově v městě Sareptě, zprostil
ji hladu, vzkřísil jí syna. Oč větší Eliáše
jest Kristus Pán ve velebné Svátosti,
prorok všech proroků! Kristus Pán
přišelvměstě Kafarnaum do domu Petrova
a ihned uzdravenajest tchýně Petrova,
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zlou nemocí dlouho trápená. Přišel Pán
do domu Jairova, a ihned z mrtvých
vstala zemřelá dceruška Jairova. Přišel
do 5bornicc, a ďáblové prchali. Přišel
ke studnici Jakubově, a žena Samarif
tánka zřekla se hříšného života. A kdo
pak vylíčí v krátkosti všeliký ten pře—
požehnaný příchod Páně a dary i milosti
z něho plynoucí!

A ejhle, ve velebné Svátosti při sv.
přijímání přichází k nám týž božský
Spasitel se svou láskou, se svým milo
srdenstvím, se svou dobrotou,_ se svou
štědrosti, se svou přebohatou milostí,
se svými nesčíslnými ctnostmi, aby i nás
obohacoval, aby i nás obštědřoval.

Oblahodárnýchúčincích hodného
sv.přijímání pravi nám katechismus takto:

Svaté přijímání působí v nás tyto
milosti:

1. spojuje nás co nejúžeji s Kristem;
2. rozmnožuje milost posvěcující;
3. seslabuje zlé náklonnosti a po—

siluje naši lásku k Bohu;
4 očišťuje od.hříchů všedních, chrání

od hříchů smrtelných a zhlazuje časné
tresty za hříchy;

5. jest nám rukojemstv-ím slavného
zmrtvýchvstání a věčně blaženosti.

*

Blahodárné účinky sv. přijímání jsou
zřejmýz' celého způsobu života
up římných kře stanů, kteří přijí
majíce samého Syna Božího, přijímali
též jeho „ušlechtilé mravy, jeho lásku—

' k Otci 'nebeskému ik bližnímu. Svědčí
otom celé dějiny církevní.

Skrze velebnou svátost přetvořen
hned u prvních křesťanů celý
život rodinný, zmírněno a po čase od
straněno otroctví, hrozný to vřed na
těle tehdejší společnosti lidské.

Podstatu otroctví tvořilo dvě věci:
pohrdání člověkem a pohrdání praci.
Zásady tyto označila církev veřejně jako
bezbožné a postavila na místo nich dvé
nových základních idejí, otroctví zcela
protivných; prohlásilat předně, že před
Bohem jsou si všichni lidé rovni, což
zřejmo i z toho, že všichni, stejně po—
klekají k stolu Páně, a za druhé uká
zala práci chvály i cti hodnou; pracovalť
v dílně svého svatého pěstouna Josefa
_isám božský Spasitel, Bůh všemohoucí,
král králů. Tím ovšem neodstranila církev

Škola B. s. P. 1912.

různosti stavů, ani nevystoupila proti
různým titulům závislosti jedněch na
druhých, nýbrž hlásala všemu světu, že
za nešetření a porušení práv druhého
stejná čeká u Boha zodpovědnost pána
i otroka. Zároveň působila církev na své
nejlepší syny, aby svým otrokům dali

, svobodu.
Snahy tyto skvělé přinesly ovoce.

V duši otrokově vzešla místo dosavadní
nenávisti láska k pánovi; třebas že ne
nabyl ihned úplné svobody, viděl přece,
že ho církev ctí právě jako jeho chlebo—
dárce, týmiž přisluhuje mu svátostmi,
k témuž vcde ho stolu Páně. Od té doby
mohl se otrok státi nejenom právoplatným
manželem a otcem celé rodiny, nýbrž i
knězem, biskupem, ba i papežem, atak
představeným těch, kdož od narození
byli svobodní. Nejvýše však povznesena
viděl se otrok tím, že ostatky jeho sou
druhů, kteří pro Krista krev prolili,
pozdvihla církev až na oltáře a modlila
se k nim zvěčnělým jako k mooným
orodovníkům u Boha. Tak sv. Nereus a
Achilleus, sv. Blandina, sv. Felicitas, sv.
Bonifacius a mnoho jiných svatých mučed—
nic a mučedníků — byli otroky.

Ze i v povaze pánů vůči otrokům
blahodárná nadešla změna, toho důkazem
mimo jiné jsou i pomníky hřbitovní,
z nichž se dovídáme, že pánové křesťan
ští rádi přijímali-tělesné pozůstatky svých
otrokův a propuštěnců do svých vlastních
rodinných hrobův, a že pokládali za svou
povinnost laskavě a mírně s nimi zachá
zeti, právě jako božský Spasitel, jejž tak
často přijímali ve velebné Svátosti, tak
laskavě a mírně zacházel s každým člo
věkem i se svými zapřisáhlými nepřáteli.

Přijímajíce tak hojně nejsvětějšího
Syna Božího, vyznamenávali se křesťané
velikou _charakterností a vážností, varo
vali se rozpustilých radovánek, dbati
přísných bezúhonných mravů, přeochotně
raději přebolestnou smrt mučednickou
podstupujíce, než by jediným hříchem
se poskvrnili. Zasneme nad stálosti a
neohrožeností sv.mučedníků a
mučednic; avšak přečasté,ba denní
sv. přijímání vysvětluje nám tu jejich
stálost a neohroženost; znaliťnejen slo v o
Páně: »Nebojte se těch, kteří zabíjejí
tělo, ale duše nemohou zabítia Mat. 10.
28, nýbrž skrze sv. přijímání měli'i sílu

14
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Páně. Všichni ti millionové umučených
křesťanů — čítá se jich jen za tři první
století křesťanská až 13 millionů —
smýšleli jako sv. Pavel, jenž taktoinapsal
v epištole ímanům: »Kdo nás odloučí
od lásky Kristovy? Zdali soužení, aneb
úzkost, nebo hlad, zdali nahota, čili ne
bezpečenstvi, zdali protivenství, čih meč?
(Jakož psáno jest: Pro Tebe mrtveni
býváme celý den, jímání jsme jako ovce
k zabití) Ale v tom ve všem přemáháme
pro toho, kterýž sinás zamiloval. Jist jsem
zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé,
ani knížetstvo, ani mocnosti, ani věci
přítomné, ani budoucí, ani síla, ani vy
sokost, ani hlubokost, ani jiné stvoření
nebude moci nás odloučiti od lásky Boží,
kteráž jest v Kristu Ježíši Pánu našem.
Rím. 8, 35—39. Tak Rimanům svatý
Pavel napsal, a v Rímětaké smrt
mučednickou podstoupil.

Vítězný SpaSitel ve velebné Svátosti
dopřával vítězství dětem i starcům, mla
díkům i pannám, mužům i ženám, vítěz
ství nad krutými pronásledovateli, mu
čiteli a katany.

Velevroucně zajisté a přečasto při
jímala velebnouSvátost svatá Cecilie,
umučená kolem roku 177. Pocházela ze
vznešené senátorské římské rodiny Ceci
liů. Byla křestankou od dětinství. Pro—
vdánaza šlechetnéhojinocha Valeriana
vyznala mu, že slibila Bohu věčnou či
stotou a svatou výmluvností přesvědčila
ho o nicotě modlářstvi a tak mocnou
roznítila v něm lásku ke Kristu, že záhy
se svým bratrem Tiburciem položil život
za svatou víru. Spolu s nimi umřeli
důstojník Maximus, svědekzmužilosti
obou svatých bratří. Také Cecilie neče
kala dlouho na korunu mučednickou.
Městský praefekt, aby se vyhnul sběhu
lidu, kázal ji umořiti teplem v její vlastní
koupelně. (Místo ono dosud zachováno;
viděti tam též zbytky rour, jimiž při—
cházela horká pára.) Světice zachována,
jako druhdy tři mládenci v peci ohnivé
v Babyloně. I dal ji praefekt stiti. Tři
kráte tal ji liktor do šíje, ale vždy tak
neobratně, že Cecilie ještě dva dny a
dvě noci žila. Zvěděvše o jejím mučed

v žaláři.
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nictví, sběhli se křesťané, aby si namočili
houbu v krvi světice. Přišel i papež,
jemuž svěřila Cecilie své jmění a péči
o chudinu, o niž sama byla dosud pečo—
vala. Posilněna požehnáním papežským,
obrátila obličej k zemi, ruce před sebe
vztáhla a skonala na pravém boku. Takto
uložena ještě týž den večer do cypřišové
rakve a pochována v rodinné hrobce Ceci
liů u cesty Appijské;

' Roku 821 nalezl hrob sv. mučednice
papež svatý Paschal a otevřev rakev,
shledal tělo její neporušeno. Byla oděna
v bohatý, zlatem protkávaný šat; u nohou
měla lněné, krví zbrocené šátky. Svatý
Paschal ——jak sám vypravuje — vystlal
rakev hedvábnou látkou, pokryl svaté
tělo mušelínem, vložil cypřišovou rakev
do mramorového sarkofagu a přenesl do
Říma, do chrámu zbudovaného v bý
valém sídle sv. mučednice.

R. 1599 obnovoval kardinál Sfon
drati kostel ten. Hrob sv. Cecilie znovu
otevřen, tělo sv. panny v téže poloze a
neporušenosti spatřeno. Po čtyři neděle
veřejně vystaveno. Ohromné davy lidu
přichvátaly, spatřit tento div Boží vše
mohoucnosti, tuto odměnu za panenství,
za stálost ve víře, tuto odměnu za časté
svaté přijímání. Nad hrobem postavil
kardinál krásný oltář a překrásnou sochu,
dílo to Stépána Maderny; představuje
sv. Cecilii v téže poloze, v jaké ji umělec

v rakvi-viděl. ' *

Jako sv. Cecilie, čerpala ze Sv. při
jímání nepřemožitelnosti sv. Agatha
(Háta), umučená za císaře Decia (249—
251) na ostrově Sicilii, v městě Kataneji.
Když jí hrozil náměstek císařův Kvincian
mučením, odpověděla: »Pust na mne
dravé šelmy, _a já je zkrotím jménem
Ježíše Krista; uvrz si mne do ohně, a
rosa nebeská shasí plameny; roztáhni
si mne na skřipci, duch, který mne oži
vuje, jest duch síly, cudnosti a lásky;
mrskej si mne biči, Bůh můj mne může
vytrhnouti z rukou tvýchm Po hrozných
útrapách a přebelestném mučení sk'onala

(Pokračování).



Prosba.
Na perutích zbožnosti,
v neštěstí i radosti,
Spěchám, Bože, ve Tvůj dům
& vznáším se k nebesům,
prose, bys mně síly dal,
od hříchu mě varoval.

Prosím, bys mně vyjevil,
kde bych našla pravý cíl,
který k pravé spáse vodí
a jen lásku s dobrem plodí,
hřích v ctnost blaha promění,
abych přišla k spasení.

Vyslyš dítka svého hlas,
v srdce lej mi sílu zas,
abych všecko konání,
do svého až skonání,
plnila jak Ty sám chceš,
Bože, k pomoci mé spěš!

Kříž, spása m.oje._
Když tak někdy pozoruji,
Kriste Pane, ten Tvůj kříž,
do očí se derou slzy
a v hrudi pocítím tíž.

Zdá se mi, že Tvoje oči
bolestně se dívají,
a že se v nich slzy bolu.
nad mou bídou blýskají.

Zdá se mi, že Tvoje rety
chtějí na mne zavolat,
abych v. světa víru mohla
v každé době odolat.

Zdá se mi, že ruce Tvoje
' chtějí mě tu obejmout,

abych mohla po svém žití
v náruči Tvé spočinout!

—A. M. Kadlc'dkovd.

VIV !
O pobožnosti k nejsv. Srdci Ježisovu za umírající.

Dle spisu Aug. Laronsse, II.-genem ředitele arcibr. za umírající.

Vizme nejsvětější Srdce Ježíšovo na
hořeOlivetské smrtelnou úzkostí sklíčené!
Trpí nevýslovně, předvídajíc ztrátu ne
smírného počtu duší, pro než pro všechny
svou nejsvětější krev prolévá — nadarmo. »
Kéž bychom porozuměli Jeho touze po
spáse duší a pomohli mu je zachraňovati .

Velmi účinným, P. Ježíši zvláště
milým a nám spasitelným prostředkem
k tomuto jest modlitba za umírající.
Slyšme, co praví jistý zbožný spisovatel*)
0 důležitosti okamžiku smrti a o tom,
jak jest drahá P. Ježíši každá duše:
»Jaké nebezpečí hrozí zájmům Ježíše
Krista na smrtelném loži! Ěábel zdvoj
násobuje své námahy, pokušení bývá více
než. vloček sněhových v zimě; kdo zde
zvítězí — Ježíš nebo ďábel — vítězem
zůstane navždy, nebot boj jest ukončen
a znova ho začíti nelze . . . Všichni musí
umříti, každou minutu mnoho jich zahyne

") Faber. »Ježíš nade všecko.: Nákl. pap.
kniht. Benedikt. rajhradských v Brně.

& křesťan se hrozí nad jejich duševním
stavem. A přece za jednoho každého
z nich Ježíš na kříži umřel, jako by“
smrt Jeho jen jemu byla k užitku, a jest
ochoten, kdyby bylo potřebí, znova s nebe
sestoupiti a znova za každého z nás smrt
podstoupiti. Prohlédněte Jeho utrpení,
pozorujte Jeho kroky, Jeho slzy, Jeho
krev; čítejte trny, rány, bičování; po—
važte Jeho pokoření a bolesti, trápení a
úzkosti Jeho nejsvětějšího Srdce — a to
vše trpěl za onoho Indiána, jenž v tomto
okamžiku ve vzdálené Americe umírá, &
umře-li ve hříchu, vše to utrpení bylo
marné. <<Takové nebezpečí hrozí zájmům
Ježíšovým 140.000krát denně; 140.000
krát denně chvěje se Ježiš o své vy
koupence, poněvadž 140.000 lidí denně
umírá —41/4 mil. měsíčně —51 mil. ročně.

Tato čísla, ač úžasně velká, nečiní
na nás snad žádného zvláštního dojmu,
poněvadž si nedovedeme učiniti představy
o jejich velikosti; znázorněme si je tudíž
několika konkretními případy.

14'
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Nedávno ozval se celým světem
výkřik zděšení, že při katastrofě Titanicu
zahynulo 1635 lidí. Jistě hrozné to ne
štěstí — ale tolik lidí umírá každé 1/4hod.!
— Dosud máme v živé pamětí zánik ital.
města Messiny. Čítala140.000 obyvatelů,
z nichž při zemětřesení 28. prosince 1908
zahynulo za jedinou noc přes 70.000,
t. j. 2/3 obyvatel města Brna — a tolik
umírá každého 1/9 dne. — Jak by na
nás působila zpráva, že ve 14 dnech
vymřela Morava a v 1 roce se vylidnilo
celé naše mocnářství! A přece takové
výjevy opakují se denně, měsíčně a ročně,
jen že ne na jednom místě. Kadou mi
nutu objeví se asi 100 duší před soudnou
stolicí věčného Boha.

V jakém stavu přicházejí na věčnost,
dá se usoudíti z denní zkušenosti. Mezi
denně umírajícími jest katolíků kolem
23.000, a z těch velmi malé procento
takových, jimž spása duše byla hlavní
záležitostí životní. Naproti tomu jest
mnoho katolíků jen matrikových, mnoho
vlažných u víře, lhostejných. U velikého
množství závisí spása duše na smíření
s Bohem v poslední nemoci, na posled
ním přijetí sv. svátostí. Je to poslední
pomoc tonoucímu; šťasten, mohl-li ji
ještě dosáhnouti, a chtěl-li se jí uchopití.
— Smutné kroniky daly by se psáti o
tom předmětě. Někde i ve zbožných ro
dinách, přivolají kněze, až je nemocný
v agonii, aby prý se nepolekal.

O bláhoví, kteréž leknutí vyrovná
se hrůze, vyvolané poznáním, že za
okamžik musí se objeviti před věčným
Soudcem a nemá svědomí v pořádku,
aniž je více s to tak učiniti! Jinde kladou
odpor atheističtí příbuzní i úpěnlivým
prosbám nemocného, opět jinde nemocný
odmítá kněze sám. — Jaké to bolestné
chvíle pro milující Srdce Ježíšovo, jež
i za tyto ubožáky krev Svou prolévalo!

Zde, kde milosrdenství Boha nejvýš
dobrotivého je omezeno Jeho spravedl
ností, jest na místě modlitba přímluvná,
která přicházejíc vstříc touze Ježíšově,
stává se přímo všemohoucí. Ježíš na ni
čeká, není pochybnosti, že jí vyslyší.

Snad namítnete: »Čehož se dá do
cíliti v posledním okamžiku u člověka,
jenž celý život 0 Pána Boha a duši svou
se nestaral?<< — Odpovídám: »Milo
srdenství Boží nemá mezi a láska Jeho

je nekonečná, moudrost nevyzpytatelná.
V jediném okamžiku může se duše obrá
títi a- vzbuzením dokonalé lítosti před
věčnou záhubou zachráníti. Na smrtel—
ném loži, tváří v tvář smrti, soudu a
věčnosti i nejzatvrzelejší hříšníci se chvějí
&jsou přístupnými někdy inepatrnému
vánku milosti. Leckdy stačí vzpomínka
na zbožnou matku, na modlitby v dětství
konané, na dobrého přítele neb povzbuzu
jící příklad! -—Možná, že jsme tu milost
nemocnému vyprosili my svou nepatrnou
modlitbou, a tak jsme zachránili duši od
pekla, rozmnožili společnost svatých Jc
žíši a Jeho nejsv. Matce způsobili po
těšení, rozmnožili čest a slávu Boží a sobě
získali u Boha zásluhu a vděčnost za
chráněné duše. -— Neměly by nás tyto
úspěchy přiměti, abychom se horlivě mo
dlili za umírající, známé i neznámé, blízké
i vzdálené? Také obrácení lotra na pra
vicí v poslední chvíli života jest nám po
bídkou, abychom se nevzdávali naděje,
pokud se duše od těla neoddělila. A i tu
ještě někdy se považuje zdání za smrt
samu. Jistý katolický lékař, nedávno ze
mřelý, písemně nařídil příbuzným, aby po
jeho posledním výdechu ještě celou ho
dinu se u něho modlili, ježto těžko dá
se poznati, kdy nastane skutečné oddělení
duše od těla.

Konečně P. Ježíš sám projevil přání,
aby se lidé modlili za umírající. V životo
pise jedné z prvních panen řádu Navští—
vení Panny Marie se dočítáme, že r. 1644
na Zelený čtvrtek v noci modlila se před
velebnou Svátosti. Tu u vidění spatřila
Pána našeho umírajícího na kříži a zá
roveň popřána jí milost, že se mohla
s větším úspěchem za umírající modliti.
»O poslední hodina těch ubohých je
hroznála pravila. Od té chvíle vždy jí
bylo, jako by slyšela sténání umírajících,
což činilo na ni takový dojem, že vždy
v noci a z rána modlívala se za ně církev
ní modlitby.*)

Nuže, ctitelé nejsv. Srdce Ježíšova,
milujete-li Opravdu sveho Spasitele, ne
můžete opomenouti činiti to, o čem víte,
že jest Mu milé. Uspěchů svých modliteb
sice nepoznáte za života, ale buďte uji
štěni, že Ježíš a Maria budou vás milo
vatí a spasí vaši duši, až jí nadejde po

Taber, „Ježíš nade všeckoa.
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slední hodina. A pak, jaký bude váš údiv,
vaše radost, až ve velký den posledního
soudu seskupí se kolem vás zástup vy
volených, aby vám za své zachránění
děkovali a vaši slávu v nebi po všecky
věky rozmnožovali!

* Velkou horlivostí v tomto ohledu vy
nikal zbožný řeholník P. Jan Lyonnard,
Tov. Jež. — Věda, že modlitba společná
dle přípovědi Páně jest účinnější než
modlitba jednotlivců, založil roku 184-5
spolek, jenž měl za účel umírajícím po
máhati modlitbou. Počátek učinil mezi
školními dítkami. Díl, se šířilo, rostlo až
r. 1859 vznikla spole nost sester nejsv.
Srdce Páně, smrtelné úzkosti trpícího, a
soucitného Srdce Panny Marie ke Spáse
umírajících. Osm let na to, dne 23. srpna
r. 1867, potvrdil papež Pius IX. arci-_
bratrstvo téhož jména, jehož řízení svěřil
patriarchovi Jerusalémskému. — Jako .
členové tohoto arcibratrstva můžeme
umírajícím velmi účinně pomáhatii jen
nepatrnou modlitbou, poněvadž nemo
dlíme se.sami, ale tisíce spolučlenů modlí
se denně s námi.

Povinnosti jsou tak malé, že by ne
mělo býti ani jednoho čtenáře t. 1.,jenž
by se členem nestal. Žádá se pouze denní
modlitba, složená k tomu účelu 0. J.
Lyonnardem. Zní: O nejdobrotivější Je—
žíši, milovníku duší, prosím a zapřísahám
Tě “prosmrtelnou úzkost Tvého nejsvětěj
šího Srdce a pro bolesti Tvé neposkvrněné
Matky, obmyj v krvi své hříšníky celého
světa, kteří této chvíle se smrtí zápasí
a ještě dnes umrou.
' Srdce Ježíšovo, které jsi smrtelnou
úzkost podstoupiti ráčilo, slituj se nad
umírajícími !

Soucitné' Srdce P. Marie, přimlouvej
se za zarmouceně! (Za každou z.těch
modliteb pokaždé 300 dní odpustků. Kdo
se je modlí 3krát denně v různých dobách,
získá jednou v měsíci plnomocné od

pustky po sv. zpovědi a sv. přijímání.)
, Dobře je, připojiti ji k některé stálé mo

.

dlitbě, třebas k Anděl Páně, aby se na
ně nezapomínalo.

Dále še doporoučí velmi vřele, aby
se členové jednou měsíčně 1/2 hod. za
umírající modlili. Na ten účel mohou
obětovati pobožnost při mši sv. neb při
odpoledních službách Božích. Žádoucno
jest, aby 3 1/.hod. pobožnosti spojili
sv. přijímání, ale není nutno. Kde více
členů, radí se, aby se seskupili po 30 a
v 1/2hod. pobožnosti se vystřídali.

Připojíme-li k tomu ještě přání, aby
každý člen pečoval, aby nemocní v jeho
okolí včas přijali sv. svátosti, vypočítali
jsme všecky úkony v bratrstvu přikázané
i doporučované. (]lenové získají též'hojné '
odpustky, jež jsou uvedeny na zápisním
lístku.

Právo, přijímati členy z celého světa,
mají jen kláštery nejsvětějšího Srdce P.,
v smrtelné úzkosti postaveného, z nichž
jest nám znám klášter ve Woluwě v Belgii.
Styk s ním (jen ve francouzském jazyce)
zprostředkuje ochotně klášter sester Do—
minikánek v Řepčíně u Olomouce na
Moravě. Kdo si přeje státi se členem,
arcibr., necht na uvedenou adressu sdělí
své křestní jméno a příjmení (řeholníci
řeholní jméno) a určí den, kdy míní ko
nati 1/2hodinnou pobožnost, na př. třetí
neděli v měsíci, druhý pátek atd.

Končíme vřelým přáním, aby členové
arcibratrstva v našich vlastech počtem
záhy se vyrovnali počtu umírajících, ježto
čím mocnější útok, tím jistější úspěch. —
Druhým neméně vroucím jest přání, aby
nejsvětější Srdce Ježíšovo vzbudilo hor
litele v důst. duchovenstvu, již by v každé
z našich diecesí zřídili po jednom odvětví
zmíněného arcibratrstva, čímž by bylo
v naší vlasti trvale postaráno o stálou
přímluvu za umírající, k nimž jednou
my všichni také budeme přináležeti;
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Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

Svatba s překážkami.

Bylo po desáté hodině večerní. Tichá
noc byla rozprostřela perutě své i na naši
missijní stanici, jejížto obyvatelé téměř všichni
,ve sladkém spánku pohříženi byli. Já sám
studoval jsem ještě kázaní, které jsem ná
sledujícího dne při oddavkách měl prosloviti.
Byl to první sňatek, kterému jsem jako
mladý missionář v pohanské zemi měl po
žehnati, a proto chtěl jsem církevní úkon
jak náleží oslaviti. Po mnohých překážkách
se strany nevěstiných pohanských pří
buzných byly konečně všecky podmínky

' splněny. Vše bylo řádně umluveno a zdálo
se, že svatba bude míti klidný průběh.
Kaple byla pěkně okrášlena, příhodné písně
naučeny, já sám těšil jsem se na zítřejší
církevní slavnost srdečně.

Ale nemělo to býti. Co tak sedím a
všecko ještě jednou promýšlím, slyším
najednou na verandě tiché, ale rychlé kroky;
zároveň zasvitne oknem světlo lucerny &
na mé dvéře někdo tiše klepe. Mám za to,
že nějaký nemocný si přeje kněze, anebo
že se stalo nějaké neštěstí a otevru dvéře.
Přede mnou stojí Kofi, ženich, v jedné ruce
drže lucernu, v druhé velký uzel. Trochu
překvapen táži se ho, čeho si přeje, neboť
třese se rozčilením. Nepromluviv postaví
lucernu na zem, rozváže uzel a jme se
vyndávati: nejprve několik velkých plachet,
potom vzácné šátky na hlavu a konečně
zlaté náušnice a jiné skvosty. Všecko položí
pěkně vedle sebe, pak se vztýčí a ukazuje
na vyložené věci praví smutně : „Eje Abra
egblo be: eja mesu 0! A Abra praví, že
toho není ještě dost!“

Z počátku nemyslím jinak, než že se
ubožák pominul rozumem. Najednou však
se mi v hlavě rozbřesklo: jeho nevěsta
Abra svatební dary, které tu na zemi leží
přede mnóu, zamítla, poněvadž se jí zdálo,
že jich málo. Tato neskromnost i mne do
hněvala, neboť podle zdejších pojmů bylo
darů nejen s dostatek, ale bylo jich i hojně.
Mimo to zaplatil Kofi otci nevěsty slušnou
částku peněz & zapravil i značně útraty
velké svatební hostiny. Ptám se tedy:
„Urazil jsi ji snad anebo vyvedl jsi nějakou
hloupostí“ Popírá to rozhodně & když
vypravuje, kterak na hostinu je všecko při

praveno, ovce že jsou už zabity, a že bratři
jeho přišli zdaleka, vykonavše cestu 10
hodin, vzteká se vždy víc a více, tak že
ho musím- opětně přerušovati & napomínati,
aby se mírnil.

Co nyní? 0 svatbě následujícího dne
nemohlo ovšem za takových okolností býti
ani řeči přese všechny přípravy. Byl jsem
také přesvědčen, že nevěsta nejednala
z vlastního popudu, ale spíše pod vlivem
svých pohanských příbuzných, možná i
vlastního otce. Ve své domýšlivosti chtěl
se bezpochyby před celou obcí nějakým
velkolepým svatebním darem své dcery po
chlubiti. A nebylo vyloučeno, že příbuzní
na to počítali, že missionář, aby svatbu
umožnil, ženichovi dá peníze, aby k sva
tebním darům mohl něco přikoupiti. Ostatně
bylo i jisto, že ani otec ani příbuzní s kře—
sťanským sňatkem nesouhlasili; znal jsem
je dobře a nebylo mi to divno.

Pravil jsem tedy ženichovi: „Kofi,
sl_ož své věci a jdi spát, ze svatby nebude
zatím nic. Učiň si zítra s bratřími a přáteli
dobrý den a vyčkej; prosit své nevěsty
nemusíš, já s ní zítra promluvím sám“.
Kofi můj _návrh přijal, byt i mínil, že na
spánek této noci není pomyšlení a hanba
mu způsobená že je nesmazatelna.

Bylo ráno druhého dne pro celou osadu
velké překvapení. když ještě přede mší sv.
strhována byla v kapli všecka okrasa se
zdí a svatebníci marně na svatbu čekali.
Nejnešťastnější ze všech byla toho dne
nevěsta. Na otázku, proč si tak podivně
počínala, nedala uspokojivé odpovědi. Ne
chtěla bezpochyby svých příbuzných za
hanbiti. Pravila, že to tak zle nemínila &
že takových následků n'eočekávala. Vytkl
jsem jí, že neměla tak lehkovážně jednati,
& tím méně, ježto ji nikdo nenutil, aby si
Kofiho vzala; nyní že bude lépe, když si
Kofi jiné hodnější děvče vyhledá.

Tato řeč nevěstu ještě více zarmoutila.
Avšak také její otec měl pykati za to, že
se opovážil křesťanskému sňatku své dcery
činiti překážky. Domníval se asi, že přijdeme
k němu,-abychom za nevěstu pěkně poprosili.
Ale mýlil se velice. Delší čas jsme si potom
ctižádostného muže, který si na svém častém
styku s Evropany velmi zakládal a naší
společnosti zúmyslně kde mohl vyhledával,



vůbec nevšímali. Žádný z missionářů ho
více nepozdravil; jiným vynikajícím mužům
z jeho okolí podávali jsme na potkání ruku,
jemu nikoliv. Této nevšímavosti z naší strany
domýšlivec dlouho nesnesl; brzy hledal pří
ležitost, aby nás mohl navštíviti. Nadarmo;
přijali jsme ho chladně a dali mu na sroz
uměnou, že poctivý Evropan s věrolomným
člověkem obcovati nemůže. Chtěl se ospra
vedlniti & dával vinu také ženichovi. ' Od

pověděli jsme, že nejsme dětmi a že jsme
jeho obojetné jednání vůči nám již dávno
prohlédli. _

Není vyloučeno, že jsme tehdy milého
pana otce příliš přísně posuzovali a že nebyl
tolik vinen, jak jsme se domnívali, ale naše
rázné počínání nebylo bez úspěchu. Brzy
potom dal ještě jednou a to ústně i písemně
před svědky ku křesťanskému sňatku své
otcovské svolení. Také nevěsta už dlouho
před tím usilovala o to, aby mezi oběma
stranami nastalo smíření, a byla všecka
šťastna, když se ho dočkala.. A když za
tři neděle svatba skutečně se slavila, byl
jsem tomu sám velmi rád, že vše tak šťastně
skončilo, a když oba novomanželé při
svatební hostině vedle sebe seděli, zářily
jejich obličeje, zvláště pak nevěstin, jako
jasné nebe po těžké bouři.

Vražda čínského missionáře.

Nedávno byl zavražděn v čínské pro—
vincii Sečuen katolický missionář P. Castanet.
S bližšími okolnostmi tohoto zločinu obezna
muje nás list jeho biskupa, apoštolského
vikáře, msgra de Québrianta, poslaný bratru
zavražděného. Podle toho nestal se missionář
obětí revolučního hnutí, které právě tehdy
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v provincii Sečuen se rozšířilo, ale padl do
rukou lupičské “tlupy, která, jako mnohé
jiné tou dobou, zmatků ve státě ve svůj
prospěch využila a jménem revoluce na
svůj vrub pálila a vraždila, kam přišla. Přes
to obětoval P. Castanet svůj život za své
povolání a víru. Nalézal se právě na apo
štolské cestě k novokřesťanům zmíněné
provincie, aby je ve víře utvrdil a byl od
mandarinů opětně napomenut, aby útěkem
se zachránil. Ale srdnatý věrověstec do
mnívaje se, že vzpoura čelí jedině proti
křesťanům, nechtěl svých „svěřenců“ opustiti,
zůstal několik dní u nich a byl odhodlán, .
s nimi umříti. Teprv až se o pravé povaze
domnělé revoluce dověděl, odhodlal se
k útěku. Provázen dvěma věrnými kře
sťanskými mladíky a sluhou vydal se na
cestu směrem k řece Jantaskiangr, která
provincii Sečucn ohraničuje. Na cestě byl
však tlupou asi 30 lupičů dohoněn a se
svými mladými průvodci dýkami usmrcen.
Sluhu lupiči propustili, předpokládajíce, že
si_na něm nic nevezmou. „Revoluce“ byla
téhož dne, kdy missionář byl zavražděn,
vládním vojskem krvavě potlačena. S hlavní
tlupou lupičskou a vojskem došlo ke srážce,
při které víc než tisíc lupičů bylo porubáno;
ze zajatých bylo 500 poraněno. Po té nastal
ve východních provinciích jakýs takýs klid,
ale nebezpečenství pro missionáře nepo
minulo docela. Přes to odebral se sám
biskup na území, kde byl zesnulý věrosvětec
s takovou námahou na vinici Páně pracoval,
„aby“, jak sám píše. „tělesné pozůstatky
svého nejlepšího missionáře pochoval, roz

_ptýlené křesťany shromáždil a potěšil a
pokud možná o jejich klid & bezPečnost
se zasadil“.

Pánu Kristu.
Dnes zpěv můj budiž jásavý
Ti Kriste zazpíván,
at ret můj písní pozdraví
Tě u nebeských bran.

At duši moji nehněte
bol, ani krutý žal,
ať jemu štěstí rozkvete,
tak v písni duch můj lkal.

Ať srdce bolem znavené
okřeje slovem Tvým,
a štěstí lásky ztracené
je hostem zase mým.

Nuž, výslyš Kriste, prosbu mou,
oč prosím Tě, mi dej, _ '
a žehnej milostí mě svou
a vždy se ke mně znej!

A. M Kadlc'álco'vd.
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Promluva při pobožnosti milost. novény prvniho pátku
V devátém měsíci.

Dnes ukončujíce naši milou pobožnost
milostné novény naposledy snad přispěchali
jsme _semdo chrámu Páně, abychom v de
vátém, a to v posledním měsíci Božské Srdce
Páně sv. přijímáním prvního pátku uctili,
Jemu chválu vzdali a poděkovali za všecka
dobrodiní a milosti, jichž nám při této po
božnosti hojně uštědřilo a mnozí- také s touto
pobožnosti tesklivě se rozloučili.

O čem bychom měli dnes ještě na
posledy při naší milé pobožnosti r'ozjímati?
Především musím podotknouti, že chvály—
hodná byla vaše horlivost, se kterou jste
tuto pobožnost vykonávali. Nedbali jste
toho, že mnoho práce doma na vás čeká a
přišli jste. Vím, co znamená v létě, v době
žní, kdy každá chvilka je drahá, opustiti
všecky své práce, své děti a celou domácnost
&spěchati sem do chrámu Páně. Než třebas
že vám bylo to velmi obtížné, přece jste _to
učinili. Slyšel jsem na počátku této pobož
nosti mnohé lidi, kteří nechtěli s vámi tuto
pobožnost vykonávati, takto se vymlouvati:
„Ach, kdež bych já mohl (mohla) odhodlati se
také tutopobožnost vykonávati. Cas &denní
práce mně nedovolují. Ačkoliv uznávám, že
krásná & užitečná je tato pobožnost, nelze
mi ji vykonávati.“ Hle! vy jste dokázali, že
jest možno při všech denních pracích a sta
rostech pobožnost tuto konati. A zajisté
mohu s radostí jménem vás všech říci Bož—
skému Srdci Páně, že k vůli Božskému Srdci
nic vám není obtížné ani nesnadné učiniti, a
že nebylo vám také obtížné po devět prvních
pátků měsíce přistupovati ke stolu Páně,
abyste účastní se stali veliké přípovědi Bož
ského Srdce. S radostí dnes pohlížíte zpět
k prvnímu měsíci, ve kterém jste tuto po
božnost začali konati. „Devět měsíců, jak
dlouhá to doba! Dopřeje mně dobrotivý Bůh
té milosti, abych mohl ve zdraví tuto po
božnost dokončiti ?“ Tak s obavou tázali jste
se sebe samaa s bázní hleděli jste budoucnosti
vstříc. Dnes však radujte se z dokonaného
díla. Toho, po čem jste tak toužili, jste do
sáhli. A není věru malá věc, které jste do
sáhli. Vzpomeňte jen, jak zní velká přípověď
Božského Spasitele: „Z nesmírného milo—
srdenství svého Srdce slibuji Ti, že vše
mohoucí láska mého Srdce udělí milost ka
jícího konce všem, kteří devět měsíců po

(_Dokončení).

sobě o prvním pátku nejsvětější svátost Ol—
tářní přijmou; nezemrou v nemilosti a neza
opatřeni, jelikož mé Božské Srdce bude v po—
sledním okamžiku jejich jistým útočištěm“
Takové přislíbeni dal Božský Spasitel bl.
Markétě Marii Alacoque za uctívání Svého
Srdce. Touto „velikou přípovědí“ mocně
dojati, počali jsme horlivě vykonávati milost
nou novénu, abychom se stali účastni tak
veliké milosti, jež se za tuto pobožnost při
slibuje, & hleanes stojíme u cíle. Šťastně
s pomocí Boží vykonali. jsme pobožnost
milostné novény k tím dosáhli přislíbení, že
nezemřeme v nemilosti & nezaopatřeni.

Jak velice trápí křesťana myšlenky o
smrti, a hrůzu a smrtelnou úzkost působí
mu pomyšlení, že by mohl zemí—ití v ne—
milosti, nepřipraven, na věky býti zatracen?
A tak s nevýslovnou úzkostí tážeš se. drahý
křestane, kdy nastane tato tvá poslední ho—
dinka? Nastane snad již zítra? Také se může
státi. Mnozí lidé vyšli z domu zdraví a
veselí, nazpět však přinesli je již jako chladné
mrtvoly. A co jim se stalo, může sei tobě
přihoditi. Proto modlíváme se v litanii ke
všem svatým: „Od náhlé a nenadálé-smrti
vysvoboď nás, Panel“ Ale byť by nám dobro
tivý Bůh dopřál dlouhého věku, přece jednou
nastane poslední naše hodinka. A chceš dále,
drahý křesťane, věděti, kde umřeš? Zdali
doma, nebo v cizině, v kostele, nebo na
poli, na cestě atd.? Ach, to také nesmíš
věděti! Mnozí zemřeli na poli, bleskem za—
biti a hroby jejich na našem hřbitově jsou
ještě v čerstvé paměti. Jiní zase jiným ne
štěstím náhle o život přišli na cestě. A
konečně tážeš se jak zemřeš? Po krátké
či dlouhé nemoci? Kdo bude tě těšiti ve
tvé nemoci? Snad (viděl jsi a) těšil jsi v ne
moci otce, matku, bratry, sestry, ale kdo
tebe potěší? To jsou otázky, které souží
naše' srdce.

Než, drahý křesťane, jestliže dobře vy
konals pobožnost milostné novény nemusíš
míti strach, ani starost o svou poslední ho
dinku. Vždyť Božské Srdce Páně přislibuje
ti, že nezemřeš v nemilosti & nezaopatřen,
ale Ono bude ti v poslední hodince jistým
útočištěm, Ono bude tě těšiti, když by tě
všichni opustili. Božské srdce bude mírniti
tvé bolesti, bude odstraňovati smrtelné tvé
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úzkosti. Táži se, není to veliký dar, jejž
jsi od Božského Srdce Páně obdržel? A zač
jsi získal tento veliký dar? Obět celkem
malou žádal Božský Spasitel, a sice devět
sv. přijímání .o prvních pátcích v měsíci

Monstrance ve Velké Byteši.

v devíti měsících po sobě jdoucích, jako
dostiučinění za urážky, jež se Mu dějí
v nejsv. Svátosti oltářní.\Srovnáme-li veli
kost daru s malou obětí. již žádal Božský
Spasitel, poznáváme, jak veliká jest jeho
láska k nám, lidem.

Pozorujme dále užitky &přednosti, které
nám poskytuje (tato) pobožnost milost. no
vény. Ucta k Božskému Srdci Páně skýtá
útěchu a potěšení nejen v hodince smrti, ale
v každém čase, v každém trápení, v každém
utrpení a bolesti dává nám ulehčení &útěchu.
A tomu jsme se naučili právě při této po
božnosti. A proto, když neštěstí na nás do
lehne, kde budeme hledati pomoci a potěchy,
ne-li u Božského Srdce Páně? A Ono po
těší nás a řekne, abychom jen několik oka
mžiků ještě něco vytrpěli, & potom uvede
nás v radost věčnou, kde věčně budeme
plesati & radovati se. Kdo na celém světě
více nás dovede potěšiti?

Aneb když nemoc na vás dolehne &
budete upoutání na lože &mnoho trpěti, kde
opět budete hledati útěchy, ne-li v Božském
Srdci Páně? Vizte, jak krvácí Ono &praví
vám: „Kolik nemocí vytrpělo jsem pro tebe,
drahý křesťane, za tvé hříchy? O trp jen
také -zmužile za své hříchy, za které jsem
nejprve já trpělo, abys_mohl se jednou se
mnou těšiti v království nebeském. O kdo
z přátel dovede vás lépe potěšiti nežli Božské
Srdce Páně? A když nepřátelé bu'dou
vás pronásledovati, kde nalezn'ete útočiště?
Božské Srdce Páně, které nevinně snášelo
pronásledování, poskytne vám vždy mocné
útočiště proti uepřátelům. A tak nikde
nenalezneme více útěchy a radostí, než
v Božském Srdci Páně, které nám rozumí,
s námi cítí, s námi se raduje i rmoutí.

Než vizme další 'bohaté užitky naší
pobožnOsti! Devětkrát vykonali jsme svatou
zpověď během této pobožnosti. K čemu tak
často vykonávali jsme sv. zpověď? Což jsme
tak velicí hříšníci? Snad nikoliv. 'Ale proto
tak často jsme se zpovídali, abychom získali
si ducha opravdové kajícnosti. Dříve tolik
jsme hřešili & celí se oddali světu a jeho
radostem. Chceme—li se nyní zasvětí-ti Bož
skému Srdci Páně, musíme se odtrhnouti
od toho, co nás dříve odlučovalo od Bož
ského Srdce, t. j. od světa & hříchů jeho.
A to se stává lítostí a opravdovým předse—
vzetím w, svátosti pokání. A proto pravá
kajícnost .jest také známkou, že milujeme
Božské Srdce P., vyhostivše lásku světskou
ze srdce svého. Duch pravé kajícnosti jest
vám též zárukou, že jste tuto pobožnost
dobře vykonali. Pravít se ve „velké pří
povědi“, že tato velká milost udělí se těm,
kteří hodně nejsv. Svátost oltářní po 9 měs.
0 prvních pátcích v měsíci přijímají. Kdo
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by nehodně přijímal, tomu milostná novéna
neprospěje. Chce-li však kdo hodně přijí
mati, musí nejprve kajícností duši svou
zvláště od těžkých hříchů očistiti.

V devíti sv. přijímáních jednak do-I
'kazovali jsme lásku Božskému Srdci. jednak
vynahrazovali jsme mu všecky urážky, jež
mu od lidí činěny bývají. Vzpomeňte jen,
kolikrát slibovali jste slovy: „Ano, to slibu
jeme. Cím více tajemství Tvá se hanobí, tím
více v pě budeme věřiti, ó Srdce Pána Je
žíše. Cim více odporují srdce Tvé lásce
Božské, tím více je budeme milovati, 0 ne
skonalá kráso atd. .

A dále prosili jsme Božské Srdce, aby
nám popřálo tak mocné, silné milosti, aby
chom byli Jeho apoštoly uprostřed světa a
Jeho korunou v blažené věčnosti (Modlitba
smiřující k nejsv. Srdci Pána Ježíše.) Ejhle,
pravá láska, které jsme se učili v devíti
svatých přijímánícbl

Tak velké a rozmanité jsou užitky, jež
nám z této pobožnosti milostné novény vy
plynuly. Věru, ani jsme neočekávali, jak
veliký zisk budeme míti z této pobožnosti.

Na konec, dříve než se rozejdeme,
musíme se rozloučiti s Božským Srdcem P.
a s touto milou pobožnosti. jež nám tak
velkou radost způsobila. Při vzpomínce na

loučení velký zármutek uchvátil srdce naše.
Tvořiliť jsme téměř po celý rok jednu rodinu
a vespolek spojovala nás láska k Božskému
Srdci Páně S radostí a nadšením přicházeli
jsme sem do chrámu Páně & cítili jsme se “*
nevýslovně blaženými, když hlaholil zpěv
náš radostný k Božskému Srdci. A v příštích

? měsících má již přestati tato krásná po
božnost? Má umlknouti radostný zpěv písně:
K nebesům se orla vzletem, naše píseň

vznášej dnes atd. ? Úzkost a tíseň jímá srdce
naše, že Božské Srdce P. zůstane o pl vn1ch
pátcích v měsíci opuštěno, že mrtvé ticho
zavládne zase zde v piostorách chrámových.
Než odložme takovou malomyslnost. Špatně
bychom naučili se Božské Srdce P. milovati,
kdybychom je zde měli zase'opuštěné za—
nechati. O nikoliv! Ale slibujeme Jemu, že
získáme pro tuto pobožnost naše příbuzné
a přátele, aby oni zase místo naše nastoupili"
a Božské Srdce Páně“ uctívali pobožnosti
milostné novény a hojnost užitků z této
pobožnosti pro spasení duše své sobě orl
nesli. My pak,podle možnosti i nadále
budeme o prvních pátcích v měsíci spěchati
sem do chrámu Páně. abychom Božské
Srdce Páně spolu uctili. Pobožnost tuto
ukončují slovy-: Pochváleno budiž Božské
Srdce Páně, z Něhož věčnou spásu máme;
Jemu čest a sláva na věky. Amen.

""lllllll
.

llll:
Kalich a monstrance ve Velké

Byteši. Město Velká Býteš na Moravě má
dvě skvostné' památky euchar. Gotická
monstrance je z roku 1471, je stříbrná,
bohatě pozlacená 85 cm. vys'oká. Na
každé straně lunulý jsou čtyři ozdobné
kopký, v nichž jest umístěno osm sošek.
Nad schránkou viděti pěknou sošku Spa
sitele; vrchol vybíhá ve skvostnou goti—
ckou růžici. Druhdý býla monstrance Vý
zdobena pravými drahokamený. Je ma—
jetkem obce, která ji již dvakráte Vý
koupila od státu, k čemuž každý občan
býtešský přispěl dolarem. Na radnici je
ještě uschován nádherný baroční kalich,
ozdobený emajlovými obrazy. Monstrance
i kalich dávají se do kostela na velké
slavnosti.

Illillllllll.
Svatostáuek v Jemnici—Poic 11

Jako malý příspěvek ku eucliaristickému
kongresu ve Vídni podáváme několik
obrázků, týkajících se úctý svátosti Ol
tářní na Moravě: svatostánek z kostela
sv. Jakuba z předměStíJemnice, z Podolí.
Za laskavě zapůjčení vzdáváme díkyrslav
nému zemskému výboru. Za starých dob
umísťovali svatostánký mimo oltář, na
zdi. Mnohé z nich během let odstraněný,
zničený, zbořený a jinak zmizely. Na
Moravě uchoval se mimo jiné tuto vý
obrazený v Podolí, který patří k nejlépe
uohovalým a umělecký nejcennějším.
Opírá se o zcd'. je z jemného pískovce
a stojí na mistrně provedeném podstavci.
Nad svatostánkem, uzavřeným hustou
mříží, pne se do výše mnoho štíhlých

\
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sloupků ajinych ušlechtilých ozdob, které
končí až skoro u stropu krásnou růžicí..
Za dřívějších dob uchovávala se tu ve
lebná svátost, ale upustilo se od tohoto
zvyku. Nyní byva svatostánek skoro vždy
jenom na hlavním oltáři. Svatostánek po

Nedávno' psaly jisté listy: nejjemnější
sotva viditelné vlákno pavučiny je
složeno asi ze 4000 nitek. Na jednom
křidélku motylově bylo nalezeno asi
100.000 šupin, nakřídle morušového
bource až 400.000 a každá šupina je

Kalich ve Velké Byteši.

dolsky byl vytvořen r. 1518, což dokazuje \ pry pravy div krásy a dokonalosli. Křídla
letopočet, doposud uchovaly. Výšky má
4 metry a je slohu gotického.
??. Bůh jako stvořitel. Včhlasny přírodo
zpytec Linné říkával, že čím je starší a
čím více sobě nabral vědomosti, tím
více se podivuje všemohoucnosti Boží.

některých brouků jsou tak tenounká, že
50000 techto křidélek na sebe položeno
mělo by. výšku pouze sedmi milimetrů a
při tom jsou tato křídla ještě dvojitá.
Nejsme-li nuceni zvolati se žalm'istou Páně:
»Jak podivuhodné jsou skutky tve, Pane<<l
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Dobrý příklad. Arcivévoda Karel
František Josef byl až do poslední doby
rytmistrem u dragounského pluku ve
Staré Boleslavě. Vždy byl vsem dobrým
příkladem zbožnosti 1 se svou chotí '/itou.
Skoda, že se odtud odstěhují. Pani arci
kněžna často klečela při mši svaté v zadu
mezi lidem v chrámu P. Marie &zbožně
se modlila. O svátku sv. Blažeje si přišla
první pro svaté požehnání, o popeleční
středě přiklekla s ostatními lidmi k zá
bradlí pro popelec. Když byla posádka
vojenská u sv. zpovědi, první přiklekl
ku zpovědnici pan arcivévoda &po něm
jeho vznešená choť a setrvali v kostele,
až byli všichni vojáci vyzpovídáni, což
trvalo téměř půl třetí hodiny. Skoda, že
sejdou tyto příklady lidu s oči. Jak mnohý,
tak zvaný »pána, mohlby si vziti příklad
z těchto vznešených kruhů.

Nevíte ani dne ani hodiny . ..
Mladá, zdravá služka Aloisie K . .. chystala,
se do plesu a čistila si při svíčce benzinem
své šaty. Při tom vzňaly se benzinové
páry, chytl se též benzin v láhvičce &
vybuchnuv rozlil se dívce po šatech.
Děvče vyběhlo ven na dvůr a volalo o
pomoc. Než však přišli lidé a uhasili
oheň, byla divka již tolik popálena, že
zemřela na cestě do nemocnice. Místo
plesu našla si smrt.

Katolíci v Mexiku. Katolíci v Me
xiku jsou velice uvědoměli, horlivě pod
porují svůj tisk. Maji tři velké katolické
deníky, z nichž jeden má 170.000 před—
platitelů. U nás bohužel zanikají kato—
lické listy nedostatkem odběratelů. Jistý
vídeňský katol. denik (Vaterland) měl
"jen 800 odběratelů, proto přestal vychá
zeti.
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Z Brna. Vroucimi diky jsem za- konal devítidenní pobožnost k jeho cti.
vázána svatému Antonínu za vyslyšení
mé vroucně prosby v jisté důležité zále
žitosti. Konám timto svou povinnost neboť
jsem slíbila, když budu vyslyšena, že to
uveřejním; a přímluva sv. Antonína byla
jistá, nebot hned vprvních dnech započaté
devítidenní pobožnosti jsem byla vysly
šena. Jest mé vroucí přání, aby toto
uveřejnění bylo k větší cti & chvále
svatému Antonínu.

' Dělnice v Brně.
Z Bílovic. Vzdávám timto veřejně

díky Panně Marii ustavičně pomoci a
sv. Antonínu Pad. za vyslyšení v nemoci
a v jistých domácich potřebách.

Fr. J.
Z Měrovic. Vrouci diky vzdávám

Božskému Srdci Páně a Panně Marii
lurdské, sv. Josefu a sv. Antonínu Pad.
za uzdravení z těžké nemoci. M. K.

M. z.R. vzdává diky vroucí Pánu
Bohu, Panně Marii a sv. Antonínu Pad.
za udělení pomoci.

Z Nákla. Ve velikých těžkostech
obrátil jsem se pro pomoc ke sv. Josefu,

Pomohl mi přímluvou svou a já plním
tímto slib učiněný.

Z Čáslavi. Nejvroucnější diky vzdá
vám, dle slibu svého, milostnému praž
skému Jezulátko, Rodičce Boží, sv. Josefu,
sv. Janu Nep., sv: Antonínu Pad., sv.
andělu strážnému &všem svatým i duším
v očistci za vyslyšení proseb v těžkých
úzkostech, v souženích a krutých pro
následováních. Nemohu, než vřele do
poručiti laskavým čtenářům moc pobož
nosti devítidenní a pobožnosti za duše
v očistci, které v obcování svatých s námi
jsouce spojeny, za nás vzájemně prosí.

»Vděčny. <<
Z Bílska. Srdečné díky vzdávám

Nejsv. Srdci Pána Ježíše, neboť jsem
byla vyslyšena v důležité a těžké záleži—
tosti. »Nebude zahanben, kdo se důvěřuje
v Srdce Nejmocnější.<< M. N.

Z Montfort P Amaury. Jistá pě—
stounka z Moravy,nyní ve Francii, vzdává
diky Panně Marii svato-hostýnské za po—
skytnutou pomoc & p0rouči se do další
mocné její ochrany. A. Z.
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Z Loděnice. Nejsrdečnějši díky
vzdávám Božskému Srdci Pána Ježíše,
Panně Marii, ustavičně pomoci a svatému
Dominiku, za vyslyšení proseb v duchov
ních záležitostech a za uzdravení v nemocí.

Odběratelka »Školy-c.

(Zaslán o.)
Korunovační slavnost Svato

hostýnské Matky Boží.
»Svatý Hóstýn! Jaké city ovládají

Moravaná. uslyší-li slovo to! Zaplesá a
v duchu již dlí na hoře, ku kteréž od
doby, kdy rozum bral, pohlížel s úctou,
kamž opět a opět pospíchá, kdež nejdéle
umí se modliti.c

Tot počátečná slova »Památky se
Sv. Hostýnac dávno tištěné. A slova ta
dosud jsou pravdivá.

Staletí minula, a po všechna před-.
kové naši putovali na Sv. Hostýn._Puto
vali tam v dobách radostných i smutných.
Sv.“I—Iostýnsrostl s dějinami naší milé
Moravěnky, a s našimi rodinami. Matka
Boží Svatohostýnská vzývána od dětí,
mládenců, panen, matek, mužů, starců
i stařenek, vznešenýchi prostých. Vzý
vána ve všech potřebách osvědčila se
býti Matkou milosrdenství.

Líchá'osvěta zničila poutní místo,
a přece na rozvalinách chrámu konaly
se vroucí pobožnosti od nesčetných pout—
níků, a místo povždy zůstalo posvátným.
Kolik milionů předků naších došlo zde
vyslyšení, kolik milostí pro časné ivěčné
blaho. Od dob tatarských jest místo to
posvátným, jest »residencí Matky Božía,
jak krásně dí Středovský.
' Vděčnost káže pomýšleti na novou
ozdobu místa tak památného a posvát—
ného, na novou oslavu Matky Boží Svato
hostýnské.

Ozdobou a oslavou takovou jest
»korunovace Svatohostýnské Matky Boží,
která po úchvale sv. Otce konati se bude
letos na svátek Nanebevzetí P. Marie a
potrvá od 15. srpna po celou oktávu až
do 22. srpna.

Nejhlavnější dni této slavnosti jsou:
15. srpen, den korunovace a represen
tační všech spolků, pak 18. srpen, kdy
bude holdování sv. Otči a. císaři a králi.
16. srpna je slavnostní valná hromada
Matice Svatohostýnské, 17. srpna pout '

dětí & matek, 18. srpna pout mužů
19. srpna pout duchovenstva, 20. srpna
pout terciářůa Mariánských kongregací .
21. srpna pout omladiny, 22. srpna pout
studujících. V neděli dne 25. srpna jest
pout členů Apoštolátu svatého Cyrilla a
Methoda. Pouti počínají vždy večerem
předešlého dne.

Každodenně je o 1/26. kázání ponti—
fikální mše se společným sv. přijímáním.
O 1/210. je opět kázání a druhá ponti
.fikální mše sv. za dobrodince Svatého
Hostýna. .

O 2. hodině je promluva na roz—
loučenou a sv. požehnání O '7. hodině
večer je řeč uvítací se sv. požehnáním.

[ zveme všechny ctitele Svato—
hostýnské Matky Boží na slavnost tuto.

Všeliké dotazy buďte zasílány je
dnateli Matice Svatohostýnské Dru Ant.
C. Stojanovi, poslanci v Kroměříži.

Vše ostatní později zevrubnějibude
udáno. Připravujte se všichni uctít Svato
hostýnskou Matku Boží.

Na Sv. Hostýně o slavnosti Ochrany
sv. Josefa 1912.

Výbor Matice Svatohostýnské.
*

Vzhůru na Velehrad!
Exercicie paní a dívek na

Velehradě konají se letos od 15. do
19. července. Počínají 15. čeryence večer
a končí 19. července ráno. Uhrnný po
platek za stravu, nocleh atd. 9 korun.
P. t. paní a dívky se co nejuctivěji zvou,
aby' exercicií hojně se súčastnily. Při
hlášky přijímá »Kolej Tovaryšstva Jež.
na Velehradě“ do 10. července včetně.

*

Duchovní cvičení pro učitelky všech
kategorií a kandidátky učitelství konati
se budou letos opět v Přerově. Počnou
v pondělí dne 26. srpna o 5. hod. odp.
a skončí v pátek dne 30. srpna ráno. Za
ubytování a' stravu platí se 6 K. Nemajet
ným účastnícím se poplatek částečně neb
úplně promine; i cestovné bude na po
žádání hrazeno. Žádoucno, aby se každá
účastnice zavčas přihlásila „u ctihodné
sestry představené kláštera Skol. Sester
v Přerově. — Po ukončení duchovních

cvičeni koná se schůze Marianské Dru
žiny učitelek.



Obrácení Cíny na Víru katolickou.
(Hlavní úmysl.)

Úmysl tento je právě za naší doby velmi důležitý a dalekosáhlý, jest vyjádřen
prosbou modlitby Páně: »Přijď království Tvéhx Prositi máme, aby království Boží
t. j. církev sv. na zemi čím dále více se rozšiřovala a doporučovala. Tentokrát to
nejsou snad slova prázdná; vždyť-jedná se tu o říši na světě největší i svým roz
sahem i počtem obyvatelstva; snad i nejbohatší -co do úrodnosti půdy pod sluncem.
Jedná se o lid lepši z národů pohanských, o lid pracovitý, střídmý a trpělivý, slušný
ve svých shromážděních a úctu vzbuzující v rodině i ve státě. Jak by nebyl takový
lid schopný pro čest a slávu Boží, pro křesťanskou vzdělanost, víc než kterýkoliv
jiný národ. Právě v našem 19. století stávají se dějiny katolických missií podivu
hodnými, co do síly, co do velikých obětí rozličných řádů a kongregací missionář
ských. Po 60 letech svého apoštolského působení píše jeden z nejhorlivějších pracov
níků z tovaryšstva Ježíšova a'to r. 1900: Nyní neodpovídají výsledky úsilí lid
skému, protože nestačí missionáři; neboťkostelů je 3krát tolik jako dříve, missionářů
je třeba 6krát tolik jako dříve, křesťanů počet se zdvojnásobil. (Missie Kiang Nan)
Ve spisu »Katolické missie v 19. století“ ve zprávě ozámořských missiích udává
M. E. Louvet statistiku missií v Číně, která ukazuje jen malý pokrok v poslední
době. V roce 1840 bylo asi 240.000 křesťanů a v r. 1890 vykazuje 472.000 kře
sťanů. Praví pak: Je to těžký a bolestivý úkol obrátiti Čínu na víru katolickou.

Křesťané čínští nejsou snad jen ze tříd lidu, nýbrž také z jiných tříd vzděla
nějších. Povstávají rozličné hádky ohledně čínských obřadův a ustanovení z Ríma;
Číňané totiž ve mnohých věcech nechtějí upustit od svých zvyků, které opět Rím
nemůže schváliti,a to velice překáží, že mnozí víru katolickou přijmouti nechtějí
—atím se rozšíření katolické církve velice zdržuje. Kromě toho jsou tu rozličné
strany, které na sebe nevraží, jsou to revoluce a války občanské, kterými často
kvetoucí missie zničena bývá. Přemnozí z Cíňanů vzdělaných vidí ve křesťanství
náboženství vítězů a missionáře evropské pokládají za spoluvlastence. Zdá se, že
ve 20 letech se poměry katolického náboženství zlepšily jak z následujících číslic
bude patrno:

Provincie Chansi měla v r. 1889 křešťanů 14.980 se 7 evropskými a 9 čín
ským; kněžími a ,v r. 1909 měla křesťanů 37.060 se 42 eerp. a 19 čínskými

'kněžími -— V provincii Chantong bylo v r. 1889 jen 17.765 křesťanů a 25 evrop.
a 11 čín. kněží, za to v r. 1909 bylo již 88.447 křesťanů a 105 evrop. a 3:3 čín.
kněží. — V provincii Chen-si bylo v r. 1889 křesťanů'29.048 se 24 evropskými
a 17 čín. kněžími a v roce 1909 stoupl počet křesťanů na 36.605 s 32 evrop. a
30 čín. kněžími. — V provincii Fo-k'ien bylo v r. 1889 křesťanů 36.692 se 26
evrop. a 15 čín. kněžími a v r. 1909 bylo již 52.728 křesťanů se 52 evropskými
a 25 čínskými kněžími.

K vůli větší znalosti uvádíme ještě některé provincie. V provincii Hong-kong
bylo r. 1889 jen 6.800 křesťanů se 7 evropskými a 5 čín. kněžími a r. 1909 již
14.945 se 13 evrop. a 10 čín. kněžími. V Hou-pe bylo r. 1889 křesťanů 24.566
s 25 eerp..a 26 čin. kněžími, ale v roku 1909 bylo již 58.589 křesťanů s 58
evrop. a 41. čín. kněžími. Celkem ve všech provinciích bylo roku 1889 křesťanů
542.664 se 608 evrop. a 329 čín. kněžími a v r. 1909 křesťanů 1230180 3 1379
evrop. a 631 čín. kněžími, tedy.během 201et byl přírůstek o 687.516 křesťanů, o
771 evrop. a 302 čín. kněží. Tato udání pocházejí z Kiang-nan leden 1911.

Poměry socialni křesťanů prý jsou nyní lepší než dříve bývaly. Je dosti těch,.
kteří mají majetek, jsou rolníky, obchodníky, živnostníky a tvoří třídu vzdělaných
lidí přístupných obnově. Dva poslanci z Chang-hai ve dřívějším shromáždění v Nan
kinu byli křesťany. Jak krásné by to bylo, kdyby tato veliká říše, jeji tak četné'
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obyvatelstvo stalo se katolickým, aby zazářil sv. kříž jako vítězný prapor Krále
nebes & země, Ježíše Krista, Pána našeho.

Na nás je tedy, abychom předevšim modlitbou byli nápomocni míssionářům
i těm ubohým pohanům a vyprosili obojím milost potřebnou; kněžím, aby horlivě
učení Kristovo hlásali & sv. svátostmi lid věřící posvěcovali, pohanům pak, aby
poznali jediného pravého Boha, jenž poslal Ježíše Krista a aby skrze víru a dobré
skutky spasení věčného došli. Tak by naplnila se prosba, kterou tak často opa—
kujeme: Posvěť se jméno Tvé, přijď království tvé! Kéž by národ čínský příjímaje
nyní obyčeje išať evropský, přijal i křesťanství a s ním pravou vzdělanost. Ovšem
budou se snažit ijiní národové, aby se uplatnili v (líně a budou nabízet i své
náboženské vyznáníjako na př. protestanté, anglikáni, pravoslavní Rusové, ale
přece jen katoličtí missionáři jsou ze všech nejobětavější a nejvzdělanější, což i
Cíňané sami poznají a dá Bůh, že otevrou mysl svou i srdce své pravdě Boží a
že křtem sv. obmyti. stanou sevúdy katOlícké církve. Jako zvítězila pravda B_oží
nad modloslužbou Římanů & Beků, jak podmanila svému sladkému jim i jiné
pohanské národy, snad taktéž pravda Boží zvítězí i nad podzemním drakem čínským,
zažene blud a modloslužbu a zazáří jako nejjasnější slunce v říši slunce, jak
Čína často se nazývá. Prosme nejsv.vSrdce Ježíšovo, aby uchvátílo k sobě všecky
národy pohanské, především národ (Jíňanů. Bože, smiluj se nad nimi a osvět je!
Zachraň, spas ty duše nesmrtelné! '

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. ll.)

' Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
obrácení Číny na katolickou víru 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
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 p'lno—
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—zaden. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

žá ěš
„Heslo apoštolské: Modliti se & podporovati katol. míssie v Číně.

žá žá
Úmysl v srpnu: Katoličtí vystěhovalci.

Tiskem : nákladembenediktinské knihtiskámy v Brně.
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ROČNÍK XLVI. Vycházípočátkem každého měsíce. | SRPEN 1912.
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Hostie jest ohniskem, z něhož sálají paprskové víry — lásky & dobrých skutkův — a k němuž se

všecky zase vracejí.

O shlédni na nás!

O shlédni na nás, Matko Páně,
když jdeme k Tobě v pokoře!
O vyslyš ráda vzdechy naše,
zbav nás hříchu i od hoře!

Tys královna nebes i země,
_ ' ůj Syn!
Nuž, zbav nás v žití všech těch strasti,
vždyť vyslyší Tě 'Hospodin!

ó podej ruky lidu mdlému,
když lituje všelikých vin
a vypros pokoj srdci jeho,
když prosí za ně hříšný syn!

() nedej sklesnout povstalému,
tak před oltářem lkáme Tvým.
dej požehnání lidu svému,
dej znáti vždy se k dětem svým!

NNV\AM/\_/\Nx_/\A/\AA,/MAAAA.AAAM/WW """"VVVVVVVVv \/\/ \/'V—Vv \/ VJVMv_vvwvv

Panně Marii.

Maria. ty děvo mladá,
vše jsi ráda snášela,
nedotkla se hříchu vada
vtěleného anděla.

Milovala's jenom Boha
láskou čistou, plamennou,
k Němu létla prosba mnohá
bys nebyla nevěrnou.

Oslavena nyní stojíš
před Beránkem na nebi,
boly naší duše bojíš,
celý svět Tě velebí!

Koruna a lilje značí
vítěznou Tvou nevinu,
pros, nt zmizí co nás tlačí,
chraň nás v smrti hodinu.

A. M. Kadlc'dkovd.

Škola B. s. P. 1912 15



Apoštolát

Začáteční činnost při zřizování Apo
štolátu modlitby ve farnosti.
Správce duchovní hodlající zřiditi

Apoštolát modlitby ve své farnosti, obrátí
se na Nejdůstojnější konsistoř patřičné
své diecese se žádostí, aby v jeho farnosti
mohl býti zřízen Apoštolát modlitby a
on (a budoucí nástupcové) byl ustanoven
místním řiditelem tohoto spolku. Nejdůst.
konsistoř uvědomí o tom diecesanního
řiditele Apoštolátu modlitby, který zří
zení Apošt. modlitby obstará u generál
ního řiditelství (nyní v Tournai, v Belgii)
buď přímo neb prostřednictvím redakce
časopisu, který jest orgánem Apoštolátu
modlitby (pro české farnosti jest to re
dakce Skoly B. S. P. v Brně, pro
německéredakce Sendbote des gottl.
Herzens Jesu v lnnsbruku). Du
chovní správce obdrží pak dva diplomy:
jeden zvaný aggregační pro farnost
(neb ústav) jímž se farnost (ústav) právo
platně zřizuje a přiděluje (aggreguje) ku
ústředí Apoštolátu modlitby v Rímě. Du—
chovní správce (neb ten kdo jest k tomu
úřadu navržen (s nástupci v úřadě farním)
stane se řiditelem Apoštolátu s právem
přijímati členy do spolku; on „jest ří
ditelem řádným (director ordinarius);
má však pravomoc určití jiného kněze
v téže obci představeným místního Apo
štolátu modlitby, jenž má všechna práva
místního řádného řiditele. Místní řiditel
obdrží tež zvláštní diplom řiditelský, což
však není nevyhnutelně nutno k dosažení
potřebných pravomocí. Nevyhnutelně jest
však nutným diplom aggregační, bez
něhož není právoplatné zřízení Apoštolátu
modlitby možno. Aggregační diplom má
dle možnosti býti umístněn v samém
chrámu Páně (neb aspoň v sakristii).

Riditel místní neb jeho delegovaný
zástupce přijímá členytím, že jmena jejich

modlitby.

zapisuje vlastnoručně do zvláštní zá—
pisné knihy neb je dá zapsati od
jiného (horlitele neb horlítelky). — Ku
přijetí členů do II. neb III. stupně
Apoštolátu modlitby není třeba zvláštního
nového zápisu; stačí při jménu člena I.
stupně poznačiti v rubrice stupeň II. neb
HI. neb oba, ku kterým přistupuje. Týž
řiditel neb jeho delegovaný zástupce vy—
dává přijímající lístky přihlášeným neb
v knize zemské zapsaným členům. Jméno
člena může na lístek napsati ikdokoliv
jiný (na př. horlitel, horlitelka) též jméno
řiditele místního. Neboť není nutno. aby
řiditel sám Vlastnoručně na lístku se pod
pisoval; kdo však činí tak místo něho,
musí napsati vždy jen jméno jeho (ři
ditelovo) a nikoli své jakožto zástupce.
Lístky zápisní obstarávají sobě místní
řiditele sami ;české lze obdržcti v benedikt.
knihtiskárně v Brně; Biskupská ulice,
neb i v Praze v Cyrillo—Methodějské knih—
tiskárně.

Tyto přimající lístky obsahují
všechny tři stupně Apoštol. se stručným
poučením a seznamem odpustků.

Osobní právomoc přijímati do Apo—
štolátu modlitby nemůže se uděliti ani
kněžím, nejsou-li představenými Apo—
štolátu (není-li Apoštolátv místěnějakém
náležitě zřízen. Každý může však na
místech takových, kde dosud Apoštolátu
modlitby není, zaslati jmena těchukteří
chtějí přistoupiti, buď redakci listu »Skola.
B. S. P.<<neb »Der Sendbote des góttl.
Herzens Jesu<<neb diecesannímu řiditeli
nebo některému farnímu úřadu neb ústavu
duchovnímu snad v nejbližším okolí, kde
Apoštolát modlitby jest zřízen a má svého
místního řiditele; tam bude zapsán a od
tamtud obdrží pro členy přihlášené po
tvrzení, že jsou náležitě přijati (i lístky
přijímací). Každý místní řiditel může totiž



přijímati do Apoštolátu modlitby i přes
polní, t. j. ty-věřící,kteří nepatří k jeho
farnosti (ústavu), kde Apoštolátjest zřízen.

Seznam členů přijatých do Apoštol.
modlitby v místě řádně aggregovaném
není třeba zasilati nikam dále. -Třeba
jen, aby občas, zpravidla jednou za rok
místní řiditel podával diecesannímu ři

'diteli neb redakci časopisu »Skola B.
S. P.<<neb »Sendbotee zpráva o stavu
Apoštolátu s udáním počtu členů nových
neb i zemřelých, za příčinou statistických
dat o vzrůstu Apoštolátu v diecesi, by
mohla býti podána zprávu o tom gene
rálnímu řiditelství, které vede statistiku
o Apoštol. modlitby celého katol. světa.

Nežli se však může začíti se zři
zováním Apoštol. modlitby, třeba napřed
poučiti věřící o tomto spolku a vyhledati
sobě z nich některé schopné k tomu osoby,
které by jako horlitelé a horlitelky mohli
hned na počátku napomáhati ku rozšíření
známosti o Apoštolátu a proň zájem
získávaly, a přihlašováním členů obstará—
valy. Jím- bude třeba dáti ještě bližší
poučení.

Přede vším jiným jest však třeba
dobřese obeznámitis novými stanovami
»Apoštolátu modlitbya. Zevrubně jsou
tyto uvedeny v nejnovější Příručce
k pobožnostem Srdce Páně pro
kněze a věřící lid. od P. Jos. I—lilgerse;
vyd. v benedikt, k-nihtiskárně v Brně.
Táž původně německá kniha pod názvem
Das Goldene Buch fůr Priester
un_d Volk vydána 11Bedřicha Pusteta
v Rezně (Regensburg r. 1910.

K bližšímu poučení o Apoštolátu
modlit. posloužístarší Příruční knížka :
apoštolátu modlitby P.Jos.Hattlera
česky vydaná též v benedikt. knihtiskárně :

[O \'l

obsaženy nejnovější stanovy s poučením
o 3 stupních Apoštolátu modlitby. Ně
mecké (původní) vydání téže knihy lze
dostati v knihkupectví Feliciana Raucha
v Innsbrucku pod . titulem: Han d
bůchlein desGebetsapostolates.
Velmi důkladné poučení o Apoštolátu
modlitby a jeho zařízení obsahuje knížka
vydaná p o l sky v Krakově nákladem
Apostolstwa Modlitwy. Název »jeji:
Krótka Nauka o Apostolstwie
M_odli twy; o 184 str. neváz. 30 hal.
váz. 50 hal. Poučení od gener. řiditelství
Apoštol. modlitby vydané ve francouz
ském jazyku — Manuel de L'
Apostolat de la Pri ěre vyšloroku
1911 (v 23. vydání) v Tournai, Bureaux
du Messages du Coeur de Jésus, 19.
Rue des Choraux, 19. Tamtéž lze do—
stati mimo jiné mnohé spisy oboru toho
kratičký návod pro řiditele Apoštolátu
modlitbyApereus pour Directeurs.
Notions d' organisation d' un Centre
Paroissial.Action initiale du Di
recteur (pouze 6 str.) No. 22 C. —

V poučení o Apoštolátu modlitby a
k získání i udržování d 110 h a pobožnosti
k Božskému Srdci Páně, kterou Apoštolát
modlitby mocně podporuje, potřebno čísti
a dáti čísti a rozšiřovati vůbec u věřících
čaSOpisy toho druhu, jako jSOuSkola
B. Srdce P., něm. Sendbote des
góttl. Herzens J. 0 Apoštolátu modl.
samém přinášejí stálé články časopisy
p olský Poslanie S. Jez. (v Krakově
u vydavatelstva Apostolstwa Modlitwy ul.
Koperníka L. 26; cena ročně 48 hal. a

: chorvatský Glasnik presvetog Srca
Isosova. Zagreb, Palmotiéeva ulice 33,
cena ročně 1-20 hal.

Seznam všech vycházejících časo
pisů Apoštolátu modlitby rozličných řečí

v Brně roku 1886. V ní nejsou však ; podala naše Škola B. S. P. r. 1911 vč. 12.&%
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SV. Petr V okovech.
(1. srpna.)

Jakmile Spasitel náš, Kristus Pán, na
nebesa vstoupil, rozkázav dříveapoštolům
svým, aby v celém světě hlásali svaté jeho
evangelium, k čemuž jim také Ducha sv.
3 nebes jako posilu poslal, ustavili se
apoštolě, učedníci a vyznavači Páně,
jakožto zvláštní společnost náboženská,
církev. Chodili sice i oni ještě do chrámu
jerusalemského, kde však dle slov písma
se nikdo k nim neosmělil přidružit.
Mimo to však v soukromých domech
svých slavili »večeři Páněx Ač život
jejich byl zcela bezúhonný, přece za
nevřeli, na ně velekněží a zákonníci
židovští. neboť nemohli snésti hájení
apoštolů. že by Kristus Ježíš byl při
slíbeným mesiášem, Synem Božím a
spasitelem světa, v něhož všichni věřili
a jejž všichni následovati mají. Zloba
jejich pr0pukla v pronásledování a uka
menování sv. jáhna Stěpána, prvého
mučedníka církve křesťanské. Když pak
i slovutný žid Šavel z Tarsu se obrátil,
a z nepřítele se stal hrdinným hlasatelem
evangelia Kristova, vzrostla zloba ne
přátel tou měrou, že hleděli vším způ
sobem mladou církev Kristovu úplně
zničiti. A tu ovšem obrátila se zlost
jejich proti hlavě cirkve sv. Petrovi;
neboť myslili, zahubí—li hlavu — že i
ostatní padne samo sebou. A tu poda—
řilo se jim získati slabého a podivného
krále Herodesa Agrippu, který jen lstí
a podvodem na trůn židovský se dostal
a proto chtěje si židy získati a se na
trůnu udrželi, rád jim po vůli byl. Dal
odsouditi a zabíti sv. Jakuba apoštola
a vida, že se tím velice židům zavděčil,
zajal i apoštola Petra & vsadil do ža—
láře, aby po svátcích velikonočních jej
rovněž odsoudití dal. —

Jakmile se smutná tato zvěst roz-.
šířila po vyznavačích Páně, scházeli se
vespolek a dneminocí vroucí modlitbu
vysílali k Bohu, aby zachránil jim hlavu
jejich & náměstka Kristova, Petra. Mo—
dlitba církve došla vyslyšení. Agrippa
sice užil všech opatření, aby Petr ani
sám utéci a také od jiných vysvobozen
býti nemohl. Bylt v žaláři od šestnácti
vojáků střežen, z nichž vždycky čtyři

.a spolehaje se na pomoc Boží,

u něho seděli a ostatní u vchodu do
žaláře, na stráži byli, mimo to byl okovy
ke zdipřikován, tak že se sotva hnouti
mohl. Avšak co jest všecko — sebe
chytřejší opatření lidské proti všemo-—
houcnosti Boží? Máje dobré svědomí

spal
Petr, klidně posledni noci mezi vojáky
v žaláři. Pojednou zableskne v žalářní
kobce nebeská zář, anděl Páně stál u
Petra a probudil jej, poručil, by se—
opásal a obula za ním šel. Sotva Petr
vstal, spadly samy od sebe okovy jeho
za zem. Petr šel za vůdcem, a sťastně
prošli všemi strážemi í veliká brána
budovy se před nimi otevřela. Nyní byli
na svobodě; anděl dOprovodil Petra až?
k domu Markovy matky a zmizel. Nyní
teprve přišel Petr k plnému vědomi
toho, co se stalo zvolal vděčně: »Nyní
vím v pravdě, že poslal Pán anděla
svého a vytrhl mne z ruky Herodesovy a ze
všeho očekávání lidu židovského. (Sk. ap.
12, 6) 'lak vysvobozen byl Petr mocí
Boží za žaláře a od jisté smrti a za
chován církvi svaté. Že pak všem věří—
cím Petr drahou byl osobou, k níž
s úctou a láskou všici lnuli, nelze se
diviti, že si vážili všeho, co s Petrem.
jakýmsi význačnějším způsobem ve styk
přišlo — tedy i okovů Oněch, kterými
spjat byl v žaláři jerusalemském. Sta
robylá zpráva praví o tom toto: Když
byl Petr ze žaláře zmizel, poslal král
Herodes Agrippa do žaláře znalce, kteří
měli vyzkoumati, jakým asi způsobem.
Petr ujíti mohl. Příbuzný jeden hejtman,
který brzy poznal, že jen zázrakem tak
se stalo, vzal si okovy, o které se židé
nestarali, ssebou, jakožto vzácnou pa
mátku; brzy potom stal se sám křesta- .
nem. Památné okovy zůstaly v rodině
muže toho až do doby kdy císař Kon
stantin církvi svobodu dal do r. 313.
Tu vytasila se i rodina onoho hejtmana
s památnými okovy Petrovými a ode
vzdala je biskupovi jerusalemskěmu,
aby v některém chrámě věřícím na
podiv a k uctění vyloženyr byly. Když
pak roku 409 přišla do Jerusalema
Eudoxia manželka císaře Theodosia II.

15'“



na pouť, daroval ji při odchodu patri
archa jerusalemský Juvenalís okovy sv.
Petra na památku. S velikou radostí
přijala císařovna tento dar & poslala
jednu část okovů, darem kostelu do
Cařihradu, druhou pak své dceři, vman
želce císaře Valentiniana II do Ríma.
Mladá císařovna zaplesala uzřevši tak
vzácnou reliquii a spěchala ukázat ji
papeži Sixtovi III. Na vzájem ukázal
jí papež jiné okovy, kterými svatý
Petr před smrtí svou v žaláři mamer
tinském v Rímě přikován byl, a které
papež uctivě choval. Když pak oba
řetězy porovnával, spojily se sami od
sebe v jeden; od té' doby těšily se okovy
tyto veliké úctě věřících, jak sám sv.
Augustýn praví, »že železná tato pouta
větší měla v očích křesťanů cenu, nežli
kdyby byla ze zlata a drahých kamenů:
Podivuhodné spojení se obou okovů,
zavdalo zbožné císařovně příčinu ku
stavbě nádherného chrámu na pahorku
esquilinském, který posud stojí a pod
jménem »sv. Petr v okovecha známý jest.
Tam posvátná reliquie byla vystavena na
velkém oltáři k účtě věřících, kteří
houfně k ní putovali, aby pohledem na
tyto nástroje utrpení sv. Petra ve víře
a stálosti křesťanské se utvrzovali.

Ucta k těmto. památkám byla tak
veliká, že mnozí ponovníci i vznešeni
křesťané si přáli míti nějakou z nich
částku. [ dávali papežové malinké čá
stečky zokovů odpilovati atyto pilínky
buď v napodobených umělých řetízcíčh
nebo i ve skvostných reliquiářích roz—
dávali.- Věřící pak v důvěře na přímluvu
sv. Petra, užívali památek těchto zvláště
v chorobách krčních & to s výsledkem.
Sv. Rehoř Veliký, papež římský vypra
vuje o několikém zázračném uzdravení
pomocí těchto památek. Mezi jinými
toto: Jistý šlechtic z Lombardska p0-'
smíval se těmto památkám a v zlosti
své Chtěl je rozlámati. Avšak hned
dotkla se ho ruka Páně. Sešílel a v šílen
ství se zavraždil. — Roku 969 poslal
císař Otto svého rytíře, kterého vvelice
miloval k papeži Janu XIII. do Ríma
s prosbou. aby modlitbou zbaven byl
zlého ducha, kterýž ho trápil. Svatý
Otec položil okovy sv. Petra na krk
šlechtice a okamžitě byl tento uzdraven.
Svědkem těch událostí jest Theodorich,

229

biskup Metský. blízký příbuzný císaře
Otty, který vida ten zázrak, oběma
rukama sv. reliquii uchopil“ a papeže
tak dlouho prosil, až mu papež jeden
článek řetěze daroval; biskup odevzdal
reliquii tu slavnému klášteru sv. Vin
cence, v němž u veliké uctivosti až
do francouzské revoluce chována byla.
Když pak opatství i chrám zničeny byly.
přišla i tato vzácná reliquie na zmar.
Iv církvi východní uctívala se památka
sv. okovů Petrových a uctívá se až
posud, každý rok dne 16. ledna zvlášť
ním svátkem. V církvi naší uctívaly
se okovy tyto od počátku; Rehoř pak
Veliký ustanovil 1. srpna za svátek »sv.
Petra v okovechc na památku utrpení
Petrova v žaláři jak jerusalemském tak
římském. Jest tedy tento svátek jeden
z nejstarších. ——

Sv. liehoř Veliký zmiňuje se také
o okovech sv. Pavla, kterými spjat byl
v Rímě před svou smrtí a praví o nich,
že byly rovněž u veliké úctě chovány.
Vidno ztoho, kterak lid věřící apoštoly
miloval a ctil, vždyť to byli sloupové
církve, horliví hlasatelé evangelia Kri
stova, svatí pastýřové, stádcí Páně a
neohrožení mučedníci, kteří pro Krista
všecko rádi trpěli: vězení, bičování i smrt.
Nástroje jejich utrpení jsou drahou pa
mátkou na apoštoly, a pohled na řetězy
ty probouzí v srdci věřícího křesťana
horlivost a neohroženou vytrvalost jak
ve víře tak i ve všemožném utrpení pro
víru Kristovu. Nezapomínejme, že nás
jiné okovy vážou — jsou to okovy
hříchů. Tyto okovy s nás sníti má moc
jen Bůh a církev, které Bůh moc tu
svěřil.

Pomoc Boží jest nám jistá — pak-li
jen upřímně ji-chceme & milosti Boží,
která nás ku pokání volá, sluchu po—
přáváme. I nás budí anděl Páně, jako
Petra, slyšme jen hlas jeho a poslech—
němé jeho rozkazu. Pouta hříchu jsou'
hrozná a čím déle je nosíme, tím větší
třeba síly je rozlomiti. Proto dělejme
často s Bohem pořádek. aby moc zlého
nad námi se neustálilaa okovy neztuhly.
Petr a 's ním církev Páně dostali od
Krista moc svazovati a rozvazovati,
hříchy odpouštěti —- a užívejme této
moci co nejčastěji ku vlastnímu prospěchu
a ke cti Boží. Proto také modleme se
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s církví sv. nejen na tento svátek »okovů
sv. Petra,<< _
krásnou onu mešní modlitbu dne toho:

nýbrž často — častěji — :
šode všeho zlého.

bodil; osvoboď, prosíme Tebe, i nás
z okovů hříchů a ochraňuj nás milostivě

Skrze Krista Pána
»O Bože, který jsi sv. Petra okovů ! našeho ——Amen.<<
zbavil a neporušeného z vězení vysvo- ; Boh. Bendl .

Jděte, ukažte se kněžím.
Napsal Ignát Zháněl.

Úcta ku kněžím. .leljsem kdysi
elektrikou v městě Gdánsku. Sedělo ve
vozu několik osob a mezi nimi dělník
oděný plátenicemi, který, protože byl
večer, šel asi z práce. Viděl jsem, že se
na mne neustále upřeně dívá. Najednou
přisedl si až ke mně a nakloniv se, za
šeptal mi do ucha: »pochválen buď Ježíš
Krístush: Odpověděl jsem: »Až na věky
věkův. Amen.“ Nyní chytl mě za ruku
a pln radosti ji celoval a vyprávěl: „Zde
v Pomořansku jsou samí protestanti a já
považoval jsem vás z počátku za pro
testantského pastora, ale pak jsem si přece
myslil, že budete asi katolickým knězem,
proto pozdravil jsem vás naším křesťan
ským pozdravem. Zde máme velmi málo
našich kněží, proto mám takovou radost,
když kněze uvidím.“ Ucta, jakou měl
tento obyčejný polský dělník ku kato—
lickému knězi, velmi mne dojala, proto
se tuto o ní zmiňuji. Obyvatelé Pomo—
řanska a vůbec oněch krajin při severním
moři v Německu, mají pověst největších
nepřátel katolicismu a surovcův. Nyní je
v Gdánsku velitelem tamnějšího pluku
husarského pruský korunní princ. Venku
na ulici stál jakýsi chlapeček a díval se
na hrající prince. Tu přistoupí starší princ
ku“ plotu a pln dětské upřímnosti praví:
»Ty, hochu, jsi pomořanská knedla?< A
když hoch nedával žádné odpovědi, dodal:
»Náš dědeček, — totiž německý císař, +
nám povídal, když jsme se s ním loučili.
Nyní jedete do Gdánska, ať se tam z vás
nestanou brzy gdánské knedlew Všechno
obyvatelstvo těchto přímořských krajin

má jakýsi zesurovělý výraz a činí,-Šne—
příjemný dojem, proto snad onen dělník,
0 němž jsem se nahoře zmínil, vítal
s takovou úctou katolického kněze.

Nyní obrázek z našich domácích
krajův! Kdesi šel kněz na poštu. Nutno
podotknouti. že působil tam hodně dlouho
a že všichni mladší lidé byli jeho žáci.
Hlavně si ze záliby všímal studentů a
kdekoliv se naskytla příležitost podpo—
roval je a jim mnoho svými rozsáhlými
známostmi prospěl. Mnoho měl mu po
děkovati syn tamnějšího kupce C...,
kterého po dvakráte zachránil, že nebyl
pro'svou drzost ku profesorům z gymnasia
vyloučen. Faráři bylo líto otce, proto se
přimlouval, až to bylo protivno profesorům
a předpovídali: »Však vy, pane faráři,
budete jednou litovati vaší námahy, již
jste si dál s tímto mladíkem a Ale vraťme
se na poštu. Farář vstoupil & byli tam
dva jeho farníci, rolník a onen kupcův
syn, nyní filosof z pražské university.
Rolník svého faráře pozdravil a pan
filosof obrátil se ku svemu, po rodičích
největšímu dobrodinci zády a šel pryč.
Tu duchaplný rolník pravil: »U nás,
v našem národě bude brzy potřebí, aby
každý, kdo chce býti »klackema studoval
a. měl na nejméně universitní studium.
A bohužel se zdá,Íže nemluvil nepravdy
tento rozšafný rolník. C0 u nás v Cechách
a na Moravě kněz přeslechne, jest važ
víře nepodobné. Jel jsem jednou na Su
mavu a byl v jižních Cechách na kterési
stanici. Vlak můj se rozjížděl. Vedle na
kolejích, stál jiný vlak osobní Sotva
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zahlédli lidé z něho kněze, bez povelu,
najednu všichni spustili takovou ošklivd'u
píseň o kněžích, že se z té duše stydím
naznačiti její slova. Něco podobného ne
přihodilo se mi nikde ve světě, jenom
bohužel v mé vlasti. Ale dosti na těchto
málo příkladech ze smutné zkušenosti,
daly by se rozšířiti ještě mnohem více,
ale dosti!

