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ROČNÍK XLVIII. ! Vycházípočátkem každého měsíce.
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Podle svého ;milosrdenstvi spaseny nás učinil skrze obmytí druhého narození a obnovení Ducha sv.,

kteréhož vylil na'inás hojně skrze Ježíše Krista, Spasitele našeho. (Tit. 3. 5.)\_/\_/\_/\_/\_/\-/\/\N\./\_/\A_/\MA AMA/vwWWW/"WW vv v 'v'v'vww/\ ,"*\/“\/\/“\/—\/V\NWW

Vánoční.
S oblačných nebes letí sem

radostná zpráva světu,
že narozen jest Kristus Pán
a v Betlémě že je tu.

Že nové lásky paprsk vzplál
i světla nová záře,
pojď, duše, srdce, pospěš si
& padni na své tváře.

Vždyť andělé tam na nebi
zpívali písně krásné,
na cestu chudým pastýřům
svit zářil hvězdy jasné.

A zpráva ta se roznesla
do světa širých krajů
a do dnešního ještě dne
má mnoho v sobě tajů.

S oblačných nebes letí sem
ta zpráva jako vánek,
že Kristus Pán se narodil
a v chrámě má svůj stánek.

U jeslí.
Nad chudým chlévem v Betlémě

andělé pěli v letu
a písně krásné zpívali,
to Pánu všechněch světů.

A sboru hlas se nesl dál
& zajásal svět celý,
a poklonit se Ježíšku
pastýři první spěli.

Zářivá hvězda svítila
v zem s nebes modré báně

a .v plenky bílé balila
Ježíška Matka Páně.

A v srdce lidské vešel klid
a v duši radost zněla
& celá země zvěstí tou
se sladce rozechvěla.

Buď vítán, Kriste, na zemi,
zní odvšad něžné zpěvy,
neb zrozením se Ježíška
se všem nám pouleví!

A. M. Kadlča'kovd.

_ŠknlaB. s. P. 1914.

/\_/\_/\_/\_N



' ' . 'Bohu slava, lldemapOkOj.
Napsal J_qndt Zhdnél.

V

Qastěji slýcháme v našich kostelíchzavznivati slova: »sláva na vý—
sostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůlec. (Luk. 2, M) Pamětihodná
tato slova pronesli sborové andělští,
shromáždění na polích poblízku městečka
Betléma, kdýž oznamovali pastýřům vele
památnou světovou událost, že se narodil
dávno národy očekávaný Výkupitel. Ne
obsahují-li tato slova živ otní p r 0
g r a m? Nemá-li býti jejich obsah naším
každodenním rozjímáním?

Bohu příslušísláva„ čest,
lidem pakmir, pokoj. Uvahao
těchto slovech budiž předmětem našeho
rozjímání.

I. Bohu sláva, čest. Cetl jsem
o jednom nebožáku, který trpěl na nemoc,
která jest bohužel nýni až příliš roz—
šířena. Měl rakovinu na jazyku. Hledal
v hrozném utrpení svém pomoc lékař
skou a přišel do kterési nemocnice.
Ujali se obětavě nebožáka lékaři, ale
pronesli svůj úsudek v tom smyslu, že
není pomoci, leč operaci. Hledaje uzdra
vení ve svém neduhu, odhodlal se ne
mocný, že se podrobí operaci..Ležel
na Operačním stolku, lékaři měli již
všechno připraveno, každý z nich chystal

se učiniti, co mu bylo operatérem na
řízeno. Tu, než jej uspali, pravil k ne
mocnému operatér: příteli, upozorňuji
vás, že po operaci nebude vám více
možno mluviti, musíme vám odniti čast
nakaženého jazyka. Máte-li tedý nějaké
přání, chcete-li něco obzvláště důležitého
říci, použijte této příležitosti. Co nyní
promluvite, budou vaše poslední mlu
vená slova v tomto životě.

Nemocný byl velice dojat těmito
slovy lékaře. Chvílenku přemýšlel, ale
pak sklonil trpělivě poněkud hlavu a
hlasem, co mohl nejsilnějším a nejslav
nějším zvolal: pochválen buď Ježíš
Kristus, až na věky věkův. Amen. V po—
dObných případech otrlým lékařům vstou
pilý v tomto okamžiku slzy do očí.

Ano, tento jednoduchý venkovan
mýslil, že není na světě nic důležitějšího,
nic velkolepějšího, jako oslavovati jméno
Ježíšovo. Jsme-li i my téhož názoru?
Vzpomeňme si, že „proto Bůh povýšil
Ho, aby mu dal jméno, kteréž jest nad .
všeliké jmeno, aby ve jménu Ježíše
každě'koleno klekalo, nebeských, zem
ských i pekelních“. (K Filip. 2, 9—20.)

Zajisté často se bijeme v prsa a
zbožně říkáme: Ježíši Tobě jsem živ,
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Ježíši Tobě umírám, Ježíši Tvůj jsem
v životě i v smrti! Konejme však také,
co tuto říkáme. Budiž nám všem Ježíš
přesladkým vůdcem, který nám ukazuje
ve všech okolnostech životních cestu,
po které máme kráčeti, budiž nám
hvězdou, osvěcující tmy našeho života,
který mívá přečasto nikoliv jasné, ale
hodně tmavé okamžiky. Budiž nám Ježíš
cestou, pravdou, životem, který nás
osvítí a povede nejenom v tomto roce,
alei v následujících, po cestách dobrých,
abychom po tomto životě, mohli se sejíti
s Ježíšem a velebiti Jej na věky věkův.
Sv. Jeroným, učitel církevní, napomíná:
život náš je kIOpotný &bídný; bez Ježíše
jsme chudí, jsme bez pokoje, beze vší
radosti, bez zásluh dobrých skutků,
hledejme proto usilovně Ježíše, Ježíš
budiž naší radostí, naším vším!

Jak nás zahanbuji horliví katolíci,
kteří se teprv obrátili ku Kristu! Missi
onář, kněz Stenz vypravuje ve svých
vzpomínkách na své několikaleté práce
mezi Cíňany, že měl ve své osadě horli
vého muže, který stav se katolíkem,
chodil ku svým známým a přátelům a
seznamoval je s učením Ježíšovým. Byl
veliký horlitel pro čest a slávu Boží a
ač byl docela jednoduchý člověk beze
všeho vyššího vzdělání, přece založil v
patnácti osadách kvetoucí katolické obce.

Co činil tento horlivec, čiňme i my!
Jak často naskytne se nám příležitost
učiniti všelicos k oslavě jména Božího.
Vždyť ctíme milého Ježíše, snášejíce
trpělivě kříže, _bolesti, trápení všeho
druhu, každé dobré slovo, které svému
bližnímu věnujeme, dobrá rada, kterou
mu dáme, každý náš odpor proti poku
šení, ať těla ať duše, každý zbožný po
vzdech, každá modlitba, každá práce,
ale vše, všecinko může býti oslavou
Božího jména. Sv. Pavel napomíná nás
řka: »buďto že jíte, nebo pijete, neb
cožkoliv jiného činíte, všecko činíte
k slávě Boži<<. (1. ku Kor.- 10, 31). Při
každé práci tělesné i duševní, at“je vy
konána z povolání či z pouhé zábavy,
zkrátka při všem mějme na paměti čest
a slávu jména Božího a vždy volejme
se zakladatelem řádu jesuitského, se
svatým Ignátem z Loyoly: »vše ku
větší slávě Božía! Kde je pán, tam má
hýbat.—služebník. Náš;.Pán, Ježíš__Kristus

pracoval až do úplně ifinavy,_';,trpělaž
dotrpěl na dřevě kříže. Není pak slu
žebník nad pána; proč jsme netrpěliví,
proč jsme nespokojení se svým osudem,
proč reptáme proti prozřetelnosti Boží,
místo abychom ji velebili a bijíce se.
v prsa zbožně říkali: Ježíši, Tobě jsem
živ, Ježíši Tobě umírám, Ježíši Tvůj
jsem v životě i ve smrti!

Budiž Ježíš od nás vždy a ve všem
veleben a oslavován.

Íll.Pokoj lidem dobré vůle.
Viděl jsem jednou kdesi obraz polského
malíře, tuším, že se jmenoval Stachiewicz:
starší řeholník seděl o samotě v zahradě,
která měla podzimní náladu, kromě
trávníku nebylo v ní nic zeleného. Seděl
na lavičce, v ruce držel prut a psal
jim do písku, kdež bylo lze čísti slovo:
pax! což znamená: pokoj! Našel asi,
byv dříve zmítán bouřemi ve světě, po
čem dušejeho toužila, co hledal: pokoj !

Jak nebesky krásně pravil Ježíš
Kristus tuto myšlenku, řka: »pokoj zů
stavuji vám, pokoj můj dávám vám,
ne jako svět dává, já dávám vám<<.
(Jan 14., 27.) Jaký význam má pro
lidstvo pokoj, mohli jsme se přesvědčiti
na vlastní oči v nedávné době. l u nás
chystalo se vše k válce ; Uyli povoláváni
otcové rodin do zbraně, opouštějíce
těžce své rodiny byli posláni hájiti hra—
nice naší říše. U nás díky Bohu neroz
zuřila se válka, ale dosti jsme četli
hrozných zpráv, jak řádila litice válečná
na Balkáně u národů, jazykem _nám
zpřízněných. Proto modlíme se v litaníi :
od války, vysvoboď nás Pane! Ano mír
je převeljké dobro. Um'ěli je již oceníti
i. staří Rímané, neboť, jak vypravuje
spisovatel Orosius, byl za císaře Augusta
již po celých dvanáct let ustavičný mír.
Dovedli jej tím více ocenití, protože
právě uplynulá léta byla plna válek,
válečných tažení a všech psot a bid,
které s sebou přinášivalka. Z vděčností,
že je mír, vystavěli Rímané bohyni míru
skvostný chrám.

I my toužíme po pokoji, po míru,
ale přečasto nehledáme jej tam, kde jej
lze jedině najíti: u Ježíše Krista. Mnozí
vyhledávají společnosti a čím je křikla
vější a hlučnější, tím jest jim milejší.
Pokoj ve své duši měl spolupatron
naší vlasti,-Šmilé Moravy, svatý "Klement

1.
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Hofbauer (Dvořák). Vyšel jednou ve
Vídni, ve svém řeholním obleku Redem
ptoristů, aby sbíral pro chudé sirotky
almužnu. Vstoupil také při této obchůzce
do hostince, kde seděla pohromadě ve
selá společnost. Zvláště jeden z přítom
nych obral si kněze za terč svych ne
mastny'ch vtipů. Ano rozjařeny host za
pomněl se tak dalece, že když přišel
k němu řeholník a prose o dar, natáhl
ruku, plivl mu do ní. Svaty' Klement
vyňal beze slova ze své kapsy šátek,
ruku otřel od slin a obrátiv se zase
k' onomu pánovi, řekl, aniž dal na jevo
nejmenšího vžrušení: dobře, toto patřilo
mně, ale nyní dejte něco pro ubohé si
rotky a při těchto slovech nastavil
utrhači opětně ruku. Vstoupila mu
červeň studu na tvář, hluboce se za
červenal, &bohatě kněze obdaroval. Víra
dodala Klementovi pravy pokoj, že do
vedl zůstati klidným a tíchym i při této
veliké urážce neurvalcově.

Nehledejme pokoje u světa, ale pá
trejme á prosme oněj u zdroje" všeho
míru, u našeho Pána a Spasitele Ježíše
Krista. Jedině tam jej najdeme. Jaké
vzácné pokyny dává nám spisovatel zlaté
knížky, Kempensky' v »Následování
Kristaa. Píše: nezabyvejme se cizími
záležitostmi, nestarejme se 0 cizí řeči a
skutky; vůbec po čem nám nic není,
toho si nevšimejme. Kdo se míchá do
cizích záležitostí, kdo čeká na každou
příležitost, aby se pobavil, kdo málo se
obír'á sám sebou, nenabude pokoje. Dá
váme se příliš ovládati svymi vášněmi,
přiliš pečujeme o věci pomíjející, ne
přemáháme svy'ch chyb, nestaráme se,
abychom byli den po dni dokonalejšími
a tak jsme pořád chladnými a vlažny'mi.
Těžko je zanechatí toho, čemu jsme při
vyklí, ale ještě tíže jest postupovati proti
vlastní vůli. Avšak nepřekonáme-li ma
lych a lehkych obtíží, kdy pak zmůžeme
nesnadnějšich? S počátku tedy odvykejme
nedobrému návyku, aby nás snad ne
navedl ve větší obtíže. Proč jenom ne
povážime, jakou radost, jaky' pokoj
způsobili bychom sobě i jiným, kdy
bychom si správně vedli a více dbali
o svou duševní dokonalost.

Jaké mnohé četné názvy dáváme
milému Spasiteli, ale snad z nejlepších
jest pojmenování: »Kníže pokojee. (),

jaky' poklad jest pokoj v duši lidské;
jak jest šťasten, kdo má čisté, dobré
svědomí. Jakym nešťastným chvílkám
jest vystaven, kdo má něco na svědomí.
Často líčí se v románech a povídkách, co

vše takovy nešťastník prodělá. Ale popis
v těchto knihách, ač líčí skutečnost, po—
kulhává často, nepopisuje výstižně útrap
takového člověka. Jak často se stalo, že
někdo, kdo udělal něco trestuhodného,
nemohl vydržeti pro vy'čitky svědomí a
sám se udal buď u soudu, anebo u čet
níků. A stalo se tak třeba až po více
letech. Svého času přinesly novmy v
Bádensku zprávu. že se přiznal po tři
ceti letech na smrtelném loži chudy'
domkař, že zavraždil rolníka, ktery' šel
z trhu a prodav tam dObytek, měl
u sebe větší obnos peněz, o nějž jej
onen vrah oloupil. Krátce před smrtí
učinil vyznání vrah svému bratrovi. o
celých třicet let utopoval své svědomí
ve sklince kořalky, jeho, již dříve zemřelá
žena, věděla také o tomto zločinu a ne
mohouc vydržeti vyčitek svědomí, zbláz
nila se a často pak mluvila o této vraždě,
ale nikdo ji jako bláznovi nevěřil. Kolik
podobnych truchloher odehrává se ve
světě, ale nikdo jich nenapíše, jenom
Bůh vševědoucí je zná a andělé Strážní
zaznamenávají je do knih života.

Pokud byl Kristus zde na světě,
miloval nade vše svého Otce, plnil ne-.
ustále Jeho vůli, miloval bližního, pro
kazoval všem dobré, miloval hřišniky,
děti, miloval i ty, kteří jej pronásledovali
& ukřižovali. Hlavní přikázání, které
nám dal, bylo přikázání lásky, milovati
Boha a milovati bližního. Ještě několik
málo okamžiků před svou smrtí dOpo
ručoval svy'm apoštolům, aby se vespolek
milovali. Láska byla tedy hlavním při
kázáním a požadavkem Ježíšovy'm. A
láska je matkou pravého míru.
Pokoj je tak veliké dobro, že si je máme
vykoupiti i sebe většími obětmi. Pro
uchování míru máme by'ti hotovi i něco
trpěti. Mnozí jsou mírumilovní, dokud
se jich nikdo nedotkne a pokud jde vše
po jejich chuti, ale při nejmenším od
poru se rozlití a řádí až běda. Svaty'
Albert Veliký přirovnává takové sobce
ku stojaté vodě. Pokud ji nechají lidé
na pokoji, není nikomu protivná, ale
sotva se s ní pohne, rozšiřuje nesne
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sitelny puch. Proto máme se pečlivě
všeho vystříhati, co by druhého popudilo,
co by bylo s to, přivésti ve zlost a k roz
broji. Tu je hlavně dobře, když třeba
při řeči neodporujeme, což především by
se mělo provésti v každé spořádané
rodině. Nemá se tomu, kdo tam poroučí,
odporovatí. _

Kdyby uvolnil někdo kameny, na
níž spočívá klenba domu, je celý dům
v nebezpečí a spadne, podobně se po—
noří loď, jejíž prkna nejsou docela spolu
spojena, vnikne mezi ně voda a lodička
se potopí; podobně zhyne společnost.,
rodina, jejíž členové nejsou vespolek
spjati vzájemnou láskou. Ktery'si světec
praví, že mají byti údove rodiny jako
oči; pohne-li se jedno nahoru anebo
dolů anebo na stranu, učiní podobně i
druhé.

Konec. Na počátku roku občan—
ského každý z nás byvá jaksi lépe
naložen,»'.jaksi více přístupen dobrému
slovu, upřímné radě. Nuže učiňme si za
heslo, že chceme v letoším roce hlavně
o to dbáti, aby naše skutky vždy a ve
všem hlásaly slávu a čest jména Božího,
my pak vespolek, že chceme míti a za
chovávati mír a pokoj. (10 chceme sami
míti, co se nám líbí, totéž čiňme i svým
spolubližním. Dej Bůh, abychom vždy
měli pokoj se svym Bohem, byli s ním
smíření a byli v posvécující milosti Boží.
Kdo byl tak nešťasen a prohřešil se,
ví, kde lze dosíci a ví za jakých pod
mínek lze dojíti pokojného svědomí.
Dej Bůh milostivý, aby zavládl v našich
rodinách a domácnostech pravy pokoj,
pravy mír. takový, jaký nám dává mi
lostivý Pán a Bůh náš.

Vánoce.
\?ánoce, vánoce, dech váš zas cítím,

když prchlým mládím svým zpět, zajdu
. žitím.

Vzpomíná duše má na zašlé chvíle,
když jsem tam bývala u matky milé.

Co bylo v duši mé tužeb a přání,
když štědrý večer se ku zemi sklání.

Co se to rojilo v srdci i v duši,
to teprv v dnešní den duše má tuší.

Vánoce, vánoce, dech váš zas cítím,
když sama bloudím tu bez cíle žitím.

O zůstaň,Pane, s námi
O Zůstaň, Pane, Zůstaň s námi,

kdy duši naši svírá žal,
a dej nám svoje požehnání
a neštěstí od nás vždy vzdal.

O Zůstaň, Pane, zůstaň s námi,
kdy slza balí naši líc,
dej síly své nám k nové práci
a netrestej nás hněvem víc.

0 Zůstaň, Pane, zůstaň s námi,
kdy duše naše znavena,
a neodvrať- své tváře od nás,
když rozpnem' k tobě ramena!

A. M. Kadlčálawd.
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Ctyry povinnosti () Novém roce.
NapsalJarolím St. Pavlík.

V

Zádny člověk není netečnymk změněroku. Hodina půlnoční v noci silve
strové je důležitý okamžik v našem životě;
každá taková hodina je milníkem na
cestě do říše záhrobní; ukazuje nám,
jak daleko jsme._Možná, že nemáme již
daleko k bráně, jíž každý člověk jednou
projde. Kdož to může věděti?

V silvestrové noci pořádají se mnohé
zábavy. Nehledě k tomu, že tanec je
ještě o tom čase zapovězen, minim, že
hlučné zábavy na konci roku nejsou na
místě; "je lépe, když vážně strávíme
poslední hodiny starého a první hodiny
nového roku a je zasvětíme. S Bohem
začni každé dílo, praví přísloví, s Bohem
je i dokončí. I každyr rok máme s Bohem
započiti, s Bohem je i dokončili.

Ltverou povinnost máme
k Pánu Bohu: povinnost chvály, díků,
smíru a prosby. Této povinnosti máme
si byti Vědomí, i když se rok střídá.
S chválou a díkem uzavřeme každý rok,
se smírem a prosbou vstupme do roku
nového.

Vzdejme Bohu povinnou 0 h v á l u,
klaňme se jeho velebnosti. Celá příroda
musi zvěstovati chválu věčného a vše
mocného, podle slov žalmisty: Nebesa
vypravují o slávě Boží, a dílo rukou
jeho zVěstuje obloha. Jakž bychom my
mohli, rozumní tvorové, chválu Bohu
věčnému odepříti? Go konají v nebi
andělé, musíme my lidé konatí na zemi.
Jak často vybízí nás pismo svaté k chvále
Boží! Oslavujte Hospodina nebot jest
dobry, neboť na věky trvá milosrdenství
jeho! Chvalte Pána všichni národové,
chvalte ho všichni lidé! Chvalte Ho
spodina na Výsosti! Na počátku kře
sťanského letopočtu zpívali andělé:
Chvála na výsostech Bohu! Tento chvalo
zpěv má Opět zniti v srdci našem a
v ústech našich, kolikráte nový rok při
druží se k starému letOpočtu, kolikráte
začne nový rok ty'dnein a kolikrát za—
ujme den novy misto dne starého. Re
kněme na nový rok a každý' den po
probuzení: Sláva Otci, jenž nás stvořil;
sláva Synu, jenž nás vykoupil; sláva
Duchu Svatému, jenž nás posvětil. Re

kněme: Všechno k větší cti a slávě Boží!
I tento nový rok chci ke cti Boží zbožně
prožití a jeden díl povinnosti své k Bohu
tím vyplnití. Od Boha jsem vyšel, k Bohu
se vrátím, on je alfa a omega všech
věcí, počátek a konec, původ a cíl;
s Bohem a pro Boha chci žíti i v tomto
novém roce.

Vstup do nového roku ukládá nám
povinnost, (1ě k o v ati Pánu Bohu za
všechna dobrodiní, jež nám prokázal
v roce minulém. Celý rok byl v arše
Noe, když potopa-byla na zemi; opou
štěje ji, přinesl Bohu oběť“díků. 8 po
topou můžeme zcela dobře svět přirov
nati; kdo v ní zůstal bez úrazu a žádného
těžkého hříchu se nedopustil, musí Bohu
děkovatí, neboť ten mu k tomu dopo
mohl. Kolikrátkolí zvítězili lsraelité nad
svými nepřátely, děkovali Hospodinu,
za času prorokyně Debory, vdovy Judity,
hrdin makabejskych. Děkujme i my
Bohu za vítězství, jichž nám popřál,
buďto nad pokušeními vlastního těla,
nebo zlych lidí nebo zlého ducha, Dě—
kujme Bohu za všechny milosti, za
všechy dobré myšlenky, jež nám vnukl,
za pomoc při dobrych skutcích, za ty
mnohé mše svaté, jejichž ovoce nám
bylo k prospěchu, za svatá přijímání,
rozhřešení, za milosti při návštěvách
nejsvětější svátosti. Děkujme Matce Boží
za její mateřskou lásku & přímluvu,
andělu strážnemu za Opatrování, mílym
svatym Božím duším v očistci a všem
dobry'm lidem, kteří nás do svých mo—
dliteb uzavřeli.

Ale nejenom za duchovní, nýbrž i
za tělesná dobrodiní musíme Bohu dě
kovati: za milost, že život náš opět
o rok prodloužil a nám dal příležitost,
ještě více zásluh pro nebe nasbírati a
tím vyššího stupně slávy nebeské do
sáhnouti. Děkujme mu, že i v tomto
roce se o nás otcovsky staral a všechno
k životu potřebné nám udělil.

Nejenom za dobré, ale i za zlé
musíme Bohu děkovati, řkouce s Jobem :
Budiž velebeno jeho jméno. Neboť i to
zlé bylo nám k prospěchu, sloužíc nám
k pokání a obrácení, k odpykání trestů



očistcovy'ch, k cvičení se v trpělivosti,
k rozmnožení zásluh, k našemu zdoko
nalení.

Naše třetí k Bohu. povinnost jest
povinnost smír-u. Pokorně musíme se
přiznali, že jsme Pána Boha v_I'OCB
uplynulém dosti často urazili. Zádný
den _nemínul bez nové položky v dlužní
naší knize u Boha. S kolika špatnými
myšlenkami jsme se zabývali, kolik zlých
a neužitečných slov mluvili, kolik skůtků
provedli, o nichž si přejeme. kdybychom
jich raději byli nekonali Jak často jsme.
urazili Pana Boha, jak často rodiče, jak
často bližního svého. Jak mnoho před
sevzetí jsme pojali a nedodrželi! To
všechno musíme na Bohu odprositi, na
praviti, nahraditi, něco sobě za pokání
uložili. ._

Ve světě a od světa mnoho spáše
se hříchů, jež zůstaly neodči-něny, pro—
tože dotyční lidé nekonají žádného po
kání. Tomuto nedostatku mají horliví
křesťané odpomocí svatým přijímáním
ku příkladu, návštěvami nejsvětější svá
tosti, různými skutky kajícími. Zvláště
mají zadost činiti rodiče za hříchy svých
dětí, děti za hříchy svých rodičů, ženy
za hříchy svých mužů.

Zakončeme starý rok lítosti a po
kánim, započněme nový s rozhodným
předsevzetím: Ani jeden hřích smrtelný
v tomto roce; počet všedních musí se

Elli!

Modlitba.
\? trnech pokušení při nás,

při nás Pane, stůj, —
v ranách utrpení
před zlem opatruj!

Když nám- štěstí“ dáváš,
od pýchy nás chraň,
proti víry bludu
kříž bud naše zbraň!

V pracích sil nás, Bože,
ať. jsou. k slávě Tvé,
vždyť nás Srdce Tvoje,
k věčné lásce zve!

Petr Hltwhý.

zmenšiti; modlitba musí teď býti svě
domitě vykonána, žádné bohoslužby bez
nutnosti nezmeškány, žádný svátek pře
hlednut. Chci si dáti práci, co bych
aspoň nad jedním zlým navykem "vtomto
roce zvítězil, aspoňjednu chybu odložil.
V dobrém chci býti horlivějším.

K chvále, díkům, dostiučinění musí
se připojiti prosba.. Je tolik věcí,
jichž i v novém roce tak nutně potře
bujeme, tolik potřeb tělesných i duchov
ních. Prosme Boha. aby nám dále po
mohl pokušení přemoci, v dobrém vy
trvati. Chudým- lidem nechť prostřed
nictvím dobrodinců opatří chléb, vdovy
a sirotky necht potěší, nemocné posilní
a uzdraví, nebo jim šťastnou hodinku
smrti pop'řcje, duše z očistce vysvobodí.
Modleme se za .ty, kteří v uplynulém
roce zemřeli! Uzavřeme do svých mo
dliteb všechny, kteří nám v předešlém
roce něco dobrého prokázali.

Chvála, dík, smír a prosba, to jest,
s čím se máme zabývati, kolikráte rok
s rokem se střídá. To bude jistě lepší
než oddávali se rozpustilostem silve
strových zábav. Provoláme li novému
roku při pivě a víně, při hře alanci
nazdar, proto ještě nebude lepší a štast
nějšíga Ale tenkrát bude pro nás po
žehnaným, počneme-li jej s Bohem,
abychom jej, je-li v tom vůle Boží,'po
dvanácti měsících i s Bohem zakončili.

EIEJ

Až umru . ..
Až umru, život můjse skončí,

hrob uspi srdce v blahý sen,
má duše k Bohu zas se vznese
a tělo padne ve hrob jen.

Zde boly/ mě 'se všechny žtiši,
už uloží mne v-hmatku zem,
zde pro každého místo malé
nám zůstalo všem údělem.

Až umru, život můj se skonči
.a duše vzlétne v jiný kraj
a srdce klidno bude sniti,

kde 'jemu chystá. Pán Bůh ráj.
A. M Kadlc'dkovd.



»Sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůlea.
(K I. článku).
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U stolu Páně.
Biblické úvahy o sv. příjímání. -— Dle Aug. Arndta podává Jan Tagliaferro.

1' Josef hos“ SVé bratry. Ze závisti jej prodali do Egypta, a tam
Josef byl miláčkem svého otce, mi- byl odsouzen v bídě & opuštěnosti ža

lostmí nebeskými obdařen, milým svou ]áře stvádaíi.

OLOMOUC: Vchod do kníže-arcibisk. residence.

povahou, dvojnásob milým-svou něžnou Nespravedlivě trápeny' trpitel jest
láskou k bratřím; a přece bez všeliké obrazem Spasitele, svatosti povzneše—
jiné příčiny toliko svou nevinnosti azá— neho nad všecky lidi, jenž ze závisti
sluhami svými vzbudil žárlivost bratří. vydán a za- třicet stříbrných prodán i



hanebně opuštěn byl, ne rovnými bratry,
ale tvory, dítkami něžně milovanými.
A nevděk lidský se neobmezil na krátkou
dobu života jeho pozemského. My sami,
jež nesčíslná smilování vésti měla k oce
nění jeho dobroty, příliš často jsme se
dOpustili přestupků politování hodných.
Kdybychom poznali, jak hluboko naše
nevděčnost zranila srdce našeho Spa
sitele, jaký zármutek a lítost, jaká bo
lest z lásky by nás prochvívaly. A zvláště
tehdy by nás tyto city pronikaly, když
vcházíme do jeho Svatyně. Třebas vice
vinou obtížení a bídnější než bratři Jo
sefovi, přece jako oni jsme přišli, při
jati pokrm a život od neskonale ště
drosti našeho Spasitele.

Vykupitelí duše mé, Bože spásy
mé! Zhřešil jsem proti Tobě; svou vi
nou ztratil jsem nárok na Tvé smilo
váni! Vidím-li .Tě však na'tomto oltáři,
vím,že myšlenky Tvoje jsou myšlen
kami pokoje, a nikoliv trestající spra
vedlnosti. Vím, že jsi inilosrdn'ější než
Josef, v jehož osobě předobrazeno bylo
Tvoje umučení a oslavení, že mne při—
jmeš a mně odpustíš. (Jer. 3, 22.) Nuže,
přicházím k 'l'obě.

2. Jak Josef bratry přijal. —-Josef
nevytýká bratřím nevěrnost, nýbrž něžně
je objímá. Tak ctí Josef ony, kteří ho
ponížili, a zahrnuje je tolíkcrými důkazy
přízně, kolikerou pohanu a urážku od
nich zakusil.

Věčná dobroto, nezměnitelné milo—
srdenství Boží, jak chabé, jak nedoko
nale jsi tu předobrazena! Ovšem byl
ti Josef podoben, že pokrmem pomíje
jícím zachoval smrtelný život těm, kteří
ho usmrtit chtěli. Ale volil právě chvíli
provinění, aby jim dal dar nejvzácnější?
Dal sebe sama, aby je zachránil? Ze
mřel, aby Oni žili? Nikoliv nejctihodnější
Beránku Boží! Takové zázraky lásky &
smilováni jsi sobě samému podržel. Proto
se utíkám k Tobě, vinou stižena bídný,
a v'zývám Tvé něžné smilováni. ,.Oče
kávání— Israelovo Hospodine, všickni,
kteří lě opouštějí, zahanbeni budou.“
(Jer.17,13.)

3. Josef zve biatry k stolu svému.
— Srdečnému přijetí odpovídá i způsob,
jak Josef pohostil své bratry. Nedbaje
dřívějších urážek vytrpěných, činí Josef
vše, co láska a náklonnost mu vnuká,
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aby zapudil nedůvěru ze srdcí bratři, a
naplnil je důvěrou v nezištnou svou
lásku.

Jdi i ty, duše má, předstup před
tvář svého uraženého, ale přece lásky
plného Boha, a z vlastní blahé zkuše

nosti poznáš, že on spojí duši ustalouavšelikou duši lačnounasyt1(.Jer 31, %.)
Přibliž se bez obavy, neboť třebas jest
Bohem, jehož jsi opustil. zaprodal a
opovrhl, přece tu prodlévá, aby ti od
pustil nepravosti tvé. Chce tě tolikerými
.milostmi zahrnouti, kolikerými urážkami
tyls jej urazil.

dobroto nejvyšší, hodná všeho
klanění, hle, Spěchám k tobě, neboti
nejmenší stín nedůvěry, byl by urážkou
tvého srdce milosrdněho.

4. (Po svatém přijímání.)
Jaká vroucí vděčnost po tolikerých du
kazech lásky, jež na sebe zapomíná,
naplnila srdce bratří Josefových! Plni
radosti nad šťastným výsledkem své
cesty, obdivujíce velkomyslnou trpělivost
svého bratra nezištného, závodí mezi
sebou, by Josefovi dokázali svou vděč
nost a'lásku upřímnou! Vzdalují se od
něho toliko, aby otci oznámili, jakjsou
zavázáni Josefovi, aby velebili dobrotu
bratra tak šlechetného. Duše má, komu
méně bylo odpuštěno, méně miluje.
O kolik by měla tvoje láska a tvoje
vděčnost překonati onu, jež přetékala
ze srdcí těchto kajících Israelitů! Uvaž,
jak tvoje hříchy jsou větší než jejich;
přede vším pak uvaž ohromný rozdíl
mezi davy pomíjejícími, jimiž odměněna
byla jejich lítost, a klanění hodným,
vzácným pokladem, který ti P. Ježíš
daroval jako záruku svého odpuštění,
by tvou lásku získal. Spěš, bys hlásal
památku přehojně dobrotivosti jeho.
(Ž. 144, 7.) Pozvi všecky tvory, by čest
vzdávaly svému Bohu a velebily divy
jeho milosrdenství a jeho lásky.

2. Beránek velikonoční.

Jak nepochOpitelná jest nejsvětější
svátost oltářní! Jest tajemstvím opravdu
božské moudrosti a lásky, zázrakem vše
mohoucnosti a milosrdenství, božským
ve své podstatě, v okolnostech svých i
účincích. Z té příčiny byla i znamení,
jež ji v starém zákoně předobrazovala,
buď s nebe seslána, jako manna, aneb
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Bohem samým nařízena, jako beránekť litům. Nuže srdce mé, jez chléb, jejž ti
velikonoční. Na výslovný rozkaz Boží
lsraelité'v noci před východem ze země
otroctví požívali beránka bez posk—vrny,
aby vyvolený a omilostněný lid tímto
pokrmem posilněn byl k pouti do země
zaslíbené. Jak živý a vhodný obraz ne—
poskvrněného beránka, jenž zabit jest
od počátku světa, (Zjev. 13, ó.) onoho
beránka, jenž nás osvobodil z 'mnohem
potúpnější porob'y, než byla poroba
egyptská, z vlády ducha zlého.

I my máme pOVinnost požívati naši
oběť, oběť nového zákona, Beránka Bo
žího, abychom posilnění tímto nebeským
pokrmem bezpečně avěrně kráčeli k městu
Božímu, k naší vlasti nebeské, jež nám
dědicem vyvoleným, Synem Božím, byla
vykoupena a přislíbena. Ale bylo třeba
rozkazu, aby křesťany přivedl k těmto
hodům lásky? Kdo by kdysi byl tušil,
že tak slavně a rozhodně daný rozkaz
Páně: „Kdo jí mé tělo, a pije mou krev,
ve mně přebývá, ajá v něm,“ (Jan 6, 57.)
od tak mnohých křesťanů naší doby bude
Opovrhován'? Neměla by nuznost a na
hota lidí pobádat, by se utíkali k tomuto
svatému prameni bohatství nevyčerpatel
ného? Neměl by slabý s radostí při—
stoupit k tomu, jenž v tomto slavném
tajemstvi dává ustalému moc, a těm,
kteří nejsou, sílu a mocnost rozmnožuje ?
(ls. 4-0, 29)

Beránku neposkvrněný, nech mne
k sobě přijíti, přivab mne k sobě slastí
tvé lásky — plné přítomnostil. Vím, že
bez tebe jsem ztracen, a nebudu-li jisti
tělo Syna člověka a pití krve jeho, ne
budu míti života v sobě. (Jan 6, M.)

2. Zvláštní obřady israelské slav
nosti velikonoční byly Bohem samým
nařízený a podrobně určeny. Uvažuje—
me—lije podrobně, poznáme v nich na
stíněny požadavky, jichž třeba, abychom
hodně požívali svaté tělo Beránka Bo
žího, jenž se za nás obětoval v “ohni
své lásky.

Synům israelsk'ým bylo nařízeno,
aby tuto večeři tajemnou jedli stojíce a
spěšné, obuví majíce na nohou & holi
v rukou, připraveni na cestu. Jako ce
stující měli vytáhnouti do země, kterou
dle vroucí touhy svého srdce již vládli.

I k duši mé zaznívá hlas milosti
právě tak dojemně, jako kdysi k Israe

Pán připravil (I. Král. 9, B.) Ještě chceš
váhat, když, ten, jenž vyšší jest nad
nebesa, na křídlech lásky sestupuje, aby
tebe vyhledal í živil na cestě do vlasti
nebeské?

3. lsraelitům předepsáno bylo, aby
beránka velikonočního jedli s chleby
přesnými a saláty polními. Tento před
pis má nás poučit, že kdokoli se blíží
k velikonoční svátosti Beránka nového
zákona, se nejlépe posvětí a k posvát
nému a vznešenému úkonu připraví,
když své srdce živí čistotou a pravdou,
prostou pozemské nedokonalosti, a když
dobrovolně okusí spasitelné trpkosti
umrtvení a pokání. Ještě jiné nařízení
dáno lsraelitům. Krví beránka měli ve
řeje potříti, aby anděl zhoubce tímto
znamením varován, uchránil jejich domy.
Jak tento předobraz mluví k srdci? Jak
vzbuzuje naši oddanost a důvěru, když
přistupujeme k stolu Páně? Krev be
ránka velikonočního na veřejich domů
připomíná krev nejdražší, vylitou z ran
Beránka Božího, aby jí všecky národy
pokropil a všecky hříšníky očistil i vše
cky zajaté osvobodil. Po celé zemi měl
se proud této krve vylévati a svět vinný
chránit před mečem přísné spravedlnosti
Boží. Spěš duše má, bys se nejen po
kropila touto krví, ale se i vykoupala
v těchto pramenech spásy. Spěš, bys
roucho obmyla a vybílila v krvi Beránka
(Zjev. 7, 9)

Můj Spasiteli, miluji Tě a kláním
se Tobě! Přijmi mne do svého Srdce
probodeného, přikryj mne svými záslu
hami, pokrop mne svou krvi, bych byl
očistěn! Obmyj mne svou krví a nad
sníh zbílen budu. (Zalm 50, €).)

1+..(Posvatém přijímání.)
Zázračné byli Israelité zachráněni před
mečem anděla zhoubce, jenž přišel s nebe
jako bojovník nepřemožitelný, do pro
střed země, naplnil všecko smrtí. (Moudr.
18, 16.) Jak hluboko pociťovali Israelité
velikost a smilování Boha, jenž bil pro—
tivníka jejich a je samy povýšil. Žeh—
nali pravici mocné, jež je osvobodila,
velebili všemohoucí sílu, jež zkormoutila
knížata, a povznesla utiskované. Důvě
řovali jeho prozřetelnosti dobrotivé, jež
je živila a sílila i chválili Pána, jenž
je vykoupil.
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Duše, jež svého Boha přijímá, jež
ve velebné Svátosti dostává důkaz pře
svědčivý o moci a dobrotě svého Tvůrce,
duše má býti méně proniknuta vděč
nosti, má méně býti horlivá ve chvále
svého božského Mistra?

Můj Bože, proč Tě nemohu chvá
liti zaníccním lásky Tvého národa vy
voleného, a Tvých vyvolených i svatých,
kteréjsi korunoval slavně? Kdo podobný
Tobě mezi silnými, Hospodine? Kdo po
dobný Tobě tak velebný ve svatosti,
hrozný a chvalítebný, činicí divné věci?
Dej mi, bych posílen byl tímto chlebem
života, dej mi, bych zkusil mocnou sílu
této svaté krve, kterou jsem přijal. Duše
má jest nasycena. Rozpomeň se, Pane,
prosím vroucně, „rozpomeň se na smi
lování, kterým jsi krev svatou vylil,
pomni lásky, s kterou se nám podáváš,
& dej., aby navždy duši mé vtisknuta
zůstala památka Tvého neskončeného
milosrdenství!

3. Manna.

Zázračné připravil Bůh lsraelity na
přijetí chleba tohoto zázračného. Prchali
z Egypta, země temnosti & hříchu, pře
šli mořem, propastí bídy. v níž své ne—
přátely přemožené spatřili. Pak prošli
pouští, n'estýkajice se s jinými národy,
aby si zvykli obcovati toliko s Bohem.
Konečně všeho pokrmu pozemského zba
veni, byli přinuceni svoje přání k ne
besům povznésti a na Boha samého
svou naději založiti. Tu se stalo, že's
() nejvyšší Pane všehomíra, s nebe chléb
dal pršeti, 'že's je přehojně opatřil vy
branou stravou, jež na zemi nebyla vy—
robena, ani kdy na ní viděna byla, abý
pomaly dítky Tvoje, jež miluješ, že ne
rostlé ovoce člověka živí, ale slovo
Tvé zachovává ty, kteří věří v Tebe.

2. Bez pochyby tato zázračná strava
jim dána velikým dárcem nejen jako
pokrm tělesný; ale tento chléb měl býti
živým podobenstvím svátosti život dá
vající, jež v úradkách lásky milosrdné
již tehdy dítkám vyvoleným připravo
vána byla. Jestli tolik příprav bylo pro
přijetí pouhého obrazu, kolik čistoty a
dokonalosti bude třeba nyní, chceme-li
přijati opravdovou mannu nebeskou!
Náš chléb s nebe jest pravdivé a pod
statně nejsvětější Tělo toho, jenž nepo

chopitelným způsobem jest dárcem 'a
darem zároveň. Lze očekávat, že mocně
bude přemáhat nedokonalosti ten, jenž
chce se živiti chlebem živým, jenž s nebe
sestoupil. (Jan 6, M.) Jak statečně se
křesťané budou usilovat, by se zprostili
otrockých pout hříchu! Jak pilně se
budou cvičit v umrtvení! Jak se odloučí
od tvorů, jak přísně se budou zdržovat
nízkých rozkoší pozemských, a konečně
jak vroucně se budou snažit, by si na
vyklí s Bohem býti spojeni, aby hojně
zakusili ovoce této veliké svátosti!

3. Udiveni volali „synové israelští,
vidouce tento zázrak: Co je to? Nevě
děliť, co by to bylo. — Více příčin
máme, bychom vidouce Slovo vtělené
v udivení volali: Co je to? Co jest po—
hnutkou tak tajuplného proměnění?

Víra ať duši mé dá odpověď na
tuto otázku a jí dá poznati, že Bůh pro
ni tento zázrak učinil, aby tato svatá
hostie byla pokrmem její spásy, že je
chlebem, který Pán jí dal požívati.

Můj nejvyšší, božský dobrodinče!
Věřím pevně, že přijímaje tento pokrm
život dávající, v sebe přijímám celou
Tvou božskou podstatu, které se v hlu
boké pokoře kláním. Dej mi přistoupiti
k Tobě, protože odloučen od Tebe ne
nalézám ani míru ani klidu; dej mi ži
viti se z Tebe, neboť duše má odmítá
veškerý jiný pokrm; dej'mi přebývati
u Tebe, po němž jedině touží duše má.

ll.-.(Po svatém přijímání)
lsraelité přijímali kdysi se svatým zani
cením tento zázračný dar s nebe udě
lený. Ale brzy zanikly vroucí city vděč—
nosti; lhostejnost a chladnost se dosta
vily, jež dostoupily až k pohrdání tímto
vzácným darem Božím. Ano Israelité
byli dosti nerozumní toužiti opět po ci—
buli a hrncích masa v Egyptě, jimž
přednost dávali před mannou nebeskou.

Duše má, dnes jsi vešla ve svatyni
Boha svého; požívalas nikoliv mannu,
ale chléb života; pila*s nikoliv vodu ze
skály, ale krvi z boku Spasitelova na—
pojila*s své žiznivé srdce! Kéž chléb
života, jejž jsem požil, nikdy se mi ne
znechuti, jako kdysi manna Israelitům;
kéž bych nikdy více netoužil po marných
rozkošich světa a hříchu! Božský a kla—
nění hodný dobrodinče! Ty's můj život,
má síla, můj pokrm, mé útočiště. Tyis
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můj Bůh, má spása na věky! Dej b ch
Ti děkoval skrze Tebe sama, skrze
Tvůj vzácný dar! Jenž otvíráš ústa ně
mých a mluviti dáváš jazyku nemluvňat,

dej, „bych Tvé neskončené milosrdenství
hodně velebil a Tobě s dokonalou od—
daností sloužil každé chvíle života svého.

(Pokračování).

Eli:—IE!

Stědrovečerni

Ty dobo posvátná, večere štědrý,
jak v srdci velice ráda tě mám,
ty mi vždy do duše naleješ štěstí,
když tě zas po roce uvítám k nám.

Do srdce vrací se z mládí mi chvíle,

radostně poslouchám rodičů hlas,
& slza radosti z očí mi skane,

že jsem ji ve zdraví nalezla zas.

Ze srdce jakoby prchly mé tísně
a v duši lásky jich oheň mi vzplál,

vzpomínky na dětství letí mi hlavou,
jak otec s matičkou se mnou si hrál.

Ty dobo posvátná, večere štědrý,
zavítej mnohokrát ještě zas k nám,
neboť tak blažený večer to pro mne,
dokud své rodiče na světě mám!

A. M. Kadlčdkovd.
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Rozjímání novoroční.
Napsal Dr. Rudolf Zháněl.

(ěl plynulo již osm dní svatého životaPána a Spasitele našeho Ježíše
Krista; V několika dnech připomene nám
Církev sv. vzácnou návštěvu tří králů
v chudičkém chlévě Betlémském, křest
Pána našeho v Jordáně a první zázrak
v Káni Galilejské. Maličko & provázeti
budeme Pána na Jeho poslední cestě
do Jerusaléma; v době postnía obzvláště
v pašijovém týdnu předvede nám Církev
před oči bolestné utrpení a přehořkou
smrt Pána našeho na kříži.

Tak rychle plyne čas do moře věč
nostif „Dnové moji rychlejší jsou než
posel“ (Job 9, 25). „Dnové moji pomi—
nuly, myšlení má rozptýlena jsou“
(Job 17, 11).

Též život lidský, život jednoho kaž
dého z nás, uplyne rychleji, než míníme;
ani se nenadáme, když zaklepá u nás
neuprosný posel Boží, „který přijde jako
zloděj,“ snad v čas, kdy nejméně jsme
čekali, staneme před branami věčnosti.

Věnujme proto několik okamžiků
počínajícího nového roku krátké úvaze,
jak “pocítí si máme, abychom nikdy ne
litovali promařeného života.

„Plnost zákona jest milování,“ dí
písmo sv. (k Rím. 13, 10.) Bude-li pravá,
křesťanskáláska pronikati všechny skutky,
jednání, myšlenky, slova, hnutí naše,
pak nesmíme'se báli předstoupiti v ho
dině poslední před soudnou stolici Boží;
neboť „plnost zákona jest milování.“
Láska křesťanská budiž proto předmě
tem našeho novoročního rozjímání.

„Nejsvětější Srdce Ježíšovo, které
jsi láskou k nám rozníceno bylo, které
jsi v neskonale lásce k nám ubohým
hřišníkům vylilo poslední drahocennou
krůpěj krve své, zanět také srdce naše
láskou pravou, láskou svatou, láskou
čistou; kéž svatý žár ten nikdy nevy
hasne v duších našich, nýbrž neustále
roste a sílí, abychom jedenkráte na pe
rutích lásky té povznesli se až ke trůnu 
Tvému. Tu milost popřej nám nyní, na
počátku roku nového, a vždy po celý
život náš, Ty () Srdce nejsvětější, láskou
pro spasení duší hořícíl“

Plnost zákona jest lásku..
(Řím. 13, 10.)

Rozjímání.

„Synáčkové moji, milujte se ve
spolek,“ tak říkával často sv. Jan evan
dělista ve starobě své svým učenníkům,
když již nemohl pro slabost kázati. Tá
zali se ho proto, nač tatáž slova neu
stále jim opakuje; i odvětil Jan, který
ze Srdce Ježíšova čerpal všechnu mou
drost svou: „Jest to příkaz Páně; kdo
ho zachovává, činí dosti.“

Jak podivně shodují se slova tato
s nahoře uvedeným výrokem “sv.Pavla?
Věru krásným doplňkem jsou ještě tato
evandělická slova (1. Jan. 4, 7, 8.):
„Láska jest z-Boha; každý, kdo miluje,
z Boha se zrodil a zná Boha; kdo ne
miluje, nezná Boha; nebo Bůh jestláska.“

Láska křesťanská jest nebeským
darem, korunou a královnou všech
ctností. „Nyní zů'stávají víra, naděje,
láska, tyto tři: ale větší z nich jest
láska“ dí sv. Pavel (l. ke Korint. 13, 13).

Kdo chce vésti život svatý, musí
především znáti a pěstovati pravou
lásku; láska přivede ho „ku pravé sva
tosti; jsoutě láska a svatost jako dvě
mohutné řeky ústící do života věčného;
břeh jedné jest břehem druhé, řečiště
jedné, jest řečištěm druhé; jejich toky
opírají se na sebe, vlny splývají sebou,
a dovedou člověka k cíli tím spíše, čím
prudší jest jejich tok. l. „Rekni mi, jak
miluješ Boha, a řeknu ti, jak daleko jsi
pokročil ve svatosti,“ praví jeden mo
derní spisovatel bohově vědecký (Doss).
„Nade všecko mějte lásku, kteráž jest
svazek dokonalosti“ napomíná sv. apo—
štol. (Koloss. 3, 14.)

_ 1. První a nejdůležitější přikázání
života křesťanského zní: „Milovati budeš
Pána Boha svého z celého srdce svého,
a z celé duše své, a ze vší sily své a
ze vší mysli své“ (Luk. 10, 27). Při
kázání toto určuje rozsah lásky: máme
milovati Boha nade všecko, pokud jenom
jest nám to možno; všechno co máme,
všechny síly a mohutnosti duše-i těla
mají se nésti láskou k Bohu.
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a) Srdce považuje se za sídlo vůle.

Svobodnou volbou máme zcela přilnouti/k Bohu, jak volá ve svatém zanícen'
žalmista Páně (Žalm 72. _'25.): „Co mi
jest na nebi (krom tebe)? a bez tebe
co jsem chtěl na zemi?“

Svatý Augustin, církevní učitel, vy
obrazuje se s hořícím k nebi pozdviže
ným srdcem, poněvadž miloval),Boha
z celého srdce svého; ve svatém zaní—
cení říkával, že zdá se mu, jakoby
slunce, měsíc, hvězdy, hory a doly, řeky
a moře volaly neustále: „Miluj Boha,
Pána a Stvořitele svéhol“

Milý křesťane! Na čem má zálibu
tvé srdce? S kým zabyva se nejraději?
U koho hledáš potěchy v žalu a zarmču
cení? Jest to tvůj Pán a Bůh?

b) Milovati máme Boha z celé duše
své, ze všech sil a mohutností její.
U Boha dlíti mají naše myšlenky, Bůh
má býti předmětem našeho rozjímání,
abychom hlouběji a hlouběji vnikali do
jeho dokonalostí. Na pamět máme si
častěji přivolávati dobrodiní, která nám
prokázal a prokazuje neustále. Pevně
založení v lásce máme vytvořili si pevné
zásady, dle nich žíti a nedati se svésti
převrácenými zásadami zkaženého světa.

Vtiskněme si v duši hluboko obraz
Božského Spasitele, obraz Nejsvětějšího
Jeho Srdce, ohněm oblitěho, trním ko
runovaného, křížem zastíněného, obraz
ten má neustále vznášeti se před du
ševním zrakem naším, pak budeme ví
tězně odrážeti všechny úklady a nástrahy
zlého ducha.

c) Všechny síly naše mají býti ve
službě lásky Boží; člověk pozůstává
z těla a z duše, musí všemi silami duše
i těla k Bohu lnoutí. Všechny smysly,
údy, zdraví, život, tělo i duši přinášejme
Bohu v oběť.

'I'ak smýšlelí a jednali všichni svatí
a světice Boží.

Svatí tři králové sotva zahlédli zá
zračnou hvězdu, dali se na dalekou cestu;
srdce jejich zaníceno svatou láskou ne
znalo odkladu; nebylo jim obtížno opu
stití trůn a národ, cestovati po dalekých
pouštěch, broditi se přes široké řeky,
slézati vysoké kopce, snášeti vedra a
chlad, bouře a deště, neboť hnala je
láska k Bohu. Oni skutkem dokázali, že

milují Boha ze všech sil svých, tak příklad
davšíí nám, bychom následovali jich.

d) Ze vší mysli naší má plynouti
láska Boží. Svatý apoštol Pavel, jehožto
památku obrácení slavíme 25. ledna,
budiž nám toho krásným příkladem.

Od té doby, kdy _slyšel srdce pro
nikající hlas: „SaVIe, Savle, proč mne
pronásleduješí“ stal se divný převrat
v mysli jeho. Dříve přemítal jen o tom,
kterak by znepokojoval, týral a utrácel
věrné stoupence Kristovy; nyní však
předstupuje před rodáky své, cestuje po
celém světě a káže Kristův kříž, třebas
byl pohanům pohoršením,. židům bláz
nostvím. Mysl jeho proniknutá svatým
ohněm lásky přemýšlí vždy s novým
úsilím, kterak rozšířovati má sv. evan
dělium. Na svatém zápalu nadšené mysli
jeho roznětme chladné mysli své k lásce
k Bohu.

2. Věru, zaslouží Bůh, abychom
milovali ho z celého srdce sveho, z celé
duše své, ze vší síly své, ze vší mysli
své! Vzpomeňme jen zkrátka na nes
četná dobrodiní, která neustále nám
prokazuje!

Milovalt' nás Bůh, dříve než my
Jeho, nebot“ stvořil nás z ničeho; po—
volal nás z tisíců a milionů lidí ku světlu
víry pravé, dal nám tělo se zdravými
údy a smysly, vdechl nám duši stvoře
nou dle obrazu a podobenství svého.

Všechno ostatní stvořil Bůh pro
člověka; jeho měli poslouchati všichni
tvorové, jemu mají sloužiti a nápomocni
býti, by cíle svého, věčného spasení,
dosáhnuli. , .

Nám, ubohým červům pozemským,
na ochranu dal dokonalé duchy nebeské,
vznešená knížata nadhvězdná; „andělům
"svým přikázal o tobě, aby ostříhali tě
na všech cestách tvých; (jako) na rukou
ponesou tě, abys snad neurazil o kámen
nohy své“ (Žalm 90, 11, '12).

Ba ještě více učinil Bůh pro nás!
„Tak Bůh miloval svět, že Syna svého
jednorozeného dal, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný“ (Jan 3, 16) Pro nás Syn Boží
„jsa ve způsobě Boží sebe samého
zmařil, přijav způsobu služebníka, ku
podobenství lidí učiněn, a v způsobu
nalezen jako člověk“ (k Filipp. 2, 7).
Pro nás, z lásky k nám stal se věčný
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syn Boží nepatrným chudým dítětem ve Pro nás, z lásky k nám pozůstavil
stáji betlémské, pro nás trpěl již" tam Sebe v Nejsvětější Svátosti. kde jest
nouzi a zimu, později pak pronásledo- nám přítelem, potěchou, posilou. Trpí

onowoqo

?S

-azíu>[A[

1591115!30.113P

'ioue

vání a útisky od Heroda bezbožného. tu tolik křivd, tolik ústrků, pohan, po
Kdož byl by srdce tak ledového, aby tupení, ale nehledí na ně, nýbrž chce nám
taková láska neučinila na něj dojmu! dáti nezvratný důkaz své převelikélásky.



V lednu modleme se za 'apošt
Úmysly apoštolátu modlitby.

olát na školách, v semi
nářích a jiných ustavech.

(Í'stanoven a žel-min Jeho Smlostívpnpéžem Piem X.)

( Dne má Slavnost: Úmysly: \

' 1. ! C. ,abiezání Páně; Nový rok 1914. — Rozšíření a pěstování apošt.“ v semi; '. nářích.Vysvobozeníztisně.Navrácenírozkolníkův(l82 osob).—Požehnání._
2. ! P. ! Sv. Makaria, poust. (384) — 1. pátek. Pobožnost k nejsv.- Srdci-Páně.

| Dětinná- oddanost k P. Marii. Zdar missiím balkánskym. Pokoj v rodiněÉ
B.; 5. ! Sv. Jenovefy, p._ (512) ——Apoštolát modlitby ve farnostech. Polepšení

: . života pohoršliveho. Povolání k stavu řeholnímu. Smyšleni církevníj

4. E\. ÉNeděle po oběť. Páně. — Sv. Tita, bisk. v I. stol. ——Apoštolát modlitby;
: v katol.. školách. Spolek sv. Michala. Věrnost v manželství. Duše v očistci.'

5. ' l). ; SV. Simeona, kajic. (450) — Apoštolát modlitby v ústavech. Dobrý úmysl:
, . Důvěra v Boha. Vlažní ve víře. Sebe mrtveni, pokora a trpělivost.

0. U- ' Zjevení Páně. Sv. tří Králů. — Apoštolát modlitby v katol. spvolcích.vL
i ; Missie mezi černochy. \'elepastyři naši. Mírnost a laskavost. Cistota.

?. *Sl.“ Sv. Luciana, kn. m. 0312). -—Apoštolát modlitby v bratrstvech. Rozšíření
; „ . víry mezi pohany. Obět mše svaté. Hodne sv. přijímání. Manželé. “fotce.

8. C. f SV. Severina, opata (482) — Apoštolát modlitby v mar. družinách. Hor-'
livost pro spásu duši. Dokonalá lítost. Spolek sv. dětství Ježíšova.

9.' l;) Sv. Juliany a Basilisy, m. (313). — Apoštolát modlitby v řeholích.
? . Chléb sv. Methoděje pro katol. Bulhary. 1- dobrodinci. Sila v pokušení,

N).; S. ?Sv. Pavla, poust. (342) _ Apoštolát modlitby v národě našem. Od
. i : strančni hřišnfiho návyku. Katolické školy. Obrácení zlého. Mírnost,

- 11. N Neděle [. po zjev. Páně., Sv. Theodosia, opata (5 1.9). ——Apoštolát mo
dlitby nejmocnější ochrana pro rok 1915. Nemocný. Obrácení hříšníků.

12. P Sv. Arnošta, bisk. — Apoštolát modlitby v rodinách. Pobožnost k Panně
, Marii ustavičně pomoci. Katol. tisk. Chléb sv. Methodčje pro Bulhary.

13. U. Sv. Hilaria, bisk. a uč. církve (268) Apoštolát modlitby mezi kněžími.
Zamezení pohoršení. Obrana víry. Mlčenlivost v příkoří. Trpělivost.

14. St. Sv. Felixe z Noly, kn. m. (SiO). — Obětavost pro missie mezi pohany.
Zátvrzelci umírající. Pokojva svornost v národě našem.-Ý dobrodince.

15. Č. Sv. Maura, Opata (584) — Rád benediktinů. Duchovní četba. Smír mezi
příbuznými. Bohoslovci. Dar poslušnosti a pokory. Náhle zemřelí.

16. P. l Bl. Bohumíra, vyzn. ř. prem. (1127) — Vira v národě našem. Zrušení
zákona proti Jesuitům. ÍT kněz B. H. ——Nábožné obcování mše svaté.

17. S. Sv. Antonína, poust. (356,5. — Pokoření nepřátel. Apoštolát sv. C. a M.
Missijní almužna. Nevinnost dítek. 'l—kněží. Snášenlivost a pokoj v rodině.

;18. N. Neděle II. po zjev. Páně. Nejsv. Jména Iožíš. — Úcta k nejsv. Jménu
Ježíš. Sv. Otec Pius X. Zbožnost ve chrámech. Zamezení kleni a rouhání.

19. Sv. Kanuta, kr. m. ——-Císař a král náš. Obrácení Anglie na víru katol.,
; , Nemocná matka. Chléb sv. Antonína. Kněžský svaz. “( rodiče. % bratr.
.20. U. Sv. Fabiana a Šebestiána, m. (250 a 288,1. --—Sv. Otec Pius X. Duch

tichosti a pokory. Síla v pokušení. Smíření stran. Pokoj a mír v zemi.
.21 St. Sv. Anežky, p. a m, (BO-á). — Reholníci a řeholnice. Ucta k nejsvětější

Svátosti. Vira v národě našem. Statečnost v utrpení. Mládež. 1'-sestra.
22- Sv. Vincence, jáhna, m. (303) — Představení v semináři Poslušnost ve

sv. zpovědi. Pokora. Dar pravé lítosti. Katolická církev na Rusi. 'i' dítě.
23. Zasnoubení P. Marie se sv. Josefem. — Spolek sv. Rodiny. Uctu k Matce

Boží. Touha po nebi. Statečnost ve víře. Katolíci na Balkáně. “ifrodiče

deuslly Illll dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.



Dne \ Na slavnost: Úmygly;
24.. s ; Sv. Timothea, bisk., m. (97). _ Chovanci seminářů. Vír—a,?nadějealáska.

* Odpírání dovolených požitků. Duch sv. Pavla, apošt. Náhle zemřelí.

25.' N. Neděle 111. po zjevení Páně. — Obrácení sv. Pavla, (35). — Apoštolát
sv. Cyr. a Meth. Příprava na vyšší svěcení. Poslouchání slova Božího.

26. P. Sv. Polykarpa. bisk. m. (165). — Snahy unie. Katolíci na Balkáně.
Obrácení lhostejných. Poslušnost k vrchnostem duchovním i světským.

27. Ú. Sv. Jana Zlatoústce, bisk. a uč. círk. (497) ——Hlásání slova Božího.
Povolání ke stavu kněžskému. Setrvání v dobrém. Obřady mše svaté.

28. St. Sv. Raimunda, kněze. — Cekatelé kněžství. Víra v našem národě. Trpě- 
livost v nemoci. Poslušnost. Bázeň Boží. Zemřelí příbuzní. -;- kněží. 

k posv. obřadům. Apoštolát modlitby a obnova jeho. Dobrodinci. 1' otec.
Sv. Martiny, p. a m. ve II. stol. — Sjednocení Slovanů ve víře katol.

_ Dobročinnost. Křesťanská láska. Představení. Katol. missie. j—rodiče.
31. *S. Sv. Petra N01., zakl. ř. (1256) — Láska k duch. povolání. Přemáhání

| ' prchlivosti. Všechny úmysly dosud nevyslyšené. Zemřelí údové bratrstev,

29. Č. Sv. Františka Sal., bisk. & uč. círk. ( 1622). — Kardinál olom. Uctivost

P

( Udpustky mu dni za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. J

Jedním z mocných prostředků dobrého vychování dítek je též Apoštolát
modlitby, aby totiž dítky již od útlého mládí rády se modlily a modlitby své spojo
valy s ostatními členy Apoštolátu. Jistě jim bude modlitba tato s prospěchem a
mocnou ochranou. Budou—lidítky takto již v rodině vedeny a seznámeny s Apošto
látem modlitby, pak bude snadno pokračovat v témž směru na školách, ústavech a
v seminářích i vyšších kolejích. Jak by to bylo hezké, kdyby školní dítky byly
sjednoceny ve spolek Apoštolátu modlitby; byla by to mladičká & nevinná armáda
modlitby, která by jistě mnoho milostí vyprosila na božském Srdci Páně rodičům,
vychovatelům, rodinám, národům a celé církvi svaté. V ústavech ať mužských, ať
ženských bylo by velmi prospěšno učiniti z návštěvníků apoštoly modlitby. O jak
by božské Srdce Páně plesalo nad touto'mladi'stvou armádou modlitby. Neméně
výkonným byl by Apoštoiát modlitby v seminářích, kde se připravují na kněžský stav.
Co to milostí by si vypřosili kandidatí stavu duchovního! Proto at“roste Apoštolát
modlitby a šíří se všude!

Obětování denního úmyslu,
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po'vší zemí bez přestání vzdáváš až do skonání světa, ;obětuji 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,
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 rozšíření Apoštolátu modlitby na školách. a ústavech a seminářích a
na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům
Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastříž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, 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, modlíine-li se to denně, odpustky Íplnomocné.
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, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Všude zavádět Apoštolát modlitby.

Úmysl v únoru: Návrat k jednotě církve katolické.
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„Ohen přišel jsem pustit na zemi,
a co chci, jediné, aby se zapálil?“ (Luk.
12, 49), dí Božský Spasitel. Jako svítící,
hřející jiskry rozsévá Bůh dobrodiní bez
počtu a bez míry po celém světě; oheň
ten změkčíl a roztavíl by i nejtvrdší
kov, zda zůstane srdce tvé tvrdým, ne
obměkčeným?

„Milujme tedy Boha, nebo Bůh prve
miloval nás.“ (I. Jan. 4, 19.)

V Paříži přišel jedenkráte kterýsi
mladík s přátely svymi do kostela na
kázání. Když kazatel pronesl slova:
„Milovati budeš Pána Boha svého z ce
lého srdce svého, ze vší duše své, ze
vší síly své, ze vší mysli své“ odešel
z kostela. Udiveni tázali se ho přátelé,
proč že již odchází, načež jinoch od
pověděl: „Slyšel jsem již dosti; napřed
musím vyplniti toto přikázání, pak po—
slechnu dále.“ I odešel, opustil svět a
vstoupil do přísné řehole.

II.

„Milovati budeš bližního svého, jako
“sebe samého,“ tak zní druhý díl přiká—
zání lásky, a obsažen jest v něm pří
kaz a) křesťanské sebelásky, b) lásky
k bližnímu.

1. Sebe „pro Boha“ milovati je
sebe proto milovati, že i Bůh nás uznává
za hodny své lásky a že nás k účasten
ství ve své vlastní blaženosti povolal.
Milujeme sebe pro Boha tenkráte, když
především pečujeme o spásu duše své.

ČlOvěk nepozůstává toliko z těla,
které můžeme očima spatříti, nýbrž v
nás žije podstata vyšší, které sice nevi
díme očima, jíž rukama nepocítíme, ale
které si sami vědomi jsme, a kterou
poznáváme v její účincích. Tělo naše
jest pouhou zevnější schránkou, která
kryje v sobě podstatu vyšší, duchovou,
sebe vědomou.

Toť jest ten posvátný dech, který
vdechnul Bůh prvnímu člověku Adamovi,
toť ten krásný obraz Boha nejvyššího,
bytost drahocenná, v sobě pravou vlast
mající, nesmírný poklad, nejvzácnější
dar nejmocnějšího a nejdobrotivějšího
Stvořitele.

Cožjsou všechny krásy tohoto světa,
všechny koruny a pOklady královské,
všechno zlato, stříbro, perly, drahokamy,
všechny vzácnosti země i moře, což jsou

zářící slunce, lesklý měsíc, třpytící se
hvězdy proti duši lidské?

Pošetilcem jest, kdo jen po tom se
pachtí, co se třpytí a leskne, co ho ob—
veseluje, jemu lahodí, kdo shání se po
penězích, statcích, vyznamenáních — a
zapomíná na nesmrtelnou duší!

Věru „clovek, když ve cti byl, ne—
srozuměl, přirovnán jest hovadům ne—
moudrým a učiněn jest podoben jim“
(Žalm 48.,13) „Neboť co prospěje člo
věku, by všechen svět získal, a své
duši škodu učinil? Aneb jakou dá člověk
výměnu za duší svou ?“ (Marek 8, 36, 37)

Jenom jednoho jest potřebí (Luk.
10, 42) jenom v- tom jeví se pravá
sebeláska, že hledíme zachovati a za
chrániti svou duši. „Boha se boj a při
kázání jeho ostříhej, nebo to jest vše
liký člověk.“ (Kazatel 12, 13.)

Což nám to uškodí, kdybychom i
celý svět ztratili, když jen nabyli jsme
duši svou! Třebas koruny tohoto světa
se kupily na hlavě jednoho, žezla celé
země se soustředily v ruce jedné, po
klady tohoto světa plynuly do poklad
nice jedné, všechny radosti pozemské
popřány jednomu — &Ty jsi zneuznán,
pohrdán, pronásledován, trpíš hlad, žízeň,
nouzi a soužení — když oni všichni
zahynou, ale Ty získáš duši svou __
kdo získal více?

2. „Nejmilejší, milujme se vespolek“
(I. Janova 4, 7) toť jest první příkaz
křesťanství, onoho vznešeného nábožen
ství, které nám vykazuje nebe za do
movinu pravou. „Přikázání nové dávám
vám, abyste se milovali vespolek, jakož
jsem miloval .vás. abyste i vy vespolek
se milovali; po tomť všichni poznají,
že jste mojí učenníci, budete—li míti
lásku jedni k druhým.“ (Jan 13, 34, 35.)

Jak velice miloval nás Pán Ježíš?
„Kristus zamiloval mne, a vydal sebe
samého za mne“- (Gal. 2, 20). 'Stal se
za nás obětí spravedlnosti Boží, vzal
hříchy naše na sebe, trpěl dobrovolně
za nás, byl bičován, trním korunován
a umřel potupnou smrtí- kříže; na pa—
matku umučení a smrti své zanechal
nám sebe v Nejsvětější Svátosti Oltářní.

Tak miloval Kristus nás, a my
máme bližního tak milovatí, jako Kristus
miloval nás. Nikdo nemá větší lásku,
než ten, který život dává za své.
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Než ještějíné měřítko lásky k bliž
nímu dal nám Kristus Pán:

_budeš bližního svého. jako sebe samého“
(Mat. 19, 19). Jak miluji sebe? Jenom
čásek, neúčinné, chladně, anebo trvale,
účinné, srdečně? Varuji se všeho zla,
přeji si jen dobro, a snažím se, bych
nashromáždil dobrých věci co nejvíce,
pečují o Své blaho, pokud jen síly stačí.
Tak milují sebe, a dle příkazu Božího,
zrovna ta usím i milovati svého
bližního.

Aby láska naše k bližnímu tak do
konalou byla, třeba rovněž tak pádného,
důvodu, a tím jest láska Boží. Křesťan
ská láska k bližnímu úzce souvisí s lá
skou k Bohu, neboť důvod obou jest
stejný : Boha milujeme pro Něho samého,
bližního pro Boha. Jestiť bližní obrazem
Božím, vykoupen drahocennou krví Je
žíše Krista, údem na mystickém tělu
Kristovu, povolán jako my ku dědictví
věčnému.

Křesťanská tato láska má také jistý
pořádek, tak že více milujeme své ro
diče a ty, kteří svazkem krve jsou
s námi spřízněni, jakož i své představené.

Ideál křesťanské lásky k bližnímu
líčí nám sv. Pavel (1. Kor. 13, 4—8).
„Láska trpělivá jest, dobrotivá jest;
láska nezávidí, nečiní nic na chloubu,
nenadýmá se; není cti žádostiva, ne
hledá, co jejího jest, nezpoUzí se, ne
myslí zlého, neraduje se z nepravosti,
ale raduje se v pravdě; všecko snáší,
všemu věří, všeho se naděje, všecko
trpělivě čeká. Láska nikdy nevypadá
(nepomíjí).“

Snažme se, abychom dosáhli tohoto
krásného ideálu pravé křesťanské lásky.
Obraťme se za tou příčinou k Nejsvětěj—
šímu Srdci Ježíšovul

* *
*

Na počátku nového roku předveďme
si často před duševní zrak, je-li možno,

»Milovati '
zavěsine do svého příbytku obraz Nej
světějšího Srdce Pána Ježíše. Jest obem
knuto trnovou korunou, vyniká z něho
kříž, znamení spásy naší, a vyrážejí
mohutné plameny. „Viz, mé srdce —
pravil Pán Bohem povolané panně Mar
kétě — plno něžné lásky k lidem, ne
může plamenů 'těch v sobě zadržeti,
nýbrž chce je rozšířiti.“

Kéž jen jediná jiskřička ze svatého
Srdce toho skane do chladných srdcí
našich, aby zahořela pravou láskou
křesťanskou, láskou k Bohu, k sobě a
bližnímu. Přiložme však také sami ruku
k dílu, odstraňme všechny překážky,
pak vejde k nám milost a láska Boží
a zůstane na věky.

Běda tomu, kdo nezná lásky kře
sťanské. Podobá se mrtvé, strnulé modle,
která nedává ničeho. ale pořád něco
vyžaduje; bydlí v příbytku zlatem a
nachem vykládaném, leskne se zářícími
drahokami a duhovými perlami, kolébá
se ve vzdušných obláčcích bílého kadidla.
bezpočetné oběti prolévají před ní svou
teplou krev, nevědomé zástupy klaní se
jí dnem a nocí. Ale modla se ani nehne,
neodplacuje, neslyší. neposkytuje, ne
chrání, neosvobodí.

Blahoslaven, kdo žije v lásce! Po
dobá se milému, jasnému slunci, které
svítí, rozehřívá, zúrodňuje, rozšiřuje
všude a mezi všemi požehnání. Zlatými
paprsky svými osvěcuje chudobné střechy
slaměných baráků, nádherné báně mra
morových paláců, pyšná cimbuří nedo
bytných hradů; jasné světlo jeho oza
řuje nejen nebetyčné vrcholy horských
olbřímů, ale proniká také do hlubokých
lesy zarostlých údolí, jeho zářivé pa
prsky působí radost, a život, ohřívají
srdce.

Nejsvětější Srdce Pána Ježíše, za—
-'něť v srdcích našich oheň svaté lásky!
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Zima bílá.

Zima bílá, zima milá,
kněžna sterých krás,
již se blíží, očka klíží
naší zemi jas.

Kolem letí milé děti,
sype bílý sníh,
ztichly plesy, zmlkly lesy,
celý kraj je tich.

Bílá zima všecko jímá
ve svém objetí,"
ledné květy sype v světy,
všude zaletí.

Zima bílá, zima milá.,
_kněžna sterých krás,

až jen Vesna přijde plesná,
opustí nás zas!

Zamrzly řeky .
Zamrzly řeky, \potoky,

zamrzly pole, stráně,
& hebký snížek napadl
v chomáčcích bílých na ně.

Vichřice žene po kraji,
skučí a divě hvízdá.
zavála sněhem cestičky,
zavála ptáčkům hnízda.

U kamen v jizbě vyhřáté
pohádky mile zvoní,
a naše chýše maličká
hlavičku níže kloní.

Zamrzly řeky, potoky.
led se tu na nich blýská,
ve spánku klidně usíná
ta naše česká víska.

A. M. Kadlčdkovd.

Novoroční úvaha.
Napsal Jarolím St. Pavlík.v

Štastný nový rok! Totopřánílze čísti na nesčetných listech, po
hledkách, dopísnicích. Slovo »nový roku
má v sobě jakési zvláštní kouzlo pro
každého člověka. Co je nové, to se nám
líbí, to bychom rádi měli. Jak touží
ženské po nových šatech, po novém
klobouku! Jak dobře chutnají nám nové
brambory, novopečený chléb, nová ze
lenina. Mužští sáhnou rádi po 'nových
novinách, staré již nikoho nezajímají.
Lidé se trhají o nové operety & jiné
skladby hudební teprv vydané. A co
teprv nový kalendář! Jaký to shon po
něm! Kupec chválí svoje zboží, pravě:
To je nejnovější, nejmodernější v této
branži. Učencí napínají svůj rozum,
aby něco nového vynalezli.

Ale jak málo lidí se namáhá, za
počíti nový život. Všechno chtějí
obnoviti, jen ne samy sebe. Vítají nový
rok, zůstávají však starými hříšníky. To
je špatný konservatísmus. Mnohý člověk
má již hezkou řadu let za sebou, nestal
se však za ten dlouhý čas ani o vlas
lepším. Všechno stojí ve znamení po
kroku, jenom v náboženském a mravném'
životě stojí svět na starém místě.

Šťastný nový rok! Bude šťastným,
když započneme teď, nový rok a od—
straníme staré chyby a návyky. K tomu
nás napomíná apoštol národů, an píše:
Obnovte sev duchu. Vysvlečte starého
člověka, oblečte se v nového člověka,
jenž jest stvořen podle Boha ve spra
vedlnosti &pravé svátostí. Vyčisťte starý
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kvas, abyste byli nově skropení, jakž
jste i křtem nekvašeni! Znám' jest nám
program svatého Otce Pia X.: Všechno
v Kristu obnoviti! Započněme tedy
v novém roce nový život a žijme tak,
jak to stojí v epištole novoroční: Uká
zala se milost Boží všem lidem, učící
nás, abychom zanechali bezbožnosti a
světskýchžádostí.a střízlivě, spra
vedlivě a bohabojně žili na tomto
světě, očekávajíce příchod Ježíše Krista.

Svatý Pavel má pravdu, napomí
naje nás k střízlivostií, spravedlnosti a
bohabojnosti; to jsou tři ctnosti, jež
nynějšímu světu nejvíce chybí, jichž má
nejvíc zapotřebí.

První z nichje tedy střízlivost,
zdrženlivost, střídmost a čistota. Lidské
tělo má v sobě dva pudy, pud potravní
a pud pohlavní; oba pudy musíme
udržovati v mezích vyměřených; ko
náme-li tak, žijeme mravně a počestně.

Ohlédněme se po světě, jakto v něm
jde; uvidíme, že střídmost a čistota víc
a více mizí. Vzdor všemu obmezení
v udělování koncese na výčep spotřebuje
se čím dál-tím více piva, vína a kořalky.
Naříká se na veliké daně; avšak vy
dání za lihové nápoje převyšuje všechny
daně; na tyto dobrovolné daně nenařiká
nikdo. Každá neděle, každá výplata dává
příležitost k zneužití jejímu, k pití, karba—
nictví, k výstřednostem. Všechno chce
se jen baviti při pivě a tanci, a je—li
jaká slavnost ke cti a slávě Boží, nechce
ani ďábel přijíti "zkrátka. Kdybychom
v novém roce obmezili touhu po vy
ražení a se uskrovnili, bylo by to jen
k našemu prospěchu.

Moderni svět hlásá mravnost a po
zastavuje se pokrytecky, když kněz káže
o nečistotě a nemravnosti a zpovědník
se táže po druhu a počtu takových
hříchů; ba i andělský pozdrav není
mnohým vhod, že v něm se musí děti
modliti: A požehnaný plod života tvého.
Těm samým lidem je to však v pořádku,
když se v divadle hrají kusy, na ve
řejných místech staví pomníky a ve
výkladních skříníchjsou vyložený obrazy
a knihy, jež jsou pravým opakem po
čestnosti. Krok za krokem potkáváme
se“ s nuditami, nahota se musí všude
roztahovati. Slizké a nemravné knihy
jdou nejlépe na odbyt, v novinách se

hemží inseráty, v nichž se prosí o mi
lostná zastaveníčka nebo radí prostředky
proti plodnosti. Knihkupci, kteří si
z prodeje špatných knih žádného svě
domí nedělají, stávají se milionáři.
Bordelly a veřejné domy hanby jsou
hanebnou skvrnou na lidské společnosti.
Nemanželské porody jsou něco zcela
všedního, nad čím se nikdo více ne
zastavuje, předmanželské obcování je
takořka pravidlem. V městech to vypadá
bezmála jako v Sodomě a Gomoře.
Samo umění, dcera církve, se zneužívá
k nemravným vyobrazením; právě takové
obrazy bývají jako »uměleckéa' obrazy
do nebe vychvalovány a fotografiemi a
pohlednicemi ve známost uvedeny. Každá
výstava neb obrazárna je pravou jatkou
s lidským masem. V tom ohledu měla
by nastati jednou změna. Pryč se špat
nými knihami, novinami, obrazy, divadly,
svobodnými tanečními zábavami! Škoda
každého krejcaru za takové věci. Po—
čestným a mravným budiž naše obcová
ní, naše smýšlení naše řeč.

Apoštol Páně napomíná nás dále
ke spravedlnosti. Spravedlnostje
ctnost, jež pořádá náš poměr k bližnímu.
Máme bližnímu všecko dáti a prokázati,
co jsme mu povinni. Rodičům jsme
dlužni poslušnost a lásku, dětem la
skavou péči a dobrý příklad; duchovní
& světské vrchnosti úctu a poddanost.
Ale co vidíme? Dnes jsou děti pání, &
představení aby se řídili podle jejich
vrtochů. Rekneme-li jim něco, odvážíme
ln se je potrestati, hned je oheň na
střeše. nepřátelství je hotovo, děti stáv—
kuji. Co vláda zařídí, není nikdy vhod,
duch revolucionářský všude straší. Každý
by rád byl svým vlastním pánem, každý
by chtěl poroučeti, a nikdo poslouchati.
— Dělníkům jsme dlužní spravedlivou
mzdu, ale i ti jsou povinni, pořádnou
práci vykonati. Kdyby tomutak bylo!
My však zříme na jedné straně, kterak
lid dělnický bývá odíván a využitkován,
kdežto akcionáři dělí mezi sebou vysoké
dividendy; vidíme však i na druhé straně,
kterak dělníci čas pracovní vždy více
ukracují, vždy větší požadavky dělají a
takovým způsobem přispívají k vše
obecné drahotě. ——Spolubližnimu jsme
dlužní upřímnost a svědomitost. Musíme
šetřiti jeho jmění, jeho čest. Tak by to
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mělo býti, avšak není. Sami vidíme,
jak to jde ve světě. Šálení a ukracování
jiných. hnaní cen do výše lichvou,
kartellem, vydřidušstvím, to se jmenuje
dělatí dobré obchody. Lži. pomluvy, na
cti utrhání, zlé řeči musejí kořeniti
každou zábavu a každou schůzi. — I
celí národové měli by býti spravedli
výmí k národům druhým. Každý národ
má právo existovati a se vzdělávati.
Jednotlivé národy mají přátelsky dohro
mady se stýkatí, vzájemně se podpo
rovali, k “sobě blížiti, v něčem jeden
druhému povolití. „Místo toho cteme a
slyšíme o samých třenicích, hádkách,
násilnostech na tě a oné straně. Pře—
mrštěná národnost nedá lidem dočkati
sc- pokoje. Zde by byla v mnohých
věcech náprava nutná; pokud se to ne—
stane, nemůže býti ani řeči o šťastném
novém roku.

Konečně uapomíná nás svatý Pavel
ve své epištole k Titovi k bohaboj
nosti. Rozumíme tím zbožnost a vyko—
návání náboženských povinností. Naší
předci nebyli tak jemných mravů, byli
však za to zbožnými Moderní svět je
jemnějším a uhlazenějšim v chování,
chce se však obejití bez Boha. Modlení
přenechává kněžím, dětem & ženským,
před jídlem udělá se doma nanejvýš
nějaký kířž, v restauraci, ve veřejném
lokále zhola nic, do kostela se přijde
na Silvestra, podívat se na Boží hrob,
na Boží Tělo, na svatbu & na pohřeb;
křížovou cestu a růženec zná panstvo jen
podle jména; ku zpovědí se přijde před
svatbou a potom se to nechá až snad
na smrtelné posmelí kde kněze zavolají,
když už s namocným nelze co Spraviti.
To je to mode: ní náboženství. Vzdělaní
zachovají při tom jakousi slušnost, ne
vzdělaní nadávají na všechno, co nějak
s knězem souvisí. Takové poměry pa—
nují dnes nejen ve městech, alez velkého
dílu již i na venkově.. Kostely jsou

prázdné, hospody plné; všude naříkají,
že nepřijdou lidé na žádné kázání, na
žádné požehnání. Nábožnou knihu jako
četbu nedělní nadarmo bys dnes pohle
dával, románů a-snářů dost, i něco
horšího. Nábožný obraz v moderním
příbytku je zrovna raritou (řídkým zje—
vem), nanejvýš ve spárně nad ložem.
Kropenka je suchá, paklí vůbec nějaká
tu je, růženec visí jen na stěně jako
okrasa a ovine se mrtvému kolem ruky.
Za dnešních časů lid se málo modlí,
zřídka obcuje bohoslužbám, zřídka jde
k příjímání, nanejvýšjedenkráte za rok.
Ach, co je tu všecko k reformování a
napravení! K čemu jsou ty pěkné ko
stely, když stojí prázdné a přes celý
den zavřené, a živé chrámy jsou zpu—
stošené a zanedbané.

Kdo to má změniti? Kněží jsou
bez vlády, těch nikdo neposlouchá.
Právě ti, kteří toho nejvíce potřebují,
aby byli napomenutí, nejsou tu, když
je chce kněz poučití a napomenoutí.
Nikdo není s to, aby celý svět obrátil;
ale každý jednotlivec je s to, sám
sebe a svou rodinu obrátiti. S obno
vením vnitřního člověka, jakž si je
Svatý otec přeje, musí každý sám usebe
započíti; když to každý tak udělá, pak
se změní svět, neboť pozůstává právě
z jednotlivců.

Nuže, nastupme nový rok s předse
vzetím, pokud na nás to záleží, ve
vlastním kruhu nepřipustiti takové po
měry, jak jsem je vylíčil, a kde se již
zahnízdíly, důkladnou změnu provésti.
Aj, já činímvvšechno nové, dí Pán Bůh
ve zjevení. Rekněme též: Teď v novém
roce udělám ve svém srdci, ve svém
domě, ve své rodině všecko nové; nový
život má' rozkvésti na starých zříceni—
nách; počestně, spravedlivě a bohabojně
chci teď žití a příchod Ježíšův k soudu
očekávatí.
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Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

Z ostrova Ceylonu.
Píše missijní sestra Cíta.

Nuvara Elya, náš klášteříček na
horách, je rozkošné zátiší na zotavenou
pro naše sestry, které po namahavém
ošetřování nemocných ve všeobecné ne
mocnici v hlavním městě Kolombo po
třebují klidu, aby nových sil nabyly pro
obsluhu ubohých. Hustá zeleň kol do
kola skytá zde chladivý stín. Mimosy
(citlivky) di-sahují zde výšky stromů a
kolěbajíce své kvetoucí ratolesti v_čistěm
horském vzduchu naplňují celé okolí
svou líbeznou vůní. Zde už není žádných
palem, ale za to vypínají se do výše
obrovské stromy mírného podnebí a
vysoké kapradí. Mnohé stinné koutky
připomínají živě háje a lesy, které zdobí
naše domácí krajiny. V hlubokých slujích
válí divoké bystřiny svě _pěnící se vlny
jako v Tyrolsku nebo Svýcarsku Na
svazích pahorků třpytí se _ve světle
slunečním temnězeleně listí čajových
sadů a okolo našeho kláštera zelenají
se artičoky, salát a zelí jako v naší
evropské vlasti. Věru, nepřeháním, tvrdíc,
že zdejší krajina je rajský krásná.

Škoda, že vedle krásy přírodní na
hromaděno zde tolik lidské bídy. Domo
rodci pracují v čajových sadech, ale
jsou tak mizerně placeni, že jsou sotva
živi. Doufáme, že později budeme s to,
abychom tělesnou i duševní bídu těchto
ubohých lidí zmírnili. Zatím nemůžeme
bohužel žádného dobročinného ústavu
pro ně zřiditi.

Ačkoli je zde tak krásně, vracejí
se naše sestry, jakmile se zde byly po—
někud zotavily, rády zase na horké po—
břeží. Tam mají příležitost tak mnohé
duši otevříti ráj mnohem krásnější,
nežlije naše rajská krajina uvnitř ostrova.

Dokud zdejší nevědomí. zaslepení
pohané zdrávi jsou. lpí houževnatě na
své pověře &na svých mělkých mravních
zákonech, které lidské slabosti až příliš
vyhovují. Ale když zaklepá smrt a
s jejich duševních očí závoj zaslepenosti
sejme, pak poznávají, že jejich nesčetní
bůžkově jim po smrti nemohou ničeho

dáti. Katolická víra, kterou mnozí za
živobytí obdivovali, ale neodvážili se jí
přijati. jest jejich útěchou, jejich zá—
chrannou kotvou, na které sev poslední
hodině zacnycují.

Dnes byl u nás pokřtěn pohan,
jménem Paolis. Byl to horlivý stoupenec
pohanského náboženství Buddhova. Je
asi 50 let stár, již od delšího času
vodnatelný a blízek smrtí. Nedávno
přišla k němu jedna z našich křesťan
ských žen a jala se k němu mluvíti o
křesťanském náboženství, ale Paolis ji
'odmítl. Já jsem však jej dobře znala a
věděla, že je to muž jinak hodný a
vzdělaný. Mimo jiné mluvil dobře an—
glicky. Navštívila jsem ho tedy sama.

Když jsem k němu přišla, sotva
jsem ho pozdravila, sáhl po mém křížku
na prsou & pravil: »Matko, vy máte
pěkný kříže Ukázala jsem mu křížek
větší & pěknější, který s sebou vždycky
nosívám. kdykoli jdu k těžce nemocnému
nebo umírajícímu. Ale Paolis sáhl zase
po mém křížku náprsním a pravil:
»Tento jest přece krásnější !a — »Chceš
se snad státi katolíkem,a ptala jsem se,
»že se ti ten kříž tak líbí?<< Paolis při—
znal upřímně: »Jistá křesťanská žena
se mnou o tom již mluvila. Já jsem ji
odmítl. Ale od té doby jsem si věc roz
myslil Nechtěl jsem vašeho náboženství
přijati z ohledu na mého děda a mou
babičku, kteří jsou buddhisty. Při tom _
jsem docela zapomněl, že mezi mými
příbuznými jsou mnozí katolíci.“

Za této rozmluvy vstoupil do sálu
student technického kolegia Don Steven,
horlivý katolík, a vida, že se mu na
skytuje příležitost, dobrý skutek vy
konati, nabídl se, že bude Paolise ve
víře vyučovati. Paolis svolil & učitel i
žák byli tak horliví, že byl Paolis po
čtrnáctidenním vyučování na příjetí křtu
sv. dostatečně připraven. Když kněz
k jeho lůžku přistoupil, pravil hlasitě:
»Věřím z celého srdce všecko, co ka
tolická víra, kterou přijmouti chci,
k věřeni předkládá.: Sdětinnou radostí
přijal pak křest sv. Ještě téhož večera
vzal mu silný záchvat zimnice vědomí.
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Několik minut před svou smrtí přišel mně vypravoval tolik krásného o Bohu
zase k sobě. Přál si viděti svého přítele, a svaté víře.< Dne 6. června zemřel.
Dona Stevena, jenž ho byl křesťanské Velkou radost nám způsobila pří

& ?

Obraz Nejsvětějšího Srdce Páně. (Dle originálu Stricknerova).

víře vyučil, ale ten byl již'odešel do kladná smrt.ženyzostrova Javy, jménem
sveho domova; »Kde je můj přítel Ste- Kosmiry. Přinesli ji knám jednoho dne
ven ?: pravil, »rád bych ho viděl, neboť ve stavu velmi zuboženém, nemocnou
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a 'hladovou. Na naši otázku, čeho by
si přála, prosila, abychom jí dali rýže.
»Javané,< pravila, »jedí nejraději rýže
Dali jsme jí tedy rýže, kolik chtěla,
neboť její dnové byly sečteny. Tak za!
žila aspoň-fňa konci svého života několik
dobrých dnů. Ponenáhlu pokoušeli jsme
se poučiti ji o katolickém náboženství.
Kosmira o Bohu dosud ničeho nevěděla,
k čemuž se pokorně přiznala řkouc:
»Vašeho Boha neznám, nevím o něm
ničeho a — »Ani tvoji rodičové Boha
neznali?a — »Moji rodičové zemřeli,
když jsem byla ještě malá. O Bohu mně
neřekli ničeho. Od své mladosti musila
jsem ustavičně pracovati, a nebylo ni
koho, kdo by mne byl o Bohu poučil.a
Časem naučila se Kosmira tomu nejpo
třebnějšímu a byla krátce před svou
smrtí pokřtěna.

Když před nějakým časem sestra
Leokadie konala večerní obchůzku, našla
na verandě nemocného člověka, kterého
tam byli položili, ježto všecky postele
byly obsazeny. Nesnesitelný zápach,
který od něho vycházel. ajeho skroucený
obličej poučily zkušenou ošetřovatelku
nemocných s dostatek o jeho stavu.
Hned postarala se o to, aby dostal někde
lůžko a ošetřovala jej s pečlivostí co
možná největší. Umírající odmítal však
všecky léky a přál si jenom rýže. Dali
mu tedy plnou misku, ale nešlo to. »Už
nemohu jísti,<< pravil smutně, »možná
později.“

Běželo však také o spásu jeho duše.
Byl zprvu ochoten státi se křesťanem a
jeden z katechistů jej ve víře vyučil.
Když však následujícího dne přišel
missionář, aby ho pokřtil, vzpěčovalse.
»Bezpochyby ho přemluvil nějaký potian,c
pravila sestra, »ale je naděje, že se brzy
podrobí.<< .— »0bávám se,a pravil missi
onář, »že zemře jako pohan, nebot lidé
z jeho krajiny jsou tvrdošíjně povahy.“

Ale sestra nedala se odstrašiti. Nej
prve snažila se, aby ubožáku jeho bo
lestné utrpení ulehčila. Byltě tak sláb,
že nemohl ani údem hnouti. A hle!
její obětovná péče způsobila, čeho by
snad dlouhé poučování nebylo docílilo.
Stařec prosil před svou smrtí za křest
svatý a přijav jej záhy na to tiše v Pánu
skonaL

Sál, který této sestře je přidělen,
má významné jméno »Nížinac. Leží tam
nemocní na úplavici a takoví, jichžto
tělo přechází ve hnilobu. Pořádek až
úzkostlivý a největší čistota nejsou sto.
aby ve zdejším horkém podnebí ošklivý
zápach nemocných docela odstranily.
V tomto sále tráví sestra Leokadie a
jeji pomocnice svůj život ve službě ne—
šťastných. Jednoho dne udal se tam
kratochvilný výjev.

Do nemocnice přivedli starého domo
rodce ve stavu velmi zuboženém. Dlouhý
jeho vous byl rozcuchán, vlasy špinavé
a zmotané, kůže pro několikanásobnou
vrstvu prachu neviditelná. Istrčili milého
starocha do koupele a po dlouhém
umývání dostali vlastní kůži na povrch.
To se ještě jakž takž podařilo, ale
hřebenem rozkořipanou hlavu učesali
nebylo naprosto možná. »Můjstaroušku,a
pravila sestra odhodlaně, »nejlépe bude,
když ti celou hlavu oholíme.a — »Za
živý svět ne.“ —- »A prnč ner — »To
není pěkné, pravý obyvatel této země
nemá nikdy vlasů svých střihati.<< Sestra
zatím povolila a na starocha více ne
naléhala, ale za několik málo dni nabidl
se sám, že své vlasy obětuje nůžkám.
Když byly operace u konce, liboval si,
jak mu ulehčilo, a. uznal. že sestra to
dobře s ním mínila. Po čase stal se
křesťanem.

V nemocnici máme i nedospělé
dítky. Ani by člověk nevěřil, že i malí
2—3letí kudrnáči znají rozdíl kastovní
a dobře ví, ku které kastě náleží. Vedle
3letého Singhalesa ležela Zletá Tainula.
»Je to tvá sestraík ptal se ho kdosi.
»Má sestra?a odpověděl kluk uražen,
»nemohu přece míti 'l'amulu za sesti—nic
Jaká to pýcha v hlavince nedospělého
děcka!

Avšak miláčkem všech obyvatelů
nemocnice je bez odporu tříletý chlapec
z kmene Tamulů, Supramal jménem.
Myslíte si snad: »Ubohé dítě. Tak mlád
a již stálým hostem v nemocnicih Ale
podivejte se na to zboži hodně z blízka,
zda na něm nějakou nemoc naleznete.
Obličej jako měsíček v úplňku, v něm
záři dvě živá, nevinná dětská očka
s hvězdičkami jak o závod. l—lrděnosí
v týle svůj chochol vlásků, jak to u
Tamulů je zvykem. Když se směje,
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koukají z hubíčky dvě řady bílých zoubků
jako perliček. Než někdy stáhne také
obočí a mračí se, jakoby na jeho be
drách spočívaly starosti říšského kancléře.

Supramal dostal se mezi naše sirotky,
ježto jeho matka zemřela a otec leží ne
mocen v naší nemocnici. Svého otce má
velmi'rád a těžce to nese, že nemůže
býti stále u něho. Každý den za svítání
vyklouzne ze sirotčince a běží, jakoby
mu vlci v patách byli, do nemocnice.
Také večer přijde ještě a schová se
často pod postel otcovu, aby ho nikdo ,
nespatřil a nezahnal.

Jednou zůstal u svého otce déle
než obyčejně. Když se do sirotčince
vrátil, vidí, že ,mu jeho kamarádi snědli
večeři. Nenechali mu ani hrstky rýže.
Tiše, bez nářku a výčitek vrátil se
k lůžku svého otce. Ale sestra zpozoro
vala, že se něco neobyčejného stalo,

ježto by se byl klučina tak brzo ne
vrátil. Douesla mu tedy misku plnou
rýže. Supramal sedl si u lůžka na zem
a s chutí pojídal. Jiná sestra jdouc
okolo ptá se žertem: »Nedal bys mi
také trochu rýže?<< Klučina neodpověděl
hned, ale sebrav rychle poslední zrnka
strčil do úst a pak teprve praví sestře:
»Vidíš přece, že už nic nemámla

Když přijde lékař, chOdí s ním
Supramal od lůžka k lůžku a nosí za.
ním ten neb onen nástroj, tu neb onu
medicínu. A jak by se také mohl lékař
bez něho obejití?

Jeho otec je velmi chudobný. Vrozto
milém dítěti má však poklad, který by
za nic na světě nedal od sebe. Je již
nyní zdráv a brzy opustí nemocnici.
Svého synka vezme ovšem s sebou. Je
to člověk dobromyslný & hodný, ale
bohužel ještě pohanem. (0. p.)

líllíllíllíl

Před křížem.

Pane Kriste, pro své rány
otevři nám nebes brány,
objev se nám v září stkvoucí,
Kriste, světlo nehasnoucí.

Pro nezvratnou v Tebe víru
dopřej srdci mému míru,
bych kdys z hříchu očištěný
vešel v stan Tvůj drahocenný.

Utiš moje žalné hoře,
ať mi vzejde spásy zoře,
tam, kde život nekonečný,
stálá slast & pokoj věčný!

Tak častokrát.

“Tak častokrát, když počlo se již šeřit,
a duši mou zas jímal krutý sten,
já neměla se nikomu tu svěřit,
jsem vyšla do lesa za vísku ven.

Zde poklekla jsem u kapličky bílé
a Matce svěřila se docela,
a Ona upřela své oči m_ilé
na mne, — že pomůže, jsem věděla.

A v srdce mé zas útěchu mi dala
& utišila v duši bolný sten,
já. vesele se domů navracela
& snila v spánku sladký srdce sen.

zl_._JI. Kadlčdkovd.

ElEllElEl

Na útěku před tureckými hordami.
Východ jedné bulharské vesnice. — Původní dopis od P. Ivana Boneva.

Zpozoroval jsem častějizdaleka tlupy,kterak vcházely do nějaké osady,
po pravé nebo levé straně mě cesty,a
neuplynulo nikdy ani čtvrt hodiny,-co
bych nebyl zaslechl nějaké výkřiky aneb
rány z pušek, a Co bych nespatřil dýmu

(Pokračování).

z nějakého požáru. Věřtemi, že v okresu
malgarském nezůstala ani jediná vesnička
ušetřena a nemyslím, že někdy ještě
spatříme někoho z těch, kteří ve své_
neprozřetelnosti zůstali doma, až Turci
přišli.
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»Běda! moje ubohá žena, mé drahé
dělí, kde jsou? . . „<<dokončil nešťastný
po.p s bolestným povzdechem. — —

Vypravování popovo \mne hluboce
dojalo; snažil jsem se potěšili poněkud
svého soudruha, a abych poskytl mu
paprsek naděje,/nabídl jsem se jemu,
že budu v městě s ním hlcdati uprchlíky
z Bulgar-Kóju. Přijal můj návrh s vděč
ností. Bloudili jsme již více než dvě ho
diny po náměstích a ulicích a doptávali
jsme se u uprchlíků, ale žáden z nich
nemohl popoví podali zprávy o jeho
rodině. Konečně jsme se spolu rozloučili.
Já jsem sobě umíníl, že se zítřejšího
dne vrátím do A k-Bunaru s povozem,
na němž se měly dopravili zbraně pro
naše občany. Mojí hodní farníci proká
zali mi však tu dobrotu, že mně poslali
koně, abych ušel námahám cesty.

III.

Vypravování jiného popa o obsazení a
spustošení osady „Čop Kój.“ Uklidňo
vání ze strany bulh. úřadů v Odříně.

Dne 19.. července chtěje před od
chodem do Ak-Bunaru získati nových
zpráv o stavu věcí, zdržel jsem se dosti
dlouho v Odřínu. I měl jsem tam opět
podobnou schůzku, jako den před tím.
Sešel jsem se totiž s jistým, 50ti letým
popem, který byl pravoslavným farářem
ve vesnici o p -Kój (okresu U z u m
Kěpri); s ním byli dva jeho farníci.
Ten mi ihned vypravoval: »Když jsme
viděli první uprchlíky, přicházející od
jihu, naložili jsme něco ze svých věci
na vozy a dali jsme se bez váhání na
cestu do Starého Bulharskaa.

Ježto jsem se podivil nad takovou
pohotovosti k útěku a vyjádřil pochyb
nost v nějaké nebezpečí, rozčílil se můj
rozkolnický spolubratr a pravil mi s jistou
živoslí:

»Mluvíte jako bulharský úředník v
Uzum-K ()pri; ten chtěl věřilijen tomu,
co sám viděl a nyní mnohem rychleji
než my utíká do Srědce (Sofie)c!

Pop bezpochyby postřehl můj tá
zavý pohled, neboť pokračoval, chtěje
mi věc blíže vyložiti: »Ano, tento horlivý
úředník vytýkal nám, že svou nedůvěři
vostí & upřílišňováním plašíme obyva
telstvo & poručil nám vrátiti se do vsi.
Na oko jsme uposlechli, ale zastavili

jsme se nedaleko za městem Uzum
K (3p ri se svými vozy v úmyslu, že se
vrátíme v noci a jiným místem pro
klouzneme.

Když jsme čekali, napadlo nám,
— protože jsme měli koně — zajetí se
podívat, co se děje u naší vesnice. Vzali
jsme ručnice a odjeli jsme v počtu 40.
Já sám jsem se vyjížďky této súčastnil.
Když jsme se přiblížili, neviděli jsme
nic podezřelého a odvážili jsme se vnik
nouli do vesnice. Ulice a dvory byly
opušlěny a vše bylo na obvyklém místě,
což nás zcela upokojilo. Jeden z nás,
jenž byl zaměstnáním kramář (bakal),
otevřel svůj »dukian<< a rozdělal oheň,
by nám uvařil kávu. Přes to však roz
hodli jsme se poslali mladíky na stráž
na pahorek, aby pozorovali okolí. Odešli.
Mezi tím, co jsme klidně seděli rokujíce,
objevil se pojednou u dveří kavárny
jezdec a tázal se nás bulharsky, proč
je vesnice opuštěna. Rekli jsme mu,
proč se tak stalo. Bez příčiny jste se
polekali, vece voják, není nebezpečí.
Přiveďte co nejdříve ženy a děti a při
pravte potravu pro bulharský pluk,jenž
se zde dnes večer zastaví. Pozvali jsme
jezdce, by sesedl s koně, posadil se a
napil se s námi kávy; než on odmitl,
předstíraje, že má rychlé poslání a v
trysku odejel.

Za několik minut nové překvapení:
Pět jiných jezdcův se zastaví před du
kianem & táží se na totéž, jen že po
turecku. Odpovídáme jim; a též oni
nám poroučejí, abychom přivedli oby
vatelstvo zpět a připravili potravu pro
pluk, jenž prý brzy přijde, jen že ne
řekli, bude-li to pluk bulharský neb tu
recký. Týmž směrem jak první, zmizelo
i těchto pět jezdcův.

'l'uše lest a ustrašcn jsa zlozvěst—
„nými těmito příhodami, vyšel jsem se
zeptati našich mladíků, kterou stranou
vjeli tito jezdci do vesnice. Nemohli mi
to pověděli, protože místo na stráž šli
navštívití ještě jednou své domy. Velmi
jsem se na ně rozhorlil a řekl jsemjim,
do jakého nebezpečí nás vydali. Běželi
potom na svá místa a já jsem šel za
oněmi pěti nebo šesti vesničany, kteří
mne v dukianu očekávali. .

Jali jsme se opět hovořiti a kramář
nám nalil zatím šálek kávy. Než jsem
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však vypil polovici, vyplašilo nás z na
šeho místa několik ran z ručníc vystře
lených na návrší. Viděli jsme z dola,
kterak naši lidé urputně střílejí na ro
vinu. Jeden z nich brzy přiběhl a nám
oznámil, že Turci jsou už dva kilometry
od nás a že se stále blíží.

Vyzval jsem své druhy, aby se
chopili ručnic a šli za mnou. Jen jeden
.z nás musil sednouti rychle na koně a
jel pobídnout našich rodin, aby znova
„se vrátily do Uzum— Kopri a tam měl
zaprositi prefekta města o pomoc pro
nás. S návrší zpozorovali jsme 50 neb
60 bašibozuků ve vzdálenosti asi dvou
kilometíů ani postupovali od vesnice
Pa v l a- Koi, kryjíce se stromy a ska
lami. Za nimi ve větší vzdálenosti byla
řada pěšího vojska, jež stálo nehnutě,
jakoby se dívalo na naši šarvátku.
Střilelí jsme pokaždé, když se někdo
z našich nepřátel ukázal a chtěl se při
blížiti. Naším úmyslem bylo, zpozditi
pokud možno jejich příchod na úpatí
pahorku; aby zatím naše vozy měly
kdy uniknouti. Potom jsme sedli na koně
a tryskem přidružily se ku svým.