Každý kněz musí míti osm gymna
sijních tříd, maturitní zkoušku a čtyři
leta universitního studia, má tedy tytéž
školy, jako každý advokát, lékař, soudce,
jako každý jiný člověk, kterého počítáme
ku vzdělancům. Zasluhuje si tedy kněz
aspoň tolik úcty, jako ji projevujeme ku
každému vzdělanému člověku. Ale kněz,
přijav svátost svěcení kněžstva, má
zvláštní postavení mezi věřícími a moci
svého úřadu má míti zvláštní vážnost
u svých oveček &vůbec u všech katolíkův.

Vznešenost stavu kněžského nic nám
lépe neoznačí nežli některé z názvů, jimiž
poctivá se kněz v knihách nového zákona.
Tuto aspoň dva výroky našeho Pána.
Slove tam »solí země,“ (u sv. Mat. 5,
13). Sůl chrání od hniloby; podobně má ,
kněz vlivem svého blahodárného příkladu ?
a svých poučení chrániti od duševní Š
hniloby a zkázy. Kněz je také »svétlem ;
světaa »Vy jste světlo světa, nemůžef.
město nahoře ležící skryto býti.<< (Mat.
5,14). Ježíšje světlo pravé, které osvětluje
každého člověka přicházejícího na tento
svět (Jan 1, 8), ale, když- odešel, postavil
na oblohu církve své apoštoly & jejich
nástupce, aby svým světlem svítili ve
tmách nočních V\tomto světě, dokud by
nevzešla dennice a nesvítila po celou
věčnost vyvolencům svým.

Jako město nahoře vystavené, je
poutníkovi milníkem, tak sluha Boží,
kněz, postaven jest na vynikající místo
v církvi, aby svítila cestu ukazoval všem,
kdož jej vidí a slyší. Náčelník Cheyenn—
ských Indiánů, nazvaný »Starý Vlka,
velmi případné znázornil svou poetickou,
básnickou mluvou vynikající postavení
kněze. Rekl: »V území nás Cheynnských
Indiánů je hora vyšší než všechny ostatní.
Všichni Cheyennští ji známe, znali ji také
naši otcové. Když jsme byli dětmi, bě
hávali jsme, kám se nám zachtělo. Ale
nikdy jsme se nebáli, že bychom někam
zaběhli, dokud jsme vidělinaši horu. Když

jsme povyrostli, honili jsme buvola a
losa, než nedbali jsme, kam až kořist
svou pronásledujeme. Dokud nezmizela
nám z očí hora, byli jsme doma, věděliť
jsme, že ona je nám jistým vůdcem a
že. se nikdy nezpronevěří své povinnosti.
Vyspěvše v muže, bojovali jsme se Siouzy,
černochy a bělochy. Plížíli jsme se za
nepřítelem přes hory a doly, ale srdce
naše nebyla nepokojna ve příčině cesty,
neboť, dokud jsme viděli onu horu, byli
jsme bezpečni, že vždy najdeme stezku
k domovu. I v dálavě bušila srdce naše
poskočnou radostí, při vidu té hory, neb
nám hlásala, že se blížíme domovině své.
Za zimy pokryl sníh veškeru zemi bílým
rubášem, tu dovedli jsme ji poznati mezi
jinými horami, jenom po její výšce a
výška ta nám pravila, že je to naše hora.
Jindy kupila se na ní mračna a ukrývala
naším zrakům její témě. Za bouře praly
do ní ohnivé blesky, rozdírajíce její boky,
hrom otřásal ji od temene až ku patě.
Bouře však přešla &.hora tu stála jako
dříve.

A takovou horou je »Černé roucho<<,
(kněz). Jeho srdce je tvrdé jako skála,
nemění se, mluví k nám slova pravdy;
vždy jsme jisti cestou svou, když se ří—
díme dle jeho slov. Učil nás nejen za
slunných dnů, ale i nyní, když zbělelajeho
hlava sněhovým povlakem tolika zim a
tvář jeho je rozbrázdněna tolika životními
bouřemi, uznáváme jej za svého ducho
vního pohlavái-a. Onť horou, která nás
vede k Bohu.“ A je věru odůvodněn tento
podiv indiánského pohlavára. Svět za
hrnuje velkými poctami objevitele no
vého světa, ba i jen nějakého maličkého
ostrova. Proč nectí toho. kdo vede lid
neklamným světlem svaté víry k oblastem
věčnosti? (Dle spisku kardinála Gibbonsa:
vyslanec Kristův).

Kněz náš největší dobrodinec.
Od kolébky až do posledního vzdechnutí
neopouští kněz svých oveček a pomáhá
jim. Sotva spatřili jsme světlo světa, za—
nesli nás do kostela. Kněz uděliv nám
svátost svatého křtu, sňal snás otroctví
hříchu a učinil z nás syny a dcery Boží,
vytrhl nás z moci a vlivu ďábla a učinil
z nás dědice království nebeského. Ve
škole vyučoval nás kněz pravdám naší
svaté víry, naučil znáti cestu, po níž
kráčejíce můžeme dosáhnouti brány nebes.
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Otec, kterému se podařilo uložití peníze
své do podniku, kde mu přinášejí větší
úroky, je všecek šťasten, že zabezpečil
budoucnost svých milých dítek. Podobně
měl by se starati každý křesťanský otec
o důkladné náboženské vědomosti svých
synů a dcer. Ale, jak často stáváme se
nevěrnými zásadám, jež nám v pamět
vštípili naši dobří “rodiče a vychovatelé?
Kdo'nám pomůže, kdo navrátí pokoj
svědomí? Ruka knězova uděluje nám
rozhřešení, kněz podává nám první sv.
přijímání a později kdykoliv přistupovali
jsme ku stolu Páně, smířil nás s Bohem
a udělil nám chléb nebeský. Jak'často

blaží mě mnohem více, když mi dávají
název otce, než kdyby mi říkali: Vaše
Milostil<<

Žádný otec,. žádná matka nechválí
neustále svých dětí, ale často jsou nuceni
kárati, přísněji poučovati, vážně pro
mluviti. A co dovoleno rodičům, má býti
duchovnímu otci zakázáno, kněz nemá
žádného práva, napomínati a kárati?
Proč se lidé tolik horší a proč jsou ihned
tolik urážení, uslyší-li s kazatelny, ve
zpovědnici vážné slovo, vážné poučení?
Ve starém zákoně nazval prorok lsaiáš
strážce lidu, kteří nekonali svých po
vinností »psy němými, kteří vidouce

EEE E

EEE
Kněz obětuje mši sv.

opakuje kněz slova našeho Pána: »pojďte
ke mně všichni, kteří obtíženi jste a já
vás občerstvíma. Snoubencům žehná při
oltáři. Všem rádi a kde může. pomáhá.
Kdykoliv ho zavolají, chvátá ku loži
nemocného a těší jak může. A když nás
povolá Pán, doprovodí nás kněz až ku
hrobu a zažehná mrtvé tělo naše.

Je proto krásným zvykem, že dává
se katolickým kněžím čestný název »Otče. a
Sv. František Saleský plavil se na jezeře
ženevském &lodník neustále ho tituloval =
důvěrně: »Otčec! Průvodce světcův po
učoval lodníka, by říkal: »vaše biskupská
milosti! Ale sv. František ho pokáral. řka:
»Jenom jich nechte, by mně říkali otče,
nebot mne v pravdě milují, jako otce;

marné věci, neštěkali a spali, místo, aby
hlídalia. Kněz, který by ustavičně jenom
chválil & nikdy, když by měl kárati, ne
káral, podobal by se oněm psům,
o nichž mluvi starozákonní prorok. _Kdysi
se tázali slavného »anglického státníka
Gladstona, který druh kázání se mu nej
více zamlouvá. Odpověděl: »Kněží našich
dnů nejsou z pravidla dosti přísnými na
své svěřence. Kladou jaksi malý důraz
na mravní povinnosti, mluví málo o svě
domí. Zkoumají příliš povrchně život
svých svěřenců. Nám je nyní nejvíce po
třebí kázání, jímž byl jednou uražen lord
Melbourn; stěžoval si, že byl nucen po
slouchati kazatele, který na tom stál, by
každý se zpravoval přikázáními svého
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soukromém. Tohoto druhu kázání, mám
za nejdůležitějšíx, končil Gladstone. Že
lezo se opět a opět rozžhavuje, když se
kuje; malíř, ktery' maluje obraz, stale »a
stále ho přemaluje a Opravuje. Podobně
je povinnen i kazatel-kněz znovu a ne
ustále vštěpovati v srdce lidská věčné
pravdy našeho Spasitele.

»Je čas mluvení, je čas mlčení,:
praví písmo svaté. Proto slyš kněze stejně
ochotně, když předkládá věřícím život
anebo smrt, požehnání anebo zlořečení,
,když pobízí abychom vyvolili sobě život
věčny'. Kéž by platilo o našem lidu slovo,
které vyřkl žalmista: »Po vší zemi vyšel
zvuk před hořkosti jehOc. (18, 5, 7.) Kéž
stejně ochotně posloucháme vše, co nám
naši kněží hlásají.

Poslušnost ku kněžím. Po—
slušnost je za našich dnů _slovo,kterého
nikdo nechce slyšeti, nejraději byli by
mnozí, kdyby nebylo nikoho, kdo má
práva poroučeti. Pryč s každou vrchností,
ať světskou, ať duchovní, zní dnes volání
z mnohy'ch 'stran. Ale nemůžeme vy
škrtnouti čtvrtého přikázání Božího, které
jasně a zřejmě praví: cti 'otce svého i
matku svou! Víme, že příkázání toto
tyče se nejen rodičů, ale všech před
stavených. Usty svatého Pavla mluví
k nám Pán: »Poslušni buďte správců

\ svých a buďte jim poddání. Oni zajisté
bdějí-nad vámi, jako ti, kteří mají počet
vydati za duše vaše aby to s radostí
činili a ne se stýskáním. a (K /idům 13,
17). Čím je král, císař své říši, čím je
otec své rodině, tím je kněz svym vě
řícím.

Pěkně se žije v rodině, v níž se za
chovává poslušnost. Co otec poručí, dítky
bez reptání vykonaii, uposlechnou milé

rodiče na slovo. Dle rozkazův otcových
řídí se všechno počínání všech členů
rodiny bez jeho naporučení nic se nestane.
Není-li krásná podívaná na matku, kterou
dcery ve všem poslouchají? Práce, ra
dovánky, kamarádky, procházky a jiné,
vše děje se za souhlasu dobré matky.
Nic nezačnou bez matky. Je jistě velké
potěšení, by'ti členem takové spořádané
rodiny; požehnání Boží je nemine.

Budiž nám v poslušnosti vzorem
dvanáctilety' Ježíš, o němž čteme, že

ve veškerém svém životě
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»byl rodičům svy'm poddána, (\Luk 2,
51). Je to proto velká zvrhlost, najde“-li
se nevděčné dítě. Znal jsem jednoho
starého učitele, ktery' napomínal své žáky
přečasto ku vděčnosti slovy těmito: »Nikdo
z vás neví, zač vlastně má byti vděčen
svým rodičům; zda za zdravé, rovné údy,
že si jich v nerozumném mládí nezlomil,
poněvadž ho rodiče pilně opatrovali, či
za rovnou svou postavu. že nikdy odnikud
nespadl, či za dobré oči, uši, zdravy
sluch, či za své zdraví? Zkrátka, ať se,
člověk podívá, nač chce, neví kde začíti
a kde skončíti s díky svým rodičům.c

Čím jsou rodiče rodinám, tím jsou
kněží všem věřícím; proto jsme povinni
je poslouchati a ctíti, jako svou duchovní
vrchnost. Nechybil stary žebrák, ktery
chtěje ši nakloniti mladičkého kaplana,
oslovoval ho vždy slovy: »Náš mladičky
duchovní otčea Nelze se tedy diviti, že
mnozí, kteří pochopili vy'znam stavu
kněžského, jsou jim tolik nadšeni. Na
příklad francouzský básník Lamartine,
kterého nepočítáme k našincům, píše
takto: »V každé i nejmenší osadě je muž,
který nemá rodiny a je přece duchovním
otcem všech rodin. Obracejí se na něho
ve všech nejslavnějších příležitostech
občanského života, jako ku svému rádci,l_
svědku, sprostředkovateli. Bez něho _ne
přijde nikdo na svět, bez něho neodchází
nikdo ze světa. Hned po narození při
jímá každého za člena církve &neopustí
ho až do lnobu. Žehná kolébce, sňatku
manželskému, pomáhá umírajícímu, kráčí
za každou rakví. Děti ho milují, ctí; i
neznámí oslovují ho slovem: otče! Ujeho
nohou vyjevují věřící své nejtajnější
myšlenky, prolévají nejskrytější slzy. Těší
všechny ve všech případnostech tohoto
života, v bídě tělesné i duševní ; dělá
prostředníka mezi boháči a chudin ou, na
jeho dvéře zaklepe chudý i bohaty' ; tento
by u něho složil svoualmužnu, onen,
by ji vzal zjeho ruky. Vše ví, vše 'zná
ve své farnosti, on jediny' má právo
vše říci, jeho slova neminou se nikdy
s účinkem & učiní dojem na duši i na
srdce, protože jsou promluvena z autority,
jako vyslance Božího. Tento muž je farář.
Jako učitel mravouky má podivuhodný
úřad. Křesťanství je Boží filosofie, která
je pro nás napsána dvojím způsobem:
předně, jsou to život, smrt našeho Pána



Ježíše a za druhé jeho přikázání v učení,
jež hlásal. Obě, příklad &přikázání Syna
Božího jsou spojena v evangeliu. Farář
má evangelium ustavičně v ruce, před
očima a v srdci. Dobrý kněz je živý
výklad této Boží knihy a není žádné
pravdy v obecném, mravním, politickém
životě, která by nebyla obsažena v evan—
geliu. Proto má kněz, který zachovává
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evangelium, ve svých rukou všechnu ci
vilisaci, mravouku, všechen rozum. Božská
prozřetelnost dala knězi v ruku klíče ku
pokladu všeho světla & vší dokonalosti,
jež má rozšiřovati.<<

Vznešený je úřad kněžský, ale také
těžký. Modleme se, aby nám dal Bůh
kněze hodně, zbožné, věrné následníky
Mistra Božského Ježíše Krista.

Západ.
Slunce hoří v nebes výši,
ku západu spěje,
jeho leskem celá země
naposled se skvěje.

Sklání se již slunce zlaté
za hory a lesy,
zticbly v lese i na poli
milých ptáčků plesy.

Jenom mušky a komáři
vesele tu tančí,
že jim ani žádný ptáček
v reji nepostačí.

Na obloze červánků zář
dobrou noc nám přeje,
večernice v plném lesku
nad nimi se skvěje.

A měsíček stříbrojasný
cestičku si značí,
padlá rosa kalich kvítků
hojnou vláhou smáčí.

Všude ticho. . . Zmlkly kraje
„Anděl Páně“ zvoní,
den již hlavu unavenou
ku spánku si kloní.

Tak jako den a to slunce
ku západu kráčí,
tak i naše trudné žití
ku hrobu se vláčí . . .

A. M. Kadlc'dkovd .m—
Posvěcení života od kolébky až ke hrobu.

(Úvahy o sv. svátostech)

I-lvězdáři, kteří si za životní úkol
obrali zkovmati hvězdy na obloze ne
beské, dospěli za našich dob takového
již stupně poznání, že netoliko“ přesně
vypočítávají dráhy jednotlivých těles
nebeských, nýbrž jsou i sto, aby určili
jejich velikost, jejich objem i jejich váhu.
Nebe i země jsou dílem všemohoucnosti
Boží a hvězdáři nejlépe ze všech po
znávají pravdu tuto & obdivuji se té
kráse, té účelnosti a tomu pořádku, který
panuje tam nad námi v ohromných těch
prostorách mezi nespočetnými tělesy
nebeskými. Všemohoucnost, moudrost

Boží lze spatřovali na zařízení tom, co
však“láska Boží tam tvoři,to zůstává
lidskému oku skryto & často býváí
nepochopitelno. Kdo po dílech lásky
Boží pátrá, tomu vede se tak, jak po
čestnému, který by konce světa chtěl
nalézti. Vyleze-li na vrch a obezírá od
tud celou krajinu, tu se mu zdá, že
tam je konec země, kde v dáli se obloha
sklání a dotýká skoro země a kde za
horami slunce ve večerních červáncich
zapadá. Ale — putujeli dále k západu
a stane zase tam na hoře, kde se mu
zdál býti konec světa — vidí, že se
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klamal a že před-ním nový rozvírá se
kraj — nepřehledný — na jehož konci
pak slunce zapadá. Nikdy & nikdy ne—[
najde bodu, kde končí země — kde
nebe a země se dotýkají. Tak se to má :
také s láskou Boží, která milosti- své
vylévá ve sv. svátostech. Hlubinu její ,
nelze změřiti, výšku jeji nelze dohléd
nouti, a to proto, že tento strom života
a požehnání tkví kořeny svými v nejsv.
Srdci Syna Božího, které samo o sobě
již nevyzpytatelné jest pro nás. Jen
jméno té síly — milostí nám ve sv.
svátostech skytaných známe; avšak roz
sah té sily, hloubka její — a výška zů
stávánám skryta.Jest to milost Krista,
která snímá s nás vinu i trest hříchu
dědičného a nás dítkami Božími činí;
málo to slov, ale jak hluboký význam,
jak veliký svazek milosti té! Kdož ji
pochopí? Máme milost biřmování, která
duší vlévá dary Ducha sv. k udržení sv. ?
víry a ke konání skutků víry potřebné.
Zase málo slov — ale kdo pochopí
požehnanou jejich účinnost? Mámemilost
pokání, kterou se v nás těžké hříchy
ničí a nám se věčné tresty odpouštějí;
zase málo slov, ale kdo jest sto, aby
poznal, jak ohromný na lidstvo má
milost tato účinek? Jak blahodárný?i
Máme i milost sv. přijímání Těla a. Krve
Kristovy, která duši naši s Pánem naším
co nejúžeji spojuje aji k životu věčnému
živí; málo slov a předce jaké to nevy-'
zpytatelné, neskončené tajemství Boží!
Jest to jak sv. Apoštol Pavel trefně
praví: »tajemství Boha OtceiKrista Je
žíše, v kterémžto (tajemství) skryty jsou
všecky pokladové moudrosti a umění.
(Kol. 2, 2). Z tohoto tajemství nejsv.
Svátosti oltářní vycházejí jako ze středu
slunce paprsky milostí, “které na všecky
strany se rozptylují všude ozařujíce a
zahřívajíce; vždyť tajemství to chová
v sobě původce všech milostí, kterých
se nám při svátostech a mimo ně uděluje.
Jest to pramen všech požehnání a všech
darů nebeských. Proto může & smí je
jen ten, člověk přijmouti, který přijat
byl do říše milosti; preto musí před
cházeti znovuzrození při křtu svatém.
Proto musí předcházeti obrození skrze
svátost pokání, neboť jen ten smí tajem
ství Těla. a Krve Kristovy přijmouti, kdo
živý jest v milosti; Duch sv. musí již

duši příbytkem svým učiniti, aby hodna
byla přijmouti nebeského krále, Krista
Ježíše, jako hosta; jinak by spáchán
byl hřích svatokrádeží a místo života,
by duši podána byla smrt. Nad neči
stými a nehodné přijímajícími volá Apoštol
Pavel své »bědac řka: »Nebot kdo jí
a pije nehodně, odsouzení sobě jí a
pije, jelikož nerozsuzuje Těla Páně<<(Kor.
11. 29). Kdo však oděn jsa na duši
rouchem svatebním, rouchem čistoty a

' zbožnosti, přistupuje ke'stolu, Páně na
plněn bývá vší milostí a- vší radostí
nebes — tak jako duše po smrtiv ráji.
Nevypravitelná rozkoš naplňuje celé
srdce, neboť Ježíš Kristus vchází do něho
a vylévá v ně tolik své nebeské lásky,
kolik jen to srdce lidské pojmouti může.
A když dříve se srdce plné víry a ctnosti
podobalo nádobě stříbrné, číní ji nyni

_Kristus nádobou zlatou — pevnější ve
víře, horoucnější v lásce, šlechetnější
u věrnosti a zbožnosti. —

Víme dobře, že účelem křesťanství
jest, aby ten obraz Boží — nám při
stvoření vtisknutý — vždy více a více
v duši naši se zjevoval, aby naše lidské
oko vždy vřeleji na vzor svůj — Krista
Pána hledělo a tak člověk vždy více a
více Bohu podobným se stával, až by
konečně, tam na věčnosti na Boha tváří

“v tvář patřil a tím také své nejvyšší
blaženosti dosáhl. Ejhle v nejsv. Svátosti
oltářní vtiskuje Kristus sám obraz svůj
v duši naší. Jako při fotografování pa
prsek sluneční vtiskuje na desku obraz
předmětu co nejvěrněji a nejpodrobněji,
tak působíi paprsek milosti z tváře
Ježísova na dobře připravenou duši,
maluje takřka nebeskými barvami jej
v kráse nevídané a proto také obrací
zraky nebeského Otce na tento' skvělý
obraz syna jeho v duši lidské, tak že
se zalíbením spočívá na ni a Vzbuzuje
v také duši sladkost a pokoj — blaže
nost v pravdě nebeskou, kterou lze sice
síliti, kterou nikdy však nelze popsati.
Neboť kam oko Boží pohlédne — tam
působí zázračně; duše se odpoutává od
této hroudy zemskék výšinám nebeským
cítí se pozvednuta a kdyby, dle vůle
Boží nezůstával v platnosti zákon těla,
vznesla by se duše na perutíeh lásky
a zbožnosti k nebesům, aby již nikdy
se nevrátila na. zemi. Svatí doznávali,.
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že ve sv. přijímání taková jest blaženost,
že neměli většího přání nežli »rozloučeni
byti a zemříti s Kristem.a

Proto také si božskyrSpasitel žádá,
aby podáván byl i umírajícím, jakožto
pokrm na cestu do věčnosti; proto čeká
po celý čas ve svém svatostánku a kdy—?
koli duše některá chystá se Opustiti;
vězení těla—přeje si Krista, aby rychle
k ní odnesen byl. Ačkoli má nesčíslné '
zástupy andělů, kteří mu slouží, chce
Kristus přece sám duši, kterou si byl
vykoupil smrti na kříži, uvésti k Otci
svému na věčnosti a tam ji odporučiti
slovy: »Ejhle to jest jedna z mých, které
jsem zachránil, povolal a vyvolila
předobry Spasiteli náš — jak nás mi
luješ a jak o nás pečuješ! V životě se
nám podáváš, i ve smrti na nás neza—
pomínáš, i po smrti se o nás staráš!
O přijď k nám v naší poslední hodince
— nebot smrt s tebou, smrt jest bla
žená! Kdo však v životě o Krista ve
sv. přijímání nestál, zdaž může doufati,
že v posledním tažení k němu zavítá
Kristus? Ovšem jsou cesty, léky Boží
nevyzpytatelné, avšak jistější jest ataké
vděčnějši, abychom Spasitele svého často
— přečasto přijímali ve velebné svátosti
oltářní. Sv. Otec Pius X. horlí pro časté
_ ba denní"sv. přijímání a ulehčil ve
lice příjímání toto, že dovolil, že i bez
sv. zpovědi, když jen nemá člověk hříchu
smrtelného na sobě. O přistupme tedy
khostině svatební, kterou nám slaviti
chce nebes král a Pán, přijímejme Tělo
a Krev jeho co nejčastěji ale ovšem
co nejhodněji v životě a zajisté poznáme
účinky této sv. svátosti v duši své a
budeme míti tu blahou naději, že bez
Krista nezemřeme, nybrž posilnění jsouce
nebeským chlebem šťastně z tohoto světa
vykročíme. Než to není ještě všecko.
Nejsv. Svátost, jakožto přijímání 'l'ěla
a krve Kristovy jest jen jedna ratolest
toho stromu Božího. Jest jen jedna
stránka jeho působnosti a plní část jeho
milosti. Kristus jest a zůstává také usta—
vičnouobětí nového zákonaatato
oběťjest mše svatá.

Abychom poznali milost mše sv.
tažme se a odpovězme: »Co dluhuje,
člověčenstvo Bohu ? Krátká odpověď jen:
»Dluhuje mu předně neskončenou chválu
pro jeho nezměrnou dokonalost, za druhé

neskončené smíření pro nesčíslné hříchy,
! za třetí neskončené díkůučinění pro jeho
%převelikou dobrotivost & za čtvrté ne

skončenou prosbu v těch tak četných
! potřebách života tělesného i duchovního.
', O jaká to povinnost — jaky'to dluh!

Zdaž jsme sto, abychom to splatili?
Snad dostojíme své povinnosti. když se
obrátíme k neposkvrněnému Srdci Marie

' Matky Boží a k svatosti andělů a když
všecko dobré a záslužné, co se kdy
stalo, před trůn Boží položíme? A ani
to ncdostačí, ba tím bychom ani tisící
díl dluhu svého nezapravili. Co nám
tedy pomůže? Ejhle Spasitel náš přišel
nám, na pomoc, podává nám výkupné,
kterym netoliko všecky své dluhy za
pravíme, ny'brž ještě nad ně. A vy'kupné
toto jest mše sv., Syn Boží jest v ní
dobrovolnou obětí, která se denně na
oltářích našich Bohu Otci přinášía to
s celým jeho utrpením & přehořkou
smrtí. Touto obětí vystupujíc ustavičně
k neskončené Velebnosti Božské Trojice,
skvostné kadidlo klanění še a úcty nej
větší. díkůučinění nejvřelcjšího, oprav
dového dostiučinění a nejzbožnější prosby
&modlitby naše vyslovené nedokonalymi
slovy, docházejí oběti mešní veliké ceny.

Proto pro tuto oběť Kristovu sestu
pují na nás s nebe všecky milosti a
všecky dary pro těloi duši jak pro
jednotlivce, tak pro celé národy —mi
losti a dary pro život i smrt. A kdy
bychom mohli popatřiti tam do té nám
posud zastřené věčnosti, kdyby naše ucho
mohlo zachytiti ty zvuky z onoho světa
pocházející — tu bychom'viděli blaženost
duší a slyšeli jejich jásavé písně, duší
těch, které skrze mši sv. do nebe se
dostaly. '

Ve mši sv. děje se tajemné ono
svátostné proměnění chleba a vína v Tělo
a Krev Kristovu. Při mši sv. berou

podíl na hostině obětní jak kněz, tak
věřící. ze mše sv. bývá chléb života
uschováván v zlaty'ch nádobách ve sva
tostánku, aby jim bylo věřícím žehnáno,
a duše jejich, kdykoli po Kristu prahnou,
nasycovány a v nebezpečí smrti posilněny
na dlouhou pout na věčnost. Ze mše
sv. zůstává Spasitel mezi námi, a tak
naplňuje slovo sve: »Ejhle já s vámi jsem
po všecky dny až do skonání světem
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Můžeme Bohu něco lepšího podávati
nad mši svatou ? Nikoli. Neboť nad Ježíše
samého, není Bohu mílejšího daru a ve

'mši sv, jest on obětí, kterou Bohu po
dáváme. Jak vznešený to úkon! Jak
dokonalý to dar! O kéž bychom po
znávali vždy víc a více co vemši sv. máme,
a také ši oběti té nejsvětější co nejvíce
vážili a často — přečasto jí přítomni
byli! Proto Církev nařídila, aby alespoň
ve dnech nedělních &'svátečních každý
katolický křesťan mši sv. celé nábožně
přítomen byl. Kolik požehnání vylévá
se z jediné oběti mešní na lidstvu —
zvláště ale na ty, kteří s pobožnosti jí
přítomni jsou! Jakoby na Golgotě pod
křížem stáli a přítomni byli smrti Kri
stově za ně se obětujíciho. A věru —
jinak by to ve světě vypadalo, kdyby
přikázání církevní se zachovávala. Lidé
by byli ušlechtilejší, »láska k Bohu by
plnila srdce jejich a následek toho bý
byla poslušnost k přikázáním Božím a
ztoho blahobyt & pokoj mezi lidem.
Zanedbáváni mše sv. mstí se jak na
jednotlivci tak i na celých národech,
nebot propadají-vlažnosti ve víře ba i.
nevěře a z nevěry pochází nemravnost
života, a s ní spojena jest bída hmotná
i mravní, která celé národy ničí. Vždyt'
dobře pravi Písmo sv. »Spravedlnost

,vyvyšuje národy — hřích pak bídné
je činí.<< '

Mše sv. dává nám Krista Pána ve
velebné svátostí a tento dlí pak usta
vičně mezi námi, ale zastřena jest jeho
Božská velebnost způsobami chleba ——
jako zastřena byla tehdy — kdy na světě
žil, ——-tělem lidským. Kristus žije u nás
žije s námi. jaký to život, hluboce
nás dojimajici!

Tiše, osaměle a trpělivě dlí Spasitel
uzavřený ve svatostánku, jakoby ve vě
zení láský své, tak chudičký jest a tak
pokorný i tak milý jako byl v životě.
Ale jakmile otevře se úzká schránka
tato — tu vycházi Spasitel, aby žehnal,
milostí rozdával, ba sama sebe za pokrm
podával. Pak jest Spasitel ve sv. hostií
vzorem života zbožné duše i nyní —
jako byl za živa, když řikával »příklad
zajisté dal jsem Vám, abyste "i vy činili,
jakož já činil jsem.a_

-Nyní však ptejmé se: má Spasitel
.náš v této lásce své zůstati nepovšimnut,

má ve velebné svátosti oltářní dlíti
ustavičně Opuštěnýa zanedbaný? Či snad
myslíme, že Syn Boží nechce a si ne
přeje, abychom ho tam navštěvovali kde
v nízkosti dlí, aby každý beze strachu
& bázně k němu bližití se mohl a si
s ním od srdce k srdci pohovořil?
O kdyby tak i tisícové smýšleli, kdyby
tisícové kolem stánku jeho bez povši—
mnutí spěchali, kdyby tisícové kolena
svá před ním nesklánělí - Spasitel přece
není opuštěn, není sám;jsou díky Bohu
posud duše věrné, které ho milují, jsou
duše trpící, které ho hledají, jsou duše
horoucí, které se mu klaní. A hle ——
k němu přicházejí a On jde k nim;
přicházejí v jeho osamělosti jej navštiviti
a on navštěvuje je. Ony těší jej, On pak
naplňuje srdce jejich útěchou nebeskou.
Před jeho svatostánkem plačí zbožné
milující duše, svěřují mu radost i žalost
a on poslouchá je v tichosti své. Zde
klečí a klani se mu jako Pánu svému
a přednášejí prosby za sebe i své milé,
za živé i zemřelé, za hlavu církve i
pastýře; & andělově tam v nebesich za—
znamenávají na pokyn Kristův všecky
tyto modlitby a prosby, aby hned vy
slyšeny byly a ihned 3 nebe sestupují
poslové Boží a přinášejí do zbožných
duší vyslyšení a požehnání.

O jak požehnaná jest čtvrt hodinka
ve zbožnosti před svatostánkem strávená.
O kéž by takových duši bylo hodně
mnoho, aby nahrazeno bylo horlivostí
jejich Kristu Pánu-co odpírá mu vlažnost
a nevěra tisíců! Proto církev volá &
vede nás ke svatostánku co nejčastěji,
proto zavedla tu velebnou a vznešenou
slavnost Božího Těla — proto slaví na
mnoha místech slavné hodinky klanění
se v nejsv. svátostí oltářní, anebo 4-0

.hodinnou pobožnost, aby jen vznítila
v nás úctu a lásku ku Kristu svátostnému
a učila nás před svatostánkem dlíti.
A v dobách našich nalezla láska ke
Kristu nový způsob. této oslavy ——jsou
to eucharistické sjezdy. Kristus
— Hostie jest ohniskem, z _něhož sálaji
paprskové víry lásky a dobrých skutků
— a k němuž se všecky zase vracejí.
Eucharistické sjezdy — jichž se již 22 po
světě s velikou nádherou a pobožnosti ko
nalo, mají sloučili všecky národy na jed
nom místě k holdu králi věků &k Bohu
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Pánu —jenž zve všecky slovy:» Pojďte ke
mně všichnic Jak velkolepá to myšlenka!

Ze všech zemí a všech národů světa
na jednom místě klečí zástupové a
zpívají jásavé hymny k poctě'Krista—Ho—
stie & »Svatý, svatý, svatým nese se
vzduchem po celém světě jako ozvěnou
:— až tam ke trůnu Božího Beránka.
“Zádná vzdálenost není tak veliká, žádná
námaha tak hrozná, aby odstranila hor
livost; chudý i boháč, prostý i vznešený
— poddaný i panovník v stejné víře,
:lásce a úctě klečí zde před králemi
Pánem i Otcem všeho! Jaký to smír
rozvaděných národů! A takový sjezd,
taková slavnost bude se konati v naší
říši Rakouské od 12—15. záři letošího
roku ve Vídni — hlavním to městě říše.
Sám stařičký náš císař Pán přijal ochotně
ochranu celé slavnosti a chce jako po
slední jeho poddaný skloniti koleno před
.Nejsvětějším a ukázati tak celému světu
víru a zbožnost v rodu císařském zako
tvenou. I dělník přijde, aby sepjal mo—
zolnou ruku svou před Pánem i učený
přijde, aby kořil se božské moudrosti,
iboháč přijde aby vzdal hold Pánu
všeho světa. Tak plni se velekněžská
modlitba Páně: »Otče dej, aby všickni

jedno byli.<<
Kdo z nás může, spěchej do Vídně

a nebudeš toho litovati, památku si
odneseš pro celý život.

Nejsv. Svátost jest nevyčerpatelná
studnice požehnání, proto spěchejme často
do chrámu, když slavný zvonu hlas nás
tam k bohoslužbě volá, když kněz Tělo
Páně v zářivé zlaté monstranci k nám
obrací a jím nám žehná, abychom účastni
byli požehnání Kristova. Troji jest po
žehnání Páně. Předně žehnal Kristus Pán
dítky, které srdce své čisté a nevinné
zůstavily. Zachovejme si dětinnnou po—
koru a poslušnost a dojdeme také tohoto
„požehnání.

Za druhé žehnal Kristus Pán při
svém nanebevstoupení, když se s apoštoly
loučil; když ruku svou pozvedl nad nimi
proměnil zármutek jej ich v radost, jejich
stísněnost v horlivost. Kdo z nás smuten
jest v duši a slabý, vypros si na Spasiteli
ve velebné Svátosti takového požehnání,
milost radosti a horlivosti. A'konečně
sám popsal ono požehnání, které dá při
soudu poslednim slovy: »Pojďte požehnání
Otce mého a vládněte královstvím, které
vám připraveno jest od počátku světa.<<
Vyprošujme si zde u Ježíše milosrdenství,
tento nejdražší dar na zemi a budeme
jistě účastni ipožehnání tohoto posledního
na nebesích. Přehlédneme-li ještě jednou
tu bohatost milosti, které nám skýtá
Kristus při nejsv. oběti mešní, při sv.
přijímání, požehnáním ve svátosti Těla
a Krve své, tu zajisté zvoláme: »Ano
v pravdě jest to velebná svátost,“ v ní
ukazuje Kristus, že »ustavičnou láskou
miluje nás.“ Jest-li ale přes to vše mn'oho
duší ve zkázu ujde, jest to vina jejich,
nebot Kristus »s milosrdenstvím táhl je
k sobě,“ ale nechtěly. Kdo se ponoří
v tajemství velebné svátosti, v tu hlubokou
studnici lásky, milosrdenství, sebe
obětování a sebezapření Kristova, ten
zajisté zvolá: »Není možné, abys, Pane,
nebyl milován la Kdo Tě nemiluje, nemá
srdce, nýbrž kámen v těle.

Onespouštěj me Krista Spasitele svého
ve velebné Svátosti oltářní, klečíce před
svatostánkem, volejme: »Pochválena a
velebena budiž nejsv. Svátost oltářní !“
U stolu Páně vyznávejme kajicně: »Pane,
nejsem hoden, abys vešel pod střechu,
ale rci slovem a uzdravena bude duše
má l<<A jako jelen žízní po studnici vod,
tak touží duše má po Tobě, Pane! A
přijímajíce požehnání velebnou Svátosti
slibujme: »Ježíši, Tobě živ jsem, Ježíši,
Tobě umírám, Tvůj jsem v životě i ve
SITlI'UA! — Boh. Handl.
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Smírná mše svatá.

Neobyčejná vlažnost & netečnost
náboženská v nynější době naplňuje
každé opravdu katolicky cítící srdce zár
mutkem tím větším, čimvíce se zaned
bává účast právě při tom nejsvětějším
a nejdůležitějším úkonu našeho sv. ná—
boženství, při nejsv. oběti mše svaté.

Tak mnoho' jest katol. křesťanů
dle jména a přece poměrně tak málo
jich, kteří plní přikázání, slyšeti mši sv.
aspoň v neděli a ve svátek; tak málo
jich, již by zatoužili po tom, Bohu
vzdátí povinnou čest tou nejdokonalejší
a jemu nejmilejší obětí, totiž onou, kterou
jemu pro spásu naši přinesl na kříži
jeho jednorozený Syn, náš milý Pán a
Spasitel Ježíš Kristus a kterou na oltá
řích své církve každodenně obnovuje.

() jak musí každý uvědomělý kato
lický křesťan zatoužiti po tom, aby v
plnění této sv. povinnosti opět větší

.horlivost mezi “námi zavládla, a aby
ona čest a sláva, kterou svrchovanému
Bohu jsme povinni a která právě tou
přesvatou novozákonní obětí nejvhodněji
a nejdůstojněji se jemu vzdává, opět
co nejvíc se šířila.

A k tomu se nám podává vítaná
příležitost v »ArcibratrstVu smírné mše
sv.<, které vzavší počátek svůj v letech
šedesátých předešlého století v jednom
klášteře řádu praemonstratského v jižní
„Francii, nejen pro vznešenou myšlenku,
na níž spočívá, ale také pro snadnost
výkonů, které svým členům ukládá, a
jsouc k _tomu doporučováno od mnohých
biskupských ordinariátů, tak rychle se
rozšířilo, že nyní čítá členů již na sta
tisíce.,

Učelem jmenovaného Ar'cibratrstva
tedy jest, dávati Bohu náhradu & jej
usmiřovati za to, že tak mnozí v neděli
a ve svátek zanedbávají mši sv. a tím
Boha přímo olupuji o čest, která jemu
konáním této křesťansko katolické po—
vinnosti přísluší.

V podstatě tedy záleží povinnost
členů uvedeného Arcibratrstva pouze
v tom, v neděli a ve svátek mimo svou
povinnou mši sv. slyšeti ještě druhou
mši namísto toho nebo těch, kteří tuto
povinnost hříšnýmzpůsobem zanedbávají .

Nemožnost druhé mši sv. obcovati
poněkud se může nahraditi slyšením
mše sv. v některý den všední aneb sv.
přijímáním, konaným na úm sl Arci
bratrstva, aneb také modlíme-li se zbožně
nějakou chvíli před svatostánkem buď
před povinnou mší sv. neb také po ní.

Duchovní výhody, kterých členové
Arcibratrstva požívají, naznačeny jsou
na lístku přijímacím, jenž se vydává
v klášteře na Strahově v Praze, jehož
opat jest zároveň generálním ředitelem
»Arcibratrstva smírné mše sv.c pro
země koruny české.

Připomíná se také, že uvedená
spolkOvá povinnost neváže pod hříchem
a dále, že se za živé a zemřelé členy
jakož ina úmysl Arcibratrstva vůbec
v chrámu Páně na Strahově každého
měsíce čte mše sv. 

_ Přihlášky dějí se také na sv. Ko
pečku, kde jest sídlo arcibratrstva pro
Moravu. Boh. Handl.

3% &'$;

V kapličce.
V bělostné kapličce
Matička Páně,
věneček z růžiček
zdobí jí skráně.

A před ní kytička
z pomněnek modrých,
dívá se do jejích
očí tak dobrých.

_Já jsem tu poklekla,
modlím se „Zdrávas“,
rty tiše šeptaly
oroduj za nás!

Oroduj, Matičko,
za nás tam v nebi,“
když bol a neštěstí
na nás se šklebí!
Maria vyslyší
každého ráda,
útěchu poskytne,
kdo o ni žádá!

Anna Marie Kadlc'ákovd.

žšžžš
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Vznik eucharistických kongressů.
P. Jos. Voňavka.

Bok od roku stoupá význam eucha—
ristických kongresů. Zvláště posledni byly
pravým triumfem katolicismu. Na venek
ukázaly celou ukázněnost a jednotu ka
tolického okrsku a celou velebnost vzne
šené liturgie, v nitru církve samé vy
volaly zvýšenou úctu a praktické její
provádění k vznešenému tajemství nejsv.
Svátosti oltářní. Země, kde eucharistické
kongresy posledních let konány, oddechují
volněji, v nich klíčí a kvete hnutí opravdu
»eucharistickéx. Zástupy kommunikantů
jsou svědectvím, že sjezdy eucharistickě
nejsou jen prázdnou okázalosti.

Viděl jsem jeden z oněch velkých pro—
jevů katolicismu, byl jsem v Kolíně n. R.
—-a nemohu zapomenouti. — V nejtrud
nějších chvílích povolání vzpomínám na
nesčetný zástup mužů v kolínském prů
vodu, na nepopsatelné poslední požehnání
s Nejsvětějším před památným domem,.
kde statisícové klečeli v pokoře na ko
lenou před tajemstvím lilijové Hostie.

A dny tyto mají se opakovati s mo
hutnějšim ještě — možno-li -— leskem
v císařské naší Vídni. Na ulicích ra
kouského srdce říše má zaznítivelebné:
»Quantum potes, tantum aude . . .<<

Mnoho srdcí se modlí za zdar &
mnoho duší těší se na účast triumfu ve
zdech říšského města katol. Habsburků.

Není od místa krátce podati dějinný
nástin vzniku a šíření se eucharistických
kongresů. Jejich dějiny dokazují, že Pro
zřetelnost. chladnoucímu světu v nich
ukazuje cestu k ohnisku, světlu a pravdě

Zmalého zrnka hořčičného stal se
strom, do jehož stínů v době "úpalu dnů
nevěry a skepticismu utíkají všichni
národové. '

První podnět k tomuto dílu dala
francouzská zbožná žena Mademoiselle
Tamissier, která s nadšením apoštola věci
se ujala a po životě plném obětí loni
v Toursu dokonalá, aby slavila věčný
kongres před Bohem »tváří v tvář<<.
Známkou díla Tamissierově je známka
nadpřirozeného původu — utrpení a
zkouška.

Již v nejprvnějším mládí cítila se
tažena magickou silou k nejsv. Svátosti.

Její láska nutila ji k nějaké hrdinské
oběti pro vězně našich svatostanů. Zkou
šela mnoho cestiček, než našla cestu,
která vedla k cíli.

Prozřetelný Bůh svedl ji na cestách
životních s apoštolem Eucharistie, ctíh.
P. Eymardem, zakladatelem kongregace
OO. nejsv. Svátosti. Ten přejal její ducho—
vní vedeni, když poznal celou láskou pla—
noucí duši jeji k eucharistickému ta
jemstvi. Po svaté smrti Eymardově svěřila
se Tamissierová vedení zbožného kněze
Pere Chevrier. Moudrý tento duchovní
vůdce nešetřil žádných zkoušek k roze
znání a osvědčení se ducha svěřenky
své. Jednoho dne řekl Tamissierové:
»Bud'te světlem.“ A ona se stala světlem
mnohým časům a sterým národům.

Ponenáhlu povolání Tamissierové
dostávalo určitou formu. Uzrálat v ni
myšlenka uspořádání pouti do Avignonu
ke cti nejsv. Svátosti. Monsignor Mer
millod z Rima ji povzbuzoval ku pro—
vedení a Monsignor Dubrenil, arcibiskup
avignonský jí pouť doporučil, biskup
annecký Msgr. Magnin žehnal ji a její
podnik. Veliký bojovník za práva Boha,
Msgr. Ségur, spisovatel známé eucha
ristické knihy: »Francie u nohou nejsv.
Svátosti“ jásal radosti nad touto novou
ideou holdování eucharistickému Bohu.
V radostné předtuše psal: »Myšlenka
tato je příliš svatá, než aby nepocházela
přímo od Boha.“ Ségur v úmyslu Ta
missierové spatřoval živé provolání na
celou Francii, která měla takto'veřejně
napraviti křivdy nejsv. Svátosti učiněné.
Hnutí toto však považoval za nutné pro
všecka města Francouzská.

Pouť se stala skutkem. S požehnáním
Pia IX. konána dne 30. července 1874.
Přes 500 účastníků přišlo. Byl to první
triumfální průvod víry a lásky k Eucha
ristii. Brzy po této pouti Ségur uveřejnil
svou shora jmenovanou knihu, kde vy
zýval všecky k účasti na eucharistických
poutích. které by měly ve Francii vzbu
diti prosbu všech srdci & katolických
duší: »Milosrdenství.a Dne 4. srpna 1874
u příležitosti pouti Tamissierové ke hrobu
bl. faráře v Arsu vyslechl zbožný biskup
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belleyský další celé plány její ohledně
hnutí eucharistického. Výklady své pro
vázela T. takovým zápalem a—přirozenOu
výmluvností, že známý hrabě Damas a
Msgr. de Dissey s ní dále vyjednávali
o uskutečnění. Oba jmenovaní mužové
vyjednávali pak s arcib. pařížským Ri
chardem a presidentem nočního klanění
o jednotlivostech provedení celého plánu
hnutí eucharistického.

Tito všichni spojili se ke společné
práci, k oslavě sv. Hostie. Při konferenci
katolíků severních okresů v Lille r. 1874
seznámil de Cissey shromáždění s cílem
poslání Tamissierové. Ve shromáždění
byl právě přítomen Filibert Vrau, zvaný
»svatý z Lillea. Pochopil ihned dosah
těchto snah a stal se nejhorlivějším za
stancem a apoštolem idei eucharistických,
vida v nich akt klanění se, akt víry,. po
kání a úkon živé lásky.

Na jeho vyzváni přichvátalo roku
1875 přes 50.000 osob ze všech končin
Francie a Belgie k pouti eucharistické
do Douai. V Paříži hnutí se také za
chytilo. Utvořilo se stálé komité k šíření
díla eucharistického. Tisíce duší vracely
se k zhrzené církvi. Kostely Billetes a
Sacre Coeur staly se ohniskem adoratorů.

Když Lev XIII. o celém zdařilém
hnuti eucharistickém ve Francii uslyšel,
zvolal pln podiveni: »Pro eucharistické
dilo dovolím vše.< Ihned dílo požehnal
a povzbuzoval k dalším poutím k eucha
ristickým svatyním.

Mezi tím co církevní hodnostáři
zkoumali a radili se o nové formě úcty
eucharistické, neumdlévala zakladatelka
díla a s píli a horlivostí nadšených duší
pro pravdu a oživených láskou pracovala
na jihu Francie v získávání nových
stoupenců eucharistické idee. Monsignor
Mermillod ji podporoval v její práci a
r'adil jí, aby svěřila dílo eucharistických
pouti některému církevnímu řádu. Za nej
povolanější uznával OO. nejsvětějšíSvá
tosti, v druhé řadě odporoučel Assumpci—
onisty nebo Jesuity. První nemohl nabí
zené dílo přijmouti, protože regule před—
pisuje život rozjímavý. Assumpcionisté
nemohli přijmouti pro přetížení. jinými
pracemi apoštolátů, a Jesuité. odmítli;
poněvadž tušili blížící se bouři, která je
rozpráší. Bylo jasno, Bůh měl zde jiné
úmysly.

Škola B. s. P. 1912.

V září 1878 byl otevřen kongres ve
Faverney, který se stal předchůdcem
nynějších kongresů. Byla to hlasitá od—
pověď nepřátelům církve, kteří v květnu
1878 »klerikalismus za největší nebez
pečía prohlásili.

Prozřetelnost Boží svedla v tento
čas Tamissierovou s mužem, kterého dě
jiny francouzského katolicismu jmenují
hrdinou svého přesvědčení. Svob. pán
Pélerin, senátor, který svlékl togu sená
tora v protest proti církvi nepřátelským
dekretům, s porozuměním muže a po
chopením katolíka ujal se věci euchar.
sjezdů. Jeho zásadou bylo také ono heslo
Tamissíerové: Vše obnoviti v nejsv. Svá
tosti. Bývalý senátor vypracoval zprávu,
v níž dovozuje nutnost eucharistického
díla a zaslal ji hraběti Séguroví. Hrabě
nadšen vzácnou a časovou myšlenkou,
vypracoval na podkladě zprávy prosební
listinu na Lva XIII, kde žádal 0 pod
poru mezinárodních eucharistických kon—
gresů, zvláště připravovaného v Belgii.

Bohužel, že největší úsilí, uspořádání
mezinárodního kongresu v Bruselu, se
ztroskotalo o nepřemožitelné překážky.
Podobně stalo se i v sousedním Nizozemí.

Zdálo se již, že dílo s tolika obětmi
začaté a se zřetelným požehnáním s hůry
prováděné, upadne, klesne v zapomenutí
lidskou nechápavostí... Ale tu právě
ukazuje se dílo Boží již polozničeno,
vstává znova vzkříšeno silným, který
»vyvoluje slabé, aby zahanbil mocnéa.

Pelerin povzbuzoval Tamissierovou.
»Sursuma, vzhůru srdce. . . A neklamal se.

Roku 1881 hrabě Ségur stěžoval si
hraběti Nicolaimu na neúspěchy a ne—
pOchopení vůči velikému obrozujícímu
hnutí. »Vždyf máme ještě přátele v Lille,
proč zoufati. Ti jsou zkušení v aranžo
vání ——pište jim, a oni pomohouc Tak
zněla odpověď hraběte Ségurovi.

Dílo v Lille započalo. Slibovalo nej
lepší výsledky. Papež Lev XIII. v audienci
přijal přípravné hlavni činitele a po—
vzbuzoval je v započaté práci vytrvali.
Žehnal všem, kteří se kongresu v Lille
súčaslni.

Ségur povzbuzen papežem, chopil
se obratného svého péra a se zárodkem
smrti v prsou již, psal ještě provolání
na celé křesťanstvo &všecky preláty, kde
je zval k triumfu eucharistie. Již 9. června
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téhož roku smrt vyrvala z rukou churo
vých pero, ale on vykonal vše,—comohl
pro kongres, kterého se nedožil.

Ve dnech 28.—--30.června sešli se —
p0zváni a puzení pochopením významu
eucharistického díla ——mužové velicí
všech národů v Lille. Dny ony byly přede
hrou k velikolepým manifestacím v Lon
dýně, Kolíně n./R., Montrealu a Madridě.

Od onoho okamžiku kongresy rostou.
staly se majetkem mezmárodním. Každý
z nich obsahuje nový triumerísta svátost
ného ve století popírání a materialismu.

Letos na březích Dunaje sejdou se
v residenci nejstarší dynastie evropské,
která je katolickou a slyne úctou eucha
ristickou, národové všeho světa a budou
s vdčkem pozorovati, že třeba mnoho
různí národy rakouské, jedno že je pojí:
Eucharistie.

Doufáme a modlíme se za to, aby
kongres vídeňský byl novým světlým

bodem ve tmách moderních bojů a n0vým
listem triuml'ů převelebně Ilostie.

Žádný národ nebude scházeti, ani
národ český nezůstane pozadu. O nás
mluví všude »zástupcia samozvaní a pro
hlašují národ náš za »volnomyšlenkářskýq
— nyní je řada, abychom tichou adoraci
před celým světem &zástupbem papežo—
vým v císařské Vídni ukázali, že národ
český je národ eucharistického ctitele
svatého Václava.

A ten národ, který Eucharistii zná
. a cti a ve svých chrámech chová a ado—

ruje, nezahyne.
Modlete se všichni za zdar kongresu,

kteří můžete, sůčastněte se mezinárodního
kongresu. Bude tam klaněti se náš král
našemu Bohu. .

Evropa se přijde podívat, jak habs
burská monarchie je silná v poutu Eucha—
ristického Boha. Pojďte tedy všichni se.
ukázat.

Venite, adoremus!&%
U Matky Boží.

Před oltářem Matky Boží
v chrámě denně ulehám,
pomoci a slitování
od ní mile čekání.

Modlím se tu z duše přímé,
když žal v hrudi bouří,
a Maria ráda slyší.
kdo tu po ní touží

Přispěje vždy s ochotnosti,
těší v době strastné,
útěchu dá srdci indlému,
duši chvilky slastné.

Proto Tebe pozdravuji,
Matko věčné lásky.
dej ať srdce mé jest čisté,
jak květ; sedmikrásky.

Veď mě cestou'pravé víry
“v každou žití dobu,
abych jednou tam do nebe,
přišla k Tobě z hrobu!

V kostele.
Tn nebes matička
v kostelíčku,
mile se usmívá
s oltáříčku.

Před Ní tu každý den
na. mši dlívám,
překrásné písničky
zbožně zpívám.

Zpívám i modlím se
vroucně k Matce,
když z chrámu odcházím
je mi sladce.

Sladko je v duši mé,
prchly žaly,
když se tu rty Matky
pousmály.
Proto též k Matičce
v každou dobu
vspěchejme, ať nás kdys
zvedne z hrobu!

A. M. Kadlčdkovd..
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Třetí česká pout do Lurd roku 1911.
Popisuje K. Balík, děkan.

Současně s námi přijel s druhé strany
do Lurd ještě jiný poutnický vlak, jenž
přivezl s sebou mnoho nemocných. Vystoupili
jsme z vlaku, vyšli před nádraží a čekali,
až všichni nemocní do města doveženi budou
a až také francouzští poutníci přejdou.
Když jsme viděli, kterak z nádraží v tří
kolových vozících převážejí a na nosítkách
těžce nemocné přenášejí do zvláštních auto
mobilů, aby je jimi do města a-odtud k zá
zračné jeskyni dovezli, byli jsme až k slzám
dojati. Zdravý člověk ani neví, jak má
Pánu Bohu za své zdraví děkovati.

Po skupinách nasedávali jsme do
elektrických vozů pouliční dráhy a jeli jsme
do vykázaných hotelů.

Když jsme si ve svých pokojíkách
uložili svá zavazadla a po noční jízdě se
umyli, spěchali jsme k zázračnému místu,
po němž tak dávno jsme toužili.

V 11 hodin dopoledne shromáždili
jsme se u sochy sv. archanděla Michaela
stojící na začátku chrámoirého náměstí.
Napřed stál prapor, za ním mužové, kněží,
hudba, Jeho Eminence pan kardinál a ko
nečně ženy. Zpívajíce „Tisíckrát pozdravu
jeme Tebe“ s hudebním doprovodem krá—
čeli jsme k posvátné jeskyni. Tisíce poutníků
cizích stálo po stranách a s patrným zájmem
vyposlechli náš český zpěv a českou hudbu.
Náš průvod vzbuzoval také proto tak zvláštní
pozornost, že v jeho středu kráčel člen
posvátného sboru kardinálského.

Když jsme přišli k jeskyni, lurdští
strážcové její pokynuli ostatním poutníkům,
aby udělali nám místo. Přistoupili jsme
a shromáždili se těsně vedle jeskyně. Zraky
naše spočinuly poprvé na bílé nebesky
krásné soše Panny Marie stojící _v dutině
skalní, právě na místě, kde nebeská Paní
chudobné dívce Bernadettě osmnáctkráte
se zjevila & k ní pravila: „Já jsem Ne
poskvrněné početí.“ Hleď, nebeská Paní,
přišli ]; Tobě Češi. . . Přišli, aby ubez
pečili Tě svojí láskou a prosili za sebe,
za ty, kteří doma zůstali a kteří je svými
modlitbami na pouti provázejí, aby Tě
pro=ili za církev katolickou a za svoji mi—
lovanou vzdálenou vlast . . .

Na kazatelnu vedle jeskyně stojící
vystupuje náš duchovní vůdce vdp. L.

(Pokračování)

Kolísek & patrně sám dojat pronáší k nám
několik vi'elých slov. Oči se rosí, když
kazatel prosí poutníky, aby se alespoň:
jednou „Zdrávas“ za něho pomodlili, až
uslyší, že umřel ten, který České poutníky
do Lurd vodíval.

Potom vystoupil na kazatelnu náš
vznešený spolupoutník pražský pan kardinál
a měl krásnou promluvu, v níž svým
vrozeným lahodným způsobem dokazoval,
že jméno Panny Marie jest jméno nejsvě
tější a jméno plné nebeské útěchy a naděje.
I kolem stojící Francouzi a Němci tiše
kázání naslouchali, ačkoliv bylo české a
sotva kdo z nich mu rozuměl.

Po kázání otevřel strážce jeskyně
dvířka zábradlí, kterým posvátná jeskyně
jest ohražena a všem nám bylo dovoleno
vejíti do jeskyně, políbiti skálu, kterou
Rodička Boží za svoji podnož zvolila a
druhým vchodem zase z jeskyně vyjití.
S posvátnou úctou kráčeli jsme místem
svatým.

Vyšedše z jeskyně znova jsme zraky
své k ní obraceli. Zde se tedy dne 11.
února r. 1858 poprvé prosté čtrnáctileté
dcerušce chudého mlynáře ukázalo nebeské
Zjevení . Tam to bylo ve skalním
výklenku nad jeskyni, kde nyní stojí mra
morová socha v životní velikosti s nebeským
výrazem v milé tváři . . . Zde učila pře
krásná Pani vyvolenou divku dělat-i kříž,
nábožně se modliti a poručila jí ze suchého
písku vyvésti zázračný pramen . . . Jeskyně
Massabielská! Řady zde rozvěšených berlí
na skále podávají světu důkaz o zázračném
uzdravování nemocných a četné svíce zde
stále hořící svědčí „oobětavosti mariánských
ctitelů.

Hned vedle jeskyně tísnily se u zá
zračného pramene veliké zástupy poutníků.
Šesti kohoutky vytéká pramen, který zde
dříve nebyl a který v jeskyni vytryskl,
když Bernadetta na rozkaz nebeského zjevu
prstem v zemi hrabala. Pramen ten dává
za minutu 85 litrů vody. V jeskyni byl
zachycen a zaveden, aby vytékal vedlo
jeskyně. Koupili jsme si každý za dvacet
cent. (asi 20 haléřů) malou, plechovou,
velmi vkusnou nádobu, kterou jsme potom
stále s sebou nosili, a kdykoli se nám
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zlíbilo, nastavili jsme k prameni a napili
se. Voda zde jest výtečná, studená & kři
štálově čistá. Občerstvivše se u pramene,
vraceli jane se do města. Na levo šuměla
řeka Gave, na pravo na vysoké skále
trůnila bílá basilika se štíhlou věží. Všude
hemžilo se plno lidu, neboť v době na
šeho pobytu v Lurdech bylo tam s námi
současně asi 50.000 poutníků. Byla právě
doba francouzských národních poutí.

Odebravše se do svých hotelů na-'
obědvali jsme se, a poněvadž mnozí byli
jízdou uplynulé noci, únavou & vedrem
příliš unaveni a vyčerpáni, oddali se ve
svých'pokojích na chvíli posilujícímu od—
počinku.

Svátostný průvod.
Ve čtyři hodiny odpoledne odebrali

jsme se k jeskyni, abychom účastni byli
svátostného průvodu, který se zde po celých
šest letních měsíců každodenně koná. Koná
se již 24 roky. Před průvodem dovážejí
a donášejí ošetřovatelé nemocných své ubohé
svěřence na veliké náměstí před basilikou
a kladou je na vykázaná místa do řad po
stranách náměstí. Jest jich několik set.
Kněz přinesezrůžencové basilky Velebnou
Svátost do jeskyně. Seřaděný průvod již
čeká. Nejprve kráčejí dospělé dívky,
„Dítky Mariiny“ ve sněhobílých šatech,
zahaleny lehkými až k zemi splývajícími
závoji. Jsou jich dlouhé řady, ale do vlast
ního průvodu se nepočítají, nebot dle sta
robylého ustáleného zvyku Svátostného prů—
vodu účastní se jenom muži. Teprve za
těmito dívkami nešen jest kříž a začíná
vlastní průvod. Dlouhá řada korouhví —
toho dne bylo jich 56 — vlaje, za každou
z nich shromážděni jsou účastníci některé
výpravy. Každý účastník drží si svoji svíci.
Kdo nemá své, obdrží ji zdarma v jeskyni.
Po průvodu ji zase vrátí. Ve dvou rovno—
běžných řadách stojí účastníci připraveni.

V jeskyni sbor zpěváků zazpívá „Pange
lingua“ & průvod se hne. Napřed jdou
muži laici, za nimi kněží bez rochet, a dále
kněží v rochetách, za nimi kněz. — oby
čejně některý poutník—biskup, — nesoucí
pod baldachýnem Velebnou Svátost a ko
nečně církevní hodnostáři. Všichni nesou
si rozžaté svíce. Sbor pěvců zpívá latinské
písně na oslavu Velebné Svátosti a Nepo
skvrněné Panny. Zvony slavnostně vyzvá—

j nějí, mohutný zpěv chóru se rozléhá, na
obou stranách cesty, na rampách, schodi
štích,“na Kalvarii a na všech vyvýšených
místech stojí tisíce diváků.

Obrovský průvod blíží se ke kostel
nímu náměstí a v dlouhé oklice blíží se
k nemocným. Mezitím kněz vejde na dlá
žděný chodník uprostřed velikého náměstí
a velmi mohutným hlasem vroucně se modlí.
Nesčetný zástup se všech stran krátké
jeho modlitby po něm opakuje. Mohu říci,
že jsem dosud v životě nikdy nebyl tak
dojat, jako když jsem poprvé tyto vroucí
modlitby slyšel. Nejsou to vlastně modlitby,
nýbrž srdcervoucí výkřiky vyňaté z evan
gelia. —

Průvod přiblížil se k nemocným. Po
ložili je na cestu, jako kdysi v Galilei a
v Judsku kladli nemocné k cestě, kudy
se Kristus ubírati měl. Kněz nebo
biskup nesoucí Velebnou Svátost u každého
nemocného se zastaví a každého zvlášť
Velebnou Svátosti žehná. Mezitím kněz
uprostřed náměstí rozpínaje ruce střídavě
s lidem stále vroucněji volá: „Ježíši, Synu
Davidův, smiluj se nad námi!“ — „Pane,
chceš-li, můžeš mne uzdravitil“ — „Pane,
dej ať vidím!“ — „Hosanna, hosanna,
Synu Davidovul“ Každý ten vroucí výkřik
okolní tisícové ústy a srdcem opakují. Še
ptají i ty bledé rty nemocných ležících
v dlouhých řadách na zemi nebo sedících
ve vozíkách. I s naší poutí přijelo deset
nemocných, kteří očekávali pomoci od

. Svátostného Ježíše. . .
,Dítky Mariiny“ došly již až ke ko

stelu a v řadách na vyvýšených schodech
vedoucích k hornímu chrámu, na dláždě
ném prostranství, dole stál již tisícihlavý
zástup mužů, kteří přicházejíce z průvodu
k ostatnímu zástupu se řadili. Kněz vy
volávající modlitby, možno-li ještě své a
zástupu zanícení stupňoval. Taková víra
a taková modlitba vyslyšena býti musí . ..
Uzdravení i jen jediného nemocného člověka
za to stojí, aby se za něho padesát tisíc
lidí zdravých vroucně modlilo. . . Hle,
tam povstává jakési vzrušení. . . Tisíce
zraků se hned k onomu místu soustřeďuje.
Podívám se tam také a vidím, kterak nemocná
žena povstává se svého lůžka uzdravena,
ruce zpíná k nebi a líbá ošetřovatelku.
která u jejího lůžka stála. Kolem stojící
nemohou utajiti radost, ale pořadatel kync,
aby bylo —ticho, nebot kněz s Velebnou
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Svátosti jest ještě na blízku. Mladí obětaví
jinoši, členové bratrstva ošetřovatelů ne
mocných rozpínají řemeny, které mají přes
rameno přehozené, podávají si je, tvoří
uličku, kterou uzdravená- odchází pozdra
vována jsouc slzami radosti vzrušených
poutníků. Vedou ji k lékařské kanceláři,
kde s ,ní bude zaveden protokol &uváženy

,:0

Když kněz obešel a požehnal Velebnou
Svátosti všechny nemocné, jde ke kostelu
& odtud ještě všem společně uděluje svá
tostné požehnání. Potom vchází do kostela
& uloží Velebnou Svátost do svatostánku.
Tím jest svátostný průvod skončen.

Když se velmi četný zástup alespoň
poněkud rozešel, shromáždili jsme se na

Panna Maria v Lurdech.

podrobně a důkladně všechny okolnosti.
které rozhodnou, zda shromáždění světští
lékaři prohlásí úředně uzdravení za zá
zračné.

Podobné vzrušení &uzdravení událo se
toho dne ještě dvakráte. Nemocný vstává
uzdraven, zástup jásá, tisíce poutníků slzí
dojmutím a radostí. . .

:

chrámovém schodišti, abychom se společně
dali fotografovati. S námi dal se fotogra
ovati i zdejší biskup, veliký přítel Čechů,

Msgr. dr. Schápfer. Po fotografování chtěl,
abychom mu zazpívali „Kde domov můj“.

radostí vyhověli jsme tomuto vyzvání.
Naše kapela začala hráti a my všichni:
z plných plic zpívali národní hymnu. Roz

P'h

)—

CD
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cházející zástupové zaslechnuvše hudbu a | lékařskému zkoumání. Za tím účelem zří—
zpěv hned se zase vraceli & se všech stran
tisíce lidu brzy kolem nás se seběhlo.
Když jsme dozpívali, provolali jsme spo
lečně ndp. biskupovi slávu a potom podobně
pozdravili jsme i našeho nejdůstojnějšího
pana kardinála. V'nejlepší náladě a nadšení
rozcházelí jsme se do svých hotelů.

Lurdské zázraky.

V Lurdech dějí se zázraky téměř
každodenně. Nejčetnější zázraky dějí se
při svátostném průvodu, četné v koupelnách,
které jsou blízko jeskyně a kamž se pře
bytečná voda ze_zázračného pramene odvádí,
někdy pociťuje nemocný náhlé uzdravení
při sv. přijímání, jindy při velebném tichu,
když kněz' při mši svaté pozdvihuje tělo
nebo krev Páně, někdy při návratu domů
a někdy až teprve později doma, obyčejně
při použití lurdské vody. Jsou případy, že
i jen vodou z lurdského pramene, která
se do celého světa rozesílá, uzdravení byli
i takoví nemocní, kteří vůbec nikdy ani
v Lurdech nebyli.

Proto staly se Lurdy místem nemoc
ných. O národní pouti francouzské přijíždívá
sem přes tisíc těchto ubožáků, aby zde
hledali to, po čem každý nemocný tak
dychtivě touží. Tyto řady bledých, v trpě
livosti a posvátném očekávání se modlících
nemocných, dodávají Lurdům zvláštního rázu.
Pohled na ně budí u všech soustrast, lítost,
krotí lidskou pýchu a udá-li se zázrak,
tím nadšeněji všichni velebí Boha & Jemu
diky vzdávají.

K obsluze nemocných utvořilo se
r. 1880 zvláštní bratrstvo dobrovolných
opatrovníků nemocných pod názvem „Ho
spitalité de Notre Dame de Salut“ (Bra
trstvo Naší Paní Spásy). Později vznikly
ještě dva spolky hospitalítů a hospitalitek.
Bydlí po různých krajích Francie, a když
vlak s nemocnými, zvaný „bílý vlak“ na—
stupuje cestu k Lurdům, spěchají sem také,
aby vozili, přenášeli a ošetřovali nemocné.
Hospitalité vykonávají svojí samaritánské
služby zdarma. Olšetřují i takové nemocné,
jichž níkdyani neviděli a neznali. Jest
mezi nimi mnoho mladíků šlechtických,
vzdělaných a dámy z nejvyšších společen
ských kruhů.

Uzdravení lidská jsou skutečně zá
zračná. Nemocní podrobeni jsou důkladnému

zena jest v Lurdech lékařská zjišťovací
kancelář. Byla založena r. 1883 doktorem
baronem de St. Maclou. Nyní ji řídí učený
lékař dr. Boissarie. V této kanceláří lékař

Éskými odborníky zjišťuje se nemoc přícho
izích nemocných, a když někdo cítí se

uzdraveným, veden jest zase do této kan
celáře, nové lékařské prohlídce podroben,
vyslechnut a sepsán jest s ním úřední pro
tokol. Teprve když na slunce jasněji jest
dokázáno, že uzdravení neudálo se cestou
přirozenou, prohlášeno jest za zázračné.
Prohlídka nemocných svěřuje lékařská zjí—
šťovací kancelář vyhlášeným odborníkům,
specialistům a professorům lékařských fakult.
Vyšetřování děje se veřejně. Lékaři celého
světa mají do této „Burean dc Constatation“
přístup, mohou sami uzdravení zkoumati
& uzdravené podrobití prohlídcea výslechu.
Přicházejí lékaři katolíci, protestanté, volní
myslitelé a nevěrci. Někteří přicházejí
s dobrým úmyslem, ale jiní podobní jsou
fariseům, kteří přicházeli k Pánu Ježíši,
aby ho polapili v řeči. . . Ale odcházejí
věřící ve víře posilnění a nevěrci v nevěře
zvíkláni nebo z ní nadobro vyléčení. Roku
1910 navštívilo tuto lékařskou kancelář
a přítomno bylo ._zjišťováním zázraků na
500 lékařů. Z nich bylo 125 cizinců a 42
z nich byli professoři medicínských fakult.
Již přes 500 poctivých lékařů veřejně pro
hlásilo, uzdravování v Lurdech za zázračná.
Při národní pouti francouzské dne 21.
srpna 1910 vzalo 50 lékařů svíce a súča
stnilo se veřejné a společně Svátostného
průvodu. Šli před baldachýnem. Vyznalí
před celým světem a nezapřeli, že věří
v zázraky lurdské.

Bylo nám řečeno, že lékařsky zjiště
ných zázračných uzdravení stalo se dosud
3353. To jsou ovšem uzdravení jenom
taková, o nichž lékaři výslovně prohlásili,
že stala se mocí nadpřirozenou. Uzdravení
la dějí se obyčejně náhle a nikoliv pozne—
náhlu, jako se hojí obyčejně každá nemoc.
Jest zajisté i velká řada zázračně uzdra—
vených, jejichž uzdravení za nadpřirozené
prohlášeno nebylo.

Z nesčetných případů uvedu na dokl'ad
jenom jeden, který se stal r. 1911. Slyšte,
co lurdský časopis „Journal de la Grotte“
ze dne 10. září 1911 vypravuje: Z četných
letošních uzdravení zázračných největší roz
ruch způsobílo uzdravení ctihodné sestry
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Ambroise, která byla stížená tuberkulosou
'plic třetího stupně, tedy tuberkulosou, která
jest již nevyléčitelná. Ctihodné sestře jest
29 let. Již po více let stížena byla tuber
kulosou plic, plivala krev, k_ašlala, hubla,
ztrácela síly, měla horečku. Ctyři její bratři
a sestry zemřeli na souchotiny a jedna
sestra jest rovněž souchotinářkou. Ačkoliv
byla nemocná, konala těžké práce a oše
třovala těžce nemocné. Nemoc její stále se
zhoršovala. Konečněi žaludek začal vy
povídati službu. Ale sestra stále se pře—
máhala. Jednoho dne, když uváděla kterousi
nemocnou k lékaři k prohlídce, všimnul
si jí lékař a pravil: „Ctihodná sestro, Vy
jste na tom hůře, než tato nemocná, kterou
mi zde předvádíte. Buďte na sebe opatrná“
Sestra pokrčila rameny a usmála se —
znalat dobře svoji těžkou chorobu. . .

Až V květnu r. 1911 ji nemoc přece
zdolala. Nemoc postupovala rychle. Sil
nemocné vůčihledě ubývalo. Nemocná spadla
se velice a byla nucena ulehnouti. Lékař
přišel, nemocnou prohlédl, zjistil již nevy
léčitelný stupeň souchotin a prohlásil, že
není pomoci. Přece však ještě dle své
povinnosti několik měsíců ji léčil a o její
nemoci vydal zvláštní vysvědčení.

Zbožná řeholnice když nemohla nalézti
pomoci u zkušených lékařů, umínila si
odebrati se k Panně Lurdské. Byla již
blízka smrti. Klášterní sestry se obávaly,
že cesty do Lurd nepřežije. Ale přece ještě
živa dne 21. srpna 1911 do Lurd přijela.
Na nosítkách dopravena byla z nádraží
do nemocnice Sedmi Bolesti v Lurdech.
Celý den ponechána byla v nemocnici
v klidu, aby se alespoň poněkud po cestě
zotavila. Teprve druhého dne odvážily se
ošetřovatelky dopraviti ji ke koupelnám.

Za velikých bolestí a s velikými obtížemi
byla ponořena do vody, ale bezvýsledně.
Teprve dne 23. srpna ráno. když ponořena
byla znova do vody, pocítila náhlé uzdra
vení. Napřed pocítila prudkou bolest., ale
hned potom nevyslovitelný pocit blaha.

Cítila, že jest uzdravena. Vzpřímila se,
cítila se silnou a mohla zase po čtyrech
měsících choditi. Přestala kašlati. Tvář její
dostala barvu. Nabyla chuti k jídlu. Plíce

, měla úplně zdravé, a spánek zase se do
stavil Všecky příznaky nemoci zmizely.
Lékaři zjistili, že má plíce docela zdravé
a prohlásili její uzdravení za zázračné. Vě
hlasní lékaři dr. Boissarie adr. L. Bonnet
tvrdí, ' že toto uzdravení náleží k- nejvý
značnějším uzdravením lurdským vůbec.“

Kdo by o zázracích lurdských pochy
bovali mohl? Nevěříš-li, pojď a viz!
Přesvědčíš se na vlastní oči a z nevěřícího
Tomáše stane se věřící a horlivý apoštol.
Právě pochybovači a nevěrci, kteří sem
přišli, asi tak víru v lidské zázraky utvrdili,
jako Tomáš, který nechtěl věřiti, dokud
se sám nepřesvědčil, utvrdil naši víru
v božství Kristovo.

'A konečně, drahý příteli, máš zajisté
' rád peníze. Nuže, můžeš si je lehce vydělati.
U notáře Dufoura v Paříži, Boulevard
Poissoniere č. 15. jest uložena cena 100.000
franků (skoro 100.000 korun), kterou hned
obdržíš, jakmile d3kážeš, že uzdravení lurd
ská dějí se cestou přirozenou. Vysazená

„cena ta leží tam dosud nevyzdvihnuta, po—
něvadž dosud nikdo lurdských zázraků
cestou přirozenou nevysvětlil. '

Ovšem ne všichni nemocní, kteří sem
přijdou, odcházejí uzdravení. Většina nese
si své nemoci a bolesti zase s sebou do

svého domova. Ale proto nemáme práva
Božskou Prozřetelnost posuzovati, neboť
jedině Bůh ví, kde uzdravení zasluhuje a
které duši, by tělesné uzdravení prospělo.

Kromě zázraků viditelných, dějí se
v Lurdech i zázraky neviditelné. Větší
uzdravení než na těle, dějí se uzdravení
na duši. Duševně nemocní jsou 'u zpovědnic
uzdravování, hříšníci se obracejí na cestu
spásy, nevěrci odkládají svoji pošetilou ne
věru a stávají se věřícími. -Viditelné uzdra
vování chorých těl jenom napomáhá k divům
větším — k uzdravování chorých duší.
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K oltáři Páně plni touhy spějme!
K XXIII. eucharistickému světovému kongresu podává F r. J a n ovs k ý.

Z přečastého sv. přijímání čerpala
cudnost a nepřemožitelnost sv. A n ež k a,
umučená v Rímě za císaře Diocletiana
(284—305) O jejím mučednictví takto
mluví sv. Ambrož: »Bylo jí třináct let.,
když podstoupila za víru smrt mučed
nickou. Tím ohyzdnější jest ukrutnost,
jež neušetřila ani tak útlého věku, ale
zas naopak veliká moc víry, jež od takové
mladosti došla svědectví. Zdaž na tom
tílku bylo místa pro ránu? A přece ta,
na jejímž těle meč skoro nenalézal místa,
měla v sobě sílu, aby nad mečem zvítězila.
Nebála se, vidouc kolem sebe krvavě ruce
katů, nepoděsily jí řinčící řetězy těžkých
okovů; ba celé tělo nastavovala čepelí
zuřivého vojína, nevědouc ještě co je smrt,
ale umříti hotova, nebo kdyby ji násilím
vlekli k modlářským oltářům, odhodlána
i skrze oheň vztahovati ruce po Kristu a
znamenati se vítězným znamením Páně. . .
Všichni plakali, jen ona bez pláče. .. Di:
»Proč váháš, popravčí? Nechťzahyne tělo,
jež může se líbiti očím, kterým líbiti se
nechci!“ I postavila se, pomodlila se na
hnula šíji. To byste byli viděli, kterak
se kat lekal, jako by sám byl odsouzen;
jak se mu třásla pravice, jak bledla jeho
tvář, a to 'pro jiného — & dívka sama
nebledla, ona sama se nechvěla o sebe.
Tak vidíte na ní dvojí hrdinství: čistoty
a víry. Pannou zůstala, mučednickou ko—
runu obdržela <<

i(

Všemohoucí Syn Boží, nejslavnější
vítěz nad ďáblem, hříchem a smrti ve
velebné svátosti přijímaný, učinil nepře
možitelnýmii ctihodné starce, jaký
mi na př. byli: „

SvatýKlement Rímský, žák sv.
knížat apoštolských Petra a Pavla a třetí
nástupce Petrův na stolci římském. Zřídil
v Rímě podle 7 okresů městských také
7 notářů, aby zapisovali děje svatých
mučedníků. Za císaře Trajana (98—117)
byl vyhnán na Chersones (Krim) do lomů
mramorových, kde těžce musil pracovati.
] tam kázal, až r. 100 utOpen s kotvou
na krku. Sv. apoštol náš Cyrill nalezl
ostatky jeho a přinesl jevpak k nám na
Moravu a z Moravy do Ríma.

'(Pokrač.)

Sv. Ignác Antiochijský, žák svatých
apoštolů Petra a Jana, biskup antiochíj
sky. Pověst dí, on že to dítě. jež druhdy
Kristus Pán postavil doprostřed apoštolů,
vece: »Amcn, pravím vám, neobrátíte-li
se a nebudete-li jako maličká (pacholata),
nevejdete do království nebeského.<<
Mat. 18, 3.

Již za císaře Domitiana (81—96)
hájil svatý Ignác neohroženě svěřeného
stádce, za 'l'rajana pak dosáhl dávno
želaně koruny mučednické! Vzbouřilit
se proti 'l'rajanovi Arméni a Peršané;
i vytáhl proti nim. Na tomto válečném
pochodu stanul v Antiochii a zavolal si
biskupa Ignáce, aby jej a skrze něj celou
obec svedl k modloslužbě a tak si za
bezpečil kýžené vítězství nad nepřátely,
proti nimž táhl; spílal mu duchů zlých.
Odpověděl světec: »Nikdo nejmenuje
Theofora duchem zlým.<< »Kdo je Theo
for “?e ptá se císař. »Ten, kdo Krista nosí
v útrobě<<,odpovídá sv. Ignác. Traján:
»A my se tobě nezdáme nositi v mysli
bohy své, kteří nám pomáhají proti ne
přátelům našim'?<< Sv. Ignác: »Bloudíš,
císaři, nazývaje bohy démony pohanů.
Jediný toliko jest Bůh, jenž stvořil nebe
izemi i všecko; a jeden jest Kristus,
jednorozený Syn Boží, jehož království
též dosáhnu !<<

1 poručil Traján : »Velíme, aby Ignác,
pravě v sobě nositi Ukřižovaného, byl—
vojáky do Říma odveden a tam zvířatům
předhozen na obveselení lidu.<<Stalo se.
Na cestě do ltíma napsal sv. Ignác sedm
listů, jež jsou pravými drahokamy staro
křesťanské literatury, plny ohnivé víry,
vroucí zbožnosti, vznešených myšlenek
a hlubokých citů.

V listě k Římanům prosí, by se zaň
nepřímlouvali &nekazili mu radosti, jež
ho čeká: »Jsem pšenicí_Kristovou, zuby
šelem mám býti rozemlet, abych byl
shledán čistým chlebem << 

Došed Itíma, uveden jest do amíí
theatru (kolossea), kdež před tváří tísícův
a tisíců diváků roztrhán & pozřen ode
lvů; jen několik kostí z něho zůstalo,
jež pak průvodcové přinesli do Antiochie
a jako drahocenný poklad uložili do
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vzácné schránky spolu s listem, v němž
vylíčilí svaté ono mučednictví, řkouce na
konec: »Udalí jsme vám den i čas
(1. února 107), abychom ho budoucně
vždycky mohli“ slavili.:

Za téhož císaře Trajana umučen
přehrozným způsobem v Jerusalémě sv.
Simeo n, biskup tamější, stařec 1201etý.

Věrným přítelem sv. Ignáce Anti
_ochijskéhobyl sv. Polykarp Smyren
ský, žák sv. apoštola .lana, od něhož
ustanoven biskupem. ve Smyrně, kterýžto
úřad zastával 70 let; muž tak slavný
a tak vážený, že kde kdo ho uctivě po
zdravoval, ba i pohané zvláštní 'úctOu
k němu byli jati. Slova Páně u svatého
Jana ve Zjevení : »Andělu církve smyren—
ské piš: Vím o soužcní tvém a o chu
době tvé, ale jsi bohatý. . . Neboj se nic
toho, co trpěti máš .. Budiž mi věrný
až do smrti, a dám tobě korunu života.<<
(Zjev. 2, 8.—10.) platí o sv. Polykarpu.

Vedle svědomité péče o celé stádce
obíral se sv. Polykarp vyučováním vědy—
chtivých jinochů; píše o tom jeden z nich,
sv. Irenej (j'—202 smrtí mučednickou
jako biskup lyonský): »Podnes bych mohl
ukázati místo, kde Polykarp seděl a učí—
val. Jako bych ho ještě slyšel vypravo
vati, kterak mluvíval s Janem &druhými.
kteří Pána vídali.<<

Za papeže Aniceta (j 165), ač již
stařec, schválně vydal se sv. Polykarp
do—Rímav církevních záležitostech, hlavně
v příčině slavení velkonočních svátků.
V Rímě setkal se světec s bývalým spolu
žákem, nyní bludařem Marcionem. Svatý
biskup snažil'se obrátiti nešťastníka, než
marně; i vrátil se do Smyrny, kdež z roz
kazu císaře Marka Aurelia (16:—180)
křesťané znova pronásledováni.

Stádce ukázalo se hodným svého
tak svatého a věrného pastýře. Nade
všecky vzbudil úžas svou stálosti a ne—
ohrožeností “jinoch Germ-anícus. Ne
bezprávně bylo souzeno, že Germanicus
byl dobře připraven od stařičkého bi
skupa; i zvolali v amfitheatru rozkacení
pohané: »Polykarpa lvůmla Světec byl
zatím na venkovském statečku. Tři dní
před tím, než byl jat, viděl svou podu
šku hořeti; i řekl přítomným: »Mám “za
živa býti upálen.<< Poslániproň pocho
pové. Sám jim šel naproti, uctil je po

krmem i nápojem, vyžádav si hodiny, by
se mohl pomodliti.

Stanul předprokonsulem Quadratem;
poručeno mu, aby bohům obětoval a
Kristu se rouhal. Odpověděl: »Již 86 let
sloužím Kristu, a nijak mi neublížil.

. Kterak bych _semohl rouhati svému Králi,
jenž mne vykoupil ?a

Jest odsouzen na smrt; že čas zá.—
pasů s dravými šelmami právě již vy
pršel, odsouzen na hranici. Pohané i
Zidé nanesli dříví a réví. Sv. Polykarp
sám vstoupil na hranici a modle se
nahlas, čekal smrti plamenem. Avšak
plamen ho šetřil a jako plachta větrem
nadutá obklíčil ho ze všech stran. Světec'
stál tu neporušený, tvář svatě mu zářila.
I proklál ho kat mečem. Krev se vylila
a oheň uhasila. Po té mrtvola z rozkazu
setnikova znovu pálená. Jenom několik
ostatků sebrali křesťané, veleuctivě po
chovali a rok co rok slavili umučení ono
jakO“ »narozeninya sv. Polykarpa pro
život věčný. Stalo se to roku 167.

*

Ze sv. přijímání načerpala sílu a
neohroženostsv. Felicitas a.sedm
s y n ůj ej i c h, umučených v Rímě, rovněž
za císaře\Marka Aurelia. Sv. Felicitas
byla vznešená paní římská, slynoucí jak
vzácným rodem, tak křesťanskou ctnosti.
Měla sedm synů, jež s mužem svým
zdárně vychovala. Po smrti mužové slou
žila ještě horlivěji Bohu a blížnímu. Pří
kladný život její iveškeré rodiny, získal
Kristu mnohého pohana. Tím rozliceni
kněží modlářšti obžalovali Felicitu i syny
její u císaře, jako by se byla rouhala
bohům. Poručeno praefektu římskému.
aby Felicitu i syny její donutil obětovati
b_ohům, anebo usmrtil. Neinoha matky
nikterak přiměti, předstíral jí, aby prý
přece synům zachránila život. Odvětila:
»Žíti budou neobětujíce bohům; kdyby
obětovali, na věky zahynou.<< Ivedeni
jsou na popraviště. Ještě i tam napomínal
praefekt matku, aby se ustruula nad
kvetoucím věkem svých dítek; avšak ona
pohrdnuvší pokryteckým napominanim,
pravila synům: »Patřte, milé dítky k ne
besům, kdež vás čeká Kristus se svými
svatými. Bojujte za své duše, ukažte se
věrnými v lásce Kristově !a A .věru, uká—



zali se věrnými; ochotně podstoupili i
s matkou smrt mučednickou.

Podobně před tím za císaře Hadriana
(117—138)umučenasv. Symforosa
se sedmi syny.

*

Bez častého svý přijímání nebyl by
stačil na svou přebolestnou smrtvmu—
čednickou sv. Vavřinec, mučený v Rímě
za císaře Valeriana (253—260)

Když na začátku srpna roku 258
veden na popraviště sv. papež Sixtus II.,
prodral se k němu zástupem jeho jáhen
sv. Vavřinec a naříkal: »Kam jdeš, otče

omůj, bez syna? Kam, biskupe svatý, bez
jáhna? Nikdy's nepřinášel oběti na oltáři
bez sluhy, svého! Zdali jsem nehodným
tebe?“ Těšil ho sv. Otec: »_Neopouštím
tebe synu můj.“ Větší zkouška a slavnější
vítězství zůstaveno tobě. Za tři dny
přijdeš za mnou. Máš-li ještě co v po—
kladnici, rozdejla

Umučen sv. Sixtus i Společníci jeho.
Dva jáhni a čtyři podjáhni. Sv. Vavřinec
chycen &poručeno mu, aby vydal poklady,
o nichž mluvil Sixtus. Vyžádal si tří dnů
a potom přivedl zástup chuďasů. Ukazuje
na ně pravil císaři: »To jsou naše po
klady. Jsou bohatí ctnostmi a dobrými
skutky. Ujmi se jich, a budeš šťasten ty
i všecka říše tvá!'<<

Vržen do žaláře, nucen obětovati
modlám a že neposlechl, položen na
rožeň a nad žhavým uhlím k smrti
utrápen. Již za císaře Konstantina Ve
likého na začátku IV. století, zbudována
nad hrobem sv. Vavřince svatyně, jež
patří k sedmi hlavním chrámům římským.
Zvláštním způsobem oslavil světce Filip
II. král španělský. Na památku vítězství
nad Francouzi dne 10. srpna 1558, tedy
v den sv. Vavřince, dobytého, vystavěl

250

světoznámý Eskorial, královský to palác,
klášter a chrám sv. Vavřince, pod nímž
jest hrobka španělských králů. 'šecka ta
ústava má podobu obráceného rožně.

AL..

_ Veleb. Svátost pomáhala &v dalších
dobách, kdy církev svatá těšila se již
míru a pokoji, křesťanům k nejkrásnějším
ctnostem, k životu svatému, občlavému,
láskyplnému, jakož svědčí dějiny jedno—'
tlivých národů křesťanských a životopisy
světcův i svělic Božích.

Vclebná Svátost dodávala síly k nej
rekovnějším činům a skutkům
vlasteneckým. Známo jest, kterak
v první polovici XV. století osvobodila
Francii ode jha anglického blah o
slavenáJohannaD'A rc, světoznámá
to panna Orleanská. postavivši se, ač
slabá jen divka, v čelo vojska francouz—
ského; avšak první podmínkou bylo, že
na její výslovný rozkaz musilo vojsko
napřed se vyzpovídati a Tělo Páně přijati.

Známo jest, kterak dne 15. srpna
1645 odražen vítězněposlední útok
na Brno, když byli město obléhali a
na ně doráželi od začátku května téhož
roku; avšak hlavní silou statečných stu—
dentů obhájců bylo sv. přijímání, jež jim
přinášeno z kostela až na hradby, kterých
nesměli a nemohli opustili.

Známo jest, kterak málokterá země
na světě podstoupila pro svatou víru naši
tak velké a tak dlouhé mučednictví, jako
Irsko. Přes 300 let bylo souženo a
trápeno, až konečně dne 10 dubna 1829
dostalo se v londýnském parlamentě pa
třičnýčh práv a svobody a to přičiněním
nejstaršíholrčana, Daniela O'Connella,
jenž na věčné časy bude nazýván osvo
boditelem Irska.

(P. d.)



Oltář V Adamově. Jméno nyní pa—
nujícího knížete Jana Lichtensteina zů
stane po všechny věky zapsáno v dějiny
církevního umění na Moravě zlatými
písmeny. Dnes jenom několik málo slov
o jeho v pravdě knížecím daru kostelu
v Adamově u Brna,jejž šlechetný kníže
roku 1859 vystavěl na- svůj náklad ve
slohu gotickém. Ku vnitřní důstojné'vý
zdobě daroval skvostný, ze dřeva vyře
zaný postranný oltář, jehož vyobrazení
podáváme. Oltář zhotovil mistr Ondřej
Morgenstern ve Světlé-Zwettl v Dolních
Rakousích. Před lety opravovali tento
kostel a dali nový oltář. Kníže Lichten
stein odkoupil klášteru tento skvost církev
ního umění a daroval ho jako mariánský
oltář kostelu svého patronátu v Adamově,
čímž získal kostel dílo, jakých mnoho
na Moravě nemáme. Je to vlastně skvostný
obraz, ač vyřezaný ze dřeva; představuje
nanebevzetí Panny Marie. Škládá se ze
tří částí; dole stojí svatí apoštolové
u prázdného hrobu Matky Boží a jsou
plni úžasu, nemohouce si vvsvětliti,
se stalo s tělem Mariiným. Uprostřed
vznáší se 'k nebesům Maria, obklopena
četným zástupem andělů. Nahoře jsou
mezi anděly tři božské osoby a Bůh Otec
drží s Bohem Synem korunu připravenou
pro Marii Zvláště upraveny jsou : Maria.
Bůh Otec a Bůh Syn. Obraz měří 11-65
m. výšky a 280 šířky.

Lampa na věčné světlo u Minoritů
v Brně. Před hlavním oltářem kostela
minoritského v Brně visí krásná lampa,
v níž hořívá věčné světlo.-.Je to draho
cená litina bronzová, ve slohu baročním
od neznámého mistra. Dle všeho pochází
z let 1750. V umělecky nádherně vy
zdobeném kostele minoritském pěkně se
vyjímá tato skvostná práce.

Pres.dent Taft a katolická církev.
President severoamerické republiky Taft
zaslal kardinálovi Farleyovi list, v němž
se omlouvá, že se nemohl zůčastniti
banketu, který uspořádali nekatolíci na
počest téhož hodnostáře. Taft píše: »Ener
gická oposice, kterou katolicismus bez

ohledně staví proti snahám anarchisti
ckým & soc.-demokratickým, zasluhuje
souhlas a uznání všech, i nekatolíků.
Katolická církev a její učení jsou nej
lepší ochranou sociálního řádu a zákona.
Proto vítáme s radostí, že Řím roz
množením americkýeh kardinálů schválil
činnost svých biskupů a poctil naší zemi. ..
Katolická církev může ve svých snahách
ve prospěch pořádku a zákonódárství
býti ujištěna podpor a sympatií všech
nekatolíkůe. Tato slova prvního občana
Spojených Severoamerických Států naplní
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Lampa na věčné světlo u Mín. v Brně.

každého upřímného našince velkou radostí.
'hlavně v této chvíli, kdy se otírá o církev
kde kdo.

Umrti českého kněze v Americe.
V amer. městě Iowa City zemřel, iodein
Moravan, farář Alois Číhal. Na pohřeb
dojeli z daleka jeho krajané, dojel i
diecesanní biskup, který vykonal pohřební
obřady. V celku se súčastnilo 60 kněží.
Pisatel, který zaslal tuto zprávu z Ameriky,
dodává k ní tuto poznámkzu etl jsem
nedávno, kterak zemřel v Čechách starý
kněz a jeho pohřbu se súčastnilo 25
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kněží. Na dalekém západě americkém,
v díeeesi, čítající málo přes 200 kněží
přijelo na pohřeb českého kněze 60 kněží,
v čele se svým panem biskupem! A vy
v Cechách a na Moravě! . ..

Hledají nové náboženství. Japonská
vláda hledá právě nyní náboženství,
které by vyhovělo moderním názorům a
novověkým potřebám svědomíj aponského
lidu. Japonsko odložilo východní šatstvo,
východní ústní podání i východní nábo
ženské názory. Jejich nově pokolení
nechce nic míti s budhismem & se šin
toismem dřívějších věků, ale zdráhá se
také příjmouti víru křesťanskou. Vláda
uznávajíc, že připraví nevěra národ o
poslední mravní zdatnost, míní sloučiti
jaksi nejlepší prvky budhismu, šintoismu
& křesťanství v jakési nové náboženství,
které by úplně odpovídalo modernímu
duchu »MladéhOaJaponska. Jest zajisté
velmi zajímavé přiznání vlády japonské,
že neobstojí žádný stát a žádnýjednotlivee
bez náboženství, ale pokus, zákonem za—
vésti novou, z jiných náboženství sesta
venou víru, sejistě nezdaříani v Japonsku.

Cena křesťanství. Koncem roku
1910 spadl v Guellu blíže-Barcelony ve
Spanělsku mladý dělník do kádě, na—
plněné žíravinou a těžce se poranil.
Lékař prohlásil, že by se uzdravil, kdyby
se obětovalo 20 osob a každý z nich
obětoval nemocnému malý-kousek své
vlastní kůže, jinak poraněný zemře. Když
se to rozhlásilo. přihlásili se oba synové
továrníka, u něhož onen dělník pracoval,
dále se obětovati chtěl farář té osady,
pak přihlásilo se 17 dělníků. 20 operací
bolestných bylo provedeno a onen dělník
zachráněn na životě. Věru vzácný
příklad účinné lásky křesťanské kn bliž—
nímu. Příklad co zmůže pravá víra!

Kapucíni u nás. Čechy a Morava
tvoří provincii českomoravskou, v níž
je 21 klášterů. Všech kněžíje 58; kleriků,
to jest řádových studujících bohosloví
je 1/1, novici jsou dva. Bratří je 50.
(litá tedy řád kapucínský v Cechách a
na Moravě 124 členův v 21 klášterech.

Pruské vojsko. Roku 1866 přitáhli
do Dyjákovic v jižní Moravě Prušáci.
Druhého dne ráno přišli do kostela &
žádali jíti ku svaté zpovědí. Když měli
jíti ku sv. přijímání, šli vojáci k oltáři.
Mezi nimi byl těžjejich důstojník. Odložil
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napřed šavli a nešel v první řadě, nýbrž
nechal jíti napřed své mužstvo, mysle
sobě, před Pánem Bohem neplati vojenská
šarže. Byl mezi posledními a protože
mu bylo čekatí, klekl pokorně na kostelní
dlážce na obě kolena a když konečně
bylo uvolněno, nevstal, aby šel ku mříží,
ale blížil se, po kolenou až k oltáři a
s největší pokorou přijal Tělo Páně.

Mnoho svateb za jeden den. V ne—
děli masopustní bylo ve Vídni za ten
jediný den 1100 svateb. Protože jich
bylo tolik, byly v mnohých kostelích
zdavky i mezi mši svatou u vedlejších
oltářů.

Židé jako vojáci. Ve své knize o
příčinách ruských porážek v Mandžursku

' vyslovuje ruský jenerál Martynov v pravdě
zdrcující úsudek o úplně neschopnosti
a nespolehlivosíi vojáků ——židů. Mužstvo
ostatních národností, míní jenerál, není
sice zcela rovnocenné s ruským, avšak
sblížilo (assimilovalo) se úplně Rusům.
Výjimku však činili židé. Pří prohlášení
mobilisace snažili se všemi prostředky
nníknouti. Stěhovali se houfně ze země,
sami si zohavovali svá těla, jen aby
unikli válce. V posledních třech měsících
bylo povoláno ku svým plukům 59.269
židů, dostavilo se všakjenom 21.371 mužů,
tedy ani polovice. Nedostatek tento bylo
nutno doplniti mužstvem křesťanským.
Na bojišti byli židé úplně nespolehliví;
všemožně se snažili dostati se za frontu,
to jest, kde nebylo žádného nebezpečí.
A když sejim toto nepodařilo, dopouštěli
se schválně zločinův, předstírali nějakou
nemoc, desertovali nebo se vzdali ne
příteli. Jenerál Martynov píše doslovně
takto: židovský národ, jehož charakteri
stickou vlastnosti jsou největší zbabělost

i a tělesná slabost, je ke službě vojenské
docela neschopen. Je-li jinak úplně dobrý
oddíl vojska »požehnána větším pro
centem židů, jestjimí docela zdemoralíso
van.

. Vrah ve zpovědnici. V kostele sv.
Jakuba v Koesfeldě u Můnsteru zpozo
roval kostelník, chtěje večer zavřití kostel,
ve zpovědnici jakéhosi člověka. Měl tolik
duehapřítomnosti, že okamžitě uzavřel
kostel a šel pro policií. Ta přišla, zatkla
neznámého a brzy se přesvědčila,že učinila
výborný lov, neboť byl zatknutý dávno
již pronásledovaný a dlouho hledaný vrah.



Adamov: marianský oltář.



Následky opilství. U Fulneku na
Moravě zatopit si ve kterésí osadě
v neděli odpoledne výměnkař K. v kamín
kách, ale před tím si notně přihnul ze
sklenky kořalky. Pak si lehl do postele
a usnul. Ve spánku házel sebou, shodil
peřinu na rozpálená kamna a peřina se
vzňala. Při tom se ve světnici tolik za
kouřilo, že se K. ze své opilosti již více
neprobudíl. Zadusíl se.

Výstřednosti. Americká mílíonářka
paní Racky měla opicí, která jí však
pošta. Protože ji měla ráda, dalají po
staviti ve své zahradě nádherný pomník
a na ten dala vyrýti tato slova: paní
Rackyová postavila tento pomník na
památku svému miláčku a nejvěr
nějšímu příteli!

Mužná. Slova. Je věru až úzko čísti,
jakých nestydatostí a surovostí se do
pouštějí nepřátelé naší svaté viry a naší
svaté církve ve Francii. V Toursu koupil
kterýsíneznaboh bývalé kolegium, v němž
jesti kaple. Aby církev a její zřízení
co nejvíce sesměšnil, udělal z kaple
hodovní síň a připravil V ní přátelům
svým hody. Na jídelním lístku nebyly
pokrmy pojmenovány svými obyčejnými

Z Brna. Plnic slib vzdávám díky
nejsl. Srdci Ježíšovu, nejbl. Panně Marii
svato-hostýnské za uzdravení chlapce
z nebezpečné nemoci. — Bývalá čte
náika >>Školy<<.(Proč »bývalá5<? Vždyť
můžete 1 nyní čistí »Skolua). __

Z far. Těšnovické. Jistá ctitelka
plní svůj slib a vzdává vroucí díky B
Srdci Páně, nejbl. Panně Marii a blah.
Janu Sarkandra za rychlé vyslyšení v jisté
záležitostí poroučejíc se dále do ochrany

oží.
*

(Zasláno)
Zápis do I.—VI|I. třídy čes. dívčího

vyššího gymnasia s právem veřejností,
dívčí dvoutřídní obchodní školy, kursu

l...-' ===-..::: ......
555555 = '" '" . 555555

555 Díkůvzdání božskému Srdci Páně. 5555
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jmény, ale nevěrec tento chtěl v posměch
uvésti obřady mše svaté a nazval jidla
dle jednotlivých oddílů. Polévce dal
jméno: kyrie eleíson, hovězí maso nazval:
gloria. Ano chlap tento znesvětíl í nej—
světější části mše svaté, neušetřiv ani
pozdvihování a přijímání. Zákusky. jež
na konci hostiny podávali, nazval: ite
míssa est a požehnání. .lako lék působí,
když čteme, kterak jakýsi důstojník
uveřejnil v novinách na onoho vyvrhcle,
veřejný list, v němž mezi jiným píše:
Pane, v kapli, již jste svým jednáním
znesvětíl, byl jsem přítomen odchodu
mého bratra, když v čele své dívise se
ubíral k boji proti nepříteli. Více se ne
vrátil, položív život za vlast. Rcete, jaké
musily býti mé pocity, když jsem četl
V novinách zprávu o vaší hostině, když
vaší hosté toto svaté místo znesvětilí,
kde jsem se modlil a plakal. Tam, kde
se mělo profanovati náboženství, tam
bude též profanována &v posměch vydána
vlast, mravnost, lidskost; neboť Bůh je
základem veškerého ušlechtění. Vezměte
lidem Boha a přestane, čím se liší člověk
od zvířete. Jistě mužná & pozoruhodná
slova.

ku vzdělání indu tríalních Učítelck, kursu
ku vzdělání vychovat,elek jakož i do \e
dlejších předmětů: klavíru, houslí, zpěvu,
němčiny, frančiny, anglíčiny, všech druhů
praktických i odzdobných ručních prací
jakož i malby, koná se ve dnech 16. a
17. září v ředitelnách ústavu na Král.
Vinohradech, Korunní třída č. 4. Pro
dívky z venkova zřízen jest. pensionát.
Prospekty ochotně zasílají školské sestry
řádu sv. Františka.

. *

Vzhůru na sv. Hostýn! Velkolepé
slavností od 15. až do 22 srpna. Dne

' 25. srpna pout Apoštolátu sv. Cyrilla a
&Methoda na sv. Hostýně! .



Katoličtí vystěhovalci.
(Hlavní úmysl.)

Přes všechna varování a poučování od povolaných úřadů nepřestávají se
přemnozí stěhovati ze své vlasti do zemí zámořských. Zde se jim nelíbí a proto
spěchají hledati štěstí v jiných zemích ponejvíce v Americe. Mnohým se poštěstí
najíti lepší živobytí než doma měli, ale kolik je jich? Většinou stěhují se lidé chudobní,
kteří mají jen na cestu peníze a nenajdou- li hned práci nebo zaměstnání, hynou
bídou & hladem. Že takových lidí přijíždělo velmi mnoho, žádají nyní v Americe,
že musí vystěhoxalci mílí ještě alespoň tolik peněz s sebou, aby mohli několik dní
z nich_živi býti, anebo po dráze až do nejbližšího města New. Yorku, nebo do
Chicaga se dostati. A což, když se nemůže nikde práce dopídit, co potom? Do
Ameriky a třeba i dále do vnitrozemí se dostali. ale jak nazpět do vlasti, neni-li
peněz? O jak mnozí hynou na těle i na duši! Proto kdo nemá jistého již místa,
nebo jistou práci zajištěnu, ten ať raději doma zůstane a tře dále bídu svou. Jistě
lépe zlé snese doma, nežli v cizině, v neznámé zemi a mezi cizími lidmi, mezi
nimiž nenajde útrpnosti. Je-li již stav vystěhovalců tak bídným v ohledu tělesném,
jak teprve v duchovním!

Vždyťtam postrádají kostela i školy a všech s nimi spojených výhod. Jsou
kostely katolické v městech i v místech, kde je katolická obec, která si postaví
kostel a školu a vydržuje si je; ale jsou krajiny, kde vůbec daleko široko není
kostela ani školy. Tak postrádají vystěhovaci všelikého poučení, Všeliké útěchy sv.
náboženství a potřebného vzdělání a'jestli nedonesli s sebou pevnou viru, pak jistě
co měli, ztratí a stávají se z nich nevěrci. Jiné nebezpečí je, že žijí často mezi lidmi
různého vyznání nebo takovými, kteří nejsou vůbec členy žádné náboženské obce,
co potom? Jaký jest pak duševní stav těch ubohých vystěhovalců?

Proto utvořil se v Rakousku spolek na ochranu vystěhovalců, jest to spolek
.Rafaela Členové jeho se ujímají vystěhovalců a jsou jim radou zde i tam za

mořem. Poněvadž se členové tito mnoho zabývají záležitostmi vystěhovalců, mají
mnoho zkušeností. Tak varuje spolek tento vystěhovalce před zemí Brazílií, aby
totiž tam vystěhovalci nechodili a kolonie nezakládali pro veliké těžkosti a smutné
zkušenosti. V náboženském ohledu tam tím hůře jest postaráno () duše nesmrtelné.
Tím trpí nesmírnou škodu rodiče i dítky jejich. Vláda je tam zednářská, školy bez—
náboženské a stykem s Braziliany kazí se naši vystěhovalci ive \íře i v mravech.

Spolek sv. Rafaela jest to, který stará se o vystěhovalce již před odjezdem
z domova do Brém, tak opět se o ně postará tělesně i duševně, vypraví je na loď'
a tam v Americe opět zahajuje svou činnost, chrání vystěhovalce, aby nepadli do
nepravých rukou. Tak s radostí sdělujem'e se čtenáři svými zprávu spolku svatého
Rafaela. V ochraně spolku tohoto nalezalo se v roce 1910 celkem 133.160 vystě
hovalců; 133.290 vystěhovalců bylo přítomno službám Božím v přístavních městech
a 30.857 vystěhovalců přijalo sv. svátosti před odjezdem z přístavů. Opět a opět
stará se spolek tento, aby pro více než 300.000 osob z Rakousko-Uherska. které
přes ocean se stěhují, na lodích bylo o ně postaráno tím, aby měli i na lodi svého
kněze, který by sloužil mši sv. na lodni palubě & mohl přisluhovzti sv. svátostmi,
což se již podařilo zařídit na parolodi »Císař František Josef I. <<Stará se o to,
aby ! na jiných lodích pro vysstěhovalce bylo tímto způsobem postaráno o duchovní
potřeby vystěhovalců. K- tomuto účelu sbírají se dary od šlechetných dobrodinců
k tomuto dílu missionářskému. Kdo můžeš dáti, dej něco! Na velkém sjezdu členů
spolku sv. Rafaela v minulém roce v červnu konaném bylo ustanoveno, že v době
trvání tohoto spolku? milionům vystěhovalců katolických bylo pomoženo na 64
místech na světě Celkem vydáno ku pomoci vystěhovalců 24 mil. marek a listů
doporučovacích pro vystěhovalce bylo rozesláno 129.385. Nejvíce se stěhují z Italie„

.;



tak v roce 1577 bylo 100.000 osob, v roce 1887 již 200.000 osob, v roce 1889
bylo 300.000, v r. 1901 bylo 530.000 osob, v roce 1906 bylo “787.000 a v roce
1910 bylo již skoro 1 milion vystěhovalců. Kromě toho stěhuje se mnoho Poláků,
Slováků z Uher, pak též z Čech. Moravy a Slezska, kromě toho i z jiných zemí
velmi zalidněných. Dobře učinila jistá matka, jejíž muž velice toužil dostati se do
Ameriky, do Argentiníe, kde měl zajištěno místo, že nechtěla s ním jeti, pravíc:
Bože, vždyť tam nebudeme mít kostela a školy pro naše dítky. Jaké to bude živo
bytííJ O tělo bude sice postaráno, ale o duší ne! Zůstaňme raději doma; zde se
též dobře uživíme. A zůstali doma.

Právě o tyto duše vystěhovalců se jedná. Kdo se jich ujme? Již na začátku
cesty je potřeba, aby ji s Bohem začali a s Bohem se smířili a tam do jeho mocné
ochrany se odevzdali. To činí spolek sv. Rafaela; vydržuje kněze k tomu účelu ve
přístavních městech evr0pskýi-h. Ale na lodích též je potřeba kněze, protože vy
stěhovalci nejedou přímo, nýbrž delší cestou do Ameriky s parolodí nákladní a pro
chudé cestující. A pak teprve v novém bydlišti třeba, aby sejich opět někdo ujal,
jím poradil, kam mají jíti, kde výživy hledatí; třeba je poučovati, povzbuzovati
slovem Božím a popřáti jím útěchy sv. náboženství. Nemají-lí toho, klesají na mysli,
hynou duševně, živoří nedostatkem útěchy a posily, jakéž skýtá sv. víra naše. Kdo
je zachrání? Opět zase spolek sv. Rafaela, jenž potřebuje netoliko horlivé apoštolské
kněze k takovému dílu. ale potřebuje i hmotné podpory na vydržování katol. služeb
Božích pro ubohé vystěhovalce. Podporujme tuto obětavost modlitbou i almužnou

Obětování denního úmyslu.

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

Obzvláště Tí je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
katolické vystěhovalce, by neztráceli víru 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! 0 sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě míloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 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!
ěěšě

Heslo apoštolské: Modliti se za vystěhovalce a podporovatí spolek sv. Rafaela

žš řš
Úmysl v září: Katolické školy a ústavy.

Tiskem & nákladem benediktinské knilítiskárny v Brně.
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Aj chléb svatých nebeštanů stal se stravou pozemětanů, synům v podíl pravý dán. Prorokován

v Izákovi, předzvěstovan v Beránkovi, v manně svaté předvídáu. -— K euchar. sjezdu.
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Pozdrav Panně Marii. O María, Boží Máti.
Buď zdráva nebes panovnice, O Maria, Boží Máti,
buď zdráva kněžno andělů, Matkou svou chci vždy Tě zvátí,
buď zdráva naše slitovnice z Tebe čerpat lásky plameny,
a bráno rajských údělů. když duch bolem bude znavený.

Zde před oltářem poklekáme Tebe zvát chci svojí Matkou,
a modlíme se u Tebe, těchu bráti srdci sladkou,
jen milost tu si vyžádáme, když v něm budou bouřit bolestí,
bys vedla lid svůj do nebe. k tobě vždy si cestu proklestí.

Vždyť to, co každý potřebuje Tobě budu Matko pěti,
v svém bědném žití na. zemi, k Tobě mysl povznášeti,
to Syn Tvůj milý uděluje v tobě hledat budu potěchu,
nám dary svými se všemi. až má duše dojde oddechu.

Buď žehnáno Ti Panno slavná, Svět když budu opouštěti,
jež stojíš sboru svatých výš, ráda budu k Tobě spěti,
ku Tvé ať prosbě neúnavné, bys mě vedla v říši nadhvězdnou
Syn Tvůj s nás sejme hříchů tíž! a' byla tam dobrou Matkou mou.

es
Zdráv bud', kříži!

Když nad hlavou se zvedá nejistoty mrak,
když všecko opouští mou duši, kalný zrak,
tu síla jakás táhne mě zas k sobě blíž,
toť naděje má, —_ tot Kristův svatý kříž!

Když duše uštvaná je bolem všelikým
& srdce marně ptá. _se, co že bude s ním,
tu prchá ona hrozná tma, jde světlo blíž,
toť naděje má — toť Kristův svatý kříž!

Když v žití bouřném vlnobití počíná,
z duše mizí víra, ctnost lidstva jediná,
tu obracím své oko k nebi Výš a výš,
vroucně volám: Buď zdraven Kristův svatý kříž! A. M. Kadlčdko-vá.

_MOO—WW—
Škola B. s. P. 1912 17
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Mezinárodní eucharistický kongres ve Vídni.
(12. až 15. září roku 1912)

1. Co jest mezinárodní eucha
ristický kongres?

Mezinárodní eucharistický kongres
jest shromáždění příslušníků všech stavů
katolického světa za účelem povzbuzení
víry v přítomnosti Ježíše Krista v nej—
světější Svátosti oltářní a posílení nej

.vnitřnějšího spojení s Kristem. Nazývá
se »eucharistickýx kongres, poněvadž
svatá Eucharistie čili nejsvětější Svátost
oltářní má býti středem a cílem celého
shromáždění, čímž víra v přítomnost
božského našeho Spasitele v nejsvětější
Svátosti oltářní se posiluje, před celým
světem veřejně se projevuje a přijetím
sv. přijímáni katolický život a katolická
práce v každém stavu, stáří a pohlaví
sc probuzuje & povzbuzuje.

2. Je-li eucharistický kongres
nutným?

V naší, na víru chudé době stalo
se ovšem nutným slaviti taková shro
máždění, aby váhavým vštípila se odvaha
projeviti své vyznání a opovrhovati bázní
před lidmi, a aby veliké veřejnosti se
zjevilo, jak obrovský, nekonečný poklad
pro všechny stránky života spočívá ve
sv. Eucharistii.

3. Konaly-li se takové kongresy
již častěji?

„Dosud slavily se již dracet dva
eucháristické kongresy. / nich prvý byl

(4' Lille, osmý v Jerusalemě, šestnáctý
Ríme, devatenáctý v Londýně, dvacátý
Kolíně nad Rýnem, dvacátý první

Montrealu v Americe, dvacátý druhý
1911 v Madridě.

Kongresu madridského súčastnil se
král, pod jehož protektorátem kongres
se konal, jakož i královský dům, mi
nistři a vojsko; všichni vzdávali eucha
ristickému Spasiteli náležitý hold a Jeho
Veličenstvo král kladl si za čest hostíti
kardinála ablegáta sv. Otce ve dvorním
hradě, vznešený to příklad ušlechtilé mysli,
kterého následovali madridští grandové
nabídnuvše své paláce vynikajícím du
chovním i světským návštěvníkům kon
gresu.

rs<z<<

4.Kdekonatise budeinternacio
nálníeucharistický kongres

roku 1912?

Pro rok 1912 ustanoveno bylo
hlavní říšské sídelní město Vídeň jako
sídlo mezinárodního eucharistického kon—
gresu. Je to po prvé, kdy Rakousko
Uhersko oslaví ve svém území mezi

_ národní eucharistický kongres. Musí proto
všem rakouským katolíkům záležeti na
tom, aby kongres utvářil se jak jen
možno slavnostně: všichni, ať vysocí či
nízcí', musí spolupůsobiti, aby tento svě
tový kongres byl důstojný a co nejčet
něji obeslán. Jeho .Veličenstvo ráčil nej
blahovolněji přijmouti- protektorát kon—
gresu.
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5. Kdy se bude konatí mezi
národní eucharistický kongres?

Kongres jest ustanoven v době od
12. do 15. září t. r., tedy v době pro
blízké i daleké účastníky příznivé, a lze
očekávati čilou účast všech vrstev lidu.

Dne 12. září jest výročí dne, kte
réhož r. 1683 král Soběský přijav svaté
přijímání se svým vojskem s Lysé Hory
proti Vídni táhl, a tím pomohl—osvobo
diti celý západ od turecké tísně. Poslední
den kongresu jest svátkem Jména Panny
Marie, kterýž slaví se. právě jako pa
mátka osvobození Vídně. Jsou tedy dny
kongresu zároveň vlasteneckými dny pa
mětními.

(5. Co se na tomto kongresu
poskytne?

K poctě nejsvětější Svátosti oltářní
budou v metropolitním chrámu svatého
Štěpána biskupové & kněží denně ráno
i odpoledne konati pontifikální obřady
& pontilikální pobožnosti —_jakož i ká
zání. Vedle toho bude každého dne ko
nana slavnostní schůze. ,

V jiných chrámech poblíže Stěpán
ského náměstí budou konány tytéž slav
nosti příslušníky různých národů, rovněž
budou najaty sály ke schůzím.

K poctě nejsvětější Svátosti budou
ulice slavnostně vyzdobeny, zejména ony,
kterými bude se ubírati dne 15. září
slavnostní procesí.

Ve všech kostelích velkoměsta budou
příslušníci všech stavů ve velikém počtu
denně přistupovati k sv. přijímání, a
vystavena bude nejsvětější Svátost. Pro
cizí účastníky bude postaráno o byt a
průvod městem, rovněž o levnější jízdu
na drahách a, o zvláštní vlaky. U příle—
žitosti kongresu bude také přístupna
nádherná výstava uměleckých předmětů
církevních.

7. Jak opatří se prostředky pro
tuto slavnost?

Nepřihlížejíc k velikým darům a
příspěvkům těch, kteří z většího přílivu
cizinců budou'míti užitek, opatří se ne
něžní prostředky příspěvky 'osob neb

rodin, na kongresu účastných, které při
hlásivše se k účasti, zaplatí ustanovený
poplatek 10 K. Za to mohou se účastniti
veškerých podnikův a slavnosti kongre
sových, obdrží odznak, průvodce po
Vídni, jakož i úplnou, illustracemi opa
třenou zprávu v knižní formě, která
bude rozeslána ihned po vyjití. Členský
lístek —- bez této zprávy — stojí 6 K.

Kdo bude přítomen jen některý den
kongresu, objedná si lístek pro tento
jeden den dle své volby za 2 K, a má
nárok — tak jako členové kongresu —
na značnou slevu na drahách, nikoli

.však na odznak, který musí si zvlášť
zakoupiti.

Dostavte se tedy v hojném počtu
k eucharistickému kongresu ve

V i d n i !

Jde o poctu Nejvyššímu v nejsvě
tější Svátoslí oltářní, jde o to ke cti
Rakousko-Uherska před celým světem
projevili, že u nás _všichni — vznešení
i nepatrní — zápolí, aby mezinárodní
kongres stal se triumfální slavností sv.
víry. Při kongresu v Montrealu neváhal
pěvecký sbor z Pitsburku podniknouti
na vlastní útraty cestu 800 anglických
mil dalekou, aby mohl v Montrealu za
pěti k p o etě eucharistického Krále
»Tantum ergo<<.

Kdo sám nemůžeš, účastniž se buď
jednotlivě buď s rodinou na kongresu
objednávkou členského lístku u svého
příslušného farního úřadu &přistoupením
ke stolu Páně doma, abys nepřišel o
prospěch kongresu a propůjčené milosti
a odpustky.

Dne 16. září bude po tomto
sjezdu shromážděni členů bra
trstva věčného klanění nejsv.
Svátosti oltářní a sice dopoledne
pro všechny členy a- věřící vůbec a od—
poledne jen pro kněze v kostele u Mi
noritů ve Vídni.

Dne 18.září bude ve chrámu
sv. Kanisia I. okres schůze red
aktorů a ředitelů apoštolátu
modlitby a vydavatelů časopisů pro
Apoštolát modlitby a úctu nejsv. Srdce
Pána Ježíše.

17*
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Ježíš V domě knížete farisejského.
Rozjímání na šesmáctou neděli po svatém Duchu Napsal Ignát Zhdněl.

Ježíš Kristus vždy a všude byl
pravým přítelem lidu. Svou ochotu, po
moci, nedokazoval pouze pěknými slovy,
ale kde mohl, potvrzoval ji i skutky.
Všechnu Jeho blahodárnou činnost po
pisuje náš katechismus následujícími
slovy: »Chodil po své vlasti z místa na
místo a všude dobře činil <<Těmito struč
nými výrazy je zajisté velmi dobře vy
jádřeno všechno ušlechtilé a lidumilné
jednání našeho Pána a Spasitele Ježíše
Krista.

Ať obrátíme kterýkoliv list knih
Písma svatého Nového zákona, všude
dočiláme se o účinné a obětavé lasce
Ježíšově ku svým spolublížním. Kdo se
k němu utíkal a prosil Ho o pomoc
v jakékoliv záležitosti, přelaskavý Pán
vyslechl shovívavě a pomohl. Dějištěm
této Jeho lásky jsou všechna posvátná
místa svaté země. o nichž se zmiňují sv.
evangelisté. Je to nejen Kafárnaum, kteréž
vyznamenal Pan názvem »města svého.<<
ale jsou i jiná tamnější místa, jako Bet
hanie, Jerusalem, Nazaret, Kana Galilej
ská, Naim a jiná místa. Všude používal
Ježíš každé naskytujici se příležitosti, aby
dobře činil. Ano vyhledal i své nejzuři
vější nepřátele, jak dosvědčuje svaté evan
gelium, které se předčítá v neděli šest
náctou po sv. Duchu, kdež čteme tato
slova: »Za onoho času vešel Pán Ježíš
do domu jednoho knížete farisejskěho
v sobotu, aby jedl chléb a oni ho po
zorovali.a

Vstupme v duchu i my za Ježíšem
a vizme, jak si počínal jsa hostem, jsa
lékařem a jsa učitelem.

1. Ježíš jako host. O fariseích
je dobře známo, že byli nejúhlavnějšími
nepřátely našeho milého Spasitele; vždy
a všude vyhlédali nějakou vhodnou chvíli,
v níž by se jim podařilo usvědčiti ho
z něčeho, aby mohl býti vydán soudu a
obžalován. Dávali mu ku zodpovídání
přetěžké otázky; jak uměli, zkoušeli ho;
ale Božský Mistr prohlédaje jejich nekalé
úmysly, nešel do pasti, kterou mu při—
pravovali, nýbrž vždy překazil jejich zá—
měry. I když zavítal do jejich domů,
neušetřili ho, neboť výslovně praví

svaté evangelium: »Oni ho pozorovalí.<<
Luk 14, 1).

Jak vzácný příklad podává nám tuto
náš milý Spasitel, kterak i my máme
milovati své nepřátele! Co Ježíš hlásal,
též činil; čteme u svatého Matouše ná
sledující slova: »Ale já pravím vám:
milujte nepřátele své, dobře čiňte těm,
kteříž vás nenávidí a modlete se za ty,
kteříž vám protivenství činí a utrhají
vám, abyste byli synové Otce svého, jenž
jest v nebesích.<< (5, 4.5, 44), A co kázal
Ježiš, sám také činil, jak dokazuje případ,
o němž se nahoře zmiňujeme, že navštívil
knížete farisejského. O jak těžko býva
nám říditi se tímto vznešeným příkladem
našeho Mistra! A přece, chcete-li se říditi
jeho naukou, nezbývá nám nic jiného,
než přemáhati se, vzíti kříž svůj na sebe
a následovati Krista!

Ve Varšavě, v městě, kdež scházívá
se hlavně v zimě všechna vznešená a
zámožná šlechta polská, předsevzal si
kterýsi zbožný kněz, že založí a postaví
sirotčinec. Nemaje peněz, byl nucen že
brati &dovolávati se dobročinnosti svých
spolublížních. Dostav dovolení, chodil ve
Varšavě dům od domu a všude přednesl
svou pokornou prosbu. Jednou přišel do
paláce bohatého knížete. Nikde nebylo
žádného sluhy, proto kráčel řeholník
po skvostném schodišti do prvého po
schodí. Uslyšel ze kterýchsi dveří hlasitý
hovor; nic se nerozpakuje otevřel dvéře
onoho pokoje a vešel dovnitř. Vkročil
do nádherně zařízeného salonu, kde právě
hrál domácí pán s několika hosty v karty.
Sotva, že shlédl pokorného kněze—řehol
níka, vyskočil ze svého sedadla jako
divoch a ani se neptaje, co si přeje, za
sadil mu několik poličků. Kněz tiše stál,
utřel si rukávem svého řeholního roucha
tvář a pravil, když se tolik dohněvaný
kníže poněkud upokojil: »Pane, sbírám
pro sirotky. Tyto poličky byly pro mě,
ale nyní prosím o příspěvek pro mé
svěřencea Kníže byl hluboce zahanben
pokorným chováním zbožného mnicha a
posuňkem mu dal na srozuměnou, aby
chvílenku posečkal. Odešel do své pra
covny a brzy se vrátil, nesa v ruce několik
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bankovek. Prosíl za odpuštění, že se tolik | a přeje si, by se mohla v hříchy ponořiti
přonáhlíl a odevzdal sběrateli bankovky
se slovy: »Toto přijměte ode mne pro
vaše chudé a osiřelé děti.<< Kněz přijal
peníze a uctivě za ně poděkoval. Jak
byl překvapen, když počítaje obdržený
obnos shledal, že obdržel stotísíc zlatých.

Rozum náš nám praví: Jak krásná ,
je ctnost, mílovatí své nepřátele, jak
vznešený je příklad, jejž nám dal božský
Mistr, jak skvostná jsou slova. jimiž nás
pobízí ku cvičení se v ní. Ale každodenní
zkušenost dokazuje, že jsme slabí tvorové,
že neřídíme se ani podle slov ani podle
příkladů našeho Pána. Vůle naše je
ochotna, ale „tělo slábo. Jak krásné po
pisuje tuto ctnost svatý Alfons Liguori,
který píše o ní: »Milovatí nepřítele je
právě nebeská pomsta. Svatí a světice
Boží mstili se tím, že odměňovalí se láskou
a dobrodiními těm, kteří jim učinili něco
nemilého. Kéž i my odhodláme se ná—
sledovati těchto vznešených příkladů, kéž
odměňujeme se těm, kteří nás nenávidí,
dobrým.

2. Ježíš, jako lékař. Jakáhrůza
obejme člověka, přijde-lí do nějaké roz
sáhlejší nemocníce, uslyší o nemocech,
o nichž vůbec neměl ani ponětí, vidí-lí
na vlastní oči tu hroznou lidskou bídu.
Je přirozeno, že každý nemocný hledá
pomocí u zkušeného lékaře a má se za
šťastného, když jest uzdraven. Co kdo
poradí nemocnému, učiní; hledaje uzdra
vení, použije chorý všech rad, jež dají
soucitní lidé. I kdyby byl lék sebe trp
čejší a třeba zcela nechutný, přece ho
pozří chut-avec a doufá,?„žemu bude lépe.

Ježíš byl nejlepším lékařem, který
kdy žíl. Neboť výslovně zval k sobě
všechny, řka: »Pojd'te ke mně všichni,
kteří obtíženi jste !&A také každému, kdo
vzal k němu své útočiště, pomohl; vždyť
byl všemohoucí. Pomohl také člověku
vodnatelnému, o němž píše se v evan
geliu na šestnáctou neděli po sv. Duchu,
kdež čteme: »A aj člověk vodnatelný byl
před ním. On pak, uchopiv ho, uzdravil
a propustil. (Luk. 14, 4).

Cim je nemoc tělu, tím je hřích duší.
Zbožný spisovatel a výborný znatel srdce
lidského Alban Stolz píše: »Jaká je to
hrozná smutnohra v nás lidech, že, ač
je hřích něco tolik hrozného, naše při
rozenost přece neustále po hříchu touží

* a v ně se vrhnouti, jako se vrhá plna
radosti kačena do vody.<<

Ježiš srovnával často hřích s malo
mocenstvím. MalomOCnému nutno od
zdaleka vyhnoutí. Zkušenost učí, že jedno
nakažené jablko nakazí všechna zdravá
jablka. Kdyby někdo položil nakažené
jablko ku neporušeným jablkům, pře
svědčí se brzy, že nebude z nakaženého
zdravé, ale ze zdravých jablk budou na—
kažena. Podobně jest i v našem životě.
Kdo se stýká ze špatnými, poznenáhlu
navyknc jejich špatnostem a jest úplně
lhostejným ku ctnostem a ku dobrým
skutkům. Spatné společnosti jsou hrobem
dobrých mravů, dobrých návyků a vůbec
všeho dobrého.

Proč jenom nejsme rovněž tak sta
rostliví o duší, jako o své tělo? Ochu
ravíme lí, ihned jdeme k lékaři a- často
neuspokojíme se jedním lékařem, ale
zajdeme si ku několika lékařům a vyhle
dáme také některého odborníka. Velkým
neštěstím jest. upadne-lí někdo, kdo byl
již zdrav, opět do dřívější nemoce. Tu
hledá, kdo by jen mohl pomoci. Radí-li
lékař, zajede si do lázní, nešetří ani peněz,
ani času, aby opět nabyl ztraceného zdraví
apoužije všech prostředků i návrhů, které
mu udělí svědomitý rádce-lékař. Straní
se všech příležitostí, při nichž by se mohl
nějak nakazítí a čím by se mohla jeho
nemoc zhoršítí.

VypukneJi v některé obci nakažlivá
nemoc, ihned příjde od úřadů vyslaná
komise a pátrá po příčinách, odkud ná
kaza se, rozšířila a kde jest její původ?
Pak přísně se naporoučí, co nutno uči
niti, aby nákaza ustála a dále se nešířila.
Proč jenom staráme se tolik o nemoce
tělesné a v nemocech své duše jsme úplně
lhostejní?

Kterýsi učitel duchovního života vy
právěl svým žákům následující příklad:
Jakýsi venkovan sekl louku a přetal v půli
jedovatého hada. Mělnad touto příhodou
velikou radost. Vzal přední část do ruky
a pozoroval, kterak podle jeho domnění
mrtvé tělo sebou hází. Najednou však.
jakoby byl přišel do těla tohoto život,
rozevřel ústa, zasyčel, vyplazil jazyk a
než pochopil rolník co se děje, uštkl ho
had tak nešťastně, že klesl mrtev k zemi
a zemřel dříve než onen had. Kdyby byl
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mrtvého hada ihned odhodil, byl by se
uvaroval všeho neštěstí; že tak neučinil,
potrestal sám sebe. Podobně dokládá
onen učitel církevní, jest nutno jednati
každému, komu záleží na spáse své ne
smrtelné duše. Zanechati všeko, co váže
nás ku světu, utéci ze špatných společ
ností, nikdy více se do nich neodebrati,
dle nich se neříditi, pak ukáže Božský
Mistr i nám, že je lékařem naších duší.
Utíkejme se k němu o pomoc, kdykoliv
je nemocná naše duše! Zažeňme malo
mocenství své duše dobrou svatou zpo
vědí. Přijde-li pokušitel v jakékoliv do
době, odpud'me ho od sebe slovy, kterými '
zahnal Ježíš ďábla, když ho pokoušel.
Rekl k němu: »Odejdi ode mne satanela

3. Ježíšjako učitel. Seděu stolu
se svými spolustolujícimi poučoval Ježíš
a řekl mezi jiným: »Každý kdo se po»
vyšuje, bude ponížen a kdo se ponížuje,
bude povýšena (Luk. 14, 11).

My všichni jsme zrození z katolických
rodičů a_byli jsme vychování ve víře ka
tolické. Zijeme v ovzduší katolickém a
přece bohužel, jak často nežijeme jako
katolíci, ale jako pohané? Nejsou-li často
lidé, žijící poctivě a zachovávající zákon
Boží, terčem úsměšků a výsměchu? Kde
ubývá víry, přibývá pověry. V loňském
říjnu 1911, stal se zvláštní případ, že
připadlo třináctého na pátek. takže byl
dle domnění pověrčivých lidí nešťastný
den prvého řádu. A číslice dokazují, že
onoho dne utržila pařížská omnibusová
společnost přibližně o osm mil. korun
méně než každého jiného dne. Jížní dráha,
která dovážívá do Paříže mnoho dě níků,
měla toho dne 0 dvanáct milionů korun
méně příjmů; jiná železniční společnost
o deset milionů. Všechna pařížská divadla
měla onoho dne 0 dvanáct mil. korun
méně příjmů, než den před tím. Onoho
nešťastného dne, kdo nemusil, nešel ven.
z domu a neukázal se na ulici. Tak je
rozšířena v nevěreckém Paříži pověra.
Když skončil sebevraždu vrah naší císa
řovny Lucheni v trestnici v Ženevě, bylo
uloženo nějakému sochaři, aby zhotovil
jeho masku. Tu podařilo se sochaři ustří—
hnouti ínrtvole chumáč vlasů. Lidé, hlavně
ženevské dámy, rvaly se přímo o—tytovlasy
a nabízely za ně báječně velké obnosy.

Ano, často nemůžeme se ubrániti
pocitu, jakoby ubývalo virya nastávaly

nám zlé doby. Ale nikdo nezoufej! Je
věru až neurčitelno, co vše provádějíne
přátelé naší svaté víry. aby ji zesměšuílí.
V Toursu. francouském městě, čítajícím
asi 66.000 obyvatel, koupil po zrušení
klášterův a kostelů jistývvolnomyšlenkář
krásnou kapli svatého Rehoře a učinil
z ní jídelnu. Jednou pozval si mnoho
hosti na hostinu.. Na jídelním lístku byla
uvedená jednotlivá jídla nikoliv jak se
jmenovala, ale byla pojmenována podle
jednotlivých oddílů mše „svaté. Polévce
dal na příklad tento neznaboh jméno.
»Kyrie eleísonx, maso se jmenovalo
»Evangelium.<< Chlap tento znesvětil i
nejvznešenější částky mše svaté a ani
pozdvíhování a přijímání neušly jeho su
rovým žertům. I-Iostinabyla ukončena zá
kusky, nazvanými »požehnáníc a »íte
missa esta Když se rozneslo po městě
Toursu, co vyvedl onen volnomyšleukář,
tu dopsal mu kterýsí neohrožený tam—
nější důstojník tato rázná slova: »Pane,
v kapli oné byl jsem přítomen. když od
jížděl můj bratr v čele své divise, aby
umřel za vlast. Rcete sám, jaké musili
býti mé pocity k těm, kteří směli ono místo
znesvětiti, na němžjsem se modlila plakalíJ
Tam, kde bylo dovoleno zesměšňovati
náboženství, bude též jednou zbezbožněna
také vlast a s ní mravnost a lidskost;
neboť Bůh je základním kamenem veške
rého ušlechtění. Odeberte lidem Boha a
vše, co odlišuje člověka od zvířete pře
stane.<< Zajisté jsou tato mužná slova vý
razem srdce muže, který s bolestí po—
hlíží na urážky, jichž není ušetřena naše
svatá víra.

Ko n e c. Malíř Kaulbach namaloval
obraz, nazvaný »Zkáza Jerusalem-aa
Yojsko Titovo žene se do města, chrám
Salamounův počíná doutnatii Zapálíl ho

proti rozkazu vojín pochodní. Židovský
velekněz, obklopen svými dcerami, vráží
si do prsou dýku. Zatím v rohu obrazu
sedí na oslátku matka s rozradostněnýmí
dítkami, před nimi je velebná svátost
oltářní, nesená v průvodu. Dítky jeru—
salemské klekají a prosí, aby je sebou
vzali křesťané,prchající z města. Doufejme,
že přijde doba, kdy navrátí se všechno
ku Kristu, kdy velebití budou všichni Ježíše
skrytého v nejsvětější Svátosti, kdy vlá
dnouti bude jediný Ježíš Kristus, který
budiž pochválen na věky věkův. Amen,

m
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Slavík.
Slunce se skrylo za mraky
a opustilo kraje,
a spadly černé povlaky
na luka, sady, háje.

V nich stichlo tolik jásotu
a přestalo vše žíti,
jen slavík pěje v klokotu
& večernice svítí.

Ve hnízdě lásky klenoty
a o lásce jen zpívá.,
"jen žel, že mu na noty
se nikdo nepodívá!

Mu v hrdélko Bůh vložil je
a slavík mu je světí,
on temnOu noc tak miluje
a proto chce v ní pěti!

Hlas přírody.
Ten přírody hlas tajemný,
tak mile k srdci volá,
a vůni dýchá příjemnou,
že nikdo neodolá.

Zde zvučí hlasem velebným
a radost v srdci nití,
kdo slyší jeho mocný zvuk,
ten šťastným hned se cítí.

Nuž rychle pojďte v přírodu,
kde ptactvo hymny pěje,
zde slunce zlatým paprskem
vše kolem sebe hřeje.

Zde samá radost, veselí,
zde štěstím všecko šumíc,
nuž, pojďte, pojď—tev přírodu,
tu boly se vám stlumí!

A. M Kadlča'kovd.

O dobrém úmyslu.

Takto posilněn šel po své práci a
nic, ani jeho choroby tělesné, ani prudký
liják, ani kotouče sněhu, ani ostrá zima,
neodvrátily ho od prací povolání svého.
Vykonav své modlitby a nějaké rozjímání,
ubíral se pak do kostela; jednou neb
dvakráte za týden šel již velmi záhy do
chrámu, ne právě blízkého u Mechitaristů
ve Vídni, »na plácku,< zpovídat chudé
lidi. Odtud vrátil se do kostela Voršilek,
aby i zde jeptiškám a jiným věřícím tutéž
službu prokázal. Prvé nežli do zpovědnice
vstoupil, poklekl v nejhlubší pokoře na
stupních oltáře a klaněl se dlouho Kristu
v nejsv. Svátosti. Pak zabýval se mnoho
hodin zpovídáním. Teprve pozdě, — často,
když zpovědi přiliš ho zaměstnávaly, okolo
1/212.hodiny, obyčejně ale okolo 10. hod.
— sloužíval mši svatou s obyčejnou svojí
pobožnosti, kdykoliv uděloval jeptiškám
a věřícím svaté přijímání.

Pracovav po více hodin v kostele,
vracel se do svého bytu, kde s P. Starkem
a Sebellim rozmlouval, záležitosti kon
gregace a jiné věci obstarával a též těm,

(D0končcní.)

kteří za radu a odpověď ho prosili, po
vůli byl. K poledni konáno bylo se všemi
zvláštní zpytováni svědomí a pak modlili
se loretanské litanie, jak svatý Alfons
svým synům to předepsal.

Oběd jeho byl velmi jednoduchý;
z jídel, kteráž mu od Voršilek byla při
nášena, nepožíval nikdy mnoho; také
nesedal za stolem, nýbrž sloužil vždy
jiným; chodě sem a tam snědl několik
soust, mnohdy však se ničehož ani ne
dotkl; při tom však plynuly z úst jeho
tak svaté řeči,že druhové jeho vždy svaté
rozniccni byli.

V odpoledních hodinách navštěvoval
rád kostely, — zvláště oblíbený jemu
chrám Panny Marie Pomocnice & pra
videlně i ty, kdež konala se 40 hodinná
pobožnost a kde klaněje se nejsvětější
Svátosti s největší zbožnosti prodlcl. '.l'ěž
nemocné navštěvoval, kteří bydleli v od
lehlých předměstích,anebo stydlivé chudé,
jímž peníze a pokrmy přinášel. Jednou
neb dvakráte do roka činil osmidenní
exercicie, kde pak, aby úplně užil samoty,
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celé hodiny v kostele se zdržoval. Také
když chtěl vyhnouti se přílišným a ob
tížným návštěvám, šel též tam.

Byl-li za to žádán, šel i odpůldne
do kostela Voršilek zpovídat; některé
žáky a ctitele své vysly'chával doma,
v komůrce vedle svého bytu. Večer na—
plnil se tento mladými lidmi, zejména
studujícími, a tu vedly se pak hovory,
kteréž měly velmi mnoho dobrého ovoce.
Když přátelé a žáci se vzdálili, dal" si
pak obyčejně sluha Boží od některého
svého domácího svého ještě kus sv. Písma,
nejvíce ze starého zákona neb ze skutků
apoštolských, jež velmi rád poslouchal,
předčítati, pak zůstal samoten a pomodliv
se vykonal — alespoň 0 dnech řeholí
přikázanych — na sobě disciplinu; pak
v pozdní již hodině odebral se na krátký
odpočinek.

Tak plynul mu blaženě den po dni
ke cti a slávě Boží. »Byl zaměstnán cely
den ve službě Boží, posvátnými úkony a
pracemi o spásu dušiyx tak di o něm
vším právem kardinál Rauscher. — Než
často stávalo se, že i noci k tomu užíval!
Mnohy nemocný, umírající, utekl se k jeho
lásce, a P. Hofbauer neváhal nikdy, žá
dané útěchy mu poskytnouti; a ztrávil-li
noc u lůžka nemocného, ubíral se ihned
odtud ráno do zpovědnice. — V pravdě
dobrý a věrny to sluha, kteryž život svůj
tráví ve službě Pána svého aani jediné mi
nuty nedává uplynouti bez užití k jeho ctia
slávě Všady zde viděti dobryrúmysl, ktery'
hned předem ráno ke cti'a slávě Boží
obětoval, po celý den, cely čas života.

Podobny život v obětavosti a ve
všem ke cti & slávě Boží vedl M. Klem.
Petr, nedávno (dne 17. února 1901) ze
mřely kněz, řeholník a zakladatel Kon—
gregace bratří Nejsv. Svátosti v Čes.
Budějovicích; ano přibral ještě svému
družstvu řeholnímu velmi obtížnou ale
na'nejvyš časovou obět z lásky k B. S.
Páně, namahavou výchovu nynější mlá—
deže, menší idorůstajicí, studujícíi učně
v duchu katolického náboženství. Když
umíral, tu nejlépe Bůh dokázal předně:
v jakém úmyslu žil a za druhé, jak jemu
i lidem k zalíbení žil. Blížilo se k půl—
noci. Lidé četně v kostele shromáždění

_I'.a„

na čtyřicetihodinné pobožnosti k HQLSY
Svátosti 0 dnech maSOpustních, modlil
se a zpíval zbožné pisně. A tu zanotili
píseň »Pochválen buď Pán Ježíš.<<

Když tato píseň se dozpěvovala, kde
vícekráte ta slova se opakují »Pochválen
buď Pán Ježíš — nyní až na věky: atd.
roznesla se zpráva, že »ctihodny“ oteCa
právě dokonal. Vidíme vtom nejen na—
hodilou snad věc, ale jsme přesvědčeni,
že těmi slovy Pochválen buď Pán Ježíš
— Laudetur Jesus Christus, jimiž pozdra
vuji bratří dotyčné řehole, probouzení
jsouce ze spánku, byl pozdraven v nebi
sluha Nejsv. Svátosti. Tiché štkání četné
shromážděného lidu, slzy snad v každém
oku se perlící v tu chvíli, jakož i při
ohromné účasti lidu při pohřbu jeho, vše
svědčilo o neobyčejné lásce lidu ku zemře
lému tomuto řeholníku, jenž pojímal ko
nání své nejen z lásky k Bohu, ny'brž i
z lásky k bližnímu.

O pochválen buď tedy vždycky Pán
Ježíš! Pochváleno budiž nejsvětější Jeho
Srdce ve všem; pochváleno, velebeno
budiž dobrými našimi úmysly vždy zvláště
v tomto novém století.

Co jsme sobě přinesli ze století mi
nulého? Velmi mnoho dobrého a nového
jsme z minulého století obdrželi, a do
nového století přinesli, jak čas od času
postupovalo. Ale co nejlepšího rozhodně
jest, jest v minulém století započatá jako
a do našeho století přenešená zvláštní
úcta a pobožnost k Božskému Srdci Páně.

Nebylo by pisateli možno, aniž jest
jinde dosti slov, aby důstojný proslov
ku vybídnutí k úctě Božského Srdce P.
činěn byl, (to vše děje se jenom v skrovné
své pokoře) aniž jest toho mnoho třeba
ctitelům Božského Srdce Páně, ti již vědí
jak Božské toto a láskyplné Srdce Ježíšovo
samo nás mocně táhne, a třeba-li, mocně,
pobádá.

O přemilý Ježíši jenom táhni —
jenom pobádej a neulevuj, až nás všecky
ctitele své, zcela a jedině sobě získáš,
ku větši cti a slávě Tvé, Tvého toli—
kerymi urážkami znouctěného Srdce,
o Ježíši nyní a pak k té obzvláštní ra
dosti a největší oslavě Tvé i naši v nebesích.
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K oltáři Páně plní touhy spějme!
K XXIII. eucharistickému světovému kongresu podává Fr. Janovský.

Muž len narodil se 6. srpna 1775
v Carhenu v jihozápanim Irsku. Přes
všecko pronásledování a utiskování byla
stará katolická rodina O'Connellova za

chovala své pozemky a jakys blahobyt.
Výchova Danielova i vzděláni měly byti
ovšem katolickými; ale v Irsku nebylo
to možná. I vypraven r. 1791 do Francie
do Sv. Omera do proslulé školy bývalých
.lesuitů. Už za rok napsal o něm řiditel:
»Jaktěživ nebyl bych tak zklamán, jako
bych byl nyní zklamán, kdyby se ne
splnila moje pevná naděje, že Daniel
jest povolán k velkým, velmi velkým
věcem, že se znamenitě proslaví ve
službách společnosti lidském

Vystudovav stal se Danieladvokátem;
uložil si býti osvoboditelem svého poli
ticky i nábožensky, utlačeného národa,
ne násilím, nýbrž pokojnou agitaci,
zejména ve schůzích a táborech lidu,
jakých potom konal na tisíce. Podařilo se
mu r. 1828 dostati se jako poslanec do
anglického (londýnského) parlamentu, a
již za rok dosáhl osvobození Irska z do
savadního krutého jha. Odkud čerpal sílu
k boji a vítězství tomuto, jehož nikdo,
nikdo se ještě nenadál? Velebná svátost
a sv. růženec byly jeho vítěznou zbrani.
Sám to vyznal, lid to věděl a proto
s úctou, láskou a neobmezenou důvěrou
patřil naň, jakožto na největšího vlastence,
ale též na největšího laika katolického.

Velkolepým způsobem slavilo '.lly
r olsko ve dnech 22. srpna až 5. září
1909 sté výročí svých rekovných ví
lězství bojů z roku 1809 jimiž prosti
horalé, prostí venkované s nejslavnějším
spolubratrem Svým Ondřej em Ho
l'erem z lásky k svaté víře, z lásky
k našemu nejjasnějšímu panovnickému
domu, z lásky k své drahé otčině na
podiv všemu světu, třikrát se sebe
svrhli nepřirozené cizi jho, jež
na ně bylo uvrženo zvůli »nepřemo
žitelného<< prý Napoleona a tak svými
přepamátnými vítězstvími nadchnuli i
ostatní od francouzského inperatora
ujařmené národy; nadechnuli stísněná
srdce jejich a zaníti také v nich touhu

(Dokonč.)

po svobodě, kteréž konečně dosaženo
porážkou Napoleonovou u Lipska roku
1813.

Odkud čerpali tito prostí venkované
svou chrabrost, svou neohroženost, svou
sílu k tak slavným vítězstvím? Z velebné
svátosti. V neděli dne 9. dubna r. 1809
v okrášleném chrámu Páně ve Svatém
Leonhardu, farním to chrámu Páně
Ondřeje I—Iot'era,přes dobré půl hodiny
slyšena při mši svaté slova: »Corpus
Domini nostri Jesu Christi custodiat
animam tuam in vitam aeternam. Amen.
— Tělo Pána našeho Ježíše Krista
ochraniž duši tvou k životu věčnému.
Amen.<< Přistoupili mladí i mužové far
nosti té k boji svatému. Podobně dále
se i v jiných chrámech; chtěli vesměs
začíti s Bohem.

V pondělí na to dne 10. dubna Ty
rolané povstali proti nepřátelům. Hofer
v čele střelců passeirských vyznamenal se
nejvíce: Dobyto hlavní město lnnomosti,
zajata celá bavorská posádka i francouz
ský shor, jemuž velel general Bisson.
Dobyto i jižního Tyrolska. Koncem dubna
byla celá země opět získána Rakousku.

Co se natrpělia nastrádali katolíci
v Prusku v letech sedmdesátých mi
nulého století, kdy přičiněním hrdého
Bismarcka zuřil tak zvaný kulturní boj;
kdy lid katolický soužen, kdy věrní bi—
skupové' a kněží žalařováni, že nemohli
poslechnouti nespravedlivých, hříšných
zákonů! Tehdy povstali věrní můžové,
sdružili se ve světoznámé»centrumx,
jemuž se s pomocí Boží podařilo na
říšském sněmě, že nepravé zákony od
volány a cirkvi svaté dopřána svoboda.
Bismarck musil před >>centrem<<kapitu
lovati. Právě loňského roku 1911 slavila
velezasloužilá ona frakce na sněmě pru
ském i na říšském sněmě německém
svoje slavné 40 leté jubileum. Mám v ruce
krásný jubilejní spis, v němž se spatřují
také podobizny nejzasloužilejšich členů a
bojovníků za svatou věc. Na str. 9. jsou
pohromadě v milé skupině čtyři nej—
větší velikáni z té doby: Wind
horst, Mallinckr'od'tabratříP.Rei
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chenperger a A. Reichenperger. ! lena de Pazzis('i- 1607)a naříkala:
Ptejme se, odkud čerpali tito mužové—=
sílu k tak těžkému bojí, co jim dppo
mohlo k tak slavnému vítězství? Zivo- *
topisy jejich nám odpovídají: Vroucí
láska k velebné svátosti, přečasté svaté
přijímání.

Tak abychom jen něco řekli na př.
0 Heřmanu z Mallinckrodtu (1821
—1874), podotýkáme, že byl slavným
právníkem, od roku 1852 poslancem,
na všecky své parlamentární veličiny při—
pravoval se svatým přijímáním, kdykoliv
z Berlína jel před nedělí, před svátkem
do svého působiště Borchena, vždycky
byl velmi opatrný, aby zůstal lačným,
by mohl ráno k stolu Páně. Kdyz jako
vynikající státník musil občas dlítí ve
večerní společnosti, rovněž dal pozor,
od nutné hodiny zůstal lačným, by ráno
mohl přijati svého nejdražšího Spasitele.

Jak obstojí před takovýmito horli
vými dušemi lidé lehkovážní, kteří
ani jednou za rok nenaleznou cesty
k stolu Páně, kteří svévolně přestupují
čtvrté přikázání církevní: Alespoň jednou
za rok zřízenému knězi se zpovídatí a
v čas velikonoční velebnou Svátost ol
tářní přijímati! Předvidal ovšem božský
Spasitel lehkovážnost lidí takovýchto,
vždyť pověděl podobenství toto: »Člověk
jeden učinil večeři velikou a pozval
mnohých. I poslal služebníka svého
v hodinu večeře, by řekl pozvaným, aby
přišli, že již připraveno jest všecko. l
počali se všichni spolu vymlouvati. První
řekl jemu: Dvůr jsem koupil a musím_
vyjití a ohlédati jej ; prosím tě, měj mne
omluvena. A druhý řekl: Patero spřežení
volů jsem koupil a jdu zkusit jich; prosím
tě, měj mne omluvena. A jiný řekl: Zenu
jsem pojal a protož nemohu přijíti. A
navrátiv se služebník, zvěstoval to Pánu
svému. Tehdy rozhněvav se hospodář,
řekl služebníkovi svému: Vyjdi rychle na
náměstí a na ulice města a chudé a mdlé,
slepé &kulhavě uveď sem. I řekl služebník:
Pane, stalo se, jakož jsi rozkázal a ještě
místo jest. I řekl Pán služebníku: Vyjdi
na cesty a mezi ploty a přinut vejíti, at
se naplní dům můj. Pravím pak vám, že
žádný z mužů těch, kteří pozváni byli,
neokusí večeře mé!<< (Luk. 14, 16, 24).

Velice sklíčena &zarmoucena brala
se druhdy síněmi klášterními sv. Magda

>>Láska není milována, láska není milo—
vánac Týmiž slovy mohl naříkati slu—
žebník z uvedeného podobenství -o večeří
velike, představující večeři, hostinu sv.
příjímání, týmiž slovy mohl naříkati, když
místo pozvaných hosti uváděl dobroti
vému pánu svému jejich lehkovážné, ba
potupné výmluvy. Pohrdli dobrotou &
láskou hostitelovou. Nevděčníky těmi
zobrazil božský Spasitel nevděčné kře
sťany, kteří pohrdnou hostinou velebné
Svátosti. Láska není milována! Na všecky
možné starosti a radosti naleznou mnozí
lidé příhodný čas a dosti času, jenom
na přijetí sv. svátosti se jim času ne
dostává.»Dvůrjsem koupil —Patero
spřežení volů jsem koupil. a O vy
mlouvej se, člověče, vymlouvej se sebe
víc! Všecku tvou výmluvu porazil božský

* Spasitel slovem jež nám pověděl hroznou
výstrahou: »Co prospěje člověku, kdyby
celý svět získal, ale na duši své škodu
utrpěl ?e Vymlouvej se člověče, vymlouvej
se sebe víc! Nevyzkoumal ]Sisrdce svého,
neznáš jeho přirozené povahy, zapomínáš
na slovo sv. Augustina: »Nepokojné jest
srdce lidské, dokud nespočine v Bohu.<<

Chtěje v pravdě té poučití svě po
sluchače, vypravoval přeslavný sluha
Páně P. Milleríot, knčz Tovaryšstva
Ježíšova, apaštol Paříže ('i' 1881): »Měl
jsem sen. Zdálo se mi, že jsem kupcem
a že se mi můj obchod velice daří; vy
dělával jsem 50 procent. Denně prodáno
za 200.000 franků, vyděláno 100.000
franků. Nikdy jsem ničeho nepozbyl.
Plesal jsem a jásal. Litovali mne,'že
prý se upracují. Nikoliv! namítal jsem;
pracuji jen několik hodin a mám za to
denně 100.000 franků, za deset dní mil.,
z 100 dní 10 milionů, za rok 30 milionů;
o nedělích a svátcích od práce odpočívám.
Pohleďte! Za 10 let mám 300 milionů!
V onom však snu přál jsem si něčeho
jiného; řekl jsem si: Bohatství ti nestačí.
Zdálo se mi, jako bych měl srdce děr—avé
a nikdo mi ho nemohl zaceliti. I stal jsem
se řečníkem, jemuž nebylo rovného.
Celý svět se ke mně sbíhal. Demosthenes,
Cicero, svatý Jan Zlatoústý, Berryer,
OTConnell, nebyli proti mně nic. Avšak
srdce mě bylo ještě dčravo. ] chtěl jsem
okusiti lesku. královského. Stal jsem se
králem, největším králem, jakého na



světě nebylo. Rozkázal jsem, a všecka
země se chvěla, kde který král Chvátal
ke mně. Pokládal jsem se šťastným, ale
nebyl jsem. Srdce mé nebylo zaceleno.
Svolal jsem kde kterou radost světa.
Tonul jsem v moři rozkoší. Ani tam se
srdce mé nezacelilo; cítil jsem bídu,
bolest, prázdnotu. Ze jsem i ve snách
podržel pravdy víry, prosil jsem Boha,
aby mi dopřál okusiti veškeré sladkosti
jeho mi losti, veškeré přízně jeho
lásky. Bůh mne vyslyšel. Pil jsem plným
douškem nebeskou útěchu. Jaký to rozdíl !
Jak se mi zhnusily rozkoše světa!<<

O zajisté sladkost milosti Kristovy
převyšuje všecko na světě a skýtá se
nám nejhojněji ve velebně svátosti při
sv. přijímání. A na to bychom neměli
kdy? „

»Zenu jsem pojala proto ne
mohu p řij i ti .<<Jsou—linicotny a marny
první dvě výmluvy. jest tato dvojnásob
nicotná a marná. Pojal li's ženu. jsi li
manželem, jsi povinen tím bedlivěji &
ochotněji k stolu Páně přistupovati, vždyť
máš jako hlava rodiny býti zrcadlem
spravedlnosti celé rodině, vzorem a při
kladem u věrném plnění všech povinností
svatého náboženství abys svolal pože
hnání Boží na svůj dům, své práce a
starosti, sílu ke snášení strasti a žalostí,
bez nichž se manželé neobejdou. Pojal
jsi ženu? Přistup s ní k stolu Páně!
Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! —
Nechejme tedy marných výmluv, při
jměme ochotně tak vzácné pozváni,
stolujme důstojně s Kristem u oltáře,
abychom s ním stolovali jednou i ve
slávě věčné.

Končime kapitolou XVII. z Tomáše
Kempenského.

»Sjakou vroucí láskou a silnou
žádostí máme přijímati P. Kristem

(Slova učedníkova).

U nejhlubší pobožnosti.
se vší láskou srdce svého,
žádám si Tě, Pane. přijmout
ve svátosti přítomného.

Jako mnohé duše zbožné,
přemilení Tobě svatí,
v pobožnosti přehoroucné,
žádali Tě přijímati.
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O můj Bože, útěeho má,
srdce mého lásko věčná,
jediné Ty dobro pravé,
blaženosti nekonečná!

S takovou bych touhou, úctou,
před oltářem Tvým chtěl dlíti,
jakou kde který Tvůj svatý,
míval kdy a mohl míti.

A když také nehoden jsem
s té horoucnosti citu,
srdce své Ti dávám, jak bych
všecku lásku měl v něm skrytu.

A co jenom zbožná mysl
může myslit si a přáti,
s úctou hlubokou a vroucí,
za obět chci Tobě dáti.

Nic si nechci podržeti,
ba ni sebe v lásce chovat,
radostně & dobrovolně,
volím vše Ti obětovat.

Bože, Tvůrce, Spasiteli,
kéž Tě přijmu s takou vírou,
s takou nadějí a láskou,
s takou ctí a myslí čirou,

s jakou ždala. přijala Tě
Panna přeblahoslavcná,
Maria, Tvá Máti svatá,
andělem jsouc pozdravena,

pokorně když přijímajíc,
vtělení zvěst tajemného,
řekla:Ejhle děvka Páně,
staň se mi dle sIOVa tvého!

A jak zaplesal předchůdce Tvůj,
první ze svatých. Jan Křtitel,
v životě když matky ještě
blížil _se mu Vykupitel.

Když pak mezi lidem zřel ho
kráčet, vroucná zvolal slova:
Přítel ženichův, aj slyše,
plesá z hlasu ženichova;_

. tak i já bych přál si vroucně,
abych zplánul v této době,
svatou touhou a pak zcela
z hloubi srdce vzdal se Tobě.

Přijmiž, Bože, tyto sliby,
k nesmírné Tvé cti a chvále,
jež Tvé patří velebnosti
nevýslovné, neskonalé.



Vždávám Ti je, vzdávat budu,
každým dnem i okamžikem,
svatých pak i věrných prosím,
by se spojili s mým díkem.

Chvaltež Tebe, Hospodine,
jazyků všech národové,
jménu Tvému přesladkému,
pějte s plesem písně nové.

A kdož zbožně nejsvětější
svátost slaví, přijímají,

Touha.
Vyšla jsem do lesa
srdce tu zaplesá,
když píseň slavíčí
zavzní mi v sluch;
voní tu travička
a teče vodička
v potůčku bublavém
z lesíčku v luh.

Usedám pod dřiny
v chladivé jich stíny,
kde slunce nepálí
je milý chlad;
trhám tu jahůdky
& sladké borůvky,
lehnu si do mechu
snažím se spát.

Duše má ve snění,
poslouchá šumění
větérku libého
ve větvičkách;
a v jezu spousta vod
šumí “mi doprovod,
když duše vnořena
v tichých je snách.

Tak je tu' příjemně
krásně & velebně,
.že bych tu v lesíčku
chtěla vždy žít;
všecky ty písničky
kosů & pěničky
do duše vkládala,
v nich chěla umřít!
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dejž jim milost, at pak za mne
hříšného se přimlouvají.

Hle, již dosti tužeb svojich,
sjednocení svátostného,
u hostiny přebohaté
nebeského stolu Tvého.

ó, když šťastni, občerstvení
s nebeské se vrátí pouti,
kéž by chtěly také na mne
ubohého vzpomenouti!

Matičce.
V lesíčku zeleném,
habřím & borovém
sladičce sním;
poslouchám písničky
kosů a pěničky,
tady jen sním.

Usedám do trávy,
kde slunka svit hravý
nepálí líc;
duše má v toužení
a srdce ve chvění
noří se víc.

Vpomínám na Tebe
a hledím do nebo
přes větvičky;
trhám květ sedmikrás
a pak je skládám zas
do kytičky.

A pak jdu do pole,
natrhat koukole
pro Matičku;
chrpu & vlčí mák,
hledá též můj tu zrak
v obilíčku.

Nesu je Matičce,
tam v bílé kapličce,
kde končí les.
Ježíšku v ručičku,
vložím tu kytičku,
v srdci mám ples!

Anna Marie Kadlčákovd.
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Litanie Loretánská jako večerní modlitba.
(K slavnosti Jména P. Marie.)

Slavíme svátek matičky naší spo—
lečné matičky naši mocné a dobrotivé,
matičky našeho Spasitele, blah. Panny
Marie. A tu zajisté každé věrné dítko
mariánské rádo přináší nějakýdárek matce
své nebeské, aby ukázalo lásku svou k ní,
ji poděkovalo za všecka prokázaná do
brodiní a důkazy nebeské lásky a také
aby si vyprosilo i na dále útěchy, pomoci
a posily ve všech duševních itělesnýeh
potřebách. A krásným dárkem, který
bychom mohli matce Páně a matce naší
denně přinášeti, jest ta krásná litanie
loretánská. Bylo by záhodno, aby věrní
křesťané tuto litanií se denně na večer
modlili, a tak kolem hlavy blah. Panny
a Matky Marie tento skvělý věnec nej
krásnějších chvál i proseb vínuli. Kdo
si vytkl denně modlívati se tuto lítanii,
nemůže se k spánku bez ní uložití, tak
se mu stala potřebnou. Modlitbou touto
netoliko že chválí srdce naše nebeskou
Královnu, nýbrž také dobře &důmyslně
zakončuje celé své denní tělesné i duševní
zaměstnání.

Litanie tato jest krásným zakončením
večerního zpytování svědomí, nebot vzbu
zuje upřímnou lítost, pevný úmysl pole—
pšiti vše, co špatného v nás a také na—
vádí nás k dobré přípravě smrti. Má tedy
všecky vlastnosti dobré večerní modlitby.
Jak vhodně pojí se k naší večerní zpo
vědi to volání, z hloubí srdce vycházející:
Pane smiluj se nad námi! Kriste smiluj
se nad námi! Pane smiluj se nad námi!
Kristc .uslyš nás —- Kriste vyslyš nás!
Tímto voláním ponořuje se duše naše v to
nezměrné tajemství Nejsv. Trojice Boží.
Do rukou Otce nebeského, kterého jsme
jako neposlušné děti, často za den urazili,
poroučíme s lítostí duši svou. Rány Spa
sitele našeho Krista Ježíše, jsou našim
útočištěm. Cítíme Ducha sv. vznášetí se
nad duší naší, ducha lásky, v němž zase
na milost přijati býváme od Otce nebe
ského. Jsme dítkami Božími, ale také
Mariinými! Krásný a vznešený obraz pře
čisté Panny a matky Marie stojí před námi.
() pohled'me naň a rozpomeňmc se, co
vše Marii Panně děkovati máme ! Uvažme,
zdali pak také dosti ji děkujeme. Jak
bychom mohli bez ní býti dobrými lidmi

a věrnými vyznavači Syna Jejího — věr—
nými křesťany? 0 Ty, matko nejčistší jsi
nám vznešeným příkladem. A tu jakoby-S
se nás ptala: jest duše vaše čistá a tělo
neposkvrněné? Jest váš úmysl v obco—
vání s lidmi vždy čistý a upřímný? Stře
žíte se všeho, co by vás pokazilo, po
skvrnilo, vyhýbáte se všem příležitostem
ke hříchu? (jistě a svaté máme kráčeti
tímto světem, kde tolik kalu hříchu jest
a proto nechť Tvůj svatý obraz a Tvůj
čistý neposkvrněný obraz provází nás,
nejlepší Matko, na všech cestách, kam
koli jdeme. (Jím více rozjímáme o těch
krásných jménech, které církev v lore
tanské litanii, matce Páně dává, tím více
poznáváme ty vysokéetnosti Rodičky Boží,
tím úsilněji býváme puzení, aby i život
náš podobnými ctnostmi se skvěl. Ctností
Tvé o Panno dávají nám radu v pochyb—
nostech, posilu ve slabosti, povzbuzují
činnost naši; Tvoje milosrdná láska
k hříšnikům'dodává nám naděje, že i my
účastni budeme zásluh vykupítclské oběti,
přemilého syna Tvého a že tedy nedáš nám
bídně zahynouti. Jako Panna nejmoudřejší
vždy jsi zraky své upírala k výšinám
nebeským, při tom však jsi i práce po—
zemské věrně konala; my však kolikráté
jen o tu hroudu zemskou se starali a do
výšin nebeských málo zírali. Jak často
jsme zakusili Tvé dobroty a jak častojsme
na to zapomínali! Jakožto zrcadlo spra
vedlnosti máš v duši své čistý obraz Boží
a moudrost vystavěla si v Tobě stánek
svůj. O kéž bychom častěji do tohoto
zrcadla nahlíželi, často k Tobě do školy
chodili &stolice moudrosti, byla se nám
stala příčinou naší radostí v nejkrásnějším
slova smyslu, neboť byli bychom co nej
lépe poznali Ježíše Tvého Syna, Pána
našeho! Ty nádobo duchovní, jak vzne
šeným jsi vzorem pro naší křesťanskou
důstojnost a povinnost modlitby ! K zbož
nosti nás nabádá Tvůj svatý obraz a
Tvoje vysoká důstojnost jakožto matky
Páně, učí nás si vážiti důstojnosti naši
jakožto vykoupených a vyznavačů Kri
stových. Ty růže duchovní, rozveselujíci
krásnými ctnostmi svými nebe i zemi;
Tvoje sladká vůně osvěžuje duši naši,
jestliže v zahrádce Boží se procházíme.
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Klesali bychom v bouři a víchoru, kdy
bychom v Tobě, věží Davidova, neměli
pevnou oporu. O po'nechej nám, Ty »archo
úmluvya Nového zákona, zachovávati sv.
svátosti a otevři nám mocnou přímluvou
svou krásu nebeskou. A kdykoli břímě
našeho úřadu a naší práce nás tíží, budiž
nám světlem v temnotách tohoto světa,
Tý »hvězdo jitřní !: Tobě poroučíme sebe
i své milé v nemoci, abys je uzdravila, '
všecky hříšniký, abys je k pokání vedla,
zarmoucené, abys je těšila, buď všem kře- '
stanům pomocnicí! 'l'y, Královno, uč nás,
bychom Bohu sloužili jak andělé, na
Krista s toužebností čekali jako patri
archové, naše svěřené vedli jako proroci,
pro Ježíše trpěli jako mučedníci, pro
království Boží pracovali jako apoštolé
a vyznavači,—Beránka neposkvrněného
provázeli jak Panny, za svatými spěchali,
abys Ty, o Královno všech těchto, také
nad námi panovala. Pod břemenem hříchu
dědičného lkáme a trpíme 0 Ty, bez po

skvrny hříchu prvotněho počatá —
oroduj za nás hříšné! A Ty, Královno
sv. růžence, sypej růže na cestu naší
životní! I ty krvavě červené růže rádi
přijmeme, neboť v krvi beránkově jest
naše síla, v krvi Toho, který snímá hříchy
světa. Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás.
Pane smiluj se nad námi! Zdrávas Maria!

Tak naplní litanie loretánská srdce
naše na večer svatou, klidnou zbožnosti,
posvětí naše úmysly, pozlatí naše skutky,
pomůže nám k lítosti nad hříchy. Pod
ochranou matky Boží klidně můžeme
ulehnouti, neboť láska Její nás bude
chrániti a sv. Její jméno s nejsv. jménem
Ježíš budeme i ve spánku na rtech míti.
Tak den co den přineseme naší Královně
hold úcty, naši matičce dárek lásky dě
tinné, až do toho okamžiku, kdy celé
srdce jí přineseme na věčnosti, aby je
s námi obětovala nejsv. Srdci Páně.
Proto modleme se den co den na večer
lítanii loretánskou! Boh.Hendl.

Posvěcení života od kolébky až ke hrobu.
(Úvahy _o sv. svátostech)

K největším a nejkrásnějším stavitel—
ským památkám celého světa; náleží bez
odporu chrám sv. Petra v Rímě, který
se klene nad hrobem tohoto prvního
papeže katol. církve &náměstka Kristova
na zemi. Nevyniká toliko obrovskými
rozměry, nýbrži souladem tak mistrným,
že divák na první pohled nepostřehne
hned velikost jednotlivých části jeho, až
teprve déle-li na ně patří aje srovnává.
Proto také kdo by jen povrchně na bu
dovu tu pohlédl, nebo ji ledabylo prošel,
nedovedl by si učiniti správný názor o ni,
neboť vyžaduje důkladného prohlédnutí.
Tato podívuhodná velikost dómu Svato
peterského, která jen oku zkoumatele a
znalce se jeví v celé své velebnosti a
kráse, připomíná nám daleko ještě ve
lebnější budovu, chrám to duchovní, chrám

sv. svátostí. Jak velkolepé to, ajak po
divuhodné ! Již na první pohled poznává _
duševní oko naše tu velikost její, avšak
ponoří-li se mysl naše v jednotlivostí,
tu vidí, že nelze ani hloubku její ani výšku
řádně postihnouti. Co nejkrásnějšího, co
nejsladčího, co nejužitečnějšího nám jest.,
to shrnul Bůh ve svátostech, to na
shromáždil v onom jejich vznešeném
dómu, který byl Spasitel k spáse naší a
k útočišti vystavěl. O jaký to život plný
radosti, plný blaženosti mají ti, kteří
v tomto chrámě Božím žiji! Bohu díky!
My jsme obyvately domu tohoto, nám
otevřel Kristus do něho brány, v něm
jest pro, nás milost, pomoc, odpuštění,
posvěcení, utvrzení, v něm hoří ustavičně
lampa lásky k Bohu a bližnímu, v něm
jisti jsme před nástrahami zlého ducha
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i před zlým příkladem světa. A aby dům
tento stále v pořádku se udržoval &oheň
milosti a lásky v něm vždycky planul,
ustanovil božský stavitel i strážce domu
tohoto, jichž užívá sám za nástroj a skrze
něž působí. Jsou to sluhové Boží, kněží
nového zákona, na něž přenesl Spasitel
moc svou v církvi své na zemi. A jestliže
služba tato svatá jest, proto i ti, kteří
ji konají, posvěcení býti musí; musí býti

dob nenávist k jeho kněžstvu, nenávist
& zášt proti kněžím horlivým a věrným
a zase na druhé straně zvláštní chvála a
vyvyšování těch, kteří jako Jidáš, Pána
zrazují. Proto zajisté třebajest, aby věřící
lid katolický tím více ke svým kěžím lnul,
jich si vážil a služeb jejich užíval. Ato
stane se zajisté jen tehdy, paklí pozná
velikou vznešenost stavu kněžského, ve—
likou jeho moc, prospěšnost &užitečnost
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Vnitřek chrámu sv. Petra v Římě.

vyloučení ze stavu všedního, určení jedině
k službě Boží, &vyzbrojení mocí, která
by nad dušemi vládla, je vedla k Bohu,
je s Bohem smířovala a vše jim podávala,
čeho třeba k životu bohumilemu na zemi,
aby tak připravován byl i život věčný.
A toho dostává se vyvolenémusvátostí
svěcení kněžstva.

Jednou ze známek odboje a odporu
proti Kristu ajeho učení jest za naších

jeho konání a také velkou jeho zodpo
vědnost před Bohem.

Na kříži pní Spasitel náš. Již nemá
nic co by svým nazval. O roucho jeho
rozdělili se žoldnéři, krev jeho pila země,
svému věrnému stádci odevzdal Petra
za hlavu a otce, matku svou poručil mí
lému Janovi, ráj přislíbil kajícímu lotru,
na mrtvolu jeho čeká smečka nepřátel,
už nemá co by svým nazval, nežli ducha
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svého. A tohoto ducha poroučí Otci
svému nebeskému v posledním slově
svém na kříži volaje: »Otče v ruce Tvé
poroučím ducha svého.: (Luk. 23, 46).

O diky Tobě, diky vřelé a nehynoucí,
Spasiteti náš, jež ducha svého odevzdal
Otci, kterého jsi učinil Otcem naším a
ku kterému jsi nás učil modliti se: »Otče
náš, jenž jsi na nebesích.: A Otec ne
beský přijal ducha Syna svého Krista
k vůli nám a zase ho na svět poslal k vůlí
nám, aby u nás zůstával až do konce světa.
Neboť co jest duch Kristův Bohu Otci
poručený jiného, nežli ono dílo vy—
kupitelské, které uložil v církvi své, jeho
sv. učení, získané jím milosti, zařízení
jeho aby duch jako spasitelný, posvě
cující & utěšující zachován a sdělován
byl celému lidstvu i každému jednotlivci.
V duchu Kristově žije duch křesťanství,
to jest ono duchovní dědictví, které celý
svět šťastným učiniti mohlo a mělo, ale
bohužel, kolik jest těch, kteří ho poznali?
Kolik jest těch, kteří v duchu Kristově
se obrodilí, v témž duchu žijí, v témž
duchu umírají a spasení docházejí? Není
to vina ani Otce ani Syna ani Ducha sv.,
že málo vyvolenýchjest, nýbrž vina lidstva,
že dědictví sobě nevyzvedá. nýbrž je
ladem lcžeti nechává. A Kristus Pán se
přece o všecko postaral, na všecko pa
matoval. Nenit On Vykupitelem jen jedné
doby nebo jednoho pokolení, nýbrž všeho
člověčenstva, všech dob i všech míst.
Proto své vykupitelské dílo zabezpečil
pro všecky lidi, pro všecka místa, pro
všecky časy, ustanoviv na nebi anděle za
strážce jeho a na zemi kněze, jakožto
služebníky Boží, v užším slova smyslu
prostředníky mezi zemí a nebem.

Veliký jest úřad a moc andělů na
nebi, větší však kněží na zemi. Sv. Tomáš
Aquinský srovnává anděle s kněžími a
praví: »Anděl jest prostředníkem mezi
Bohem a lidem — totéž také kněz,e proto
nazývá prorok Malachiáš »kněze andělem
Pána zástupů.: (2, 7). Nyní však jest
Kristus nejvyšším prostředníkem a nej
vyšším knězem a má proto i dle svého
božství i dle svého člověčenství moc
anděla daleko převyšující, neboť stojí
o něm psáno: »Andělové přistoupili a
sloužili mu.< (Mat. 4, 11). Tak převýšují
i jeho zástupci v kněžském úřadě anděly
mocí & důstojnosti.