Asi po třech hodinách boje _viděli
jsme přicházeti od U z n m —K 6 p ri 11
bulharských vojínův: totoť byla veškerá
válečná moc, již prefekt vládl. Zaujali
naše místo a my vrátili jsme se do
města, kde jsmenalezli vysokého úřed
níka vlády, an byl konečně zaměstnán
přípravami k vlastnímu útěku. Oněch
11 vojínů vrátilo se později. Zabili tři
bašibozuky, avšak museli ustoupiti, když
řadové vojsko obsadilo dědinu a zalo
žilo tam oheň. Tak, drahý otče ——končil
pop, — rozhodl se osud C o p —K oj e
atak jsme spatřili Turky na vlastní oči.

Dal jsem přinésti popovi a jeho
farníkům rakie a rozloučil jsem se s nimi,
měl jsem se k návratu do Ak-Bunaru.

Jakkoliv byl veliký můj optimism,
(důvěřivost, že není tak zle), byl přece vy
pravováním, ježjsem právě slyšel, otřesen,
a já neodvážil jsem se opustiti města,
aniž bych se nevyptal, jaká v tom zá
hada. Než místo abych běžel za popy a
vesničany, rozhodl jsem se tentokráte
obrátiti
říká »dobře zpravené kruhya. Navštívil
jsem tedy guvernera Odřín,u, velitele
místního a několik vysokých úředníků

se na ty, jimž se všeobecně

nebo vyšších důstojníkův. Bylo k tomu
_třeba mnoho času .a běhání, než do
půl 5. hod. dopídil jsem se konečně,
ač únavou jako zlomen, několik cených
drobtů naděje, jež mě upokojily a jimiž
jsem chtěl uklidniti své farníky.

Všude mně opětovali: »Pochod
Turků, toť pouhá demonstraceic —
»Velmoci pohrozily Turecku konečným
rozdělením říše jeho, nebude-li šetříti
hranice Eno s- M'ediac. ——»Turci cou
vajíc! — »Vláda učinila nutná opatření,
aby odrazila útočníkyv . .. A sto po
dobných podivných odpovědí, oděných
vším leskem a vší vážností, jakou může
jim dáti autorita, v jejíž rukou jest
telegraf, s drátem a bez drátu, pošta a.
dráha.

Odcházel j sem tedy klidnější a přišel
jsem do A k-B u n a ru, když už nastá
vala noc.

IV.

Ak-Bunar se připravuje k útěku.
Všichni mě netrpělivě očekávali.

Ručnice a střelivo, vládou zaslané, bylo
na místě. Strávil jsem večer tím, že
jsem venkovanům rozkládal, čeho jsem
se dověděl od »kruhů dobře zpravenýchc.
Ovšem, že jsem jim nezdělil smutné
podrobnosti, jež mí vyprávěli popové
z Bulgar-Kój a COp-Kój. Všichni
se odebrali této noci klidně ku spánku.

Nazejtří, 20. července, povstal ve
vesnici poplach sotva že jsme se pro
budili. Několik vesničanů přiběhlo ke
mně se zvěstí, že přicházejí uprchlíci
z Odřínu & ze všech stran, a že Turci
se blíží. Sel jsem se podívat a spatřil
jsem, že se v dolní části vesnice hro
madí v řadách vozy z vesnic Murad
žele a Novo-Selo na cestěz Odřínu
k bulharské hranici. Vykládali mi ves
ničané, že jim vláda sdělila četnictvem
rozkaz, aby odvezli ženy a děti do Sta
rého Bulharska, protože právě této noci
opustila armáda turecká K 11lel i Bu r g as
a dala se na pochod k Odřínu.

Poněkud později přišlo několik
vozů z města, doprovázených dobro
volníky. jakož i těžké vozy z vesnic
sousedníchKurudži-Koj, Sofulari,
Adora a Provadia. Všichni tvrdili,
že odjeli na rozkaz vlády.
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Tu- již nebylo lze pochybovati: Ne
bezpečí bylo vážné. Bylo třeba mysliti
na své vlastní zachránění. Po krátké
poradě se starostou & starešinami obce,
rozhodli jsme se ihned rozdati zbraně a
poslati týž den ženy a děti do vesnice

1) e r v e n t u na hranifTLSestavili jsmena to z nejodvážnějšic mladíků stráž,
jež by bděla nad naším majetkem do
posledního okamžiku. Tu kvapil každý,
by připravil vůz, sehnal dobytek a za
balil své věci na cestu. Bylo to běhání
a zmatku v každém domě, nescházelo
tam křiku ani hádky, ba ani slz. Otec
nechtěl naložiti na vozík než nejnutnější,
matka by byla ráda všechno vzala &
opustiti každý jednotlivý předmět stálo
ji mnoho vzlýkání a vzpírání. Po celý
den jsem běhal od domu k domu: tiše
tohoto, povzbuzuje onoho, radě nepro
zíravým, těše zarmoucené, povzbuzuje
málomyslné. Sám bych bylarci potře
boval mnoho útěchy: kromě toho, že
jsem tak všecko ztrácel jako oni, viděl
jsem již svou drahou farnost rozptýlenou
do čtyř úhlů světa a nemožnost, znovu
ji kdy obnoviti v rozkolnickém Bulharsku.
Hořkost svého srdce jsem vyléval
alespoň u nohou Boha svého v milém
svém kosteličku, jejž jsem s takovou
radostí před dvěma roky stavěl & jejž
Turci nyni měli spáliti!

Rodina za rodinou odjela ještě před
večerem za hranice.

Zůstalo nás as 50 mužů v pustém
Ak-Hunaru. Přehlíželi jsme pečlivě
zbraně a rozdávali střelivo. Bychom po
někud uspořádali svou obranu, rozdělili
jsme se na oddíly po pěti mužích s de
sátníkem. Vždy jedna skupina byla
určena na stráž čtyř úhlů vesnice. Hlavní
stan byl v dukianu u studnice. Tam
bylo stále 20 mužů, již měli vystřídati
stráže. Kromě _toho byli tu dva dohlí
žitelé, konečně já s pravoslavným popem
naší vesnice, Giorgijem a tři přední
vesničané: jenerální to štáb. Bylo ujed—
náno, že každý uprchlík, jenž se ukáže
u vchodu vesnice, bude podroben vý—
slechu. Mělo býti bez milosrdenství stří
leno na bašibozuky a na turecké vesni
čany z okolí, již by se chtěli přiblížiti,
by loupili a pálili. Kdyby se však bli
žilo turecké vojsko, měla by se stráž
vzdálili bez jediného výstřelu. Několik

'podél

mužů bylo vysláno na obhlídku po
okolí. Za heslo jejich a stráži zvolili
jsme »Byvolicac.

Dne 21 července vyslalijsmejako vy
zvědače směrem k Odřínu mého synmvce.
Christova Stojleva a starostu
vesnice Muradželi, jenž se odhodlal
zůstati s námi. Oba se vzdálili koňmo
a dobře jsouce vyzbrojeni K poledni
přivedli naše stráže uprchlíka ze Sofulare,
bosého, s nepokrytou hlavou, jedoucího
na chlupatém koní. Na otázky naše—
odpověděl:

»Pásl jsem se soudruhem dobytek,
když jsme uviděli pět tureckých jezdcův.
Můj druh zmocnil se ze stáda koně, by co
nejrychleji unikl. .lá však zanechal jsem
tam všechno a utekl do křoví, vroubí—
cího naši říčku a skryl se tam. Několik
ran z ručnic, jež za mnou střelili, mé
nezasáhlo. Druh můj byl chycen a slyšel
jsem na okamžik jeho křik a prosby,.
by jej nechali na živu. Asi jej však
usmrtili, neboť se náhle odmlčel. Viděl
jsem, kterak jezdci shromáždivše do-
bytek, hnali ho k jihu. Kráčel jsem

říčky, skrývaje se co možná.
Přišed na území vaše, spatřil jsem.
uprchlého koně, na němž jsem k vám.
přijela. —

Nenechali jsme pastýře tohoto jeli
k Derventu, kde by byl svým vý
kladem našince jen poděsil. Poručili
jsme mu, by se odebral na hranice
směrem k městečku Bijipli nebo cestou
na Urum-Bejli.

Zatím však projevila většina našich:
lidí, ustrašených neblahými těmito zprá
vami přání, odebrati se k svým rodinám,
by se přesvědčili, zda jsou v jistotě.
Bylo třeba k tomu svoliti. Slíbili však,
že se vrátí, jakmile seznaji stav věcí.
Zůstalo nás na ochranu Ak—Bunaru
stěží třicet mužů.

Pomyšlení, že jsou Turci v Sofu——
lare, t. j. dvě hodiny jihovýchodně od
naší vesnice, nás velice znepokojovalo,
strachem o naše dva posly, které jsme
poslali koňmo do Odřina. Unikli snad
šťastně jízdě nepřátelské? Díky však
Bohu, vrátili se počátkem noci dva naši
junáci se zprávou, že dostali se do města
k bulharskému vojenskému veliteli, jenž
je ujistil, že je vše již lépe, avšak že
jest přece radno ponechati vystěhovalce
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tři čtyři dny v Bulharsku; velitelství že
dá samo pokyn k návratu. Dodali, že
bulharská vojenská posádka stále ještě
zaručuje pořádek v ulicích a drží na

uzdě obyvatelstvo turecké. — Tyto po
věsti nás
jsme beze strachu spáti.

poněkud uklídnili & mohli
(Příště dále.)

ská residence
V Olomouci. Dne 2. prosince 1913 bylo
65 let, co nastoupil vládu nynější císař
František Josef. 'Stalo se to v Olomouci.
v tuto vyobrazeném sále v kníž. arc. resi
denci. Vchod do této residence je z let
1664 ve slohu italské renessance. + S 1ou p
sv. Trojice, Není snad v naší vlasti
města, kde by neměli na náměstí ně
jaké svaté sochy. K nejkrásnější čítáme
baroční sloup svaté Trojice v Olomouci. Po

lsvěcen byl r. 1754 u přítomnosti císařovny
Marie Terezie & stál tehdy 150.000 zl. Je
35 m vysoký.

Hrozná bídauprchlíků bulharských.
Jak bulharské listy (dle slovinského časo
pisu „Bogoljub“ 1913. č. 10) oznamují.
octli se bulharští uprchlíci v Bulharsku
z Macedonie a z okolí Drínopole ve hrozné
bídě. Jest mezinimi tři čtvrtiny dětí
a žen; mnoho mužů bylo zavražděno,
ostatní byli v čas vpádu u vojska. Uprchlíci
jeví co do zevnějšku smutný pohled samých
ubohých ošumělých žebráků v roztrhaném
oděvu, mnozí jsou polenazí, nebot při útěku
nemohli s sebou vzíti jen to, co právě na
sobě měli; schází jim prádlo, aby se mohli
převléci. Potravih s sebou též nemohli vzíti;

utekli do Bulharska celí vyhladovělí a tam
živí se z almužny bulharského lidu, „který
po dvou válkách jest také sám v nejkraj
nější bídě. Bulharská, vláda dává. uprch
líkům denně po jednom bochníku chleba.
Všech uprchlíků — v Bulharsku — jest
přes 100.000. mezi nimi více tisíc katolíků.
Jejich missionáři, zároveň s nimi strádající,
prosí snažnč o pomoc pro své ubohé stádce.
Jest to zvláště známý nám již P. Pavel
Christov s P. Ivanem Bonevem,
kterýžto poslední svým dopisem samým,
nyní uveřejňovaným' nejúčinněji přednáší
svou snažnou prošbu. K nim se přidružuje
též P. Method Ustičkov, známý
z unionistického sjezdu velehradského roku
1911, jehož se byl súčastnil, raduje se,

.

že může při té příležitosti navštíviti hrob
svého velikého patrona, sv. Methoda. —
Z bulharského města Jamboli. kde jest
nyní duchovním správcem, podává zprávu,
že v městě tomto jest plno bulharských
uprchlíků z Macedonie, mezi nimi též mnoho
katolíků. Nejvíce jest mu líto katolíků,
kteří sem utekli z macedonského města

Kukuše, (sídla sjednoc. biskupa katol.
Bulharů, J. biskupské Milosti Epifania
Šanova). .kde hrozně trpěli od Řeků.
Prosí též snažně o podporu. P. Christov a
P. Ivan Bonev v poslední době sorganiso
vali uprchlé katolíky z Thracie po far—
nostech bulharských a putují nyní po vsích
mezi Plovdívem &Jambolem a?shromažďují
roztroušené katolíky. aby je mohli přivésti
nazpět do jejich farností v Thracii aneb je
nasídlili jako kolonisty v bulharském území.
P. Christov ve prospěch katolíků též osobně
se přimlouval u bulb. ministerstva vSofií.

Ak Bunar. Ak-Bunar, farnost l).Ivana
Boneva, o níž nám vypravuje sám ve svém
dopise od něho nadepsaném: „Na útěku
před tureckými hordami“ (Východ
jedné\ bulharské vesnice) jest nejkrásnější
a nejúhlednější bulharskou vsí v drino—
polském okolí, čítající asi 1000 obyvatelů
národnosti vesměs bulharské. Mezr těmi
jest dle víry. polovice katolíků & polovice
rozkolníků. Ku farnosti ak-bunarské náleží
ještě okolo 100 katolíků ze sousedních
vesnic, tak že čítá celá farnost přes 700
katolíků (115 rodin). Katolíci této farnosti
získali si svým chováním a vzorným kře
stanským životem velikou úctu jak u roz
kolníků tak u Turků. Na tom má, největší
zásluhu jejich dobrý duchovní pastýř P. Ivan
Bonev; on však svůj úspěch připisuje ob—
zvláštnímu požehnání božímu, jež vyprošuje
jemu přímluva služebníka božího O. Pan
telejmona, který před téměř 50 lety
v krajině té působil jako apoštol sjednocení
se sv. Stolicí a horlitel pro časté sv. přijímání.



Apoštolát modlitby ve školách„ústávech a seminářích.
(Hlavní úmysl.)

Jedním z mocných prostředků dobré, křesťanské výchovy jest modlitba,
pěstovaná ve spolku »Apoštolát modlitbytí, který zasluhuje co největšího roz
šíření ve všech stavech a v lid každého stáří. Má-li Apoštolát modlitby býti
obnoven a sorgánisován, třeba jest začítí u dítek ve škole. Zbožní rodiče vedou
děti své již doma, než přijdou“ do školy, k pobožnosti. k modlitbě, učíce je oby
čejným modlitbám, jimž porozumějí až ve škole v dospělejšim věku ato výkladem
jim podaným. Proč by nemohly dítky ve vyšších třídách býti spolčeny ve spolku
tak vznešeném, jakým jest Apoštolát modlitby? Dítky af učiní začátek spolku,
dítky ať jsou malými apoštoly uprostřed světa. Učinil tak církevní hodnostář,
jenž vydal řadu Spisků navedení ditek k pobožnosti. Chceš, mile dítko, býti
apoštolem? Nechtělo bys začíti milému Ježíšku duše zachrániti a k Němu při
vésti? Nechtělo bys hříšníky, a hodně mnoho hříšníků obrátiti k pokání? Ano?
Tedy modlí se a neustávej se modliti; neboť modlitbou můžeš velmi mnoho
duši Pánu Bohu získati, tim se můžeš státi velikým apoštolem. Jistý nábožný
kněz Tovaryšstva Ježíšova zkusil a není tomu dávno, k velikému překvapeni, co
zmůže modlitba a založil podivuhodný spolek modlitby, jejž nazval Apoštolátem
modlitby. Svatý Otec jako papež požehnal tomu spolku, obdařil jej velikými
duchovními milostmi, a nyní je spolek ten rozšířen po všem světě. Do spolku
tohoto může býti přijat každý katolický křesťan, také hoši i děvčata, ano i malé
dítky. Všichni by měli vlastně býti členy Apoštolátu modlitby. Kdybyste jen vě
děly, milé dítky, jak si máme tohoto Apoštolátu vážiti! Jistě byste se staly členy
jeho! Tím, že se za jiné modlíte, sami se pobožnými stáváte a dobrými; mo
dlitbou Apoštolátu dobudete si pro celý život nesčíslných milostí, pomocí jichž
můžete bohumile žíti a jednou blaženou umříti smrti. Co tuto řečeno o dítkách
ku př. v obecně škole, platí “též o větších dětech obojího pohlaví též na školách
měšťanských, na lyceích, na realkách i gymnasiích, kde právě by se dal Apoštolát
dobře zaříditi. Jeden z horlivých členů by byl mistnim vedlejším ředitelem (hlav
ním má býti vždycky kněz), ten by měl ku pomoci zase horlitele, každý horlitel
by měl svou skupinu členů a tak by všichni tvořili jednolitý celek. Co by tu
dobrého se mohlo vykonati zbožnou modlitbou! Kolik zla by se tu odstranilo,
kolika hřichům a pohoršenim zabránilo! Nejen mravnost by tím byla zvýšena,
ale i pilnost studujících ijejich poslušnost ke svým učitelům & představeným.
Všemu tomu učí modlitba, k tomu ke všemu vede své členy Apoštolát modlitby.
A jak by tím povzneslo se časté i denní sv. příjímání! Jak by vzrostla upřímná
zbožnost při službách Božích! Zkuste to jen a uvidíte nejkrásnější ovoce námahy
své. Apoštblát modlitby zahrnuje v sobě i velikou úctu a lásku k nejsv. Srdci
Pána Ježíše, pobožnost k nejsv. Svátosti oltářní, pobožnost sv. růžence a s nim
i úctu nejbl. Panny Marie a hlavně obětování denního úmyslu, čim posvětíti
můžeme všecko naše smýšlení i jednání.

To vše by se ještě stupňovalo v kolejích a seminářích, kde se mladíci
pilnými studiemi připravují na kněžský stav. Apoštolát modlitby má v sobě ne
obyčejnou moc vychovati z nich (členů svých) kněze horlivé & nadšené pro vše
dobré, pro čest a slávu Boží a pro spásu duší nesmrtelných. Modlitbou touto
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společnou vyprosi si dary Ducha sv. a jiné milostí, aby nejen prospívali ve vědách
bohoslovny'ch, ale aby též rostli ve ctnostech, každému bohoslovci & knězi po
třebny'ch, a aby vytrvali ve ctnostném životě. Organisace by mohla by'ti tatáž, jako
na středních školách, ano ještě více zdokonalena, poněvadž víc pochopena. O kéž
by v každém semináři bylo založeno símě Apoštolátu modlitby, aby jsouc pěsto—
váno, vzešlo a stonásobny' přineslo užitek. Semináře jsou vlastně přípravou na

vanci semináře členy Apoštolátu modlitby, stane-li se Apoštolát modlitby druhou
takřka jejich přirozenosti, jistě bude každý chovanec až přijde do veřejného života.
apoštolem toho spolku modlitby. Nebude pak farnosti, kde by nezapustil kořeny
své Apoštolát modlitby.

Právě v době velikého, nebezpečného převratu před 200 lety, v době
nevěry a nemravnosti, otevřen pramen útěchy a síly věřícím v pobožnosti k nej-'
světějšímu Srdci Páně. Svátek církevní hodinky, oltáře a bratrstva ku cti nejsv.
Srdce Ježíšova, rozšířily se v době nepatrné po celém okrsku země, až k nejzazším
končinám západní a východní indie. Bratrstva a řády, mající za úkol pobožnost
k nejsv. Srdci Ježíšovu, staly se takřka archamí, v nichž se zachránili, kdož
v potopě nevěry a hříchů utonouti nechtěli. Z této pak pobožnosti přirozeně vykvetl
Apoštolát modlitby, tak že nyní spolu jako nerozluční přátelé trvají a mezi lidem
křesťanským putují. Kdo z duchovních pastýřů chceš zachránit nevěřící své od
zkázy, založ Apoštolát modlitby a s nim pobožnost k nejsv. Srdci Páně. Nepo
daří-li se to u dospěly'ch, začni u dítek výkladem modlitby a návodem, jak ji
mohou pěstovati pOSpolu v Apoštolátu modlitby. Budou-li získány dítky, budou
získání i větší a'dOSpělí a tím získá velice mnoho křesťansky život v celé farnosti.
Modlitbou Apoštolátu budou se posvěcovati dítky, mládenci a panny, mužové &
ženy, otcové i matky a modlitba tato společná vyprosí všem nejhojnější požehnání.
Hledají se všelijaké prostředky k záchraně dětí a mládeže dOSpívající, zakládají
se spolky a sdružení omladiny a na nejkrásnější sdružení zapOmínají: je to sdru
žení všech ve zbožném spolku Apoštolátu modlitby spojeného s vroucnou pobožnosti
]: nejsv. Srdci Ježíšovu.

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svy'm Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě cely' dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(1'c), 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. 11.l '

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za rozšíření Apoštolátu modlitby na školách, ústavech a semi-—
nářích 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 &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.)

Heslo apoštolské: Všude zavádět Apoštolát modlitby.

Úmysl v únoru: Návrat k jednotě církve katolické.
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Já za ně prosím; ne za svět prosim, ale za ty, které jsi mi dal, nebo tvoji jsou. Otče zachovej je,
kteréž jsi mi dal, ve jménu svém, aby byli jedno jako i my. (Jeu 17, 9. 11)MM\_/\_/\V . MV A/MAAAAAA * >WMWVVW'\/VVV\/\/'v—VV vv \/—\/W\/—\/—\

Šla láska . .. Duše moje do oblak až...

Šla láska něžná po světě, Duše moje do oblak až
šla krokem volným krajem,
kde lidé byli chudobní,
leč život byl jim rájem.

Tam usedla si mezi ně
& laskala se s nimi,
a štěstí spjalo celý kraj
a byli blaženými.

Tam zpěv zněl celý boží den,
tam vše se blahem smálo,
& nikomu se o smrti
ni ve snu nezazdálo.

Leč zpyšněli & pohrdli
ti lidé láskou něžnou
& od té doby falší, lží
též za vděk zase vezmou!

TD—Elí_'

Škola B. s. P. 1914.

s modlitbou na rtech vzlétla
& Marii tam z růžence

hned pěkný vínek pletla.

A duše moje sladce tak
též Bohu chválu pěla
& radostí se velikou
ve hrudi celá chvěla.

A naposled pak zpívala
dojemné, krásné písně,
že rázem hned mi uprchly
ze srdce bol i tísně.

Duše moje do oblak až.
'a odtud zase zpátky,
letěla své písně pětí_;
před oltář své Matky.

A. J!. Kadlc'dkovd.

EIEIEID



Generální říditelství Apoštolátu modlitby a snahy pro
sjednocení rozkolníků s katolickou Církvi.

aro měsíc únor letošího roku ustanovilo generální ředitelství »Apo
štolátu modlitbya „v Tournai jakožto
hlavní úmysl tohoto znění: »N avrá—
cení k jednotě katolické našich
bratří církví východnícha. (Le
Retour &l' unité catholique de nos frěres
des Eglises ď Orient) Jest to novým
důkazem, kterak »Apoštolát modlitby:
jest v pravdě »apoštolátema pro nej—
větší a nejčasovější záležitosti: Božského
Srdce Páně ajeho sv. Církve. Takový
činitel, spolek který čítá po celém světě
(dle nejnovější statistiky z r. 1913) přes
5 mil. horlivých a obětavých

členů v 68.509 centrech (řádně zaříze—
ných a sorganisovaných aggregacích) se
svými 43 časopisy v nejrůznějších ja
zycích (v 6 slovanských) vycházejícími
měsíčně v nejméně 925.675 (téměř
lednoho milionu) výtiscích,činitel
který vše, co ve svých členech denně
podniká, modlí se, pracuje, trpí
&obětuje, činí ve spojení s nej
světějším Srdcem Páně, za nás,
za svou Církev stále se modlícím a
obětujícím, zajisté jest s. to, aby přispěl
co nejvydatněji v době tak příhodné,
jaká nyní nastala na Balkáně obzvláště
při onom jejich dobrovolném, čilém a ráz
ném hnutí ku sjednocení se sv. Stolicí řím
skou. Považme, co může zde velkého
způsobiti právě Apoštolát modlitby přes
všechny obtíže a překážky, které ještě

nastati mohou proti tomuto daleko—
sáhlému dílu kýženého sjednocení! Apo
štolát modlitby bude zde působiti bez
zevnější okázalosti, bez veřejných schůzí,
projevů a diskussí, tiše, nepozorovaně
před světem a přece po celém světě,
proto též bude postupovati bez překážky
se strany nepřátel, kteří jeho síly a
působivosti neznají neb oceniti neumějí
a také i kdyby chtěli působení jeho pře
kážeti, ničeho svým odporem a bojem
nedovedou, poněvadž by odporovali zde
působení Boha samého; nebot kd yž
Bůh s námi, kdo proti nám?

Generální ředitelství Apoštolátu
modlitby poskytlo dílu unie v poslední
době též ještě jinou a to stálou pomoc
tím, že pro další budoucí časy usta—
novilo, aby tam, kde Apoštolát čítá
velký počet členů, tak že každý den
v měsíci, pro velký počet úmyslů za
slaných má své určité, stálé úmysly
denní,na den 14. každého měsíce _
v roce byl odporučen členům
Apoštolátu modlitby za navrá
cení východních křesťanů do
katolické církve. Tato změna
ve prospěch unie zavedena od měsíce
listopadu r. 1913. Zvolen pro tento
úmyslprávě 14.den měsíce, po
něvadž tímto dnem začíná u východních
křesťanů, řídicích se posud dle staršího
kalendáře juliánského, nový měsíc;
poněvadž jsou o celých 13 dní co do
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:kalendáře za námi, mají teprv 1. dne
měsíce, kdy u nás čítáme již dne 14.
Stalo se tak právě z láskyplného ohled
“na východní křesťany, aby uznali i z totiž:
naše upřímné snahy pro sjednocení
církevní, kdyžtěprvní den každého
měsíce dle jejich kalendářevěnuje
římskokatolická církev skrze Apoštolát

odlitby .ve' prospěch uskutečnění veli—
kého dila sjednocení obou církví, po
němž též nejšlechetnější údové východní
rozkolnícké církve touží dle prosby
božského Spasitele, »a b y v š i c h“ni
_jedno byli.“

Umyslů toho druhu sešlo se od
různých stran a členů dle apoštolátniho
kalendáře francouzských měsíčních lístků
na den 14. listopadu 1913: 13.768;
na den 14. prosince 1913: 16572;
na den 14. ledna 1914: 16.821;
“Pro nás jest při tom zvláště ta okolnost
památnáa milá, že dne 14.1isto padu
koná seu nás památkasv. Josafata,
apoštola a mučedníka pro unii, na kterýž
den tento způsob intencí apoštolátu
modlitby byl významně zahájen & ž e
14..dne února koná se u.nás
památka úmrtí sv. Cyrilla, apo
štola Slovanů a že týž měsíc
úmrtí našeho svatého apoštola
v Rímě, sídle jednoty církevní,
jest letos věnován od generál—
ního ředitelství Apoštolátu
modlitby se schválením &pože
hnáním sv. Otce Pia X.velikému
dílu žádoucího sjednocení cír—
kevního. — Kéž jen též u nás jest
věnováno více zájmu. pro Apoštolát
modlitby, kéž se více a více rozšiřuje,
takový spolek, taková organi
sa ce katolick á, která se tak časově,
pečlivě, láskyplně a účinně ujímá
onoho hnutí našich slovanských bratří
na Balkáně, abychom též my měli více
účastenství na oné požehnané pomoci,
kterou poskytují v Apoštolátě modlitby
našim slovanským bratřím tak četní
členové tohoto spolku u jiných národů
po celém katolickém světě. —

Apoštolát modlitby a národ český
roku 1915.

Jako nemalý příspěvek ku radosti
vánoční radostně oznamujeme, že ge
nerální ředitelství Apoštolátu

modlitby v Tournai na zvláštní
prosbu, v níž jemu poukázáno na známé
snahy nepřátel katolické církve v českém
národě vzhledem k r. 1915, velmi
ochotně přislíbilo, že vřadí mezi hla Vní
ú m y s l y Apoštolátu modlitby na r. 1915
tuto tak akutní záležitost věrných ka
tolíků národa českého a sice dle pro
jeveného přání a návrhu právě n a
měsíc červenec téhož roku. Kdo
zná význam Apoštolátu modlitby a jeho
účinnou moc, kdo k tomu jest sobě
vědom, že hlavní úmysly Ap. modlitby
bývají předloženy sv. Otci ku
schválení a požehnání, oceníza
jisté dalekosáhlý význam toho, co Ap.
modlitby chce a jest s to vykonati pro náš
národ. Ostatně stačí snad poukázati jen

“na to, co bylo napsáno ve zprávě právě
předcházející a obě záležitosti srovnati.

Každý, kdo pozoruje věc naši pro
rok 1915 ze stanoviska pravého a vnikl
do zařízení a ducha Apoštolátu modlitby,
uzná, že mezi akcemi. které se podni
kají na obranu sv. víry katolické a za—
chránění její v tak velikém nebezpečí
tato akce Apoštolátu modlitby
bude působiti nejúčinněji, nejjistěji a do
pomůže naší sv. věci k jistému vítězství
a což více jest, zároveň bude působiti
na zachránění právě mnohých z těch,
kteří proti sv. církvi bojovati chtějí,
jako kdysi zuřící Šavel. Apoštolát mo
dlitby ve své pobožnosti k Božskému
Srdci Páně a svých cvičeních tří stupňů
má svou zbraň, která raní nepřítele,
jen aby hojila a uzdravila. Doufejme to
nejlepší od boje této ohromné svaté
armády 25 milionové proti ryku váleč
nému, jehož vzteky se ukáží marnými.

Jen se přičiňme, aby též
u nás vzrostl počet vycviče
ných bojovníků, kteří by vstoupili
do těch řad světové armády Apoštolátu
modlitby,která chce bojovati
pro nás český katolický národ.
Rozšiřujme Apoštolát modlitby v našem
českém národě.. Rozšiřujme jeho organ,
časopis »Skolu Božského Srdce Páně“
a přičiňme se o jeho zvelebení, zdoko
nalení, aby mohl účinně napomáhati
k reorganisaci Apoštolátu modlitby u nás
v celém českém národě. T a kto s e
připravujme na rok 1915.

3.



Zdrávas.
Po tichém nebíčku Modli se tichounce

mraky se honí to krásné Zdrávas,
a večer po zemi Maria, Matičko.
slzy své roní. oroduj za nás!
Hvězdiček na tisíc Oroduj u Syna
stkví se tam v jase za svoje děti,
a měsíc v úplňku které Ti ve světě
všecky je pase. srdce své světí.

A z vísky klekání Po tichém nebíčku
tichounce letí, mraky se honí,
duše má srdce své modlím se k Matičce,
Marii světí. zvon když Jí zvoní.

A. M Kadlčdková.

El El [El El

Rány nejsvětějšího Srdce.
Rozjímáníod Dra. Rudolfa Zháněla.

Úvod“

áoubert, duchaplný myslitel a znamenitý spisovatel, měl prapodivnou
ctižádost, napsati celou knihu najedinóu
stránku, celou stránku vyjádřiti jedinou
větou a větu tuto pronésti jediným slovem.
Muž ten vyslovil svůj sen, anebo jak
říkal, svízel lidske řeči zápasící s my—
šlenkou. Vznešený tento sen, jehož
umožniti nemůže lidská řeč, vyplnil se
podivně v křesťanství. Bible, evandělium,
zjevení, celá víra, filosofie a věda jest
obsažena v jedinémslově: Ukřižovaný.

Zvláště v době svatopostní po
ukazuje Církev na Ukřižovaného. abychom
bolesti a utrpení jeho učinili předmětem
svých rozjímání, řkouc se sv. Janem
(3, 16): »Tak Bůh miloval svět, že
Syna sveho jednorozeného dal, aby
žádný, kdož v něj věří, nezahýnul, ale
měl život věčný“

V kříži a utrpení Kristově jest souhrn
celého křesťanství a evandělia; proto
praví sv. apoštol Pavel (1. Kor. 2, 2.):
„Nesoudil jsem,- že bych co jiného mezi
vámi uměl, než Ježíše Krista, a to ukři
žovaného“ A opět (Gal. 6, 14): »Ode
mne pak odstup to, abych se chlubil,
leč v kříži Pána našeho Ježíše Krista,
skrze něhož ukřižován mi svět, a já světu.<<

Sv. Tomáš Akvinský “počínal vždy'
studium své zbožnou modlitbou před
obrazem ukřižovaného; když jednou
ptali se ho, odkud že čerpá všechny
vědomosti své, ukázal pokorně na kříž
a pravil: »Zde jest pramen, z něhož
čerpána své vědomosti ; učím se od Ježíše.
ukřižovaného“

Kříž Kristův ukazuje nejlépe lásku:
Boží k nám; proto chceme-li poznati
lásku, kterou srdce Ježíšovo hoří pro
svět, pozorujme jen jeho přehořké utr-
pení a bolestnou smrt.

Nejsvětější srdce Ježíšovo ! Se srdcem
pokorným chceme rozjímatí Tvé přehořké
utrpení a bolestnou smrt; z převeliké
lásky k nám“ ráčil jsi bolestnou „smrt.
podstoupiti. Rozněť také srdce naše oním
ohněm, kterýjsi na.svět seslal, aby hořel
a neuhasínal v srdcích našich.1)

I. Zarmoucené Srdce Pána Ježíše.
Smutnát jest duše má. až k smrti..

Matouš 26, 38.

Po poslední večeři rozloučil se Pán
slovy dojemnými se svými milými apo—r

1) Rozjímání tato jsou rozdělena. na. šest
neděl postních, & to: 1. Zarmoucené Srdce Pána
Ježíše. II. Srdce nevinné. III. Srdce zneuznané.
IV. Srdce ztýrané. V. Srdce umírající. VI. Srdce
kopím probodené.
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štoly & ubíral se pak s nimi přes potok
Cedron na horu Olivetskou. Na úpatí
hory této byla zahrada olivová, zva
Gethsemanskou; tam dlíval častěji Pán
na modlitbách, obzvláště v posledníc
dnech před svým utrpením (Luk. 21,37),
tam odebral se také na poslední zelený
čtvrtek, kdy počíti mělo jeho přehořké
utrpení.

Jako statečný vojevůdce necouvá
ani neuhýbá před nepřítelem. nýbrž ho
vyhledává. aby s ním svésti mohl bitvu
a ho porazil, tak Božský Spasitel ne
otálí, nýbrž jde vstříc svým nepřátelům,
aby obětoval život svůj za nás a pře
mohl věčného nepřítele duší našich.

»Když pak přišli na popluží, řekl
učenníkům svým: Seďtež tuto, až se
pomodlím. A pojav s sebou Petra a
Jakuba a Jana počal se lekati ateskliv
býti. I dí jim; Smutnáť jest duše má
až k smrti, počkejtež tuto & bdětec
(Luk. 14, 32—34), jakoby se žalmistou
Davidem řícichtěl: »Srdce mé zkormou
ceno jest ve mně a strach smrti při
padl na mne; bázeň a třesení přišlo
na mne a přikryla mne temnoste (Zalm
54, 5. 6

Podivuhodná událost! Syn Boží
přišel, aby svět spasil, toužil po onom
okamžiku, kdy dokonáno bude světa
spasení, nyní pak kormoutí se a jest
sklíčeno Srdce jeho; Král nebeské slávy
leží tu na zemi v úzkosti a strachu
smrtelném, krůpěje potu krvavého po
krývají svaté tělo jeho a tekou až na
zem (Luk. 22, 44)!

Svol, ó Ježíši,abychom nahlédnouti
směli do Srdce Tvého zarmouceného;
uvažme:

A. Proč se rmoutilo Srdce nejsvětější,
B. Kde hledalo v zármutku potěchy.

Proniknuti svatou láskou, úctou a
vděčností, patříme na památné události
na hoře Olivetské; kéž čerpáme z nich
poučení pro život svůj, abychom se pilně
varovali hříchů, které zranily nejcitlivější
a nejlaskavější Srdce Ježíšovo; kéž do
stane se i zarmoucenému srdci našemu
v bídě a úzkosti smrti té útěchy & po
žehnání, které nám zasloužilo Srdce
nejsvětější svými bolestmi..

A.

„Smutná jest duše má až k smrti<<
(Mat. 26,38). Veliký byl zármutek Srdce
Ježíšova na hoře Olivetské, tak že, jak
dí sv. Jeroným (ve Výkladu sv. Mat. 26.),
snad byl by přivodil ismrt Spasitelovu,
kdyby Bůh ho byl neposílil. Proto ptá
se sv. Vavřince Justinián .(0 vítězství
Krista ve smrti hl. 1), »kterak státi se
mohlo, že nejspravedlivější Syn Boží
byl tak zarmoucen? Kterak rmoutí se
ten, který těší všechny zarmoucené?
Kterak truchlí ten, který jest příčinou
vší radosti?“

Srdce Ježíšovo rmoutí
poněvadž

1. předvídá všechny muky, které
ho očekávají,

2. nese hříchy a nepravosti celého
světa.

se proto,

1. Vzalo sice Srdce nejsvětější
všechna utrpení dobrovolně na sebe,
»obětován jest, poněvadž sám chtěl, a
neotevřel úst svých,“ ale lidská při
rozenost Jeho lekala se strastí, která
na ni čekaly.

Na hoře Olivetské viděl Pán Ježíš
v celé své hrůze trest pokolení lidského,
který měl nésti, utrpení zjevilo se zcela
jasně před očima jeho.

Viděl, jak přichází zrádce Jidáš,
polibkem pokoje zrazuje ho odpřisáhlým
nepřátelům Jeho; patřil na tvrdá pouta
& okovy strohé, jež vloží mu na nevinné
ruce nelítostní pochopové, jak vlekou
ho před soudnou stolici soudců ne
spravedlivých, jak posmívají se Jemu;
cítil již v duchu břitké pruty, jimiž
šlehají útlé tělo Jeho, kterak tisknou
mu trnovou korunu na zkrvácenou hlavu,
pak nakládají těžké břímě kříže na zna
vena ramena; viděl onen ubohý lid
svedeny, jemuž jen dobře činil, kterak
rouhá a posmívá se jemu; vzpomínal
na laskavou Matku svou, kterak meč
sedmibolestný proniká dobré Srdce její,
ona vidí útrapy jeho; cítil rány, jimiž
vrážejí ostré hřeby do utrápených ruk
a nohou jeho.

Celé bolestné umučení procítilo
Srdce Ježíšovo na hoře Olivetské, a proto
bylo zarmouceno až k Smrti.

2. V bolestné hodině té neslo Srdce
Ježíšovo břímě všech hříchů celého
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světa od počátku až do konce, atřáslo
se bolestí, zármutkem a lítostí nad tolika
urážkami Boha, Otce nejdobrotivějšiho.
Břímě to nesmírné tisklo ho k zemi &
vytlačílo na jasném čelejeho krvavý pot.

a) Ježiš patře do minulosti viděl
první rodiče, kterak hříchemztratili ráj,
sebe a své potomky uvrhli v neštěstí
a věčnou záhubu. Viděl, kterak zloba
a hřích množí se na zemi, lidstvo za—
pomíná na Boha, svého Stvořitele, tone
v děsných neřestech a slepých vášních.
Patřil také na trampoty, které hřích
uvedl na zem. jak člověku je zápasili
s odbojnou přírodou a nepoddajnými
živly„jak pracuje těžce a v potu tváře
jí chléb svůj, jak nemoci, mor, hlad,
bída, války řádí mezi pokolením lidským,
jak smrt jest Všem hrozná a trpká.

_ “Srdce Ježíšovo vzpomínala s bolestí
na národ vyvolený; tolik dobrodiní pro
kázal jim Pán; vyvedl je z poroby
egyptské, vysvobodil z mocné ruky
Faraonovy, sytil je na poušti nebeskou
mannou, ochraňoval je v boji proti ne
přátelům, dal jim v moc zemi krásnou,
bohatou, úrodnou, oplývající mlékem &
medem, a přece národ ten tolikrát od
vrátil se od Hospodina následujemodly
pohanské a páchaje neřesti jejich.

Proto zarmoutilo se Srdce Jeho až
k smrti.

b) A přítomnost? Svět spal spánkem
tvrdým, spánkem hříchu, pýchy, zlé žá—
dostivosti. »Na světě byl, a svět skrze
něho učiněn jest, a svět ho nepoznal;
do vlastního přišel, a svoji ho nepřijali“
(Jan 1, 10. 11). Pohané chodí po svých
převrácených cestách. milují noční tem—
noty, ale ani Israelští nechtějí znáti
světla pravého.

Kněží znesvěcují chrám jerusalemský,
zákonníci' lživě vykládají zákon Boží,
fariseové hledí si více svých stanovení
než příkazů Božských. A právě nyní,
když Srdce jeho nejdobrotivější dává se
v oběť za ně, scházejí se bezbožní
usilujíce o život jeho.

»O Jerusalé'me, proč nechceš po—
znati, co tobě jest ku spáse; kolikráte
chtěl jsem shromážditi syny tvé, jako
slepice shromažďuje kuřátka svá, ale
nechtěl jsi.:

Srdce Ježíšovo rmoutí se nad ne
odvratelnou zkázou Jerusaléma, nádí
zhoubou vlasti a národa svého.

Neméně truchlivou jest mu vzpo—
minka na Jidáše, bývalého učenníka.
Kolik a jakých milostí dostalo se mu„
kolikrát napomínal ho dobrotivý Mistr,
ale Jidáš byl mamonem zaslepen aslepě
řítil se ve svou záhubu!

Proto zarmoutilo se Srdce Ježíšovo
až k smrti.

0) V budoucnosti předvídalo Srdce
Ježíšovo smutný nevděk těch, pro něž
trpělo a vydávalo se na smrt; černý
nevděk ten daleko více rozlítostňoval
je, než nevděk Israelítů; ti, které sytí
Tělem a krví svou, pro něž vylilo po
slední krůpěj krve své, zradí ho pro.
pomijející okamžitou rozkoš!

Viděl a vzal na sebe Ježíš hříchy
celého světa: všechna ta sloVa rouhavá,
křivé přísahy, nepřátelství a pronásle
dování, nespravedlnosti, řeči a skutky
nečisté, potlačování vdov a sirotků, pro—
vinění nezdárných synů a dcer proti
rodičům, pomluvya vraždy: proto srdce
jeho zatřáslo se pod ohromným “bře—
menem hříchů těch.

Patřil na peklo, jak plní se těmi,
pro které vylil krev svou, & kterak ne—
ustále noví a noví tam přibývají; ani
bolesti ani rány ani krev jeho jím ne—
pomůže, poněvadž nešťastníciti nechtějí
toho slyšeti, ale jen tonou ve hříších svých.

Rmoutilo se Srdce Ježíšovo, že za
tolik tisíců zatvrzelých trpí marně; pla
men lásky jeho nebyl s to, aby srdce
jejich rozehřál; proto zarmoucena jest.
duše a srdce jeho až k smrti.

Poznejme na bolestném utrpení
Srdce Ježíšova, jak velikým zlem jest
hřích. Ukazuje nám to sice již pád
andělů, trest za hřích prvních lidí, žár
věčný, neuhas telný. plápolajíci v pekle:
ale nade vše jiné zjevují nám to utrpení
Srdce Ježíšova. Kéž vzpomínka na sklí-
čené Srdce Jeho a krvavý pot probudí
duší naši ze spánku lhostejnosti.

B ,

Asi co by kamenem dohodil, vzdálil
se Spasitel od milených svých učenníkův;
»padl na zem a modlil se, aby, bylo-li
by možné, odešla od něho ta hodina;
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i řekl: Abba, Otče, všechno jest Tobě
možné, přenes tento kalich ode mne;
avšak ne co já chci, ale co Ty. Ipřišel
a nalezl je, ani spí.
Simone, spíš? nemohl-lis jediné hodiny
bdíti? Bděte a modlete se, abyste ne—
vešli v pokušení; duch zajisté hotov
jest. ale tělo nemocné. A opět odešed
modlil se tuže řeč mluvě. A navrátiv
se, nalezl je, ani spí (Marek 1/1,35-40),
nebo byly oči jejich obtíženy; a nechav
jich odešel opět a modlil se po třétí
touž řeč říkaje (Mat. 26, 43. 44).I ukázal
se Jemu anděl s nebe posiluje ho. A
postaven jsa v úzkosti smrtelné dále se
modlil; i učiněn jest-pot jehojako krů
pěje krve tekoucí na zem (Luk. 22,
43. 44.)“

V nevýslovné strasti své hledá za
rmoucené Srdce Ježíšovo pomoci u Boha,
hledá ji ve vroucí modlitbě.

U lidí hledá marně potěchy; apo
štolové, ktery'm věnovalo tolik lásky,
spi, když přichází k nim, ani ho ne
poznávají, nebo byly oči jejich obtíženy.
Za to však bdí zloba lidská, aby Ho
zničila. Jidáš ubírá se srotou pochopů,
aby ho polapil; Annáš, Kaifáš a vysoká
rada se scházejí, aby nevinného od
soudili k smrti.

Proto volá Srdce sklíčené k Otci
nebeskému třikráte: »Otče, chceš-li,
přenes kalich tento ode mne, avšak
ne má vůle, ale Tvá buďc (Luk. 22, 42).

A hle, tu již snáší se velebny Seraf
s nebes na horu Olivetskou k Ježíšovi,
Bůh nebesky' vlévá kalich útěchy do
zraněného Srdce mileného Syna.

Kristus vidí satana potřeného, mocná
jeho dvě ramena, hříchasmrt,zlomena.
vidí plesající arciotcé, proroky, duše
spravedlivé v předpeklí, kteří velebí ho
hlasem velikým, že otevřel jim brány
ztraceného ráje. Vidí Církev svou mi
lovanou, jak rozmáhá se na zemi,a s ní
spása, milost. požehnání, vidí,jak jméno
Otce Jeho velebí a chválí se od všech
národův. ,

Neopustil nebesky' Otec Syna svého,
nybrž uslyšel úpěnlivě lkání jeho a po
silnil ho kalichem potěchy.

Dle příkladu Ježíše Krista utíkejme
se také k Bohu v souženích, bolestech,
strastech, utrpeních, zármutku. Kdežto
u lidí marně bychom hledali soustrasti,

Bůh nebesky pozná naše utrpení a jeho
Srdce Otcovské smiluje se nad námi.
Proto píše sv. Jakub (5,13): »Jestli

I řekl Petrovi '.„kdo z Vás v zármutku, modliž sex:
Bůh vyslyší úpění srdce sklíčeného, a
neodejme-li pro spasení naše kalicha
utrpení od nás, sešle nám alespoň po
moc, potěchu & sílu s nebeského Sionu
svého. 1)

2. V úzkosti své dává nám zároveň
nejsvětější Srdce Ježíšovo nejkrásnější
příklad, jak k Bohu modliti se máme.

a) Ježíš modlil se s velikou
u c ti v o s tí. Ač byl Synem Božím,
pokořil se před Otcem svym až k zemi,
padnul na tvář svou a modlil se; proto
píše sv. Pavel, že vyslyšen jest pro svou
uctivostř)

Kterak modlíme se my? Podobá se
'modlitba naše modlitbě pokorného pu
blikána či modlitbě pyšného farisea?
»Před modlitbou příprav duši svou a
nebud'jako člověk, kterýž pokouší Boha,a
napomína mudřec starozakonní (Sirach
18, 23.) »Bázeň Boží jest počátkem
vší moudrostía (Přísl. 1. 7.) a hlavní
podmínkou zbožné modlitby. Vzpomeňme
na sv. anděly, kterak koří se v prachu
před trůnem Božské Velebnosti, vzpo
meňme na Syna jednorozeného, an padá
na tvář svou a volá hlasem úpěnlivy'm
k Otci svému nebeskému, pak naučíme
se modliti p o k o r n ě.

1) Předkové naši v dobách neštěstí utíkali
se vždy v modlitbách k Bohu. Za časů Hřetislavových
bylo veliké Zemětřesení. 'jež trvalo po tři dny, až
se lid strachem domníval. že blíží se soudný den.
Tu uložil biskup Sebíř půst, sám pak na zemi se
prostřev modlil se k Pánu Bohu, nejedl a nepil,
až zemetreseni přestalo.

Roku 1262. za českého krále Přemysla
Otakara ll. panovalo v Čechách veliké sucho. I
ustanoven byl den, kdy jíti mělo procesí z hradu
a měst. pražských do blízkého kláštera břevnov
ského. V procesí nesli rázně sv. Markéty. Když
prosebni průvod přišel do Břevnova, ukázala'sa
mračna na nebi a občerstvila prahnoucí zemi
svlažujíeím deštěm. Na památku toho dobrodiní
dáno jest rámě sv. Markéty klášteru břevnovskěmu,
kterýž od doby té zve'se »u BV.Markéty.c Po
zději, kdykoliv Bůh navštívil českou zemi velikým
suchem, nosívalo se rámě sv. Markéty u slavném
průvodu při modlitbách ». zpčvíeh.

2) K Židům 5, 7. kterýžto (Kristus) za dnů
těla svého (t. j. ve smrtelné úzkosti své) s velikým
křikem obětoval modlitby a pouížené prosby
Tomu, kterýž by Ho mohl vysvoboditi od smrti,
a vyslyšen jest pro svou uctivost.
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b) Ježíš modlil se s o d e v z d &

ností do vůle Otce nebeského.
Ačkoliv bylo soužení Jeho nesmírné,
přece nenaléhal neustupně, že musí
býti vysvobozen, ny'brž věda, že "Bůh
naň dopouští utrpení pro spásu světa,

Podobně modleme se i my ode
vzdávajíce vše do vůle Boží; »buď vůle
T_vá,jako v nebi, taki na zemi.: J estiť
a zůstává Bůh dobrotivym Otcem naším,
třebas sesílá na nás strasti & trampoty.
Navštěvuje nás utrpením, abychom více

DD
DEI

OLOMOUC: Varhany na domě.

a že by mu milerád odlehčil, kdyby
mohl cíl ten jinak by'ti dosažen, oddává
se?-„zcelaJeho vůli přesvaté.

* »Otče, chceš—li,přenes kalich tento,
avšak ne má vůle, ale Tvá buďlc (Luk.
22., 42)

pamatovali na něho, aby nás pokořil a
přivedl k poznání vlastní křehkOsti, aby
nás od hříchů zhojil a od nepravosti
uchoval, v trpělivosti vycvičil a tak
přivedl na cestu pokání vedoucí do nebe.
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c) Ježíš modlil se vytrvale; můj přišel z cesty ke mně a nemám,
dlouho ležel v zármutku na tváři své, co bych mu předložil. A onen ze vnitř
třikráte volal k nebesům, pak teprve odpovídaje, řekl by: Nečiň mi nevole,
zjevil se anděl posiluje Ho. dveře jsou již zavřeny a dítky mé jsou

Dle příkladu Ježíšova máme vy:—_se mnou v pokoji, nemohuť vstáti a dáti
trvati na modlitbách & neumdlévatí; tobě. A bude-li on trvati tluka. pravím

OLOMOUC: Varhany u Jesuitů.

třebas Bůh hned nevyslyšel nás. Tak vám, že ač nedá jemu vstana, protože
učil Pán Ježíš i v podobenství řka: jest přítel jeho, však pro nezbednost
43%: »Kdo z vás bude míti přítele i jeho vstane & dá mu, kolikožkoli po
,:půjde k němu o půl noci a dí jemu: třebuje. l ját' pravím vám: Proste, a
Příteli, půjč mi tří chlebů; nebo přítel bude vám dáno; hledejte & naleznete;
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tlučte a bude vám otevříno. Nebo každý,
kdo prosí, béře, a kdo hledá, nalézá, a
tomu, kdo tluče, bude otevříno.a (Luk.
11, 5—10.)

Bůh slyší toho, kdo modlí se vy
trvale; Pán Ježíš vyslyšel prosbu ženy
kananejské, když Opětné k němu volala,
neoslyšel malomocných, kteří 'za ním
běželi prosíce ho o pomoc, Bůh vyslyšel
modlitby prvních křesťanů, když usta
vičně se modlili za vysvobození Petra
ze žaláře. '

Modleme se proto pilně, horlivě,
bedlivě a neustávejme nikdy.- Vytrvejme
na modlitbách, byť i bouře života a
utrpení hučely kolem nás, třebas ruka
Boží dotekla sebolestně nás: vytrvejme,
neboť Bůh sešle nám anděla svého,
uslyší a potěší nás.

Závěr
Nejsvětější Srdce Ježíšovo bylo na

hoře Olivetské zarmouceno až k smrti.
Trpělo tam také za nás, z lásky ke
všem a každého jednotlivce. A můžeme
potom ještě hřešiti? Nebojíme-li se pekla
& věěnych trestů, nestrachujeme—li se
před trestající spravedlnosti Božskou,
tu dejmevse alespoň pohnoutí takovou
láskout Ci opoažuješ se hříšnice, šla
pati nohama Jeho nejsvětější Srdve. po

,hrdati Jeho svatou Krví, tyrati to Srdce
nejlaskavější, které přišlo, aby tebe .spa—

silo ? A činíme tak, kdykoliv dopouštime
se těžkého hříchu.

A pohleďme na dobrého Spasitele,
tohoto muže bolestí, jak zápasí se smrtí,
jak pije kalich vší hořkosti, 'mějme
s nim soustrast, ušetřme ho dalších
bolestí.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo! Hle pa—
dáme před Tebou nicí, a voláme: My
zasloužili jsme smrt; vlej do srdcí našich
bolest. naše srdce má. byti zkormouceno
až k smrti, proniknuto kajicnosti, lítostí,
zkroušeností, že Ty za ně tolik strá
dati musíš.

U Tebe Srdce nejsvětější ve velebné
Svátosti Oltářní hledati budeme potřeby,
pokoje, pomoci ve strastech, námahách,
nemocech, pokušeních tohoto života;
nikdy nebudeme se spoléhati na klamný
svět tento a jeho přátety, nýbrž v po
koře a důvěře, s odevzdaností do vůle
Božské a vytrvalostí volati budeme
k Otci nebeskému, jak učil jsi nás na
hoře Olivetské.

Když pak přiblíží se poslední naše
hodinka, když vše nás bude opouštěti,
když duše naše chvíti se bude před
Soudcem spravedlivým, tenkráte budiž
Ty, ó Srdce nejsvětější, pro smrtelnou
úzkost svou na hoře Olivetské naši zá
chranou a spášou!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj
se nad námi

LEIEIEIEI

Zvony naše. . .
Zvony naše, srdce máte,

jenom srdce z kovu
a přec city vzbudit znáte
v lidském srdci znovu.

Zvony naše. vuše znění
někdy jasné bývá.
a “zas jindy bol a žalost
v znění tom se skrývá.

Zvony naše. divně zníte,
žulostněj živě,
divně srdcem lidským chvíte,
radostně i tklivé.

O Matko milá.. .

O Mutko milá. srdce pro tě bije.
hluživou touhou tvou chci věčně být:
a zpívat. svéti duše melodie
a pro tě stále jenom v světě žit.

Mé srdce by tvým věčné hýti'chtělo
& hledět ve t_vou milou, jasnoutvář,
by stále jenom bebe blízko mělo
& vpíjelo v svou duši tvoji zář.

O Matko milá, duše moje mladá
tak častokrát v kraj letí dalvký.
kde trůn tvůj je a chtěla být by ráda
vždy dítětem tvým, vždycky, na věky!

A. M. Kadlc'dková.
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Na útěku před tureckými hordami.
Východ jedné bulharské vesnice. — Původní dopis od P. Ivana Bonevn.

(Éokračováni).

V. ručnicí zvanou »martinkouc a nábojnici,

Náhlý příchod nepřítele do Ak-BunaruŽNĚ dva PaStÝři
Zachránění rychlým útěkem.
Nazejtří ráno, 23. července v 8 h.

viděli jsme přicházeti z Odřína tři ra
něné vojíny. I oni opětovali, že město
je klidné a že není se čeho báti. Slova
jejich dodala občanům odvahy, že ze
same radosti nad tím pustili se do pití
»rakij ec (druh pálenky). Můj roz
kolnický druh Giorgi j nemálo k tomu
přispěl svým návykem k »pitía. Zapři
sáhání mě mělo přece nějaký účinek na
občany ostatní; neboť jsem je ještě
mohl odvěsti na jejich stanoviště »na
strážic. Než ubohý pop neustále ina
dále popíjel.Než tentokráte stála
jej opilost —- život, jak to níže
uhlídáme. — —— '

Z jitra došel jsem k strážím a po
vzbuzoval druhy k bdělosti.

O půl 2. hod. odpoledne po ná
vratu se své obchůzky, vešel jsem do
své světničky &snědl stoje kousek jídla:
vždyťod rána jsem ničeho neměl v ústech.
Nato jsem si sedl, abych vykouřit klidně
cigaretu, patře okénkem 'k našemu »hlav
nímu stanua. 'l'u spatřil jsem jezdce,
jenž se zastavil před dukianem &mluvil
s našinci. Hned nato obrátil se a _jel
k jihu, odkud přijel, kdežto oni tři jali
se běžeti k mému domu. Ve dvou vte
řinách byl jsem na nohou & uchopiv
karabinu, vyběhl jsem ze světnice jim
vstříc.

Zvěstovali mi, že do vesnice vnikli
čtyři Turci a že se skryli v jednom
domě. Bulharský jezdec, jenž se zvěstí
touto přijel, vrátil se, by střežil cestu
k jihu a zabránil zločincům návrat s této
strany. Po několika minutách spatřili
jsme onen podezřelý dům a přichystali
se ke střelbě pro případ boje. Než na
první vyzvání dveře se otevřely a my
uzřeli mladíka l8tileteho, oděneho po
evr0psku, an má ruce k nebesům po
zdvnženy.»Počkejte, bratřic, volal,
»nestřílejte, my jsme Bulhařic!
Obrátilijsme ručnice a dali vyjití ostatním.
Byl to vojín z Odřína, ozbrojený ještě

Vyprávěli nám, že utekli se z města,
stoupajice podél 'l'undže k severu, než.
že se později obrátili z opatrnosti k vý—
chodu až k naši vesnici, kdež zpozoro
vali podezřelou škadronu jízdy. Co jsme—
ještě mluvili, uviděli jsme sjížděti od
západu onu škadronu, o níž právě byla
řeč. Byli to však na štěstí Bulhaři a ne
Turci. Bylo jich as 30. Důstojník zdaleka
asi poznal naši skupinu, neboť v oka
mžiku byl u nás. Jal se vyptávati našich
čtyř uprchlíkův. Avšak sotva jim dal
tři otázky, když ze všech úst se vydral.
výkřik & zraky všech se upřely k jihu.
Na hřebenu pahrbku, ovládajícího M u
r a d ž e l i, sotva čtyři kilometry od nás,
objevila se četná jízda.. První její řady
právě již sjížděly po svahu k vesnici.
Důstojník se podíval a dav svým jezdcům
rozkaz seskočiti s koní, beze slova
několik okamžiků prohlížel přijíždějící
skupinu svým kukátkem.

Stál jsem vedle něho a netrpělivě
očekával výsledek jeho zkoumání. Ne-
trvalo dlouho, obrátil se ke mně a
prudcevece: »Otče, hleď, by vaši
lidé ihned se dali na útěk na.
hranici. Jest to turecké vojsko,jež
vstupuje do vesnice a jež pravděpodobně
přijde až sem. Možná byly vyslány
htoučky předních stráží různými směry.
Jste tedy v nebezpečí. Počkám tu ještě
10 minut, bych vás kryt a kus cesty
vás doprovodím. Než pospěšte sic! »Ale
jak jest jen možno, že tak četné vojsko
mohlo až sem se dostati, aniž by nám
to bylo oznámeno? Není to snad omyl,
pane poručíku? Dovolte, bych se sám
vaším kukátkem podívala. »Chcete mne
snad učiti mému řemeslux? vece přísně—
důslojník, »anebo myslíte, že mi záleží
na tom, bych vás klamal? Opětuji, že
vám zbývá pouze 10 minut. abyste shro
máždil své muže. Déle tu čekati nebuducl'

Nebylo tedy kdy k dlouhým úvahám.
Poslal jsem tři z vesničanů zpraviti
o tom stráže, a sám jsem běžel vesnicí
oznámit to všem, kdož tam dieli. K velké
bolesti nalezl jsem popa (ljo rgij e a.
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ještě tři—vesničany úplně opilé; marné
bylo mé přemlouvání, by opustili krčmu:
pili dále a vysmívali se mým neblahym
předpovědem. Podobně jsem pořídil
u tří stařenzodepřely-jednoduše opustiti
svou chalupu. Běhal jsem od dveří
k dveřím, když jsem zaslechl poručíka,
jak na mě křičel: »Pospěšte si, my od
jíždímea! '

Prosil jsem jej, by poshověl ještě
dvě minuty, bych mohl vziti s sebou
své věci a letěl jsem k faře, Obratem
ruky vložil jsem do tašky knihy ko—
stelních účtů'v a nádobku s Nej
světější Svátosti. již jsem
vyňal ze svatostánku. Na ko—
lenou pomodlil jsem se jedno
Zdrávas Maria, bych odporučil
vše, co jsem Opouštěl. A uchopiv
tašku a pušku, spěšnč jsem dohonil
tlupu bulharských jezdců, jež již opou
štěla vesnici.

Byl jsem celý zpocen & hrozně
unaven. Avšak ještě více útrap působila
mi hrozná obava, jež se mne zmocnila:
Očekávalt jsem právě ten den slíbeny'r
povoz s koněm, abych mohl odvézti
posvátné nářadí a hlavní předměty ko
stelní. Byl jsem nucen utéci ve zmatku
co největším, nemoha »zachrániti ničeho
ani ze svých věcí ani z těch, které mi
byly svěřeny! Ohlédl jsem se ještě na
posledy, kdy jsem už měl ztratiti z do
hledu svůj drahy' A k - B u n a r, jehož
jsem již neměl spatřiti. A poslav mu
poslední »s Boheme, _ubíral jsem se
zvolna na hranici. Jen dva občané
zůstali u mne; ostatni byli už daleko
a brzo zmizeli; kráčelť jsem pomalu,
neboť puchýře. jež se mi na nohou
utvořily, působily mi bolest při každém
kroku.

'VI.

Na útěku z Ak-Bunaru do St. Srbska.
Musili jsme si odpočinouti u turecké

vesnice Don-Kój.Zde dohonil nás uprchlík
„zMuradželi a vyprávěl nám, kterak
do vesnice vrazila těžká jízda turecká,
kterouž jsme my z dáli zpozorovali &
před kterouž jsme utíkali.

Začal vyprávět: »Zůstalo nás 15
hlídati naše domy. Někteří pásli dobytek
na polích, jiní byli doma. Já pak jsem
byl se čtyřmi ozbrojenými venkovany

před dukianem. Tu přijelo tryskem 10
turecky'ch jezdcův. Dva zastavili se
u nás, a vyptávali se nás; než sotva
že začali, vychrlila se do ulice massa
pěti až šesti set jezdců v jichž čele jel
s'tkvostně oděny důstojník, bezpochybně
'paša. Spatřiv nás, ptal se. proč je vesnice
od obyvatelů opuštěnac?

Odpověděli jsme, že měli strach &
utekli do Bulharska.

»Mynejsme Bulhaři, _bychom
cestou pálili a vraždili“
Běžte, přiveďte ženy a děti, by
připravily jídlo statečným vo
jínům než přijdou. Není se na
prosto čeho bátia.

Kdo pak vám dal tyto zbraněa?
připojil, ukazuje na pušky.

»Vláda bulharská, pašo, bychom
se bránili proti lupičům a lotrůmcz.
»Nemáte toho už zapotřebí;
neboť my jsme tu právě proto,
abychom vás sami hájili! A
kynul, by nás odzbrojili. Nato ptal se
nás na cestu do Cop-Kój.

Když zmizel, přiblížil se
k nám mlady důstojník z jeho
štábu, jenž zůstal podjakousi
záminkou pozadu, a šeptal nám:
»Chraňte se přivésti sem oby
vatelstvo před čtyřmi pěti dny;
tlupy jdoucí za námi, jsou se
br'ánka Kurdů, Lazův a Arabů,
kteří nešetří nikohOe!

Poděkovali jsme mu pohledem a
on bodl koně a dohonit ostatní.

Když jsme ještě jako u vyjevení
hleděli za vzdalující se tlupou, zastavilo
se u nás ještě asi 10 jezdců, zadní to
stráž. Tři seskočili s koní a s vytasenou
šavlí blížili se k nám. Zbledli jsme a
zůstali beze hnutí. Předně nám dali ně
kolik pohlavků a pak strhli nám kal
paky (bulharské čepice) roztrhali je &
pošlapali. Po té vyrazili kOpajíce &
hlavněmi pušek tlukouce dveře dukianu
a jali se rozbíjeti sklenice a láhve. be
rouce co se jim zdálo cenny'm.

Druhové jejich vrhli se mezitím na
touže práci v domech sousedních. My
jsme se báli, že nás zabijí. Než -—bohu
díky — odjeli, aniž by se dále o nás
starali. Potom šel jsem hledat svého
koně, sedl naň & tak jsem se dostal
až sem. ——
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Vypravování dalo nám podnět k
mnohy'm starostem o ony nešťastníky,
kteří zůstali v Ak-Bunaru. Však,
bohužel, nemohli jsme jim pomoci! —
Teprve v noci došli jsme do Derv entu.

VII.

Ve .Starém Bulharsku.
De r v e n t je malá bulharská dě

dina, tak dobře skrytá mezi horami po-'
hraničí, že jest ji možno viděti až teprve
se přijde k ní. Byla tehdy naplněna
vozy s připřežím koňským a hovězím,
tak že stěží jsme se mohli pohnouti.
Kráčeli jsme skoro v úplné tmě. Snažil
jsem se uhádnouti dle zvuku „hlasu, kde
as mohli byti moji farníci. Unava ko
nečně zvítězila. Sedl jsem si do kouta
na zemi a prosil své dva druhy, by šli
sami na vy'zvědy. Vrátili se brzo se
zprávou, že lidé z Ak-Bunaru táboří
daleko odtud v lese, tak „žeby bylo ne
možno je v noci dostihnouti. Odeslal
jsem tam jednoho z nich a zůstal sám
se synovcem Christem Konečně dopídili
jsme se místečka k přenocování v kupě
obilí v jakés sy'pce. Ale nalézti sebe
menší kousek chleba, bylo nemožno!

Nahradil jsem si večeři jednou či
dvěma cigaretami, jež jsem — jak se
říká v Turecku -— »pilx na volném
vzduchu před dukianem, kde hovořila
skupina důstojníků okolo čadivého světla.
_Kdyžjsem se na své procházce přiblížil
k světlu, jeden z důstojníků mě poznal
a po několika slovech s ostatními, za
volal na mne. Bylt to tyž poručík, jenž
se svym mužstvem napomáhal nám k
útěku. Vybídl mne, abych si sedl na
lavici k němu, a přátelsky si mně do
bíral, proč jsem tehdy nechtěl věřiti, že
by Turci mohli tam přijíti.

»Věřímuž, pane poručíkua, pravím
na to, »a to tím více, protože jsem se
později dozvěděl, jak si tito Turci, do
Muradželi vtrhnuvší, počínalix. A
vyprávěl jsem, co jsem slyšel od venko
vana z oné vesnice, který nás na útěku
dohnaL

Vypravování jak se zdálo, velice
zajímalo důstojníky, a rozmluva roz
přadla se o taktice, jíž Turci při tomto
vpádu, užili.

Mezi jiny'mi byl tu jeden důstojník
z posádky odřínské a jeden plukovník,

ktery' velel posádce čatalfdžské. A.
zvláště velice mě zajímalo, co tento vy
právěl o počátku vpádu, při němž byl
právě přítomen.

»Až do poslední chvílec, vyprávěl,
»jsme žili v dobré shodě s Turky; táhli
jsme vždy zároveň podél nové hranice
Midia—Enpg.,Chovali se k nám velice
úslužně, ano předcházeli si nás, proka
zujíce nám dobré služby při picování'a
utáboření. Nikdy nedošlo k hádkám při
stanovení hraniční čárya. »Tady jest
nová hranicea, říkal mi nejednou turecky
velitel přátelsky; »tam až jest vaše, sem
až jest naše. Bude lépe, když se spo—
kojíme každý se svýma!

Ale místo by vyslali několik od
děleni, by zaujala nové ohraničení, viděl
jsem, jak táhnou od Cataldžy pryč:
byli seskupení v mohutné 'massy, po
stranách jízda, v zadu veškeré dělostře
lectvo. Tušil jsem už, co se děje! Ale
co učiniti? — Bylyt, bohužel, veškeré
naše pluky zaměstnány na západě.

Postavil jsem řadou-podél ohrani—
čení malé hlídky. Ale zakázal jsem:
všecky provokace a půtky.

Tu jednoho krásného jitra dostal
jsem zprávu, že několik pluků tureckých
v noci překročilo hranici. Poslal jsem,
vyptat se na to u nejbližší hlídky. Od
pověděli mi: »Nikterak nechápeme, co
se přihodilo. .Musi v tom vězeti nějaké—
nedorozumění, protože nová. hraniční,
čára není ještě zřetelná. Ale co nevidět.
to urovnámeal

Podal jsem o tom zprávu do Soůe'.
Sotva že jsem tak učinil, bylo mi ozná
meno, že ještě pět pluků jízdy chystá
se překročiti novou hranici na několika..
místech a že hlavní velitel ottomansky
táhne osobně na prvni bulharskou sta
nici železniční, kde jest naše posádka.
Tak tedy překročen Rubikon!

Sedl jsem na koně a jel bez roz—
paků mu vstříc. Otázal jsem se ho, co
míni takovym chováním. —- Chladné mi
odpověděl:»Dostaljsem z Cařihradu
rozkaz překročiti se svými pluky nové
ohraničení. Co na to říkátea?

Protestoval jsem rozhodně
jménem své vlády a připomněl
jsem mu velikou zodpovědnost,.
jakou na sebe béře před velmo-
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cemi, jež podepsaly usneseni
iondýnská

»Cose týká zodpovědnostia,
vece důstojník,»ta spadá na ty,již
mi rozkaz dali. Dávámvám o své
újmě lhůtu jedné hodiny, byste se roz
'hodl: buďto se vzdáti, nebo bojovati.
Po lhůtě této potáhnu vpředc!

vzdálil jsem se, bych tu záležitost
telegrafovalvládě. Odpovědčli mi: »Hleďte
zachrániti prachárny a skladiště—c!Já
nato: »Všecko jest už v moci nepřítele!
.Jsem zcela obklopena! Po té rozkázala
umi vláda abych odtáhl bez bitvy. A tak
_jsme také učinili — kus po kusu, —
.majíce vojsko turecké v patách.

Mezitím co jsem napjatě naslouchal,
ipřiblížil se ve tmě starý venkovan, za
táhl mě zafrukáv a prosil mě, bych
poodstoupil stranou. Nato vložil mi tajně
.do rukou velikou skývu černého chleba
a kus sýru. Uhodli totiž mojí drazí vě
rříci, že jejich duchovní otec má asi
:hlad a poslali 'mu proto jeho podíl
-k večeři! Snadno si každý představí,
jak mě pozornost tato dojala! Poděkoval
„jsem dobrému starci a spěchal jsem,
abych sdílel neočekávaný dar s Christem,

_jenž už odpočíval v kupě obilí.
Spánek můj byl krátký, ale pevný.

Při svítání jsem se probudil, a vykonav
ranní modlitbu na kolenou vedle spícího
druha, uctivě vyňal jsem nejsvě
tější Svátost oltářní, již jsem
v malém sáčku nosil. Pokloniv
.se Synu Božímu, přijal jsem sv.
přijímání a ukončil modlitbu.
„Nato vzbudil jsem Christa a vyšli jsme
.ze stodoly, bychom pokračovali na své
cestě.

Slunce již vycházelo, když jsme
vstoupili do derventského lesa. Tu však
nevídané divadlo objevilo se zrakům na
úsvitu nového dne. Více než dvacet
vesnic hledalo útulku ve stínu tohoto
lesa. Vozy své postavili do mýtin. Na
tisíce ohňů hořelo tu a tam, udržova—
ných suchým roždím. Malé děti spaly
ještě na trávě a vedle nich připravo—
valy matky chléb v ,tavěa (pánvi) nebo
“v malých dižích (neckách). Mužové a

Eli:—l.

hoši chystali vozy, snášeli roždí nebo
zabývali se s dobytkem, roztroušeně
mezi stromy se pasoucím. Bylo tu sly
šeti jen řvani, štěkání, řehtání — pře
rušované voláním pastýřův. Nikdy ne
zapomenu této podívané na stěhující se
lid. Nepřišli li právě tak naši nevzdělaní
(»barbarštía) předkové do .země této,

"z níž nás nyní vyháněl jiný »barbarskýx
národ?

Celé ráno jsem chodil po lese, vy
ptávaje se zástupů, jež jsem potkal, na
své farníky. Avšak nikdo neviděl lidí
z Ak-Bu naru. Měliza to, že jsou dále
na severu směrem k vesnici Himenli.

Na štěstí jsem se potkal s jednou
katolickou rodinou z In dže-Ko j, sou—
sedící s Ak-Bunar. Otec rodiny té
Dimitrej Kondilov, jejž jsem znal a si
vážil, byl hodným křesťanem. Sedl jsem
si vedle něho na travu a vyprávěli jsme
si své příhody. Dobrý venkovan uhodl
brzy mou nesnáz; nebot za chvíli vstal
pod záminkou nutné jakési práce, a po
nechávaje mne pokračovati v rozmluvě
s jeho rodinou, zmocnil se bez mého
vědomí zavazadla ,a naplniv je chlebem
a velkým kusem »kachkavalua (ven—
kovský sýr) a pěti vejci, na tvrdo uva
řenými. Poté položil brašnu na své místo,
aniž, bych co byl zpozoroval. Matka a
děti co mne poslouchaly, zprovázely
očima počínání otcovo & dávaly mu na
jevo svým tvářením a kynutim, jakous
radost, čehož příčinu jsem však neznal.
Teprve odcházeje jsem zpozoroval z tíže
své brašny příjemné překvapení, jaké
mi chtěli připraviti. Nyní nastaly radosti
a smíchu, na nichž účast braly i rodiny
z vozů sousedních, zvláště když jsem
se k tomu měl otevřiti brašnu a vrátiti
aspoň část těch pokladův'. Ale tu všecky
děti rychle mne obklopily a uchopivše
mne za ruce, překazily můj úmysl.

Hluboce jsa dojat prostinkou do
brotou chudého lidu, prosil jsem Boha,
by jim požehnal a je odměnil. Polibili
mi ruku a já pokračoval na své cestě
k severu. Cestou snědl jsem několik
soust: nebylť jsem mimo sv. přijímání
ničeho ještě toho dne požil.

E_llíl



Srdce.

Co to skáče, co to tluče,
co to bouří v 'ňadru mém?
Jest to srdce, jsou to city
v těle mojim umdleném.

Co to bouří, co to zpívá,
co mou duši blažívá? '
Jest to srdce,. jsou to city,
láska když je zahřívá.

Co to pláče, co to sténá.,
když bol duší zachvívá?
Jest to srdce, jsou to city,
proudí krev má ohnivá.

Co to skáče, co to tluče,
co to chvěje ve hrudi?
Jest to srdce, jsou to city,
jež nás k žití probudí.

Matce Boží.

O Maria, rajská růže čistá„
do' nebe jsivzata anděly,
tam před trůnem Boha nejvyššího
všichni se Ti, Panno, klaněli!

Ježíš Kristus. Syn Tvůj nejmilejší,
před všemi Tě nejvíc oslavil.
po pravici Otce na trůn zlatý
Tebe, Máti svoji posadil.

Na. hlavu Ti korunu dal vložit,
jmenoval Tě v nebi královnou,
a na zemi všichni národové
císařovnou nejradš Tebe zvou.

Proto, Panno, Matko nejmocnější,
neopouštěj siré děti své,
ale dej, by cíle svého došli
tam, kde každého Tvá, lásku zve!

A. M . [\'adlc'dkovd.
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Dělníci na Vinici.
Několik myšlenek. Napsal Ig. Zhánčl.

1.

má. neděli Devítník předčítáváse námsv.-evangelium, v němž vypravuje
náš Spasitel podobenství 0 dělnících,
které vyslal Pán na svou vinici. Povo
lává je v různou dobu, ale všem ukládá
tentýž úkol: práci svědomitou,úsilovnou,
neúnavnou, neustálou. Pracuj me všichni,
pokud síly stačí! Práce budiž nám ra
dostí, budiž naším životem. Veleducha
XIX. století Napoleona odvezli nepřátelé
na malinký ostrov. Co začneme s tímto
ztraceným a osamoceným ostrovem,
stěžoval si Napoleon ku věrnému příteli
Las Casovi, který s ním šel dobrovolně
a z lásky do vyhnanství. Sire, odpověděl,
budeme žítí z minulosti. Nemůžeme se
těšiti ze skutků veleduchů Alexandra a
Caesara? Vy sám, Sire, budete se v nich
zh_lížetí. Dobře, odpověděl novověký
Caesar, pišme tedy své vzpomínky, své
memoíry. Ano, musíme pracovati dodal;
práce jest osou života. Ostatně každý
musí vykonati Bohem mu přidělené po
slání, to jest mé učení, končil. Napole

onův obličej se vyjasnil při myšlence,
že prácí úsilovnou vyplní svůj čas na
strašném ostrově.

Ve svém- nesmírně hrozném neštěstí
nalézal veleduch Napoleon útěchu a
posilu v neúmorné práci. A my bychom
naříkali, když se jí mnoho nahromáždilo?
Všechen život náš budiž neustálou prací
a každá naše práce budiž chválou a
oslavou jména Božího!

Hospodář nebeský poslal na vinici
svou dělníky, kteří pracovali jenom je—
dinou hodinu a přece je odměnil pe—
nizem denním. Pravil: »Budou poslední
prvními a první poslednímu (Mat.
20, 16.)

My vyrostli jsme všichni v ovzduší
katolickém. Nepotřebujeíne pracně shle—
dávatí jednotlivé praménky, které by
nás konečně dovedli k moři, kterým
jest náš Pán & Spasitel Ježíš Kristus.
Od mládí vedli nás ku křesťanskému
životu, nabádali nás ku vykonávání
skutkův, odpovídajících naší zděděné
víře. Jak docela jinak jsou nuceni pra
covati a vyhledávati pravdu jinověrci?
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Proslulý básník dánský a konvertita shrbeni nad knihami, zabráni v četbu.
Johannes Jorgensen vypravuje ve svém Našel jsem jednou jakousi náhodou
svéživotopisu: Sedával jsem jako mladík v nějakém slovníku latinská slova prvého

SVATÝTKOPEČEK u Olomouce: Varhany.

po celou zimu, kdy u nás v Dánsku dílu modlitby: „Zdrávas Maria“. Ač
máme tolik "dlouhé večery, se strýcem jsem tehdy čítal teprve něco málo přes
v jeho knihovně a oba jsme sedávali deset let, přece se mně tato slova tolik
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zalíbila, že jsem si je opsal na zvláštní
papír, naučil jsem se jim na paměť a
potom'velmi často jsem se je modlíval.
Aby toho naši domácí nepozorovali, či
níval jsem tak večer a dival jsem se
při tom z okna. Má nejstarší sestra
mne proto prohlásila za modláře, k *rý
prý se klání hvězdám. Jsa ve věku_ ři
ceti let, stal se slavný JGrgensen z pro—
testanta katolíkem &proslulým obhájcem
naší sv. víry. Pracuje, seč síly stačí,
aby hájil, vysvětlil, šířil zájem pro naši
svatou víru. Ovšem bylo korunováno
jeho úsilí kýženým výsledkem, ale ně
kteří mu přece vytýkají, že jest pak ve
svých spisech jednotvárným, že často se
opakuje. Na tuto výtku odpovídá ducha
plně takto: Za časů svatého Františka
z Assisi tázal se bratr Jakub z Fallerony
bratra Massea, próč ve svém neustálém
i neúnavném plesání zpívá pořád tutéž
píseň a nikdy nemění nápěvu? Odpo
věděl vesele: »Když nacházíme v jedné
věci všechno štěstí, netřeba měniti písně,
netřeba zpívati jiného nápěvu, stačí týž.c

Pracujme každý ve svém oboru
s chutí upřímnou. se všemi silami, pokud
milosrdný Bůh života dopřeje.

II.

Hospodářem, volajícím dělníky ku
práci, vyrozumívá se náš Pán Bůh.
Stvořil svět, všechno jemu přináleží,
může tedy nade vším poroučeti, vším
vládnouti. Jednorozený Syn Boží po tři
leta chodil jako Bůh-člověk zde po světě,
povzbuzoval všechny ku práci, aby se
starali o spásu své nesmrtelné duše.
aby se jim dostala za úděl šťastná
věčnost. A týž Spasitel volá až dosud
stejně laskavě. stejně přívětivě všechny
své duchovní syny a dcery, aby praco
vali a jedenkráte mohli za svou práci
odměněni býti životem věčným a to
věčně šťastným v nebi

Co se mnozí lidé napracují, co se
nastarají, aby uživili sebe a své domácí,
jak se chudáci namáhají, jak všechny
své síly tělesné věnují práci, kterou
jim povolání jejich ukládá.. A přemnozí
zapomínají při těchto starostech o život
pozemský na to, co jediné člověku může
dopomoci k pokoji a štěstí nikdy ne—
ustávajícímu. Zapomínají činiti dobré
skutky, záslužné pro nebe. Jak často

Škola B. s. P. 1914.

dává nám Bůh všeliká dobrá vnuknutí,
ale my jich nedbáme, o ně “senestaráme,
přehlušujeme hlas tento starostmi po
zemskými. Jak jsou přemnozí, kteří
pracují do_úpadu po celý boží rok, ale
na spásu své nesmrtelné duše nemají
ani času ani chuti. Jsou lidé, kteří
kromě těla svého o nic jiného se bohužel
nestarají.

A jak je náš Pán, náš nejvyšší
hospodář milosrdný a nejvýš shovívavý!
Volá každé chvíle, třeba také až v po—
slední, jedenáctou hodinu. Proč jenom
nechceme uposlechnouti jeho hlasu?
Volá mladé lidi, dokud mají ještě čilé,
ku práci veskrze schopné síly, volá,
když dospějí a i když již chýlí se jejich
život k západu, když již blíží se dnové,
kteří se _nelíbí. Ježíš volá příslušníky
všech stavů, nevybírá si jenom některých,
ale všechny chce míti u sebe, všechny
volá do své říše.

Ovšem poukazujíce na práci duševní
& napomínajíce, abychom se starali a
pracovali o spásu své duše, nezavrhu
jeme nijak tělesné práce, ale'tvrdíme,
že je nám všem nezbytnou, jak praví
naše národní úsloví: bez práce není
koláče, anebo: pečení vrabci nikomu
nepřiletí do úst. Rozumná starost o ve
zdejší chleb nijak nevylučuje péče o
spásu věčnou; obě musejí býti spojeny.

Císař Rudolf jedenkráte došel na
svých cestách do města Basileje. Uby
toval se „u jakéhosi jirchaře, v jehož
domě byl radostně přijat a náležitě
uctén. Při obědě divil se císař velice,
když uviděl na stole mnoho skvostné
pracovaněho, stříbrného náčiní a když
uzřel, kterak jsou domácí oblečeni
drahým, nádherným šatem. Císař velmi
byl překvapen a po chvíli oslovil svého
hostitele & pravil: „Ale řekněte mně,
proč se tolik dřete prací, když máte
tolik jmění a jste tolik bohat? Máte
přece všeho dosti a nepotřebujete tolik
pracovati, máte všeho dostatek, odpo
čiňte si.“ „Právě proto se dřeme a úsi—
lovně pracujeme, abychom to, co máme,
si také udrželi“, zněla odpověď jedno
duchého, ale moudrého i rozumného
muže.

Učiňme si pravidlem známé la—
tinské úsloví: ora et labora, což zna
mená: modlí se a pracuj! Modli se, aby

4
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ti Bůh požehnal, pracuj, abys měl a to,
co máš, udržel.

Kolik boháčů zavinilo svou roz
mařilostí, že, co měli, pozbyli a skončili
bídně, jako žebráci. Za časů císařovny
Marie Teresie žil ve Vídni dvořan, brabě
Czobor, který byl tehdy znám jako nej
větší marnotratník. Vsadil se jednou
s hrabětem Tarouccou 0 tisíc dukátů,
který z nich přijde na dvorní ples v
drahocennějším obleku, při čemž bylo
vymíněno, že jsou perly &drahokameny
vyloučeny. Taroucca přišel v nádherném,
podle nejnovější pařížské módy upra
veném šatě. Hrabě Gzobor měl jedno
duchy, hedvábný oblek. Všichni, kdož
věděli o sázce, byli přesvědčeni, že ji
vyhrá hrabě Taroucca. Když však po
rota měla pronésti rozhodnutí, rozepjal
Czobor svůj kabát a ukázal na jeho
podšívku; byl totiž podšit malbou pro
slulého malíře Corregia. Vyhrál, neboť
cenilí nyní jeho oděv na stotisíc zlaty'ch,
vzhledem na jeho skvostnou podšívku.
Czobor žil dále rovněž rozmařile a
zemřel jako chuďas. Našli jej zmrzlého
v nevytopené světnici. Utrácel, neho
spodařil, proto dočkal se takového
smutného konce.

lII.

Bůh povolává ku práci každého
člověka! Co vykonají na příklad naši
obětaví missionáři u spáse nesmrtelných
duší. Kněz Tovaryšstva Ježíšova P. Ant.
Huonder vydal knihu: Obrazy ze života
katolických missionářů, kde se mezi ji
ny'mi zmiňuje o proboštovi Valeriánu
Gromadském. Tento kněz byl z neznámé
příčiny vypovězen ruskou vládou z Polska
na Sibiř. Z počátku působil jako farář
pro katolíky v Omsku, později byl pře
ložen do vzdálenějšího Tomská. Jednou
volali jej do kterési vzdálené osady ku
nemocnému. Ač byla právě sibiřská
zimní nepohoda, přece vydal se horlivy'
sluha Boží ihned na cestu. Jel na saních;
doprovázeli jej dva muži Kalmykové na
koních a hoch ministrant. Byla třeskutá
zima a kromě toho byla hrozná sně—
hová vánice. Když vyjeli z osady ven
na step, hnal se sníh ze všech stran,
takže byla skoro tma a nebylo viděti
na krok před sebe. Koně byli dle tam—
ního zvyku tří, unavili se brzy tak, že

nebylo možno dostati jich dále, až ko
nečně zapadli až po břich do sněhu a
nemohli ani krok dále. Byl večer a
bylo nutno venku přenocovati. Nastala
hrozná noc. Bouře hnala jim sníh do
očí, brzy nákupily se okolo nich velké
hromady sněhu. Kněz svlékl se z te
plejších šatů, dal je svým průvodčím a
poručil jim, aby si sedli do saní. Sám
dával pozor na koně. Bylo stále větší
nebezpečí, že všichni zmrznou. Jeden
z nich musil se obětovati a jíti do nej
bližší osady pro pomoc; byla však
vzdálena 21 kilometrů. Kněz seobětoval.
za své soudruhy a vydal se pěšky na
cestu. Ale zima pronikla i kožemi, únava
byla stále větší, až kněz upadl a zůstal
seděti ve sněhu. Náhodou tam jel ráno
nějaky sedlák, našel zapadlého do sněhu,
naložil jej na saně a dovezl do své
chaty. Jak se podivil, když poznal v
polozmrzlém kněze, pro něhož byl po
slal dva Kalmyky. Kněz se probudil ze
své mdloby v teplé chatě, obs3oupen
lidmi, kteří měli slzy v očích. Sli pro
jeho průvod a dovezli je na saních.
Jeden Kalšmyk byl již zmrzly', druhy'
namrzl a'zemřel druhého dne, chlapci
umrzly obě ruce. Kněze Bůh zachránil
z nebezpečí života.

Kéž byli bychom všichni tolik sta
rostlivi o spásu své duše, jako byl
probošt Gromadski o spásu duší sobě
svěřeny'ch. Nelekal se žádného sebe
většího nebezpečí a když volán byl k
nemocnému, vždy rád šel a byl ochoten
i život dáti za sobě svěřené nesmrtelné
duše.

lV.

Bůh volá dělníky na vinici svou i
v hodinu jedenáctou, totiž někdy čeká
Bůh ve své neskončené dobrotě a sho—
vívavosti až někdo leží náloži smrtelném
& tu pokyne svou všemohoucí rukou a
nemocný ozdraví, když ne na těle, aspoň
na duši a vejde očistěn na věčnost.
Svaty' Klement Hofbauer (Dvořák) byl
kdysi naléhavě žádán, aby přispěl umí—
rajícímu, ktery se zdráhal přijmouti sv.
svátosti a smířiti se s Bohem. Nemocný
byl podivín, který dle svědectví své ustra-_
šené matky a zbožné ženy, nebyl po
více než dvacet letu správy Boží. Také
nyní, ač byl těžce a nebezpečné ne
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mocen, nechtěl o knězi nic slyšeti. Cti—
hodný sluha vstoupil do pokoje, v němž
ležel nemocný. Ale ten se tolik rozzuřil,
zahrnul jej tolika nadávkami, že ne
možno jích opakovati, lze je pronésti
jedině v ďábelské nenávisti a v úplně
nevěře. Ukazoval všecek rozloben na
dvéře, rozkazoval, aby kněz okamžitě
odešel. P. I—lofbaner však řekl docela
mírně: „Kdo nastupuje na cestu, ohlíží
se po potřebných penězích, bez peněz
nelze nikam cestovati. Vy máte také
před sebou dalekou cestu a pohrdáte
prostředky, které jsou 'vám na ni tolik
nutné a nezbytně potřebné. Chci vás
zaopatřiti sv. svátostmi, prosím, buďte
rozumný!“ Ale vše bylo marno; ne
mocný nechal sluhu božího mluviti a
nechtěl o zaopatření ani slyšeti. Tu šel
P. Hofbauer ku dveřím a jakoby se
chystal k odchodu. U dveří zůstal však
státi a pozoroval nemocného, mezitím,
co se modlil za něho růženec. „Co tu
ještě děláte<<,řval nemocný co mohl nej
silnějším hlasem, „již se kliďte z mých
oči, je mně zle, dokud nám tu otravu
jete vzduch; odejděte již konečně!“ Sv.
Klement však odvětil: „Nepůjdu již pryč,
protože váš konec jest blízký. Již často
byl jsem svědkem blažené smrti, nyní
chci však viděti, jak umírá odsouzenec“
Tato slova otřásla nemocným. Uklidnil
se a změnil se docela. Jeho srdce bylo
nyní naplněno lítostí, zahanbenim a
bázní před soudem božím. Zavolal kněze
ku své posteli a úpěnlivě prosil: „Račte
mně odpustiti urážky, které jsem vaš
nosti nyní metal ve tvářt“ P. Hofbauer
odvětil: „Jest již odpuštěnol“ Pak po—
kračoval nemocný se slzami v očích:
„Odpustí mně Bůh také mé hřichy?“
„Odpustí“, ujišťoval kněz, „jest nejvýš
dobrotivý, vzbuďte lítost nad svými
hříchy, vyzpovídejte se, přijměte Tělo
Páně a bude vám odpuštěno.“ Nemocný
se vyzpovídal ze svých hříchů, tiskl

)

kříž,:který mu podal P. Hoí'bauer ku
políbení a zemřel smířen s Bohem.

Nebudiž však vypravování toto ni
komu pobidkou, aby odkládal s pokáním
a polepšením až na hodinu jedenáctou,
totiž až poslední chvíli, až Bůh bude
volati: „Pojď a vyde počet z vlada—
ření svého.“

V.

Znal jsem jednoho profesora, který
často říkával svým posluchačům: „Život
jest přiliš vážnýmla Ano, život každého
člověka jest tolik vážným, že nutno va
rovati se vší lehkomyslnosti, vší lhostej
nosti, co se týče spásy své duše. Jak
rychle uplyne čas, který nám Bůh zde
na světě dopřeje. Ani se nenadáme a
přijde kostlivec s kosou & přetne niť
našeho života. Na otázku, co stojí
nebe, odpovídá sv. Augustin: „Nebe je
odměnou za práci! Protože jest věčným
odpočinkem, mělo by býti odměnou za
věčně trvající práci. Ale Bůh žádá práci
jenom našeho krátkého života. Proto
pracuj každý z nás, pokud síly stačí a
pokud Bůh dá život.“ Uposlechněme
slov, která nám napsal svatý Matouš:
„Neskládejte sobě pokladů na zemi,
kdežto rez a mol kazí a kdež zloději
vykopávají a kradou. Ale skládejte sobě
poklady v nebi, kdežto ani rez ani mol
nekazí a kdež zloději nevykopávají ani
nekradou“ (6, 19—20). Pra'cujme pokud
čas, nežli „přijde noc, kdež nebude
možno pracovatitt. (Jan 9, 4).

Starý dělník pracoval na pile. Byl
ustaraný, ale stále veselý. Ptávali .se
ho: „Co stále zpíváš, co jest ti pořád
do zpěvu?“ „Pracuji rád a nikomu ne»
závidím,“ odpovídal. Pracoval v povo
lání, do něhož jej Bůh povolal s chutí,
proto s radostí! Pracujme i my, pokud
síly stačí, pokud Bůh dovolí! Pracuj
každý svědomitě v povolání, do něhož
Bůh nás povolal!

4*
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Matko Boží .

Matko Boží, shlédni s nebes
na zem, na své na syny,
když Tě prosí, zrak zvedají
tam v ty nebes výšiny.

Nedej zbynout v době bouře,
chraň nás, Matko milosti,
Tobě chcem' svou duši dáti
v neštěstí i v radosti.

U Tebe jen, Matko naše,
mizí všechen světa klam,
nebot Tvoje ruka svatá.
žehná stále s nebe nám.

Tobě žít chcem' v boji trudném
Tobě chcem' i umírat,
Tebe ctít & Tebe chválit,
Tebe chcem' i milovat.

,

Matko Boží, shlédni s nebes
na zem na své na syny,
když Tě prosí, nezapuď je,
ale odpusť proviny!

A. M. Kadlc'dkovd.

El El EI El

Mexiko.
Přeložil Fr. B.

13mm listy přinášejízprávy o vážnémsporu mocných dvou republik v
novém dílu světa: \'pojených států severo
amerických a Mexika. Nechybělo mnoho,
a po sotva ukončené krvavé válce bal
kánské i tam by byla zahřměla děla &
vznítil se válečný požár. A tu snad bude
zajimati naše čtenářstvo těchto několik
listů, přeložených volně z krásné knihy
„Von der weiten schopen Welt“, vydané
knižním družstvem sv. Josefa v Celovci,
— od spisovatele Dra. R: Klimsche.

Nejkrásnější a nejbohatší země světa,
země stříbra a květin.

1. Krajinná nádhera, velikost
a podnebí Mexika.

Proslulý světovýcestovatel Alexander
z Humboldtů nazývá Mexiko nejbohatší
zemí světa co do krás a pokladů pří
rodních. Právem možno použiti slov,
jež napsal o stejnojmenném hlavním
městě, téměř o celé této zemi:

„Nejsou to budovy a pomníky,
rovněž to není pravidelnosta šířka jeho
nekonečných ulic, jimiž Mexiko působí
mohutným dojmem tak, že nikdy ne
vymizí z paměti cestovatele; nikoli,
nejsou to pomijející lidská díla, —nýbrž
jest to vznešenost, majestátnost nevy
rovnatelně nádherné přírody, jež obklo

puje město. Nesmíme tu mysliti na.
evropskou krajinu. Mexikojest něco
docela jiného. Zde nevábí našeho zraku
jednotlivosti; ty jsou mnohdy smutny-,
ošklivy. Cizí, nevylíčitelná vznešenost
celku jest to, jež působí neodolatelnou
moci na pozorovatele a strhuje ho
k obdivu, ano úžasu.“ ')

S Humboldtem souhlasí nejnovější
cestovatelé. V časopise „Potulky a cesty“
(\Vandern und Reisen,“ Důsseldorf),
přirovnává se nynější republika Mexická
k Italii & nazývá se zemí, jež patří
útvarem svého povrchu k nejcharakteri
stičtějším a nejkrásnějším, co do kul
tury pak k nejoriginelnějšim a nejza
jímavějším krajům naší zeměkoule, ne—
vyčerpatelná to studniCe pro malíře,
archeology, kulturní dějepisce, geology,
botaniky atd.

Nynější republika Mexická tvoří
jižní část severoamerické pevniny aroz—
kládá se od 14. až k 32. stupni severní
šířky. Na jihu hraničí se středoamerickou
republikou Guatemalou, na severu se
Spojenými státy severoamerickými. Na
východě tvoři přirozenou hranici záliv
Mexický, na západ Tichý oceán. Roz
loha republiky obnáší 14 až 15 milionů

1) Klencke, »Život a působení Alexandra
z H.:, Lipsko 1870.



čtverečných kilometrů, obyvatelstva se
páči na 14 až 15 milionů lidí. Je tedy
Mexiko asi třikráte větši, nežli mocnář
ství Rakousko—Uherské &čtyřikráte větši,
nežli Německo, má však pouze třetinu
obyvatelů Rakousko-Uherska, čili čtvrtinu
obyvatelstva Německé říše.

Co se týče podnebí, patří sice pás
východního pobřeží v průměrné šířce
25 kilometrů mezi nejhorčejší, nejne—
zdravějši končiny země, ale největší část
území pne se přes 1300 metrů vysoko
a mívá dosti rovnoměrnou roční teplotu
20 stupňů, tudiž nejpříjemnější, jakou
si jen možno mysliti. Není zde ani
citelného vedra ani zimy. Po celý rok
nemizí zeleň a květy. Ovzduší je zdravé,
půda úrodná, krajina rozkošná. *erve
navou půdu pokrývají kávovnikové sady
ve stínu velikých stromů,jež jim skýtají
ochranu; tabáková pole střídají se
s banánovými; a domy, ověnčené oran
žovými stromy, květinami a úponkovitými
květinami, podobají se ptačím hnízdům
uprostřed lesni zeleně. Hrdí velikáni
horští, převyšováni lesknoucími se le—
dovci, uzavírají v krásných záhybech
obzor, a oslňující světlo tropického
slunce propůjčuje svůj žár všem barvám
této nádherné krajiny. Vedle rozsáhlých
lesů dubových, vedle vinic a ovocných
zahrad s broskvemi a hrušněmi stojí
stále se zelenajicí listnaté stromy, zralé
banány, citrony, ananasy a jiné vzácné
jižní plodiny.

Úrodnost, bohatost květeny,
drahé-kovy, zviřena.

lv horských krajích o průměrné
výšce 2200 metrů nad mořem jest tak
mírné podnebí, že rostliny tam se vy
skytující jenom s těží lze pěstovati
v jižní Italii. Většinou tropické druhy
rostlin přestávají teprve ve výši okrouhle
2500 metrů, listnaté lesy až ve výšce
3000 metrů. Kukuřice se pěstuje až do
výšky 2800 metrů, pšenice a ječmen
do 2900 metrů, brambory až do výše
3200 metrů nad mořem; teprve u výši
3900 metrů leží věčný sníh. Pro svoji
příznivou polohu bude. Mexiko tak v
celku jedinou zemí světa. která může
vypěstiti všechny rostliny, a která může
přivésti k zralosti všechny druhy plodin:
Počínaje od tropických plodů kávy,

třtiny, cukrové, vanilky a kakaa (z něhož
Aztékové přip 'vovali čokoládu již před
mnoha sty le y), od banánu, stromu
mahagonového a vzácného barevného
dříví až k evropským druhům obilí,
olivovým stromům Spanělska & Italie a
jedlovým stromům Alp. 1) '

Ananasy, plody kaktusu, rajská
jablka, americké třešně, švestky &hrušky
bývaly na stole indiánů, dříve ještě,
nežli první Evropan vkročil na pevninu.
Praobyvatelé pěstovali mexické batáty,
jejichž bulvy, chutnajicí zrovna jako
kaštany, rozšiřují se teď po celém světě
jako „sladké bramborytt.

Kukuřice poskytuje více než po
2000 let denni chléb a skýtá výnos
dvěstě— až třistanásobný; v horkých
krajích uzraje dvakráte do roka. Tykve
a melouny poskytovaly Aztékům (Indi
ánům) již za vpádu španělského chutnou
zeleninu. Pěstování kakaovníku jest
omezeno na trOpické kraje; ale káva,
cukrová třtina a banány mohou se
udařiti ještě ve výši 1300 až 1500 metrů.

Bavlna se zde pěstuje od nejstarších
časů, ale trpí mnoho různými škůdci,
za to však se vzmáhá každoročně pě
stováni rozmanitých vláknitých rostlin.
Rovněž tak šíří se setba tabáku. Veliký
jest počet všelijakých lékařských bylin,
jež doposud málo známy, brzy nabudou
asi veliké důležitosti. Budiž zde ještě
zmíněno, že Mexiko obohatilo naše za
hrady takovým množstvím nejkrásnějších
květin a ozdobných keřů, jako žádná
jiná země světa. Kaktusovité druhy,
agavy, pocházejí skoro vesměs odtamtud,
rovněž jiřiny, verbenny, phlox, mučenky
& mnoho jiných.

Zrovna tak jako na rozmanité uži
tečné květiny, jest tato země bohatá na
poklady minerální: skoro všechny vzácné
kameny. jež jsou pro člověka cenny
nebo užitečný, možno nalézti v jejich
pohořích. Jak známo, jest Mexiko na
světě nejbohatší zemí na stříbro. Hlavni
žíla jejiho světoznámého pásma stříbra,
které má délku 200 kilometrů a šířku
600 kilometrů, není nikde užší nežli
9 metrů, ba často jest 50 metrů zšíří.
V Sonoře, Chihuahui aJalisku vyskytují
se někdy veliké balvany dobrého stříbra
v ceně až do 3000 korun. Roční vy'

1) Daniel, Rukověť zeměpisu, 6. vyd., Li pako.
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těžek stříbra obnáší 100 až 150 milionů
korun. ——Mexiko má také mnoho zlata.
Od jeho dobytí bylo vytěženo zlata za
více než 50 miliard! — Na železo jest
země ta bohatá tak, že by jím mohla
zaopatřití celý svět na tři sta roků. —
Kamenného uhlí vyváží se mnoho do
Spojených států. Polodrahokamy,
jmenovitě opály, vyskytují se na mnohých
místech. Mexický mramor jest velmi
hledaný pro svojí krásnou barvu. Sůl
poskytují různé prameny, jakož i laguny
obou oceánů. Přítele honby bude asi
zajimati, že v Mexiku naskytují se k
lovu čtyři druhy medvědů, dva druhy
lišek, čtyři druhy zajíců, pět druhů
veverek, 17 ,druhů koroptví, 18 druhů
holubů, 24. druhů papoušků, 28 druhů
datlů a 58 druhů kolibříků. Též jest
hojně ještě rozšířen americký lev (puma)
&.americký tygr (jaguár)

IE!

Bohatství kostelů.

Za španělské vlády .byly všude
stavěny velkolepé kathedrály, takže bylo
možno nazývati Mexiko zemí četných &
krásných kostelů. Město Orizaba s 18.000
obyvateli mělo 25, Pueblas80.000 oby
vateli téměř sto znamenitějších kostelů.
Mnohé z nich byly vyzdobeny až s hý
řivou nádherou a opatřeny massivním
zlatým a stříbrným nádobím a vyklá
dáním. Za proticírkevní republikánské
vlády byly tyto nádherné stavby úplně
vyloupeny, některé prodány za babku
protestantským sektám, jiné darovány
úředníkům“ a důstojníkům, kteří je dali
buďto proměniti ve světské budovy,
kasárny a hotely, nebo jich dokonce
použili jakožto kamenolomu! Přes to
jest země ta ještě dosud bohatá kostely,
jenže většina jich jest ve stavu spustlém.

(Příště dále.)

[E!E]

' VU stolu Pane.
Biblické úvahy o sv. přijímání. — Dle Aug. Arndta podává Jan Tagliaferre.

44.Archa úmluvy v domě Obededomově.