Škola B. _s. P. 1912

V tom tedy záleží důstojnost úřadu
kněžského, že jest to tentýž úřad, který
Kristus na zemi zastával a že tedy kněz
zástupcem Spasitelovým jest. Sv. apoštol
Pavel vyslovuje se otom následovně:
»Tak smýšlej o nás člověk — jakožto
o služebnících Kristových a rozdavačích
Božích.a (I. Kor. 4, 1). Věčný kněz nej
vyšší Kristus, jakožto hlava církve ne
viditelná — sídlí v nebesích a kněžství
má na zemi rozkazy jeho konati, neboť
duch Kristův má s nebe skrze kněžstvo
člověčenstvu sdělován býti. Duch Kristův
však, jakožto základ svátostí leží v rukou
Božích — nemůže tudíž ani ztracen ani
poškozen býti; jen posvěceným rukám
církve bývá svěřován, aby dle potřeby
byl udílen a sdělován. Zakládající listina
církve leží u trůnu Božího dobře uscho
vána a Duch Boží sám vede rozum církve,
aby skrze kněze své, moudrost a učení
Boží nezkažené, věřícímu lidu zvěstovala.

Proto také nemůže ta ohromná, až
k nebi sahající budova církve nikdy se
starati a nikdy schátrati, nebot věčně
mladý duch Kristův bývá v ní uchován,
sloupové její nemohou padnouti, neboť
Bůh sám udržujeje rukama a moci svou,
proto ani sluhové církve — kněžstvo —
nemohou dle cizího plánu stavětí a pra—
covati, neboť Duch Boží bdí nad nimi.
A jako Spasitel při smrti své ducha
SVého a s nim i své vykupitelské dílo
do ochraňujících rukou Otcových odpo
ručil, tak odporoučeni jsou do rukou
Božích i oni, které za hlasatele i za roz
davače svých milostí byl vyvolil t. j.
kněžstvo novozákonní. Neboť tak děl
Spasitel k apoštolům svým: »Jak mne
Otec poslal, tak i já posílám vásc A
když to řekl, dechl na ně řka: »Přijměte
Ducha svatého.: (Jan. 20, 21). '

Toto dechnutí božského zakladatele
žilo v apoštolích i jejich nástupcích a
žije ustavičně v nich. neboť to nebylo
dechnutí lidské, nýbrž Syna Božího —
božská jeho duše a když biskup pravý
nástupce sv. apoštolů ruce své vztahuje
nad svěcenci — činí to jménem Ježíšovým
a v božské moci jeho aproto Boží
svěcení sestupuje na ně. A následkem
svěcení toho, kněz jest zástupcem Je
žíše Krista. Jak vznešený, jak přesvatý,
ale také zodpovědnosti plný to úřad!
Sami andělé v nebesích, tito strážcové

18
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svatyně žasnou a třesou se bázní o ubohé
ho člověka, když ruka biskupova nad ním
ku svěcení se vztahuje A ne bez pří
činy! (ji může slabá, hlíněná nádoba
lidské duše pojmouti náplň všech těch
milostí? Budou moci slabá bedra nésti
těžké břímě úřadu toho a jeho povinnostíl?
Bude moci obstáti bez pomocníka? Jako
dítko, kráčející po boku matky, kdykoli
klopýtá, chytá se úzkostlivě ruky ma
težské, aby se udrželo, taki ruka kněze
se musí držeti pomocníka & tím jest
milosrdenství Boží. Ano Pane, milost a
zase milost, musíš dávali kněžím milost
pro úřad jejich ——který jsi jim svěcením
svěřil. Odevzdal jsi jim úřad, pro který
i andělé by slabými byli a pomáhej, aby
i kněz — slabší ještě to listina — mohl
je nésti a ku cti Tvé i spáse duší za
stávali!

Čím větší slabost. tím větší potřeba
jest milosti. A Kristus slabým kněžím
dává milost svou měrou svrchovatou.
Jak veliká to tedy musí býti milost Boží!
A milost tak naplňuje duši kněze, tak
cele a tak stále, že nic ji—vypustiti ne
může, že zůstává v duši, jakoby zapsaná
nesmazatelným písmem. Jest to nezru—
šitelné znamení, pečeť pro věčnost sice
neviditelná oku tělesnému ale citelná srdci
čistému, viditelná andělům Božím, ne
viditelná ve světě, ale viditelná na věč—.
nosti. U kněze špatného ani oheň pe
kelný nebude moci zář nezrušitelného
znamení kněžského zastříti, nýbrž toto
znamení kněze zůstane na něm. ovšem
k větší jeho hanbě i trestu. Kněz — a
přece zavržený! O, moji milí křesťané,
jak hrozné to pomyšlení ! A proto modlete,
modlete se za kněze! Zář znamení kněž—
ství bude se stkviti i v nebesíeh a bude
rožmnožovati radost a blaženost dobrého
kněze i v nebesích. O, modlete se. aby
hodně mnoho takých kněží bylo, neboť
ne k vůii nim, nýbrž k vůli vám dal
jim Pán úřad ten. Neboť ostatní svátosti
uděluji se jednotlivcům k jejich spáse,
kněžství uděluje se jednotlivcům sice,
ale k spáse celého lidstva. A jako Syn
Boží v poslušnosti k Otci nebeskému
stal se služebníkem lidí, tak i kněz není
toliko sluhou Božím, nýbrž i lidstva.

A jako božský Spasitel konal úřad
svůj vykupitelský, že byl učitelem, knězem
a pastýř-em, tak i tento trojí úřad ode

vzdal svým kněžím ku prospěchu du—
chovnímu člověčenstva. Proto vše, co
kněz v úřadě svém kněžském koná, at
učí, ať obětuje, ať sv. svátosti uděluje,
jest konáním samého Krista, ani svatost
osobní kněze nemůže k tomu nic při
datí, ani špatnost kněze nic ubrati 'l'o
zajisté jest velikou útěchou pro citlivé
duše zbožné. Kristus sám působí skrze
kněze, jeho jest milost udělovaná, jeho
učení hlásáno, jeho vůle nařizovaná, jeho
oběť v oběti mešní. Byt i prostředník
slabý i hříšný byl, milost Boží vždy
zůstává touž, čistou, mocnou, účinkující
milostí Kristovou—.Jest to zasejen láska
a moudrost Spasitelova, která povznesla
milost kněžstvem zalévanou nad slabost
i hříšnost lidskou.

Největší milost kněžím udělená záleží
v pravomoci proměňovati chléb v Tělo
Páně a víno v Krev Páně a obětovati
obé Bohu Otci nebeskěmu ve mši svaté.
V tom jest hlavní známka i úřad kněž
ství, v tom také hlavní jeho úkol, slou
žiti velebné Svátosti, či Spasiteli svátost
nému. Všecek život a všecko konání
kněze má v tom pramen svůj i svůj
vrchol, všecko vztahuje se na Beránka
obětního, který snímá hříchy světa, a
který denně chce býti obětován jakožto
vždy nová oběť chvály, prosby, díků—
činění i smíření!

A jaká to hrozná — jaká podivu
hodná to moc nad Beránkem svěřena
jest knězi! Kristus l-lostie poslouchá ho,
na slovo jeho sestupuje Pán na oltář,
ba smí dotýkati se jeho svátostného
těla — a jako na slovo jeho sestoupil
s nebe, tak zase na slovo jeho jako
oběť vstupuje na nebe k Otci. Kněz

_jakoby Pánu svému poroučel; dle vůle
jeho opouští Pán svatostánek, dává se
nésti ulicemi i přes pole k nemocným.
Kristus rukou kněze dává se přijímali
věřícím; kněz klade Jej snad nevědomky
na jazyk všakých hříšníků a Kristus Pán
se nebrání. Jak tajemná to moc lásky
Kristovy !

Jestliže však Pán náš k vůli nám
tolik snáší a trpí, tu zajisté poznáme,
že první a hlavní povinností kněze jest,
starati se o udržení a úctu k velebné
Svátosti oltářní a že teprve v druhé řadě
starati se může o sebe. Aby tutotěžkou
povinnost kněz konati mohl, vlévá jemu
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Kristus Pán při svěcení milost svou a
tuto zachovává v něm nezrušitelným zna
mením. O, budiž za to Kristus Pán po—
chválen!

Cce-li církev něčeho k úctě Boží
použíti, musí to dříve posvětití, t. j,
z obyčejného užívání rozloučiti a výlučné
službě církevní odevzdati. Tak svíčky,
která hořela na oltáři, nesmí se užíti
v_domácnosti, plátna, které pokrývalo
oltář při mši sv., nesmí se užíti k po
třebě osobní, budova kostelní posvěcena,
nemá se obrátíti k užitku jinému, nebot
jest zajisté přirozené, že co se jednou
Bohu věnuje, Jemu věnováno zůstati má.
Pak i kněz svěcením na kněžství stává
se majetkem Božím. jest ze společnosti“
ostatního lidu vyloučen. a zaujímá zvláštní
v církvi i světě postavení.

Má sice a také musí s ostatními
lidmi žíti, avšak musí býti mrtev pro
smyslný svět, živ pak musí býti pro
svět duchovní. Tak jako kamenný
pilíř mostu stojí ve vodě, ale s vlnami
dále plynouti nesmí, nýbrž pevně na
témž místě zakotven jest, tak že vlny
samy oň se rozrážejí, tak i kněz stojí
zde sice osamělý, ale pevně musí státi,
vlny světa odrážeti, mnohé dovolené vy—
ražení sobě odepříti, jsa vždy toho pa—
mětliv, že ke sv. službě všechny své síly
věnovati má. Velmi důvěrné obcování
s lidmi, světská sláva a vyznamenání,
ješitnost a samolibost, kteréžto věci lidé
světští tak rádi mají, nesluší se knězi.
Toto tiché ústranní, tento pokorný život,
tato obětavost pro .všechny, tato sv. žár
livost ve službě Boží církve a duší,
v tomto tak lákavěm světě, v tomto víru
světských vášní a radovánek, není věru
lehká věc. Avšak svátost. svěcení na
kněžství dodává knězi tolik pomoci a
milosti, aby i zde zvítězil nad světem i
sebou a_byl pevnou, dobrovolnou a ra
dostnou obětí ustavičnou. Kněz jest celým
srdcem Bohu zasvěcen, proto i ty čisté
city lásky srdce jeho musejí k Bohu
sméřovati. Církev Kristova jest jeho ne
věstou, žádná pozemská sladká láska,
ani ne ta, která posvěcena jest svátostí
stavu manželského, nesmí najíti cestu do
srdce jeho, nesmí jej od sv. povolání
jeho odvrátití. Ríditi se musí slovy sv.

'svátost svěcení kněžstva ustanovil,

apoštola Pavla, řkoucího: »Kdo nemá
ženy, pečuje o to, co jest Páně, kterak
by se líbil Bohu. Ale kdo jest se ženou,
pečuje o to, co jest světa, kterak by se
líbil ženě a jest rozdělen <<(I. Kor. ?, B.).

Srdce lidské už je takové, že čemu
se oddá, to také plně je zaujíma, zvláště
když v mladém věku horká krev proudí
žilami a obrazotvornost si vše nejkrás
nějšími barvami maluje, které ovšem
později vyblednou a vše v jiném se
ukáže světle. A toho má býti kněz Kristův
ušetřen. Či snad má srdce jeho děliti
lásku svou mezi Bohem a ženou? Vždyť
oba požadují srdce celé! Má snad kněz
ve starostech o rodinu zakrněti, když
služba Boží celou jeho péči vyžaduje?
Či má kněz strachem trnouti o rodinu,
když povinnost jej volá k nakažlivé ne
mocným a on takřka smrti v tvář hle
děti musí? Ci má snad to srdce, které
denně nejsv. Pána ve mši sv. přijímá
znesvěceno býti smyslnou a pozemskou
láskou? Nikoli! To býti nesmí a nemůže.
Ne jednomu člověku, ne úzkému kruhu
rodiny má srdce knězovo náležeti, nýbrž
lidem všem a proto má býti láska jeho
čistá, svatá, aby objímala všecky, jako
Kristus Ježíš všecky miloval. Z toho za
jisté poznají čtenáři »Školy B. S. P.<<„
že církev dobře učinila, když kněžím
svým zapověděla stav manželský a uložila
jim bezženství, neboť jen tak dospějí
toho vysokého idealu —- sluhů Boha
nejsvětějšího, jemuž se zasvětili. Ovšem,
jest to oběť veliká, břímě těžké, sebe
zapírání neustálé a proto třeba slabému
člověku nadpřirozené pomoci a posily
Boží a tu mu vlévá svátost svěcení
kněžstva a zachovává srdci jeho oheň
lásky k Bohu, Kristu, církvi a duším
svěřeným. Za to budiž Kristus Pán. jenž

mi—

íostmi obdařil, pochválen!
Tak působí svátost SVěceníkněžstva

v knězi, tak dává mu plnou moc spolu,
i se způsobilosti k vznešenému úřadu,
dává ale zároveň také sílu i odhodlanost
k věrnému plnění těžkých povinností až
do konce.

Jak ale svátost tato skrze knězepůsobí
v lidstvu, o tom rozjímatí budeme příště,

Boh. Handl.

-————o=0=o__.——
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V naší zahrádce.
V té naší zahrádce,
v zahrádečce,
duše má snívá jak
v pohádečce.

Pod hruškou ve trávě
každého dne,
sedávám z rána
i odpoledne.

Slunéčko jasně plá,
ptáci pějí
a v květech motýlci
dovádějí.

Větérek vesele
pofukuje,
na stromě pěnice
poskakuje.

Duše má vnořena
v tiché snění,
letí tu tak jako
v opojení.

V té naši zahrádce
radost býti,
chtěla bych celý rok
tady žíti!

Marii, Matce milosti
Maria. nejdražší Matko Páně,
veď kroky mě k nebes zlaté bráně,
přednes prosby moje Ježíši,
pevně věřím, že je vyslyší!

Já jak dítě spěchám vždy jen k Tobě,
za přímluvu prosím v těžké době,
vím, že's stu'lně plna sladkosti,
ochranou mou, chloubou, radostí!

Nuže, Máti. vyslyš prosbu vroucí
buď mi pomocnicí přežádoucí,
vyslyš prosby mojí vroucí hlas,
svému dítku pomoz v každý čas!

A. M Kadlčdkovd.

Třetí česká pout do Lurd roku 1911.
Popisuje K. Balík, děkan.

Světelný průvod.
V Lurdech konají se v letních měsí

cích každodenně dva průvody. První koná
se odpoledne o půl 5. hodině a nazývá se
„Svátostný“, druhý koná. se v 8 hodin
večer a jmenuje se „Světelný“. Oba jsou
velice slavné. První jest vznešený, druhý
radostný. Při prvním nesena jest Velebná
Svátost a účastní se ho zdraví i nemocní,
druhý koná se bez Velebné Svátosti a
účastní se ho jenom zdraví. První jest spíše
na oslavu Božího Syna, druhý na oslavu
Boží Matky.

Již v hotelích nabízeli nám ke koupi
ovíce zvlášť ku světelnému průvodu upra

(Po kračování )

vené. Opatřeny byly papírovým chránítkem'
jež po svíci mohlo se nahoru nebo dolů
posunovati a mělo za účel, aby chránilo
plamen před větrem a zachycovalo odka
pávající vosk, by jim šaty spolupoutníků
potřísněny nebyly. Každý jsme si za korunu
svíci koupil. I všude po obchodech a zvláštní
prodavači a prodavačky na ulicích je na—
bizeli.

Přiblížil se večer. Vzduch se počal po
parném dnu příjemně ochlazovati. Příjemný,
vlažný vánek proudil ulicemi. Stmívalo se.

Ulicemi valily se četné zástupy jedním
směrem — k jeskyni. li jsme také. Na
prostranství před chrámem stálo již tisíce
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lidu. Jeden od druhého rozsvěcoval si svíce.
Okolních hor nebylo již viděti, neboť se
tmělo se již docela. Šli jsme k jeskyni.
Řeka Gave si spokojeně šuměla.

U jeskyně hrála hudba. Aj, tam se
shromažďují Češi. Žádná jiná,výprava s sebou

EE
E

nebot tohoto světelného průvodu i ženy se
súčastňují. Šli těsně za sebou ve dvou
stejnoměrných řadách. Pořadatel kráčel
uprostřed obou řad a dával pozor, aby
řady postupovaly stejnoměrně. Bylo-li třeba
i něžně upozornil. Řídil také zpěv & dbal

EE
E

EEE
Basilika v Lurdech.

hudby nemá. Po zvuku hudby zaměřili jsme toho. aby všichni začínali novou sloku
ke svým. adili jsme se za svým praporem.

Od jeskyně vyšel dlouhý průvod.
Všechny výpravy měly své vlastní prapory.
Za každým ubírali se účastníci stejné pouti.
Napřed šli vždy muži a za nimi ženy.

písně & zpívali stejně. Těsně k předním
řadila se výprava jiná s tímtéž pořadem.
Všichni účastníci průvodu nesli si v pravé
ruce rozžatou svíci a v levé zpěvníček
s lurdskou písní. Francouzi zpívali fran—
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couzky, Němci německy a my Češi česky.
Různými řečmi zpívali jsme jedním ná
pěvem lurdskou píseň: „Kde v údolí ku
řece hora má sklon.“ Píseň ta má šedesát
slok a obšírně vypravuje o celém zjevení,
kterým Bernadetta oblažena byla. Každý
oddíl obrovského průvodu zpíval si pro
sebe a přece celek dával zvláštní harmonii,
plnou zanícení a krásy. Francouzi a Němci
každou sloku zakončovali dvojnásobným
refrainem: „Ave, ave, ave Maria“, kdežto
my Češi pěli jsme: „Zdrávás, Zdrávas,
zdrávas Maria“. Francouzi. jdoucí těsně
před námi a za námi & stojící po obou
stranách, kudy průvod se ubíral, zpívali
s námi také: „Zdrávas, Zdrávas, zdrávas
Maria“. Náš zpěv doprovázela naše deseti
členná, vyškolená hudební kapela, kdežto
všichni ostatní zpívali jenom bez hudby;
nás bylo šest set, a že my Češi zpívati
umíme, o tom také není nejmenší pochyb—
nosti — proto vzbuzovali jsme všeobecný
obdiv a okolní diváci hrnuli se k nám
v zástupech.

Od jeskyně vycházel oddíl průvodu
za oddílem, postupovali, pějíce stále chválu
Mariánskou podél zázračného pramene ke
koupelnám, podél basiliky, lékařské kanceláře
& nemocnic daleko po velikém prostranství
chrámovém až na jeho konec, kde stojí
vysoká socha sv. Michala archanděla.

Představ si padesát tisíc pohybujících
se světel noční tmou, padesát tisíc vroucně
zpívajících křesťanů, pravých a upřímných
Mariánských ctitelů, kteří při každém „Ave“
v zanícení na větší oslavu nebeské Krá
lovny zdvíhají svojí svíci do výše, přimysli
si ještě, že celý chrám ozářen jest nesčet
nými elektrickými žárovkami, že na věžích,
kopuli, okrajích střechy a na kostelním
průčelí barevnými, elektrickými světly vy
malovány jsou krásné ornamenty & máš
slabý obrázek světelného lurdského průvodu.
Chceš-li však míti jeho obrázek celý a
úplný, nezbývá ti nic jiného, nežli při
chystati si svoji poutnickou mošnu a osobně
do Lurd se vypruviti.

Na dláždění před basilikou shromaž—
ďují se již nesčetné zástupy. První účast

níci slavného processí ukončili již svou
cestu. Za nimi přichází & řadí se oddíl
další, potom třetí praporečník opřel již svůj
prapor o kostelní průčelí, přicházejí další
a. další, zástup se zvětšuje a houstne. Tam
oddíl přechází ještě na prostranství tak do—
vedně, že jejich světla píší v noční tmě
veliké „Ave“. Kteří dozpívali již píseň
celou, ztichli a očekávají, až dozpívají
ostatní, nebo ještě ke zpívajícím se při
pojují.

Už hrála skoro jen naše kapela a
zpěvy ostatních už v našem zanikaly. Biskup,
stojící před kostelem s veselou tváří, ru—
kama sam dával takt, aby všichni společně
s námi dozpívali.

Doznělo poslední „Zdrávas“ & zástup
ztichl. Kaplan lurdský, stojící před kostelem,
začal pěti „Credo in unum deum“ & celý
zástup vpadl s ním a zpíval dále latinsky
„Věřím v Boha“. Když přišli ke slovům
„Věřím v jednu, svatou, katolickou &apo
štolskou církev,“ pozdvihli všichni jako na
ujištění vzhůru k nebi své svíce a drželi
je vztýčené, až tato slova dozpívali. Zde
ve svornosti a lásce scházejí se všichni
národové, kteří věří v jednoho Boha a
uznávají za svoji matku jednu církev, církev
katolickou. Zde žijí v podivuhodné shodě,
míru & pokoji . . .

Dozněl chorální zpěv, shasla světla
na basilice, světelný průvod ukončen —
ctitelové Marianští, můžete se odebrati do
svých příbytků

Zástup pomalu se rozchází, známí se
známými dávají se do rozhovoru, někteří
shasínají svá světla, někteří ubírají se do
svých domovů, aby oddali se spánku, jiní
jdou se ještě napít k pramenu nebo po
modlit k jeskyni a konečně účastníci ně
které výpravy jdou do kostela, aby tam
ztrávili následující noc před vystavenou
Velebnou Svátostí.

Zástupy řídnou, světel ubývá, klid
noční se rozprostírá, až nastává zase ta
kové ticho, že slyšíš, kterak na stromech
šustí listí a kterak šumí vlny řeky Gave,
ubíhající dále do noční tmy. ..
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Svatý Jan Evangelista.
Sepsal P. Vinc. Jeauroy. — S povolením spisovatele přeložilJan Tagliaferro.

Předmluva spisovatelova.
Po prvé se vydává měsíc sv. Jana.

Různé příčiny přiměly nás k tomu. Od
nějakého času zavládl obyčej, měsíc duben
zas věcovati sv. Janu evangelistovi. Chceme
tudíž zbožným ctitelům sv. Jana podati
malou knížečku, obsahující krátké roz
jímání na. každý den měsíce a pokud
slabé síly naše stačí. tento zbožný obyčej
rozšířiti. Proč by se měsíc svatojanský
neměl přidružiti ke stálým pobožnostem
tolika zbožných osob a horlivých řehol
níků a řeholnic? Byl by zajisté pojítkem
mezi měsícem svatého Josefa a měsícem
májem; povzbuzoval by nás více milo
vati tu, kterou sv. evangelista tolik mi—
loval. S pobožnosti k sv. rodině spojo
vali bychom úctu miláčka Ježíšova a
pobožnostk sv. Janu dcplnila by 
řadu milostných měsíců března, května
a června.

K této pohnutce přistupuje ještě
s naší strany veliká láska k sv. Janu.
Jako člen řehole, která sv. evangelistu
za ochránce si zvolila, chceme sv. Janu
věnovati tento slabý důkaz dětinné lásky
a zvláštní úcty.

Zdá se též, že dle všeho pobožnost
k sv. Janu určena jest, by se za našich
časů rozšiřovala. Ucta nejsvětějšího Srdce
Páně každým dnem neobyčejně se roz
'šiřuje; všechny svaté, kteří toto nejsv
Srdce obzvláště uctívali a proto také
svatými nejsvětějšího Srdce se nazývají,
třeba zároveň s nejsvětějším Srdcem
ctíti. Kdo však zasluhuje po Panně Marii
a sv. Josefu více toho jména, jako onen
apoštol, jehož Spasitel nejvíce miloval,
jenž při poslední večeři na prsou jeho
spočíval, jenž byl hlasatelem lásky a
podstatu Boží ohlásil jak dojemně, tak
vznešeně slovy: »Bůh jest láska?<< (I.
Jan 4, 8.).

Knížečku tuto Skládáme k nohám
sv. Jana, aby jí požehnal a pečoval o
rozšíření její k větší cti a slávě nejsv.
Srdce přes všeliké jeji nedostatky a ne
dokonalost. Zde dovolujeme si ještě uvésti
slova, jež napsal vynikající jeden biskup
v předmluvě k svému dilu o sv. Janu,
které i našem malém »malém měsícia

sv. Jana lze říci: »Jest to kniha zbož
nosti; podávám ji křesťanům — kněžím:
kněžství nemělo většího zástupce nad
sv. Jana; — pannám: sv. Jan byl pa
nicem; — matkám: Matce Boži dán byl
za syna; — mládencům: byl nejmladším
z apoštolů; — starcům: toto jméno sám
si dává v listech svých. Věnujiji duším
trpícím: stál pod křížem; duším rozjí—
majícím: byl přítomen na hoře Tábor;
všem duším. které se za bratry obětují
& je v Bohu milovati chtějí: láska ne
může míti čistějšiho ideálu, jako přítele
Ježíšova. Věřící, kteří tuto knížečku čtou,
naleznou v ní trojí zálibu církve svaté
v těchto dobách: pobožnost k nejsvěf
tější Svátosti oltářní, k nejsvětějšímu
Srdci a nejsvětější Panněc

Claire Fontaine (Belgie)27. / 12. 1894

I; Svatozář sv. Jana.

Slavou : ctí korunoval jsl jej. (Žalm 8, G.).

»Podivný jest Bůh ve svatých svých:
.(Žalm 67, Bc.) praví královský pěvec
David. Každému svatému dává dle ůradků
své obdivuhodné prozřetelnosti a ne
smírné dobrotivosti poklady milosti a
slávy. "Neboť »někomuc, praví sv. Pavel,
»dána bývá od Ducha řeč moudrosti,
jinému pak řeč umění dle téhož Ducha;
jinému víra v témž Duchu, jinému dar
uzdravování skrze téhož Ducha, někomu
divů činění, jinému prorokování, jinému
rozeznání duchů, jinému rozličnost ja
zyků, jinému vykládání řeči.: (1. Kor.
12, 8.—10.). »Některé zajisté<,jak dále
praví sv. apoštol, »ustanovil Bůh v církvi
apoštoly, jiné proroky, jiné učitele.“
(I. Kor. 12, 28.).

Pán Bůh však ráčil tyto přednosti
v osobě sv. Jana spojiti, chtěje všemi
korunami jej ozdobiti A skutečně byl
sv. Jan apoštolem a mezi apoštoly jedním
ze tří, které Pán nejvíce miloval. Byl
prorokem a ve svém tajemném zjevení
ohlásil nám tajemství posledních dnů
světa. Byl učitelem lásky a cvangelistou
vtěleného Slova. Byl panicem, a aby
mu ničeho nescházelo, aby nezůstal
v ničem za ostatními apoštoly, stal se
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mučedníkem; a třebas jako tři mládenci
v ohnivé peci smrti ušel, nezmenšíla se
tím ani zásluha jeho oběti, ani sláva
jeho mučenictví.

Zbožné cvičení. —-Obdivujme se
slávě sv. Jana evangelisty. Všude hlá
sejme jeho chválu a snažme se jeho
ctnosti následovati. Abychom mohli jeho
ctnosti opravdu následovatí, prosme jej
o mocnou jeho přímluvu. Nelze nám
nároky činiti na tak veliké milosti., jakých
jemu se dostalo; avšak jak on, taki
my jsme k svatosti povoláni. Učiňme
proto předsevzetí, že si sv. Jana zvolíme
za vůdce na cestě ctnosti, ať zvláště
v tomto měsíci pOžehnaném není dne,
ve kterém bychom na přímluvu svatého
Jana nežádali od Boha milosti, vynika
jící nade všecky, totiž svatosti.

Příklad.
Svafty'Jan v nejsvětějším Srdci ,

Ježíšově.
Mystické spisy sv. Getrudy, dlouho

zapomenuté, dnes opět valně jsou rozší
řenyk nemalému prospěchu duší upřímně
zbožných. Světice tato, důvěrným obco—
váním s božským svým ženichem osví
cená, znala všecka tajemství pobožnosti
k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které
teprve po čtyřech stoletích blahoslavená
Maria Markéta světu ohlásila. Dojímá
nás, když v těchto spisech středověkých,
téměř na každé straně nalézáme po
žehnané jméno nejsvětějšího Srdce. Zdá
se, že sv. Gertruda zvláště ctila sv. Jana,
jenž se jí vícekráte zjevil, jak se dále
ještě zmíníme. Mezi oběma těmito du
šemi, které obě velmi čisté byly a láskou
k božskému Spasiteli plály, bylo, “jak
ani jinak býti nemůže, vroucí duchovní
příbuzenství.

Jednou o “svátku sv. Jana, když
Gertruda rozjímala o miláčku Páně, jak
spočíval na hrudi božského Mistra, řekl
apoštol světici: »Posud jsem ti ukázal
toliko' radosti mého pozemského života;
dnes ti ukáží nebeské radosti, jimiž mne
láska Páně obdařila“ Ihned uzřela vnitřek
Srdce Ježíšova, které se jí zdálo jako
nesmírné moře, v němž plovala sem a
tam ryba, dávajíc živými a ladny'mi po
hyby na jevo rozkoš, jaké v těch vo
dách požívala. Gertruda porozuměla, že
milým příbytkem duše sv. Jana jest

nejsvětější Srdce Ježíšovo, v němž tento
učeník živ jsa láskou přebýval, a v němž
posud v nebesích. prodlévá.

II. Učeník sv. Jana Křtitele.

Připravujte cestu Páně. (Mat. s, S.).

Svatý Jan pocházel z městečka Bet—
sajdy, kteréž jest několik hodin od Na
zareta vzdáleno. Otec jeho Zebedeus byl
rybářem. Těžkou prací zaměstnával se
světec v mládí svém. Tato práce však
a milost boží chránily ctnosti jeho jako
pevné hradby. Byl, jako většina apoštolů,
»muž z lidu obecného, muž bez vzdělání:,
jak praví svatý Lukáš.

Pán Bůh dal mu milost, která byla
vzdálenější přípravou k jeho povolání,
k jeho apoštolátu. Jan Křtitel, předchůdce
Ježíšův, kázal pokání na březíchjordán
ských. Přísný hlas _jehoozýval se pouští a
hlásal příchodberánka božího, Vykupitele
israelského. Svatí Otcové všichni se do
mnívají, že svatý Jan poslouchal kázání
předchůdce Páně a jeho učení a před—
pisy přijímal se svatou toužebností. Po
zději nám vypravuje ve svém evangeliu
velmi obšírně skutky onoho, jehož věr
ným učeníkem byl. Pravděpodobno jest,
že přijal z jeho ruky »křest pokánía,
připravující jej na nesmírně větší mi
losti, které Pán Bůh mu určil.

Zbožné cvičení. — Kdožkoliv
jsme, všichni musíme pokání činiti.
Lítostí nad svými poklesky, zkrouše
ností srdce a ošklivostí nad hříchem,
umrtvením přiměřeným stavu našemu &.
povinné poslušnosti máme se připra
vovati na milosti, které nám Pán Bůh
určil. které by snad naší nekajícností
zadrženy, odloženy aneb zmenšeny byly.
Kdo ví, zdali nás Pán Bůh neustanovil
k povolání neobyčejnému, kterého si
obětmi a mrtvením zasloužiti musíme a.
které bychom na vždy ztratili, kdybychom
se nemrtvili? Prosme svatého Jana, ať
nám ukáže cenu umrtvení a žádejme od
Boha síly, bychom v něm se cvičili.

Příklad.
SvatýJan příbuzný božského

Spasitele.
Staré podání církve sv. praví, že

svatý Jan byl příbuzným božského Spa
sitele, ale jak spřízněn byl, nevíme
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Nikdo nemůže určitě tvrditi, byla—limatka

Otcové a spisovatelé církevní, jako sv.
Bernard, Hugo od sv. Viktora a Albert
Veliký — sestrou nejbl. Panny, tak že
sv. Jan byl sestřencem Páně, či byl-lí
Zebedeus, otec světcův, příbuzný sv.
Josefa, či byl-li spřízněn jinak, poněvadž
ničeho o tom v písmě sv. nenalézáme.

Ať je tomu jakkoliv, nade vší po
chybnost příbuzenství jeho nemálo při
spělo k svatosti a moudrosti sv. Jana.
Neboť dle krásného přirovnání jisté-ho
vykladače písma, jako slunce vše blíže
stojící větším leskem ozařuje, tak též
Ježíš Kristus, pravé slunce spravedlnosti,
paprsky své milosti hojněji vyleval na
ty, kteří páskou pokrevenství s ním spo-.
jeni byli.

Tak obohatil Pannu Marii neoby
čejnými poklady milosti & povýšil ji
nade všecky lidi a nad anděly, vyvolív
ji za svou matku. Tak posvětil i sv.
Josefa více než všecky muže, poněvadž
tento světec měl býti jeho pěstounein.
Totéž učinil i sv. Anně a sv. Joachymovi,
rodičům Panny Marie, sv. Jákobovi star
šímu a Jakobovi mladšímu, Judovi Ta
ideáši, kteří s ním byli spříznění; posléze
i sv. Janu Křtiteli, jejž učinil svým před
chůdcem & jenž byl největším mezi na
rozenými ze ženy.

III. První setkání s Pánem Ježíšem.
H]e beránek Boží. (Jan 1, 37.).

Svatý Jan Křtitel stál“nad Jordanem,
a u něho byli dva učeníci jeho, Ondřej,
bratr Simonův, & jiný, jehož Sv. Jan
nejmenuje; nebyl to však nikdo jiný,
jak podotýká sv. Jan Zlatoústý, než sám
evangelista, jenž z podivuhodné pokory
“se nechtěl jmenovati. Bylot' již k desáté
hodině, kdy kněží ve chrámě zabíjeli
beránka-“k oběti večerní. Když sv. Jan
Křtitel viděl Ježíše pí'icházeti, zvolal:
»Hle beránek Božíla Ondřej a Jan sly
šeli to a ihned šli za Ježíšem. Obrátiv
se pak Ježíš a uzřev je, žejdou za ním,
dí jim: »Co hledáte?“ Oni odpověděli:
»Mistře, kde bydlíš'Ra Toužili velice jej
následovati. A Ježíš dí jim: »Pojďte a
vizte!<< Uposlechli a zůstali u něho ten
den (Jan 1, 15.—39.) & celou noc, jak
dokládají svatí Otcové a vykladači písma

svatého. »Jak šťastný den tam asi ztrá
jeho Salome — jak míní někteří svatí ' vili,e< volá sv. Augustin, »jak blaženou

noc!<< Kdo by nám mohl říci, co z úst
Spasitelových slyšelita Tak začal svatý
Jan následovati Ježíše; již předem se
vyplnilo slovo, které později v zjevení
svém napsal: »Panicové následují be
ránka, kamkoli jde.“ (Zjev. 14, 5).

Zbožné cvičení. — I nám dal
se poznati Pán Ježíš s poklady své lásky
v slavné & tajuplné hodince života na—
šeho. Poznali jsme Jej a slyšeli jsme
sladký Jeho hlas, jímž mluvil k našemu
srdci. Jestliže jsme Jej později opustili
a na něho zapomněli pro své hříchy a
pro svou netečnost, učiňme nyní předse
vzetí, že srdce své očistíme, abychom
nalezli onoho, jenž nám slibuje život a
nesmrtelnost. »Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni Boha viděti budou.c (Mat. 5, 8.).

Příklad.
Svatý Edvard & sv. Jan.

Svatý Edvard, král anglický, uctí—
vaje zvláště sv. Jana, slíbil, že nikdy
neoslyší prosby přednesené ve jménu, sv.
Jana. Když jednou pokladník královský
nebyl přítomen, přišel neznámý chudák
a prošil vroucně o almužnu ve jménu
sv. Jana evangelisty. Král nemaje v té
chvíli ničeho, co by chudému daroval,
chtěl stůj co stůj slibu svému dostáti.
Tu vykonal skutek sebezapření, jehož
toliko světec schopen jest, bez váhání
stáhl totiž svůj zlatý prsten s prstu a
dal jej neznámému.

Svatý Jan odměnil se mu za to
skvěle. Za nedlouho. putovali dva pod
daní Edvardovi do Svaté země, aby na
vštívili hrob Spasitelův. Jednou večer
zbloudili na neznámých cestách. Noc je
zastihla ibyli v rozpacích největších.
Tu se jim zjevil ctihodný stařec a za
vedl je do blízkého města, kde přeno—
covali. Když ráno vycházeli z města,
stařec jim řekl: »Milí bratři, šťastně se
navrátíte do své vlasti; budu nad vámi
bdíti na vaší cestě z lásky k svatému
králi vašemu. Jsem apoštol Páně a ob
zvláště miluji Edvarda pro jeho čistotu.
Vratte mu tento prsten, jejž mně dal,
když jsem k němu přišel v podobě že
bráka a oznamte mu, že se blíží po
slední hodina jeho. Do šesti měsíců zemře
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a se mnou následovati bude Beránka, kam
koli jde.: Stalo se, jak sv. Jan předpo
věděl, Edvard zemřel na začátku roku
následujícího, dne 5. ledna 1066. Tento

V'V

Věčná
Před oltářem věčná lampa
dnem i nocí svítí,
matná její záře lidstvu,
jako maják třpytí.

Když ve chrámě na mši svaté
lid modlí se k Bohu,
věčnou lampu klidně hořet
v kahánku tu mohu.

A když v posled lid kněz žehná
z chrámu odcházeje,
světlo věčné lampy oknem
z kostelíčku zeje.

zázrak vypravuje se v životě sv. Edvarda
sepsanem Suriem na 5. ledna a v čtení
brevíře na 13. října, ve svátek svatého
Edvarda. (P. d.)

V \?

lampa.
A když slunce v západ spěje
stín se pouklání,
věčná lampa stále září
& zve ku klekání.

A když poutník pobloudilý
neví kam má jíti,
věčná lampa ze svatyně
na cestu mu svítí.

A když chorý na svém lůžku
lká & bolem sténá,
duše jeho světlem věčným
bývá potěšena.

Věčná lampo, v bouřném žití
v duši svit nám stále,
aby celé naše žití
bylo k Boží slávě!na A. _M. Kadledkwd.

A A

Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIANannnnemn.

Jeien den mezi novokřtěnci.

„Každý začátek je těžký,“ tak zajisté
povzdychl sobě častěji ilaskavý čtenář, tato
slova povídal sobě zajisté i mnohý missionář,
když v potu tváře své tu neb onu missii
zakládal & missij'ní práce přese všechnu ná
mahu &lopotu se nechtěla dařiti. Ale žádné
pravidlo není bez výminky a jsou případy,
kdy missionář, sotva začal na vinici Páně
mezi divochy pracovati, nápadně brzy do
dělal se dobrého výsledku. A k takovým
výminkám od všeobecného pravidla náleží
i missie v Tahasi v západní německé
Africe, kde missijní dilo'teprv před rokem
hned s velkým úspěchem bylo započato a

tak- mnohá duchovní radost počáteční ná—
mahu missionářovu příjemně osladila.

Křtěnci v Tahasi vidívají missionáře
pravidelně každý druhý týden a tu pobude
mezi nimi celý den. Tentokráte však bylo
jim za příčinou stavby nové kaple čekati
naň celé tři neděle, ba i tu prodloužil liják
v pravdě africký jeho příchod 0 celý den.
Než nechme ho nyní vypravovati samého.
Je to P. Laner, představený missijní stanice
v Porto Seguro & zpráva jeho zní:

„Vlak pobřežní dráhy 43 kilometrů
dlouhé dostavujese na stanici v Porto-Seguro
o 7 hodinách &uspoří mi tak obtížnou chůzi
sedmi kilometrů pískem. Na zástavku Bodjome
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dostavila se tlupa nadějných hochů, kteří
by rádi do školy chodili, jichžto otcové však
ku stavbě školy se nikterak nemohou od
hodlati. Vystoupiv z vlaku dal jsem se do
řeči s některými mně známými starešinami,
zatím co nadějná mládež na pestrý život
nádražní se dívala a žertujíc se bavila. Sotva
však vlak zmizel v dáli pokračovali hoši ve
svých hrách, které příjezdem vlaku byly
přerušeny. Tentokrát hráli si na rybáře &
chytali žraloka, který v oněch vodách není
vzácný. Ježto však si netroufají odvážiti se
na moře jako dospělí, posadí se v řadě na
zem jako veslaři ve člunu a opírajíce se
o krátká vesla, která si byli sami zhotovili
šoupají se v drobném jemném písku ku předu.
Jejich kalhoty netrpí při tom žádné škody,
ježto písek, v němž „se plaví“ se podobá
jemnému prachu a maminky nemusí míti
proto žádných starostí, že jim bude děravé
kalhoty flikovati. Konečně chytli „velkou
rybu“ v osobě jednoho ze svých druhů,
jenž ochotně úlohu „žraloka“ převzal. I byl
vítězoslavně vlečen do vsi. Když však věc
šla do živého a smýkání nebylo konce, za
pomněl milý „žralok' na svou úlohu a dal
se do žalostného nářku. A byl potom rád
a oddechl si, když ho starší z nemilého
postavení vysvobodili!

Od železniční stanice vede mne cesta
půdou pevnější. Mohl bych nyní použíti
svého kola, kdyby mi ho malí nezbedníci
nebyli pokazili. Učili se na něm jezditi a
polámali mi ho. Nezbývá mi tedy, nežli
abych šel pěšky. Na štěstí můj nejbližší cíl,
osada Dak e, není daleko. Po úzké pěšince
v zarosené trávě jsem tam za půl hodiny.

V osadě Dake shromáždili se na rychlo
hoši i děvčata, aby mne přivítali, nescházeli
však ani dospělí. Nejprve byla zkouška
z náboženství. Zdejší prozatímní učitel sotva
dovede katechismus &písmo sv. čísti, přesto
však vynasnažoval se po tolik měsíců, aby
své svěřence naučil denním modlitbám a
aspoň ty nejdůležitější pravdy jim vštípil.
K jeho chvále budiž řečeno. že jeho ná
maha nebyla nadarmo; děti odpovídaly dosti
dobře a uměly všechny obvyklé denní mo
dlitby.

Zkouška je u konce. Dva hoši stojí
připraveni, aby mě převezli přes rameno
jezera Togo, přes hodinu široké. Dospělý
černoch nese mě na svých silných plecích
přes delší bařinu, zatím, co mi ostatní šťastnou
cestu přejí. Také stařena jakási používá této

zřídka se naskytující příležitosti a dává se
se mnou převézti na druhou stranu jezera.
Toto bylo tehdy dosti klidné, tak že jsem
se mohl pohodlně svůj brevíř modliti. Hoši
zpívali tehdy veselé písně a'veslovali jako
o závod. Starocha byla by také ráda věděla,
co jim běloch všecko pěkného ve škole po—
vídal a tu jal se nejchytřejší z nich Foli,
všecko vykládati, co mu z křesťanských
cvičení zůstalo v paměti. Tak se stařena
dověděla všelisčeho o Bohu, čeho možná
doma ve své zastrčené dědince nikdy více
neuslyší. Pokojně poslouchám hovor dobrých
hochů a radují se nemálo z jejich neobyčejné
horlivosti.

Osada Abobo, ležící na protějším
břehu, má asi 1500 obyvatelů. Tito jsou
známi pro svou odbojnost proti úřadům.
Daně ač nepatrné musejí vymáhány býti
násilím. Pohanský bůžek má zdeještě velkou
moc a této okolnosti dlužno přičítati, že lid
je dosud tak nepodajný.

V nádvořích fetišů t. j. bůžků viděti
povalovati se spustlé výrostky a chudobná
černošská děvčata. Takoví mají ovšem málo
vnímavosti pro křesťanské učení. Naše škola
má tam 25—30 chlapců, děvčatům byla
návštěva školy učiněna nemožnou. Z do
spělých přicházejí málo kteří na křesťanská
cvičení.

Víc než tří hodin jsem potřeboval, abych
vykonal návštěvy v jednotlivých chatrčích,
jejichžto obyvatelé nebyli však ke mne ne
vlídní, ale naOpak mnozí prosili o léky pro
nemocné. V těchto krajinách řádí nemoc,
kterou bychom mohli nazvati právem červo
točinou. Její příčinou je červ jako nit tenký,
který se pod lidskou kůží prodírá a velké
bolesti působí. Lidé touto nemocí postižení
jsou delší čas k práci neschopni a mnozí
majíce nohy červiky prožrané ani choditi
nemohou Viděl jsem muže docela vychrtlého,
z jehož kůže tito oškliví červíci všude vy
kukovali. Byl to žalostný pohled. Také po—
hlavár trpěl touto nemocí a mohl jen s velkou
bolestí se pohybovati. Na mou radu, aby
zakládáním zdravých studní-zlu se předešlo,
odpověděl. že by nové studny v noci zase
byly znečištěny od lidí červotočinou po—
stižených. Večer dostavili se k vyučování
noví posluchači a následujícího dne z rána
noví žáci.

Ve vesnici Dopho asi hodinu odtud
vzdálené, kde každých 5 dní se koná trh,
máme 25 žáků a také 10 děvčat chodí na
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vyučování. Na večerní křesťanské cvičení
dochází několik křtěnců a v neděli dostavují
se i mnozí obchodníci z tržiště.

V osadě K pogame, tři čtvrtě hodiny
vzdálené, má fetiš nepatrnou moc a tak
viděti ve škole i četná děvčata a v ná
boženské hodině i mnoho dospělých.

Osada Tahasi, kam jsem ve čtvrtek
dorazil. je podřízena pohlaváru z Kpogame
a má. jen podpohlavára, ačkoliv má více
obyvatelů. Jakmile mne tito shlédli, běželi

mi naproti a vítali mne radostně Zdejší
obyvatelé jsou poměrně velmi pokročilí
Krejčovský cech na pi. má. zde 15 členů.
Řemesla se vyučili v dědině samé &dovedou
ušíti obyčejný oděv Bezmála všichni mají
aspoň ruční stroj a zásobují široko daleko
výroční i týdenní trhy hotovým oděvem.
Asi polovic jich mají kolo, aby tak na trhy

rychleji se dostali. V neděli, když je po
službách Božích, bývá trh a tu je v osadě

(0 p)živo a šumno.

Kalichy ze Starého Brna a. z Rai—
hradu. Z četných krásných kalichů, které
se vzdor velikým převratům uchovaly
z dřívějších dob až po naše časy, patří
mezi nejlepší ukázky kalich z kláštera
starobrněnského & rajhradského. Staro—
brněnský pochází z Augšpurgu, kde by'
vali kdysi znamenití mistři zlatničtí. Je
ze stříbra, rukou tepané práce a byl
zhotoven roku 1735, je ve slohu baro
čním. Odkud pochází kalich, který se
nyní uchovává v kostele klášterním
v Rajhradě, nelze určitě říci, byl snad
zakoupen z některého kláštera, zrušeného
císařem Josefem II. Je dle všeho také
asi prací augšpurského umělce a asi
z téže doby, jako kalich starobrněnský,
je též slohu baročního.

Kostel a oltář v Moštištích. Do
fary velkomeziříčské je přifařena obec
Moštiště. Uprostřed hřbitova, na'pahorku
je kostelík, v románském slohu, pochá
zející ze stoleti čtrnáctého. Má hlavní
oltář skládací, který se dá dvoukřídlo
vými dvířkami uzavříti. Hlavní skupina,
ze dřeva vyřezaná tvoří výjev ze života ;
Panny Marie. Někteří znalci praví, že je
to smrt Matky Boží, jiní mají za to, že

-je to sesláni Ducha svatého. Pod tímto
velkým obrazem je malinký, skupina
Narození Páně. Na dřevěných křídlech,
jimiž možno skupinu zavříti, jsou čtyři
malby, znázorňující výjev ze života sv.
Anežky a sv. Kateřiny. Tato skvostná

práce pochází ze století patnáctého a
byla objevena čiperným ministrantem.
Nad oltářem visel velký obraz svatého
Marka. Ministrant jednou zapomněl zvoniti
ku přijímáni. Kněz ptal se ho po mši
svaté. co dělal? Přiznal se, že uviděl
vedle obrazu pantíky a uvažoval, že kde
jsou pantíky, musí býti dvířka a že za
bral se v přemítání, až zapomněl na
svou povinnost. Kněz uznal pravdu ho
chova pozorování, dál s oltáře svěsiti
obraz a skutečně našel dvířka, na nichž
byly vymalovány postavy dvou svatých.
Když pak po "delším namáhání zareza—
vělý zámek i panty povolily a dvéře se
otevřely, objevila se skupina, vyřezávaná
ze dřeva a představující Pannu Marii,
obklopenou svatými apoštoly.

Odpady v Čechách. Během1oku 1910
odpadlo [Čechách z cíikve katolické
2400 osob, zpět se vrátilo 585 osob,
Skutečná ztráta obnáší tedy 1815 duší
— o 598 více než roku 1909. Dle jednot
livých diecesí odpadlo v pražské 503,
v litoměřické 1607, v královéhradecké
267, v budějovické 23 osoby. Zpět se
vrátilo v pražské 198, v litoměřické 226,
v královéhradecké 148, v budějovické
13 osob. Nejvíce odpadů bylo v Jablonné,
kde vystouplo k augsburgskému vyznání
173 a k starokatolikům 222 osob, v \Iostu
odpadlo 4.7), v Ústí nad Labem 85,
v České Lípě 32 augsb.. 35 storokatol.,
v Duchcově 36, v Liberci 268 osob.

W



Katolické školy a semináře.
(Hlavní úmysl.)

Jsou nyní školní budovy prázdny; školáci a studenti si hoví ještě na prázd
ninách v domově u rodičů, nebo cestují, aby shlédli krásu vlasti naší, zkusili též
mezi lidem. Brzo však nastane ruch. Ze všech stran pojedou synové a dcery do
škol, do ústavů v malých i velkých městech. Mnozí teprve začnou dráhu svého
vzdělávání. Tu nastává důležitá otázka: Kam pošleme své dítko, svého studenta,
svou dceru na studie? Velmi mnoho záleží na tom, kterému ústavu rodiče své
dítko svěří, zdali je pošlou do katolického ústavu nebo nekřesťanské školy. Vjaké
škole je, takové bude vychování syna nebo dcery. Nyní jsou školy aťobecné nebo
střední nebo vysoké v rukou nekřesťanských, třeba na nich učili křesťané. V obec—
ných školách jest katecheta osamocen, málo kdy bývá učitelem podporován; na
středních škotách, aby se katecheta bránil proti světským učitelům, kteří ztratili
víru. a proto ji nedají svým žákům, ba ještě jim ji berou a o vysokých školách
nemluvím, protože tam panuje čirá nevěra. Jediné ještě na školách řádových a
v seminářích biskupskýck dbá se pilně na nábožensko-mravní vychování Ale což
jsou tyto katolické školy proti tak četným školám nekřesťanským! Bohužel, že
u nás v katolickém Rakousku tak daleko to došlo. Měla by se státi důkladná ná—
prava v každém ohledu školním. Či to bude u nás tak jako ve Francii? Tam
zrušili všecky katolické školy' a založili státní školy bezbožecké, z nichž vychází
mládež víc než bezbožecká. Proto šlechetní ]idumilové a rozhodní katolíci založili
si své katolické školy a vydržují je svým nákladem, aby měly jejich dítky ná
boženské vychování. Ovšem, kromě svýchkatolických soukromých škol, musí též
platiti na státní školy, třeba do nich dítky své neposílají. Tot obět zajisté veliká!
Byli by naši katolíci sclmpni takových obětí pro katolické školy? Zdá Se že ano;
ale přece ještě pochybujeme. Máme již katolické školy, paedagogia a jiná učiliště,
ale přece ještě zápasí krutě s nedostatkem. Vlastně nám patří školy katolické,
učite'é katoličtí, toho se domáhejme a pak nemusíme zvláštní katolické školy vy
držovati. Neříkej nikdo, že to není ještě tak zlé u nás, že se učí náboženství !.
Ano, je pravda, ale v jaké míře? Jaká mládež vychází ze středních škol poznáme
z toho, že hltá dychtivě nevěrecké spisy, rouhavé a špinavé knihy a dle toho
vypadají také mravy. Zhrozil jsem se, když jistý student vykládal, že jiný přišel
do třídy vyšších škol, kde byl kříž na stěně a že pravil: „Co zde má ten kříž co
dělat? Dolů s ním !“ Je třeba ještě více důkazů pro neznabožské vychování na
dějné mládeže naší? Myslím, že to dostaěí, abychom poznali, jaký vzduch vane
na školách našich vůbec.

Proto není jiné pomoci, než bojovati proti bezbožecké škole a domáhati se
všemi zákonitými prostředhy škol katolických a podporovati všemi silami stávající
již školy náboženské. Katoličti rodiče, katolické dítky mají právo na katolickou
školu a katolické učitele. Tři jsou činitelé, kteří mají vytvořití řádnou školu,
všichni tři mají stejné právo na školu, jsou to: rodiče, církev a stát. Rodiče ka
toličtí mohou žádat, aby dítky jejich byly vedeny v katolickém náboženství a jsou
povinni podporovati v této věci i kněze i učitele. Církev má své právo na školu,
jsouc Strážkyní sv. náboženství. Církev pečuje o náboženské vzdělání mládeže, aby
si tato vštípila ve škole životní pravidla pro časný život i pro věčnost & pevné
základy, na nichž by si vybudovala celý svůj život. Blahé to působení viděti již
na studujících v jednotu katolickou sdružených, nebo na těch,již jsou členy ma
rianských družin. I stát, pokud zastupuje rodiče v úřadě učitelském a vychovatel
ském má pečovati o vzdělání mládeže v časných vědách & uměních, aby se z ní
stali jednou řádní a dokonalí občané. Vzhledem k církvi, nemá nikdy stát pod—
rývati autoritu církve, hlasatelky vůle Boží, které sám stát děkuje za svou auto
ritu. Každým činem, kterým by Stát pracoval ve škole proti náboženství, pracoval
by i proti sobě; otřásaje olářem, otřásat by i trůnem svým; zlehčuje slovo kněž
ské, zlehčoval by i slovo úřednictva Svého. Proto ať stát podporuje církev, tato
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pak opět stát a rodiče ať působí spolu i s církví i se státem na náboženském
rozkvětu škol a křesťanském vychování a vzdělání mládeže. S radostí vítáme
hnutí katolického studentstva, spolek katolických professOrů a katolických učitelů.
S radostí sledujeme postup Matice Cyrillo-Methodějské, ku založení katolického
ústavu pro vzdělání učitelů, s radostí sledujeme veliké hnutí pro založení ka
tolických vysokých škol. Obdivujeme neobyčejnou štědrost církevních knížat k za
ložení katolických gymnasii a semínariů, z nichž mají vyjití mladíci plni radošní
pro sv. víru a pro Boha. Kéž by to již bylo skutkem, co teprve čekati musíme.
Jen katolické školy a semináře zachrání naší nadějnou mládež od nevěry a od
zkázy mravů. Jen katoličtí professoří a učitelé jsou s to dáti svěřené jim mlá
deži pevný základ křesťanského života atim též pravé spokojenosti. Jen katolické
školy a semináře vychovají opět nové nadšení a horlivé kněze a pilné dělníky
na vinici Páně. Jen katolické školy a ústavy jsou s to dáti naším dívkám pravý
směr života a naučiti je pravé zbožnosti, skromnosti, pilnosti a čistotě mravní,
Jen katolické školy a ústavy vzaté rodičům zase neporušené jejich syny a dcery.
kterým vštípily úctu, lásku a poslušnost k rodičům a představeným Jen katolické
školy a ústavy jsou s to vychovati řádné občany, věrné trůnu a panovníku až
do těch hrdel a statků. Jen katolické školy a ústavy jsou s to učiniti konce hnuti
auarchistickému asociálně-demokratickému, volnomyšlenkářskému a všemu podob
nému převrácenému hnutí, jež jest jen záhubou štěstí a blaha jednotlivců a pů
vodni věčné jejich zkázy. Proto nejenom se modleme o katotické školy a semináře,
ale všemi silami je podporujme a všemi zákonnými prostředky jich se domáhejme!

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. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
katolické školy a semináře a na všechnyúmysly,jež doporučenyjsou 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 &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 Methode, orodujte za nás!

>< ><
Heslo apoštolské: Podporovati školy katolické & domáhati se jich.

>< ><
Úmysl v říjnu: Šíření dobré katol. četby.

Tlakem &nákladem benediktinské knihthkárny v Brně.
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ŘÍJEN 1912.

Nechť-vysoko se vznáší prapor kříže na chrámech našich, my chceme do po
sledního dechu brániti je proti všem nepřátelům Pána našeho Ježíše Krista!

Matce Boží.

Když své oči vzhůru zvednu
]: Tobě, Boží Mátl,
musím tebe z celé duše
vroucně milovati.

Tvoje oči jsou tak milé
& tvé srdce zlaté,
pomůže & radu podá
duši v bolech jaté.

Proto ráda k Tobě spěchám
Boží Máti milá„
neboť jen Ty jsi tak mocná,
bys mi ulehčila.

Svoje oči k Tobě žádám,
ret modlitbu šepce
a hned prchá bolest z duše
a je mi tak lehce! —

W
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Budiž pozdraveno.
Budiž pozdraveno
Maria, 'tvé jméno,
jeho zvuky slastné
těší v době strastné,
zbavují nás trudu
uvarují bludu.

Tebe z duše přímé
Matko Boží ctíme,
neb v tvé sličné tváři
čistá. láska září,
proto neustálá
vzácná. buď ti chvála,

Tebe v každé chvíli
slaví lid tvůj milý,
k tobě Boží Máti
každý se chce znátif
bys v poslední době
vzala nás tam k sobě!

A. M. Kadlčdkovd.

Škola B. s. P. 1912
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Apoštolát modlitby.
K hojně-mu účastenství nás povzbuzuje jeho vznik, účel a sama nynější doba.

I. Vznik Apoštolátu modlitby.

Prvni začátky tohoto důležitého
a nyní nejvíce rozšířeného nábožného
spolku sáhaji do r. 184-4. Bylo to dne
3. prosince téhož roku, když studující
bohosloví Tovaryšstva Ježíšova ve Vais-u,
městečku blíž diecesanního sídla Puy
ve Francii, chtěli oslavítijmeniny stařič
kého P. spirituala řeholního domu, P.
Františka Xav. (iautrelesa. I přišli boho
slovci ku svému duchovnímu otci a
přednesli své blahOpřání. Slařičký kněz
jim pěkně poděkoval & pravil pak ku
konci: »Shromážděte se, bratři, dnes
večer v domácí kapli<< — kaple tato
byla zasvěcena již tehdy r. 1844- Ne
poskvrněnému Početí Panny Marie —
»musím vám něco říci, k čemu mne
nadchnulo nejsvětější Srdce Ježíšovoe
Mladí řeholníci velice se podivili, tako
vým slovům, poněvadž Stařeček neměl
v obyčeji nikdy mluviti o sobě.

Na večer sešli se všichni v kapli, aby
uslyšeli slíbené sdělení. I tu začal P.
František: »Vy, bratři moji, snažíte se
dospěti k onomu šťastnému dni. kdy
chcete ponejprv přinésti věčnému Otci
nekrvavou oběť. Hůh vyslyší vaše pros
by, přijde i tento šťastný den.

Než, ale ještě jiné přání bije ve
vašich srdcích. Zprávy o práci našich
otců na missiích (zámořských) probudily
ve vašich srdcích touhu po takovémto
idealnim životě, živé přání, abyste se
stali všichni missionáři, pravými apoštoly

Ježíše Krista. Než musím sám říci, že
v tom smyslu, ve kterém vy sobě před—
stavujete semináře, jen málo z vás dojde
takového štěslí. »Vy dobře znáte cíl
našeho řádu. Mnohým z vás bude za—
bývali se s dělíni v kolegiích, mnohým
bude třeba vyučovali ve školách. někte
rým bude uloženo řízení naších ústavů.
'l'akto pozorujete. jak málo vás zůstane,
kteří byste se mohli zasvětit missionář
skému životu.

Avšak božské Srdce Ježíšovo mne
nadchlo, bych vás poučil, kterak přes
to vy všichni do jednoho můžete býti
pravými missionáři.

Beete mi opravdově, co koná mis
sionář? Od rána až do pozdního večera
posvěcuje on všecky své modlitby, vše
chnu svou práci spáse nesmrtelných duší.
Pak mi ještě odpovězte: Byl Ježíš Kristus
missionářem? Ano, on jest prvním mis
sionářem, počátek missionářů a apoštolů
své církve. A byl Pán Ježíš missionářem
od svého narození až do třicátého roku?
Ovšem; nebot toho nemůže nikdo upříti.
A přece do svého třicátého roku ani
nekázal ani zázraků nekonal. Avšak on
zasvětil celý svůj život slávě Otce svého
a spáse duší.

Ejhle, zde máte způsob, kterak též
vy všichni do jednoho můžete býti pra
vými missionáři, pravými apoštoly: Rán o
když jste byli vstali »obětujte
Pánu Ježíši všecky své modlitby,
všecka svá utrpení, všechnu práci
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toho dne,. na onen úmysl, jaký
měl On za svého (vezdejšího)
života.<

Tu zaplesalo srdce radostí u každého
z mladých řeholníků. Již druhého dne
časně z rána zasvitlo nové sdružení
nových apoštolů. Každý obětoval Ježíši
Kristu tento den dle naučení P. Gau
trelesa.

To jest začátek »Apoštolátu
mo dlitb ya : v domě duchovním, v domě
modlitby &posvátné vědy, v duchovním

' semináři, ve svatyni zasvěcené Nepo
skvrněnému Početí Marie Panny, vzne
šené nádobě pobožnosti, Královně apo
štolů.

Začátek zdánlivě nepatrný u příle
žitosti zcela obyčejné, jakoby nahodilé.
Než Prozřetelnost boží použila tohoto
nepatrného, světu neznámého podniku
a provázela jej svým obzvláště hojným
požehnáním'na důkaz, že Ona sama
dala vznik tomu nyní tak velikému dílu.

Nejvíce začalo se dílo »Apoštolátu
modlitbyc rozšiřovati od roku 1861,
když se mu dostalo zvláštního (prvního)
časopisu ve francouzském jazyku, »Le
Messager du Coeur de JésuSa (Poslanec
Srdce Ježíšova) a když se spojilo 5 po
božnosti k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

R. 1911 čítá »Apoštolát modlitby“
přes 25 millionů členů v neméně než
66.400 aggregovaných obcích.

Tento na pohled nepatrný začátek
Apoštolátu modlitby zároveň též vysvě
tluje jednoduše a jasně jeho účel, vý
znam a důležitost. Clenové Apoštolátu
modlitby sledují totiž týž cíl, za jakým
spěl pracovat a se obětoval Ježíš Kristus
sám, poněm pak jeho svatí apoštolové
a později jakož iposud missionáři. Pra
cují pro rozšíření a zvelebení království
božího na zemi, jímž jest svatá kato
lická církev. Jako každé království má
své vojsko, které brání svého krále a
svou vlast a»také kde to třeba do boje
táhne proti nepříteli, aby z jeho moci
vyprostilo neprávem odebrané území a
vybojovali je znovu pro svého krále,
jemuž od dávna právem náleželo; tak i
naše, svatá církev katolická má svoje
duchovní vojsko, na obranu a rozšíření
říše boží na. zemi, jejíž králem jest Ježíš
Kristus, neboť on sobě právem získal

celý svět, ou jej vykoupil svou předra
hou krví na kříži. Tímto vojskem v
katolickécírkvi jest Apoštolát mo
dlitby: Všichni členové Apoštolátu
toho, poněvadž následují svaté apoštoly
v práci na spasení duší, jsou chrabrými
vojíny Ježíše Krista, kteří svým bojem
duchovním, který dle účelu Apoštolátu
modlitby vedou skrze nejnovější zbraně,
totiž modlitby, bohumilé, Bohu obětované
práce a utrpení, jistě zvítězía království
boží na zemi nejen šťastně obhájí, nýbrž
ik jeho rozšíření vydatně přispějí. A
bylo—likdy potřeba takovýchto bojovníků
— apoštolů pro království boží jindy,
jest jich mnohem více třeba v naší době.
Neboť dnes, kdy více než jindy králov
ství boží na zemi, Církev svatá, násilí
trpí a jen ti, kdož proti násilí nepřátel
jeho se mocně vzpírají a bojují, sami
úsilně je uchvacují k zachránění,zacho
vání i rozšíření jeho napomáhají.

Víme, kterak právě u nás z tak
mnoha stran útočí se nepřátelsky na
svatou naši církev katolickou, kterak
nepřátelé této říše boží všech prostředků
používají k tomu cíli, zvláště knih, ča
sopisů a novin, škol vysokých i nižších
a obecných, spolků a jejich schůzí,
sjezdů a voleb izasedání zákonodárných
říšských a zemských a při tom nejvíce
nekalých lží a pomluv, při čemž se ne—
šetří peněz a velikého nákladu, jen aby
co nejvíce napomáhali těm »branám
pekelným,c které na svatou církev naši
od jejího založení — ovšem marně —
dorážejí. Smutné následky toho nepřá
telského boje bohužel vždy více pro
víru a mravnost a bolestněji pozorujeme,
cítíme & zakoušíme jak v městech tak
i.na venkově, v rodinách a ve školách,
rozsáhlých závodech a továrnách i v malé
dílně chudého řemeslníka neb dělníka,
ano jiži ve statku rolníkově. Nepřátelům
se dílo daří. Svatá dědictví otců, církev
a s ní víra katolická jest nenáviděna
neb panuje naproti ní lhostejnost a ne
tečnost; není ducha pevné a živé víry,
proto není též pevného základu, pročež
svědomitost a mravnost, život ctností a
poctivosti klesá a lidé hynou jak du
ševně tak i tělesně. Tu nesmíme my
přihlížeti nečinně k této zhoubné práci,
nýbrž musíme přiložiti ruce k dílu a
přispěti na pomoc těm nesčetným duším,

19'



abychom je vytrhli z rukou nepřátel
církve boží a převedli je zpět.

Tu třeba ovšem boje, avšak ten
pro nás není tak nesnadný, poněvadž .
máme předně nejlepší a nejúčinnější
zbraně, zbraně duchovní, jichž nepřátelé ,
naši nemají; jest to modlitba v našem
duchovním vojsku Apoštolátu mo—;
dlitby. V boji tom máme jistou záruku
na vítězství, poněvadž modlitbě přislíbil .
božský Spasitel jisté vyslyšení. .. Nej
jistější zárukouvítězného boje jest nám , , __ ,

“|k této vypravě, ktere kyne jisty zdar?Ježíš Kristus sám. Neboťon jest

to, který s námi bojuje touže zbraní,
on modlí se s námi jak ve Sváto—
sti oltářni takvnebesích u svého
nebeského Otce, neboť Apoštolát
modlitby spočívá právě v tomto spo
jení modliteb našich s ustavičnými mo
dlitbami nejsvětějšiho Srdce Ježíšova;
proto mají naše modlitby a dobré úmysly
tak velikou moc, proto jest vojsko naše
nepřemožitelné a vítězství boje jisté.

Kdož by tedy váhal připojiti se

&%
Kostel — naše tvrz.

Slovo »kostela pochází z latinského
slova »kastellum,a což značí v češtině
tvrz (hradbal. Slovo toto poukazuje na
prvotní význam kostela. Kostel byl nejen
svatyní, ve které křesťané uctívali svého
Boha, ale kostel byl také zároveň tvrzí,
hradbou, za níž bránili se křesťané proti
nájezdům nepřátel, proti hordám divo—
kých a surových národů, proti nevěří—
cím. Již židé měli chrám Jerusalemský
za kostel t. j. tvrz, odkud proti ne
přátelům svým se bránili. A když Rí
mané dobyli města Jerusalema, posledni
útočiště židů, poslední jejich tvrzí byl
chrám jerusalemský. Do něho se_utekli,
a odtud zoufale se bránili, až Rímané
chrám zapálili.

Podobně také naši předkové poklá
dali své kostely za takové tvrze, z nichž
proti svým nepřátelům zoufale až do
posledního muže se bránili. Tak bylo
zvláště ve válkách tureckých. Dosud
u některých kostelů zachovány jsou
hradby.

Než nejen za starých dob, alei
nyní jsou a musí býti kostely tvrze kře
sťanů, odkud oni brání se zmužile proti
všem nepřátelům své- víry, proti všem,
nevěřícím. Můžeme se lehko o tom pře
svědčiti, srovnáme-li staré tvrze s našimi
kostely. Mnoho podobností, mnoho sou

časných znaků dotvrzuje pravdu našich
slov. _[Íčiňme tedy srovnání?

(Jím byly tvrze a čím jsou naše
kostely?

'l'vrze byly mohutné, pevné, ka
menné stavby. Byly to hrady, které byly
stavěny na vyvýšených místech, a kolem
nich kupily se stavení poddaných, (t. zv.
podhradí.) Totéž můžeme říci o našich
kostelích. Žádná stavba v našich městech
a vesnicích nebývá tak pevná., mohutná
& velebná jako kostel, takže je to sku
tečná tvrz,-pevnost neboli kastellum.

Kolem kostela kupi se ostatní pří
bytky lidské, hledajíce ochrany v jeho
stínu. Při tvrzích byly vystavěny věže,
z nichž strážcové vyhlídali nepřítele a
dávali znamení na poplach obyvatelům
tvrze. Taktéž kostely naše mají věže,
z nichž dává se obyvatelům znamení
na poplach před hrozícím nebezpečím.
Do tvrzí vcházelo se mohutnými branami.
Dvéře kostelů také podobají těmto mo
hutným branám.

Tvrze byly sídlem vrchností, sídlem
pána, jenž vládl svým poddaným kolem
tvrze bydlícím. A čí sídlo jsou naše
chrámy? Jsou sídlem nejvyššího našeho
Pána, jsou sídlem samého Boha, jsou
sídlem našeho Spasitele, Ježíše Krista,
jenž v našich kostelích pod prostou
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spůsobou chleba sídlí uprostřed svých
věrných poddaných, t. j. věrných kře
sťanů, jako Bůh a spolu člověk. A tak
jako ve tvrzi shromažďovali se poddaní
kolem svého hradního pána, tak také
v našich kostelích soustřeďují se křesťané
kolem svého nejvyššího svého Pána,
svého Spasitele Ježíše Krista. Ze své
tvrze vládl pán svým poddaným askrze
své služebníky udělovaljim své rozkazy. ?
A zdaž nejvyšší náš Pán. Ježíš Kristus 
nevládne v našich kostelích a neudílí
odtud své rozkazy? Zajisté! Skrze své
služebníky t- j- skrze své kněze ozna— ?
muje všem svým poddaným (t. j. svým
vyznavačům) svou vůli, své rozkazy.
V kázáních a křesťanských cvičeních
učí se křesťané znáti vůli svého Boha,
jeho rozkazy t. j. přikázání & zároveň
umiňuji si, že tato přikázání budou pl
níti. vůli Boží se podřizovati. Do tvrze
přicházeli poddaní, aby holdovali svému
pánu, a zároveň přinášeli mu své dary.
Podobně děje se v kostele. I tu přichá
zejí věříci, aby nejvyššímu Pánu svému
vzdali hold, aby zpěvem, modlitbou &
jinými pobožnostmi jej uctili. a skrze
své kněze přinášejí svému Pánu dar
nejvetší a nejmilejší v nejsvětější obětí.
Toť zajisté nejlepší důkaz lásky a své
oddanosti přinášejí svemu Pánu.

Na hradě spory mezi poddanými
urovnávaly se soudy a soudcem tu býval
pán na hradě. Mnohé spory, mnohé zlo—
činy, mnohé hříchy vyrovnávají se i v
našich kostelích ve sv. zpovědi. Zpo
vědnice jest soudním tribunálem. Tu
božský Spasitel, náš Pán, soudí své
poddané & skrze své služebníky, skrze
své kněze pronáší rozsudek. Buďto mi
lostivě osvobozuje Pán vinníka od jeho
přestupků & zločinů, nebo vyhražuje si
jeho potrestání. Buďto kněží hříchy hříš
níkovi odpouštějí, nebo jim je zadržují
dle rozkazu a vůle Pána svého.

A netřeba tu žádných mučidel,
jakých užívalo se ve tvrzích, aby obža
lovaní ku své vině se přiznali. Ale tu
dobrovolně obžalovaní t. j. hříšníci své
viny doznávají. Vinník, jemuž Pán od
pustil, bývá nejen sproštěn své viny,
ale také uspokojen ve svém svědomí.

Tvrze byly konečně ochranou pod
daným proli nepřátelům. Když uslyšel
pán, že nepřítel se blíží, rychle opevňo

val svou tvrz, shromažďoval své pod
dané ve tvrzi, zásoboval tvrz potravi
nami a obilím, aby odtud dlouho mohl
sebe a své poddané brániti proti ne
přátelům. Takovou ochranou a obranou
křesťanů proti jejich nepřátelům jsou
a konečné musí býti naše tvrze, t. j.
naše kostely, zvláště v dnešní nebezpečné
době plné nevěry a zloby proti Kristu
a proti jeho sv. učení. Největším zlem
pro církev v dnešních dobách možno
pokládati to, že nepřátelům podařilo se
rozraziti šiky věřících, a rozkladné vnik
nouti do řad katolíků. Vždyť největší
počet nepřátel má církev ve vlastních
řadách a to mezi těmi, které počítá též
za své syny. 'l'ito působíce rozkladné,
největší “škody církvi činí. Vezměme za
příklad učitelstvo na školách. Až na
nepatrnou část, všichni přináleží do
církve katolické. Dnes však již vidíme,
jaké strašné rány zasazuji církvi pokro
kářští, nevěrečtí učitelé, kteří odbírajíce

.nevěrecké časopisy a noviny štvou lid
proti církvi a svádějí k nevěře. Podobně
rozkladné působí v cirkv1 soc. demokraté,
agrárníci a j., kteří pod záminkou po—
litiky pěstuji proticírkevní směry. A kdežto
dříve za prvotních dob křesťanských,
za dob krutého pronásledování křesťanů
církev nemajic v sobě rozkladných živlů,
jen vždy vítězila, za dnešních dnů, kdy
tolik parasitů, tolik rozkladných živlů
hryže v církvi, s bolestí pozorovati
musime, že církev upadá mezi národy.
A proto třeba je očisty v církvi _od
těchto vnitřních, tajných jejich nepřátel.
Nepřátelé vnější a zjevni nejsou tak
nebezpeční cirkvi jako tito tajní a vnitřní
nepřátelé. Nejprve třeba jest křesťanům
pevného bodu, na němž by mohli pe—
vnou nohou stanoviti, třeba jest pevného
místa a jakési tvrze, v níž by se mohli
shromážditi a semknouti se v pevný
kruh k obraně a k boji proti nepřátelům.
Na tato místa do této tvrze nesmějí
vniknouti nepřátelé, aby rozrazili zase
šiky katolíků & rozkladné mezi nimi
působili, pomáhajíce takto zrádné ne
přátelům církve. A mají katolíci takový
pevný bod, takové nedobytné tvrze,
odkud by se mohli braniti? O zajisté!
Jsou to kostely, tvrze nedobytné, v nichž
sídlí nejvyšší Vojevůdce křesťanů. náš
Pán & Spasitel, Ježíš Kristus. Nechť



sorganisují se katolíci v těchto svých
nedobytných tvrzích, nechť semknou se
v pevný kruh &nepřátelé neuškodí církvi,
nebudou moci nad ní zvítěziti.

O kéž vědomí: jsme všichni upřímní
katolíci. že máme pevné tvrze ve svých
kostelích, a že my jsme jejími obránci.
Že nebojujeme za věc marnou, ale že
bojujeme za svého nejvyššího Pána na
šeho, který v těchto tvrzích přebývá,
a za Božské jeho učení, které nám dá
život věčný. Nebuďme zbabělými obránci
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těchto tvrzí, a nevydávejme je do rukou
našim nepřátelům.

Nechť vysoko vznáší se prapor kříže
na těchto tvrzích, my chceme do posled—
niho dechu brániti je proti všem ne—
přátelům Pána našeho Ježíše Krista,
abychom jedenkráte obdrželi palmu vítěz
ství, ne-li na tomto světě, tedy jistě
v nebesích. Nechťslouží nám naše kostely
za nedobytné tvrze!

Alois Vaněk.

Svatý Jan Evangelista.
Sepsal P. Vinc. Jeauroy. — S povolenímspisowtele přeložilJan Tagliafcrro.

IV. Povolání.
Pojďte za mnou &učiním z vás rybáře lidí.

(Mar. 1, 17.).

Všechny tyto milosti, jakkoliv byly
veliké, byly toliko přípravou na milost
jinou, která předešlé měla korunovati a
převyšovati, totiž na milost povolání. Sv.
Jan nebyl první povolán; této cti se mělo
dostati onomu, jenž knížetem apoštolů
měl býti, a jeho bratru Ondřejovi. Hned
po nich povolán sv. Jan s bratrem svým
Jakubem. Poslyšte, co vypravuje svaté
evangelium; »Ježíš chodě podle moře
galilejského, uzřel dva bratry, Šimona,
později Petra zvaného, a Ondřeje, ani
pouštějí sítě do moře (nebo byli rybáři).
Iřekl jim Ježíš: »Pojďte za mnou a
učiním z vás rybáře lidí.“ A poodšed
odtud maličko, uzřel jiné dva bratry,
Jakuba, syna Zebedeova a Jana, ani také
na lodi skládají sítě své a hned je po
volal. Ihned opustivše sítě šli za Ježíšem.<<

Stalo se: Pán Ježíš promluvil a sv.
Jan božskému volání s plnou svobodou
následoval. Svou rodinu i vše, co měl,
opustil, aby se později ještě naučil za
pírati sama sebe. Prostý rybář z Galileje
stává se apoštolem a rybářem lidí.

Zbožné cvičení. — Každýz nás
má povolání, které jest více nebo méně
vznešené, více nebo méně svaté, ale

přece od věčnostiustanoveno jest v moudré
radě boží. Bohužel, kolik duší není věrno
povolání svému! — Není-li naše povo
lání posud určeno, zvolme si sv. Jana
za rádce a vůdce při nesnadné volbě
této. Neb na ní závisí naše štěstí na
zemi a snad i věčné naše blaho. Jestliže
jsme však již nastoupili cestu života,
prosme sv. Jana, aby nám vyžádal mi
lostí potřebných, abychom věrně plnili
povinnosti stavu svého.

P ř í k l a d.

Miláček Ježíšův a Mariin.
V učených výkladech Kornelia a

Lapide nalézáme krásné &důmyslné při
rovnání mezi Benjaminem miláčkem a
sv. Janem., Jak tento učenec vykládá,
zdá se, že Pán Ježíš, nechaje apoštola
na svém srdci spočívati, _jej za svého
syna přijati chtěl. Či nemají rodiče
v obyčeji dítky své, jako poklad draho
cenný k srdci svému vinouti? Proto se
nesmíme diviti, že na kříži umírající Pán
Ježíš sv. Jana Panně Marii za syna dal,
aby Jej u ní zastával: »Ženo, hle syn
tvůjla pravil matce své & učeníkovi:
»Hle matka tvá!x »Jaká záměna,a praví
sv. Bernard, rozjímaje tuto událost, »o
Maria, Jan ti dán za Ježíše, služebník
za Pána, učeník za mistra, syn Zebedeův
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za syna Nejvyššího, člověk za Boha.c
Svatý Jan byl tedy miláčkem Ježíše a
Panny Marie. Zastával takřka úřad sv.
archanděla Gabriele jako poslanec Kristův

.a ochránce Panny nejsvětější. Proto, jak
se domnívají někteří vykladači písma,
anděl v zjevení zadržel sv. evangelístu,
když chtěl před ním padnouti, řka: »l—lled',
abys toho nečinil, neboť jsem spoluf
služebník tvůjlc (Zjev. 22, €).).

V. Doba zkoušky.
Ti následují Beránka, kamžkoli jde.

(' '14,4).

» Nový život nastal svatému Janovi.
Po tři léta má stále býti po boku Mistro
vě. Z jeho úst uslyší předpisy nového
zákona; na všech cestách apoštolských
jej bude provázeti, bude svědkem zázra—
ků, které Pán konati bude. Kromě ve
řejného učení, všem určeného,
zvláštního se mu dostane naučení, jež
Pán dal svým apoštolům, naučení o
chudobě, sebezapírání, o lásce k bliž—;
nímu, čímž božský Mistr tyto duše po—
učí a ku konání ctnosti vznešených
povzbudí. I v důvěrném kruhu apoštolů
s Pánem ještě zvláštní místo nalézáme
pro sv. Jana; náleží zajisté ke třem
vyvoleným svědkům nejslavnějších okam
žiků života Ježíšova. To, byla doba
zkoušky a přípravy sv. Jana a škola
rekovných ctností pro panickou duši jeho.
_ Zbožné cvičení. — Pán Bůh dává
každému pro jeho povolání potřebné
milosti, které jej připravují na boje .
_životní Knězi řeholníku trvá tato pří
prava dlouho a postupuje časem. Pro
obyčejného věřícího, jehož povolání není
tak vznešeno, jsou sice tyto milosti
menší, avšak vždy ještě přehojné, aby
mohl přemoci nebezpečí života. Blaze
tomu, kdo si váží_ těchto milostí. Při—
pravuje si život svatý a věčnou blaže
nost. '

, Příklad.
0 čistotě svatého Jana.
Svatá Gertruda pocítila jednou

vroucí radost, chvalíc a velebíc čistotu
sv. Jana; i prosila světce, aby ji po
mohl poklad čistoty tak zachovati jako
on, aby účastnou se stala jeho slávy a
jeho blaženosti v nebesích. Sv. Jan řekl

ještě .
'Jana Křtitele, viděla předchůdce Páně

jí: »Třeba se tak chovati, jako já jsem
se choval, chce-li kdo dosíci odměny,
jaké já jsem dosáhl. 'Jestli Pán Ježiš
něžnějším přátelstvím mne oblažil, stalo
se to proto, že jsem z lásky k němu
se zřekl všech styků. pozemských a
bděl nad sebou přísně. by lesk panictví
ničím nebyl zastíněn. S větší bázni než
moji bratří v apoštolátě vystříhal jsem
se společností s ženami. a když láska
k bližnímu mně ukládala bývati s nimi,
prosil jsem vždy napřed Pána Boha o
milost, abych jenom z náklonnosti k li
dem neplnil svých povinností. Proto
bývá též moje čistóta více chválena nežli
ostatních svatých; v nebesích požívám
zvláštní slávy, a kdykoliv církev svatá
mé panictví oslavuje. pohlíží Pán Ježíš,
můj přítel a mistr, na mne tak něžně.,
že srdce me nevýslovnou radostí oplývá.<<

Když světice vzpoměla ctnosti sv.

sedícího na trůně obklíčeném ze všech
stran vlnami moře a pak spatřila sv.
Jana evangelistů stojícího v peci ohnivé,
jejíž plameny vůkof něho šlehaly. I ptal
se Pán Ježíš: »Co jest divnější, Jan
Křtitel, jenž jest obklíčen vodami a se
netopí, aneb Jan evangelista, uprostřed
ohnivých plamenů, které ho nepálí?e
I poznala sv. Gertruda, že Pán Bůh v
nebi s podivuhodnou rozdílností od—
měňuje tichou, nikdy neotřesenou ctnost
a ctnost bojující, která v boji se otužuje.

VI. Uzdravování.
Uzdraroval všelikou nemoc ili—šelikýnedali v lidu.

(Mat. 4. za)

První poučení dává Pán svým
apoštolům o milosrdenství.Dává ho na—
před svatému Janovi. Svatý evangelista
Matouš totiž výslovně podotýká, že
božský Mistr vyvoliv své první apoštoly.
obcházel všecku Galilei, učil ve školách
a kázal evangelium království nebeské
ho, a uzdravovat všelikou nemoc
v lidu. Ježíš učinil tak, aby apoštolé
jej napodobovali a později jednali, jak
jim byl ukázal.

První uzdravení, při nichž sv. Jan
byl přítomen, stala se tenkráte, kdy
uzdravil tchyni Petrovu a chudou ženu
po dvanácté let nemocnou. Slyšel hlas
Ježíšův, v němž se pojila božská moc
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Pána nebes i země s neskončenou něž
ností otcovskou. Tento hlas zněl: »Dou
fej, dcero; víra tvá tě uzdravila,.a Toliko
s Petrem a Jakubem měl byti svaty' Jan
svědkem vzkřísení dcery ..lairovy, tohoto

nejmenších, tak považovati bude, jako
bychom jemu učinili. Zvykejme si Je
žíše Krista v osobě chudy'ch spatřovali
a čiňme pak chudym, co bychom Spa
siteli samému učinili.

Kathedrála ve

tklivého zázraku, v němž se, jako při
jiných příležitostech, ukázala soucitna
mysl a milosrdenství srdce Ježíšova.

Zbožné cvičení. — Pán Ježíš milo
val chudé a nemocné. Chce, abychom
ho v tom následovali. I slibuje, že vše,
co jsme učinili jednomu z bratří naších

Westminsteru.

P ří k l a d.

Zjevení sv. Mechtildy o sv. Janu.
Kdo nezná, aspoň dle jména, zje

vení sv. Mechtildy, zbožné benediktinky,
která byla družkou sv. Gertrudy a s ní
závodila v lásce k Bohu?



Knihy její zavírají podivuhodné
zjevení o sv. Janu; doufáme, že se čte
náři zavděčíme, podáme-li výňatek z je
jich spisů.

Jednou ve svátek svatého Jana ř
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krásou a zjevem velebny'm, šel se svět
lem před svaty'm Janem a nesčíslné
množství andělů provázelo svými světly
sestry do kůru. Těm, které s radostí
vstaly, dostalo se ctí větší, než těm,

Kathedrála sv. Pavla v Londýně.

apoštola a evangelisty, když počali na
jitřní zvoniti. zdálo se mně, jakoby Je—
žíš v podobě dvanáctiletého dítka s ra
dosti budil sestřičky. l sv. Jan se zjevil
ve spárně, zastaviv se u lůžka sestry,
zvláštní jeho ctitelkyně. Anděl pak ze
sboru seraňnů, vzbuzující úctu divnou

|
|
(

|

|
|
l

!

které z bázně tak činily. První anděl
sloužil samému sv. Janu, poněvadž tento
světec za života svého Boha miloval
láskou serafína. A Mechtilda srozuměla,
že tento anděl touž lásku vlévá všem,
kteří svatého Jana miluji pro zvláštní
lásku, již Pán Ježíš měl k panickému
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apoštolu; poznala též, že Duch svatý
lidi posud k lásce k svatému Janu po
vzbuzuje.

VII. Sebezapření.
Nebraňte dobru . (Luk. 9. 50.)

Vzdělání apoštolů bylo těžkým úko
lem, Božský mistr užíval rád každé
příležitosti, abyjim s podivuhodnou trpě
livostí vštípíl ducha lásky a odňal jim
předsudky zakořeněné v lidu israelském.

Svatý Jan právě jako jeho bratři
nebyl prost těchto předsudků. Jednou
viděl, jak muž, jenž nebyl učeníkem Páně,
ducha zlého vymital. Pohoršil se nad
tím. Pocit tento ovšem plynul z jeho
něžné lásky k Pánu Ježíši, nebylt však
úplně čistý', bližilť—se velmi duchovní
žárlivosti. :Dorozuměv se s ostatními
apoštoly zapověděl muži tomuto vymí
tati zlé duchy. Později skládal počet
z jednání svého v prostotě a v důvěře
dětinské. »Mistře,<<pravil, mluvě jménem
ostatních, »viděli jsme jednoho, an ve
jménu tvém zlé duchy vymitá; ibránili
jsme mu, proto že nechodí s námi.<<
Tu dostalo se mu z úst Božského Spa
s1tele poučení vznešeného, o sebezapření:
»Wepřekážejte dobru, které jiní konají,
nebo kdo není proti vám, s vámi jest.<<
(Luk. 9. 49, 50.) A svatý Jan, právě
jako ostatní apoštolové, nezapomněl
nikdy na to poučení a sv. Pavel později
napsal jako ohlas tohoto učení slova
velkomyslná: »Když jen Kristus se zvě
stUje, z tohot se radují a radovati se
budu.< (Filp. 1. 18.)

Zbožné cvičení. ——Pánu Bohu ve
lice se nelíbí žárlivost v duchovních
věcech. Tato chyba odívá se často krás
nými záminkami, avšak vlastně není
ničím jiným než pocitem, jenž vychází
z pýchy. Žárlivost tatojest velikým poku
šením pro osoby, které se službě Páně
věnovaly. Vidíme-li, že zlí duchové vy
mítáni a duše obráceny bývají jinými,
nežli námi, máme se radovati, že Bůh
oslaven jest. Pokořme se tedy, uvažujíce,
že nebyli jsme hodni býti nástrojem jeho
milosti. Když jen Kristus se zvěstuje,
pak jest všecko dobře. Takové smýšlení
bude Pánu Bohu velmi milým a připra
víme se tak hodnými nástroji se státi
v rukou Páně. / .

Příklad.
Sv. Edmund a sv. Jan.

Svatý Edmund, arcibiskup v Kan
terbuiy, jeden z největších světců v An
glii, planul velikou láskou k svatému
Janovi Jemu děkoval jako i nejsv. Panně
za milost, že po celý život svůj zachoval
neporušenou nejkrásnější a nejútlejši
ctnost. Složil modlitbu překrásnou, která
se nám zachovala, a která je vzácným
pomníkem jeho lásky k Marii a k sv.
Janovi.*) V této modlitbě sv. Jana spolu
s Matkou Boží oslavuje nazývaje oba:
»lesklé perly nebeské; zářící světla, sví
tící společně před trůnem Božím leskem

- nebeským; požehnané osoby, jimž Syn
Boží svou lásku na jevo dal upoután
půvabem jich panenské čistoty,<<a jim
oběma svěřuje své tělo a svou duši, aby
každé chvíle uvnitř i zevnitř byli jeho
věrnými strážci.

Každý den modlíval se tuto mod
litbu s velikou pobožnosti. Jednoho dne
však jí opominul; následující noci zjevil
se mu svatý Jan a řekl mu s přísnou.
tváří: »Proč jsi vynechal mou modlitbu?a
Pak mu pohrozil žezlem, které v ruce
třímal a zakázal mu příště zanedbávati
modlitby. Tuto událost vypravuje nám
Surius v životě sv. Edmunda.

] my uctívejme svatého Jana. Snad
těmito snadnými cvičeními, jimiž jej
uctíváme, účastni budeme miIOstí nad—
obyčejných, a kdybychom těchto cvičení
nedbali, mohli bychom býti trestáni.

VIII. Tichost.
Nevite, člho iste ducha. (Luk. 9, Já.)

Druhé naučení dal Pán Ježíš sva
tému Janu o tichosti. Onen, jenž se měl
učiti tichostive škole Srd :e Ježíšova a
státi se apoštolem lásky, vynikal tehdy
žárlivou a vznětlivou horlivostí; pročež
jej i bratra jeho Jakuba Pán Ježíš na—
zval Boanerges, to je syny hromu. 'l'ato
horlivost, někdy přílišná musila zmírněna
býti. Svatý Lukáš pravi: Za onoho času
chtěl Pán Ježíš jíti do Jerusalema a
dříve nežli vešel do Samarie, poslal
tam oba bratry Jakuba i Jana, aby mu
připravili byt. Samaritané nepřijali ho,
poněvadž chtěl jíti do Jerusalema. Jakub

“*) Modlitbu tu podáváme v dodatku.
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a Jan nemohli této urážky snesti bez
rozhorlení & proto navrátivše se k Pánu
Ježíši prosili jej: »Pane, chceš-li, aby
oheň sestoupil s nebe a spálílje?a Pán
Ježíš přísně jim vytýkaje odpověděl:
»\Ievíte čího jste ducha. Syn člověka
nepřišel duší zatracovat, ale spasit.<<
(Luk. 9, 51—56) Toto naučení si apoštol
zapamatoval vzpomínaje na ně častěji,
uvažoval o něm v srdci a vynikal po—
zději podivuhodnou tichosti.

Zbožné cvičení. — Věřící křesťan
vida každý den pohoršení ve světě musí
pamatovatí, čího ducha má býti. Někdy
povstává v něm pokušení s přáním. aby
tresty nebes přišly na smělého bezbožce,
na zatvrzelého hříšníka, na pronásledo
vatelé církve Než pomsta přísluší l—Io
spodinu samému. Mymusíme se za hřiš
níka modlití, jemu dobře činiti a milovati
duši jeho vykoupenou krví Kristovou.
Jednou tento hříšník se snad obrátí a
nás do nebes předejde.

Příklad.
Vítězství na přímluvu sv. Jana.

Svatý Jan, jehož Spasitel nazval
synem hromu, jevil tuto žárlivou horli—
vost snad přílišně, jak nám právě po—
daný příběh z evangelia ukázal. Tato
horlivost plynula z jeho prudké povahy,
z jeho rozhorlené nenávisti všeho zlého
a z jeho veliké lásky k božskému Mistru.
Horlivost tato později zmírněna jsouc
milosrdnou tichostí a řízena milostí, zů—
stala vždy v jeho povaze. Svatý Jan
přispívá též rád těm, kteří na zemi bojují
proti nepřátelům Kristovým, a často po—
znali křesťanští bojovníci zázračnou po- =
moc syna hromu.

Tak se stalo též, když zbožný císař
'l'heodosius byl nucen bojovati proti
tyranu lšugeniovi. V těžké a nebezpečné
chvíli utekl se Theodosius k modlitbě
a prosil nebe o pomoc. Zjevil se mu
sv. Jan provázen sv. Filipem; svatý
evangelista oděn v roucho sněžné jel
na bílém koni. Vystupoval jako hrdina
válečný a přikázal Theodosiovi bojovati
proti tyranu, slibuje mu pomoc a vítěz
ství. Důvěřujev toto přislíbení dal se
v boj Theodosius druhého dne. V boji
střely nepřátel nazpět proti nim samým
se obracely. Eugenius brzy prchl a císař

skvěle zvítězil. Zázrak tento popisují
dějepisci Theodoret a Nicephor.

IX. Pokora.
Můžčte—lipíti kalich. kterýž

já píti budu? (Mat. 20, 22.)

Předsudkem v národě židovském
zakořeněným byla víra, že Mesiáš bude
mocným králem, jenž svět podmaní a
nad všemi národy vládnouti bude. Sa
lome, matka Jakubova a Janova, která
vše opustila, aby šla za Ježíšem, ukázala
jednou ctižádost, kterou ovšem u matky
lze omluviti. Když vstupoval Ježíš do
Jerusalema, aby vzal království své,
přistoupilak němu provázena jsouc svými
syny, kteří bez pochyby věděli o cti
žádostivých myšlenkách matky své. Po—
klonivši se Pánu Ježíši řekla: »Pane rci;
aby tito dva synové moji seděli jeden
na pravici tvé a druhý na levici v krá
lovství tvém,<<Pán Ježíš odpovídaje pak
Salomě, více však oběma apoštolům,
řekl: »Nevíte oč prosíte. Můžete-li píti
kalich, který já píti budu?“ Můžete-li,

? jak vykládá kterýsi církevní otec, křtem
pokřtěni býti, kterým já jsem pokřtěn
byl, krvavým totiž křtem mučednictví?
Oba apoštolové řekli: »Můžeme.< Dí jim
Ježíš: »Kalich zajisté pití budete: ale
abyste seděli na pravici mé aneb na
levici, nemohu já vám dáti, ale Otec
můj, jenž jest v nebesích.<< Skvělé to
přislíbení slávy mučednictví, které ne
smírně převyšovalo prosby Salomy. —
Vznešené to učení Páně, které místo
slávy, o níž se prosí, slibuje pokoření
a oběti.

Zbožné cvičení. — Sláva mučed—
nická není nám slíbena jako sv. Jaku
bovi a sv. Janovi. Avšak kdožkoli jsme,
musíme kalich Páně piti, t. j. jeho utr
pení a pokoření snášeti v té míře. jak
nám Božská prozřetelnost určila. Tot
jest největší ze všech milostí. Porozuměli
jsme tomu vždycky? Neoddáváme se,
ačkoliv žijeme v novém zákoně, časným
nadějím jako židé starého zákona?

Příklad.
Kalich sv. Jana.

Jak prastaré podání vypravuje, byl“
jednou svatý Jan na svých apoštolských
cestách v Malé Asii od kněží bohyně
Diany polapen a do chrámu jejího za
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vlečen. Kněží lid pobouřili a chtěli apo
štola přinutiti, aby modlám obětoval.
Svatý jim nabídl'volbu řka: »Bud'to vy
modlíce se k bohyni Dianě její mocí
zboříte chrám Ježíše Krista; anebo já
modle se k Bohu svému, jeho moci chrám
Diany zničím; pak ovšem v mého Boha
uvěřitex Návrh lidem “přijat. Všichni
chrám opustili a sotva sv. Jan modlitbu
začal, sřítil se chrám. I socha Diany
se zbořila rozpaduuvši se na kousky.
A hle Aristoděm, hlava kněží pohan
ských, chce lid poštvati; proto povstá
vají dvě strany a chystají se k boji.
Svatý Jan vystoupil a řekl Aristoděmovi:
»Co ještě Učinim, abych tě přesvědčil
o pravdě náboženství Ježíše Kristem
Aristodém odvětil: »Chceš-li, abych v Boha
tvého věřil, vypij jed, jejž ti podám.
Neuškodi-li tobě, poznáme, že tvůj Bůh
jest pravým Bohem.“ »Učiň, jak jsi řekl,<
odvětil apoštol. Před všemi podal Aris
todém jed dvěma otrokům k smrti od

souzeným. Vypili ho a v té chvíli zemřeli.
Svatý Jan na to znamená se svatým
křížem, béře kalich s nápojem smrtícím,
vyprázdní jej a jed mu nikterak neškodí.
Pak vzkřísil oba mrtvé. Kněží pohanští
s Aristoděmem i všichni přítomní uvěřili
v Ježíše a byli pokřtěni od sv. Jana.

Později vystavěn tam kostel ke cti
sv. Jana. Na památku tohoto zázraku
vyobrazuje se sv. Jan 5 kalichem v ruce,
z něhož had vystupuje na znamení, že
nápoj v kalichu byl otráven.

Jest posud obyčejem na svátek sv.
Jana víno světiti, abychom od otravy
uchování byli. Formulář jest v »Rituale
Romanum.<

Svatý Isidor píše o sv. Janu: »Pil
kalich otrávený a' nejen sám od smrti
zachráněn byl, ale vzkřísil ity, kteří
smrtelným nápojem byli usmrceni.<<V sa
momluvách sv. Augustina čteme: »Aby
okusil tvé sladkosti, o Ježíši, sv. Jan
vypil kalich otrávený.<< — (P. d.)%$

V naší dědině.

Prohlížím vesnické domky,
před nimi ovocné stromky
a v zadu v zahradách kvíti,
jak na ně slunečko svítí.

Prohlížím kostelík starý
v něm různé památné dary,
ba i ten hřbitůvek malý
kam přátele pochovali.

I za hunna zajdu chvíli,
zde často jsme, často snili,
když malé jsme byli děti . . .
Jak život ten rychle leti! —

Pohlížím smutně kolem,
srdce se svírá bolem,
vzpomínám malou tak chvíli,
kdybychom všichni zde byli! -—

Útěcha.

Dnes půjdu v stíny lesíka
vyplakat srdce svoje,

. & pozvu všecky zpěváky
z luk, lesa celé roje.

Tam nechám sobě zpívati
o štěstí, pravé lásce
& rety svoje přitisknu
k bělostné sedmikrásce.-

A nechám sobě zpívati
až smích budu mít v líci
a v ňadru srdce pokojné
a city všeckyfspící.

A pak se teprv zadívám
tam vzhůru v nebes výši,
a tichým hlasem zašeptám
teď, ptáčci, buďte tiší! —

A. M, Kadkl'dkovd.



301___—___..

Dnes stalo se spasení domu tomuto.
Rozjímání na posvícení. Napsal Ignát Zhdněl.

I. Kostel naše čest. Brzybudou
dvě tisíciletí od té doby, kdy navštívil
Pán Ježíš dům Zacheův a promluvil
v něm slova: »dnes stalo se spasení
domu tomuto.a Luk. 19, 9. My jsme
tolik šťastni, že máme skoro v každé
obci dům, který je obzvláštním způsobem
zasvěcen Ježíši Kristu; je to náš kostel.
Jak měli bychom si vážiti tohoto svatého
místa, s jakou uctivostí měli bychom
do něho vstupovati? Riďme se podle
příkladu horlivých prvních křesťanů:
svatý Lucián byl ve vězení a měl ne
smírnou touhu, kdyby mohl sloužiti mši
svatou a kdyby jí mohli přítomni býti
ku své útěše a spáse též jeho spoluvězni.
Kde však vzíti dole pod zemí, ve hrůzy.
plném podzemním sklepení oltář? Kde
obětovati novozákonní oběť? Tu pronesl
tento mučedník následující překrásná
slova: »mé srdce bude oltářním kamenem,
na němž vykonám nekrvavou oběť, vy
pak stojíce kolem mne budete chrámem
a domem Božím. Co si umínil svatý
Lucián, též vykonal. Sloužil mši svatou
leže na zemi a použil za oltář svých
prsou.

Tři sta let byli nuceni skrývati se
první křesťané, teprve císař Konstantin
dovolil, aby si mohli stavětí chrámy,
v nichž by veřejně uctívali svého Ježíše.
Každá obec má míti za největší čest,
aby měla svůj kostel, pokud možno
vkúsně zařízený. Všichni příslušníci obce
mějtež za svou svatou povinnost, starati
se, aby chrám Páně byl jejich největším
pokladem, který si dle možnosti vyzdo
bují a vykrášlují.

Bohužel přesvědčujeme se často, že
mnozí našinci nemají žádného porozumění
pro příbytek Páně. Kolik jest u nás
obcí, v nichž buď není žádného kostela,
a nebo mají kostel, “který je spíše po
doben všemu jinému, ale žádnému pří—
bytku, v němž by mohl důstojně přebývati
náš Pán, skrytý ve velebné Svátosti
oltářní. Hlavně okolo velkých měst rostou
osady, jako houby po dešti, mají nád
herné budovy pro světské účely, jako
radnici, školy, tělocvičny, jatky atd., ale
na chrám zapomněli; často není již ani
možno, najíti příhodného místa, vše je

zastaveno. A obětoval-li se některý hor
livý našínec, sbíral—li s velikým a obdi
vuhodným sebezapřením, třeba i po ně
kolik let, když pak se dočkali jeho
spoluobčané, že mají poblízku kostel,
zde na světě přečasto nedochází uznání
taková oběť. Ba jsou prý u nás i obce,
kterým neleží nijak na srdci, aby spolu
působily a podporovaly stavbu kostelů
ve svých obcích.

Kdesi ve velikém předměstí hlavního
města obětoval se horlivý kněz & vytr
vale jezdil po celé zemi a bez únavy
sbíral po léta příspěvky až se mu po
dlouhé, době povedl jeho plán a s pomocí
Boží vystavěl nádherný kostel, důstojný
příbytek svátostného Krista. Jeho spolu—
občané rádi by byli viděli, kdyby jejich
osada doposud dědina, byla povýšena
za město. Od příslušných úřadů byla
dána podmínka, aby měli napřed faru
a kostel. Onen nadšený kněz dopomohl
jim k obému a když se pak oslavovalo
povýšení oné dědiny 'za město, byl
pozván za slavnostního řečníka muž,
jehož protináboženské smýšlení bylo zná
mo a od něhož se mohlo očekávati, že
zneužije této příležitosti ku štvaní proti
naší svaté víře. A vskutku se pak řečník
ani slovem nezmínil o kostelu, o faře,
o muži, který obé postavil, ano, když
byla z téže příčinyslavnostní akademie,
poslalo představenstvo městské zakla
dateli svého kostela & původci, že se
stali městem, vstupenku na sedadlo kdesi
až úplně v zadu. Toť příklad ze skuteč—
nosti, jak si u nás mnozí váží domu
Páně! Bůh to napraví

Učme se z chyb jiných národů!
V Paříži bylo do nedávna tři a půl
milionů katolíků, kteří byli rozdělení na
148 farních okresů, takže měla do ne—
dávna každá pařížská fara průměrně
36.929 duší, ano největší tamější fara,
St. Marguerite má 96.200 duší. A kam
to přišlo v této dříve pro víru tolik
horlivé zemi, víme všichni předobře.
Nebudeme-li se snažiti, abychom měli
dosti kostelů, příjdou snad iu nás časy,
podobné poměrům francouzským.

Jak docela jinak počínají sí prak
tičtí Angličané! Tam mají katolíci pra
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l'ara více, nežli šest tisíc duši. Zdá se,
že v žádném jiném světovém městě ne
pokračovali se stavbou kostelů stejným
krokem, jak vzrůstalo město Londýn;
což jest zaiisté největší chvála, kterou
lze říci o některém velkoměstě. Až do—
posud přibývá skoro každého roku v Lon
dýně jeden nový kostel.

Vídeň má 68 far a připadne tam
průnn'—rnějedna na 21.200 duší; kdyby
byly poměry jenom poněkud příznivy,
mělo by se ve Vídni, ihned zřiditi 172
nové fary. A co máme říci o našich
osadách? Kolik je jich, kde mají kostel
tak malý, že se vejde do něho sotva
přemalá část farníků, snad sotva školní
děti? Jinde mají dosti prostranný- kostel,
ale zase tolik spustlý, zanedbaný, sešlý,
že hrozí sesutím. Jinde není slušných,
k obřadům tak důstojným potřebných
rouch, jinde jest opět jiný nedostatek,
takže v celku není příliš mnoho osad,
v nichž by bylo vše, co se týče chrámu
Páně v pořádku. Není-li pro nás nej
smutnějším svědectvím, že my kolikráte
nemůžeme udržeti ani v pořádku budov

'chrámových, které naši předci svelkými
obětmi vystavěli!

II. Kostel, náš střed. Vestarém
zákoně vyvolil si Bůh jediný národ ži
dovský a uzavřel s ním na hoře Sinaj
ském smlouvu, dav mu desatero, při
kázání. Středem celého tohoto národa
bylo proslulé město Jerusalem, v němž
byl chrám, který se počítal mezi divy.
světa.v Vystavěl ho ve veliké nádheře
král Salomoun, když byl jeho otec David
mnoho připravil, čeho bylo ku stavbě
potřebí. V tomto chrámu přebýval Bůh
tajemným způsobem v arše úmluvy ve
svatyni svatých, jakož již dříve vedl
tento svůj lid po poušti, jsa přítomen
ve sloupě oblakovém, který ukazoval
cestu. Když přišel na svět Spasitel,
přestal starý zákon, židé již nebyli vy
voleným národem. Poěal zákon nový,
jehož zakladatelem, středem je Ježíš.
Byla založena nová říše, nikoliv pro
jediný národ, ale pro všechen svět, pro
všechny časy a pro všechny lidii národy.
A středem této nové říše je město,
v němž sídlí náměstek Ježíše Krista,
papež; je to město Rím, Církev kato
lická je však viditelné shromáždění, se

stává z lidí, kteří vyznávají víru, již
učil a hlásal Ježíš, kteří užívají, jím
založených svátostí a jsou spojeni pod
jednou viditelnou hlavou, římským pa
pežem, nyní slavně panujícím Piem X.
Celá tato církev je rozdělena v jednot
livé diecése, jimž stojí v čele biskup;
jednotlivá pak biskupství jsou rozdělena
ve farnosti, rozšířené po celém světě.

Svatý Pavel srovnává církev s tělem,
jehož hlavou je Kristus. Udy tohoto těla
jsou jednotlivé farnosti. Každá farnost
je obrazem celé církve, podobá se tělu,
jehož údy jsou jednotliví farníei. Středem
všech farníků je kostel. Tím je vyplněno
slovo, které se čte ve čtení na Posvěcení
chrámu Páně: »ajl stánek Boží s lidmi
a Bůh přebývati bude s nimile Kostel
je místo, které si vyvolil Bůh, aby v něm
vystavěl svůj stánek u svého lidu; v něm
přebývá, nikoliv ve způsobě oblakového
sloupu, ale je tu přítomen opravdově,
skutečně v nejsvětější Svátosti oltářní.

“V onen den, kdy byl katolický kostel
posvěcen, uzavřel Bůh s onou obci svazek
a přijal ji za úda své církve. Žádný
katolík není osamocen ve světě, není
osamocena žádná katolická obec, my
všichni tvoříme dohromady katolickou
církev, jsme údy jedné církve, jejíž ne
viditelnou hlavou je Ježíša jeho viditel—
ným zástupěem je římský papež.

Svatý Jan, evangel. srovnává církev
»s novým Jerusalemem, který se vy
zdobil a vyšperkoval, jako nevěsta oče
kávající svého snoubencea Zj. sv. Jana
21, 2. Kostel jest sředem celého nábo
ženského života v celé farnosti. S kostelem
je zrovna srostlý veškeren náš život od
narození až do posledního vydechnutí
jsme s ním spojeni. Když jsme se zro
dili, zanesli nás do chrámu naši kmo
trove a když tam budeme naposledy,
postaví před oltář mary, na nichž bude
odpočívati naše mrtvé tělo, které tam
doneslo šest mužů. A kolikráte byli
jsme po celý svůj životvkostelei Snad
aspoň jednou za týden, snad zastavili
jsme se každý den, jdouce okolo. Koli
kráte přijímali jsme v něm svaté svá
tosti? Kostel spojuje nás s Ježíšem; o
každém kostele můžeme užíti slov písma
svatého: není tu jiného, jedině dům
Boží a brána nebeském I. Mojž. 28, 17.

Každý úd těla lidského souvisi
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s druhým, je odkázán na ostatní své
údy. Podobněi my katoličtí křesťané
jsme vespolek spojeni tím, že se nejen
můžeme, „ale i máme modlití jeden za
druhého, máme obětovati své dobré
skutky, svá svatá přijímání vespolek za
sebe; nezapomínejme na duše v očistci,
na své milé zemřelé a na všechny, za
něž jsme povinni se modliti.

Kdo měl v úctě po celý svůj život
chrám Páně, toho neopustí nikdy Pán.
V Horních Rakousích žije po většině
až po dnešní dny lid, který si váží
svého kostela a vše pro něj obětuje, což
nenechá Bůh bez odměny. Nedávno o
nemecněla nebezpečně ve Freistadtě žena _
tamnějšlho hostinského, zbožná osoba.
Sotva se na ni podíval rychle přivolaný
lékař, poručil, aby ji okamžitě zavezlí
do nemocnice do Lince, kde bude po—
třebí vykonati Operaci. Ihned ji naloZíli
na vůz a. dojeli na stanici právě, když
dojížděl vlak. Ale žena, která znala ne—
bezpečí, jež jí hrozí, žádala, aby byla
zaopatřena. Co činiti? Vlak nemohl če
kati, neboť musí přesně dodržeti pře
depsaný čas. Muž nemocné měl násle
dující vhodný návrh: budeme telegrafo
vati do nejbližší osady. kterou vlak
projíždí a požádáme tamního duchovního,
aby nemocnou zaopatřil. Nemocná byla
uspokojena. Ihned poslali telegram do
Kefermarktu, který dostihne vlakzFrei—
stadtu za dvacet minut a prosili, kdyby
přišel _kněz zaopatřovati na stanici. A
skutečně, sotva vjel vlak "do nádraží,
stál tam již farář Stanzinger a vstoupil
do vozu, do něhož položili nemocnou,
ležící na nosítkách. Mezi další jízdou
vyzpovídal kněz nemocnou, podal jí Tělo
Páně a udělil jí též poslední pomazání.
Všichni, kteří viděli tento svatý úkon,
byli hluboce dojati a ani zřízenciželez
niční nestyděli se za slzy.

III. Kostel, naše chlouba. Co
vše činí lidé, aby si vyzdobili podle
své chuti svůj dům? Nebojí se žádného
nákladu; co mají za vkusné, ať stojí
co chce, zakoupí a postaví do svého

_obydlí. Mají-li nějakou libůstku, vše jí
obětují. V Americe vystavěl si poblíže
města New-Jersey boháč James D. Dukes
palác, okolo něhož chtěl míti zahradu,
kteréž by nebylo rovné nikde jinde na
světě. Obětoval této své libůstce obnos

sedmdesáti milionů koruna nyní je
jeho zahrada nejnádhernější & nejvclko
lepejší z celého světa. Uměle byly
tam zřízeny vodOpády, jezera, sluje
terasy, podloubí; jednotlivé části okráš
lili vzácnými: sochami mramorovými.
Na záhoncích jsou nejpěknějši kvítka,
jak je poskytuje příroda a v celém par
ku napočítal kdosi deset milionů saze
nic. Na každém záhonku jest jenom
jeden druh květinek, ale ve všech mož
ných barvách i ve všech odstínech barev.

Za velké štěstí pokládají, lidé po
staví-lí si u nich některý mocnář své sídlo.
Na příklad: Ischl nevyniká ničím nad
okolní alpská místa, ano přečetné jiné
osady mají mnohem krásnější polohu.
Ale náš milý císař, bydlívá po celé
leto v Ischlu, k vůli němu přicházívá
tam mnoho jiných boháčů, z nichž má
osada velké zisky. Pobyt císařův je
pro široké okolí velkým pozemským
požehnáním.“

A hle, uprostřed každé naší osady
bydlí Pán nebe i země, Bůh sám vy
volíl si obydlí své mezi námi, bydlí v
našem kostele. Jaké štěstí, jak můžeme
o posvícení, býti pyšní na toto vyzna
menání! A Pán náš nebydlí u nás
jenom po letní dobu, dokud je tolik
krásný" ten _náš venkov. ale zůstává
u nás i v nejhorší nepohodě i když
se sněží, když skučí vítr a zpívá
melusína; nikdy nás neopouští, ale jeho
radostí jest, dlíti mezi námi. Chce-lí
u nás někdo přednésti nějakou prosbu
někomu z mocných tohoto světa, musí
se napřed ohlásiti a pokorně prositi,
aby byl předpuštěn, ba mnohdy je všech
no jeho snažení marné, nedostane se
k mocnáři, není předpuštěn. Onen Pán,
který bydlí v našich kostelích, je po—
vždy ochoten přijímati naše návštěvy,
ve dne i v noci.

Svatý Pavel nazval Boha „Otcem
milosrdenství a Bohem všelikého po
těšenía 11.ke Kor. 1, 3. a proto jest i
jeho dům domem milosrdenství i všeho
pro nás potěšení. Kdykoliv uzříme
chrám Páně, pomysleme sobě: „zde
blízko mne přebývá můj Pán, byl zde
na světě třiatřicet let, do svého třia
třicátého roku byl poddán svému pěstou
novi, pomáhal mu ve všech jeho pra
cích; nastoupiv uřad učitelský byl zne
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uznán, posmíván; nepřátelé neustali, až
vymohli jeho odsouzení ku smrti a to
smrti na kříži; z lásky k nám bídny'm
lidem trpěl, krví se potil, nesl těžky' kříž
a na kříži zemřel; nenaříkal, ale byl
trpělivý, mlčky snášel všechny přehořkě
své muky. Já pak naříkám, vše je
mi těžké, každá maličkost mne rozčílí,
nic nechci trpětí, vše je mi odporně,
nesnesitelné. Ale nyní si umiňuji, že budu

', nám otevřeny. Budiž kostel naší chlou

klidný. nic nepřivede mne z rovno-;
váhy, vždyť snášeje vše v trpělivosti,
mohu si zasloužiti věčné spásy, mohu
přijítí k mému Pánu na věčnost.

Obracejme častěji svůj zrak ku
chrámu Páně, pak budou nám naše
útrapy lehčí, snadnější; přesvědčíme se
vždy více a více, jaké štěstí pro nás
jest, že máme uprostřed sve osady kos
tel, který je nám vždy za každé hodiny
přístupny. Dveře chrámové vždy jsou

“vřeně hlas se ku svému Kristoví!

bou.
lV. Mílujme okrasu svého

kostela. V osadě, v níž najdeme
slušný kostel, vládne zajisté živá. víra
a nezištná obětavost všech obyvatelů;
kteří přijali za své heslo, slova žalmisty,
když piše : Hospodíne miloval jsem okra
su domu tveho a místo přebývání slávy
tvé. 25, 8. Nikdo se nestyď veřejně
vyznávati svou víru, nezastav se na
půl cestě, netancuj mezi vejci, ale ote

Ať

nejsi mezi těmi nešťastníky, kteří se
bojí sice šlápnouti na kříž, ale zároveň
stydí se veřejně se k němu přiznati.
Vedle důvěry v Boha měj každý také
důvěru v sebe, miluj svůj kostel dle
možnosti přispívej k jeho důstojné úpra—
vě a Bůh zůstane povždy tvy'm Utě—
šitelem, tvym Pomocníkem, který tě
neopustí _ani zde, anima věčnosti. Amen.

V přírodě.
V té jarní krásné zeleni
když kol se vlní osení.
v chrám Spěchám přírody;
zde krásou potěší se zrak
a v sluch mi zpívá píseň pták,
s ním srdce závodí.

Zde cítím vůni volnosti
a dýchám s novou rad03tí
ten čistý, vlažný vzduch;
sem Spěchám každičkého dne,
neb k přírodě má duše lne,
neb stvořil ji sám Bůh!

V té jarní krásné přírodě
si najdu květy k ozdobě
& duše počne pět:
Bůh, Tvůrce světa celého.
mi dává druha milého —
své lásky čistý květ!

A. M. Kadlo'dkovd.
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Eucharistický světový kongres.

Jest po slavnostech. Ku kráse jejich
seházelo jen krásné počasí, aby byly se
ještě skvěleji vydal-ily. Nejkrásnější byl
začátek slavností uvítání papežského legáta,
kardinála van Rossuma, byl velmi krásný
den' Ale přes ustavičnou velikou nepohodu,
přece bylo účastenství při kongresu tomto
ohromné, nevídané, čímž ještě více vyniká
láska a živá víra ke svátostnému Spasiteli.
Poněvadž „Škola B. S. P.“ připravovala
čtenáře své na tento světový sjezd, podává
tuto zprávu o koruně slavností. o poslední
slavnostní schůzi a o průvodu Božího Těla
světOvého podle „Dne“.

Světové Boží Tělo ve Vídni slavnostně
vyvrcholilo v poslední dva sjezdové dny.
Tisícové a tisícové zástupy mocněji ještě
zhoustly v sobotu ,a z nedělního rána vlaky
všech drah chrlily přímo nové a nové ti—
síce účastnictva.

V sobotu 0 polednách konalo se obec
-né závěrečné shromáždění sjezdové v obro
vité rotundě v Prateru nejrozsáhlejším shro
máždišti dvoumilionové Vídně. Déšť chvílemi
opravdový- lijavec, zdržel poněkud přesné
zahájení olbřímí schůze. 10.000 sedadel
.amfiteatralně vzestupujících hravě obsazeno.
Spousty na spousty stály v širých prosto
rách, již na počátku schůže nesčetná policie
odhadla zástupy na 25.000 lidí. Lidí všeho
věku i stavu, ze všech národů a zemí
»okršku země. Na středním podiu tisíce ho
noraeí s členy cís. rodiny s arcivévodou
Karlem Fr. Josefem a chotí Zitou v čele. '
Před nimi 10 kardinálů, mezi nimi oba čeští.
olomoucký & pražský, a mnoho opatů a
biskupů. Náš hrabě Jaroslav Thun, předseda
.ústř. vítacího výboru. velel zde pořádku.
— Ze—šlcchty vynikla účastí překvapující
zvláště polská.

Za jásota vítáni kardinálové, naši čeští
.a kardinál legát van Rossum pozdraveni i
jásavým českým »Slávalc. Legát zná po
někud česky.

Bez zahajování na vysoko čnícím řečni
šti zdůvodňoval apoštol tiskový mezi Němci
rakouskými jesuita Kolb místo hlasování
o všech odbory schválených" rcsolucích
jediné jaksi generální osvědčení díků Piu X.
za jeho dekrety o častém sv. příjímání. Jak
mohutně se rozléhal hlas jeho po celé

Škola n. s. P. 1912

ohromné dvoraně! I u dalších řečníků.
Mluvili německý uherský velmož a kapucín
švýcarský, tento o Matce krásného mile-_
vání a Eucharistii, Spěchali oba: příliš
mnoho toho chtěli povědět. Ozvěna v ocho
ze rotundy sem tam zazněla ještě mocněji než
hlas řečníkův. Dvě církev. knížata stoupala
pak po vysokém schodišti na tribunu: arci
biskup španělský z Valencie a kardinál
pařížský. Onen řečnil za španělský národ,
jenž nedávno se svým králem konal euch.
sjezd v Madridě, pádnon latinou. Kardinál
Amette za Paříž a celou pronásledovanou
katol. Francii (na 6000 FranCouzů přibylo
do Vídně, s půl tisíce mezi nimi kněží, ně—
kolik biskupůl) zvučnou frančtinou. Jak
lahodný to mistr řeči! ——Na konec až bel
gický biskup Heylen z Namýru. stálý to
president božítělových sjezdů světových,
ohlásil příští kongress na proslaveném
ostrůvku Maltě ve Středozemním moři, nad—
šeným jásotem vítán na řečniště kardinál
legát. Dávno nevybrán tak skvostný zástupce
Sv. Otce na podobné manifestace. Všecky
si podmanil několika větami. Okrášlen vel—
kokřížem sv. Štěpána, jímž ho císař a král
právě byl vyznamenal, plynně německy (je
Holanďan rodem) hřejivou řečí proslovoval
všem děkování. Rozbouřil ty desetitisíce k
ohromným projevům nadšení jak k Sv. Otci,
tak zvláště istařičkému mocnáři, vrchnímu
a tolik mocnému ochránci světového sjezdu.
Tot chvíle. jež se nikdy nevrátí! V nehy
noucí paměť vryly se kde komu pod gigan
tickou rotundou. '

Když velebné zvuky jedinečného hymnu
„Bože, chválíme Tebel“ v různých jazycích
tisíců a tisíců stoupaly k báni & nad ni
výše k Tomu, jenž byl střediskem všeho
sjezdování a když pak rozléhala se obrovi
tými prostorami hymna rakouských národů,
tisíce a tisíce srdcí prostýchiživotem otužilej
ších chvěly se nadšením, jakého už sotva
kdy se dožijí . . . Slzy ryzí, vyšší radosti, _
se třpytily v očích lidi se cclujících, kdož se
před tím nikdy nesešli.

A žádná nehoda při tak olbřímém zá
stupu. Zastoupení jsme byli i my hojným
počtem a shlédli jsme z poslanců našich dra.
Hrubana. prof. Šrámka, řed. Kadlčáka, vedle
mnoha prelátů a kněží českých a význačných
representantů.

20



306

A pak neděle 5 věkovitým Božím
Tělem katolického světa.

Zapršená všecka jako sobota, od čas
ného rána. Nerozhodná devisa, že za silné
ho deště průvodu nebude, mátla mnoho.
Zneužili ji zavilí nepřátelé sjezdu co nejvy—
datněji. Mnoho našich nedostalo se tak na
místa. Ale přes to přese všechno. . .

Nebylo dosud takové manifestace na
světě! Za krásného slunce byly by zajásaly
barvy mohutněji, rozprostřel se lesk nádhe
ry mnohém živěji a snad i množství, bylo-li
to vůbec možná, ještě se rozhojnilo.

Ale za neutuchajícího deště, měnícího
se občas v lijavec, přecházelo nedělní Boží
Tělo světové v ráz nové velikoleposti nikdy
nebývalé. .

Když se hnuly ty mocné desetitisíce
mužů, jež až po šest hodin byly na nohou,
v dešti, lijavci, zimě, blátě a vodě v ten
nevypsatelný průvod statečné zbožné oddá
danosti Spasiteli světa nádhernými třídami
světového města, mocnými špalíry stejně
obětavě vytrvalými -—a táhly k šedému hradu
habsburskému—tu bylo vidět, co zmůže
v XX. století, století síly, davů, věřící
svět. . .

Stopadesát tisíc mužů v nějvětší ne
pohodě, s největší obětavostí, s tichým ra
dostným nadšením před tváří světa. . . ze
všech národů a ze všech, stavů, v národním
kroji a skvělém hávu tajného rady, chudič
kém lidovém obleku svátečním a kněžském
rouchu latinského i východního obřadu, ka—
plani i prelát s mitrou a berlou, v blátě
a vodě stejně jeden za druhým . . .

Která skvělá'myšlenka jen z daleka
se odváží — na takovou manifestaci?

Za časného rána seřaďovaly se sku
piny, národů i stavů po všem městě. Škoda,
že český národ byl poněkud rozpoltěn.
Dle —diecesí.Na 22.000 nás bylo! U votiv.
kostela sešla se rázovitá Morava se Slezskem:
Orli, omladina, rol. spolek, Slovácko. Před
?. hodinou velebně zazněly zvuky vlčnov
ské hudby, jako když je poutní budíček
na Velehradě: »Bože chválíme Tebelc. . .
Sem tam bloudily ještě hloučky naše po
zapršených i odlehlejších ulicích. Skupiny
rostly proto až v pohybu k určenému sta—
novišti. Orlu našemu, jenž poprvé se všemu
katol. světu ukazoval, velel nejstarší Orel
říš. posl. Kadlčák. Kde kdo se po nich
ohlížel a vyptával. I panovník sám pro
jížděje dlouhým ladným špalírem Orla na

*;

nádvoří hrdinů, jež krášlil. —Národními
kroji našeho Slovácka pestřilo se světové
Boží Tělo, jako nádhernými kroji jihoslo
vanskými.

Trojí byl vlastně průvod. Hlavní, sto
padesátitisícový všeobecný mužů: první část
50tisícová, v ní většina našich s Orly a
Omladinou, dospěla až na středisko oslavy :
na přední nádvoří dvorního hradu (nádvoří
hrdinů) za mohutnou branou s památným ná—
pisem: »Spravedlnost základem království<<.
Ostatní před hradem & daleko do ulic tvo
řily vnitřní špalír. Zevnější bylo 12stu
pech ženský.

V druhém průvodě, který už prochá—
zel ohromným špalírem prvého, byli jen vy
sokoškolští studenti, professorstvo bohoslo—
vecké a členové zákonodárných sborů říše
a zemí našich s městskou radou vídeňskou.

Tento průvod'vyšel od velechrámu sva—
toštěpánského před půl .11. hod. Poslanci
před hradem jásavě pozdravováni. Z našich
šli: v čele se zemským hejtmanem hr.
Serényim v uniformě tajného rady, náměstek
dr. I—Iruban,prof. Šrámek, Ševčík, Valoušek,
Krčka, Jílek, Vykoukal, Horák z Milotic,
Chlebus — agrárník dr. Zahradník. Na po
dium přibyli pak náměstek dr. šl. Koudela,
probošt dr. Stojan.

Třetí 'průvod »dvornía s veškerou
nádherou. jaké nemá už v Evropě, ba na
celém světě žádné jiné město katol. okršku,
vyšel ze starobylého dómu v pravé poledne.
Na dva' kilometry se rozvinul. Mnoho se
radili odříci průvod tento: ale stařičký mocnář
sám s nějvětší rozhodností se tomu opřel:
za každého počasí se súčastní — a v celém
rozsahu vše se vykonalo. Jen na hradní
bráně pod skvostným ověnčeným baldachý
nem ostal oltář daleko široko viditelný —
pro vichor bez Nejsvětější Oběti. Kardinál
legát ji sloužil pak ve dvorní kapli. — Za
to třikráte obejel drahocenný skleněný vůz
s Nejsvětějším s klečícími v něm před
Svátostí kardinálem legátem a kardinálem
vídeňským nádvořím hrdinů mezi oddaným
křesťanstvem. A dvakráte jej doprovázel v
uctivé vzdálenosti stařičký mocnář v bílé uni—
formě s obnaženou hlavou _ ve skvostném
povozu, taženém 8 bělouši. S ním po levici
arcivévoda následník. Nepopsatelně svatá
chvíle zbožného nadšení. Než přibyl vůz s
Nejsvětějším, na minutu zalesklo se slunce,
ale pak se vrátil déšť. Přes to podium a
tribuny dam i pánů a statisíce, stojící na
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blátité vlhké půdě, jak zazněly fanfáry— [ národů — ukázal se ve Vídni po Němcích
stáhly deštníky. A pršelo silně — biskupům
a prelátům na mitry & berly a drahocenná
roucha, na nádherné uniformy a šaty dam . . .

A tím jásavým pozdravem nejvíc uctí
vanému stařičkému vládci světa, s celým
dvorem i vládou účastnícímu se náboženské
ho dosud nejmohutnějšího projevu, co jich
zažil křesťanský svět —jásotem statisíců,
vždy znova burácejícím — dmuly se mocné
perutě Dějin světových.

Přede dvorem i šlechta, naše, německá,
polská i maďarská se ukázala v nádherných
povozech s komonstvem. Vynikal tu zvláště
skvostný kočár nejvyššího maršálka krá
lovství českého. Tajní radové, hodnostáři
dvorní a státní. . .

Český národ, jehož dějiny svědčí o
největším zájmu o Spasitele světa ve Svá
tosti — ze všech ostatních křesťanských

počtem nejmohutnějším.
Ledacos bylo by se dalo na "jeho

účasti i na jeho odděleném sjezdování zdo
konalit. Nesmazatelným však dojmem pů
sobila účast česká na naši vídeňskou českou
obec.

' Jak se cítila & cítí povznesenou ! Ještě
nikdy takové tisíce z vlasti jí nenavštívily.
A nikdy se tak upřímně k nim, českým
katolíkům vídeňským nehlásily. Čeští kardi
nálové, četní čeští biskupové a preláti,
občanská intelligence a šlechta. vše to šlo
do českých schůzí řečnit, manifestovat a
sbratřit se s katol. lidem českým na jinak
nehostinném Dunaji. '

Plni radosti nadšení vraceli se účastní—
ci eucharistického sjezdu domů do svých
vlastí. aby v živé víře & lásce k Ježíši
svátostnému sami trvajíce i své bližní k
lásce Kristově roznítili.

Třetí česká pout do Lurd roku 1911.
Popisuje K. Balík, děkan.

Druhý den v Lurdech.

Druhý den našeho pobytu v Lurdech
byl pro nás dnem zvláště slavnostním. Bylo
to dne 27. srpna. Byla neděle. Již časně
z rána opustili jsme ve městě své příbytky
a.spěchali k jeskyni. Tam jsme za našeho
pobytu v Lurdech stále svoje zraky obraceli,
tam několikrát denně spěchali a se sou
střeďovali, jako vrací se krev v lidském
těle ve svém oběhu znova a znova k srdci.

Již od časného rána slouženy byly nes
četnými kněžími v obou kostelích, v ho
řejším i dolejším u všech oltářů mše sv.
Kolik mší svatých tann tehdy asi bylo.
těžko říci, ale nebudu daleko pravdy, tvr- ,
dím—li, že jich bylo alespoň osm set. Spíše
jich bylo více. U každého oltáře stálo ně- _
kolik kněží, modlících se breviář a čeka- *
jících, až na ně dojde řada. Přisluhovali =.
jeden druhému. Oba kostely byly naplněny ;

| přišli do Lurd celkem kardinálové jenommodlícími se marianskými ctiteli.

' (Pokra čování'.)

Před devátou hodinou ráno shromá
ždili jsme se vedle velké basiliky a v slav
nostním průvodu ubírali jsme _se k jeskyni,
kdež jsme měli míti v 9 hodin svoji boho
službu. Cestou zpívali jsme 'píseň „Bože,
cos ráčil . . .“ Naše hudba zpěv doprovázela.
Píseň tato jest Francouzům dobře známá.
Tímtéž nápěvem zpívají svoji nábožnou
píseň „Te souviens tu digne enfant de la
France. . .“ Jest přirozeno, že písní touto
tím větší zájem Francouzů jsme vzbudili.

V 9 hodin začala v jeskyni slavnostní
pontifikální mše svatá. Sloužil ji za velké

; assistence sám náš nejdůstojnější pan kar
dinál. Ačkoliv do Lurd přichází velmi
mnoho vysokých církevních hodnostářů,
přece jen zjev kardinála jest zde celkem
vzácný. Vždyť těchto nejvyšších knížat
církevních jest v celé katolické církvi jenom
něco kolem šedesáti. Za celý rok 1911

20'
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dva, 'tedy kromě našeho pana kardinálal
ještě jeden. Proto nesčetné zástupy shro
máždily a tísnily se kolem jeskyně, aby
této slavnostní mše svaté přítomni byly.
Tisíce Francouzů, sta Němců z Kolína a Š
z Tyrol, Belgičané, a různí jiní národové ,
byli zde zastoupeni.

Byly zde současně s námi různé jiné
výpravy, ale kardinála neměla s sebou
žádná jiná, žádná jiná něměla s sebou hu
dební kapely, a žádná neměla tak vyško
leného pěveckého sboru jako naše. Náš
mužský sbor velmi krásně při pontifikální
mši svaté čtyr hlasně zpíval Lurdský ča
sopis „Journal de la Gr“ote 70 dne 3. září
1911 o nás napsal: „Byli jsme unešeni
jejich hlubokou zbožnosti a nevyrovnatelně
krásným zpěvem.

Po mši sv. udělali jsme v jeskyni a
u jeskyně místo zase poutníkům, jichž toho
dne bylo v Lurdech nesmírné množství
Stále jiště nová. a nová procesí se svými
kněžími přicházela Ačkoliv všechny dny
našeho pobytu v Lurdech byly pro nás
slavnostní, přece jen neděle ještě nad 0
statní dny vynikala.

. Jsouce pamětlivi všech pokynů svého
pořadatelstva, řídili jsme se i pokynem,
abychom v neděli ničeho v obchodech ne
kupovali a tak sami ku svěcení nedělního
dne přispívali. Některé obchody byly úplně
zavřené a které byly otevřené, zely prázd
notou

Rovněž i při odpoledním svátostném
průvodu dostalo se nám zvláštního vyzna
menání. Velebnou Svátost nesl Jeho Emi
nence náš nejdůstojnější pan kardinál, účast
níci naší výpravy šli těsně u něho, a naše
poutnická korouhev byla Velebné Svátosti
nejblíže. Při tomtéž "průvodu byla kromě
francouzských a německých vzývání také
vzývání česká. Této cti dosud nikdy Če
chům se nedostalo. Před nesčetnými tisíci
dp. J. Kolísek, člen pořadatelstva naší'
pouti, vroucně pronášel prosby z evangelia
a my jsme je vřele. srdcem. ústy i slzami
opakovali. Zajisté, až přijede nová česká
pout do Lurd, tato výsada již i nadále
Čechům zachována bude. Proto jest škoda,
že velmi mnozí Češi jezdí do Lurd s vý
pravami německými z Vídně, z Lince a
odjinud a tak stávají se jenom bezvýzna
mným přílepkem poutí německých, z“nichž
ostatně ani pravého duševního požitku a
prospěchu míti nemohou.

Po svátostném průvodu šli jsme do
horní basiliky, kdež měl vdp. Alois Kaš
párek, děkan z Českého Brodu, pěknou
promluvu Připravoval nás v ní na svatou
zpověď. Po kázání zasedlo na sto našich
kněží do zpovědnic a do lavic, & v krátké.

: chvíli byli všichni naši poutníci vyzpovídáni.
V 8 hodin večer byl zase nádherný

průvod světelný.
' Po něm odebrali jsme se do svých

příbytků, abychom se podruhé v Lurdech
_vyspali.

Třetí den v Lurdech.

V pondělí dne 28. srpna v 7 hodin
ráno měli jsme v jeskyni společnou mši
svatou, “kterou sloužil náš protektor nejdů
stojnější pan kšil'dlnálu Po mši svaté po—
dával našim poutníkům Tělo Páně. Ale
i mnozí cizí poutníci chtěli z rukou Jeho
Eminence přijímati, stále noví a noví při—
klekali, takže pan kardinál podával až
skoro do devíti hodin. V Lurdech přistu—
puje ke stolu Páně za rok skoro 1 milion
poutníků.

Po snídani jsme se zase shromáždili
“u kostela a šli jsme na horu Kalvarii vy
konat pobožnost křížové cesty. Jest nově
zřízena. Sochy jednotlivých zastavení jsou
v životní velikosti zhotovené z bronzu. U
každého zastavení jest asi pět soch, u ně
kterého méně u některého více.

Na temeni hory u třináctého zastavení
měl krásné kázání „0 sedmi posledních
slovech Páně“ dp. J. Róssler, kaplan
z Velkého Ouříma. Bylo veliké parno,
ale přece všichni s napjetízn & v trpělivosti
vyslechli slova výmluvného kazatele.

Po kázání hnul se průvod k zastavení
poslednímu, které jest v malé skalní jes
kyňce.

Hned po pobožnosti křížové cesty šli
jsme přímo s Kalvárie k biskupské resi
denci abychom pozdravili Msgra dra Schóp—
fra, velikého příznivce Čechů. v jeho píí
bytku. Vešli jsme do jeho zahrady, kdež
jsme se v příjemném stanu seřadili. Vlídný
pan biskup,“próvázen jsa svým hostem,
naším panem kardinálem, vyšel k nám do
zahrady a svojí vlídností, laskavostí a žer
tovností rázem získal si srdce nás všech.
První pozdrav přednesl panu kiskupovi
náš nejdůstojnější' pan kardinál. Když jsme
na konec promluvy provolali jeho Milosti
biskupské třikráte „Sláva,“ promluvil a



odpovídal zase pan. biskup. Litoval, že
neumí česky, aby nás v naší mateřštině

Vybízel k náboženské horlivosti, děkaval
bratřím Kolískům za námahu, že opŠtně , .

i také z té příčiny vyhledali. Zachovává
za dar 30.000 korun, kterým národ český '
české poutníky do Lurd přivedli, děkoval

na výzdobu kaple v růžencové basilice
lurdské přispěl & pravil, že se modlí,
aby všichni hodní Češi v srdci Panny
Marie zapsáni byli. — Přál nám na
„shledanou“ v nebesích, kdybychom zde
na zemi se již podruhé nespatřili. Když
jsme potom panu biskupovi na jeho žádost
zpívali naši“ národní hymnu „Kde domov
můj?“ vyžádal si od nejblíže stojícího
poutníka jeho poutní knížku a zpíval s námi.
Na konec s každým z nás zvláště se roz
loučil, s některými do hovoru se dával, a
a -—kdyžjsme líbali prsten jeho pravice,
která jenom žehnati dovede, pro každého
měl nějaké vhodné & vlídné slovo. Bylo
skoro poledne, když v nejlepší náladě od—
cházeli jsme z jeho residenční' zahrady.

Poněvadž toho dne bylo zvláště veliké
horko, hned po obědě zdrželi jsme se déle
ve svých příbytcích, kdež přece jen bylo
chladněji, než venku na slunci.

Odpoledne zase súčastnili jsme se svá-'
tostného průvodu, v němž čtyři muži lajei
z naší výpravy nesli baldachýn, při němž
se stala tři zázračná uzdravení. Také v
koupelnách byl prý kdosi uzdraven. Na
skále nad jeskyní ObjGVllyse zase asi troje
berly úplně nové. . .

Teprve nyní jsme se z prvních tak
mohutných a zvláštních dojmů poněkud
probrali a ustálili. Také jsme už se po
někud ve městě vyznali a proto jsme se
odhodlali blíže si je prohlédnouti.

Město čítá asi 9000 obyvatel a má
zvláštní posvátný ráz. Jest zde mnoho
hotelů, neboť někdy za jediný den přichází
sem třeba až na 70.000 cizích poutníků,
kteří všichni chtějí býti ubytováni. V uli
cích nevidíš nic jiného, .než jen samé ob—
chody. Všude plno soch, sošek, růženců,
obrázků, křížkůarůzných jiných předmětů,
které si poutníci se zálibou pro sebe a pro
své milé domácí kupují. Na ulicích jest
stále živo. ' _

Uprostřed města na kopci“ jest starý,
opuštěný, pevný a rozlehlý hrad. Podél
něho vine se dole řeka Gave, jejíž modrá

průhledná voda valí se dále k Massabiell—
g ské jeskyni.

pozdraviti mohl. Promluvil k nám německy. , Pro nás poutníky největší 'paměti
hodností byl domek. v němž omilostněná
dívka Bernadetta'bydlila a který jsme si

se v původní své podobě a s původním
svým zařízením. Jenom venku jest upevněn
velký nápis: „Rodný domek Bernadetty
Soubirous,“ jinak se nezměnilo ničeho.
Vidíš dosud starý, jednoduchý mlýn, v prv
ním patře vidíš světničku, v níž dívka
pracovala a spala, vidíš na zdi obrázky
jejich rodičů a její přítelkyně a vůbec vše
leží tak, jak tehdy bývalo. Světnička jest
nyní neobydlena, ale cizím poutníkům volně
přístupná. K domku přiléhá krámek, kde
příbuzní svaté dívky“ prodávají poutnické
památky. Také jsme si zde něco koupili.

Po krátké prohlídce města vrátili jsme
se do svých hotelů, naobědvali jsme se a
již vzavše si své svíce, spěchali jsme zase '
k jeskyni, abychom se súčastnili večerního
světelného průvodu.

Po průvodu neodcházeli jsme domů.
poněvadž pořad otisknutý v naší příruční.
poutnické knížce kladl na nastávající noc
„Noční klanění se Nejsv. Svátosti oltářní.“
Proto shromáždili jsme se v horní basiliee.
Každou noc má tuto adoraci některá jiná
výprava. Poutníci zapomínajíce na spánek
a únavu věnují jednu noc svému Spasiteli,
který nám věnoval větší námahy a který
dnem i nocí ve svatostánku s námi dlí. Matka
Lurdská přivádí své dítky k nohám svého
Syna.

Proti hmotě nutno postaviti ducha,
proti materialismu ideál, proti nevěře úctu
marianskou & Eucharistii. V Lurdech do—

plňuje se a spojuje úcta k Panně a úcta
k Eucharistii v podivuhodném souladu.

Jakmile jsme se shromáždili v kostele,
kdež na oltáři kolem vystavené Velebné
svátosti hořelo množství světel, vystoupil
jeden z našich kněží na kazatelna a měl
kázání 0 Nejsvětější svátosti. Hleděl v nás
upevniti víru v tuto svátost Potom modlili
jsme se svatý růženec. Po krátkém tichém
rozjímání bylo v 10 hodin kázání druhé, v
němž nás jiný kazatel povzbuzoval k naději.
Nebývá sklamán, kdo celou svoji naději v
Krista svátostného skládá. Potom byly mo
dlitby prosebné a záslibné, konečně v třetím
kázání opět jiný kazatel vysvětloval velikou
lásku Spasitele k nám a nabádal nás aby



chom i my navzájem křesťanskou láskou
se milovali a Spasiteli Jeho lásku zase láskou
spláceli.

" Po třetím kázání jsme zpívali. Po zpěvu
oddali jsme se tichému rozjímání. Co kdo
Kristu přednášel? Zač se každý modlil?
Zde v tichu nočním modlím se k Tobě
Kriste. Obětuji Ti svou únavu & v oběť
Ti skládám celé své srdce. Jak sladký Jsi,
() Kriste! Kterak jen to bylo možné, že
jsem dříve k Tobě tak chladný byl? Slibuji
Ti od nynějška tím větší lásku a horli
vost. . . Dej mi zdraví, sílu v pokušeních,
milost pro duši. . . Modlím se zde za své
milé domácí, modlím se za ty, kteří se ne—
modlí a zvláště se modlím za ty, kteří třeba
této noci v prostopášnostech a rozmařilostech
Tě urážejí. Přijmi za ně ode mne tuto ná

W \?

Maria.
V tom našem kostele,
v kostelíčku.
.poklekám v bolech svých
před Matičku.

Modlím se růženec
11 Marie, .
nesu jí něžný květ
od lilie.

Modlím se Otčenáš,
Anděl Páně,
aby mě uvedla
k nebes bráně.

A ona vyslyší
moje lkání,
sešle mi do duše
požehnání.

Požehná práci mé
Máti milá,

'když se jí duše má.
poklonila.

V tom našem kostele
blaze mi je, .
když se tu modlívám
u Marie!

3_I_Q___

hradu. . . Venku ticho. . . Slyšíš i šepot
tichých modliteb okolních poutníků . . . Na
věži zase už hodiny odbíjejí novou čtvrtho—
dinu. Ten zvláštní zvuk a čtyřnásobný úder
v tónu stále nižším provázeti mne bude
stále. . .

Hodiny odbily půlnoc. V půlnoci měli
jsme před vystavenou velebnou Svátosti Spo—
lečnou slavnou mši svatou, při níž poutníci
přistoupili ke stolu Páně. Dovršení adorace
bylo úplné spojení se Kristem svátostným.

U postranních oltářů už začínali čísti
naši kněží mše svaté. Rozkošné. noc plná
milostí. . .

Ve 2 hodiny jsme se rozcházeli, aby
chom ještě do rána poněkud se prospali.
Oltáře byly již kněžími obsazené až do rána.

(0- p)
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Žaloba.
Hory, hory vysoké,
povězte mi přece,
jak bych se tam dostala
k stříbrojasné řece?

Lesy, lesy hluboké,
i vás se' tak táži.
jak bych se tam dostala
aspoň k její hrázi?

Chtěla bych se napíti
z vlnky její hravé,
abych měla bolavé
srdéčko hned zdravé!

Hory, lesy mlčely,
já tu smutně stála
& do očí znavených
slzička se drala.

Zaplakala duše má,
srdéčko se chvělo,
že má láska, štěstí mě
v dál dnes ulctělo.

Uletělo štěstí mé,
prchla i má láska,
oblažila celý svět
as ním se jen laská! —

A. M. Kadlčdkovd.
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Posvěcení života od kolébky až ke hrobu.
(Úvahy o sv. svátostech)

Stojíme-li předvelkolepým chrámem,
tu ponoří 'se duch náš v pozorování
uměleckého toho díla; měříme výšku
věží, obdivujeme se kružbám okenním,
ladnému & souměrnému rozděleni jed
notlivých oddílů, líbí se nám sochy
svatých a jiné okrasy a když tak jsme
si vše prohlédli, řekneme: krásné to
dilo, jen veleduch mohl je vymysliti,
jen ruce dovedné mohly je urobiti. A
pak jdeme dále a málo kdo pováží,
kolik tisíc ruk na 'díle tom pracovalo,
a to mnohdy po celá desítiletí anoi
století, nepovážíme, kolik potu lpí na
těchto kamenech, ba kolik snad životů
lidských při stavbě té vzalo za své.

Tak stojíme i před velikou budo
vou duchovní, budovou naši sv. církve
a obdivujeme se právem její velikosti
a radujeme se. že tato duchovní budova
naše jest, naším jest majetkem.

Obdivujíce stavbu nádhernou, ne
máme také zapomenouti těch, kteří na
duchovním tomto chrámu pracovali, těch
dlouhých dob — tisíciletí, v nichž zbu—
dována byla, toho potu, té píle, kterou
_stavitelé práci věnovali! Nemáme snad
vypravovati o té chudé krvi lidské, kterou
polity byly základy budovy, této církve
Boží, té krve, která z těl tisíců a tisíců
mučedníků tekla. a tak jakoby maltou
byla k upevnění jednotlivých kamenů
chrámu tohoto duchovního. Ovšem jest
nyní církev naše pevným hradem, jenž
úctu vzbuzuje; avšak nebylo tomu vždy
tak. Na počátku, když Spasitel náš a
zakladatel církve, apoštolům přenechal
budovati jí dále, tu mužové tito, jednou
takřka rukou budovali a ve druhé držíce
meč, stavbu před nepřátely bránili a tak
mnohý padl a-vykrvácel v obraně církve.
Vždyť pod vedením vševládného Ríma
celé pohanstvo i židovstvo z'vedlo se
proti církvi Kristově'a teprve po úpor—.
ném boji, v němž křesťanstvo krvácelo
a který staletí trval, klesl pohanský
Goliáš k zemi, poražen jsa pravdou bož
skou, klesl sicc, ale úplně přemožen
není a bojuje neustále dále ——s větším
či menším výsledkem. Na budovu církve
posílá ustavičně střely své, buď veřejně

buď skrytě & čeká jen vhodně příleži—
tosti, aby zase s'celou silou mohl se
vrhnouti na toto .jemu tak nenáviděné
dílo Boží A věru v každé době našel
pomocníky a nalezá je i v době naší,
nebot béře sílu ze světa _smyslného a
z lidstva smyslnosti oddaného, & tak
zase hlavu svou pyšně pozvcdá proti
Kristu a proti ústavu spásy — církevní,
katolické. A tu zajisté jest třeba boje—
a tento boj, jak slovem tak písmem,
jak životem tak krví jest svatou povin—
ností těch, kterým svěřena jest církev
——jest povinností, ale; také krásnou
výsadou kněžstva katolického. Vždyť
k nám pravil Kristus Pán: »A budete
mi svědky v Jerusalemě a v Judei a až
na konecsvětaw Tak mnohý z “nástupců
sv. apoštolů, tak mnohý sv. učitel cir—
kevní, který osvícen jsa Duchem svatým,
pérem pracoval na utvrzení církve Páně,
musil péro odložiti, a za ně vzíti do
ruky palmu mučednickou, položiti hlavu
na špalek pro jméno Ježíše, kterého
hájil a bránil. Nesčíslný počet kněží
církve naší vyveden byl z temných ka
takonb na světlo Boží, jen za tím účelem,
aby krví svou posvětil popraviště. Avšak
za těmito, hned zaso nastoupili četní
kněží, hlásajice totéž sv. učení a hotovi
jsouce k těmže obětem i sebe větším.
Proto tato odhodlanost, tato vytrvalost,
tato obětavost konečně přemohla i ne—
přátele sebe zuřivější a z. podzemních
kobek katakonb vzrůstala stavba církve
v jasu slunečním na povrchu země a
dospívala čím dále tím větší výše a do
konalosti.

Avšak nedlouho trvala doba pokoje
a oddechu. Sotva byla církev na jihu
Evropy utvrzena, přivalily se ze severu
proudy divokých národů, .kteří kamkoli
přišli, po sobě zůstavóvali zpustošená
města, spálené hrady a chrámy a věru
by všecka dosavadní práce osvětová a
vzdělávací byla zničena, kdyby věrní
kněží cirkve zase znovu nezačali praco
vati, a povalený kříž zase nep0zvedli
na sutinách měst. Pod stínem sv. kříže
započal zase nový život, a s nábožen
stvím kvetly i ostatní vědy a umění v
dobách pokojných.
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A sotva že klid a pokoj oblažil
středisko křestanstva na západě, Italii
a Rím, již vycházejí z krajů těch noví
apoštolé a putují do krajin severních
na Rýn a od něj do středu Evropy.

Synové sv. Benedikta jsou to, kteří
s křížem v ruce klestili si cestu pusti- _
nami, kteří tam v temných hájích káceli '
modly a na místě jejich vztyčovali zna
mení spásy a učili lld,v pohanství vyrostlý.
znáti Boha pravého a kterého poslal,
Spasitele Ježíše Krista. Nepřicházeli sme
čem v ruce, aby lid vládě své podmanili,
přicházeli s láskou, aby jej osvobodili
od pověry a poroby satana a učinili
z něho národ Boží. Zbraní jejich byla
pravda slova Božího, láska upřímná
k duším nesmrtelným, vytrvalost, trpě
livost & obětavost. A kdokoli jim sluchu
popřáli, tam se usadili, lid rolnictví učili
— kostely stavěli, jich vědám a uměním
zasvěcovali. Každý klášter jejich byl zá
kladem budoucího kvetoucího města, byl
středem netoliko náboženství, nýbrž i
věd a umění, byl vychovatelem lidu a
jeho příkladem &tak také největším jeho
dobrodincem. A že se nám zachovaly
památky starobylé vzdělanosti, vděčíme
jen píli a moudrosti kněží a řeholníků
církve katolické, kteří je prvně opiso
vali, rozmnožovali a v knihovnách svých
před zkázou uchovávali.

Rozkvět křesťanství a rozmach kře
sťanské osvěty a vzdělanosti. obrovský
pokrok v umění, kterým se Eerpa před
ostatními díly světa vyznamenala, jest
dílem a zásluhou církve katolické a jejich
kněží. Tak blahodárně působilo kněžstvo
v Evropě, že z Eerpy i dojiných světa
dílů rozlévala se křesťanská vzdělanost,
kterou s vírou zase zanášeli křesťanští
kněží jakožto missionáří.
' A pohlédneme-li na doby naše, mu
síme poznati tu velikou milost, kterou
Bůh skrze úsla, ruku i srdce kněží svých

'lidstvu uděluje. O, jak krásné jest to
povolání, býti lidstvu učitelem, obětní
kem a pastýřem! A jak užitečné. vždyť
nemá jiného účele, nežli člověčenstvo
učiniti šťastným, v pravdě a vytrvale
šťastným na tělei duši. V žádném jiném
povolání není tak zřejmě a jasně vyzna
čeno, že náboženství naše náboženstvím
lásky jest, jako právě v povolání a stavu
kněžském. Zajisté, že milí čtenářové sami

9..:

! na sobě již poznali, kterak blaze jest
%člověku, jestliže někoho mohl šťastným
' učiniti. Jak sladko u srdce, když se nám
- podařilo na tváři bolem zbrázděné a

smutné vylouditi úsměv a s očí setřítí
slzu hořkou a do srdce zmítaného a ne
pokojného nalíti balsám útěchy? A ejhle,
toť povolání kněze katolického ! Tot jeho
andělské zaměstnání, k tomu obdržel
moc 1 pomoc s hůry.

Naše náboženství jest dle zakladatele
svého Ježíše Krista, náboženstvím lásky
a kněz má býti apoštolem této božské
lásky. K lidem netoliko že,ochotným jest
vždy odpustiti a vždy trpěti, musí celým
svým životem i hlasem vždy a všude
hlásati se sv. Janem Miláčkem Páně:
»Synáčkové, milujte se vespoleka! A
jelikož tato láska, nemá-li potravy, hyne,
musí kněz ukazovati na pramen _lásky
této, nejsv. Srdce Páně, na jehož pla—
meni rozžehnouti mají se veškerá srdce
v pravdě křesťanská. Vždyť toť jest obsah
celého křesťanství, láska, láska k Bohu
a k bližnímu, vše ostatní má v této lásce
základ, potravu i dokonání.

O, jak mnoho hřeší nyní svět proti
lásce k Bohu a bližnímu!

Jak vzdaluje se od střediska lásky
té, nejsv. Srdce Páně! Vše co svaté jest
a vznešené, vše co cenu má pro život
věčný a spásu duše, pozbývá u veliké
části lidstva vážnosti. Jen to, co hoví
lidským náruživostem, co na chvíli baví,
co opojuje duši a tělu příjemné jest,
toho drží se svět, to miluje. po tom
baží. Tím ale zapomíná se čím dále tím
více na ukřižovaného Spasitele arna po
vinnosti k Němu, tím hyne čím dál tím
více pobožnost, kajícnost, mizí dobré,
bohumilé skutky. Za to rozlézá se hřích
a neřest do všech koutů.- A tu jako ten
hlas zvonu vniká do vřavy všedního ži
vota, tak i hlas kněze, jak na místě po
svátném, tak i ve veřejnosti, vážně na
pomíná lidstvo, by nezapomínalo, »že
jednoho jest potřebíc: spasití duši. Jako
učitel, v kostele, ve škole i mimo ně,
při bohoslužbě, ve zpovědnici, u lůžka
nemocných a kdekoli se příležitost na
skýtá, musí kněz pamatovati lidstvo na
Boha, volali ku pokání, navraceti zblou
dilé ovce k pravému ovčincí. Zde říditi
se musí slovy apoštola Pavla, *která
napsal k učenníku svému Timoteovi:
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»Kaž slovo Boží, nabízej v čas i nečas,
tresci, pros, žehři ve vší trpělivosti a
učení.“ (II.' Tim. 4., 2.).

Ovšem, lidem úplně světáckým není
slovo Boží vhod, překáží jim v jejich
nevázaném „&rozmařilém životě, vždyť
pamatuje je na smrt a soud; jim ani
kněz není osobou milou, nebot zjevem
svým připomíná jim náboženství a jejich
povinnosti k němu; avšak těm, “kteří
Spasitele svého docela ještě neopustili,
jest slovo knězovo milé a vzbuzuje
mnohdy v srdcích jejich přesladké po
city. Vždyť duše jejich si při slovech
kněze připomíná ony doby, kdy v ne—
vinnosti a proto i v radosti a vnitřním
klidu žila, kdy sv. anděl strážný ji opa—
troval. kdy“tak ráda se modlívala „ráno
a večer a v modlitbě nalezla zálibu. A
tu v duši také vzniká touha po těch
slastných dobách nevinného mládí a
taková touha zajisté nezůstává bez účinku
na život, a tak mnohý vlažný křesťan
obrátil se slovem kněze cele ke Kristu
svému a našel pokoj i štěstí života
svého.

Mírně, ale vážně mluvíval Spasitel
k zástupům, rovněž tak i kněz k věří—
cím i k nevěřícím i když v horlivosti
svaté jménem Božím hrozí trestem, tu
jest kárající slovo jeho jako bouřka, ale
bez krupobití, která sice zatřese zemi i
lidmi, ale občerství je, očistí vzduch a
vláhou napojí žíznivou zemi, tak že
mnohá květina, která již již hynula a
vadla, k novému se zvedne životu. Tak
je' to i s přísným, vážným slovem kněze,
jakožto hlasatele pravdy lloží &karatele
hříšníků; zachvěje se sice a—otřesehříš
ník, avšak není zničen, nýbrž povzbuzen
a do srdce jeho vyprahlého vtéká milost
Boží, která mu dopomáhá k životu no—
vému. To jest požehnání kněžského úřadu
učitelskéko. Kněz, jako kazatel a učilel
seje, posluchač však sbírá užitek. A že
slovo kněžské taký má účinek, působí
milost Ducha SV., knězi ve svátosti svě
cení udělená a proto díky Bohu za
svátost tuto.

Avšak milost svěcení působí na
slovo kněze ještě v jiném & to vyšším
smyslu. Kněz, jakožto zástupce Božské
pravdy, jakožto advokát božského práva
musí hlas svůj pozvednouti i tam, kde
lidská svévole a moc, nebo lidská zloba?

a vztek porušují práva církve sv. Tu
zajisté potřebí jest odhodlanosti veliké,
která ani před žalářem, ani před pOpra
vištěm neustoupí. A že kněží katoličtí
tuto hrdinnost mají, dokazují všecky
věky, dokazují i ti nesčetní kněží, kteří
pro práva církve sv. život svůj položili,
nebo v žalářích úpěli anebo ve vyhnan
ství život svůj dokonali. Uvedeme jeden
příklad: V Brescii, městě italském, které
známé jest svým proticírkevním směrem,
kázal postní kázání slavný-kazatel Elice
z Janova. Kázání se mnohým zlotřilým
obyvatelům ovšem nelíbilo a tak chtě
jíce kazatele zastrašiti, nalepili na všech,
rozíchi také na kostele samém vyhrůžky:
»Smit kazatelila »Špehounem jest, kdo
jeho kázání poslouchá“ atd. Nicméně
byl však kostel při kázaních přeplněný,
ovšem většinou proticírkevními poslu

_chačL
Když pak kazatel, pojednávaje o

předmětu: »Božský původ křesťanského
náboženství:, vyslovil větu: »A_není to
také podivuhodnou a mocnou podporou
tohoto náboženství, že řízeno jest samým
Kristem Ježíšem, zakladatelem jeho, který
neustále působí skrze zástupce svého a
skrze něho církev svou ve všech dílech
učení i mravech neporušenou a jistou
udržuje“ — nastal řev a rámus v kostele,
zběsilci lezli na lavice a zaíatými pěstmi
hrozili kazateli. Ten však neustal kázati,
ano žehnal rozbouřený lid křížem sv.,
když se chystal naň útok učiniti. Jenom
dvěma přítomným důstojníkům měl kněz
co děkovati, že životem vyvázl. Ejhle,
jakého ducha neohroženého vyžaduje
pďvolání kněze věrného a takového dává
mu Kristus ve svátosti svěcení.

A což. když se musí kněz, jako
duchovní otec svých svěřených, ujímati
utiskovaných a ubohých proti mocným
a bohatým tohoto světa? Nevyžaduje to
ducha silného, hrdinného, nebažícího po
lásce světa, nýbrž jdoucího přímou ce
stou práva, lásky a spravedlnosti? Kdo
dá knězi “takový dar? Jen Kristus, ve
svátosti svěcení.

Ještě však _požehnanější jest cnost
kněze mezi lidem, jakožto rozdavače mi
lostí Božích. O, kolik dobra plyne do
srdcí lidských, kolik milosti snáší se na
hlavy naše skrze ruce kněžské.
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Novorozence uvádí do církve,- po
svěcují duši jeho a činí z něho dítko Boží
a dává mu záruku nebe. Drží v rukou
klíče' království Božího, které otevírá
hříšníkovi ve svátosti pokání, když snímá
s beder duše jeho hroznou tíži hříchů a
smiřuje jej s uraženým Bohem a vlévá
do ubohé duše balsám útěchy a posily.
Kněz vede ospravedlněného ke stolu nej
lepšímu a podává mu pokrm nejsvětější
— Tělo a Krev Spasitelovu, aby tak
duši lidskou _co nejůžeji spojil s Bohem
jejím. A když křesťan rozžehnatí se má
s timto světem, spěchá kněz jej na tu
dlouhou cestu zaopatříti všemi potřebnými
dary, pokrmem nebeským, posilou a po
moci Boží, těší jej v ůzkostech a ule
vuje poslední boj. A tu jeví se působení
kněze ve světle. nejkrásnějším. Když mor,
cholera a jiné nakažlivé nemocí zuří
a ubozí nemocní 'sami sobě zůstaveni
bývají, když inejbližší příbuzníje opou
štějí, jest tu kněz, který k nim jde, kde
může pomáhá, těší,'byť by i sám za to
životem splatiti měl. Sladkou jest mu
odměnou, že získal duši Kristu, že ozářil,

. osladil ubožákům posledni trudné chvilky
života. 0, tu je kněz zástupcem bož—
ského milosrdného Samaritána; který
volal: »Kdo žízní — pojď ke mně ajá
dám mu- pramen vody živé, kterýž teče

' do života věčnosti.
Neocenitelné jest také dobrodiní,

které plyne člověčenstvu z moci kněžské,
obnovování totiž oběti Krista,.ležíše ve
mši sv. ato denně. Církev a křesťanství
vůbec má svůj život, svou sílu, jenom
v této nejv. oběti; kdyby se podařilo kdy
nepřátelům Božím zabiti posledniho kněze
katolického & tak odstraniti nejsv oběť
mše sv., byla by tím i katol. "církev —
pravá to a jedinápírkev Kristova, zničena.
Proto tak velikou má důležitost stav kněž
ský, proto tak drahocennou jest svátost
svěcení kněžstva. O ceně a užitku mše
sv. pro lidstvo vůbec a křesťany zvláště,
bylo již několikráte v těchto listech po
jednáno, tak, že to nyní opomenouti mů
žeme a obrátíme zrak svůj k pastýřské
činnosti kněze.

Pozorujeme-li život _lidský vidíme,
že nepodobá se lodičce, klidněplovoucí
na tichem moří, nýbrž spíše že se podobá
rychlolodi supicí & dýmající na vlnách
mořských. Nyní panují vášně a náruži

vosti lidské a pravda věčná, hájící za—
pírání sama sebe, musí bohužel tak často
ustupovati. Jen v před, v před — třeba
i do záhuby ——tak zní heslo nynějších
kormidelníků lodí lidského života. A tu
kněz katolický jediný, jakožto kormidelník
lodičky Kristovy, mužně volá: »Stůjte, ne
dále, sice se sřítíte do propasti, z níž
není vysvobozeníx On staví se hrdině
jako "pastýř svých oveček mezi ně a
zhoubný příklad světa a odráží útok jeho
silnou rukou, byť by i ruka tato měla
býti zlomena, byť byi životjeho za své
vzíti měl a krev jeho téci. Konečně přece
podaří se mu zaraziti šílený běh světá
ckého života 11tak mnohého, a zachrániti
duši pro život věčný i tělo “blahobyt ve
zdejší. Dobrý pastýř dává rád život svůj
za ovce své, dle příkladu pastýře nej
světějšího Krista Ježíše. A tu, jak jest
tak mnohý list dějin církve naší skvělým
a krásným svědectvím této pastýřské
obětavosti a hrdinnosti kněžstva katoli
ckého; skutky jejich, kterými jen bližnímu
prospívaly, krev jejich i mnohdy muče
nická smrt, vynucují i nepřátelům slova
uznání a pochvaly. A vvčele kněžstva
katol. stojí sv. Otec v Rimě — jenž
kolikráte již obklíčen byl revolucionáři
— kolikráte do vyhnanství vyhnán, v žaláři
a zajetí držán a hle. přece vždy zvítězil
a stojí zde jakožto první bojovník za
práva církve a práva křesťanů, jakožto
nejvyšší pastýř Všech oveček Kristových.
Trůny panovníků světských se kácí, žezla
padají z rukou králů, ale trůn náměstka
Kristova stojí pevně na rozechvělé zemi
a papež třímá žezlo moci, berlu pastýř
skou bez bázně, že by zlomena byla.
Vždyť má přislíbení Kristovoz- »Brány
pekelné nepřemohou ji.<< Ne světská a
pozemská moc chrání hlavu cirkve, nýbrž
moc nadzemská, nebeská a proto ne
přemožitelná. A i když časem se zdá, že
již již skoro padá žezlo moci duchovní
z rukou papežových a nepřátelé že již
jásají nad koncem moci jeho -— jest to
vždy jen na čas.

Jako mračna zastiňují sice slunce,
ale zničiti ho nemohou a_konečně přece
před vítězícími paprsky jeho utíkají, tak
i křest. pravda i křesť. moc církve „ajejí
hlavy přečká a přetrvá sebe větší bouře
a lesk koruny papežské zase zaskví se
září tím jasnější. Tak to dosvědčují dě
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jiny lidstva a dějiny církve — tak to
bude až do skonáni světa. Ne světská
moc přivodí konec církve, nýbrž vůle
Boží, až církev naplní posláni své a vy-_'
koná úkol svůj. Konec církve bude ale
také zároveň koncem světa. Do té doby
ustavičně zmlazovati se bude církev,
udržovati a obnovovati skrze svátost
svěcení kněžstva, dostávajíc vždy nové
a nové horlivé kněze a pastýře, aby
konala svůj vykupitelský'úřad, v člově
čenstvu.

O, děkujme z hloubí' srdce vděč
ného Spasiteli našemu za svátost svě-_
cení kněžstva, skrze niž nám tolik do
brodiní a- milosti skýtá. Važme si však ;

i kněží svých, poslouchejme učení jejich,
přijímejme z rukou jejich milosti Boží
často a hojně, dejme se vésti pastýřskou
jejich pravdostí po cestě libých přikázání
Božích. Stujme při nich věrně — hajme
a braňme je proti nepřátelům &modleme
se ně vroucně, aby s pomocí Boží hod
nými a dobrými byli našimi otci du
chovními. Prospěch z toho ze všeho
budeme míti my. Kéž byzpůsobenikněž
stva mezi námi bylo takové, aby jednou
kněžstvo i- lid zasloužilo přijatu býti
tam, kde Nejvyšší náš pastýř, Kristus
Ježíš, nás očekává a kde připravil pří
bytky těm, kteří Ho milují. —

. Boh. Bendl.

Obrážky iz katolických 'missií.
Podává MAXMILTAN WEINBERGER.

Jeden den mezi nčvokřtěnci.

Zdejší škola má 120 žáků, kteří
však po skončené práci polní se tam
dostavují. Pocházejí většinou ze soused.
nich tří vesnic. Děvčata chodí do školy
odpoledne a počet jich je nestejný.
Někdy jich přichází 30, jindy 50, ba i
60. Z dospělých přihlásilo se letos 4-0
čekatelů křtu sv. Tito docházejí třikrát,
za týden a to večer, v neděli pak na
služby Boží. Nade všemi je stálá do
hlídka. Leniví vylučují se z počtu po
sluchačů a připouštějí se zase k vyučo—
váni teprv tehdy, až zase jsou horliví
jako prve.

Dnešní své návštěvy věnuji nejprve
čekatelům křtu sv., abych je lépe seznal.
Všichni si to pokládají za velkou čest,
missionář-li je navštíví. Při tépříleži
tosti nalezl jsem dvě ženy těžce nemocné,
.které byly již mnoho .o lasce Boží Oil
svých dcer slyšely. Snažil jsem se jejich
náboženské vědomosti dcplniti a tak je
na křest sv. připraviti. Ku podivu slova,
jichž'zdejší černoši 0 Bohu užívají a
ve svých řečích nápadně často opakují,
ulehčují missionáři velmi vyučování ve
Sv. náboženství, Nejednou dostal jsem
i od nejstarších lidí velmi správné od

povědi a mohl jsem je v nebezpečensiví
smrti po krátkém vyučování s dobrým
svědomím pokřtíti.

Pro křesťanské cvičení je nejvhod—
nější večerní doba. Po západu slunce
vrací se černoši z pole. Pracovní nářadí,

' hlavně sekyru a rýč nesou na ramenou,
a zpívají cestou veselé domácípopěvky.
Pravidelně umývají přišedše domu celé
tělo, byť i pro vodu přes půl hodiny
daleko choditi musili. Zvláštních kou
pelen moderně zařízených ovšem nemají;
místo několika keři obrostlé a rohož
kamí dokola obehnanéjim úplně dostačí.
Po koupeli následuje večeře.

O půl deváté hodině dokončil školní
zvonek svou okružní cestua svolal žáky
do školy. Většina jich jest již ve škole
shromážděna. Opakují právě částku 0
sV. svátostech a vyslýchajíse navzájem,
načež jim naučené vysvětlují. Po půl
hodině „dostavili se i žáci vzdálenější a
čekatelé sv. křtu. Nyní však běželo o to,
kde víc než 200 osob umístiti. Učitel
snaží se přicházející _co možná nejvíc
do kostela vměstnati, ale i to má svůj
konec. Část příchozích postavil jsem
po obou stranách- oltáře, jiní stáli mezi
a před kostelnimi dveřmi, což bylo tím



23113

snadnější, ježto zde žádného policejního
předpisu ohlednč otvírání & zavírání
dveří nestává. Jiní postaví se před nebo
mezi otevřená okna, aniž se vydávali

s nábožnými písněmi. Tentokráte ne
musil jsem se obávali jak ponejprv, ze
naše hlinéná kaple za hlučného zpěvu
spadne. Po modlitbě následovalo krátke

Monstrance v Bořitově.

v nebezpečí, že rozbíjí sklenne tabule
anebo usnouce, hluboko dolů spadnou.
Když konečně učiněn byl pořádek, za—
čala večerní modlitba, která se střídala

]

!

Monstrance v jevíčku.

vysvětlení Apoštolského vyznání víry.
Ač byl koslel přeplněn, byl za zpěvu
a vyučování klid vzorný. Jen tu a tam
bylo slyšeti pleSknutí, když někdo se



_317

rukou rozehnal po moskytech. O 10.
hodinách bylo mé denní dílo u konce,
a já jsem se obdivoval svým hodným
čekatelům sv. křtu. kteří po těžké práci
polní v tak nizke místnosti pozorně vy
učování poslouchali. '

Když konečně všichni odešli, vy
hledal jsem si svou 2—3 metry velkou
světničku. Dvéře jsem zavřel, aby' mi
tam nějaká havěť nevlezla. Za posled
ního mého pobytu ležel u židle na které
jsem seděl,
nejsou žádné žerty. Ale pokoje jsem
přece neměl. Sotva jsem ulehl, bzučelo
okolo mého lůžka celé hejno moskytů.
Takové muziky jsem za svého jedenácti
letého pobytu v Africe neslyšel. Síť mne
síce před těmito dotěry chránila. ale
kdykoli jsem ve spánku ruku blízko
k síti položil, byla tato» strašně rozpí
chána. Probudil jsem se proto kolikrát
za noc & potrhaný spánek mne ani dost
málo neobčerstvil.

Násle'dujíčiho dne z rána o 6. ho
dinách přišlo zase asi 150 lidí na mši
sv. Bohužel musili jsme slavnost Bož
ského Srdce Páně velmi jednoduše sla
viti. Oltářem byl jednoduchý stůl v jehož,
příhradě mešní roucho a nejpotřebnější
mešní nářadí bylo uschováno. Jeden z
čekatelů sv. křtu koupil na oltář“ tři
obrazy, které tam podle svého nejlepšího
vědomí a vědění zarámoval. Rámy se
mi valně nelíbily, ale měl jsem" za to,
že je nejlépe,_nečhati černochy při je
jich vkusu. Také jsem je \nechal viseti,
kam je byli přibili, ačkolijich sestavení
bylo víc než nesouměrné. A také bych
byl sotva nějaký nový hřebík v chatách
černochů našel. Střídavé modlitby. které
se při msi sv. modlili, byly od nich
velmi pečlivě naučeny.

Po křesťanském cvičení a modlitbě
vzdálili se dospělí katechumeni ze školní
místnosti, a nastalo vyučování školní.
Náboženství, počítán-í, mluvnice a zpěv
následovaly po sobě. Mnozí žáci ne
mohli si bohužel pro . svou chudobu
potřebných knih koupiti a zůstali proto
v učení po zadu. O 12. hodinách byl
první slavný křest dvou dětí, jejichž
rodičové byli k—atechumeny.Dovolil jsem
žákům jíti domu, ale žákům se nechtělo,
neboť chtěli křtu oněch dvou ditek býti
přitomnia zdrželi se potom sotva smíchu,

jedovatý had a s takovymi

když křtěnci při lití křestní vody sl.-a
tečně se bránili. Po návštěvě dvou ne
mocných zavítal jsem do domu učitelova,
jehož žena byla zatím oběd uvařila. Byl
právě pátek, oběd záležel v několika
vejcích na tvrdo, která výborně chutnala.
Předc'šlého dne dostalo _sepaní učitelové
ode mne upřímně pochvaly, poněvadž
do pokrmů"nenasypala tolik pepře, jak to
u černochů je zvykem.

() 2 hodinách spoledne nalezal jsem
se zase na další cestě do osad Zame,
Kodjame a Agome. Dobří katechumeni
mi cestu tam upravili t. j. všechnu trávu
z ní sežali, bych, poněvadž zdejší jedo—
vatí hadi v trávě se- skrývají, nebyl
v nebezpečenství, že budu uštknut. Cestou

“dohonilo mne poselstvo z osady, odkud
jsem právě odešel, s prosbou, abych
jim vyprosil déšť Že pry čaroději, ktery
bydlí ve Fongbe, poslali již mnoho peněz,
k čemuž i nejchudobnější. z nich musili
přispěti, ten však že dosud déšť zadr—
žuje, ač jejich kukuřice schne & hyne.
POučil jsem jich, že je to podvod a
klam se strany čaroděje a povzbudil
jsemjich, aby se raději k Bohu za déšť
pomodlili. Avšak pohlavár z Kpogame
nedal se tak. snadno poučiti a- nechtěl
malomoc pohanského. čaroděje připustiti.
Byl totiž pro podvodníka vybíral peníze
a část zůstala mu, jak říkáme za nehty.
Ostatně trestá vláda takové a podobné
podvody velmi přísně, jenže se ovšem
o Všech nedoví. Tak ukázalo se iv
tomto případě, že pohanští čarodějové
majíce z omezenosti lidské zišk, jsou
největšími nepřáteli lidu,“ a zarputilými
protivníky dobrých mravů.