Když Filistínští Israelitům vrátili
archu úmluvy, přivezli ji tito s největší
uctivostí do domu Obededomova. Levita
jeden, zapomenuv povinne úcty, doznal
trestající ruky Boží. Oza, vida archu v
nebezpečí, že by padla. rychle vztáhl
ruku, by ji zadržel. Jako levita nesměl
se dotknouti nejsvětějšího, ale tu se opo
vážil toho, co jen kněžím slušelo; za
to byl náhlou smrtí potrestán. Třesouce
se a „hrůzou 'jati nechtěli Levité, ani
sám svatý král David archu do svého
domu vzíti, protože Pán zabil Ozu.

Jaká moc na zemi dala by se po—
rovnati s tím, jenž se nebojí nikoho.
Ne archa úmluvy se blíží k—tobě, duše
má, nýbrž Bůh sám přichází, by se uby
toval a odpočinul v srdci tvém. Ten,
jenž v slunci postavil stánek svůj,
(Z. 18., 6.) sestupuje k tobě, aby tě
oblažil a k sobě přivinul. Jak veliká
byla pokora Davidova, když volal:
Kterak vejde ke mně archa Hospodi—
novaíJ (I. Král. 6., 9.) A ty, s jakou

(Pokračování).

pokorou máš zvolati: Kterak vejde do
duše mé Beránek Boží? Kterak sestoupí
král slávy do hloubky mé nicoty?

2. David nechtěl uvezti archy úmluvy
do svého paláce, aniž do domu někte
rého velmože, nýbrž do domu Obede
domova, jenž byl pravým Israelitou, pro
stým a spravedlivým, jenž se Boha bál
a zlého se varoval.

Malý v očích svých, proto však
veliký před tváří Páně, považoval se
Obededom za nejnehodnějšího ze všech
Israelitů, přijati u sebe archu úmluvy.
Jistě trest, jenž stihl Ozu, naplnil tuto
pokornou duši bázní a hrůzou. Ale přece
poslechl rozkazu svého knížete a otevřel
svůj dům arše úmluvy. Brzy hojné po
žehnání plynoucí z archy v domě slo—
ženě, dokazovalo, ža Pán rád ukazuje
své dobrotivé milosrdenství, a nikoliv
svou spravedlnost. Nebo trest výrozhně
vání jeho, a život ve vůlijeho. (Z. 29, 6.)

3 Nejvyšší Pán nebes kam káže
zanésti pravou archu, svatou úmluvu
míru, klanění hodnou a převzácnou zá
ruku svého milosrdenství? Uvažuj v nej
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hlubší pokoře nevystižitelný důkaz lásky
tvého Vykupitele. Chce vložen býti do
ubohého útulku tvého srdce, jež ho v
hrozné nevděčnosti již často urazilo a
zapudilo. Pro své tělo nejsvětější ne
zvolil jako pro archu úmluvy dům spra
vedlivého, nýbrž pro své božství a člo
věčenství vybral nejchudší a nejbídněiší
příbytek, on, velikost nesmrtelná, jenž
proniká moci nebeské a vládne vesmí
rem, před nímž všichni lidé jsou toliko
prach a popell Ú duše má, brzy budeš
míti u sebe archu úmluvy, ne dřevěnou,
nýbrž kamen zkušený, úhelný, drahý, v
základě založený. Sťasrná, třikrát šťastná
duše, která tě přijímá, o klanění hodná
dobroto a nevystižná velebnosti!

Ale nemám-li, můj Spasiteli, otví
raje srdce své k tvému přijetí, se obá
vati stejného osudu, jaký zastihl toho,
jenž nerozvážně přistoupil a archy se
dotknul? Nikoliv, Spasiteli duše mé,
zákon přísnosti pominul, a sladké po
zvání tvé neskončené lahodnosti mě po
vzbuzují, bych ti otevřel srdce své a
vroucně si vyžádal příchod tvůj. Přijď
tedy, srdce mé jest připraveno, můj
Bože, hotovo jest srdce mé, by bylo
tvým příbytkem na věky. (Z. 107, Q.)
' 4. (Po sv. přijímání.) Vroucí
vděčnost, jež naplnila srdce ()bededoma
i dům jeho, nebyla posledním darem,
čerpaným z přebývání archy pod touto
střechou. Pln údivu nad požehnáním a
hojnými dobrodiními, plynoucími z tohoto
vzácného pokladu, zpíval Obededom s do
mácími svými nadšeně chválu Boží &
velebil nepochopitelnou dobrotu Krále
nejvyššího.

božský dobrodinče duše mč, dej,
at i já vypravují o divech tvé božské
štědrosti, nebot ne méně milosrdným a
milostivým byl jsi ke mně, jako k nej—
zaslouženějším tvým tvorům. Můj Bože.
všecky síly a každé hnuti duše mě má
památku přehojné dobrotivosti tvé hlá
sati a o spravedlností tvé zpívati. Milo
vaný Ježíši, jenž jsi navštívil ubohou
duši mou, zapřísahám tě, dej mi podíl
na onom požehnání, jež kdysi provázelo
obraz nebeského pokladu, jejž v pravdě
nyní mám. Zehnej, ó Ježíši, požehnej
domu služebníka svého, aby byl na věky
před tebou a požehnáním tvým požehnán
bude. (II. Král. 7., 29)

5. Samsonova plast: medu v ústech lva.
Jaké slávy a jak veliké cti získal

si kdysi Samson vítězstvím nad silným
lvem. Vítězným bojem dokázal nejvyšší
udatnost, odvahu nepřemožitelnou a vy
trvalost Nemenší jeví se však jeho

skromnšst a pokora. Jak velkomyslnýbyl roz ávaje kořist, sladký pokrm, na—
bytý z úst dravce!

Podobně jak Samson mají jednati
všichni, kteří cestou dokonalosti kráčejí.
Nemají se štítit trpkosti umrtvení a sebe
zapření; velkomyslně se mají cvičit v
pokoře & trpělivosti, vytrvale a houže.
vnatě nemají ustati v boji, až dobudou
vítězství a zápas těžký korunován jest
oním mírem duše, jenž převyšuje všelíké
myšlení.
_ 2. Nepřítel, jehož Samson napadl,
nebyl nepatrný, ale zuřivý lev, před
nímž méně odvážní bojovníci na útěk
by se dali. Statečný a vítězný Nazarej—
ský unikl hrozícímu nebezpečí tím, že
dravé zvíře v okamžení roztrhal.

Jak často jsi duše má v podobném
postavení jako Samson. Jak často po
kouší tě onen lev řvoucí, jenž obchází,
hledaje, koho by pohltil, (I. Petr 5., 8)
by tě přivedl k pádu a k věčné záhubě!

Uvaž, dříve než by bylo pozdě, jak
ti třeba rozhodnutí velkomyslných, aby's
bojoval proti nepříteli duše tvé, aby's
přemohl netvor hříchu a hlavní chybu,
jež tě vydala tak často útokům světa,
těla a ďábla. Jenom když s odvahou
boj s tímto nepřítelem podnikneš, do
jdeš klidu a pokoje srdce, jenž pravým
dítkám Božím přislíben jest.

Božský Vykupiteli! silo slabých a
moci silných, ty's svět přemohl, ne pro
tebe, ale pro mne. Patře na tebe a ná
sleduje tě. důvěřuji, že podporován divnou
silou tvé milosti, zvitězím nad svými
nepřáteli. Blížím se k tobě, a prosím
tě, by's mne posilnil nejšvětějším tělem
svým a nejdražší krví svou, abych po
žívaje tě, skrze tebe a s tebou tuhý boj
s odvahou začal a vítězně dokonal.

3. Neochvějný mír, jenž plyne
z úplného podrobení náruživostí a do
konalého sebezapření, měl by postačit,
by všecky křesťany pobídl k oněm po
třebným zápasům, jež činí bojováním
život člověka na zemi. (Job 7., l.) Jsou-li
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tyto důvody samy v sobě důležité a zá—
važné, přece ještě více nám slibuje apo—
hled na oltář novozákonní: Tomu, který
bojuje a zvítězí, slíbena manna skrytá,
chléb nebeský, jehož nikdo neví, leč
kdo jej přijímá (Zjev. 2., 17.), o jehož
nevýslovné slasti nemohou vyprávěti, leč
ti, kteří se jím nasytit mohli. Kdo uváží
velikou odměnu, nevýslovnou útěchu &
přehojnou radost jediného hodného sv.
přijímání, nepocítiv v srdci touhy &
upřímného předsevzetí, by si zasloužil
tak velikého štěstí, žádoucnějšiho nad
zlato a nad množství drahého kamení.
(Z. 18., II.) Kdo se v duchu ponoří do
nevýslovné blaženosti těch, kteří dobrý
boj bojovali, 'a následujíce apoštoly o
stejnou korunu zápasili kráčejíce-v šlé
pějích Božích bojovníkův?

Příliš dlouho byla duše má vlažná
ve veliké záležitosti spásy, v jednom
potřebném. Povstaň, neboť již tu na zemi
bude odplata tvá veliká velmi. Pán sám
tě očekává, aby tvé námahy korunoval,
navštěvuje tě. Aj, přichází & odplata
jeho s ním. Přijď (i_Ježíši, silo má nej
vyšší, božská lásko má, všecky námahy
_v slast se promění, jsi-li přítomen v
duši mé.

4. (Po svatém přijímání.)
Když se Samson vrátil na místo svého

[EE]

Božské Srdce..

Božské Srdce, vzýváme Tě,
dej nám sílu vytrvání
v lásce k Bohu, v lásce k bližním,
k Tobě, k Tobě bez ustání.

Božské Srdce, osvěf. mysl,
aby Tebe mohla ctíti,
když Ti nelze zcela splatit,
uč nás aspoň svatě žití!

Božské Srdce, prsa naše
zahřej teplem, aby stála
v mrazu vášní věrná. Tobě,
v noci hříchu jako skála!

Petr Hluchý.

vítězného boje, s radostí a podivem,
nalezl v ústech lva vzácný pokrm, jehož
tam nikdy netušil. Nám křesťanům v
chlebě nebeském se podává pokrm
sladší nad med i nad strdí, blaženost,
jaké svět nezná. Požehnány buďte boje
šťastné, jež nám přinášejí nevýslovnou
lahodnost Spasitele. Se Samsonem .vo
lejme: »Ze silného vyšla sladkost.<
(Soud. 14., M.) Ano z neodolatelné
moci lásky Spasitelovy vyšla sladká zá—
ruka něžného smilování a z trpkostí
mocného pokušení vyšla opravdová
radost pokojného svědomí. O nejsladší
Spasiteli! moje út0čiště a jediná naděje
na zemi, posilni mne, bych v tvém
jménu bojoval, a kráčel 'v šlépějích
tvých svatých! _Nejvyšší mé blaho, vím,
že všichni, kteří s tebou nyní vládnou,
zvítězili krví Beránka, krví nejdražší,
kterou jsem právě přijal. »Jedli z chleba
života, a šli v síle pokrmu toho až na
horu Božia (III. Král. 19 , 8.) Kéž tvoje
svaté tělo totéž působí v duši mé. Buď
ty, můj klanění hodný Spasiteli, v ta

'jemství tvé lásky, mé světlo, má sila,
má naděje, má útěcha, nebot kdo pevně
důvěřuje v tebe a hodně přijímá nej
světějšíSvátost, přemůže v síle tvého
těla svatého sebe sama i nepřátele své
spásy & dobude koruny věčného života.

(Pl-isté dále).

Ellíl

Píseň.
(Bratru Metodějovi).

Hledal jsem kdysi lásku světa,
než nenašel v ní věrnosti;
zklamané srdce zaplakalo —
však zbylo samo v žalosti.
Na dvéře siré duše tiše
Tvá láska, Jesu, klepala.
u Tvého Srdce v lásce vřelé
'pak nalezla, co hledala.

Ty nyni, Jesu, ve Svátosti
jsi těchou mojí jedinou:
kéž jen ty blahé chvíle s Tebou
() nikdy, nikdy neminou!

JOSEF VĚRNÝ.

Ellíllíllíl
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Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBEBGEB.

Išřiklavou protivou k našemu rozt0—L milému Supramalovi je stará Sello—
hamy, pravá to lidská zřícenina. Vráska
řadí se ke vrásce na jejím uvad m
obličeji. Jediný, nesmírně dlouhý 7. b
vyjímá se ve vpadlých její ústech jako
osamělé předhoří na holém břehu moř
ském. Vouska na bradě a pod nosem
dovršuji obraz dohonalé ohyzans'ti. Jako
neprozkoumaný, ale za to hodně oživený
prales visely jí cápovité šedivé vlasy
kolem obličeje, když k nám byla při
vedena.

Vzali js'me milou starochu do práce.
Nejprve bylo třeba vlasy jí ostřihati a
zanešvařenou hlavu vymýti. Těžkou tuto
úlohu, zbaviti stařenu jeji paruky, vzala
na sebe sestra Celestina. Sellohamy ne
mohla pochOpiti, že by čistota a zdraví
vyžadovaly tak ohromné oběti. ale ko
nečně si dala říci a ač neráda svolila.

Právě toho dne navštívil nemocnici
čínský missionář, biskup Merel z Kan

' tonu. Když vstoupil do sálu, seděla právě
_»aČl_<(babička) na postelia plakala nad
ztrátou svých vlasů. Spatřivši missionáře,
sepjala ruce a zvolala úpěnlivě: »Ach,
otče, dej mi mé vlasy zpětla

Tento výjev zasloužil opravdu, aby
byl vymalován. »Skutečně,<<pravil biskup,
»vaše Singhalesky jsou ještě směšnějši
& dětinštější než naše Číňanky.c Několik
málo dni potom uložili jsme starou
Sellohamy pod vonný keř jasminový
k poslednímu odpočinku. Její na křtu sv..
znovuzrozená duše patři nyní zajisté na
tvář Boží.

Nedávno byly jsme svědky povstání
lidu, které stěží bylo pOtlačeno.

Před pěti měsíci zemřel v naší ne
mocnici bohatý Singhalesan následkem
střelné rány. Jeho švakr, dříve policejni
dozorce, bohatý to, velkodušný a u lidu
velmi oblíbený muž, žil tehdy v Japonsku.
Přes to byl jako strůjce zločinu obža
lován. Když pak krátce na to přišel na
Ceylon, byl ihned zatčen a do vězení
uvržen. V polovici dubna měl býti jeho
výslech. Cítě se však možná vinným,
chtěl se výslechu vyhnouti. Psal své
ženě, tvrdil, že je nevinnen, a prohlásil,

(Dokončení.)

že svým nepřátelům tu radost neudělá,
aby od nich byl odsouzen. Přinesl prý
si z Japonska jistý prášek, kterým se
otráví. A skutečně, co si uminil, provedl.
Umiraje, byl dopraven do naší nemoc
nice, .kde brzy na to zemřel.

Zpráva o jeho smrti rychle se mezi
lidem rozšířila, zvláště mezi povozniky,
jejichžto požadavky byl zemřelý v po—
sledni době u vlády účinně podporoval.
Rozčilený, nenávisti plný zástup lidu
shromáždil se před naši nemocnicí. Brzy
však dostavila se policie a zástup ho
lemi rozehnala. Slyšeli jsme několik
vzteklých výkřiků a pak bylo zase ticho.
Ale netrvalo dlouho. Ke druhé hodině
sběhl se _lid zase u umrlčí síně, kde
byla mrtvola vystavena, a lomozil znovu.
Strážníci musili přeskočiti zeď, aby lid,
který kyji ozbrojen ku předu se tlačil,
přemohli. Teprv po delším čase podařilo
se jim učiniti pořádek.

Jinak utvářily se věci o 4 hodinách,
když lidé uviděli pohřební'vůz. Přesko
čívše zeď, vnikli mnozí do umrlčího
domu, vypřáhli koně u pohřebního vozu
a vytáhli jej s mrtvolou. národního hrdiny
za pustého křiku na ulici.

Tento výjev pozorovali jsme z ve
randy našeho domu. Zemřelý byl u domo
rodců tak oblíben, že i naši katolíci
všeobecným rozčilenim dali se strhnouti
a nescházelo mnoho, že by se i naši
sluhové byli připojili k demonstrantům.
Ano i naši nemocní opouštěli svá lůžka,
aby aspoň vůz s mrtvolou okolo jedoucí
spatřili.

Ze všeho vidno, jak nenáviděna je
u domorodců nadvláda cizinců, Evropanů,
jmenovitě Angličanů. V posledních letech
obrací" se zraky všech Asiatů k Japon
cům, v nich vidi předbojovníky za osm-'
bezeni všech obyvatel Asie z 'cizího pod
danství. O JaponCich se domnívají, že
jsou nepřemožitelni, od té doby, co po
razili Rusko. V nich skládají všechnu
svou naději na budoucí osvobození z ci—
zího jařma a pokládají 'je za rytířský
vzor v boji žlutého a tmavého plemene
za svobodu.



Večer byla mrtvola za přítomnosti
ohromného množství lidu spálena. Vý
tržnosti neu-dály se žádné. Toliko nej
horlivější ze vzbouřenců pověsili černé
šátky na bambusové tyče a nosili je
městem jako prapory.

Všecky tyto rozčilující výjevy ode
hrály se 'blízko naší kaple, kde velebná
Svátost po celou tu dobu byla vystavena.
Ale všecky lidské boje, všecky úklady
duchů temnoty, kteří ubohými pohany
vládnou, nezmohou nic, proti Nejvyššímu,
jehož říše obejímá celý vesmír. Náro
dové válčí proti sobě a mizí, nechat
celý svět v bezmocném vzteku se proti
církvi staví, církev zůstává silna a ne
přemožitelna podle přípovědi jejího bož
ského zakladatele: »Brány pekelné jí
n'epřemohou.<

Fric.

Není tomu dávno, co afričtí missio
náři rozluštili důležitou otázku velkého
dosahu. V africkém středozemí, kde na
mnoze není ani silnic. ani pravidelných
cest, nerci-li železnic, je každá doprava,
aťsi osob,_at'sí zboží a nákladu, nesmírně
obtížná. Cetné řeky byly by jinak do—
brými cestami vodními, ale přemnohé
vodopády & víry činí plavbu po nich
nebezpečnou, často nemožnou. Zbývá
tedy pouze doprava pomocí karavan a
černých nosičů, která však je velmi
nejistá a nad pomýšlení drahá. Missio
náři jsou odkázáni na dobrou vůli vrt
kavých černochů, kteří je často nechá
vají na holičkách a hrozí-li“nebezpečen
ství, břímě odhazují a na útěk se dá
vají. A potom ty útraty! Nosič, nesoucí
břemeno 25 kg, stojí 50—60 korun na
vzdálenost 500—600 km. Dopravní vý
lohy jedné tuny jakéhokoliv zboži činí
tedy asi 2000—2500 korun.

Vzhledem k těmto dopravním ne
snazim přemýšleli missionáři ve fran
couzském Kongu, Otcové sv. Ducha, jak
by bylo lze nespolehlivé nosiče nahraditi.
Napadlo jim, zda by nebylo možná afri
ckého slona na způsob indického jeho
příbuzného ochočiti a k nošení břemen
použíti. Ježto dospělý slon snadno dva
tisíce až tři tisíce kilogramů unese, ne
meškali o to se pokusili.

První pokus byl učiněn na missijní
stanici Fernan Vaz jménem. Tamější

missionáři dostali šťastnou náhodou
mladého slona. V krajinách těch, na
severním břehu jezera Nkomi žijí divoké
kmeny Pakuinů, odvážných to a srdna—
tých černochů. Najednou usadila se na
jejich území celá. rodina slonní. Sloni
vpadali do černošských sadů a zahrad,
a činili na rostlinstvu a zelinách velké
škody._ Ale Pakuinové nelenili. Jsouce
obratnými lovci, vytáhli na lov, aby se
nevítaných hostů zbavili a zároveň si
jejich kly a tučnou pečení pojistili. Vy
slídivše místo, kde slonní rodina se usa
dila, ob'ehnali je dvojí Ohradou ze- sil
ných kmenů a "ze všech stran uzavřeli,
tak že zvířata nemohla k vodě a trápena
žízní nemohla se dlouho brániti. Černoši
šest slonů zabili a jen jednoho mladého
ušetřili, doufajíce, že jejich sousedé a
dobří přátelé missionáři zvíře od nich
rádi koupí. A to se také stalo.

Když se missionáři dověděli, jak
vzácnou kořist—jim černoši nabízejí, ob
sadili svůj velký člun potřebným muž
stvem a jeli si pro milého slona. Ale
africký tlustokožec nemínil hned tak
bezevšeho následovati příkladu svého
indického strýčka a dáti se poslušně
ochočiti. Již na cestě na missijní stanici
vedl si jako nepodajný pasažír. Ač pro—
vazy a řetězy ke člunu přivázán, lom
coval sebou tak, _že by se byl člun
málem několikrát převrátil. Nicméně
dostala se výprava šťastně do přístavu
a za pomoci všech zřízenců missijní
stanice byl slon vyloděn a v ohradu ze
silných kmenů uzavřen

Nejprve byl navržen plán, jak slona
vychovati a bratři Florentin a Matěj byli
pověřeni, aby plán provedli. Výchova
měla se díti po dobrém i po zlém. jak
toho vzhledem na slonovy schopnosti,
avšak i jeho tvrdohlavost bylo zapotřebí.
Aby Fricovi ——tak byl tlustokožec po
jmenován — vštípili slušné způsoby,
odloučili ho jeho vychovatelé od celého
světa a naučili ho přísnému pořádku.

Než teprv asi za dva měsíce bylo
pozorovati, že Fric nabývá jemnějších
způsobů. Tak na př. naučil se už svým

.vychovatelům táhati banány z kapsy
anebo svým chobotem šimrati je po bradě.
Je to staré přísloví, že krajnosti se stý
kají, t. j. na sebe přitažlivě působí. Také
Fric potvrdil jeho pravdivost. Od prv
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ního dne svého pobytu v missii dával
mladý velikán na jevo nápadnou přítul
nost k malé postavě svého vychovatele
P. Breidela. Když byl Fric již tak dalece
připraven, že mohl s prospěchem první
lekce domácí výchovy stnáyiti, bylo pře
devším třeba vštípiti mu ctnost posluš
nosti. Bratr Florentin uvázal okolo krku
sveho chovance provaz, na jehož konci
byla velká klička, bratr Matěj ozbrojil
se dlouhým železným kyjem a Fric byl
ze své trestní cely vyveden. Při prvních
pokusech škubal a trhal sebou co mohl.
Byltě' vrtkavý a nevrlý, při tom však
silný a pohled na čerstvé listí a ovocné
stromy dráždil jeho žravost, ale provaz
bratra Fiorentina při nejmenších pokles
cích proti poslušnosti stáhl se těsně
okolo krku a železná tyč bratra Matěje
také nezahálela. Takovými pádnými dů
kazy byl Fric stále napominán na své
povinnosti.

Po šesti nedělích byl missijní cho
vanec tak dalece vyučen a ochočen, že
se směl v obvodu missie volně pohybo—
vati. Tu a tam lomcovalo jim silně po
kušení, když viděl ovocné stromy plny
ovoce, ale hůl bratra Matěje nenechala
žádného přestupku v této příčině bez
trestu, a dnes neosmělí se nikdo více
hodného Frice viniti z krádeže banánů
neb jiného ovoce.

Když si byl Fric navykl poslušnosti,
jali se jeho vychovatelé přiučovati ho
práci. Pokračujíce od malého k velkému
docílili brzy pěkných výsledků. Zapřažen

ElEl

do lehkého voziku překonával pomalu
svou'vrozenou lenivost a vžil se zne
náhla do úlohy ochotného tahouna.
Břemena naň nakládaná postupem času
byla vždy větší a větší a dnes utáhne
Fric snadno náklad 800_1000 kg. Tak
stal se důležitým pomocníkem v sadech
missijních. Jak missionáři tvrdí, je velmi
způsobný, poslouchá na slovo asnadno
nahradí 20 dělníků.

Jenom jednu chybu má Fric. Ne
vydrží dlouho bez svého přítele P. Brei
dela. Dokud byl ještě vězněm, podstrčil
mu tento tu a tam několik štavnatých
banánů a tlustokožec si prokázané sobě
dobrodiní dobře zapamatoval. Jakmile
míssionář někam odejde, 'zmocní se Frice
velký nepokoj. Všecek smuten pobíhá
po sadech, prohledává každé křoví, slídí
na břehu jezera, otevírá násilně dvéře
a okna & dívá se dovnitř hledaje svého
dobrodince Sotva pak P. Breidel se
vrátil, přestával nepokoj; chobot Fricův
kyne příchozímu přátelským pozdravem
vstříc a radostně troubení rozléhá se
údolím, kde missijni stanice stojí.

To byl tedy první pokus, zapřahnouti
afrického velikána do služeb ' missie.
Zda a kterak se zdařil, právě jsme sly
šeli. Jak se dovídáme, byly podobné
pokusy i na jiných středoafrických mis
sijních stanicích učiněny a jestliže se
všude zdařilý, byla tím otázka pro ka
tolické missie na Výsost důležitá šťastně
rozluštěna.

Ellíl

O Maria, hvězdo moje . ..
O Maria, hvězdo moje,
dej, bych byla dítě Tvoje,
ditěýTvoje v každé době.
útěchu necht najdu v Tobě!

O Maria, hvězdo moje,
dej, bych byla dítě Tvoje,
abych v žití neustále
pěla Tobě vždy jen k chvále.

O Maria, _hvězdo moje,
dej, bych byla dítě Tvoje,
jež by Tebe stále ctilo
a Tvé jméno velebilo.

O Maria, hvězdo moje,
dej, bych byla dítě Tvoje,
které s láskou jako k matce
vinulo se k Tobě sladce.

O Maria, hvězdo moje,
dej, bych byla dítě Tvoje,
dítě Tvoje v každém čase
v životě, po smrti zase!

A. M. Kadlddkovd.



Varhany. V některých našich ko
stelích pořídili obětaví nadšenci také var
hanám uměleckou výzdobu. Volomouckém
dómě mají varhany baroční výzdobu, kterou
pořídil kardinál Karel I., arcivévoda ra
kouský, r. 1663—4. Olomoucký“ kostel
jesuitů má varhany rovněž ve slohu ba
roěním, kdež hlavně si každý povšimne
skvělých postav andělských. Výzdoba je
z r. 1728. Na Svatém KOpečku u 010
mouce mají varhany též ve slohu baročním
& práci tuto 'provedl roku 172.2 mistr
Tobiáš Schutz; tehdy za ni zaplatili
550 zlatých.

Ubohý stav katolických bulhar—
ských uprchlíků. Vesnice Ak-Bunar,
jakož i též katolické vesnice Mostratli &
Derviška-Mogila připadly po novém roz—
dělení k Turecku. Dle zprávy P. Chri
stova v čas. „Missionen d. Augustiner'
byli též osadníci z Ak-Bunaru od Turků
z části povraždění (snad při útěku) a ostatní
žijí roztroušeně ve St. Bulharsku. Do Ak
Bunaru se dosud vrátiti nemohli. Osady
v Thracii dříve od Bulharů obývané stojí
posud stále opuštěny; úroda polní hnije.
Snopy úrodného obilí, které na některých
místech, jako v Ak—Bunaru zůstalo ušetřeno,
slouží nyní jako píce pro koně turecké
jízdy. Uprchlíci sami, o vše své statky a
zboží tak ukrutně připravení. žijí za chlad
ného počasí podzimního v bezměrné bídě,
o hladu. většinou pod širým nebem, po
strádajice i nejnutnějšího oděvu. P. Method
Ustičkov mezi jiným oznamuje z Jamboli,
že tam jedné neděle přistupovalo více
zbožných katolických dívek bulharských
ku sv. přijímání, jež byly velmi chatrně
oblečeny, v oděvu rozedraném, bosy, bez
punčoch & obuvi. P. Method se nad nimi
smilóval a zjednal pro některé z nich za
podpory dobrodinců slovinských nový oblek.
Jak vypravuje týž dp. missionář. jest bída
mezi uprchlíky tak veliká, že by se roz
plakal, kdo by to viděl. — A jak teprv
se vede těmto ubohým v nynější době
zimní! Kéž láska k chudičkému Spasiteli
Vzbudí též u nás hojnéaštědré dobrodince,
kteří by' přinesli své vánoční dary těm

'vzbudila mnohé . . .

nyní snad nejchudším jeho bratřím, strá
dajícím jak On a z lásky k Němu na útěku
a v tak žalostném vyhnanství! On nás
sám k tomu vybízí a nám z jeslí kyne:
„Pokud jste to učinili jednomu z bratří
těchto mých nejmenších, mně jste to uči
nili.“ (Mat. 25, 40). Almužnu lze posílati
prostřednictvím ct. redakce „A p oš to ] átu
sv. Cyrilla a Methoda“ v Kroměříži
s udáním účelu. jemuž jest určena. Např.
pro katol. bulharské uprchlíky z Thracie
neb Macedonie, neb pro »Bratrstvo sv;
Cyrilla a Methoda katol. kněží bulharských“ .
Také přímo na poslednějmenované „kněž
ské Bratrstvo“ lze příspěvky posílati a
sice do Plovdiva (Philippopolis) v Bulhar
sku, do kláštera dpp. Otců Assumptionistů
(na adressu známého P. Pavla. Christova),
nebo do Jamboli (v Bulharsku) na adresu
P. Methoda Ustičkova. V Jamboli jest
velmi mnoho uprchlíků z Macedonie. Na
macedonské uprchlíky třeba též zvláště
pamatovati, především pak na jejich ubo
hého arcípastýře, J. bisk. Milost Epifania

anova. který dlí ve veliké tísni ve svém
bisk. sídle Kukušu neb v Soluni mezi
urputnými nepřáteli a nyní vládci, Řeky.
Kéž platí o nás v té příčině chvála, jakou
vzdává sv. Pavel Korintským & Macedon
ským o jejich štědrosti naproti tehdejším
křesťanským chudým v Jerusalémě, což
velmi případně hodí se právě vzhledem
k nynějším křesťanským bulharským
Macedoňanům & katolickým Bulharům
vůbec: „Nebo o službě, kteráž se děje (ku
sbírání almužny pro chudé jerusalémské)
na svaté, jest mi zbytečné psáti vam. Vím
zajiscé o hotové mysli vaší, pro kteroužto
se vámi chlubím uMaoedonskych: že také
Achaja hotova jest... a vaše horlivost

Protož vidělo mi se
za potřebné, prositi bratří, aby k vám
přišli napřed & připravili to zaslíbené po
žehnání (almužnu), aby bylo hotové, tak
jako požehnání. . kdož rozsívá v po
žehnání, z požehnání i žíti bude.“ (2. ke
Kor. 9 1—6).
„ Svěcení neděle a blahobyt lidstva.
Ze není národní blahobyt zamezen svěcením
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neděle, dokazují zřejmědva národové, u nichž
je všeobecně známo jejich bohatství, jakož
i jejich horlivost ve svěcení dne nedělního,
anebo sobotního. Jsou to Angličané &Židé.
Angličanům je velmi dobře známo, co zna
mená den nedělní, ač je jinak jejich—oblí
beným heslem: čas jsou peníze! V Anglii
rádi přiznávají: tajemství našeho blahobytu
a požehnání, nutno hledati především v naší
neděli. Proslulý anglický dějepisec Macaulay
píše o své vlasti: kdyby se byl u nás po
300 let nezachovával tolik přesně nedělní
klid, kdyby se bylo v tento den pilně
pracovalo motykou. rýčem, rádlem & kladi
vem, byli bychom národem mnohem chudším
& méně vzdělaným. V podobném smyslu
nazval hrabě Shaftesbury velmi případně
neděli: spořitelnou lidstva. Ministra Palmer—
stonovi blahopřáli jednou, když čítal přes
80 let, k narozeninám a hlavně se divili
gratulanti jeho svěžesti a neúmorné píli,
ač míval tolik práce a starostí, což pova
žovali za něco zrovna zázračného. Tu
vysvětlil ministr. že děkuje za svou vytrva—
lost především té okolnosti, protože po svůj
celý život, od nejútlejšího mládí měl za
pravidlo, že zásadně v neděli nikdy pranic
nepracoval.

Svatá. zpověď Učenec, protestant
Leibnitz píše: nikdo nepopře, že zpověď
docela odpovídá moudrosti B-iží..V celém
křesťanství nic není, co by bylo krásnější
a chvály hodnější. Povinnost, vyznati se
z chyb, zdrží mnohého od hříchů; kdo
upadl, tomu přináší sladkou útěchu. Pova
žuji zbožného, vytrvalého a moudrého zpo—
vědníka za účinný a požehnaný nástroj
ruky božské ku záchraně duší. Jeho rada
pomáhá nám život náš uspořádati, varovati
se. zlé příležitosti, zahnati pochybnosti a
mysl povznésti. Jedním slovem: zpověď je
lék, mírní všechny bolesti duševní. Není
ve světě krásnějšího poměru nad věrného
přítele; jak velkolepé jest, je—litento přítel
svatostí božské svátosti zavázán k věrnosti
a pomoci. ProtestantNaville v Ženevě
volá: kdo z nás ncpohlíží závistivě na
zpovědnici? Když svědomí činí úzkostlivou
otázku, jsme-li opět v milosti Boží, kdo
by tu v této tísni netoužil uslyšeti slova,
proslovena jménem Božím: „jdi v pokoji,
odpouštějí se tobě hříchové tvoji'P“ Učenec
protestant \Vagner praví: kdo loučí se světem
bez zpovědi, loučí se, aniž učinil pořádek
se seboua se světem, aniž uspořádal svých

záležitostí. Zpověď nás nutí zkoušeti náš
náboženský i mravní život a ukázati tento
obraz naší duše někomu jinému, vůdci, který
pak vše ze své strany přezkouší a doplní
k našemu dobru. Lord Fitzwilliam vyjádřil
se následovně: nutným základem každého
státu jsou: ctnost, spravedlnost &mravnost.
Není však možno postaviti ctnosti, spravedl
nosti a mravnosti na lepší a pevnější základ,
než jakým jest soudní stolice svátosti pokání.
Jestiť. stolice tato nejvznešenější ze všeho
světa. Zpověď přemáhá svědomí a vede je
účinněji k dobrému než každý jiný prostředek.

Národní den modlitby. Jak rychle
mění „se časy i v říši. která-je na první
pohled nehybné. Ano, Čína učinila pokrok,
jakého neučinila dosud žádná nekřesťanská
říše. Úředně požádala o modlitbu křesťan
ských náboženských společností a prohlásila
27. duben minulého roku za den národní
modlitby. Již 17. dubna rozletěly se tele
grafické zprávy z hlavního města, Pekingu,
do všech měst, v nichž jsou místodržitelé
a vysocí úředníci a kde jsou křesťanské
obce. jakož i- na představené těchto osad
s následujícím výnosem: buďtež uspořádány
veřejné modlitby za národní shromáždění,
které právě zasedá, za presidenta, který jim
bude zvolen, za vypracování příhodné
konstituce, dále za uznání naší republiky
od ostatních států, za udržení pokoje, za
jmenování statných a svědomitých úředníků.
Den 27. dubna budiž dnem národní mod
litby všech křesťanských obcí. Zároveň bylo
nařízeno, aby se úředníci zúčastnili těchto
modliteb. Nadšeně ujali se katolíci tohoto
výnosu. Biskup Jarlin dopsal presidentovi
čínské republiky a vyjádřil radost, že může
vyplniti přání vlády a ustanovil pro Peking
21. duben. V onen den byl skvostně a
vkusně vyzdoben stoliční kostel, který ještě
před dvanácti lety byl po celé dva měsíce
obléhán Boxery. Nad hlavním vchodem
vlál pětibarevný čínský prapor. Několik
hodin před započetím pobožnosti obdržel
biskup z ministerstva zahraničního násle
dující zprávu: nejdůstojnější panel Pokládám
si za čest, sděliti s vámi, že ministr
Lu-Tseng Tsinag odpoledne se osobně
zúčastní slavnostní bohOslužby. President
republiky pošle jako svéhovzástupce, sekretá
ře Tang Tsai-Tchanga. Casopis „katolické
missie“, napsaly pak o této slavnosti tuto
zprávu: jako první dostavil se ministr za
hraničních záležitostí, velmi milý pán, kato—



lík, který k nám přistoupil roku 1911;
byla s ním jeho choť a dcera. Krátce po
něm měli jsme čest uvítati zástupce presi
denta. Meziobřady myslil jsem si, že sním,
tak obrovská je změna v této říši, kde se
zachovávají tak úzkostlivě všechna stará
zařízení. Připadalo mi, jakoby povstával
nějaký nový svět, jakoby táhl nový duch
přes čínskou říši, jakoby se obracelo násilí
ve svobodu, nepřátelství a nědůvěra ku
katolíkům v přátelství a důvěru. Zde v ka—
thedrále byly věru duchovní hody, tlačila
se tu hlava na hlavu. Našinci viděli, jak
ctí vláda náboženství, viděli zasedati na
šince na předním místě, jako ministra.
Hluboce dojati opouštěli účastníci kostel.
Když se loučil ministr, pravil mezi jiným:
na tento den nikdy v životě nezapomenu.
V městě Chanhai zaslali jesuité, kteří tam
mají kvetoucí kolej, pozvání na všechny
mandariny a vznešené Číňany, kteří po
zvání vesměs vlídně přijali. Před odpolední
pobožností přijal představený na nádvoří
kostela svatého Františka místodržitele pro
vincie Kiagsu, Excellenci Zen Si-Lied. Do
provázeli jej všichni vyšší úředníci, jako
civilní městský administrátor, kapitán policie,
inspektor národní banky, president obchodní
komory, asi 50 vznešených Číňanů—pohanů,
mezi nimi byl i bývalý místodržitel Tseu
Ho. Pánové byli zavedeni před skvěle osvět

žeh'nání. Byl to okamžik. na který nikdo
z „přítomných do smrti nezapomene. Když
žehnal kněz velebnou svátostí katolíky i po
hany,'byli všichni hluboce dojati. Po poboi
žnosti byli pozváni přítomní na malé
občerstvení do jídelny jesuitské koleje, při
čemž promluvil civilní administrátor měst-a
Chang hai jménem místodržitele a velebil
význam dne modlitby. Prohlásil za velmi
důležitou věc mír, který je nutnou pod—
mínkou prOSpěchu a dalšího vývoje mladé
republiky, podotkl, že považuje slavnost,jako
tu, již se všichni právě zúčastnili, za
velmi důležitou k založení a udržení pokoje.
Přeje si, aby všechny náboženské společ
nosti věrně spolupůsobily ku blahu vlasti.

(ZASLÁNO.)
Nejvhodnější dárek pro mládež jest

modlící knížka „Dítě, modli se!“ Se—
stavil kněz opatství Emauzského v Praze.
Knížečka ona obsahuje nejdůležitější
modlitby a písně pro mládež, je upra
vena zkušeným odborníkem dle nejosvěd
čenějších zásad katechetskych a ozdo—
bena jedenácti pěknými a poučny'mi
obrázky, většinou originály umělecké
školy beuronsky'ch benediktinů. Cena
knížky (148 str.) vkusně vázaná 30 hal.,
poštou 35 hal. Při větších objednávkách

ený hlavní oltář a byli přítomnikrátkému sleva. Objednávky na. adresu: Král.
Iázání o významu míru, po němž bylo po- klášter »Emauzya Praha 11.
k
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Z Brna.. Plníc takto slib svůj, Jeho nejsvětější Matce a sv.. Václavu za
vzdávám veřejné tisíceré díkůčinění vyslyšení prosby. Čtenářka S. B. S. P_
Božskému nejsvětějšímu Srdci Pána
Ježíše a Panně Marii, Matičce ustavičně
pomoci, za udělené mně zdraví, za pomoc
z nouze a soužení. V mé nemoci často
kráte jsem s důvěrou vzývala a líbala
zázračnou medailku Neposkvrněného
Početí Panny Marie a vyznávám veřejně,
že jsem zázračně zachráněna byla.

M.

Z Prahy. Plníc slib svůj, vzdávám
veřejné díky božskému Srdci Páně a

Z farností Rim. Díky vroucí vzdá—
váme božskému Srdci Páně &bl. Panně
Marii a sv. Josefu za vyslyšení modlitby
v nemoci aza všecko dobrodiní. K. F.

Z Prahy. Jistá rodina z Prahy
vzdává nejpokornější díky Pánu Bohu za
uzdravení z těžké nemoci naší paní a
dobroditelky. Čest a chvála božskému
Srdci Páně, bl. Panně Marii a sv. Jo
sefu za prokázané milosti.

Ctitelka P. Marie.
AAAÝ"



Návrat rozkolníků !( jednotě církve katolické.
(Hlavní úmysl.)

»Ty jsi Petr t. j. skála a na té skále vzdělám církev svou a brány
pekelné ji nepřemohow. Slovy těmito—založilJežíš Kristus svou církev jedinou a
pravou, 'označil jí známkami jednoty, svatosti, obecnosti a apoštolstvím, aby všichni
po těchto známkách pravou církev Kristovu poznati mohli. Za tuto jednotu modlil
se Spasitel před svým umučením v oné velebné modlitbě, kterouž nám zachoval
sv. Jan. (17. kap. 11. v.) »Otče svatý, zachovej je, kteréž jsi mi dal, ve jménu
svém, aby byli jedno, jako i my... Neprosím pak toliko za ně (apoštoly),
ale i za ty, kteříž skrze slovo jejich uvěří ve mně, aby všichni jedno byli,
jako ty Otče ve mně a já v Tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět.
že jsi Ty mne poslala. Vložil pak Pán v srdce všech svých lásku, aby se vespolek
milovali, potom že poznají všichni, že jsou učeníky jeho. A byli v prvotní církvi
všichni jedna mysl, jedno srdce, jedna duše, všechny pojíla láska k Ježíši, jehož
každodenně ve způsobách chleba požívali. Všechny pojilo _jedno stejné učení a
všichni uznávali sv. Petra za nejvyšší viditelnou hlavu církve sv. Když církev sv.
rozšířena byla netoliko na Východě, ale i na Západě v celé říši římské, všichni
věřícíuznávaliřímskéhopapeže za svou nejvyšší viditelnou hlavu,
všichni se hlásili ke stolci Petrovu. Sám Východ vykazuje veliké biskupy &učitele
církevní, kteří byli za jedno s papežem římským. Byli to sv. Athanasius, sv. Řehoř
Nazianský, sv. Bazil, sv. Cyrill Jerusalemský a Alexandrínský, sv. Jan Zlatoústý,
sv. Epifanius. A odkud přišli sv. naši apoštolé Cyrill a Methoděj? Zdaž i oni
nebyli z církve východní a přece s celou duší hlásili se k římskému papeži, od
něhož byli též potvrzení a na biskupy posvěcení.

Nadešla pak doba zlá, doba různíc—a roztržky. Jakmile byla světská říše
rozdělena na západní a východní, již počala se trhati íjednota církve pravé
Patriarchové východní církve chtěli býti též nejvyšší hlavou a tak povstal krutý
boj o primát papežův, jmenovitě za hrdého patriarchy Fotia v Cařihradě, za
něhož se stala roztržka mezi církví římskou a řeckou. Od té doby jest církev
řecká, východní, nepřítelkyní církve římsko-katolické. Církev řecká liší se iv učení
od církve katolické. K církvi řecké přidala se svým časem i říše ruská -— pravo—

slavná a strhla s sebou i menší národy slovanské na Balkáně, jako Bulhary, Srby
Černohorce a jiné Mezi těmito národy však přece malé části zůstaly katolíkya,'
proto museli mnoho vytrpěti pro svou víru, jak od Turků, tak od pravoslavných.
Stávaly se pokusy o sjednocení, na př. sv. biskup Josafat, ale vše bylo marným.
Až nyní po válce balkánské zdá se, že aspoň Bulhaři se nám katolíkům blíží_
Uznávají obětavé působení katolických missií mezi Bulhary. Tyto míssie jsou však
velmi chudobné a proti ním stojí mocný rozkol, mající duchovensto méně sice
vzdělané, ale četné a hmotně dobře zaopatřené a chrámy dobře zařízené i školy.

Ku podpoře chudobného duchovenstva katolického v Bulharsku bylo za
loženo v bratrstvo, jež má péči o 'zbudování a udržování kostelů, založení nových
katolických škol, vydržování missijních kněží a učitelů, obstarávání předmětů
bohoslužebných a školních. Patrony tohoto bratrstva jsou sv. Cyrill a Methoděj,
pod jejichž ochranou a za jejichž přímluvy pracuje bratrstvo ku sjednocení řecké
církve a pravoslaví s církví římskou. Kéž by co nejdříve vrátili se zase k pravé
církvi, jak si toho Kristus Pán přeje a zač se modlil, aby všichni jedno byli.
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Dle zpráv ze Sofie učinil již J. Exc. nejdůst. pan arcibiskup Rober Menini
patřičné kroky u všech příslušných činitelů v Bulharsku, jakož i u_Synodu pravo
slavné církve, který tehdy měl svou schůzi, aby bulharský národ přijal co nejdříve
unii — sjednocení s církví římsko-katolickou. Schůze pro toto sjednocení konaly se
již častěji v minulých měsících. Na třetí schůzi 2. listopadu 1913 byla přijata
tato usnesení: 1. Po celém Bulharsku ať se konají schůze pro sjednocení, každé
bulharské město a každá vesnice ať se usnese, že sobě přejí a přijmou sjednocení.
2. Exarcha, všichni biskupové & kněží ať se stanou sjednocenýmí a ať své poddané
uvádějí na tuto jak pro církev tak pro národ Spasitelnou cestu. 3. Bulharská
vláda at začne opravdově se zabývati s tímto přáním bulharského národa a at
vše potřebné ustanoví, aby unii přijal veškerý bulharský národ a jeho církev.
Jiná ustanovení směřují též k této unii. Na nás jest nyní, abychom k tomuto
sjednocení snad již blízkému napomáhali modlitbou & podporou katol. missií
v Bulharsku, které tolik trpělo v poslední válce.

Mocná jest modlitba spravedlivého! Sv. Petr apoštol uvržen byl do žaláře
„od Herodesa, aby byl uSmrcen. Ale všecken lid modlil se za něho a Pán poslal
anděla svého, který jej vysvobodil z rukou Herodesových Obrácení Šavlovo bylo
jistě dílem modlitby a milosti Boží. Proč by tedy modlitba členů Apoštolátu modlitby
'nevyprosila též milost navrácení se asi 100 milionů rozkolníků do pravé církve
Kristovy? Nestane se tak snad najednou ani snad hned, ale přece jeden národ
po druhém by se mohl sjednotit v církvi katolické a to na vroucnou modlitbu
členů Apoštolátu, kterých je též hezký počet. Když všichni budeme prosit to nejsv.
Srdce Páně Ježíše, aby se slitovalo nad odtrženými ovečkami, aby přijaty byly
do pravého ovčince, jistě se slituje. Nadarmo neslíbil Pán: Začkoli prositi budete
Otce mého ve jménu mém, dát vám. Pr0<te tedy a obdržíte! Sv. Cyrille a Methode,
proste za nás a za všecky národy slovanské, aby v jednotě víry shromážděni
byli, aby se vrátili do pravého ovčince Kristova!

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. knrenda brn. 1886. č. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu,
za siedocení rozkolníků se sv. církví římskou 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 &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 &patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpuetky

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

Heslo apoštolské: Modlitbou i almužnou působiti ku sjednocení rozkolníků s církví svatou.

Úmysl v březnu: Duchovní cvičení.



Příloha »Skoly 13. S. P.a

Úmysly apoštolátu modlitby
V únoru modleme se za návrat rozkolníků k jednotě

víry katolické!
' _ A u ,

(ustanoven &žehnán Jeho Svatosti papežem Piem .\ .)

(Dne ' Na slavnost. _ .. Úmysly: ?
1. N. Neděle ! V. po zjevení Páně. Sv. Ignáce, bisk. m. (107) — Navrácení

rozkolníků ku sv. církvi. Umírající.Ochrana sv. patrona. Stálost ve ctnostech.
Očištování P. Marie. (Hromnic) — Obětování sebe Bohu. Zmužilost v po

kušení. Povznesení mravnosti. Družiny mariánské. Nemocní. Příbuzenstvo.
Sv. Blažeje, bisk. m. (316) Dar zdraví Odvrácení hrdelní nemoce. Ne

mocný kněz. Ohrožený mladík. Zbožná výchova dítek. Umírající. T dítě.
. Sv. Ondřeje Kors.., bisk. (1373) — Naši velepastýřove. — Požehnání pro

duchovní cvičení. Láska k čistotě. Prlpí ava k vyšším svěcením. j'kněží.
Sv. Háty,pp. i..(252) — lJcta ma1.v rodinách Zdar duchovní četby.

Povolání ke stavu duchov. Střídmost. -—Lhostejnost bratří u víře. Rodiče.
Sv. Doroty, p. m. (280) ——1. pátek v měsíci. lcta Srdce Páně Křest.

matky. Náboženský život v katol. omlad. Vystříhání se pýchy a marnivostí.
Sv. Romualda, opata (1207) — Rád benedikt. Poslušnost vůči před

staveným. Rozjímání () utrpení Páně. Katol. spolky. Jednota a svornost.

Neděle Deuítník. Sv. Jana z Matky, řeh. (1613) _- Šťastné dojití cíle
Sebezapírání. Příbuzní živí a 'i'. Smír v rodině. Kněžský dorost. “i“otec.

Sv. Apolonie, p. m. (249) — Obrácení hříšníků. Trpělivost. Katolický
tisk. Obrácení llrancie. Pokoření nepřátel církve. Jíhoslovaně. i'.matka

Sv. Školastiky, p abat. ř (543) ..— Horlivost modlitby u vzdělaných.
Dobré užívání jazyku. Ochrana před škodlivou bouří. Bohoslovci a novíci.

. Zjevení se P. M. lurdské. (1858) — Oslava P. Marie a důvěra v pomoc
její. Poutní spolek. .Trpící chudiná ve městech. Marian. družiny kněží.

Sv. Eulalie, p. m. (304) —- Milosrdně sestry v nemocnicích. Odevzda
nost do vůle Boží. Dobročinně ústavy. Láska ku představeným. j dítě.

Sv. Kateřiny Ricci, p. (1590) — Povolání missíjní. Potěšení zarmoucené
matky. Dobrý příklad. Láska a svornost v rodinách. Zemřelý bratr.

. Sv. Valentina, kn. (306) — Sjednocení rozkolníků se sv. církví. Apo
štolát sv. C. a M. — Marian. družiny jinochů a mužů. Katol. na Východě.

15. N. Neděle 1. po Deuítníku. Sv. Faustína a Jovity, m. (121) — Trpělivost
v neštěstí. Příklad sv. Rodiny. Statečnost u víře. Odvrácení hříchů.

16. P. Sv. Juliany, p. m. (300) — Podporování katol. tisku. Katol. spolky.
Mravnost mládeže. Potírání opilství. Utvrzení ve víře. %bratří. 1“sestra.

17. U. Sv. Evermoda, biskvprem. (1177) Rozšíření apoštolátu modlitby. Pře
máhání vlažnosti. (.lastá vzpomínka na utrpení Páně. Dobrá péče o dítky.

18. St. Sv. Simeona, bisk. m. (106) — Obnova slibu křestního. Výchova stu
dující mládeže. Mar. družina kněží. Láska a trpělivost v příkořích. j—bratří.

19. C. Sv. Cyrilla Alex., bisk. a_uč. círk. _ Boj. proti hlavním chybám. Spolek
rozšíření víry. Sjednocení Slovanů ve víře katolické. Nepřátelé Boží.

20. P. Sv. Eleutheria, bisk. m. — Dobrá volba stavu. Dar skromnosti. Vytr
valost u víře. Duch umrtvováuí. Apoštolská horlivost kněží. Rodiče.

21. S. Sv. Eleonory, p. — Usmířování bož. Spasitele. Zdar aloisianskě pobož
nOsti. Rádné vykonávání modlitby. Boj proti tělu a jeho žádostem

22. N. Neděle 11. po Devítníku. Nastolení sv. Petra v Antiochii. Pochopení
úcty k nejsv. Svátosti oltářní. Boj proti hýřivostí. Apoštolát tisku

23. P. Sv. Petra Damiana, bisk. a uč. círk. (1072) — Velepastýřové ..naši

Hnutí po SjednocenívBulharsku. Trpělivost v pok_ušeníPokoj v rodině
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deuslky Illll dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
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241.17Ú. Sv. Matěje, Ap. P. — Příprava na dobu svatOpostnL Svědomíté plnění

povinností. Katolické missie na Balkáně. Dar. čistóty srdce. 1—rodiče.
25. :;St. Popeleční středa. Sv. Valburgy, p. (799). Duch pokání u jinochů a mužů.

_- Věrné zachovávání postu. Zamezení nedovoleny'ch zábav. Statečnost.
26. Č. Sv. Alexandra, patr. (326) ' -' : času k dobrému. Po

kora a tichost. Přemáhání zlych náklonností. Duše v očistci. 'i' bratr.
27. '?P. Trnové koruny Kr. P. ——Sv. Leandra, bisk. (596) Duch pravé kajíc

nosti. Úcta a láska k bož. Srdci P. Mír v rodinách křest. Duch modlitby.
28.1 S. Sv. Romana, opata. (450) — Duchovní cvičení. Živí a "- členové Apo

ě štolátu modlitby a bratrstva Božského Srdce Páně.Jiné dobré úmysly,:

L OdpuslkyIllll dal za každýdobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. J

Kdo by neznal slova Kristova k lásce napomínající: Milujte se vespolek,
jakož já miloval jsem vás. Potom poznají, že jste moji učenící, budete-lí míti
lásku jedni ke druhym. Otče svatý. zachovej je, aby byli jedno, jako ty jsi ve
mně a' já v tobě, aby byli jedno. To si přál Ježíš Kristus, aby všichni vyznavači
jeho byli jedno srdce, jedna mysl, jedna duše! A ejhle nastala doba rozluky!
Py'cha rozbila jednotu církve! Oddélilí se svedení synové od společné matky své
církve. Rozkol ten rozdělil církev na západní a východní. A přece jest jen jedna
církev pravá, která má pravého nástupce sv. Petra a to jest církev římsko katolická
na rozdíl od církve řecko-východní, nebo pravoslavné. Již dávno se modlí členové
Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda za spojení těchto dvou církví-. Zdá se,že doba se
blíží. Bulhaři kloní se k nám katolíkům. Kéž by co nejdříve s námi se sbratřili
u víře, jako jsou s námi sbratřeni slovanskou krví. Proto modleme se, podporujme
hmotné ubohé Bulhary, aby co nejdříve vrátili se do pravého ovčince Kristova, kam
původné byli sv. apoštoly Cyrillem a Methodem uvedeni. Kéž by příklad Bulharů
získal církvi katol.“i jiny'cthíhoslovanů.

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 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 Tí je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za sjednocení rozkolníků' se sv. církví římskou 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
slovanskyl. 0 sladké Srdce mého Ježíše, učíň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-lí se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852).

Sv. Josefe, y_zore&patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky
100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Modlitbou i almužnou působiti ku sjednocení rozkolníkři s církví svatou.

Úmysl v březnu: Duchovní cvičení.
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Vzdávám Tobě, Jezu Kriste, slávu, čest, jehož Božství v způsobách těch skryto jest, Tobě se duše
má zcela věnuje, & ve mdlobu padá, když tě zpytuje.WVMMAA

Modlitba. Věčná lampa.
Ty dobrý Bože, Otče náš, Plá jasná záře u oltáře,

jenž všemu lidstvu vládneš, to věčné lampy matná záře
vím, že svou ruku k žehnání dnem, nocí stále v chrámě svítí,
mé duši neodtáhneš. jak maják v moři chrání žití.

Že udělíš mi tolik sil, Když slunce hasne na. obzoru
bych hříchu odolala, & nikde není slyšet sporu,
že popřeješ mi milosti, vše ve spánek se tuhý noří
bych marně nevolala. & věčná lampa stále hoří.

Ty's dobrý Otec, vím to, vím, ó věčná lampo u oltáře,
& proto povždy k Tobě necht chrání mě vždy tvoje záře,
se duše moje utíká nechť v životě mi stále svítí
jak k matce malé robě. & chrání,. kam bych měla jíti. _

A. M. KADLČÁ KOVÁ.

Při svatém při'ímání.
$ lítostí bolest pálí,

když k oltáři se blížíme,
touha se zmocňuje duše,
když před oltářem klečíme.

Nitro zachvátí radost,
když, Ježíši, k nám přicházíš,
zajásá celá bytost,
když, Bože, v srdci dlíš!

Petr Hluchý.

___—+++—
Škola B. s. P. 1914. :>



Zrádce Jidáš;
Píše Ignát Zhd-něl.

mení nikoho mezi námi, kdo by nebylv čase svatopostním v jakémsi ne—
obvyklěm rozpoložení mysli. V některých
kostelích bývá zvykem, že visívá nad
hlavním oltářem na modrém plátně na—
malovaný kříž, na němž jest přibit náš
božský Mistr, Ježíš Kristus. Není kostela,
v němž by se v této posvátné době
nemodlili věřící křížové cesty; bývají
kázání postní, bývají zvláštní pobožnosti,
což vše dojímá hluboce naši duši. Kdo
by v této posvátné době nebyl dojat, k
životu dobrému povzbuzen, musil by
míti místo srdce ve svém těle tvrdý
kámen.

První a nejhlavnější osobou, kterou
se v postní době obíráme, na kterou
ponejvíce myslíme, s kterou trpíme,
doufáme a litujeme, jest Ježíš. Dopro
vázime ho po celou dobu, kdy trpěl
přehořká muka. Každý jeho krok, každé
slovo, vše co mluvil, konal, snášel, je
nám nevyčerpatelnou látkou k úvahám,
rozjímáním i k následování. Srdce jed
noho každého z nás se pak občerství,
nadchne, potěší.

Při utrpení Kristově byly také sú
častněny ještě jiné osoby. Především
jest to přemilá Máti Spasitelova, Marie.
V popisu umučení Páně zmiňuje se
svaté evandělium ještě o jiných osob—
nostech, které byly spoluúčastněny. Mezi
jinými zajímá každou cítící duši Jidáš,
který má nepěkný přídavek: »zrádce<<!

Ježíš odebral se po. poslední večeři
do zahrady Getsemanské. Apoštolove,
unavení celodenním rozčílením, brzy
usnuli. Tu přišel za hluboké noci Jidáš,
doprovázen zástupen a přiblížil se k Je—
žíšovi, by jej políbil. Ježíš pak řekl
jemu: Jidáši, políbením zrazuješ Syna
člověka“.J (Luk. 22, 47—48).

. I. Proč zradil Jidáš Krista?

Co bylo pohnutkou pro Jidáše, že
se tolik zapomenul, že prodal Krista,
aby mohl býti zajat a vydán svým ne
přátelům, zákonníkům a fariseům ? Písmo
svaté udává nám důvod k tomuto černému
činu. Svatý evandělista Matouš píše:
»Tehdy odešel ku knížatům kněžským
jeden ze dvanácti, kterýž slul Jidáš
Iskariotský a řekl jim: co mi chcete
dáti & já vám ho zradím. A oni ulo—.
žili mu dáti třiceti stříbrných? A od té
doby hledal příhodného času, abyr ho
zradila (25, 14—16).

Šest dní před velikonočními svátky,
v nichž vydán byl Syn člověka svým
nepřátelům, přišel Ježíš do Bethanie,
aby navštívil naposledy svého přítele
Lazara i jeho sestry Marii a Martu.
Připravili mu tam večeři aMarta poslu
hovala. Lazar pak byl “jeden z těch,
kteří s ním seděli za stolem. Marie
vzala libru mastí z nardu pravého, dra
hého a pomazalá nohy Ježíšovy a dům
naplněn jest vůni té masti. Tedy řekl
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jeden z učenniků jeho, Jidáš Iskariotský,
kterýž jej měl zradili: proč nebyla tato
mast prodána za tři sta peněz anebylo
dáno chudým? To pak řekl, ne že měl
péči o chudé, ale že zloděj byl aměšec
maje, to, co do něho kladeno bylo, nosil.
(Jan 11,1—62)

Z obou tuto uvedených místpísma'
svatého lze viděti, že byla hlavní pří
činou hrozného skutku Jidášova: lakota,
nenasytná hrabivost a chtivost peněz.
'Uvažujeme—lidéle o tomto činu, tu zdá
se nám býti zrovna nepochopitelno, že
mohl apoštol Páně tak hluboce pokles—
nouti? Je to skutečně záhadou psycho
logickou, že Jidáš pokročil až ku zradě.
Během stoleti snažili se mnozí vykladači
pisem svatých podati vhodný výklad,
kterak se Jidáš tak zapomněl a kterak
stal se z miláčka Kristova jeho nej
zarputilejším nepřítelem.

Současníci Kristovi, tehdy žijící
židé se domnívali, že přišel zaslíbený
Vykupitel, aby obnovil jejich světské
panství, aby je opět učinil prvnim ná
rodem celého světa. Salome, starostlivá
matka dvou apoštolů Kristových, Jakuba
a Jana, přistoupila ku Kristu, klanějic
se a prosic vněco .od něho. Mistr řeklji :
co chceš? Hekla jemu: »rci, aby tito
dva synové moji seděli jeden na pravici
tvé a. druhý na levici v království tvém.
Odpovídaje pak Ježiš řekl: nevite oč
prosim?“ (Mat. 20, 20—22) Také Jidáš
snad se domníval, že budev království,
které založí Mistr, zastávali nějaký vý
nosný úřad, při němž by mohl pro
sebe mnoho ušetřiti a sebe důkladně
obohatiti. Proto domnívají se někteří
vykladači Písma svatého, že zradiv

:Krista, mínil jej přinutiti, aby již ko
nečně vyplnil touhu a očekávání všeho
lidu židovského a přistoupil kuzaložení
svého pozemského království. Možná,
že toto byla jedna z příčin zrady Ji
dášovy.

Jiní vykládají, že Jidáš chtěl si,
jsa bázlivcem a boje se o svou vlastní
kůži, zabezpečiti přízeň vysoké židovské
rady. Nevěděl, jak záležitost Mistrova
skonči. Uvažoval u sebe: Kristus jest
Bůh, vykonal již tolik zázraků, pomohl
již tolika cizím lidem, snad pomůželi
sobě. I když já jej prodám, když vy
zradím místo, kde bude možno jej po

lapitig beze všeho hluku, docela potichu,
i když jej zavrou do vězení, z něhož
by se obyčejný vězeň nevysvobodil, jemu
Bohu člověku není nic nemožného. Bylo
by mu hříčkou vyjiti ven a pomoci
sobě. Já budu míti peníze & Kristus si
sám pomůže; tak snad uvažoval u sebe
Jidáš. Kdyby však přece Kristus byl
zajat a nějak potrestán od vrchnosti
světské\chtěl si Jidáš pro sebe zajistiti
beztrestnost a po případě i odměnu své
věrolomnosti a svého nepřátelství ku
Spasiteli.

Jsou možné i ještě jiné výklady
tohoto ohavného skutku. Jidáš již více
kráte ošidil svého Pána, jehož byl po
kladníkem, bez jeho vědění; přivlastnil
sobě almužny, které byly uděleny Ježí
šovi od dobrodinců a přátel. Byltě Ji
dáš zlodějem, defraudantem, podvod
níkem. Protože se mu podvod vicekráte
již beztrestně povedl, doufal, že se mu
povede i tenkráte, že zastrčí do své po
kladny třicet stříbrných. Třicet stříbrných
byla tehdy obvyklá náhrada za otroka,
který byl od někoho ciziho usmrcen.
Kdo zabil otroka, byl podle tehdejšího
zákona odsouzen jenom ku pokutě třiceti
stříbrných. V tom ukazuje se nám hrozná
zloba a neskončeně veliká podlost zrady
Jidášovy, že za tak nepatrný obnos, za
který býval obyčejně ceněn a prodán
otrok, prodal svého Mistra.

Možná, že se přivtělilak lakomství
Jidášově také jakási pomstychtivost,
zlost, že byl ve svých výpočtech a na
dějich tak hanebné zklamán. Slyšel
v poslední době několikráte mluviti
Pána () své smrti a přoto byl Jidáš nu-_
cen vzdáti se své sladké naděje na
znovuzřízeni světského království, v němž
by zastával nějaký výnosný úřad, v němž
by se mohl lehce, bez práce a námahy
obohatiti a se povznésti.

Každý hříšník prodělá mnoho, na
mlouvá sobě všelijaké vytáčky. vymlouvá
se, nalže sobě, jenom aby nějak utišil
a ohlušil své svědomí. Podobně asi
činil Jidáš, dříve než se odhodlal jíti
ku zákoníkům a učiniti jim návrh, že
prozradí„ kde by mohli nenápadně a
docela potichu Krista zajati. Snad se
také bál, že bude konečně přecejednou
prozrazen, že vejdou na jevo všechny
jeho šmejdy, podvody, klamy, krádeže,

7.u
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že bude odkryt, jako lhář, zloděj, pod
vodník a zahanben od Mistra před svý
mi spoluapoštoly.

Ale jest zajisté nemožno sledovati
srdce tak prohnané ve všech jeho zá—
hybech a úmyslech. Není možno při
poměti sobě, jak klesal Jidáš od prvního
nepatrného podvodu, v němž snad zpro
nevěřil malinký, nepatrný obnos pe
něžní, až tak padl, že prodal a zradil
svého Mistra a Pána. Proto praví také
svatý evandělista Jan: »Připosledníve
čeři zkormoutilo se srdce Ježíšovo a
pravil: jeden z vás mne zradí. Tedy
vzhlédali učenníci na sebe vespolek,
pochybujíce 0 kom by mluvil? I otázal
se Jan Mistra: Pane, kdo ješt ten? Od
pověděl Ježíš: Tenjest, komuž já podám
skývu omočeného chleba. A omočiv
chléb, podal ho Jidášovi. A po té skývě,
všel do něho ďábela. (Jan 13, 21—27.)

II. Nejsme imy zrádci?
"Nejsou—li i mezi námi mnozí lidé,

které bychom mohli docela dobře pojme
novati »Jidášia a zrádci? Bůh jest na
ším největším dobrodincem a přemnozí
jsou mu nevděčníl

V jisté zapadlé horské dědině byla
hlučná svatba. Ráno byli snoubenci se
všemi svatebčany přítomni mši svaté,
při níž byly vykonány oddavky. Průvod
šel ven z kostela. Když vyšel ženich
ven, otočil se na prahu a pohroziv rukou,
hlasitě zvola'l zpět do kostela: dnes
byl jsem zde naposledy. Nevěsta hrůzou
málem omdlévala nad nevěrou adrzostí
svého manžela ataké všichni svatebčané
byli tímto rouháním a zjevným vyvo—
láváním pomsty Boží velmi nemile vy
rušeni a někteří ihned prorokovali ně
jaké neštěstí, řkouce: Bůh nebývá na
darmo vysmíván! Ale když došli do
domu svatebního, zapomněli při vše
obecném veselí na nemilou příhodu, a
nikdo o ní již více nemluvil. Svatba
byla v neděli. V pondělí ráno šel ženich
po své práci, byl dělníkem v uhelných
dolech. Jda do práce byl pln života,
žertoval s domácími a pravil, že, až

' večer dojde z práce, budou pokračovati
ve svatebním veselí. Upozornil, koho
mají ještě pozvati, na koho zapomněli.

Ale nedošel domů. Doma marně a
dlouho ,do noci na něj čekali. Právě se

chystali, že se půjdou pozeptati po
známých, zda nevědí, co se stalosmla
dým manželem, když tu povstal před
jejich domkem hluk a otevřely se dvéře,
aby vpustily do vnitř přesmutný průvod.
.Nesli ztuhlou mrtvolu novomanžela na
nosítkách. Právě v posledníchvili, když
se již chystal vystoupiti z dolů a jeti
nahoru, když pln žertů vyprávěl spo
lečníkům svým o své včerejší svatbě a
vychloubal se, co učinil odcházejezko
stela, byl zasáhnut velkým kusem skály,
který padl na něho a okamžitě jej
usmrtil. Jeho rouhavé a opovážlivé slovo
se splnilo a stalo se pravdou v něko
lika hodinách po tom, co je promluvil.
»Mlýny Boží melou pomalu, ale jistěe,
říkává náš zbožný lid. Nikdy nevybí
zejme spravedlnosti Boží!

Každý, kdo jedná proti rozkazům
své víry, kdo překročuje zákon Boží a
církevní, jest vlastně také zrádcem. Za
starých dob byla zráda velmi krutě tre
stána. Kdo zradil svou vlast, poškodil
ji, byl příčinou, že spoluobčané jeho
utrpěli nějakou škodu, že potkalo je
nějaké neštěstí, takovému zlosynovi vy
pálili na čelo písmeno: P. Zrádce jme
nuje se totiž po latinsku: proditor, proto
vytiskli takovému nezdárci toto písmeno
na čelo. A tehdy nenosívali lidé ta-„
kových pokrývek hlavy, jako nyní, kdy
by bylo velmi snadno čelo zakrýti, že“
by nikdo onoho potupného znamenin'e
viděl. V takové ošklivostí měli tehdy
zrádce, že jej poznačili tak, aby byl po
celý svůj život označen jako člověk,.
jímž má každý opovrhovati.

Ježíš, ač pomáhal,_ kde mohl, měl
přece mnoho nepřátel, kteří mu usi—
lovali o jeho bezživotí. Kdyby jej, nej
světějšího, byl zradil někdo z jeho ne
přátel, kdyby jej byl vydal a prozradil,
kde se zdržuje, jeho nepřítel, byl by to
hrozný přečin, převeliký hřích! Všechna,
pokolení lidská byla by toho zlosyna.
odsoudila a pravým jménem jeho čin
pojmenovala.

' Ale tohoto zločinu nedopustil se
žádný i sebe zuřivčjšinepřítel Spasitelův,
ale spáchaljej jeho vlastní žák, učenník,

.-který jej doprovázel najeho apoštolských
cestách a měl přečasto příležitost pře
svědčiti se na vlastní oči, že je Synem
božím a pravým Vykupitelem. Byl za
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jisté svědkem oné věčně věkův pa—
mátné události, když promluvil Kristus
k Petrovi: »od nynějška lidi loviti
budeš: . . . »na té skále vzdělám církev
Svou a brány pekelné ji nepřemohoue. . .
»Tobě odevzdám klíč království nebes
kéhOc . . .

Jakou ošklivostí jest naplněno srdce
naše, když uvažujeme o hrozné zlobě
tohoto vyvrhele lidstva, 0 Jidášovi? A
necítíme ostn svého svědomí, nesly
šíme výčitek, teré nám snad činí náš
vnitřní hlas, že také my jsme někdy se
pozapomněli a prodali Krista za pouhý
a nepatrný mamon, za nepatrný zisk,
z lidských ohledů, aby nás nepovažovali
lidé za tmáře a zpátečníky?

Věru mnohdy člověk ani nechce
věřiti svým očím, co vše za našich dob
podnikají naší nepřátelé, aby zhanobili
Krista a jeho věrné. Kdesi v naš ch
zemích měl přijetí biskup na visitaci.
Sotva vjížděl do osady, vyjela proti
němu celá dlouhá. řada voiských po
tahů s hnojem a úplně zatarasila cestu,
takže biskupský povoz nemohl z místa
a musil čekati, až se cesta uvolnila.
Trvalo dosti dlouho, než se biskup vy
prostil z tohoto malo vonného okolí.
Tak daleko jde tedy zloba našich ne
přátel, že si dovolí něco podobného,
což nazývají lidé rozvážní klackovitostí,
klukovstvím a podobně.

Učiní li něco podobného naši odvěcí
nepřátelé, neznabozi, anarchisté, snad
se nedivíme, ale že i příslušníci stavu

.rolnického jsou stejně nepřátelští, to
přece jenom nemile a nezvykle překvapí.

Když učinili vídeňští »soudruzic
demonstraci v březnu, nedivili jsme se.
Jest totiž ve Vídni zvykem, že podni—
kají v březnu »soudruzi<< pouť na hřbi
tov, aby uctili památku padlých v březnu

roku 1848. Když tam byli nedávno, dali
na hrob Věnecs nápisem: »modlíš-li se,
necht tě stihne kletba! Pracuj a budeš
míti výsledek! Pamatuj si: nepomůžeš—lí
si sám, Bůh -ti nepomůžeia

Jest zajisté mnoho zrádců mezi
námi, kteřínejednají o nic hanebněji,
jako kdysi Jidáš!

Konec
Dějiny umučení Ježíšova mluvíjas

něji a zřetelněji, nežli staré folianty a
tisícerě knihyý Karaktery jednotlivých
osob, vystupujících na jevišti této truch
lohry, jsou tak dokonalé, tak dovedně,
tak pravdivé, že by toho nedovedl žádný
umělec.

Povšimli jsme si dnes sobě jenom
jediného Jidáše, jemuž se všeobecně říká:
»Zrádce!<< Zda není výstražným pří
kladem, až kam dovede člověka zloba,
hřích, slabost a zbabělost?

A na druhé straně zříme, kterak
umírá. Ježíš Kristus s bezpříkladnou
silou, neklesá, nepoddává se ani v nej
větším utrpení. Nic nedovede zlomiti jeho
síly, ani sama smrt. V plném vědomí,
že umírá za spásu lidstva, za lepší jeho
budoucnost, v pevné naději, že nežil
nadarmo, že nauky, které hlásal, s ním
nezaniknou, v jistotě budoucího vzkří
šení, odevzdává Ježíš duši do rukou svého
nebeského Otce a volá: »v ruce tvé
poroučím ducha svěhok (Luk. 23, 46)

Jdeme i my v boj s touže odvahou,
s jakou chodili k mukám první učenníci
a první vyznavači Kristovi! Podobně
bojujme pro jeho učení, pro jeho víru
i my, dnes žijící! Kéž Kristus jest naším
pánem, naším vládcem a pak bude
také jednou našímodplatitelem! Odmění
nás stonásobně za vše, co jsme pro
slávu jeho jména vykonali!

EIIEIEIEI

Je sladko pod Tvou ochranou.
Je sladko pod Tvou ochranou,

Maria, Matko Boží,
chci ruku Tvoji ' pomocnou,
nechť. láska má. se množí.

Je sladko pod Tvou ochranou,
ó Paní, nebes květů,
buď stále těšibelkou mou,
se nese píseň z retů.

Je sladko pod Tvou ochranou,
když klid se z duše tratí,
neb pokyneš jen rukou svou
a mír se v duši vrátí. A. M. KADLčÁxovÁ,



_70_

Mexiko.
Přeložil Fr. B.

Dějiny jeho objevení.

Jak poznali Evropané tuto krásnou
zemi? Sotva se usadili Spanělové v 16.
století na západoíndických, od Kolumba
objevených ostrovech San Domingo a
Kubě, pokračovali ve svých výzkumných
cestách dále na západ.

V roce 1517. spatřili americkou
pevninu, poloostrov Yukatan, a s údivem
hleděli na kamene chrámy a paláce na
pobřeží. Následujícího roku vyslal místo
držící na Kubě svého synovce Juana
z Gríjalvy, aby prozkoumal nově obje
vené pobřeží. Obyvatelé Yukatanu dali
se s cizinci do obchodu a zaměňovali

'jim ochotně za železné nástroje a skle—
něné ozdůbky zlato, drahokamy a velmi
uměle dělané nádoby. Spanělé viděli
všude známky mocného, spořádaného
státu, jenž se jmenoval Mexiko a jeho
císař Montezuma. S hrůzou přišli na
svých cestách na stopy strašných obětí
lidských.

Na Kubě způsobily jejich zprávy
neobyčejné vzrušení. lhned bylo usneseno
vyzbrojiti loďstvo a nově objevené země
obrátili od hrozného modlářství ke
křesťanství a podrobiti je koruně špa—
nělské. Nemálo přispěla ovšem k pro
vedení tohoto rozhodnutí také touha po
slávě a bohatství. — Osmnáctého února
1519 opustilo za mlhavé noci jedenácte
lodí tiše přístav v Kubě. Byl to Ferdi
nand Cortez, jenž vytáhl v čele 440
Spanělů a 220 Indiánů dobýti nových
zemí. — Velasquez, místodržitel na
Kubě, určil jej za vůdce výpravy; jelikož
se však Cortez obával, že by mohl býti
ještě v poslední chvíli sesazen, ujel
tajně s nevyzbrojeny'm loďstvem.
Když Cortez po několikadenní plavbě
přistál na neznámém pobřeží, — byl
to ostrov Cuzamil, — nalezl tam za
jatého mnicha jménem Agvilara. Po
cházel z jedné španělské lodi, kteráse
před osmi lety na blízku ztroskotala.
Jeho druhové byli obětováni pohanským
bohům, jemu pak hrozil v brzku týž osud.

Doraziv na mexickou půdu, dal
Cortez svým vojínům sedm rozkazů, jež

(Pokračování).

svědčí o dobrém duchu jeho čet: že
nikdo se nesmí rouhati Bohu nebo jeho
svatým, proti svému soudruhu použíti
zbraně, leda v boji proti Indiánům,
nikdo nesmí sáhnouti na dívky, spojence
urážeti, potřeby vojenské prohráti, bez
dovolení pleniti, nebo nedovolenou kořist“
si vzíti. Aby znemožnil ústup, dal spá
liti své loďstvo až na jeden koráb. Brzy
se mu postavili na- odpor Indiáni z Ta
basca. Jejich vojsko, jež sám Cortez
odhadoval na, 40.000 mužů, nemohlo
odolati hrůze, kterou šířila děla & jízda,
a prchlo, zanechavši na bojišti 220
mrtvých. Druhého dne podrobili sevjim.
Kazikové & darovali mezi jiným Spa
nělům více otrokyň. Jednaz nich, domo—
rodá Mexičanka, nazývaná od svých
krajanů Malincha a od Spanělů Doňa
Marina, prospěla potom velice Cortezovi
důkladnou znalostí zvyků svého národa.
Zdá se, že se tu poprvé dověděl bližší
zprávy o vysočině Anahuac s jejími
velikými, lidnatými městy, o Mexiku a
jeho císaři. ')

Rychle se rozšířila zpráva o této
vítězné bitvě. Přijel vyslanec mocného
císaře Montezumý's drahocennými dary
zlatými astříbrny'mi. Spanělé žaslí právě
tak velice nad dovedností Mexičanů vy
jádřiti obrázkovým písmem. cojím bylo
nápadným na cizincích, aby to mohli
zaslati svému císaři, jako Mexičané nad
koni, kterých ještě nikdy neviděli, a nad
hřměním děl a jejich účinkem. (lortez
dal totiž své nepatrné armádě prováděti
válečné pohyby, aby Mexičanům impo
noval.2)

' Brzy přišlo druhé a třetí poselství
s dary vždy skvělejšimi, aby byli Spa—
nělé pohnutí knávratu. Avšak obdržené
drahocenné poklady jenom dráždily'
dobyvačnost bělochů, zvláště když se
dověděli, že četné kmeny jsou nespoko
jený s tyranskou vládou císařemexického.
Tonakové pozvali Španěly k sobě na.
návštěvu, aby s nimi uzavřeli spolek.

Nejprve navštívili Cempoallu. Špa-
nělové dorazili přes krajinu, plnou nej

1) Spillmann, In der Neuen Welt, str. 54..
2) Weiss, Weltgeechichte, 7. sv., str. 252.



bujnější květeny, do tohoto květinového
města, které ji přijalo co nejpřátelštěji.
Ve všech místech, jimiž táhli, nalezali
Španělé zbytkv čerstvych obětilidskych,
stěny a oltáře byly potřísněny čerstvou
krví, obětní kameny & nožez pazourku,
jimiž ubohým obětem otevírali prsa, aby
z nich 'vyrvali srdce, ležely na svém
místě. Většině mrtvol chyběly ruce a
nohy, jež byly snězeny od Indiánů. Spa
nělé pozorovali s hrůzou tyto chrámy.

Tím, že Cortez na jedné(straně poukazovat Španělům na to, že sou od samého
Boha povoláni učiniti konec těmto děs
ným ukrutnostem a na druhé straně
obracel jejich zřetel na bohatou kořist,
jež jim kynula, dotkl se jejich nejcitli
vějších stránek, totiž jejich nadšení pro
víru a jejich chtivosti, a rozohníl je
k rekovné udatnosti.1)

Tonakové byli získání pro křesťan
ství, a tak Cortez se rozhodnul vyhle
dati císaře _Montezumu v jeho daleko
vzdáleném hlavním městě Tenochtitlanu
(Mexiku), aby jej získal pro křesťanství
a jeho říši přivedl pod španělskou nad
vládu. V srpnu r. 1519 vyrazil Cortez,
sesílen o 1000 Tonaků, nestat—aje.se
pranic o varovné hlasy, proti hlavnímu
městu. Nejprve musela býti republika
Tlaskala krutým bojem podrobena; stala
se pak nejvěrnějším spojencem doby
vatelů. Ve své zprávě císaři Karlu V.
praví Cortez o Tlaskale: »Veliké a po
divuhodné je to město, větší a lépe
opevněno nežli Granada, je také mnohem
lépe zaopatřeno chlebem, ptactvem,
zvěří, říčními rybami, zeleninou a jinými
znamenitými potravinami. Ve městějest
veliké tržiště, kde se schází denně přes
30.000 lidí, jako prodavači, nebo kupci,
kromě mnohých malých trhů pro zvláštní
části města. Víděti zde také klenoty ze
zlata, ze stříbra a drahokamů, a zvláštní
druh ozdob z peří tak krásně pracova
ných, že jich nelze nalézti na žádném
jiném tržišti světa. Jsou zde holičské
krámy a lázně, zkrátka nalézá se zde
v každém ohledu dobrý pořádek, policie,
a velmi rozumný a praktický lid, že se
mu nevyrovná ani nejlepší národ v
Africe. Vláda je táž jako v Benátkách,
Janově a Pise, neboťnení zde vlastního
vládce nade všemi, nýbrž jest mnoho

254.*) Weiss, str.

vládců, a ti všichni bydlí v hlavním
městě, kdežto venkovské vesnice zabývají
se zemědělstvím.<< — Tři týdny zůstal
Cortez v pohostinské Tlaskale. Při od
chodu připojilo se k jeho výpravě 6000
bojovníků jako dobrovolníci. VCholule,
nejbližším lidnatém a průmyslovém
městě, které přijalo Corteza zpočátku
přátelsky, vypuklo na podnět Monte—
zumy spiknutí proti bílým mužům, čili
»bohůma, bylo však objeveno a přísně
potrestáno, a Cholula musela holdovati
Karlu V „

Již blížili se Spanělově hlavnímu
městu říše; ještě jednou přišli poslové
od Montezumy a slibovali veliké dary
císaři Karlovi i Španělům; zároven. za
kázal si císař Montezuma příchod cizinců
do Mexika, neboť prý všichni jeho pod
daní jsou ve zbraní, do hlavního města
vede prý pouze jedna úzká cesta, a jest
tam nedostatek potravin. — Avšak muže,
jako byl Cortez, nebylo tak snadno od
vrátiti od plánu jednou pojatého; má
prý od svého mocnáře vyříditi osobně
Montezumovi jistý rozkaz, nesmí prý se
obrátiti tak blízko hlavního města, aniž
by s- ním císař naložil jako sničemným
člověkem; nedostatek potravin prý mu
nevadí, neboť Spanělové jsou prý zvyklí
spokojiti se s málem.

Tu povolil Montezuma; víra, že
cizincové jsou bohy, zbavila jej obezřet
nosti a ráznosti. Nové poselství zvalo
Španěly do Mexika, atito táhli rychlými
pochody po široké vojenské siinicikve
likému jezeru. Jak tu žasli Spanělové
nad množstvím měst a vesnic, nad
krásou a úrodnosti země! »Náš údiv,“
praví oěitý svědek Bernal Díaz, »do
stoupil opravdu vrcholu, co tak vysoko,
pyšně a velebně týčily se věže a domy
města ve svém massivním způsobu ka
menné stavby vzhůru z vody; ba dO—
konce mnozí z našich lidí tvrdili, že
všechno to, co vidí. jest jenom sen. Ne
menší byl údiv Mexičanů; cesta ne
stačila poimouti množství lidí, kteří vv
bíhali ven, aby nás viděli, a my se
mohli sotva hýbati. Kromě toho bylo
viděti všechny věže a chrámy plny di—
váků, a celé jezero bylo plno lodic, jež
byly obsazeny zvědavci. A nás, kteříx
jsme na to všechno hleděli a těmito
nesčetnými davy lidí táhli, nás byla



LOUKA u Znoj ma Průčelí kostela.
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hrstka? 450 mužů a měli jsme dosud
plnou hlavu výstrah Tlaskalů před lsti
vostí Azteků! ——Táži se: Býli kdyr
mužové, kteří tak smělý, odvážný kousek
podnikliíh 1)

Po celý týden býli Cortez a jeho
druhové co nejpřátelštěji hostěnivhlav

l3_—'

ro'biti a učiniti nás vasalý (poddanými).
Poněvadž přicházíte od východu slunce,
tak nemůžeme podle toho všeho, co o
svém velikémkráli vypravujete, souditi
jinak, nežli že on jest náš dědičný
vládce, jehož praotec se kdysi Výstěho
val s námi na východ, a to tím jistěji,

LOUKA: Presbytář kostela.

ním městě říše Azteků. Velice jim pro
spěla pověst u Indiánů žijící, že kdýsi
tu zemi opanoval bílý muž, jménem
'Quecalkoatl. Inka (název Indiánů jiho
amerických, též panovníků) pravil:
Vždýckjr jsme měli za to, že jeho po
tomci jedenkráte přijdou tuto zemi pod

1) Weiss, str. 274.

protože dle vašich zpráv máte již dávno
o nás vědomost. Můžete tudíž býti ujištěni,
že vás budeme poslouchati a zástupce
tohoto velikého panovníka jako knížete
si vážiti.2) — Při té příležitosti poznali
Evropane poprvé tabák.

*) Weiss, str. 276.
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»Po jídle,<x vypravuje Bornel Diaz,
»podaly se panovníkovi tři krásně ma
lované a pozlacené rourky, které byly
naplněny ambrou a jakousi bylinou. jež
se jmenuje tabák.
a bylo po zpěvě a po tanci,
se rourky,
kouř. 1)

V hloubi otřásl se Cortez, když
vstoupil do nádherného chrámu a spatřil
na obětním kameni sebou cukající lidská
srdce. Jakkoliv se prokazoval Montezuma
tak přátelským a štědrým k cizincům,
přece nedůvěřovali Španělové svému
postavení; tolik hostů muselo se státi
posléze obtížnými; rovněž se zdálo Špa
nělům, že v chování Mexičanů nastala
změna. K tomu přišla tajná zpráva, že
jeden místodržitel císaře mexického za
choval se zřejmě nepřátelsky proti Špa

nělům ve Vera Cruz, a že bylo zabito
někólik křesťanů. Od té doby jest prý
veta po víře, jakoby Španělé byli bohy,
a na místo vážnosti nastoupilo prý na—
prosté opovrhování, vzdor & zpupnost.
A nyní. dostali Spanělé veliký strach:
jsou prý v tomto pevném městě uzavřeni
jako v nějaké síti & kleci. Montezuma
potřebuje pouze zbořiti most a zamezili
jim dovoz, potravin a vody a jsou úplně
zničení. Ustup jest rovněž nebezpečný,
neboť Mexičané prozhlásili by jej za útěka začali ihned boj.2 '

Okamžitě rozhodnut donutil Cortez
císaře Montezumu, aby se odebral jako
rukojmě do jeho zajetí, by tak svým
životem ručil za zachování pokoje. Když
zajatí náčelníci, súčastnivší se přepad
nutí ve Vera Cruz, označili jako vlastniho
původce toho císaře. dal COrtez k od
strašujícímu příkladu náčelníky up'áliti.
Montezuma musel v okovech přihlížeti
jejich pOpravě, později však zacházelo
se s ním jako se zajatcem se vší poctou.
Cortez způsobil potom, že Montezuma
složil poddanskou přísahu císaři Kar
lovi V. před svými předáky a vybídnul
své věrné, aby učinili totéž. Učinili to
se smutnou tváří. Toto holdování odů
vodnil Montezuma před svými předáky
předpovědí, že prý jedenkráte přijdou

zapálily
načež on vypouštěl z úst

bílí mužové od výčhodu, kteří jsou po- '
voláni převzíti vládu a učiniti konec

') Weiss, str. 277.
2) Weiss, str. 279.

Když přestalo jídlo

říši Mexičanů: patrně jest tím míněn
král španělský, jehož poddaní jsou bohy
(tajles). 3)

Na důkaz uznání císaře Karla dal
Cortez sbírati po celé říši dary. Monte—
zuma daroval za tím účelem poklad
svého otce, a nasbíralo se toho tolik,
že se toho Spanělům ani ve snách ne
zazdálo. Když však (;lortez naléhal na
odstranění lidských obětí a dal konati
veřejně křesťanské bohoslužby, byli tím
Indiáni nanejvýš rozhořčení, a Spanělové
byli neustále v nebezpečí života.

Zatím uslyšel místodržitel Velasquez,
jenž vyslal Corteza, o bohatství zlata
v Mexiku a vyslal silné loďstvo s více
než tisícem mužů, aby zajaly Corteza
jako rebela. Domorodci postřehli brzy
úmysl příchozíchý postavení (lortezovo
zdálo se ztraceno. S pouhými 70 muži
spěchal Cortez proti nově přibylým,
zvítězil nad nimi při nočním přepadua
přemluvil poražené, aby se dali dojeho
služeb.

Hrozivé zprávy mísily se \šak do
vítězného jásotu; celá říše že jest ve
zbrani, lodi spáleno, těch MO Španělů
v hlavním městě uza\řeno a v největší
nesnází. A n\ní nastala doba nejioztrp
čenějších bOjů. Španělé, blízci smrti
hladem, pokusili se ve vší tichosti opustiti
město, kolem dokola obklopené jezerem.
Ústup jejich byl zpozorovánacesta přes
mosty odříznuta. Čtyři sta Španělů a
fi;-OOOs nimi spolčených Tlaskalů padlo
za živa nebo po smrti do rukou ne—
přátel. Dosud žije v lidu památka na
onu strastiplnou, smutnou noc. Těm,
kteří unikli, zastavilo ohromné vojsko
cestu. Po pětihodinném boji zdálo se,
že jsou ztraceni; tu spatřil Cortez ne
přátelského vojevůdce, a za ním národní
prapor Mexičanů. Podařilo se mu ve
litele zabiti a praporu dobýli. 'I'ím byli
Indiáni tak zmatení a zděšeni, 'že se
jejich vojsko v divém útěku rozprchlo
a navzájem se zašlapávalo. Padlo prý
na 20.000 Mexičanů. Přes toto vítězství
byl by býval Cortez ztracen, kdyby mu
nebyli zachovali věrnost spojení Indiáni
s Tlaskaly, nedbající lákání ostatních
kmenů.

Následovala nová výprava proti
Mexiku, jež byla spojena s- nemenším

3) Weiss, str. 281.
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nebezpečenstvím, protože pořád vzrůstal
počet nepřátelských válečníků. Přes
100.000 Indiánů padlo v neustálých
bojích na souši i na vodě. Teprve když
také mnoho tisíc obleženýchv zemřelo
hladem, vzdalo se město. Spanělové
ukázali se podle příkazu ve všech bojích
šetrnými a_lidskými, nemohli však za
brániti, aby Indiáni s nimi spojení ne
dopouštěli se děsných ukrutností a ne
vr\ždili bezbranné ženy a dítky.

Elli!

Jest jedna . ..
Jest jedna krása nejskvělejší,

jest jedna krása nejvyšší _—
toť úcta k Matce nejsvětější,
& k Tobě, milý Ježíši.

Jest jedna láska nejvěrnější,
jest jedna láska nejvyšší -—
zapřít city své lásky vnější,
& ctít jen Tebe, Ježíši!

Jest jedna víra nejvřelejší,
tot víra v Tebe, Ježíši —
mučedníků nejčetnější
sbor hlásá v Tvojí ve říši.

Jest jedna pravda nehynoucí,
smrt Tvoje — za nás, Ježíši,
že Tvoje tělo, pro nás mroucí,
na kříži pnělo ve výši.

Jest jedna naděj“ — plamen vroucí,
jež zachvacuje srdce v plam —
toť život nikdy nehynoucí,
jejž Ježíš Kristus zjevil nám.

FR. KL'ŘINA-BLATNICEÝ.

El El

' U stolu

Tak po'dlehlo císařství Aztcků po!
hrdinském odporu, ne tak střelbě Špa
nělů, jako jejich duševní převaze. Počet
mrtvych dlužno přičítati méně střelné
zbrani, jako Spíšerozvzteklenosti Indiánů,
kteří se mstili na Aztecích za jejich
kruté utlačování. Císařství toto zasloužilo
zajíti, neboť nikde vdějináchnevyskytlo
se hroznčjších obětí lidských alidojedů.

(Plíštč dále).

IEEI

O pomoz, Máti!
O pomoz, Máti, v těžké chvíli

& odvrať chmurný mrak,
když neštěstí se na nás žene
& slzy kalí zrak.

Ztiš boly, jež nám srdce tíží,
když k Tobě prosit jdem,
() pomoz nám, () Matko Boží,
a boly naše vem.

() pomoz, Máti, dětem širým,
svou lásku dej nám znát,
když znaveny jsme v světa víru
jim lásky své chtěj přát.

Před Tebou čelo každý sklání,
když luny září svit.
to krásné „Zdrávas“ prozpěvujv
& jde se pomodlit.

() pomoz, Máti, v těžké chvíli,
když duše vzlétne výš.
& přijmi prostou modlitbičku
a žaly v srdci ztišl

A. M. K ADLČÁKOVÁ,

E!E

Páně.
Biblické úvahy o sv. přijímání. — Dle Aug. Arndta podává. Jan Tagliu ferro.

6. Chrám Šalomounův.
Třebas byl David mužem podle

srdce Božího, nesměl, přece Bohu nej
vyššímu stavěti chrámu, protože život
jeho většinou krvavými válkami vyplněn
byl. Toto vyznamenání dostalo se synu
jeho Šalomounu, nejmoudřejšímu a nej

(Pok ruěm ání).

pokojnějšímu všech králů. Neméně než
sedm let potřeboval Salomoun k tomuto
podniku, projevuje tu nejvyšší moudrost
s největším bohatstvím. A přece všechen
ten lesk a nádhera vynaloženy pro místo,
kde spočinula archa úmluvy, jež byla
jenom obrazem, stínem, nedokonalým
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znázorněním nejsv. Svátosti, která pře
bývá na našich oltářích.

Duše má, která se nyní živým
chrámem a živou svatyní Boha nejvyš
šího máš státi, jest tvé srdce očistěno,
ozdobeno, posvěceno, by netoliko sláva
Páně, ale sám Pán slávy tvůj dům na—
plnil & tu u tebe zůstal? Můj Bože,
vroucně touží srdce zvolati se Šalo—
mounem: »Vystavěl jsem dům k pře
bývání tvému, přepevnou stolici tvou
na věky (III. Král, 8, 13.) Ale bohu
žel, přečasto jsem, místo abych ozdobil
duši k tvému přijetí, hřivnu tvé milosti
nechal nepoužitou, místo bych s ní
získal onen stupeň slávy, jejž jsi mi od
počátku .dáti zamýšlel. Božský Spasiteli,
dokonej ty sám ve mně, co nemohu vy
konat; měj slitování se mnou! Sešli
Ducha svého a srdce mé obrozeno bude,
i obnovíš tvářnost země (Ž. 103, 30.)

2. V jaké úpravě chce Král slávy
viděti srdce mé? Nejen paprskem věč—
ného, nestvořeného světla mám býti
osvícen, nýbrž samo slunce spravedlnosti
vzejde v srdci mém! Ne obraz, ale pod
statu svatosti mám přijati, ne archu

* úmluvy mám dostati, ale úctyhodnou
záruku mé spásy a mé věčné blaženosti
mám přijati. Jestli Šalomoun sedm let
potřeboval k stavbě kamenného chrámu,
neměl bych aspoň hodinu obětovat,
.abych ozdobil srdce, jež má brzy se
státi živým chrámem vtěleného Boha?
Nuže, duše má, roznět svou horlivost,
rozplameň v srdci svém nejvroucnější

- lásku k Bohu, odlož roucho hříšnosti a
slabosti a oblec se v okrasu a v čest
té, kteráž od Boha tobě jest, slávy
věčné (Bar. 5, 1.)

Co se dálo kdysi, když chrám
byl posvěcen? Toť předobraz toho, jak
duši svou máš připraviti, když Král
slávy se snižuje, by vešel k tobě. Když
archa úmluvy měla býti přenesena,
starší israelští shromáždili se, aby do
fkázali účast srdcí svých na této slavnosti,
.a vysílali vroucí modlitby k Bohu, že
.žár jejich jen málo se lišil od ohně
stravujícího mnohonásobné dary Pánu
přinášené. I ty živ v srdci svém žár
plamenné lásky, bys hodně přijal pravou
archu úmluvy. Má býti vyvoleným pří
bytkem Onoho, jehož rozkoší jest, býti
se syny lidskými. Spoj všechny síly,

touhy a náklonnosti své, bys se klaněl
Králi nejvyššímu; nechť modlitba tvá a
povzdechy tvoje vystupují jako kadidlo
před tváří jeho. Zvláště mu přines jako
obět zápalnou všelikou hříšnou náklon
nost, kterou jsi posud choval v odporu
s jeho božským zákonem. Především
však mu obětuj své srdce, po němž
tvůj Pán & Bůh tolik touží, nechej je
jako dokonalou obět zápalnou ztrávit se
úplně v plamenech jeho božské lásky.

4. (Po svatém přijímání.) Duše má,
nyní, když jsi tak šťastná, že máš svého
Boha, nyní, když srdce tvé v pravdě
trůnem Nejvyššího se stalo, neměla bys
s větším právem se Salomounem zvolatí:
»Což domnívati se máme, že vpravdě
Bůh bydlí na zemi? Můj Bože, jestliže
nebe a nebesa nebes obsáhnouti tebe
nemohou, čím méně dům tento srdce
mého ?<<(III. Král. 8, 27) A přece, Pane,
věřím pevně a nezvratné, že v milo
srdenství svém jsi se snížil, veiíti v srdce
mé, protože všecky mohutnosti duše
ohlašují mi přítomnost tvou. Nauč mne,
bych tě důstojně chválil a velebil;
nauč mne, bych ti v stálé, nezměnitelné
věrnosti sloužil, ustavičně na tebe myslel
a celý svůj ostatní život _tebe vroucně
miloval. Můj Bože, vím, že jsem bázliv,
sláb a nerozhodný, ale důvěřuje. ve
všemocnou tvou milost doufám, že dobrá
svoje předsevzetí zachovám; neboť dnes
jsem přijal v srdci svém milosrdenství
tvoje, posvětil stanu svého nejvyšší.
(Ž. 45, 5

7. Početí a narozeni Panny Marie.
Od věčnosti Pán Ježíš, Syn Boží,

ustanovil, že se lidem daruje. V pře
hojné lásce své chtěl jim nesmírný po
klad svěho těla nejsvětějšiho dáti jak
v nepochopitelném tajemství svého
Vtělení, tak i v nevýslovné, líbezné
Svátosti oltářní. Nebylo-li záhodno, aby
věčný Bůh pro tak vzácný poklad si
připravil příbytek svatý, nevinný, oddě
lený od hříšníků, vyšší nad nebesa?
(Žid. 7, 26) Nebylo--li záhodno, by Be
ránek Boží, jenž se pase mezi liliemi,
si za obydlí stvořil duši, jejíž čistota by
závodila s neposkvrněností andělů, jejíž
láska by plála ohnivěji jako serafínů,
jejíž hluboká pokora ji povznesla na
nejvyšší vrchol vší cti a slávy, jaké tvor
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schopen jest? Ano, tento svatostánek
byl připraven, od věčnosti zřízen a od
starodávna, prve než země učiněna byla,
byl postaven v srdci Oné, která od první
chvíle svého neposkvrněného početí ob
dařena byla tak hojnou čistotou, doko
nalostí a láskou, jaké neměl žádný tvor;
bylať zvolena za nevěstu Nejvyššího.
Kdo jest tímto dítkem posvěcenym, při
jehož narození začal svítati jasny' den

milosti e\v ykoupení pokolení lidskému?Kdo jest Ona, která vychází z rukou
svého Tvůrce jak proud vody z ráje
(Sir. 24. 41.), aby vylila dlouho očeká
vané požehnání na zemi nemající po
koje: Viz a uvaž, duše má, tuto čistotu
archy úmluvy, tento svatostánek, jejž
Nejvyšší posvětil, toto dítko požehnané,
již v něžném věku obdařené všemi po
klady přírody i milosti, aby si zajistila
lásku nejvyššího, a duchům nebeským
byla k obdivu, se kterým ji již nyní
dítko vyVolené vítají a ji za svou krá
lovnu uctívají.

2. Proč to dítko šťastné tak vy'mi
nečně vyznamenáno a povyšeno bylo?
Ne k jinému účelu, než aby ve svém
čistém těle nosilo tutéž všemohoucí
bytost, která dnes má vejítí do srdce
mého. Věčny Bože, ty toliko měříš vy'sost,
se které sestupuješ, bys se ubohym
lidem daroval; v tomto svatém a omi—
lostněném dítku, v tomto zázraku své
milosti jsi představil jasny' vzor oné
čistoty & svatosti, se kterou ti mám při
příchodu tvém vstříc vyjíti. Jak mne
upokořuje a ponížuje tento příklad!
Dej, Pane, by její zásluha i její modlitba
za mne se přimlouvaly!

3. Maria, ona zahrada zamčená,
studnice zapečetěná (Píseň (+, 12.), již
nezkalil nikdy ani stín nedokonalosti,
neváhala celou svou bytost věnovati a
obětovati tomu, pro jehož obydlí byla
stvořena. Jak hluboko vnikla do vzne
šeny'ch dokonalostí jeho nesmírné ve
lebnosti, jak se klaněla tomu, jenž ji
do samoty uvedl, aby sám mluvil
k srdci jejímu. Jak ochotně poslechla
božsky hlas velicí, by zapomněla na
lid svůj a na dům otce svého, aby v zá—
tiší sloužila Nejvyššímu a jenom jeho

.jaké znají jenom ti,

milovala! (Žalm. 44, 11.) Tu zůstala.
vyvolené svatyně věčného Slova, odděf
lená od tvorů, pohřížená v stálé roz
jímání jeho božských dokonalostí, do
nichž hlouběji vnikla než nejvyšší
Cherub. Tu se roznítila láskou a toužila
po příchodu toho, jenž byl více žádoucím
duši její, jako žádoucím všechněm ná—
rodům (Agg 2, 8..) 'lu zářila jako hvězda
jitřní uprostřed mlhy, jako měsíc plny'
ve dnech svy'ch svítí, a jako slunce
stkvoucí, tak Maria stkvěla se v chrámě
Božím (Sir. 50, 6.)

4. (Po sv. přijímání.) Maria
v samotě, pohřížena ve slast nazírání,
od svého narození cizí všelikému citu,.
jenž by ji na chvíli odvrátil od Boha,
rostla každou hodinu v dokonalé lásce
k svému Tvůrci, proniknutá vděčností
za mimořádnou milost, která ji přivedla
na svatou horu a k stánku Božímu,
obětovala se Nejvyššímu. Všichni skut
kové její jako sluncejsou před obličejem
Božím, & oči jeho bez přestání patří
na cesty její (Sir. 17, 16.) Každý den
postupovala v poznání a lásce Boží;
stále úžeji spojovala se duše její s bož
stvím, srdce její bylo rozníceno nej
vřelejšímzanícením oddanosti a vděčnosti,

kdož Pána toliko
milují.

O Maria, jak jsi byla moudrá. v mládí
svém, jak bylo rozníceno srdce tvé, když
jako ohněm ztrávená vzdy'chala po tom,
v němž požehnání byti měli všichni ná—
rodové! Jest to vpravdě ty'ž,jehož jsem
dnes přijal, jehož velebnost duši mou
úctou a nadšením naplňuje, k jehož po
četí tě připravovaly- dlouholetá samota,
rozjímání & modlitba! Královno Sera
fínů, proč se nemohu přítomnému v duši
mé klaněti s těmitéž city, jaké tvé srdce
naplnily? _

Ach, nejsem hoden takového štěstí,
takové blaženosti. Svatá Panno, miluj
Ho za mne, klaněj se Mu za mne, a
vypros mi svou mocnou přímluvou mí—
lostí, by nebeskyrhost zkoumal a zkoušel
mne, mé ledví a mé srdce zapálil oním
ohněm sžírajícím, jenž tak vřele plápolal
v tvé duši čisté! (P. d

Ellíllíllíl
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Ve starém chrámu.

:Unaven prací celého týdne,
-v den sedmý Spěchám V Boží chrám,
*V ty zdi tak staré, však věčně vlídné,
tam k zbožným klekám modlitbám. —
Vše dávné, staré stojí tady,
památných lavic velké řady —
varhany rektor starý ladí -—

všechno zde, všechno jako v mládí.