Ve zmíněnýchtřech osadách kázal
jsem také na návsi a měl jsem všude
četné posluchače. Slyšeli totiž o mém
úmyslu a vrátili se dříve z pole domů.
Předmětem těchto přednášek byla slova,
která byli převzali od svých předků
a kterých velmi často užívali, aniž o jejich

významu přemýšleli. Tak na př. říkali:
»Mavu (Nejvyšší) nás stvořila »Nečiň
toho, Mavu tě vidí;<< »učiním tak, jestli
se to Mavu bude líbiti;< »půjdeme k
Mavu se modlit;< nebo když někdo
umřel, říkají jeho příbuzní: »Odešel
k Mavu, a nebo »Mava ho vzal do svého
příbytku.“ Živý zájem,. s jakým mou
přednášku sledovali, byl důkazem, kterak



se radovali, že o těchto slovech svých
předků něčeho se dověděli a jich od
nynějška s lepším pro sebe užitkem
mohli užívati. Po té pozval jsem je
k návštěvě křesťanských cvičeni; při—
slíbili, že přijdou, a většinou zajisté
svému slovu dostojí.Ikdyž budou školní
místnosti přeplněný, učitel si zajisté po
radi a postaví je všude, kde bude moci.
Dal jsem mu již také pokyny, aby si
posluchače na dvě části _rozdělil a konal
s nimi dvě křesťanská cvičení denně

Za jasných večerů konal jsem před
nášky pod širým nebem. Laskavý čtenář
si snad pomyslí, že pro těchto 400
osob dala by se postaviti kaple, a to
tím spíše, ježto by potom i staří lidé
mohli na služby Boží a křesťanskácvi
čení docházeti, kteří si jinak do takové
tlačeníce netroufají. Avšak já nemám
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zatím takového úmyslu. Nejprve třeba
v Togo samém postaviti nový kostel a
já mám za to, že nejméně tři .léta u
plynou, nežli potřebnou částku 10—12
tisíc korun seženou. Zatím snažil jsem
se získati pohlaváry pro stavbu velke
školy pro celé okolí, ale můj úmysl
naráží na četné překážky, ježto každý
z pohlavárů chce ji míti ve své osadě.
Večer o 7. hodinách byl jsem proto zase
u vrchního pohlavára v Kpogame, aby
svému plánu dal svůj souhlas. Don
fám, že jiných překážek nebude. Na
křesťanském cvičení měl jsem tam přes
100 posluchačů, kteří většinou 1 budou
cnč budou sem docházeti. _

V sobotu ráno vrátil jsem se na
hlavní stanici, pln blahé naděje pro
budoucnost a vzdávaje Bohu diky zato,
čeho jsem až dosud dosáhl.'

Čtyři monstrance na Moravě z
patnáctého století. Asi před 25 lety byla
uspořádána v Brně v průmyslovém museu
výstavacírkevních památek zMoravy. Nej
významější byly fotografovaný &obrázky
pak uveřejněny v díle, jež vydal tehdejší
řiditel musea Prokop. Podáváme tuto
další ukázku z tohoto zajímavého díla
a předvádíme čtyřiskvostné monstrance,
které se uchovaly na Moravě ze stoleti
patnátého. Menší dva předměty, které
jsou mezi nimi, totiž ciborium a kříže,
byly tehdy ve výstavě takto postaveny a
fotografovaný. Všechny tyto čtyři mon—
strance, totiž z Bořitova u Boskovic, z
Jevíčka, ze Stonařova u Jihlavy a z
Uherského Hradiště jsou vzácné památky,
nejen obětavosti našich předků ze stoleti
patnáctého, ale i vkusu & dovednosti
tehdejších umělců v oboru zlatnictví.
Všechny jsou ze stříbra, jsou provedeny
_veslohu gotickém, pocházejí pravděpo
dobně z druhé polovice stoleti patnácté
-ho neznámo, kde &šikdoje zhotovil. Ač
jsou si na první pohled podobny, přece,
když je zevrubněji pozorujeme, liší se
od sebe zajímavými podrobnostmi. Mo

rava může býti hrda na tyto krásné
památky z minulých věků, neboť jsou
také důkazem upřímné a vroucí úcty
našich předků ku svátostnému Ježíši.

Nevěra. V Hollandsku žijící Němec
odkázal lipské universitě několik milionů
korun pod podmínkou, aby byla zřízena
stolice pro šíření a pěstování atheismu
(nevěry). Universita odmítla nadaci.

*

Zasláno.

Sila energie spočívá v každém člo
věku, jest nutno jenom ji probudili.
Sebepoznání jest základem ži—
votního štěstí. Čtěte »Střádalaa a
stane se rozhodnými, přímými a
energie kými. Cennýlidovýchovnýlist
»Střádal<<,přinášející krásné články z péra

. redaktora J. Eugena Sequardta a četných
jiných předních národohospodářův a
autorů, zasílá se zdarma všem členům
Jednoty Ceskych Střádatelů v Praze. P ři
hlašte s e k ní za členy, d0poručujeme
vám to upřímně ve vašem vlastním zájmu.
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Síření dobré četby.
(Hlavní úmysl.)

Nikdy snad se tolik nečetlo jako za doby naší. Všichni, kteří mohou
jeu trochu čtou. Mnozí čtou ustavičně. Na cestě, na dráze, na ulicích, v kavárnách,
v hotelích i při odpočinku po práci vidíme, že lidé čtou. A co čtou? Jeden drží
v ruce noviny, druhý nějaký časopis, jiný opět knihu. To vše dobré jest. Záleží
však na tom, co lidé čtou. Neni jedno jaké noviny čte člověk, jakou se obírá knihou.
Dobré—li, t. j. křestanské-li noviny čte, jest dobře se čtenářem, pak-li on čte"
nepřátelské noviny, “nebo časopisy, jak dlouho zůstane hodným křesťanem? Mnozí
říkají: Já mohu všecko číst, nepokazím se. A není to pravda. Čte-lí člověk špatné
noviny a časopisy, kterak se nepokazí? Kdo s blátem zachází, kterak se nepo
špiní? Není aneb jsou li, tedy málo je takových karakterů pevných, kterých by
se žádná nedotkla špatnost. .

A co se nejvíce čítává? Samé noviny špatné, nekřesťanské, socialistické,
ncvčrecké, pokrokářské, toť otrava, která se víc a více šíři. Za tuto špínu dávají
ještě lidé peníze a to lidé katoličtí! Platí za to, že se náboženství snižuje, církev
sv. tupí, Bohu se rouhá a smyslnost jse uplatňuje vic více. Nepřátelé se potaji
smějí a mají z toho radost a myslí si, jen dávejte, jen plaťte vy nám, však my
vám nedáme ani haléře na vaše katolické listy. A je tomu tak. Kolik nepřátel
platí naše katol. noviny a čaSOpisy? Ani jeden. Ale z naší strany by dost napočítal
těch, kteří platí nepřátelům za jejich rouháve tiskoviny. A jak horečně rozšiřují své
noviny a časopisy! V tisících a tisících rozlétnou se špatně noviny do světa, aby
kazily dobré mravy a křesťanské smýšlení, aby tupily, co nám svato jest. Ze tolik
jest nevěry, tolik zp'ustlosti mravů, že tolik nespokojenosti a tolik zoufalců mezi
lidmi, toť ovoce špatných novin a knih. Že tolik rodin nešťastných, tolik nepřátelství
mezi lidmi a národy, toť ovoce špatných novin a knih. Že kostely se prázdni,
hostince se plní, že neděle a svátky se nesvětí, tot ovoce špatných novin a knih!
0 v pravdě jed, prudký jed obsahuje každá kniha špatná, každé noviny špatné
a nepřátelské!

Co učiníme? Necháme dále se šířit tuto tiskovou nákazu? To budiž daleko
od nás! Proti šíření špatných tiskovin postavme pravou hráz, šiřme ještě horlivěji
mezi svými dobrý, křesťanský tisk, podporujme jej hmotně dle možnosti, kupo
vánim, předplacením a čtením pilným, abychom v zásadách křesťanských upevnění,
tím úsilovněji proti nepřátelům bojovati mohli. Všude, kam přijedeme do hostince
žádejme katolické noviny a časopisy, domáhejme se jich, čtěme je pilně. Jsou to:
Hlas, Den, Našinec, Budoucnost,'Náš Věk, Čech. Též ve veřejných prodejnách se
domáhejme našich katol. novin a časopisů. Doporučujme je svým známým, aby
“místo špatných jen dobré noviny odebírali a četli. Co platí o novinách, platí též
o knihách. Toť též činnost Apoštolátu modlitby a sice kromě modlitby
činnost velmi potřebná a prospěšná. Této apoštolské činnosti by se měli ujmouti
netoliko kněží, ale též horlitelé a horlitelky Apoštolátu modlitby. Mají hledět a
přičinit se, aby špatné tiskoviny z domácností svých i spolublížnich vypudili a
katolické šířili a_doporučovali listy, noviný'a knihy. Máme listy „Křižtt, „María“,
máme list „Sv. Vojtěch“ máme i zábavně časopisy jako .,Náš Domov“, „Nový
Obzor“, máme „Ludmilu“, máme „Anežkut', Václava“, máme novy časopis "„Naše
Omladina“ máme naše Dědictví v Praze sv. Prokopa a sv. Jana Nep. a v Brně
dědictví cyrillo—methodějské.Dědictví tato vydala již sílu dobrých zábavných ipo
učných knih a proto zasluhují všestranné podpory. Jeden každý budiž přesvědčen,
že vykoná Bohu milý skutek, zabrání-li špatnému tisku a bude-li šířiti dle sil
a Okolnosti dobré katolické knihy a noviny. A kdy se má tak státi? Nejlépe
v neděli po službách božích, na konec měsíce, nebo na konci roku, kdy začíná
předplatné na různé časopisy a knihy. Velikou úlohu konajínaše kalendáře,
„Moravan“ a jiné zábavné kalendáře zbožného-a zdravého obsahu mají býti v každé
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domácností. Neví-li mnohý jaky kalendář si má koupíti, porad'me mu katolické
kalendáře, které vydány jsou u nás na Moravě a v Cechách.

Nemalou úlohu apoštolskou konají též lidové knižnice, jakéž jsou na mnohých
farách založeny a kde dostane čtenář vypůjčit knihu zadarmo, nebo jen za ne—
patrný poplatek. Ovšem stoji taková knižnice a udržování ji dosti peněz, ale za
to koná práci apoštolskou v rodinách i u jednotlivců po celý rok. Ilorlitelé
a horlitelky poraďte chtivym čtenářům, že mají jít do takové knižnice vypůjčiti
si knihu; přijdou jednou, po druhé a již jsou získání dobré četbě. Jeden duchovní
půjčil z takové lidové knižnice během posledního desítiletí 30 840 knížek, ročně
průměrně půl třetího tisíce. Mnozí se tážou po nábožnych knížkách. I v tom
máme vydatnou pomoc v „Duchovní knihovně“ lidové, vydává benedikt. tiskárna.
Pro zbožná bratrstva a spolky máme též časopisy jako „Škola B. S. P.“, „Květy
marianské“, „Ve službách Královny“, „Růže Dominikánská“, Echo szfriky, Anděl
strážný, „Serafinské květyfy „Přítel dítek“, Rajská zahrádka, „Cesky jinoch“
a jiné. Ejhle co to pomocníků dobrych v konání práce apoštolské, v šíření dobrého
a zdravého čtení. Chop se jeden každý člen Apoštolátu modlitby díla tohoto,
a brzo uvidíme dobré ovoce apoštolské práce. Jeden každy budiž horlivym šířitelem,
šiřitelkou katolických novin, časopisů a knih a nepodporujme nikdy a ničím nc
přátele naše, kteří se nestydí rouhati se samému Bohu. Tot' trní, které ustavičně
bodá nejsv. Srdce Páně. Toto nejsv. Srdce Páně žehnejž apoštolské práci naší!

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kríste! 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 cely'rdnešní
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. kurcnda brn. 1886. č. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
horlivé šíření dobrého katolického tisku a knih 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! 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! (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, svaty Cyrille a Methode, orodujte za nás!

>< žá
Heslo apoštolské: Dle sil šířili dobré knihy.

žá $<
Úmysl v listopadu: C!:udina a skutky milosrdenství.

—Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Odpočiňtež v pokoji — po boji, o věrné dušičky — království nebeského dědičky. Na přímluvu
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Před Tebou Ježíši.

Před Tebou v pokoře kolena skláním
když hříchem srdce Tvé, Ježíši, zraním,
k Tobě tu na kříži volávám: Pane,
dej at k Tobě duše vždy láskou plane.

Před Tebou, Ježíši, zřídlo vší krásy
volávám v pokoře, bych došla spásy,
k Tobě tu volávám za dne i noci,
by's ráčil duši mé jít ku pomoci.

Před Tebou, Ježíši, nebeský chlebe
dík vzdávám, že's zlásky sestoupil s nebe,
bys duši vykoupil od hříchu tíže
sám jsi tu podstoupil hroznou smrtkříže. .

Před Tebou, Ježíši, duše má ptá se,
kdy v srdce znavené vrátíš se zase,
ze srdce i z duše prosba má vane,
dle slova Tvého ať Kriste se stane!

Škola" B. s. P. 1912.

Božskému srdci Páně.

Hle, duše má již plápolá
a vroucím hlasem zavolá:
ó Jezu, spáso moje,
jdu uctít srdce Tvoje!

Tvé srdce láskou dýšící,
odpustí duši kající,
() Jezu, v každou chvíli
objímám kříž tvůj milý.

Chci upřímně se z hříchu kát
bych směla se kdys radovat,
() Jezu, lásky zdroji,
až s Tebou sínrt mne spojí!
Jen láska Tvá dá duši“ mír _

& ztiší v srdci každý vír,
.ó Jezu, milý Kriste
ctím srdce Tvoje čisté! —

A. M Kadlc'dkovd.
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Apoštolát

Kdožby v dobách tak vážných a
těžkých, kdy Matka naše sv. Církev jest
vždy více pronásledována, v tom nebe
zpečí tak velikém, jaké hrozí i za nás
těm nesčíslným duším sv. Církvi odci
zeným neb od ní již odloučeným, kdo
by z nás váhal ještě ehopiti se toho spa—
sitelného díla k jehož vykonání založen
jest Apoštolát. modlitby? Jen třeba státi
se členem tohoto spolku Třeba též co
nejvíce členů získati pro náš Apoštolát.
A to jest tak snadné. Vždyť do něho
může býti přijat každý katolický křesťan
bez rozdílu, každý může se státi v něm
apoštolem a bojovníkem pro zájmy Ježíše
Krista pro jeho sv. Církev. Mohou státi
se členy vzdělaní inevzdělani, bohatí
i chudí, ať jsou kteréhokoliv stavu, ano
i dítky.

II. Apoštolát modlitby & dítky.

A jak by právě dítky mohly sesiliti
u nás ještě řídké řady Apoštolátu mo
dlitby, jak by to učinily rády, kdyby byly
o tom poučený a k tomu vedeny! Což
nemohly by časopisy pro mládež, na př.

a jí pepřáti místa a jí se věnovati? Právě
v tomto uvedeném časopise čítáme téměř
stále opakované vyzváni k dětem: »Spa
sitel světa vysílá své apoštoly a všechny
své přátele do celého světa a volá, že
žeň sice veliká, málo však pracovniků.
Vy, milé dítky, rády byste milého Spa
sitele vyzváni poslechly a šly třeba až
do Číny a mezi divochy africké a austrál
ské hlásat, jak dobrotiv jest Bůh, a že ,

, ,. „z , . iť ' 4 -».
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modlitby.

chce, aby všichni ku spasení přišli; avšak
jste ještě malí, ještě doma zůstati a se
učiti musíte. Co však učiniti můžete, to
děláte, modliti se za pohanské dítky a
šetříte dárky na vykoupení jich a vy
chování v křesťanské víře.<<

Pěkný obrázek nad tímto vyzváním
(na obálce), jež týká se hlavně »Díla
Dětství Ježíšovaa jest vlastně obrázkem
»Apoštolátu modlitbyc, jaký přinášejí
čaSOpisy tohoto spolku. Apoštolát mo—
dlitby nežádá ani těch příspěvků, jen

'modlitbu a dobrý úmysl. Srdce dětská,
ač jsou malá, mají dosti místai pro tento
širší obor, v jakém působí Apoštolát
modlitby.

Hojným rozšířením Apoštolátu mo—
dlitby mezi dětmi prospělo by se nejen
missiím zámořským, nýbrž i těm známým
a tak naléhavým potřebám náboženským
doma, u nás. Tímto způsobem mohou
dítky státi se malými, avšak horlivými
i štastnými apoštoly v nejbližším svém

_ okolí. Zároveň pak bude Apoštolát mo
dlitby již u útlé mládeže naší pěstOVaný

; mocným činitelem v příčině její křesťan
>>AndělStrážnýa této myšlenky se ehopiti ského vychování. Zvláště vzhledem čas

tějšího sv. přijímání u dítek, bude Apo
štolát velmi praktickým prostředkem, aby
dekret o včasném a častém sv. při—
jímání dítek mohl se uskutečnitia
dosáhl svého účelu. Všeobecným (gene
rálním) úmyslem »Apoštolátu modlitbya
pro měsíc září t. r. bylo: modlitbou a
osobní činností napomáhati k tomu by
školní mládež byla vychovávána v pravém
duchu křesťanském. Téhož měsíce konal
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se ve Vídni ještě před zahájením světo
vého eucharistického sjezdu katechetský
kurs, na němž bylo rokováno o potřebě
křesťanského vychováníškolnímlá
deže. Modleme se horlivě na úmysl Apo
štolátu modlitby, který sleduje týž cíl
ve prospěch a na záchranu mládeže
křesťanské, ale učiňme z téže mládeže,
o niž se jedná, pomocníky, apoštoly, jak

pro tento tak důležitý záměr tak i pro
jiné potřeby království božího na zemi,
a sice rozšířením Apoštolátu modlitbymezi ní.

Začátek mohl by býti učiněn snad
nejdříve“ & nejsnáze v katolických vy
chovávacích ústavech, konviktech malých
seminářích, pensionátech a j.

Věřím v život věčný.
Ke slavnosti Všech Svatých a památce všech věrných dušiček.

Ze všech článků víry naší nejvíce
popírají nepřátelé článek o životě' po
smrtněm, o životě-věčném. To »věřím
v život věčný“ vymítili z »kredaa. Jest
to nutný následek popírání Boha Stvo
řitele a popírání nesmrtelnosti duše. Ne
ustále se ohánějí otřepanými větami: není
nebe, není pekla, není věčnosti; žádný
se ještě odtamtud nevrátil; nemáme duše
nesmrtelné, smrtí jest všemu konec. A věru
zdá se jakoby si toho sami přáli, aby
pro nepořádný hříšný život svůjse trestu
po smrti obávati nemusili. Vždyťčlověk
cnostný a spravedlivý si nikdy nena— 
mlouvá, že po smrti ničeho není, aby Ž

se upokojil a ukonejšil; jen zloboh, po- %
třebuje takové falešné útěchy. A přece
zase tyto články víry naší jsou samy

&pokolení lidské trvá,

sebou tak zřejmé, tak rozumné, že člověk !
jen trochu myslící a uvažující je přijati
musí. Pro nás věřící katolíky jsou tím
více víry hodné, že sám Spasitel nás
o nich poučil a že v celém Zjevení Božím
starého i nového zákona obsaženy jsou.

»Nemáme zde města zůstávajícího,
ale budoucího hledámea (t. j. nebeského
Jerusalema) píše sv. apoštol Pavel v listě
svém k Zidům (13. M..) Mluví zde o nebi

přirovnává s krásným Jerusalemem. Ano %

jest, musí býti místo života šťastného —
nebe, to dokazuje idnešní svátek Všech
Svatých, víry církve. Neboť, kde by byli
ti svatí & světice Boží, které Kristus
dle evangelia blahoslaví, kde by byli ti,
které viděl sv. Jan ve vidění svém před
obličejem Beránka, oblečené v bílá roucha
a palmy vítězství v rukou jejich? Vždyť
tito všichni byli jednou lidé jako my
jsme, oni živi byli na tomto světě, v těchže
okolnostech, v těchže povinnostech i sta
rostech, radostech, svízelích a bojích.
A zpytujeme-li život jejich, co vidíme?
Nepovažovali tuto zem za pravou vlast,
za stálé bydliště, nýbrž spěchali k jinému;
cílem jejich bylo nebe, život věčný. Co

věřilo se vždy a
věřilivvšichni národové v budoucí život;
staří Cíňapé, Indové, Peršané, Egypťané,
Řekové, Rímané věřili v život posmrtný,
věřili v život blažený — nebe. A jest
víra tato, tak všeobecná, proti zdravému
rozumu? Nikoli, naopak rozum ji žádá,
proto že ji žádá sama přirozenost lidská.
Vždyť každý člověk má touhu po blaže
nosti a proto ji ustavičně hledá, ano
hledati musí, nechce-li jednati sám proti
sobě. Nikdo zajisté schválně nechce a

——o blaženosti bydliště věčného, které %
l

nehledá, co mu škodí, co je mu nemilé,
nepříjemné, co ho souži, boli, trápí, nýbrž

21'-:—':sífT'P'm
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vždy spíše to, co mu lahodí, co ho těší
a blaží. Všecko co lidé činí směřuje vždy
k dosažení blaženosti, ať už je to dobré
vskutku či zlé, mínění jejich takové jest.
I sebevrah má za účel ukončením života
svého dojíti nečeho lepšího, neboť má
za to, že tento život křížem jest větším,
než-li zničení tohoto života; arcit se
klame, nebot zbavuje se sice časných
muk, upadá ale do věčných. Avšak úmysl
jeho je přece jen dobýti blaženosti, at
už je nepravá neb nemožná. Všichni
hledáme pravé blaženosti, trvalé, veliké,
cele nás uspokojujíci, a nalézáme-li ji
také? Nikoli! Ani jeden člověk o sobě
říci nemůže, že by zde úplně byl blažen,
nic více si nepřál a byl blažen &spokojen
ustavičně. Naopak víme a cítíme, že místo
blaženosti má zde člověk mnoho křížů,
utrpení, bolestí, zármutků a podobného.
Když tedy Stvořitel moudrý &dobrotivý
vložil v srdce a duši naši touhu po
blaženosti, my však zde nikdy ji nedo—
cházíme, musí býti jiný život po smrti
těla, kde ji ti naleznou, kteří ji zasluhují,
musí býti život věčný, musí býti nebe;
kdy by-toho nebylo, byl by člověk tvorem
nejnešťastnějším, neboť by i při nej—
ušlechtilejší snaze a při nejlepších ctno
stech nedošel blaženosti, __poníž touží a
pro niž pracuje; to se však nedá srovnati
s moudrostí, dobrotou a spravedlností
Boha Stvořitele.Avšak ani spravedl
ností úplné zde ve světě není. Vždyť
denní zkušenost nás učí, že se zde na
světě mnohému zlosynu a hříšníkovi dobře
vede a to často až do smrti, kdežto
hodný, poctivy' a spravedlivý člověk za
své skutky zde nebývá odměněn ano
trpívá mnohdy velice; také až do smrti.
A i když zlosyn bývá zde trestán, není
trest nikdy v poměru viny, neboť spra
vedlnost lidská nemůže přiměřeně
mnohého zlosyna potrestati, neboť ne
poznává dostatečně jeho vinu; aniž může
svět přiměřeně dobrého odměníti, vždyť
vnitřní skutky dobré se poznání světa
vymýkají. Proto člověk žádá život jiný,
kde panuje naprostá spravedlnost jak
pro dobré tak pro zlé. Co však není a
co ani býti nemůže,“ po tom člověk ne
touží; jelikož však všici lidé touží jednak
po blaženosti úplné jednak po spravedl
ností pravé, a zde věcí těch není, musejí
tedy býti po smrti těla.

Že pak po smrti každý v pravdě
dobrý bude odměněn a dosáhne blaže
nosti, po které toužil a ku které v životě
spěl: toho důkazem jsou svatí a světice
Boží, neboť Bůh jim tam odplácí podle
skutků jejich. To časté zjevování se
svatých dokazuje, že jest po smrti život
jiný, pravá spravedlnost a úplná blaže—
nost. A co říká srdce naše a naše láska
k zemřelým? Zdaž nám není, jakoby
žili, ovšem vzdáleni od nás; vnitřní hlas
nám praví, že žijí a že se s nimi o'pět
shledáme a je uvidíme. Který pak člověk
rozumný a citlivý by mohl snésti my
šlenku, že se smrtí těla v nivec rozpadne;
i ten, jenž veřejně se tím chlubí, že po
smrti nic není, zajisté sobě v duši musi
činiti násilí, neboť celá jeho přirozenost
se proti tomu vzpírá. A mnozí, kteří
veřejně věčnost popírají, činí tak z pýchy,
nadutostí, aby se před lidmi blýskali —
sami tomu nevěří '— nebot když přichází ,
smrt přece jen hledají pomoci a vrací
se k víře. Vždyť sebevětší nevěrec nemá
úplné jistoty, že není života po smrti
těla, ba má tušení, že by mohl býti a
proto se třese, bojí a jen urputným
zapíráním si dodává“ kuráže. a odvahy.

Ovšem že není život po smrti všech
lidí stejný, ani také stejný býti nemůže,
neboť jako na světě jest dobré a zlé,
tak i po smrti musí býti odměna a trest,
čili nebe a peklo. O tom dosti zřejmě
poučuje nás zjevení Boží i víra všech
národů světa.

Kristus Pán mluví v řečích svých
často o nebeském království, mluví ale
také o »temnostech zevnitřních, kde bude
pláč a skřípění zubů.“ Mluví o blaho
slavených a mluví o zatracených. »Pojďte-'
požehnání Otce mého a vládněte křesťan
stvím, které připraveno vám od počátku
světax — tak povolá při soudě sprave
dlivé do nebe; ale k hříšníkům řekne:
»odejděte ode mne, zatracenci, do ohně
věčného, který připraven jest ďáblu a
sluhům jehOc a pošle je do pekla .
k ďáblovi — s nímž v životě měli spolek
a jejž poslouchali. Že jest nebe -_—věčná
nepochOpitelná blaženost u Boha ——pro
duše čisté, spravedlivé — žejest peklo,
věčný, hrozný trest u ďábla pro duše
hříšné zatvrzele — to jest jistým zjevením
Božím a učením církve, kterážto úplně
odpovídá i tužbám i citu spravedlnosti
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člověčenstva. Nejkrásněji nám to vylíčil"
azobrazil Spasitel v podobenství o bohatci
& Lazarovi.

Avšak jest ještě jiný stav duše ve
smrti než-li úplné čistoty a úplné hříšnosti.
Můžet'míti duše na'sobě hříchy malé, všeli
jaké nedokonalosti, nedokonané pokání,
kam vezme Bůh duše takové? Do nebe
hned — jak jsou přijíti nemohou, neboť
»nic nečistého nemůže do nebe vejítia
a ony přece úplně čistéjistě nejsou; ani
však do pekla je zatratiti nemůže —
vždyt nemají těžkých hříchů —_proto
by to bylo proti spravedlnosti i lásce
Boží. Proto připravil Bůh v moudrosti,
lásce a Spravedlnosti své třetí místo,
kde jen na čas trpí ještě duše takové
tresty, které by je úplně očistily od
hříchů a zdokonalily jejich pokání, které
na zemi nečinily. Tomu místu říkáme
očistec ai den po svátku Všech Svatých
věnován jest památce těchto dušiček
v očistci. Tomu se nic díviti nemusíme,
že Bůh takové duše do nebe nevezme,
vždyť ani císař a král mezi sluhy svými
netrpí nečisté neb nemocí stížené — a
co jest císař a král pozemský proti Bohu?
Za očistec Bohu děkovati máme, nebot
jest velikou pro nás útěchou. Vždyť
těžkých hříchů se můžeme vyvarovati
anebo pokáním je smýti a tedy se peklu
vyhnouti; ale slabost naše lidská nás
přece jen strhuje k hříchům lehkým, ne
dokonalosti všeho druhu máme každý
a někdy“ ani nemáme času zde pokání
dokonati; tak ku př kdo by bez těžkého
hříchu raněn byl mrtvící a zemřel náhle:
kdy má pokání dodělati za hříchy malé?
Jest sice utrpení očistcové, dle učení sv.
otců veliké, ale přece veliká útěcha jest
v tom, že netrvá věčně a že máme ještě
prostředků dosti na jich zkrácení. Jaká to
útěcha, že můžeme rodičům, přátelům,
dobrodincům, jsou-li v očistci, pomáhati,
je vysvobozovati, modlitbou,_ odpustky
jim přivlastněnfmi, dobrými skutky jim
darovanými & zvláště skrze přímluvu
Rodičky Boží a všech svatých. Jak dobrý
jest Bůh! ] do toho kalichu zármutku
nad dušemi v očistci nalil dobrému útěchy
a radosti, že ukončí se doba utrpení“
jejich a nastane na to věčná'blaženost.
A toto jen jest naší nadějí, nebot?víme,
že vděčný jsou duše vysvobozené a že
nám stonásob odplatí v nebi svou pří

mluvou všecko, cokoli jsme pro ně na
zemi učinili. Proto jak krásné jest to,
že nás církev sv. vyzývá tímto dnem,
i dne každého, abychom dušiček pamětlivi
byli co nejvíce, abychom věnovali jim
modlitby, mši sv., odpustky, dobré skutky
a pokání, které si za ně“ukládáme. Zvláště
však bychom za ně obětovali časté sv.
přijímání a prosili Rodičku Boží a svaté
za přímluvu pro ně. Co učiníme pro ně,
schováváme pro sebe, neboť odplatí nám
jednou hojně. Ze všeho toho, co zde
řečeno jest, vysvítá, jak moudré, jak
rozumné jest učení víry o posmrtném
životě —_—jak v nebi — tak v pekle a
v očistci; soudný člověk nemůže proti
němu nic namítati. Ostatně pro nás ani
tak rozumové důvody neplatí, jako to, že

' je učení to zjevením Božím, dotvrzeným
samým naším Spasitelem. V tom. je víry
naší základ a' také víry naší zásluha;
neboť věříme Bohu a to je pravá víra
katolická.

Spějeme tedy životem tímto pozem
ským k životu jinému — stálému, tam
na věčnosti. Aby pak tento život jiný
pro nás blaženým byl v nebesích a my
tak došli svého pravého cíle, který Bůh
člověku při stvoření vytkl, záleží na nás,
jak se na světě chováme. Poučení dal
nám Bůh: »Chceš-li do života vejítí, za
chovávej přikázání,<< pravil Kristus mlá—
denci. »Chceš-li za mnou. přijíti — zapři
sebe sám, vezmi denně křížsvůj a následuj
mne.“ Tedy plnění přikázání Božích,
zapíráni sama sebe, přemáhání zlých
vášní a náruživostí, trpělivé snášení křížů
a trápení a věrně následováni Ježíše
v lásce, víře a naději — tovede nás
k nebi. Tak to činili svatí a ti volají
k nám ústy apoštola Pavla: »Následovníci
naši buďte, jakož i my následovníci
Kristovibylía (1 kor. Čt.16). To je poučení.
Ale také posilu nám skýtá Pán. »Pojďte
ke mně všickni kteří obtíženi jste a
pracujete, já občerstvím vás,a volá Spa
sitel ze svého stánku k nám. To jest
pravá posila duše v dobrém. — On
Kristus — Tělo jeho a Krev ve velebné
Svátosti oltářní; tu často hodně při
jímejme a silná a zdravá bude duše a
bude ruče putovati k nebesům. I vzor
a příklad nám dává Pán. Jsou to svatí
a světice Boží — najmě královna jejich
Rodíčka Boží. Člověk se rád řídí podle
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jiny'ch. Řiďme se podle dobrych vyzkou
šených vzorů svatých a dojdeme tam,
kde oni jsou, do nebe. A vůdce jistého
dal nám Pán také: jest to sv. anděl
strážny'r— jest to svědomí a jest to církev,
která nás mateřsky vede od kolébky až
ke hrobu, jen se dejme vésti-a nezbloudime.

Tak postaral se Bůh o nás — proto
naši vinou, bychom nebe ztratili mohli.
O neotálejme ! Tam k nebesům pohlížejme,
kam nás touha vede, spějme neustále
dál a dál po cestě líbych přikázání i

smrti. Aby vykročení z toho světa bylo—
dobré, šťastné bez těžkých hříchů, za to
se denně modleme. Ty pak šťastné naše
bratry a sestry, kteříjiž se radují v nebesích,
uctívejme, je vzyvejme, svátky jejich
radostně slavme, za jejich příkladem
jednejme a z jejich oslavy se radujme.
Duším pak v očistci pomáhejme seč jsme,
aby co nejdříve přijdouce do nebe, se
svaty'mi všemi za nás prosily a neustaly
až nás také mezi sebou uvidí. Všickni
svatí a světice Boží orodujte za nás a

Božích ve víře, naději a lásce silni jsouce | s námi také za věrné dušičky v očistci.
až dojdeme k rozhraní obou životů, ke & Boh. Hendl.

Na hřbitově.

V dumání kráčím hřbitovem
myšlenka hlavou letí:
Jak krátký život na světě
a duše poodletí !

Kol křížů řady vidim stát
jak němě k nebi hledí,
kdo ukryt tu je pod ním,
to samy dobře vědí.

J_sou starci, ženy, muži zde,
jsou malé tu i dítky,
a jejich hroby ozdobí
se po smrti tu kvítky.

Zde dřímají již sladký sen
posvátné ticho kolem —
jen potkám—li hrob známého
tu vykřikne duše bolem.

Hřbitov.

Ty zahrado hřbitova
co je v tobě žele,
v tvojí půdě den co den“
hrobník lůžka stele.

Ty zahrado smuteční
co se v Tobě tají!
Chudáku i boháči
v Tobě ustýlají.

Ty zahrado veliká
co je v tobě kvítí
jen že na něm slzy třpyt
pokaždé se třpytí.

Ty zahrado hřbitova
vezmi, co jest tvého,
ať jest hříšný, nebo číst,
zde je lůžko jeho.! ——

A. M. Kadlc'dkovd.
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Hřbitov — neustálý kazatel.
Rozjímání na den Dušíček. Napsal Ignát Zhdnčl.

Kdesi přičinili se všichni, aby jejich
příslušník, chudý sice, ale hodných rodičů
hoch, byl přijat do ústavu. Odvezli ho
tam a vložili mu na srdce dobrá na
pomenutí. Ale netrvalo dlouho, hoch
přiběhl domů. Otec všecek neštasten, co
asi hoch vyvedl, zavolal ho k sobě a
počal s ním výslech. Proč jsi utekl? ptá
se přísně. Kluk však zatvrzele mlčí. Bili
tě tam? ptá se otec. Kluk mlčí, ale přece
kroutí hlavou na znamení, že bití není
příčinou jeho útěku. Nedali ti jisti, měl
jsi hlad? táže se otec a hoch sice zase
mlčí, ale opětně kroutí hlavou, tedy pro
hlad neutekl. Měl jsi mnoho učení, honili
tě neustále ku knihám? vyptává se otec,
nevěda si sám již rady a kluk opětně
jenom dává hlavou záporné znamení.
Tu otec všecken rozhorlen, počne křičeti
a velkým hlasem volá : otevři již nešťastný
hochu ústa a přece mi pověz, proč jsi
tedy odtud vlastně utekl? Tu konečně se
kluk rozmyslil a vyrazil ze sebe plačtivým
hlasem : každý den musil jsem se umývati
studenou vodou!

Pro mnohé z.našincůje každý hřbitov
takovou sprchou studené vody. Všechno
by ještě snesli, jenom kdyby nebylo té
neustálé vzpomínky na smrt a na věčnost,
kterou nám hlásá pole Boží. Kdo nedívá
se na svět lehkomyslně, kdo nezapomíná,
že život lidský je něco velmi vážného a
důležitého, tomu je hřbitov místem, které
mu hlásá mnoho důležitých a vážných
pravd, že věru neví skterou má započíti
a s kterou by měl skončiti. Působí sice
mnohá z těchto naučení na nás jako
studená sprcha, ale mnohdy je pro zdraví
lidské voda nejlepším lékem. Mnohý těžce
nemocný uzdraví se jedině, když se po
drobí léčení studenou vodou. A co pro
spívá tělu, nemělo by rovněž prospěti
naší duši ? Povšímněme si aspoň některých
pravd, které nám hlásá hřbitov !

I. Použij každé chvíle. „Mar
nost nad marnost a všechno je marnost“,
pravil již ve Starém Zákoněkrál Šalomoun,
počínaje psáti knihu „Kazatel“. Pohlédni
na pole Boží a viz tu nekonečnou dlohou
řadu náhrobků, které se tam během
století nahromadilyl A pozorněji-li se

podíváš, uzříš, že jsou tam pochována
nemluvňata, sotva uzřela světlo světa,
byla již odtud volána. Uzříšhioby malych
dětí, které byli jedinou radostí svých

' rodičů ; ošetřovali je jako zřítelnici svých
očí, ale vše bylo marno. Nešetřili peněz,
vše obětovali, zavolali nejznamenitější
lékaře, měli nejspOlehlivější ošetřovatele,
nic však nepomohlo, Bůh vzal jediný

jejich poklad a povolal ho na věčnost.
Anděl smrti přišel a nedbaje na pláč
otcův i matčin, vyrval dítě z jejich náručí,
ač se bránili, jak mohli ; nic nezpomohlo.
Kolik dospívajících hochů a dívek jest
ukryto pod zeleným drnem hřbitovním?
Byli právě v jasném jaru životním, byli

' jako poupata, právě se rozvíjející, radost
byla podivati se na ně, byli nadějí nejen
svých rodičů, ale každého, kdo pohlédl
v jejich čisté, nevinné oko, v němž se
odrážel obraz anděla, hledícího stále na
Boha. Zdálo se, že budou podporou svých
stárnoucích rodičů; byli nadějí vlasti
í církve, ale zmizely všechny tyto ajiné
obrazy austlalijim na hřbitověvestudeném
hrobě. Mnohý manžel, mnohá manželka
měli plnou hlavu všelikých plánů a u
myslů, že vykonají to či ono; mnohý
staral se- nezištně o blaho svých spolu
b'ižních, měl vždy otevřenou ruku, jeho
jeho pravice nohleděla, co činí levice, ale
přišel kostlivec s kosou a nikoho nedbaje,
učinil konec všem plánům v budoucnosti.
Spějí tam dlouhý spánek ctihodní starci
i vetché stařeny, kteří mnohokráte ani
se nemohli dočkati toho okamžiku, kdy
je Pán k sobě povolá; zakusilit ve světě
mnoho trampot. Mnohým z nich byla smit
útěchou a cílem četných modliteb. Myslili,
že json snad překážkou, že každému
mladému zavazejí v cestě.

Pěkně srovnává spisovatel Hans
Jakob věk lidský s horou řka; v mládí
a v mladých letech podobá se náš život
vysokému kopci, na jehož úpatí kvete
tisícero různých, pestře obarvených kvě
tinek, na nichž si pohrávají těkaví mo
týlové a z jedné na druhou poskakují
cvrlíkající ptáčci. Čím výše vystupujeme
na tomto kopci našeho života, tím více
mizejí květinky; kvetoucí stromy a keře



jsou mnohem menší, ptactvo i jeho zpěv
též přestává a docela nahoře jestjedině
sníh & led; my také zmrzáme ve stáří
na těle i na duchu.

Kdykoliv vstupuješ na hřbitov, učiň
pevný úmysl, že chceš vykonávati svědo
mitě všechny své povinosti. Jsi—liotcem,
matkou, představeným považ, že je dítě
jako každá malá květinka; nedaří-ii se,
usýchá-li, je vinna buď půda anebo
zahradník anebo počasí.-Půdou rozumíme
rodinu, zahradníkem vychovatele, počasím
vnější poměry,.vliv. Jsou-li tedy někde
nezdární hoši, nedobré dívky, špatní
služební, jest asi příčinou,' některý z
oněch uvedených důvodů. Snad není ve
tvé rodině vše v pořádku, či nejsi vůbec
žádným vychovatelem, nestáráš se o své,
je všechno ovzduší, v němž žiješ nepří—
znivo, nedáváš svým dobrého příkladu.

Kde jenom vzíti času, abych se mohl
poněkud obírati rodinou? namítá kdosi.
Smutná pravda, mnoho lidí žijících na
venkově má chov dobytka. O dobytče
se starají, kdyby nebylo večer ve chlévě,
budou všichni hledatí a ncustanou, dokud
ho nenaleznou — a hrůza! Syn, dcera
nejsou večer doma a otci, matce nena—
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padne otázati se, kde jsou, co dělají? ;
* tento zločin popraveni. Jeden z nich,0 dobytek mají mnoho starostí a dítě

bývá ponecháno samo sobě. A staráJi
se přece někdo o děti, bývá tato pozornost
často jenom zevnější a nikoliv vnitřní;
srdce se nezušlecht'uje, nepěstuje. Utlé
srdce dětské ničí se řečmi domácích,
špatným příkladem, četbou. Mráz spálí
pOupata, podobně ničí tyto a podobné
věci mysl dětskou, stírají z něžné duše
dětskéjí příslušející pel nevinosti, čistoty,
dětinnosti.

A přece, kdo by chtěl, najde vždy
příležitost konati dobré. V letoším létě
„plavil se z Brém parník severoněmeckého
Loydu, pojmenovaný „Bremen“ do Nového
Yorku. Mezi cestujícími byla pani Sinclai
rová, která jela se svoji desítiletou
dceruškou na prázdniny. Děvčátko bylo
ve vychovávacím ústavě ve Svýcarsku
& nyní si je odvážela malinka domů. Na
téže lodi jel arcibiskup z Montrealu Pavel
Bruchesi a hned na počátku cesty věnoval
pozornost malé dívence. Když se za řeči
dozvěděl, že nebyla ještě u svatého pří
jímání, nabidl se matce, že Matildu při
praví & vykoná posvátný úkon na lodi.

Matka svolila; dítě bylo velice čiperné,
brzy vše pochOpilo a pak měl na lodi
slavnost, jaká byla asi ponejprv vykonána
na obrovském, široširém atlantském
oceáně. Salónek lodní byl s dovolením
kapitána upraven v nádhernou kaplici;
náhodou konalo tutéž cestu pět kněží a
osm sester klášterních. Všichni přišli do
kaple, — ovšem nechyběli též spolu—
cestující, kteří bylí katolíci; děvčátko
bylo oblečeno v obvyklé bílé roucho s
bílým závojem, přijalo z ruk arcibisku
pových nejsvětější Tělo. V promluvě, která
dojala všechny přítomné k slzám, zdůraznil
arcibiskup, že každý má použíti každé
naskytující se příležitosti prospěti bližnímu,
vykonati něco dobrého.

II. Va ž si víry. Na každém hřbitově
bývá uprostřed velký kříž. Zda nevolá
ke každému, kdo vstupuje na toto svaté
misto; považ, co jsem pro tvou duši
učinil, zachovej si ji čistou, miluj víru,
kterou jsem přinesl na svět. Jaké neštěstí,
kdo víru ztratil, kdo o ní nějakým způ—
sobem přišel!

Na jaře byla všechna veřejnost ve
Francii pobouřena zprávou, že dva řadoví
vojáci zavraždili selku, která je na jejich
prosbu slušně pohostila. Vojáci byli za

jménem Tisseau (čti Tysó), zanechal list
svému obhájci, v němž doslovně píše
takto: těchto několik málo řádků napsal
jsem za tím účelem, abych Vam oznámil,
jak hlubokojsem poklesl, ačkolivpocházím
ze ctihodné dělnické rodiny. Byl jsem
zkažen v naší'domácí škole. Tam nás
učil učitel, že rodiče mají na dětijenom
obmezenou moc, že nemají práva trestati
je, že krádež provedená na rodičích není
zločinem a že našimi zákony není ani
trestána. Učitel nám povídal, že není
žádného Boha; kříže jsme neviděli ve
škole, my též kříže v polích káceli. Tomu
nás učili v laické škole. A protože jsem
byl od malička náchylný k zlému, ne
poslouchal jsem matky, tomu náš učitel
— dle meho mínění '— lépe rozuměl než-li
ona a považoval jsem každého boháče
za zloděje majetku, který vlastně náležel
nám chudým. Začal jsem záhy krásti a
konečně mne dali do polepšovny, kde
jsem se nenaučil žádnému řemeslu. V
řediteli ústavu seznal surového muže,
též bez náboženství, který námi opovrho
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val a nám dával surová jména. Z po
lepšovny vyšel jsem jako vyškolený lotr,
jenž choval zášť protivšemu člověčenstvu.
Na štěstí setkal jsem se v žaláři v Mansu
s knězem, který mi vyložil, jaky účel má
náš vezdejší život, což jsem do té doby
nevěděl a nikdy o tom neuvažoval. Kéž
bych se byl tomu naučil! Matce jsem
nevěřil, kostelům jsem se vyhybal a učitel
nás učil, že není Boha, není pekla, není
nebe! Mám to jediné přání, aby se tyto
mé řádky dostaly do rukou všem mladým
lidem, aby se nenechali klamati od lidí,
kteří nevěří v Boha. Mne nejdříve zkazila

škola a potom kamarádi. Kasárna dodělala,
co mně ještě scházelo ku lotrovství.
Musím-li zemříti, doufám, že Bůh bude
ke mně milosrdnějším, nežli byli lidé.
Srdce mé krvácí při pomyšlení na mé
dobré rodiče, kteří si takovyr zármutek
ode mne nezasloužili. Prosím Vás pane,
dojděte k ním a potěšte je. Rekněte jim,
že jsem se v žaláři zásluhou kněze po
lepšil. Budu se za ně modliti v pevném
očekávání, že se jednou s ními shledám. -—
Kolik jest i u nás lidí. kteří volají: co
je nám do nebe, my máme zemi! Ajaky"
vysledek jejich života? Ztrácejí víru,
jsou zde nešťastní a budou nešťastni i
na věčnosti.

Kdo ztratí víru, je všeho schopen;
kdo však Boha a jeho přikázání miluje,
snad někdy pochybí, ale brzy se zase
vzpamatuje. V srpnu loňského roku byl

„v Brusselu bohaty kupec z městečka
Heystu, aby si tam vyzdvihl v bance
obnos 62.000 korun. Vzal si peníze a
sedal na severním nádraží do svého
vlaku. Tu vrazí do něho jakysi muž, vy
táhl mu peníze ze vnitřní kapsy u vestyr
a zmizel v davu lidstva. Okradeny obrátil
se sice na policii, ale všechno pátrání
bylo marne. Několik dní na to, vstoupil
do kanceláře onoho okradeného pána
v Heystu farář Everaert od kostela svaté
G—udulyv Brusselu a odevzdal překvape
nému obnos 62.000 korun, řka, že ob—
držel tyto peníze ve zpovědnici od osoby,
která ho obkradla, potom toho litovala ,
a přijdouc ku svaté zpovědi prosila, aby
zpovědník peníze sám odevzdal, což
nyní vykonává.'
„ III. Pohlížej vážně na život.
Zivot náš je podoben kouři, ktery se
dere ven komínem. Sotva se objeví ve ,

vzduchu, již zmizí a nezanechá po sobě
nejmenší stopy. I my lidé žijeme krátky
život; život náš je naplněn utrpením
všeho druhu, nikdo si na nás později ne—
vzpomene, když smrt žádného neušetří.
Věru, kdyby byl tento a takový život
jedinym cílem našeho bytí, byli by lidé
politování nejhodnější ze všech od Boha
stvořeny'ch tvorů, vždyt' my lidé nejvíce
cítíme bolesti, trudy, pomíjitelnost všeho.

Dokud jsme mladí, zdá se nám byti
všechno růžové, vidíme jediné světlo,
teplo, rozkoš; tmy, bolestí, trudu si ne
všímáme a “přece je vlastně mládí pro
každého z nás jako »most vzdechůa,
po němž přicházíme na cestu, která vede
nás všechny ku "smrti.

Kdosi díval se jako stařec na velký
les a uvažoval takto: bříza je světly
bod v lese mezi černým jehličím. Srovná—
vám-li můj věk 5 lesem, tu podobalo se
moje mládí lesu březovému, kde nebylo
žádnych tmavých jedlí, kdež prospěvovali
překrásní ptáci nejrozkošnější a nejla
hodnějšívpísně v prvním rozpuku ranního
slunce. (Jím více jsem se však vzdaloval
od mého dětského nebe, tím více ustu
povaly veselé břízy tmavým jedlím a
dnes, když stojím při večeru dlouhého
života, .zatlačilo temné jehličí všechno
březí a můj život je rozložen ve smu
tečním lese, v němž se černají jediné
jedle. Jenomjediná bílá bříza p'ní se to
do závratné vyše —- a to je naděje, že
bude mi v onom, věčném _světě lépe,
než zde na zemi.

Pohlížej vážně na život a na své
životní povinnosti, pak se nikdo nedo
pustí takovych spustlostí a surovy'ch
žertů, jako se stalo v loňské třeskuté
zimě v osadě Danově. Jakýsi neznámy
surovec přišel do Danova právě, když
šli děti ze školy. Oslovil jedno malé
děvčátko a chtěje si s nim udělati žert
ptal se ho, zda umí německy. Když od
povědělo, že neumí, pravil: chceš-li se
naučiti německy, polib kliku u tohoto
domu a ukázal na železnou, velkou kliku
u blízkého domu. Nerozumné dítě tak
učinilo, políbilo z'atřeskutého mrazu kliku
a-ovšem jí ihned jazyk na ní přimrzl,
jakož iústa. V hrozné úzkostí utrhlo
dítě rty od železa &utrhlo zároveň hodny
kus kůže z jazyka a ze rtů. Okamžitě
pozbylo řeč, omdlelo a padlo, jako mrtvé
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na zem. Oběť tohoto surového žertu po
ležela si dlouho v nemocnici a vytrpěla
nesmírné bolesti. Bohužel ušel surovec
'zaslouženému trestu, zmizel beze stopy.
Kdo vážně pohlíží na život není schopen
takové klukoviny. \

Konec. Na mnohé působí pohled
na hřbitov jako sprcha studenou vodou.
Jak mnoho převážných & předůležitých
pravd káže nám hřbitov! Zmínili jsme
se krátce jenom o některých: používej
každé chvíle k dobrému, važ si svaté

“IEEI
Elli!

víry, žij jak ti víra káže, nezapomeň,
že je náš život příliš vážný, jednej vždy
s rozvahou. Již starý učenec a filosof
Sofokles napomínal své posluchače, kteří
si přišli poslechnouti jeho truchlohru
»Antigonu<<: každému je nerozvaha po
hromou vždy největší. Rozvážnost je zá
kladem blaženosti. (Překlad Králův verš
1243 a 1348). Hle, takto soudil pohan;
radil rozvážně jednat a nikdy se nepře
náhliti! Náš Spasitel napomíná: »vezmi
každý kříž svůj na sebe a následuj mne.<<

[Elli]
EME!

Třetí česká pout do Lurd roku 1911.
Popisuje K. Balík, děkan.

Čtvrtý den v Lurdech.

V úterý ráno měli jsme v růžencové
basilice ,a to v české kapli svoji společnou
bohoslužbu. Mši svatou sloužil Jeho Emi
nence pan kardinál, a mně bylo dopřáno,
že jsem mohl míti po mši svaté kázání.
Naznačil jsem, jak národ český Pannu
Marii vždy uctíval, a podával pokyny, jak
se poutníci doma po svém návratu z pouti
chovati mají.

Jak česká kaple v Lurdech povstala?
Přání, které Neposkvrněná Panna k Berna—
dettě pronesla, že si totiž přeje, aby na
místě zjevení vystavěna byla kaplička ak ní
se konaly prosebné průvody, bylo vyplněno.
Brzy kaple byla pořízena. Avšak místo kaple
postavil brzy katolický svět velký. krásný
chrám, poněvadž stále větší množství poutníků
z Celého světa sem přicházelo. Jest 51 metr
dlouhý, 21 m široký a uvnitř 19 m vysoký.
Trůní na skále, v níž dole otevírá se zázračná
jeskyně. Jest bílý a vystavěný v ušlechtilém
gotickém slohu. Jeho štíhlá věž dodává
chrámu zvláštního vkusu, jakési hebkosti
a vznešenosti. R. 1876. byl chrám tento
posvěcen. Uvnitř je množství oltářů, množství
darů, přes 500 zanechaných zde praporů —

(Dokončení)

také oba z I. a II. české pouti — na
klenbě, na hlavním oltáři trůní socha Panny
Marie Lurdské, již zdobí koruna ze zlata
a pravých démantů, na 23 barevných oknech
jsou znázorněny dějiny zjevení, a vůbec
celý chrám jest bohaté a vkusně vyzdoben.

Vyjdeme-li z hlavního tohoto kostela
a sejdeme-li o několik schodů níže, jsme
u vchodu do krypty, která jest pod kostelem
horním vtesaná ve skálu. Zde na stěnách
jsou dlouhé řady mramorových desek, na
nichžjsou vryty různá uzdravení apoděkování.
I zde hoří dnem i nocí 23 lampy a jsou
zde oltáře & zpovědnice.

Sejdeme-li od krypty ještě po 128
schodech dolů. jsme u vchodu do třetího
nejspodnějšího kostela, který se nazývá
basilika růžencová. Kostel tento byl přistavěn
proto, poněvadž vrchní basilika na obrovský
nával poutníků nestačila. Vystavěn byl
od r. 1885.—1889. nákladem tří milionů
korun. Pojme v sebe 3500 lidí. Věnčen
jest velikou kopulí. Abys mohl si alespoň
nějakou představu o tomto kostele učiniti,
myin si rozložený jetelový lístek. Kde jest
stopka, jest hlavní vchod, uprostřed jest
vlastní chrám, “ale na pravo, na levo a dále
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ku předu jsou zase ještě — jako na jetelovém
lístku ——tři oddíly chrámové. Každý tento
oddíl věnován jest jednomu růženci Jeden
růženci radostnému druhý bolestnému a třetí
slavnému. Každý oddíl zabarvením oken
také jest jinak osvětlen. Růženec radostný
má světlo bílé, bolestný červené a slavný
žluté. Každý oddíl má zase pět kaplí, z
nichž každá jednotlivá věnovánajestjednomu
růžencovému tajemství.

Výzdobu jednotlivých těchto kaplí pře
vzali jednotliví katgličtí národové. Vyzdobeny
jsou mosaikovými drahocennými malbami.

Když se r. 1896. konala rakouská
pouť do Lurd, napadlo jedné české poutnici,
že by národ český mohl zde si postaviti
památník, převzíti výzdobu jedné kaple a
postaviti se po 'bok ostatním vzdělaným
katolickým národům. Poutnice ta ihned také

,věaovala na ten účel větší peněžitýobnos.
Myšlenku tu provedl a ve skutek uvedl
český apoštol Lurdů vdp. L. Kolísek. Sebral
za tím účelem v národě českém 30.000
franků, poslal je biskupovi Lurdskému a
za ty peníze vyzdobena &Cechům věnována
kaple'čtrnáctého tajemství „Který, Tě Panno,
na nebe vzíti ráči1“; V kapli té jemnou
mosaikou je znázorněno Nanebevzetí Panny
Marie, jsou vní znaky zemí koruny Svato
václavské, Čech, Moravy a Slezska. a český i

. koupelnách, které jsou pro muže a ženynápis: „Panně neposkvrněné národ český.“
Při druhé české pouti r. 1907 byla kaple
ta dne 5. září nejdůstojnějším panem světícím
biskupem olomouckým doktorem \Visnarem
posvěcena. Vdp. L. Kolísek byl za svézásluhy
jmenován lurdským čestným kaplanem

V této české kapli pokud to ovšem
bylo možno, měli čeští kněží mše svaté.
Na zvláštní tabulce u oltáře bylo napsáno,
že jenom jim oltář tento jest vyhražen._
Vždyť někdy v horní basilíce, kryptě a v ;
růžencovém chrámě dohromady slouží se

| a do kostela ještě jednou soukromně vroucnědenně až na tisíc mší svatých.
Zvláštní kněz má na starosti jenom ';

horní kostel, druhý jenom kryptu, třetí
růžencovou basiliku & čtvrtý jeskyni. Každý
o-svatyni sobě svěřenou pečuje, ji opatruje
dbá o pořádek a po každé bohoslužbě světí
poutnické památky, jež si účastníci nakoupili
a s sebou do kostela přinesli.

Před kostelem jest obrovské prostranství,
které jest po obou stranách vysázeno stromy.
Na něm jsou upravené cesty a po něm se
konají velkolepé lurdské průvody. Nedaleko
před basilikou stojí na této esplanádě veliká,

bílá, mramorová socha Panny Marie, dále
k městu jest sousoší znázorňující, kterak
Spasitel ukazuje blahoslavené Markétě své
Božské Srdce; ještě dále stojí vysoký železný
kříž a konečně až na konci náměstí stojí 
socha vítězného archanděla Michala.

Poněvadž po společné pobožnosti v
české kapli žádná jiná naše pobožnost na
ten den ohlášena už nebyla, rozešli jsme se
do svých domovů a vypravili se na nákup
poutních památek. Vždyť už zítra máme se
s posvátným tímto místem rozloučiti, a všichni
naši domácírbudou očekávati, že jim s tak
daleké pouti nějakou památku přineseme.
Proto nakoupili jsme si u Bernadettina bratra
-— různé obrázky, růžence, sošky a jiné
památky. Zašli jsme s nimi k jeskyni, kdež
nám je kněz posvětil.

Po obědě došel jsem se vykoupat do
koupelen. Ve zvláštní dlážděné místnosti
jsme se svlékali, dva muži zvláště k tomu
určení brali nás jednoho za druhým každý
za ruku a za rameno, přidržovali a modlili
se s_námi, když jsme se do vody ponořovali.
Voda jest v nádržce na způsob koupací
vany, sestupuje se k ni po schodech, a
každý se do ní ponoří a v ní setrvá jenom
asi tak dlouho, co by se „Zdrávas“ pomodlil.
Ihned. odchází, aby se zase obléknul &
jiným čekajícím udělal místo. V těchto

úplně odděleny, dějí se četná zázračná
uzdravení.

Odpoledne zase jako obyčejně súčastnili
jsme se průvodu Svátostného a' večer
světelného. Hlavně při tomto druhém, který 
se nám tolik “zalíbil, z plna srdce zpívali
jsme „Zdrávas, Zdrávas, "zdrávas Maria“.
Zpívali jsme tím vroucněji, poněvadž jsme
věděli že už je to poslední průvod za našeho
pobytu v Lurdech.

Večer mnozí rozcházeli se k jeskyni

se pomodlit. V jeskyni hoří celou noc
mnoho svící, které svým světlem celé nej
bližší okolí ozařují.

Loučení.

Poslední den našeho pobytu v Lurdech
ve středu dne 30. srpna měli jsme v 7 hod.
ráno společnou bohoslužbu ve farním chrámu
Páně ve městě. Mši svatou sloužil nej
důstojnější pan kardinal. Velký, nově zbudo
vaný farní chrám jest zasvěcen Nejsv. Srdci
Páně. V kryptě tohoto kostela odpočívá



bývalý farář lurdský Peyramal, který zemřel
dne 8. září 1877. a jehož jméno v dějinách
lurdských zapsáno jest písmem zlatým.

V půl desáté hodině dopoledne ode
brali jsme se zase k jeskyni a shromáždili
se na kostelním náměstí 11 sochy Rodičky
Boží Korunované. Ve slavnostním průvodu
zpivajíce „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“
ještě naposledy ubírali jsme se k zázračné
jeskyni. Každé loučení jest trapné, ale
loučení se s místem tak svatým a milým
jest bolestné. A my jsme se měli se zázračnou
jeskyní rozloučiti .

Když přišli jsme až k jeskyni, vystoupil
na kazatelnu vdp. dr. Alois Kolisek. Sám
hluboce dojat svou vřelou promluvou nás
rozplakal. Po té vystoupil na kazatelnu Jeho
Eminence pan kardinál a rovněž promluvil
několik velmi srdečných slov českých, po
nichž francouzsky děkoval kolem shromáž
děným Francouzům astrážcům svatyně, že
tak laskavě Cechy přijali. Po té vystoupil
na kazatelnu lurdsk ý kanovník strážcesvatyn ě
a ve francouzské řeči děkoval Čechům, že
v počtu tak četném do Lurd přišli, že svým
pořádkem a příkladnou zbožnosti ostatnim
přítomným poutníkům tak skvělý příklad,
dávali, litoval našeho odchodu, přál šťastného
návrat-u & zval, abychom znova zase do
Lurd přišli.

Posledně ještě zapěl sbor bratří Kolísků
tklivou píseň : „Ach uslyš, Matičko, prosebný
náš hlas, oroduj, Maria, za všecky nás“.

Jeden za druhým procházíme jeskyní
a celujeme skálu, nad níž nahoře ve skalním

výklenku stojí socha s nadpisem: „Já jsem
Neposkvrněné Početí“. Klidně shlíží Naše
Matka na nás, jakoby říci chtěla: Jděte
jen již v pokoji, dítky mě, a nic se nestarejte.
Vše přednesu, vše vyrovnám . . . S Bohem,
jeskyně Massabiellská, s Bohem,skálo, stopami
Neposkvrněné omilostněná . . . O milostivá,
() přesladká Panno Maria! Provázej nás
přízni svojí celou cestou našeho pozemského
putování! Rádi bychom se ještě déle zde
zdrželi, ale povinnosti naše volají nás zase
domů. Bude-li však v tom vůle Boží, při
jdeme snad někdy jindy znova . . .

Jdeme ke pramenu, abychom se ještě
naposledy napili, plníme si zde své plechové
nádoby, které jsme si zde koupili a v nichž
chceme si s sebou domů vzíti lurdské vody.

Soustrastným pohledem loučíme se ještě
naposledy. se řadami nemocných, kteří u
eskyně ve svých vozících v trpělivosti se.
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modlí. Kdo jest, koho by pohled na tyto
ubožáky nedojal a nezkrotil?

V průvodu své hudby jdeme na náměstí,
u sochy Korunované Panny modlíme se
poslední „Zdrávas“ a se slzami v očích
loučíme se s lu'rdskými kostely, jako s
bolestí loučíme se s místem nám drahým.
S Bohem! S Bohem . . .

Odešli jsme do svých hotelů, kdež jsme
se naposledy naobědvali a s vlídnými
majiteli a našimi obsluhovateli rozloučili.
Tiskli nám ruce a zvali, abychom znovu
přišli.

Po obědě odvezly povozy naše zavazadla
na nádraží. Někteří sedli si na vůz, jiní
šli za ním. Nádraží jest blízko, a za několik
minut byli jsme u něho.

Svá zavazadla odnesli jsme si zase na
svá místa do vlaku. Každý si vyhledal vůz,
v němž dříve seděl, nebot náš zvláštní vlak
po celou onu dobu na nás čekal.

Největší úkol připadl zase pečlivé
matce našich deseti nemocných, vysoce
urozené Paní baronce Pražákové, která s
nevšední obětavostí stále se o své svěřence
starala & při dopravě do vozu a z vozu
přirozeně největší starosti s nimi měla.

J eště na nádraží přišelroztomilý lurdský
pan biskup se s námi rozloučit. Provoláváme
mu: „Slával“

Domů.

V jednu hodinu patnáct minut odpoledne
vlak zapiSkne, lokomotiva začne těžce od
dychovati, vozy počnou se pohybovati. Jedeme.
Hudba hraje lurdskou hymnu. Ještě z oken
se díváme na štíhlou věž lurdské basiliky
a na ostatní drahá místa.

Proč jenom právě Francii si Panna
Maria vyvolila? Proč právě v této zemi,
která se na cirkvi tak těžce prohřešila,
zvolila svůj zázračný stan &zde chce uctívána
býti? Nereptej a neposuzuj. Panna Maria
uhostila se právě tam, kde _ji bylo nejvíce
zapotřebí. Z Lurd povstává nový život a
obrod Francie.

Bylo velké horko, když jsme s hor
Pyrenejských sjížděli dále do rovin jižní
Francie.

V 7 hod. večer přijeli jsme do města
. Toulouse, kdež jsme se na nádraží navečeřeli.

Po hodinové zastávce nastoupili jsme další
jízdu.

Noc ztrávili jsme ve vlaku. V 6 hodin
ráno přijeli jsme do Avignonu, kdež kdysi



i také někteříšj'papežové sídlili. Tam po
snídavše, ujížděli jsme dále k Lyonu, kdež
byl oběd. .,

V,půl třetí hodiny odpoledne přijeli
jsme již do krásné Ženevy ve výcarsku.

Odtud malebnými Švýcary ujížděli jsme
k největšímu švýcarskému městu Curychu.
Třicet čtyři hodiny vyseděli jsme ve vlaku
— nyní jsme se měli důkladně vyspati a
odpočinouti. Delší zastávka v Curychu byla
hlavně věnována zotavení. V 11 hodin v
noci přijeli jsme na nádraží. Přichystané
vozy odvezly naše zavazadla do hotelů; a
zřízenci jednotlivých hotelů nám ukazovali
cestu. Jak se to v čistých peřinách krásně
spalo! _

Ráno jsme měli v krásném, novém,
katolickém kostele, zvaném „Liebfrauen
kirche“ společnou. bohoslužbu. Kázání měl
vdp. farář A. Brož z Podolí u Prahy.
Vzpomenul ještě na Lurdy a děkoval všem,
kteří ke zdaru pouti přispěli. Pravil, že máme
býti vzorem ostatním lidem, a. podobati se
dobrému kvasu, který všecko proniká. Mši
svatou měl náš duchovní vůdce, konsistoriální
rada a farář z Blanska L. Kolísek.

Po bohoslužbě prohlédli jsme si město,
\V němž jest většina protestantů a které
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čítá 170.000 obyvatel. Také jsme navštívili
tamní krematorium, totiž pec na spalování
mrtvých. Právě ji vytápěli, nebot odpoledne
měl kdosi spálen býti. Zřízenec vykládal
nám, .jak se pec vytápí a jak se mrtvola
s rakví do pece strká. Když to slyšela jedna
naše poutnice, pravila: „To se mi zdá, jakoby
toho mrtvého zrovna do pekla strkali.“ Po
obědě jeli jsme loďkou po jezeře, vykoupali
na plovárně, napsali nějakou pohlednici,
odpočinuli si v hotelových pokojích, a od
poledne o půl páté hodiny zase jsme" z
Curychu odjeli. ,

Blížili jsme se své vlasti. Unavu a
nepříjemnosti dlouhého cestování snášeli jsme
s pravou poutnickou trpělivostí. V osm
hodin večer byli jsme již na půdě rakouské.

Alpskými horami a potom rakouskou
rovinou kolem Dunaje jsme skoro bez za—
stávek"ujížděli, až v sobotu dne 2. září o
půl páté hodině odpoledne přijeli jsme do
Vídně, kdež naše společná pout končila.

Z Vídně rozjeli se poutníci jednotlivě
do svých domovů. Rozdejte, poutníci, dárky
a vypravujte svým milým, co jste viděli
a slyšeli . . .

Zdrávas, Zdrávas, zdrávas Maria!

o=0=O_——_——___.——

Smutný den.

Vítr věje
zimu seje
v celé naše okolí;
ve hnízdečku
na stromečku
ptáček smutně hlaholí.

Slunce milé
této chvíle
skrylo tvář svou v černý mrak;
v celém kraji
žal se tají
proto je tu smutno tak.

Ihned ptáci

Nechci více
hřáti líce
ani v poli žita klas;
vítr skučí
od hor fučí
zdá se, že jde zima zas.

Ale přece
jaro z klece
výlítlo zas slunce ven;
aby tiše
s nebes výše
'ozářilo smutný den.

o z hnízd se vrací

do'polí i do zahrad;
v celém kraji
povídají
že jdou slunce přivítat!

A. M Kadlčdková.
%
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Posvěcení života od kolébky až ke hrobu.
(Úvahy o sv. svátostech)

Dva muži dříve druhové dostali se
na ulici do hádky a to tak prudké, že
jeden již tasil nůž a chtěl jej vraziti
protivníkovi do těla; V tom však při
cházela jakási paní s malým děťátkem
na rukou -— před ní šel výrostek, který
zvolal — »uhněte z cesty:. Mužové se
ohlédli a spatřivše vznešenou paní uhnuli
z cesty. Muž s nožem však pohlédnuv
na paní tu, byl rázem proměněn. Ruka
mu sklesla — nůž vypadl, v oku za
třpítila se slza a on přistoupiv k protiv
níkovi podává mu ruku řka: »Odpusť
mi, milý příteli, přenáhlil jsem se. Žádej
co chceš a já to učiním, jen buďme zase
spolu dobře.“ Druh se náramně podivil
nad tou náhlou změnou &tázal se:“ »Znáš
snad tuto paní — není to tvá příbuznám
Muž odpověděl: »Nikoli, není mojí pří
buznou, ani ji neznám; ale jak jsem ji
spatřil, vzpomněl jsem si na mou manželku
a děti, které v dalekém domově žijí a
hlavou prolétla mně myšlenka — co by
se stalo z nich, kdybych se dopustil
zločinu.a Na první pohled zdál by se
tento případ všedním a nepatrným, avšak
není tomu tak-,naopak zasluhuje, abychom
o něm přemýšleli. Neboť hle — muž
v nejvyšším stupni zlosti a rozčilení ——
již již k vraždě náchylný, v okamžiku
krotne a stává se měkkým a mírným!
Čím to? A příčina vězí v lásce manžel
ské, ve vřelé zpomínce na ženu a děti,
v lásce k rodinnému krbu, který by se
zločinem byl zhroutil. Láska k rodině
dělá divy a tato láska k manželce a dítkám
spočívá na posvátném spojení muže a
ženy řádným svazkem manželským.

Manželství jest mezi všemi lidskými
svazky nejdůležitější. Co pro strom kořen
jest, to je pro rodinu, pro církev, pro
stát, manželství.“Manželství jest základem
rodiny a proto také udržovatelem po
kolení lidského. V rodině uzřeli jsme
světlo světa a tam stála naše kolébka.
V rodině skláněla se nad námi drahá
matka a okem starostlivým pozorovala
dech náš dnem i nocí. V rodině ujala se
nás ruka otcovská, zde poznávali jsme
mateřskou řeč, zde učili se Boha ivlast
znáti, v rodině zažili jsme dob nej
lepších, bezstarostných, plných lásky a

obětavostí otce i matky, v rodině tkví
láska příbuzenská, z rodiny doplňuje
církev své věřící, z rodiny doplňuje stát
své příslušníky. Zkrátka rodina jest zá—
kladem všeho bytí člověka, jeho života,
jeho radostí, jeho lásky i základem jeho
budoucí činnosti. Tak důležitou je pro
člověčenstvo rodina, ovšem řádná, vzniklá
ze řádného Spojení muže a ženy, ze
řádného svazku manželského. Zdaž může
Bůh toto tak důležité manželství nechati
bez pomoci a milosti v zákoně novém,
když přece všecko důležité pčínání _vě—
řícího křesťana svou milosti a pomocí
provází? Jest přece vůli Boží, že člově
čenstvo není jen pro tento svět určeno,
nýbrž i pro svět jiný, věčný; proto dal
Kristus sv. svátosti lidstvu, aby je pro
život tento uzpůsobil a připravil, proto
i sama sebe obětoval — aby smrtí svou
zbudoval nám zlatý most mezi časností
a věčnosti. Proto také ustanovil pro nej—
důležitější svazek lidský svátost, svátost
stavu manželského, aby posvěcen byl
svazek ten a všemi potřebnými milostmi
obdařen. Dle naší sv. víry jest svátost
stavu manželského neroztržitelny' svazek
muže a ženy, který s vědomím a po
žehnáním církve se uzavírá, aby s pomocí
a milostí Boží staral se o zachování a
zdokonalení pokolení lidského. Proto
také trefně označuje sv. Augustýn tuto
domácí svatynijakožto církev soukromou,
v níž kněžími jsou rodičové a věřícími
dítky.

Jak významné a důležité postavení
v soustavě spásy lidské zaujímají manželé!
Tak jako při svátosti svěcení kněžstva
není cílem jen spása a posvěcení jedno—
tlivce, nýbrž celého lidstva, tak jest to
i při svátosti stavu manželského. Jako
totiž na kněžství závisí duchovní uchování
člověčenstva tak zase na manželství závisí
jeho zachování tělesné a tím také zacho
vání rodiny, obcí, státu i církve na tomto
světě. A právě proto, že na manželství
tak důležité věci závisí, chtěl Spasitel
aby milost svátostná zdokonalovala při
rozenou, lásku lidskou, nerozloučenou
jednotu upevnila a manžele ku konání
a plnění velikých a důležitých povinností
posvěcovala a jim k tomu pomáhala.
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Dle učení naší sv. církve jest man
želství něco vznešeného, “vždyt dle slov
sv. Apoštola Pavla má byti manželství
obrazem onoho vznešeného a posvátného
spojení, jaké jest mezi Kristem a církví
jeho. (Ef. 5. ll.). Proto nařizuje ty'ž
apoštol mužům, aby manželky své tak
milovali — jako miluje Kristus církev
svou, že se za ni obětoval, aby ji po
světil a očistil, aby byla bez poskvrny
čistá a svatá. Proto mají mužové milovati
manželky své jako vlastní Své tělo, a
mají otce i matku Opustiti a přidržeti
se manželky 'své, a tito dva mají by'ti
jedno tělo. A zase ženám přikazuje, aby
byli mužům poddány v bázni Ježíše Krista.
Neboťmuž jest hlava rodiny jako i Kristus
hlavou církve jest. Tak jako se tedy církev
podrobuje Kristu, tak imanželky po
drobiti se mají mužům svym. Manželství
jest, dle apoštola, veliky'm tajemstvím,
a to v Kristu a církvi, neboť jest jejich
obrazem a odleskem,

Základem spojení Krista s církví
jest Duch sv., nebot on jest to, již církev
jakožto nevěstuKristovu posvěcuje. Tentýž
Duch sv. jest to, jenž manžele co nej
úžeji spojuje, nebot vylučuje všecku
sobeckost a samolásku. Poutem spojení
Krista s církví jest láska. Tato jeví se
ze strany Kristovy, jakožto ustavičně
sebeobětování k posvěcení církve, církev
zase zůstává Kristu vděčnou, poddanou,
uctivou a miluje Krista nadevšeko. Tak
je to i v manželství; muž miluje ženu
svou, stará se o ní, obětuje i sebe, žena
naproti tomu opětuje lásku, poddává se
v úctě a věrnosti.

A krásným ovocem spojení Kristova
s církví jest zachování a mravní zdo
konalení církve, aby byla »čistá a bez
posk'vrnyx. Rovněž tak ovocem řádného
manželství jest spořádaná rodina, čisté
mravy, zbožnost, poctivost, spravedlnost,
tak že manželství netoliko zachovává
lidstvo pro svět, nýbrž i pro Boha &
nebe. To jest názor křesťansky o důstoj
nosti a důležitosti stavu manželského.
A věru veliká jest to důstojnost, veliká
ale také povinnost! Avšak bohužel'nejsou
všichni křesťanští manželé toho sobě
vědomi; zapomínají často, že manželství
posvátny'jest svazek, je to svátost nového
zákona; mnoho pozemského vmísilo se
v manželství a proto také vidíme, kterak

přečetná manželství jsou nešťastná. Při
! padá mně zde vyjev z hory Sinaje. Když

byl Hospodin Bůh za hřmění a blesku
dal národu israelskému zákon svůj —
desatero Božích přikázání, tu poručil
Mojžíšovi, aby vystoupil na horu. A tu
odevzdal Bůh tomuto vůdci iidu obě
kamenné desky, na nichž prstem Božím
napsáno bylo desatero. Avšak mezi tím
si Israel,“ ktery jediného Boha za Pána
uznávati a jemu samému se klaněti měl,
a tak držeti smlouvou s Bohem učiněnou
ke svému “prospěchu a štěstí, udělal si
bůžka v podobě zla—téhotelete a tancuje
kolem něho volal: »Buď ty naším bohema!
a hle hněv Boží snesl se na něho. A
v mnohém manželství to není o nic lepší.
Tělesná krása, bohatství, vznešenost stavu,
to jest to 'zlaté tele, kolem něhož se točí
snoubenci zapomínajíce na daleko vzne
šenější účel řádného manželství. "A ná
sledek toho? Sotva že pominul krátký
čas, nastávají hádky, spory, křiky, ne
spokojenost obou a jak lehkomyslně se
sešli, tak lehkomyslně jdou od sebe. Tím
jest ovšem rozvrat manželství a rodiny
spečetěn a_zničen jeho vznešený úkol a
cíl. Může byti v takovém manželství pravá
láska? Obětavá oddanost? Křest. život?
Křest'anská vy'chova dítek? Manželská

,věrnost? O zajisté nikoli. Jestliže žijí
ještě pospolu, jest to žití neutěšené;
jeden čeká na smrt druhého a ize srdcí
dětí vymizí úcta í láska a poslušnost
k takovým rodičům. A když .pak takovy
otec či matka na smrtelné posteli leží
a s tímto světem se loučí, tu vidí kolem
sebe ne láskyplné dítky, v jejíchž očích
třpytí se slzy bolu a zármutku, ny'brž
nečitelné, nevděčné, nekřesťanské po—
tomstvo, které čeká na*smrt rodičů a
jako nemilovalo je za živa, tak na ně
zapomíná brzy posmrti, obzvláště jest-li
zemřelínezanechali velkého jmění. Taková
jsou manželstva bez Krista uzavřená —
bez Krista vedená, místo aby byli svatyní
lásky, stávají se mučírnou.Jho manželské
neseli se s Kristem jest lehké, bez Krista
jest nesnesitelnym břemenem, takže tak
mnohy' nechtěje je nésti, raději si život
béře & ke hříchům předešlym'přidává
nejhorší hříchposlední. Manželetvíjakožto
věc důležitá a posvátná, vyžaduje také
řádné přípravy. 'A co vidíme? Kterak
připravují se mnozí na tak důležitý krok
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v životě? Ledabylo & lehkomvslně. Bez = zřetel svůj kveci utěšenější t.j.kúčinkům
důkladné úvahy — bez modlitby, snad , svátosti, stavu manželského. Jest zajisté
i se svatokrádežny'm přijímáním, se \ vůli Boží, aby veliká část Llidstva ne—
smíchem vstupují v stav tento &potom \Í putovala tímto světem k vlasti nebeské

Monstrance ve Stenařově. Monstrance v Uh. Hradišti.
Vysvětlení k tomuto obrázku viz na str. 308.

se nedivme — že tak smutné toho bývají osaměle, jeden každý pro sebe. Proto
následky. Je to znesvěcení svátosti & : vložil Stvořitel v srdce lidské lásku.
proto Bůh stíhá tresty. Než odvraťme l Lásku dává & po lásce touží člověk a
se od těchto smutných úvah & obraťme i to z vůle Boží. Ovšem jest krásné a
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vznešené, pakli čisté srdce lidské tuto
lásku svou věnuje zase jen Bohu a v lásce
Boží nalézá své uspokojení, avšak ne
všecka srdce jsou toho schopna. Krásné
jsou to hory, které až do oblak ční, ale

Kalich u sv. Jakuba v Brně.

také krásná jest rovina se svými plody;
obojí jsou důkazem lásky a dobroty Boží.
Proto ne každý může se v obětavosti &
sebezapírání povznésti jako ty hory do
výše, zůstává dole, ale také zcela dobře
působiti a Bohu sloužiti může. I manžel—

Škola B. s. P. 1912

' ství má svůj ideal zde na zemi, který
* ovšem dokoná se v nebi; tímto ideálem

jest šťastným býti a šťastným jineho učí
niti. Jak krásný, vznešený to úkol. ale
také jak nesnadný. Ale právě proto ho

Kalich ve Slavkově.

zřídil Bůh, aby přirozená láska manžel
ská posvěcena a podpořena byla po
žehnáním církve, aby s kříže Kristova
čerpala vyšší vzněty &tak s milostí svá
tostnou stala se z růže divoke skvostná
růže ušlechtěná, plná krásných barev a

22



vydávající líbeznou vůni Ano, manželství
jest jako květina, s kterou se musi roz
umně a něžně zacházeti, aby nezvadla.
l křest. manželé nesmí zapomínati, že
i ve stavu manželském zachovati mají
sv. cudnost a stydlívost a že k tomu jim
svátostná milost udělena byla. Takovým
způsobem pečuje Bůh skrze svátost tu
o zachování pravé manželskélásky, která
ne ve vášních a náružívostech kvete,'nýbrž
v obapolném čistém obcování.

Avšak základem všeho štěstí manžel.
a sv. spokojenosti v něm jest manželská
věrnost. 'l'uto věrnost přísahou stvrzují
snoubenci před oltářem Páně a proto
ji neporušenou zachovati mají až do
smrti. Věrnost jest něžná květinka a
lehko se ničí a ruší. Imyšlenky i žá
dosti manželů mají býti čisté, a proto
dal Bůh, deváté sv. přikázání. Nedodrží
li se věrnost manželská, jest rozvrat
manželský následkem toho hříchu, vý
čitky svědomí, ztráta úcty dítek a hanba
světská bývaji již těžkým trestem časným
za tento těžký hřích. A aby oba po
vinností této svaté dostáli a věrnost
sobě zachovali, uděluje jim Bůh ve
svátosti milost svou, svou nadpřirozenou
pomoc, která spojí—li se s vůlí jejich,
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činí je bezpečnými a jistými před každým—
pokušením. Tak vzácný to dar Boží, jak
veliká pomoc! A tak svátost stavu man
želského zachovává věrnost manželskou.

Manželství ukládá jak muži tak ženě
různé povinnosti a úkoly, které věru
mnohdy nejsou lehké. Již to, že člověk
nestará se jen o sebe, nýbrž starati se
musí o druhého manžela a o rodinu,
jest mnohdy těžké — nepříjemné.
Přijdou svízele. nemoce, neštěstí, nehody
všech druhů, které jako rez a jako plíseň
škoditi chtějí blahu manželů. Co přemůže „
je? Co dodá manželům trpělivosti a vy- ;

' zajišťuje, a to zvláště v péčí nejdůležitrvalosti? Jest to vědomí povinnosti
svaté, dobrovolně na sebe vzaté, u oltáře
slíbené —-všecko dobré i. zlé spolu
snášeti a trpěli až do smrti. A tu ve
slabosti lidské pomáhá Bůh svátostnou
milosti a poukazuje na korunu odměny
tomu, kdo vytrvá až do konce. Bez
svátostné milosti a pomoci Boží bývá
manželství jhem mnohdy uesnesitelným.
Než úkol manželův není jen pozemský,
nýbrž má i stránku živou, nebeskou.
Ukolem každého z nich jest netoliko

\

sebe, nýbrž idruhého posvěcovati _
jemu všímmožnýmzpůsobem napomáhati.
aby dosáhl cíle věčného. V tom mají
býti vždycky za jedno, Tato křesťanská
jednomyslnost v dosažení nebeské bla—
ženosti jest pravým skvostným draho
kamem, který zdobí korunu manželskou.
O,jaké je to krásné podívání na zbožné
manžely! Spolu se modlí, spolu do ko
stela jdou, spolu přistupují ke svatým
svátostem, spolu slaví neděli a svátky,
spolu přijímají Pána svého, takže potom
v pravdě se může říci: & ti tři jedno
jsou, Kristus, muž a žena. Tak kráčí
s nimi Kristus Pán životem tímto, vede
je po cestě dobré a posiluje, aby všecky
překážky přemohli a vytrvali až do
konce v ra'dosti i v žalosti, ve věrnosti
a lásce obapolné. O, jaká to milost! Kde
viditelně jeví se účinek svátosti a způ—
sobuje nevyslovitelné štěstí manželské.
Nemají manželé křest. za milost takou
býti vděčni? Svátost stavu manželského
působí, ale také zakládá štěstí rodinné,
spásu a dobro dítek. Jaká radost to je,
když Pán Bůh manželství požehnává
dítkami; nové pouto lásky zase spojuje
srdce manželů a blaze jest jim, jestliže
tento malý tvor v kolébce, středem jest
jejich obapolne péče, starosti a lásky!
Ovšem, že s rodinóu rostoucí přibývá
i starostí, že tu péče o tělo i duši dítek,
o výchovu, o zaopatření. Kolik nocí pro
bdí matka u lůžka dítek, jsou-li ne
mocné, kolik nocí neSpí otec, přemítá
jící, kterak sežene pro rodinu, čeho je
potřebí. Mnohou radost musejí si rodičové
dobří odepříti, mnohé sousto od úst
utrhnouti, aby jen opatřili děti své. Těžké
jest to mnohdy jho, rozličné jsou to
starosti, četné oběti. které musejí rodi
čové přinášeti, ale svátost je sílí, po-t
vzbuzuje, udržuje a také jim pomoc Boží

tější, v křesťanské totiž výchově dítek,
tak aby se duše dítka neztratila, aby
nezbloudila, nýbrž naopak po cestě ctností
kráčela až k branám blažené věčnosti.
O, jaká to moc svátosti! Jak za ní děko
vasí mají Bohu rodičové i dětí! Jaká to
věru otcovská starost Boha našeho o
duchovní i hmotné blaho rodiny!

Nad rodinou však nesvítívá vždycky
slunko štěstí a'spokojenosti, nýbrž za
halí se často mraky, nastane bouře, i
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hrom burácí až se rodina otřásá v zá
kladech svých. Mnohý manžel neb man
želka zbloudí — opouští cestu povin
ností manželských, ruší věrnost, dopouští
se zločinů a uvaluje hanbu na spolu
manžela. O, jaký to stavi Jak tíží to
pouto manželství — a je nerozvížitelné!
O, ty nevinný manželi neb manželko,
pohlédni na. kříž; hle, železnými hřeby
přibit jest na něm Spasitel tvůj, nese
svůj osud trpělivě a krev Jeho získává
pro tebe milost svátosti, abys byl trpě
livým, vytrvalým, odevzdaným do Vůle
Boží a bez reptání nesl těžký kříž svůj,
až Pán Bůh ti jej s beder sejme sám.
Byt i spolumanžel tvůj šlapal po věrnosti
manželské, ty zachovávej ji neporušenou,
dle přísahy své, kdyby pil hříchy jako
vodu, ty zůstaň na cestě ctnosti a byť
by i tebe opustil, ty v duchu vždy Zůstaň
manželem jeho a hledej cestu ke smíru.
K tomu ti dá Bůh pomoc a posilu svá
tostí a když nejhůře jest, utec se ku
Kristu v nejsv. Svátosti, jenž volá a zve
řka: »Pojďte ke mně všichni, kteří obtí—
ženi jste a já občerstvim vásla Neboj
se trpěti, bojovati — neboť nejsi & ne
budeš opuštěn.

Však ještě jiné zkoušky čekají na
manžele a na rodiče. Přichází mnohdy
neštěstí, ztráta, bída, nemoc; kde po
může, kdo posílí? Bůh svátostnou mi
lostí. A když nadejde hodina smutku
největšího a bOlesti, když drahý manžel
neb manželka opouští tento svět, neb
milované dítko umírá — o, jaké je tu
třeba síly ducha, aby bolest ta' nesklátila
druhého! V náboženství jedině nalézti

lze lék pro tento hrozný stav a svátost
stavu manželského lék tento podává
všem. kdož si to přejí & jej hledají.
Kříž Kristův a bolestná Matka Páně pod
křížem stojící, jsou vzorem trpitelův, ale
také útočištěm. potěchou a posilou jejich
v dobách nejtrudnějších. Vzpomínka na
shledání se v životě lepším, osladí i nej
větší hořkost, ulehčí i největší bol.

O, jak vzácná jest tedy svátost stavu
manželského, jaké to posvěcení života
manželů a celé rodiny, jaké to požehnání
plyne z ní pro celé lidstvo. O, jak
vděčni máme býti za ni Kristu Pánu;
s jakou úctou mají ji snoubenci přijímati
a s jakou péčí mají manželé účinky její
pro sebe v životě celém zachovávati. —
Kdyby se tak dálo, o mnoho méně by
bylo nešťastných manželství, o mnoho
méně by bylo nevděčných “dětí a ne
Spokojených rodin, nebot kde Bůh s mi
lostí svou působí, tam pro ďábla, původce
všeho zlého, místa není. Proto také jen
ono manželství, které v milosti svátosti
uzavřeno jest, může v pravdě šťastným
býti a šťastnou učiniti rodinu celou, neboť,
byť by se člověk sebe více namahal něco
lepšího najíti — jen naše sv. nábožen
ství jest a zůstává středem celého ži
vota, pramenem všeho blaha, podporou
rodinného štěstí a nejlepším pomocníkem
a útěchou v neštěstí i trápení. Kéž by
si toho křest. Snoubenci vědomi byli a
proto tak v manželství vcházeli, jak si
toho Bůh přeje a' církev předpisuje, pak
by svátostná milost provázela je celým
životem až k blažené smrti a blaženější
věčnosti. Boh. Bendl.