Monstranci zlatou kněz vzhůru zdvihá,
pokojnou duší zříš v klidné tváři —

—--:éžmoji duši opouští tíha,
„hostie bílá v monstranci září;

- ministra-nti zvonky lesklými zvoní,
Bohu se davy křesťanů kloní,
jenž z tajůplné hostie

, svou milost v lid svůj vylije.

Již slední stařec ze chrámu spěchá,
já dosud klečím, sám a v zadumání —

'ach, jaká milá, neznámá těcha
vzbuzuje v srdci mém nové vzplání;

. & neznámý mi šeptá duch:
Ten chrám, tot“ starý tvůj jest druh,
zde vzpomínka tě mnohá z mládí
k úvahám nutí, k úvahám svádí.

Tak pohřížen jsa v svoje zadumání,
nezřel jsem ani, že se šeří již,
že proužek světla v mystické tmáni
ozáří někdy — sochy ——kříž —;
A světlo věčné temným leskem
ozáří stěny rudým bleskem —
klekání hlas již zvonu zněl,
já na svět celý zapomněl.

ó Bože, Bože, zde vše tak krásné,
a já. tak na Tě zapomněl —
kéž plamen víry, jenž v srdci hasnc,
zase by' jasem zlatým stkvěl!
ó Jezu Kriste, božské Ty robě,
jak často hřešil jsem proti Tobě,
však teď bych pro Tě chtěl i mřít,
teď věčně Tebe chtěl bych ctít!

Tys Ježíš Kristus, Syn Boha Otce,
chceš navždy s námi přebývat,
Ty, sám Bůh mocný, nechal's se krotce
od Židů bít a poplvat -— —
Ty věčný, svatý, změněn v podstaty,
opustil's trůn svůj na nebi zlatý,
pro naše hříchy, pro naše pýchy
zemřel's na kříži, Ježíši tichý!

S oltáře světlo tajemné září,
já unesen jsa citů směsicí —
povstávám s dlažby & s jasnou tváří
chvátám již lodí k ulici;
v hlavě mi hlučí citů melodie,
že na oltáři sám Bůh svatý žije! —-
O kouzelná ty chrámu poesie,
tvá něha v duši nový život líje.

Fn KL'ŘINA-BLATNICRÝ.

BEBE!

Rány nejsvětějšího Srdce.
Rozjímání od Msgr. Dra. Rudolfa Zháněla.

II. Srdce nevinné.

A vylévali krev nevinnou.
Žalm 105, 38.

©atriarcha Jakob měl dvanáct synů,z nichž mu byl nejmilejším Josef
pro čistotu mravův ; ale bratří nenáviděli
ho. Když poslal ho jednou otec za nimi,
aby je navštívil, kde pásli stáda, jali
ho, uvrhli do prázdné cisterny a pro

dali za třicet stříbrných kupcům ma
diánským. Tak přišel Josef do Egypta,
kde opět pro křivou obžalobu uvržen
nevinně do žaláře, až ho Farao odtud
dal vyvésti.

Josef, jak praví sv. Ambrož (v knize
o Josefovi), byl předobrazem Božského
Spasitele, který rovněž jsa prost vši
vinsr byl vězněn, před soud postaven a
odsouzen k smrti.
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Provázejme dnes v duchu Srdce
Ježíšovo nevinně, kterakttrpí za nás,
když vedou Spasitele jako zločince
s hory Olivetské do města Jerusaléma,
ač viny na něm nenalézají, odsuzují ho
k přehořké smrti kříže; pozorujme Srdce
jeho nevinné, kterak snáší všechna muka
tak tiše & pokorně, a učme se od něho
těmto ctnostem.

Předmětem rMímáni o Srdci nevinnem budiž:
A. Nespravedlivý ortel Annáše a Kaifáše.
B. Tiehost a pokora Ježíšova.

Srdce Ježíšovo, nevinná oběti za
hříchy naše, smiluj se nad námi! Ježíši
tichý & pokorný Srdcem, učiň srdce
naše podle Srdce svého.

A.

»Kdož z vás trestati mne může
z hříchuíh tázal se Božský Spasitel
nejzarytějších nepřátel svých (Jan 8, 4-6),
a nevěděli, jak by odpověděli. Hledali
polapiti ho ve slovech, ale nepodařilo
se jim.

Když dověděli se, že Ježíš vzkřísil
„Lazara z mrtvých, »tehdy sešli se nej
vyšší kněží a Fariseové a pravili: Co
učiníme, nebo tento člověk činí mnohé
divy? . .. Jeden pak z nich, jménem
Kaifáš, který byl toho léta nejvyšším

knězem, řekl jim: Vy nic nevite, aniž
myslíte, že užitečno jest. nám, aby jeden
člověk umřel za lid, a ne aby všecken
národ zahynul . .. A protož od toho
dne myslili, aby ho zabili.“ (Jan 11,
41—53)

Soudcové již předem ustanovili, že
Ježíš zemříti musí, aby pak alespoň
poněkud lid oklamali, svolali vysokou
radu, předvedli svědky &tvářili se, jako
by chtěli souditi.

Vhodným nástrojem byl jim zrádný
Jidáš, který věděl, kam Ježiš se ubírá.

' »Co mi chcete dáti a já vám ho zradím '?
A oni uložili mu dáti třicet stříbrných.<<
(Mat. 26, 15)

Již béře se zrádce s hloučkem po
chopů na horu Olivetskou. »Kohokoliv
políbiin, 'Tent jest; držtež ho a veďte
opatrně,<< praví jim. A přistupuje
k Mistru, líbá jeho tvář řka: »Zdráv
buď, Mistřeh Ježiš však odpovídá:
»Příteli, nač jsi přišel? Políbením zra
zuješ Syna člověka “Pa

ke Kaifášovi,

I vychází dobrý Spasitel vstříc
svým pochopům, nechává se jimi spou
tati a vésti do města. Jediné slovo jeho
sice dostačilo, že klesli jako bleskem
omráčeni k zemi, ale Ježíš chce, aby se
naplnila písma.

Smutný průvod vrací se do města,
kdež zastavuje se nejprv v domě Anná
šově. Annáš tázal se Ježíše po jeho
učennících a učení. Odpověděl mu Ježíš:
»Já zjevně mluvil jsem světu, učival
jsem“ vždycky ve škole a ve chrámě,
kde se Zidéjseházejí, a tajně jsem nic
nemluvil.<< Na slova ta dal mu jeden
ze služebníků políček.

Annáš poslal pak Ježíše svázaného
nejvyššímu knězi. Tam

sešli se zákonníci, kněží a starší lidu a
hledali křivého svědectví proti němu,
aby ho na smrt vydali; ač přistoupilo
'velmi mnoho falešných svědků, nemohli
přece nic naleznouti, nebot? svědectví
jejich se nesrovnávala. Na konec přišli
dva falešní svědkové a pravili: »Tento
řekl: Zbořím chrám tento a ve třech
dnech ho zase postavím.:

Chtěli. tím — stavíce se, jakoby ne—
porozuměli výroku Kristovu —- obžalo-_
vati ho ze zločinu nejhoršího, jakoby
byl pomýšlel ztroskotati chrám jerusa
lémský.

Tu povstal nejvyšší kněz & otázal
se Ježíše: »Neodpovídáš ničeho k těmto
věcem, které. tito tobě vyčítají.<< Ale
Ježíš mlčel, věda, že vysoká rada šlapouc
nohama všechno právo a spravedlnost,
již dávno odsoudila ho k smrti.

Opět otázal “se ho nejvyšší kněz
řka: »Zaklínám tě skrze Boha živého,
abys nám pověděl, jsi-li Ty Kristus,
Syn Boha živého ?<< Di mu Ježíš: »Ty
jsi řekl, jat jsem. Ale pravím vám,
od tohoto času uzříte Syna člověka,.
sedícího na pravici moci Boží a přichá—
zejícího v oblacích nebeských.<<

Tehdy roztrhl kníže kněžské roucho
své řka: »Rouhal se, což ještě potře
bujeme svědků? Aj nyní jste slyšeli
rouhání, co se vám zdá?<< Oni pak
všichni odsoudili Jej a řekli: »Hoden
jest smrtia

Ortel nespravedlivý vysloven, srdce
nejnevinnější odsouzeno k potupné smrti.
Přišel Ježíš na svět, aby povolal přede
vším ztracené syny israelské, srdce jeho
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šlechetné bilo každým úderem pro B.
lidstvo, plálo k nim láskou nevýslovnou,_ _ _ »Učte se ode mne, neboť jsem tichý
a za to odměňu1í se mu trestem smrtl. & pokorny' srdcem: (Mat. H, 29.), pravil

ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE.
(25. března).

() "Srdce Boha našeho, Srdce nejčistější, Božský Spasitel &naplnil skutky po celý
nejnevinnější, jak'krutá jest rána, která život svůj, obzvláště pak v'době umučení
Ti tuto jest zasazena nevděkem lidstva svého, když nevinněodsouzen bylksmrti.
a_národa Tvého vyvoleného!
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1. Jak ušlechtile jeví se při nevin
ném odsouzení ti ch ost Srdce Je
žišova.

a) Jak laskavě má se dobré to Srdce
Ježíšovo ku zrádci Jidášovi! Přísně káral

Kristus fariseje a zákonniky pro jejich
nepravosti; jmenoval je pokrytci, obile
nými hroby, plemenem ještěrčím. Proč
nedomlouvá tak přísně Jidáši, který
mnohem těžšího hříchu se dopustil?

Škola B. s. P. 1914.

Z počátku ovšem, dokud Jidáš od zrád
ného: úmyslu mohl ustoupiti, řekl Ježíš:
»Běda tomu, skrze koho Syn člověka
zrazen bude.a Rekl to, chtěje Jidáše
spasitelnou bázní naplniti, aby ustal a

KristusvzahraděGethsemanské.

se napravil. Nyní, když již zradu vy
konal, netresce ho tvrdými slovy, před
vídaje jeho brzká vnitřní muka & za.
hynutí, 'aby nepřivedl ho k zoufalství.
Věděl, jak mu potřebí bude víry v ne

6



vyvážné Boží milosrdenství, až procitne
jeho svědomí ; a toto své milosrdenství
chtěl mu odhaliti při posledním potkání.
Proto dí: »Přiteli. nač jsi přišel; Jidáši,
políbením zrazuješ Syna člověkaíh
ty nevýslovně dobrotive a tiché Srdce
Ježíšovo!

b) Svatý Petr, neohrožený vyznavač .
Božství Ježíšova a nadšený pro Mistra
učenník, chápe se meče, aby Ho obhájil
a utíná služebniku Malchovi ucho Mistr
dobrotivě napominá ho, pak dotýká se
ucha a uzdravuje služebníka veleknězova.
Opět nový důkaz tichého Srdce; chtěl
napraviti přenáhlení Petrovo a utišiti
vztek želdnéřů. Zástup přichází na něho
se zbraní, a On jim jde milosrdenstvim
vstříc! Malchus vztáhl ruku, aby ho po—
lapil, Ježíš vztahuje ruku, aby ho uzdravil,
dobrodiním odpláeí zločin.

Rld'ine se i my příkladem jeho,
abychom stali se dítkami toho. který
velí vyeházeti slunci 'nad dobrými i
zlými, déšť sesílá na spravedlivé i ne
spravedlivé.

0) Proti" všemu právu a obyčeji
opovážil se prostý biřič, kterýž nikdy
do jednání soudního zasahovali nesmi,
kárati Krista Pána, ba dáti mu poliček.
»Tak odpovídáš nejvyššímu knězi,“ obořil
se na mírného Mistra a udeřil ho svojí
svalnatou paží přes milostnou tvář.-Byl
to skutek velmi nespravedlivý, k němuž
biřič neměl ani nejmenšího práva. Annáš
měl pokárati drzého služebníka; ale'ne
učinil tak. Pán Ježíš pak pravil jen
mírně: »Mluvil-li jsem nepravdu, dokaž
mi to; mluvil-li jsem pravdu, proč mne
tepešíh Krásná to odpověď, svědčící
o nebeské trpělivosti a tichosti dobrého
Ježíše; čim srdce jest plno, tím oplývají
také i ústa.

2. Ale nejenom vzácnou tichost,
nýbrž i nejhlubší p o k o r 11 projevilo
Srdce Ježíšovo při nevinném svem od
souzení. .

a) S velebnou vážností šel Kristus
Ježíš Jidáši a jeho zástupu vstříc, po
kojně tázal se jich: »Koho hledáte?:
Odpověděli: »Ježíše Nazaretskéhm: l
odvětil jim: »Ját jsem!: Postoupili zpět
a padli na zem. (Jan 18, 4.—6.) Do—
svědčil tu Pán svou všemohoucnost;
jediné slovo stačí, aby je všechny po
razil. Pak ale podává jim ruce a nechá

si je svázati. Jak veliké to ponížení
Srdce Ježíšova, jak nevýslovná to po
kora, když připouští, ,aby svaté ruce
jeho svázány byly provazy!

Když Oza _vztáhnul nešetrně ruku
k arše Hospodinově a_ zadržel ji, roz
hněval se Hospodin, porazil ho pro tu
všetečnost, že umřel (II. Král. 6, 6.)
Zde vztahuje bezbožný zástup ruce své
na Syna Božího, .a On pokorně se jim
poddává!

Rozjimaje o umučení—Páně vypra
vuje sv. Bernhard o jistém králi, jenž
šípem byl proklán. Než vytáhli šíp z rány,
prosili ho lékaři, aby se dal svázati,
ježto by inejmenšímhnutím mohlsi velice
uškoditi a padnouti v nebezpečí smrti.
Ale král odpoveděl: »Nesluší spoutati
krále; svobodná &svrchovaná jest moe
jeho !c

»O králi králův! — volá tu sv.
Bernhard (trakt. o umučení hl. Ia.) —
jak jest tu, zkrácena tvá moc a svoboda!
Ty sám máš moc vázati-a rozvázati, a
jsi spoután potupnými okovy! Ale z mi
losrdenství stalo se, žes se dal spoutati,
abys nás vysvobodil z bídy naših

b) Bylo to výronem naprosté libo—
vůle, že dovedli pochopové spoutaného
Ježíše k Annášovi; veleknězem byl
Kaifáš, proto Annáš neměl pražádné
právomoci Ježíše souditi. Nicméně Ježiš
na otázku jeho dává mu odpověď (sr.
Jan 18., 19.——23.).a tak opět projevuje
svou pokoru.

c) Božský Spasitel stojí před nej
vyšším knězem Kaifášem a vysokou
radou. Přivádějí proti němu podplacené
falešné svědky, ale výroky jejich se
rozcházejí; Božský Spasitel vida, že tuto
mluví jen zaslepená vášeň, mlčí ke
všemu, až se tomu diví všickni. Teprve
vyzván byv jménem Božím od nejvyš
šího kněze, dává odpověď, ukazuje takto
pokorně, kterak poslušni máme býti
vrchností a představených at' dobrých
ať zlých.

d) Kterak jasně září. hluboká po
kora Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,
an stojí před soudem nespravedlivým!

Syn Boží, všemohoucí Tvůrce a'
Vládce nebes i země, nejsvětější, na
němž není poskvrny ani hany, nejdo—
brotivějši a nejlaskavější, který všem
jen dobře činil, stojí před soudem za
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slepeným neskrotítelnou zášti! Stoji před
nimi jako nejhorší zločinec; jeho ruce
dobrotívé, které všem jen žehnaly, ne
mocné uzdravovaly. malomocné očišťo
valy, hluchým sluch, slepým zrak na—
vracovaly, všude pomáhaly, jsou spo tány
nemilosrdnými tuhými pouty! Bo ký
Spasitel jest cílem jejich pomluv, po
směchu, lání, potupy, ano inejprostší
služebníci smějí ho dle libovůle své týrati.

»Nemá podoby ani krásy; viděli
jsme ho. pohrdaného, nejposledněj
šího z mužů, muže bolestí, znajícího
nemoc; jako skrytý byl obličej jeho a
potupenýa (Isaiáš 53, .)

»Já pak červ jsem a ne člověk:
pohanění lidí a povrhel obcea. (Žalm
21, 7.)

»Hříchu neučinil, aniž jest nalezena
lest v ústech jeho; když mu zlořečili,
nezlořečil, když trpěl, nehrozil, ale vy
dával se soudícim ho nespravedlivěa
(1. Petr. 2, 22. 23)

»Ponížil sebe stav se poslušen až
k smrti křížee. (Sv. Pavel.)

0 nepochopitelná pokoro Srdce
Ježíšova! Ten, který proniká srdce a
ledví lidská, kterému Bůh odevzdal
veškeren soud zde na světě, před jehož
soudnou stolicí státi bude jednou všechno
lidstvo, před nímž všichni účty skládali
budou, stojí nyní pokorně, když vynáší
se nad ním nespravedlivý ortel. Zda
lze něco srovnati s takovou pokorou,
zda lze pomyslíti většího ponížení?

Závěr
„Lide můj, což jsem učinil aneb

v čem jsem byl těžek tobě? Odpověz mi.
Že jsem tě vyvedl ze země egyptské a
z domu sloužících vysvobodil jsem tebe
(Micheáš 6, 3 ), ty jsi mne odsoudil ke
smrti“, tak rmoutí se a kvílí nevinné
Srdce Ježíšovo, bezprávně k smrti od—
souzené, nad zavrženým národem israel
ským. Učinilo, aby vzešel lidu jeho den
milosti a spásy, oni pak odplácejí jemu
tím, že přivolali noc nevýslovného zár
mutku & neslýchané nespravedlnosti.

Pojďte sem lidé pyšní &slávy chtiví,
kteří holedbáte se svou domnělou spra
vedlností! Sem pojďte všichni, kteří jen
na to myslíte, abyste vážnost svou roz
mn'ožili a v očích lidu velikými se zdáli!
Zde můžete poznati zlobu pýchy své.

Neboť. za pýchu vaši snáší nevinné
Srdceť Kristovo potupu & křivé odsou
zení! O my bídní hříšníci! Za naši pýchu
trpí Srdce nejšlechetnější nevýslovné po
nížení & jest posměchem nevzděla
ného lidu.

Ale uv'ažme, zda nenakládá svět
bezbožný doposud podobně se Srdcem
nejsvětějším? Až doposud vystupují
proti němu falešní svědkové, utrhají, po—
mlouvají, klnou, zlořečí mu. Čí slovo
bylo kdy tak převráceno, jako slovo
Ježíšovo? Čí kniha byla tak zneužívána,
jako evangelium jeho? (,i zákon jest
tak rušen jako zákon jeho? Čí služba
jest tak zlehčena, jako služba jeho?
Čí srdce jest tak uráženo, jako Srdce
jeho? Čí vyznavači jsou tak nenávidění,
jako vyznavači jeho? V našem, jak se
říká, osvíceném, ale víry a mravnosti
prázdném století, za hanbu, za zločin
téměř se počítá býti nábožným křesťa
neml Dosud vydává svět křivá svědectví
o Ježíši a jeho Srdci, a dle ních ho soudí.

Ale doposud platí také proroctví
Dav1dovo(ialm2 1—5): »Proč se zhou
řili národové a lidé smyslili marné věci?
Postavili se králové země, knížata sešla
se v jedno proti Hospodinu aproti Po—
mazanému jeho volajíce: »Roztrhejme
svazkyjejich &vrzme od sebe jho jejichx
Ale Hospodin, jenž přebývá v nebesích,
směje se jim, a Pán posmívá se jim.
Bude mluviti k ním v hněvu svém a
v prchlívosti své zkormoutí je.—<

Nábožní ctitelé Srdce Ježíšova shro
mažďují se však kolem Církve. matky
své, uctívají Srdce nevinné modlitbou a
následujíce jeho ctností Ned-aji se od ní
koho svésti marnymi slovy (Efes. 5,6).

Velebíme, o Ježíši, Tvé pokorné &—
tiché Srdce. nevinně ke smrti odsouzené,
děkujeme Tobě, že dávaje nám je za
příklad nejen mocné nás vybízíš, abychom
je následovali, nýbrž i (svou pokorou,
tichosti a tolikerým pokořením nám
cestu ukazuješ a urovnáváš. O jak jsme
byli nemoudří a nevděčnil Jak daleko
jsme zabloudili z cesty pravél Odpusť
náml Od této chvíle, kdy uvažovali
jsme bolestné rány Tvého nevinného na
smrt odsouzeného Srdce budeme Tě ná

sledovatí tichým a pokorným srdcem,
abychom nalezli pokoje a spásy.

O přesladké Srdce Ježíše, dejž ať
Tě milujeme vždy více a více.
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Panně Marii.

Zdrávas, Panno spanilá,
Matko naše rozmilá,
mě se s trůnu nachýlit,
vinu naši usmířit.

Zdrávas, Panno líbezná,
miluje Tě, kdo Tě zná,
() dej nám též lásku svou
a buď naší přímluvou.

Budiž štědrá v potřebách.
když duch bloudí v těžkých snách,
ať každičké soužení
-v úsměvy se promění.

Když nás zlý duch chce tu svést
přispěj, Panno, ty nás vést, .
zapuď s duší hříchu mrak,
osvit zatemněný zrak.

V těžkou chvíli při nás stůj,
bolům mile ulehčuj,
at nás zbaví věčných vin
Tvůj přemilý Ježíš. Syn!

V dálné kraje . . .
V dálné kraje duše moje

letí v touze za tebou,
do dlaní svou hlavu klade,
bolest svírá duši mou.

Z očí vřelé slzy tekou,
volně kanou po líci,
& na srdce rozbouřené

prudce tiskne pravici.

Zdá se mi, že vyletí mi
bolné srdce ze hrudi,
když se bol a kruté žaly
v nitru mojim probudí.

Duše moje unavena,
srdce žalem krvácí.
& přec k tobě, miláčku můj,
zpět se zase navrací.

Navrací se k tobě tiše
ve vzpomínkách každý den,
v srdce bolem rozechvěné
volá zašlé lásky sen.

4. M. Kadlc'dhovd.

Ellíllíllíl

Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILTANannnnenn.

Založení nové missijní stanice Tegantu
v Číně.

ge tomu právě osm let — píše missionář z řádu Františkánů, P. Zeno
" Moeltner, — přišli ke mně v Teganfu,
kde jsem právě konal missie, tři mužové
s prosbou, abych je přijal do církve
katolické. Na otázku, odkud jsou, jme
novali místo, kam ještě žádný missionář
ani katechista nebyl přišel. Jmenovaná
dědina byla od tehdejšího mého bydliště
nejméně dvacet hodin vzdálená a bylo
možná se tam dostati jenom na krko
lomny'ch horských cestách na mezcích
schválně k tomu vycvičených. Na mou
další otázku, jak se o katolickém nábo
ženství dověděli, odpověděli, že v roz
mluvě s jinými slyšeli, že katolické ná
boženství je dobré. Neměl jsem k nim
zpočátku velké důvěry, ježto právě toho

času v oněch krajinách velké tlupy pe—
vstalců se potloukaly a loupežemi, dran
cováním a žhářstvím krajinu znepokojo—
valy. Mandarini podnikali na ně se
svými vojáky časté honby a mnozí
z lupičů byli uvrženi do vězení.

Mezi těmito chycenými zločinci vy
dávali se mnozí za křesťany, aby se
naší ochrany mohli dovolávati. Proto
jsem i těmto třem mužům nedůvěřoval.
Mínili vážně" křesťanství přijati, anebo
byla jejich žádost pouze záminkou, aby
tím směleji krásti a loupiti mohli?
Přes to dal jsem je na svém missiiním.
domku dobře pohostiti, poskytnuv jim
dostatek masa i vína. Ale cizinci odmítli
oboje a spokojili se chlebem a zeleninou.
Napadlo mi tedy, že snad náleží nějaké
sektě, která požívání masa "&opojných
nápojů zapovídá. A tak tomu také bylo;
všichni tři náleželi sektě jménem »Hu
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ancidott, jejižto členové věří ve stěho
vání duší a se domnívají, žeumrtvováním
a vůbec dobrými “skutky si zde na světě
vymohou přednost, aby po smrti jako
mandarini, vysocí úřednici, císařové neb
králové, podle stupně svých zásluh na
tomto světě se zase objevili. Zdržuji se
úplně masitých pokrmů a opojných ná
pojů, jakož i některých druhů zelenin
a skládají před svými představenými,
kteří je několikrát do roka navštěvují,
jakési vyznání hříchů. Za pokání ukládá
se jim, peněžitá pokuta, která se používá
k vydržování představených a k roz
šířováni. a podporování sekty. Obyčejně
poznači jim jejich nejvyšší představený
již za živobytí stupeň &hodnost, kterou
po smrti budou míti. Někteří z těchto
nově obrácených řekli mi později, že to
již přivedli na hodnost budoucího velko—»
mandarina druhé třídy.

Jelikož jsem jim pořád ještě ne
důvěřoval, a čas a okolnosti se mi ne
zdály býti příhodnými, abych jim ihned
nějakého učitele nebo katechetu poslal,
propustil jsem jich ujistiv je, že jim
pokud možná nejdříve pošlu katechetu,
který je blíže s účelem a pravdami ka
tolického náboženství obeznámí. Kdyby
však myslili, že katoličtí missionáři jsou
jen na to, aby jejich hádky a spory
urovnávali, anebo dokonce aby na jejich
nepřátelích se mstili, že jsou velice na
omylu. Mužové spokojili se s tímto vy
světlením a odešli.

Po nějakém čase poslal jsem jim
katechistu. To byl první krok, kterým
křesťanství v okresu Le-u bylo zavedeno.
A dnes, po osmi letech, jest tam 12
malých sice, ale pevně založených ka
tolických obcí se 400 křesťany a 700
katechumeny čili čekateli křtu svatého.
Mezi těmito obcemi jsou některé, které
mohou jiným sloužiti za vzor, na př.
osada Manšuikien. Tam si křesťané na
vlastní útraty postavili pěknou. pro
strannou kapli a slušný domek pro kněze.
Každoročně ukládají ze svých příjmů
jistou “částku stranou, aby svému mis
sionáři pojistili živobytí a za duše
v očistci mohli dáti sloužiti mše svaté.
Ačkoli jsou v čas žní v neděle a svátky
od zákazu těžkých praci osvobozeni, za—
chovávají nicméně přikázání církevní

velmi přísně, tak že v tyto dni ani
žádných nákupů nečiní. '

Mezi sebou a se svými pohanský
mi sousedy žijí ve stálém míru a po—
koji, jsou u nich pro svou poctivost a
upřímnost v jednání a obchodě všeobecně
vážení a nejednoho z nich pohnuli svým
dobrým příkladem, že přijal křesťanství!
Hned po svém obrácení poslali velmi
nadaného hocha do katechetické školy
v Cinaenfu, aby se tam důkladně ve
všech pravdách katolického náboženství
vyučil. Hoch naučil se čísti nejenom
v náboženských učebnicích, ketré jsou
tištěny starými čínskými písmeny, ale
také v učebnicích, které jsou tištěny
písmeny evropskými. Tento způsob psaní
vynalezl apoštolský vikář msgr. Cosi
v severním Šantungu. Tomuto způsobu
psaní lze se snadno naučiti, poněvadž
má spořádanou abecedu a jako v evrop—
ských řečech z písmen hlásky a slova
tvoří, kdežto čínská spisovná řeč pro
každé slovo zvláštní známku má. Počet
těchto známek páči se na 80 tisíc, tak
že celý věk lidský nestačí, aby se jim
někdo naučil.

Zmíněný hoch předčítá křesťanům
v neděle a svátky kapitolu buďto z Ná

sledování Krista od Tomáše Kempen
ského anebo biblických příběhů a na
učil také jiné tomuto uměni, tak že
nyní i mnozí jiní náboženské knihy ve
své vlastní lidové řeči čísti mohou.
Horlivost v modlitbě těchto křesťanů je
velmi příkladná. Stává se velmi zřídka
jen, že by někdo předepsanou Společnou
ranní a večerní modlitbu během roku
několikrát opomenul. A přece trvají tyto
modlitby velmi dlouho na př. k večerní
modlitbě náleží: Anděl Páně, krátké
vzbuzení viry, naděje, lásky a lítosti,
přípravná modlitba, vyznáníhříchů, mo
dlitba díků, Otčenáš a Zdrávas Maria,
vyznání víry, modlitba prosebná, mo
dlitba k sv. andělu strážnému a sv.
patronu, Zdrávas Královno, Loretánská
litanie, modlitba za dobrou smrt, mo
dlitba k sv. Josefu, modlitba za biskupa,
kněze, zemřelé rodiče, příbuzné a do
brodince, modlitba za zemřelé a modlitba
závěreční. Mimo to přidává se k těmto
modlitbám v březnu pobožnost k sv.
Josefu, v květnu k Panně Marii, v červnu
k Božskému Srdci Páně, v říjnu svatý
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růženec a v listopadu pobožnost za duše
v očistci. Společná ranní modlitba je o
něco kratší a mění se podle svátků,
které na ten neb onen den připadají.
V neděle a zasvěcené svátky trvá ranní
a večerní modlitba mnohem déle a není
li missionář přítomen, předčítá předsta
vený obce něco z některé duchovní
knihy a místo mše sv. koná se křížová
cesta. Při odpolední pobožnosti předčítá
se katechismus, modlí se růženec a 10
retanská litanie a konají se modlitby
za zemřelé a modlitby spolkové. Modlitba

—obyčejného křesťana trvá v_ neděle a.
svátky téměř 5 hodin a všecky pobož
nosti konají se kleče. Tato horlivost
v modlitbě nově obrácených křesťanů,
kteří před krátkým časem byli ještě
modlo—lužebníky.zahanbuje zajisté mnohé
katolíky v Evropě, kteří se pokládají až
za příliš pobožné, jestliže v neděle a
svátky slyšeli tichou mši svatou. Jakou
horlivost tito křesťané dávají na jevo,
jedná-li se o obrácení jiných, zvláště
jejich příbuzných, ukazují následující
příklady. ,

Jistý otec stal se s dvěma svými
ženatými syny a svými vnuky křesťanem;
ženy však jeho synů nechtěly křesťan
ství přijati, což starého muže velmi
mrzelo Ježto všecko napomenutí a všecky
prosby byly marny, uložil si horlivý
otec rodiny za povinnost každý týden
třikrát se postiti a každý den tři rů—
žence se modliti a sice tak dlouho, až by
se obě jeho snachy obrátily. Jeho hor
livost byla podrobena dloůhé tvrdé
zkoušce. Pět plných let vytrval při svém
předsevzetí a svědomitě vykonával, co
si byl uložil, až konečně jeho přání se
vyplnilo. Po pěti letech dožil se radost
ného dne, ve který obě jeho snachy při
jaly křest svatý.

V jiné rodině zase byli již všichni
domácí křesťany vyjma manželku. Tato
žena nejen se vzpírala státi se křesťan
kou, ale přemlouvala i svého muže a
své dospělé děti, aby odpadli. Nepo
dařilo se ji to sice, ale domácímu míru
byla její tvrdošíjnost velmi na ujmu.
Konečně upadl muž do těžké nemoci.
To jí postrašilo. Ve strachu o jeho život
učinila slib, že se stane křesťankou,
jestliže Bůh na životě jej ponechá. Bůh
prosbu její vyslyšel, muž z těžké nemoci

.y_.:„

se pozdravil. Žena vyplnila svůj slib,
dala se vyučiti a pokřtíti a je nyní
horlivou křesťankou. '

Avšak jako není růží bez trní, tak
není ani v čínský<-h missiích pěkných
úspěchů bez pronásledování. Také těmto
křesťanům bylo zpočátku od pohanů
mnoho příkoří trpěti. Nejprve jim spi—
láno a vyhrožováno, později nedali si
pohané ujíti žádné příležitosti, aby jim
mohli škoditi. A když i to se jim zdálo
býti málo, neštítilí se ani veřejných ná
silností, tak že jsem častěji u příslušného
mandarina ve prospěch křesťanů musil
zakročiti. Od té doby se poměry poněkud
zlepšily, ale bez “menších útisků a při
koří není nikdy.

Nyní máme u nás 203 sirotky;
nových přibylo 36, zemřelo v minulém
roce 28. Na výchovu a výživu všech
našich sirotků vydal jsem v minulém
roce 5500 korun, ztoho připadá na*
jednoho sirotka asi 25 korun ročně;
je to sice poměrně málo, ale vzhledem
k jiným naším vydáním na katechisty,
školy, kostely, semináře, nemocnice a
p. velmi mnoho.

Hojných žní pro nebe docílili v mi
nulém roce moji katechisté. Pokřtili
3412 umírajících pohanských dětí. To
jest nyní zajisté tolikéž andílků & pří
mluvčích u trůnu Božího, kteří nejen
na naše missie, ale i na jejich dobro
dince požehnání Boží svolávají.

Horlivost katolických Indiánů.
Naše missijní stanice — píše .P.

Heřman Schuler missionář v Idaho
v severní Americe — je zasvěcena Bož—
skému Srdci Páně a může býti dokladem-,
jak blahodárně pobožnost k Božskémn
Srdci na mysli zdejších domorodců, di
vokých to kdysi Indiánů, působí. Naši
Indiáni tuto pobožnost velmi často,
aspoň jednou za měsíc, a velmi rádi
konají. Mám vůbec za to. že žádný
Indiánský kmen v celé severní Americe
vykonávaje své náboženské povinnosti
nejeví takovou horlivost jako naši
Indiáni. Na př. letos v měsíci červnu,

"od slavnosti Božího Těla do neděle po
slavnosti Božského Srdce Páně měli
jsme 1600 sv. přijímání. Z toho připadl
jen nepatrný počet na bělochy.Z Indiánů,
kteří přistoupili tehdy ke stolu Páně,
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pocházeli mnozí z krajin až sto mil
vzdálených a přišli jedině za tím účelem,
aby se slavnosti Božského Srdce Páně,
která se zde každoročně s obzvláštní
okázalosti koná, súčastnili.

V naší škole máme nyní 36 chlapců,\
mezi nimi několik bělochů, ostatní jsou
plnokrevní Indiáni anebo smišencí.
Všichni jsou hodní a zbožní, při tom
čilí a veselí &dělají nám mnoho radostí.

Poslední neděli přišel k nám mladý
muž a prosil, aby ve víře katolické byl vy
učen. Pochází z Anglie a je protestant,

'jako jeho celá rodina. Na vyšší škole
naučil se latinsky a francouzsky, později

však dostal od svého otce místo na
kteremsi vystěhovaleckém parníkua tak
se dostal do severní Ameriky do Port
landu. Ježto se mu vsak na moři ne
libilo, odešel přede dvěma “lety tajně
z Portlandu. Od několika neděl má místo
na blízké indiánské farmě. nedaleko naší
missíjní stanice. Příkladný, křesťanský
život našich Indiánů, který bezmála
každodenně na vlastní oči vidal, učinil
naň hluboký dojem. Soudil. že v kato
lické cirkvi působí nějaká nadpřirozené.
síla, která tyto divochy v době tak
krátké proměnila. 'l'ato okolnost pří
vedla ho k úmyslu, státi se také ka—
tolíkem.

EEE
Zahrádcčka malá .. .

Zahrádečka malá,
mnoho však V ní kvítí,
z něhož Matce Boží
vínky vždy chci víti.

Vínky kolem hlavy
a kol jejich skrání
z kvítků těch chci víti
nebeské své Paní.

Nebeské své Paní
i jejímu Synu
z kvítků prostých vínky
každého dne vinu.

Zahrádeěka malá —
srdce moje vřelé,
Kristu, Jeho Máti
patří ono celé!

Kříž v poli.

Za dědinou na kopečku
v poli kříž tam stojí.
kdo se k němu utíkává,
tomu bol se zhojí.

Kristus s něho dolů shlíží,
v oku mir mu pluje,
a pod jeho něžným hledem
každé srdce taje.

Byt by srdce jako kámen
tvrdé & zlé bylo,
před pohledem na tvář Krista
vždy se obměkčilo.

Ku kříži tam za dědinou
ráda duše spěchá,
neboť vždy tam bol i trudy
srdce svého nechá.

A. M. KADLÚÁKOVÁ.

IEEE
SV. Benedikt, patriarcha řeholnictva na Západě.

(Ke dni 21. března.)

Ma sklonku V. stol. zaniká Západní“říše římská a trosky její dostávají
se v plen barbarským podrobitelům.
ROZpadnuti státního celku zhoubné pů
sobí na vnitřní stav bývalé veleřiše. ne
utěšený již od dob Augusto-vých a měrou
nejvyšší dokonavá jeho úpadek. Sedmi

pahorkové město podobá se zpuchřelé,
hnilobou prosáklé budově, jež zatopena
kalení hříchu a nejhoršími neřestmií, nes
pevně stojí na půdě, kde cit pro čest
a mravnost dávno již utuchl. Ani církev
není ušetřena zhoubného vlivu rozvrá
cené společnosti římské a bludařství, ba
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namnoze i nekázeň objevují se v ní v
takové míře, jako snad nikdy před tím.
Stav řeholní, přední opora její klesá,
vlny Ariova učení tím směleji narážejí
na lodičku Petrovu, usilujíce ji potOpiti
— & všeliké hlasy volající po nápravě
vyznívají ná marno.

SV. BENEDIK'F,

patriarcha řeholnictva na Západě.

tak když ne o mnoho utěšeněiší poměry
nastaly na sklonku věku pátého a vše
obecně žádáno nápravy, jako za nástroj
této vůbec a znovuzřízení pokleslěho
stavu řeholního zvláště, vyvolil Bůh
muže ctihodného života, jehož jméno
bylo Benediktus, t. j. Požehnany'.

Zdálo se, že vrátily se doby Octa
viána Augusta, kdy hřích a všeobecná
zchátralost hnala národ římsky' v ne
odvratnou záhubu. .A jako tenkráte, v
posledním okamžiku takřka před pádem,
Bůh na svět poslal jednorozeného Syna
svého Ježíše Krista, aby novym zá
konem, zákonem lásky, lidstvo. Spasil:

._ )“ 'Í _

Narodiv se léta 480 v italském
městě Ngrsii z rodu šlechtického, dán
byl do Ríma na studie. Tam však —
jak píše životopisec jeho sv. papež Řehoř
Veliky' — vida »mnohé řítiti se do pro
pasti neřestí, sotva mohou do světa
vkročiv, vztáhl ji na zpět, aby snad také
sám z jeho marnosti okuse, náhlým
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pádem nezahynul.: Opovrhnuv tedy vě
dami a zřeknuv se světa, v útlém věku
uchýlil se »vědomě nevědom a moudře
neučenc na poušt subjacenskou, kdež
v jeskyni osamocen 3 léta strávil v roz—
jímání a umrtvování, (znám jsa toliko

DEI
EID

jeho svatém životě &zázračných skutcích
rozšířila se po celé zemi. V klášteře
vikovarskěm, mnoho slyšíce o jeho do—
konalosti, zvolili ho opatem, když pak
bratří nechtěli se podrobiti nezvyklé
kázni, ba usilovali o jeho bezživotí,

LOUKA: Dveře do sakristie.

mnichu Romanovi, jenž mladistvého pou
stevníka vezdejšími potřebami opatřoval.
Prozrazen byv pastýřům tě krajiny, vy—
»učoval mnohé z nich víře a mravům
s takovým úspěchem, že zdaleka pří
cházely k němu zástupově a pověst o

opustil je světec zázračně objeviv úklady,
& vrátil se na poušť subjacenskou.

Opět hrnul se k němu z blízka i
z daleka lid, žádaje poučení a přiváděje
mu pacholíkv na vychování. Nejpřed
nější rodové římští svěřovali své ratolesti
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muži božímu, o němž šla po kraji jedna
řeč a jehož skutkům divili se mnozí.
Stále vzrůstající počet učenníků, kteří
povždý umínili sobě dlíti v blízkosti
Benediktově, způsobil, že z nehostinné
pouště subjacenské povstalo krásné
údolí, v němž pod dozorem světcovým
vzkvétalo dvanacte klášterův, z nichž
v každém bylo 12 mnichův a jeden opat.

"Po třicet let blahodárně působvil sv.
Benedikt v Subjaku, že — jak sv. Rehoř
Veliký podotýká— »celá krajina tamější
daleko široko se roznítila v lásce k Pánu
našemu Ježíši Kristu, amnozi opustivše
světský život pod lehkým jhem Vý
kupitelovým' krotili tvrdé šije svých
srdcí—x.L. 529 musil však opustiti kra
jinu subjacenskou, jeho přičinlívostí
vzdělanou, pro úklady kněze Florentia,
jenž světci záviděl jak slávy, tak zdár
ného ovoce jeho práce. Uchýlil se pak
sv. Benedikt s některými učedníky na
horu Monte-Kassino, kde potřev po
hanské modlý a zbořiv chrám Apollonův,
na místě jejich vybudoval proslulý ma
t e ři n s ký klášter řádu benediktin
ského, který dle slov papeže Urbana II
právem má býti považován za hlavu
v šech klášterů, »nebot odtud Výprýštila
se ze srdce Benediktová zbožnost řehol
ního řádu jako z rajského pramenec.

Jako v Subjaku, tak i na Monte
Kassinu proslavil se sv. Benedikt mno

Božské Srdce.

Zážehem Tvojí veleby,
hle, člověk žízní po nebi
a. stoupá k Tobě blíž a blíž —
a sladším je mu každý kříž.

ó Srdce svaté, očist duši,
ať úž se k Tobě přivine.
ať nic je z blaha nevyruší:
co brání mu, ať pomine!

Největší Srdce. Srdce Boha,
Ty nebi, zemi kraluješ;
kéž kraluješ po všechen čas
nad námi, Srdce, Spáso spás!

Petr Hluchý.

hými zázraký, uzdravuje“ nemocné, kříse
mrtvé a moc maje nad zlými duchy.
Svou laskavostí a lidumilnoslí stal se
dobrodincem celého kraje a ohnivým
slovem zástupý obracel ke Kristu. Jeho
klášter stal se semenišlěm víry &ctnosti,
v něm vznikla věhlasná řehole bene
diklinská, z něho vzešla dvě veliká světla
Sicili a Gallií (nýn. Francii) v sv. Placidovi
a sv. Maurovi, kteréžto učenníký poslal
sv. Benedikt do zemí těch, abý hlásali
evangelium Kristovo & šířili řád bene
diktinský. —

Té zvláštní milosti býlo dopřáno
sv. Benediktovi, že viděl duši své sestry
sv. Skolastiký, kteráž býla představenou
ženského kláštera na úpatí Monte-Kassina,
v podobě holubice vznášeli se k ne
besům. a že sám předpověděl bratřím
svoji smrt Píše otom sv. ehoř: »Sest
dní před svou smrtí dal si připravený
hrob otevříti Brzy na to uchvátila ho
prudká horečka, jež svou hroznou pal
čivoslí rýchle trávila jeho síly. Když
pak den ode dne nemoc se horšila,
dal se šestého dne od svých učenníků
donésti do oratoria. Tam se posilnil
na svůj odchod Tělem & krvi Páně,
a opíraje slabé své iidý o paže učen
níků, maje ruce k nebi pozdvižený,
stál zpříma, a modle se vypustil duší,x
dne 21. března r. 543 v 63. létě věku
svého a pohřben býl vedle své sestry sv.
Skolastiký. (D. p.)

Zdrávas buď !

Zdrávas bud'. ó Panno mocná,
Zdrávas buď, () Maria,
nedej zhynout v proudu žití,
k Tobě volám, Matko, já!

Zdrávas buď. ó Paní naše,
k stanu svému vždy nás veď,
k Tobě nech mou _duši plouti,
vlídným okem na mě hleď!

Zdrávas bu'ď, ó Panno svatá,
dítkem svým mne nechej slout,
ve Tvou říš tam nad hvězdami
nech m'ne jednou spočinout!

A. M. Kadlčdková.
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Na útěku před tureckými hOrdami.
Východ jedné bulharské vesnice. — Původní dopis od P. Ivana. Boneva.

lá polednu musil jsem se( zastaviti,' jelikož mé rozbolavené
chtěly mne dále nésti Sedl jsem si k
vodě blízko mlýna, a jal jsem se po
moci trnů, jež jsem cestou nasbíral,
propíchávati puchýře na nohou. A když
jsem vodu z nich vytlačil, pocítil jsem
značné ulevení. Umyl jsem si pak nohy
a asi hodinku si odpocinul. Zotaviv se
poněkud, ubíral jsem se dále.

0 dvou hodinách dorazil jsem do
Ilimenli a nalezltam skutečněněkolik
rodin z Ak-Bunaru Byly to však ro
diny pravoslavné. Moje, katolické, jak
mi bylo řečeno dorazily dále až k vesnici
Lalkovo, hodinu cesty k východu.
Dal jsem se proto na cestu, brašnu v ruce,
ručníci na rameni a patnáct balíčků
s ostrými patronami v kapsách. Krajina
pozůstávala z malých údolí a četných
návrší stromy porostlých, kde křižuje
na sta stezek. Uplně jsem zbloudil a
myslím, že bych byl musil noc v lese
ztráviti, kdyby mne nebyl najednou právě
v příhodném okamžiku, kdy jsem se
obracel zády od svého cíle, zpozoroval
zdaleka nějaký hoch, který mne poznal
a ze všech sil zvolal: »Otče, otče, my
jsme tady!“ Poznal jsem hocha toho
po hlase. Ihned jsem se zastavil a
povzdechl si: Slava ti, Bože (Chvála
P. Bohu!) A vskutku, byli naši na
blízku. Sedl jsem na osla, jejž přivedl
hošík k potoku napojit, a před nocí
ještě jsem slavnostně vjel do Lal
ko va, kde mne s výkřiky radosti přijali.

Nežli jsem šel spáti,zosnova|ijsme
se starostou Lalkova, jenž,jak se zdálo,
byl rozumný a rozhodný muž, plán na
obranu. Mimo to sestavil jsem pro d'en

' příští malou výpravu. která by nás
zpravila o stavu naší vesnice a zachránila
nejcennější předměty z našeho kostela.

VIII. Naše pokusná výprava do Ak
Bunaru. Žalostná podívaná na naši

právě hořící vesnici.

Zaopatřili jsme si koně a 24. čer
vence ráno odjeli jsme se. svými šesti
katolíky, dobře vyzbrojenými. Bylo nutno

nohy ne—'

(Pokračování).

vyžádali si souhlasu důstojníkův v D er
ventu umístěných a zpraviti o tom
hlídky na hranici. nechtěli-li jsme se
vydavati nebezpečí, že budeme při ná
vratu pronásledování ranami od vlastních
krajanů. Museli jsme jeti jen v noci,
ve dne však se skrývati a pozorovati.

Když jsme dorazili na návrší,. kde
je stará hranice, vyšplhali jsme se na
strmý vrch, Jajlazvaný. bychomodtud
lépe pozorovali okolí. Avšak jaké smutné
divadlo naskytlo se tam očím našim:

“Veškerá rovina k jihu a východu na
plněna ohněm a kouřem! Zraky naše
hned shledaly místo, kdejest Ak-Bu n ar.
— A tam“ také spatřili jsme sloupy
kouře zvedati se ze středu vesnice —
pět až šest ohňů v části západní —
tam právě kde je kostel a škola. Pozne
náhla zachvacoval požár celou vesnici.
Po půl hodině poskytovala drahá naše
vesnička pohled ohnivé pece, šlehající
tisíci ohnivými jazyky k nebi!

Výše než ostatní zvedaly se pla
meny, sžírajici můj milý kostelíček: stře
cha, jen prozatim na zimu zřízená, sho
řela asi za 3/4hod., na to zmizely pla—
meny a místo nich objevil se náhle
hustý, černý kouř. zvedající se pozvolna
k oblakům: ——zřejmé to znamení, že
vazba se sesula.

Jest třeba poznamenati, že jsme
všichni slzy prolévali, patříce na toto
děsné divadlo zkázy?

S vrchu Jajly možno patřiti topo—
grafii (místopis) země jako na nějaké
mapě. Odtud mohli jsme se — arci

--s tajnou bázní — přesvědčiti, že po
žáry řádíuž za hranici Starého
Bulharska. Hordy turecké již je pře
kročily a bylo se obávatí, že budeme
obklopeni od západu. Nám. po pravici
bylyjiž v plamenech Sud žak, Vakóv,
Sr ěm, a nad údolímTundžy směrem
k Tatar-Koj na silnicik Jamboli stály
též sloupy kouře. _

Pohled tento valně otřásl odvahou
našeho. malého zástupu. Usnesli jsme
se, že se ihned vrátíme do Lalkova,
abychom se tam postarali o záchranu
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svých drahých. St'astně jsme tam dospěli
& vypravovali, co jsme viděli. Nedovedu
vypověděti výbuchy nářkův a žalostných
výkřiků, jimiž byla zvěst o požáru Ak
Bunaru přijata. Za hlasitého nářku opu
stili jsme rychle ležení v lese, bychom
„se soustředili v samé vesnici Lalkovo,
na jehož obranu jsme se připravovali,
ozbrojivše ony občany, kteří uměli nej
lépe s puškou zacházeti.

Dne příštího, 25. července, vystáli
jsme mnoho strachu: došlať zpráva, že

na hromadu a je hned vydají! Nechat
nachystají potravu pro turecké mužstvo!

'Na zejtří nechat vyjdou vojsku vstříc,
nesouce bílé praporce, na znamení, že
se vzdávají. Nebude li některý z poža—
davků vyplněn, nezůstane zítra na místě
ni živé dušelc

Poručík bulharský, se šedesáti jezdci
tu přítomný, odpověděl, že sám »pašovi
žádané zbraně přinesea. A vskutku se
vydal na cestu, provázen jsa našimi
venkovany, ozbrojenými, by napadli ne

LOUKA: Bývalý klášter.

nepřítel obsadil vesnice: Bojalóku a
Ilimenli, které byly nám po straně
východní.

Hrozilo nám nebezpečí tím větší,
poněvadž vesnice posledníjest sotva ho
dinu vzdálena od Lalkova. Obyvatelstvo
řecké, značné četné v končinách těchto,
loupilo a pálilo zároveň s Turky. Večer
uzřeli jsme přicházet vyjednávajícího
posla (parlamentáře) pašova, jenž nesl
sebou »výzvu ku vzdání sec.. Zněla
takto: »Obyvatelé Lalkova & všichni,
jež se tam utekli, nechat složí své zbraně

přítele. Na štěstí přišlo na pomoc ještě
100 bulharských jezdců z dědiny Arapli'
a dva oddíly pěších, takže jsme mohli
toho dne zahnati Turky z Ilimenli.

Dne 26. července byli Turci od
našich přepadeni, v Bojalóku a Odža—
Koj, kde sobě počínali tak zbaběle, že
pro rychlý útěk zanechali své věci a
stany. Při této příležitosti vedli si naši
občané s chladnokrevnóstí a udatností
starých vojínů, takže se jim dostalo od
důstojníků zasloužené pochvaly. Tehdy
odtáhly hordy nepřátelské konečně
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z bulharského území a myjsme si mohli
oddychnoutí. Poznenáhla byla i stará
hranice obsazena jako před tím hlíd
kamí bulharskými.

IX. Opětná výprava do Ak-Bun'aru.
Poslední pohled na akbunarské zří

ceniny.

S bezpečností vrátila se nám i od
vaha. Vrátili jsme se ku svémuúmyslu,
jehož provedení nám bylo oněmi při
hodami bohužel znemožněno: navštíviti
totiž trosky 'Ak-Bunaru.

Dne 29. července odvážili se čtyři
z nejstatečnějších jinochů, dobře jsouce
ozbrojení, přes hranici. Dva jiné zástupy,
jsouce povzbuzeny tímto příkladem, pří
pojily se k nim, aby navštívily jiné
vesnice.

Dva dny jsme očekávali, jsouce plní
obavy, jak se jim vede. Konečně se
vrátili, jeden z nich, Jíří Stanev, vypra
voval mi, co spatřil, následovně: »Dostali
jsme se na území turecké chvíli před zá
padem slunce. Já jsem šel jako vyzvědač
50 kroků napřed; druhové následovali
v řadě, ve vzdálenosti deseti kroků od
sebe. Sestoupili jsme do řečiště Don
Kój, kde jsme chtěli čekati až do noci.
Tu však spatřili jsme za sebou ve vzdá
lenosti dostí značné zástup asi dvaceti
Turků, jež nás před tím neviděli. Činili
zákopy za tím jistě učelem, aby pře
padli bulharskou pohraniční hlídku. Jak
mile se k nám obratilí zády, slyšeli
jsme zřetelně, jak počínají palbu. Ale

!l'lllllli Illlllllll?

hned na první jejich rány odpověděli
jsme ze zadu my, jsouce spolehnutí na
příkrý břeh řeky. Nanejvýš jsouce pře
kvapeni, pozorovali Turci odkud rány
přicházejí. Poznavše však, že se na ně
střílí ze zadu, dali se co nejrychleji
na útěk.

Nejprve jsme se smáli, kolík strachu
jsme Turkům nahnali. Avšak uváživše
věc blíže, poznali jsme, jak snadno by
mohly naše výstřely dáti poplašné zna
mení tureckým vojákům nebo bašibo
zukům a přivésti je na naši stopu. A
proto již málo scházelo a byli bychom
se vzdali svého úmyslu. Odvaha však
přece zvítězila, a my jsme pokračovali
na své cestě.

Uplně v noci jsme došli k Ak—Bu
naru. Avšak neodvážili jsme se vejíti
do vesnice, nevědouce, je-li ještě obsa
zena nebo ne. Proto jsme ji obešli a
ukryli se na jižním okraji v nepožatém
ještě obilí; byla tam přirozená jáma,
vroubená křovím. Z toho úkrytu viděli
jsme před sebou naši vesnici, a mohli
jsme též pozorovati na levo silnici
z Odřína vedoucí, vzdálenou asi 200
metrů. Po celou noc nezaslechli jsme
žádného hluku, ani ničeho v temnotě
nerozeznali. Všudy bylo ticho. Svítání
však odhalilo poznenáhlu nejsmutnější
podívanou. Znenáhla zřeli jsme všecky
hrozné podrobnosti, jednu po druhé.
Ani jediny' dům nezůstal v Ak-Bunaru
ušetřen, vše bylo proměněno ve spále—
niště. Všady pouze začernalé & polo—
zřícené zdi. (D. p.)

Illllllllllllil!

Louka'u Znojma.. V Louce založil
markrabí Ota roku 1190 klášter premon—
strátský, jejž zrušil císař Josef II. 29. června
1784. Nyní jest z budov klášterních ka
sárna. Původní kostel ve slohu románském
byl vystavěn roku 1200, z čehož se ucho
valy mezi jinými dveře do sakristie a krypta.
Gotický presbytář jest z let 1444—7, loď
kostela vystavena 1576— 80, budovy klá
šterní jsou postaveny kolem roku 1700.
Vnitřek kostela má třináct oltářů; hlavní

_
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oltář má dva vzácné obrazy od umělce
Maulpertsche, sv. Trojice & Nanebevzetí
P. Marie.. Kazatelna, ze solnohradského
mramoru, pořízena r. 1699.

Kongres pokrokových náboženství.
Jenerální sekretář Pavel Loyson učinil
u příležitosti, kdy zasedal v Paříži kongres
„svobodných katolíků &spřízněných vyzná
ní“, zajímavé vyjádření, že je mnoholetá
působnost tohoto spolku velkým fiaskem.
Židovský účastník Theodor Reinach žádal,
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aby protestoval kongres proti rituelní vraždě
v Kyjevě a varoval účastníky před antise
mitismem. Dr. Carpenter z Manchestru upo
zorňoval, že nutno si zvyknouti. aby byl
budhismus považován za rovnocenné nábo
ženství, které má také své missionáře.
Professor Montét ze Ženevy mluvilo významu
islamu, který prý má skutečný mravní základ
a má proto velikou budoucnost. Paní Petrová
ujišťovala, že nevymřel dosud modernismus.
Professor Funk z Mnichova prohlašoval se
za „pokrokového římského katolíka“

Spalování mrtvol v Rusku. Synod
ruské pravoslavné církve prohlásil, že jest
spalování _mrtvol nedovoleno & že je proti
všem ústním podáním.

Britská Guinea. Žije tam mezi
170.000 obyvately asi 22.000 katolíků,

, jimž zhořela kathedrála. Velmi mnoho ne—
katolických osob. hlavně všichni skoro du
chovní, zaslali biskupovi msgrwGaltonovi
značné peněžité dary &soustrastná přípisy.
Missie tato je podřízena Jesuitům. Neruší
tedy náboženského míru, ač žijí mezi mno
hými nekatolíky a těší se přece velké lásce
u všech, což dokázalo účastenství při tomto
požáru.

Zpozděná výchova. V Novém Yorku
skončila sebevraždou ].ňletá dívka, kterou
pepisují noviny jako obzvláštní krásku.
Patřila k nejlepším a k nejvznešenějším
kruhům novoyorské společnosti a vzdor svému

mládí neustále ji obklopovali četní mladí
páni, vjejichž společnosti dívka ráda dlela.
Matka často zakazovala a až když opětně
neposlechla, tělesně ji potrestala, což se
podruhé opakovalo, když přestoupila rozkaz
matčin. Tu odešlo děvče do vedlejší svět
nice a zastřelilo se.

Kardinál hvězdářem. Kardinál Maffí,
arcibiskup pisánský, je z nejslavnějších
žijících astronomů Dokončil právě obrovské
dílo o astronomii, jemuž zasvětil celý svůj
život. Své dílo předložil k posouzení pa
peži. Kardinál Maffi řeší nové problémy
o slunečních skvrnách, formaci mraků, o
atmosféře planet atd.

(ZASLÁNO.)
V českém překladu vyšla »Svatá

hodinac — pobožnost k uctění smrtelných
úzkostí Ježíšových na hoře Olivetské,
jak jí dle návodu samého Božského
Spasitele konala nedávno v pověsti sva
tosti zemřelá služebnice Boží Gemma
Galgani. Všem upřímným ctitelům pře
hořkého utrpení Páně vřele ji doporu
čujeme. Třetina čistého výtěžku věnuje
se na proces blahořečení Gommy Gal
gani. Cena výtisku 20 h, poštou 22 h.
Obnos ten možno poslali ve známkách
současně s objednávkou, které vyřizují
Skolské sestry O. S. F. na Král. Vino
hradech, Korunní tř. č. 4.

II. IIIna:: :::-"::: .::::=I..-II .. III
===“ , o , , v , . , „ "===
gig Dikuvzdani bozskemu Srd01 Pane. 555
:::::= ::::=:III-lil III ... ......
III-.- =:=lll=== III.-.

Od Břeclavy. Plníc tímto slib uči
něný, děkuji'nejsvčtějšímu Srdci Páně
& neposkvrněnému Srdci Panny Marie
za vyslyšení prosby v mé dlouhé ne
moci a za další ochranu a pomoc.

. _ M. C.

Od Kyjova. Vzdávám srdečné díky
božskému Srdci Páně, Panně Marii a
sv. Josefu za zachránění svého bratra
od jisté smrti, abych tím přispěla k roz
množení cti & slávy Boží v době ny
nější. N .

Z jižní Moravy. Plníce tímto svůj
slib, vzdáváme vroucně díky bož. Srdci
Páně, Panně Marii a sv. Antonínu Pad.
za vyslyšení prosby ve velice stísněných

poměrech. Byli jsme již několikrát vy
slyšení, ale v posledním pádě možno
jen mluviti o zázračném vyslyšení. Proto
odporučujeme každému, kdo v úzkostech
& trampotách se nalézá, by jen s jistou
důvěrou se obrátil k bož. Srdci Páně,
k Panně Marii a k sv. Antonínu Pad.,
že jistě bude vyslyšení F. T. B.

Z Přerova. Vyplňuji slib avzdávám
srdečný dík nejsv.. Srdci Páně a Panně
Marii, sv. Josefu, sv. Antonínu Pad., bl.
Janu Sarkandru a sv. Vavřinci za vy.
slyšení prosby 'za mě dítko. Budiž za
to pochválena nejsvětější Trojice: Otec,
Syn a Duch svatý. J. V.
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Duchovní cvičení.
(Hlavni úmysl.)'

Co je to za doby naší rozmanitých cvičení! Cvičí se “lidé v umění, ve
vědách, cvičí se lidé v rozličných sportech nynější doby, cvičí se lidé ve věcech
potřebných i nepotřebných; ale všecka tato cvičení týkají se více méně života
tělesného, vezdejšího. Na jedno pak cvičení, a to nejdůležitější ze všech, se za
pomíná, nebo aspoň nedbá; týká se toto cvičení duše naší a duchovního života
vůbec. Tato cvičení konají se ponejvíce ve klášteřich, v seminářích a jiných du
chovních domech a sice nejvice pro duchovní u-soby: kněze, řeholníky, jeptišky,
bohoslovce. Avšak tážeme se: Jsou jen tyto osoby zavázány konati duchovní
cvičení? Jiní lidé, světští, jich snad nepotřebují? Jsou jen duchovní osoby po
volány k dokonalosti, k spasení, a lidé světští že nikoliv? Všichni lidé jsou za
vázáni pečova'i o spasení své, o duši svou, všichni křesťanéjsou zavázáni-snažiti
se po dokonalosti křesťanské, protože Pán Ježiš přikazaje všem svým vyznavačům :
„Buďte dokonali, jako Otec váš nebeský dokonalým jest.“ A proto jak se cvičí
lidé v umění světském, tělesném, tak (:vičiti se mají i v umění du- hovnírn, to
jest ve ctnostech, aby zlého zanechavše od ctnosti ke ctnosti postupovali výš a
výše v dokonalosti a svatosti. Co je to duchovní cvičení? Duchovní cvičení jest
uchýliti se do samoty a zde zabývatí se jen modlitbou a rozjímánim, uvažováním
0 nejdůležitějších pravdách sv. víry naší a porovnávat život svůj s těmito pra
vdami Božími. Takové pravdy jsou: cil člověka, hřích, tresty za hřích, odvrácení
se od hříchu, návrat k Bohu, smrt, soud, nebe, peklo, očista duše, milosrdenství
a spravedlnost Boží, láska a dobrota Boha našeho, příklady krásných ctnosti,
upevnění v dobrém a ctnostném životě. Takovéto pravdy poslouží dobře všem
lidem, i duchovním i světským. A proto je třeba i lidem ve světě žijícím takových
duchovních cvičení. I zde má Apoštolát modlitby veliký úkol. S radOslí pozorujeme,
že nyní již uznávají lidé ve světě důležitost a potřebu duchovních cvičení. Konají
je učitelé i učitelky, ovšem že katoličtí, konají je již i omladiny naše jak mladíci
tak děvy, konají je rolníci 3. jich manželky, i pro vojiny a rekruty konají se již
duchovní cvičení. Jest však ještě mnoho jiných stavů, které ty též potřebovaly
duchovních cvičení, ku př. studující středních a vysokých “škol, inteligence naše,
živnostníci naši, nebo rozličné spolky, aby v nich duch křesťanský byl vzpružen
a zachován. Všem, naprosto všem lidem a stavům jsou du--hovni cvičeni potřebná
a prospěšná. Jak písmo sv., tak příklady svatých doporučuji všem duchovní
cvičeni, to jest rozjímání a modlitbu jako nejmocnější prostředek k zachovávání
přikázání Božích, ku konání spravedlnosti a k dosažení dokonalosti křesťanské.
Již sv. apoštol Pavel doporučuje Timotheoví rozjímání, an di: „O tom přemýšlej,
v tom buď, aby prospěch tvůj zjevným byl všechněm“ (l. Tim. 4.) Sv. Augustin
pravi: „Naprosto je nemožno, aby někdo zlé konal, kdo má dobré myšlení.“
David se v tom co nejhorlivěji cvičil, jak svědčí žalm 118. Apoštolé se uchýlili
do samoty a trvali na modlitbách, očekávajíce příchodu Ducha sv. 0 nejsv. Panně
čteme, že všecka slova, která k ní Simeon promluvil, zachovávala v srdci svém.
Dle těchto příkladů také svatí a světice Boží velmi rádi konávali rozjímání čili
duchovní cvičení, jsouce se sv. Tomášem Akv. přesvědčeni, že nikdo bez roz
jímání nemůže v dobrém prospívati; neboť podle sv. Terezie jest rozjímání po



čátek a pramen všeliké ctnosti. Ano, k ústní modlitbě patří rozjímání tak ne
vyhnutelně dle Hugona od sv. Viktora, že ústní modlitba nemůže býti ani do
konalá, neprovází-li ji nebo nepředchází-li ji modlitba rozjímavá. Není se tedy
co diviti, že Kristus Pán tuto rozjímavou modlitbu všem doporučil, když pravil
k Marii Magdaleně, sedící u nohou jeho a poslouchající učení jeho, tato slova:
„Jen jednoho jest potřebí; Maria nejlepší stránku vyvolila.“ O kéž by všichni
při rozličných pracích a povinnostech pamatovali na tato slova Páně: „Jednoho
jen jest potřebí“ A co je to? Spasiti duši svou nesmrtelnou. Kdo chce spasiti
duši svou, musí též užívati prostředků k tomu_mu daných; a jedním z těchto
prostředků jsou duchovní cvičení, kteráž by měl každý konati aspoň jednou za
rok. Koná—likdo častěji v roce duchovní cvičení, tím lépe pro něho. Ale stačilo
by, kdyby všichni lidé aspoň jednou v roce na některém místě tak cvičení du
chovní konali. Poněvadž ale všichni lidé nemohou každého roku duchovní cvičení
konatigjako kněží a řeholníci nebo bohoslovci je konávají, tedy aspoň některý
rok, třeba každý 3. nebo 5. rok by je mohli konati, jak bývají pozvání na
staroslavný Velehrad, kde apoštolát sv. Cyrilla a Methoda takové duchovní cvičení
pro jednotlivé stavy pořádá a konává. Majít z toho velikou zásluhu všichni, kteří
ke zdaru duchovních cvičení těchto přispívají nebo je pořádají. Kolik lidí jimi
bylo již od hříchu odvráceno, v dobrém posilněno, kolik z účastníků nabylo opět
živé víry, pevné naděje a vroucně lásky k Bohu a tím i k povolání svému!
Každý, kdo se takových duchovních cvičení súčastní, jest jako znovuzrozen, každý
odchází za svým povoláním s novou radostí a odhodlaností, každý působí svým
příkladem na jiné & hledí zase jiné získati pro účast na duchovních cvičeních.

O kéž by všichni, kdož duchovní cvičení konají, konali je v pravém duchu
zbožnosti, s čistým úmyslem Bohu se líbiti a duši svou spasití. Pane, _žehnejž
všem duchovním cvičením, která se letos i budoucně konati budou!

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 aneposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly &myšlenky, všeliké city ažádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. (Jong'r.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za zdar duchovních cvičení a na všechny úmysly, jež doporučenyjsou
na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce,
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
slovanský! 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: Modliti se za zdar duchovních cvičení.

Úmysl v dubnu: Vítězství katolické věci ve Francii.
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Příloha „Školy P.. Š. P,a

Úmysly apoštolatu modlitby
V březnu modlcme se za duchovní cvičení

(Ustanoven &žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

Dne Na siamo? ' Úmysly:

ever/050

N. Neděle [. postní. Šv. Rudesinda, bisk""(909). /achování poslu. KaZatelé
postní. Obrácení hříšníků. Povinnost velikonoční. %kněží. i přibuzcnstvo.

Bl. Anežky české, řeh. (1282) -— Smíření stran. Napravení poměrů ve
vlasti naší. Ctnost čistoty. Náboženský „život. v kat.. omlad. Kalol. tisk.

Bl. Bedřicha, ř. prem. (1177) — Rad premondr. Ucta rnarian. v rodinách.
Obrácení Francie. JF kněz Povolíni ke stavu kněžskému. Umírající.

. Sv. Kazimíra, “kr-alev.(1438) Císař a kral naš. Kilolíci na Rusi. Apo
štola! sv. Cyrilla & Itl».»l.horla.Statečnost “u víře. Duch pokaní u mužů.

Sv. Perpetuy a Felicity, muč. (203) Slatečna trpělivost. Zamezení po
horšení. Dar pokorý a tichosti. I-lorlivé používaní času. Dar sebezapírání.

Kopí a hřebů Páně. (I. paiek v měsíci). PobožnosL k nej.—ív.Srdci Ježišovu.
Boj proti hlav. chybám. Pobožnost křížové cesty. Duch pokání u jinochň.

Sv. Tomáše Aquin., učit,. círk. (1274) — Bohoslovci. Kalol. studující.
Ochrana sv. patrona. Obrácení nevěrců. Povznesení mravnosti v dělnictvo.

E370?
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. Neděle 11. postní. Sv. Jana z Boha, „.in r. (1550 _- Řád milosui
Lidové missic. Úcta k rodičům. Láska a sxornost. v rodinách. “i kněží.

Sv. Františky Řím, vd. (1440) ——Ženské řehole. \'laíianské družiny
mužů a jinochů. Jednola sv. Methoda. Podpora v katol. tisku. 'i' rodiče.

Sv. 40 vojínů, moc. (320) — Křest. duch ve vojsku našem. Podpora
chudiny. Katol. rnissie na Balkáně. Boj proti hýřivosti. Pokoj v rodině.

Sv. Vincence, muč. (630) — Vclepastýřoxé naši. Sjednocení Bulharů
= (.í:kví katol. Svědomilé plnění povinností. Odstranění neblahých poměrů.

Sv. Řehoře V., pap. a ač. círk (604) — Sv. Otec Pius X. Ohrožený
mladík na světě. Cyrillské Jednoty. LhOJ—„M'ÍGÍIIOSÍo víře. Trpící chudinu.

Pohřebního roucha Páně. — Pobožnost Křížové cesty. Mar. družina
kněží. Milosrdné sestry v nemocnicích. Ulvrzení ve víře Konvertité

. Sv. Mathildy, cis. (968) — Apoštolát modlitby. Dar sily. Sjednocení roz
kolniků s církví katol. Touha po dokonalosti Sebranost mysli. *) dít.ě_

2 Neděle 111. postní. Sv. Klementa Marie, vyzn (1820) Napravení poměrů
Obětavost u věřících. Boj proti samolasce. Naše kněžstvo. Duše v očistci.

Sv. Heriberta, bisk. (10211. Snahy po sjednocení s církví katol. Zdar zkoušky
bližního. Vytrvání v povolání. Darolve [)na-ahasv. — Dobročinná: ústavy.

Bl. Jana Sarkand., muč. (1620) ——Ucta sv. patronů našich. Mar. družina
bohoslovců. Učast věřících na službách Božích Kalol. mezi protestanty.

. SV. Gabriela archanděla. — Velepastýři naši. láska k cirkvi SV. Důvěra
v Boha Katol. missionari v Číně Dar bohaboiuosli. Zbožnost u oltáře.

Sv. Ioseía, slavná památka. — Úcta sv. Josefa Rozšíření sv. církve
Milost pravého povolání. Spolek katolických lovaryšů. Křest. dělnictvo,

Pěti ran Krista Pána. — Obětavost ve službě Boží. Missie v Bulharsku
Setrvání v modlitbě. Přemahání náruživostí. PobO/nost k 5 ranám K. P

Sv. Benedikta, patriarchy řeh (543) — Řád sv. Benedikta. Rozkvět míssn
katolických. Povolání k řeholi. Dar pokorý & poslušnosti. 'l' spolubratří

22.

23.

. Neděle IV. postní, družebná. Bl. Mikuláše Flue, p. (1487) -'—'Upřímnost
ve sv. zpovědi. Studující na vysokých školách. Pohrdání světem. Nemocný.

Sv. Viktorína., muč. (484) Katol. církev v Anglii. Smírné sv. přijímání.
Láska mezi spolubratry. Odloučenost od- příbuzných. *) rodiče. T bratr.

Odpustly Illll dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.



(Sne \ Na slavnost.: Úmysly:
24. U. sv. .Simeona, muč. .— Následování K'r. P. ;- Horliví kněží. Katolíci mezi

protestanty. cta nejsv; Svátosti. Dar skromnosti a poslušnosti. 1- dítě.
25. St. Zvěstování P. Marie. Zasvěcení se P. Marii. Pobožnost k P. Marii dle-bl.

Grignona. Modlitba »Anděl Páněc. Zdar pouti mar. a euchar..-sjezdu.
26. Č. Sv. Haštala, muč. (1. stol.) Příprava k svěcení na jáhenstvt Dar pobožnosti.

Setrvání v dobrém. Trpělivost v nemoci. Láska k čistotě srdce. 'l-kněz.
27. P. Sv. “Ruperta, bisk. v 8. stol. '— Láska k povolání řeholnímu. Katolíci

v Rusku. Trpělivost a vytrvalost ve studiu. Pravá láska k Pánu Ježíši.
28. S. Sv. Ja'n'a. Kaplstr., kn. (1260) —=Svěcenína jáhny. Modlitba za nepřátele.

Štastná. hodina smrti. Obrácení bludařů a nevěrců.- Horlivost v dobrém.

29. N. Neděle V. postní,-smríná. — Sv. Ludolfa, bisk. — -Velepastýři naši.
Spolek sv. Dětství. Živí a 'l- příbuzní. Dobrodinci chudých. Katoi. tisk.

- 30. P. Sv. Jané; Klimaka, opata. (605) — Duch-kajicnosti. Zachovánípostu.
Náboženské přesvědčení Katol. _spolky. Vítězství nad pokušeními. 1-otec.

31. Ú. Sv. Quida, Opata. 0070). ——Dar osvícení Duchem sv. Všichni živí a
zemřelí údové Apoštolátu modlitby & bratrstva, bož Srdce P. Svornkast.

L lldpušlky 'Illll-dní za každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. ]

Duchovní cvičení—jsou..doba či dnové, ve kterých rozjímáním, modlitbou,
z—pytovánímsvědomí. a jinými'duchovními prostředky hledíme hříchy —sduše své
smazati, ctnosti vštípiti a- v nich- prospívati, čili hledíme cestou sebepoznání, očistou
s Bohem se spojili. Sv. Pavel dít—»Tělesné cvičení malého jest užitku; ale pobožnost
je ke všemu užitečná, majíc zaslíbení nynějšího života i budoucíhOc. (I. Tim. 4.)
Proto jsou“ duchovní cvičení jak pro světské lidi, tak produchovní velmi potřebná
a užitečná. Jimi se duch z prachu vezdejšího života povznese k Bohu, poznává Jej,
miluje Jej, zasvětí Mu .svůj život a—vše konání, slovem obnoví se na duchu, svléká
člověka starého, hříšněhova obléká člověka nového, který jest podle Ježíše Krista.
Duchovní cvičení by tedyměli konat lidé každého stavuva povolání at mladí nebo
staří. at učení nebo prostí, ať muži ať.ženy. Všichni mají íhledět spasit duši svou a
k tomu hlavně směřují. taková “duchovní cvičení, rozjímání o věčných pravdách
Božích,o cíli člověka a jeho povolání, o hříchu a ctnosti, o posledních věcech člo
věka, o odplatě na věčnosti. Kéž by všichni po'znali důležitost a užitek duchovních
cvičení!. Kéž by je také-všichni každoročně konali!

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení-s božským úmyslem, za—kterým Ty sám na

zemirnejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával & nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší- zemi bez přestání vzdáváš až do- skonání světa, obětuji- Tobě celý dnešní
den, ani- sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené &neposkvrněné Panny Marie-,všeliké úmysly a-myšlenky, všeliké city. a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. -(Odpustky- 100 dní jednou za den.- Lev XIII. S. Congr.
[ndulg. 12. prosince 1885. Dieotl kurenda bm. 1886. č.-11.)

' Obzvláště Ti je obětují ža Tvou svatou církev a- její nejvyšší hlavu,
z a z d a r- d u c h o vní c h c-v-.i:če ní 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 Otcel'
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši-rakouskou, vlast naši & národ náš česko
slovanskýl 0 sladké Sr'dce méhoJežíše, učiň, abych Tě milova1(a)víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou-za- měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu '1876.)

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

*l00 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděla, sv; Cyrille "a Methode, orodujte za násl

Heslo apoštolské-: Modliti se za zdar duchovních cvičení.

'Úmysl v diibnu': Vítězství “katolické věci ve Francii.
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ROČNÍK XLVIII. . Vychálípočátkemlaídúhn měsíce. DUBEN 1914.
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llolivšo jej a dřeva, položili do hrobu. Bůh pak vzkřísil jej z mrtvých třetího dne, a viděn jest po
mnohé dny od těch, kteří byli s ním spolu vstoupili z Galileo do Jerusaléma. (Sk. ap. 13, 30).

Bohu.
'Vždy v mysli sobě rozjímám,

co čeká, na mne v světě,
a u sebe se tiše ptám,
zda štěstí mé tu vzkvete.

Zda najde duše moje jen
ty milé kdys mi tváře.
zda spočin'e'v mé duši sen
ztracené lásky záře?

Zda najdu ještě přátele
v své milé, drahé vlasti,
zda s láskou kdos mi ustele,
zažene bol i strasti?

Vždy v mysli sobě rozjímám
& zase kráčím dále. . .
Pak tichým hlasem zazpívám
Ti, Bože věčný, k chvále!
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A. M. KADLČÁKOVÁ.

Co je štěstí, lidské štěstí? _
Vábná, něžná vločka sněhu.
Sáhneš po ní, běda! — zmizí,
v- mraznou kapku změní něhu.

Škola B. 8. P. 1914.

Štěstí.

U kříže.

Tak tiše v lese v podvečer
jen větřík slabě dýše
& pohrává si _v dubině
'a“ševelspouští s výše;

Kdes ptáče pěje v podrostu
& bol mu z hlásku vane,
a při tom zpěvě .v povzdechu
jen slza z oka kane.

Tak mnohá chvíle živote.
mi znova nitrem' chvěje,
tak mnohá chvíle ztracená. —
to, že ten ptáček pěje.

A s jeho zpěvem z duše mé
se tichá. prosba line —
a srdce s Bohem smířené
v Něm -v lásce odpočine. —

METÝNOV J.

Co je štěstí, pravé štěstí?
Láska k Bohu. milost nebe.:
Obětuj mu zcela život —
neopustí nikdy tebe!

KÝNA JÁN.



Rány nejsvětějšího Srdce.
Rozjímáníod Msgr. Dra. Rudolfa Zháněla.

III. Srdce zneuznané.

Tehdy řekl Pilát: »Co je pravda?:
a vyšel opět ven. Jan 18, 38.

V hlavním městě markrabství mo-_
ravského v Brně stojí na. ulici „Kře
nové“ nedaleko mostu přes řeku Svi
tavu sloup zvaný „Zděradův“. Byl
prý tam zavražděn r. 1090. Zděrad,
velmož český, o čemž vypravuje se
takto: Když Vratislav, král český,
chystaje se obléhati Brno, určoval,
kde který zástup má,rozbí'ri své stany,
podotkl Zděrad u přítomnosti voje—
vůdců, že má král se rozložiti na břehu
Svitavy, aby se mohl nakoupati do
libosti; narážel tím na nehodu, která.
zastihla krále v Sasku; mladistvý
tehdy kralevic koupal se, jsa na vá.
lečném tažení, v parném dni s jinými
urozenými pany, Sasíci na ně však
udeřili, a jen se ztrátou mnoha životů
byl Vratislav zachráněn. Pohanění to
popudilo citlivého krále tak, že pod—
palován svou družinou, dal Zděrada
zavražditi. '

Tak jedná svět; tresce potupu a
pohanění mnohdy i krví.

Zcela jinak však jedná věřící kře
sťan; maje před očima svýma dobr—:>
tivé SrdceJežíšovo, tolikrát zneuznané,
ale přece vždy láskyplné, neodplácí zlé
zlým, právě jak to činil Božský Mistr.

(Pokračování).

Aby srdce naše ještě více při
podobilo se k nejsvětějšímu Srdci Je
žíšovu. rozjímejme nyní „0 zneuzna

VIVném Srdci J emsovu“ a poznáme, kterak
1. nejen ve svém utrpení,
2. nýbrž po celý pozemský život,

ba až podnes nejsvětější Srdce jest
zneuznavano.

I.

Vysoká. rada židovská. odsoudila
Ježíše ke smrti a vydala ho stráži, aby
ho až do rána ostříhali:. „Tehdy plivali
na tvář jeho a dávali mu zašijky; jiní
pak poličkovali ho říkajíce: „Hadej
nám, Kriste, kdo jest, kterýž tebe
udeřil?“ (Mat. 26, 67. GB.)

Když uvnitř jednala vysoka rada,
seděl Petr v předsíni; vstoupila tam
jedna děvečka, a vidouc ho řekla
ostatním: I ty jsi byl s Ježíšem Gali
lejským. Ale on zapřel přede všemi
řka: Nevím, co pravíš. Po chvíli uzřela
ho jiná. děveěka a řekla těm, kteří tam
byli: I tento byl s Ježíšem Nazaret
ským. Ale Petr opět zapřel s přísahou:
Nezná-m toho člověka. Po malé chvíli
přistoupili, kteří tu stáli &řekli: Jistě
i ty z nich jsi, nebi řeč'tvá známa
tebe činí. Tedy počal se proklínati a.
přísahati, že nemá toho člověka. (Mat.

. 26, 69.—74.)
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A obrátiv se Pán, pohleděl na

Petra. (Luk. 22, 61.)
Kdož popíše bolest, kterou pocítilo

v okamžiku tomto zneuznané Srdce
Ježíšovo? Všichni učenníci jeho se
rozutíkali, Jidáš ho zradil; a Petr,
který sliboval, že hotov jest pro něho
umříti, nyní třikrát ho zapírá!

Když bylo ráno, vedla vysoká
rada Ježíše k Pilátovi, aby potrvrdil
jejich rozsudek; nemělit tehdy Židé
práva trestati na hrdle, nýbrž roz
hodnutí takové příslušelo pouze řím
skému vladaři.

Tam čekalo Božského Mistra nové
ponížení. _

Pilát táže se: Jakou žalobu vedete
proti člověku tomuto? Odpovědčli a
řekli: Kdyby tento nebyl zločinec, ne
vydali bychom Ho tobě. I řekl jim
Pilát: Vezměte jej vy a podle zákona
svého sud'te jej. I řekli mu Židé:
Námt nesluší zabiti žádného. Pak ža
lovali řkouce: Nalezli jsme ho, jak
převrací národ náš, brání daně dávati
císaři a praví, že jest Kristem kiálem.

Tehdy vešel Pilát do domu rad
ního, povolal k sobě Ježíše, aby ho
sám vyslechl a tázal se: Ty—lijsi král
židovský? Odpověděl Ježíš: Sám—lito
od sebe pravíš, anebo ti jiní pověděli
o mně? Řekl Pilát: Zdaliž jsem já žid?
Národ tvůj a nejvyšší kněží vydali
tebe, co jsi učinil? Odpověděl Ježíš:
Království mě není z tohoto světa.
Řekl Pilát: Tedy král jsi ty? Di Ježíš:
Ty pravíš, já. jsem král; narodil jsem
se k tomu a přišel na svět, abych svě
dectví vydal pravdě: Každý, kdož jest
z pravdy, slyší hlas můj. Dí Pilát: Co
jest pravda? a vyšel ven.

Nejvyšší Pán nebe'i země stojí sc
svázanýma rukama a s tělem umdle
ným, jako bídný zločinec před pohan
ským soudcem. Na prostranství před
radnicí sešly se nepřehledné zástupy
lidí, kteří všichni sočí proti němu;'ale
také Pilát ani neposlouchá valně jeho
řečí, ba prohodiv uštěpačně otázku:
Co jest pravda? vychází ven. O, co
jsi vytrpělo na bolestné cestě této,
Srdce nejsvětější? Přišlo jsi spasiti
všechny, ale nechtějí tě ani poslouchati!

Stoje venku ohlašoval Pilát Ži—
dům: „Já žádné viny nenalezám na

tom. člověku.“ Tu žalovali na něho
nejvyšší kněží a shromáždění: Bouřít
lid učc po všem Judsku počav od
Galileje až sem.

Tedy Pilát uslyšev o Galileji otá
zal se, je-li z Galileje. A když to zvěděl,
poslal Ježíše k Herodovi, knížeti Gali—
lejskému, který právě dlel v Jerusa
lémě. Herodes uzřev Ježíše zaradoval
se velmi, neboť od mnohého času
žádal jej viděti, protože byl slyšel
mnoho o ném a nadál se, že nějaký
div od něho uzří.

I tázal se ho mnohými řečmi, ale
Ježíš neodpovídal; knížata pak kněž
ská-a zákonníci stáli neustále žalujíce
na Něho. Pohrdl jím tedy Herodes se
svým dvorem, posmíval se mu, oblekl
jej v roucho bílé a odeslal opět k Pi—
látovi. (Luk. 23.)

O, moudrosti Božská, jaké po
tupy se Ti tu dostává! O, učiteli ne
beský, v jaké opovržení jsi upadl!
O vznešenosti Boha našeho, jak jsi
zneuctěna. Vizte a uvažujte tuto novou
ránu v nejsvětějším Srdci J ežíšovu.

Pilát svolav knížata kněžské. řekl
k nim: Dovedli jste mi tohoto muže,
jako by bouřil lid, ale ani já., ani
Herodes nenašli jsme žádné viny na
nem. Protož potrestána ho a pro—
pustím. (Luk. 23, l4.—16.)

Bylo pak obyčejem, že propouštěl
vladař na den slavný velikonoční lidu
vězně, kterého si přál; byl tehdy ve
vězení pověstný buřič jménem Bara
báš. Když přistoupil lid a počal žádati,
aby se stalo dle starého zvyku, na
vrhoval Pilát: Chcete-li,propustím vám
krále židovského? Ale lid popuzen nej
vyššími kněžími volal: Ne toho, ale
Barabáše. (Mar. 15, 6.—11.)

Ach, nejsvětější Srdce Ježíšovo,
kterak zarmoutilo jsi se, když svedený
lid židovský volal: Ne tohoto, ale
Barabáše! Nad zlomyslným buřičem a
.úkladným vrahem Barabášem slitovali
se Židé a žádají o jeho svobodu —
Tebou pak, svým Messiášem, opo
vrnují. '

II.
Provázeli jsme Božského Trpitele

na cestě od vysoké rady k Pilátovi &
Herodovi, &.pozorovali, kolika břit

7.



....100—4

kými ranami zasaženo bylo nejdobro
tivější Srdce jeho, když lid, kterýž tak
milovalo, neustále je tupil, haněl, zne
uznával. Ale nejen na cestě této, nýbrž
po celých 33 let pozemského svého
života strádalo Srdce to nejdobroti
vější zneuznáním lidstva, ba muka
ta neustala do dnes.

1. Již V chudobné stáji betlémské
započíná. trpěti toto Srdce Nejsvě
tějšího. Hle, Syn Boží stvořil celý
svět a zachovává ho, když pak při
chází na svět, aby ho vykoupil z hříchů,
nenalézá ani lidské střechy, která by
ho přijala; ve stáji, na místě, kde oby
čejně “odpočívají zvířata, jest první
jeho pozemský příbytek, a prvním
lůžkem jest mu tvrdé dřevo prostin
kých jesliček! '

Na nebi klanějí se mu zástupové
andělů, Cherubíni a Serafíni pějí mu
chvály o závod, zde pak na zemi nikdo
se o něj nestará, ba mocní tohoto
světa usilují o jeho bezživotí!

Když pak vystoupil uče veřejně,
lidé pak pozorně naslouchali řeči jeho,
která tak příjemně plynula z výmluv
ných jeho úst, zcela jinak než bylo
tomu u fariseů a zákonníků, tu po
mlouvali ho: Odkud má tento svou
uěenost; což není to nevzdělaný syn
prostého tesaře? Poslal-li učenníky své
do města hlásat evandělium, vyhnali
je; prokázal-li někomu dobrodiní, ni
kdo mu nepoděkoval. 'Uěinil-li zázrak,
kárali ho, že znesvěcuje den sváteční;
osvobodil-li ubožál-ry zlým duchem
posedlé, namlouvali lidu, že tak činí
skrze Bclzebuba, nejvyšší kní'Ze zlých
duchů!

' Dotýká—li se nás nemile každé
bezpráví, kterak sklíěeno býti musilo
nejcitlivější Srdce Pána Ježíše nad
takovou neuznalostí, nad tolikerým
nevděkem!

2. A zdaž potupa Srdce Kristova
netrvá. nepřetržitě skoro již dva tisíce
let ?

Nevěra a nevědomost urážejí
Krista v jeho Církvi, převracují její
učení, podezřívají její působeni, její
sluhy pronásledují. Víra jest jim nc—
vědomostí, zákon Boží trýzní, pobož
nost sprostotou, čistota bláznovstvím,
mírnost bázlivostí, poslušnost otro

ctvím, ctnost nesmyslem; domnívají
se, že dojdou štěstí, když učení Kri
stovo, svátosti a příkazy Církve za
vrhnou, když zapřou Prozřetelnost
Boží, nesmrtelnost duše a věčnost.,

Ojaké to zneuznání'nejsvětějšího
Srdce Ježíšova; vždyt i za ně všechny
prolévalo svoji drahocennou krev, za.
ně trpělo až do posledního tlukotu na
kříži!

Plno klidu a lásky k lidstvu dlí
Srdce nejsvětější v chrámech naších
na oltářích, abychom měli je vždy ve
své blízkosti a přednášeti mu mohli
své potřeby. Ale kolik jest těch věr
ných, kteří jej tu navštíví? Zda nejsou
i mnozí, kteří nesou jméno křesťanů,
ale přece -v přítomnost Jeho ve veliké
té Svátosti věřiti nechtějí? Jiní zase
přicházejí, ale zneuctívají ho ve
stánku jeho smyslnými pohledy, po
šetilým smíchem a planými řečmi.

Vypravuje se, že nebylo dovoleno
pohanskému žreci ve svatostánku Svan
tovítově ani vydechnouti, aby dechem
svým smrtelným neposkvrnil příbytku
mocného boha; a kterak chovají se
křesťané ve chrámech svých, kde Bůh
jejich skutečně přebývá na oltářích?
Zda nezraňují a znovu neotvírají mnozí
hlubol ých těch ran zneuznaného Srdce
Ježíšova?

Kolik dobrodiní prokázalo nám
od počátku života našeho Srdce to
nejdobrotivčjší?

Jeho milostí to bylo. že narodili
j_me se z rodičů křesťansl ých a hned
na počátku života svého obmyti byli
spasitelnou vodou křtu sv.; dostalo se
nám křesťanské výchovy, svaté svá
tosti nás sílí na krušné cestě tímto
slzavým údolím, ve Svátosti oltářní
uděluje nám Srdce nejsvětější všechno,
co má a dáti může. Kdybychom pilně
používali prostředlazůtěchto, jak dalclčo
bychom byli již pokročilí v duchovním
životě?

Odpust' nám, Srdce nejsvětější, že
zanedbávajíce milostí tvých dru')ili
jsme se k těm, 1-.tcří zneuznávají Srdce
tvé ; od dnešního dne stane se náprava.

Modlitba odprošovacíf
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, pro

niknutí hlubokým žalem a studem
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klekame před Tebou, neboť vzpomí
náme nevděku, kterým jsme se pro
hřešili proti Tobě, svému největšímu
dobrodinci a nejláskyplnějšímu Spa
siteli. Nejen že jsi za nás muka nej
horší na sebe vzal a na potupnóm
dřevě kříže svatý život svůj dokonal,
ale také chceš mezi námi až do slvo
naní světa přebývati v nejsvětější
Svátosti oltářní, aby nikdy nevyhý
nula památka tvého utrpení a hojněji
se nam dostalo jeho ovoce.

Neskonalá. lasko, kterak jest mož
ne, že jsme tak mělo na Tebe vzpomí
nali, tak lhostejně, chladně měli. se
k Tobě? Kterak jest možno, že právě
v této Svatosti, kde lasku svou nej

[Elli]

Na nebi...
Na nebi na sto hvězdiček

na ten svět dolů patří,
když vyjde krásný měsíček,
s nimi se ihned bratří.

V duši tak milo. blaze je,
na čele ani vráska,
ve tváři úsměv sladičký
& v srdci hřeje láska.

Na nebi na sta hvězdiček
a v oku plno štěstí,
6 dejž mi Pán Bůh. by stále
chtělo mi v světě kvésti!

více ukazuješ, od nevděčných lidí
nejvíce uražen a zneuznáván býváš?
Také my byli jsme tak )vými nevděč
níky, cast-o a těžce urazili jsme Tě
v nejsvětější Svátosti! (), l:.ež bychom
to mohli napraviti úctou a lila-něrím
se, modlitbou a odprošovaním, obě-tu
jíce sebe Tvému nejsvětějšímu Srdci.

Proto utíkáme se l:. Tvému Srdci,
které jest smírnou obětí za hiíchy
světa a pramenem milordenství Bo
žího; v něm doufáme dosíci odpuštění
a hojných milostí, kterými posilrěni,
chceme Tobe sloužiti pravou las' ou
a horlivostí neunavnou, zvláště l_ía
nětí se Tobě v živé víře & nejhli'bší.
pokoře v nejsvětější Svatosti oltář-Jí

(Příště dále).

EIEI

ny rodné lány.
Ty rodné lány ve sněhu

jak ze stříbra se stkví,
co duše moje myslí si,
to sám Bůh milý ví.

Ty rodné lány štěstí mé,
mně drahý jejich kout,
ty srdce moje potěší
a zhostí cizích pout.

Ty rodné lány ráda mám,
v nich ztlumím každý žal,
já nepřeji si víc než to,
bych žít v nich mohla dál. .

A. M. KADLČÁKOVÁ.

lílElEl'El

' VU stolu Pane.
Biblické úvahy o sv. přijímání. — Dle Aug. Arndta podává Jan Tagliuferro.

8. Zvěstování Panny Marie.
Když nadešla hodina od věčnosti

ustanovena, ve které skryté poklady
lásky neskončené všem lidem měly byti
zieveny, ustanovil věěny' Otec povznésti
padlé dítky Adamovy & je znovu uvésti
v práva hříchem ztracena. Pamětliv sveho

(Pokračování).

přislíbení, že símě ženy potře hadovi
hlavu, a milosrdenstvím pohnut nad
bědami země, jsa všemi svatymi vroucně
žádám o dávno slíbeného Vykupitele,
ustanovil Bůh milosti lidem ukázati
milosrdenství své a spasení své jim dáti.
Proto poslán byl anděl k Marii, Panně
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neposkvrněné, která od věčnosti byla
vyvolena za matku Spasitele, jenž svět
s nebem smířiti měl. Vznešeué tajemství,
nepochopitelný zázraku. jejž věčná láska
působí v posvěceném lůněgPannyl Ale
obdivujíce blaženost požehnané mezi
ženami, nezapomínejme Toho, jenž pře
hojným smilovánim_Božim k nám při
chází! Není to posel s nebe, ale sám
Pán nebes, není to anděl Gabriel, ale
sám »anděl velké radya, jenž nás na
bádá, bychom se stali chrámem Božím
& přijali téhOž Boha, po jehož vtělení
v lůně čisté a pokorné Panny ji blaho
slavenou nazývají všichni národové. Kéž
bychom dobře poznali štěstí jediného
hodného svatého přijímáni! Ponořme se

„hluboko v úvaze o velikosti, všemohouc
nosti & moudrosti Tvůrce & přednost
dáme spojení s nim před všemi bohatými
a trůny a vše za nic budeme považovat,
porovnáme-li to s vzácným a přece
skrytým darem Božím.

2. Anděl Gabriel viděl v Márii vý
volenou svatyni Nejvyššího, mistrovské
dílo všemohoucnosti, zázrak milosti,
jemuž od stvoření nebylo rovného krásou,
a k“obdivu unešen byl pro tak vznešené
přednosti. v hluboké úcšě pozdravil ii
slovy: „Milosti plná“ a zvěstoval jí, že
věčný Otec ji za “svou dceru vyvolil,
Slovo a Moudrost nejvyššího ji v této
chvíli za Matku svou vybralo, & Duch
svatosti ji před tisíci povznesl za svou
nevěstu. Jak hluboké jest zřídlo, z něhož
se vylévá tak přehojná milost, jak čisté
srdce, jež chce obohatit!

Co cítí Maria, když jí bylo zvěsto
váno, že se ji dostane nejvyšší hodnosti,
k níž žena dojíti může? Daleká jsouc
oddatí se radosti, třese se při poselství
andělově, leká se slov chvály, jaké se
hodnou neuznává. Pozdravená »milosti
plná: ponořuje se do hloubky své ne
hodnosti. Má býti povýšena k hodnosti
Matky Boží a v nejhlubší pokoře volá:
»Aj, já děvka Páně.“

Maria, pokorná služebnice Páně,
má nám býti vzorem, abychom hodně
k stolu Páně přistoupili. Nemůže-li srdce
naše vzplanouti oním žárem lásky, jakým
srdce Panny Marie naplněno bylo, aspoň
se od ní naučme spasitelnou bázní se
třásti, blížíme-li se k nebeskému Králi.
Ale bázeň sama ať neplní srdce, raději

s Marií plni vroucí důvěry rceme: „Aj,
já děvka Páně.c

3. V posvěceném těle Panny nej
čistší chtěl přebývali věčný, nesmírný
Bůh. Králi věků se zalíbilo, v tomto
svatostánku milosti, v této svatyni všech
ctností zůstávati. Tu všemohoucnost
poprvé se zdála slabou, nesmírnost po
prvé obmezenou, tu vše ovládající božská
moc dobrovolně zamezena. Tu radost
andělů podrobena bolesti, tu původce
života stal se přístupný smrti, tu Slovo
tělem učiněno jest a' přebývalo mezi
námi (Jan 1, 14)

Co myslela svatá Panna. jsouc po
výšena k vrcholu cti a slávy, když
Stvořitel v stánku jejím odpočíval,
když miláček duše její se jako pečet
položil na srdce její? ' Sotva si uvědo
mila svou blaženost, sotva svolila k tomu,
by dle slova andělova v těle jejím ne
poskvrněném tajemství vtělení Boha se
uskutečnilo, celá duše její se všemi
mohutnostmí před Slovem vtěleným se
poklonila, by timto nejhlubším pokořením
uctila jeho ponížení nepochopitelné. Po
koušela se ještě hlouběji sestoupiti,
nežli Všemohoucí se k lidem snížil. Její
rozum pohřížil se úvahou skryzé jeho
Velebnosti, její vůle vzplanula žárnou
láskou ku klanění hodné kráse jeho,
pamět její představila si množství jeho
smilování, její obrazotvornost představila
si lásku jeho člověčenství, všecky smysly
její zapomněly aneb vy ověděly vnější
službu, ztracelyť se v lgohu. Její oko
toužilo spatřili jeho věčnou krásu, její
ucho žádalo slyšeti jeho sladký hlas,
její náruč objímalá jej v dětinnosti, její
rty jej líbaly s uctivostí. O božské vy
volení, o blahoslavená, omilostněná
Pannol Jak povznešená duše tvá, jak
neocenitelná tvá odměna!

4. (Po svatém přijímání.)
Majíc toho, jejž spatřiti tisícové toužili,
byla Maria přeštastná. když poznala
předivné milosti, jichž se jí dostalo. Její
čistá duše, proniknutá citem živé vděč
nosti, velebila Pána &duch její vzplesal
v Bohu, v svém Spasiteli (Luk. 1, 46)
Zapomněla na všecky tvory, aby se
Tvůrci svému klaněla, odpočívala v po
koji ve stínu toho, po němž toužila.
Jeho božská vnuknutí pronikala do nej
tajnějších hlubin duše její. Sladký pokoj,
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nevýslovná rozkoš, božské útěchy za
plavily její srdce. Šťastní, kdož krále
pokoje do srdce přijímají a vážíce si
jeho přítomnosti jako Maria. hodni se
stávají jísti a pití, ano i opojiti se roz
košemi, jež z tohoto tajemství vyplývají.

Duše má, ty přijala's téhož Boha,
jehož Maria počala; i ty jsi jako ona
osvícen sluncem věčné spravedlnosti.
Proč jsi tak lhostejný, tak málo job'ažen
tímto štěstím? Přišel-li Ježíš do srdce
tvého bez lásky ztravující, bez krásy
klanění hodné, jež duši Panny Marie
zaujaly a tak roznitily, že se mu úplně
obětovala jako zápalná obět lásky &díků ?

Můj Bože, i pro mne velké věci
jsi učinil. Božský Spasiteli, zapřisahám
tě pro zásluhy &přímluvu Oné. která tě
ze všech tvorů nejhodněji přijala, nej—
vroucněji milovala ati nejvěrněji sloužila,
popřej mi všecka požehnání milosti, jež
dle tvých nevyzpytatelných úradků z této
vznešené Svátosti vyplývají! Přitáhni
mne za sebou, bych budoucně jako tvá
požehnaná matka všecku svou blaženost
nalézal v tom, kráčeti v šlépějích tvých,
žíti pro tvou česta umříti pro tvou lásku.

9. Narození Pána a Spasitele našeho.
Pán Ježíš, žádost pahrbků věčných

(I. Moj. 49, 26), očekávání všech ná
rodů, mohl na zemi sestoupiti a velké
dílo vykoupení provésti, aniž by byl
prošel ponížující stupně dětinství a mládí.
Mohl se zjevili v tomto slzavém údolí,
aniž by svou věčnou slávu snížil do
lůna své matky, aniž by úctyhodné
člověčenství byl zahalil do temné roušky,
jež sice neposkvrněná a více než an
dělskou čistotou ozdobena byla, přece
však nebyla dosti "hodna toho hostili,
jenž jest vyšší než nebe a povznešen
nad hvězdy. Ale třebas král nebes se
snížil a skryl ve svatyni, kterou si sám
připravil, daleko hlouběji se ponížil a
ukryl v tomto tajemství nejsvětějším,
kde nepatrné způsoby chleba a 'vína
nám skrývají jeho vznešenou velebnost
a lesk nestvořený! V lůně Panny Marie
bylo lze Pána Ježíše ještě po;znati neboť
jako nebesa vypravují sávu Boží a dílo
rukou jeho zvěstuje obloha, tak byla
Panna nejčistší zrcadlo bez poskvrny
velebnosti Boží a obraz dobrotivosti
jeho; v ní odrážely se jaksi božské

dokonalosti bytosti nejsvětější, kterou
nosila. V nejsvětější Svátosti jest Pán
opravdu Bůh skrytý, Bůh od tak mnohých
nepoznaný, od jiných zapíraný nebo
pohrdaný, od přemnohých opuštěný nebo
zanedbávaný. '

Veliké, nevýslovné tajemství, jak
mocně mne pobádáš, by h svého Tvůrce
nalezl“ Vznešené dítko! Božský, opuštěný,
věřím, že je tisíckráte lépe stebou býti
pohrdaným a zneuznaným, než celému
světu rozkazovati. Kdo mi pOpřeje, bych
tebe nalezl v skryté hlubokosti srdce,
by se stal- zahradou zaručenou a stu
dnici zapeče ěnou, nepřístupnou pro
všecky mimo tebe božský ženichu
mé duše! _

2. Popatřme, klanějíce se uctivě,
na božské dítko, které Maria v plénky
zavinula a_do chudých jeslí položila.
Třebas žádné znamení jeho slávy a
velebnosti nehlásá, přece nás víra učí,
v něm uznati “svého Boha a Spa—itele.
O hluboké, nevystihlé tajemství! Bůh,
jehož nes-mírnost nebesa nepojmou, leží
tu v jeslích, obmezený na úzké meze
těla dětinného; ten, jenž jest nepřehra
ným pramenem věčné blaženosti, leží
v pláči a zimou se chvěje; nejvyšší Pán
všehomíra odpočívá na hrstce slámy!
Obraífmese od jeslí k Betlému, k Betlému
našich oltářů, pravému domu chleba,
v němž jest chléb živý, jenž s nebe
sestoupil. Uvažme s vroucí uctivostí po
nížení Syna Božího. jež nebylo obmezeno
na chlév, v němž se narodil.

Podobně jako ve chlévě betlémském
jest jeho božská Velebnost v našich
chrámech podivně přítomná, uzavřená
v úzké prostoře svatostánku. Jako v
dětství svém je tu vůli tvorů mlčky
podroben., Klanění hodný vzore božské
pokory! Učinný léku lidské pýchy! Duše
má, uč se pokořovat a svou pýchu sklánět,
abys Boha pokorného do srdce přijala.
Jenom takto budeš příjemná tomu, který
se z lásky k tobě tak hluboko ponížil.

3 Jenom kdo zasvěcen jest do
tajemství lásky k Bohu, pochopí svaté
city, které naplnily sr-ice Panny Marie,
když spatřila Slovo vtělené. V nitru
osvícená a tušíc proroctví Simeonovo
z předpovědí proroků, patřila Maria na
božské dítko s nevýslovnou bolestí. Vě
děla, že se narodil toliko, aby trpěl, a
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vtělilřse, aby zemřel. Jak hluboce se z lásku k němu dobrovolně podrobovala.
mu klaněla v jeho nesmírném ponížení! Jak ráda by vroucím žárem své lásky
Jak něžně poslouchala jeho dětský pláč, zmírnila strohost roční dobyl

LOUKA: Vnitřek kostela.

misíc svoje slžy se slzami, jež rosily Božské dítko! Nejsem hoden se
jeho božskou tvář. Jak bolestně cítila klaněti, nejsem schopen milovatitě podle
jeho chudobu a nuznost, kterým se nekonečné tve laskavosti. _Přece však
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jsi, milosrdny' Vykupiteli, mne pozval, den víc a více povzbuzovaly, tě z celeho
bych byl svědkem tvého milostného srdce, ze vší duše své a ze všech sil
narození na oltáři nového zákona. Ano, svych milovati.
mé vlastní, ubohé, nehodné srdce jsi. Matko čisté lásky, podej mi své
zvolil za svůj stánek. Kéž bych pamětliv božské dítko, z tvych rukou _chci je

LOUKA: Krypta pod kostelem.

byl utrpení tvého dětství, kdykoliv oko přijati, ale teprve až duši mé vyprosíš
mé spočine na svatostánku. Kéž by aspoň část své dokonalé přípravy.
vlažnost tolika kř.stanů a urážky, jež 4. (Po svatém přijímání
v nejsvětější Svátosti trpíš, mne každy' Nebeští duchové viděli svého Boha ležeti
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v jeslích, viděli Všemohoucího, jak _se
stal viditelným a přístupným svým
tvorům; a uneseni obdivem nekon' čného
milosrdenství Božího, jakož i nepocho
pitelné blaženosti lidské, zpívali: »Sláva
Bohu na výsostech a na zemi pokoj
lidem dobré vůle.“ Tak oslavovali Vzne
šeného, jehož ponížení se klaněli, tak
blahopřáli lidem k příchodu Toho, jenž
souditi bude podle spravedlnosti chudé
a trestati podle pravosti tiché země
(Is. II, 4.) Jestli již dočasný pobyt
vtěleného Boha v chlévě betlemském a
pokorné jeho narození anděly k podivu
a chvalozpěvům pohnulo, jak nekonečně
veliké bude nadšení jejich“ ásky, když
svého nejvyššího Pána spatří přebývají
cího v chudém srdci lidském! — Jak
uctivě se mu tu klaněj'í v jeho hlu
bokém ponížení. S jak ohnivou láskou
oslavují jeho milosrdvnství, s jak po
svátnou závistí patří na duši, které se
dostalo pokladu cennějšího nad všecky
statky nebes i země! Toto spojení Boha
s tvorem jest andělskou radosti, jest

andělských chvalozpěvů hodno. Jak'bídní,
jak politování hodni jsou, kdož v ros
tržitosti a lhostejnosti pro vlastní štěstí
ve chvíli svatého přijímání nepamatují
na veliká dobrodiní nebeského hosta,
aneb nedbají na hlas milosti. Nad tako
vými poslové pokoje (andělé) hořce
plakati budou (Is. 33, 7.), takoví ne
dojdou požehnání nebes.

Ty pak duše má, omilostněná sva—
tyně knížete pokoje ponoř se v lásku
svého božského hosta; příchod—jeho
milostný budiž ti k požehnání pro čas
i věčno-t. On jest tvým jediným dobrem,
tvou pravou, nejvyšší blaženosti, odevzdej
se do jeho vůle a vytrvej v službě jeho.

Vznešený Spasiteli, sladká radOSti
duše mé, budiž od této chvíle mým
králem a mým Bohem! Mojí jedinou
snahou budiž tobě sloužiti, a mé jediné
přání tebe milovati. Jenom toho žádám,
vímt, že naleznu jenom v tobě pravý
pokoj a úplnou bezpečnost pro čas a
věčnost. (P. d.-)

EIEIEIEI

Po dešti V poli.
Přestalo pršeti. obloha jasná,

Skřivánek počíná pět,
větérek tichounce rozhoupal stromy—,
hlavičku pozvedl květ.

Slunéčko 'na nebi zasvitlo zase,
ztratil se všeliký mrak,
a lidé ku nebi pohlíží vděčně,
zazářil radostí zrak.

Vždyť zase vláhu má. políčko zprahlé,
poroste, co v zemi, jest,
v modlitbě hospodář díky'své vzdává
a hlásá Jemu vždy čest.

Paprsky hřejivé osuší rosu,
teplem se růmění líc,
v zahradě, na poli, v lese i v sadě
nebude smutno již víc.

Vždyť deštěm vzkříšena příroda celá,
vše, co již zmíralo tu.
všecko se veselí, co kolem zříme,
v tisícerém jásotu. .

A.. M.- Iadlďdlwvd.

Srdce Ježíšovo.

Srdce Ježíšovo,
mukou posvěcené,
Otci nebeskému
za dar přinesené,
srdce Ježíšovo,
smiluj se nad námi!

Lásko Krista Pána,
v srdci ukrývaná,
trpícímu lidu
od věčnosti daná,
Lásko Krista Pána,
smiluj se nad námi!

Srdce. Lásko Krista,
nikdy nehasnoucí,
od oltářů svatých
k nebesům se pnoucí,
slyš je, slyš je. slyš je:
naše prosby vroucí —
smiluj se nad námi!

Petr Hluchý.
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Na útěku před tureckými hordami.
Východ jedné bulharské vesnice. — Původní dopis od P. Ivana Boneva.

K deváté hodině ranní spatřili jsme
od Odřína přijížděti mnoho vozů, ta
ženych voly i koňmi; Turci přijížděli
na loupež. Po celý den patřili jsme na
jich drancování. Když vozy byli napl
něny, odjeli. — K páté hodině večerní
byla vesnice pustá. Tehdy vyšli jsme
ze svého úkrytu a sestoupili v řečiště.

První,'co jsme Spatřili, byli psi a
kočky shromáždění v houfech u vody
proti nám, jako by nám zabraňovali
cestu. Psi štěkali a cenili zuby, kočky
mňoukaly a chystaly v pohotovosti proti
nám své drápy. Nechápali jsme z prvu
ničeho z tohoto neočekávaného zievu.
Kráčejíce však v před, zřeli jsme, že
oba břehy jsou pokryty zabitymi vepři,
jež psy a kočky už načali. Tu se všecko
vysvětlilo : psy a kočky obraňovaiy před
námi svou kořist Všichni vepři z ves—
nice leželi tady prohnáni kulkami nebo
bajonety. (Známot', že mohamedánům
jest vepř zvíře nečisté, před nimž mají
ošklivost) _

(Jím více jsme se blížili k vesnici,
tím nesnesitelnějším stával se zápach,
takže jsme si museli zacpáti nosy. Při
šedše 20 m za studni, nalezli jsme v ře

čišti samém ležícího tváři na zemi
mrtvého Theodora Talumbadževa; hlava
jeho dělila proud vody ve dví. Kolem
pasu byl hrozně naběhly a zmodraly.
Puškami jsme jej obrátili: měl tři zející
rány na prsou a velkou ránu na krku
se strany pravé, v níž se hemžili červi.
Ale hroznější ještě jsme zřeli: břicho a
části okolní byly ukrutně popáleny!
Katanští Turci jej asi mučili, by nabyli

' jeho peněz než jej usmrtí.
Pět metrů dále ležela mrtvola popa

Georgija, oděna ještě v „rasso“ (plášt
vy'chodních kněží se širokými rukávy),
užívany' u kněží vychodnich. Voda na—
nesla naň písku až po kolena. Rámě
levé bylo zkrouceno pod tělem, rámě
pravé podhlavou. I jemu pálili skráně
žhavy'm železem; vous. byl spálen. Na.
krku a na pravé straně na prsou měl
několik ran od bajonetu. Zápach byl
tak hrozný, že jsme tam nemohli vy
trvati.

(anončení).

Nalezli jsme také mrtvoly dvou
starcův a tří stařen, kteří zůstali ve
vesnici. Avšak oheň je tak zohavil, že
jsme nemohli na nich nic jistějšího
poznati kdo jsou.

Z domu zbyla pouze hromada trosek,
popelu a ohořelych trámův. Jen zdi no
vého katolického kostela zůstaly státi
celé, z fary však a ze školy byly opět
jen trosky. Kde byval chrám pravoslavný,
bylo ztěži poznati z několika na polo
zřícených zdí. V celé vesnici nezůstal
ani plot, ni strom, ni stéblo trávy, by
označovaly, kde byly druhdy dvory a
zahrady. Ak-Bunar byl mrtvy.
-=!' Nějakou útěchu nám poskytovala

tato okolnost: Turci nezapálili totiž sto
jícího obilí, jehož byla jen polovice asi
požatá. Kupy snopů — jediná ochrana
před hladem — zůstaly posudna polích
netknuty, kdež očekávají své majitele.

Na zpáteční cestě dověděli jsme
se od svých druhů z Provadie a z Adory,
tyž den se vracejících, že hůře je tomu
u nich, tam bylo totiž všecko bezohledně
spáleno, nejen vesnice, nýbrž i obilí
na poli.

Tak zněla zpráva našeho stateč
ného posla.

Následující dny rozdělovat jsem své
zbědované stádce po několika vesnicích,
abychom nebyli všichni na obtíž šle
chetny'm Lalkovanům. Všude nás las
kavě a ochotně přijali.

A já jsem nalezl bratrské přijetí,
nejprve u P. Tomáše Przybilského, svého
katolického spolubratra v Gadžilově,

“později u Otců řádu NanebevzetLPanny
Marie (Assumptionistů) v Plovdivě. Jsem
tady ještě s mnohými jiny'mi nešťastníky,
došlymi sem z Thracie a Macedonie.

V trpělivosti a modlitbě očekáváme
všichni konec dnů zly'ch a milosrdenství
Boží.

P. Ivan Honev.
Do frančiiny přeložil P. Pavel Christov.

Dodatek ku dopisu: »Na útěku
předtureckymihordamic. P.lvan
Bonev'svou zprávu, kterou P. Pavel
C h r i s t o v byl přeložil do francouzského
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jazyka, a jež tuto dle francouzského pře
kladu jsme podali v rouše českém, vydal
později ve svém mateřském jazyku
bulharském pod názvem »Tursko—
to nachluvane v Trakijaprěz
mesec j'ulij 1913 godinac. („Tu
recky vpád do Thracie v měsíci čer
venci roku l913“) v Jamboli a suce
jak s hora na titulním listě spisku vy
tištěno, »ve prospěch bulharských upr
chlíků; (»Na pomošt na běžanci—těc).
Cena 40 stotniků. Dle tohoto bulharského
originálu, který jest obšírnější než zpráva
francouzská, připojujeme ze závěrku jeho
následující pbdrobnosti o jeho otcov
ské péči pro uprchlíky, jakož i tísni,
jaká ovládala tehdy mysli nešťastných
Bulharů.

Dne 19. července (dle našeho řím
ského kalendáře 6. srpna) ustanoveno,
že nemají všechny naše rodiny zůstati
v Lalkově, kde bylo mnoho uprchlíků
též z jiných vesnic, nýbrž že se mají
ubytovati v okolí, zvláště pak okolo
vesnice Gadžilova, poněvadž zde máme
-též katolicky' kostel a jest nám možno
takto plniti své křesťanské povinnosti.
Proto ještě téhož dne jeden vůz odjel
do vesnice Čatálova, druhy' do Uromu
Begli, třetí do vesnice Arapli &Gadžilova;
v Lalkově však zůstali jen ti, kteří měli
tam své příbuzné. Po takovémto roz
dělení našinců, odebral jsem se násle
dujícího dne do vesnice Gadžilova ku
tamnějšímu katolickému taráři, P. Tomáši
Przybilskému a prosil jsem jej, aby se
ujal našeho lidu On přes všelikou nouzi,
jaká tížila jej i jeho osadu, přislíbil vše
možnou pomoc. Prostřednictvím místního
starosty docílil toho, že pro 20 našich
rodin bylo obstaráno přístřeší a zamě
stnání (práce); pro naše nemocné rozdal
potřebně léky & obstaral pro ně léčení;
dokud neměl práce, neváhal děliti se
s nimi o svůj skrovny cbléb. Já pak
sám jsem jemu nemálo k díkům za—
vázán, předně, že mne tak laskavě
přijal a pak ještě více, že se o to po
staral, aby moje prádlo a oděv dostaly
se do patřičného pořádku

Než mezi mym stádcem byly i tak
chudé a ubohé rodiny, jež trpěly nouzi
ve všem. Abych jim v jejich ža
lostném postavení nějak získal pomOC
a úlevu, odebraljsem se do Jamboli;

avšak zde jsem nemohl ničeho poříditi.
Toto město,_kteréjsem spatřil ponejprv,
zdálo se mi jako mrtvym; obchody po
nejvíce zavřeny, poněvadž majitelé jejich
byli ještě u vojska Obyvatelstvo samo
bylo celé ustrašeno před možným vpádem
turecky'm. Nechtě se zde dlouho zdržo
vatí, opustil jsem Jambol a odebraljsem
se do města Plo v di va (Philippopolis);
zde mne přijali s velikou laskavostí
Otcové Assumptionisté (bulh.
»Uspencic od slova Uspen'ie;--.Nanebe
vzetí Panny Marie) do svého kláštera.
Kdybych věděl,že neublížím jejich skrom
nosti, řekl bych bez upřílišování, že
jsou oni nedostižni ve své dobrotivosti,
a v horlivém zastání pro spravedlivou
věc. Učeliště jejich shledal jsem pře—
plněno uprchlíky: u stolu jejich vidival
jsem každého dne několik vojínů, bud'
důstojníků buď lékařů. Jedni z nich pe
čují o uprchlíky, jiní neopomenou pod
porovali plovdivské sirotky. Ne dosti
na tom; jsou ještě vážnější věcí, v nichž
tito dobří řeholníci osvědčili svou pří
zeň k našemu bulharskému ná
rodu.

Když jsem dostihnul do Plovdiva,
bylo Bulharsko osamoceno (isolováno)
od celé Evropy; ani pošta ani telegramy
nemohly byti do cizozemska vypravo
vány. Věrolomní nepřátelé Bulharska —
Rekové &Srbové — naplňují cizozemský
tisk pomluvami a vy'mysly o zhovadi—
lostech a ukrutnostech, spáchany'ch od
Bulharů. Současně mírová konference
v Bukurešti, nejen že zadržela mocnou
ruku Bulharska, již by mohlo zasaditi
poslední rozhodující ránu svym nepřá
telům, nybrž ještě je připravila o nej—

krásnější země. Na všech tvářích zračí
se hrozná bolest & beznadějnost. Koho—
koliv potkáš, s kým se dáš do hovoru,
vždy slyšíš jednu & touž odpověď:
»Hrozné postavení, veliká ne—
spravedlivost; jsme ztracenic.
(»Grozno položenie, golenia nepravda;
izgubeni sme<.) Uprostřed tohoto vše
obecného — řekli bychom — pessi
mismu, přece ještě jedině v této fran—
couzské koleji, »nebyly ani zbraně slo
ženy ani prapory svinutya. Jen zde
ještě jest naděje pevná, že tato nespra
vedlnost brzy přestane, & že Bulharsko
i z tohoto boje vyjde čestně a slavně.
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Takové city vštěpovali šlechetní Otcové
svým hostům a návštěvníkům, s těmi
city zastávali se neunavně též před
Evropou bulharské záležitosti. Přes Ca—
řihrad a Oděsu šly jejich zprávy do
Německa a Francie, v nichž opravo
vali a osvětlovali všeobecné špatné mí

nění o Bulhařích, tak velice porušené a.
zmatené lstivostí řeckou a srbskou.
Tento šlechetný příklad působil též na
mne, a proto jsem se rozhodl, dáti na
veřejnost tyto své poznámky, aby pravda
vyšla na světlo.

EEEE

Náš život.

Je trnitá cesta život náš
a těžké v světě žití,
a málo komu tu ve světě
to velké štěstí svítí.

Je tajemství vše, co podává,
a vše je plno záhad
a přec ten život nás lidí všech
chce po štěstí svém sahat.

Je tajemství: slza, smích i žal,
jenž v duši naši padá,
a to vše život nám podává
a v srdce naše vkládá.

Je trnitá cesta život náš
a zračí se nám v oku.
své štěstí jednou-li uhlídáš,
hned mizí v divém skoku.

Slunéčko s nebe.
Slunéčko s nebe čarovnou mocí

do srdce vlévá hřejivý jas,
rozptýlí bouři, ozáří noci,
vykouzlí květy nesčetných krás.

Slunéčko s nebe, stolistá růže
bez ostrých trnů, plná jen vnad,
mění jak divem, kdekoli může,
pláň holou, pustou, v překrásný sad.

Slunéčko s nebo, kouzelné dítě,
uvádí lidí ve štěstí chrám, "
kdo však se vrhá v temnoty sítě,
ten štěstí škůdce veliký sám.

Slunéčko s nebe čarovnou mocí
do duše vlévá člověku mír,
kdo však ho nedbá, ten bez pomoci
vrhá se'jistě v záhuby vír.

A. M. KADLčÁxovÁ..

EEEE
SV. Benedikt, patriarcha řeholnict'va na Západě.

(Ke dni 21. března.)

©vocem života světcova jest jehoproslulářehole benediktinská,
jež prohloubivši namnoze řehole svatých
otců východních (Basilia, Pachomia),
ujala se po celém Západě, kdež původci
svému zjednala jméno zákonodárce a
patriarchy řeholnictva. Vsedmdesáti třech
kapitolách překládá sv. Benedikt učen
níkům svým pravidla života řeholního,
zvlášt dotýká se modlitby, již nazývá
dílem Božím, mlčenlivosti, pokory, po—
slušnosti, sebezapirání, samoty a mimo
rozjímání ukládá ruční práce a čtení
duchovní, jež se mají konati za tím
účelem, »aby ve všem veleben byl Bůha.
Každý klášter zákona sv. Benedikta má

(Ostate k.)

býti samostatnou společností s opatem.
v čele a řeholníci mimo obvyklé tři
sliby vázáni jsou i stálosti místa, čímž
zabráněno přecházení a toulání se mnichů
& klášterům dána tak pevnější organi—
sace. V závěrečné kapitole udává sv.
Benedikt prameny, na nichž řeholi svou
zbudoval (Písmo svaté Starého i Nového—
Zákona, spisy sv. Otců církevních, Roz
pravy Otců, Ustanovení a Životy jejich,
řehole sv. Basilia) a dokládá: »Kdokoliv
tedy k vlasti nebeské spěcháš, zachovej
s pomocí Kristovou -tuto maličkou, pro
začátek psanou řeholi; a potom dojdeš
pod ochranou Boží svrchu dotčených
vznešených výsostí moudrosti a ctnosti:.
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Svaty' Řehoř Veliký, svatý Tomáš
Aquinský, svatý Antonín a jiní velicí
světci považují řeholi benediktinskou za
bezprostřední vnuknutí Ducha svatého
a papežové i mnohá světská knížata
rozšiřovali její čest a slávu. Věhlasný
učenec Mabillon nazývá ji »zbraní Božím
a řád takovouto zbraní chráněný »tvrzí
nepřemožitelnoua. —

Svým výborným zřízením zapudila
poznenáhla řehole benediktinská všecky
řehole starší, jakožto méně příhodné a
rychle šířila se po celém západě evrop
ském, zejménav Gallií (Francii), Anglii
a Německu. Z Monte-Kassina přišli také
první benediktini do krajin českoslovan
ských. Do Čech uvedl je sv. Vojtěch,
biskup pražský, sám benediktin, a prvním
klášterem toho řádu stal se Břevnov
(993). Však již dříve kníže český Boleslav
II. Pobožný založil klášter panen be
nediktinek u sv. Jiří na hradě pražském.
Břevnov pak byl kolébkou mnohých
klášterů v Čechách, na Moravě, v Polsce
iv Uhrách, z nichž, bohužel, jen ně
které na naše časy se zachovaly. Tak
z benediktinských klášterů moravských
zbyl jediný Rajhrad, založený českým
knížetem Břetislavem r. 1045, v Čechách
pak Břevnov-Broumov a Emausy, ne—

E-leíl

Zdrávas Maria.

Po ztichlém kraji klekání
své krásné „Zdrávas“ vyzvání,
a duše v hrudi znavena
hledí, kde hvězda plamenné.,
a ret se modlí „Zdrávas Maria.“

Po ztichlém kraji zvonů hlas
Marii pěje „Zdrávas“ zas,
umlkli v hnízdech zpěváci
a hlavu k nebi obrací
a tiše pějí „Zdrávas Maria,“

Po ztichlém kraji vítru van
své 'krásné »Zdrávas“ věje v stan,
kde skryta bílá kaplička
a v ní Maria Matička,
Jí pěje v posled „Zdrávas Maria.“

[EE]

dávno osazené z Německa vypuzenými
mnichy kongregace beuronské,' takže
v českých zemích jsou nyní pouze čtyry
kláštery benediktinské. — ' “

Již 14-00 let uplynulo od“ sepsání
řehole sv. Benedikta a jakého ovoce za
ten,.čas strom světcem zasazený přinesl,
o tom skvělé svědectví vydávají dějiny.
Jakých jen zásluh dobyl sobě řád bene
diktinský o rozšíření křesťanské víry, o
vzdělání pustých krajin, o blahobyt a
osvětu lidstva! Věrni mnišskému heslu
»ora et laborac »modli se a pracuje —
synové sv. Benedikta s horlivostí jenom
jim vlastní vždy a všude plnili poslední
“vůli a vzácný odkaz svatého patriarchy
svého Benedikta a s jakým úspěchem,
dokazuje nejenom veliké množství učenců,
ale také značný počet světců a vysokých
hodnostářů církevních, kteří z řádu sv.
Benedikta a z jeho odvětví vyšli. Tak se
počítá přes 50.000 světců, 42 papežů,
200 kardinálů, 1600 arcibiskupův a na
4000 biskupův, jimž byla řehole bene
diktinská vodítkem v životě. Zajisté nej
lepší to vysvědčení řádu, jehož veškeré
konání po příkazu sv. Benedikta smě
řuje k tomu, »ut in omnibus gloríficetur
])euSa — »aby ve všem veleben byl
Bůhx. V. P.

Ellíl

'Já křídla chtěla bych dnes
míti . ..

je křídla bych dnes chtěla míti
& zaletěti tam v tu výš,
kde andělé se Bohu koří.
kde lásky věčné svatá. řiš.

Já křídla bych dnes chtěla míti
a zaletět tam v oblohu,
tam pro své srdce vyprosila
bych klid a mír si na Bohu.

Já křídla bych dnes chtěla míti
a zaletěti tam v ten svět,
kde na vše zlé, co duši svírá,
bych mohla rázem zapomnět!

A. M. Kadlčdkovd.

E!E!
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Pokoj Vám! ' ""1'7-3a
Velikonoční rozjímání. ;Napsal ]gndtšZ/idnčl.

Ma Boží Hod velikonoční slavívámekaždoročně památku, že vstal Ježíš
Kristus z mrtvých vlastni mocí“ jako
vítěz nad smrti a nad ďáblem. 'Vstav
z mrtvých zůstal Ježíš zde na světě
mezi svými ještě po celých čtyřicet dní.
V této době častěji se zjevoval bud'
jednotlivcům buď několika osobám anebo
také všem svým apoštolům, když byli
někde pohromadě shromážděni. Svaté
evandělium vypravuje nám. že Ježíš
zjeviv se svým také je pozdravil. Tu
zajisté jsme zvědaví dozvěděti se, jak
zněl tento pozdrav, jakými slovy pro
slovil Ježíš svůj pozdrav? Pozdrav tento
nesestával z mnoha slov, byl kratičký,
byla to pouze dvě slova; byl tedy velice
krátký, ale vzdor této krátkosti jest
obsah jeho velmi bohatý, ba řekněme
přímo nevyvážitelný. Pozdrav zněl:
„Pokoj vám !“

Pokoj! Jaké kratičké to slovo,
sestává toliko ze dvou slabik, ale co
vše je v tomto tak kratičkém slově
obsaženo! Když božský Spasitel použil
tohoto pozdravu jako vhodného, bude
zajisté pozdrav tento zasluhovati, aby
chom si ho povšimli poněkud blíže a
zevrubněji.

Nemáme ve světě většího pokladu,
většího dobra, nad pokoj, nad klid, nad
pokojné SVědomí. Velký světec a učitel
církevní svatý Rehoř Nysejský píše takto
0 pokoji: »Ze všech věcí, kterých touží
lidé užíti a po kterých se shánějí všemi
silami, je nejlepším pokladem pokoj.
Mnoho věcí je na světě, které by mohly
život lidský zpříjemniti. Je to na příklad:
bohatství, zdraví, rodina, rodiče, přátelé,
je to úrodná půda, bujné louky, skvostné
zahrady, jsou to místa, na nichž se ráda
prohání mládež, kde se shromažďuje ku
společenským hrám, je to některým
osobám pěkná hudba, dobrá četba, věda,
umění, příjemná zábava, jsou to zkrátka
všechny potřeby, všechny věci, které
jsou způsobilé, aby život náš učinily
příjemným. Ale co je všecko tuto vy
jmenované a mnoho ještě jiného, co by
nazýval člověk svým, kdyby neměl při
tom pokoje, kdyby toho nemohl v po
koji, v klidu užívati? Co by mu toto

vše pomohlo, kdyby byla válka, kdyby
byly nepokojné časy? Jediný klid, pokoj
činí vše, co máme a čeho užíváme,
cenným, příjemnýmc

Pokoj je největším dobrem
pro jednotlivce, pro rodiny,
ano i pro celé národy. Je tedy
pokoj nanejvýše potřebným pro:

a) každého jednotlivce. Každé
nově narozené dítě bývá unás doneseno
do kostela a křtem svatým stává se
členem církve katolické, spoludědicem
království božího, synem a dcerou Ježí
šovou. Kněz uděluje pravidelně křest
v kostele. Kmotři drží novorozené děťátko
na rukou, kněz pak po různých obřadech,
když byl polil hlavu dítěte křestní vodou
a vše vykonal, co předpiSUje církev,
propouští novokřtěnce "slovy: »Vade in
pace, dominus sit tecumc, což znamená:
»Jdi v pokoji a Pán tě doprovázej. Pán
budiž s tebou na všech cestách tvých !<
Každý člověk dostává tedy již při křtu
svatém jako do vínku od církve přání,
aby pokoj jej doprovázel po celý život,
aby pokoj byl jeho údělem od tohoto
prvního vkročení do života až do po
sledního vydechnutí.

Při biřmování. které se u nás oby—
čejně uděluje ve věku, ve kterém opouští
vají dítky otcovský dům, když udělil
biskup tuto svátost, propouští každého
biřmovance se slovy: »Pax tecum<<.což
znamená: »Pokoj budiž s teboulc Toto
přání církve pronášívá také kněz, když
je volán, aby zaopatřil nemocného; když
vstupuje do domu, říkává po latinsku:
„Pokoj domu tomutola Církev svatá
uznává v těchto, tuto sdělených při
padech převelikou důležitost pokoje a
doprovází nás s přáním timto ode křtu
až do posledního okamžiku našeho života.
Ano, když vynášejí mrtvé tělo katolíka
a když pak koná kněz předepsané obřady
při pohřbu, tu ne jednou, ale několikráte
opakuje známá nám všem slova: »Re—
quiescat in pacelc což 'znamená: »Od
počivej v pokojila Při každé vhodné
příležitosti přeje tedy církev svým dítkám
pokoj!

Neni také pro žádného z nás většího
štěstí nad pokoj se svým svědomím, nad
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pokoj s Bohem, nad pokoj se sebou
samy'm. Kolik sebevražd bylo jenom
proto spácháno, že samovráh nemohl
najíti pokoje. Tam, kde jej mohl aměl
hledati, nechtěl, vzal pak tak žalostný
konec. Kdo by byl sto, aby popsal
nepokojně svědomí a co vystojí člověk,

tu by'vá vždy táž odpověď: nemohl jsem
vydržeti vy'čitek svědomí, at jsem dělal,
co chtěl, svědomí stále mne pronásledo
valo, proto abych je utišil & došel ko
nečně pokoje, přicházím se sám udati.

V Solnohradech byly kdysi ukradeny
drzy'mi lupiči skvosty, zavěšené v kostele

LOUKA: Pavillon klášterní budovy.

kterého něco hlodá, který má něco na
svědomí? Mnohy nemůže snésti těchto
vyčitek &třeba po letech přichází 'k soudu
a udá dobrovolně na sebe, čeho se před
dávnou dobou dopustil a úpěnlivě prosí,
aby byl za' to potrestán. Když se jej
pak vyptávají, co bylo příčinou jeho
vyznání, co jej pohnulo, že sám se udal,

na milostném obrazu marianském. Zmi
zelyr tehdy nevysvětlitelným způsobem
všechny tam od dobrodinců uložené
předměty, které měly také velikou umě
leckou cenu, odezíraje od ceny skutečné.
A trvalo to dlouhých třináct let, když
již lidé dávno na tuto drzou krádež
zapomněli, tu přiznal se na úmrtní po—
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steli umírající, že byl tehdypři tom
súčastněn a pravil, že již nemůže snésti
výčitek svého svědomí.

Kdyby kněží vyprávěli, jakou radost
pociťují, když přijde k nim hříšník a
vyzná se ze svých hříchů. ó jak často
se slzami v očích děkuje za pokoj. který
po svátostnem rozhřešení zavítá dojeho
srdce. uasto přiznává se, kdo jde ku
svaté zpovědi, že nutí jej k tomu svě—
domí, jehož výčitek již nemůže vydržeti.

kojně svědomí! Toto štěstí bylo mnohdy
zjevno i na jejich tváři, která vyzařo
vala jakousi vnitřní spokojenost a vzbu
zovala podiv všech, kteří měli příleži
tost viděti tyto miláčky Páně.

Je tedy pokoj, klidně svědomí nej
větším pokladem pro. jednotlivce, ale
je také nesmírně cennou věcí

b) pro každou rodinu. V po
hádkách vypravuje se často dětem, dy
chtivě naslouchajícím, kterak měl nějaký

LOUKA: Klášterní křížová chodba.

Ježíš Kristus dal nám ve své lásce
k nám lidem prostředek, kterým můžeme
lehce, bez obtíží získati klidu svědomí,
když byli jsme tolik nešťastni a ztratili
jej. Ustanovil svatou zpověď řka apo
štolům: »Kterýmž hříchy odpus1íte, od
pouštějíť se jim, kterým je zadržíte, za
držány jsou.“ _Jan 20, 23. Kéž použije
tohoto neomylně působícího prostředku
každý, kdo nemá pokoje ve své duši.

Jak šťastni byli svatí a světice boží,
kteří jsouce spojeni s Bohem, měli po

Škola B. s. P. 1914.

kouzelník zrcadlo divotvorné. Když se
do něho podíval, viděl v něm úplně
jasně a zřetelně, nač myslil anebo vůbec,
co chtěl zvěděti. Anebo vypravuje se
také v pohádkách, že mívá kouzelník
zázračný klobouk. Když si jej dá na
hlavu, nikdo ho nevidí, je pro druhé
lidi neviditelným, může jíti, kam chce,
ale sám vše vidí, slyší, co se před ním
odehrává.

Kdybychom my měli podobný kou
zelnický klobouk a podobné kouzelnické

8
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zrcadlo, ó jak často přesvědčili bychom
se, že není vše zlato, co se třpytí. Není
v mnohých rodinách štěstí, jež tam dle
zevnějšího nátěru, dle zevnějšku před
pokládáme, _místo zlata našli bychom
v mnohé rodině bezcenné pozlátko. Kněz,
který ztrávil ve velikém městě mnoho
let v duchovní správě, vypravoval:

»Znal jsem jednoho živnostníka,
který svým přičiněním, 'svými vlohami,
svým důvtipem stal se z malého prů
myslníka velkoobchodníkem. Z chudého
venkovského chlapce, který přišel do
města do učení, stal se z vlastní síly
zámožným průmyslníkem. Tento vážený
měšťan měl dvě dítky, syna a dceru.
Jeho nejvroucnějšim přáním bylo, aby
si syn oblíbil otcův obor a s ním v
závodě pracoval. Od malička vedl jej
k tomu, ale syn mělvzaměstnání otcově

. pramalé zalíbení. At činil otec, co chtěl,
místo aby záliby přibývalo, ubývalo jí.
Otec vida synovu nechuť, s krvácejícím
srdcem dovolil mu, aby byl státním
úředníkem. Sestarav prodal závod velmi
lacino a trápil se, že syn se mu ne
vydařil po jeho vůli. Jediná dcera do
rostla, usmyslila si,že se vdá za svého
vyvoleného. Rodiče předvídali, že bude
nešťastná, proto činili, seč byli, aby ji
odvrátili od jejiho úmyslu, ale jak již
bývá; čím více domlouvali, tím více
dcera vzdorovala, až dosáhla, co chtěla,
a provdala se po své vůli. Dle zevnějšku
mohlo se souditi, že se jí vede výtečně,
byli rodinou zámožnou, váženou, hle
danou, ale vše bylo jenom pozlátkem,
jenom slupkou bez jádra. Byla nespo
kojena, což bylo na ní viděti, když
chodivala po ulicích města-jak bludná
dušea — —

A kolik podobných rodinných tra
gedií, truchloher mohlo by se uvésti.
Riďme se napomenutím sv. Pavla: »Lá—
skou bratrskou se vespolek milujte. . .
rovnomyslni vespolek buďte, . . žádnému
za zlé zlým neodplácejte (K Rím. 12, 10 n.)

Je tedy pokoj nezbytné potřebnou
věci pro každou rodinu, ale je také
nanejvýš potřebným
„ c) pro každý jednotlivý národ.
Ríkává se: Co člověk má, toho si ne
váží. Ani nám nenapadne nějak po
mýšleti, jaké neocenitelné dobro je mír,
když jej máme avmíru žijeme. A přece

modlíváme se v litanii : od vojny vysvoboď
nás, Pane! Hrozně zlo je válka a pře
veliké dobro je mír!

Zdá se nám až skoro neuvěřitelno,
co všechno vypravují staré kroniky &
zlu, které přináší s sebou válka a jež
má v zápětí. Vezměme za příklad jenom
náš milý národ! Nábožnost a zámožnost
nasnášela za starých dob do chrámů
našich takovou nádheru a osvědčila
takovou krasochuť. jakou si v mysli
můžeme jenom zobraziti, povážíme-li,
co po hrozném boření husitském, co
po válce trvající skoro dvacet dlouhých
let a po skoro dvě stě let trvajících
nepokojných odbojích, bojích a bouřích
domácích v XV. a XVI. století, co ko
nečně po záhubách války třicetileté, co
po tom po všem ještě se zachovalo!
Táboři ustanovili sobě 14 článků, z nichž
v šestém prohlásili, že všechno nářadí
chrámové, roucha bohoslužebná, missály,
zpěvníky kostelní mají se spáliti &zničiti.
Jak ujednali, tak konali; zničili nesčetné
skvostné knihy a drahocenné památky
umělecké i veliké budovy; i dí právem
Vavřinec z Březové, utrakvista & pro
fessor při tehdejší universitě pražské:
vzdali se titíž Táboři napotom téměř
vší milostnosti, spravedlnosti, pokory,
všeho milosrdenství a vší trpělivosti, a
ne jako lidé rozum mající, ale jako
divá zvěř a jako vzteklí psi a lvové
vrhali se úprkem na všechny ty, kdo
nesouhlasili s dotčenými domněnkami,
trýzníce je kořistěním, ohněm a rozlič
nými tresty a potupami. A tak stalo se,
že slavné druhdy král0vství české dáno
za divadlo všem národům a že na věky
přišlo v pořekadlo. 1)

Je tedy pokoj věcí neocenitelnou
pro jednotlivce, pro rodiny i pro celé
národy. Ale co činiti má, kdo po
zbyl tohoto drahocenného po
kladu?

II. a)Ztratil-lij ednotlivec pokoj
ve svém srdci, najde jej jediné při Kristu,
ve Kristu a s Kristem. Kdo nesmířen
je s Bohem, smiř se s ním ve svátosti
pokání, choď pak častěji ku stolu Páně,
živ těloi duši svou chlebem a krvi
Ježíše Krista, pamětliv jsa slov Jeho:
„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve

1 Hlavínka, »Bludy & lži v dějinách,<
11. vydání, str. 158, 217.
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mne přebývá ajá v něm.“ Kdoje spojen
s Kristem Ježíšem, kdo je jeho pravým
vyznavačem, jeho skutečným synem,
skutečnou dcerou, má poklid ve svém
nitru, je spokojen se vším, co mu uštědřuje
milosrdný a nejvýš milostivý Bůh.

_Ještě nikdo nelitoval, kdo žil život
věřícího křesťana, kdo víru svou do
tvrzoval skutky. Ku konci sedmnáctého
století žil proslavený muž. kterého vy
hlašovali za zázrak, protestant, jménem
Leibnitz, a ten napsal následující paměti
hodné věty o užitku zpovědi: „Zpověď
je dílo moudrosti božské a křesťanství
nemůže se vykázati ničím vznešenějším.
Považuji moudrého, rozumného Zpověd—
nika za vzácný prostředek Boží ku spáse
duši. Sotva najdeme na světě pravého
přítele; čím více nutno si vážiti takového,
který je náboženskou, božskou přísahou
zavázán víru zachovávati a duším po
máhati? Zpovědník přináší a rozdává
pokoj, čest, osvícení rozumu & mravní
svobodu.“

b) Každé rodině uchová mír a
pokoj pravá křesťanská láska k bližnímu.
Nikde nenajdeme krásnějších výrazů nad
slova, jimiž nám vylíčil pravou lásku
svatý Pavel. Píše: »Láska trpělivá jest,
dobrotivá jest, láska nezávisí, nečiní nic
na chloubu, nenadýmá se, není ctižá
dostivá, nehledá, co jejího jest. nevzpouzí
se, nemýslí nic zlého. .. všecko snáší,
všemu věří, všeho se naděje, všeho
trpělivě čeká.—x (I. ke Kor. 13, 4 n.)
Kdýbý zavládla podle těchto vět uspo—
řádaná láska mezi námi, žili býchom
věru v ráji byla by radost býti člověkem.

Krásný příklad vzájemné lásky vy
pravuje nám první kniha Mojžíšova:
Abraham měl mnoho služebníků &služek,
velká stáda velbloudů, oslů a ovec. Ale
i Lot měl veliká stáda, takže krajina ta
neměla pro ně dostatečných pastvin. I
stal se svár mezi pastýři. stád Abraha
xnových a Lotových, což hnětlo a bolelo

Abrahama pokoje milovného. Řekl tedy
k Lotovi: Nechť, prosím, není sváru mezi
mnou & tebou, mezi pastýři mými a
tvými, nebo bratři jsme. Hle, všecka
země před tebou jest: odděl se, prosim,
ode mne. Půjdeš-li na levou stranu, já
pravou držeti budu, jestliže tý pravou
stranu zvolíš, já půjdu na levou.“l
zvolil sobě Lot krásnou, vodami hojně
zvlažovanou krajinu okolo řeky Jordánu,
irozloučili se. Lot býdlil v Sodomě,
Abraham pak u Hebronu. (I. Moj. 13.)
.lsme všichni bratři a sestry v Kristu.
Ježíši! o jak krásné by bylo, kdybychom
též žili podle toho!

c) Nezáleží na nás, mý nerozhod
neme, budeme-li jako národ žíti v
míru či ve válce? Ale je naší povinností
modliti se, aby nás uchránil Bůh vší
války. Nedávno hrozilo u nás nebezpečí
války. Velké pohromy národohospodář
ské stihlý nás, nebýlo práce v továrnách,
nebýlo výdělku v obchodech, nikdo
nechtěl poskytnouti úvěru, stouply úroky,
na všech stranách pociťovalijsme všichni,
jaké hrůzy byly by spojený s válkou.
Proto vším právem modlíváme se: »od
válký vysvoboď nás, Panel:

»Není pokoje bezbožným, praví
Hospodin.: (Is. 48, 22.) Od té chvíle,
co zradil Jidáš nevinného svého Mistra,
neměl pokoje, až bídně zhýnul osidlem
se oběsiv. Pokoj zavítá do srdcí našich,
budeme-li zachovávati zákon Boží, pravíť
žalmista Páně: »Pokoj mnohý těm,
kteří miluji zákon tvůj a jsou bez úrazu.;
(Žalm 118, 165)

Kéž jsme všichni zůčastněni při
pokoji, který slibovali andělé na luzích
betlémských »lidem, kteří jsou dobré
vůlea. Přičiňme se, abýchom měli dobrou
vůli s Bohem, s bližním, se sebou sa
mými, pák nic nebude nám překážeti &
zavítá k nám pokoj, pokoj Ježíšův, mír,
který učiní nás šťastnými zde na zemi
a také jednou na věčnosti. Amen.

unum; EIDEIEI

*8
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Panně Marii.

Před oltářem Boží Matky
poklekla jsem tiše,
duše moje modlila se,
létla v nebes říše.

Matko Boží, Matko čistá,
drž nade mnou ruku,
chraň mne v světě nepravosti
a vzdal strastí muku.

Nedej, by má. duše mladá
v hříchu zahynula,
ale přej. by tam do nebe
se kdys vyšinula.

Buď mou milou. drahou Mátí
zde v tom bouřném žití,
by má duše po smrti kdys
s Tebou mohla dlíti.

Tam k té modré dáli nebe .. .

Tam k té modré dáli nebe.
tam tak ráda zalétám.
kde andělé s Matkou Boží
a Bůh Otec mají chrám.

Tam k té modré dáli nebe,
tam má duše zalétá,
štěstí lásky nepoznané
srdce moje oplétá.

Tam k té modré dáli nebe,
tam zrak smutný upírám,
a v posled si tichým hlasem
jak ten skřivan zazpívám.

Tam k té modré dáli nebe
moje kroky, Bože, veď,
dej, bych jednou v brány ráje
dostala se naposled.

A. M Kadlčdkovd.

EIElEllE

Katolické hnutí mezi Bulhary.
Ku hlavnímu úmyslu měsíce února.

I.

©án Bůh ve své prozřetelnosti sesílá občas neštěstí a všeliké trpkosti
jak na jednotlivce tak na celé lidstvo
se spasitelným úmyslem, aby je buď na
pravou cestu přivedl, buď je zkoušel a
v dobrém utvrdil. Tak učí nás svatá
naše víra na mnoha místech Písem sva
tých. Na př. : »Blahoslavení lkajicí, blaho
slavení, kteří protivenství trpí pro spra
vedlnost..: (Mat. 5, 5, 10); »Blaho
slavený muž. kterýž snáší pokušení...c
(Jak. 1, 12). »A že jsi byl příjemný
Bohu, potřebí bylo, aby. pokušení zkusilo
tebec. (Tob. 12, 13.) Dle této pravdy
můžeme patřiti též na události poslední
války bulharské, v níž národ bulharský,
který nejvíce obětoval na osvobození
křesťanů z tureckého jařma, tak nepa
trné, ba smutné ovoce sklidil za svou
hrdinnou obětavost a tak byl ponížen.
Bůh dopustil nynější velikou pohromu
a bídu na bulharský národ, jak se zdá,
aby utrpěl ztrátu a škodu na statcích
vezdejšich, na slávě zevnější, aby mohl
jemu dáti dobro nesmírně větší a vyšší

& trvalejší, totiž šťastný návrat ku pravé
milované matce, ku sjednocení se svatou
římsko-katolickou církví pod její nejvyšší
viditelnou hlavu, od níž byl v tak ne
smírné většině po dlouhá století zlobou
lidskou násilně odtržen. Katoličti mis
sionáři, kteří již po mnoho let pracují
mezi katolickým lidem bulharským &
znají proto také velmi dobře rozkolnické
(pravoslavné) Bulhary, s nimiž se stý—
kají, jsou přesvědčeni, že Bulhaři jsou
nejpoctivější národ na Balkáně; ne
mohou si proto na mysl připustiti, jak
vypravují, že by Bůh dopustil, aby
Bulhaři nynějším neštěstím byli zničení,
jako toho jejich blízcí i vzdálení ne
přátelé sobě by přáli. Dle jejich úsudku
jest naopak pravděpodobno, že Bůh má
s Bulhary své zvláštní záměry, Bulhaři
ve válce proti staletým nepřátelům a
škůdcům křesťanů východních na Bal
káně osvědčili tolik křesťanského nad
šení & obětavostí, takže Bůh, dle mínění
mnohých tamějších missionářů, je za
to jistě jednou odmění a sice snad právě
milostí pravé víry v náručí sv. katolické
církve.
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Krev těch okolo 100.000 padlých
neb zraněných chrabrých křesťanských

'vojínů, slzy tak mnohých vdov, sirotků
& rodin, jež ztratili své živitele, & opět
krev tolika zavražděných bezbranných
bulharských křesťanů, zvláště pak ne—
vinných dítek, při lupičském vpádu
Turků i Řeků v druhé válce, ten srdce
rvoucí a nesmírný bol počestných panen
a statečných žen ano i dítek beztrestně
zneuctěných neb do bídněho otroctví
tureckého násilně odvedených a tam na
duši i těle snad hynoucích; bezměrná
bída, stotisíce uprchlíků, již jen s ho
lým životem mohli vyváznouti z drahých
domovů. aby je snad nikdy více ne
spatřili; zároveň pak obdivuhodná trpě—
livost, statečnost, odhodlanost a ode
vzdanost do vůle Boží, s jakou své
útrapy snášejí, zvláště. pak modlitby
těchto tak těžce zkoušených křesťanů
——vše to jest úpěnlivým a mocným
voláním k nebi, nikoli o pomstu pro
nepřátele, ale () smilováni pro nešťastný
národ bulharský. A milosrdný Bůh své
smilování již připravuje všem, kdož
budou dobré vůle.

Krev těch novověkých mučenníků
má býti též semenem, z něhož vyklíčí
bohdá nová, požehnaná úroda, obnovení
neb rozšířeni jednoty _cirkevní se svatou
apoštolskou Stolicí v Rímě, jako bývala
v oněch dobách, kdy Cařihrad a celá
Thracie byly křesťanskými, kdy země
ony byly pro svou velkou pobožnost
k panenské Bohorodičce, »královstvím
Marie Pannyc, a stkvěly se září pře
četných svatých & světic a mezi nimiž
jako hvězdy pravého řádu vynikali slavní
učitelé církevní a apoštolští mužové,
jako sv. Jan Zlatoústý a hlavně nám
tak blízcí a drazí naši sv. apoštolové
Cyrill a Methoděj.

II.

Než cesta ku pravé víře, ku sjedno—
cení církevnímu, není pro rozkolníky —
jakými jsou po veliké většině Bulhaři a
nejvíce v Bulharsku samém, tak snadná,
jako bychom se snad na první pohled
domnívali. Rozkolníci na rozdíl od pro
testantů jsou dle své víry a dle svého
církevního zařízení katolické církvi nej
bližší, a oni jsou sobě toho také vědomi,

že rozdílu velkého mezi nimi a námi
není. A právě proto jest těžkoje
přesvědčiti, že jejich víra a církev není
pravou vírou a pravou církvi. Původcové
a vůdcové církevního rozkolu (schisma)
na východě vymyslili a nahromadili
mimo to proti katolické církvi velmi
mnoho lží a pomluv a je mezi lidem
rozšiřovali. Proto jsou rozkolníci větši
nou velmi neústupni a tvrdohlaví, do
mnívajíce se, že jen oni mají pravdu;
zároveň jsou též plni předsudků a po
divných nesprávných názorů o naší
římsko-katolické víře & Církvi. Správně
tedy za to máme, že pro obrácení roz
kolníkůjest obzvláště potřeba
milosti Boží, aby mohli celou
pravdu dobře poznati aaby mohli
pak překonati všeliké obtíže a přinášeti
oběti, jaké jim nastannu, když by se
chtěli s katolickou Cíikví sjednotiti a
býti a zůstati vždy jejími věrnýmidítkami.

Možná. že nynější neštěstí seslal
Bůh na Bulhary proto, aby byli tím
více připraveni pro tak velikou milost
a s ní věrně spolupůsobili. Mimo to jest
u Bulharů cesta ku jednotě církevní
přece snadnější než u jiných rozkolní
kův na př. u Rusův a Rekův. pdněvadž
aspoň nepronásledují katolíků a nečiní
žádných překážek těm, kteří by chtěli
spojiti se s katolickou Cíikví jak.-žto
uniaté, s obřadem východním, jak se
stává na př. v Rusku, Srbsku & Řecku
iv době nejnovější Státní ústava v
Bulharsku svými zákony ponechává
katolické Církvi úplnou svobodu. A
porovnáme-li stav katolické Církve
v Bulharsku co do skutečnosti, v pro
vádění zákonů těch v praxi s postave
ním její v ostatní Evropě, zvláště ve
státech „katolických“ bije nám ihned
do očí ten obzvláště úkaz, že v Bulhar
sku ona požívá více svobody nežli ve
větší části zemí evropských, kde jest
většina obyvatelů přece katolická. Ano
katolíci mají v Bulharsku před ostat
ními vyznáními, kterým jest „zde též
podobná svoboda zaručena, ještě tu
přednost, že nejsou jen bulharskými
poddanými jake tamější Tur i, Arméni,
Řekové, nýbrž žejsou pravými Bul
har y a krevními bratry pravoslavných
spoluobčanů.
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III.

Bulhaři jsou mezi všemi rozkolniky
Církvi katolické nejvíce příznivi. To se .
dá zvláště odtud vysvětliti, že Bulhaři
v posledním stotetí utrpěli nejvíce
křivd a pronásledování právě od původců
církevního rozkolu, od Řeků. V poslední
nešťastné válce a po jejím ukončení
tak nepříznivě pro Bulhary uzavřeným
mírem rozmnožily se útiskyv a bezpráví
se strany Reků ještě více. Rekové hůře
snad než sami Turci ty'rali a vraždili
bulharské obyvatelstvo, a drancovali
a pálili jeho osady a majetek') a ještě
posavad' se stále snaží, aby vyhubili,
vyplenili a zničili v Macedonii všeihny
Bulhary. A to činí na podnět a návod

„právě nejvyšší pravosavné(rozkolnické)
vrchnosti duchovní atéž světské, samého
řeckého panovníka, jako tom vypravují
očití svědkové v nejnovějších zprávách.
Dle těchto zpráv sami řečtí biskupové
se osvědčovali jakožto nejvíce pomsty
chtiví náhončí v nelidské honbě na
Bulhary, a hellenšti konsulové konali
služby nejošklivějšího špehounství. Ba
neslycháno,řecko-rozkolnicky pa
triarcha cařihradsky'.Germanos
V., jemuž se přikládá od rozkol
níků titul Jeho Velesvatost, při
slíbil každému Rekuodpuštění
všech jeho hříchů, jen bude-li
napomáhati tomu, aby bulhar
sky národ byl vyhuben a úplně
zničen. V témž smyslu mluvili též
řečtí důstojníci ku svym vojákům, dle
rozkazukrále Konstantina,v němž
doslovně čte: Každá bulharská
vesnice musí býti vypálena a
každá bulharská bytost musí
býti se světa zprovozena.“2)

1) Dokladv k tomu podaly již dříve naše
listy, zvláětě Naěinec ze dne 12. listopadu 19l3
č. 263 (katolické hnutí v Bulharsku. Řádění
Řeků v Macedonii) nejvíce pak slovinské listy
Slovenec a BOgoljub v z r. 1913.

. 2: Tak píše missionář, assumptionista P.
Herrmann Giesler z Plovdiva, jehož zpráva jest
uveřejněna v Misaionen der Augustiner von
Mariii -Himmelfahrt č. 1', 1913 (Dinnsheim,
Unter Elsass) pod záblavím. „Za kulisami bratro
vražedné války na Balkáně.“ Sám pak pozna
menává: »Jakkoli by se zdály některá líčení ne
uvěřitelnými, mohu Vám dáti přece ujištění, že
neobsahují nic nepravdivého, ba nic přehnaného,
poněvadž jsem čerpal jen z authentických (pů
vodních) pramenů a uvádím tvrzení nejspoleh
livějěích očitých svědků. (

jako před nějakym velikým zlem,

A Srbové, nejsou velice lepší
Řeků. Macedonští Bulhaři v srbské
Macedonii jsou ve velikém nebezpečí,
že budou úplně potření a zničení od
svých bratří, kterym bukureštsky' mír
přidělil část macedonskych Bulharů,
jakožto nových poddaných.

'lakové jest tedy postavení Bulharů
co do národnosti. Jsou pronásledováni.
poškození a nenávidění od svých rozkol
nických sousedů a souvěrců. A vtomto
neštěstí jemocné rozkolnické pravoslavné
Rusko úplně opustilo. To vše .Bulharii
tak citelně se dotklo, že ztratili naději
v „pravoslavnou“ církev a začali oprav
dově uvažovati. zda by nebylo lépe na
ochranu své národn0sti a říše úplně se
odlo-xčiti od rozkolnické církve aspojiti
se s Církvi katolickou, v niž důvěřují,
že svou spravedlnosti a láskou a svým
vlivem u ostatních říší přispěje nej
účinněji jim na pomoc v jejich tísni a
nebezpečí.

lV.

Proto nastalo mezi Bulhary, předně
mezi uprchlíky z Macedonie hnutí pro
sjednocení s katolickou Církvi.
Dva rozkolnické politické čaSOpisy v
Bulharsku') jež skoro po celé dva mě
síce (v říjnu a listopadu) uveřejňovaly
psaly o této záležitosti uveřejňujíce
velmi ochotně nadšeně články, povzbu—
zujícík jednotěsRimem Vrozkolnickém
Bulharsku ano v samém bulharském
hlavním městě, Sofii, konaly se v té
době veliké schůze: na nichž řečníci
rozkolničtí nadšeně mluvili pro unii,
jichž řeči přijaty s bouřlivými projevy
souhlasu: ,.Přijmouli uniil“ Na
poslední schůzi v Sofii přijat návrh,
aby byl celý národ bulharsky vybízen
ku ky'že'nému sjednocení prostřednictvím
patřičných orgánů, jež o to mají byti
požádány. V Sofii utvořil se mezi zna
menitějšímí rozkolnickymi Bulhary zvlášt
ní vybor, který má úkol. připravovati
vše potřebné, aby sjednocení církevní
stalo se skutkem.

Ovšem. že jsou mezi Bulhary též
protivníci zamýšlené unie, kteří ve svých
politickych časopisech před ní varují

jež
by prý národ teprv zničilo. Proti unii

1) „Veěernja Pošta“ a „Dnevnik“.
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vyslovil se v poslední době ofiicielně
též „sv. Synod“ bulharský ve zvláštním
okružním listě podepsaném od bulhar—
ského rozkolnickeho exarchy Josefa,
sídlícího nyní v Sofii a z rozkolnických
biskupů, ač úřední list „sv. Synodu“,
„Cerkoven Věstník“ nějakou dobu dříve,
sám poukazoval na potřebu sjednocení.
„Večernja Pošta“ & „Dnevnik“. Zdá se,
že jest „sv. Synod“ v poslední době
asi pod vlivem. rozkolnického Ruska,
které též v létech šedesátých tehdy do
cílené sjednocení dosti velké části
Bulharů všemožně se snažilo zrušití,
bohužel nikoli bez v ý s 1e d k u.
Nynější, bulharská vláda sama není
však výslovně proti unii; naopak ona
jeví známky jisté přízně pro tuto zále
žitost. Vypravuje se, že když Jeho
Excellence arcibiskup Robert Menmi
byl navštívil některé bulharské ministry
v Sofii, mezi nimi i předsedu jejich
Dra. Radoslavova, prý všichni ministři
projevili, že jsou přesvědčeni o užitku
unie jak ji odporoučejí některé listy a
že v unii spočívá vážný moment po
litický. Tak oznamoval sám polovládní
bulharský list Mir, jinak unii málo při
znivy'. Přízeň vlády ku katolické církvi
dosvědčuje v poslední době též ten po
těšitelný úkaz, že vládní kruhy jsou P.
Pavlu Christovi, který se tak pečlivě
stará o bulharské katolické uprchlíky,
velmi nakloněny, a dosud _jemu neode
přely žádné prosby, naopak mu vyplnily
každé přání. Vláda bulharská vděčně
uznává blahodárné působení katolických
missionářů, řeholnic & škol zvláště v po—
slední válce a dala tomu výraz i oká
zalým způsobem. Ovšem _žejako důvod
hlavní pro sjednocení s Rímem jest u
Bulharů všeobecně národnostní. politický
prospěch. Než neméně jest pravda. jak
píše sám katolicko-unitský arcibiskup,
J. M. Michal D. Mírov, sídlící v Cařihradě,
že milost Boží může ipolitiky použiti ku
spáse duší. Bulhaři, zvláště macedonští
chtějí se odloučiti od nešťastného Fa
naru (patriarchátu řeckého v Cařihradě)
a zároveň vymaniti se na vždy z vlivu
Ruska, odkud přichází na ně všecko
zlo; dle jeho vědomosti, jichž nabyl
v okolí samého exarchy bulharského,
jsou dvě třetiny Bulharů pro unii Hnutí

Ellíl

to jest dosti vážné, než schází lidí, kteří
by se věci té patřičně ujali. Unie hro
madná celého národa bulharského není
ovšem nyní ještě možná, a nebyla by
také prospěšná hlavni věci, blahu duší,
poněvadž by scházelo dostatečné &
správné řízení a pastorování nových
katol. Věřících skrze dostatečný počet
schopných duchovních, a nebyla by
asi též již proto trvalou, jak zkušenost
učí z minulosti. '

Hnutí toto bude míti však jistě
velký prospěch pro katolickou Církev
v Bulharsku, byť i nedosáhlo tak skvě—
lého, okázalého výsledku, jak někteří z
horlivců očekávali. Nejlépe bude prospí
vati mezi lidem, kterému se v pravdě jedná
o; viru samu,azach'ránění duše, a který
nehledí při tom na výho y politické, jako
snad městská intelligence, která prý jest
ve příčině víry velmí vlažná. Ovoce se
ukazuje již nyní v samém Bulharsku,
kde počet katolických unitů před válkou
byl tak nepatrný, že se ani neudával.
P. Christov podává totiž zprávu, že
všichni z Thracie s katolíky uprchli
rozkolníci, kteří žijí nyní ve Starém
Bulharsku společně s katolickými upr
chlíky se vyjádřili, že chtějí žíti ve
shodě s katolickými sousedy a se říditi
dle návodu katolických missionářů. Ti
tedy prohlásili již, že jsou pro unii.
Ve St. Bulharsku se hlásí rozkolnické
osady a prosí o katolické kněze. Kato
lické hnutí bude tedy míti nejprve ten
úspěch, že vesnice dle náboženství smí
šené (většina »katolicky'cha vsí jest ta
ková) stanou se docela katolickými, a
že k nim připojí se pak několik čistě
rozkolnických vesnic, v městech pak
se rozmnoží počet katolických rodin a
farností. S takovýmf'úspěchem můžeme
býtipro tu dobu úplně spokojeni. Zá
roveň pak nynější katolické hnutí zanechá
stOpy též v oněch kruzích, které
v nejbližší pro tentokráte době ještě
nebudou moci veřejně spojiti se s- ka
tolickou Církvi. Símě zaseté do srdci
bulharského lidu ponenáhlu vzejde a
uzraje a přinese, jakž doufáme, jednou
ještě hojnější ovoce)) (0. p.)

1) Slov. časopisu Voditeli v bogoslovních
vadech č 1. 1914 přináší o tom článek Dra. F.
Grivce, o )katol. hnutí v Bulharsku.:

EIEI
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“Zrada Achitofela a zrada Jidášova.
Pán Ježíš zrádce svého zjevil. (Dle sv. Bonaventury).

achitofel ku neitajnějšímradám králeDavida připuštěný s Absolonem se
proti němu spikl & radil, aby David byl
zabit. (2 Král. 17.) Kdyby můj ne
přítel byl, byl mi zlořečil, snesl bych
ovšem. A kdyby ten, kterýž mne nená
viděl, proti mně veliké věci mluvil, byl
bych se snad ukryl před ním. Ty však

vzdychal z hluboka tak, že i učenníci
spolu zármutek veliký pochopili aspolu
s ním zarmouceni byli.

V zármutku dosvědčil, když řekl:
»Pravím vám jistě a jistě jest, že mne.
jeden z vás jenž jí se mnou, zradí. Aj
ruce zrádce meho jsou se mnou za
stolemc. Jak ulekli se učenníci Kristovi

LOUKA: Část

člověče se mnou jednomyslný. jeden
z vůdců mých a známý můj: ježto jsi
jedl se mnou chutně pokrmy: (Žalm
M.) mluví slova písma sv. 0 Jidáši
zrádci napřed již dávno v minulosti.
Za stolem seděl Kristus Pán s učenníkv,
rmoutil se pro své přehořké umučení
nastávající. Na to sice vzpomínal mi
lostný Pán, ale zajisté více na zlost a
zlomyslnost Jidášovu.

Zármutek na srdci — ukázal ze
vnějším znamením; bvlt bledý na tváři,

zdi z venku.

těchto slov; neboť uznávali, že budoucí
věci v skutku a v pravdě Pán předpo
vídal. Ač všichni kromě zlostněho Jidáše
nevinnost svou uznávali, nicméně přece
se slrachovali, aby snad Bůh takového
pádu na ně nedopustil. Zastrašen byl i
Jidáš nešlechetný; neboť se obával, aby
ho Pán neprozradil, aby snad ostatní
učenníci. horliví milovníci Pána, jej'ne
zabili. Hleděli na sebe vespolek učenníci,
nevěděli však nic, o kterém by mluvil
Pán. Každý jen razmýšlel z nich, který
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jest ten zloštný člověk mezi námi, jenž
dobrého Mistra našeho chce na smrt Vý
dati. Hleděli upřeně také na Pána, jakobý
říci chtěli: »Pane, povězlc Počali se
také tázati mezi sebou, který bý mezi
nimi to byl, jenž by to mohl učiniti a
zda-li někdo něco prve o tom co byl
slyšel? Tak sám i zlostný Jidáš činil
s jinými, jenž podle ostatních seděl, &
mluvil s nimi, abý neznamenalí nic, že
by on to býl.

Matouš evangelista dokládá, že byli
smutní, tázali se jeden druhého a pak
jeden po druhém řekl Pánu: »Jsem-li

obecně řekl: »Jeden ze dvanácti to jest
z vás, již se mnou stolítec. Jiní sice
učennici Páně býli tu ze sedmdesáti
dvou, ale nestolili s Pánem. nýbrž toliko
posluhovali Jemu & za jiným stolem
seděli. Všeobecně řekl Pán: >Který sahá
se mnou rukou do mísyx. Těmi slovy
návěstí dal Jidášovi, že ví, kde tím
zrádcem bý býl. Jiní učennici tomu ale
nerozuměli, neboť všichni z jedné mísy
jedli.

Pokračoval Pán: »Sýn člověka jde
k umučení a k smrti, jakož psáno o
něm, ale běda člověku tomu, skrze

LOUKA: "Okno v křížové chodbě.

jak? Věděli dobře, že se dle slov Páně
stane a každý se bál, abý snad to zlé
na něm neuvázlo, ačkoliv žádnému
z jedenácti to nikdy na mysl nevstou
pilo, nýbrž uznávali svou všichni mdjobu,
slabost strachem spravedlivým. Zádal
každý proto, aby jim oznámeno býlo,
zdali by to z nich který byl, že by ra—
ději ode jiných učenníků chtěl života
zbaven býti, než toto zlé spáchati.

Líbila se-Pánu Ježíši láska jejich,
kterou k Němu měli, avšak nechtěl jim
jmenovitě a rychle zrádce zjeviti; vše

něhož Sýn člověka zrazen bude:. Jakobý
řekl: »Ten člověk, jenž mne zradí,
půjde do zatracení věčného, kde věčná
běda pro něho. Věru dobré bý bylo pro
něho, by se byl nenarodil, nebo v pekle
nic jiného není, jediné běda, jediné
muký a trápeníc. Důvěrně dosud Kristus
Pán Jidáše napomínal, aby ode zlé vůle
upustil; ale v zlosti zatvrzelý býl Jidáš
celý a ani se neobměkčil. — Když po
zoroval Jidáš, že již učennici všichni se
ptali, nechtěl také mlčeti, abý druzí ne—
zpozorovali, že by on tím zrádcem býl.
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Pravil tedy ku Pánu: »Zda-li já jsem
Mistře?<< Nazy'val milostného Pána
svy'm Mistrem, jenž ho takové zlosti
neučil, nybrž ctnosti & dobrotě. Řekl
mu pak na. dotaz Pán: »Ty jsi řekl. <<
Jakoby pověděl: »Ty sám pravíš, já
nepravím, já jsem to nepověděl—x. Ze
slov podvodný Jidáš dobře porozuměl,
že Pán ho dobře zná. Ale učenníci po—
znati nemohli, poněvadž to Pán míti
nechtěl.

Proto strachoval se Jidáš & sem i
tam myslil, jak by mohl ujíti od učen
níků a tak se stavěl ve všem, aby žádny'
na něho ani domněnky neměl.

Byl mezi učenníky jeden (totiž Jan),
jenž se položil na Pána Ježíše, kterého
také miloval: Pán. Seděl Jan po straně
Pánu. Pročež vzal dobrotivy' Pán Jana
za hlavu a přitlačil ku boku svému
z lásky, kterou k němu měl pro jeho
neposkvrněné panictví. To když viděl
Petr, že Pán Ježíš znamení takové mi
lování laskavého Janovi ukazuje, byl by
rád zvěděl a poznal, "kdo onen zrádce
jest. Proto pokynul Janovi, aby se otázal,
kdo by byl. o kterém mluvil Pán. Když
prosil Petr Jana, aby se Mistra otázal
— tehdy Jan sklonil hlavu na prsa Pána
Ježíše a řekl jemu: »Pane, kdo jest,
jenž Tě zradía. Pán svému milému nic

' odepříti nemohl. proto naklonil hlavu
svou ku hlavě Janově a pošeptmo, aby
jiní neslyšeli, řekl: »Ten jest, kterému
omočeny chléb podáme. Proto znamenal
Jan, komu by omočeny' chléb Pán dal
a zrádce zjevil. Vzal Pán Ježíš chléb
(ne svátost, neboť Pán .ležíš tak mnoho
toliko posvětil, co by mohlo postačiti
jim ku přijímání) neposvěceny a namočil
jej v polévce, anebo omáčce a dal Ji
dášoví Iškariotskému, jakoby mu nad
jiné všechny obzvláštní uctivost učinil.
Nicméně zlostny Jidáš ani v nejmenším
obměkčen nebyl dobrotou Krista Pána.
Evangelium praví, že po skyvě mu po
dané vešel do něho ďábel, ne jakoby
ho posedl, jako některé lidi, nýbrž že

více moci nad ním ďábel měl, aby vedl
jej ze hříchu do hříchu pro zatvrzelost
jeho. Miláček Jan jak zrádce poznal,
velice se zarmoutil a divil se velice, nebo
věděl, že mu mnoho milostí Pán udělil.
Avšak Petrovi pověděti nechtěl dle vůle
Pána. Poněvadž, jak píše sv. Jeronym
tak miloval Petr Pána, že kdyby byl
poznal zrádce, byl by ho zajisté zabil.

Svatý Jan píše, že Pán Ježíš Jidášovi
řekl: »Co činíš a činiti chceš, čiň brzy<.
Jakoby chtěl říci: »Já dobře vím zlou
vůli tvou, že bys rád u židů byl, nebo
nehledíš jedině ku dveřím, pročež jdi
tam. A kdybych já sám sebe dobrovolně
na smrt vydati nechtěl, nemohl bys
učiniti ani to nejmenším Proklaty' člověk
porozuměl dobře slovům Páně, ale učen
níci Páně ostatní neporozuměli hned,
nýbrž domnívali se, že Pán Ježíš po
ručil Jidášovi, poněvadž měšec měl, aby
nakoupil potřebny'ch věcí ku svátku,
anebo aby něco dal chudy'm. Vzal omo
čenou skyvu chleba a vyslyšev řeč Páně,
vstal hbitě & vyšel ze tovaryšswa či
společnosti andělské a nevrátil se více,
poněvadž do ní již nenáležel. A byl již
večer. Myslil zlovolny člověk Jidáš, že
příhodný čas jest, aby Pán jat byl. Chtěl
jati Ježíše a jat byl sám: žádostí očí,
žádostí těla a pychou života, jež za
slepily duši jeho a ďáblu odevzdaly.
Jidáš přechytrováním zaslepen, doklad
furisejství, nad nímž Kristus Syn Boží
volal tak často: »Běda, běda, běda vám,
fariseové! Zdaliž ujdete- pekelnému
ohni?<< Zatvrzelost Jidášova však přece
odvažuje se až tak daleko, že přistupuje
ku Synu Božímu a volá: »Zdráv buď,
Mistřelc A Mistr a Pán vševědoucí od

povídá: »Jidáši, příteli, proč jsi přišel?
Políbením zrazuješ Syna člověka “><
Skrytý hřích, přetvářka, zatvrzelost vedou
ku zradě a jdou za sebou, jako šla na
jatá rota žoldnéřův na Krista s vůdcem
jich Jidášem. A konec jich, konec po
krytců & zrádců jest právě konec nej
hroznější: .Š»Jidášův <<.
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Z Kateřinek u Opavy. Plníc svůj
slib vzdávám díky nejsv. Srdci Páně,
neposkvrněnému Početí Panny Marie,
sv. Antonínu Paduanskěmu za vyslyšení
všech svých proseb. A. K.

Z Tábora. Ve veliké tísni vzala
jsem útočiště své k Rodičce Boží, sv.
Antonínu asv. .lanu Nepomuckému stím
dodáním, bude-li má prosba vyslyšená,
že v čaSOpise svůj dík uveřejním. A nad

| |

Přesvědčení a život. Clemenceau
onemocněl těžce a lékaři uznali, že bude
nezbytná operace. Ač je v Paříži mnoho
klinik, vyvolil si tento pronásledovatel církve
katolické a vůdce francouzských radikálů,
ústav, na němž jsou činny milosrdné sestry.
V loňském květnu uveřejnil pak pařížký
list „Cri de Paris,“ následující zprávu, která
velmi překvapila. Clemenceau přišel do
obchodu s květinami a poručil, aby majitel
zasílal na jeho účet po celý měsíc květen,
každodenně kytici z čerstvých květin do
kaple milosrdných sester v ulici Bizetově.
Je to týž ústav, kde byl Clemenceau oše
třován -a operován.

Potěšitelné ohražení. Spolek havířů
v Dolní Gebřc v Německu měl svěcení
spolkového praporu. Byl na něm nápis:
„i v nejhlubší šachtě bdí oko Páně. “ Sociálně
demokratický list tamější, ačkoliv prohlašují
jinak sociální demokraté náboženství za
soukromou záležitost, psal zlomyslně o tomto
nápisu. Tu měli havíři schůzi, na níž po
dali následující pozoruhodné prohlášení a
ohražení: odmítáme výtku co nejrozhodněji;
v Bohu máme útěchu, nedá nám zoufati
v hrozných nebezpečích našeho nebezpeč
ného povolání. činí nás silnými, mužnými,
abychom s důvěrou v Něj dále pracovali.
Proto chceme vždy s důvěrou státi při svém
praporu a hlavně pro krásný výrok o důvěře
v Boha, který jsme dali na něj vyšiti.

moje očekávání byla jsem v tak brzké
době vyslyšená. A proto vzdávám tisícerě
díky Pánu „Bohu nejvýš dobrotivěmu.

Ctenářká „Skoly B. S. P.“
Z Třebíče. Jistá čtenářka „Skoly

Božského Srdce Páně“ plní tímto slib
svůj, že došla v jistých záležitostech a
v operaci, na přímluvu bolestné Matičky
Boží, sv. Antonína Paduanského &blaho
slavené M. Elekty vyslyšení proseb svých.

Příčiny zesurovění mládeže. Ředitel
trestnice pro mladistvé zločince v Lenzburku
ve Švýcarsku považuje za hlavní příčiny
hrozného zesurovění nynější mládeže, špatnou
a zaslepenou výchovu, požívavost, nechuť ku
práci, špatnou" četbu, vyvěšování zamilova—
ných obrazů & necudných pohlednic ve
výkladních skříních. Všeobecně ve všech
zemích se pozoruje, že přibývá mladistvých
zločincův.

V mých okovech chci zemříti.
Nebožtík kníže-biskup Zwerger jednou vy
právěl: Když jsem byl duchovním správcem
v trestnici u Vídně, byla tam roku 1850
svatá missie. Měla stkvělý výsledek; tre
stanci nosili trpělivě &oddáni do vůle Boží
i řetězy, které byly tehdy ještě v obyčeji.
Několik měsíců po missii onemocněla těžce
jedna trestanka a byla v nemocnici. Když
ji Zwerger zaopatřoval, slyšel, že rachotí
pod dekou řetězy. Pravil laskavě Lk ne
mocné: „Proč nosíte řetězy, což nevíte, že
nemocní jsou od nich osvobozenií" _—
»Vím to.“ odpověděla nemocná, „ale pro
sila jsem pana ředitele, aby mně nechal
řetězy, obci je nésti až do smrti 2 úcty &
lásky k našemu Spasiteli; prosím o milost,
abych s nimi mohla umříti.“

Smutný úkaz. Ve Svatém Havlu ve
Švýcarsku byla o prázdninách slavnost
všech švýcarských dělnických zpěváckých
spolků. V neděli, když byly v kathedrále
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bohoslužby, přišli tam účastníci sjezdu a
chovali se tolik urážlivě, že musili býti
z kostela odstraněni a po dvakráte musel
býti kostel uzavřen. Vysmívali se přítomným
.a jinak je uráželi.

Setník, jako vzorný křesťan. 1913
zemřel ve Švýcarsku setník Schmid. který
byl po celý život svůj horlivým katolíkem.
Vypravuje se o něm, kterak r. 1899, jsa
velitelem v Harisau přivedl své vojáky ku
procesí na Boží Tělo. Ráno po snídani
byli vojáci shromážděni na dvoře kasárny
a tu velel setník : katolíci vystoupí z řady!
Vystoupilo jich jenom několik a bojácné
se ohliželi, co tomu řeknou soudruzi. Tu se
rozohnil setník a zvolal hromovým hlasem:
co je to za vojáky, kteří nemají ani tolik
srdnatosti, aby se přihlásili ku své víře?
Ihned vystoupilo více vojáků. Set-ník vedl
je sám do kostela, sedl si do lavice vedle
jednoho rekruta a byl zbožně přítomen
celým bohoslužbám. Chodíval každou ne
děli a svátek na služby Boží a vždy se
příkladně při nich choval.

Duchovní cvičení pro rekruty.
V městě N. N. v Německu loučil se setník
s vojáky, kteří odslouživše svůj čas, ubí
rali se domů. Kázal, aby vystoupili z řady
vojáci, kteří se zúčastnili před nastoupením
své vojenské služby duchovních cvičeni.
Pak je oslovil a řekl: přátelé, byli jste
vzorem pro všechny své soudruhy. Až se
'vrátíte do své otčiny. přičiňte se, aby
každý katolický rekrut, dříve než nastoupí
svou vojenskou službu, šel na duchovní
cvičení.

Spisovatel Dickens. Angličané čítají
ku svým nejznamenitějším Spisovatelům
humoristu Dickensa. Ač zemřel před 43
lety, má stále mnoho čtenářů. Byl nada
ným satirikem & humori—tou, ale nikdy
nenapsal ani nejmenšího vtipu a narážky
na mravy & víru. A přece m'u jednou vy—
týkali, že tak učinil. Hájil se následovně:
vždy jsem se přičiňoval, abych budil svými
knihami zájem a úctu pro život a učení
Kristovo, protože sám jej ctím _a protože
sám jsem napsal život Kristův pro svou
rodinu. ač jej znali děti dávno před tím,
než začali mluviti. Ovšem jsem se s tím
nikdy nepochlubil.

Klopýtl jste? První president fran
couzské republiky Thiers navštívil Řím.
Žádal o audienci u tehdejšího svatého Otce
Řehoře XVI., ale jedině pod tou podmínkou,

když nebude nucen pokleknouti a ruku
políbiti. Když přednesli tuto prosbu presiden
ta, který byl protestant, tu papež usmívaje
se, dobrotivě zvolal: ať si činí, jak je mu
libo. Thiers vkročil a jak uzřel papeže,
padl na kolena & políbil papeži ostatky,
které má ve střevíci. Laskavě zeptal se
papež: pane. klopýtl jste přes něco? Ovšem,
odpověděl Thieres : klopýtl jsem a my všichni
klopýtneme přes velikost papežství.

Ženy jako zákonodárcové. V Kali—
fornii mají ženy volební právo, které pil'ně
vykonávají. Národní společnost vydala tam
nedávno provolání proti volebnímu právu
žen a na základě důkladných studií, praví,
že kalifornské ženy našly ve volebním právu
novou hračku a že zavedly do zákonodárství
přehnanost a výstřednost. V posledním za
sedání kalifornského parlamentu bylo podáno
4000 návrhů na nové zákony a 1100 nových
zákonů bylo přijato. Mezi jinými byla uzá
koněna velikost košů pro slepice když
snášejí vajíčka, o formě střevíců pro školní
děti, o velikosti dek postelních v hotelích.
31 nových komisí založeno. které vyžadují
roční náklad milion dolarů. Na každý způsob
pracoval prý zákonodárný mlýn žen ve zlatém
americkém státě s neobyčejnou pilností &
velkou péčí o maličkostech a vedlejších věcech.

Studentky na universitách V Ne.
mecku bylo roku 1908 na všech universitách
1150 ženských poaluchaček. 1910 bylo jich
2800, v letním pololetí 1913 bylo jich
3436. oproti 2958 rok před tím. K oněm
napočteným v posledním letním semestru
3436. nutno připočísti ještě 1037 žen,
které jsou připuštěny. jako dobrovolné poslu
chačky, ale nepodrobují se žádným zkouškám.
Ze všech universitních pošluchačů jest v Ně—
mecku 5'7 procent žen. Ve Francii. kde
studují ženy na vysokých školách již od
mnoha let. bývá průměrně mezi 100 stu
dujícími 10 žen. V Německu je ze všech
posluchaček vždy ze sta asi 26 katoliček.

Rozmařilosb V Schafhausenách,dosti
malém venkovském městečku ve Švýcarsku,
byl cirkus a po čtyři dny dával představení.
Tamější denník píše: tolik se mluví .
naříká všobecně na zlé časy; naše obce
nemohou najíti peněz pro chudé, jichž při
bývá očividně. Ale přece najdou lidé dosti
prostředků, aby upokojili svou touhu po
zábavách. Cirkus Charles byl u nás jenom
po, čtyři dny a přece jsme zaplatili vstup
ného skoro 40.000 K.
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Jesuité. Počátkem roku 1913 byli
Jesuité rozdělení na 27 řádových próvincií
& na pět velkých asistencí, totiž na Ně—
mecko, Anglii se severní Amerikou, Francii,
Italii & Španělsko. Všech členů se čítalo
16,471, 0 177 yíee než rok před tím.

Řím. V Rímě je nyní 57 far, 365
kostelů a veřejných kapli. Světských kněží
je 550. Domácích seminářů je 7, cizozem
ských 22, mezinárodních duchovních kolegií
15. Řádových jeneíálů a protektorů bydlí
tam 99, řádových kněží je 890 a bratři
200. Katolické university jsou 4, bratrstev
se svými domy 82, klášterních škol pro
hochy je 11 s 1095 žáky, dívčích řeholních
škol je 19 s 3600 žákyněmi. Sester klášter
ních je asi 1200, které vykonaji velkou
většinou služby u nemocných anebo vycho
vatelské. Katolické spolky jsou tyto: 31
komitéty farní, 26 spolků pro vzájemnou
podporu a pomoc, 9 odborných spolků,
32 spolků mládeže, spolků 52 pro sport a
20 spolků pro jiné účely.

Pryč od Říma v Rakousku. Během
roku 1912 odpadlo dle sdělení protestant
ských listů v celém Rakousku 4372 kato
líků, totiž 3525 ku vyznání augsburskému
& 547 ku helvetskému. Protestantů se na
vrátilo ku crkvi katolické 1262; z augs
burského vyznání 996, z helvetského 226.
„Čistý“ příjem ruchu „pryč od Říma“ byl
tedy za rok 1912: 3110 odpadlíkův

Obyvatelstvo Indie. V celku je tam
315 milionů obyvatelstva. Z nich je
3,876.203 křesťanů; mezi nimi je 1,843.724
katolíků, což je ze všeho obyvatelstva 0.6
procent. Hindů je 217, mohamedánů 66,
budhistů 10 milionův.

(Z A S L Á N O.)

Duchovní cvičení. Na posv. Vele—
hradě budou se r. 1914 konati du
chovní cvičení:

dívek 14. až 18. dubna;
až 1. května;

žen ll. až 15. května;
dělníků 30. května až 2. června;
paní a slečen 15. až 19. června;
kněží 20—24. července;3.—7. srpna;
intelligence 10. až 14. srpna;
stud uj ících vyšš.tříd24—28. srpna;
akademiků 31. srpna až 4. září;
rekrutů 28. září až 2. října;
rolníků 23. až 27. listopadu;

27. dubna

omladiny 11. až 15. prosince.
Dotazy a přihlášky přijímá Kollej

Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě.

Program české výpravy k 25. světo—
vému sjezdu eucharistickému v Lúrdech
r. 1914. eská sekce světového
sjezdu eucharistick é h o 1914.
Byla zřízena péčí »Spolku českoslovan—
ských poutníků do Lurd a jiných posvát
ných míst se sídlem v Praze: dle usne—
sení výborového sezení 29. prosince 1913.
Účel české sekce: representovati národ
český při světovém projevu víry vJežíše
Svátostného a úcty k Panně Neposkvr
něné před národy tohoto světa; pro
pracovati některé otázky eucharistická
zvláště se zřetelem na Lúrdy a světovou
literaturu, povzbuditi příslušníky národa
českého ku větší a vřelejší úctě Svátost
ného Spasitele, poskytnouti příležitost
shlédnouti Lúrdy mnohým, kteří po místě
onom podivném a milostném touží. -—
Protektoři: Jeho Eminence nejdůstojnější
pan kníže-arcibiskup pražský L e v
kardinál ze Sk rbenských, Jeho
Eminence nejdůst. pan kníže—arcibiskup
olomouckýdr. Františ ek Sal. kar
d inál B aue r. estný předseda: Jeho
Excellence nejdůstojnější pan biskup
královéhradecký dr. Josef Doubrava.—
Výkonný předseda; Monsg. dr. Mořic
.Pícha, sídelní kanovník metropole sv.
Víta v Praze. Sekretář: Dr. Al. Kolísek,
professor v Hodoníně. Na sekretáře
buďtež adresovány všechny záležitosti
české sekce.

II. Sjezdový vlak do Lurd
od 16. července do 1. srpna. Vlak vy
jede z Prahy, jakožto hlavního města
království Českého, pojede Brnem na
Břeclavu, by přibral Moravany a Slezany,
ve Vídni připojí se věrní Cechové ví
deňští a bratři Slováci. Sjezdový vlak
pojede nejkrásnějšími kraji: Italii, fran
couzskou Rivierou, Svýcary &rakouskými
Alpami. Ve význačných městech budou
delší nebo kratší zastávky, a to za účelem
noclehu, pobožnosti a prohlídky památ
ností. Vrchní a hlavní vedení duchovní
celé výpravy bude míti Jeho Excell.
nejdůst. p. biskup Dr. Josef Doubrava.
Technickou stránku bude míti na starosti
technické pořadatelstvo, v jehož čele jest
osvědčený technický vůdce Viktor šl.
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Kóvér. — Jízda tam: 16. července,
čtvrtek, odjezd z Prahy v 8 hod. ráno,
Brno-Vídeň-Benátky (nocleh, 26 hodin
zastávka) — Padova (zastávka) — Janov
(zastávka) — Nizza (nocleh, 19 hodin
zastávka) — Marseille-Toulouse-Lúrdy
21. července v 1 hod. 30 min. odpol.
Pobyt v Lúrdech 6 dní od 21.—26. čer
vence. — Jízda zpět: 26. července,
neděle 7 hod. večer z Lurd; Montpellier
Marseille (nocleh, 25 hodin zastávka) —
Milán (nocleh, 24 hodin zastávka) —
Luzern (zastávka) — Einsiedeln (nocleh,
15 hodin zastávka) — Innomostí-Linec
Vídeň-Brno-Praha ——1. srpna. Poznámka:
Paray-le-Monial bylo nutno vynechati,
protože odbočka ta byla by spojena
s velkými obtížemi technickými a finanč
ními, neboť v období sjezdovém francouz
ské dráhy nepřipouštějí poutnických
vlaků jindy obvyklých. Ceny míst: I. tř.

, 670 K, H. tř. 530 K, III tř. 340 K. Vedle
toho režijní příspěvek: I. tř. 20 K, II.
a III. tř. 10 K. Za ceny ty obdrží účast
níci: jízdní lístek, celé zaopatření po

_ dobu výpravy, počínaje od snídaně v Bě
láku dne 17. července až do snídaně
v Linci dne 1. srpna, nocleh, sjezdový
lístek, cestovní knížku sjezdovou 5 po
pisem cesty a podrobným programem,
odznak. Dle rozhodnutí pořadatelstva
lúrdského do vlaků sjezdových nemají
býti bráni nemocní jako při vlacích,
poutních. Přihlášky přijímají: Antonín
Kašpárek, farář Praha II., Jungmannovo
náměstí 20. ; Josef Róssler, kaplan Velký
Ouřím u Rychnova nad Kn., Čechy.;
Leopold Kolísek, konsist. rada, farář,
Blansko, Morava. Přihlášky musejí býti
vykonány do 15. dubna 1914,protože
do 30. dubna musí býti počet účastníků
v Lúrdech oznámen, a obnos za zaopa
tření v Lúrdech, jakož i za lístky sjezdové
do této doby musí býti zaplacen. Přímo
u komitétu lúrdského žádný jednotlivec
nedostane sjezdové legitimace. Ceny po
čítány co nejmenší a nemohou býti
zmírněny, protože dráhy francouzské
nedají obvyklých výhod, a poplatky za
zaopatření-v Lúrdech jsou značné, větší
než při obyčejných poutích. Platiti je
třeba u Leopolda Kolíska jeho složen
kami a sice režijní poplatek a polovici
celé ceny lístku do 15. dubna, ostatní
do 25. června 1914. Podrobné pokyny,

jak se vypraviti na cestu, budou podány
v cestovní knížce, kterou účastníci v čas
obdrží.

Čechové! Súčastněte se v počtu
nejhojnějším 25. světového sjezdu eucha
ristického v Lúrdech. Neposkvrněná
Rodička Boží zve i Vás k oslavě svého
Svátostného Syna v Lúrdech.

Modlitbové tažení křížové za Afriku.
(Od 24. dubna. do 3. května).

Družina sv. Petra Klavera, nábožen—
ská společnost ku podporování katoli—
ckých missií v Africe, koná každoročně
tak zvané »Modlitbové tažení křížové
za Afriku.“

Toto modlitbové tažení spočívá v
tom,že se každý účastník modlí soukromě
nebo, kde je to možné, společně s jinými
po devět dní před svátkem Ochrany
Sv.Josefa, letos od 24. dubna do 3. května,
církevně schválenou modlitbu k Nejsv.
Srdci Ježíšovu za pohany africké. Učel
této devítidenní pobožnosti, při níž se
tisíce a tisíce katolíků obrací důvěrně
v modlitbě na Nejsv. Srdce Ježíšovo,
jest dvojí: předně má vyprositi srdcím
pohanských černochů milost, aby se
stala přístupnější hlasu missionářů, za
druhé má Výprositi na Bohu nove missio—
náře, nové žence pro bohatou žeň duší
v Africe, abý se tak vyplnilo přání Ježíše,
řkoucího: Proste Pána žní, aby poslal
dělníky na vinici svou!

Zmíněnou smírnou modlitbu k Nejsv.
Srdci Páně, které se při tomto křížovérn
tažení používá, může obdržeti v libo
volnémpočtuzdarma a vyplaceně
každý, kdokoli o ni požádá.

O hojnou objednávku snažně prosí
Družina sv. Petra Klavera

pro africké missie
V PRAZE, na Hradčanech 33.

Nádražní missie má za účel po
skytnouti radu a ochranu dívkám. které
samý cestují do velkých měst. K tomu
účelu vysílá nádražní missie na nádraží
velkých měst svě ochránkýně, které lze
poznati dle odznaku se žlutobílou stužkou.
Ochránkýně zdarma doprovodí dívku
buď do útulku, kdež se dívce poradí
stran službý, aneb na adressu, kam si
dívka přeje. Dívky při jízdě vlakem
necht jsou opatrný, nikomu aťsescílem
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své cesty nesvěřují as neznámými lidmi
ať řeči nezapřádají. Aby byla dívka
ochránkyní nádražní missie poznána,
necht si dopíše korespondenčním lístkem
nejméně 3 dny před odjezdem o modrou
doporučovací kartu na adressu: Nádražní
missie v Praze 11.,Slupy 14. Tuto kartu
drží pak v ruce u příjezdu na nádraží,
aby byla ochránkyní poznána. Když by

missíe na nádraží nenašla, nechť se
odebéře v Praze do sekretariátu Nádražní
missie na Slupi č. 14. pod Emauzsky'm
klášterem, kdež se jí další sdělí. V Pod
moklí nechť se obrátí na nádražní míssii
na pí. E.Jirsíkovou, Teplická třída č. 35.
V Chomutově na pí. Annu Čechovou,
choť majora v Lázeňské ulici (Badgasse)
č. 15. V Chebu na choť lékárníka p. Fr.

dívka náhodou žádné členky nádražní Kaspra, Bahnhofstrasse.

Ellíllíllíl

Vítězství katolíků ve Francii.
(Hlavní ůmysl.)

Kdož je s to vylíčiti všecka pronásledování, všecky útrapy, jaká již církev
sv. od časů Krista Pána až po dnes vytrpěla! Kolik to krvavých pronásledování
jak od židů tak od pohanů překonala! Kolik to bludů a kacířstev během století
pokořila! Kolik to rozličny'ch ústav v jednotlivých zemích překonala! Z-taž nejsou
patrna povždy slova Pána Krista: »A brány pekelné nepřemohou jí !c Rozhlédněme
se za doby naší, jak se kde církvi katolické daří. V Anglii jest sice boj vlády
mezi Angličany a Irčany, ale přece se stávají v Anglii častá obrácení na víru
katolickou. Na Rusi nyni církev katolická nepožívá skoro žádné svobody, ba jsou
katolíci dosti opuštěni.—a tim se stává, že buď přestupují na pravoslaví, nebo
vůbec ztrácí víru. V Německu jsou katolíci mezi protestanty v menšině, ale tam
jsou katolíci sorganisováni a proto se umí bránit" a jsou uvědomělí. U nás
v Rakousko-Uhersku jest se nám katolíkům brániti proti svobodomyslným volno
myšlenkářům a pokrokářům a jiným nepřátelům církve. Neškodilo by, aby se
nám katolíkům, kteří jsme přece ve velké většině, lépe vedlo. Nyní hrozí nepřátelé
stále odpadem, připravovanym na rok 1915. Co zhnilého, odpadne, co zdravého,
zůstane. I tuto bouři církev přečká, a možno, že se katolíci tím více uvědomí.
V Italii osnují proti církvi katolické bouři; tak nepřátelé škodí sobě samyni. Ne
byla by Italie nikdy tím, čím je, bez papežů, ti to byli, kteří Italii zvelebili a
vzácnými památkami obohatili. .Ve Spanělsku a Portugalsku jsou smutné poměry
pro církev katolickou; jest pronásledována; katolíci utiskováni od zednářů.

Ve Francii, jak známo, zavládly smutné poměry. Otěží vlády zmocnili
se zednáři, odloučili stát od cirkve; pobrali katolíkům kostely i s jejich poklady,
pobrali katolíkům školy; kláštery zrušili, jmění jejich pobrali, řeholníky a řehol—
nice vyhnali; musili hledati druhého obydlí v jiných zemích. Když katolíci si
skoly znovu zřídili a sami si vydržovali, i ty jim vláda zavřela. Jako vlny roz
bouřeného moře hned ku břehům se valí, hned zase od břehů se vzdalují, tak
jest i v životě jednotlivych národů, ustavičný příboj a odboj; brzy se blíží ke
Kristu, brzy se zase od něho odvrací; brzy Krista uznávají za svého krále a
podrobují se zákonu jeho. brzy zase volají: „Nechceme, aby tento panoval nad
námi!“ Podobně je to i ve Francii. Ovšem dle toho se mění též osudy každého
národa; v míře, v jaké národ ke Kristu se hlásí a jemu věrny'm zůstává, touž
měrou řídí se i blaho a štěstí a pravý pokrok téhož národa, jakmile však od
Krista se odvrátí a sladké jho se sebe svrhne, upadá, klesá, ztrácí štěstí a blahobyt
svůj. Podobá se, že katolíci ve Francii toto naznávají, a proto lze pozorovati
utěšené hnutí, zjednati zase Kristu Pánu platnost. Probouzí se k novému životu.
Organisují se k obraně sv. víry a zájmů církve svaté.

Asi před rokem rozeslal spolek »Katolická omladínaa provolání na všechny
své členy, aby po celé Francií byly na cestách postaveny kříže, všude tam, kde
byli pobořeny anebo nedbalostí poškozeny nebo odstraněny. Provolání toto mělo
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velkolepý výsledek, že na počátku měsíce ledna t. r. mohl časopis »Nový živote
napsati: Odpověď na provolání následovala v zápětí. Učiněn opravdu vojenský
plán a na všech stranách dali se katolíci do práce. Někde byly postaveny polní kříže,
jinde zase missionářské kříže a sice s velikou slávou, při kteréžto slavností mládež
nesla obraz Ukřižovaného na ramenou až na určené místo. Jedna skupina postavila
v krátkém čase asi 7 křížových cest. Co potřebujeme více ještě věděli, abychom
v lepší doufati mohli budoucnost? Na jeden pokyn přátelé naši postavili celý les
křížů po celé Francii. Zda není tento skutek hlasem odpuštění, jakéž Spasitel nad
Francií pronáší a že Kristus Pán zase počíná vládnout v srdcích našich?> Hle, tak
naplňují se Spasitelova slova: )A já když na kříži povýšen budu, všecko potáhnu
k soběls Kříž stojí ve středu dějin světa; na Kalvarii dělí se cesty lidstva. Všichni,
kteří tu putují, musejí jíti okolo &žádný nemůže na Ukřižovaného lhostejně patřiti.
Kdo není s ním, jest proti němu; kdo nechce od něho býti přitažen, ten musí
utéci. Co se dálo na Velký pátek na hoře Kalvarii, to se ustavičně opakuje “__jgdni
lkají a modlí se, druzí se rouhají; jedni věří, druzí zlořečí; jední pijí vděčně
z pramenů milosti, prýštících z otevřených ran Spasitelových, jiní pohrdají na—
bízeným jim spasením a zatvrzují srdce své.

“Zdá se, že nastává katolíkům ve Francii nová doba. Biskupové mají
důležitou poradu v Paříži; lid se pilně organisuje, aby tím účinněji mohl hájiti
svá práva a zájmy sv. církve proti tak zavilým nepřátelům. Hrozný obraz skýtá
nyní vládní strana Francie, kdež obhájce Spravedlnosti byl úkladně zastřelen ve
své kanceláři ženou ministra. Vychází touto událostí čím dále tím horší věci na
jevo. Tak ošklivá hniloba zavládla tam, kde víra zahynula. Tyto poměry musejí
otevříti oči mnohým, kam až to člověk bez víry přivede. Právě tyto poslední ha
nebné události budou podnětem katolíkům, aby tím více se semknuli a k těmto
uvědomělým zajisté se přidají i jiní, kterým Opravdu záleží na blahu Francie.
Zajisté k této organisaci katolíků a k vítězství jejich mnoho přispěje eucharistický
sjezd, který bude se v letě konat na místě památném, posvěceném zjevením se
pNeposkvrněné Pannyc, v Lúrdech. Pomáhejme k tomuto vitězství katolíků svou
vroucnou modlitbou!

Obětování denního úmyslu.
' Pane Ježíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené aneposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city ažádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulgi 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za vítězství katolické církve ve Francii a na všechnyúmysly,jež
doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

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

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

100 dní jednou za den Lev XIII. r. 1891.)

Sv. _Michaeli,archanděle, svatý Cyrille _a Methode, orodujte za nás!
Heslo apoštolské: Modliti se za vítězství katolíků ve Francii.

Úmysl v květnu: Páni a služební.

BEBE!
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V dubnu modleme se o vítězství katolíků ve Francii.
(Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

Dne ; Na slavnost Úmysly: Á

1. St.; Sv. Jana Damasc., uč. círk. (754) —_—Dar vděčnosti a stálosti v dobrém.
\ ; Duch kajícnosti. Velikonoční sv. zpověď. Křest. dobročinnost. 1—kněží.

2. L. 5Sv. Františka Paul., (1508) — Velepastýřové naši. Velikonoční exercicie
' na střed. školách. Katechumeni. Příprava dítek k sv. přijímání. Nemocný.

3. 13.5Sedmero bolest. P. M. — I. pátek v měsíci. Bratrstvo bol. P. M. Missie
_ mezi černochý. Sjednocení rozkol. s církví sv. Náb. poměry na Balkáně.

4. S. ; Sv. Isidora, bisk. (636) — Láska k církvi sv. Nejdůst'. arcipastýř. Po
! božnost k umučení Páně. Svěcení neděl &svátků. Nemocný bohoslovec.

5. N. Neděle kuěíná. — Sv. Vincence Fer., (1419) — Pokoř—enínepřátel církve.
Představení. Dobrý příklad. Dar pokory. Pohrdání statký zemskými.

6. P. Sv. Viléma, opata. (1202) — Duch zbožnosti. 1“opat G. K. Výtrv'alost
, v dobrém. Sebezapírání. Obrácení nevěrce. Horlivost v duch. životě.

7. U. Bl. Heřmana Jos., ř. prem. (1233) — Bdělost nad smýslý. Láska k bliž
nímu. Svornost mezi příbuznými. Trpělivost. Častější sv. přijímání. 1-kněží.

8. St. Sv. Alberta, bisk. (12l4). — Dar moudrosti. Odevzdanost do vůle Boží.
i „ Zabránění svatokrádežněho přijímání. Podpora chudiný. Kajícníci. 'l-kněz.

9. C. Zelený čtvrtek Sv. Celestina I., pap. (432) —-Láska k Ježíši svátost
němu. Sjezdý eucharistická. Zpětiví hříšníci. Návštěva božího hrobu.

10. P. Veliký pátek. Sv. Mechtildy, abat. (1312) — Pobožnost k Ukřižo
vanému. Podpora svatých míst v Palestině. Poznání lásky Spasitelovy.

11. S. Bílá sobota. Sv. Lva Vel., “pap. (461) ——Milost odumříti světu.
Plnění dobrých předsevzetí. Horliví kazatelé. Ucta k posv. obřadům.

12. N. Hod BOŽÍ velikonoční. Sv. Julia I., pap. (352) ——Duchovní vzkříšení
Odložení hříšněho života. Rozmnožení živé vírý u vzdělanců. 1“rodiče

13: P. Pondělí veliknnočni. Sv. Hermenegílda, muč. (586) — Stálost u víře
, ' Porozumění. písma sv. Sv. zpověď vzdělaných. Kat. missie v Bulharsku.

14. U. Sv. Justina, muč. (167') - Ucla sv. kříže. Vítězství katolíků. Pomoc &
útěcha nemocným. Ucta bl. Janu Sark. Denní sv. přijímání. 1- bratří.

15. St. SV. Petra Gonz., řeh. (124-7) — Duchovní radosti. Povolání k řeholi.
Víra v národě našem. Láska k nepřátelům. Katol. na Balkáně. Čistota.

16. c. Sv. Paterna, bisk. (555) — Láska k chudobě. Požehnání prací polních.
. Utvrzení ve víře. Ochrana sv. čistotý. Zamezení pohoršení.- 1' rodiče.

17. P. Sv. Aniceta, pap. m. (168) -— Dar stálosti. Sv. Otec Pius X. Radostné
konání povinností. Přemáhání náruživostí zlých. Katolické spolký

18. S. Sv. Apolonia, muč. (186) _ Láska k Spasiteli. Pokoření nepřátel Božích,
První sv. přijímáni. Věrnost slibům křest. Důvěra ke zpovědníkn. 1-dítě,

19. Neděle 1. po Velik. — bílá. Sv. Lva IX., pap. (1059) — Dar upřímnosti.
Podpora kat. Bulharům. Missie v Africe. Katolíci na Rusi. Kat. omladiny.

20. Sv. Anežky z Montepel., p. a řeh. (l316) — Dar sebemrtvení. Vzpružení
duchovního života. Snahý unie. Nově přijati sodálově. Duch živě. vírý.

21. Sv. Anselma, bisk., uč. círk. (1109) — Umění státi se svatým. Horlivost
. v modlitbě. Pilně studium. Kandidáti kněžství. Dobrodinci. T rodiče.

22. St. Sv. Sotera a. Kaja, pap. & muč. (206) — Neohroženost křest. Návrat
k církvi. katol. Smíření různých stran. Víra ve vlastech našich. Tkněží.

23. Č. Sv. Vojtěcha, bisk., muč. (997) _ Úcta sv. patronů. Rád bened. Katol.
spolky. Obrácení Anglie na víru katol. Požehnání úrodě zemské. 1- bratr.

Odpuslly Illll dní 13 každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
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24. P. Sv. Jiří, muč. (333). — Dar kajícnosti. Katolický tisk. Krocení smyslů.

Rozkvět mar. družin. Katol. missie v Bulharsku. Boží ochrana. 1- dítě.
25. S. Sv. Marka, evang. Páně (68). — Porozumění sv. evangeliím. Požehnání

| úrody zemské.->Odvrácení pohrom živelních. Křesťanská výchova dítek.

26. N- Neděle 11. po Velíkonocí. _ Sv. Kleta a Marcelína, pap. m. (sg).
Sv. Otec. Mar. družiny. Odpor k lenosti. Oddanost ke sv. _Otci.Missie.

27. P. Bl. Petra Kanis., tov. J. (1597). — Horlivost pro spásu duší. Snahy unie
u_rozkolníků. Reholnice; Podpora spolku rozšíření víry. Umírající. 1-bratr.

28. Ú. Sv. Pavla z Kříže, zakl. ř. (1795) — Pobožnost o umučení P. Pokoření
nepřátel Božích. Duch katol. spolků. Duch křesťanský ve vojsku našem.

29. S. Sv. Hugona, opata. (1109). -— Dar statečnosti. Povolání ke stavu řehol. —
Konvertité v Anglii. ' Snášení protivenství. Zmírnění duševních bolestí.

30. Č. Sv. Kateřiny Sen., p. (1880) — Láska k církvi sv. Příprava na májovou
pobožnost. Živí a j údové Apoštolátu modlitby a katolických bratrstev.—

r'

Udpuslly'lllll dat za každý-dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. )

Francii zaplavila nevěra a s ní nízce spojená nemravnost. Smutné to poměry
pro katolíky, kterým vláda zednářská sebrala kostely í školy, které si katolíci vy
drŽOValisami. Ba nyní již íúkladně jsou střílení ti, kteří Spravedlnost zastávali. Lid
nemaje ani svých kněží zlhostejněl úplně &znemravněl, čemuž vláda zednářská ještě
nadržuje. Sv. Otec Pius X. neustoupil před státem a novotářským duchem. Lid vida,
kam to vede" za takových poměrů, pomalu se znovu obrozuje, přichází k vědomí,
obrozuje se náboženský duch a církev sv. jde ku předu a snad nebude to dlouho a
stane se zase veliký obrat ve Francii. I v politické příčině pracuje se opět o nové
organisací katolíků. Dne 28. února t. r. měli všichni francouzští biskupové v Paříži
schůzi, na níž se jednalo o založení nové katolické strany. Kéž bý tato katolická
strana co nejrychleji se po celé Francii rozvětvila, k čemuž jistě dopomůže letoši
světový eucharistický sjezd v Lúrdech, místě to oslaveném zjevením se nejbl P. Marie,

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 Tí je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za vítězství katolické církve ve Francii a na všechnyúmysly,jež do
poručeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastříž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši & národ náš česko
slovanský! O sladké Srdce mého Ježíše, učíň, abych Tě miloval(a) víc a'více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-lí se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

lOO dni jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděla, sv. Cyrilla a Methode, orodujte za nás!

kleslo apoštolské: Modliti se za vítězství katolíků ve Francii.

Úmysl v květnu: _Pánl a služební.