22*
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Nepokojné srdce naše. "

To srdce naše plné přání
a plno touhy neznámé,
to cití smutky oklamání
i když je nikdO'nezklame.

To srdce naše stále touží
& stále hledá novou slast,
& bez příčiny druhých souží

'a nechce se tu ničím zmást.

Proč srdce naše nepokojno,
to nikdo nikdy nezjeví,
ač ví, že sdílnosti a láskou
se jemu vždycky uleví.

() srdce naše rozervané,
kdy nepokoj tvůj pomine?—
Až v náruč hrobu s tělem padne,
pak mír v něm věčný spočine.

Kříž útěcha má.

Jasně vzplála večernice
večer v modrém nebi,
a na kříži, tam u cesty,
ozářila hřeby.

Ozářila Krista hlavu,
celé jeho tělo ——
poklekla jsem na klekátko
& sklonila čelo.

Modlila se duše moje
_u Kristova kříže,
prosila, by s duše padla
všakých bolů tíže.

A Syn Boží, slyšel prosbu,
ulevil mé d'uši,
silu nesu k dalším bojům,
srdce klidně buší! —

A. M. Kadlčdkovd.

Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBEBGER.

V Malé Asii leží město [(um-Kapu
a v městě nalézá- se klášter misijních
sester kongregace Nanebevzetí Panny
Marie. Sestry mají nemocnici, chodí o
šetřovat nemocné po městě a mají lékarnu
pro chudé. Mimo to založily nedávno
školu & pensionát pro dívky a působí
ve všech těchto oborech zdárně a s dobrym
prospěchem. O působení sesteramisijní
jejich činnosti dovídáme se všeličeho
z listu sestry Sehly, která píše:

„Doufáme, že mily Pán Bůh všecky
boje, těžkosti a strasti, ktery'ch zde
u prostřed lidu propadlého bludům a
pověrám zakoušíme, nenechá bez odměny.
Bůhzkouší své věrné služebníky, avšak
časem posílá jim zase mnohé radosti,
aby jsouce posilnění a povzbuzeni tím
horlivěji pak pro čest a slávu Boží a
spásu duší bojovali. Dnes nebudu se
rozepisovati o ošetřování nemocných, ani
o lékárně pro chudé, ani o podpoře
chudy'ch pohořely'ch z blízké vesnice,
dnes ukáží pouze naším ctěnym čtenářům,

že přes to, že zdejší půda dosud málo
jest obdělána, mnohá semínka pouští
kořeny a svým časem j istě ovoce přinesou.

Ze 350 dítek, které naši školu na
vštěvují, je většina řecko-rozkolnická;

_jsou to výborné žákyně, které jsou ra
dostí a chloubou svy'ch učitelek. Přesnost
v návštěvě školy, výborné úlohy a vy
trvalá píle a slušné chování jsou jejich
ozdobou. Bohužel o náboženství nevědí
mnoho. V pravoslavné škole se vyučování
katechismu docela zanedbává; děti chodí
zřídka do kostela nebo vůbec nechodí
a sv. svátosti rovněž velmi zřídka při
jímají. Svátky a slavnosti jsou pravo
slavným pouze dny veselí a světsky'ch
zábav. Pravoslavní kněží sami se v ná
boženství nevyznají, za to tím více štvou
proti katolické církvi a katolíky opovrhují.
Proto svěřují nám rodičové své dítky
často jen s velkou obavou.

Na štěstí jeNejsvětější Panna mocnou
oporou pro missionáře. Jak známo, cho
vají pravoslavní zcela obzvláštní úctu
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k Marii, skoro v každé rodině hoří ve
dne v noci lampička před jejím obrazem.
Proto začíná v naší škole náboženské
vyučování pravidelně o cnostech Marie,
a tyto mladé duše nejsou nikterak ne—
přístupny pro krásné pravdy naší sv.
víry. Nezřídka obdivujeme se působení
milosti Boží v těchto mladistvých srdcích
a býváme svědky, jaké proměny v nich
způsobuje. Zpočátku jsou nepřístupný a
mají proti nám různé předsudky, ale
později se stává, že ty nejzarputilejší

- samy prosí, aby směly choditi do kaple,
mši sv. obcovati růženec se m'odliti a
na počest Nejsvětější Panny písně zpívati,
zvláště v měsíci květnu, jim tak milém.

Mezi těmito mladými dívkami, které
jsou sestrám radostí a útěchou, byla
jedna, kterou nejsvětější Panna k sobě
na věčnost povolala, jakoby jí byla za
příliš čistou a hodnou pro tento svět
považovala.

Naše Marie byla pravoslavná Řekyně
a výtečnou žákyní, která několik let naši
školu navštěvovala. Svou milou, veselou
povahou, svým zdvořilým chováním, zí—
skala si láskuivážnost jakusvých učitelek
tak i u svých spoluchovanek. Ačkoli
později již od několika let byla ze školy
vystoupila, zachovala si ve vděčné paměti
své bývalé učitelky a navštěvovala je
častěji, buďto o radu je poprosila, anebo
do jejich modlitby se odporučila.

Ačkoli tato mladá dívka byla z rodiny
velmi zámožné a jen jedinou dcerou,
byla přece stále churava a trpěla časem

_velmi mnoho. Konečně podlehla nemoci,
onemocněla těžce a nebylo žádné naděje
na uzdravení. Za nemoci, která velmi
dlouho trvala, sestry ji na její vlastní
přání častěji navštěvovaly, když cítila, že
se smrt blíží, prosila snažně svých rodičů,
aby k ní dali zavolati sestru představenou
a sestru učitelku. Ačkoli ubohá trpítelka
byla již na úmora více kostře než člověku
podobna, vztáhla po příchozích své hu
bené ruce, aby je přivítala. Slabým
hlasem pravila: „Milá máti, dnes jsem

_ se zpovídala, přijala sv. přijímání, děkuji
Vám a sestře učitelce za všecko dobré,
jehož se mi u Vásdostalo a prosím zároveň
za odpuštění, jestliže jsem Vás kdy urazila.
Jsem tak pokojná, mé srdce je tak čisté;
trpěla jsem duševně i tělesně mnoho,

,proto nemám strach před smrtí. Zítra

je první máj, umírám tak ráda, nejsvětější
Panna si pro mne přijde, toužím po
smrti. Toliko o jedno bych Vás, milá
máti, prosila, abyste mne zítra neopustila
a až dosmrti u mne zůstala.“

Sestra představenáslíbila tuto prosbu
splniti, ale doložila, že snad přece ještě
několik dní bude žíti, a povzbudila ji,
aby ve sv. trpělivosti setrvala. Již z rána
druhého dne prosila nemocná, aby ji
sestry daly lurdské vody. Mohla však
požíti jenom několik kapek a žádala,
aby ji vodou pokropily. Trpěla nevýslovné
bolesti, které od hodiny k hodině byly
větší a větší. Zlý nepřítel, jakoby byl
závistivě hleděl a o tuto krásnou a čistou
duši jakoby ještě poslední pokus učinil,
aby ji k hříšné netrpělivosti svedl. Když
k večeru, po krátké "nepřítomnosti sestra
se k ní vrátila, byla velmi rozčílena a
pravila: „Prosím sestro, povězte mi, kdy
konečně svatá Panna pro mne přijde,
neboť nemohu déle žití.“ Abyji upokojila,
odpověděla sestra, abyjenom byla trpěliva
a do vůle Boží se odevzdala. Po těchto
slovech se skutečně upokojila a prosila
snažně, aby ji oblekly do bílých šatů,
načež klidné usnula. Jakmile však se
rozžehlo světlo, otevřela oči a pravila:
„Nyní zajisté svatá Panna přijde“ a za
několik minut skonala. Nejsvětější Panna
vzala své vyvolené dítko k sobě do nebe,
aby je sboru nebeských panen přivtělila.

Jak to u Výchoďanů je zvykem,
byla mrtvola co nejkrásněji okrášlena
a v nepokrytě rakvi nejprve do kostela
a pak celou městskou čtvrtí nesena.
Pohřební průvod zastavuje se u domu
příbuzných, kněží říkají tu některé rno-.
dlitby, nosiči zakývají několikráte celou
rakví jako na rozloučenou a krokem
zdlouhavým pohybuje se průvod dále.

Naše milá Marie vyžádala si na
smrtelném loži od svých rodičů, aby jí
dali nésti také okolo naší školy, jí tak
milé. Tomuto přání bylo vyhověno, ačkoli
průvod musil učiniti zacházku, ježto škola
nestojí v téže městské čtvrti. Náhoda
tomu chtěla, že pohřební průvod právě
tu chvíli se před domem zastavil, kdy
školní dítky odtud vycházely. Všechny
žákyně postavily se nyní před školou.
Pohřební průvod vedl biskup za přísluhy
několika duchovních. Rakev byla krásnými
bílými věnci pokryta. Také některé větší
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chovanky sypaly s prvního poschodí na
rakev své vřele milované spolužákyně
bílé kvítí. Otec zvěčnělé, jinak muž
chladné, nepřístupné povahy, byl tímto
pohledem hluboce dojat a také ostatní
účastníci pohřbu byli až k slzám pohnutí.
Otec poslal hned po pohřbu krásný list
sestře představené, ve kterém srdečné
díky vzdává sestrám, za důkazy lásky,
kterých se jeho dceři od nás za jejího
pobytu v ústavě bylo dostalo.

Bylo to tedy ponejprv, že jsme dítko
rozkolnickych rodičů mohly na smrt při
praviti. Mnohé jiné děti marně o to rodiče
své žádaly. Bohužel u pravoslavných
koluje pověst. jež zajisté zlého ducha
má za původce, že katoličtí řeholníci
umírající rdousí svými pásy. Proto se
bojí ku svým těžce nemocným nás při
pustiti. Když v pravoslavné rodině někdo
umře, všichni bližší příbuzní odejdou &
u mrtvoly zůstanou toliko cizi osoby;
činí tak z pověry, že anděl nemůže
u přítomnosti nejbližších příbuzných duši
odnésti do nebe. Tak umírají dobré dítky.
aniž u svého lože viděly sestry, které
tak vřele milovaly. Než někdy zdá se,
jakoby nejsvětější Panna v této příčině
chtěla učiniti výjimku.

Jiná z našich žákyň, rovněž Řekyně
a teprv 14 let stará, a také jedna z nej
lepších a nejnevinějších dítek, onemocněla.
Lékař zakázal jí ihned návštěvu školy,
ale rodiče nebyli s to, aby jí docházku
do školy zabránili; chodila tam, dokud
mohla. Lékař jí později doporučil změnu
vzduchu. Naše dobrá Sebestia chtěla,
ačkoli slabá do úpadu, před cestou ještě
sestry navštíviti, což se také stalo. Smrt
ji však překvapila po krátkem čase. Když
cítila, že se blíží, prosila, aby jí zavěsili

V V

Pod k
Pod křížem Tvým Ježíši
se duše má utiší,
a hlava bolem znavená,
se zvedá výš nad ramena,

na šíji medailku svaté Panny, udělala
třikrát znamení sv. kříže a vydechla svou
čistou duši. Ačkoli smrt tohoto od svých
rodičů vroucně milovaného dítka, byla
pro ně velmi bolestná, nabyli přece v
jeho krásné,nábožné smrti velkou útěchu.

Sestry, které o smrti dítka ihned
zpraveny byly, chtěly po pohřbu učiniti
rodičům návštěvu a jim svou soustrast
vysloviti. Ježto však se pohřeb nekonal,
jak bylo původně ustanoveno dopoledne,
nýbrž teprv odpoledne, přišly právě
k slavnosti pohřební. Biskup s ducho
venstvem, jakož i všichni přítomní po
vstali, aby sestry přivítali; a rodiče
nemohli nalézti dosti slov, aby sestrám
za tento posledni důkaz lásky k jejich
dítku poděkovali. Zdá se, jakoby nejsv.
Panně se tu atam zalíbilo na této, druhdy
tak požehnané půdě Východu, utrhnouti
tu neb onu krásnou, bílou růži a jí
jejímu Božskému Synu nabídnouti. Jsou
to. řekla bych, pro missionáře první
poslové jara, první květinky, které vy
pučely ze země, která kdysi vydala církvi
_sv.tolik světců a světic a byla nejkrásnější
církve ozdobou.

Kéžby na přímluvu nejsvětější Panny
a všech těch svatých, kteří kdysi po této
půdě kráčeli, símě od missionářů zaseté
vždy více klíčilo a se brzyvhojnou žeň
rozmnožilo, aby svatá Panna plné snopy
sbírati a srdce svého Božského Syna
potěšiti mohla a aby kýžené znovuspojení
tohoto v hloubi srdce tak věřícího náróda
s hlavou pravé křesťanské církve hodně
brzy se uskutečnilo! To je naše nej—
vroucnější přání které zajisté v srdcích
.všech našich přátel a dobrodinců ne—
dílného nalézá ohlasu.

V V
VIVrizem.

Pod křížem Tvým duch můj spjat,
chce boly své vyzpívat
& chce tu, Kriste rozmilý,
pookřát aspoň na chvíli.

Pod křížem Tvým, Ježíši,
se duše má utiší
& srdce láskou vzkříšeno,
jde světem dále blaženo.

a A
A. M. Kadlc'dkovd.

A A
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Radost vyvolených.
Jarolím St.

Ve slavnost všech svatých hledíme
vzhůru k hvězdným výšinám, kde je vlast
ně naše pravá vlast. Duše naše vyšla
od Bohaa k Bohu má se opět navrá
titi. Hodné dítě touží po domově a po
milených rodičích; hodný křesťan touží
po věčné domovině, po Otci nebeském.
Již tak mnozí našli tu domovinu & od
počívají na srdci Božím po těch mno
hých pracích, starostech, námahách a
bojích.

Ach, jak je tam nahoře dobře! Tam
není žádného zla, žádnénemoci,žád
né bolesti, žádných slz, žádných nářků,
žádného hladu, žádné žízně, žádného
horka, žádné zimy, žádné smrti. Bůh
setře všelikou slzu s jejich očí,
ve zjevení, & smrti více nebude, ani nář
ku, ani bolesti, neboť to vše již pomi
nuio. Svatí nepotřebuji více pokrmu po
zemského; požívají pokrm duchovní &
nebeský, kteréhož dosud neznámé. Archan
děl Rafael pravil: Viděli jste mne sice
s Vámi jísti a píti; já však požívám po
krmu neviditelného a nápoje. jehož lidé
nemohou uzříti.

V nebi není žádné tmy, jako v pekle,
ale všechnoje plno světla, ne světla,
jež oslepuje a z něhož oči bolí, ale svět
la, jež příjemně svítí, blaží a obveselu
je, jako slunce jarní. Svatý Pavel praví,
že Bůh bydlí v nepřístupném světle. Ve
zjevení svatého Jana čteme: A město to
nepotřebuje ani slunce, ani měsíce, aby
svítily v něm; neboť sláva Boží osvěcuje
je, a její lampa je Beránek. I chodili
budou národové v jeho světleakrálové
zemští vnesou do něho slávu a čest svou.
Její brány nebudou zavírány, neboť nocí
tam nebude. — A světlo věčné ať jim
svítí! přejeme duším zemřelých. Světlo
věčné svítítibude Tvým svatým, ó Pane,
a věčnost časů, modlí se církev v ho
dinkách o mučenicích v čas velikonoční.

Tam navrchu není žádné těžké prá
ce, žádné námahyr a starosti, ale bla
žený odpočinek. Tomu však nemá
se tak rozuměti, jako bychom tam neměli
co dělati. I tam bude se duch náš za
městnávati, jakž i Adam měl v ráji za

čteme

Pavlík.

městnání; toto zaměstnání bude nám roz
koší a jednou z nebeských radostí.

Tam nahoře nikdo nám nebude
ubližovati, nikdo nás urážeti, tam není
nenávisti a hádky, žádné závisti, žádné
ho boje; tam panuje m i r a lá sk a, Tolik
národů bydlí tam pohromadě a přece se
snesou co nejlépe. Všeci se považujíza
děti nebeského Otce, za bratry a sestry.
Ačkoliv nepoživají blaženosti v stejné
míře a nedostali týchž odměn, přece
nikdo druhému nic nezávidí, každý je
se svou odměnou úplně spokojen, každý
přeje druhému z plného srdce, co mu
patří. Je to jak při svadbě. Děti nedo
stanou tolik, jako dospělí, a jsou přec
spokojeny & šťastný, i ten žebrák, jenž
koláč dostane. Anebo dvě děti různého
stáří dostanou nový oblek z téže látky;
to jedno potřebuje více, to druhé méně,
žádné nechce míti více než má.

Tam v nebi není žádného po
kušení, žádného hříchu. To je
krásné. Nikdo se nemusí obávati, že by
pozbyl své blaženosti. Pána Boha ura
ziti je tam úplně nemožno. Nic neruší
pokoje svědomí a míru duše.

Tam nad hvězdami jsou pro nás
uschovány p oklady proti nímž všechno

zlato a stříbro je jenom blátem. K bo?
hatému mládenci pravil Spasitel: Chceš
li býti dokonalým, jdi a. prodej vše co
máš a dej chudým, a budeš míti po
klad v nebi. Shromažďujte sobě poklady
v nebi, jež ani rez ani mol nezžírají a
zloději nevykopávají & nekradou.

Tam jsou radosti, s nimižse ra
dosti pozemské nedají porovnati. Věč
ná radost je nad jejich hlavami, radost
a rozkoš obdrží, prorokuje Isaíáš. Sli a
s pláčem rozsévali símě své, dí žalmista;
přijdou však s jásotem, ',nesouce snopy
své. Pozemské radosti ztrpčuje pomyšlení ,
že vezmou konec; pěkným časům jdou
obyčejně v zápětí časy zlé. Nebeské
radosti jsou nezkalené, ježto víme, že
věně potrvají. Máte sice 'nyní zármutek,
těšil Ježíš apoštoly, ale já vás opět
uzřím a srdce vaše bude se radovati,
& vaši radost nikdo vám nevezme. '
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V nebi dostanou vyvolení krásne
roucho, jakoby 2 hvězd utkané, bělo
stkvoucí šat nebeské slávy a nesmrtel
nosti. A viděl jsem veliký zástup, jehož
nikdo nemohl spočítati, ze všech národů
a pokolení a lidí a jazyků; stáli před
trůnem a před Beránkem, oděni v roucha
bílá, a měli palmy ve svých rukou.

Těla vyvolených jsou mladistvá a
spanilá, bez chyby a vady, plná jasu a
světla. Spravedliví skvíti se budou jako
slunce, pravil Pán Ježíš. V knize Mou
drosti čteme: Stkvíti se budou spraved
liví a jako jiskry ve třtiní pobíhatí. A
jinde zase: Budou svítili jako hvězdy po
věčné časy. Jako pták budou létatí ase
pohybovati s místa na místo rychlostí
myšlenek ; tělo bude duchu úplně po vůli.
Těla spravedlivých budou jemná a vzduš
ná, všechno pronikající, jako paprsky
sluneční, jež svítí přes sklo.

Každýsi bude připadatíjako král,
každý bude s Kristem kralovati. Ozdob
né koruny obdrží z ruky Boží; čteme o
nich: Buď věrným až do smrti, a dám
ti korunu života. Tato koruna je nehy
nouc1. _

Jak krásný je p ří b y te k vyvolených.
Co jsou proti tomu vily a paláce a
zámky boháčů? Nic, jak bídné chatrče
ze slámy. Když spatřil Balám s vrchu
tábor israelský, zvolal 'unešen; Jak krá
sné jsou tvoje stany. Jakube, tvé pří

bytky, Israeli, jako zalesněná údolí, jako
zahrady řekou zvlažované. jako cedry
u vody, jako stánky, jež Hoshodin zbu
doval! Co by byl teprv řekl, kdyby mu
bylo dopřáno bývalo. pohlédnoutí na
věčně kvetoucí nivy ráje nebeského? Jak
líbezné jsou příbytky tvé. Hospdine zá
stupů ! Duše má zmírá po síních Hospo
dinových, modlil se David. Velkolepý
je obraz, jejž nám maluje svatý Jan,
chtěje představiti krásu města nebeského:
Přišel jeden ze sedmi andělů, mluvil se
mnou a řekl: Pojď, ukáží ti nevěstu,
zasnoubenou Beránkovi! l vedl mne
v duchu na horu velikou a vysokou &
ukázal mi svaté město Jerusalem. Mělo
jasnost Boha, a světlo jeho bylo jako
křišťál. Mělo zeď velikou & vysokou
s dvanácti branami, na branách dvanáct
andělů, a jména na nich napsána. jména
to dvanácti kmenů synů israelských. Od
východu'tři brány, od půlnoci tři brány,

od poledne tři brány, od večera tří
brány. Zeď městská měla dvanáct zá
kladů, a na nich bylo dvanáct jmen
dvanácti apoštolů Beránkových. Těch
dvanáct bran- bylo dvanáct perel, a ulice
města zlato čisté. S tímto líčením souhlasí
proroctví Tobiášovo : Brányjerusalémské
budou postaveny ze safíru a smaragdu
a z drahého kamení všechny jejich zdí
vůkol. Bílým a čistým kamením budou
všechny jeho Cesty vydlážděny, a na
ulicích jeho bude se zpívat alleluja!
Těmto proroctvím třeba na prvním místě
rdzuměti ve smyslu duchovním. Je zde
řeč ocírkvi katolické, živém to chrámu
Božím, živém městě. Ale i na nebe
vztahují se tato slova.

Alleluja a hosanna, gloria & třikrát
svatý, jež zpíváme na zemi, budeme i
v nebi zpívati, Kůry andělské budou
nás obveselovati svým líbezným zpěvem,
plným unášející harmonie, a svatí budou
v písních a hymnách zvěstovati chválu
Boží. Když už zde na zemi Bohem nad
šení umělci dovedou složiti divukrásné
skladby, jaké koncerty b_udouteprv dá
vati umělci nebeští? I slyšel jsem hlas
s nebe, vypravuje miláček Páně, jako
hukot mnohých vod, a hlas, který jsem
slyšel, byl jako od harl'enistů, kteří hráli
na svých harfách, a zpívali jakoby no
vou píseň. Svaté Magdaleně dostalo se
tě milosti, že slyšela koncerty andělů,
dokud žila zde na zemi, vedouc v jed
né jeskyni život poustevnický.

Říkají: Sdělená radost je dvojná
sobná radost. Tak je tomu i v nebi. Nej
lepší a nejsvětější tvorové Boží budou
tam našimi sp olečniky, na prvním
místě nejblahoslavenější Panna Maria,
hvězdami korunovaná Královna; láskou
hořící Serafínové a osvícení Cherubové,
vznešeni 'l'růnové, Panstva, Knížata, Sily
a Moci, archandělé & andělé, mezi nimi
naši andělé strážní, patriarchové a pro
roci, apoštolové a mučeníci, papežové,

Í biskupové a kněží, mniši a řeholnice,
králové & vyznavači, panny a vdovy,
malé děti, kajícnici a všichni ostatní
svatí a vyvolení ze všech pěti dílů světa,
ze všech národů a jazyků. To je veliká
rodina Boží, jejížto údově se srdečně
navzájem milují a to štěstí veliké spo
lečně sdílejí.



Moje péro je slabě, moje slova ne
dostatečná, ani nemám dosti myšlenek,
abych mohl vylíčiti nebeské radosti ; ony
jsou nevylíčitelny, předstihujíce všechny
naše představy. Zvíře neví, že je ještě
něco lepšího na světě než dobre jídlo;
tak ani my nemůžeme si představiti ra
dostí nebeských, poněvadž známe jen
pozemské. Ale už to nedokonale líčení
radostí nebeských, jak jsem je na základě
výroků Písma svatého podati se pokusil,
muselo by dostačit, vzbuditi v nás touhu
po dosažení věčné blaženosti. Touze
musí odpovídati námaha. Každý z nás
nechť se přičiní, aby dosáhl cíle věč
ného. Pak-li ho jiní před námi dosáhli,
kteří též nežili v lepších poměrech, proč '
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ne i my? Mnoho štěstí na další cestě,
jež vede do nebe! Není to žádná císař
ská silnice, žádný pěkně upravený chod
ník v parku, nýbrž strmá horská cesta,
zarostlá a plná kamení. Ale jen zmužile
v před! Již zříme v dáli třpytiti se
nádherné zdi, věže a domy města ne
beského; obyvatelé jeho kynou nám
vstříc a těší se na náš příchod. S ja—
kými pocity dívali se po prve křižáci
na svatý Jerusalem! Co zkusili, než se
tam dostali! My jsme těž praví křižáci,
kříž a trápení jsou našimi soudruhy
doma a na cestě. O, buď nám vítáno,
nebeské město, buď nám vítán ráji nad

! hvězdný ! Ještě malá chvíle a uzříme tebe,
ještě krátký casa spočinem nasrdci Božím.

——_©_._=©F©_——:—

Pozdrav Matce Boží.
Slavné zvony hlaholily,
k nebi letěl jejich hlas,
Matce Boží k poctě pěly
tklivou píseň
Zdrávas budi

svoji zas.

ž, Matko svatá,
se Synem svým na nebi,
Zdrávas budiž, vyvolená,
celý svět Tě velebí !

Ty jsi požehnané. Panna,
v nebi je Tv
k Tobě volá.

ůj svatý stan,
kmot i dítě:

Matko Boží vždy nás chraň!

Chraň nás „dnes i v každé době,
v nebe vzatá Matičko,
bludným duším v srdci zasviť,
jasná. nebes hvězdičko.

Dej, by víra,
objímala celý
a pak v říši

ctnost i láska
svět

nadehvězdnou
Máti svatá, všecky veď!

A. M Kadlčdkovd.

€&$"
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Kalich u sv. Jakuba v Brně a

ve Slavkově. Předvádíme dva skvostné
kalichy gotického slohu. Menší je v
kostele sv. Jakuba v Brně a dle leto—
počtu, který je vryt na něm, pochází
z roku 1478. Je ze stříbra a pozlacen.
Jak na obraze viděti, je dosti malý, ale
právě tím zamlouvá se každému, kdo
si ho prohlédne. Je něžná, zlatnická
práce, neznámo, jakého původu. Kalich
Slavkovský pochází z roku 1583, je
rovněž stříbrný a pozlacený, též slohu

' gotického & byl „zakoupen z pozůstalosti
olomouckého kanovníka hraběte Migga
ziho. Jest ozdoben obrazy sv. apoštolů
Petra a Pavla, jakož i čtyřevangelistů.

Katolická církev v Rusku. Varšav
ský soud odsoudil po čtyřdenním přelí
čení v únoru letošího roku biskupa
Ruszkiewicze a kanovníka Cieplinsského
do vězení na 1 rok a čtyři měsíce. Ode
dvou let počínají si totiž ruské soudy
oproti katolíkům velice přísně.Bezohleduě
postupují všude proti naší svaté církvi
i jejím členům, takže lze mluviti o sku
tečném pronásledování. Avšak tak krutého
ortele, nebylo přece doposud pronešeno,
jako nad oběma nahoře jmenovanými
hodnostáři. 1 dříve odsuzovali ruští soud
cové katolické biskupy, ale vždy zněl
rozsudek ten na sesazení, v nejhorším
případě na vyhnanství do některé vzdá—
lenější gubernie. Tresty kněží už spíše
zněly na několikaletý žalář. Skoro vždy
byly tresty tyto vyměřeny jen pro for—
mální chyby. Administrativa i soudy ruské
braly si záminku obyčejně následující
přestupky zákonů: založení soukromé,
totiž katolické školy, vyučováni v polské
řeči, vykonávání obřadů v nedovolené
místnosti, urážky sekty Mariavitů, křest
dítka rodičů pravoslavných anebo ze
smíšeného manželství, přisluhování- svá
tostmi pravoslavným, polský dopis úřední,
polský zápis do matrik, pochvala je
suitův, nátlak na stranu katolickou ve
smíšeném manželství a podobné přečiny.
Takové věci vyřizuje si jinde církev sama
a stát jí neupírá toho práva. Ve Varšavě

,Illllllll'llllltzl .,.i|iil|t.l!|tl|íi|
prohlásil církevní soud sňatek uzavřený,
mezí Mariavity za neplatný a dovolil,
by oba rozvedení vstoupili do nového
manželství. Biskup Ruszkiewic'z byl u
tohoto soudu předsedou &kanovník Cie
plinsli obhájcem; ostatní obžalovaní
kněží byli osvobozeni-. Biskup bude prý
osvobozen a jenom potrestán pouhým
sesazením, ale kanovník bude asi dopraven
do vězení. _

Nová fara v Praze. Fara na Král.
Vinohradech bude dle usnešení obecního
zastupitelstva rozdělena ve dvě fary.
Dosavadní farní obvod bude čítati 11231
domů a 49.776 obyvatel, druhý. který
se zřídí bude míti 582 domy a 27.957
obyvatel, Obec se zavázala vystavěti
novou faru a darovala pozemek ku nové
faře. Proti tomuto usnešení protestoval
jediný člen obec. zastup. nár. socialista.

Neznaboh a naše ženy. Do D....
"přišel jistý neznaboh, aby tam měl před
nášku. Dobře se vědělo, že použije této
příležitosti, by vychrlil na církev, na kněze,
na vše, co nám je svaté svou zlost. Do
schůze_se dostavilo mnoho žen zmístní
obce. Rečník počal mluviti a ihned se
sypaly z jeho úst rozličné, až příliš šťav
naté |poznámky o svatých věcech. Tu
počali přítomné, statečné domácí ženy
mocným hlasem zpívati známou marián
skou píseň: „Tisíckrát pozdravujeme
tebe“. Nastal proti statečným ženám mezi
přítomnými muži sice hlasitý odpor, ale
ženy nijak se nedaly mýliti a zpívaly
píseň dále s tím větším nadšením. Řečník,
známý neznaboh i jeho přítomní přátelé
zuřili, ale musili svého štvaní zanechati.
Tak porazily neohrožené venkovanky
neznaboha zpěvem.

Hrdinná milosrdné. sestra. K těžké
operaci na hlavě 751etého muže —_
jednalo se o raka — potřeboval v Abens
bergu, v Bavořích. lékař dr. Tarrach
větší kus lidské kůže. Sestra Bonifacie
z řádu chudých Františkánek, které ob
starávají v oné nemocnici ošetřování
nemocných, dala si bez vší narkóse vy
říznouti kus kůže s hořejšího ramene a
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pomáhala pak při operaci, která' se
úplně zdařila.

Svěcení neděle. Naše ministerstvo
vojenství vydalo rozkaz, jímž se nařizuje,
by se neděle a svátky v kasárnách ina
vojenských školách co nejpřísněji světily.

Vykopávky v Nazaretě. Angličani
kopali v Nazaretě a dcposud odkryly
krásnou velice dobřezachovalou mosaiku.
Protože je známo, že císařovna Helena
proměnila dílnu svatého Josefa v kapli
a ji vyzdobila “vzácnýmimosalkami, po?
dán tím důkaz, že tu bývala dílna pě
stouna Pána Ježíše; svatého Josefa. Kaple
byla později rozbořena zemětřesením a
proto se na ni úplně zapomělo, až zase
nyní byla odkryta, Zároveň bylo tu na
lezeno více starokřest'anských nádob, mezi
nimi několik uměle zhotovených svícnů.

Kinematograt'y. Všeobecně vede se
nářek na zhOubnou činnost kinemato
grafů, které skoro všeobecné předvádějí
ošklivé věci Jest jich také velice mnoho.
V Praze bylo uděleno 20 koncessí,
v celých Čechách 128.

Padesát let v postBIÍ. Ve Viterbu
v Itálii je v klášteře cistercianek sestra
Maria 'Benedikta, rozená ze Švýcar, která
leží nemocná již celých padesát -let. Je
odevzdána do vůle Boží a trpělivě snáší
všechny bolesti, ba napsala i mnoho
pěkných básní a hraje výborně na klavír.
Vše, co měla na penězích,rozdala chudým.
Nyní se její stav zhoršil a nemůže ani
hnouti tělem. Sám sv. Otec poslal jí
přípis.

Vojevůdce Moltke o katolicích.
Osobní známý Moltkeův Bernardi píše
o Moltkém, co soudil o katolících. Moltke
řekl : »Kdyby potřebovala církev katolická
reformu, my všichni budeme jednou ka
tolíkyx Zvláště se mu líbilo, že papež
je nejvyšší autoritou, od níž není od
volání, čímž je podána jistota víry a
její vliv na obrazotvornost & na celou
mysl. Moltke ukazoval vždy velkou zá—_
libu pro katolickou víru a tvrdil, že
Luther zašel příliš daleko.

Had a dítě. Anglické listy uveřej
nily dopis choti plukovníka O'Briena,
který je posádkou v Indii. Na pavlači
villy sedělo jejich dítě a snídalo mléko
s chlebem. Matka byla ve světnici a
slyšela, jakoby dítě s-někým mluvilo &
smálo se. Chtějíc se přesvědčíti, co je,

šla ke dveřím, otevřela, je a byla jako
ve sloup obrácena. Obrovský hroznýš
žral z hrnéčka dítěte, dítě se smálo a
tlouklo hada lžičkou do hlavy, volajíc:
»Nestydo! Nestydo !4: Had se nedal mýlit
& žral dále, pak zalezl do křoví. Tu
teprve matka se vzpamatovala & volala
o pomoc. Přiběhlo několik vojáků, jimž
vypravovala, co se stalo; hledali, našli a
zabili hada. Když dítě uslyšelo, že je
had mrtev, plakalo a vyprávělo, žehad
velmi často a již dlouho každý den
přišel k snídani & dítěti vše snědl, při
čem jej dítě tlouklolžičkou. — Hroznýš
je z největších a z nejvíce nebezpečných
jedovatých hadů.

Necudná literatura. Za rok 1908
bylo v Německu strženo 60 milionů
marek za necudnou literaturu. Mnohé
z těchtovspisů dosáhly nákladu 100 až
150 tisíc výtisků-.

Pověra v Londýně. Kde ubývá viry,
přibývá pověry. V Londýně je mnoho
žen, které předpovídají budoucnost. Oby
čejně se chlubí, že pocházejí z Indie
anebo z Egypta, některé rozhlašuji o sobě,
že ztrávily mnoho, třeba i čtyřicet let
v úplné samotě někde v poušti, ba i ve
vnitru pyramid a zpytovaly budoucnost.
Odivají se po orientálsku, jsou obyčejně
starší osoby a dle všeho, daří se jim
dobře. Zádají od osoby, která k nim
přijde o radu stran budoucnosti, nejméně
2 K. Poručí, aby, osoba ona položila
ruku na stůl, pak popisují její vlastnosti
a konečně předpovídají její budoucnost,
ale vždy v tak všeobecných výrazech,
že si každý může vybrati, co chce. A je
mnoho těchto prorokyní, které mají'ročně
20 až 30 tisíc korun příjmů. V mnohých
ulicích londýnských není domů s číslem
16, místo něho je číslo 12a. Ač policie
i městské úřady žádají o zavedení čísla
13, nic neprovedou. Domácí páni se vy
mlouvají, že „nikdo by u nich nechtěl
bydleli, kdyby zůstalo na domě číslo 13.
Každý říká, že “bydlí-li v domě s tímto
nešťastným číslem, vždy bývá v rodině
nějaký nenadálý případ úmrtí.

Pověra. v Paříži. V loňském říjnu
připadlo datum 13. na pátek, což pova
žovali v Paříži za nešťastný den a proto
osvícení nevěrci, kteří nemuseli, nikam
nešli. Číslice dokazují, jak je Paříž po
věrčivá. Neboť omnibusová pařížská spo
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lcčnost tohoto dne měla o osm milionů
korun menší. příjem než jiný den. Měst
ská okružní dráha toho dne měla 0
121/2'mi1. korun méně, jiná železniční
společnost 0 10 mil. méně než v jiné
dny. Roku 1885 rovněž připadl 13 březen
na pátek. Tu měla pařížská divadla o
12 mil. franků méně příjmů než den
před tím. Nedokazuje se tu stará pravda:
Kde ubývá víry, přibývá nevěry a
pověry?

'Ve Francii přibývá zločinců. Ve
Francii činí stát vše, co může, by viru
zničil. Ale tim přibylo mu velice zločinců,
neboť ač počet obyvatelstva se skoro
nezměnil, přibylo nápadně mnoho zlo
činců, což dokazují následující číslice:
r. 1840 bylo 144 tisíc zločinců, r. 1850
226, r. 1860 272, r. 1880 372, r. 1890
461. r. 1900 514 a r. 1905 556 tisíc.
Od té doby, co vyhodili ve Francii ná
boženství ze škol, přibylo nesmírně
zločinů.

Jesuité v Rakousku. Jesuitská pro—
vincie rakouská (k níž se čítá i Chor—
vatsko), má počátkem letošího roku 593
členů; oproti loňsku o 19 více. Kněží
je 307 (v loni bylo 301), scholastiků 101
(93), 182 je bratří laiků (180). Provinci
álem je od roku 1907 P. Jan B. Wimmer.
V této provincii je 20 řádných domů.
Všecek řád jesuitský je rozdělen na pět
assistencí a sice na italskou, německou,
francouzskou, španělskou a anglickou;
všech provincií je nyní 27. Všech členů
řádu je nyní 16.293; z nich je kněží
7848 (v loni bylo 7728), scholastiků-4385
(4416), 4060 bratři laiků. Missie jesuitské
jsou rozděleny na 5 kontinentů a působí
v nich 1953 kněží, 445 scholastiků a
884 bratři laiků.

Katolici v anglické říší. V Anglii
samé bylo koncem roku 1910 v 23 bi
skupstvich 3687 kněží, 1660 kostelů a
kaplí. Během r. 1910 přibylo 60 kněží a
14 nových kostelů. V Anglii a ve Skot
sku je 4302 kněží, z nichž je 2758
světských a 1544 řeholních. Počítaje
všechny kolonie, je v anglické říši 31
arcibiskupství, 110 biskupství, 38 apoštol
ských vikariátů, 11. apoštolských pre
fektur a 12,156885 katolíků. V Anglii,
\\7alesu, Skotsku a Irsku je 5,515214
katolíků. Roku 1910 bylo založeno
nové arcibiskupství v Simle v Indii a

apoštolský vikariát v Gibraltaru ,byl pro
měněn v biskupství. Měsíčně je v Anglii
na 700 konversi ku katolicismu, od Ve
likonoci 1910 do konce roku konverto
valo 12 anglikánských kněží, což činí
vždy obrovský dojem; mnozí z nich,
kteří nejsou ženatí, stávají se pak katol.
kněžími.

Rodina našeho následníka trůnu.
O letošich Hromnicích bylavv kapli zámku
Konopišti u Benešova v Cechách, kdež

"tak rád bydlí náš nástupce trůnu, arci
vévoda František Ferdinand, dojemná
slavnost. Kaple byla od zahradníků pro—
měněna v palmovou zahradu a před
oltářem bylo upraveno klekátko. Dcera
následníka trůnu, princezna Žofie, (nej
starší ze tří dítek, ve věku desíti let)
přistoupila ponejprv ke stolu Páně. Držíc
v ruce hořící svíci, klečela po celou mši
svatou—na klekátku před oltářem čistá,
něžná lilie mezi květinkami. S ní při
stoupili ke stolu Páně i oba vznešení
rodičové a starší z obou princů, jménem
Max (ve věku devíti let) šel také po
nejprv ke svaté zpovědi. V předvečer
tohoto významného dne došlo princezně
z Říma od sv. Otce zvláštní apoštolské
požehnání. Když po mši svaté následník
trůnu a jeho vznešená choť k srdci vinuli
a líbali milé dítě, nezůstalo oko žádného
z přítomných bez slzí. Slavnost skončila
odpoledním požehnáním, po němž ob
novila princezna křestní slib.

Katolíci v Chicagu. Není města na
světě, které by se mohlo vykázati ta—
kovým rozkvětem katolicismu, jako Chi
cago. Před 75 lety byla tam v pustině
malá osada se sto věřícími a jedním
knězem s kostelem a nyní je z toho
arcidieccse s jedním milionem katolíků.
V posledních padesáti letech vystavěli si
tu horliví katolíci 188 kostelů. V posled
ních 25ti letech zřídili si tu 143 farních
katolických škol, jež navštěvuje 82.860
dítek. „

Katolíci v Číně. V celé Gině je
nyní ohrouhle 1'4 milionu katolíků. Bi
skupů je tam 47, kněží domorodých je
640, z Eerpy 1391. Na každého kněze
přiměřeně 640 věřících. Na 345 Číňanů
pohanů připadne „1 čínský katolík. Na
205.000 pahanů Ciňanů připadne jeden
katolický kněz. Práce apoštolská je tu
velice obtížná.



Počet nekřtěných' dětí v Berlíně.
V Berlíně navštěvuje v tomto školním
roce 22.600 dětí obecné školy. Z nich
je 2390 nekřtěných, 501 jsou svobodně
náboženské a 534 disidentů. Počet ne
křtěných jest z rodin protestantských
mnohem větší než z katolických a ži
dovských a zvýšil se vůbec značně od
minulého roku.

Církev katolická.. Počátkem ledna
1912 čítala církev katolická 64 kardi—
nálů. Nejstarší čítá 88 let a jmenuje se
Capecelatro, 3 jsou 84 let a 3 mají 80
let. 20 kardinálů je v sedmdesátých
lete ch. Nejmladší jSOu Skrbenský s 49
a Meri de Val se 47 lety. Roku 1911
zemřelo pět kardinálů a 53 arcibiskupů
a_biskupů. Patriarchů je 14', z nich je
8 latinského a 6 východního obřadu.
Arcibiskupství je 168. českých arcibiskup
ství je 42, z nich 22 latinského a 20
východního obřadu. Biskupství je 820
latinského a 53 východního obřadu.
Čestných biskupů je 610. 25 je _opatů
biskupů. V celku je 1754 vyšších cír
kevních hodnostářů. Za nynějšího papeže
'Pia X. bylo zřízeno 10 arcibiskupství,'
38 biskupství, 4 opatství, 18 apoštolských
vikariátů, 14 apoštolských prefektur.

Sebevraždy ve vojsku. Dle statistiky
sebevražd ve vojsku, je nejméně zoufalců
ve vojsku ruském, neboť tam připadne
ročně na milion vojáků průměrně 152
sebevrahů, v Itálii však 402, v Německu
652, v Rakousko-Uhersku bohužel 1253.
Belgie, Dánsko, Bulharsko a Srbsko mají
ještě nižší poměr než Rusko. Nejméně
sebevražd u vojska je v Norsku a na
Černé Hoře.

Obrovské fary. Dleposledního sčítání
lidu ze dne 31. prosince 1910 je v Praze
největší fara na Král. Vinohradech, kdež
je 69.551 katolíků, Smíchov má 52.726
katolíků, Praha VII. (Holešovice-Bubny)
37.623, Olšany-Žižkov37.419, Sv. Prokop
Zižkov 34.327, Nusle 29.928. Praha VIII.
(St. Libeň) 29.399. Vršovice 22.706, Sv.
Štěpán-Praha 21.616, Karlín 19.361. Je
zajisté nemožno, aby v takových obrov
ských farách bylo dobře postaráno o
potřeby věřících, je proto nezbytně po
teřbí ze všech sil podporovati stavby
nových kostelů.
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Básník katolický. Španělé měli nyní
za svého největšího žijícího básníka Juana
Mavagaliho. Hlavně se chválily jeho pře
krásné lyrické básně, jimiž se rovnal
největším básníkům jiných národů. Hlavně
horoval pro venkovský kraj. Zemřel
v Barceloně 21. prosince 1911. Po celý
život byl přesně věřícím katolíkem a
nikdy víry nezapřel, nikdy se za ni ne
styděl. Byl terciářem a dle jeho přání,
oblekli jej do rakve v hábit františkán
ský. Pohřeb jeho byl tak velkolepý, ja
kého prý doposud v Barceloně neviděli.

Věřící lid. V Italii, v obci Poli,
uctívají v kostele tamějším zázračnou
sošku Panny Marie. Obec je blízko Říma
a papež Pius IX. častěji tam dojížděl,
by ctil Matku Boží. Při jedné takové
příležitosti ozdobil sochu vzácnou šňůrou
perel. V prosinci 1911 chtěl jakýsi zlosyn
onu šňůru ukrásti 'a když ji bral, strhl
s sebou sošku, která spadla s oltáře.

. Lid v kostele přítomný tak se rozhorlil,
že zlosyna na místě utloukl. Kostel byl
zavřen' & příští neděli vysvěcen a ode
vzdán opět svému účelu.

Samovraždy v Uhrách. V Uhrách
přibývá úžasně sebevražd. V počátku
osmdesátých let minulého století, bývaly
roční průměr seb'evražd 1445, r. 1901
bylo jich 3198 a r. 1908 již 3895. Počet
sebevražd vzrostl během sedmi leto 22%,
čili skoro o čtvrtinu. V posledních osmi
letech skončilo v Uhrách sebevraždou
28.504 osoby. Hlavní příčiny tohoto
smutného zjevu jsou: přibývání měst-_
ského obyvatelstva, “rostoucínevěra, velká
drahota všech životních potřeb. Dle vy
znání mají nejvíce sebevražd protestanté,
nejméně katolíci.

Císař a růženec. Zemřelý vídeňský
kardinál Gruscha, býval zpovědníkem
zemřelé císařovny Augusty. Dala mu
kdysi jako dar pěkný růženec. Umíraje,
odkázal kardinál tento růženec nynějšímu
císaři a králi Františku Josefovi. Ne—
dávno byl vídeňský nynější arcibiskup,
kardinál Nágl v audienci u našeho císaře
pána; použil této příležitosti &odevzdal
císaři růženec onen. Císař František
Josef 1. velmi uctivě a se zájmem přijal
tuto náboženskou památku.

*
* *

\



(Zasláno).
Brářův životopis (s krásnou podo

biznou zesnulého českého ministra orby
a zakladatele české školy národohospo
dářské), z péra redaktora J. Eugena Se—
quardta v Praze, přínáší záříjové číslo
»Střádalac, kde shledáváme též životopisy
českého akademického malíře Kroupy,
známého mecenáše a Wiliama Bootha,
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zakladatele a generála »Armády Spásyn
»Střádalav zasílá se zdarma všem členům
Jednoty Ceskych Střádalů v Praze. Při
hlaste se k Jednotě za členy a budete
míti též práva na porady a brožury ná
rodohospodářské úplně zdarma. Zápis
K 1'— jednou pro vždy a K 2'— roč.
člen. příspěvku. Dělnictvu, žactvu všech
ústavů a služebnictva 50% sleva.
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Z Čáslavi. Ztratil jsem důležitou
listinu, kterou jsem nutně potřeboval.
Vše jsem prohledal, ale nebyla k nale
zení U veliké tísni šel jsem do chrámu
Páně, kde je krásná socha sv. Antonína
Pad. zvláště patrona'věcí ztracených a
slíbiv částku na »chléb sv. Antonína,
prosil jsem za nalezení listiny. Po kra—
tičké pobožnosti šel jsem domů a tu
jako vnuknutím veden, šel jsem k místu,
kde ihned listinu jsem nalezl. Bylo to
místo, kde nikdy jinak listíny- té bych
nehledal. Vzdávám tudíž Božskému Srdci
Páně a sv. Antonínu veřejné díky za
vysvobození z velikých strastí, které by
mi ztracením té listiny povstaly.

A. J
Z Východních Čech. Vzdávám nej—

vroucnější díky za milostívé vyslyšení
vroucích proseb za vysvobození z hroz
ného soužení Milostnému Jezulátku Praž

skému, v pravdě zvanému zázračnému
Jeho přesvaté Matce Marii Panně Matce
ustavičné pomocí, sv. Josefu, sv. Janu
Nep., sv. Antonínu Pad., sv. Filumeně,
sv. Alfonsu z Liquori, sv. Judovi Tad.,
sv. Jachimu a sv. Anně, sv. Františku
Seraf., sv. Anděli Strážci, všem svatým
a světícím Božím i drahým duším
v očistci. Vyslyšení mých proseb bylo
takřka zázračné! Jak velikou nám útěchu
skýtá přesvědčení, že svatí & světice
Boží i duše v očistci za nás se při
mlouvají. Připomínám, že sv. apoštol
Juda Tadeáš zvláště se ctí, jako při
mluvce v pronásledováních. »Proste &
vezmetea, řekl Božský Spasitel, ale toto
vyslyšení proseb mých, bylo přímo zá
zračné. V největších úzkostech, jako
bych slyšel slova sv. Josefa: »Pán Bůh
všecko k dobrému obrátí.:

J. A.

Chudina a skutky milosrdenství.
(Hlavní úmysl.)

Chudí bylivždy na světě a jsou i nyní a budou i v budoucích časech.
Právě chudí to byli, jichž se Pán Ježíš tak vřele ujímal a jim pomáhal v du
chovních i tělesných potřebách. Na cestách svých uzdravuje slepce od narození,
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očisťujé od malomocenství, nasycuje zástupy hladových lidí, těší plačící vdovu a
křísí syna jejího a nad každým se slituje, kdo s důvěrou se k Němu obrátit
v bídách svých. Za příkladem Pána a Mistra svého, činili tak apoštoté. Dle skutků
apoštolských víme, že mnozí přinášeli dary a oběti k nohám apoštolů,aby je opět
odevzdali chudým a potřebným, tak že vlastně chudých ani nebylo mezi prvními
křesťany; byliť jedno srdce. jedna duše. Všechny pojila jedna víra, jedna láska
k Ježíši Kristu. Z toho můžeme souditi, že církev katolická od prvopočátku se
ujímala chudých a nuzných; proto též všechny oběti chrámové byly děleny na 3
díly, jeden zůstal kostelu, druhý kněžím a třetí chudině. Co pak žár vroucnosti
prvotně docílil a co posléze zanícení apoštolské po církvích provedlo, to jako
triumf lásky božské během času opakovalo se'nejednou, to vůbec zůstává cílem
žádoucím, nejvyšším, každé péče o chudé. K tomu účelu zakládala církev ústavy
a spolky dobročinné, aby nouzi a bídě lidu odpomohla. Pohané a jiní neměli
s chudinou žádné útrpnosti. Této učilo jediné křesťanství podle zakladatele svého
Ježíše Krista. Ano, povstávali i Zvláště od Boha vyvolení mužové a ženy, kteří
věnovali všecku svou péči chudině a jich potřebám tělesným i duchovním. V době
novější pokouší se také světští lidé v konání milosrdenství chudině, ale nikdy ne
dosáhnou těch výsledků, jako církev při nepatrných prostředcích. Co zde nejvíce
na váhu padá, je křesťanská láska; tať jest jádrem všech skutků milosrdenství
v.církvi sv. U světských ústavů je to pouhá humanita, bez rázu náboženského a
proto vyznívá na prázdno. Chudí lidé ta dobrodiní tak chladně přijímají, jak jim
chladně dána bývají. Míníme tu všecky takové polévkové ústavy, ohřívárny, ku
chyně obecné, a jiné podobné podniky. Jak jinak se věci mají, jsou-li spravovány
takové podniky v duchu náboženském, vedouce si dle slov Páně: »Cokoliv je
dnomu z těchto nejmenších učiníte ve jménu mém, mně jste učínili.< Připomínám
tu dobrodiní klášterů a spolků sv. Vincence z Pauly. Kdož sečte. co tím již vy
konali dobrého pro chudinu? '

Aby nouzi a bídě bylo aspoň trochu odpomoženo, chopme se prostředků,
které Pán Ježíš nám radí, jsou to skutky tělesného i duchovního milosrdenství,
pro které jednou hojné dosáhneme odplaty. Dejme lačnému jisti, jako Tobiáš na
sycoval hladově, jak činili poustevníci, kteří svými pracemi živili celé krajiny a
od hladu zachránili. Fenelou, arcibiskup v Cambrai, měl každodenně stůl připra
vený pro chudé z města a'okolí a pro každého, kdo trpěl hlad. Poněvadž i hlt
vOdy nezůstane bez odměny, napájejme žíznivě, jako Samaritánka navážila Kristu
a učeníkům Jeho vody, sama pak obdržela odměnou milost obrácení. Braňme však
proti nestřídmosti lid i sebe a bojujme za střídmost v jídle a pití.

Přijímejme pocestné, jako přijal Abraham tři cizince do stanu svého a po
častoval je. Buďme pohostinni, jako předkové naši slovanští. Host platil jim za
svatého, před ním zámky nezavírali, všecko, co měli mu dali a pak také daleko,
mnohdy několik dnů cesty vyprovodili. I kláštery o pocestné povždy pečovaly.
Tři dny směl každý cizinec v klášteře se zdržeti a pohostinství užívati. V řehole
sv. Benedikta je celá jedna kapitola, věnovaná pohostinství.

Jest též mnoho lidí, že z bídy nemají co obléciýi těm třeba pomoci, jak to
činila Tabita chudým vdovám, nebo sv. Alžběta, kněžna Durynská, která šívala
rukama vlastníma šatstvo pro chudé. Odložíme často starší oděv, nenechme jej bez
účelu, dejme chudému a odměny se nám jistě dostane, “jako sv. Martinu, jemuž
se ukázal ve snách Kristus, jenž pravil k andělům: »Tímto pláštěm Martin kate
chumen mne přiodí1.< — Snad nikdy nepotřebuje člověk tak pomoci, jako v ne
moci těžké a nemá-li nikoho k ošetřování. Tu se velmi často naskytne příležitost,
abychom nemocnému nějakou prokázali službu dle příkladu sv. Terezie, která
horlivě se nemocných ujímala, vše nejlepší jim snášela, ano, nechávala i jiných
prací, jen aby u nemocných býti a jich těšiti mohla. Pro nemocné stavěla církev
sv. nemocnice a sice již roku 370 a založila řády milosrdných bratří a sester,
kteří z povolání slouží nemocným a pečují o ně. Sv. Vincenc Paul. ujal se v Pa
říži v nemocnici chorých a nemocných s nevýslovnou láskou a posluhoval jim



s takovou ochotností a trpělivostí, s jakouž jen laskavá matka dětem svým slou
žívá. Příklad tohoto světce nalezl dosti následovníků i mezi muži i mezi ženami.
Za naší doby by nebylo radno sice vězně vysvobozovati, jako bývalo za dávných
časů, ale přece lze je navštěvovati a pečovati o jich spásu a polepšení života.
Více však možno činiti mrtvým, což činil již starý Tobiáš, že rád mrtvé pocho.
vával. I nám'se často naskytne příležitost, abychom mrtvé provodili k poslednímu
odpočinku, za ně se modlili, jak již se stávalo u nás od nepamětných dob. Za
tím účelem utvořila se 'i zvláštní bratrstva k. p. v Rímě, jichž účelem je chudé
mrtvé pochovávati a mší sv. za ně sloužiti. Právě chudým máme prokázat ta—

.kovou službu, jelikož zámožní mají dost přátel, kteří je ve slávě provázejí na
hřbitov. Můžeme pak tento měsíc tím více prokázat zemřelým, budeme-li se za ně
modlit a vyprosíme—lijim odpočinutí lehké a slávu věčnou. Než i duchovního
milosrdenství skutky můžeme a máme bližnímu prokazovati, právě v chudině je
potřebí k. p. učme, poučujme neumělé, nebo svedené k falešným zásadám & na
učme je znáti pravdy a zásady křesťanské; raďme dobře pochybujicím a nevě
doucím, co samou bídou činiti-mají a mnohé vysvobodíme od zoufalství. Stírejme
slzy s očí plačících a dodávejme mysli těm, kdož pod tíhou bídy klesají, ujímejme
se sirotků a opuštěných dítek, zachraňujme je dle duše i dle těla od záhuby jim
hrozící. Odpouštějme rádi křivdy nám způsobené, k nimž často mnozí jen bídou
doháněni bývají a tím je netoliko získáme, ale z mnohého zlého vysvobodíme.
Buďme milosrdni k chudým, abychom i my jednou milosrdenství došli tam
u Boha v nebesích.

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 vši zemi bezpřestání 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. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou .církev a její nejvyšší hlavu, za
chudinu a konání skutků tělesného milosrdenství 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 naší a národ náš česko—
slovanský! sladké Srdce mého Ježíše, učíň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1870)

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

100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.) ' '

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!žá žá
Heslo apoštolské: Činiti dobré chudým.žá žá

Úmyslv prosinci: Republika argentinská.
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Ctností nenabude! bohatstvím, vysokým úřadem, sebechválou, ale jedině poznáním sebe sama, čímž
se naučí duše tvá, že nejsi zde na světě pro sebe, ale pro Boha. — Sv. Kateřina Sien.
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Stědrovečerní. Vánoce.

Zas štědrý večer po roce Vánoce, vánoce,
se snáší v tichý kraj krásné vy svátky,
& větí—ikV divém poskoce z .vás se nám narodil
nám šepce bujnou báj. Mesiáš sladký.

Vždyť slyšel zpívat anděle, V Betlémě, ve cblévě
že narodil se Bůh Matička Boží,

.a s touto správou vesele v jesličky prostinké
se snesl v zemský luh. Ježíška vloží.

A sotva stanul na zemi, Osílek s volečkem
zřel radost, štěstí, ples, dýchají v jesle,
tu cestu sypal růžemi aby se Ježíšku
& k nebi se zas vznes. leželo v teple.

A na zem v době půlnoční Pastýř-i s dárečky
sám nebeský jde kiál, spěchají k Němu,
by v svaté noci vánoční, radostné písničky
híích s bederlidských snal. zapčjí Jemu.

Zas štědrý večer po roce Vánoce, vánoce,
se snesl na zem dnes, vítejte zase,
s ním zlaté svátky ——vánoce, Ježíš se narodil
v hruď bolnou nesou ples! jen k naší spáse!

A. JI. Kadlčdkova'.

Škola B. s. P. 1912. 23
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Apoštolát
III. Apoštolát modlitby a Nejsvětější

Svátost oltářní.

Dokonal se již světový eucharistický
sjezd ve. Vídni. Právě tato tak vznešená
manifestace naší katolické víry nám při
pomíná nový a nejvznešenější důvod,
aby Apoštolát modlitby byl všude, a
zvláště u nás, mezi naším lidem, rozšiřován.
Eucharistický sjezd bude, toho jsme jisti,
mocně působiti, jak na účastníky bez
prostřední tak i na ony, kteří se vzdálí
aspoň v duchu brali podíl na velkolepě
prokazované poctě svátostnému Spasiteli.
Aby účinek ten byl trvalý a přinesl žá
doucího ovoce, třeba další činnosti ipo
sjezdu, pro rozšíření a upevnění eucha
ristického království božského
Spasitele. Této, tak nutné práce, chopí
se na prvém místě Apoštolát modlitby.
Neboť jest hlavním účelem jeho působiti
všemožně pro zájmy Ježíše Krista, pro
Jeho království na zemi, v němž On
panovati má v nejsvětější Svátosti oltářní.
Heslo Apoštolátu modlitby »Přijď krá—
lovství tvéa je také heslem eucharistickým.
Proto Apoštolát modlitby ve svých časo
pisech s pobožnosti k nejsvětějšímu Srdci
Páně pěstuje a rozšiřuje tak horlivě
í pobožnost k nejsvětější Svátosti oltářní.
A jako připravoval své členy na eucha
ristický sjezd poučením a zvláště po—
vzbuzováním k modlitbě a obětováním
denním za kýžený zdar sjezdu v těch
již často uveřejňovaných úmyslech v ka
lendáři Apoštolátu modlitby, tak činí
i po ukončení jeho. Pro tento další roz

modlitby.

květ pobožnosti k nejsvětější Svátosti
v duchu eucharistickém, bude Apoštolát
modlitby jen tehdy vydatněji moci půso
biti, když co nejvíce horlivých členů k ně—
mu' přistoupí.

Kdož tedy miluješ vroucně svátost
ného Spasitele a z té lásky jsi přál eucha
ristickému sjezdu ve. Vídni co nejvíce
zbožného účastenství a zdaru a sám jsi
nešetřil času a výloh, abys mohl sám
osobně se súčastniti toho velkolepého
projevu co největší pocty svátostnému
Spasiteli, neb z téže lásky aspoň v duchu
jsi se súčastnil, nemoha tak učiniti
skutečně; přistup, neučinil—lijsi tak již
dříve, k Apoštolátu modlitby, neb jiné
pro Spolek tento snaž se získati, a věz,
že takto prokážeš opět velmi účinně svou
upřímnou oddanost božskému Spasiteli,
neboť budeš napomáhati velmi vydatně
k tomu, aby po eucharistickém sjezdu
nadšení a vroucnost pro nejsvětějšíSvátost
oltářní neochabovaly, nýbrž stále i na
dále se udržovaly a hojného ovoce při
nášely. , kdyby každý účastník, a každý
přítel eucharistického sjezdu vídeňského
byl, neb stal se členem Apošt. modlitby,
jak mocným by bylo toto duchovní,
apoštolské vojsko, jež by pak vítězně

. postupujíc v před, vždy více rozšiřovalo
království eucharistického Spasitele a
takto zjednávalo vždy volnější cestu těm
přebohatým milostem, jež prýští z nej
světějšího Srdce v tajemství lásky.

Proto prosme: Přijď království Tvé
— eucharistické!
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Posvěcení života od kolébky až ke hrobu.
(Úvahy o sv. svátostech.)

Jestliže se Spasitel náš postaral o
své věrné v životě jejich pozemském a
jak jsme viděli, v každé době jim skýtá
hojné milosti, pomoc a posvěcení, tu za
jisté za to míti musíme, že neopustil
nás v okamžiku nejdůležitějším, v oka
mžiku smrti, nýbrž že tu zdvojnásobila
se Jeho péče, Jeho láska a milosrdenství,
nebot jest smrt přechodem do života
věčného a člověk právě. tu potřebuje po
moci, posily a_posvěcení co nejvíce.

Čas nestojí, nýbrž ustavičně letí a
s ním letí i život náš; a kam? Do věč
nosti. Každou vteřinou přibližujeme se
víc a více konci života svého; u někoho
jest cesta ke konci dlouhá, u jiného
krátká, jak Bůh usouditi a ustanoviti
ráčil. Avšak, že každému člověku nastane
jednou konec, že přijde smrt, to jest
pravda tak jistá, že nikdo posud neod
vážil se ji v _pochýbnost bráti.

e umřeme, to vime všichni, ale
přece nerádi na to myslíme. Ba i ti,
jimž život břemenem jest, jimž každá
hodina připravuje nové hoře, nové bo
lesti, i ti hrozí se myšlenky na smrt.
A proč? Proto, že není smrt jen ukončením
tohoto života pozemského, nýbrž také
spolu rozhodnutím o osudu v dlouhé,
nekonečné věčnosti. Neboť: »Uloženo
jest člověku jednou zemříti a potom
přijde soudu, učí nás Duch svatý v Písmě
sv. Proto nás děsí smrt, že následuje
soud. Dobře, bohulibě žíti jest umění
veliké, ale bohulibě zemříti jest umění
ještě větší. Umírání jest něco bolestného,
člověku odporného, neboť trhá sečlověk
.zde ve dva díly, které tak úzce a něžně
spojenýbýlý a toto trhání neobejde se
bez bolesti a bez muk; smrt jest trestem
za hřích, proto jest tak trapná, tak nám
nemilá a způsobuje nám tolik hořkosti
a bolesti tělesných. Již nějakou dobu
před smrtí, ohlašuje se tento host ne—
vítaný všelijakými—nemocemi a jistě jest
to dobrodiním Božím, pak-li se ohlašuje
'a nepřichází z nenadání. Tu tělo hýne,
slábne, jest samá nemoc, samá bolest,
což vše působí člověku hrozný stav

Avšak i kdýbý nebylo bolesti těles
ných, jsou vždy bolesti duševní; strach
naplňuje duši-, svědomí se ozývá hlasem

hromovým, celý život dřívější jeví se
před očima, každý hřích pálí na duši
jako oheň, nebot duše dobře cítí — nýní.
budu souzena, jak to se mnou dopadne?
Proto jest smrt dobou pro člověka nej
hroznější, nebot spojuje se zde bolest
duševní s bolestí tělesnou a to v stupni
nejvyšším. A tu věřící křesťan katolik,
jako dítě, utíká se k matce své, kterou
mu dal Pán, k církvi katolické a volá
úpěnlivě: »O, matko milá, bojím se &
třesu se, přijď mně na pomoc a ne
opouštěj mnelc A může matka církev
pomoci? Ano. Sám Spasitel dal jí moc
k tomu. Církev, která jako pečlivá matka
dítko nově narozené na loktý své vzala
a křtem sv. očistila a posvětila, která
dítě to po celý život jeho vedla, sílila
a těšila, tato matka přináší i na konci
života dítku tomu kalich plný milosti a
darů nebeských a vlévá z něho v duši
umírajího balsám sílící a hojivý, který
duši očišťuje, posvěcuje a posiluje v boji
poslednim, aby z něho vyšla jako vítěz.
Jest to veliká milost svátosti posledního
pomazaní, která životu lidskému poslední
dává posvěcení k šťastnému konci života
zde a šťastnějšímu začátku života na
věčnosti. O této veliké a tak důležité
a spásonosné svátosti posledního poma
zání, chceme dnes poněkud obšírněji
rozjímati.

0 sv. Jarolímovi se Výpravuje, že
ať se modlil, ať psal, ať studoval, vždý
měl sv. kříž před sebou. Kdýž se ho

- tázali proč to, odpověděl: »Tento strom
života dává mně stín proti všemu zlému
a dává mně ovoce, které mne sílí ke
všemu dobrému. Pod tímto stromem chci
vždý žíti a plody jeho se sytili.c

I pro nás jsou plodý kříže sladké
a plné zázračné moci; avšak, abýplodý
týto uzrálý, musel božský Spasitel mnoho
hořkosti, mnoho bolesti vytrpěti a vlastní
krví kříž, tento strom života, zalévati.
Kristus Pán měl trpět na kříži největší
bolesti, mý, Jeho vyznavači, máme z
kříže spásu, Kristus musel vytrpěti nej
trpčí smrt, abychom mý z kříže měli
sladký život. Kristus Pán musel zakoušeti
na kříži všech smrtelných úzkostí —
aby naše úzkost ve smrti snesitelnou

23'
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byla, musel zemříti, aby ze smrti naší
vzešel pro nás život lepši.

»Dokonáno jest,c volá ukřižovaný
Spasitel a umírá! 'Ano, dokonal úlohu
svou vykupitelskou, dokonána jest také
i naše spása; obětoval se Beránek Boží,
který sňal se světa hříchy. O, dík Tobě,
Božský Beránku za bolestnou oběť Tvou.
Smrt Tvá přehořkáa přebolestná ulehčuje
nám smrt naši, neboť skýtáš nám v tomto
hrozném okamžiku pomoc největší —
skrze svátost posledního pomazání. Pak
zajisté Jsi naporučil svému apoštolu
Jakubovi, aby napsal ona, pro nás tak
utěšená slova: »Je-li někdo z vás ne
mocen, povo'lej k sobě kněze církve;
tito. nechť se nad ním modlí a maží jej
olejem ve jménu Páně. A modlitba víry
uzdraví nemocného a polehčí jemu Pán,
a jestliže jest v hříších, budou mu od—
puštěnym (Jak. 5., M.). Ve slovech těchto
jest i vážnost i účinek svátosti posled
ního pomazání a to velmi jasně.

Svátost tato ustanovena jest pro
hodinu poslední a to hodinu nejtěžší a
nejdůležitější, když bolesti dosahují svého
vrcholc, když strach a bázeň před smrtí
naplňuje cele-duši, když zloba nepřítele,
ďábla, zdvojnásobňuje útoky na ubohou
duši a tato slabá a Opuštěná volá po
pomoci a ochraně, tu přichází církev
k trpícímu dítěti svému a podává mu
lék účinný, který ulehčuje bolesti, utišuje
svědomí, zmírňuje strach před smrtí a
chrání před nástrahami ďábelskými. Ano,
ještě více: nelze-li se pro slabost ne—
mocnému zpovídati, odpouští mu Bůh
hříchy jen pro lítost, a připravuje duši
k štastnému vykročení ze života tohoto
do věčnosti. Ba často i na tělo působí
svátost tato a uzdravuje nemocného a
prodlužuje mu dle vůle Boží život na
zemi. Svátost posledního pomazání do
konává všecko, co jiné svátosti v životě
našem dobreho způsobily, jest jejich
pečetiazávěrkou a proto tak důležitá a
tak účinná. Ovšem, musíme život celýí
konec jeho pozorovati se stanovika
křesťanského a nikoli se stanoviska světa.
Rímský císař August zvolal na smrtel
ném loži :»Tleskejte přátelé — hráljsem
úlohu svou dobřea

Ano, tak považují mnozí lidé život
svůj za divadlo a baží jen po cti a
chvále ostatních. Tak mnohý opouští

tento svět, jako prkna divadelní; hráli
mu,tleskali mu, chválili jej a vynášeli,
jméno jeho zapsali do knih dějepisných
a tak mnohý mu záviděl tak slavný konec.
Kdybychom ale viděli, co se děje za
záclonou smrti, kterak ten spravedlivý
Pán a soudce na věčnosti požaduje za—
placeni dluhu celého “až na haléř a tu
bychom se zhrozili nad osudem tako
vých zemřelých. Pánu neplatí sláva svět—
ská, ani chvála lidská, ty nepomáhají duši
pranic; tam jiné jest účtování ne podle
pravidel světských, nýbrž pravidel svatých
a božských! O, jaké. to pak jest ne
šťastná smrt!

Jinak jedná věřící a zbožný ka—
tolický křesťan. Jej vede církev jeho po
celý život učením víry jej sílí Kristus
sv. svátostmi a proto ejho cesta rovné
a přímo vede k nebesům. Ačkoli i on
musí stanouti u brány smrti, kterái jej'
hrůzou objímá, tedy přece není zde sám,
neboť zde čeká naň nejlepší přítel jeho,
božský Spasilel. _

Ovšem nemůže ani křesťan vyhnouti
se nemoci, strachu, bolestem, neboť to
jsou přirozené následky hříchu, avšak
nemůže jimi- zničen nebo přemožen býti,
naopak, křesťan přemáhá je. Kristus
zvítězil na kříži nad nimi, on drží ruku
umírajícího a klesajícího pevně, on po
vzbuzuje srdce málomyslné, on tiší sží
ravou bolest, on očisťuje duši od po
skvrn hříchu a jeho andělé nesou duši,
opouštějící tento svět, do věčnosti, k soudci
ač spravedlivěmu, přece také mírnému
a milosrdnému.

Pastýř jeden našel v mechu zlatý
klíček. Imyslil, že na tom místě také
zakopána býti musí skřínka s penězi,
ke které klíček patřil. Ijal se hrabati,
až se zapotil a prsty mu nabíhaly. Ko
nečně vyhrabat jakousi skřínku, ale po
divného tvaru, jakoby urnu, celou zre
zavělou; a když ji otevřel, našelv ní
scvrklé srdce nějakého nebožtíka. Byl

, to zajisté nemilý nález! O, kéž bychom
také takový nález neučinili! V mladém
věku nalézá člověk zlatý kliček, k němuž
hledá náležející poklad. Hledá, hledá po
celý život a nakonec nalézá jen scvrklé,
mrtvé srdce. Ci jest srdce toto? Naše
Seschlo, scvrklo se, zemřelo, poněvadž
jsme proň hledali poklady na zemi, které
jen tam nahoře, nad hvězdami nalézti
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lze. O, jak smutné jest to poznání, že
všechny dřívější dny, měsíce a roky ži
vota ztraceny jsou! Jaké to zklamání,
když člověk na konci vidí, že všechno,
k čemuž srdce své přiložil, srdce toto
jen vyssálo, tak že ani vyššího vzletu a
šlechetnějšího přání schopno nebylo. Jak
hrozný jest pak pro člověka pohled na
minulost jeho života. Co zde vidí, ne
těší jej; vidí mnoho hříchů, ale málo
ctností, vidí mnoho práce pro svět a
lidi, ale málo jich pro Boha a duši. Se
stromu života jeho spadlo listí, listí
uschlé, ale ovoce není viděti, zakrsalo
nežli uzrálo. A tu začne v srdti ubožáka
červ svědomí vrtati, tu volá tajemný
hlas v nitru jeho: »Jakýms to byl blou
dem — viz nyní, Co jsi za svého života
udělalla A hlas tento neumlká, červ
hryže dále & ubožák se svíjí v bolestech
duševních i tělesných, stydí se sám sebe
a stydí se ještě více před Bohem, před
nějž jíti má.

Nenajde snad člověk v životě svém
nic, čeho by se. chytíti mohl, co by
sladkostí naplnilo ubohou duši? O, díky
Bohu, najde — hledá—li. Jest to milost
křtu sv., která jej učinila'dítkem Božím,
jest to milost svátosti pokání, která jej
často s Bohem smiřovala, jest krásný
den sv. přijímání, kdy blaž'en byl atak
spokojen, neboť nosil v sobě Boha. Jest .
to milost sv. biřmování, kdy Duchem
Sv. obrněn byl proti zlému ——to jsou
všech drahé a útěchy plné vzpomínky,
o, kéž by na ně nezapomínali Vzpruží
v něm zase touhu po milosti Boží, uvedou
jej zase na cestu, vedoucí k Bohu a
vzbudí -v něm žádost, učiniti s Bohem
pořádek na konci života a dojíti posled
ních milostí jeho, uložených ve svátosti
posledního pomazání. A již slyší ten
nejvýš milý hlas zvonku, oznamujíeího,
že přichází Pán sám k lůžku jeho, již
vidí přicházeti sluhu Páně kněze — a
slyší ta krásná slova z ústjeho: »Pokoj
domu tomuto & všem, přebývajícím v
němx A duše jeho, byt ubohá, byt
ustrašená, přece těší se na příchod Páně.
A Pán přišel. Kněz podává mu kříž —
znamení spásy & naděje. O, vezmi jej a
líbej rány Spasitele svého, nebot z nich
prýštila se krev, která má obmýti duši
tv0u. Líbej kříž, neboť jest to políbení
pokoje a smíru a s kříže volá k tobě

Pán: »Doufej synu, odpouštějí se tobě
hříchové tvoji, ještě dnes budeš se mnou
v ráji.: O, jak se změní celá tvářnost
ubožákal Ač jej bolest trápí, přece se
mu zdá snesitelnější, úsměv ozáří rysy
obličeje, neznámá sladkost rozleje se
v útrobách jeho, srdce rozbouřené tichne,
vždyť vidí Spasitele svého, vždyt cítí
rozkoš pokoje, lásky a. odpuštění. Ano,
svátostí mu ulehčuje Pán; pokoj ten jest
milost posledního pomazání. Kdy po
známe dosti onu hloubku lásky Boží
— která nám takovou milOst skýtá ve
svátosti?

Avšak netoliko pohled do minulosti
děsí ve smrti, nýbrž i vzpomínka na
budoucnost. Jaká to nejistota budoucího
osudu, jaký strach před soudem! Slova
Písma: »Níc nečistého nevejde do krá-.
lovství nebeského,a hřmí do duše a duše,
jsouc si vědoma tak mnohého hříchu,
leká se přísného soudu.

Jak často si duše představovala
Boha-jako dobrého & shovívavého otce,
a zapomínala na jeho spravedlivost &
svatost, jak často zneužívala jeho do
broty, jeho shovívavosti a hřešila — a
nyní má předstoupiti před soud Boha
spravedlivého. I člověk dobrý a poctivý
bojí se soudu Božího, jakož čteme osv.
Jarolímoví, nebot čím kdo lepší jest a
zbožnější, tím více poznává svatost a
vznešenost Boží a tím také více poznává
zlobu a trestuhodnost hříchu. Co vleje
nám důvěru, co zmírní nám strach, co
otevře naši duši pohled do života lepšího
na věčnosti? Tu připadá mi na mysl
ona zbožná stařenka, která ležela na
smrtelné posteli. Strachu velkého neměla,
ale přece jakási tajuplná bázeň opano

vala její duši. Když pak kněz jí byl sv.
svátostmi zaopatřil, zeptala, se řkouc:
»Velebný pane, mám něco na srdei;co
pak asi mám říci, až přijdu před soud
Boží ? Nebudu moci říci ani slova.“ Kněz
ji odpověděl: ' »Buďte jen klidnou; až
příjdete do nebe, řekněte jen pochválen
buď Ježíš Kristus a celé nebe vám od
poví až na věkyamen <Chceme-li,jako ona
stařenka, s důvěrou hleděti do budoucna
a také míti tu blahou naději, že Bůh
příjme od nás pozdrav náš, tu zavolejme
k sobě kněze církve, aby modlitbou a
sv. pomazáním vložil do duše naší důvěru
a naději a zraky naše od přísného &
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spravedlivého soudce přivedl na znamení vyplývající, přece jen vzbuzuje myšlenku
milosrdenství, které v ruce své drží, na na lásku Boží a_tím také vlévá v duši
sv. kříž, na němž zadost učinil za hříchy umírajícího pokoj a klid, tak že ubohá

Vánoční stromek.

světa; Ano, tu velikou milost působí duše nyní ráda bídné tělo své opouští,
svátost sv. pomázání, že při vší spasitelné aby se vznesla do výšin nebeských. O,
bázni z vědomí nehodnosti & hříšnosti jak veliká jest to milost v posledních
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okamžicích života, milostivý dar to lásky
a milosrdenství Božího!
*? Avšak Spasitel náš nechce toliko,
aby sluha jeho, kněz církve Páně, k umí
rajícímu přišel, nýbrž chce přijíti k němu
sám ato ve způsobě chleba, aby mu
sloužil za pokrm na poslední cestu.

Proto mívají zbožné duše na smrtel
ném lůžku tak velkou touhu po Kristu
v nejsv. Svátosti oltářní, touhu, která
tak silnou bývá, že mnohdy duši v těle
tak dlouho zdržuje, až se jí dostane
tohoto pokrmu nebeského. Avšak nezřídka
stává se také, že nemocný nemůže při
jati Tělo Páně, buď že nic přijati ne
může a všechno zvrátí, anebo že ztrácí
vědomí. V tomto stavu nemůže ani zna
mením na jevo dáti, co myslí, co cítí,
nemůže ukázati svou vnitřní lítost, svou
touhu po Bohu, neboť jako zeď zakrývá
tělo pohled do duše takové. Anebo jest
nemocný zbaven řeči a ochrnut na všech
ůdech, tak že ještě jenom očima může
projeviti prosbu za pomoc & útěchu. A
tu tedy, kde žádná jiná svátost uděliti
nemůže ubohému trpíteli, tu jedině svátost
posledniho pomazání udělovati ještě jest
možno. Církev, spoléhajíc na zásluhy
Spasitelovy a předpokládajíc ochotu
k lítosti a pokání u nemocného, vlévá
zkrze tuto svátost oživující a posvěcu—
jící sílu do duše ubohého, s nímá. s ní
hříchy a vdechuje loučící se duši onen

_silný dech, jenž j išťastně přenese přesbrány
smrti k rajským výšinám. Jaká to zase
jest milost, jaký to dar! Jak často však
zapomínáme na ně! Jak mnozí toho
sobě ani vědomi nejsou. Bohužel, ne
znají mnozí účinek a milosti svátosti
pomazání, sice by se nestávalo zbusta,
že své nemocné bez ní uinírati nechávají.
Jaká to zpozdilost, jaká to ale hříšná
nedbalost v péči o duchovní spásu ne
mocného. Lékaře volají, všech přede
psaných léků užívají, pouze pro tělo
úlevy hledají, ale lékaře duše nevolají,
__léku duševního nepřipouštějí, duší hy
nouti nechávají. Je to ta láska, tak často
předstíraná? O, jak asi žalovati bude
ubohý, bez pomoci nechaný křesťan u
soudu Božího na své přátele, že nepo
volali v čas kněze a nedali jej zaopatřiti.
Jest to věru zločin ze všech největší,
neboť ničí spásu duše a činí jí nešťastnou
na věky. A jaké to mají ti lidé výmluvy.

Aby se nemocný nerozčílil a snad smrt
tím urychlena nebyla. 0, Kristus Pán
nerozčiluje, nýbrž tiší, uklidňuje duši,
neboť pomáhá nemocnému upraviti své
svědomí, a kde jest svědomí tiché &
dč'bré, tam není rozčilení škodlivé. Horší
.ještě jest, pak-li příbuzní nevolají kněze
k nemocnému z nevěry anebo lhostej
nosti. Tu se přidává k opomenutí i
zloba a ta se krutě mstí, jak na nemoc
ném, tak i těch, kteří toho vinni jsou.
Bůh podává milost svou, ale je—li od
mítnuta, zhrzena, trestá, neboť nenechává
sebe posmívati.

A proto prosme a modleme se den
co den, abychom v nemoci smrtelné té
velké milosti svatého pomazání zbaveni
nebyli. Modleme se ve dnech zdraví,
abychom, až bude nás volati Pán z to
hoto světa, neodcházeli sami, nýbrž ne
souce v duši Spasitele v nejsv. Svátosti
oltářní. Neodkládejme pak, jsouce těžce
nemocní se zaopatřením, neboť tím se
zabezpečíme a také, je-li vůle Boží, i
zdraví těla zase nabýti můžeme. Ne
spoléhejme se na příbuzné své, nýbrž
více na Matičku svou v nebesích, k Té
volejme den co den: 0 svatá Maria,
Matko Boží, pros za nás nyní i v hodině
smrti naší, abychom k poslednímu boji
vyzbrojeni byli milostmi sv. pomazání a
o nás platila slova písně: »Blahoslaveni
mrtví, kteří v Pánu umírají.: (Zj. 14, 13).

Tak jest svátost sv. pomazání jakoby
ohrada, kterou ohradil siPán dušikřesťana,
odcházejícího z tohoto světa, aby zabe
zpečena _byla proti všem nástrahám, jak
z venčí, tak z vnitra. Jest to jeden
článek onoho řetězu svatostného, kterým
Kristus Pán duši k sobě připoutává &
jímž ji z víru tohoto světa k srdci Svému
táhne, článek poslední, ale nejpevnější.

Rozjímali jsme o sv. svátostech a
viděli tu velikou, nezměrnou lásku a
péči našeho božského Spasitele o duši
naši; není ani minutky, kdy by nás ne
chával opuštěné, vždy a všudy o nás
pečuje, vždy a všudy nám skýtá, čeho
nám nejvíce třeba jest, milosti odpuštění,
lásky, shovívavosti, pomoci, posily, po
těchy'.Platí zde slova žalmistova: »Prosil
Tě o život a Tys mu ho dal; slávu a
velkou ozdobu jsi mu přidal a na hlavu
jeho vsadil jsi korunu z drahého ka
meníx Ano, tak povýšil, tak ozdobil
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Kristus Pán své věrné; životu jejich na
zemi dal pravou cenu, neboť učinil vše,
aby tento život náš byl přípravou a prů—
pravou na život v nebi. Netoliko učením,
nýbrž i skutkem božským, milostí svou
posvěcuje Kristus život náš zde po celý
čas, od kolébky až ke hrobu. Korunou
z drahých kamenů okrášlil Pán hlavu
naši — a korunou touto jsou sv. svátosti.
Pak-li korunu tuto máme, nepotřebujeme
ničeho více, co by život náš krášlilo,
záslužným a utěšeným činilo. A korunu
tuto sází nám na hlavu sv. církev naše,
proto ji buďme věrni, v ní hledejme a
nalezneme své štěstí, svou radost, tak
že zvolati můžeme s Petrem na hoře.
Tábor: »Zde, o Pane, v církvi Tvé, jest
dobře býti, zde zůstanemex Jen v církvi

najdeme Krista, který volá: Já jsem
cesta, pravda a život — beze mne ne
můžete ničeho činitix

Z rozjímání těchto jsme poznali, že
jen s"Kristema skrze Krista můžeme do
jíti spásy 'a proto že pravdivé jest volání
a učení církve: »Bez Krista není spásy.<<
Uživejme tedy co nejvíce milostí sv.
svátostí jak v životě, tak ina konci
jeho, abychom vždycky co nejúžeji spo
jeni byli se Spasitelem naším, abychom
vždy podíl měli na vykupitelské činnosti
a na zásluhách jeho a tak s jeho po
moci a milostí bohulibé a záslužné žili,
jednali a také jednou v milosti & lásce
Jeho zemřeli. Tak bude'naše spása věčná
jista. Teto milosti uděl nám všem pro
Krista Ježíše dobrotivý Bůh! B., Bendl.

Tři váno ční mše.

O půlnoci slouží mše se
první — andělské.
na památku, že andělé
slétli s nebeska.

A za ní pak druhá, mše jest,
jménem pastýřská,
na památku, že pastýři
přišli z pastviska.

Konečně tu třetí mše se
slouží veliká,
že nás Pán Bůh obdařuje
dary tolika.

A. M. _Kadlčdko'od.
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Ty, kdo jsi?
Postní rozjímání.

Znalci, kteří se poněkud pOohlédli
po světě,praví , že k nejkrásněji položeným
městům celého světa nutno počítati hlavní
město našeho Tyrolska, Innomostí. A kdo
byl tak šťasten a zadíval se tam, dá
pravdě svědectví a řekne: poloha Inno
mostí jest věru čarokrásná. Město leží
totiž v dosti rozsáhlé kotlině, prorývá
je velká a vždy velmi divoce tekóucí
řeka Inn, ze všech stran pak jest ob
klopeno vysokými velikány alpskými,
jejichž špice mnohdy i v létě jsou po
kryty bílým, sněhovým šatem. Není proto
divu, že se v dobách, v nichž cestuji
lidé, hemží Innomostí cizinci, kterí jsou
plni chvály tohoto čarokrásného města.
A je tu krásná _nejen příroda, ale je tu
i mnoho jiných památek uměleckých,
takže každý přítel přírody i umění, dlouho
se tu může zdržeti.

Skoro na konci tohoto, vzácně krá—
sného města, je klášter kapucínský. Ne—
vyniká nad jiné ničím, leda tím, že byl
první, který byl založen za Alpami —
pocházíť z roku 1592; nezabloudí sem
sice mnoho cizinců, ale přece má něco
obzvláštního. Příjdeme-li
bráně a tážeme-li se-laskavého bratra,
který nám otevřel, je-li u nich _něco
zvláště památného, tu neopomene zavésti
cizince do dvou, či tří malých komůrek,
jichž okna vedou do dvera. Již dle staro
žitného nářadí myslíme si: zde již asi
dávno nikdo nebydlel a ptáme se zvědavě,
jaký jest anebo byl účel těchto komůrek?
Odpověď zni: Zde přebýval každoročně
po několik dní rakouský arcivévoda
Maximilián a konal tu exercicie. Dal
si vystavěti toto oddělení v našem klá
šteře, vysvětluje ochotný bratr Kapucín,
vše si též zařídil, tamto vidíte i krb,
na němž si i sám vařil._Je též zde
v Innomostí pochován, končí bratr svůj
výklad, v kostele svatého Jakuba; zemřel
roku 1618.