Tiskem & nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Hledal jsem všude pokoj, ale našel jsem všude jenom kříže, trápení, trampoty &nesnáze všeho druhu_

Není pokoje, jenom u dědictví svatých.V\A A_/\__/\/\_/\./\„WVN'VWW/\/ \/

Vychází počátkem každéhn měsíce.
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Náš kostelíček.

Ty náš milý kastelíčku,
s nahnutou již hlavou,
máš již střechy porosteny

V bolu.
V bolu svém ruce studené

na horké tisknu čelo.
a v ňadru srdce vzbouřené

mechem, plísní, travou.

Ty náš milý kostelíčku,
rádi tebe máme,
každého dne na mši svatou
k tobě pospícháme.

Ty náš milý kostelíčku,
zahrej na své zvony,
ať je slyšet širým krajem
přes úrodné hony.

Ty náš milý kostelíčku,
k tobě jdem jak k matce,
ve tvém klínu duši blaze
a srdéčku sladce!

Před Tvým

se mocně pozuchvělo.

A slza tryskla do oč
& klid mé duše drtí,
leč bolnou moji vzpomínku
přec ona neusmrtí

A kloním hlavu do rukou
& tisknu horké skráně
a z retů vroucí modlitba
zas letí k nebes bráně.

A sotva ret se domodlil,
již nová naděj svítá.
to láska k žití novému
mým celým nitrem zmítá..

trůnem.

Před Tvým trůnem, Matko Boží,
duše má. se sklání,
vylej na mou hlavu zmdlenou
svoje požehnání.

Utiš v srdci žalné vzdechy,
krůpěj dej mi rosy,
když Tě duše moje bolná
o mír a klid prosí.

Nezamítej prosby vřelé,
jež z mé-duše vanou,
ale usuš slzy vřelé,
jež mi z očí kanou.

Před Tvým trůnem, Matko Boží,
skláním svoje čelo,
neboť vím, že tvoje srdce
vždy mi rozumělo.

A. M. KADLČÁKOVÁ.

Škola B. 8. P. 1914. 9
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Vstoupilna nebesa.
Píše Ignát Zhdněl.

I. Kde jest pravé štěstí?
Znám pána, který žertem říkává, že by

chtěl jenom jednou v životě přijíti do
Monte Carlo, tam vsaditi zlatý peníz
a pokusiti se o výhru. Když jsem jednou
v letě navštívil toto přerozkošně ležící
město, poslal jsem onomu pánovi odtud
pohlední lístek. Když mně ústně za něj
děkoval, podotkl: nerozumím, co ti lidé
na té hazardní hře mají? Ano, tomu
žádný rozumný člověk neporozumí, co
táhne tolik lidí ze všech zemí, ze všech
povolání, žethledají své štěstí na točícím
se kole v herně Monte Carlo? Lze ho
tam najíti?

Na jaře roku 1912 vydal ve Vídni
dr. z Arnímů knihu, v níž podává ně
kolik dokladů, kterak lidé v tomto městě
nenašli štěstí, ale skončili smutně, buď
sebevraždou anebo jiným nečestným a
hříšným způsobem. Z přemnohých v této
děsně zajímavé knize stůj zde aspoň
ten onen příklad, při čemž podotýkáme,
že spisovatel této knihy žil po deset let
poblízku osudné herny a pozoroval se
zájmem její návštěvníky. Každoročně
přijížděl tam z Německa lékař světového
jména. Po celý rok pracoval, šetřil; vy
dělal si obrovské peníze, ale také “je
vždy prohrál a bez krejcaru odjížděl do
své vlasti. Jiný příklad: padesátiletá
kuchařka, která sloužila po třicet let
v nejlepších šlechtických domech a uše—
třila si několik tisíc, které byly roz
množeny dědictvím po rodičích, vystoupila
ze _služby a zařídila si hótel v Mettách.
Za společníka si vzala příbuzného.

Obchod šel výborně. Jednoho dne zmizel '
její společník, sebral všechny hotové
peníze, co se dalo zpeněžil a jel do
Monte Carlo. Tam vše prohrál; hótel
musil býti prodán. Majitelka šla na
stará. kolena Opět do služby. Není možno
déle se obírati touto přesmutnou kapi
tolou, jenom podotýkám, že na hřbitově
v tomto městě najdeme jména ze všech
národů; jsou to vesměs sebevrazi, kteří
po sklamané naději sáhli si na život.

Tímto a jiným podobným způsobem
hledají mnozí nešťastníci své štěstí, ale
najdou místo něho bídu, trampoty a
přečasto si sáhnou na život. Kde tedy
máme hledati pravý pokoj, pravý klid,
pravé štěstí? Vzpomeňme si na známý
Výrok: »Vemáme zde pravé vlasti, ale
hledáme jia; pravou naší otčinou jest
nebe.

II. Nemáme zde pravé vlasti.
Ve Starém Zákoně vypravuje se nám,
kterak přišel Esau jednou všecek unaven
z honby domů. Měl velký hlad a uviděv,
že jeho mladší bratr Jakub právě se
chystal jistí čočku, žádal o ni. Jakub
mu ji chtěl dáti, ale jenom pod tou
podmínkou, když mu za ni dá své
prvorozenství, což Esau učinil, řka:
k čemu je mi prvorozenství, když umírám
hladem. Později ošidil Jakub svého
osleplého otce a vydávaje se za Esaua,
dostal požehnání otcovo a tím také na
něj přešla všechna zaslíbení. (l. Mojž. 25.)

Kolik jest lidí, kteří podobně dají
se oslepiti a nechají si vydrati z rukou
svých nároky na dědictví Ježíše Krista
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na nebe! Není mnoho těch, kteří se
vzpamatují, neupadnou do osidel zlých
lidí, uchovají si požehnání Boží a mohou
vejíti do slávy věčné.

U mnohých trvá velmi dlouho, že
jest třeba i pozdě, než se přesvědčí, až
jsou pravdivá slova moudrého Šalomouna:
.Marnost nad marnost a všecko marnost. :
(Kazatel 1, 2.) Milovníci světa tohoto
se horší, když se jim dobře daří, když
žijí jako v opojení, v radostech světa
tohoto, a když je Bůh navštíví křížem
anebo nějakým neštěstím. ' Nejsou nad
šeni, když se jim připomene, že jest
ještě jiný život, než tento pozemský, že
nutno pečovati o spásu-svě nesmrtelné
duše. Přemýšlejí, jak by se zbavili svých
útrap; ale o polepšení, o změně svého
života nechtějí slyšeti. Vymlouvají se:
na to dosti ještě času. Proto neměl ne
pravdu, kterýsi zbožný papež, který řekl,
že jest obrácení hříšníka větši zázrak,
nežli vzkřísiti mrtvého z mrtvých. Ovšem
jsou bohudíky také lidé, kteří rádi a
ochotně poslechnou volání a hlasu Božího.
Přemnozí přesvědčují se z vlastní zkuše
nosti o pravdě výroku: hledal jsem
všude pokoj, ale našel jsem všude
jenom kříže, trápení. trampoty a ne
snáze všeho druhu. Není pokoje, jenom
v dědictví svatých.

Jaké vznešené a pozoruhodné pří—
klady tu najdeme: Boleslav, polský král,
zavraždil vlastní rukou krakovského
biskupa, svatého Stanislava 8. května
1079 právě když sloužil mší syatou
v kapli na Skalce v Krakově. Stván
svědomím, uprchl král a jako neznámý
poutník bloudil světem, až došel do
Korutan a tam zaklepal na dveře benc
diktinského kláštera v Osiachu. Stavěl
se němým; odevzdal opatovi lístek s na—
psanou prosbou, aby byl pro milosr
denství Boží přijat za sluhu do kláštera,
kde si přeje žíti v nejpřísnější kajícnosti.
Domněle němý byl přijat; po osm let
konal všechny mu uložené i nejnižší
práce, až umíraje promluvil a opatovi
se přiznal, kdo jest. Podnes uchoval se
v kostele osiašském náhrobek do zdi
zasazený, na němž jest vytesán osedlaný
kůň s nápisem: Boleslav, polský král,
vrah svatého Stanislava, krakovského
biskupa.

Kronika světoznámého kláštera na
Monte Kassíno vypravuje: Nejstarší syn
Karla Martela a strýc Karla Velkého,
král Karlomann, stoje na výši své po
zemské slávy, opustil roku 785 svět.
Odevzdal vše pod ochranu krále Pipina
a uchýlil se do ústraní na horu Sorakte,
kde mu však pro jeho opovrhování
světskou slávou prokazovali příliš mnoho
nevítané pozornosti. Jednou v noci utekl
s jedním toliko soudruhem, přišel a za—
klepal na bránu kláštera v Monte Kassino,
kde se opatovi představil, jako chudý
Frank, který chce konati přísné pokání.
Byl přijat a dlouho nikdo nevěděl, kdo
jest. Byl pravým králem v poslušnosti
& pokoře, vše co se mu poručilo, vy
konal. Pásal ovce, vyváděl je na pastvu,
z večera je zahnal domů; hájil je i proti
útokům lačných vlků, kteří se na ně
z blízkých hor přihnali. Zemřel v tomto

_klášteře v pověsti světce.
Ejhle, příklady, kterak se mnozí

lidé pečlivě starali o spásu své ne—
smrtelně duše. Vše podnikli, ničeho se
nelekali, ničeho se neštítili, “šlo-lio spásu
duše!

O druhém jenerálu řádu dominikán
ského, Jordánu ze Saska vypravuje kro
nika, že kázal s takovým velkolepým
úspěchem, že po jeho kázáních v městech
Bologni a v Paříži opustilo přes tisíc
jinochů tato učeliště a šlo za ním do
klášterů jeho řádu. Po jednom kázání
přišel k němu také mladý muž, čítající
třicet let a prosil o přijetí. Byl to po
zdější ozdoba řádu, vědy i církve Albert
Velký, o němž píše kronika: Byl velký
jako kouzelník, větší jako. filosof, nej
větší jako theolog (bohoslovec).

Nejsou-li tyto uvedené příklady
živým dokladem pravdivosti úsloví, že
nemáme zde stálé vlasti, že jsme zde
na světě toliko hosté? Někteří žijeme
déle, někteří krátce, dle toho, jak milo—
stivý Bůh ustanoví.

Bezbožný nedělá si z ničeho nic,
neleká se sebe větších hříchů, žije do
cela bezstarostně. »Srdce jeho jest tvrdé

jako kamen a tuhé jlako kovářovo nákovadlo.c (Job 41,10) Člověk žijící
v nepravostech pustne čím dále tím
více, otupuje své svědomí, přehlušuje
jeho výčitky; proto svědomí jeho ozývá
se čím dále tím slaběji, až docela

9.
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utuchne, usne nadobro a hříšník ne
pociťuje žádných výčitek. Ale »dnes,
Uslyšíte-li hlasu Hospodinova, nezatvr—
zujte srdcí svýcha (Žalm 94, 8.) Ne
zapomeňme, že zde na světě. nemáme
stálé vlasti, ale, že ji hledáme, že účelem
života našeho jest, abychom byli věčně
šťastné živi.

Ill. Nebe, naše pravá vlast.
Velkých obětí jsou lidé schopni, jedná-li
se o jejich časný prospěch. Velmi zají
mavé zprávy podal kdosi o dvou vyni
kajících hercích, kteří dokázali ve vy
konávání svého úřadu přímo hrdinské
sebezapření. V divadelním časopise, na
zvaném »Komediax vypravuje neznámý
spisovatel, kterak proslulý baritonista
pařížské opery Cerdan, právě, když měl
jíti na jeviště, obdržel telegram, že mu
náhle zemřel otec. Měl tolik času, že
zdrcující zprávu toliko přečetl &odloživ
ji, již musil býti pohotově a zpívati.
Ač se mu srdce svíralo v největších
holestech, bavil obecenstvo a nikdo
neměl ani potuchy o jeho nesmírné
bolesti. Přezpíval svou úlohu a ukončiv,
jel přímo na nádraží. Tam však zadržená
bolest tak prudce vypukla, že padl-dva
kráte do hlubokých mdlob, z nichž jej
probudili teprve po velké námaze. Vý
tečný komik francouzský, který zemřel
letos na jaře v Lyonu, Delliard, měl
jediného syna, který mu zemřel. Právě
se chystal do divadla, kde měl hráti
hlavní úlohu. Nebylo možno odříci. musil
hráti hodně rozpustilou, komickou úlohu.
V meziaktí sedl do automobilu, jel do
svého bytu, tam minutu pobyv, potěšiv
svou zdrcenou choť, políbiv mrtvé dítě,
zase spěchal do divadla, dělal vtipy a
hrál s obrovským sebezapřením.

Ejhle, takových věci jsou lidé schopni.
jedná-li se o tento pozemský život! A pro
život věčný, posmrtný, nechceme my, vy
znavači víry Ježíše Krista, pranic pod-_
niknquti, nic snášeti, nijak se namahati?

Ríkává se: Mnoho cest vede do
Říma. Podobně mohli bychom říci, že
jest mnoho cest & .cestiček, které nás
dovedou, máme-li opravdovou vůli, do
nebe. Ale jednou z nejdůležitějších jest:
Pokora. Jednou přistoupili k Ježíšovi
jeho učedníci a řekli: Pane, kdo jest
větší v království nebeském? Ježíš pak
zavolal pachole, postavil je uprostřed

nich a řekl: Amen, pravím vám, ne
obrátíte li se a nebudete-li jako maličká
pacholata, nevejdete do království ne
beského Protož, kdožkoliv se poníží,
jako toto pachole, ten jest největším
v království nebeském. (Mat. 18, M.)
O našem Spasiteli, vzoru vší pokory,
praví Písmo: »Ponížil sebe samého,
učiněn jsa poslušným až k smrti a to
smrti kříže,: (K Filip. 2, &)

Pozdě večer došlo k opatství cister
ciáků v Morimondě ve Francii patnáct
studentů z pařížské university a prosili
o přístřeší pro sebe i pro svůj průvod,
Byli ze vznešených rodů a cestovai dle
tehdejšího zvyku s průvodem služeb
nictva. Přišel sám opat, uvítal hosty
s velikou laskavostí. Byli pohostěni a
uvedení do pohostinských pokojů. Ale
nemohli dlouho usnouti, stále měli na
mysli přelaskavého opata. Ticho, které
bylo v četné obydleném klášteře, slavný
zpěv, který zazníval z oratoria, vše, co
viděli a slyšeli, zaměstnávalo čile mysl
mladíků. Když pak ráno zavzněly zvony
k modlitbě, sešli se mladíci a jeden
druhému se přiznal, že se odhodlal
vstoupiti do tohoto kláštera. Sli k opatovi
a přednesli mu svou žádost. Opat se
vyptal na jejich domácí poměry a přijal
je. Nejvznešenějším z nich byl Otto, po—
zdější biskup vbavorském městě Frýsinku,
syn svatého Leopolda, vévodyrakouského.
Když sestaral Otto & cítil, že nebude
dlouho živ, zatoužil po svém“milovaném
zátiší klášterním, dal se donésti do
opatství Morimondského a tam uprostřed
bratří zemřel, 21. září 1159.

* *
*

Vystupuje do nebe, pravil Ježíš
svým apoštolům: »V domě Otce mého
jsou mnozí přibytkové . . . a jdu, abych
vám připravil místo.c (Jan 4, 2.) Přibytky
tyto jsou i pro nás připraveny, přičiňme
se, abychom se do nich po smrti do—
stali. Nazýváme Boha svým Otcem; nuže
ctěme jej jako svého Otce, zachovávejme,
co nám poroučí, přičiňme se, aby se
nám nebe mohlo dostati v úděl za naše
dobré skutky. Učiňme si za životní pra
vidlo slova svatého Bernarda: »Jestli
píši anebo čtu, nelíbí se mi, nepíši-li,
nečtu-li tam nic o Ježíši. Jestli roz
mlouvám anebo radím se, nelíbí se mi,
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neslyším-li nic o Ježíši. Ježíš jest medem
v ústech, hudbou v uších, jásotem v srdci.<<
Hlavním & nejpřednějším cílem našeho
života budiž naše Spása! Považujme
tuto práci za nejdůležitější ze všeho,

co činíme a podnikáme. Prosme Boha,
aby nás neopouštěl a dopřál po smrti
slávy věčné! Kéž .nás uvede jednou
Ježíš do příbytků pro nás připravených!
Amen.

[EElEllEl

Dozvuky missií.
Mužové dva s křížkem v pasu

přišli v naši vísku.
snad jak mnozí pohovět si,
či snad k vůli zisku?

Ano, ano, poklad “velký
hledali zde s pílí —
duše lidské pobloudilé
k nebes vedli cíli.

Neúnavně zasévali
svaté símě Boží,
kéž by v půdu dobrou padlo
& ne v trní, hloží.

Slova ostrá jak meč břitký
rozrývala duše;
mnohé srdce zachvělo se
v úzkostlivé tuše.

Balsámem však v duši chorou
naděj svatou lili,
'že se rány zasazené
zase zaeelily.

Zlato víry zakopané
vydobyli skvěle,
naději mdlou povzbudili
v Boha Spasitele. '

Roznítili lásku v srdcích
ku Matičce Boží,
která mocnou přímluvou svou
stále divy tvoří.

Víte již, kdo mužové ti,
kteří spáse duší
celý život zasvětivše,
v tvrdá srdce buší?

'b' vděčností vás vzpomínáme,
apoštolé Boží,
kéž se vaším přičiněním
'Boží chvála množí.

?Požehnány zkroky vaše,
kamkoli se “šinou,
modlitby se z vděčných srdcí
za vás k nebi linou.

MARIE D.

lil-[El EME

Enoch, Eliáš a Ježíš Kristus na neb-esa!
(Dle sv. Bonaventury.)

Enoch, muž spravedlivý,od Boha byl. přenesen, aniž byl více na zemi
„spatřen (I. Mojž. ó.)
_ Eliáš mluvil s Eliseem, svým učedl

_vníkem, a na vozu. ohnivém vzat byl
(VI. Král. 2.)

Jako orlice vzbuzuje orličátka svá
ku letu a nad nimi lítá a roztahuje
_křídla svá, vznáší se (V. Mojž. 32.)_

Vstoupil ukazuje cestu před nimi
(Micheáš 2.) ' '
. A kdo .jest to, jenž se béře z Edom
v rouchu umořeném z Borru ? _Ozdobený
rouchem svým kráčí u velikosti sílý své
(Isaiáš 63.)

Pozdvihněte knížata bran svých a
vyzvedněte se brány věčné: Vejdeť Král
slávy (Žalm 23.l

Vstoupil Bůh v radostném zpěvu
a Pán ve hlasu trouby (Žalm 46, 6.)

Vstoupil nad Cherubíný—a "letěl na
křídlách větrův- (Žalm 17.)

Vstoupil na Výsosti, pojal jsi vězně
(Žalm 67.)_

Prozpěvujte Bohu, kterýž vstoupil
;nad nebesa _nebes ku východu slunce
(Žalm 67.)

Viděl jsem u vidění nočním a aj,
s oblaky nebeskými podobný Synu
člověka přicházel, až ku starému dnův
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přišel a před ním postaven byl a dáno
jest Jemu panství, sláva i království
(Daniel '7.)

Čtyřicátého dne po Vzkříšení Pán
Ježíš, když přišel čas, aby odešel ze
světa ku Otci svému nebeskému, vstu—
poval slavně a slavněji než Enoch a
Eliáš: Pán jejich a oni jen jako služeb
níci Jeho. Miloval své učedníky, kteří
byli na světě, miloval je tak, až do
konce miloval je. Pročež, jak praví sv.
Bonaventura, pojal Pán Ježíš duše svaty'ch
otcův z ráje zemského a požehn'av Eliáše
a Enocha, již v ráji zůstávají a ještě živi
jsou, přišel s nimi k učedníkům svy'm.
S Matkou Páně na hoře Sion ve večeřadle
byli, nebo dle vůle Pána zase z Galilee
do Jerusaléma přišli. Sv. Marek praví,
že naposledy, když jedenácté stolilo,
ukázal se Pán Ježíš »a jedl naposled
s nimi,: sv. Lukáš dodává. Okolo třeti
hodiny byli tu s velikou radostí, dobro
řečice si vespolek-jako dobří přátelé si
činí, když od sebe odcházejí. Rekl jim
Pán Ježíš: »Nejmilejší moji učedníci!

as jest, abych šel ku Otci svému
nebeskému. Aj. vstupuji ku Otci svému
a ku Otci vašemu, ku Bohu svému a
ku Bohu vašemu.c — Pokáral je z ne
důvěry jejich a ze zatvrzelosti srdce, že
těm, kteří Ho z mrtvých 'vzkříšeného
viděli, nevěřili. Napomínal' je, aby stáli
byli, v Jerusalémě aby zůstali a očeká
vali zaslíbení Otcovo, které z úst
Ježíšových byli slyšeli .a na příchod
Ducha svatého se těšiti měli.< Nebo Pán
křtil vodou, ale Vy pokřtěni budete
Duchem svaty'm po dnech nemnohy'chc
— pravil.

Když se tedy dohromady takto byli
sešli & spolu pohromadě s Pánem byli,
otazovali se Pána: »Pane! Zda-li pak
v tento čas navrátíš a obnovíš israelské
královstviik Někteří z učedníkův prve
než byli“přijali Ducha svatého, domnívali
se, že časně panovati bude nade lidem
israelskym a vysvobodí jej zvláště ode
poddanosti' Rímanův. Pán iejich odpo
věděl: »Neníť věcí vaší, abyste znali
časy, neb chvíle, kteréž položil Otec
nebeskyr v moci své.: Jakoby říci chtěl:
»Nestarejte se vy nyní, kdy já královati
budu nade světem veškery'm, nebo ukáže
se“ všechno ve světle jasném v den
soudny', o němž věděti není věcí vaší.c

Dále doložil: »Znamenejte, co čeká
vás. Přiimete Ducha svatého, kterýž
přijde na vás a budete mi svědkové,
že jsem Vykupitelem světa v Jerusalémě
a ve všem Judsku a v Samařsku až do
končin zeměx To jest: Před navrácením
království kázáno bude evangelium a to
netoliko v Jerusalémě, v Judsku a
v Samaří. ny'brž po celém světě.

Sv. Bonaventura praví dále: Jak
Matka Páně uslyšela, že by Syn .její
mily' měl na nebesa vstoupiti, radost
spolu se zármutkem měla a sklonivši
hlavu svou na prsa Páně, vedle něhož
seděla a volněji a svobodněji to učiniti
mohla z mateřské k Synu svému svo—
body, než sv. Jan při poslední večeři.
Řekla tedy k Němu: »Můj nejmilejší
Synu, chceš-li vejíti do království svého
Otce, vezmiž mne, prosím Tě, sebou!—:
Pán Ježíš odpověděl: »Má drahá Matko!
Ještě zde při učednicích my'ch a_věřících
zůstati musíš. Jim k útěše. jim ku
podpoře, ale přijdu potom a vezmu Tě
k sobě. Neopustím ani tak Tebe, často
mne budeš míti u sebe!: Matka Páně
svolila: »Poněvadž tak chceš, ráda zde
zůstanu; neboť hotová jsem pro duše,
za kteréž Jsi Ty umřel, všechno i smrt
podstou pití. a

Byli zarmouceni též i učedníci Páně
a jiní věřící &mezi nimi též Magdalena.
Rekl jím Pán: »Nechtějte se rmoutiti
aniž se strachujte, jdu, abych vám při
pravil místo. Nenechám vás sirotkův.
Ač odejdu od vás, ale zase brzy přijdu
k vám a potěším vás.: Na 'to řekl:
»Jděte ku 'Bethánii na horu' Olivetskou,
tam mne uvidíte, že vstoupím ku Otci
svému nebeskému.c Sia tedy Matka Páně
s Magdalenou i se mnohými učedníky
a věřícími na horu Olivetskou. Pán
Ježíš skutečně přišel tam zase k nim
a požehnal Matku svou, kteráž uchOpila
se hrdla jeho. Rekl jí: »Požehnejž tebe
Bůh Otec můj, já jdu k Němu jako
mocny' Král nebe i země. Měi se dobře,
nejdu nyní ku umučení, ny'brž ku radosti !:
Maria, Matka nemohla slzí se zdržeti
z lásky upřímné, kterou ku Synu svému
měla.

Jedenácte učedníkův padlo ku nohám
Ježíšovym líbajíce, jak praví svatý '
Bonaventura, nohy jeho. Pán Ježíš řekl
učedníkům: »Jděte po veškerém světě,
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přijmete Ducha svatého, kažte evangelium
veškerému stvoření, to jest všem lidem:
Netoliko totiž židům, nýbrž i pohanům.
Kdož uvěří, víru maje, která skrze lásku
pracuje a působí, spasen bude, kdo pak
neuvěří, bude zatracenx Doložil Pán:
»Znamení pak těch, kteří uvěří, ná
sledovati budou: Ve jménu mém, to
jest mocí jména mého d'ábly vymítati
budou.c

Potom rozžehual se se všemi svými
učedníky Pán a dal jim polibení pokoje.
Byly tu, praví sv. Bonaventura, nevidi
telné duše Otcův svatých, jež hleděly
na dceru svou, Rodičku Boží, Pannu
Marii. Chválili Ji, ježto skrze Niplod
spasení a života na zemi přišel. Po
zdvihnuv Pán,.ležíš ruce své, požehnal
všechny a bral se od nich do nebe
mocí svou vlastní, pro své Božství,
kterýmž všecky věci může a pro oslavu
svého člověčenství. Nebo tělo oslavené
jest s duší jednosvorné ku přenesení se
z jednoho místa totiž na druhé —
darem rychlosti.

Pán Ježíš počal se vznášeti! Podle
čIOVěčenství svého, nebo podle Božství
svého všudy jest -— vznášeti s_e počal
k nebi. Maria, Matka Páně, padla, učed
níci a všichni přítomní padli na kolena
svá a přijavše požehnání ode Pána,
hleděli na Něho s radostí, pláčem pře
rušovanou řkouce: »Pane náš-,vzpomeň
náslc Tak dlouho pak z 'nenáhla vstu
poval, jak dlouho viděti mohli, s vy
zdviženýma rukama viděli Pána s veselým
obličejem, kterým ku východu slunce
obrácen byl, jak praví sv. Damascenus.
Vzal Pána světlý oblak, vzal Jej. od očí
tělesných, tak že Ho více viděti nemohli,
ač stále po něm hleděli. Duše svatých
Otcův s Ním též vstupovaly zpívajíce
Pánu píseň: »novoua.

Svatý Michael, kníže rajský, přišel
do vlasti nebeské s oznámením slavným:
»Pán vstupuje !: Jak při dvoru nebeském
zaslyšáno, že přichází znamenaný Vítěz
nade ďáblem, ďábla přemáhá, vězně ze
vězení předpeklí sebou vede, lidské po
kolení vykoupiv, aj, chystali se ze všech
kůrův andělských vstříc Pánu s radostí
vyjití. Jej jako Boha svého a Krále, jenž
jim vedle člověčenství od Boha Otce dán
byl, vítati a uvítati chystali se všichni.
A když ku Pánu přišli, po lidsku řečeno,

vystupovali dále a dále s Ním s velikou
uctivostí & radostí nepopsatelnou jen
zpívajíce: »Allellujahla Požehnaný, Jenž
přicházíš ve Jménu Páně; nebot Jsi
největšího nepřítele, odporníka našeho:
ďábla přemohl a spolubratry naše vy
koupil. Kdo může vypraviti veselí a
radost Andělův, kterou měli, když viděli
Pána oslavena ve člověčenstvíoslaveném!

Ode času, v němž stvořeni byli,
takové slávy neviděli. Jak též s velkou
radostí vítali svaté & blahoslavené otce,
na něž tak dlouho čekali. Dle řečí
prorockých opravdu vstupoval Pán s ra
dostí a plesáním. Nebeští kůrové andělští
šly před ním. Někteří spolu se svatými
otci na pravé, jiní na straně levé byli
a ve chvíli radostí plné v nebeské vlasti
byli v radostném: »Allellujahla Matka
Páně a učedníci s velikou touhou do
nebe hleděli. Přišli dva andělé ve způ'
sobu mládenců rouchem bílým- oblečení
a pravili; »Muži galilejští co tu stojíte,
hledíce do nebe'h Jakoby říci chtěli:
»Což jste pozapomněli, co činiti máte?
Obraťtež se .a-jděte do města zpět, če
kejte na přípověd', jakž vám pověděno
bylo. "Pán Ježíš, kterýž vzat jest do
nebe, zase v oblaku ve člověčenství
svém přijde, jak jste Jej viděli jíti do
nebe. V den “pcslední zase přijde ku
pOslednímu soudum Matka Ježíšova řekla
jim, 'aby Ji a, učedníky Jejímu nejmilej
šímu Synu v nebeské vlasti doporučili.
Andělové zmizeli. Všichni pak na místě
pozůstalí poklonu učinivše šlépějím Páně,
které na kamení pozůstalý, šli s hory
Olivetské. Sv. Bonaventura praví: »S ve
likou slávou, triumfem do nebeské vlasti
přišel Pán Ježíš a brána nebeská, která
až do té doby veškerému lidskému po
kolení zavřena byla, otevřena. Přišel ku
Otci svému nebeskému, padl před Otcem
svým nebeským a s otci, které z vězení
a z moci ďábelské vyvedl, díky vzdával,
že Mu dal vítězství proti všem ne
přátelům.:

Otec pak nebeský pozdvihl Ho (po
lidsku řečeno) a posadil Ho na pravici
své. A to jest, že vedle Božství svého
má jednostejnou moc s Bohem Otcem.
Dle člověčenství pak nade v_šecko stvo
ření bývá, ctěn. A poněvadž člověčenství
& Božství v jednu osobu spojené jest,
proto jakou čest činíme Božství Krista
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Pánaptutež pro jednotnost osoby. člově—
čenství Jeho vzdáváme. Znamenati však
musíme poučení obecné, že když my
lidé zde na světě mluvíme o skutcích
Božích, tak mluviti musíme, jako rozum
náš postihnoutí může. Nebo Bůh jest
Duch, ať již řekneme, že stojí anebo
vedle Božství svého sedí, pak pravíme:
»Sedí na pravicí Otce svého nebeského.<<

ve všem vůli naši vyplnil, pročež dávám
Tobě moc nade veškerým stvořením “a
činím Tebe velikomocnýmv Králem &
Pánem na nebi i na zemi. Ciň & působ
se vším stvořením, co chceš. Všechny
věcí mají Tobě býti poddané na nebi,
na zemi i v pekleux

Andělé padli hned a duše spravedli
vých slibujíce služby a poslušenství Pánu

Nanebevstoupení Páně.

Ale můžeme my něco mluviti anebo
'mysliti, což jest Božskému působení ná
podobné. Poněvadž víme, že Kristus
Ježíš všelíkou moc ode Otce přijal. mů
žeme také mysliti, že Bůh Otec nebeský

Pána Ježíše přede všemi zástupy nebes—
kými posadil na stolici slávy a nejvyšší
Velebností. 'Korunoval Ho jako nejvyššího
Krále a řekl: »Můj milý Synu, Ty Jsi

Ježíši & řekli: »Panel služebníci tvoji
býti chceme na. věky !-<<»Mnoho tisíc
tisíců,7< praví sv. Jan ve Zjevení, mnoho

tisíc andělův padlo přede trůnem 'a
volalo: »Hodenť jest Beránek, kterýž
byl zabit a vzkříšen, vzíti-moc a*Božství,
moudrost a sílu, čest a slávu i požehnání
atdc Tot byla chvála od andělův a-duší“
svatých, když se poddávali člověčenství
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Krista Pána. Ano tak a podobně po
veškeré vlasti nebeské zpíváno bylo:
Věčné »Allellujahla

Pán Ježíš pak jako Král Mocný
duším svatých, které do nebe uvedl,
místa rozdával. Některé do kůru Andělů,

jiné „dokůru Archandělů, jiné do jiných
kůrů' postavil až do devátého. Nato,
když devět kůrů andělských obzvláštní
svou slavnost vyplnilo, Ducha svatého
seslal svým učedníkům.

P. ŠEVČÍK.

OLOMOUC : Dóm mezi opravou (1883—90).
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V háji u Matičky.
V tichém háji

jako v ráji
ptactva slyším hlas,
duše moje
bez úkoje
chce tu býti zas.
Od rána tu
ve jásotu
tiše bloudívám,
ptactva pění
bol můj mění
v radost, již tu znám.

Květy voní,
hlavu kloní,
když je trhávám,
v kytku váži,
jich se táži, ,
kam vás dáti mám?

Dám vás Matce,
u níž sladce
milo vždycky být, :
tam má duše
s nimi kluše.
tam chce sladce snít!

Naše zvony.

Naše dumné zvony
„Ave“ vyzváněly,
v jejich sladkém hlasu
modlitby se chvěly.

Modlitby se chvěly
jako píseň ptačí,
mnohé oko lidské
slzami se smáčí.

Všecko kolem zmlká,
když „Ave“ se zvoní,
v zbožném zanícení

.' všecko hlavu kloní.

_Sladký hlahol zvonů
sladké šeptá. báje,

-_.o nadzemském světě
píseň vyhrávaje.

O té ,lásce Boží
dnes i do skonání,
to“ těch našich zvonů

„jediné je přání.

A. M Kadlčdkovd.

manga.

Rány“ nejsvětějšího; Srdce.
' Rozjímáníod Magi, Dra.ť-qudo'uaf-ízhááua.

IV. Srdce ztýranéa
Spletše korunu z trnígj vstpvili 'ji

na hlavu jeho. (Jan 19, 2.)

Svatá. Alžběta dlíc na hradě Vartí"
burgu na dvořelankraběte durynského,
šla na svátek Nanebevzetí MariePanny
do kostela; na rozkaz Ianlzraběnky
musila se ozdobiti šperky a drahokam y.
Když" přišla ve chrámě před veliký
kříž, sňala s hlavy drahocennou korun
ku svou, položila ji na klel'útko a po?
klekši sklonila hlavu hluboko k zemi.
Když ji lanl raběnka proto karala,
odpověděla Alžběta skromně: Milá.
paní, nemějte mi to za zle; vždyť jest
tu obraz mého Boha a krále, tichého,
milosrdného, trním korunovaného Je—
žíše. Já., ubohé stvoření, měla bych
stati před ním s perlami, zlatem a

_ (Pokračování).

drahýmf-Qkamením na hlavě ? Zdaž
by to nebylo jako na pós'měchtrnově
koruně—Éjeho ?“

Vt'u chvíli pohnulo se srdce její
“lítostíipbsud nikdy nepocítěnou; ,i' dala.
se do" hořkého pláče, poklekla na.
klekatko před křížem a modlila se
s takovou vroucností, že cíp pláště,
kterýmž tváři "svou zakrývala, slzami
jejími naskrz byl. promočen.

Tento obraz Ježíše zbičovaného,
trním 'korunovaného, těžký kříž ne—
soucího chceme pozorovati dnes a
uvažovati o bolestech, které trpělo
přitělesných strastech těchtak ukrutně
ztrýzněné Srdce Ježíšovo.

O nejsvětější Srdce, vtiskni rány
své hluboce do srdce mého; kéž z'nich
proudí milost do duše mé, kéž krev
Tvá obmyje mne k životu věčnému.
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A. B i č o v á n í.

Svatí evandčlisté vykládají dosti
zevrubně ve spisech svých, kterak
Božský Spasitel byl zajat v zahradě
Gcnesaretské a pak odsouzen k smrti;
o tom, kterak byl bičován, nepíše sv.
Lukáš nic, ostatní pak zmiňují se jen
zkrátka řkouce: „Tedy vzal Pilát
Ježíše a zbičoval.“ (Jan 19, 1.)

Příčinou toho jest, že truchlivá
vzpomínka na hrozná muka, která
Ježíš vytrpěl byv bičován', příliš roz
žalostnila vděčné srdce jejich, proto
nebyli ani s to, aby více o utrpení tom
napsali. Dovídámeť se z knih jiných,
že způsob; jakým trest tento býval
u Římanů vykonáván, byl nad míru
bolestný a ukrutný. Že vojínové římští,
kteří exekuci tu konali, nikterak nedali
se vésti citem lidským, dosvědčuje
ta okolnost. že zbičovavše Spasitele,
přidali ještě o své újmě trním ko
runování.

Přivázali božského Mistra ke slou
pua pak bez milosrdenství ho _tepali
ze všech sil, až _skleslpolomrtev k zemi;
tak smutně sevyplnila slovaprorokova:
„Všechna hlava jest neduživá, všecko
srdce truchlící. Od spodu nohy až do
vrchu hlavy není na něm zdraví:
vše rána, zsinalost, oteklina, není
obvázána, ani léčena lékařstvím, ani
Zmíměna olejem.“ (Isai. 1, G.) _

Jaké trýzně duševní bylo v oka
mžicích těch podstoupiti nejsvětěj
šímu SrdCi? Král králův, který roz
prostřel nad zemí blankytnou oblohu,
který přioděl trávu polní rouchem
krásnějším, než měl je král Šalomoun
ve vší své slávě, který přikrývá les
i luh, polei luka, hory a doly nejspa
nilejším smaragdovým kobercem pro
tkaným květy líbeznými, stojí tu
obnažen a vydán na posměch líté
chátře! Kdož může vypočísti, jaká.
muka tu vytrpělo to Srdce Nejčistější?

Nejsvětější Srdce vzalo muka tato
na sebe, aby odpykalo všechny hříchy
nečistoty, jimiž lidé tak často Boha
urážejí. O běda světu pro hříchy tyto!
Nejen že na sebe svolává kletbu nebes,
vrhá se do neštěstí časného a věčného,
ale také rozmnožuje muka Srdce J eží
šova, které lne tak velikou láskou
k lidstvu!

Proto hříšníci, mějte soustrast
s bičovaným Spasitelem, ustaňte ve
hříších, přestaňte Krista trápiti. —
Očisťte srdce svá ode všech nezříze
ných hnutí, opatrujte oči své, ostří
hejte tělo své, aby se neposkvrnilo
neřestmi; varujte se, abyste nikomu
nedali pohoršení! Co bylo pochybeno,
napravte upřímným pokáním, pak ne
zapomínejte, jaká muka pro nepra—
vosti vaše musilo dobrotivé Srdce.
Ježíšovo na se vzíti, a přičiňte se,
aby drahocenná krev Jeho nebyla
vylita marně za'vás.

Rozvažme jen, že Bůh posvěcuje
tělo naše a povolává, aby účastným
se stalo jednou slávy nebeské.

Stvořilt v 'ráji Bůh tělo lidské,
vytvořiv je sám' 'svou všemohoucí
rukou, a učinil je příbytkem nesmrtelné
duše. Když pak lidé hříchem ztratili
nesmrtelnost duše a za trest určeno
bylo, že má setělo zase obrátiti v prach,
z něhož vžato' jest, sestoupil Syn Boží
s nebes, aby nás vykoupil od trestu
hříchu, a přijav „lidské tělo na se, po;
výšil je k hodnosti nejvyšší, spojiv
je co nejúžeji-se svým Božstvím. Tak
povýšena tělesná schránka lidská nad
anděly, nebot Ježíš sedí nejen jako
Bůh, ale také jako pravý člověk na
pravici Boha Otce Všemohoucího.

Ale nejen na sobě povolal Ježíš
tělo lidské k veliké důstójnosti, nýbrž
také na každém z nás. Neboť na křtu
sv. stali jsme se dítkami Boha Otce
v nebesích a bratry jeho jednoroze
ného Syna, v ostatních pak svátostech
posvěcuje se také tělo naše, ve Svá“
tosti oltářní pak spojuje se co nejúžeji
se Srdcem Ježíšovým. _

Proto 'napo'míná sv. Pavel—(Řím.—
10, l); „Prosím vás, bratří, skrze
milosrdenství Boží, abyste vydávali
těla svá v obět živou, svatou, Bohu
libou, rozumnou službu svou.“ A opět
(l. Kor. 6, 20): „Oslavujte a noste
Boha v těle svém.“

B. Trnová koruna.
Mimoděk řídí se podřízení pří

kladem svých představených; _co si
dovolují vyšší, to vymiňují /si také
nižší. Překročují-li představení meze
spravedlnosti, následují zlého'příkladu



—140_

také poddaní, jdouce však ve své bez
ohlednosti ještě dále.

Annáš, Kaifáš, vysoká rada, He
ródes a Pilát nakládali se Spasitelem
ne příliš vlídně, ba mučili a trýznili
jej proti všemu právu; proto ani
vojáci nepřestali na pokutě Pilátem
ustanovené, nýbrž o své újmě mučili
ho dále.

Když byli božškého Trpitele zbi—
čovali, tak že tělo jeho pokryto bylo
ranami, spletli korunu z trní, vtiskli
mu ji na hlavu, přioděli -ho starým
purpurovým pláštěm, dali do rukou
třtinu, pak posmívali se mu, vykři
.-kujíce: „'Zdráv buď, králi židovskýf'

V okolí města Jerusaléma roste
doposud druh hlohu, jehož větve mají
ostny velmi dlouhé, a který do dneš
ního dne nazývá se trním Kristovým;
z?“takových větví udělali nelidští ti
surovci korunu a vtlačili jí-zbičovanému
Kristu na hlavu. _

O, neslýchané muky, jakýchž od
počátku světa až do té chvíle nikomu
se nedostalo! 'A proč nové “toto ukru—
tenství spácháno jest na Kristu ?

Srdcenejsvětější trpělo tato muka,
aby zadost učinilo za všechnu pýchu,
kterou tak často prohřešu'jí se lidé.

Každý člověk,který nepozbylcitu,
zajisté .s :ošklivostí pti-Vracíse od “kru
:tých žoldnéřů,kteří \tak 'surově jednají
.proti božském-u Spasiteli, =než “zkou
=mejme--sami,izdanejednajízlidé podobně
doposud, zda :neje'dnali :jsme “mnohdy
isami podobně jak oni.

.Doposud'dlí-qednorozený Syn Boží
pod způsobami chleba zde na zemi a
často nevede se mu nijak, než "jako
tenkráte v Jerusalémě. £Kolik;pohany,
potupy vytrpělo tu již jeho nejsvě
:tější Srdce?

Když žoldnéři Krista Pána tmím
korunovali, nezjevilo se jim nic z jeho
božské velebnosti, neviděli nic, než
prostého člověka, a proto také počínali
si proti němu tak bezohledně. Podobně
zahaluje božský Spasitel velebnost
svou ve Svátosti oltářní; proto „také
neváží si ho lidé, tupí a pohaňují ho.

Tak stalo se — budiž Bohu žalo—
váno -—před několika lety i ve vlasti
naší, v jedné vesnici v okolí Brna,
že byly přes noc uloupeny z kOstela

sv. nádoby, posvěcené hostie pak byly
nalezeny rozházeny po zemi nedaleko
kostela.

Zajisté odvrací se každý s odporem
od tohoto hanebného skutku a prosí
Boha, aby nepřipouštěl podobného
pohoršení.

Ale tak mnohý z nás prohřešuje
se proti povinné úctě ke svátostnému
Spasiteli, když v kostele při službách
Božích zbytečně mluví, šeptá, neuctivě
se směje, ohlíží a jiné vytrhujc z po
božnosti. Kterak lhostejné, neuctivě,
lehkomyslně chováme se často k Bohu
ve Svátosti přítomnému! Zdaž ne
zraňujeme, tak si počínajíce, znovu
milostné Srdce Ježíšovo ? Ale ško

neboť úcta
jest

díme také sóbě sami,
k nejsvětější Svátosti oltářní
zdrojem všech milostí.

Navštěvujme proto často Ježíše
ve Svátosti oltářní, podivujme se tu
jeho nesmírné lásce, s kterou dává se
nám celý. Jest tu přítomno totéž.
dobrotivé Srdce, které tolik vytrpělo
pro spásu naši, .a jest hotovo .slyšeti
nás, když zbožně k .Němu voláme.

IC.Křížová cesta.
Truchlivá tragédie 'jerusal'éms'k'á

;blíží se svému konci; “proti svému lep
šímu *rpřesvědčen'ívydal nesamostatný
Pilát Ježíše vlidu, aby "byl ukřižován,
nyní ,pak valí se juž ječící zástup na
'horu fKalvárii, uprostřed 'pak kráčí
ke smrti zemdlený Spasitel, nesa těžké
dřevo "kříže.

Nábožní křesťané vděčně a se
souc'item nejhlubším vzpomínají této
krušné cesty Spasitélovy modlícese
častěji, zvláště v čas svatopostní, křížovou cestu.

Kolik bolestí vytrpělo na 'cestě
té'to “nejsvětější Srdce Ježíšovo!

Božský Spasitel všude, kudy cho—
dil, činil dobře: nemocné a choré
uzdravoval, těšil zarmoucené, sytil
lačné, pomáhal ubohým, nyní pak.,
když klesá pod křížem, nemoha na
znavených ramenou udržeti těžké to
břemeno, nenalézá se nikdo, kdo by
pomohl mu je nésti. Teprve přinucen,
“béře Šimon C-yrenejský kříž a násle

. duje Krista. Jak bolně doléhal tento
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krutý nevděk na dobrotivé Srdce
Ježíšovo!

Na cestě této bolestné potkal se
Ježíš s milovanou Matkou svou. Písmo
sv. ncvypravuje nám, zda a jak Ježíš
oslovil zarmoucenou Matku svou, ale
snadno představíme si, že asi velmi
břitký meč bolesti proniknul útlocitné
Srdce jeho, když viděl milou Matku
svou v hrozném zármutku, kteréhož
zmírniti nemohl, poněvadž ustanovil
vypíti kalich hořkosti až do konce!

Písmo sv. pouze vypravuje (Luk.
23, '28), kterak božský Spasitel, vida
veliký zástup lidu a žen, kteréžto
plakaly a kvílely, obrátil se k nim a
pravil: „Dcery jerusalemské, neplač
tež nade mnou, ale plaěte samy nad
sebou a nad svými syny.“ O ty Srdce
láskyplné, ve vlastním zármutku rmou
tící se nad neštěstím lidu zaslepeného,
zdaž možno pocity Tvé slovy vystih
nouti ?

Smutná, přesmutná to byla pro
Srdce Ježíšovo cesta, která vedla z rod—
ného domu na horu Kalvárii; ale J ežíš
ji přece podstoupil, aby příklad za
nechal nám; „kdo chce býti mým
učedníkem, zapři sebe, vezmi kříž
svůj a následuj mne!“ (Mat. 16, 29.)

Uěme se od Srdce Ježíšova, ne
překonaného bolestí na cestě křížové,
trpělivosti, kterou kříže pozemské sná
šeti máme. Blahoslavená Kateřina Em
merichová vykládá ve svých zjeveních,
že Ježíš bera na sebe kříž,na němž mělo
být dokonáno spasení světa, vroucně
a s láskou ho pozdravil. Rovněž buďme
i my vždy pamětlivi slov blah. Tomáše
Kempenského: „Pro duši není spásy,
není naděje na věčný život než v kříži.
Proto vezmi kříž svůj na sebe, následuj
Krista, a jdeš nejpřímější cestou do
života věčné-ho.“ (Následování Krista
Pána, II. kn. 12. hl.) Proto říkal sv.
František Xaverský, kdykoliv ho sou
žily strasti, neštěstí, nebezpečí: „Pane,
neodnímej tohoto kříže ode mne, leč
chceš-li mi poslati větší.“

V životě ctihodné Markéty Ra
kouské, manželky Filipa III. španěl
ského, se vypravuje, kterak trpělivě
snášela bolesti nemoci své, jsouc/ po
mnoho let připoutána na lože. Kdysi

navštívila ji přítelkyně a poukazujíc
na kříž, pravila: „Pros ukřižovaného,
aby tě vysvobodil od těch bolestí.“'
Na to odpověděla nemocná ve svatém
zanícení : „Jak můžeš poukazovat-i na
kříž a raditi mi, abych prosila Ukři
žovaného, by sprostil mne bolest-í ?
Cožnevisí sám na kříži a neprosí Boha,
aby ho vysvobodil od kříže; a já, ubohá
hříšnice, měla bych ho o to prositi ?“

Utrpení Srdce Kristova jest všemvlv
křesťanům nejleps1 skolou trpělivosti.

Závěn
Rozjímali jsme o bolestech, které

trpělo Srdce Ježíšovo, když Ho bičo—
valí, trním korunovali a vložili Mu
těžký kříž na zraněná ramena. Nevý
slovné bolesti vzalo tehdy Srdce nej
světější na sebe, aby zadost učinilo
za hříchy naše a příklad zůstavilo nám.

Neutíkejme proto zde na světě
před strastmi a bolestmi; vždyť jsme
je zasloužilipro své hříchy,'apod hlavou
krvavou zda mohou údy býti zdravými?

Velmi důmyslná legenda římská
ukazuje nedaleko Říma kapli, které
říkají „Quo vadis ?“ t. j. „Kam jdeSZ“
Svatý Petr prý narážeje v Římě na
mnoho překážek, odhodlal se, že opustí
město pohřížené v temnostech pohan—
ských. Již ubíral se silnicí Appijskou
z města pryč, když potká velebnou
postavu, v níž poznává dobrého Mistra,
jak kráčí k městu; pln údivu ptá se ho:
„Dom'me, quo vadis ?" „Pane, kam
jdeš,“ načež Mistr dí: „Venio iterum
crucifigi“ — „Jdu dáti se znovu
křižovati,“ Petr zahanben, vrátil se
do města a setrval v něm až do své
smrti mučednické.

Neutíkejme strastem, nýbrž pros
me Pána se sv. Teresií, aby zde na
světě nás trestal, káral, zkoušel, ale
ušetřil na věčnosti.

nejsvětější Srdce Pána Ježíše,
které jsi hrozná muka snášelo při
bičování, učiň, abychom trpělivě sná
šeli tresty, jež Bůh na nás 'sesílá a
abychom spasitelnou přísnosti krotili
žádosti svého těla.

Nejsvětější Srdce, které jsi hrozně
poníženo bylo při korunováni trním,
uěiň, abychom zde na zemi pokorou &
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sebezapřením si zasloužili účastenství
na koruně slávy Tvé.

Nejsvětější Srdce, které jsi se
nelekalo kříže, ale trpělivě ho na se

Má duše těžce zraněna
a rány ty, ach, tolik bolí,
že klesá v boji únavou
& se smrtí víc nezápolí.

A věčná smrt již prostírá
svá'černá křídla nad obětí
a peklo jícen otvírá,
by uvrhlo ji do podsvětí.

Již zdá se, vše že ztraceno,
a každý zápas že již marný;
tu v hloubi duše ozve se
tak jemný hlas, však nyní kárný:

vzalo, požehnej nám," abychom hor—
livě a trpělivě konali povinnosti kře
sťanské, nelckajíce se ani protivenství
ani zármutku ani soužení.

„Proč zouťáš si a běduješ,
() dušc slabá, malověrná,
měj víry víc & důvěry,
je milost moje bezeměrná.

'Hleď. Petr jako po zemi,
po moři s věrou ke mněkráčel,
však pochybností strachem jat
hned ve vodě své nohy smáčel.

A koho volal k pomoci
a kdo jej vedl rukou pevnou?
Nuž. vzmuž se již a neklesej
ve zoufalosti propast černou.“

A duše znovu povstává
a v nový boj se s peklem dává,
a v Tvoji mocnou ochranu
se, Pane, zcela odevzdává. MARIE D.

EEIIEIEI

Katolické hnutí mezi Bulhary.
Ku hlavnímu úmyslu měsíce února.

V.

Aby však naděje ta se splnila, &
ovoce tak mnohoslibného hnutí bylo
hojným & trvalým, bude záviseti ovšem
od účinné podpory. Bude potřeba předně
hojné a vroucné modlitby, aby Bůh
bulharské rozkolníky Duchem svatým
osvítil, by v nynějším náboženském hnutí
poznali celou pravdu sv. katolické Církve
a její víry, by všeliké špatné předsudky
& neoprávněné obavy odložili, všelikých
nesprávných a příliš lidských &světských
úmyslů se zbavili, a s plným přesvěd—
čením, s důvěrou a dětinnou oddaností
spěli do náručí pravé svaté matky,
katolické Církve, a v jednotě její pak
věrně vytrvali.

Napomáhejme takto ku plnění nej
vroucnějšího přání nejsvětějšího Srdce
božského Spasitele, jež vyslovil před

(Dokončení.)

svou smrtí, maje na mysli mezi jinými
též nynější naše bratry slovanské v jejich
nynější nouzi a touze po záchraně
a jež i nyní opětuje ve své modlitbě
velekněžské ve svatostánku: »Otče,
prosím, aby všichni jedno bylic
(Jan 17, 2O.)1)

Pamatujme na tuto velikou &snažnou
záležitost nejsvětějšího Srdce Páně,
zvláštěja—kožtočlenové »Apoštolátu
modlitbya &konejme horlivě, co pro
tento měsíc jest ustanoveno jakožto

1) Jeho bisk. Milost arcib. Mírov ve zmí
něném listě při zmínce o hrozné pohromě, jaká
stihla Bulhary vůbec a zvláště katolické missie
v Thracii & Macedonií, povzbuzuje k modlitbě,
zvláště ku nejsvětějěímu Srdci Páně:
)Modlete se & povzbuzujte k modlitbě
duše nábožné, aby nebeské Srdce Ježíše
Krista slitovalo se nad námi a vysvobodilo
nás co nejdříve z těchto svízelů ku slávě Své
a. ku spasení duší.
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hlavní úmysl,totiž: »snažně se mod
lití za navrácení a sjednocení
našich rozkolnických bratří vý
c h o d ní 0h. c Mezi zvláštními modlitbami
odporučuje se především ona. zásvětná
modlitba k nejsvětějšímu Srdci Páně,
která se konává na první pátek
každého mě síce při pobožnosti
k Božskému Srdci Páně, v níž se
modlíme za obrácení rozkolníků zvláště
významnými slovy: »Nejsladší Ježíši. ..
budiž králem i oněch, jež svedl
blud různý anebo odtrhl svár;
i přivolej je opět do přístavu
pravdy a k jednotě svaté víry,
aby za krátko byl jeden ovčinec
a jeden pastýř . . .a

Užívejmečasto povzdechu: Sladké
Srdce Ježíšovo, smiluj se nad
námiinašimízbloudilýmíbratry.
(Odpustků 100 dní pokaždé. Pius X.
13. srpna 1908.)

Ano, modleme se, modleme se co
nejvíce a nejčastěji v duchu Apoštolátu
modlitby, dle jeho hlavního úmyslu pro
tento měsícato právě v této době;
neboť v několika týdnech má se roz
hodnouti, kolik úspěchu bude míti ono
nastalé katolické hnutí mezi Bulhary.
Spěchejme tedy na pomoc se svými
modlitbami rychle bez otálení, dokud
jest čas. Obětujme na ten úmysl mimo
modlitbu též svatá přijímání mše svaté,
své návštěvy nejsvětější Svátosti oltářní,
zvláště pak pobožnosti před nejsvětější
Svátosti oltářní, které se konávají v po
sledních dnech masopustu. Konejme na
týž úmyslněkterou devítidenní
pobožnost ku cti božsk. Srdce
Páně neb ku cti Panny Marie.
Prosme a povzbuzujme jiné, aby tak
činili, což možno zvláště v rozličných
náboženských spolcích a sdruženích,
hlavně pak v Mariánských Druži
nách, téžve spolcích missijních,
k nimž pne účel náš, náleží zajisté
nejvíce Apoštolát sv. Cyrilla a
Me t h o d ěj e. Upozorňujeme členy tohoto
Apoštolátu na ono dílo sjednocení a po
užijme této příležitosti k tomu rozšiřovati
co nejvíce i tento Apoštolát, jehož účelem
jest mezi jiným právě též podporovati
dílo sjednocení rozkolnických Slovanů
s katolickou Církvískrze modlitbu
a al mužnu.

Kéž členové Apoštolátu sv. Cyrilla
a Methoděje právě v této důležité době
konají co nejhorlivěji a nejvroucněji
svoudenníapoštolátní modlitbu
(1 Otčenáš a Zdrávas Maria — se vzý
váním: »Svatá Panno Maria, sv. Cyrille
a Methode, orodujte za nás !c)

Ano vzývejme, p'rosme svaté o
pomoc, zvláště svaté naše ap o št oly
sv. Cyrilla a Methoda, nejvícevšak
přemocnou pomocníci křesťanů
Pan n u Marii, která též od rozkol—
níků vůbec, a zvláště od _rozkolníků
bulharských jest horlivě uctívána pod
názvem Skoroposlu šnica, (Ona,
která skoro, brzy, rychle vyslyší). Obě
tujme často na úmysl ten sv. růženec.
Odporučujeme zde k tomu cíli též
zvláštní modlitbu odpustkovou k N e
poskvrněnému Početí Panny
Marieza sjednocení rozkolníků,
složenou od J. Em. kardinála Parrochi.
Zní takto :

Panno _Neposkvrněná, která
jsi zvláštní výsadou milosti byla ucho
vána před hříchem prvopočátečným,
shlédni milostivě na naše od
loučené bratry, kteří jsou též
tvými dítkami, a přiveď je ku
středu jednoty. Ač jsou oddě
leni, přece zachovali k Tobě,
ó Matko, co nej něžněj ší pobož
nost; poněvadž jsi tak dobro
tivá, odměn je za to tím, že jim
vyprosíš navrácení.

Ty, která jsi vítězkyní nad pekelným
hadem již od počátku svého bytí, o b n o _v
nyní, kdy jest toho velmi nalé
havá potřeba, dávnou vítězo
sl á v u. Trvají-li naši neštastní bratři
stále ještě nyní v odloučenosti od spo
lečného otce, jest to dílem nepřítele:
Ty proto odhal úklady, rozptyl řady
jejich, aby konečně viděli, že není možno
dosáhnouti spásy mimo jednotu s Ná
stupcem svatého Petra.

Ty, která v plnosti darů oslavila
jsi již od počátku Jeho moc, jež způso
bila v Tobě tak veliké divy, o s 1av
Syna svého a přiveď nazpět
zbloudilé ovce do Jeho jediného
ovčince pod vedením nejvyš—
šího Pastýře, který jest Náměstkem
Jehona zemi,a budiž slávou Tvojí,
ó Panno, že, jako jsi vyhladila
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ve světě veškeré bludy, potřela
jsi podobně všecky rozkoly a
přinesla opět pokoj celému
světu. Amen.
jedenkrát za den.
1. února 1896.)

Vyňato ze sbírky modliteb
týkajících se jednoty církevní,
obsaženév knize »Mše svatá: podle
obřadu východního, vydané»Apo
štolátem sv. CyrillaaMethodac
v Kroměříži, jež se odporučujevšem
přátelům sjednocení.

Lev XIII. ze dne
(Odpustek 300 dní,'

uprchlíci bulharští budou museti stavěti
nové vesnice, kostely a školy; téměř
všechny katolické kostely jsou od Turků
a Reků rozbořený a spáleny. A v nově
obrácených osadách bude třeba stavěti
též nové kostely katolické. Bude třeba
nákladu nového a většího na obnov e ní
zničených missií, na zbudování
katolických vychovávacích
ústavů, seminářů, klášterů, na
podporu katol. duchovenstva,_
na vzdělání a vychování kněž
ského a řeholního, domácího

Basilika v Lúrdech.

Ano, modleme se, a prosme též,
abychomse uměli modliti na ta
kový úmysl: »Pane Ježíši, nauč
nás modliti se, jako jsi k Otci
se modlil, aby všichni jedno
byli.c (Odp. 100 dní. Lev XIII. ze dne
9. března 1893.)

K modlitbě pak připojme dle mož—
nosti též nějakou hmotnou podporu,
almužnu. Jest vedle modlitby velmi
třeba též této hmotné podpory. Katoličtí

EE

do ros tu. Proto konejme též skutky
křesťanské dobročinnosti, povzbuzujme
&prosme o totéž jiné, aby naše účastenství
a zásluha na díle tak velikém, jako jest
sjednocení rozkolníků se svatou kato
lickou Církví a podpora ubohých opu
štěných věrných katolíků bulharských,
byla tím hojnější. Vyslyšme úpěnlivou
prosbu svýchbratří: Bratři, ó br atři,
bratři Slované, podejte nám
ruku, ať vstanemel

[E!E]
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Mexiko. i
Přeložil Fr. B.

Lidské oběti v Mexiku.

Slavnosti bez lidských obětí býlý
vzácností, & od Aztéků přešel zvyk
obétovati lidi také k ostatním kmenům.
U jednoho jediného chrámu bylo uscho—
váno 136.000 lebek,jako čestný pomník
bůžka. Při zasvěcování velikého chrámu

(Pokračování).

oděvu, s dlouhým rozpuštěným vlasem,
položili toho, jenž měl býti obětován,
na basaltový stůl, podobný mlýnskému
kamenu, nahoru poněkud vypouklému.
(Jtýři z nich drželi pevně ruce % nohý,
pátý stlačil mu dřevem hrdlo. Cerveně
oděný vrchní kněz, totpilcin, který nosil

Česká kaple v lúrdské bílSlllCO.

Huicilopochtlisova v roce 1486 bylo
prý obětováno 72.000 zajatců; průvod
obětní býl dvě míle dlouhý. Počet roč
ních obětí obnášel prý jenom v Cholule
6000, v celé říši nejméně 20.0003)

Obětování samo popisuje Lauterer
takto: Pět černě pomalovaných podří—
zených kněží, v bílém, černě lemovaném

I) Weiss, str. 260.
Škola B. s. P. 1914.

velike zelené kameny v lalůčcích ušních,
v nosi pak nebo v horním rtu modrý
kámen a na hlavě ozdobu z peří, otevřel
nožem (icli)zhotovenýmz obsidianu (ka—
mene bohů, teotetlu) břišní stěnu pod
žebry, prorazil sobě bránící cestu
k srdci, uchopil je, & proříznuv hlavní
žíly, vyrval je i s osrdím ven. Zatím,
co sebou ještě škubalo, zvedl je vzhůru

10
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ke slunci, položil je potom do díry
„v kamenu,z něhož pijí orlové“, nebo
je položil do úst boha války, kterému
je pomazal ještěi krví. Později bylo
srdce spáleno. Hlava se úsekla a nabodla
na kůl vedle modly. Obětování srdce
dělo se vždy na vrcholu chrámové
pyramidy, nejblíže slunce; mrtvola, o
kterou bohové nestáli, shodila se se
schodů dolů))

Někdy byla oběti před vyrváním
srdce sedřena kůže, aby se bohové mu
kami více potěšili! Tímto způsobem
bývala dokonce mexické „Ceres,“ matce
bohů Genteotli, usmrcována ročněi jedna
žena. O svátku boha Paynala byli ti,
kteří měli býti obětováni, nejdříve napolo
upečení, a o- svátku boha vod Tlaloka
byly koupeny tři šestileté dítkyr a za—
zděny do sklepa nebo utopeny v Texoku. 2)

Mrtvoly shozené s chrámové pyra—
midy bez hlavy a bez srdce byly od
vítěze, nebo majetníka přineseny domů
a snězeny jako ragout, nebo jako pečeně
se španělským pepřem v přátelském
kruhu. Aby docílili chutnějšího masa,
zavírali oběti do dřevěných klecí a kr
mili je.- Pro mnohé chrámy byly skupo
vány dítky k obětování. Sandoval, dů
stojník Cortezův, nalezl v indiánském
táboře v Matlalcinku upečené děti jako
spížil3) Zádná hostina neobešla se na—
čisto bez lidského _masa. Vznešení za
bíjeli své otroky. A nad vším tím vznášel
se závoj civilisace. Měli ubrousky, ka
pesníky, a jedlo se z jemně pracovaného
nádobí hliněného, stříbrného a zlatého.4)

Z uvedených čísel lze snadno po
znati, že Mexičané sami v několika
letech pozabíjeli více soukmenovců,
než-li jich zahynulo za celého dobývání
této země.

Zevnější vzdělanost" starých pohan
ských Mexičanů.

V ostatku byli Mexičané vysoce
vzdělaní a zběhlí v mnohých uměních
a vědách. Stavěli vodoVody, silnice
a obývali velkolepá, výstavná města
5 domy o dvou poschodích. Císařský
palác v Mexiku měl 20 bran a přes

1; Lauterer; Mexiko země kvetoucí agavy,
jindy a nyní. Str. 43.

2) Lauterer, str. 44.
str. 56

3) tamtéž. 4) tamtéž

1000 pokojů, pečlivě pěstěné zahrady
s besídkami, jakož i sbírku živých
zvířat. A přece nemělo Mexiko ještě
žádnýchpeněz; jako cenných známek
& výměnných prostředků používalo se
zrn kakaových, kousků cínů, mědi, &
brků naplněných zlatým práškem. Ku
peckých obchodů nebylo, za to veliká
tržiště. V Mexiku byl co pět dnů trh,
navštívený často od 20.000 lidí; každý
předmět měl vykázáno své zvláštní místo. _
Tržní policie bděla pečlivě'nadv pravo
stí zboží a správností míry. Remeslo
bylo u veliké vážnosti.
znali Aztékové, uměli však připrav—of
vati zvláštní směs z mědi a cínu
atak ji přiostřiti, že jí obráběli i nej
tvrdší kameny. Jejich zlatnické práce,
zvířata s pohyblivými údy, byly v Evropě
nanejvýš obdiv'ovány; rovněž i jejich
výrobky z bavlny a barevné ozdoby
jejich plášťů z ptačího peří. Dolování
poskytovalo zlato, stříbro, cín, měď a
drahokamy; z kamene obsidianu zhoto—
vovali nejostřejší břitvy a meče Země
dělství kvetlo velice, umělé vodovody
zúrodňovaly suché plochy. Zvláště hor—
livě pěstila se kukuřice, indiánské žito
a veliké mexické aloi; z kukuřice při
pravovali cukr a z kakaa lihový, chla
divý nápoj. Proti neúrcdným létům
bylo postaráno obiluímí sýpkami; zvlá
štní zákony zamezovaly svévolné a
škodlivé kácení lesů. Na jezeře 'l'ezkuc
kém byly celé plovoucí zahrady na
vorech.1)

Daně byly vyměřeny vysoko a přesně;
některá místa byla povinna odváděti
ptačí peří, jiná zrna kakaová, druhá
zase zlaté plátky, nachové barvivo, jiná
med, barviva, měděné sekery, papír,
slaměné přikrývky, břevna a podobné
vě'ci. Výběrčí daně byli všude obávání,
nebot kdo neplatil svých daní, byl
prodán za otroka.

Zákonodárství bylo přísné, trest
smrti velmi častý. Byl ustanoven nejen
na vraždu, nýbrž také na krádež, podvod
a opilství. Náboženství obklopovalo po
hanského domorodce 've všem jeho
životě. Novorozeňátkům kropilyr se vodou
rty a prsa, aby z nich smyt byl hřích
a jejich srdce očištěno. Ba dokonce

1) Weiss, str. 273.

Železa ne- __n'
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měli jakýsi druh zpovědi, (avšak pouze
jednou'v životě), jež osvobozovala od
zákonitých trestů a byla chráněna ne—
porušitelným mlčením.

Počet předepsaných obětí byl značný.
Ani půst s jednodenním pouze nasyce
ním a se zdrženlivosti od masa nebyl
jim neznám.
ných kněží (Clavigero čítá jich na čtyři
miliony!). jejichž úkolem bylo netoliko
přinášeti oběti, nýbrž také vychovávatí
mládež a poučovati lid. . . Ovšem, kdyby
někdo chtěl tvrditi, že křesťanské nábo
ženství přijalo z velké části své nauky
a obřady od mexických Indiánů, každý
by se mu vysmál. Přece se však vy—
skytují opravdu „vzdělanci“, kteří právě
následkem takovýchto podobností tvrdí,
že mnohé obyčeje církve pocházejí z
nauky Budhovy, ano že veškeré křesťan
ství jest pouze napodobeninou budhismu.
Taková domněnka jest zrovna tak ne—
historická a nerozumná, jako mínění,
že se křesťané naučili postu od Mexičanů.

Cortez zavádí nové poměry.!
Sotva se stal Cortez neobmezeným

pánem říše Aztéků, jal se ihned poměry
znovu uspořádati. Zakládala se města,
a noví osadníci byli přiváděni; město
Mexiko čítalo brzy 2000 španělských
rodin; šla o něm chvála, že jest tojedno
z nejkrásnějších a nejbohatších měst na
světě. Každý osadník musel si do 18
měsíců z Evropy přivésti ženu. Byl-li
chudý, pomohla mu vláda;

Všechny lodi, jež pluly do Mexika,
musely přivážeti evropské květiny a se

mena; brzy začalo se pěstovati víno a
bavlník. Cortez dal si největší práci,
aby obrátil obyvatelstvo domorodé a
zůstane to na věčné časy jeho nehy
noucí slávou, že pokřesťanil tuto zemi,

aniž by byl použil násilí. Cortez prosil
„císaře (Karla V.) o cnostné & učené
*misionáře, nebot, kdyby prý kněží ne
žili čisté a počestně, tu by zůstalo
marným všechno kázání ubystrozrakých

Mexičanů.
V roce 1524 přišlo dvanácté velmi

, učených a cnostných mnichů františkánů.
„Jak tu žasli Indiáni, když viděli moc
ného vládce Corteza před nimi poklek
nouti! Z počátku děla se kázání pomocí

„tlumočníka, ale misionáři přiučili se

žasná byla vážnost čet—.

brzy řeči Aztéků, otevřeli školy a vyu
čovali předmětům světským i nábožen—
ským; pohanství mizelo; ve dvaceti
letech bylo prý obráceno devět milionů.
(Weiss, str. 298).

Pokřesťanění Indiánů bylo velice
usnadněno tím, že se v jejich původním
náboženství vyskytovaly četné zvyky a
pověsti, které se mohly beze všech
obtíží vykládati po křesťansku. Pověst
o Cluecalkoatlovi dala se snadno obrátiti
na božského Spasitele, nebo na někte—
rého apoštola; tento jejich bůh totiž
zobrazoval se jako běloch s dlouhým
vousem; všichni občané za jeho vlády
byli bohatí a šťastni; byl mírný, lásky
plného srdce a zavrhoval lidské oběti:
pouze plody a květiny mají prý se
obětovati své hříchy má člověk smý—
vati postem-a pouštěním krve z jazyka
a uši. Teckatlepoka žárlil prý však na
něj a snažil se jej zapudití, načež prý
tento bůh vystěhoval se na východ se
slibem, že prý se jednou opět vrátí.')
Rovněž podobají se některé už svrchu
zmíněné obyčeje rozhodně křesťanským
předpisům. _

Zajisté měli Spanělové též svoje
chyby, nesporně dopustili se též ukrut—
ností. Ale, jak praví jeden spisovatel,
přivedli výstřelky svého soukromého
života v zapomenutí skutky lásky a svou
vroucí věrou. A to platí zvláště o Corte
zovi. Věc, které nespustil nikdy Cortez
se zřetele, praví protestanský spisovatel
Helps, bylo obrácení domorodců. Prosím
Vaše císařské Veličenstvo, píšev jednom
svém listě císaři Karlu V., aby ráčilo
opatřiti pro tento úkol zbožné lidi dob
rých a příkladných mravů. Když pak
přišli Františkáni, představil je obyva
telstvu mexickému těmito slovy: To
jsou mužové od Boha poslani, kteří si
vroucně přejí spásu vašich duší. Nežá—
daji si ani zlata, ani vašeho území, po—
něvadž opovrhují statky tohoto světa,
hledají jenom statků budoucích.

IVO.
Úspěchy missionaru.

Zrovna podivuhodný byl úspěch
kázaní. Biskup ze Zumaragy v Mexiku
vypravoval v roce 1551, že od samot
ných františkánů bylo pokřtěno už přes
milion Indiánů, pět set (pohanských)

1) Weiss, str. 268.
10*
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chrámů bylo rozbořeno, a dvacet tisíc
model rozbito, nebo spáleno. Místo oněch
chrámů vzrůstaly ihned kostely, kláštery
a školy. Sám protestant jeden doznává:
Vzrůst náboženství .v Americe násled
kem kázání několika chudých řeholníků,
zvláště z řádu sv. Františka, byl tak
podivuhodný, že během čtyřiceti let
bylo založeno v této zemi šest tisíc
klášterů a šest set biskupských sídel.1)
K tomuto velikému počtu obrácených,
k tomu v dějinách ojedinělému výsledku
přispěl zajisté velmi vzorný způsob
života mnichů.

Jejich chudoba, jejich střídmost,
jejich jednoduchý způsob života, praví
jisty" spisovatel protestanský, doporučo—

EIEI

S modlitbouna rtech
S modlitbou na rtech upřímnou

Spěchám vždy k Tobě, Máti,
& volám hlasem chvějícím,
() chtěj mne vždycky znáti!

ó vyslyš, Matko, prosby mě,
když bol mne tísni v žití,
() dej se ke mně aspoň znát,
když chci Tě v srdci ctíti!

Ú neopouštěj dítko své,
jež miluje Tě vřele,
& vezmi za vděk, když Ti dám
svou duši, srdce celé!

S modlitbou na rtech upřímnou
vždy Spěchám, Mati, k Tobě
a volám hlasem chvějícím,
mě chrániž v každé doběl

valy je ihned Indiánům. A když přišly
nové kolonie dominikánů a františkánů,
kteří byli všichni naplnění touž láskou,
a kteří rozvinuli křesťanské náboženství
v jeho nejušlechtilejší a nejpřitažlivější
podobě, pochopili Mexičané, že tito
mužové přišli k ním, majíce své ruce
naplněny milostí apožehnáním. Musíme
vyjádřiti svůj obdiv, praví anglický
jeden přírodozpytec, nad vznešenou
zbožnostiřímsko-katolických misionářů,
kteří v těchto zemích, obývaných od
bytostí stojících na nejnižším stupni
úpadku lidskosti, snášeli všemožnou
chudobu a bídu, aby získali Indiány pro
lepší mravy & čistější víru.

(Pokračování).

Elli!

Klekání.

„Když zvony slavně zahlaholí
a den se chýlí k západu,
“tu Spěchám k Tobě, Matko svatá,
Tvé „Zdrávas“ pomodlit se jdu.

Své zraky obracím tam k Tobě,
v tu nadehvězdnou výšinu,
& v bolesti své duše tcskné
se k Tobě, Máti, přivinu.

Já. obracím své zraky k Tobě
& v modlitbě Tě velebím,
mé srdce láskou k Tobě plane,
vždyt dítětem jsem, Matko, Tvým.

ó nezamítej mne od sebe
a hlas má vřelé prosby slyš,
když „Zdrávas“ k Tobě pomodlím se,
mě rozervané srdce ztiš!

A. lí. Kadlc'dkovd.

EillElílEl

Nové nebezpečí hrozí Zambezské missii.
P. P. Šebesta, missionář. Chipanga, Zambezia portugucza Africa Oriental.

Mrač se nad oblohounašíZambezskémissie. Jest tomu právě více než
2 roky, když vyvázla z velikého ne
bezpečenství. Tehdy hodlali portugalští
svobodní zednáři rozbíti celou katolickou

1) Marshall, die christl. Missionen, 3sv.1s4.

missii vyhnáním missionářů Jes'uitů. Ne
podařilo se jim to zakročenim Německa
a Rakouska. Ačkolivmissie ztratila mnoho
v tom hluku, byla to přece vláda zed
nářská, která podlehla. Zatím zůstalo
všecko v pokoji. Ačkoliv v Portugalsku
samém odluka církve od vlády byla
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v skutek uvedena, přece nic se nedělalo
v koloniích. A tu přece na samém konci
roku 1913 obdařeni i my jsme byli
missionáři novým dekretem, jenž pro—
hlašuje rozluku církve od vlády.

Dekret počíná velmi potěšitelně pro
nás missionáře, prohlašuje totiž v prvním
i v druhém odstavci úplnou svobodu
všech náboženství a jejich obcování.
Tedy právě to, po čem jsme missionáři
tak dlouho toužili. Až dosud neměli
jsme nutné nám volnosti, které se těší
hned všickni missionáři v jiných kolo
niích. Bohužel již v druhém odstavci
přivěšeno jest zkracování svobody té;
ujišťuje se totiž svoboda úplná, není-li
proti svobodě kolonistů neb černochů
samých. To znamená mnoho. Na příklad:
Chtěl—li by křesťanský černoch oženiti
se s.pohankou a bránil by mu missionář,
což jest povinen, pak se může černoch
obrátiti na světský úřad se žalobou, že
missionář mu bráni. A tu zákon mu dá
právo proti missionáři. O svatá svobodo
zednářská! Takový přívěšek jest dobře
vymyšlen.

Dále zakazuje se všem uveřejňovati
různým způsobem bully, pastorální psaní
neb jiné dekrety římské kurie neb jiných
představených církevních beze svolení
státního. Kde pak jest ta svoboda?

' Jiná ještě věc více jest akutní než
již jmenované. Až dosud někteří missio
náři byli placeni vládou; všecky stanice
totiž obdržely hned při jejich základu
pozemek, na němž stanice jest vystavena.
Jeden odstavec zmíněného dekretu však
oznamuje, že všecky stanice, které se
nepodrobi dekretu během šesti měsíců,
ztratí pozemky, budovy atd., které kdysi
bývaly státními. Snadno jest možná,
že ztráty budou veliké a částečně citelné.

Není mi možno celý dekret čtenářům
předložiti, jest dlouhý a rozbírá mnohé
věci. Mezi jiným též mluví o nových
missionářích tak zvaných »civilidadoreSor,
kteří budou míti za účel rozšiřovati
civilisaci mezi černochy. Jsou to neb
budou to prostí lidé, kteří rozumí trochu
rolnictví, trochu lékařství, snad i stolař
ství. Tito vládou, budou podporováni
všemožně. Dosud takových missionářů
není — není pravda — již jest jeden
v kolonii. Saleziány vyhnala vláda z jejich
missie, kde měli výborné dílny. Nyní
sedi tam kněz-odpadlík, jako ředitel. To
budou slavné výsledky. Ba i takový mis
sijní seminář již má vláda v Portugalsku,
ředitelem jest náčelník kavalerie. Tři
náctého dne po utvoření semináře vy
buchla již revolta mezi žáky.

My missionáři v Zambezi hledíme
již s jakousi starostí do budoucnosti.
Ztratíme-li snad některé budovy & sta
nice, pak třeba bude začíti poznovu;
ustoupiti a ponechati pole, na němž již'
pracovali 30 let naši katoličtí missionáři,
nemůžeme, lépe působiti v nouzi ale
v úplné svobodě, než míti stříbrné zed
nářské řetězy na nohou. Co si utvoříme
nyní s pomocí našich příznivců a dobro
dinců v Evropě, bude majetekmissijní,
který ani zednářská vláda poraziti ne—
bude moci. Ovšem nastane poplach, a
nové začátky budou snad trudné, ale
přece naše věc zvítězí. Vřele odporučuji
dnes tutov důležitou věc laskavým čte
nářům »Skoly Božského Srdcea; snad
i jiných příznivců a přátel nám přivede
Srdce Ježíšovo, kteří rádi nám- pomohou
jak modlitbou tak i- podporou, čím více
nepřátelé naši věci proti nám zuřiti
budou.

EI IE El El

V kostele. ,
V tom našem kostele Duše má. v modlitbu

při mši svaté pohroužena
na vrchu oltáře doufá, že bude Ním
dítě zlaté. vyslyšena.

Ježíšek ve zlatě Ježíěku zrozený
na oltáři z Panny čisté,
v tom našem kostele
při mši záři.

vím, že Ty's spasení
naše jisté! 

_ . 'A. M, Kadlčdlmpd.
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l VU stolu Pane.
Biblické úvahy o sn přijímání. — Dle Aug. Arndta podává Jan Tagliaferro

10. Klanění mudrců.

Třebas chvíle zjevení jeho před
světem ještě nenadešla, přece božské
Dítko toužilo, vystoupiti z úkrytu, by
oblažilo svoje tvory. Sláb dle těla a
všemohoucí v lásce svék lidem, povolal
mocný Bůh, jenž řídí srdce knížat tohoto
světa, tři krále z východu, aby jej hle—
dali a jemu se klaněli. Rídě z jeslí
pohyb hvězd, dal hvězdě svititi, by
ukazovala obydlí panovníka, jenž jest
spásou národů, učíť je nevážiti si tohoto
světa, ale hledati království Božího a
spravedlnosti jeho. Závídění hodni byli
králové tito, kteří osvícení paprsky věčné
pravdy, přivábeni byli krásami božské
lásky! Třikrát blahoslavení jsou však ti,
které Pán Ježíš vyvolíl, od věčnosti
miloval a v čase povolal v předivné
světlo své (l. Petr. 2, 9.) Pro mne, můj
štědrý dobrodince, stala se víra, tento
dar neocenitelný, hvězdou jasnou a jítřní
(Zjev. 22, 16), protože mi vzešla na
úsvitě mého života, dřívenež jsem mohl
milost poznati a svému dobrodinci dě—
kovati. Svaté světlo, skrze tebe nalezl
jsem -v králi nebes Otce, ve vládci světa
přítele. Tys mne přivedlo dnes k svaté
hoře jeho, tys můj rozum osvítilo, by
mohl proniknouti onu roušku, která za
krývá mého Spasitele ve svaté hostii.
Pane, posilní víru mou, aby se mi stalo
podle víry mé, když vejdeš do duše mé.

2. Oni horliví ctitelé Boha v podobě
dítka byli dle svatého evangelisty Matouše
mudrci, a jejich skutky byly výrazem
horlivé snahy po moudrosti oné, skrze
niž králové kralují a ustanovitelé zákona
spravedlivé věci nařizují (Přísl. 8,15),
jež synům svým životvdýchá, a jde před
nimi na .cestě spravedlnosti (Sir. 4, 12.)
Sotva jejich rozum byl osvícen tím,
který přišel jako světlo k osvícení po
hanů, sotva jejich srdce dotknuta byla
jeho milostí, sotva spatřili jeho hvězdu
na východě, ihned se vybralíabez bázně
lidské tázali se po novonarozeném králi
židovském. Tímto velkomyslným, víry
plným spolupůsobením milostí-stali se
vhodnýmí nádobami božského smilování;
Vedení tím, jenž jest svící nohám a

(Pokračování. )

světlem stezkám (Ž. 118, 105), naleznou
hledaný poklad, a oči jejich spatří dítko,
krále jejich ve vší ozdobě.

Duše křesťanská, dnes ti světlo víry
ukazuje cestu, kterou se máš ubírati;
dnes tě volá vnitřní hlas milosti, bys
povstal ze spánku vlažnostiL a Boha
svého tam “hledal, kde hojistě nalezneš.
Dnes ti svítí jeho největší smilování a
ukazuje ti ke svatOstánku, kde tě pfii
něžnosti očekává. Králi věčné lásky,
jasné slunce spravedlnosti, měl bych
ještě váhati, vrhnouti se 'do náruči a
nechati tě vejiti do srdce svého, když
pohané chodí v světle tvém a králové
v lesku východu tvého (Is. 60, 3.) Vstaň,
duše má, osvěť se, nebo přišlo světlo
tvé a sláva Hospodinova nad tebou vzejde.

3. Jakmile mudrci novonarozeného
krále vyhledávati začali, zmizela divná
hvězda, na kterou spoléhali. Kdyby se
byli vrátili a neslyšeli v nitru srdcí
hlasu božského, jenž jím pravil, že hle
daný Pán sám chce býti jejich hvězdou,
jaké poklady milosti byli by ztratili na
věky! Ale neučinili “tak a zasloužili na
jíti poklad hledaný. Jak dobře bylo by
mnohým, kteří ruku k pluhu přiložili,
vneohlížeti se zpět jako tři králové! Ale
příliš zaslouženě vytýká Pán mnohým
křesťanům záměry zíštné. Jak mnozí
hledají v službě jeho toliko slast jeho
útěchy a odměny. Kdo jest mezi vámi,
kterýžby zapálil oltář můj darmo? Kdo
chce Boha milovati pro něho samého?
Kdo jej chce častěji přijímali v tajem
stvích jeho ponížení, nemaje sladkých
radostí, jakých očekávají z jeho svaté
přítomnosti? Křesťanská duše, Pán Ježíš
tě osvítil a pouty své lásky k sobě při
vábil, on ti vnuknul, bys ho často na
vštěvoval v nejsvětější Svátosti. Kráčej
dále štastnou touto cestou, spěchej
k Pánu, neboť v den soužení tě potěší.
Pln důvěry vrhni se do jeho náruči
božského, a byť by vody soužení vnikly
až do duše tvé, r02mn0ž svou touhu,
jej přijati, byt' by se mu zalíbilo ti
všecko vzíti až na štěstí Svatého pří
jímání. Nebude se hněvati na věky,
světlo tváře jeho _jopět nad tebou za
svltne, večer v“lesku poledním“ tií vzejde.
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4. (Po svaté-m přijímání.)
Když se tři králové dověděli, že hle
daný panovník v Betlémě se má na
roditi, cestovali dále, b_ezjiného světla,
toliko s živou vírou, oním matným
svitem, kterým toliko viděli skrze zrcadlo
v podobenství. Ale jak rychle a pře
hojně byli odměněni. Hvězda._kterou
viděli doma, šla před nimi, stojíc nad
místem, kde bylo dítko. Vešli do domu
a našli božské dítko, které proroci čtyř

atísic let předpovídali, jehož den proroci“
a králové chtěli viděti.

lostný-pohled!
Ty pak, duše křesťanská, co ty

vidíš? Co nyní cítíš, kdož totéž klanění
hodné dítko v tvém srdc1 spociva? NVní
máš u sebe toho, po jehoz příchodu
toužil Abraham, ividěl a radoval se.
Nepřetéká i duše tvá vděčností, nerozšíří
se srdce tvé, když k tobě vešel ten,
jehož nebesa neobsáhnou? Neotevřeš
svých pokladů, bys obětoval všemohou
címu králi? Kdo jsem, že za hodna
jsem uznán, krále věků přijati do duše?
Co mám Pánu obětovati? O mé věčné
světlol' Dnes jsem uzřel tvou hvězdu!
Dnes mi vzešla v nevýslovné jasnosti,
abych rozptýlil temnosti duše své. Dnes
mne jasný paprsek víry k tobě přivedl,
aneb raději moc tvé božské lásky mne
k tobě přivábila. Já „jsem vešel do domu
tvého a tys přišel do srdce mého. _Ne
přislíbil's, .že ozdobiš místo své svatyně
a oslavíš místo, kde přebývá tvá sláva?
Dej mi sam ony dary, které ti mám
obětovat. Dej mi ryzí zlato lásky, ka
didlo vroucí modlitby, a dej ať skutky
moje očištěnyspasitelnou trpkostí umrt

O šťastný, mi—

voní,.stanou se příjemnými v očíěh tvých. 

11. Stařec Simeon,
Jaký život sebranosti a modlitby

získal ctihodnému Simeonovi milost, by
Spasitele světa do náručí přijal! Vyso
kého s—tářía pln zásluh, byl Simeon
prorokem Páně, hodným, by Všemohou
cího pod rouškou dětství spatřil. Duchem

.svatým- mu._.bylo_ zjeveno, že neokusí
smrti, dokud neuzři Mesiáše. O radostná
naděje, útěšné ubezpečení !_Simeon čekal
na Svatého-_israelskěho a tato vyhlídka

„-;-byla-dostatečná, _by _..ulehčila tíži „stáří
ctihodnému- a _spravedlivému „muži a

' osladila- .mn-_,pouť prodlouženou. „Ty. pak-,—

.. Boha v- podobě dítka, Boha,
: skrytou moc velebil jako světlo k osvícení

duše má, čekáš nejen na pohled na svého
Spasitele, nýbrž on sám se ti dává a
s tebou se spojuje. Jsi tak málo pro
niknuta velikým tímto štěstím, že sotva
jakéhos citu radosti a díků schopna jsi?
Co bys ještě mohla žádat, majíc přijati
Beránka Božího, touhu národů? Po čem
můžeš toužiti, leč po tomto Bohu lásky
plném? Hledáš sily? On jest nejsilnější.
Hledáš krásu? Onjest spanilýtvářnosti
nad syny lidské a nadto vše milosrden
stvím samým a naději všech končin země.

2. Co Simeona hodným učinilo tak
veliké milosti? Dle svědectví Písma sv.
byl spravedlivý a bohabojný a očekával
potěšení israelskeho. Duše jeho byla již
chrámem ducha lásky a vzácné milosti,
které provázely přítomnost Boha lásky,
ho uschopnily, by knížete pokoje vzal
do svého náruči. Kéž by všichni, kteří
touží po štěstí, Pána přijali do srdce
svého, byli jako Simeon bohatí na mi
lostí, vzplesali by v _duši a těšili by se
z hojného požehnání Božího. Ale blíží
se všichni křesťané svatému svatých
s takovými city, jaké jsou přiměřené
svatosti, s vroucí láskou, s jakou Bůh
lásky má býti přijatý? Kéž touha všech
po spojení se Spasitelem se vyrovná
touze, se kterou on žádal beránka jisti
s nimi!

' O Ježíši, prameni života, žádosti
veškerého stvořeni, nejsem hoden tebe
spatřiti, tím méně tebe přijati! Ty však,
() Bože smilování, nepatř na “mou ne
h'odnost, ale přijď _ke mně, posilniž a
obchatiž duši meu ubohoul Toužím
vroucně tebe nyní do srdce přijati, bych
kdysi věčně byl u tebe!.

3. Konečně nadešla chvíle dlouho
“toužená. Duchem svatým do chrámu
přiveden, _;vidí stařec Spasitele a klání
se v hluboké pokoře božskému Dítku,
jehož velebnost převyšuje nebesa, jehož
velikost ještě skrytá zůstává, kterou však
oko pokorné víry přece poznává. Sjak
velikou radostí, s jakou sladkou útěchou
přijal Simeon: tuto-vzácnou záruku vy
koupení hřišného světa. .S jak vděčným
rozníceuím _objal .v'w'třesoucí ,náruč toho

jehož

pohanů a světlo lidu svého israelského.
Duše křesťanská! Uč se poznati

náležitě štěstí své a- vážiti . si ho. Brzy
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téhož Beránka Božího bez poskvrny ne
do náručí, ale do duše své přijmeš.
Zpytuj, zdali Opravdu duch lásky a svaté
touhy nebo toliko moc zvyku té dnes
přivedla do chrámu Božího. Snažil-lis
se jako Simeon, zasloužiti Sl jména
»spravedlívy a bohabojny-?e (Ji spíše
jsi roucho nevinnosti, jež ti dáno na
křtu svatém. poskvrnil a upřímné hnutí
lásky utlumil, jež v letech větší horli

podle tvé přípravy osvědčí se ti jako
„pokrm nesmrtelnosti nebo jed smrtící.

4. (Po svatém přijímání.)
Když Simeon Spasitele bral do náručí,
naplněna byla duše jeho útěchou ne—
výslovnou. Každy' úder srdce ukojen
byl úplně v božském pokladu, jejž v té
chvíli držel. S něžnou láskou &hlubokou
úctou pozoroval Simeon božské dítko,
jež nazváno bude: Podivný, Rádce,.

OLOMOUC: Dóm, vnilřek.

vosti srdce tvé naplňovala? Je-li tak
tomu, vzbuď a oživ znova víru „!Vzpomeň,
že toto dílko svaté bylo postaveno jak
k pádu tak ku povstání mnohy'ch
v Israeli, že nejsvětější Svátost, třebas
jest předně chlebem života, nepochybné
má opačný účinek pro ty, kteří se opo
važují, nerozsuzujíce těla Páně, odsouzení
sobě jisti, piti- (I. Kor. 11, 29). Ano,

Silný, Otec budoucího věku, Kníže po-.
koje (Is. 9, 6.) On obětoval Otci véč
nému prvorozeného všech pokolení,
věděli? o něm, že sám dobrovolné za
spásu světa obětován bude. Předpovědél'
umučení Beránka neposkvrněného._když
předpověděl bolesti Oné,—-jejíž srdce se
srdcem Syna Božího nerozlučné spojené
radost mělo z oslavy jeho a žalost z jeho
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umučení. Láskou roznícen a zapálen
ohněm toho, jehož tisknul k srdci, po
vznešen nad sebe i nad všecky věci
stvořené volal nadšeně: »Nynípropouštíš,
Pane, služebníka svého podle slova svého
v pokoji, nebo viděly oči mo spasení
tvé.<< (Luk. 2, 29.)

Viz tu, duše má, divné účinky hod
ného přijetí Beránka Božího. Jestli již
pouhy pohled na krále nebeského tohoto
spravedlivého pohnul, by pohrdal vším,
co jest nižší než Bůh, když pomíjející
držení Spasitele všecky naděje a touhy
srdce ukojilo, proč skutečná přítomnost,

daleko :užší spojení s tímtéž Bohem ne
přináší duši tvé tutéž šťastnou proměnu ?
Proč“ se něžné, ale mocné síle božské
lásky nepodaří, tebe osvobodit od všeho,
_co není Kristus? Proč ty nelkáš se
Simeonem, by'ti rozloučenu a by'ti
s Kristem?

Klanění hodny Ježíši, v této chvíli
nejužšího spojení slibuji ti, že ti obětují
vše, co mi překáží, bych tebe měl, byť
by to bylo tisíc životů l_Co naleznu na
nebi i na zemi kromě tebe, Dobro';nej
vyšší? Ty's mi vším na zemi a na věč
nosti mé všecko. (P. d.)

Průvod s Nejsvětějším v, Lůrdech.

Matičce Boží.
Mátko 'milá, ve zlé době

skryj nás ve Svůj mocný plášť,
hříchunevydej nás zlobě,
“odvraf; od nás “světa zášť.

Na všech cestách neustále
Ty buď naší vůdkyní.
bychom žili k Boží chvále,
milostivou rádkyní..

Klesajícím ruky svojí
pomocné rač podati,
by se všichni k lásky zdroji,
k Bohu mohli dostati.

Pí-imlouvej se “za hříšníky.
Svou milost by Bůh jim vlil,
nad nimi pak, kajícníky,
milosrdným soudcem byl.

A když zrakem zakaleným
smrti pohlédneme v_líc,
pak, () -Matko, přeblaženým
dítkám Svojimipřijdi vstříc.

„Uveď. do nebeské říše,
v láskyŽbb'žské věčnou zář,
pros pak, zal'nás'u Ježíše,
z'rít af- smíntefjv Jeho tvář!

. . "" » Mumie D.
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Obrázky z katolických missií.
Podává M—MAXMILIAN-WEINBBRGEB. 

Na ostrově Flores.

Flores jest jeden z malých ostrovů
Sundajských v Indickém oceánu. Tyto
ostrovy náležely kdysi Portugalcům. Pa—
trně známky jejich panství v těchto
končinách pozorovati nejvíce na zmí
něném ostrově Flores. Portugalští osad
níci usadili se tam v_—17. století, smísili

___ses domorodci a'založili tři malé říše:
Larentuka, Sika' a Ma—umeri.Tyto říše
jsou tam podnes a mají domorodé pa
novníky, ták řečené radže. V.posledních
letech spojily se Sika a Maumeri v jednu
říši.
křesťané, z doby Portugalců mnohé
vzpomínky ve svém jazyku, ve svých
zvycích a obyčejích a hlavně ve svých
náboženských názorech byli podrželi,
měli katoličtí missionáři, když později
na ostrov přišli, snadnou práci a tak
se stalo, že jsbu tam podnes dvě téměř
docela katolická království pod katolic—
kými knížaty.

V království Larentuka. v hlavním
městě téhož, jména, je sirotčinec, který
spravují sestry Fra-ntiškánky. Před ně
jakým časem byla do-sirotčince přesazena
sestra Cecilie, která-„byla před „tímztrá
vila 14: „roků v sirotčinci v.
Samarangu .-na ostrově Jávě.'Všecka
štastna, že jí bylo vykázáno nove ne
známé působiště, .kde mohla více „než
dosud věnovati své síly lásce k bližnímu, ..

r_píšesvýmpříbuzným v Evropě,:
»Připadá :mi todosud jako sen-,.že

mě dávné přání se “takznenadání vy
plnilo.. Náhodou. slyšela jsem jednou

,Večer,t-ja"k.-..sestra— představená, matka
“Celestina, pravila: »Jedna'ze sester
v Samarangu pojede co nejdřív do
Larentukyc, Tušila jsem, že onou sestrou
budu asijá a tušení mě se vyplnilo.
Připravovala jsem se tedy na cestu.
Denně vyučovala jsem sestru, která měla
mou. třídu převzíti a dávala jsem jí
různě. pokynyohledně školního zpěvu
Teprv 15.zláří slyšela-jsem, že 18 září
bude mi odcesťovati.Nemůžete si mého

.štěstí ani představiti ačkoli jsem
fv Samarangubýla; spekojena a naše
děti měla-velmi ráda, bylo přece vždycky

Ježto obyvatelé„ tak řečení černí.

městě

mým nejvroucnějším přáním, působili
mezi pohanskými Malayi. Večer před
odjezdem rozloučita jsem se s našimi
sirotky; děti věsily' se mně na ruce a
na šaty, tak že jsem se nemohla od
nich vyprostiti. Následujícího rána, když
jsem vyšla ze své cely, musila jsem .se
s nimi ještě jednou rozloučiti, potom
se -sestrami,- z nichž matka Celestina
a dvě jiné mne doprovodily do přistavm'
Tam očekávaly mne mnohé z mých
bývalých žákyň a jiní známí, aby se se
mnou rozloučili. Vystoupivši ma'—parník„
dlouho jsem se dívala zaodcházeiícími,
až za přístavním“ náspem Zmizeli.
08. hodinách byly vytaženy kotve na
šeho »Laudona<< a již se. bereme na
východ do země mých tužeb; Jedna
z mých žákyň doprovázela mne až do
Saraba'ye, kde má provdanou sestru.
Představená' Uršulek přišla ši pro mne
na- parník a tak" jsem prožila “tři'pěkné
dny u dobrý<h sester. které všecky znám
a z nichž jedna-byla před 14 roky mou
společnicí na-cestě z vlasti do ciziny.“

Dne 22. září dorazil »La-udonc do
Mangkassaru na jihozápadním'ipobřeží
ostrova Celebes. Tam bylo sestře Cecilii
přestoupili na parník »Soembavue, jehož
úkolem bylo objeti pobřeží ostrova
Flores Na palubě noveho parníku píše
27. září:

»Již několik hodin plavíme se okolo
severního pobřeží naší nové vlasti. Po
“casi je nádherné; silný mořský vítr
ochlazuje vedro, tak že na palubě je
tak příjďemno jak v Evropě na jaře.
Dnes budu vypravovati o svém novém
domOvě co 'je mi o něm zatím známo.

Jméno Fleres dostal ostrov od
Portugalců, kteří přišedše tam nádherou
tamní květeny byli překvapeni. Nádhera
později částečně zmizela, ježto výbuch

sopky Lobetobi větší část ostrova dosa
vadní úrodnbsti zbavil. Ostrov“ je asi
350 km. dlouhý a "průměrně jen 30 km.

.široký. Západní část -zové'se Manger-ai
a náleží dle jména sultáni—“wičili řadžovi
z Birny; obyvatele" však uChýlili se do

středu ostrOva, aby si svou ne'odvislost
“zachoval-iProstřední část ostrova slove
Endek a je Obydlená silným, horskym,
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ale úplně divokým národem_,'který,stoji
v pověsti, že příležitostně dostává chuť
i na lidské maso. Východní část záleží
z říše Larentuka. Tam se v 17. století
usadili Portugalci, uzavírali s domorodci
sňatky manželské a založili tak říše
Iarentuka, Maumeri a Sika, jejichžto
obyvatelé zovou se Černými Portugalci
a mnozí z nich portugalská jména mají.
Hlavní město Larentuka leží na svahu
vysokého kopce. Mořská užina mezi
Flores a sousedním ostrovem Adonara
je tak úzká, že tam sestry dobytek na
širokém, vypouklém člunu převážejí na
pastvu.

Je v neděli z rána a my se dosud
za nádherného počasí plavíme podél
pobřeží. Viděla jsem sice malé Sundajské
ostrovy na mapě bezpočtukrát a mohla
jsem všecky zcela dobře přikrýti jediným
prstem. ale nyní přesvědčila jsem se
o jejich skutečné velikosti. Plavíme se
již 20 hodin podél pobřeží ostrova
Flores & náš parník vykonává za hodinu
cestu 8 mořských mil a přece nejsme
ještě u cíle. V zátoce u Maumeri spa
třili jsme malý člun s dvěma domorodci.
Když tito viděli, že parník jede proti
nim, skočili strachem do moře a málem
by se byli utopili. Náš kapitán dal je
vylovití. Na otázku, co vlastně chtějí,
pravili: »Pigi maina' t. j. jdeme si hráti.
Vyjeli si tedy pro zábavu. Byli to
křesťané; jeden z nich měl růženec
kolem krkum

Příchod do Larentuky a první dojmy
tamtéž popisuje sestra Cecilie následovně:

»Poslední noc na parníku nemohla
_jsem rozčílením spáti. Oblékla jsem se
tedy a vyšla jsem na palubu podívat se,
zda slunče již vyšlo. Kormidelník, kterého
jsem se ptala, zda nebude již brzo ráno,
odpověděl, že je teprv půl druhé. Ježto
bylo velmi teplo a bezvětrno, zůstala
jsem nahoře, modlila se růženec a kří
žovou cestu a k vůli změně dívala jsem
se 'na moře a hvězdy. Jeli jsme velmi
pomalu, abychom teprv z rána „se do
stali do úzké Larentucké .úžiny, neboť

žádný větší parník netroufá si za tmytudyprojetí..
Když konečně slunce vyšlo, ležel

v. levo od nás ostrov Adonara v celé
svékráse; vysoké -hory'jsou až. k. vr
cholům hustými lesy pokrytya na úpatí

vysokými palmami ověnčený. Ačkoli
suché roční počasí bylo na sklonku,
byla zeleň na pobřeží tak čerstvá &svěží,.
jako by bylo denně pršelo. Sestry ne
stačily vypravovatí, jak je ostrov úrodný.
Bezpochyby že se tam za několik měsíců
odstěhují, jelikož tam hodláme postaviti“
dům a stáje pro dobytek. Kormidelník
mi pravil, že budeme o 7 hodinách
v přístavu; postavila jsem se proto na
přední část lodní, abych co možná nej
dříve spatřila dům sester a' jejich koste
líček. Bohužel zv'edl _se brzy protivný
vítr a parník musil v'ší sílou pracovatí,
aby se' dostal ku předu, “takže byly
kotvy teprv o půl 10. hodině večer vy—
hozeny. „Mátouha dostoupila nejvyššího
stupně; Prve ještě než naše čluny byly
vysazeny, viděli jsme blížiti se loďku
našich sester, s dvěma sestrami a jednou
starší žákyní na palubě. Jak radostné
shledání, jak radostné přijetí. Sestra
Marcellina, se kterou jsem před 14 roky
do Východní "Indie jela, byla by mne
radosti málem umačkala, když jsem
z člunu vystoupila. Děti stály ve dvou
řadách od mořského břehu až k do
movním dveřím & zpívaly »Slamat
datanga t. j. na přivítanou. Cítila jsem
se ihned doma. uvázala sí velkou modrou
zástěru & dala se s ostatními ihned do
práce. Jsem zde již druhý měsíc a
všecka štastná, zdravá a spokojená.

Nyní však d0st již o- sobě a mé
cestě; čekáte zajisté zprávy o našem
domě, naší škole a o dětech.

Náš dům představte si jako stodolu
se slaměnou střechou. Střecha spočívá
na kolech “z palmových kmenů. Nejsou
ovšem rovny jako svíce, ale velmi vy
soké, tak že 1stavba je vysoká &vzdušná.
Na metr vysoko: jsou stěny „zděné;. ka
meny .jsou kusy lávy, vápno na “maltu
bylo páleno z mušlí a korálů. Výše
jednoho metru pozůstávají stěny z'ple
tiva, které je hlínou naházeno &olíčeno.
Strop je neznámým přepychem, podlaha
vydlážděna hrubými kameny, které volně
leží v „písku a všecky bezmála jsou .po
pukán'y, tak že třeba se míti na pozoru,
aby člověk nezapackal a neupadl-; Délka
domu činí 25, šířka 11'metrů. Je roz
dělen' v pět místnosti: kapli, jídelnu,
dvě spárny a spižírnu. Okolo celého
domu 'nvíne se chodba 3'metry— široká.
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V předu se jí užívá jako hovorny, na
ostatních stranách sedávají sestry a
pracují. Toliko kaple a jedna Spárna
mají okna, ale bez sklennych tabulí;
sklo nahrazuje proutěná sít'. Ale jakkoli
tento náš příbytek je chudobny', považuje
se zde nicméně za hotovy' palác a je
stokrát krásnější, než obydlí radžovo.
Zdejší domorodci bydlí v chatrčích, které
jsou bídnější nežli naše evropské prasečí
chlívky. Na čtyrech kolech stojí střecha,
která má 6 metrů v objemu; místo zdí
visí se střechy palmové listy. Psi a celé
hejno malych, černých, polodivokych
prasátek pobíhá okolo. Tato zvířata jsou
tak dotěrná, že probíhají řadou dětí
ubírajících se do kostela. Kdykoli se
přiblíží až ke mně, nastrčím jím slunečník
k rypáku, čehož se leknou a chrochtajíce
utekop.

Skola je druhá, podobná, ještě větší
stodola, pozůstávající z jediné místnosti.
Ve dne je školou a- jídelnou, v noci
ložnicí. Uprostřed stojí několik lavic,
na kterých se píše a jí, podél zdí táhne
se lištva, 2 metry široká. Večer před
večerní modlitbou rozprostře na ni každé
dítě svou malou rohožku, položí na ni
polštář a lůžko je hotovo. Z rána za
obalí se polštář do rohožky a položí ke
stěně. Vidíte, jak se musí naše dítky
uskrovniti. Ovšem nebyly dříve zvykly
na větší pohodlí. Jenom jedno ze 125
děvčat“ troufá si posaditi se na židli;
toto děvče je však jedno 'z nejvzneše
nějších .v zemi, neteř dědičného prince.
Ještě nikdy neměla jsem ve škole dítek
tak poslušnych jako jsou tyto; jediné
slovo, jediny' pohled dostačí a přece
mnohé z nich byly pokřtěny již v do
spělejším věku. Nyní, co toto píšu, je
v domě jediná nekřtěná.

_Za školou je dětská kuchyně. Krb
je z'děny a ,metr vysoky'.-Na krb položí
se několik .kamenů, mezi ně suché dříví,
na kameny postaví se kotel a dříví za—
pálí. Kouř hledá si "vychod otvorem ve
střeše. Palivo sbírají děvčata v lese.
Už několikrát sbírala jsem s nimi. Domů
nosí pořádné nůše na hlavách; naše
princezna je ovšem vyjmuta. Strava dětí
je co možná nejjednodušší: ráno a večer

kukuřice vařená ve vodě anebo pečená
na sádle, k tomu vždy rybička. Maso,
kterého se zde vůbec málo pojídá, do
stávají zřídka. Kuchyně sester je po
dobná budova na způsob stodoly a za
ní stojí stáje pro 30' kusů hovězího do
bytka, mezi nimi 9 dojnych kráv. Kdyby
nám bylo dovoleno přesídliti na úrodny'
ostrov Adonaru, mohli bychom chovati
i 100 dojnic.

Bohužel o krmivo je zde velká
nouze. Zvířata živí se skoro vy'hradně
listím, které pastevci v lese trhají se
stromů. O vodu je bída. Larentuka leží
totiž na'příkrém, východním svahu by
valé SOpky, jménem Illimandiri, která
asi 800—1000 metrů je vysoká. Každé
mračno, které od východu přichází a
ostrovy Adonaru a Solor hojně vodou
zásobuje, roztříští se o horu a na naší
stranu padne sotva několik kapek.
Všecka ostatní voda spadá na západní
stranu sopky & tam vznikají větší nebo
menší potoky, které do vnitř země proudí
a úrodná údolí zvlažují. Na naší straně
pozůstává půda na hodiny daleko z hru
bého kamení, které dílem sopkou bylo
vyhozeno, dílem dešťovymi přívaly na
neseno. Mezi kamením vyčnívají ohromné
balvany, ktery'ch žádná ruka lidská bez
střelného prachu nebo dynamitu ne
dovede odstraníti. Jest na bíledni, že
taková půda těžko se obdělává- S ne
vy'slovnou námahou proměnili jsme
kousek půdy v zahradu, cely'ch pět let
nosily sem dětí v malých košíkách
úrodnou prst ze vzdáleného okolí. Kdyby
se půda dala snadněji obdělávati a kdyby
zde byla plynoucí voda, nemohli bychom
si přáti krásnější polohy. Bydlíme jen
několik kroků od moře; je-lí příliv,
přibližuje se voda až na 5—6 metrů
k zahradním dveřím. Dětí koupají se
v moři denně a plavou jako ryby.
O slanou vodu není tedy nouze, za to
sladké vody se nedostává. Sladká voda
leží hluboko v zemi, větší děvčata ji
čerpají s velkou námahou pomocí ko
šíků, z palmovy'ch lupenů zhotovených.
Proto také nemůžeme" zahradu za su
chého počasí dostatečně zalévati, tak že
nám všechno usýchá. (Příštědále).

EllEEllíl
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Olomouc: dóm. Nynější olomoucký
dóm byl přestaven nákladem zemřelého
kardinála Fůrstenberga v letech 1883 až
1890. Je mohutnou gotickou stavbou s třemi
věžmi, dvěma v průčelí, jednou po straně.

Kam vede pověra? Všechny Paří
žanky jsou velmi pověrčivé. Platí u nich
za velké štěstí, mohou-li se dotknouti
hrbatého člověka. Jednou šla paní Adela
Betoulová přes zahradu luxemburgskou a
uviděla tam u rybníka státi malého hrbáčka.
Byla by si dělala výčitky, kdyby nepo—
užila této tak vhódné příležitosti. Šla blíže
k němu a nepozorovaně se dotkla jeho
hrbu. Ale hrbáček to zpozoroval a tak (se
rozzlobil, že ji chytl a hodil do rybníka.
Na štěstí nebyl rybník hluboký, a když
na křik paní Adély přišlo jí na pomoc
několik policistů, ukázalo se, že voda ne
měla hloubky ani jednoho metru.

Křesťanský hrdina. Josef Matoušek
narodil se v Kašavě v Uhrách roku 1776
jako syn setníka u dělostřelectva. Otec si
přál, aby byl vojákem, což také odpovídalo
náklonnostem mladíka. Vstoupil ve věku
sedmnácti let dobrovolně k vojsku jako
obyčejný voják. Byl poslán do Nizozemí,
kde se súčastnil všech bitev. Brzy po
stoupil za praporečníka, ale po dobytí
pevnosti Ypernské byl zajat a odveden do
zajetí francouzského. Důstojníci byli od—
děleni od vojáků & odvedeni do vnitřní
země, kde pak byli odsouzeni ku smrti.
Dne 31. července 1794 stál Matoušek se
34 soudruhy pod guilotinou a všichni měli
býti popraveni. Byli většinou důstojníci a
pocházeli z Rakouska, Bavorska a z Pruska.
Když chtěl započíti kat, vystoupil z řad
odsouzenců starší kněz kapucín, který byl
a rakouského vojska polním kaplanem, a
prosil, aby byl jako první popraven, aby
se mladší nebáli a aby jim byl příkladem,
jak mají pro vlast umírati. Kat souhlasil
a když uťal kapuCínovi hlavu, ukázal ji
shromážděnému lidu. Pak přišla řada na
ostatní, a když již zbývali jenom tři, strhl
se' obrovský hluk! Další poprava zastavena,
neboť přišly zprávy z Paříže, že tam byl
popraven Robespierre 'a jeho soudruzi.

“Matoušek byl odveden zpět do vězení,
z něhož se mu podařilo utéci. Vstoupil
do rakouského vojska, prodělal všechna
válečná tažení proti Napoleonovi a postoupil
až na polního podmaršálka. Když umíral
ve věku 88 let, žádal, aby přišel kněz a
zaopatřil jej. Když mu kněz dodával od
vahy, pravil:“ „Nebojím se smrtí, vždyt
hleděl jsem jí nesčíslněkráte do očí, jsem
katolík & starý vojákl“

Bůh nebývá posmíván. Z úplně
spolehlivého pramene zvěstovaly listy tuto
zprávu: Za tmy, v noci způsobili tři mladí
muži v jednom dolnorakouském místě před
farou výtržnost, házeli kamením do far
ských oken a několik jich rozbili. Pak
táhli ke kostelu, kde vyzývavě řvali:
„Jenom vyjdi, jsi-li tam!“ Neminuly tři
neděle a všechny tři účastníky zastihl
zvláštní osud. Pán k nim přišel, ale tak
ho neočekávali. Dva dny po tomto výstupu
svalil se jeden z nich, který byl holičem,
na zem a byv “raněn mrtvicí, ihned zemřel.
Byl teprve stár 24 let. Druhý, kupecký
mládenec, náhle se zbláznil abyl převezen
do ústavu pro choromyslné. Neuplynuly
ještě tři neděle a třetí z nich, zámečník,
onemocněl na zápal mozkových blan a po
kratičké nemoci zemřel.

Matka a zpustlý syn., V Berlíně
stál před soudem. vrah. Jmenuje se Kirsch
ner, ale dle udání, je to Bierwagen. Jako
Kirschner jest odsouzen pro falšování peněz,
jako Bierwagen zavraždil svou ženu. Když
dodán byl do vězení, poznal jej klíčník
na první pohled, že se jmenuje Bierwagen,
neboť byl tam dříve po osm let vězněn.
Třicet svědků, mezi nimi jeho švagr, po—
znají v něm Bierwagena, ale on směje se
drze všem do očí a tvrdí, že se mýlí, že
se jmenuje Kirschner a nikoli Bierwagen.
Konečně zavolají jeho 70 let starou matku.
Přijde, předseda podá jí židli a po ně
kolika otázkách a odpovědích ptá se, zda
poznává v obžalovaném svého syna. Matka :
„Vypadá dnes jinak než (lřívem Předseda:
„Obžalovaný, dejte pryč brejle, dříve jste
jich nenosil. Nuže, paní Bíerwagenová,.p0
znáváte nyní svého syna?“ Stařena jde
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blíže k obžalovanému & plačtivým hlasem
praví k němu: „Jsi-li můj syn, odpovězl“
Ale obžalovaný, drze se usmívaje, praví:
„Paní se mýlí, neznám jí!“
„Mlčte, obžalovaný, jste drzý člověk;
“třicet svědků, mezi nimi váš švagr, vás
poznali.“ Obžalovaný: „Neni
:matka!“ Předseda: „Můžete říci do očí
:této ženě: ,Nejste má matka !““ Obžalo
vaný: „Ano, mohu. ,Nejste má matka !““
Stařena: „Podle hlasu myslím skoro, že
není to můj syn, ale neviděla jsem ho již
'.přes 19 let. Raději se vzdávám výpovědi.“
Předseda: „Matka pozná svého syna i po
20 letech. Nechcete asi svého syna ještě

—vícezatížiti.?“ „Ano,“ odpovídá stařena,
„tak je tomu.“

(Z A S L A N O.)
Exercicie. Jako každoročně, tak i

.letos budou exercicie pro paní a dívky
v ústavě sester Dominikánek v Klimko
vících ve Slezsku. Za celé zaopatření
„platíse 8 korun. Přihlášky příjímá správa
ústavu do 10. července 1914.

Sešlo se žen a dívek lonskeho roku
mnoho a zajisté každá s radostí vzpo
míná těch chvil, krátkých sice, avšak
opravdu blahy'ch. Rozcházejíce se pro

Předseda: '

to moje „

příští rok následujícími slovy: »Dá-li
Bůh _mi příštího roku dočkati, přijdu
jistě opět — však ne sama, ale musím
přivésti jich více !<<Nuže, pamětlivy těch
slov, jež připomíná jedna z účastnic,
přičíňte se, ať slib nezůstane pouze
slibem, nybrž at skutkem i vy pracujete
pro dobro jinych. Je zapotřebí obnoviti
se každoročně, bychom opět s větší
horlivostí zastávaly povinnosti křesťanské
paní a dívky. Na shledanou tedy v mílém .
ústavě klimkovském ve dnech 17.—20.
července 1914. "Připojujeme, že vlak jede
až do Klimkovic.

Duchovní cvičení. Na posv. Vele
hradě budou se r. 1914 konati du—
chovní cvičení:

žen 11. až 15. května;
dělníků 30. května až 2. června;
paní & slečen 15. až 19. června;
kn ěží 20.—24_.července; 3.—7. srpna;
intelligence 10. až 14. srpna;
stu d uj í cíc h vyšš. tříd24—28. srpna;
akademiků 31. srpna až 4. září:
rekrutů 28. září až 2. října;
rolníků 23. až 27. listopadu;
omladiny 11. až 15. prosince.

Dotazy & přihlášky přijímá Kollej
nesly nej_edny pevné předsevzetí pro Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě.
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555 Díkůvzdání božskemu Srdci Pane. 555
333 HRH:
HEH: ' :::..-:=: 333- II. II.

Z Nov. Bydžova. Vzdáváme díky naši Toničkulc — A sv. Josef skutečně
božskému Srdci Páně &přímluvě Panny
Marie lúrdské za uzdravení ve dvou
případech nemoci. Š. 5.

Z Kralovic. Dle uciněného slibu
uveřejňujeme v tomto časopise, jak
podivuhodné osvědčila se moc sv. Josefa
na šestileté chovance našeho ústavu. Táž
byla stižena nemocí, silnými záchvaty
epilepsie. Výrok lékařův zněl: »Jcstli
neumře, zůstane Lazarem<< Všichni obrá—
tili jsme se s důvěrou k sv. Josefu,
jemuž naše nově zřízená kaple jest za
svěcena. Zvláště filety bratříček & 4letá
sestřička oné nemocné dívky prosívali:
»Sv. Josefe, prosíme tě, uzdrav „nám

pomohl. Nyní jest dívka k naší veliké
radosti úplně zdravá a čilá, začež sv.
Josefu nejvroucnější díky vzdávají

Školské sestry d. N. D.
V Kralovicích dne 31. března 1914.

Z Hodonína. Vroucí díky vzdávám
Pánu Bohu & Panně Marii lúrdské f_ijza
milostivé zachránění & pomoc v těžké
operaci, kterou jsem podstoupila 17.1isto
padu 1913 v stáří 65 roků. Zároveň
zasílám.milodar 100 K na stanici míssijni,
nově zařízenou v Africe pode jménem
nejsvětějšího Srdce Ježíšova, aby tam
bylo hodně uctíváno. Leopolda S ..... á.

AAAvvv \
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Páni a služební.
(Hlavní úmysl.)

Spasitel náš přišel na tento svět, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo.
Proto chodil ve vlasti své 5 místa na místo a všude dobře činil a pomáhal. Jako
slunce vše ozařující a zahřívající, tak rozdával Pán nebeské dary a milosti všem
bez rozdílu. Každý nešťastný, nemocný, který se mu s důvěrou přiblížil, odchází
potěšen a uzdraven. Přišel též jednou setník ku Pánu prose za nemocného služeb
níka svého a byl vyslyšen. Jaký to krásný příklad všem pánům a hospodářům,
jak mají _o své služebně se starati; mají býti svým služebným jako otcové a
ochráncové. Ovšem ve starém věku neznali takového poměru pánů ke služebným
a dělníkům; tento poměr rodinný vytvořilo křesťanství, které učí, že máme Boha
milovati nade všecko a bližního pro Boha jako sebe sami. Především tedy mají
míti páni. hospodáři a prácedárci ke svým služebným a dělníkům otcovskou
lásku; vždyt jsou tito též dítkami téhož Otce nebeského, jsou též vykoupení
touže krví Kristovou, jsou též povoláni ku věčné blaženosti, jako jejich páni.
Praviť Hospodin Bůh skrze ústa Siracha: »Máš-li čeledína věrného, budiž tobě
jako duše tvá: a jako s bratrem tak s ním nakládej : nebo v krvi duše dobyl jsi
ho.<< (Sir. 33, Bl.) Kristus Pán ještě více tuto povinnost na srdce klade slovy:
»Amen pravím vám, pokud jste to učinili jednomu z bratří těchto mých nej
menších, mně jste to učinili a (Mat. 25, 40.) — Páni mají svým služebným dáti
všechno, co spravedlivo jest, tedy zdravou a vydatnou stravu, jest toho dělník
hoden. Maji-li pracovat, at se také najedí. Páni jsou povinni svým služebným
dáti umluvenou mzdu; jestli jim ji zadržují, hřeší těžce, že hřích ten až do nebe
volá o potrestání. Proto praví sv. apoštol Pavel: »Páni, což jest spravedlivého
a slušného, prokazujte služebníkům, vědouce, že i vy Pána máte na nebi.“
(Kolos. 4, 1.). — Páni poučujte služebnictvo své v pravdách sv. náboženství, nebo
je aSpoů posílejte do kostela na kázání a na mši sv., prospějete tím nejen jim,
ale i sobě; budou vám sloužiti z lásky a s trpělivosti, budou věrně & svědomitě
konati práce a povinnosti své. »Jestliže pak kdo o své a obzvláště o domácí
péče nemá, zapřel víru a jest horší než nevěřící,<<tot jsou slova sv. apoštola
Pavla. Neopomeňle těž dávati dobrý příklad svým domácím, aby vidouce dobrý
váš příklad, tím více slov vašich poslušni byli.

Páni mají býti svým služebným též ochránci; mají se totiž star-ati o jejich
tělesné zdraví, jako ten setník v evangeliu se staral. Není to hezké, když nemoc
ného čeledína propustí, že nemůže pracovat; hospodář má o něj se starat, jako
o vlastní dítě, jinak by' byl bezcitný, ba dokonce ukrutný. Tak činívali pohané,
že nemocné sluhy utráceli, aby se jich zbavili, Avšak nejen o tělesné zdravi
domácích mají pečovat páni, ale ještě více o zdraví duše jejich. Mají tedy do
hlídat na ně a v kázni je držet a všeliké nebezpečenství hříchu odstranit, netrpět
nic pohoršlivého. Hle takový krásný poměr pánů k domácím vybudovalo křesťan
ství. Buďte 'tedy svým domácím láskyplnými otci, ochránci dle těla i dle duše,
pečujte o blaho svých časné i věčné & budete míti za to od Pána odměnu, jako
setník odměněn byl útěchou od Krista Pána. Nedomnívejte se páni, že máte jen
vy povinnosti ke svým domácím; též tito mají své povinnosti k vám, tak tomu
chce Bůh, tak to ukládá zákon Páně. Domácími jsou služební a dělníci, nebot
obojí pracují za mzdu. Prvni povinností dělníka jest, aby byl spokojen se stavem
svým, a nežehral na pána svého; nemohou býti všichni pány a nemohou býti
všichni dělníky. Rozmanitost stavů jest z vůleBoži, a proto nemá nikdo proti
Bohu reptati pro svůj stav. Přísně takovému domlouvá sv. apoštol Pavel slovy:
»O člověče, kdo jsi ty, že odmlouváš Bohu? Zda-li hrnec di tomu, kdo jej
udělal: proč jsi mne tak udělal? Zda-liž hrnčíř nemá moci nad hlínou, aby
z jednostejného truple jednu nádobu ke cti a jinou ku pokutě ?: (Řím. 9.) V každém
stavu možno Bohu sloužiti a každý stav jest cestou do nebe vedoucí, jen—likráčí
ve světle sv. víry. Kéž by všichni dělníci smýšleli jako starý Tobiáš, jenž pravil
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synu svému: »Neboj se synu můj, 'chudý sice život vedeme, ale mnoho dobrého
míti budeme, jestliže se báti budeme Boha a jestliže odstoupíme od všelikého
hříchu a budeme-li dobře činiti.a Dělníci poddání buďte pánům svým, v uctivostí
je mějte & věrně jim služte, jakož Vám přikazuje Pán a budete míti za to od—
platu jako hodné dítky.

Dělníku, nepracuj nikdy žádného díla jež by ti sice výdělek vyneslo, ale
na ujmu bylo spasení duše tvé. (ii kdo se vzmáhal bez Božího požehnání.9 Proto
nikdy. k vuli výdělku nezanedbávejte svých povinností k Bohu a péče o spásu
duše “své. (Ji co by vám prospělo, byt' jste celý svět získali, ale na své duši
škodu trpěli? A proto mějte vždy na paměti především Pána Boha po celý den
při práci i v odpočinku. Zatím co pracuje ruka tvá, buď srdce tvé u Bohal Jako
má dělník povinnosti k Bohu a k sobě, tak má též povinnosti ke svym pláce—
dárcům. Především máte dělníci ctíti ty, kteří vám výživu poskytují. »Syn cti„
otce a služebník pána svéhola A sv. Petr napomíná: »Služebníci poddání buďte
ve vší bázní pánům netoliko dobrým a mírným, ale také nevhodnýmx Kde jest
pravá uctivost, t_am jest také pracovitost. Jestli dělník hoden své mzdy, pak
zajisté je hoden i práce ten,. kdo dává mzdu a proto dělník je povinnen pracovati
pro toho, kdo ma práci dává. Když sedělník dobrovolně k jisté práci za jistou
mzdu propůjčí-, povinnen jest práci tu vykonati, jak bylo smluveno, jinak by
rušil smlouvu & jednal by proti spravedlností. Jak krásným byl by život i chudého
i bohatého, kdyby se obojí řídili zákonem křesťanské lásky! Kéž by páni, hospo—
dáři, prácedárci Spravovali s_epřikázáním lásky k bližnímu! Kéž by i dělníci za
povinnost svou uznávali, že i jím jest říditi se zákonem Božím a nikoliv hesly
a frásemí lidí nerozumných, lidí kteří zákona Páně nedbají & dle své přev1ácené
vůle vše napravovati chtějí co Bůh sám zařídil a ustanovil. Všechny ať pány ať
dělníky objímá láska nejsv. Srdce Pána Ježíše, jež jediná jest s to překlenouti propast
mezi různými stavy na sebe žehrajícími.

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 aneposkvrněně Panny Marie, všelíké úmysly a myšlenky, všeliké city ažádosti,
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 křesťanský poměr mezi pány a dělníky a na \šechny úmysly,jež
deporučeny 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 18764

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: Modiiti se, aby duch křesťanský zavládnul mezi pány a dělníky.

Úmysl v červnu: Pobožnost k nejsv. Srdci Páně.

Elli-IE



Příloha »Skoly B. S. P.:

Úmysly apoštolátu modlitby.
Ve květnu modleme se za křest. poměr mezi pány a dělníky.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

Dne | Na siamosr.: Úmysly:

1. P. ! Sv. Filipa a Jakoba., ap- -.P (62) — Pobožnost mariánská. Novosvěcení
; jáhnově. Usmířování nejsv. Srdce Páně. Pomoc katolíkům na Balkáně

2- S Sv. Sigmunda, muč. — Setrvání v dobrém. 1-kněz a jeho rodiče. Sobotní
marian. pobožnost. Náhle zemřelí. Smířenínepřátel. Velikonoční povinnost.

3. N. Neděle 111. po Velik. Slavná památka sv. Josefa. —-Vítězství sv. církve.
Ochrana benedikt. kongregace. Ucta sv. kříže. Denní sv. přijímání.

4. P. Sv. Floriana, m. (297) SV. Moniky (387) — Radost v utrpení. Vytrvalost
, v modlitbě. Křest. matky a vdovy. Odvrácení neštěstí. Zabránění pohoršení.

5. U. Sv. Pia V., pap. (1572) — Sv. Otec. Spolky růžencově. Katolíci v Rusku.
Apoštclát modlitby. Družiny mariánské. Jednota & svornost v národě.

6. St..: Sv. Jana, ap. rn. (95) — Pobožnost k Srdci Páně. Katolíci v Bulharsku.
) Katol. .missie mezi pohany. Pokoj a mír v zemích našich. Umírající.

7. Č. ! Sv. Stanislava, bísk. m. (1079) —- Dar lásky Boží. Katolíci v Srbsku.
Sjednocení církve východní s římskou. Ctnost čistoty. „Duchovní cvičení.

8. P. Zjevení se sv. Michaela, archand. (490) — Pokoření nepřátel. Katolíci
'; na erné Hoře. % opat B. K. Pravý duch v katol. tisku. Příbuzní.

9.5 S. Sv. Řehoře Naz., bisk. a uč. círk. (391) — Duch pokoje. Vážení si oběti
! mše sv. Obrácení bludařů. Obrácení Francie. Povolání ke stavu kněžskému.

10. ' N. Neděle IV. po Valik. — Sv. Antonína, bisk. (1459) _ Dar bázně Boží.
Zatvrzelí hříšníci. Katolíci v Recku. Apoštolát sv. C. a M. Statečnost u víře.

11. P. Sv. Mamerta, bisk. (fi-77). — Spása duší. Katolíci v Bosně a Hercegovině.
, ; l.)-ar pokory & tichosti. Horlívé používání času. Duch pravé kajícnosti.

12. U.'Sv. Pankráce a spolumuč. (304) — Statečnost u víře. Oživení víry.
'. Sebezapírání. Mír v rodinách křest. Boj proti hlavním chybám. ( kněží:

13. St Sv. Serváce, bísk. (384) — Velepastýři naši. Stálost v dobrých předse
_ vzctích. Mravnost u dělnictva. Duchovní četba. Ochrana nevinných dítek.

14. C. Sv. Bonifáce, ínuč. (307) — Dar živé víry. Navrácení rozkolníků k církví.
Katol. Láska & svornost v rodinách. Obrácení “Anglie. Podpora chud ny.

15.- P. Sv. Jana. de la Salle. (1719) — Křest. školy a výchova v nich. Spolek
katol. učitelů. Vítězství katolíků ve Francii. Střední a vysoké školy.

16. SL SV. Jana Nepom., muč. (1383) — Věrnost v povinnostech. Katol. missie
na balkáně. Přemáhání pokušení. Horliví zpovědnici. Trpělivost v soužení.

17. N. Neděle V. po Velík. Sv. Paschala Bayl., řeh. (1592), — Ucta nejsv.
Svátosti Pomoc katol. missionářům. Hnutíunionisticke. Ohrožený mladík.

18. Sv. Venancia, muč. (250) — Dar síly. Odvrácení škodlivých bouří
, Katolíci v Albansku. Milosrdné sestry. Mar. družina kněží. Zachování úrody.

19. U. Sv. Petra Celest., pap. (1296) — Den pokory. Odvrácení neštěstí. Katolíci
v Turecku. Rozšíření Apoštolátu modlitby. Vlažní katolíci. *?rodiče.

20. St. Sv. Bernandina Sen. (1444) — Úcta ku jménu Ježíš. Dar umění. Láska
mezi spolubratry. Odloučenost od světa. Katolíci mezi protestanty.

21 Č. Nanebevstoupení Páně. — Touha po nebi. Dar bohabojnosti. Královská
cesta kříže. Obětavost ve službě Boží. Řád sv. Bened. Dar rady. ) kněží.

22. P. Sv. Julie, p. a m. (439) — Čistota mravů a mládeže. Katol. církev
v Anglii. Následování Krista Pána. Horlivost kněží. Bohoslovné ústavy.

.23. St. Bl. Ondřeje Bobela., ř. m. (1657) — Statečnost v protivenství. Modlitba
Anděl Páně. Láska k řeholnímu povolání. Sebranost mysli. "i' bratři.

Odpustky "10 dal za každý dobrý skutek vykonaný na tyíu úmysly._ J



(Dne .Na.slavnost: . Úmyslti': ?
24. _ _ " _—i\„Ě-Necěle V1. po Velik. P. Marie, pomocníee kiésť. —- Plnění vůle Boží.

„ÍOUhaktSlitíthlpociokonalostt Punnihanimnu/nosil anuětmnsnkatol
25. P. Sv. Řehoře VII., pap. (1085) — Láska ke sv. církvi. Hájení práv církve

: , sv. Potřeby sv. církve. Poznání sebe. Důvěra v pomoc Boží. Nemocní.
26. U. Sv. Filipa Ner., vyzn. 0595). — Císař a král náš. Obětavost pio čest

' a slávu- Boží. Boj proti samolásce. Horlixo? ve službách Božích.

Ježíšovo. Zbožnost ve chrámech. Spolek kněží »Pro církev a sv. Otcea.

27St Sv. Magdaleny z Pazzis, p. (1607). — Pevná důvěra. Milost pravého
: „ povolání. Kněžský dorost. Láska ku představeným. Katolické spolky.

“Zbljd. Sv. Viléma, řeh (812) — Pohrdáni světem. Zmužilost v pokušeních.
i Umírněnost. Přemáhání pýchy a marnivosti. Dobré užívání jazyka.“

29.i P. Sv. Maximilla, bisk. (BQ-(L).,-- Sebemrtvcní. Dobrá péče o dítky. Obrození
; křest. života. Dobrá volba stavu. Dar skromnosti. Missijní povolání.

30% S. SV. Gerlaka, ř, prom. (1689) — Půst. Dar pokorné naděje. Dětství
l

l

31. s\. Seslání Ducha sv, (Letnice) — 7a dwnyDucha sv. Sjednocení rozkolníků

| _ s církví katol. Živí a “j't'thVČ Apoštolátu modlitbv a bratrstva_Srdce Páně.

. Nebylo by rozličných bojů a stávek dělnictva proti svým pánům. kdyby
obojí řídili se přikázaním lásky k Bohu a bližnímu. Toto dává na ruku pánům, jak
nakládati mají se svymi služebny'mi a dělníky, aby jim byli starostlivymi otci, je
chránili ode zlého na duši i na těle, byjim davali, co jim “přináleží po spravedlnosti,
aby pak své povinnosti a práce s radostí konali a né toliko pro odměnu mzdovou.
Dělníky opět učí přikázaní lásky, aby svych prácedárců si vážili, jich ctili a milovali
jako dítko rodiče své ctí, poslouchá & miluje. Učí je, aby práce své a povinnosti
svědomitě konali a smluvenou mzdu sobě zasloužiti hleděli. Hlavním ale je, aby byli
se svym stavem spokojeni a nehleděli závistně na své prácedárce, protože rozlíčnost
stavů jest od Boha samého zřízena ku blahu lidstva. Vyprosme tedy u nejsv. Srdce
Páně lásku jak pánům tak dělníkům, aby je všechny pojila pro spásu duší jejich.

K Odpustký Illll dni za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božsky—múmyslem, za kterým 'I'y' sám na
zemi nejsv. Srdcem svym Bohu chvály jsi vzdávat a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě cely dnešní
den, ani sebe menšírčástky 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. kul-endu brn. 1886. č. ii.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za křesťansky poměr mezi pány a dělníky ana všechnyúmysly,jež do
poručeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši & národ náš česko
slovansky! Č) sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Té miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

Heslo apoštolské: Modliti se, aby duch křesťanský zavládnul mezi pány a dělníky.

Úmysl v červnu: Pobožnost k nejsv. Srdci Páně.
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ROČNÍK XLVIII. Vychállpočátkemkaždého měsíce. ČERVEN 1914.
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Otevři mi, o Ježíši, Tvé svaté srdce, ukaž mi jeho líbezuost 8. spoj mne s'ním na věky!MVWWAW/erm
Pod křížem.

Za městem vrch se nevysok' zdvihá, A vidím v duchu horu Kalvarii,
pod ním se v chatách svě o matné mihá již nepřehledné davy lidu kryjí,
a na něm — vztýčen kříž. kdež skončen hrůzný čin.
Na kříži trůní všeho světa Spása Hle, Kristus s kříže smutně hledí dolů,
a k srdci tvému stále volá, hlásá: na tváři známky nesmírného bolu,

pojď jcn ke mně blíž!“ na čele — smrti stín.

Nad křížem lip dvě větve svoje spíná Ta svatá hlava k rameni se kloní,
a v jejich stínu ptáče pousíná, z pod trnové se koruny krev roní
již soumrak zapad' v kraj. & smáčí svatou líc;
Nad řekou dole šedá mlha stoupá ač zuřivě mu laje rota divá,
a lůna v rose paprsky své koupá, přec nechmuří se Kristova tvář tklivá,
svět celý jako báj. jim láskou září vstříc.

Zde nic neruší zbožné rozjímání, A z Jeho úst se nesou slova mírná,
i větérku teď ztichlo jemné vání to k Bohu Otci letí prosba smírná:
i stromů zmlkl šum. „Jim odpust, Otče můjl“
Jen klid a mír posvátný kolem dýše ó Bože můj, kéž mně táž slova platí,
a duše má se nese k nebi výše, jež v slední chvíli šeptly rtové svatí,
jsouc plna tklivých dum. než skončím život Svůj.

ó, úzkostí se dech mi v prsou tají,
jak velký díl mé hříchy při tom mají
a bolest bije v hruď.
Hle, slza lítosti se z očí mojích leje
& na retu se prosba vroucí chvěje:
ó milostiv mi buď!

MARIE D.

Emmmmml |EHEIEIIEIEIE1

Škola BLS. P. 1914. u
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Pán Ježíš ve svaté hostii.
Napsal Jarolím St. Pavlík.

\Q) oktávě Božítělové volá nás církevke klanění se nejsvětější Svátosti;
proto ji vystavuje po osm dní. Počíná
hodinky výzvou (invitatoriem): Klaňme
se Kristu králi, vládci národů, jenž
plnost ducha dává všem, kteří ho po—
žívají. První, co se Ježíši klaněli, byli
Maria a Josef, potom andělé, kteří
lidským očím neviditelní plnili jeskyň
betlemskou; potom zbožní pastýři, na
to mudrci od východu; ti se mu klaněli
jako Bohu pravému, jako králi všeho
stvoření a jako beránku, jenž měl umříti
pro naše hříchy; proto mu i obětovali
příslušné dary; zlato jako králi, kadidlo
jako Bohu nejvyššímu a myrrhu jako
beránkovi, jenž měl za nás smrt pod
stoupiti.

I v nejsvětější “Svátosti je přítomen
Pán Ježíš jako Bůh, jako král a jako
obětovaný beránek, a zasluhuje jako
takový naší úcty, úklony, holdování a
obětování. V tomto rozjímání chceme
Krista Pána představiti sobě ve velebné
Svátosti jako Boha.

Ježíš je v nejsvětější Svátosti p ra vý
B ů h. Jenom Bůh mohl tak veliký zázrak
učiniti a vůbec tento prostředek vynalézti,
aby mohl při nás po věčné časy zůstati,
za nás se obětovati, nám se za pokrm
dávati. Zde je týž Bůh, jenž stvořil nebe
i zemi, jenž pravil na Sinaji: Já jsem
Hospodin, tvůj Bůh; jemuž na nivách
betlemských zpívali andělé: Sláva na

výsostech Bohu; jenž jako Bůh byl
uctěn od mudrců z východu a při křtu
od Otce nebeského za syna prohlášen;
jenž slavně povstal z hrobu & vítězně
vjel na nebesa; jenž ted' sedí na pra
vici Otce svého; jemuž obyvatelé nebeští
provolávají: Zdar Bohu našemu, jenž
sedí na trůně; dík, čest a moc Bohu
našemu po vše věky.

Že je Ježíš jako Bůh přítomný
v nejsvětější Svátosti, ukazuje svojí
všudypřítomností; na takmnohých
místech, v tak mnohých chrámech &
kaplích, v tak mnohých hostiích, jež
jsou sotva k spočtení, je současně pří
tomen. — Svou všemohoucnosti,
ježto na jediné slovo v nivec uvádí
podstatu chleba a vína a proměňuje ve
své tělo a ve svou krev, ale tak, že
způsoby zůstanou nezměněné; skrze tuto
Svátost koná skutky své všemohoucnosti,
zázraky totiž, jako ku příkladu v Lurdech,
kde při průvodu s Nejsvětějším nemocní
bývají náhle uzdravení.

Tato Svátost je dílem jeho Boží
moudrosti. Moudrostvystavěla sobě
dům, čteme v knize přísloví, vytesala
sedm sloupů; smísila víno & připravila
stůl a vyslala děvečky, aby zvalý do
zámku: Pojďte a jezte chléb, jejž jsem
přichystala, & pijte víno, jež jsem pro
vás smísila. Jak moudře to Bůh zařídil,
že, ačkoliv do nehe se vrátil, přece viditel—
ným způsobem mohl zůstati i na zemi.
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Tato Svátost je .dílem dobroty
Boží; on ,se zde ukazuje jako dobrý
otec. Otec dává dětem chléb, jejž prvé
musí vydělati. V evangeliu prosebních
dní čteme: Kdo z vás prosí svého otce
o chléb, a obdrží od něho kámen? Když
tedy vy, kteří jste zlí, dětem svym
dobré dary dávati umíte, čím více Otec
váš 'v nebi! Každý den se modlíme
k milému Panu Bohu: Chléb náš ve—
zdejší dej nám dnes! Tímto chlebem
vezdejším je sice každý chléb, ale ob-
zvláště chléb nebeský, jenž denně může
a má býti požíván, nejsvětější Svátost,
j iž nám Ježíš skýtá. Amen, amen, pravím
vam, ne Mojžíš dal vám chléb s nebe,
ale Otec můj dává vám pravý chléb
s nebe.

V této Svátosti zjevuje Pán Ježíš
svou milosrdnou lásku..Když se
chystal ustanoviti tuto svátost, ukázal,
jak svatý Jan podotýká, že miloval své
až do konce. Toužil velmi po ustanovení
této Svátosti: Měl jsem velikou touhu,
s vámi jistí tohoto velikonočního beránka,
dříve nežli bych trpěl. Osoby sebe milu
jící chtějí býti blízko sebe; i Ježíš chtěl
býti jako Bůh-člověk blízko u nás, ve
chrámu Páně, kdež jej každého času
můžeme navštíviti; ba ještě blíže, neboť
chce se s námi spojíti ve svatém přijí
mání. Když už Mojžíš mohl říci: Kde
je jaký národ, jenž by měl své bohy
tak blízko, jak my máme blízko svého
Boha: co teprv můžeme říci my křesťané!

V nejsvětější Svátosti je přítomen
Bůh nejsvětější, jemuž andělé &
křesťané při požehnání provolávají:
Svatý, svatý, svatý jest Ježíš Kristus
s Výsosti v nejsvětější Svátosti. Všechno,
co s ním přijde do styku, musí býti
posvěceno: nádoby, roucha, oltář, kněz.
l srdce, jež ho přijímá, musí býti čisté
a svaté. My jmenujeme Svátost oltářní
»nejsvětějšía; neboť nejenom že nás
posvěcuje jako ostatní svátosti, ale chová
v sobě původce svatosti samého.

Někdy ukáže se Ježíš v této Svátosti
též jako
trestá náhlou smrtí posměvače a rouhače.
I nehodní přijímatelé mají trest Boží
k očekávání. Kdo nehodně jí a pije,
ten ji a pije sobě odsouzení, ten se
provinil na těle a na krvi Páně, píše
svatý Pavel.

spravedlivý Bůh, když.

„Vtéto Svátosti obnovuje Ježíš svoji
moc tvůrčí. Na počátku vyvolal k bytí
neb životu svým tvůrčím slovem »buďtec
nespočetné bytosti a věci. Usty kněze
nechává vyslovití slova: Totoť jest tělo
mé, totoť jest krev má, a ona volají
k životu bezživotné dary, chléb a víno,
přivolávají Syna Božího & nutí ho, za
počíti svůj svátostný život.

V této Svátosti obnovuje Ježíš svou
činnost vykupitelskou, své utr
pení; na památku svého utrpení ji
ustanovil. Ciňte to na mou památku!
Kolíkrátkoli z tohoto chleba jisti budete
nebo píti z tohoto kalicha, smrt Páně
zvěstovati budete, dokud nepříjde. Na
oltáři je Ježíš týmž obětním darem,
touž hostií, jako na kříži. Nemůže sice
po druhé zemříti, může se však po
druhé obětovati.

Velebná Svátost je mocnou po
můckou našeho posvěcení. Touto
Svátosti živena, činí duše obrovské po
kroky ve ctnosti a svatosti. Všichni, jež
církev vyhlásila za svaté, vyznamenávali
se velkou láskou k svátostnému Kristu,
navštěvovali ho, jak často mohli, přijí
mali ho často nebo skoro tak často
jako kněz.

V nejsvětější Svátosti přítomen je
tedy Bůh, milý Spasitel jako Bůh a
člověk; protože však jsou v Bohu tři
osoby, a kde je jedna, tam jsou i druhé
dvě spolupřítomny, tak je ve Svátosti
oltářnívlastně celá nejsvětější
Trojice, všechny tři Božské osoby,
ač ne všechny tři týmž způsobem. Toto
učení bývá často na monstranci krásně
a případně znázorněno. Na vrchu vi-'
díme obyčejně obraz Boha Otce, v pro
středku je svatá hostie, a pod ní holubice
Ducha svatého.

Isaiáš ,prorokoval: Panna počne a
porodí syna, a nazváno bude jméno
jeho Emanuel. to jest Bůh s námi.
Toto proroctví se hodí i pro velebnou
svátost; neboť zde je v pravdě Bůh
s námi a mezi námi. Je s námi, aby
nám dělal společníka, jako otec, aby
nás živil, jako učitel a vůdce, aby nás
doprovázel na této pozemské pouti &
nás k dobrému vedl, jako lékař, aby
uzdravil duší naši, jako přítel, aby nás
těšil, jako vojevůdce, aby nás chránil.
Jeho kdybychom neměli, byl by kostel

11'
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prázdny' a země pustá; i v našem srdci
byla by velká prázdnota. Č) jak šťastni
jsme, že ho máme u sebe.

Když se ukázal Pán Ježíš Tomášovi,
vrhl se mu tento k nohoum, volaje:
Pán můj a Bůh můj! Modlemese
též tak k Svátosti oltářní: Pán můj
a Bůh můj! Svaty' Otec obdařil tuto
střelnou modlitbu odpustky, „říkáme-li
ji při pozdvihování a podíváme-lí se
na velebnou Svátost. Tys můj pán,
ó Ježíši, já chci by'ti tvy'm sluhou;
všechno. co mi poroučíš, chci vykonati,

pamětlív napomenutí matky tvé: Všechno,
co vám řekne, učiňte! Tys můj Bůh a
mé Všecko! Tobě chci s mudrci oběto
vati kadidlo a za Boha tím tebe uznati;
jako Bohu chci se ti klaněti a k tobě
pobožně se modliti; v tebe jako v Boha
chci složiti svou důvěru, zvláště v ho
dince smrtelné, když přijdeš ke mně
jako posila na poslední cestu;. tebe,
Boha svého, své nejvyšší dobré, chci
milovati nade všecko, Pane můj a
Bože můj! /

El [i] El

Můj Ježíšku! Kaplička V poli.
Nlůj Ježišku, tys naděj má, \? poli, tam V údolí,

jen v Tebe doufám stále, kaple je bílá,
Ty vezdy jsi mi pomáhal, do ní se Maria
Ty pomůžeš i dále. se Synem skryla.

Ty z neskončených milostí, Nad její hlavou se
jichž bezedné jest moře, koruna třpytí
jen kapkou koho oblažíš, & kolem dokola
mu v radost "změníš hoře. věnec je z kvítí.

ó schyl se ke mně, Ježišku, Tam denně pospíchám
a zavítej v mou duši, s bolem své duše,
Ty mého srdce střeziž klid k Marii modlím se
a svět jej neporuší. v neklamné tuše.

Ty nejlíp víš, co ku škodě, A matka vyslyší,
co k prospěchu mi slouží, oč duše žádá,
nuž, staň se, Jezu, vůle Tvá, proto tam do pole
můj duch se v Tebe hrouží. za ní jdu ráda.

MARIE D. A. M. Kadlc'ákovd.

El El [i] El

Letničný oheň*).

ystoupíme-li s učedníky Božského
Mistra v den Nanebevstoupení Páně

na horu Olivetskou, budeme svědky nejdo
jemnějšího loučení, jaké se kdy stalo
na zemi. Spasitel Ježíš Kristus opouští
své, kteří jsou na této zemi, jež miloval
a miluje více, než svůj vlastní život.

") Myšlenky jsou vyňaty ze spisku »Poslední
vůle Ježíšovac. Přel. Fr. Všetečka, farář. — Ná
kladem mis. domu sv. Gabriela, Maedling. K 1"50.
Instruktivní tato knižečka buď doporučena co
nejvřeleji!

Jest ovšem pravdou, že zůstane sám
s nimi neviditelně, jakožto všemohoucí
ochrana v těžkých bojích, kde jim bude
bojovati, avšak stejně jest pravdou,-že
ještě jen »maličko a neuzříte mne:.
Hodina loučení již uhodila a bolest z lou
čení prochvívá srdce všech, tam na
pahorku u Jerusalema.

Ježíš přehlíží zástup svy'ch, kteří
jsou s ním spojení vírou, nadějí a láskou.
Kdyby mu jeho vševědoucnost neodha—
lovala jejich myšlenek, byl by mohl
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z jejích oči vyčisti náladu jejich srdcí.
V hodině loučení padají všechny zá
vory a láska vystupuje ze svých bran.

Učedníci obracejí zraky k 'Bož
skému Mistru. Vědí, že k nim promluví,
ach, naposledy! Nikdy nebyli tak ho
tovi učení Ježíšovo přijímatí, jako v
této chvíli. Jejich srdce jsou otevřena
jako skříněna ostatky svatých, by v svém
nitru skryla slova Páně jistě a bez
pečně.

Co jím asi Spasitel ještě řekne?
Mnoho myšlenek se tísní v jeho milu
jícím srdci, jenom nejdůležitější z nich
se bude smět v tomto posvátném okam
žiku projeviti. Promluví slovo, které
bude tak obsažné, jak je dovedou pro
mluviti jenom jeho božské rty a které
důstojně ukončí jeho pozemské žití a
životní úkol, jeho pěti stům učedníků
pak, jakožto dědicům jeho království
bude a zůstane jeho řeč pravidlem
smýšlení a rozvrhem pracovním.

Již pozvedá svou ruku: »Dána jest
mi veškerá moc na nebi i na zemi.
Jdouce tedy, učte všecky národy, křtíce
je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého,
učíce je zachovávati všecko, co jsem
přikázal vám, a aj, já jsem s vámi po
všecky dni až do skonání světa.“ (Mat.
28, 18—20)

Tato slova, pronesená se vší uchva—
cující důvěrou a velebnosti, dostávají
pečeť božského původu svého velikým
divem viditelného nanebevstoupeni Páně.
Učedníci jsou svědky tohoto božského
divadla, a zatím co upjatě pohlížeji za

'odcházejícím Mistrem, zmocnuje se jich
přesvědčení a otřásá jejich nitrem, že
ten, jenž z vlastní moci se vznáší nad
svět k nebesům, má moc i právo k nim
mluvíti: »Dána jest mi veškerá moc na
nebi i na zemi. Jdouce tedy, učte všecky
národy, křtíce je.<

To že by ale měli vykonati apo
štolové, oni tak bojácní apoštolové?
Ale Mistr, Pán jejich jim slíbil, že jim
pošle Ducha svatého, Utěšitele. A teď
jsou shromážděni, modlí se, tak vroucně
se modlí s Marií, matkou Páně . . . Kdy
milovaný Mistr splní svůj slib? O jak
jim je třeba síly jeho, potěšení jeho!
0 jak cítí, že jsou ještě slabí, hodně
slabí, a Mistr louče se s nimi, uložil
jim úlohu, tak velikou, tak důležitou:

posledních končin země.<

Jdouce do celého světa .. . A dále se
modlí, vroucí prosby vznášejí se k ne
besům: »Pošli Ducha tveholc

A Spasitel stál k slovu! Povstal
prudký vítr, povstala bouře kolem domu,
kde byli shromáždění apoštolové, a Duch
svatý sestoupil v způsobě ohnivých ja—
zyků, jež se ukázaly nad hlavami mo
dlících se . .. bouře tak zvláštní, tak
zázračně tajůplná, že celé město, ba
celý svět se diví a pospíchá k tomu
domu.

Duch svatý sestoupil ve způsobě
ohnívých jazyků, a jak oheň svítí, za
hřívá, čistí, sílí a utvrzuje, plamen ohně
pak vznáší se vzhůru, tak i Duch _svatý,
který v podobě ohně se ukázal, osvítil
apoštoly. Dříve nemohli mnohým věcem
porozuměli, které jim Kristus ohlašoval,
ale teď, když Duch svatý přišel, osvítil
je tak, že dokonale porozuměli všemu,
co od Krista Pána slýchalí, a že ná
ležitě poznali učení jeho a své úlohy . . .
Pak oheň zahřívá! Jak byli apoštolové
Duchem svatým zahřátí a rozníceni
láskou k Bohu a ke bližním. Mysl jejich
vznášela se od té doby jen k věcem
nebeským, a byli by také rádi všechny
lidi ke Kristu Pánu obrátili . . . Oheň
také sílí a utvrzuje. I Duch svatý apo
štoly posilnil, utvrdíl a upevnil. Před
sesláním Ducha svatého byli bojácni, ze
strachu se zavřeli, by jim židé nemohli
uškodití. Svatý Petr ze strachu třikráte
zapřel Krista Pána, a všickni apoštolové
Opustili Mistra svého, když byl jat na
hoře Olivetské. Tak byli slabi a tak se
báli, ale Duch svatý je tolik posílnil,
že již beze strachu veřejně kázali . .

A bylo to kázání tak nové, kázání
nové pravdy a svobody, kázání spásy
& pokoje. Ze svatého Petra totiž mluvil
Duch svatý zázrační mluvou, mluvou
to lásky, a každý jí p'orozuměl . .. A
tři tisíce se jich hned hlásí, v jejich
srdcích již podobně záři oheň Ducha
svatého, oheň víry a lásky . . .

Ejhle narozeniny nevěsty Ducha
svatého, církve svaté, církve mlSSl jm

A od té doby když sestoupil Duch
svatý, jeho sv. oheň v církvi již ne
zhasl. »Budete mi svědkové v Jerusalémě
a ve všem Judsku i Samařsku, a až do

(Sk ap. 1, &)
Smýšlení & tužby apoštolů jsou od té



—]66——

doby prozářený i proniknuty rozkazem
missijním, jejich práce jest nejhorlívější
práce niissijni. Jejich smrt poslední a
největší obětí za věc missií. K tomu
právě přišla síla s nebe, pomazání
Duchem svatým . . . a hned prvním
účinkem tohoto křtu ohněm o letnicich
bylo dle svědectví Písma: »Počali mluviti
rozličnými jazyky.“ (Sk. ap. 2, 4.)

K čemu as?
.lest to zázračná výzbroj k d i l u

missijnímu a nebeský pokyn, aby
dílo bylo započato. Pozorujmc zde
božskou souvislost. Co Kristus v ne
zapomenutelné hodině rozloučení vložil
apoštolům jakožto nejnaléhavější zále
žitost na srdce, totéž se jeví v účincích
Ducha sv. na prvém místě. Učedníci
přijímají zaslíbeného Utěšitele s ne
výslovnou radostí, nebot On jest prvním
překrásným znamením, že na ně milený
Mistr pamatuje v dalekém domě Otce,
o němž jim tak často vyprávěl. S tímto
sladkým darem však spojil účinnou
vzpomínku na poslední svůj rozkaz.
Jest to právě tak, jako by Pán používal
již nejbližší příležitosti, by je upozornil
na jediné potřebné. Propůjčení darů ja
zyků jest pro apoštoly hlasem Mistrovým
s nebe:Nyni vzhůru k dílu missij
nímu!

Již nemohou a nesmějí váhati. Petr
počíná mluviti a zvěstuje poprve sv.
evangelium. Při tom pozorují opět nový,
srozumitelný pokyn, poukazující na
apoštolské působení v celém světě,
takořka předznak missijniho díla, májí
cího se vztahovati na okršek zemský.
Jako totiž naznačuje Bůh mnohojazyčnosti
apoštolského kazatele, že poselství víry
má býti hlásáno v řečíchvšech národů,
tak způsobil, že prvními posluchači jsou
»muži nábožní ze všelikého národu,
kterýž pod nebem jest.“ (Sk. ap. 2, 5.)
Partští, Medští a Elamitští, a kteříž pře
bývají v Mesopotamií. v . Judsku a
v Kapadocii, v Pontu a v Asii, ve Frygii
a Pamfylií, v Egyptě a v krajinách Lybie,
kteráž jest vedle Cyreny & příchozí
Rímané, Zidé . . . Krétští i Arabští . . .
(Sk. ap.)

Jak živě as tato okolnost připomí
nala apoštolům slova Mistrova: »Učte
všecky národyla Za jediný životní úkol
považovali od té chvíle tuto myšlenku

.

ve skutek uváděti. S vynaložením všech
sil duševních i tělesných, s ohnivým
nadšením a věrností, hotovou zemříti,
počínají svou míssionářskou dráhu a
nedovede jich od ní odvrátili ani »sou
žení, ani úzkost, ani hlad, ani nahota,
ani nebezpečenství, ani protiyenství, ani
meč, ani život, ani smrt.“ (Rím. 8, 35)

Dvanáct mužů, mužů chudých a
neznámých, rozděluje mezi sebe okršek
zemský. Počínají největší dilo, neinamáha
vějši práci, která kdy byla podniknuta/w
Před nimi se rozprostírá pohanský svět,
opojený sláv0n, věděním, uměním, omá
mený bohatstvím a smyslnými rozkošemi.
A těchto “dvanácté mužů jej chce učiniti
čistým & pokorným, chce jej donutiti,
by se poklonil Kristu trním korunova
nému, by _sklonil koleno před Bohem
ukřižovaným.

Pravda, tisice obtíží se staví v cestu,
tisíce pochybnosti se snaží odstrašiti,
tisíce důvodů se vtírá jako výmluva.
Nikdy nebylo nic započato zdánlivě tak
beze vší vyhlídky, bez naděje ve zdar,
nikdy nebyli věrověstové na širém poli
své práce opuštěnějšími, pohrdanějšími,
avšak nade vším vítězí vůle Mistrova.

Byli ovšem apoštolové ku svému
povolání skvěle vypraveni. Měli náplň
Ducha sv. a přesvědčující zázračnou
moc sveho Mistra. Avšak tyto vynikající
dary se staly tak požehnanými pro spásu
lidstva jenom tím, že si byli apoštolové
vědomi zvýšené zodpovědnosti i povin
nosti. A jedině toto vědomí je uchránilo,
že nezakopali nebeských hřiven, za—
balených v roušku pohodlnosti a malo—
myslnosti. _

Jenom proto, že apoštolové tak
vážně na povmnost svoji pohlíželi, proto,
že se v nich ozýval tak rozhodný rozkaz,
proto, že libý hlas Ježíšův k obrácení
pohanů vyzývající, každý zvuk životních
bouří a bolesti účinně přehlušoval: jen
proto vyrůstalo horčičné seměnko kře
sťanské obce, vzniklé o prvních letnicich,
v mohutný strom, v království Boží,
sahající až ku končinám země.

0 kdyby se byl tento apoštolský
duch v celém svém rozsahu po všechna
staletí dále dědil. až na naše časy,
s vědomím povinnosti a zodpovědnosti,
se svým žárem a plamennou horlivostí,
se svou láskou, ku Spasiteli a k duším:
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Zdabybloudiloještě osm set milionů
duší v temnotě pohanst'va, vzdá
leno milostných paprsků Slunce Kalvar
ského? . . .

Ale i pro tyto miliony blíží se roz
hodná chvíle. Duch vane, kde chce, a
kdy chce. Oheň Ducha sv. jak hořel za
slavných časů apoštolských, jak plápolal
již brzy 2000 let v církvi jeho, i podnes
ještě hoří a plápolá, hoří a plápolá
v duších 16.000 horlivých následníkův
apoštolů, missijních kněží, a 6000 bratří
missijních . . . Oheň Ducha svatého hoří
a plápolá v obětavých srdcích 18.000
missijních sester . .. Ten oheň Ducha
sv. více a více rozsvětluje hroznou onu
tmavou noc, v níž dosud dlí tolik
milionů nesmrtelných duší. Oheň Ducha
sv. hoří a plápolá v nesčíslných srdcích

El El

Panně Marii.

Zdrávas buď, ó Panno svatá,
Matko všaké pomoci,
k tobě jest má duše vzňatá
ve dne, ba i za nocí.

Tebe ctím & tebe vzývám,
tebe vroucně miluji,
ve tvém chrámu ráda dlívám,
lásku svou ti slibuji.

Ty jsi matka dobrotivá,
slyšíš, oč tě prosí ret,
tobě srdce moje zpívá,
tobě nesu lásky květ!

katolických, která tak dobře porozuměla
»Poslední vůlí Ježíšověc, a jichž nej
vyšším ideálem je, spolupracovatí vše
možným způsobem pro Boha a ne
smrtelné duše. A snad právě jejich
pomocí, jejich modlitbou a obětí, zasvítí
též brzy oheň Ducha svatého i v oněch
tmavých krajinách, kde posud ještě dli
hřích a bída — duševní í tělesná —
a kde ještě panuje duch pekelný, pro
tivník Ducha sv.

Jak od počátku apoštolové, tak až
podnes stojí missionáři na bojišti, bojují
často i tváří v tvář s tímto duchem
pekelným & jeho tajůplným vlivem. . .
My však sepjatýma rukama volejme, jak
vroucně volali apoštolové: Přijď Duchu
svatý! Pak brzy se »obnoví tvář zemělx

P. J.

E!E)

Útěcha V Kristu.

Plno v světě soužení,
plno bolů je tu,
štěstí lidské krátké jest
jako růže v květu.

Ku Kristu tam na kříži
_spěcbám s boly mými,

On mi sejme bolesti
těmi boly svými.

K Němu spěchá. duše má
každičkébo rána ——
v pokoře a zbožnosti
uctím Krista Pána.

A. M Kadld'dkovd.

IšllElEílEl

Nazveš jméno jeho Jan.
Píše Ignát Zkáněl.

anděl Páně poručil, že má se jmenovati syn Zachariášův & Alžbětín
Janem. Nikdo z celého jejich příbuzen
stva neměl toho jména, proto chtěli pří
buzní, když se sešli oslaviti narozeniny
nově zrozeného dítěte, aby byl nazván
po otci Zachariášem. Otec Zachariáš však
určil: »Jan jest jeho jmén0a. Luk., 1. 63.
I divílí se všichni,"neboť nevěděli, že
již dříve anděl Páně poručil, aby dítě
tímto jménem bylo pojmenováno.

Jméno Jan stalo se nad míru ob
líbeným a jest nyní velmi rozšířeno;
mnoho zajisté lidí jmenuje se Jan. Jana,
jehož svátek slavíme dne 24. června,
jmenujeme také Křtitelem. O významu
tohoto obojího pojmenování chceme dnes
něco uvažovati. Proč bylo nazváno dítě
1. Janem? 2. proč jmenujeme je také
Křtitelem? .

1. Jan jest jméno jeho. Vnáší
řeči znamená Jan tolik jako dítě mi
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losti<<.Když pozorněji pozorujeme život
Janův, často se přesvědčíme, že byl po
celý život svůj skutečně »dítětem milostiv.
Bůh mu pomáhal, stál při něm od onoho
okamžiku, kdy jeho otec dle obyčeje

byl po celý život svůj »dítětem milosti
Boží, miláčkem Božímc.

Jan se také ze všech sil přičinil,
aby si toto obzvláštní vyznamenání za
sloužil. Žil, zapíraje sama sebe, vedl

Nanebevstoupení Páně.

konal úřad svůj v chrámě jeruzalemském
až do chvíle, kdy zuřivy král Herodes do
volil, aby byl Jan sťat, kdy pak donesla
Herodias hlavu Janovu na mise a uká
zala ji všem hostům Herodesovym. Jan

přísny' život. Praví o něm písmo svaté:
»Mel pak ten Jan roucho ze srsti vel
bloudí & pás kožený okolo beder svy'ch
& pokrm jeho byly kobylky a med lesníc,
Mat. 3, 4. Roucho jeho bylo totiž hrubé.
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nanejvýš prosté, pokrm jeho byl chudý,
všecek jeho život byl svatý, přísný, žil
11velkém sebezapírání.

K čemu Jan jiné napomínal, také
sám činil. Měl roucho ze srstí velbloudí,
což nemáme sobě představiti, jakoby
nosil Jan nějaký šat z kože velbloudí,

(11,22), činí se zminka, že dovoleno
jest židům jistí kobylky. Kobylky do
sahují v oněch krajinách velikosti až
třinácti centimetrů, jsou na prst tlusté
a chudina požívá je, když vytrhly se
jim hnáty a křídla a když byly soli
osoleny, buď čerstvé anebo na slunci

OLOMOUC: Dóm, celkový pohled.

nýbrž nosil šaty vyrobené z velbloudích
chlupů, z velbloudí srsti, z níž až dosud
vyrábějí se na východě pokrývky, pytle
a šaty pro chudinu. Strava “jeho byla
také docela chudičké., neboť chudina
na východě až dosud požívá kobylky,
jichž jest v tamějších krajinách obrovské
množství. Již ve III. knize Mojžíšově

usušené anebo mezi kameny semleté
anebo spečene ve vdolky. Medem vy
rozumívá se med divokých včel,
ukrytých v lesních roklích, nacházející
se v dutinách starých stromů anebo
také medovitá tekutina, která vytryskuje
z fík, anebo šťáva, která se usazuje
na lupeních některých kmenů stromo
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vých. Podle ústního- podání jedl také
Jan ovoce stromu, který po něm dostal
jméno »svatojanského chlebíčkaa, čímž
se vyrozumívají lusky stromu rostou
cího až dosud v zemích východních,
jenom s tím rozdílem, že tam dávají
se tyto plody dobytku, kdežto u nás
jsou pro svou sladkou chuť oblíbeným
pomlskem dětí.

Jan vedl tedy přísný život, zapíral
sám sebe způsobem pro nás až neuvě
řitelně přísným. Podobné přísnosti ne
žádá zajisté od nás Pán, ale přece jest
jednomu každému znás potřebná cnost:
sebezapírání. Hřích, jehož se co nejvíce
varovati máme a jenž této cnosti oproti
jest postaven, jest rozmařilost.

Jací jsou, mnozí lidé v této ne
cnosti umělci, praví virtuosové! V le
t0ším dubnu přišel o život při automo—
bilovém neštěstí, jeda šílenou rychlostí
veliký přítel sportu D.... Otec jeho
patří mezi největší boháče naší říše, ale
přece vedl si tento jeho syn tolik roz
mařile, že byl dán jako marnotratník
pod kuratelu. Jednou před lety myslil
si, že vystrojí nádherný oběd, jakého
dosud svět neviděl. Byl právě na letním
pobytu na ostrově Brioni, poblíže na
šeho vojenského přístavu Pola. Byla
mu tam dlouhá chVíle, proto objednal si
telegraíicky dvanáct svých nejlepších
přátel a dvanáct dam k obědu. Někteří
bydlili ve Vídni, někteří byli v lázních na
francouzské Rivieře, _jiní byli v Paříži.
Aby mohli co nejrychleji dojetí, objed
nal pro ně tento umělec v rozmařilosti
pro každého zvláštní vlak. Když dojeli
bylo vše při stolu co nejvzácnější.
Každý z pánů dostal na památku zlatou
schránku na doutníky, každá dáma zlatou
příruční kabelku. Na těchto předmětech
bylo vyryto datum, kdy byla tato slav
nost odbývána, což bylo obstaráno dia
manty; ovšem mluvilo a psalo se tehdy
o tomto obědě, jako o nějaké pohádce,
vždyť stál tento jediný oběd 800.000 K.
Tak a podobně rozmařile žijí mnozí
lidé.

My však chceme žíti 'přemáhajíce
sebe samy. Víme dobře, že jest srdce
a vůle naše od té doby, co zhřešili
naši prarodičové v ráji, nakloněna více
ku zlému než k dobrému; často pře
vládá v nás nezřízená žádost tělesná,

často jsme ochotni řídili se žádostivostí
těla a nikoli co duše káže. »D'uch za
jisté hotov jest, ale tělo nemocnOa,
Mat. 26. 41, což znamená, duše uznává
často, co jest lepší, co činiti má, ale
tělo jest malé, slabé, proto nelze spo
léhati na vlastní sílu a vlastní dobrá
předsevzetí, ale jediné na milost Boží.
Mnoho pokušení staví nám v cestu svět,
jakož i jeho přátelé a ctitelé. Svatý
Petr praví, že »obchází ďábel, jako lev
řvoucí, hledaje, koho by pohltil. << [.
Petr 5, 8. Proto napomíná nás pře—
laskavý Spasitel, řka: »Chce-li kdo za
mnou přijíti, zapři sebe sám a beř kříž
svůj na sebe a následuj mnea. Luk. 9, 23.
Jinde praví Spasitel: »Ode dnů pak Jana
Křtitele až dosavád trpí království ne
beské násilí a ti, kteříž násilí činí, uchva
cují jex. Mat. 11,12.

Přemáhejme se, nedovolme, aby vládlo
tělo naše nad duší a jejími“ žádostmi.
(jo uzná náš rozum a víra za dobré,
to proveďme, ať se stane, cožkoliv chce.
Upravme všecko své jednání. tak, aby
chom dávali vždy, všudy každému dobrý
příklad, aby lidé viděli naše dobré
skutky. Běda, kdyby někdo z nás dal
světu pohoršení. »Běda světu pro po
horšení! Ačkoliv to musí býti, aby při
cházela pohoršení, však běda tomu člo
věku, skrze něhož pohoršení přicházím
Mat. 18. 7.

Po příkladu Jana Křtitele přemá
hejme se, mějme na paměti jeho vzne
šený příklad. 'Ač nežijeme, jako žil Jan
na poušti, vzdáleni všech lidí, přece
neustále se nám naskytuje příležitost
zapírati se, činiti si újmu v tom anebo
jiném skutku, dávati dobrý příklad.
Nikdy nezapomínejme na našeho Pána
a Spasitele; »také vezmi kříž svůj na
sebe a následuj mnelc

ll. Jan, jmenuje se také
Křtitel. »Jan křtil na poušti vodoua.
Luk. 3. 16. Křest jeho nebyl svátostí,
ale měl napomínati k pokání, měl býti
předobrazem, znázorněním křestu, který
ustanovil Ježíš Kristus jako svátost.

U nás nosívají každé novorozeně
ku křtu svatému a dítě obdrží při něm
jméno toho onoho světce. Casto bývá
použito jménaJanova, vždyť není snad
žádného jiného jména, které bylo tolik
oblíbeno, jako právě toto jméno: Jan.



V letech šedesátých minulého století
vydal augsburský kanovník dr. Jan Stab
ler veliké dílo v šesti obsáhlých svazcích:
slovník světců. Tam vypočítává v'díle
třetím skoro na 250 stranách jmena
všech různých svatých, blahoslavených
a v pověsti svatosti zemřelých, kteří se
jmenovali Jan a našel jich 994. Pro
tože zajisté ušli někteří jeho pozornosti,
můžeme směle říci, že je jméno Jan
z nejoblíbenějších a že je daleko přes
tisíc různých svatých, blahoslavených a
v pověsti svatosti zemřelých osob, kteří
se jmenovali Jan. Kromě toho uvádí
tentýž spisov. ještě světice, kterým bylo
jméno Johanna, a vypočítává jich 119.

U křtu svateho mají se dětem dá—
vati jména svatých, nikoliv nějakájměna
světská. Co to má na příklad za vý
znam, když kdysi poroučel si při křtu
otec, professor gymnasiální, že se má
jeho hoch jmenovati Plato, podle řec
kého íilosofa. Zajisté až hoch tento do
roste, budou na něho kamarádi pokři
kovati a dávati mu přezdívku: »Blato<.
Již ve starém Zákoně pravil moudrý
Sit—ach:»Těla svatých v pokoji pocho
vána jsou a jméno jejich živo jest od
národu k národu. 44. 14. Jména sva
tých žijí a památka na ně uchovává
se u Boha v nebi, u všech svatých a
“andělů, všech lidí na světě. Tím se také
povzbuzují lidé, aby nám těž byli zá
řícím příkladem, jak máme život svůj
uspořádati, abychom jednou také se
tam dostali, kdo oni nyní Boha vidí
tváří v tvář a velebí Jej na věky věků.

Proto jest u nás katolíků zaveden
obyčej, že neslavíme dne narozenin,
ale den jmenin. V den narozenin máme si
vzpomínati, že zrodili jsme se, obtíženi
jsouce hříchem prvopočátečným, který
se nám teprve milosrdenstvím Božím
odpouští při křtu svatém. Již starozá—
konní Kazatel praví: »lepší jest den
smrti, než den narozenin. 7. 2. Den na
šeho zrození pro svět nezasluhuje žádné
oslavy, nebot jest to toliko den naro
zení hříšníka na svět. Ale slušno osla
vovati' den, kdy obmytá "byla duše naše
od hříchu prvotného, kdy nám dán ně
jaký _světec za patrona. Jenom troje
narOzeniny oslavuje církev svatá zvlášt
ním svátkem. Jsou to narozeniny na
šeho _Pána a Spasitele Ježíše Krista

dne 25. prosince, den narozenin Panny
Marie dne. 8. září a den narozenin
svatého Jana Křtitele dne 24. června,
protože dle jednomyslneho učení svaté
církve, toliko tyto tři osoby byly ucho-,
vány vší poskvrny hříchu dědičného.

Zde na světě potřebujeme každý
služeb svých spolubližních, nikdo neži
jeme v poušti, úplně o samotě, ale
všichni žijeme uprostřed mezi lidmi,
jsme proto odkázáni jeden na druhého.
Když se vrátil velký Napolen z ostrova
Elby do Paříže, první, co vykonal po
tomto návratu bylo. že svolal své bý
valé důstojníky, kteří dostávali od vlády
jenom polovici platu, který jim sám
dříve dával a konal nad nimi prohlídku.
Každému z nich stiskl srdečně ruku,
s každým přátelsky porozprávěl a když
všechny obešel, řekl jim: »Milí přátelé,
potřebuji vašich služeb a počítám na
vás, jako ivy na mne počítati můžetee.

Potřebujemeli zde na světě každý
pomocí svých bližnich pro různě po
třeby světa tohoto, tím více potřebu
jeme p_omoci našich svatých patronů,
aby nám svou přímluvou u Boha po—
máhali, abychom jednou se mohli do
stati do slávy věčné. Zvláštně se to
má činiti v den našich jmenin.

Každý znás přičiň se, abys znal
životopis svateho patrona a pak snaž
se následovat jej svým životem. Dobře
praVil kdysi svatý Jan Zlatoústý: »Nejsou
všichni Janově, kteří se Jan jmenují<<.
To jest nežijí všichni, kteří mají jméno
Jan, jak žil tento svatý. Podobně jest
i s jinými jmény. Jake vzácně příklady
dočitáme se v životě světců Božích!
Svatý Kliment Hofbauer, spolupatron
Moravy, setkal se jednou na svých ce
stách, jeda poštou s mladým mužem,
zkaženým na těle i na duši. Hrubý
tento neotesanec posmíval se hlasitě
světci, dobíral si jej všelikými příliš
mastnými nadávkami, klením. poznám
kami a ustavičným obtěžováním. Světec
jej napomínal, ale brzy se přesvědčil,
že jest všechno mluvení marné. Proto
uznal, že bude asi nejlepším prostředkem
mlčeti a nevšímal si dalších jeho uráž
livých řečí. Přijeli k nejbližšímu hostinci,
kde mladý muž chtěl sestoupiti z vozu
a posilniti se. ale pro slabost nemohl.
Tu přiblížil se k němu svatý Klement,

'
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vzal jej, zapomenuv na všechny jeho
urážky, které mu .před malou chvílí
metal do očí, na svá ramena, donesl
do hostince a když se občerstvil, za
nesl ho zase nazpět do poštovního
vozu. Tento skutek největšího sebeza
pření otřásl zlomyslným nadávačem tak
velice, že prosil řeholníka za odpuštění
a hlasitě doznal: »Kdybych byl dříve
poznal takové kněze, jako vy jste, nebyl
bych snad padl tak hluboce.<<

Uchoval se nám obsah kázání, které
proslovil Jan káže na poušti. Mezi jiným
pravil: »Čiňte pokání, ovoce hodné po
kání. Již zajisté sekera ke kořenu stromů
přiložena jest. Protož každý strom, který
nepřináší ovoce dobrého, vyťat a na
oheň uvržen budes. Luk. 3. 8. 9. Kéž
bychom si také my vzali tato slova k

.srdci. Sotva se člověk narodí, začíná
vlastně již umírati. Aťjdeme kam chceme,
všude jde s námi smrt, neujdeme jí
nikde a nikdy. Všichni víme, že ze
mřeme, ale nikdo neví kdy? Mnoho
lidí umírá náhle, umrou nepřipravené,
snad umírají v hříších, z nichž se ne
káli, jichž nelitovali a budou proto,
jako neužitečné stromy, které nepřiná
šejí dobrého ovoce, uvrženy ve věčný
oheň: Vždyť nikdo neví, kdy jej Bůh
povolá, proto buďme stále připraveni.
Nedávno chystala se v Praze 83 let
čítající stařena, vdova po zámečníku
Anna Nejedlá, ku spánku. Klekla si,
dříve než si ulehla do postele k po
hovce a chtěla se před spaním pomod
lití. Ale neukončila, ubohá, svou mod
—litbu;Byla raněna mrtvicí; Ráno našli

ElEl

ji mrtvou a měla ještě ruce spjaté k
modlitbě. U nás v Troubsku šel před
lety na nový rok do kostela, který jest
od osady asi čtvrt hodiny,- stařec skoro
osmdesátiletý. Došel do předsíně, na—
močil do kropenky prsty, požehnal se,
ale padl na zemi, a než jej donesli do
blízkého bytu hrobařova, skonal. Poslední
jeho úkon, který na světě vykonal, byl,
že se pokropil svěcenou vodou. Kéž
mu to bylo ku věčné spáse!

Jakých pošetilostí dopouštějí
mnohdy lidé a ne právě ti, kteří by
neměli v sobě žádné chytrosti &byli ne
vzdělaní! Když žil učenec & proslulý
filosof Kant, podivovali se někteří jeho
stoupenci jeho učenosti tak velice, že
se kterýsi dal strhnouti k následujícímu
výroku: »Za sto let zaujme Kant místo
Kristovo v lidstvu, čím byl zakladatel
křesťanství, tím bude původce kriti
cismu v budoucnosti:. Ale uplynulo
již od smrti Kantovy přes 110 let,a
dosud není pozorovati, že by byla jeho
nauka základnou, podle níž by se řídilo
všechno lidstvo. Ba kdo se neobírá
vědou, nikdy o Kantovi nic nezvédél,
vůbec jej ani podle jména nezná.

Jako došel kdysi Kristus k Janovi
a poručil mu. aby jej pokřtil, tak přide
taky jednou Ježíš, aby nás všecky soudil.
Kéž obstojíme u tohoto soudu kéž vy
nese nad námi všemi při této příleži
tosti Ježíš rozsudek znějící: »Pojd'te, po
žehnání otce iného, do šťastné věčnosti,
kteráž připravena jest pro vás od po—
čátku světa“. Kéž shledáme se jednou
všichni u trůnu Páně! Amen.

lElEl

Maria Panno!
Maria Panno, Matičko milá,

pro tebe vínek z pomněnky vila
ruka má ;

Matičko Boží, přesvatá Panno,
tebe má duše večer ] ráno
objímá. _

Maria Panno. přesvatá Mátl,
k tobě se duše vždycky chce znáti,
v každý čas ;

Av A .“v

Matičko Boží, ochrano jistá.,
pro tebe duše lásku jen chystá
a zní hlas:

Maria Panno. bělostný kvete,
Tebe má duše miluje v svétě
nejvíce;

Matičko Boží. tam k nebes ráji
písní z mé duše rty vyzpívají
tisíce.

A M. KADLCÁKOVÁ.

“V“

SB./'



Stav Unie mezi Bulhary předbalkánskou válkou a po ní.
Dle časopisu »Míssioncn der Augustinerc.

1. Před válkou.

Před vypuknutím balkánské války
(koncem roku 1912) obnášel v zemích
balkánských počet sjednocených
s katolickou církví (uniatů) 14.850 vě
řících'v 49 farnostech a ňliálkách s 3
biskupy a 65 kněžími a sice:

A. V apoštolském vikariátě
Thracii—Bulharsku, jejž spravuje Jeho
Milost biskup Michal *.Petkov, sídlící
v Drinopoli.

1. V Thracii: 3350 sjednocených
v 10 farnostech se 16 kněžími.

2. V Bulharsku samém: 1020
sjednocených v 10 farnostech s 10
kněžími. V hlavním městě Sbfii jest
t. č. jen 62 sjednocených bez kostela
a sjednoceného kněze.

B. V apoštolském vikariátě
Macedonii, v jehož čele jest nyní J. b.M. Epifanij Šanov sídlícívSoluni,
čítalo se 10.140 sjednocených v 27
farnostech s 36 kněžími.

Pro vzdělání a vychování domo
rodého kněžského dorostu měli sjednocení
2 semináře,v Kara- -Agači u Drinopole
(Odřína)a v Zeitenliku u Soluně.

O křesťanské vychování a vzdělání
bulharských katolíků pečováno v 38
katol. národních školách, ve 2 seminářích
ku vzdělání učitelů pro farní katolické
školy, ve 4 středníchškolách: v Solu ní
(s 200—300žáky), v Drinopoli (s 90
žáky), v Kara-Agači (s 165 žáky) a
v Plovdivě (s 350 ž.) a ve 2 vychová
vacich ústavech pro dívky (v pensionátech
v Kara-Agači a Drinopoli) &v 6
ústavech milosrd.sester v Macedonii.
Sirotci & nemocní ošetřováni v.několika
sirotčincích a nemocnicích svěřených
péči milosrdných sester, mezi nimiž
některé byly již rozené Bulharky.

Takový byl stav katolické církve
& missií před válkou. Byl to patrně
utěšený pokrok pro katolickou věc za
dobu těch 50 let, která uplynula po
prvních nepatrných začátcích po r. 1860
a přátelé unie zároveň s neunavnými
missionáři těšili se již blahou nadějí na
další rychlejší rozkvět katolické církve

\

mezi Bulhary, kdyžtě následkem vítěz
ného postupu Bulharů proti sveřepému
nepříteli křesťanstva v první válce měli
nastati příznivější poměry pro balkánské
katolíky.

Il. Po válce.

Nastala však druhá balkánská válka,
která pro Bulhary tak nešťastně skončila;
ještě větším neštěstím však byla tato po
sledníválkapro katolickou církev
v oněch zemích, jež byvše s tak veli
kými obětmi od Bulharů vydobyty, byly
jim úskočně a násilně odňaty.

Jak známo z dřívějších zpráv 1
v tomto časopise uveřejňovaných, vpádem
Turků, Reků a Srbů do nově dobytého
území bulharského v Thracii a Macedonii
zničeny v několika dnech téměř všechny
ony katolické missie, které po celých
50 let s velkou námahou pomalu byly
zřizovány a rozšiřovány neunavnou prací
missionářů a obětavostí šlechetných
dobrodinců. Na 40 katolických
dědin bylo vyloupeno, mezi nimi 30
úplně zničeno; podobně zničeno okolo
30 katolických kostelů. Bezmála
20.000 katolíků přišlo o svůj domov,
neboť náhle musili vše opustiti, chtějíce_
zachrániti aspoň holý život; mnozí
z nich ztratili veškeré svoje jmění.

Bezpečný útulek mohli nalézti jen
v Bulharsku, které hostí nyní na 150.000
uprchlíků, z nichž velká většina se tam
usazuje, nemohouc se více vrátiti do
svých domovů, poněvadž byly bud: do
cela zničeny aneb od Turků neb Reků
obsazeny. Také katolíci zůstali většinou
v Bulharsku, kdež péčí svých v pravdě
otcovských duchovních pastýřů zakládají
nové osady a hodlají zbudovati nové
kostely s farami a školami, což jedině
tím umožněno, že vláda bulharská jim,
ač jest rozkolnická, jako v Řecku a
Srbsku, nečiní překážek a jest jím dosti
přízniva. Jen velmi nepatrná část kato
lických uprchlíků vrátila se nazpět do
Thracie, kdevvládnou Opět Turci. Návrat
do nového Becka a Srbska jest však
katolickým uprchlíkům nemožným,
chtějí-li zůstati věrnými katolické církvi.'
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III.

Vnásledujících řádcích máme
před sebou podrobnější přehled, který
nám představujesmutnýstav katolické
církve na Balkáně po druhé
válce.
A.Apoštolský vikariát v Thracii:

Turci zničili zde 9 osad a při
pravili o přístřeší 3380 katolíků; jsou
to jmenovitél: Elagonó 850 katolíků,
DerviškaMogila 70 katolíků, Ak
Bunar 350 katolíků, Novo—Selo
120 katolíků, Lisgar 350 katolíků,
Mostratti 300 katolíků, též klášter
řeholníků a dům řeholnic (jen turecké
příbytky ušetřeny), Pokrovany 800
katolíků, Jendiškoj 250 katolíků,
Olůdže 100 katolíků, Muradželi
200 katolíků,»Čo m i e k-k a j 130 katolíků.

Vypleněny byly od Turků, později
však znovu obsazeny od katolíků se
navrátivších: Kajadžik 250 katolíků,
Suffli 15 katolíků, Su džak 70 katolíků,
Glidžilovo 230 katolíků.

Tuto poslední osadu zachránil ta
mější katolický farář P. Tomáš
Przy b ylski; následkemtoho navrátilo
se tamtéž do katolické církve 4.50 roz
kolníků, kteří se stali nyní unity. Obě
tavost katolického kněze, kterou se
osvědčil i oproti rozkolníkům, byla pro
ně mocnou pohnutkou k takovému kroku.
Katolíci z Pokrovan, kteří byli od
Turků dvakrát vypuzeni, usadili se nyní
v domech, jež byli Turci opustili, vy
hlédnuvše sobě a obsadivše ovšem“jiná
lepši bydliště. Mimo 100 katolíků od
Turků zavražděných zemřelo zde ná—
sledkem nemoci mnoho žen a dítek.

Škoda na majetku způsobená obnáší
několik milionů korun.

B. Apoštolský vikariát v Mace
d o n i i. \

Rekove zničili zde 12 kato
lických farností a sice:

Kukuš (čítající 200 katolických
rodin); jen francouzský katolický ústav
byl ušetřen v tomto městě čítajícím
12 000 obyvatelů.

Alexovo 120 katolických rodin,
Gorbaše130 katol.rodin,Kalinovo

Ij Jména mnohých těchto, jakož i následu
jících osad jsou známa z dopisů dřívějších o zni
čenlkatol.bulharskýchmissiíazc článku
»Na útěku před Tureckými hordami.a

45 katolických rodin, Michalovo 30
katolických rodin, Murarci 50 kato
lických rodin, Mu t u 1ovo 25 katolických
rodin, Novo S elo 30 katolických rodin,
Postular 60katol.rodin,Gramadna
2 katolické rodiny. Senfko 50 katol.
rodin, Rošlovo 70 katolických rodin;
obyvatelé této osady od nelidských
Reků byli všichni posekání (»nieder—
gesábelta píše missionář v »Missionenx).

IV.

Ač katoličtí Bulhaři jinak statečně
trpěli pro sv. víru a přemnozí raději
život za ni položili, nežli by byli dali
se donutiti neb přemluviti k odpadu,
bohužel přece jistá část macedonských
katolikůvneodolala hrozbám a ukrut—
nostem Reků, nutících k odpadnutí od
katolické víry. Tak se stalo, že násilím
(a jen násilím) rozkolnických Reků
odpadlo k ro zkolu (stali se schismatiky,
rozkolníky čili »pravoslavnýmia), 6
katolických osad a farností i se
svými kněžími.

Ze 22 katolických farností zůstaly
zde ještě jen 4, které Rekové jen z bázně
před cizinci ušetřili, jsou to: Soluň,
Paleorci (kde jest klášter a noviciát
milosrdných sester nejsvětější Svátosti
oltářní (Eucharistinek), kdež mají 2
sirotčince (jeden pro hochy, druhý pro
děvčata),Jenidže a Jůnčite.

V části Macedonie nyní Srbům
připadající, donutili Srbové také 2 kato
lické farnosti a sice též jen násilně
k odpadnutí (rozkolu): Piravu (40
katol. rodin) a Muin (60 katol. rodin).
Stařičký katol. farář této poslední osady
statečně však odporoval a raději se
nechal mučiti, nežli by byl se stal sv.
víře katolické nevěrným. Nelidšti Rekové
jej pověsili za jeho dlouhý vlas. Ne
schází vůbec ani zde krásných příkladů
statečného mučednictví prvotních dob
křesťanských. Jest obava, že budou
ukrutnými zákony srbskými donuceny
k odpadu posud ještě věrní katolíci
z Geogeli (16 katolických rodin),
Stojakova (60 katolických rodin) a
Bogdanci (40 katolických rodin).

Též na Černé Hoře bylo zničeno
více katolických vesnic a kostelů.

* * *
„ *Zalostný stav katolíků na

Balkáně, „jejich bída hmotná
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(umírajíť mnozí následkem bídy, hladu
a zimy zvláště ženy a děti), ještě více
však bída duševní, násilně olou
pená víra, nebezpečí dalšího
odpadu, nedostatek katolických
chrámů, škola kněží, vše to _opět
nás výmluvně vybízí. abychom “pomáhali
svým katolickým bratřím a podporovali
unii. Pamatujme na ně tedy předně
častou, denní zvláštní modlitbou, sv.
přijímáním & jinými skutky zbožnosti,
zvláště dle návodu udaného v tomto
časopise(čl.»Katolické hnutí mezi
Bulhary<<). — Prosívejme obzvláště
»Královnu nebeSa, aby vyprosila
katolíkům na Balkáně potřebnou vy
trvalost, sílu a trpělivost, zbloudilým
jejich bratřím opětné navrácení ku sv.
víře otců, a oněm rozkolníkům dobré
vůle, toužícím upřímně po sjednocení
s naší sv. katolickou církví, potřebné
milostí, aby tak veliké dílo kýžené unie
zdárně mohli dokonati. Jsoutě křesťané
balkánští Panně Marii obzvláště milí,
neboť kraje ty, jako celá dřívější říše
'východní s Cařihradem v čele, byly
kdysi »Královstvím Panny Mariea
a to od dob císaře Konstantina Velikého.

Vzývejme často též Ducha svatého,
zvláště v nastávající době svatodušní,
»aby zapálil v nich onen oheň lásky
své, jenž v době prvních letnic n árod y
rozličných jazyků v jednotu
víry shromáždila.

Zároveň však dle možnosti snažme
se poskytnouti oněm ubohým nějakou.

podporu hmotnou. Napomáhejme al
mužnou k tomu, aby mohly katolické
missie na Balkáně opět se vzkřísiti a
pro nynější tamější katolíky tak i pro
sjednocení Bulharů ostatních (rozkol
nických) s katolickou církví vydatněji
& požehnaně pracovati.

Bylo-li hmotné peněžité podpory
pro balkánské missie a unii vždy jindy
třeba, jest tato potřeba nyní zajisté tím
naléhavě-jší. Dle úsudku mužů, kteří
s předmětem tím se blíže zabývají a
poměry i potřeby náboženské na Balkáně
dobře znají, jest nyní třeba, aby na př.
Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda,
který mezi jiným věnuje se .hlavně dílu
sjednocení rozkolnických Slovanů s katol.
církví, měl ku disposici mnohem více
příspěvků než posud. Jest prý třeba
nyní, aby sebralo se ročně nejméně
100000 K. Pak teprv může Apoštolát
sv. Cyrilla a Methoda vydatně působiti
pro katol. missie a sjednocení Slovanů
na Balkáně s katol. církví.

Podporujme tedy Apoštolát sv.
Cyrilla & Methoda svými řádnými pří
spěvky jakožto členové aneb i pokud
možno mimo to i zvláštními milodary
a jiné k takovéto podpoře povzbuzujme';
tím vedle stálé almužny, modlitby mnoho
přispějeme ku zlepšení stavu sv. katol.
církve u bratří našich na Balkáně a
takto i ku splnění nej vroucněj—
šího přá'ní nejsvětějšího Srdce
Páně: Přijď království' tvé!

EIEIEIEI

Spěj, duše má . ..
Spěj, duše má, spěj v nebes výše,

kde Bůh sám světu kraluje,
tam vyšli modlitbu svou tiše,
když srdce tvoje bolné je.

A klaň se králi králů všechněch,
ncb On je všech těch světů Pán,
jenž zadržuje v hrudi tvůjwzdech
& Jím jen tobě život nový dán.

Spěj, duše má, spěj v nebes výše
a _k zemi skloň svou hlavu, tvář.
tam vyšli modlitbu svou tiše
a zachraň srdce čistou zář.

A. M. KADLČÁKOVÁ.

Zdrávas Maria!
Slyš, Matko milá, nehodné dítě.

jež k Tobě volá ze srdce plna,
v pokoře velké a s láskou vroucí:
„Zdrávas Maria, milosti plnál“
Tak často člověk zármutkem svírán
zoufá hned sobě na osud klna;
já však v zlé době s důvěrou volám:
»Zdrávas Maria, milosti plnál“

Po bouřích mnohých loď mého žití
k břehům až věčným došplouná vlna,
poslední silou pak ještě zvolám:
»Zdrávas Maria, milosti plná!“

MARIE D.
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Různé pobožnosti.
Božský Spasitel pravil kdysi k M&ri i

L ataste: »Dcero má, modli se mnoho,
ach modli se mnoho za mě kněze, neboť
lidé ani nevědí, jak jest to něco velikého
a svatého, kde se jedná o kněze.

Dcero má, nezapomeň toho nikdy:
Kdo mě kněze tupí nebo jimi pohrdá,
dopouští se svatokrádežex

1. Za živé kněze (a o kněze vůbec).
Pozdravuji tě, ó Maria, skrze nej

světější Srdce Tvého milého Syna, ja
kožto bílou lilii nejsvětější Trojice:
Prosím Tě pokorně, obětuj věčnému
Otci ony předrahé krupěje krve a vody,
které řinuly ze Srdce Ježíšova, jakožto
oběť smírnou, aby ráčil svaté Církvi

OLOMOUC: Dóm, portál ve vedlejší lodi.

Ku sv. Gertrudě pravil Pán:
»Nic nelíbí se mému nejsvětějšímu Srdci
a mé nejsvětější Matce tak velice & ne
činí nám tolik radosti, jako modlitba
za živé a zemřelé kněze.<

Zbožné duše měly by proto po
každém sv. přijímání, které konají, &
při každé mši svaté, které jsou přítomni,
zvláště po pozdvihování vykonati ná
sledující dvě modlitby k Panně Marii.

poslati mnoho a to svatých kněží.
Amen.

2. Modlitba k Panně Marii za zemřelé
kněze.

Ú Maria Panno, má nejsladší Matko,
prosím ETě, pro všechna Tvá utrpení
při smrti Tvého Synaz' obětuj věčnému
Otci krev Syna Tvého za kněze v očistci
trpící. Amen.



Příloha »Školy B. S. P.:

V červnu modleme se o pobožnost k nejsv. Srdci Páně.
(Ustanoven &žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

Dne ,' Na. slavnost: Úmysly: ]
Pondělí svatodušnl. Sv. Fortunata, kn. ——Apoštolský duch podle Srdce

_ Páně. Usmiřování nejsv. Srdce P. Císař a král náš. Za dary Ducha sv.
Sv. Blandiny, p. m. (177.) Pobožnosti k božskému Srdci Páně. — Po

znání pravého povolání. Zdar pouti. Ucta P. Marie. Nemocní. 1- kněží.
. Sv. Klotildy, královny. (545) _- Úcta k Ježíši. Láska k utrpení. Duch

pravé kajicnosti. Zřízení kněžského domu. Hodné přijetí sv. biřmování.
Sv. Františka Caracciolo (1608.) -'—-Kněžsky spolek. Vytrvalost v ko

nání povinnosti. Milost pevné víry.“ Bohoslovné ústavy. + bratří.
Sv. Bonitace, bisk. m. (755) I. pátek. — _Velepasty'řovénaši. Spolek

sv. Bonifáce. Tovaryšstvo Ježíšovo. Apoštolská horlivost. '( rodiče.
. Sv. Norberta, zakl. ř. prem., úmrtí_(1134.) — Láska ku sv. čistotě. Po

božnost k P. Marii. Zachování úrody. Láska k nepřátelům. Umírající.

93.373
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.2 Neděle 1. po sv. Duchu. Nejsv. Trojice, — Obnovení křest. ducha. Dar"
živé víry. “Příprava na sjezd unionistů. Apoštolát v mar. družinách.

Sv. Medarda, bisk. (545) Oddanost ke sv. církvi. Zapuzení pochybností
, živou vírou. Svaté přijímání dítek. Katolické omladiny. 1—rodiče.

U. Sv. Prima. 3 Feliciana, m. (286) —-'Bohoslovné semináře. Mariánské
družiny studujících. Nemocní bohoslovci. 1- kněži. Horlivost v dobrém.

St. Sv. Markéty, král. (1093) — Svěřenci. Zpovědníci. Kláštery v Uhrách.
_ i“ matka. Spolek 'sv. dětství. Katolici na Rusi a v Anglii. Za duchovní.
C- Božího Těla. „— Ucta k nejsvětější Svátosti. Učast na eucharisticky'ch

průvodech. Casté sv. přijímání u mužů. Usmíření za urážky. "r kněží.
12. P. Sv. Lva III., pap. (816.) — Sv. Otec Pius X. Kazatelé. Rozšíření víry

S
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11.

v nejsv. Svátost. Pobožnost k nejsv. Srdci Páně. Apoštolát modlitby.
Sv. Antonína Pad. (1239.) Ucta tohoto světce. Láska k Písmu sv.

Pohrdání světem. Duševní mír. Chléb svatého Antonína. + rodiče.

14. N. Neděle 11. po sv. Duchu. Sv. Basilia,'bisk. a uč. círk. (379.) — Návrat
rozkolníků do církve katol. Dobročinnost a láska k chudině. 1- bratří.

15. P. Sv. Víta & spolumuč. (300) — Katol. spolek rolnický. Návštěvy svato
stánku. Zabránění nepřátelskému tisku. Smíření nepřátel. ]" kněží.

Sv. Bennona, bisk. — Casté ,sv. přijímáni v rodinách. Dobrá příprava
ku svěcení na kněžství. ljzkostlivé duše. Zbožné obcování mši sv.

17. St. Sv. Františka Reg., řeh. (1640) — Duch modlitby. Sirotci v nebezpe
čenství mravné zkázy. Dobročinnost v městech. Posvátnost manželství.

13.
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18. V“. Sv. Marka a Marcelína, muč. (286.) — Snaha po dokonalosti. Katol.
spolkyr na venkově. Duchovní cvičení pro jinochy. Missie. ]" rodiče.

19 P. Nejsv. Srdce P. Ježíše. — Pobožnost k ne'jsv. Srdci Páně. Láska k duch.
životu. Obrácení' hříšníků. Ochrana mládeže. Apoštolát modlitby.

20. S. Í Sv. Florentiny, p. — Katolické omladiny. Smíření manželů.- Odvrácení
[ pohoršení. Napravení poměrů. Jednota a svornost. Za Jy příbuzenstvo.

21. N. ! Neděle 111. po su. Duchu. Sv. Aloisia z Gonz. (1591.) — Dar čistoty
; srdce. Zasvěcení se Bohu. Dokonalá poslušnost. Víra u studujících.

22. P. | Sv. Pavlína, bisk. (43k) — Zaopatření umírajících. Důvěra k iP. Marii.
', Snášení protivenství. Ohrožení lidu. Katolický tisk. Křesťanské školy.

23. U. Sv. Ediltrudy, abat. (679.) — Křesťanské matky. 1—sestra. Svěcení
neděli a svátků. Křesťanský duch u středních stavů. Nemocní.

Odpustky lllll dal -za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.u _ J
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24. St. Sv. Jana Křtitele. — Dar kajicností. Odříkání se. Dokonalá příprava

na sv. příjímání. Missie katol. mezi černochy. % kněží. Naše mládež.
25 č. Sv. Viléma, opata (1142) _ Představení řeholí. Pořádek v rodinách.

Vděčnost k představeným. Pokoj a mír ve vlasti. Za duchovní.
26. P. Sv. Jana a Pavla, muč. (362) — Obrana víry. Požehnání pro duchovní

' správu Zanedbaná obec. Požehnání pro zkoušky. Za 1“příbuzenstvo.
27. S Sv. Ladislava, kr. (1095) — Císař a král náš. Láska k povolání. Za

bránění pohoršení. Poslušnost k církvi sv. Křest. rodiny. T bratří.

28. N. Neděle IV. po su. Duchu. Sv.“ Lva II., pap. (683) — Dar umění.
Návrat rozkolníků do církve katol. Větší účast na nedělních kázaních.

29. P. Sv. Petra a Pavla, apošt. P. (67.) ——Oddanost k cirkvi sv. _Pevnost
, u víře Zdai katol. missíí. Kněží spolubratří. Farnost. 'i' rodiče.:

30. U. Sv. Pavla, apošt. památka. — Obrácení hříšníků. Péče o katolické

vzdělance. Živí & 1“údové bratrstva R. S. P. a Apoštolátu modlitby.

L Udpustky Illll dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. )

Nejsv. Srdce Ježíšovo jest způsobou, pod jakou Spasitel náš chce, abychom
Jej poznali a znáti naučili jiné. Že nás nevy'slovně miloval a dosud miluje, kdožby
o tom chtěl pochybovati? Či má někdo větší lásku k nám než ten, kdo život svůj
za nás obětoval? Patřme tedy na obraz lásky nevýslovné, patřme na nejsv. Srdce
Páně, uvažujme, jak nás miluje dosud, abychom sami v lásce k Ježíši se roznítili.
A poznavše sami lásku Boží, učme ji též jiné, šíříce obrázky nejsv. Srdce Páně,
konajíce pobožnosti k božskému Srdci Páně, navádějme též jiné, aby s námi zároveň
milovali a ctili to Srdce, které za nás se ustavičně obětuje na oltářích Otci nebes
kému. Zasvětme tento měsíc a každý jeho den úctě a pobožnosti nejsv. Srdce Páně
a tím vyplníme též přání Pána Ježíše, který pravil: Což chci jiného, než abych byl
milován! Budiž tedy, o Pane náš, ctěn a milován na věky věkův!

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božsky'm úmyslem, za kterým 'l'y 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, obětuji- 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, všelíké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. b. Congr
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště 'l'i je .obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za rozšíření pobožnosti k nejsv. Srdci Tvému 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 & národ náš česko
slovansky'! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych 'lě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné
Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp 300 dní. Pius IX. 1852)

Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Horlívě šířiti pobožnost k božskému Srdci Páně.

Úmysl v červenci: Eucharistický sjezd “v Lu'rdech.

Tiskem a'aakíadem benediktinské knihtiskámy _vBrně.
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3. Modlitba k Pánu Ježíši za kněze.

o nejmilejší Ježíši, Příteli kněží:
sešli všem kněžím každodenně všech
sedmero darů Svého svatého Du'cha,
aby všem byli vším v životě i ve smrti.

Dej jim trpělivost s milymi malič
ky'mi, soustrast s nemocnými, pokoru
k chudým, statečnOu otevřenost naproti
nepřátelům Tvé svaté Církve. Učiň je
neunavny'mi v poučování, neomrzelymi
ve zpovídání, štědrymi v udělování
svatého příjímání. Učiň, aby jevili se

4. Modlitba za dobré kněze.

ó Ježíši, věčný Pasty'ři duši! ach,
vyslyš naši modlitbu za naše kněze,
vždyť tím vyslyšíš i svou vlastní ne—
konečnou žádost! Viz! Srdce Tvoje bije
právě za kněze nejvroucněji a nejněžněji,
kněží jsou Tvojí svrchovanou láskou,
v nich všechny duše láskou Svoji ob
jímáš! Doznáváme, že jsme se stali ne
hodnymi míti kněze bezúhonné; než
smilováni Tvé nekonečně převyšuje naši
bláhovost i naši zlobu! Č) Ježíši, pečuj

OLOMOUC: Dóm před opravou.

strašny'mi naproti .peklu &.Všem, kteří
pro peklo pracují, zároveň však knížaty
pokoje všem, kdož jsou dobré vůle.
Kamkoli půjdou, sprovázejž je Tvoje
požehnání, kdekoli zůstávají, tam uhostiž
se Tvůj svaty pokoj; komu žehnaji,
budiž též od Tebe, ó Bože, požehnán.
Učiň je apoštoly, učiň je svatymi. Amen.

Jiná modlitba za dobré kněze a
sice odpustková jest obsažena ve knize
»Odpustková modlitební knížkaa od
Dra. Jana Nep. 'evčíka na str.
271—272, vydané v benedikt. knih
tiskárně v Brně r. 1911. Zní takto:

Škola. B. s. P. 1914.

Ty sám o to, aby k důstojnosti kněžské
jen duše od Tebe povolané se povzná
šely! Osvěcuj velepasty'ře při jejich
volbě, duchovní vůdce v jejich radách
a pokynech a vychovatele ve vzdělávání
a poznávání Tvého božského povolání!
Daruj nám kněze, kteří by se rovnali
čistotou andělům a skvělí se dokonalou
pokorou. kteří by hořeli svatou láskou
Serafinů a pláli hrdinnou obětavostí,
kteří by byli plni apoštolské horlivosti
jak pro Tvoji čest a chválu, tak pro
spásu a posvěcování duší!

Smiluj se nad tolika nevědomy'mi,
i-z



—178——

jimž mají býti světlem, slituj se nad
tolika dělníky, kteří prosebně volají,
kdo by je od bludu ochránil a ve jménu
Tvém spasil, měj soucit s tolika dětmi,
dívkami & jinochy, kteří hledají, kdo by
je zachránil a k Tobě přivedl, ustrň se
nad tolika trpícími, kteří potřebují tč
šitele, který by je v Srdci Tvém potěšil!
Pomni, kolik duší může dosíci doko
nalosti právě činností kněží v pravdě
bezúhonných! Protož, ó Ježíši, dej se
znova pohnouti soucitem a ustrň se nad
zástupy lidu, který lační a žízní ! Ach,
učiň, ať Tvoji kněží celé choré lidstvo
k Tobě přivedou, aby jimi země ještě
jednou byla obnovena, Tvá svatá Církev
vyvýšena a království Srdce Tvého v po
koji utvrzeno.

Neposkvrněná Panno Maria, Matko
věčného velekněze a sama kněžko i oltáři,
která jsi za svého prvního syna přijala
svatého Jana, kněze & miláčka Páně,
jenž pak při Tobě, ó učitelko a královno
apoštolů, ve večeřadle stál: ach, přijmi
milostivě na Své přesvaté rty naši po
kornou prosbu a učiň, at“zazní ozvěnou
v Srdci božského Syna Tvého, a vypros
Svou všemohoucí přímluvou Církvi Svého
Ježíše stále se obnovující svátky letnic!
Amen.1)

Velmi se odporučuie z téže knihy
modlitba za sv. Otce Pia X. na
str. 269 a 270. Jest to vlastně modlitba
k Božskému Srdci Páně, již lze konati
při pobožnostech k B. S. P. zvláště na
I. pátek v měsíci.

5. Modlitba k nejsv. Srdci Ježíšovu
za sv. Otce Pia X.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo ! S vroucí
žádostí a pokornou důvěrou k Tobě
želáme za Tvého náměstka, našeho sv.

1) 7 let a. 7 kvadragcn pokaždé. — Plno
mocné měsíčně za čtyř podmínek. Pius X.
27. října 1907.

Otce Pia X., jemuž jsi zde na zemi
svěřilo všechny Své radosti a všechny
Své starosti. U dobrý Ježíši, Ty*s učinil
kněžím, kteří Srdce Tvé uctívají, zvláštní
přislíbení, neboť jsi je ujistil milostí, že
pohnou i nejzatvrzelejším srdcem a že
budou se zázračným úspěchem pracovati
o spáse duší: Ach! splň toto Své při—
slíbení plnou měrou na veleknězi Své
Svátosti a Svého velebného Srdce! A
poněvadž jest nejvyšším knězem všech
lidí, uděl mu síly, aby pohnul zatvrze
lými srdci v celé společnosti lidské!
Jeho slovem, které jest vnuknutím Bož
ského Srdce Tvého, osviť všechny, které
buď nevědomost zaslepila nebo odbojná
pýcha zatvrdila, náplň svatou láskou
všechny, které smyslná žádost pozemská
schvátila, uděl všem slabým, zbabělým
& vlažným síly, odvahy a živosti!

Nejsladší Srdce! obnov v něm rá—
dosti kněžského pomazání, oslaď mu
námahy velekněžské vlády a urychlí
hodinu, kdy splní se jeho apoštolská
touha: všechno v Tobě obnoviti! Kéž
svatý Otec, který lásku Srdce Tvého,
toužícího po svátostném spojení, tak
dobře pochopil, brzy uvidí, jak jeho
spolupůsobením se splňuje i Tvoje druhé
přání a modlitba Tvá ve večeřadle: aby
všichni jedno byli! Nuže, Srdce plné
moci a nekonečného milosrdenství, sdruž
kolem něho všechny, které Otec nebeský
Tobě a Ty Svému náměstku jsi svěřilo,
abychom byli všichni svorni v lásce,
která jediná sbratřuje, Spojeni se svatým
Otcem poslušnosti, která jediná osvobo
zuje, a jedno s Tebou, jak 1Ty s Otcem
jedno jsi. Amen.1)

1) 300 dní pokaždé. ——7 let a 7 kvadragen
před vystavenou nejsvětější Svátosti. -—Plnomocné
v poslední den měsíce června za čtyř podmínek,
kdo modlitbu tuto koná denně po celý červen.
Pius X. 12. dubnu 1908.
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O Božím Těle.