Bylo zajisté velké pozdvižení v Jeru
salemě a okolí, když se rozšířila zpráva,
že se objevil u řeky Jordánu jakýsi muž,
který mezi jiným hlásal: »Připravujte
cestu Páně, přímé čiňte stezky Jeho, každé
údolí bude vyplněno a každá hora a
pahrbek bude ponížen a budou křivá

ku klášterní

NapsalIgnát Zháněl.

místa přímá a ostrá cestami rovnými
íuzří _všelikétělo spasení Božía. Luk.
3, 4—6. Hlavně když nazval Zákoníky
a Farisey, »plemenem ještěrčíma a pobízel
je: »Ciňte ovoce, hodné pokánía (Mat. 3,
7—8), tu neznala zlost jejich žádných
mezi a poslali k němu poselstvo, kterému
uložili, aby se tohoto přísného kazatele
přímo optalo: »Ty, kdo jsi?<< (Jan 1,
22) Položme si i my tuto otázku a ptejme
se ve světle naší víry, naších přikázání
sami sebe: »'ly kdo jsi?c

I. Miluj samotu. Všichni učí-telé
duchovního života doporučují, aby kazdý,
kdo se poctivě stará o spásu své ne—
smrtelné duše, někdy se uchýlil do samoty,
anebo'aspoň na místo, kde by se“mohl
nerušeně obírati důležitou otázkou: »Ty,
kdo jsi?a

Svatý Ignát z Loyoly, stal se z dů—
stojníka světského důstojníkem církve
svaté, to jest knězem a zakladatelem
Jesuitův. Když se četbou dobrých knih
obrátil, “odešel do samoty, ubytoval. se
v jeskyníéh u města Manresy a napsal
tam knihu: >Duchovní cvičenía._I ne
přátelé naší uznávají, že je dílem vele—
ducha; dokázal jí světec, že byl velkým
znatelem srdce lidského a hluboce pro
hlédavým a zkušeným vychovatelem.
Jádro celé této _vzacné knížky, kterou
čítáme k nejpamětihodnějším spisům
celého světa, jest rada, uchýliti se do
samoty a tam uvažovati_ o spáse své
duše. Diky Bohu, ujala se tato myšlenka
svatého lgnáta a není jistě nikoho mezi
námi, kdo by nebyl přesvědčen o důle
žitosti a potřebě duchovních cvičení. Petr
Kanisius konal je ve věku dvaadvaceti-let
a psal: Tu naučil jsem se modliti šovdu
chu a pravdě“ , cítil jsem v sobě,ve své duši
novou bujarou _sílu,která se lila i do mého
těla; byl jsem všecek proměněn v nového
člověka.

Proto všichni veleduchové uznávali
velikou důležitost samoty &jí také vřele
doporučovali. Duchaplný spisovatel ně
mecký Hans Jakob, sám nadšený vele
bitel samoty, píše: Ryby, které se pro
hánějí v řekách a v moři ve velikých
zástupech nejsou nijak vzácně; v našich
potocích jsou to bělice, vmoři slanečci.
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aně.;Narození P
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Nikdozzajisté nebude považovati bělice
a slanečky za nějaké vzácné ryby. Ale
vyrostlého pstruha nikdo neviděl ve'
společnosti. Podobně i u ptactva. Vrány,
vrabci, vlaštovky, husy a jiní obyčejní
ptáci lítají v houfech; orla, sokola však
neviděti ve společnosti. Rovněž-i u_živo
čichů. Ovce, vlky jsme zvykli vídati
v houfech, nikoliv však lva. Ano i u kovů
lze pozorovati něco podobného; zlato,
stříbro, platina nejsou smíšeny s jinými
kovy. Proslulý kdysi německy učenec,
básník, lékař Justinus Kerner napsal:
Nemohu říci, že bych byl šťasten. Ale
daří se mi dobře v samotě, v odlouče
nosti od lidí; pokoj z venku, tiché, niky'm
nerušené zaměstnání je můj oblíbeny
duševní stav.

Svaty' Bernard praví, že pod duby
a buky (chtěl říci v samotě), naučil se
mnohem více, nežli 'z knih. Jiny' světec
říkával: beata solitudo, sola beatitudo,
to jest, blažená samoto, samá blaženosti!
Ano, v samotě uzrály přemnohé hrdinské
skutky, v samotě byly rozřešeny důležité
otázky, v samotě byl dán podnět k mno
hému světodějnému činu. V samotě možno
se vážně obírati a svědomitě zodpo—
věděti otázku: »Ty, kdo jsi?<

Kdo žije vevsvětě, uprostřed v jeho
nesčetných shonech.lehce otupí ve svém
nitru, nevšímá si tolik všeho, mnohé mu
ujde. Vždyť lidé, kteří bydlejí ve mlyně,
tak si navykli tlukotu kol a šumotu vody,
že jim nijak nepřekáži ve zdravém a
dobrém spánku. Proto miloval samotu,
jak nahoře vypravováno arciVévoda
Maximilián a pokud mohl, uchyloval se
do komůrek kláštera kapucínského v Inno- ,
mostí. Čiňme i my podobně.

Nikdo se nevymlouvej, já nemohu
jíti nikam do samoty. Chceš-li, můžeš
byti i uprostřed světa osamocen. Uzavři
se do své komůrky a tam obirej se

otázkou: »Ty, k-do jsi?< Je zajisté po
těšitelná známka naší doby, že jsou
duchovní cvičení tolik oblíbena. Letos
na jaře; vybídl na Moravě klášter n. R.
ženy ku exerciciím a hle, přihlásilo se
jich na sedm set, takže nebylo možno
všech přijati.

Poznej sám sebe. Snad je na
světě málo věcí, které by byly tak ne
snadné, jako zodpovídati si větu:
»Poznej sám sebea. Není žádné nad

sazování, řekneme-li, že je pramálo lidí,
kteří by znali sebe samy. Obyčejně má
se každý za lepšího, než vskutku je. Nikdo
rád neslyší, řekne-li se mu pravda do
očí.

V Novém Yorku zemřel v letoším
září v nemocnici dřívější obrovsky' boháč,
jehož pravé jméno bylo Irving Childs,
kterého však znali všichni přezdiskem:
»Pubínekc (chlapeček) Smutně se pro
slavil svou hroznou prostopášnosti, neboť
ve velmi krátkém čase promarnil pět
millionů korun p_eněz.Zdědil tento »Pu
bínekc od otce ročního příjmu půl
millionu korun. Pak zemřelo rychle po
sobě několik jeho tet a stry'ců, vesměs
velky'ch boháčů a »Pubíneka byl jejich
dědicem. Byl po celém Novém Yorku
“brzy znám svými vy'střednostmi. Držel
se věrně známého světáckého hesla:
»Žij a užívejc; hlavně mu odpomohli
od peněz jak říkají Němci: »Wein, Weib,
Gesangc, pil totiž, byl vesel, měl mnoho
ženských známostí a milliony se raz
kutálely. Jeho ne většíradost byla, mohl-li
si zahráti na tajného policisty. Když byl
někde v hostinc.. a policie měla někoho
zatknouti, tu vždy podplatil velkym
peněžním obnosem skutečné policisty a
měl obrovskou radost, mohl-lizatknutému
metati vtvář slova: »Zaty'kámvás jménem
zákona !< Americké listy napsaly po jeho
smrti: » ampaňské, ženy a karty po
mohly mu do hrobu, že dočkal se jenom
věku dvacetišesti let.: Chybělo tomuto
marnotratníku, že se neznal, nikdy mu
nenapadlo položiti si otázku: »Ty, kdo
jsi?“ Neznal sám sebe.

Již za starých dob, dávno před
Kristem, uznávali sami pohané velikou
důležitost vy'roku: »Poznej sám sebe<
a vypravuje se, že-napsali tato slova
na bránu svého největšího a nejvíce
navštěvovaného chrámu. Náš Spasitel
často nás pobízí ku dokonalosti. Na
příklad praví u sv. Matouše: »Buďtež

' vy tedy dokonalí, jakoi Otec váš nebesky'
dokonalyjesta (5, 48). Bez sebe poznání
je nemožná dokonalost. Není možno od
ložiti svy'ch chyb, když jich vůbec ne
známe. V knize :Příslovía čteme: »Mou
drost opatrného jest, porozuměti svécestěc
(14, 8) Svaty Bernard píše: Sám na sebe
se dívej & neopovaž se posuzovati
druhých. Tři věci si zapamatuj: čím jsi
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byl, čím nyni jsi a čím budeš. Kdo
nepřemýšlel o těchto věcech, nemůže
nic závažného říci o sobě. Kdo se ne
vyzná v otázce: »Ty, kdo jsi<<, nemůže
říci, že by se znal. Svatá Kateřina Sienská
říkávala: Ctností nenabudeš bohatstvím,
vysokým úřadem, sebechválou, ale jedině
poznáním sebe sama, čímž se naučí duše
tvá, že nejsi zde na světě pro sebe, ale
pro Boha, že nesmyslno je pochlebovati
tělu a: je krmiti smyslnosti, vždyť bude
jednou potravou červů a obrátí se v prach
a popel.
otce rodiny, který by se staral, co se
děje v jiných domech, věděl by vše
z celé osady, ale o svůj dům by se
nestaral a nevěděl, čeho jemu a jeho
domácím je potřebí.

Podivný je duch lidský. Stará se
o všechno, co je na světě, nad nimi pod
ním. Vše by rád vyzkoumal, nelituje
času, práce, obětuje život, zdraví, jenom,
aby tu, či onu věc prozkoumal. Neleká
se žádného nebezpečí, sestoupí do vnitra
zemského, aby seznal tajemstvi jeho,
vystoupí vysoko k nebesům, chtěje vy
měřiti chod hvězd, žádná vzdálenost není
tolik velká, aby jí člověk nepřekročil.
Mnohýtak se zamiluje do svého »koníčkaa,
že nic jiného není pro něj na “světě.
Sebestian Brunner vypravuje ve svých
pamětech, že byl kdysi na vídeňské
universitě professor, jménem Tomáš
Ebendoršer, šlechtic z Haselbachu, který
přednášel po celých dvaadvacet let
o jediné první kapitole proroka Isaiáše
— a má tato kapitola 31 veršů. Věnuji
tedy lidé svým libůstkám velikou péči,
ale, tomu, což jediné .člověku jest po
třebí, totiž poznati sebe sama, věnují
pranepatrnou, ano někdy vůbec žádnou
pozornost.

Kéž táhne se všemi tvými pracemi,
myšlenkami, řečí, žádostmi jako červená
niť, pozornost na slovo: Zachraň svou
nesmrtelnou duši!

IlI. Ejhle, Hospodin přijde!
Celý advent je k tomu ustanoven, abychom
připravovali svou duši ku příchodu
našeho Pána, Ježíše Krista. Proto ozývá.
se po tuto dobu často ve zpěvíeh rorátních
věta: »Ejhle, Hospodin přijde'a Všichni
těšíme se na překrásnou vánoční slavnost.
I ti, kteří jsou vzdáleni od svého domova,
nelekají se žádných obtíží & spěchají,

Nikdo z nás by nepochválil

aby tuto krásnou slavnost mohli slavit'
uprostřed mezi svými. Máme všichni
neodolatelnou touhu přijati Spasitele
svého ve svaté Svátosti oltářní o svátcích
vánočních? _

Je pro nás, změkčilé lidi, zrovna
nepochopitelno, kterak první mučedníci
nemohli se dočkati onoho okamžiku,
kdy budou moci položiti život za Krista.

„Jak dojemná je četba těchto jejich muk.r
Svatý mučedník _lgnátodhaluje své nitro,
zjevuje, co cítil v srdci svém, jda ku
smrti mučednické. S myslí 'povznešenou
jde ku smrti, jakoby spěchal ku radostné
slavností, nemá strachu, duše jeho zpívá
Chvalozpěvy, je pln nejradostnější naděje.
Jeho srdce vžilo se v umučení Páně.
rozlévá se v něm živá voda, která volá:
Pojď k Otci! še nutká jej, aby se
obětoval Bohu. Chce zuby divokých šelem
býti tak rozsápán, jako bývá rozemleto
obilí mlýnským kamenem, aby nalezen
byl čistým chlebem Ježíše Krista. Umiňuje
si, že se bude k šelmám lichotiti, aby
jej rychle sežraly. Jmenuje je svým
hrobem a přeje si, aby po jeho těle nic
nezanechalyí Takovými nástroji chce býti
připraven za hostii Páně. Když neuzří
tělo jeho světa, doufá, že bude pravým
učedníkem Kristovým. Svým mučed
nictvím stane se Slovem Božím, svědkem
božské síly a svatosti; kdežto dříve byl
doznívajícím zvukem, nyní teprve vy
koná něco, co stojí za řeč, něco pod
statného, pak teprve bude pravým
člověkem. Utrpení je jeho znovuzrozením,
v němž bude vyplněna jeho touha po
Bohu a čistém světle. Tak a podobně
piše svatý Ignát, mučedník, v listu

“k Rímanům.
A není ojedinělý mučedník Ignát

touto svou touhou po smrti. Vybízeli
starce Polykarpa, aby zapřel Krista. Tu
odpověděl: 86 let sloužím Kristu, nikdy
mi nijak neublížil jak bych mohl pro
klinati svého krále, který mne vykoupil?
Rrokorsul (římský úředník), navrhoval
mu, aby se odvolal k lidu Tu pravil
světec: Vrchnosti prokazují úctu a po
slušnost, ale lid není hoden, abych se
před ním hájil. Když bylo ustanoveno,
aby byl spálen, ihned snášeli lidé ze
všech okolních dílen třísky a dříví.
Polykarp svlékl vrchní šat, rozvázal
opasek a nedovoliv, aby ho uvázali, vy
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stoupil na hranici; ale oheň dul okolo
něho, jako větrem naplněná plachta na
lodi na moři. Protože nebyl spálen, byl
usmrcen. A podobně s'rdnatě počínali
si nejen mužové, ale i ženy. Dojemné
bylo na příklad mučednictví svaté Blan
diny, Felicity & Perpetuy.

Přichází k nám Pán Pánů, Pán
Zástupů, odhod'me tedy svůj všední šat
oblecme se v roucho sváteční, přivítejme

.Ho srdcem rozradostněným, ozdobme se

„
D

věncem, složeným z kvítek všech, nám
potřebných ctností. Vězme, že »hodína
jest, abychom již povstali ze sna. Nyní
zajisté bližší je naše spasení, než—likdyž
jsme uvěřili. Noc odešla, den pak se
přiblížil. Odvrzmež tedy skutky temnosti
a oblecme se v odění světla. Jako ve
dne poctivě choďme, ne v hodování a
opilství, ne v smílstvích &nestydatostech,
ne ve sváru a závisti, ale oblecte se
v Pána Ježíše.<< (Rím. 13, 11—14)

Nezlehčuj te
»Já posilám k vám proroky & učitele;
a vy znich některé ukřižujete a.některé
z nich bičovati budete.. (Mat 23.,34.)

Slova tato pronesl Kristus Pán k ži—
dům, předvídaje, co_učiní zavilí tito ne
přátelé jeho, učeníkům jeho a hlasatelům
svatého jeho učení. A že pravdu měl
Spasitel náš, dokázala mučedniká smrt
sv. jáhna Štěpána, v krátké době po
nanebevstoupení Páně., Čteme-li v Písmě
sv. 0 utrpení tohoto prvomučedníka církve
naší, tu zhrozíme se zloby tě. kterou soptili
židé proti tomuto vyznavači Kristovu a té
nesnesitelné nenávisti, již naplněna byla
srdce jejich proti Kristu. Ovšem, nemohlo
to ani jinak býti. Jestliže samého Spa
sitele Krista“ Ježíše zarputilí židé tak ne
náviděli, ač tak makavé důkazy božství
jeho viděli a poznávali, že jej zavraždili,
tu zajisté nešetřili ani učenníků jeho,
neboť cílem a snahou jejich bylo, jméno
Ježiš s povrchu zemského smésti. Kdo
citu spravedlnosti nepozbyl, zajisté se
horší nad takovou zlobou & také poše
tilostí nemoudrého Israele, který se“do
mníval, že proti Kristu zvítězití může.

Avšak, co máme říci teprve 0 kře—
stanech samých, kteří v dobách minulých
a i za našich dob ony zarputilé židy
následují, ba snad v nenávisti a zlobě
proti sluhům Páně je předčí? Israel pro

. následováním proroků a stíháním poma
zaných Páně zhřešil velice a zasloužil si

sluhy Páně!
trestu; tíže však hřeší křesťan, jenž ne
návidí, pronásleduje, zlehčuje pomazané
Páně, sluhy Kristovy, kněze a biskupy
církve své, neboť hřeší dvojnásobně —
proti Bohu i proti sobě samému. Vždyť
kdo zlehčuje jakýmkoliv způsobem du
chovenstvo své, bije sám sebe v tvář.
Kterak to? Křesťané 'tvoří dohromady
jedno tělo a stojí ke svým duchovním
pastýřům v poměru, jako údově těla
k hlavě a ústům svým. Tak to sám
praví sv. apoštol Pavel, jenž dí: »Jakož
v jednom těle mnohé vady máme, ale
nemají všichni oudové jednostejného díla;
tak jsme mnozi jedno tělo v Kristu.<<
(Rím. 12., 4.). Tak k celistvosti těla
všichni oudové stejně potřební jsou a
stejně nevyhnutelní, ač podle díla, které
konají, podle služby, kterou zastávají,
jedni před druhými přednost mají a
vyšší důležitost zasluhují. Proto pro
každého křesťana jest stejně čestno &
stejně důstojno, býti oudem těla Kristova
a k církvi Boží náležeti, ale přece, dle
služby konané, přednost jedněch před
druhými uznávatislušně jesta spravedlivě.
Hlava pak, která mysli, ústa, která mluví,
jsou při těle oudové nejpřednější, tudíž
i při těle Kristově, církví Boží, hlavě a
ústům vyšší důležitost a vzácnost nad
údy ostatními náleží. A kdo jest touto
hlavou a těmito ústy při těle Kristově,
v církvi Páně, v nesmírném počtu vě
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řících? Kdož jiny', než-li oni, jimž Syn
Boží sám zřejmě řekl: »Jakož mne poslal
Otec, tak i já posílám vás — jděte a
učte všecky národy.<< (Mat. 27., 4.). Kdo
jest to tedy?

Jest to apoštolstvo a učenníci, jejich
nástupcově duchovenstvo církvekatolické,

!

i

(

obrazy, ve schůzích, v divadlech? atd.?
Udově jednoho těla spikli se proti hlavě
& ústům, sápají se proti nim, políčkují
je, „bijí je krvavě & tak hanobí vlastni
spoluúdy a to spoluúdy nejpřednější a
nejdůležitější. Není tedy pravdou, co jsme
řekli, že kdo zlehčuje sluhy Páně, sám

Sochy ve Františkově museu v Brně.

biskupové & kněží s hlavou církve pa
pežem římsky'm. A nyní se ptejme, jak
souditi máme o tom, za dob našich tak
častém zlehčování osob duchovních, jak
papeže, tak biskupů a kněží, o lichych
pomluvách proti nim vymyšlených 0 ha.
nobení jejich cti a důstojnosti tiskem,

___—__.._—_—._

sebe bije ve tvář? A bohužel — kolik
křesťanů toho nepoznává!

Ovšem, nechceme nikterak tvrditi,
že by stav duchovní žádné vady neměl.
Vždyť i na slunci jsou skvrny a bez vady
není na světě člověk žádny'. Ale považme,
kam by to vedlo, kdyby ú dové těla ve
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spolek se svářili, kdyby ruka hlavu
ubíjela, ústa rozervala. jazyk vytrhla?
Tu by zajisté tělo zahynulo. Kterak má
ale obstáti to tajuplné tělo Kristovo,
církev Boží, pak-li údové jeho, jední
proti druhým povstávají, na hlavu a
ústa zvláště útoky činí nepřátelským
zlehčováním a utrháním ba ičasto hrubým
násilím ? Nehrozí-li nebezpečí tělucelému ?
A to právě chtějí nepřátelé Kristovi,
zničití Jeho dílo, církev a proto štvou
jednotlivé křesťany proti vlastní církví,
jednotlivé údy proti vlastnímu tělu a
neprozíraví katolíci se jim za nástroj
propůjčují, nevědouce, kterak sobě samí
kopají hrob.

Ve starém Římě pohanském, zne
svářil se obecný lid s velmoži, vida, že
při vší práci a lopocení se tak nemá,
jako boháči a že jím podroben jest.
I vystěhoval se lid na horu, zvanou
»SvatouG a tam se položil táborem.
Všecka práce ležela ladem, všecka živ
nost ustala a celé soustavě státní hrozilo
nebezpečí rozkladu. Rada městská, vidoue
to, starala se, aby mírným způsobem
pře se urovnala a lid se navrátil k za—
městnání svému. I vypravila k lidu
zvláštního posla, výmluvného to muže
Menenia Agrippu, aby lid obměkčíl. Tento
pak, místo domlouvání, jal se vypravo
vati toto: »Rozhněvalí se jednou oudové
na žaludek, že ho povždy krmiti musejí,
kdežto on sám zahalí a usnesli se, že
mu nebudou sloužiti. I přestaly ruce
ústům pokrm podávati, ústa nic nepři
jímala, zuby nic nekousaly atak ovšem
žaludek slábl, ale ne sám, slabost po
ciťovaly i údy ostatní a choroba a konečně
i smrt nastávala celému tělu.a A hle'
Lid dobře porozuměl, že by sám sobě
škodil zarputílostí svou, upustil od svého
sporu & vzdoru, vrátil se zase k pracím
svým &řád a jednota zase byly upevněny
v obci.

Hle — jak zkázonosné jest v ohledu
hmotném již zlehčování a ničení jedněch
údů druhými, což teprve v ohledu du
ševním & pracovním. Zlehčováním, tý
ráním duchovenstva, připravují si kře- ,
sťané sami bolest a ztrátu největší. —- ;

Klesne-lí hlava, klesne i tělo; svátosti
v rukou a slovo Boží v ústech potupe
něho a zlehčeného kněze pozbývá úcty,
ztrácí cenu a spolu s knězem upadají
v lehkost před očima světa. Běda ale
potom lidu samému, jestliže si nábožen
ství neváží, neboť ztrácí tento vzácný dar
lásky Kristovy, chudne, klesá mravně &
hyne i hmotně. Naše doba je toho již
důkazem! Vizme tu vzpouru četných
křesťanů proti hlavě a ústům církve —
ale vízme i ty zhoubné následky -—
úpadek Viry, mravopočestnosti, pokoje,
poctivostí, lásky vzájemné, úcty & po
slušnosti dětí k rodičům. věrnosti man
želské a proto také rozmáhá se nespo
kojenost, ba i zoufalství u mnohých. A
jestliže křesťané v čas neproh'édnou a
v tomto směru déle se hřešití bude,
jestliže duchovenstvo o čest, vážnost se—
připraví, tu nechť svět se nediví, že se
otevře hrob vši ctnosti, že neřest bude
panovati, loupeže, násilí, vraždy budou
na denním pořádku a člověčenstvo se
octne tam, kde bylo před Kristem, ve
smutném, zlotřilém a nešťastném po
hanstvu. Ovšem, tam spějí záměry ne
přátel Božích, kteří v člověku duši zníčiti.
chtějí, aby jen tělo žilo a se vyžílo až
k smrti. Nevěra, brojící proti víře, zplo
dila i pronásledování a zlehčování du—
chovenstva, neboť dobře ví, že tak nej
lépe cíle svého dosáhne. Avšak, co řekne
tomu srdce lidské a duše, která. po Bohu
touží? Spolčí se s takovými zbůjníky

. proti Kristu & církvi? Nikdy! Žádný
křesťan, sám sebe a své milující, ne
propůjčí se k hanobení kněžstva svého,

' k podrývání jeho vážnosti, neboť škodil
by nejvíce sobě sám. Naopak, s láskou
a úctou a dětinnou oddaností a posluš
ností lpětí bude na svých duchovních
otcích, skrze něž Kristus stará se o blaho
jeho časné ivěčne, bude se za ně modliti,
aby síleni byli Duchem svatým, bude
čest a vážnost jejich chrániti, aby za
chován byl ten něžný poměr dětí k'otcům.
Nebud'mejako maličcí,zmítajíce se každým.
větrem nešlechetných lidí, ale v pravdě
a lásce vyrůstejme v těle dokonalosti,..
abychom dospěli k věčnému spasení.

Bah. Handl.
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Vánoční.

Vánoční svátky veselé
zpívají písně v kostele,
při nich se v srdci chvěje cit,
Ježíšku jdem se poklonit.

Do chrámu rádi spějeme,
koledy zbožně pějeme,
neboť již přišel onen čas,
kdy svitlo světu slunce zas.

Zrodil se světu Mesiáš
co as Mu, srdce, v- oběť dáš?
Přines Mu za dar duši svou,
at je ti někdy odměnou.

Přines Mu srdce, pokání,
když zvony v půlnoci vyzvání,
a on tě uvede V tichý luh,
kde sídlí Otec, Věčný Bůh.

Uvede tebe do ráje,
kde“ věčně štastná duše je,
uvede tebe Kristus Pán
tam, kde je jeho svatý stan!

Ave, Maria!

Blahem se chvějí, chválu když pěji
z plného nitra u večer, z jitra,
Matičko tobě v každičké době:

Ave, Maria!

V radosti, trudu, písně ti hudu,
tulím se k tobě jak malé robě
& šeptám stále ku tvojí chvále

Ave, Maria!

Často i ve dne oko mé vzhlédne,
tam k nebes výši a rety dýší
ve tklivé písni, když žal hruď tísní,

Ave, Maria!

Vím, že tvá ruka zmírní má muka,
když duch můj- vzletí & počne pěti
ku tvojí chvále: stůj při nás stále!

Ave,_Maria!

Po tomto žití dej se mi zřítí
v nebeské záři před tvojí tváří,
a v sledním dechu podej mi těchu,

Ave, Maria!
A. JI. Kadlc'dkovd.

Odpustková modlitební kniha.
Tiskem a nákladem“ benediktinské '. dlnosti do posledního haléře, neboť vinu

knihtiskárny v Brně vyšla vzácná &pro
každého katolíka potřebná á užitečná
kniha, zvaná »Odpustková modlitební
knížkaa. Dle původních pramenů sestavil
ji Dr. Jan Nep. Sevčík a schválena byla
od posv. Ollieia vRímě a tudíž odpustky
udělené na modlitby, pobožnosti & po
svátné věci, obsažené v této knížce, jsou
věrohodně á'pravé.

Nevím, která kniha by mne více
potěšila, než-li tato. Vždyť tato kniha
odpustková jest velkou útěchou a radostí
každého křesťana, který si je toho vědom,
jak mnoho v životě svém hřešil & jak
málo dosud odpykál si trestů za tyto
hříchy. Nerádi máme utrpení v životě,
a vyhýbáme se takovym skutkům, jež
vyžadují velké námahy, sebezapírání a
velkých obětí. A přece víme, že za své
hříchy musíme zaplatiti Božské Sprave

l'hříchu nám Bůh sice odpustí, když hříchu
litujeme a z něho ve sv. zpovědi knězi se
upřímně vyznáme, ale tresty za hříchy
Bůh nám neodpustí, nybrž ty musíme si
sami vytrpěti. Jak ale chceme tyto tresty
si odpykati, když se vyhy'báme utrpení
a máme nechuť ke konání dobrych skutků?
Ci chceme to ponechat "ohniočistcovému,
co lehko můžeme na tomto světě 'od
činiti?

Tu přichází nám na pomoc pečlivá
a starostlivá naše matka, církev svatá,
která pečlivě se o nás na tomto světě
stará, abychom lehkým a snadným způ
sobem mohli dosti učiniti spravedlnosti
Božské a odčiniti tresty za hříchy, aby
chom nemuseli odpykávati si tyto tresty
za své hříchy hrozným utrpením a bo
lestmi v ohni očistcovém na věčnosti.
A to činí církev sv. odpustky. Onať bere
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z nevyčerpatelného pokladu zásluh, jež
tam uložili Pan Ježíš, Panna Maria,
svatí & světice Boží a platí těmito zá
sluhami spravedlnosti Boží za nás, kterým
se zásluh nedostává. Jest to tedy veliké
dobrodiní, které nám církev sv. udílením
odpustků prokazuje. Hěhem času trvání
církve sv. římští papežové mnoho od
pustků udělovali. Modlitby, pobožnosti,
jakož i předměty posvátné, které od
papežů během doby obdařené byly od
pustky, sebral & shromáždil spisovatel
v této modlitební knížce, kterou chci
krátce rozebrati a popsati a takto na ni
upozorniti. —

V předmluvě k této odpustkové
knížce (str. 1—6) praví spisovatel, že
účelem knížky jest, dáti věřícím příle
žitost, aby z nesmírného pokladu, jímž
“nás sv. církev v odpustcích přímo za

' hrnuje, hojnou měrou čerpali atak kaž
dého nadchnouti, aby přilnul láskou
k sv. církvi, věnoval soucit a obětavost
věrny'm duším v očistci, nalezl hojné
útěchy v modlitbě a s horlivostí pracoval
k posvěcení & spáse duše své. Dále roz
dělena jest tato knížka na tři části,
jimž předchází úvod a na konci dodatek.

Úvod (str. 7—56) obsahuje pěkné
a důkladně poučení o odpustcích vůbec.
Vypravuje tu spisovatel, co jsou odpustky
(prominutí časných trestů za hříchy); na
jakém základě spočívají (na zásluhách
P. Ježíše, P. Marie a svatých), že církev
dostala od Ježíše Krista moc odpustky
udělovati (»Cožkoliv rozvážeš na zemi,
bude rozvázáno na nebi < Math. 16, 19.);
že odpustky mohou byti získány pro
duše v očistci (Sv. Otec Pius X. dovolil
dne 2. prosince-1909, že lze všechny“
odpustky, které až dosud pro všechny
věřící uděleny jsou, obětovati za duše
v očistci); že jsou odpustky užitečny a
prospěšny; dále o rozdělení odpustků
(plnomocné a neplnomocné), o podmín—
kách, za kterých lze získati odpustky:
(1. stav posvěcující milosti; 2. úmysl
dosíci odpusků; 3 věrné vykonání pře
depsanych skutků); obyčejné podmínky
(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na
úmysl Sv. Otce, návštěva kostela); o .pře
ložení odpustků s přeložením svátků;
konečně vysvětluje odpustkové údaje a
způsob, jakým se konají odpustkové

Škola B. s. P. 1912.

modlitby &úlevu, jež poskytnuta hlucho—
němým.

První část ze tří částí. na něž knížka
rozdělena jest (str. 57—302) obsahuje
různé modlitby. na něž uděleny jsou od—
pustky. Kolik odpustků &ktery'm papežem
uděleny byly, poznamenáno jest pod
čarou, na př. str. 57.: Ve jménu Otce i
Syna i Ducha. Svatého (Alnen)'). Dolo pod
čarou poznamenáno, kolik odpustků udě
leno na toto žehnání sv'. křížem. 1) 50 dní,
kdykoliv se požehnáme a zbožně tato
slom proneseme. Udělil Pius IX. 28. čer—
vence 1863. — 100 dní odpustků získáme,
kdykoliv se pokropíme současně svě
cenou vodou Udělil tyto odpustky též
Pius IX. 23. března 1866. A tak obsa
huje část I. odpustkové modlitby ranní,
večerní, při mši sv.. při sv. zpovědi a
sv. přijímání a modlitby ke Třem Božskym
Osobám. Dále obsahuje modlitby, jimiž
lze uctiti Jesulátko, nejsv. Jméno -ežíš,
nejsv. Svátost Oltářní, Božské Srdce Páně
trpícího Spasitele. Rovněž odpustkové
modlitby k uctění sv. Rodiny. sv. andělů
.a zvláště k uctění Panny Marie, sv. Jo
sefa &různych svaty'ch. Modlitby k Panně
Marii rozděleny jsou: na modlitby vše
obecně, k uctění Neposkvrněného Početí,
Bolestné Panny Marie a k Panně Marii
pod různými názvy uctívané. Dále obsa
huje modlitby za potřeby sv církve a
rozšíření sv. víry, modlitby, kterými lze
si vyprositi zvláštní milosti, modlitby za
umírající a zemřelé Pak modlitby. které
lze konati při různých pracích. Konečně
obsáhuje modlitby pro různé stavy a
povolání, pro různé družiny, bratrstva
& spolky. Všehny modlitby opatřeny
jsou odpustky.

Část druhá (str. 320—402) obsahuje
jasné a pěkně poučení o různých po
božnostech,svátcích a nábožnych úkonech
na př. číslo 326: »Třídcnní pobožnost
k uctění Nejsv. Trojicex Předně udáno
jest, kdy se tato pobožnost koná: Tuto
pobožnost můžeme konati po 3 dni, buď
bezprostředně předsvátkem Nejsv. Troj icc,
nebo vjinou dobu roční. Za druhé udáno,
jak tuto pobožnost můžeme konati: mů
žeme konati tuto pobožnost veřejně neb
soukromě libovolným způsobem na př.
modlíce se denně modlitbu z této knížky
na str. 86, čís. 45.

24
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Za třetí, kolik odpustků a kterým
papežem jsou na tuto pobožnost uděleny.
Odpustky: 7 let a 7 quadragen denně.
-— Plnomocné lze získati za čtyř pod—
mínek. Odpustky tyto udělil papež Pius IX.
8. srpna 1847. Podobně o ostatních po
božnostech jest udáno. U svátků udáno,
kterak povstaly, kdy a jak se světí, které
odpustky a jakým způsobem můžeme
získati a kdo (který papež) odpustky
udělil. Celkem tyto pobožnosti o rozlič
ných svátcích roku církevního konané,
jsou tyto: Pobožnosti k uctění Tří Bož—
ských osob, k uctění Pána našeho Ježíše
Krista, Panny Marie, andělů a svatých
a za věrné zemřelé. Pobožnosti k Pánu
Ježíži zahrnují v sobě uctění Ježíška,
nejsv. Jména Ježiš, nejsv. Svátosti oltářní
a křížovou cestu k uctění trpícího Spa
sitele. Pobožnosti k Panně Marii zahr—
nují v sobě nejprve všeobecné pobož
nostia pak zvláštní k uctění Neposkvr
něného Početí, Bolestné Panny Marie a
Královny sv růžence. Různé nábožné
úkony, jež nadány jsou odpustky, jsou
na př.: Rozjímání, zpytování svědomí,
kázání, křesťanská cvičeni, návštěva ne
mocných, odpustky Porciunkulové, du—
chovní cvičení, missie aj. O každém
úkonu lze se dočisti pěkného poučení.

Část třetí (str. 430—491) jedná 0 po
svátných předmětech. Nejprve se tu ob

jasňují všeobecná pravidla o posvátných
předmětech, na př., že tyto předměty:
medaile, křížky, sošky atd., musejí býti
shotoveny z pevně látky, že je smí světiti
kněz, k tomuto úkonu papežem Spíno
mocněný a že odpustků tyto předměty
ihned pozbudou, zlomí-li se, neb rozdrtí,
neb jinak poškodí posvátný předmět, na
př. křížek, medaile a p.

Tyto posvátné předměty jsou: _rů—
žence, medaile, křížky, předměty ze Sv.
země a zvláště škapuliře. O každém
předmětu zase 'můžeme se dočísti, jak
jej máme užívati, abychom získali od
pustky, kolik odpustků získáme a kterým
papežem byly odpustky uděleny. Zvláště
pěkné jest v této knížce poučení o ška
puliřích, které jsou: bílý škapuliř Nejsv.
Trojice, modrý „škapulířNeposkvrněného
Početí, hnědý P. Marie Karmelské, černý
Sedmibolestné P. Marie, červený utrpení
Páně, škapuliř nejsv. Srdce Páně, ška—
pulíř bl. P. Marie, Matky dobré rady,
ška-pulíř sv. Josefa, sv. Dominika a ná
hradná medaile, misto škapulířů. Do
datek obsahuje ještě některé odpustkové
modlitby.

Z obsahu tedy patrno, jak vzácná
a užitečná jest tato modlitební odpustková
knížka, jež poučuje nás o nesmírných po
kladech duchovních a jak snadno můžeme
je sobě neb duším v očistci přivlastniti.

Jr- .

Švatý Jan Evangelista.
Sepsal P. Vinc. Jcau ro y. — S povolením spisovatele přeložil Jan Tagliafe'rro.

X. Hora Tábor.

Proměnil se před nimi. (Mat. 17., 2.)

Pán .ležíš chtěl ukázati svou veleb
nost i své božství třem apoštolům, kteří
později též byli svědky jeho hrozné úz
kosti smrtelné. Že byl vyvolen sv. Jan,
byla ještě zvláštní příčina. Pán Ježíš
chtěl totiž, jak praví sv. Jan Damascen
ský, skvělý důkaz svého božství dáti
tomu, jehož si zvolil za hlasatele ta—
jemství nejvznešenějších, aby, uzřevslávu

Syna Božího, hlásal světu pravdu: »Na
počátku bylo Slov0c.

Pán Ježíš pojal tedy Petra, Jakuba
a Jana a vedl je na horu vysokou. Byla
to hora Tábor, o níž královský prorok
předpověděl, že plesati bude ve jménu
Páně. (Žalm 88, 13.) I proměnil se před
nimi. Zastkvěla se tvář Jeho jako slunce,
a roucho Jeho učiněno jest bílé jako
sníh. Ukázali se jim Mojžíš a Eliáš, roz
mlouvajice s nim. I promluviv Petr. řekl
Ježíšovi: »Pane, dobře jest nám zde
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býti; chceš-li, Udělejme tu tři stánky,
Tobě jeden, Mojžíšovi jeden, a Eliášovi
jeden.“ A když on ještě mluvil, oblak
světlý zastínil je. A hlas bylo slyšeti
z oblak řkoucí: »Tentoť jest Syn můj
milý, v němž jsem si dobře zalíbil, toho
poslouchejte“ I uslyševše to učeníci padli
ná tváře své a báli se velmi. (Mat 17. 1.-6 )
Tento hlas Otce nebeského vštípíl se
hluboce a trvale do duše apoštolovy i při
pomněl si jej. když psal: »Vidělí jsme
slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného
od- Otce.< (Jan 1. M.)

Zbožné cvičení. ——Jsou v životě
jisté slavné a velmi příjemné chvíle, kdy
Pán Ježíš se proměniti a naším smrtelným
očím takřka vidítelnějším se jeviti ráčí
Jest nám, jako bychom. Jej viděli; cítíme
jeho Božskou přítomnost; srdce naše
požívá štěstí nebeského. Rádi bychom
volali s apoštolem: »Pane, dobře jest
zde býti; udělejme tu stánky své.—xTo
však není možno. Nemáme zde místa
trvalého; napřed musíme zasévati v slzách,
abychom v radosti jednou žili; musíme
projíti strastmi vyhnanství, nežli vejdeme
do vlasti, kde sobě na vždy odpočineme.

Příklad.
Odměna sv. Jana zato, že psal

o božství Ježíše Krista.
Svatá Mechtílda viděla opět slávu

svatého Jana; všechna totiž slova. která
sv. Ján napsal o božství Ježíše Krista,
se jí ukázala, podobná hvězdám světlým,
rovněž i všecka slova, kterájako výklad
jeho slov přidali sv. Otcové ve svých
spisech a kázáních. Tak podobal se sv.
apoštol slunci jasnému, jež paprsky své
vysílalo křišťálem drahokamy vzácnými
ověnčeným. Zdálo se ji též. jakoby o sv.
Janu při nešporách zpívali: »Lavit in
vino stolam snam, umyl ve víně roucho
své,< poněvadž na rouchu viděti bylo
jako znamení převeliké slávy, že při
ukřižováníKristově stak sklíčeným srdcem
přítomen byl, že trpěl vnitřní mučenictví,
»in sanquine lavit pallium snum, a
v krvi ovoce olivy plášt svůj,c poněvadž
jako olej osvěcuje, rozhřivá á ohebné
činí, tak i v svatém Janu svítila láska
hořící a zářilo srdce jemné a něžné.

Tu věnovala světice apoštolu mo—
dlitby zbožné osoby, která jej obzvláště

uctívala. S radostí je přijal a řekl: »Ze
všeho. co mně obětovala, všem svatým
vzácnou připravím hostinu a Světice se
pak tázala: »Co dáš jí samé ?e Iodvětil
apoštol: »Rudu ochráncem jejího pa
nictví, ve všech útrapách & bojích na—
lezne ve mně bezpečné útočiště, v hodině
smrti jí přispějí a duši její k božskému
Spasiteli přivedux

XI. Samaritánka.
Přišel Syn člověka, aby spasil, co bylo zahynulo.

(Mat. 13, 11.)

Svatý Jan nám vypravuje a sice
velmi obšírně obrácení Samaritánky u
studnice Jákobovy. Jest to jeden z nej
tklivějšíeh důkazů milosrdenství Spasite—
lova. Uzdraviv nemocné u přítomnosti
apoštolů, chtěl jim Pan Ježíš vznešenější
učení ohlásiti, učení o duchovním milo
srdenství. »Nevíte, čího jste ducha,a řekl
jim. Nyni jim na tomto krásném příkladě
ukáže ducha nového zákona, jenž jest
duchem lásky & milosrdenství všemi
největším hříšníkům.

Kdo chce důkladně znáti příběh
tento, dočte se ho v čtvrté hlavě evan
gelia podle sepsání sv. Jana; zde ho
nemůžeme úplně podati. Ustav na cestě,
Pan'Ježíš posadil se u studnice Jako
bovy. Přišla žena Samaritánka vážit vodu.
Pan Ježíš žádá= by mu dala pití a dává
se jí poznatí. Laskavé jí vytýká její chyby
a lítost upřímnou v ní vzbuzuje. ena,
která náhle změněna a obrácena byla,
zvěstuje teď sama obyvatelům města, že
viděla Vykupitele. Mnozí, pohnutí jsouce
jejími slovy, přišli sami k Pánu Ježíši
& prosili Jej, aby tam zůstal; mnoho
z nich uvěřilo v něj.

Zbožné cvičení. — Svatý Jan praví,
že Pan Ježíš ustal na cestě. Jaká cesta
Pána Ježíše tak unavila? Jest to veliká
dráha, kterou projití musil, aby hříšníky
spasil. Inás všech prosí, jako žádal
Samaritánku: »Dej mi pítila Žízní po
našem štěstí, po naší svatosti, po naší
lásce. Spěchejme tuto žízeň uhasiti, vě
nujme se úplně lásce Jeho.

Příklad.
Přednosti sv.Jana.

Svatá Mechtílda nám vyjeví ještě
dvanáctero podivuhodných předností sv.
Janu udělených. »Svatá Mechtíldapz tak
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čteme v jejích zjeveních, »viděla sv. Jana
evangelistu na prsou božského Spasitele
spočívati a vůkol něho veliky počet sv'a
ty'ch, kteří věnec tvořili okolo Spasitele
a Jej se sv. Janem velebili. I prosila
Pána, by ji naučil, jak by Jej pro mi
láčka chváliti mohla. A Pan Ježíš řekl
jí: »Napřed jej pochválíš pro šlechetný
rod jeho, když se narodil z mé rodiny,
která-jest nejšlechetnější ze všech rodin.
— Pak že jsem jej, panice, k apoštolátu
povolal. — Za třetí, že hoden byl více

Ellíl
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jest to!a — Za osmé, že jsem mu pro
naše důvěrné přátelství svoje tajemství
zjevil, když psal knihu »Zjevení<<a když
osvícen, napsal slova: »Na počátku bylo
Slovo ;“ co prorokům i jinym lidem tajno
zůstalo. — Za deváté, že k oslavě mého
jména jed pil. — Za desáté, že ve jménu
mém mnoho zázraků vykonal & mrtvé
křísil. — Za jedenácté, že jsem jej s tak
vroucí radostí navštívil a jej k hodům
lásky s bratřími jeho pozval. — Za dva
nácté, že jsem duši jeho bez bolestí od

Elli!
El

lilElEl
Kostel sv. Kateřiny v Betlémě.

nežli ostatní lesk mé tváře na hoře Tábor
spatřiti. — Za čtvrté, že“hoden byl při
poslední večeři na prsou mych spočívati. '
— Za páté, že více vědomosti se mu
dostalo než-_li ostatním, pročež napsati
mohl lidem modlitbu, kterou jsem se na
hoře Olivetské modlil. — Za šesté, že
jsem jej na důkaz své lásky vyvolil za
ochránce své matky. ——Za sedmé, že
jsem po svém vzkříšení jej více osvítil
než ostatní, že mne ihned poznal, když
učeníci bouří sklíčeni byli, i zvolal: »Pán

těla odloučil a z místa vyhnanství uvedl
do věčné'j-Íjradostix

XII. Člověk třicet osm let nemocný.
Vstaň, vezmi lože své & choď. (Jan 5. "B.)

V Jerusalemě byl zázračny' rybník,
jenž slul bravny'. Jak pravi svaty' Jan,
jenž nám uzdravení člověka, třicet osm
let nemocného, věrně, jako očity svědek
vypravuje, bylo tam veliké množství ne
duživych, slepy'ch, kulhavy'ch, schnoucích,
očekávajících hnutí vody. Nebóť anděl



Páně sestupoval jisty'm časem do ryb
nika a hybala se voda. A kdo první po
hnutívody do rybníka sestoupil, uzdraven
byval od kterékoliv nemoci. I byl tu
jeden člověk osm a třicet let nemocný.
Toho uzřev Pan Ježíš ležetí, slitoval se
nad ním a tázal se : »Chceš—libyti zdráv ?c
Odpověděl Jemu nemocný: »Pane, ne
mám člověka, aby, když se voda hýbe,
vpustit mne do rybníka; neb když já
jdu, sestupuje jiny přede mnou.< Di mu
Pan Ježíš: »Vstaň, vezmi lože své a
choďte A hned učiněn jest zdrav člověk
ten a vzal lože své a chodil. Pominouce
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pospěšme ponořiti se do spasiteiné vody
svátosti pokání. Obmyjme se v tomto
zřídle, vytrysklém z Božského Srdce Páně,
jež vždy jest otevřeno obyvatelům no
vého Jerusalema a povstaneme s vesely'm
srdcem a choditi budeme s radostí po
cestě Páně.

Příklad.
Panna Maria dává sv. Jana za
učitele sv. Rehoři Divotvorci.

Svaty' Řehoř, biskup Nové Cesaree,
proslavil se netoliko vynikající svatosti
& rozsáhlou učeností, ale i svymi čet

Františkánský hospic v Betlémě.

mlčením závistné zlosti fariseů, kteří
Pánu Ježíši pokrytecky vytýkali — že
v sobotu uzdravil člověka tohoto. uva
žujme, že zázračný tento rybník byl před
obrazením svátosti pokání, jehož roz
davačem později se stal svatý Jan a
ostatní apoštolové. I oui léčili všecky du
ševní nemoci a nikoliv jednou, ale tisic
kráte duším nemocí hříchu trpícím říkali
slova: »Vstaň a choďh:

Zbožné cvičení. — Není nic smut
nějšiho & nebezpečnějšího nad duševní
ochablost čili .vlažnost ve službě Boží.
Kdybychom postiženi byli touto nemocí,

ny'mi a velikými zázraky, pročež se mu
jména Divotvorce dostalo. Dle svědectví
sv. Basilia, přirovnáván byl k Mojžíšovi
a k apoštolům. Vypravuje se o něm po
divuhodný příběh, kde největší důvěru
ukázal v slova Písma svatého. Chtěl sta
věti kostel; překážela však blízká hora.
Začal. se modliti a připomněl Pánu Ježíši
slova Jeho: »Mějte víru v Boha! Amen
pravím vám, že kdokoli řekl hoře této:
Zdvihni se a uvrhni se v moře, a ne
pochyboval by v srdci svem, ale věřil
by, že se stane, cožkolív dí, staneť se
jemu.: (Mar. 11, 23.). Druhého dne se
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hora tolik pohnula, kolik pro stavbu
kostela bylo třeba.

Svatý Rehoř vyprosil si ještě v jiné
tísni modlitbou svou daleko větší milosti.
V mládí svém byl žákem Origenovým.
Tento veliký učitel upadl ke konci svého
života v bludy, které od církve byly za
vržený. Stoupenci Origenovi rozšiřovali
tyto bludy a míchali do svých kázání a
nauk zásady Origenovy v době, kdy sv.
Rehoř se stal biskupem v Nové Cesarei.
Světec. jenž svého učitele velice miloval
a jeho památku v úctě nemalé měl,
začal o učení tomto pochybovati V této
nejistotě tísnivé prosil o osvícení božského
Spasitele a nejsv. Pannu. Neprosil marně;
neb Panna Maria zjevila se mu ve snách
a dala mu _sv. Jana za učitele. Svatý
evangelista podal biskupovi vyznání víry,
které od celé církve východní přijato

'bylo, v němž největší tajemství evangelia,
zvláště o vtěleném Slově s převelikou
jasností vysvětlena byla. Toto vyznání
víry nalezneš v životě sv. Rehoře, se
psaném kardinálem Baroniem.

XIII. Vzkříšení Lazarovo.
Lazare, pOjď vůní (Jan 11,-43).

Svatý Jan nám vypravuje vzkříšení
Lazara,“ skvělý onen“ zázrak, jímž chtěl
Pan Ježiš korunovati četné zázraky,
v nichž nám evangelistalásky tak tklivě
líčí něžné milosrdenstvíBožského Srdce.
»Miloval,a praví, »Ježíš Martu i sestru
její Marii i Lazara“ Lazar byl nemocen.
Sestry jeho poslaly k Pánu Ježíši i
vzkázaly mu: »Pane, kterého miluješ.
nemocen jest.“ Pan Ježíš řeklpak k učení

kům :. »Nemoc ta není k smrti, ale k slávě
Boží, aby oslaven byl Syn Boží skrze
ni.< Čekal ještě dva dní a potom řekl
jim: »Lazar umřel; pojďme k němutc
Když se přibližoval k Bethanii, vyšla
mu naproti Marta &řekla: »Pane, kdybys
byl Ty zde, bratr můj nebyl by umřel;
ale i nyní vím, že cožkoli požádáš od
Boha, dá Tobě Bůh.<<Di ji Ježíš: »Vstaneť
zase bratr tvůjc Pak zavolala „Marta
Marii, sestru svou. Mnozí ze židů přišli
k Martě a k Marii, aby je těšili; když'
viděli Marii, že vyšla, šli za ní řkouce:
»Jde ke hrobu, aby tam plakala—xMaria
pak, když přišla, kde byl Pán Ježíš,
padla k nohám Jeho a řekla, opakujíc
slova sestry: »Pane, kdybys byl Ty zde,

bratr můj nebyl by umřelw I zaplakal
Ježíš, tak že židé řekli: »Hle, kterak ho
milovall<< Když byl jako syn člověka
plakal s plačícími, ukáže jako Syn Boží
moc svou. »Lazare, pojď venlc, zvolal
hlasem velikým a hned vyšel živý, maje
ještě ruce a nohy svázány plátnem a
tvář jeho byla obvázána šatem.

Zbožné cvičeni. — Kéž bychom
častěji tento příběh četli, rozjímali &pro
sebe zužitkovali. Jest též hrob duše a
duševní smrt. Kdyby někdo z těch, kteří
čtou tyto řádky, byl odumřel milosti
Boží. kéž by slyšel hlas mistrův. Jest to
týž hlás, který volá: »Duše, krví mou
vykoupená, pojď ven z hrobula A vy,
zbožné duše, které buď v řádě,buď jinak
Pánu sloužíte, jako sestry Lazarovy,
modlete se za své bratry, kteří odumřeli
ŽIVOtumilosti, aby na nich Pán obnovil
zázrak vzkříšení a učinil je opět dědici
království nebeského.

Příklad.
Svatý "Jan učitelem andělů.

Svatý Jan Zlatoústý odvažuje se říci,
že sv. Jan, apoštol, svým evangeliem
poučil anděly o tajemství vtělení Syna
Božího, kterého dříve neznali, a že se
stal i učitelem cherubínů a serafínů, do
kazuje to z ,listu sv. Pavla k Efeským.
Slova sv. Jana Zlatoústého neváháme
věrně podati; praviť: »Jan vynikal sva
tosti podivuhodnou. jsa pln božské a
skryté moudrosti, dává svým ctitelům
tak veliké a tak mnohé milosti, že jej
nelze čítati k pozemským obyvatelům,
nýbrž mezi nebešt'any, mezi anděly jej
zařaditi dlužno. Jest synem hromu, mi
láčkem Kristovým, sloupem všech církví,
jež jsou na zemi (neb, přeživ všecky
apaštoly, řídil všecky církve až do časů
Trajanových). Má klíče království ne
beského, pil kalich Páně. Nešatí jej
zlatý lem. nýbrž kráčí ozdoben jasnou
hvězdou, která září plným leskem jeho
moudrosti; před sebou má celé nebe;
celý svět jest jevištěm jeho působení;
jeho diváci jsou andělé a lidé čistí jak
andělé, neb kteří se snaží takovými státi.
Jenom tito mohou slyšeti nebeské zpěvy
apoštolovy. Andělé totiž icherubini a
serafini, slyší s námi z úst jeho to, co
my nyní víme. Pravíť sv. Pavel: »Aby
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v známost uvedena byla knížatstvům a
mocnostem na nebesích skrze církev roz
ličná moudrost Božím Mocnosti nebeské
tedy sloužily jemu, jak sv. Jan Zlato
ústý pokračuje, a obdivovaly se kráse
duše jeho, moudrosti a ctnostem jeho,

Jakojimiži Krista Pána si naklonil.

lyra, zdobena zlatem &drahokamy pod
zlatým smyčcem zazní, tak isv. Jan,
jenž duši svou ctnostmi vyzdobil, za
hodna uznán, aby Duch Svatý v jeho
duši nejmocnější a nejvznešenější zvuky
dal zaznívati. (Sv. Jan Zlatoústy' v před—
mluvě k evangeliu sv. Jana.)

Maria porodila.

Zdrávas hvězdo, Panno milá,
jež Jsi Krista porodila,
zdrávas Matko spanilá.
livězdo mořská, rozmilá.

Anděl Páně vzkazky nese
pastýřům dnes v libém plese,
že se zrodil Mesiáš,
Kristus, Vykupitel náš.

Pastýi'ové pospíchali,
dary Ježíškovi dali,
poklekli před jesličky
a zpívali písničky.

I my, k Tobě, Kriste spějem,
dary své Ti také nesení;
víru, lásku, naději,
dítky Tvé Ti darují,

A. M. Kadlčdlccrd.

Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIANansnnonn.

Podstatnou známkou působení Spa
sitelova zde na zemi bylo, jeho stálé,
neunavné cestování s místa na místo.
Když byl jednou svůj tichy'. Nazareth
opustil, prochází neustále celou Svatou
zemí, uzdravuje, zachraňuje a dobrodiní
prokazuje. Proč pak se neusadil někde
ve středisku celé země, na př. v Jeru
salemě, aby nejprve tam lidí obracel &
pak teprve v širším okolí svaté pravdy
hlásal? Proto, poněvadž vnímavost lidí
pro štěstí pravé víry zřídka je tak vše
obecná, aby všichni pravé učení a

záchrannou pomoc na jednom toliko
místě přijali; naopak lidé, kteří, jak je
Písmo sv. nazývá, jsou »dobré vůlee,
bydlí v zemi porůznu a roztroušeně. Aby
tyto dobře smýšlející vyhledával, shroma
žďoval a poučoval, chodil Spasitel celou
zemí vyvoleného národa, u kterého velké
dílo vykoupení uskutečniti se _mělo.

Právě tak musí sobě vésti za našich
dob i věrozvěstové, učedníci Páně. Již
ode sta let procházejí na př. missionáři
rozsáhlou říši čínskou; často byli zahnáni
nebo mučeni, jindy zase domohli se
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skvělých úspěchů. Taková byla & jesti
jejich činnost a působnost Od té doby
však, kdy smlpuvami mezi evropskými
mocnostmi & (Jinou jakási Oprávněnost
a bezpečnost misiím a missionářům je
zaručena, apoštolské cestování celou

missijní dílo začato a uspořádáno;
každá provincie je rozdělena na missijní
okresy &všecky tyto okresy jsou svěřeny
péči missionářů. Přes to můžeme někdy
mnoho set mil ve střední Číně cestovati
a neuvidíme ani jednoho křesťana, aniž

Monstranee v Tišňově.

Čínou teprv jak náleží nastalo. V osn;—
nácti čínských provinciích, z nichž
každá je velká. jako některé evropské
království, je nyní málo údolí a rovin,
kterými by některý missionář nebyl
prošel. Ve všech těchto provinciích je

Monstrance v Šatavě.

| přijdeme do nějaké křesťanské osady.
Zeň je velká, nesmírně velká, ale dělníků
— ačkoliv nyni asi 2000 missionářů
v Číně pusobi — málo, velmi málo.

Tím radostnější ovšem a blaženějši
je pocit, nalezneme-li osadu, která z velké

\
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části, anebo — co však velmi řídké jest, | proudí obcí a uprostřed osady vládne,
— celá je křesťanská. V takové osadě ode všech jako otec ctěn & vážen,
nalézá missionář náhradu za svůj křesťan- missionář. Je-li na cestách, zastupuje
ský domov. Ačkoli všecko má zevně jeho místo křesťanský starosta. »Tak
nátěr čínský, jsou duch &srdce křesťan— jsem to našel v různých částech Čínyc,
ské & proto pobyt v takové osadě je pra-ví missionář P. Jos Keslers, »kamkoli

Monstrance v Březníku. Monstrance v Mnichově.

milý a útulný. Obyčejně vyčnívá nad \ mne cesta přivedlaasradostí vzpomínám
všecky chaty a domy domácí kostelík, si na dny, které jsem, jmenovitě ve staro
z jehož výžky třikrát denně zvonek vy- křesťanských, františkánských osadách
zývá k modlitbě »Anděl Páněc. Tam severního Santungu ztrávil. Mohu směle
shromažďují se křesťané denně k ranní říci: nejkrásnější &nejsrdečnější poměry,
aj večerní modlitbě. Živý školní ruch jaké nalézáme ve vlasti v naších kato—
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lických krajinách, nejsou srdečnější a
důvěrnější nad poměr, který tam mezi
missionářem a čínskou obcí křesťanskou
zavládá. '

Pravidelně činí křesťané jenom část,
asi polovici anebo nanejvýš tři čtvrtiny
domácího obyvatelstva. Podivno, že
zbytek pohanského obyvatelstva se nikdy
neobrátí, ale. naopak zůstává, proti tak
blízké křesťanské pravdě zatvrzelým.
Zdá se, jakoby to byl trest Boží za to,
že hned na počátku svaté pravdy od"
sebe odmítají a o radostnou zvěst sv.
evangelia se nestarají. Tak žije tato část
pohanů v pohanské pověře až do smrti.
Lze však doufati, že milost Boží a kře
sťanská'horlivost srdce i těchto zatvrzelců
obměkčia k poznání pravdy přivede.

“Zvláštností v-našem missijním území
je osada Jů'djatsnia. Je totiž až do posled
ního muže křesťanská. Tam není žádného
nekřtěnce, vyjma snad to neb ono novo
rozeňátko, jemuž missionář apoštolskými
cestami a prací všeho druhu zaměstnaný,
svátosti sv. křtu dosud uděliti nemohl.'
Jedeme-li šantungskou drahou Směrem
k čínskému okresnímu městu Kiantšou,
vystoupíme na poslední stanici před
Kiantšou z vlaku a asi za hodinu dora
zíme do zmíněné osady. Jdeme kolem
úrodných poli, pilných a přivétivých
rolníků na nich pracujících a několika
vesnic, stromovím obrostlých. Konečně
přicházíme ke skupině ovocných stromů
a za nimi vidíme nejprve jeden, potom
druhý dům, které mají nemalou podobu
5 domy evropskými. Oba stojí na kraji
osady a zvěstují nám, že jsme u cíle.
To je Jůdiatsnia. Vstoupivše do osady,
nevidíme žádného zevnějšího rozdílu
mezi touto a jinými čínskými vesnicemi;
čínskými zůstávají i křesťanské vesnice
a mají také zůstati. Je-li však P. Frówis,
missionář této stanice a zároveň celého
rozlehlého “okresuKiantšou s námi, nebu
deme moci nepozorovati důvěrného při
vítání, které nám ze všech zraků, mladých
i starých, _mužův i žen vstříc září.

Konečně stojíme před missií. Jedno
duché a skromné, nicméně však nad
celé okolí vynikajíce, stojí tu dva nové
domy o dvou patrech. Jsou právě do
končeny. Stavileli, P. FrOvvisovidocházel
již při stavbě dech t. j. nedostávalo se
mu peněz. Pln úzkosti a strachu, vzpo—
mínal v této své nesnází na zlý příklad
muže ve sv. evangeliu, jenž chtěl stavěti
věž a ze známé příčiny nemohl díla
dokonati. Nicméně nezoufal; neOpustila
ho důvěra v obětavou mysl přátel a
dobrodinců v Evropě a důvěra ta jej
nesklamala. Oba domy jsou již hotovy
a P. Frowis hodlá postaviti ještě tohoto
roku slušný kostelíček.

Avšak, nač jsou vlastně ony dva
veliké domy? P. Frůwis míní učiniti
Jůdjatsnin středemokresu Kiantšou-ského,
ohromnou většinou dosud pohanského
& takořka srdcem tamnější missie, odkud
by se křesťanská víra šířila do celého
okoli. Proto je třeba, aby tam stále bydlel
některý missionář, aby tam byly školy,
dále místnosti pro křtěnce, kteří se na
křest sv. připravují a místnosti pro
cvičení kalechistů a katechistek. To je
účel obou domů. Mimo to, bylo nutno
ve dvoraně jednoho domu umístiti kapli
do té doby, až by za pomoci příspěvků
z Evropy bylo možno postaviti kostelx
zvláštní. A potom, až isama osada svou
skrovnou hřivnou a hlavně prací ruční
na stavbu nového kostela přispěje, pak
možná, přestanou vlasy .a brada IP.
Frówise šedívěti a mnohá vr_áskasjeho
obličeje zmizí. Potom mohou také dobro
činní čtenářové „v duchu svém spolu
slaviti v Jíídjatsuinu všecky krásné slav
nosti církevního roku, kdy zástupo'vé
křesťanů ve svátky vánoční, “velkonoční
a svatodušní z velké dálky tam putují,
službám Božím obcují a sv. svátosti
přijímají. Anebo, když tam každoročně
na sta pohanů z vody a Ducha sv..
k novému životu bývá zrozeno, pak stává
se i milosrdný dobrodinec v Evropě
účastným onoho požehnání, které se na..
křtu sv. vlévá do nesmrtelných duší
Číňanů.$%,
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O Jezu, spáso moje!

. ó Jezu. spáso moje,
jdu uctit srdce Tvoje,
ble, duše má již plápolá
& vroucným hlasem zavolá:
Tys Pán můj, Tys tvůrce náš!

Tvé srdce zve mne k lásce
a duši jest tak sladce,
Tys jediná, ach, láska má„
kříž Tvůj má duše objímá
a klaní se Ti v úctě.

ó vítej srdce Páně
“& dej mi hledět na ně,
jak krev se řine z něho ven,
at zmlkne všakýcb bolů sten, _
v mé duši rozervané!

lllllllll'illll

A. M. Kadlc'áková.

Sochy svatých ve Františkově Mu
seu v Brně. Šlechetný vlastenec český,
kanovník Bedřich hrabě Sylva-Tarouca
zemřel v Brně roku 1859 &odkázal své
knihy a sbírky brněnským ústavům. Tuto
vyobrazené tři sochy svatých jsou z to
hoto dědictví a jsou nyní vystaveny
vbrněnském Františkově Museu.Neznámo,
kde byly dříve; jsou slohu gotického a
pocházejí z let 1450 až 1550. Jsou oma—
lovány oku lahodícími barvami. První
světec na levo je prvomučedník Štěpán,
má v ruce několik kamenův. Prostřední
světec je papež Urban, drží v ruce ve
liký hrozen. Vedle něho v pravo jest
svatý mučedník, jehož jména není možno
určití, neboť nelze rozpoznati, jaký ná
stroj mučednický má v ruce. Prostřední
světec měří 65 centimetrů výšky, obě
postranní sochy mají po 52 cm. Jsou to
krásné památky starého církevního umění.

Č yři gotické monstrance ze stoleti
šestnác. ého. Tišnovská monstrance je
shotovena roku 1517. Monstr—ancev Břez
níku je z roku 1522 a váží/rkilogramy.

Monstranci šatavskou shotovil německý
umělec zlatnický Erhard z EiTerdingen.
Všechny tyto tři u nás na Moravě cho
vané monstrance jsou vysoky téměř metr,
jsou ze stříbra a pozlacený. Vyobrazení
mnichovské monstrance připojeno proto,
že jest od téhož mistra, jako monstrance
šatavská, ovšem mnohem nádhernější.

Kam vede prchlivost. Pařížský
obchodní dům 8. vyslal jednou odpoledne
jednu ze svých šiček, aby šla do před
městí St. Denis a přeptala se u paní U.,
zda si nemíní u nich objednati něco no—
vého. Děvče přišlo do Villy a ptalo se,
zda by mohlo mluviti s paní. Bylo jí
řečeno, by měla chvílenku trpělivost, že
paní ji příjme poněkud později. Dívka
čekala hodně d10uho. Pak jí však bylo
sděleno, že paní s ní vůbec nechce mlu
viti, poněvadž si nic neobjedná. Děvče,
které tak zbytečně několik hodin času
ztratilo, bylo touto bezohledností tolik
roztrpčeno, že nyní nechtělo mermomocí
odejíti. Služebnictvo nevědělo si žádné
rady & zavolalo policii. Když pak děvče
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uvidělo strážníka, dalo se před ním do
útěku, ten ovšem nerozuměl žádnému
žertu a hnal se za dívkou. Tato měla
však mladé nohy a nebylo snadno ji
dohoniti. Tu přivolal si policista, písknuv
na píšťalku, pomoc a brzy byla dívka
dohoněna. Dovedli ji na policejní úřad.
Tu si teprve uvědomila, co vlastně vy—
vedla a pro Boha prosila. by ji to od
pustili. Lidumilný úředník měl s ní
útrpnost a po otcovské domluvě ji
pr0pustil.

Sebsvražd přibývá. Universitní pro
fessor dr. Gaup v 'l'ííbingách přednášel
o sebevraždách. Na základě statistických
dat zdůrazňoval, že úžasně přibývá v
desitiletích sebevražd. Páčí dlc sebraných
dat počet sebevrahů ve století uplynulém,
to jest devatenáctém na půl druhého
milionu — zajisté úžasná číslice. Ve
Francii skoro úplně nevěrecké je průměr—
ně nejvíce sebevražd, v Bavorsku je pro
střední, v Sasku nejvyšší, v Poznaňsku
nejmenší. Rakouští katoličtí národové
mají poměrné méně sebevražd nežli v
Německé říši. Slované ——kromě Čechů
——majíco nejméně sebevrahů. V Německu
se vraždí čtyřikráte více mužů než žen,
'v Číně více žen než mužů, následkem
bídného postavení žen. Židé mají méně
sebevražd nežli křesťané, katolíci méně
nežli protestanti. Chudoba nepadá tu
nijak na váhu; vraždí se více tak zvaných
vzdělanců nežli cbuďasů. Víra v život
posmrtný je nejlepší ochranou proti sebe- 
vraždě. VRakousku umírá pětkrát více
vojáků sebevraždou nežli civilistů. .V
Německu umírá většina osidlem, v Číně
otravou ženské skákaly nejraději do vody.
Nejčastěji vedou k sebevraždě bezbož
nost, učení o užívání svět;a před sebe
vraždou chrání: horlivé vykonávání po
vinosti & věrnost ve víře.

Ženská jména.. Je věru nevhodný
zlozvyk, že naše děvy a ženy často až
příliš ošklivě znetvořují svá. jména. Dávají
si na navštívenky natisknouti místo svých

, krásných křestních jmen slova, o nichž
je nemožno říci, co vlastně znamenají?
Na př., kdo nám řekne, co znamená Fifi.
Anči. Annie, Jarma, Květa, Máša, Elli,
Lula, Juči. Bobi. Mimi, Luda. Fi-na, Iška,
Fedi, Duňa,_ Yn_ča atd. atd, řada tato
dala by se zrovna do nekonečna prodloužit.
Bylo by zajisté jen _v zájmu našich žen a

dívek. kdyby se znetvořováním svých
krásných křestních jmen nečinily zbytečně
směšnými. Snad postačí toto upozornění.
Dokud žila naše nebožka císařovna Alžběta,
vždy a všude se jen podpisovala svým
úplným jménem: Alžběta a nikoliv, jak
je nyní u nás zlozvyk, znetvořiti toto krásné
jméno ve slova: Běta, Bětuška, Elsa atd.
V Brně žádal před lety, pokřtěný žid
D.... pro svou dcerušku, která měla na
sboupiti do školy, křestní list. V křestní
matrice byla zapsána pod jménem Alžběta
D . . . Farář ji tedy napsal žádaný křestní
list pod tímto jménem. Otec však ihned
se tázal, proč vydán list pod jménem
.,Alžběta“, nebot doložil naše děvčátko se
nejmenuje Alžběta, ale Elsa. Farář otci
vysvětloval, že si doma mohou rodiče dítku
říkati, jak se jim líbí, ale ve spisovné
řeči nemožno užívati těchže zkrácených
jmen. Jest ustáleným“ zvykem, že se do
křestních matrik zapisuje správné, a nikoliv
nějak zkrácené & zkomolené jméno, tak
se “na př. nenapíše Jeníček, nýbrž Jan,
nenapíše se Mařenka, nýbrž Marie, nena
píše se Faninka, 'ale Františka atd. Otec
však se nedal poučiti & udal tuto věc na
místodržitelství. To žádalo o vysvětlení,
jež podal farář úplně tak, jak byl řekl
otci. Místodržitelství otce s jeho stížností
odmítlo. Otec však opět nebyl spokojen a
rekuroval'na ministerstvo, jež si opět vy
žádalo dobrozdání od farního úřadu a opět
odmítlo žalobce. Ale ten se ještě jednou
pokusil a rekuroval na nejvyšší správní
soud. Tu pak tento nejvyšší soudní úřad
vynesl následující rozsudek: až dokáže
žalobce D..., že jména Alžběta a Elsa
jsou různá, bude možno vyhověti jeho
žádosti, by mu vydán byl křestní list,
znějící na jméno Elsa a nikoliv na jméno
Alžběta; tedy se stížnost, jako neodůvod
něná zamítá

Jmění církve a jmění Rothschildů.
Jmění celé církve v rakouské říši, (bez
Uher) obnáší 813 mil. kor., z čehož je
živo 14.228 kněží a 30.000 řeholních
osob. Zúrokuje-li se tato jistina 4 a půl
procentem, připadne na jednu hlavu ročně
740 korun Jmění obroční má u nás
celkovou cenu 191 milionů, takže připadne
na jednoho kněze ročně 538 kor. renty.
Jestliže však odečteme daně, připadající
na tyto obnosy, pak připadne na každého
kněze v Rakousku průměrně 459 korun
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ročního příjmu. Nyní se podívejme na
jmění rakouské rodiny Rothschildů. Roku
1901 hádalo se, že mají přes 11 miliard
jmění. Kapitál tento nese ročně 440 milionů
kor. úroků. Má tedy jediný rakouský
Rothschild ročně 440 milionů kor. ročních
příjmů, kdežto 44.000 rakouských kněží,
řeholníků a. řeholnic mají ročních příjmů
32 a půl milionu. Má tedy jediná rodina
Rothschildova ročně 14kráte více příjmů,
než všichni kněží a řeholníci dohromady.
A nyní otázka: co učinil Rothschild ze
svých ročních 440 milionů příjmů a kolik
založila, posměšně tak nazývaná „mrtvá
ruka“ nadací pro chudé, nemocné, a vůbec
pro dobročinné účely?

Pověrčivost v Praze. Kdosi upozor
nil, jak. jsou lidé v Praze pověrčiví &
dokazuje toto své tvrzení takto: jistý, tak
zvaný bezbarvý pražský denní lisi., mívá
v neděle a ve svátky až 60 a někdy
i více stran, z čehož bývá 48 až 62 stran
inserátů. V úterý, ve středu, ve čtvrtek a
v sobotu mívá týž list kolem 30 až 38
i více stránek, jen v jediný pátek mívá
po celý Boží rok, vždy jenom 18 & nej
více 20 stran, protože velká většina inse
rentů si naprosto zakazuje, že nesmí jejich
inserát býti v pátek uveřejněn, protože,
jak pověrčiví lidé říkají, jde v pátek
všechno nazpátek. I osobnosti zkušené,
školou života velice prošlé, považují pátek
za nešťastný den, ve který se nemá nic
začínati. Proto nikdo nechce. by byl v pátek
uveřejněn jeho inserát. Není tento zjev
příznačnou věci pro nynější, nadmíru pokro—
kářskou a civilisovanou dobu '?

Ubýváni protestantů ve Francii.
Ve Francii bylo roku 1866 802.000 pro
testantů, jimž tam říkají Hugenoti. Roku
1903 bylo jich napočteno jenom 650.000.
Ubytek lze poněkud vysvětliti odpadem
Elsaska a Lotrinska, ale nikoliv úplně.
Nyní, kdy vede vláda francouzská obrovský,
zásadní boj proti katolíků-m, ubývá prote
stantů! Hlavní příčiny jsou: rozklad pro
testanských vyznání, jež se valí z Německa,
veliká zámožnost protestantů, která má za
následek úbytek porodů. rozumářství roze
žírá víru jejich úplně. libují si více v kul
tuře anglické. německé a nikoliv v domácí
francouzské. Francouzští protestanté nevěří
v nic než v B=smarka, ve svobodný obchod
a v anglické výdělkářství, chytají se ma

monu, jenž je kazí, jejich kostely jsou skoro
úplně prázdny.

Nepomlouvej! V Grunwaldu.ve Švý
carsku, přebýval bývalý hostinský Hausner.
Náhodou právě tehdy tam často hořívalo.
Nikdo nevěděl jak se stalo, .že padlo po
dezření na ubohého Hausnera Někdo se
prořekl a „neštěstí bylo hotovo. Všichni
lidé myslili. že Hausner je žhářem. Byl
zatknut a odveden do vězení. Zdálo se, že
nebožák je ztracen. Ale našli se lidé, kteří
mu dokázali, že tehdy v osadě vůbec ne
byl. Byl z vězení propuštěn Přišel ku
svým, ale ti pozorovali na něm, že jest jaksi
nesvůj. Málo mluvil & vůbec se stranil
všech lidí. Ač ho domácí pilně hlídali, by
si nějak neublížil, přece se jim jednou
z domu vytratil & ač ho okamžitě hledali,
zmizel beze stopy a nebyl nikdo k nalezení.
Protože byla tehdy krutá zima, bylo hle
dání velice stíženo. ba skoro znemožněno.
Všeobecně se myslilo, že asi někde zahynul.
Teprve na jaře mohlo začíti opravdové hledá
ní. Vjakési odlehlé a úplně nepřístupné rokli
našli nešťastníka. Mrtvola byla odnesena
na místní hřbitov a za účastenství obrov
ského množství lidu byla pohřbena. —
Pomluva přivedla nešťastníka do hrobu &
zbavila rodinu živitele.

Kardinál—primas onepřatel. tisku.
Španělský kardinál &primas Agu rre. který
sídlí v městě Toledu, vydal pastýřský list,
jejž podepsali zároveň s ním též všichni
ostatní španělští biskupové a. který jedná
ošpatném a nám nepřátelském tisku. l'o
ukazuje nato, že tisk—,který se nazývá
liberální, býval k nám katolíkům dříve
mnohem blahovolnější, než jest nyní. Li
berální listy ohromně se zvětšily a staly
se nám úplně nepřátelské. Škoda, kterou
způsobují nebyla by tak obrovská. kdyby
mnozí zaslepení a úplně neuvědomělí ka
tolíci sami jim nepomáhali. Kdo byl ve
Španělsku. jistě si vzpomene. že často ví
dával v kostelích, kterak v nich kněží čtou
skoro jen v černé barvě mši svatou. Též
mají listy španělské mnoho smutečních ohlá
šení. Kardinál poukazuje na tu smutnou
skutečnost, že upřímní a jinak horliví
katolíci, platí novinám za tato ohlášení
velké poplatky. Ano, došlo to tak daleko. že
v novinách liberálních zle se kasají na ka—
tolíky & několik řádků dále, jest oznámena
mše svatá anebo slavnostní bohoslužby za
zemřelé. Ano,'tyléž noviny úplně vážně
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navrhovaly, by se mše za zemřelé zdanily.
Kardinál se nespokojuje s pouhou žalobou,
ale ihned poroučí, že kdo by z katolíků
na příště oznámil úmrtí a bohoslužby za
zemřelé v liberálních novinách, pozbývá
tím výsad & privilegií, jež církev uděluje
bohoslužbám za zemřelé; hlavně se zaka
zuje rekviem a hodinky. A co u nás?

Jak vítají kněze? Kardinál Farley
vracel se z Říma, kde byl pro svůj kardinál
ský klobouk, zpět do Nového Yorku, kde
přebývá. Přijel na lodi severoněmeckého
Lloydu, zvané „Berlín“. Paroloď'byla co
nejvíce vyšňořena, vlála na ní vlajka
v papežských barvách. Když přistála, uvítali
ji, jak je tam zvykem, ohlušujícím piskotem
všechny parolodě i továrny. Ulice, kudy
měl jeti kardinál, obklopeny nejpřednějšími
občany města, byly namnoze přenádherně
ozdobeny a vzdor ostrému větru a velkému
mrazu, tísnilo se na statisíce lidí po obou
stranách ulic. Všude byl milý stařeček
radostně pozdravován, všechny velké novo
yorské noviny přinesly k jeho uvítání
sympaticky psané úvodníky. Před radnicí
tísnily se tisíce lidí, chtících pozdraviti
pana kardinála. Felicie, počtem půldruhého
tisíce mužů, udržovala pořádek, majíc
v čele kapitána Doemeta, jemuž, zpozorovav
ho kardinál, laskavě kynul rukou. Kapitán,
uviděv tuto pozornost, bez rozpaků chvátal
ke kočáru & před nesčetným zástupem

líbal kardinálský prsten. Nádherná kathe
drála sv. Patrika byla do posledního
místečka obsazena dětmi z katolických
škol, bylo jich na 8000, a jakmile spatřily
kardinála, zapěly uvítací píseň a pak
všechny najednou zvolaly: „Buď vítán náš
pan kardináll“ Při těchto slovech mávalo
každé dítě praporečkem, buď v barvě pa
pežské anebo americké. Kardinál byl touto
srdečnou ovací dojat až k slzám. Večer
byla kathedrála z venčí'osvětlena skoro
50.000 žárovkami. Pohled na budovu byl
uchvacující. Zase se shromáždilo statisíce lidí,
kteří se nemohli dlouho do noci rozejíti od
nádherného divadla. V Americe je úsudek
každého nestranného pozorovatele: byl to
vjezd právě vítězný, nevídaný, přímo olsňu
jící! — Tak vítají kněze v Americe! —
A u nás?

Oběť pomluvy. Letos, když přišla
první jarní voda, vylovili ve Vídni z Du
naje mrtvolu mladé dívky. Policie brzy
vypátrala, že utopená dívka se jmenovala
M. Julie & že je dcera majitele domu a
mlékaře. Děvče zmizelo z domu na podzim
a nikdo nevěděl, kam se podělo. Později
však, když již bylo pozdě, přišlo se na
to, že se dívka dozvěděla o svém snou
benci jakési-hanebnosti, na nichž však ne
bylo nic pravdy. Děvče se celé popletlo
uteklo z domu a zmizelo. Až teprve nyn
bylo k veliké žalosti rodičů nalezeno.
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Od Rajhradu. Ve své nebezpečné
nemoci vzývala jsem nejsv. Srdce Pána
Ježíše a\ nejčistší Srdce P. Marie, jakož
i sv. Josefa a sv. Antonína Pad. a byla
jsem vyslyšena. Jsem tak dalece zdráva,
že již mohu zase pracovati. Plním takto
svůj slib a vzdávám díky nejsv. Srdcím
& sv. patronům. Čtenářka „Školy“.

Z Budapešti. V rodině, v níž ně
kolik roků sloužím, onemocnělo děvčátko
&mělo býti operováno. Všichni jsme trnuli
strachem, že malá trpitelka umře nám na
operačním stole. V úzkostech svých 0 svě
řené mi dítko, prosila jsem nejsv. Srdci Páně
a přesv. Matku Boží Marii za pomoc a.

slíbila jsem poděkovati, jakož i pout'do
Filipsdorfu. Dítko šťastně operaci přestálo
a je opět zdrávo, k veliké potěše zarmou
cené matky a sourozenců. Za to všechno
buď pochváleno a velebeno nejsv. Srdce
Pána Ježíše a přesvaté Srdce Panny
Marie. A. T.

Od Jevišovic. Skoro po celý rok
jsem byla nemocna. I vykonala jsem po
dvakrát 9denní pobožnost k Bož. Srdci
Páně, nejbl, P. Marii a slíbila veřejné
poděkování. Činím tak nyní an jsem se
uzdravila. Buďtež vroucí diky vzdány
nejsv. Srdci Pána Ježíše a bl. P. Marii
ustavičně pomoci. H.

m



Republika argentinská.
(Hlavní úinysl.)

Poslední dobou mnoho se mluvilo a v novinách psalo o republice argen
tinské, ba i maso v ledu naložené k nám do Evropy vozili po lodích. Není divu,
že mnozí dostali chuť, podívat se tam za moře, do Argentiníe kde musí býti tak
dobře, že zaopatřují masem i Evropu, ne-li celou. tedy aspoň některá hlavní
města. Nedivíme se, že pozornost větší obrácena k této zemi, Gkrát větší než je
Francie a že zkoumány poměry její občanské, politické i náboženské. Tím stalo
se, že i náš úmysl pro tento měsíc nadepsán »chublika argentinská.<< Aby čle
nové Apoštolátu modlitby, jakož ičtenáři naši více zvěděli o této zemí, pro nás
tak daleké, pohlédneme na ni blíže.

Argentinská republika v jižní Americe skládá se ze 14- provincií, z nichž
každá má pro sebe značnou samosprávu a z 10 území, jež nejsou schopny samo
správy a' proto jsou pod pravomoci společné vlády. Nynější ústava republiky po
chází z 21. října 1800, jsouc vzdělána po vzoru Spojených Států severoamerických.
Od roku 1860 až do r. 1905 přišlo do argent republiky asi 2,500.000 přistěho
valců a to tři čtvrtiny ze zemí katolických, hlawzě Italů, kdežto rakouských ob
čanů se přistěhovalo v té době do Argentinie na 40.000 osob. Roku 1900 bylo.
všeho obyvatelstva napočteno 4,794-149. Což je to, pro tak rozsáhlou zemi! Proto
tam musí býti hrozně plochy neobydlcny lidmi, ale více zvěří a dobytkem, který
má ohromná pastviska drátěným plotem ohraděná, aby se majiteli nezatoulal.

První křesťanskou osadu založili OO. Františkáni r. 1539 při řece La
Plata. Nazačátku 17. „století měli OO. Jesuitě přes 100.000 Indiánů, shromáždě
ných v osadách, v nichž kněz byl hlavou a tam se učili rolnictví, stavěli si při
bytky, různě útulky a jinak se vzdělávali, za kterým účelem zřízena i zvláštní
tiskárna. Mnohoslibně tyto podniky utrpěly velice vypuzenim Jesuitů z Argentinie
r. 1617. Také pozdější neklidně doby nebyly valně přiznivy rozvoji církevnímu.
Po prohlášení neodvislosti od Spanelska r. 1816, četné občanské a jiné války
řádily v Argentině a poškozovaly velice i náboženského ducha Obyvatelstvo ny

' nější jest skoro vesměs katolické (jen asi 0.8% jest nekatoliků: 27.000 protestantů
a 7000 židů), církev katolická jest ve státě uznána, ač jiným volno, své nábožen
ství vyznávati svobodně. Stát vydržuje duchovenstvo; k tomu účelu vynaložen
r. 1905 obnos asi 4 mil. korun. Duchovní vrchnost skládá se z arcibiskupa, sí
dlícího v Buenos Aires a z biskupů, jichž sídla jsou: Cordoba, La Plata, Paraná,
San Juan de Cuyo, Sante Fé, Salta a Eueuman. President republiky navrhuje
terno při volbě biskupa a sv. Stolice v Rimějej volí. Papež má nuncia sveho
v Buenos Aires. Jeden ze základních zákonů nařizuje, že presidentem unie může
býti jen katolík a aby se pracovalo na pokřesťanění Indiánů. Občanský či civilní
sňatek prohlášen za závazný zákonem r. 188_8; avšak úředník nesmí překážeti
nebo brániti sňatku církevnímu po civilním. Skoty jsou nekolarisovány do té míry,
že se v nich náboženství vyučuje před světským vyučováním, nebo po něm.
Súčastniti se tohoto náboženského vyučování jest ponecháno dětem na vůli, chtějí-li
nebo ne. K vyučování náboženství jsou oprávněny jen osoby od církevních vrch
nosti pověřené. Proslulým poutním místem jest chrám Matky Boží vLujanu,vzdá
lený asi 21/2 hodiny drahou od hlavního města Basilika, jež se tam právě stavi,
bude jednou z nejkrásnějších chrámů amerických. Rády církevní maji “veskrze
volný vstup do Argentinie a jsou tam též skoro všechny zastoupeny.

Viděti, že státní zařizení jest ještě dosti křesťanské a rodiny staré domácí,
jsou rozhodně katolické. Ale ti vystěhovalci! Těch přichází do Argentinie ročně
poslední dobou až 300.000 z Italie, ze Spaněl, z Francie, z Evropy a tito, naka
ženi liberalismem ve staré otčině své, nepřinášejí do Argentinie nic dobrého, leč
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nevěru, lhostejnost náboženskou, nespokojenost, požívačnost atd., což jen může
snadno pokazit dosud zachovalé domorodé obyvatelstvo. Velikou vyhodu má Ar
gentinie, že má v Buenos Aires universitu a sice katolickou, rovněž takovou
v Chili. —

Co do novin, mají v Argentinii více listů, z nichž jsou některé katolické,
hájí zájmy katolické; ale jsou tam listy též nekřesťanské, které, jako u nás, bo
jují proti víře a z ní plynoucímu životu křesťanskému. Na poli katolické orga—
nisace stalo se též mnoho dobrého. Roku 1884 bylo první shromáždění katolíků,
za vedení slavného Jos. Eman. Estrady a zabývalo se otázkou dělnickou. Než, vy
plnění přání toho shromáždění, dosud se očekává. Roku 1893 začal P. Grotte,
redemptorista, organisovati katolické spolky, proti nimž ovšem pracovali socialisté
jako u nás a založili tři nebo čtyry listy. v nichž potírají vše, co katolické jest.
Roku 1908 založil Dr. Lamarca Ligu argentinskou, podobnou naší straně katolicko
národní, nebo spolku katolických rolníků. Viděti jest, že tam tak zuří boj křesťan
ství proti nevěře a liberalismu. jako u nás a že jest se obávati, aby, co dobrého
dosud trvá, nebylo neblahym vlivem nepřátel zničeno. Proto doporučena republika
argentinská modlitbám Apoštolátu. Matka Boží v Lujanu, tak vroucně ctěna, jak
od domorodců tak i katol. Indiánů, nedá zahynouti věrnému lidu svému, který
k ní putuje a její ochraně mecné se doporoučí. Tato úcta Marianská a stavba
nového velechrámu, jsou nám zárukou, že duch křesťansky dosud vládne & Bůh
dá, že potrvá a vládnouti bude i dále k radosti nejsv. Srdce Páně.

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši 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 skonáni světa, obětují Tobě cely" dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(ic), 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
zachování víry a vzrůst křesťanského života obyvatel argentin
'skych &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'.' 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! (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!

žá Š< ,
Heslo apoštolské: Modliti se a. mrtviti se pro rozkvět církve v Argentinii.

žá &%

Úmysl v lednu 1913: Organisace Apoštolátu modlitby mezi lidem.

Tiskem &nákladem benediktinské kníhtlskůrny v Brně.