V tom našem kčstcle,
v kostclíčku,
bylo dnes tak krásně,
jak v lesíčku.

Stromečky bílých bříz
kolem stály
a světla voskovic
jasně plály.
A v záři sluníčka
vše se stkvělo,
neboť se slavilo
Boží Tělo.

Překrásnou písničku
lidé pěli,
a s nimi varhany
mile zněly.

Hudba, zpěv, zvonů hlas
* dohromady

.poctu svou Bohu tu

.pěly rády.

A potom v průvodu
po dědině
zve Kristus, Boží Syn,
lid k hostině.

Družičky před N ěho
sypou květy,
z úst vroucí modlitba
k nebi letí.

Modli se zbožný lid,
hudba hraje,
a záře monstrance
kolem plaje.

A když kněz udílí
požehnání,
všichni se v průvodu
k zemi sklání.

A pak zas do chrámu
pospíchají,
poslední úctu tu
Kristu vzdají.

Když dobrý Pán Ježíš na kříži

V tom našem kostele,
v kostelíčku,
bylo dnes tak krásně
jak v nebíčku!

EIEIIEIEI

Srdce Kristovo.
(Dle sv. Bonaventury)

A. M. Kadlc'dkovd.

můj, pomni dnes na pokolení lidské
umřel, každý šel odtud. Matka Páně
pakse svým tovaryšstvem šla na vrch

"Kalvárie a objavši kříž rukama, jak
mnozí s úvahou podávají, pravila a
volala: »Ježíši, Synu můj! Jak těžký
boj Jsi měl dnes na kříži! Mé dítě
drahé, již jsou všechny věci dokonány,
které Tobě Otec Tvůj nebeský poručil
\pro vykoupení lidského pokolení. Synu
můj! Ty zde visíš mrtvý, ač dáváš
život všemu stvoření. Tvá hlava drahá
zbavena jest pěti smyslů svých. Tvé
oči, které otevřeny vždycky byly milo
stivě na hříšníky, ba za hříchy jejich
slzy prolévaly, ztratily vidění a zrak.
Synu můj ! Proč Jsi zarmoucenou Matku
„nevzal smrtí Svou zároveň sebou? Kříži,
proč jsem já také s mým drahým Synem
na tobě nezemřela? Ale milý Synáčku

za kteréž Jsi ukrutně a přece nevinen,
umučen. Osvěť srdce lidské, aby po
znala lidská srdce v pravdě lásky,
kterouž Jsi jim dnes dokázal. Neodejdu
drahý Synáčku můj, dokud Tebe mrtvého
na rukou míti nebudue

Těmi a podobnými slovy pohnula
Matka Ježíšova všechny okolostojící ku
pláči 'a přece ku soustrasti ba žalu.
Posadila se Matka Ježíše s tovaryšstvem
u kříže a prosila, aby popřál Bůh Otec
nebeský, aby mohla Pána s kříže Jeho
sníti. .

Poněvadž pak ten večer Velikého
Pátku byl a měl na druhý den začíti
v sobotu svátek, nechtěli židé míti, aby
těla ukřižovanýCh zůstala na kříži, neboť
jak praví evangelistové: »byl a měl
býti veliký ten den sobotníe a dvoj

12*



—180—

násobný slavný svátek. A těla s kříži
tak blízko brány města byla. A přece
i přikázáno měli, aby před západem
slunce ukřižovaných těla pohřbili. Proto
prosili židé Piláta, a to svými posly,
nebo sami šli požívati a slaviti beránka
a tedy ne do jeho domu, nýbrž prosili
skrze posly Piláta, aby zlámány byly
holeně nohou jejich a tak aby pak byli
s kříže složení. Nic takového židé sami
učiniti nesměli bez dovolení Pilátova.
— Pilát hned dovolil a poslal
vojáky své, kteří ukřižovali Pána, aby
učinili, co židé si přáli; přidali zajisté
židé některé služebníky své a přísně
přikazovali, aby Ježíše usmrtili, jest-li
ještě neumřel & Jej dokonce rozsekali.
Když pak vycházeli, potkal se s nimi
Josef z Arimathie, jenž chtěl jíti ku
Pilátovi a prositi za tělo Ježíšovo. Proto
přikazoval jim, aby se nedotýkali Ježíše,
že chce Piláta prositi a Jej sám s kříže
složiti._

A hle! Když tak se dálo — Matka
Páně s tovaryšstvem svým u kříže se
děla a ustavičně na Pána vzhlížela a
mezi dvěma lotry visícího litovala. Po
moci nějaké očekávala, jak by Syna
svého mrtvého dostati s kříže mohla.
Uzřela zbrojné muže z města vycházeti.
Hned povstala s tovaryšstvem svým &
novým strachem sklíčena nevěděla, co
by to zase býti mělo. Bálať se, aby
židé nový posměch Pánu neučinili.

Pro lítost a bolest skoro polomrtvá
byla a nevěděla, kam by se za pomoc
nějakou obrátiti měla. Hleděla na.
Synáčka svého na kříži visícího s očima
plnýma slzí & pravila, ježto dobře vě
děla, že Božství Těla Kristova neopustilo:
»Nejmilejší Synu můj! Proč ještě ti, již
Tě ukřižovali, sem jdou? Co chtějí
s Tebou začíti? Zda-li Tě neusmrtili a
hanebné neumučili? Nejmilejší Synáčku
můj, nevím opravdu, kam se pro pomoc
obrátit mám. Já jsem Tebe živého ob
hájiti nemohla, i mrtvého Tebe já slabá
zajisté ochrániti nedovedu. Ale budu
u kříže zde státi, zdaž aspoň- pro
zármutek můj, milosrdně s Tebou snad
naloží.a

V tom přišli s chvátáním, hlukem,
nepokojem a kyselostí služebníci Pilátovi
a židovští vzhlíželi na ukřižované. Když

pak viděli, že dva lotři živi jsou ještě,
vylezli dva ku jednomu a druzí dva ku
druhému a polámali nohou holeně jejich
a dokonce je dobili a do jakés jámy
nemilosrdně vhodili.

To když zarmoucená Matka Ježíšova
viděla, srdečně se ulekla. Takovou
ukrutnost nikdy neviděla a starala se,
aby totéž snad Tělu Syna Jejího učiniti
nechtěli. Proto dle svého obyčeje v po
níženosti a skromnosti přikročila.

Vojáci z jámy, do níž těla lotrův
uvrhli, se vraceli a všichni čtyři ku Tělu
Pána Ježíše přímo šli a zrovna to samé,
ba rozsekati chtěli. Matka Páně padla
před hříšníky na kolena na zem a s ru—
kama sepjatýma a očimaslzavýma, hlasem
srdcervoucím, prosila vojáky, aby Tělo
Synáčka Jejího ušetřili.

Než odstrčili Matku Páně spolu
i s tovaryšstvem Jejím ode kříže, aby
v práci jejich jim v cestě nebyla. Stálať
tedy truchlivá Matka Páně'na jednom
místečku vrchu Kalvárie s tovaryšstvem
Svým. (]ekala s bolestmi, zármutkem,
co s Tělem činiti budou Ježíšovým. Ale
když ku Pánu Ježíši přišli & viděli, že
již umřel, nezlámali holení nohou Jeho.
Plnilo se písmo: »Kosti nezlámete
v něm !a

Jeden však z vojákův, jménem
Longín, pohan a služebník Pilátův,
chtěl ujištěn býti, zda skutečně Pán
umřel, proto vzal své kopí a bodl Pána
v pravý bok až k srdci a učinil ránu
velikou a otevřel bok. Vyšla krev a voda
proti očekávání. Bylť již mrtvý Pán, on
prve mnoho krve vylil. Krev znamenala
věru naše vykoupení, voda pak hříchův
obmytí. I zde plnilo se písmo, kteréž
praví: »Uzří, koho bodli.< '

Matka Pána uviděvši, co učinili,
pravila: »Synáěku můj! Což netrpěl Jsi
dost? Jak nemilosrdní jsou lidé tito,
kteří Tebe ani ve smrti Tvé neušetří.a
Ačkoliv Kristus Pán rány té bolesti ne
cítil, neboť již mrtev byl, avšak milá
Matka Páně dobře cítila. Splněno, co
Simeon dávno předpověděl slovy: »A
Tvou vlastní duši pronikne meče, tak
že jako mrtvá na zem padla, držena
rukama jen Magdaleninym'a.

Vrátili se služebníci Pilátovi potom
domu. Longín měl špatný zrak a oči
pošmourné. Přihodilo se, že krev Kristova
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po kopí dolu tekla. Nenadále krví dotekl
se očí svých a nabyl hned zraku. Pro
buzen jako ze sna uznal moc Ukřižova
něho vyšší Jeho a sám u sebe Kristu
od'dati se & sloužiti Jemu si ustanovil.
Upustil ode služby dosavadní své a po
Nanebevstoupení Pána byv vyučen ve
víře Kristově od apoštolův, žil třicet
osm let v Cesarei Kapadocké život
mnicha. Ve svátosti života trval a vy
trval. Slovem i příkladem množství lidí
ku Kristu přivedl, ano, jak Isidorus
svědčí, biskupem a mučedníkem se stal.

Chtěl Kristus Pán pět míti ran, aby
pět smyslů člověka vykoupil, které od
ďábla jaty byly. Všechnu krev vylil, že
nejmenší kapky v Něm nezůstalo. Neboť
krev mezi kůží a tělem bičováním, krev
hlavy trním korunováním, krev v žilách
probitymi hřeby na rukou i nohou, krev
srdce a vnitřních částí, boku kopím
otevřením do posledu vytekla. A po
něvadž tedy veškerá krev vytekla a
v Něm nezůstala, neměl věru krásy ani
způsoby. To všechno stalo se jen z veliké
lásky, kterouž k nám měl. Svaty' Augustin
na to právě ukazuje, když praví: »Člověče
pomni, jak velike věci pro tebe trpěl
Kristus! Když jsi byl nepřítelem Otce
meho nebeského, vola Kristus Pán tvůj,
s Ním jsem tebe smířiti chtěla smířil.
Když jsi byl jako ome ztracená, která
bloudila. hledal jsem tebe _ana ramenou
svych jsem tebe nesl. Já jsem tě na
vrátil Otci svému. Hlavu svou jsem trním
vydal, nohy své a ruce hřebům podal,
krev svou pro tebe jsem vylil, duši svou
za tebe jsem položil — proto, abych
tě ku srdcí svému připojil. A ty utíkáš
přede mnou. Obrat se ke mně, já tě

přijmu. Jednu ránu jsem otevřel, abych
ti ukázal, jak jsem tě miloval, srdce
své a s ním bránu nebe jsem ti otevřel.
Zdaž nezasloužím lásky tvojí?!<<

Jak plamennou lásku měla by
v srdcích našich roznítiti slova Apoštola
(Řím. 8, 32 ): »7a nás za všecky vydal !&
O lásko, o lásko, o lásko! Jakou dů
věrou ale naplňují další slova: »Kterak
nám také s Ním všeho nedá?!c

Jak bych .se mohl báti, Bože můj,
že mi neodpustíš, že mi nedáš milosti,
abych vytrval, že mi nepopřeješ lásky
své, že mi nedáš nebe a všeliky'ch mi
lostí, jichž mi doufati lze od Tebe, když
Jsi mi dal, co Ti nejmilejší jest: Vlast
ního totiž Syna svého? Již vím, co
mám činiti, abych došel od Tebe všeho
dobrého. Prositi pro lásku Ježíše, jenž
srdce Božské své nám všem hříšným
otevřel! P. šavcíx.

* * *
Modlitba ku Nejsvětějšímu

SrdciPáně:
Pius IX. (1854)

Otevři mi, o Ježíši. Tvé svaté srdce,
ukaž mi jeho líbeznost a' spoj mne
s Ním na věky.

Každý povzdech a každé žilobití
srdce meho i když spím, ať Tobě
osvědčuje lásku mou a ustavičně říká:
»O Pane, já Tebe miluji! Přijmiž milo
stivě ty skrovně dobré skutky, které
konám a uděl mi tu milost, abych na
pravil to zlě, které jsem spáchal. Ať
Tebe velebím zde na tomto světě a
blahoslavím po celou věčnost. Amenm

O nejsladší srdce Marie, budiž
opatrovnice má. (Odpustky 300 dnů.
Pius IX. 1854)

- EIIEIEHEI

Za soumraku.
Soumrak se nad kraj rozestřel,

je plný krásy, lesku.
když je tak krásně na světě,
jak je as v nadnebesku?

Tak volám k Bohu na nebi,
když Slunko západ zlatí,
když kamsi den se ubírá
a za “horou se tratí.

Když večernice klene se
na nebi jasném zlatá,
tu duše hraje v modlitbě
je 30110111zaujata.

A modlí se můj chvějný ret
a Jemu jen se klaní,
vždyť On jen mocnou rukou svou
mne od zlého vždy chrání.

.A. M. Kadlc'dková.
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' VU stolu Pane.
Biblické úvahy o sv. přijímání. — Dle Aug. Arndta podává Jan Tagliaferro.

12. Útěk do Egypta.
Sotva Pán Ježíš na zemi se ukázal,

začalo pronásledování, jež teprve jeho
umučením skončiti mělo. Božské dítko,
postavené ku povstání mnohým v Israeli,
poznalo brzy nenávist a pohrdání od
těch, které přišlo spasit. Kníže pokoje,
jehož království nebylo z tohoto světa,
jehož božskou tichost prorok předpo
věděl řka: »Třtiny zlomené nezetře a
knotek kouřícího se neuhasía (Is. 42, B.);
Ten, jehož velebnosti nekonečné kůrové
nebeských duchů pokorně se klanějí,
jehož božská velikost v dětství se skry—
vala a se snížila, by poddána byla
tvorům svym, byl brzy podezříván
panovníky pozemskými. Ze země ,po
svěcené jeho narozením vypudila ho
zuřivost Herodesova. Ale vjakém po
měru stojí tato nenávist a toto proná
sledování nevěřícího k urážkám, jež
křesťané působí "Pánu Ježíši v tajemství
jeho lásky? Každý den, ano každou
hodinu vtěluje se na našich oltářích, a
jako kdysi v chlévě betlemském před—
stavuje se Bůh všemohoucí v rouchu
ubohého člověčenství, zbavuje svou
božskou velebnost všeho lesku nebeského
a odivá se v přitažlivé roucho nevy
stihlého milosrdenství a laskavosti. Pla
noucí láskou vchází do srdcí svych
tvorů, ale často se mu tu dostává chladné
lhostejnosti a zapomnění. Jak často, jak
hanebné ruší se sliby učiněné ve chvílích
milostných, jak lehkovážně se zneužívá
milostí nám tak hojně udílenych, jak
často duševní. ozdoba, kterou udělil
božsky' Spasitel,
chleba, se ztrácí, svolíme-li' ke hříchu
smrtelnému. Hříchu, kdož tě pochopí!
Největší a jediné zlo, jak by měl se
otřásti člověk, slyší-li tvé jméno? Ty
jedině uloupíš “duši všecky poklady,
jichž se jí dostává, přistupuje-li hodně
k svatému přijímání! Ty jedině vypudíš
ze srdce Boha svatého, jehož oči příliš
čisté jsou, abys neviděl zlého a hleděti
k nepravosti nebude moci (Hab. 1,-13.)

2. Poslušen _vůle Otce svého ne
beského prchá Pán Ježíš "před zlobou
Herodesovou._ Třebas jest neodolatelný

skryty' pod způsobou

(Pokračování)
ve všemohoucnosti své, tak že by je-»
dinym pokynem svého hněvu porazil
své pronásledovatele, přece jako tichý
a milosrdny Spasitel zadržuje _přísnou
vládu své spravedlnosti a ukazuje se
jako Bůh, jenž se rozpomíná na milo
srdenství své, když se hněvá. Proto
opouští na čas místo svého narození
a prchá do Egypta. Tu žije božské
dítko, rozkoš nebes, jež celý svět za
chovává a spravuje, skryté, neznámé,.
opuštěné. Tentyž Bůh jest nyní v nej
světější Svátosti přítomny, závislý na
vůli svych tvorů, pokorně skryty pod
způsobou chleba, od mnohy'ch neuznán,
zapomenut i pohrdán. Kolik milionů
nechce nic vědět o tomto nevystihlém
tajemství jeho milosrdné lásky! Jiní věří
sice v Ježíše, ale zapomínají svého jedi
ného cíle, že jsou na zemi, aby ho po
znávali, jej milovali a jemu sloužili;
a zbavují se dobrovolně velikých milostí
této svátostí, kterou nejlépe možno se
naučiti vniknouti do hlubokosti bvohatství,
moudrosti ivědomosti Boží (Rím. 11,
33.) Jak málo prospívají u vědomosti
a lásce Boží i ti, kteří jeho svaté tělo.
často přijímají, protože z trestuhodně
nedbalosti nepůsobí Spolu s milostí Boží,
a tak se nikdy nenaučí oné vědě, ve
které člověk začíná, když je u konce,
a když přestane, cítí svou nedostatečnost.

O Ježíši, věčná blaženosti všech
tvorů, přijď do ubohé duše mé, aby,
byť by tě všichni opustili,_ tvá milost
božská mne osvítíla, abych tě poznal
a všecko obětoval ve službě tvojí.

3. Pán Ježíš přišel na zemi, aby
zdrtil py'chu lidskou; chtěl tedyi za
pobytu svého v Egyptě svou slávu za
haliti a všem lidem zůstati neznámým,
až na několik málo, které jeho milost
osvítila a k sobě' povolala. Ten,“jenž
na výsostech přeby'vá, a jehož trůn jest
na sloupě oblakOvém (Sir. 24, 7.), bydlil
v chudé chy'žce? Ale i' v této zemi
modloslužby přece se Pánu Ježíši do
stalo příbytku, jeho něžné lásce při—
měřeného. Srdce těch, kteří ho znali
a jemu se klaněli, byla vyvoleny'mi
svatyněmi, mily'mistánky, jež Všemohoucí,
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navštívil; tu odpočíval, tu ho přijímali
s nadšením, tu se mu vroucně klaněli,
tu ho vřele milovali. 

Sťastně duše, které Spasitel z temv
nosti egyptské povolal v předivné světlo
své (I. Petr 2, 9.), která vyvolil za
svatostánek svého těla neposkvrněneho,
jež k sobě přivedl svazky smilování a
slasti své lasky, jež pohádá, by vše
opustili a jej následovali.

K počtu těchto omilostněnych ná
ležíš i ty, má duše! Ty náležíš mezi
šťastné, jimž skryty Bůh zjevuje půvaby
své lásky, které tak často a vroucně
pozy'vák hodům, jež slibují nesmrtelnost.
Cítíš—lina sobě milosrdenství Boží, jdi
odvážně i neohroženě vyznej před
světem toho, jenž před tisící tvé srdce
za své obydlí vyvolil. Dej pozor, bys
se nestal spoluvinníkem těch, kteří
v zaslepené tvrdošíjnosti Pána nepo—
znali, třebas jej měli mezi sebou. Přijmi'
jej s důvěrou neobmezenou a vyznávej
jeho jméno před vším lidem, neboť on
tebe povolal a ti řekl: Ty jsi služebník
můj, já jsem tě vyvolil a nezavrhnul
tebe.

' 4. (Po svatém přijímání.)
Učinky, jež měla přítomnost Ježíšova
v zemi egyptské, jsou obrazem ovoce,

Elli

Rány nejsvět
Rozjímání od Msgr. Dra.

V. Srdce umírající.

Podle přání starého otce pochovali
Josef a jeho bratří patriarchu Jakoba
v zemi kananejské v jeskyni dvojité,
kterou byl koupil Abraham v Mambre
za pohřebiště. Pak navrátil se Josef do
Egypta s bratřími a všímjkomonstvem,
Ale bratří netro'ufali si předstoupiti
před tvář jeho, bojíce se, aby snad ne
pamatoval na křivdu, kterou mu uči
nili, nýbrž ,jen vzkázali mu řkouce:
„Otec tvůj přikázal nám, dříve než
umřel, abychom tobě jeho “slovy toto
řekli: Prosím, abys zapomenul na hřích
bratří svých a na prohřešení i na zlost,
kterouž učinili proti tobě; my také

jež. má roditi duše, kterou navštívil Pán
Ježíš. Jakmile tato země modloslužebná
a nevěrecká omilostněna byla přítomností
vtěleného Slova, padl-y modly k zemi
a na znamení, že toto dítko jest Bohem,
jenž stvořil zemi svou mocí, připravil
okrsek země moudrostí svou a opatr
ností svou roztáhl nebesa (Jer. 10, 12.)
Jak může srdce, které má Pána všeho
míra, zůstati necitelno k jeho přítomnosti?
Hory jako vosk se rozplyvají od tváře
Hospodinovy (Žalm 96, 5.) a nerozumná
pýcha lidská aneb marné modly světské
cti mají obstáti před nekonečným Bohem,
jenž se z lásky nepochopitelné snižuje
až do hlubin duše lidské? Nikoliv, můj
božsky Spasiteli, Bože srdce mého, úděle
“můj, Bože navěky; tys“ vešel do" duše
mě a neobmezeně vládneš v ní. Nikdy
ať v ni nenalezneš soka. Daruji se ti
úplně, se vším co jsem a na vždycky.
Klanění hodny Ježíši, nespustím se tě,
pokud mi nepožehnáš. Dej mi své spáso
nosné požehnání, které v Egyptě'kdysi
tak veliké věci vykonalo, že pouště této
země svatymi se zalidnily. Dej, ať rosa
tvé milosti i spasitelny účinek tvé pří
tomnosti mou duši pronikne, by suchá
země její konečně vydala ovoce, jaké
již dávno ode mne očekáváš. (P. d.)

[E!E]

VOV,
ejs1ho Srdce.__u„_„
Rudolfa Zháněla.

(Pokračování).

prosíme, abys služebníkům Boha otce
svého odpustil nepravost tuto.“

Což uslyšev Josef zplakal (1. Mojž.
50, 12. 1.7.). ' ;

Dobrý, syn proléval horké slzy,
když připomenuli _mu poslední slova
umírajícího otce. Poslední slova dra
hých rodičů jsou každému vděčnému
dítěti svatá, jejich poslední přání jest
mu rozkazem; srdcem pohnutým vzpo
míná vždy na okamžiky,'kdy naposled
promluvila ústa ta laskavá, památka
ta nikdy ze vděčného srdce dětského
nevymizí. _

Tak i zbožní křest-are mají u vecne
paměti velevýznamná slova, která
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božský Spasitel promluvil na svém loži
smrtelném — na tvrdém dřevě kříže.
Památná slova ta jsou dokončením
evandělia a jadrnou trestí celého kře
sťanství, celého učení Kristova a jeho
velekněžské modlitby.

Nuže, postavme se tedy pod kříž
s Marií Pannou a zbožným učedníkem
Janem, naslouchejme posledním slo
vům trpícího Spasitele, která s výše
hory Kalvárie znějí po celém světě a
po všem lidstvu. Slova tato jsou po
sledními dojemnými výroky jeho lásky
plného Srdce, uvažujíce o nich poznáme
nejdobrotivější Srdce to neustále do
konaleji, a budeme čerpati potěchu,

(Mariaschein) v severních Čechách;
když r. 1865 processí jejich ubíralo se
protestantskou osadou „Gottlauba“,
vysmívali se jim tu a tropili si z nich
posměšky. Nedlouho potom stalo se,
že osada vyhořela; katoličtí Lužičané
byli první, kteří pořídili sbírku pro
ubohé pohořelce a značný dar jim
poslali. Když příštího roku opět šli
na pouť, přišla jim celá osada vstříe.1)

Lužičané jednali zajisté velmi šle'
chetně odplácejíce zlé dobrým; jestit
křesťanská láska k nepřátelům nej
krásnějším a nejspanilejším výkvčtem
na stromě křesťanství. Lásky té ne—
znali pohané, Starý zákon pouze ji

Kostel Panny Marie _.vC_urychuve Švýcarsku.

posilu a milost z této nevyvážitelné
studnice milostí.

O Ježíši ukřižovaný, pohleď mi
lostivě na nás, shromažďující se pod
Tvým svatým křížem, žehnej našemu
rozjímání, abychom „naučili 8.8 Tebe
následovati. Nejsvětější Srdce Ježíšoyo,
v lásce Tvé chceme žíti _iumírati, Srdce
nejdobrotivější, Tvoji jsme v životě
1 ve smrti.

1.První slovo.
Katoličtí' Lužičané putují , každý

rok v dlouhém průvodě do Bohosudova

tušil, Ježíš Kristus pak ji jasně hlásal
celému světu.

„Milujte nepřátele své, dobře čiňte
těm, kteří vás nenávidí a modlete se
za ty, kteří vám protivenství činí a
utrhají vám, abyste byli synové Otce
svého, jenž jest v nebesích, jenž slunci
svému velí'vzcházeti na dobré i na
zlé, a děšt dává na spravedlivé i _ne
spravedlivé,“ (Mat. 5, 44. 45), tak učil
Božský Spasitel zástupy na hoře, kteří
poslouchali poučnou řečjeho s velikým

1) Srovnej: Mehler, Beispielé 3. Bd., S. 72.
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napětím; neboť učil zcela jinak, než
učitelové jejich a zákoníci.

Četný zástup tenkráte a'sinetušil,
že nadejde doba, kdy výmluvný učitel
skutkem dokáže, čemu učil na hoře.

Neuplynula ani tři léta, Božský
Mistr jest opět na hoře a kolem Něho
četný zástup. Ale jaká to hrozná pro
měna! Visí na kříži, tvář jeho je zsi
nalá, tělo ztýrané, ruce a nohy zbodeny

nyní vysvóbodí, chce-li, nebot řekl:
Syn Boží jsem.“ '

Ani přirozeného soucitu, který
káže člověku mlčeti, vidí-li člověka
trpěti a umírati, neznají zapřísáhlí
nepřátelé a vrahové Kristovi!

A Božský Trpitel mlčí ke všemu.
Zdaž neposlal by' mu nebeský Otec
legie andělů, kdyby o ně prosil ? Zdaž
nespadl by s nebe oheň a zničil ohavné

Průčelí chrámu Notre Dame de Fourviere v Lyonu.

ostrými hřeby, hlava obtížena trnovou
korunou. Zástup a mimojdoucí nemají
s Uk'řižovaným _útrpnosti; pohybujíce
hlavami pokřikujína něho: „Ha, kterýž
rušíš chrám Boží a ve třech dnech ho
zase v_zděláš,spomoziž sobě samému a
sestup s_kříže.“ Knížata pak posmívali
se jemu: _„Jiným pomáhal, s_ámsobě
pomoci nemůže; je-li král židovský,
je—liKristus, ať sestoupí s kříže a uvěi'
říme v něho.“ „Doufal v. Boha, ať-jej

to pokolení, kdyby jako Eliáš zaň
volal? Zdaž neporazil by zlostníky'
ty blesk, ten rychlý posel Boží, kdyby
chtěl ?

Než Syn Boží nepřišel, aby svět
soudil nebo zatratil, nýbrž aby ho
spasil.

V hrozných mukách otvírá zkrvá
cená ústa svá, oči bolestí znavené
hledí v milostivě útrpnost-i na rozlí
cené dole stojící davy, k nebi pak řine



—186—

modlitba: „Otče, odpusť- jim, nebot
nevědí, co činí.“

0 Ty Srdce šlechetné, dobrotivé,
milosrdné, velkodušné! Tak modlí se
a- umírá jen pravý Bůh!

O zlatá slova, kdož bez vnitřního
pohnutí mohl by na ně vzpomenouti ?
Když Božský Mistr na kříži tak do
jemný dal světu příklad, zda jest možno,
aby křesťan ještě v srdci měl zášt a
nenávist, nepřátelství a zlost proti
bratru svému ?

Pryč od kříže odstup každý, kdo
nechceš zapomenouti na křivdy a nářky
bližním ti učiněné, kdo zlé zlým od
úplácíš, nebot nejsi hoden slouti učed
níkem toho, který na kříži/gnejen od
pustil svým nepřátelům, nýbrž i se

'modlil za ty, kteří ho ukřižmřali.
2.Druhé slovo.

Ctnostný Josef strádá ve vězení;
uvrhl ho tam mocný Putifar, ač byl
nevinen. Ale ani ve vězení Bůh Josefa
neopustil; správce vězení si ho oblíbil
a učinil ho dozorcem nad spoluvězni.

Byli pak ve vězení dva vězni zna
menití: nejvyšší číšník a dvorní pekař
egyptského faraona. Když jedenkráte
oba se rmoutili, nemohouce pochopiti
podivný sen, vyložil jim ho Josef.

I stalo se, jak jim Josef pověděl:
číšník byl opět ustanoven „ve svůj
úřad, pekař pak “dokonal potupnou
smrtí na popravišti.

Tento obraz Starého zákona _se
naplnil při smrti Kristově.

Tři kříže stojí na Golgotě; „ukři—
žovali s ním lotry, jednoho na pravici,
druhého na levici . . . 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 nebojíš, ježto v témž
odsouzení jsi ?A my zajisté spravedlivě ,
neb co náleží na-skutky našebéřeme,
ale tento nic zlého neučinil. n.“IalřBk—l—
k Ježíšovi: Pane, rozpomeň se na inne,
když přijdeš do království svého.' I řekl
Ježíš: Amen pravím tobě: Dnes budeš
se mnou v ráji.“ (Luk. 23, 33.—43.) .
' ty srdce plné milosrdenství!

Nechceš smrti hříšníka, ale aby se
obrátil a živ byl (Ezechiel 33, II.).
Zlověstný zlosyn a mnohonásobný vrah

to byl, kterému drahocenná krev Kri
stova dala život věčný; kdož pochopí
divr:énevyzpytatelné cesty milosti Boží.
Hříšník v neřestech “svých sešedivělý
obrací se, když již vyvstává mu pot
smrtelný na čele, dobrotivé Srdce J eží—
šovo neodpuzuje ho, nýbrž přijímá
láskyplně a slibuje mu korunu věčné
slávy.

Jak velikou jest to útěchou pro
každého hříšníka! Ty ubohé, slabé,
křehké,různým vlivům podrobené srdce

lidské, netřeba se tobě báti; pročtřese?se, proč malomyslníš, nač zoufáš .
Pohleď, lotr kající přijat jest na milost,
čiň i ty pokání, lituj zkroušeně svých
hříchů; vyznej se upřímně z nich, jak
to učinil lotr, ještě dnes stane se milosr
denství Boží nad Tebou, ještě dnes
přivine Tě k sobě milosrdné Srdce
Ježíšovo, na kterémž odpočívaje, na
lezneš pokoj.

Ale neodkládej s pokáním; pohled
na druhou stranu kříže a viz, kterak
umírá nekající hříšník v dčsré zoufa
losti.

3. Třetí slovo.
Před několika lety (roku 1899)

přinesl anglický „Tablet“ a po něm
skoro všechny časopisy evropské tuto
zprávu.1)

Tklivý příklad lásky
s y n o v s k é udál se při ztroskotání
rybářského člunu ,.,Firelight“, který
nesl rybáře Taylora'a jeho čtyři syny.
Vyjeli na mořelovit, ale byli zachváceni
hroznou bouří. Marně zápasili s rozzu
řenými vlnami, člun se ztroskotal a
potopil; dravé vlny unesly tři syny,
zahynuli a nezbylopo nich ani památky.
Otec chopil se vesla člunu a pomocí něho
zachránil se, bojuje silou nadlidskou
s rozzuřeným mořem, až doplul bez
vědomí ku břehu. Byl jediný, který
přežil děsnou tu katastrofu, a vyprávěl
drsnou prostotou, ale přece velice do
jemně o neštěstí, které je stihlo. ——
Čtvrtý'syn chopil se s počátku také
vesla,_které jediné z trosek člunu vy-.
nořilo sena povrch moře, a plaval
po boku otcově; záhy však zpozoroval,
že slabé veslo obou zaehrániti nemůže,.

1) Viz »Obzorc r. 1899 c. 23., s. 349. dle
»Katolických Listůc.
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že jeden musí se ho spustiti, nemají-li
oba zahynouti.. Pravil tiše otci Vnářečí
skotském: „Weel, weel, father; i maun
jistawa“, (dobře, dobře, otče, již musím
pryč), pustil se záchranného vesla, padl
do rozvířených vln mořských a našel
V nich chladný ' hrob-. Otec byl za—

- chráněn.
Tot zajisté vznešený příklad obě

tavé lásky synovské, lásky, nad níž
nikdo větší rema!

Podivuhodným jest pouto, které
váže k sobě tělesa nebeská„ aby ne
vypadla ze svých drah; pevným jest
svazek—,který spojuje duše spřáteleré;
ale nade všechny tyto svazky pevnějším
a mocnějšímjest pouto lasky, které jímá.
matku a dítě,-a dítko a matku. Samo
umírající Srdce Ježíšovo tajůplný sva-'
zek tento posvětilo.

Prostými, nehledanými, nelíčený
mi slovy vykládá. nám to sv. evandč
.lista “(Jan 19, 25.—27.): „Staly pak
blízko kříže Ježíšova matka jeho a
sestra matky jeho . . . Tedy uzřev Ježíš
matku a učedníka tu stojícího, kteréhož
miloval, dí matce své: Ženo, hle syn
tvůj! Potom dí učedníkovi: Hle, matka
tva! A od té hodiny přijal ji učedník
k sobě.“

Ogty srdce předobrotivé, přístupné
všem citům šlechetným, posvěcuješ
umírajíc přirozenou pasku lasky- dě
tinné a mateřské!

V nevýslovných bolestech visí Boží
Syn na kříži, od hlavy až k patě není
na něm místečka zdravého, celé svaté
tělo jest jedna'rana, ukrutná, bolest
proniká. ho všude, ale přece nemyslí
na sebe, nýbrž mírní bolesti druhých.

Ze Srdce, plného nejsvětější láskou,.
plyn ou tato slova potěšitelné,k zarmou
cené matce, provází je pohled plný ne
výslovné lasky, vyslovuje hlas plný
nejnčžnčjší lasky.

Božský Spasitel chtěl nam dáti
příklad — dí sv. Jan Zlatoústý — že
povinni jsme pečovati o své rodiče,
povinnost ta počíná životem a končí
jen smrtí. Rovněž učí nás — jak praví
sv. 'Cyrill — že nesmíme povinností
k rodičům a povinností stavu svého
nikdy zanedbávati, třebas.bychom byli"
v největší bídě a největším zármutku..
Mohl milovanou Matku svou svěřití
také péči andělů a rebešťanů, ale ne
učinil tak, aby nám ukázal, jak lidé
lidem mají pomahati v neštěstí.

(Pokračování).

51313151“

V den Nejsv. Srdce Páně.
Dnes svátek velký nebe, země slaví,

to Srdce Tvého, Bože můj & Panel
A nebe celé jásavou zní písní
i srdce každé láskou svatou plane.

Kol trůnu Tvého nejblíže se tísni,
kdož na zemi Tvé srdce zvláště ctili,
toť svatá Markéta & svatá Teresie
ta'-„mnohojiných, kteří touhou nyli,

v=Tvém_._Srdci: přesvatém jen věčně žíti
a_z lásky „k Tobě umříti si vždáli;
teď spojeni tou svatou. láskou věčně

. Ti v nebi prozpěvují hymnus chvály.

I země “celá hold svůj vzdáti'pílí
& nádherou se příoděla skvělou,
bor vůni kadidla kol kolem šíří,
mír svatý vnáší v duši rozechvělou.

ó Srdce — Srdce, jemuž rovné není,
jež v lásce k lidstvu strávilo se cele,
když obět svatá dokonána byla"
& kopím proklán bok byl Spasitele.

Ú Srdce Páně, Srdce Boha" mého,
i nehodné Tvé dítě se Ti koří;
hleď, duše lká, že urážela Tebe,_
a srdce touhou po Tvé lásce hoří.

O Srdce svaté, plné slitování,
“i nade mnou se smiluj, prosím vřele,
() očisť srdce moje od zlých vášní
a_skryj je v ráně Srdce Svého cele.

MARIE D.

313113151
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Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

\? průčelí domu „máme překrásnou_ vyhlídku na mořskou užinu Laren
tuckou, půl mile širokou, a na věčně
zelené hory ostrovů Adonary a Soloru;
právě naproti našemu domu leži užina,
která oba ostrovy dělí od sebe. Jižně
odtud vypíná se asi dvě hodiny vzdálena
sopka Lobitobi, která neustále kouří a
již mnohých zemětřesení byla příčinou.
Před krátkým časem utvořila. se jiho
západně od nás malá nová sopka. Za
naším domem otevírá se čarokrásný
výhled na hluboká údolí a sluje západní
části ostrova, jehož se nemohu dosti
nasytiti.

To je tedy náš dům, naše zahrada
allokolí Larentuky. A nyní něco o zdejších
poměrech a naší čnnosti..

Nyní jest,-“ostrov Flores a tedy
i království Larentuka majetkem Hollan
ďanů, t. j. v hlavním městě sídlí pod
titulem místodržitele hollandský úředník,
jenž vlastně má jen zmíněný titul, ale
skutečným místodržitelem není, jenž
vlastně po celý rok nemá nic jiného na
práci, než docházející &odcházející listy
opatřovati úředním razítkem a okolo
Nového roku zasílati výroční zprávu do
Batavie, hlavniho to města hollandského
na ostrově Jávě. Domorodci nazývají
úředníka Tuan Petter, t. j. panem zá—
stupcem, jinak vládne v zemi 'radža čili
král, jenž _ijiné poplatné radže _mápod
sebou. Panství našeho _radže prostírá se
na severním pobřeží až k říši Maumeri,
která jest mu poplatna. Vnitrozemí je
však jen dle jména jeho majetkem.
Mimo to náleží mu i část ostrovů
Adonary, Lomblemu & Soloru.

Král je dobrým křesťanem; “také
jeho vznešenější poddaní jsou většinou
křesťany. _Useverního vchodu do užiny
Larentucké leží několik křesťanských
dědin, ve kterých však bydlí i mnoho
pohanů, z nichž každý ještě má »kookea,
t. j. svůj dům ďáblův. Je to střecha na
kolech, kde se prasata, kozy & slepice
zabíjí a ďáblovi obětují. Ostatni dědiny
podél silnice jsou obydleny hlavně po.
hany, jenom málo některé mohamedánv.
Vnitro ostrovů Flores, Adonary, Pantaru

(Pokračování.)

a Lomblemu jest podnes pohanské. Lze
míti za to, že zde na východním po
břeží asi 3—40U0 pokřtěných domorodců
bydlí — křesťany je nemožno nazvati,
ježto pro nedostatek kněží jsou velmi
zanedbání. 'Za dřívějších časů zavedli
portugalští kněží bratrstvo mariánské,
mezi vzdělanějšími domorodci, jichž po
vinnosti pak bylo, o to se starati, ab
za nepřítomností kněží děti byly křtěný
a neděle asvátky modlitbou sv. růžence
slaveny.

Za posledních pěti let se zde mnoho
zlepšilo. Missionáři zabývali se více muži
a snažili se pohnouti je, aby horlivě
chodili do kostela a učili se katechismu.
Ale to byla nevděčná úloha & také
mnoho nepořídili. Obrat k lepšímu nastal,
když přišly sestry a začaly se ženami.
Nyní dochází denně slušný počet žen
na mši sv. Po mši sv. posedají na
chodbu okolo našeho domu a jedna ze
sester je vyučuje katechismu. Tu sedí
mladé ženy a staieny vedle sebe, od
říkávají naučené modlitby a odpovídají
na otázky katechismu, na př. kolik je
Bohů? kdo všecko stvořil? a pod. Po
dostatečné přípravě přistupují společně
k prvnímu sv. přijímání aten den slaví
jako svátek. Tak stává se každoročně
velký počet dospělých domorodců kře
sťany. Následek toho jest, že iživot
rodinný stává se křestanštějším Ženy
říkají, že od té doby, co jsou zde sestry,
dostávají od svých mužů méně bití,
patrně proto, že nyní své domácí po
vinnosti lépe konají. V tomto roce při
jalo v čase velkonočnim sv. svátosti
přes 8OO věřících, kdežto před několika
roky jich sotva 100 ke stolu Páně při
stoupilo. To je tedy obor naši působnosti:
vyučování dospělých a výchova mladších
děvčat, jichž nyní již 140 v našem domě
bydlí a které na pořádné, čistotné, p_ilné
a zbožné hOSpodyně & matky vychová
Váme

Mimo nedbalost v návštěvě služeb
Božích, ačkoliv i tu částečná náprava
se stala, jest nám i proti jiným zlo
zvykům bojovati na kterých zvláště
staří lidé křečovitě lpí. Takovým zlo
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zvykem na př. jest způsob, jakým se
uzavírají manželství. SnOubenčů nikdo
se nétá'že na jejich souhlas; rodiče koupí
synovi, ikdyž třebas, ještě _je dítětem,
za peníze nebo polní plodiny nevěstu.
Proto byla žena dříve mužovou otro
kyní, nikoliv společnicí, musila za něho
pracovatí a za to dostala ještě bití.
Proti tomuto zlozvyku zahájila naše
sestra představená rozhodnýr boj. Před
dvěma roky byla totiž dcera vznešeného
domorodce tímto způsobem k manželství
donucena. Ještě v kostele samém vzpírala
se vší mocí a byla od své vlastní rodiny
k oltáři přivlečena. Zlozvyke'm bylo také,
že divky, i když próti sňatku nebyly,
do zád byly žduchány a tak k oltáři
honěny. Hieronyma, tak se mladá man
želka jmenovala, hynula & ztrácela se
po sňatku jako sníh na slunci a zemřela '
při porodu prvního dítka. A tu řekla
naše představená: »To je ponejprv a
zároveň naposled, kdy jsem připustila,
aby dítě takovýmto způsobem k sňatku
bylo nucenou Budete se snad tázatí:
jak tomu můžeme zabrániti? Tunám
přichází jiny obyčej na pomoc. Kdo
totiž nějaké dítě vezme do svého domu
a vychová, má nad ním totéž právo
jako rodiče. Tak podléhají všecky dívky,
které vychováváme, naší právomocí a
my jim pak v čas potřeby domlouváme,
že není třeba, aby se daly prodati, a
mimo to i na rodiče působíme, aby
dcer svych ke sňatku nenutili.

Jíny' nezpůsob zapovídá novo
snoubencům, první tři dní po svatbě
z chatrče se vzdáliti, tak že potom
v neděli nebo ve svátek na mši sv.
proto nepřicházejí.

Umřel—li někdo, běží všechno do
domu zemřelého a tam strhne se křik
a nářek takový, že všichni truchlící
ochraptí. Ovšem že návštěva kostela
také se zanedbá. Je-li mrtvola pochována,
musí nejbližší rodina kolik dní na ro
hožce seděti, na které mrtvola ležel-a.
Také toto »djaga tikara, t. j. »střežení
rohožkya, by'vá příčinou-, že s návštěvy
nedělních nebo svátečních služeb Božích
sejde. Také jiny', od portugalských
missionářů ve staré době zavedeny, pů
vodně krásny obyčej-stal se zlozvykem.
V předvečer neděl a svátků chodí totiž

mnozí lidé, k tak zvané »Mariánské
kaplia a Zpívají tam celou noc až do
východu slunce. Tento obyčej jmenují
»Djaga Kadissa Mariae. t. j. bdění u SV.
Marie. Z rána pak si lehnou a spí, za
nedbaji služby Boží a- pokládají se ještě
za pobožnější jinych křesťanů. To jsou
zlozvyky, které třeba potírati.

Mnohem hůře však řádí mezi domo
rodci čarodějstvi, které se zachovalo
z doby pohanské, & zločiny, které ná
sledují v zápětí. Příhod-í—li se nějaké
neštěstí, dopadnou-li špatně žně, nechce-li
nemoc povoliti atd., má se za to, že
»svangic, t. j. čarodějnice mají v tom
své _prsty a podezřelá osoba, a s ní
často celá rodina byvá povražděna. Od
mého příchodu byli již dva muži a dvě
ženy pro podezření čárodějství u jídla
přepadení a usmrcení; dvě jiné osoby
mohly ještě“ zavčas uprchnouti. Dříve
podobnych vražd skoro nikdo nekára'l,
nyní však pověra a spojené s ní ukrut—
ností ponenáhlu mizí. ;

Jíny' následek pověrčivosti je modlo
vlastně ďábloslužba, kterou se podnes
i mnozí křesťané proviňují. Je—lína př.
někdo nemocen, má se za to, že to
ďábel zavinil. Aby se usmířil, zabijí a
obětuje se mu koza, slepice nebo
prasátko, anebo se na nějaký kámen
před domem nebo na cestu položí ry'že
nebo obilí a lidé se domnívají, že si to
ďábel odnese. Nikdo si netroufá se toho
dotknouti; zatím však pochutnávají si
na obětních darech psi a ušípané!

Tento měsíc umřel v našem soused
ství- stařec, ktery' by jistě musil byti
zavržen, kdyby snad mu nebyl Bůh
v posledním okamžiku dal zvláštní
vniternou milost. Jsa ještě děckem byl
pokřtěn, v dospělém věku byl ve víře
vyučen a k svatému přijímání připuštěn.
Později od víry odpadl a stal se vrchním
modloslužebníkem, který z vnitřností
zabity'ch obětí věštíl budoucí věci.
Missionáři dali si všemožnou práci, aby
ho pohnuli k obratu, ale zatvrzelec ne
dovolil, aby k němu někdo promluvil;
když kněz vstoupil do jeho domu, prchl
zadními dvířkami na blízké hory. Pošetilec
byl zaslepen nezměrnou pychou a po
kládal se za učenějšího všech missionářů.

(Dokončení).
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Dobrý tisk. Na valné schůzi „Bonne
Presse“ učinil arcibiskup pařížský Arnette
tento projev: „Srdce moje sevře největší
starost, jdu-li ráno ulicemi velkoměsta a
v rukou tolika lidí vidím tisk církvi ne—

přátelský a nemravný. Byl bych šťasten,
„kdyby v každé farnosti moji arcidiecése
zřízen byl tiskový výbor, který by nejprve
katolíkům & pak lhostejným vyložil, že
mají povinnost odebírati dobré časopisy.
Kéž by všude & horlivě provozoval se
apoštolát dobrého tisku! Není úkolu pro
záchranu duší důležitějšího a pro- naši zemi
nutnějšího. Nic není vaší námahy, obětavosti
a snah hodnějšího. Prosím Boha z celého
srdce, aby dílu vašemu žehnal &dal vzrůsti
hojného ovoce!“

Obětavostamerických katolíků. Pan
James Flaherty, hlava řádu Kolumbových
rytířů v Baltimore, odevzdal v těchto dnech
kardinálu _Gibbonsovi šek na 500.000
dollarů (asi 231: mil. K) na katolickou
universitu. Slavnostnímu odevzdání šeku
„byl přítomen msgr. Tomáš J. Shahan,
rektor university. Skoro současně daroval
bankéř Tomáš Kruse biskupu Karrolovi
v Heleně (stát Montana) 100.000 dol.

.(půl mil. K) na dokončení stavby katolické
kathedrály. Kruse již jednou dal na stavbu
tu 80.000 dollarů a kromě toho chce vě
novati ještě chrámu nádherné varhany.
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lPouze za stavebn místo dali 30.000 dol.

stavba sama a zarřzízení bylo rozpočteno
na 85.000 dollarů.

Nepřátelé Lurd. Na mnoha místech
i u nás na Moravě .pořádal v poslední
době přednášky veřejné dr. Aigner & bo
joval proti Lurdům. Často mluvili po něm,!
naši lidé a dokazovali mu, že se mýlí a
je nedobře zpraven.

Katolíci V Číně. Biskup pekinský
Jarlin zaslal presidentovi čínské republiky
Yuansikajovi blahopřání ku jeho nastoupení
vlády. Předseda odpověděl biskupovi listem,
v němž praví, že má ve veliké úctě kato—
lické učení a že mu přislibuje v celé říši
úplnou svobodu a svou obzvláštní ochranu.

Katolická republika. Zákonem ze
dne 14. října 1913 zasvětila se republika
v jižní Americe, Kolumbie, svátostnímu
Kristu a bylo nařízeno, že každoročně
bude svátkem této události 5. srpen, kdy
přinesou svátostnému Bohu svou úctu úřady
i vojsko. Téhož dne byla upevněna na
státním paláci mramorová plotna, na níž
stojí tato slova: Srdci Ježíšovu země a lid
v Kolumbii. Nynější president této republiky
jmenuje se Dr. Karlos Restrcpo, býval ne—
věrcem &volnomyšlenkářem, ale obrátil se
po mnohých vnitřních bojích.

Pastorky. Církevní protestantská rada
-Katolíci v Nov. Yorku postavili si moderní v Neuenburgu dovolila 74 hlasy proti 22.
spolkový dům pro katolické pomocníky. že mohou býti dámy pastorkami.
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Z Rajhradu. Beze své viny a úplně
nevědomky stal jsem se příčinou opome—
nuti, které, přirozeně a po lidsku počí
táno, muselo nezbytně míti pro mne
i okolí mé nad pomyšlení těžké a. mrzuté
následky. V úzkosti, nad níž jsem sotva
kdy prožil větší, obrátil jsem se modlitbou
k Božskému Srdci Páně, sv. apoštolu
Judovi Tadeáši, o němž slychám, že

je mocným přimluvcem a pomocníkem
v záležitostech beznadějny'ch, a duším
v očistci, na které na světě nikdo juž
zvláště nepamatuje. Věc se urovnala
takořka v zápětí a sice popudem právě
těch osob, které byly mym opomenutím
postiženy a od nichž jsem se právem
obával největších obtíží. Od události
této uplynulo již skoro půl roku, seznal
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_jsemza tu dobu dosti podrobně souvislost
všech okolností a čím dále tím imocněji
se utvrz'uji v přesvědčení, že zde muselo
býti zasáhnuto vyšším vlivem, během
přirozeným tak rychle & nápadně, že
obtíže urovnány a odstraněny býti ne
mohly . . . Dle slibu tenkrát učiněného
uveřejňují své nejvroucnější díky na
těchto místech & slibuji zbožnou úctu
Božskému Srdci, sv. Judovi Tadeáši a
upřímné modlitby za nejubožejší, lidmi
opuštěné duše v očistci po celý svůj
život. F. P.

Z Uh. Brodu. Kolikrátkoli jsem

všem zbožným čtenářům »Skoly B. S. P.< '.
»Chvalte se mnou Pána, neboť on dobrý
jest, velebte jej na všech místech, nebot On
ve Svatých svých mocný jest.< F. A.

Z Ostravska.Plníc svůj slib, vzdávám
veřejně tisíceré díky" božskému Srdci
Páně & Panně Marii ustavičně pomoci
za navrácení mého zdraví z těžké ne
moci. A Z.

Z Prahy. Jistá služebná byla za
chráněná z těžké nemoci, když vroucně
prosila nejsv. Srdce Páně, Pannu Marii
růžencovou a sv. Josefa. Díky buďtež
za to Bohu neskonale! Služebná.

Ze Štramberka. Božskému Srdci
Páně vroucně děkuji za uzdravení
z těžké nemoci. A H

již ve svých těžkostech a v potřebách
důvěrně vzývala nejsladší Srdce Pána
Ježíše a vždy jsem byla vyslyšena, pročež
veřejně projevuji svůj dík, volajíc ku

EEIEIEI

Pobožnost k nejsv. Srdci Páně.
(Hlavní úmysl.)

Jako měsíc květen zasvěcen byl nejbl. Panně Marii, Královně nebes, tak
opět měsíc červen zasvěcen jest nejsv. Srdci Ježíšovu, abychom skrze Marii Pannu
dospěli k božskému Srdci jejího Syna JežíšeKrista. Než co vidím? Svět nynější
utíká od Boha, nechce se pokořit v hrdosti své pod mocnou rukou Boží, nechce
poklonit se vtělenému Synu Božímu. Smyslnost a tělesnost zaujaly celého člověka,
a proto není divu, že zapomíná na nevýslovnou lásku Boha našeho. A jak ji
doba naše potřebuje. Kde však ji nalezne? »Uprostřed Vásstojí, kteréhož v_y
neznáte“ volal kazatel na poušti. Ježíš Kristus uprostřed nás; zde máme nebeský
pokoj a pravou lásku Boží čerpati a na celé pokolení lidskévsvolávati. Tato láska
Boží to byla, jež pohanský svět obnovila; ' ona i dále: zázračně působí v nejsv.
tajemství Svátosti oltářní. O jak veliká jest láska, kterou nejsv. Srdce Spasitele
ku člověčenstvu hořelo! Většího milování nemá žádný nad to, by kdo život svůj
položil za přátely své! A neměl na tom dosti Spasitel náš; jeho Srdce se teprve
uspokojilo, kdyz se nám zcela daroval a nejvroucněji s námi se spojil. S toužeb
nosti žádal jsem tohoto beránka jisti s vámi! A po čem toužilo Sidee Páně, to
se vyplnilo při poslední večeři, to se ustavičně naplňuje při oběti mše sv. a při
sv. přijímáni. Ničím nedal se Spasitel zadržeti v ustanovení této památky své
lásky, na vsechny urážky byl připraven a snáší je nadále, aby' s námi byl, aby
nás proudem svého požehnání obohatil a'duše naše k životu věčnému nasytil.
Proto nechceme nevděčny'mi býti, ale “chceme zejména tentoměsíc dnem i nocí
u svatostánku se shromážďovati, abychom jeho Srdce'odprosili, co bezbožnosť
a nevěra proti němu 'proviniIa. Chceme na Pána ve svatostánku patřiti a od jeho
nejsv. Srdce se učiti býti pokornými a poslušnými" na tomto světě. Tak tedy
chceme před jeho trůnem ve svatostánku ve svaté lásce a pobožnosti čestnou
stráž držeti.

Nezapomínejme, že na oltáři máme v nejsv. Srdci Ježíšovu nevysychajíci
pramen života, jenž život věčný nám dává. »Kdo ji mé tělo a pije mou krev,
má život věčný a já ho vzkiísím v den nejposlednější. <<Pamatujme, že odtud se
zahrada církve zúrodňuje, aby se zdobila růžemi mučednictví a liliemi čistoty.
Odtud čerpají kněží & missionáři onoho obětavého ducha, obětovati se pro spásu
nesmrtelných duší. Zde bývají slabé řeholnice k své hrdinské obětavosti posilněny,
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kteroužto přítel i nepřítel obdivuje. Pojďme tedy a klanějme se svátostnímu
Spasiteli, uctívejme jeho nejsvětější Srdce! Jako druhdy Nikodém v noci, jako
Samaritánka u studnice Jákobovy, jako Maří Magdalena u nohou jeho, tak i my
nebudeme nadarmo dleti u svatostánku, nybrž potěšeni, omilostnění, uspokojení
aposilněni budeme odtud odcházeti V pravdě s Mojžíšem můžeme volati: »Kde
jest jiny' národ, který by měl Boha k sobě přibližujícího se, jako Bůh náš přítomen
jest všem prosbám našimi:

Proč zůstává s námi Spasitel náš? Proč hárá Srdce jeho k nám takovou
láskou? Pro co jiného, než aby nás tím dále milovati mohl a to až do soudného
dne. Zůstává s námi, abychom i my u něho zůstali. »Pojďte ke mně všichni,
kteříž pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvímw Tak zve Pán všechny ty,
kteří jej milují i ty, kteří pozváním jeho pohrdají. Tato láska Spasitele vyžaduje
vzájemnou lásku. Věčné lásce nejsv. Srdce, Ježíšova, kterou nám projevuje v nejsy/
Svátosti, sluší věčny' dík, věčná láska, věčné uctění, nejvroucnější pobožnost.

Z té příčiny máme nejsv. Srdce Pána Ježíše co nejvroucněji ctíti a tato
úcta naše má by'ti hlasitým vyznáním naší víry v Boha našeho, jenž v našem
bydlí středu; má by'ti radostnou daní naší lásky. K tomu, jenž nás věčnou miluje
láskou a slabou náhradou za to, že lidé tolik na Boha svého zapomínají. Vraťme
se sami k Ježíši svátostnému a pomáhejme i jiným, aby se k němu vrátili. Vizme
příklady vroucně pobožnosti k nejsv. Srdci Ježíšovu ve Svátosti oltářní. Sluha
Boží P. Alois La-Nuso, slavný missionář, již jako jinoch ve světě tak vroucně
miloval Ježíše Krista, že se zdálo, jakoby se nemohl odloučit od svého milého
Spasitele. A když odcházel od svatostánku, popostával, ohlížeje se po oltáři &
stále se ukloňuje, tak sladce a milo mu bylo u Spasitele. U svatostánku se též
sv. František Xaverský zotavoval od úmornych prací. František z Assisi ve všech
útrapách a křížích svych spěchával k Ježíši svátostnému, aby si mu požaloval
a s ním se potěšil. Než obzvláštní něžnou pobožnosti k nejsv. Svátosti vynikal
sv. Václav, kníže česky'. Milovalť tak vroucně Ježíše svátostného, že radostí pln
knězi přisluhoval při nejsv. oběti a v noci i v tuhé zimě do kostelů chodíval
navštívit nejsv. Svátost. Při těchto návštěvách Srdce Páně tak rozehřálo srdce
i tělo knížete, že i sníh pod šlépějemi jeho se 'rozplyval. Dočítáme se i jiných
příkladů svaty'ch, jejichž největší radostí bylo dlíti u nejsv. Srdce Páně v nejsv.
Svátosti. Všichni svatí byli celym srdcem oddáni této krásně pobožnosti. Jisto
jest, že pobožnost klanění se Pánu Ježíši v nejsv. Svátosti čili uctívání nejsv.
Srdce Páně jest ze všech pobožnosti Bohu nejmilejší a nám lidem nejprospěšnější.
Protož zasvěťme tento měsíc pobožnosti k nejsv. Srdci Páně & zanechme ne
užitečného obcování s lidmi a dleme raději, pokud nám bude možno, ve chrámu
Páně u Pána Ježíše ve velebné Svátosti přítomného. »Okuste a vizte, jak liby'
jest Hospodin. << (Žalm 33.) Blah. Jindřich Suso praví, že Ježíš Kristus na oltáři
ve velebné Svátosti přítomny spíše než kde jinde vyslyší modlitby věřících. Či
kde pojímaly duše svaté nejkrásnější úmysly své, ne-li před nejsv. Svátosti,
a božského Srdce Páně? O, jak blažená to rozko'š, s věrou a s myslí pobožnou
klečeti u oltáře a mluviti důvěrně s Ježíšem Kristem, a prositi Jej, aby nám od
pustil, čím jsme Ho rozhněvali, aby nám daroval-lásku svou a s ní nebe!

Budiž tedy měsíc červen, měsícem pobožnosti k nejsv. Srdci Pána Ježíše.
Konejme pobožnosti doma vzbuzováním dobrého úmyslu dle Apoštolátu modlitby;
konejme pobožnosti své ve chrámu při mši sv. a též jinou dobu. Navštěvujme
Pána Ježíše ve chrámě, odprošujme Jej za všecko rouhání, za všecky urážky,
kteréž trpí od nevěrců a jiných hříšníků. Přistupujmež co nejčastěji ano denně
ke sv. přijímání, aby duše naše pdpočala a okřála na nejsv. Srdci Páně, pramenu
lásky, dobroty a milosrdenství. Cest & chvála hudiž nejsv. Srdci Ježíšovu!

Heslo apoštolské: Horlivě šířiti pobožnost k božskému Srdci Páně.

Úmysl v červenci; Eucharistický sjezd v Lurdech.

[BENEŠ]
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Jestli vše nevychází z Boha a k němu také nesměřuje, nic není po všem. Jediná víra sílí nás v ži
votě i ve smrti. 6 jak hluboké a nepochopitelné jsou cesty Boží! Brentano.MVMMJ\ N-MKMAAAAAMA

Bouře.

l:)odička tiše po vlnách pluje,
lehounce vánek ve plachty duje,
duše se poutníka povznáší výš,
kde Ty, Pane, dlíš!

Dobře se pluje života mořem,
duše když nelká bolestí hořem
& když se nesklání pod hříchů tíž,
a Ty, Pane, bdíš!

Však slyš! Hrom v dáli hrozivě duní,
ohlas ten slyšet ve vodní tůni,
mraky se stahují vždy blíž a blíž,.
a Ty, Pane, — spíš!

Ve mracích blesky křižují rudé,
Bože můj, co jen z lodičky zbude,
skořápkou vlnami zmítána již,
a Ty, Pane, — spíš!

Vlna již lod'ku přikrývá zpola,
ó kterak slabá nárazu zdolá,
noc temná sklání se níže a níž,
a Ty, Pane, — spíš!

Sem tam ní točí vichřice litá,
rozbít ji hrozí úskalí skrytá
a na vždy ponořit v tajemnou skrýš,
a Ty, Pane, — spíš!

V závratném chvatu nad vírem krouží,
poutníků dech se úzkostí ouží,
moře svou obět snad pohltí již,
& Ty, Pane, — spíš!

K nebi se zvedá tvář jeho siná,
v zoufalé prosbě ruce své Spiná:
Všemocný Bože, té bouře děs ztiš,
ó probuď se již!

MARIE D.

ElElEI—EI

Srdce Je
V tišinách lesů,

na vrcholku hor
zří velebu Tvoji
zdivený tvor.

VIV
ZlSOVO.

Daleko světa,
i kde víří ples,
jsi přítomen, Bože,
včera i dnes.

Všecko kde, tvore,
tě zapřelo již,
Kristovo Srdce
nese tvou tíž.

Petr Hluchý.——+++—
Škola B. s. P. 1914. 13



Sv. Cyrill & Methoděj, apoštolové slovanští.
»Chvalme muže slavné &otce
v pokolení jejich . . . . Těla

d .počátku IX. století chodili do
krajin našich němečtí missionáří,

aby pohanským předkům našim zvěsto
vali Kristovo učení. Že však slovanský
lid německým věrozvěstům nerozuměl
&pak, že hlásání viry křesťanské sloužilo
za pouhý plášt, jímž Germánie svoje
čistě politické úmysly a podmanitelské
snahy přikrývala, padalo símě víry
Kristovy ponejvíce vedle cesty, na skálu
a mezi trní, málokde zapustivši kořeny
v zemi dobrou. Prozíravý Rostislav, kníže
moravský, včas prohlédnuv záměry ger
mánských sousedův, učinil přítrž missii
německé, vyprosiv si u dvora cařihrad
ského věrozvěsty, kteří mluvili jazykem
lidu moravskému srozumitelným.

Bylo to 1. P. 863, kdy Michalem,
císařem řeckým vysláni, přišli na Moravu
dva bratři ze Soluně, učený filosof
Konstantin (Cyrill) a důmyslný Methodios,
oba řeholníci zákona sv. Basilia a missio
náři již osvědčení, kteří divoké Bulhary
a Chazary nedlouho před tím obrátili
na víru Kristovu. _

Působení jejich jest nejdůležitější
dobou v dějinách veškerého Slovanstva
a také činnost jejich měla daleko moc
nější výsledky než práce německýčh
missionářů. Makedonským jedním ná
řečím — předkům našim ne nesroz

jnjich v pokoji pochována
jsou, ale jméno jejich žije od
národa do národem (Sir. 44,
1, 14.) _

umitelným — kázali svatí věrozvěstové,
do něho také přeložili Písmo sv. a knihy
bohoslužebné, když Konstantin vynalezl
pro písemnictví slovanské zvláštní písmo,
nazývané obyčejně hlaholici. »Tak učitelé
slovanští< — piše Fr. Palacký — »hle—
davše duchem právě apoštolským ne
jmění a panství, ale jen spasení duší,
proto zvláště zasloužili vroucí a věčné
díky celého potomstva českého, že
vyučovavšerozumným slovem i
písmem spolu, obrátili novou víru,
aspoň v domě knížecím a u předních

,národu hlav, hned v úplně srdečné pře
svědčení. Tak rozsíváno a hlídáno byvši
simě evangelia, rostlo napotom v zemi
silou vlastní, která zahynouti jemu již
nedala—a

Uspěch sv. bratři a zvláště to, že
při bohoslužbách užívali slovanského
jazyka, pobouřil velmi německé kněžstvo
a apoštolé, křivě nařknuti z bludů, musili
se dostaviti k zodpovídání do Ríma.
Papežem Hadrianem II. však nad očeká
vání slavně byli uvítání, od něho dosáhli
také vysvěcení svých žákův na kněžství
a konečně schválení slovanské liturgie,
když v ní neuznáno nic závadného.
Konstantin, vstoupiv do římského klá
štera, zemřel tam krátce na to jako
Cyrill (869) a Methoděj vrátil se s hod
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ností arcibiskupa moravsko-pannonského
a plnomocníka apoštolského do krajin
slovanských.

Znova nastaly mu boje s bavorskými
biskupy, byl od nich konečně i jat,
souzen a uvězněn, až se mu dostalo
vysvobození od papeže Jana VIII., ná
stupce Hadrianova. Kněz Pavel, biskup
jakynský, z rozkazu Stolice apoštolské
uvedl ztýraného moravského arcibiskupa
do jeho diecese a ty, kdož ho věznili,
stihl klatbou. Slovanský však sloužiti
už se sv. Methoději i z Rima zabraňovalo
a teprv velikým úsilím při druhém jeho
předvolání před soud papeže římského,
kamž se, obžalován německým klerem
z východních rozkolnických bludů, do
staviti musil —4docíleno aspoň, aby při
bohoslužbách čtení konalo se nejprve
jazykem latinským, pak slovanským. Za
biskupa suffragana v Nitře dán mu
Alaman Viching, úhlavní nepřítel jeho,
kterému podařilo se na stranu sv.
Methodějiprotivnou převésti i Svatopluka,
krále velko-moravského. Neuznával Svato
pluk arcibiskupa Methoděje, nepochopil
jeho významu pro Velkou Moravu, k je
jímuž utvoření símě křesťanství, svatým
věrozvěstem a jeho bratrem zaseté, ne
málo přiSpělo. Jen křesťanství připojilo
"Čechy (sv. Methoděj pokřtil knížete
Bořivoje a kněžnu sv. Ludmilu) &
Pannonii k veleříši Svatoplukově, která
byla prvním pokusem sloučiti v srdci
Evropy všechny kmeny slovanské pod
jediné žezlo.

A tak opuštěn, zneuznán a uštván
umřel sv. Methoděj, arcibiskup moravsko
pannonský na královském Velehradě dne
6. dubna 885, oplakáván lidem, jemuž
se sv. Cyrillem rozžal »víry světlo
-blahé.<< — —— ——

Působení soluňských bratří v kon
činách naddunajských jest nejdůležitější
dobou v dějinách veškerého Slovanstva,
kteréž v nich spatřuje velikány, největší
své dobrodince a apoštoly, o jejichž
blahodárné činnosti pojednává téměř dva
tisíce vědeckých prací ve všech řečech
kulturních.

Kdyby nám sv. Cyrill a Methoděj
nebyli přinesli víru, kterou již celý
západ evropský vyznával, snad by dnes
českého národa nebylo více; byl by
utonul v moři německém. Píše protestant

Fr. Palacký, který povolání sv. bratří
na Moravu považuje za největší čin
IX. stol.: »V pokřesťanění záležela oné
doby životní otázka všech národů slovan
ských. — Že Čechové osudu Obodritův,
Luticů, Ratarův (zaniklých Slovanův
polabských) a jiných pokrevenců svých
unikli, za to nejvíce děkovati mají
včasnému a upřímnému pokřesťanění
svému —.<

Sv. Cyrillu a Methoději ——podle
slov encykliky papeže Lva XHI. »Grande
munus< — »všecek národ slovanský
děkuje nejen křesťanskou víru, nýbrž
i za dobrodiní světského vzdělání.“ Dů—
myslem sv. Cyrilla vynalezeno písmo
pro slovanský jazyk, kterého předkové
naši ještě neměli' a vzdělaností hodně
stáli za svými sousedy. Překlad Písma
sv. a knih bohoslužebných, pořízený
svatými bratry, 'est základem písemnictví
našeho. Fr. L. Člelakovský zahajuje svoje
»Čtení o počátcích dějin vzdělanosti a
literatury národů slovanských: slovy:
»Vstupujíce nyní na samu půdu písem
nictví slovanského prvního našeho od—
dílu, důstojně otevíráme pořadí spiso—
vatelů jmény oněch dvou učených, a co
větší váhy jest, sv. mužů (Cyrilla a
Methoděje) —.o=_

Uvedením slovanštiny do bohoslužby
sv. Methodějem dostalo se jazyku tomu
řídkého vyznamenání, jakým se ani
jedinký národ v Evropě, ani německý,
ani francouzský, ani vlašský honositi
nemůže. Bohužel, že tento slibný květ
požehnaného díla cyrillo-methodějského
v prvním květu zahladila zášť Vichingova,
úklady Svatoplukovy a nesvornost jeho
synů a vpád Maďarů; pod troskami říše
velko-moravské zahynula i slovanská
bohoslužba v zemích českých. U pravo
slavných se dosud udržela, nezůstávajíc
bez vlivu na kulturní život. — —

Mezislovanskými národy jsme zvláště
my Čechové v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku povinni ctíti památku svatých
Soluňanů, jakožto našich pravých věro
zvěstů, učitelů a největších po Bohu
dobrodinců. Svátek jejich, stanovený
církví sv. na den 5. července, jest
svátkem celého markrabství moravského,
které si sv. Cyrilla a Methoda vyvolilo
za patrony zemské. Památku velikých
mužů nejlépe oslavíme, budeme-li jich

13'
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nejenom vzpomínati, ale i vážiti si jejich
odkazu. Odkazem,dědictvím cyrillo
methodějským jest sv. víra, kterou nám
sv. apoštolové z dalekého Recka při
nesli a jejíž símě -—podle slov Palackého
— »ujavši se pevně, odolalo bouřím
všech potomních věkův a i podnes ještě
hojné a spasitelné ovoce milionům lidstva
vydávati nepřestáváa. To drahé dědictví
nedáme-li si ze srdcí vziti a hleděti
budeme je spíše rozmnožiti a utvrditi,
tak zajisté nejdůstojněji uctíme památku
sv. apoštolů a ochránců naší země. A to
jest povinností nejen každého vlastence,

jenž upřímně s otčinou smýšlí a úctu
má k slavné její minulosti, ale také
každého řádného katolického křesťana,
jemuž to přikazuje církev sv; ústy veli
kého papeže Lva XIII. v proslulé ency—
klice »Grande munusu »Přejeme si
také, aby víc a více šířilo se uctívání
oněch sv. mužů, kteříž slovanské národy,
»hlásajíce katolickou víru, od záhuby za
chránili a nyní na nebesích jsou mocnými
jejich přímluvčímiw

Víře vždy věrni budou Moravané: _
Dědictví otců zachovej nám, Pane!

V. P.

El [El El El

Chtěla bych být. . .
Skřivánkem bych chtěla být,

zpěvem svým Tě velebit,
zaletět až k Tvému trůnu,
k chvalozpěvu cherubínů
skrovný hlas svůj připojit.

Slavíkem bych chtěla být,
láskou srdce roztoužit,
by to moje srdce celé
touhou svatou rozechvělé
pro Tebe jen mohlo žít.

Potůčkem bych chtěla být,
v údolí se tichémkrýt,
překážky vše hravě minout,
v milostí Tvých moře vplynout
a tam věčně, věčně žít.

Orlem též bych chtěla být,
v pevných skalách mít svůj byt,
m'ocným vzmachem křídla svého
setřást vše, co pozemského,
na Tebe pak, Bože, zřít.

MARIE D.
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»Hnutí<<pravoslavné církve bulharské proti unii.
(Okružní list sv. Synodu. — Jeho neúspěch.)

©roti rychle vzmáhajícímu se hnutímezi rozkolnickými Bulhary ku
katolické církvi vydala nejvyšší rozkol
nická vrchnost církevní, zvaná »sv.
Sy n 0 do:, v 'čele s bulharským exarchou
Josefem II., nyní v Sofii sídlícím, ku
konci měsíce prosince r. 1913 okruž ní
list, v němž úsilovně varuje bulharský
národ před sjednocením s ímem a
snaží se jej odstrašiti od tohoto spasitel—
ného úmyslu. Pokládá dle svého zasle
peného, nepravého názoru zamýšlenou
unii za největší neštěstí, »morální sebe—
vraždua pro národ bulharský, líčíc po
mluvačné »katolický Říma jakožto ne
přítele každé národnosti, tedy i bul
harské, a jako největší potupu památky
těch přečetných hrdinů bulharských,

kteří ve válce obětovali se za právo a
svobodu: prý pod praporem pravoslavné
víry. Velebí a vynáší pravoslavnou
církev jako jedinou chranitelku »čistého
evangelia lásky a obětavostia. Za to tupí—
a odsuzuje církev katolickou a upírá ji
všechen smysl a cit pro právo a svo
bodu národů, zvláště vzhledem k ná

“rodům slovanským. Bulharský národ má
prývse říditi dle hesla předků: »Ani
k Rímu ani k Fanaruc (řecké
patriarchální církvi v Cařihradě), nýbrž
státi věrně k pravoslaví církve bulharské
pod ochranou velikého Ruska. Zároveň
neštítí se okružník opakovati staré před
sudky & pomluvy na církev naši ka
tolickou a její nejvyšší viditelnou hlavu
způsobem, jak jen zavilá závist a zášt.
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jest schopna právě téhož pravoslavného
učení na odiv stavěné lásky ku bližním.

Patrno jest, že okružní list byl
vydánpod vlivem rozkolnického
Ruska, které, jako učinilo bohužel asi
před 50 lety, rádo by inyní ve své
zášti proti katolické církvi překazilo
odstranění rozkolu a návrat národa bul—
harského ku pravé jednotě víry, po níž
touží tak velká část jeho šlechetných
synů. Než, bohudík, okružní list ne
dosáhl svého účelu dle přání rusoíilských
rozkolnických kněží & mnichů. Orgán
Synodu »Cerkoven Věstnikc sám toho
doznává & sobě stěžuje, kterak prý
„očekával, že lid nyní po vydání okruž
ního listu přestane se svojí pr0pagandou
pro unii s Římem, ale bohužel prý se
tak nestalo.c

Hnutí k Římu trvá a pokračuje i
na dále. A hnutí to jest, jak vnedávné
době vypravoval jistý důstojník bulharský
zdržuje se v Albansku (v Elbassanu)
bývalému rozkolnickému knězi, nyní
statečněmu konvertitu—katolíku, O. Ger
manu, rozhodné a všeobecně. Tvrdíť
též, že jediným důvodem odpůrců sjed
noceníjest:Učiníme-li tento krok,
pak nás Rusko opustí!

A proto brojí rusofilský »Církevní
Věstníku dále proti unii a vytýká i vládě
a králi Ferdinandovi, že zde nezakročili.
Toho však nynější vláda bulharská sotva
bude dbáti již z politických ohledů.

asopisy »nacionalnía, ano i částečně
vládní to dávají zřejmě _na jevo a od—
suzují jednání sv. Synodu. Lid sám ne
sdilí smýšlení rozkolnických zaslepenců,
ale věří více katolickým missio
nářům, kteří jemu bez rozdílu nábožen
ství dokázali právě ve válce a ještě více
po ní vpravdě otcovskou, obětavou péči
a_lásku katolické církve v dobách kru
tých pohrom, vyhnanství, nouze a opuště
nosti, na čemž nemalou vinu měli právě
pravoslavní Rekové a Srbové. Oproti
pomluvám rozkolnického duchovenstva,
vytýkajícim »kupčení s vírou, poučují
katoličtí missionáři lid po pravdě toužící

o pravé podstatě unie. Tak na př. vydal
jeden z“ nich, známý P. Ustičkov
v Jamboli, spisek zpracovaný dle fran—
couzského originálu a přizpůsobený
pro Bulharsko, zvaný »Blgarska—ta
Crkvai Papsko-to glavenstvo.a1)

V něm stručně vysvětluje a hájí
unii a dovozuje jeji prospěch a potřebu
právě pro národ bulharský, který za
dřívějších dob slavných vlastních carů
byl s Rímem sjednocen aměl tehdy řadu
biskupů, kteří jsouce věrně oddáni sv.
Stolicí římské, byli zároveň nejlepšími
vlastenci bulharskými. Ku konci spisku
uvádí spisovatel slova samého rozkol
nického katechismu ruského — proti
rozkolu: »Rozkol jest hřích proti prv
nímu Božímu přikázání, kterého se člověk
dopouští, když dobrovolně se oddělil od
jednoty bohoslužby a Boží církve, ka
tolickéa pravověrné (orthodoxní).<<] táže
se na konec odpůrců unie a tím jim též
dává zároveň odpověď, že toužící po
unii nechybují, ale zcela správně jednají.
»Kdochce býti spasen, hledá, aby
byl spasen, jest možno,. aby byl _ve'
hříchu?c (»Kojto iska da se spasí,
može-li da stojí v grěch?“)

Katoličtí missionáři nejlépe vědí,
že dobrý a tak Oklamaný bulharský lid
hledá upřímně spásu duší v jednotě
s katolickou církví, a proto křivdí jemu
nepřátelé unie velice a hřeší, když jej
od spasitelného úmyslu zdržují a jej
klamou. Však pravda přece zvítězí!

1) Bulharská, církev a papežské prvenství
(Primát). Titul francouzského spisu jest: Le schisme
gréco-russe et la. Primaute pontificale par Albert
Dugout. Reims. Spisovatel zmíněné brožurky,
P. Method Ustičkar, který jakožto konvertita
z rozkolu umí oceniti pravdu víry katolické a
blaho jednoty církevní, zajisté z přesvědčení a
pravé lásky synovské ku svému bulharskému ná
rodu napsal ony řádky, nebot zkusil sám již
v mládí svém, jak vypravbval na Velehradě roku
1911, neštěstí & neutěšenost víry rozkolnické a
s vroucí vděčností vzpomínal té doby, kdy předně

' milostí Boží a pak dobrotou katolických missio
nářů, kteří jej do katol. semináře přijali, nalezl
pravdu, záchranu &pravý pokoj v katolické církvi
a proto těch neocenitelných dober přejelupřímně
celému svému národu.
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Před obrazem Nejsv. Srdce Páně.
Můj drahý Spasiteli,

Tvé srdce zbodené,
a koruna se z trnů
kol něho krutá pne.

Ach, přiznávám se s želem,
to trní hříchy mě,
v mém ono vzrostši srdci
teď bodá Srdce Tvé.

A nad Srdcem Tvým, Pane,
zřím zářit svatý kříž,
na němž Jsi z lásky vroucí
mých hříchů nesl tíž.

[] E

Rány nejsvět
Rozjímání od Msgr. Dra.

4.Čtvrté slovo.
„Bylo pak okolo hodiny šestél) a

stala se tma po vší zemi až do hodiny
deváté, a zatmělo se slunce“ (Luk.
23, 44. 45.). O zatmění slunce, které
stalo se přismrti Spasitelově,vypravují
nejen souhlasně svatí tři evandělisté
(Matouš, Marek a Lukáš), nýbrž také
pohanští spisovatelé, tak že mučedník
a obránce víry Tertullian (Apol. 21.)
mohl se na ně odvolati. Diviš, člen vy
soké rady athénské, dlel tenkráte v
v Egyptě &dosvědčuje, že zatmění to,
které bylo proti všem pravidlům astro
nomickým, naplnilo ho velikým obdi
vem, tak že zvolal: „Buď rozpadne se
svět anebo umírá nyní Bůh, Stvořitel
světa.“

Svatý otec Leo pak podotýká.,
že slunce zahalilo se v mrákoty, právě
tak jako srdce národa israelského bylo
pohříženo ve tmy nevěry. Slunce ne—
chtělo viděti bezpráví, které se právě
dělo na zemi, proto neposlalo paprsků
svých na zemi, kde křižovali světlo
světa a původce života.

Temná noc, která o polednách
rozestřela černá křídla svá po okrsku

1) Staří čítali hodiny jinak než my nyní;
ráno o 6. počínala. u nich hodina první, tak že
o polednách měli hodinu šestou, odpoledne o třetí
hodině byla dle nich hodina devátá.

'A z nitra Srdce Tvého
tak mocný oheň plá,
jímž rozpáliti toužíš
i naše srdce mdlá.

ó drahý, drahý Jezu!
Tvé Srdce krvácí,
že srdce moje bídné
Ti láskou nesplácí.

ó rozpal srdce moje
tím ohněm lásky Své,
ať v Tobě žije, zmírá,
je zcela, zcela Tvé!

/
MARIE D.

[E] E!

ějšího Srdce.
Rudolfa Zháněla.

(Pokračování).

zemském, jest zároveň názorným obra
zem bolestí, které Srdce Ježíšovo vzalo
dobrotivě na sebe, aby vysvobodilo
lidstvo z noci hříchův. A s tím souhlasí
ičtvrté slovo,které volal Ježíšdotěchto
ponurých temností, řka: „Bože můj,
Bože můj, proč jsi mne opustil.“
(Mat. 27, 46.)

Jak smutně zní ta slova, jež slyší
nebe i země, andělé i lidé, a co zna
menají ?

Jsou to počáteční slova žalmu
dvacátého prvého, který předobrazně
popisuje hrozná muka Spasitelova;
žalm tento modlil se Kristus na kříži,
vyplnil ho svým utrpením, hlasitě:
však pronesl jen první jeho slova.

Než slova ta mají také vyznačiti
nesmírné bolesti, které v poslední ho
dince vytrpělo Srdce Ježíšovo; aby
vyprázdnilo cele kalich utrpení, ne
posiloval je již nebeský Otec vnitřní
útěchou.

Nám pak jsou slova ta — jak dí
sv. Leo — poučením a nikoliv nářkem;
nebot Srdce “nejsvětějšíchtělo přetrpěti
všechno toto pro nás, nám pak příklad
dáti, kterak v utrpení a úzkostech
máme hledal útěchu a posilu v mod
litbě.
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5.Páté slovo.
Z tělesných utrpení jest žízeň

největší a nejnesnesitelnější; žízní zlo
meny povahy i nejotužilejší, ba málem
dovedeny až k zoufalství.

Tak zakusil Sven Hedin na svých
cestách pouštěmi středoasijskými. —
Nabrav do všech nádob vody vydal
se na cestu; cestovali pouští, tu do—
cházela jim voda; zbývající byla roz
dělena na dávky a každý den rozdá
vána. V těch dnech padali soumaři a
zvířata jejich jedno po druhém, po
několika trapných parných dnech klesli
i dva průvodčí blouzníce žízní a zna
veni až na smrt do horkého písku
pouště. S posledním druhem ubíral
se Sven Hedin dále, ale i ten klesl
brzy utrmácen až k smrti polomrtev
na zemi, proto plazil se sám s napětím
posledních sil dále. A hle! Štěstí bylo
mu příznivo; konečně našel dávno
hledanou žádoucí hladinu občerstvu
jící vody.

Tato muka drásavé žízně vytrpěl
na kříži Božský Spasitel. „Vyprahla
jako střepina síla má, jazyk můj přilnul
k dásním mým a v prach smrti přivedl
jsi mne.“ (Žalm 21, 16.)

Snášelt již celý den Spasitel muka
nevýslovná, která seslabiti ho musila:
na hoře Olivetské smrtelnou úzkost a
pot krvavý, byl po městě smýkán od
Annáše ke Kaifáši, od Piláta k Hero
dovi, utrpěl hroznou ztrátu krve při
bičování a tmím korunování, pak s na
pětím posledních sil vlekl těžký kříž
na horu Kalvarii, kde z otevřených
ran na nohou a rukou řinula se mu
teplá krev. Kromě toho stálo slunce
na obloze, byly právě hodiny poslední,
pročež Ježíš bolestí přemožen volá:
„Žízním.“

Muka tato vzalo Božské Srdce
proto na sebe, aby zadost učinilo za
všechny hříchy naše, které pácháme
zneužívajíce jazyka a úst.

Ale zároveň naznačuje slovy „Žíz
ním“ neskonalou touhu Srdce svého,
aby oslaven byl Otec a dokonáno spa
sení světa.

Dí žalmista: „Jako jelen dychtí
po studnici vod, tak dychtí duše má
po Tobě, Bože. Žízní duše má po Bohu

živém, kdy přijdu a ukáží se před tvář
Boží.“- (Žalm 41, 2. 3.)

Raněný, krvácející jelen spěchá
k čerstvému a občerstvujícímu pra
m'enu; Srdce Kristovo t0uží ve smrtel
ném zápasu po Bohu, pra-menuvěčného
světla, od něhož v době zatmění zdálo
se b ti opuštěno.

ízní Srdce Ježíšovo po spáse člo
věčenstva, kteréž přichází hříchy na
místa bezvodá a pustá a hyne v bludech
a nepravostech na těle i na duši.

0 Ty Srdce nejsvětější, nikdy ne
Zapomeneme na žalostný výkřik Tvůj
v hodince smrti, nikdy nezapomeneme,
kterak v žízní Tvé napájeli Tebe žlučí
a octem. Ostříhati budeme úst a jazyka
svého, abychom neposkvrnili je hříchem
a nestřídmostí v jídle a pití.

6. Šesté slovo.
„Vstupujeme do Jerusaléma a do

koná 'se všechno, co psáno jest skrze
proroky o Synu člověka; nebo bude
vydán pohanům, bude posmíván a
bičován a uplván; a když jej ubičují,
zabijí jej“ (Luk. 18, 31. 32), tak pravil
Božský Spasitel ke svým apoštolům,
když na poslední slavnost velikonoční
ubíral se do Jerusaléma.

Stalo se v těchto dnech, co Pán
předpověděl, co Bůh řekl v ráji, při
slíbil patriarchům, skrze proroky po
věky hlásal, co rozličnými způsoby,
věcmi a osobami vyobrazil. Syn Boží
dokonal úlohu svou, pro kterou s nebe
sestoupil, člověkem se stal a žil třicet
tři léta, „velekněz nového zákona vešel
skrze vlastní _krevdo svatyně a nalezl
vykoupení věčné.“ (Žid. 9, 12.)

Proto volá Ježíš, povýšiv svého
hlasu, aby to slyšeli všichni vykoupení
tvorové: „Dokonáno jest.“ (Jan 19, 30.)

Velebné slavné slovo to zní až
vzhůru k nebes výšinám a dolů do
bezradostných síní předpeklí, zní po
celé zemí od východu slunce až na
západ, zní všemi věky a pokoleními od
počátku až do skonání.

„Otče, oslavil jsem Tebe na zemi,
dokonal jsem dílo, které jsi mi uložil“
(Jan' 17, 44), tak zní z umírajícího
Srdce Ježíšova.

Kéž bychom'i my podobně jeden
kráte v hodince smrti říci mohli:



Svatý (]yrill & Methoděj, apoštolové slovanští.
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„Dokonáno jest; oslavoval jsem Tebe,
ó Srdce Nejsvětější, konal jsem dílo,
které jsi mi uložila“

Konejme všechno ke cti & chvále
Boží, nejeinejme dle svých choutek

modlitby, pak. na konci života; budeme
moci Svědectví si dáti: „Dokonáno jest !.
Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem do

žene jest mi koruna spravedlnosti,

Návštěva Panny Marie.

&libovůle, nýbrž jen vůle Boží budiž
vodítkem našich konů. Vzbuzujme kaž
dý den z rána dobrý úmysl, vysílejme
často za dne k Srdci Ježíšovu střelné

kteroužmi dá,v onen den Pán, spra
vedlivý soudce; & netoliko mně, ale
i všem, kteříž milují příští jeho.“
(2. k Tim. 4, 7. &)

konal, víra jsem zachoval._ Proto slo->
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7. Sedmé slovo.
Srdcervoucí a zoufalivé jsou ob

razy a sochy umělcův pohanských, na
nichž znázorňují smrt. V rysech tváře
umírajících zračí se tak děsná. bolest,
že by až srdce divakovo zkřehlo v led.

Příčinoutoho jest smutné pozíraní
pohanů na život posmrtný; podsvětí,
do něhož duše vstupují po smrti a
kde stíny nebožtíků s pláč-em bloudí
po ponurých březích temné řeky pod
světné, bylo dle nazoru jejich místem
smutku a útrap. Proto praví jejich
básníci, že raději byli by otroky, žili
v nemoci, bídě a soužení na zemi, než
by sestoupili do nehostinné temnoty
podsvětné. Smrt byla pohanům nej
krutějším a nejhorším nepřítclam.

Zcela jinak jest nám křesťanům
od té doby, kdy Pan umíraje na kříži
volal: „Otče, v ruce Tvé poroučím
ducha svého.“ (Luk. 23, 46.)_Od doby
té pozbyla pro nás smrt svou hrůZu!

Smrt jest zbožnému křesťanu nej
lepší přítelkyní, převádějíc ho z to
hoto údolí slzavého do radostí věčných,
nebeských.

NeboťJ ežíš „smazav zápis úsudku,
kterýž byl nam odporný, i vzav jej
z prostřed, přibyl jej na kříži.“ (Koloss.
2, 14.)

Žijme proto tak, abychom se ne
musili báti smrti, buďme hodnými
dítkami nebeského otce, které těší
se a touží, aby shledati se mohli s ním.

Pak tal—ébudeme moci na smrtelné
posteli zvolati: „Otče, v ruce Tvé
poroučím ducha svého.“

Doslov.
Sedm slov aneb vět promluvil

J ežíš na kříži; jsou to slova umírajícího
Přítele našeho nejlepšího, slova ply
noucí ze Srdce z lásky k nám se obě
tujícího. Uvažujme o nich proto ča
stěji, jsou studnicí nevyčerpatelnou
věčných pravd.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ty je
dina naděje a spáso naše. Dokonalo
jsi a jak žalostně. Neumřel Ježíš na
lůžku, ale na tvrdém dřevě kříže pod
širým nekem. Neměl ani kam by hlavy
vložil. Kolem něho stáli jeho úhlavní
nepřátelé, rouhajíce se jemu. Ani matka,
ani učedník věrný nemohli posloužiti
jemu, jen lotři a kataré stáli kolem
něho v poslední hodince. Žluč a ocet
byly Ti občerstvením.

OSrdce nejdobrotivější, tolik stálo
tě vykoupení a spasenínaše!Vtakových
mukách musilo jsi umříti, aby dOStalo
se nam života věčného.

V nejhlubší pokoře padáme na
tváře své, nejvroucnější díky vzdáva
jíce Tobě za umučení a smrt Tvou,
bez nichž musili bychom zhynouti.

O Srdce nejsvětější, příjmy sliby
naše, že dle učení a příkladu Tvého
žíti budeme zde na zemi, abychom ne
pozbyli života věčného na nebesích.

EJEIEIEI

Tam k té jasné nebes výši . ..
Tam k té jasné nebes výši

upírám své zraky,
když mou duší unavenou
táhnou černé mraky.

Tam k té jasné nebes výši
vysílám své hoře,
neboť láska. Matky Boží
útěchy dá spoře.

Tam k té jasné nebes výši
letí srdce celé,
1: Matce Boží pomodlím se
její „Zdrávas“ vřele.

Tam k té jasné nebes výši
hledím v každé chvíli,
neboť srdci mému podá.
Matka nové síly.

A. M; Kadlddkovd.
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Usazování katolických uprchlíků bulharských
V Novém Bulharsku.

(Další nový rozkvět unie. ——Potřeba hojné podpory.)

Ěle zprávydp. Pavla Christovase katoličtí uprchlíci bulharští již
nadobro v Bulharsku usazují zaklá—
dajíce nové osady ponejvícena
jihu Nov. Bulharska v okolí slunného
Dedeagače. Roztroušeni byli posud
nejvíce v těchto místech: Plovdivě, Staré
Zagoře, Chumenu, Varně, Jamboli, Slivnu,
Kezil-Agači a Gadžilovu. Na prosbu
J. M. biskupa Petkova, který s P. Chri
stovem u bulharské vlády vyjednával ve
prospěch usídlení katolíků, dostalo se
jim ochotné podpory. Všude jim byly
propůjčeny železniční vagony ku pře
stěhování. Vláda dodala jím též potra
viny pro první dny a přislíbila nově
přistěhovalým osadníkům, že je bude
moukou zásobovati. Za odcházejícímí
katolíky stěhují se také mnozí pravo
slavní, zvláště všechny rozk'olnické Osady
v okolí známého nám Ak-Bunaru
(z tureckého území) a chtějí se státi
katolíky. Podobně i pozůstalí rozkol'níci
(na př. v Gadžilově) po vystěhování se
katolíků na jih chtějí přidati se k unii
a to najednou na př. v jediném Gadži
lově 90 rodin. Jisté dvě bulharské roz
kolnické osady, jejichž pop při vpádu
Turků byl zmizel a se více nevrátil,
žádají též o přijetí do katolické církve.

Katolické missie tedy opět se obno
vují, hnutí ke katolické církvi se přes
všechen odpor rusofilskě strany ducho—
venstva (sv. synodů) se dále udržuje a
vzmáhá. Jen třeba nyní hojné a rychlé
podpory ku stavbě příbytků a zvláště
katolických kostelů a škol, třeba
hlavně nových katolických kněží.

A že z rozkolu nově obrácení to
myslí. upřímně a hledají v unii vpravdě
spásu duše a touží po útěše náboženské,
patrno na př. z tohoto příkladu, jejž
vypravuje P. Christov: Před krátkou
dobou měli jsme více obrácení. Tu pra—
vila mi nedávno jistá žena stavší se
katoličkou, které jsem za ztrátu jejího
jediného syna ve válce odporoučel útěchu

v častém sv. přijímání: »Náš dřívější p0p
podával mi také sice sv. přijímání, ale
já nevím, proč jejich (rozkolny'ch) sv.
přijímání jest tak chladné a že jsem
necítila při něm žádné útěchy. A pak
oni podávali sv. přijímání bez sv. zpo—
vědí, a já jsem dobře cítila, že třeba,
se zpovídati.c '

To jest krásný příklad zcela při
rozeně katolického cítění upřímných duší.

»Pošlete nám,: dodává P. Christov
ve svém dopise kusvému spolubratru,
»všechny mladé Bulhary, kteří v našich
ústavech studují, aby se do svého úřadu
vžili; nebot schází nám. milý otče,
apoštolů.:

Pokládejme slova ta též jako prosbu
na nás, &pomáhejme k tomu, aby mohlo
býti bulharskému lidu posláno hojně
apoštolských kněží, které čeká nyní tím
hojnějši práce na nově připravované
vinici. Podporujme katolické missie bul
harské hmotně imodlitbou. Podporujme
zvláště tamější semináře pro vzdělání
domorodých kněží na př. tak zvaným
»Chlebem sv. Methodac, almužnou na
obstarávání potřebné výživy aspoň na
jeden den (po 20 K). Pamatujme na
Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda. Pak
se modlívejme za zdar unie, zvláště
modleme se k nejsvětějšímu Srdci bož
ského Velekněze, aby dalo Bulharům
mnoho apoštolských, svaté katolické
Církvi a sv. Otci věrně oddaných kněží
a nynější tak obětavé missionáře sílilo
a jim žehnalo v jejich tak velikém díle
pro zájmy téhož božského Srdce.

Srdce Ježíšovo, dej nám kněze podle
Srdce svého! .

Eucharistické Srdce Ježíšovo, vzore
srdce kněžského, smiluj se nad námi!
(Odp. 300 dní.)

Takto takměř »vracejmec Bul
harům sv. Cyrilla a Methoda, kteří k nám
z jejich kraje kdysi přišli a apoštolsky
se obětovali pro naše předky.

EIElElEl
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Svět — slz'avé údolí.

je v světě bolů tolik,
co v zemi naší hor,
a není prest jich věru
ni jeden lidský tvor.

Jak mnoho, mnoho lidí,
jimž v slzách tone zrak,
a v čele věčný stánek
si rozbil smutku mrak.

Snad nikoho zde není,
jenž radost jen by znal,
a v žití byť i krátkém
ni žalu nepoznal.

Však nelkej, komu v úděl
zde jenom sama strast,
vždyť 'odměnou ti kyne
pak věčná, rajská slast.

MARIE D.

Vesnička naše.

Vesničko naše maličká,
jak tebe mám, ach, ráda,
pohlédnu na tvé chaloupky,
se v duši zkazka vkrádá.

Zde mládí své jsem prožila
v náručí drahé matky,
zde ústa moje libával
ten pohled její sladký.

Zde sladko bylo duši mé,
neb láska mne tu hřála
& odevšad se na mne tu
tak mile usmívala.

Zde štastno žilo srdce mě
& klidna byla duše,
a proto k tobě, vesnička,
tak ráda opět kluše.

A. M. KADLČÁKOVÁ.

ElElElEl

Dědictví otců zachovej nám, Pane !
Píše Ignát Zhdněl.

vážné jsou myšlenky,které prochvívají srdce naše o svátku našich
svatých patronů Cyrilla a 'Methoděje.
Přinesli nám poklad nejdražší, za nějž
jim máme vděčni býti, vyučili naše
předky víře, kterou hlásal Ježíš Kristůs,
náš Pán & Spasitel. Uchovali jsme si
všichni tento drahocenný poklad a' odkaz
našich otců neporušený? Věříme pevně,
co nám předpisuje naše svatá víra?
Žijeme také životem, odpovídajícím této
po otcích našich zděděné víře? Ne
posloucháme rádi a ochotně, když ne—
přátelé Kristovi tupí Jej a vše, co
zařídil a poručil?

Nedávno vyšlo v německém jazyku
jubilejní vydání spisu, nám katolíkům
krajně nepřátelského. Spis ten napsal
Nietzsche, muž, který, jak síly jeho
stačily, bojoval proti vší víře. Ale vzdor
tomu vyšel tento spis. nadepsaný »Tak
mluvil Zarathustraa dosud ve 100.000
výtiscích. Uchoval se nám dopis, který
psal Nietzsche dne 11 listopadu 1888 do
Dánska svému příteli Jiřímu Brandesovi,
kdež píše ve své hrozné nenávisti, že
»dle jeho přesvědčení, na něž přisahati

může, ve dvou letech bude se všechen
svět prochvívatic, to jest, že nastane
poslední hodinka všemu božskému zje
vení; ve své pýše domníval se Nietzsche,
že mnoho přispěl k tomuto vitezstvi
nevěry nad pravou vírou. Ale mýlil se;
uplynulo od té doby, kdy pronesl tento
výrok, nikoliv dvě, ale přes dvacet let
a víra Ježíše Krista nezhynula, nýbrž
kvete, roste a mohutní.

Něco podobného pronesl také vůdce
sociálních demokratů Bebel roku 1891,
když slavili jeho stoupenci sjezd v Er—
furtě. Předpovídal veliký, dosud neví
daný oKladderadatscha to jest obrovský,
násilný převrat, v němž zmizí víra v Boha.

Bohu díky, nevyplnilo se ani toto
ani ono předpovědění, které pronesli
nepřátelé víry Kristovy Nietzsche a Bebel.
Víra, kterou do našich vlastí přinesli
naši svatí věrověstové Cyrill & Method,
uchovala se, my ji ctíme, milujeme,
vážíme se jí. \ ' _

Ale jsou bohužel někteří lidé mezi
námi, kteří nedbaj-í předpisů naší víry
cyrillo-methodějské a s nadšením po
slouchají, co nepřátelé hlásají. Čtou víře
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naší nepřátelské noviny, spisy, knihy,
jsou členy spolků nám nepřátelských,
jdou do schůzí, které pořádají naši ne
přátelé a tam mlčí i když se hanobí
vše, co nám má býti svato a nedotknu
telno. Tito soukmenovci nejsou ctiteli
našich apoštolů Cyrilla a Methoděje,
nezachovávaji dědictví, které nám při
nesli tito věrověstové. Varujme se ta—
kových lidí, vyhýbejme jim, straňme se
jich, odejděme z jejich společnosti. Vzpo—
meňme si na slova našeho božského
Mistra: »Kdo není se mnou, proti mně
jeste (Mat. 12, BO.) Nebuďme liknaví,
lhostejní, neteční k naší svaté víře, ale
milujme ji ze všech sil své duše a
přičiňujme se, aby ji také jiní milovali,
ctili a žili podle předpisů, které nám dává.

2. Naši svatí věrověstové Cyrill a
Methoděj putovali rádi a ochotně do
Říma k papeži, když je k sobě pozval.
Byly tehdy cesty nebezpečny; v oněch
dobách bylo cestování do dalekých
krajin obtížné, ale Cyrill a Method ne
dbali ničeho, uposlechli hlavy církve a
šli do Ríma. Za našich dnů ozývá se
jiný hlas, bohužel i mezi našimi sou
kmenovci. Nevolá se »K Římuc, »Vzhůru
do Rímac, ale slyšíme nejsilnějším a
nejmohutnějším hlasem volati: »Pryč od
Rímala A volání toto přineslo ovoce.

V jediných Čechách uposlechlo vy
zvání »Pryč od Rímaa v posledních
šestnácti letech, totiž od roku 1898 do
1913 52.230 synů a dcer naší svaté
církve a stali se odpadlíky. O, těch ne
šťastníků! 0, těch nešťastných, nesmrtel
ných duší, za něž umřel Ježíš Kristus!
Nedej se nikdo z nás omámiti podobnými
hesly, starejme se, aby takoví pobloudilci,
se kterými bychom se snad setkali, byli
poučeni, aby jim byl návrat do ovčince
Kristova usnadněn a umožněn. Jsme sice
obk10peni urputnými nepřáteli ze všech
stran, ale nezoufejme, vytrvejme statečně
v boji. Kdosi sdělil dle zpráv docela
spolehlivých, že bylo loni, roku 1913
po všem světě přes dva miliony zednářů.
V Evropě bylo 6100 loží se 384.000
členy. A tito naši nepřátelé jsou vždy
svorni, jedná-li se o boj proti naší
svaté víře, kdežto my, katolíci býváme
rozštěpení na mnoho stran, “kterébohužel
místo, aby se navzájem podporovaly,
bojují proti sobě.

Kdy se nám otevrou oči? Kdesi
jest u nás v katolické obci spolek,
jehož členové jsou vesměs katolíci.
Spolek nosí stejnokroj. Stalo se, že

,umřel člen tohoto spolku. Mrtvolu do
nesli bratří spolkoví až do vchodu do
kostela, tam ji postavili; do kostela ji
nenesli, aby prý neposkvrnili svého
stejnokroje. A nikdo se nepozastavoval
nad touto tolik drzou urážkou naší viry,
nikdo nevystoupil ze spolku, ano rodiče
dále dovolovali svým dětem choditi do
cvičení, zúčastňo vati se schůzi spolkových
a zůstati členy. Kdy se nám otevrou
oči? Kdy se zmužíme, kdy nastane doba,
že beze strachu vyznávati budeme ve
řejně svou víru?

3. Slavme svátek našich svatých
zemských patronů jako zasvěcený svátek,
choďme tohoto dne na celou mši svatou,
buďme přítomni kázání, nezapomeňme
jíti také odpoledne na svaté požehnání;
sdružujme se dle rozkazu cirkve vší
těžké, služebné práce. Kdo světí neděle
a svátky náležitě, nikdy z toho neschudl.

Slavný Spisovatel,kardinál-arcibiskup
ve francouzském městě Remeši, Gonsset,
těžce nesl, že hrubě se porušuje v jeho
sídle svěcení neděl a svátků. Zavolal
si nejváženějšího a největšího obchod
níka z celého města a žádal ho, aby
v zájmu celku pro dobrý příklad, ne:
otvíral v neděle a svátky svého obchodu.
Nemožno, odvětil kupec, utrpěl bych
tím veliké ztráty. Zkusíme to, odpověděl
kardinál na tuto námitku. Jestli při
celoroční uzávírce účtů uvidíte, že jste
oproti dřívějším rokům ztratil něco na
výtěžku, jsem ochoten nahraditi vám
ztrátu. Jestli vyzískáte, slibte, že mně
darujete přebytek vašeho obyčejného
celoročního zisku. Pod těmito podmín
kami byl velkoobchodník ochoten učiniti
po přání kardinálové a nikdy více již
neobchodoval v neděli. Na konci roku
hlásil se obchodnik u kardinála. Pravil:
Eminence, chtěje dodržeti dané slovo,
přináším zde pět tisíc franků, o něž.
jsem více vydělal, ač jsem neobchodoval
v neděle a ve svátky. Ano, jest statisticky
dokázáno, že svěcení neděl a národní
blahobyt velmi úzce spolu souvisejí.

Není navcelém světě bohatších ná
rodů, jako Zidé a Angličané. Kdo ce
stoval Anglii, poví nám, že jsou tam
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zavřeny po celou neděli, od rána až do
večera, všechny obchody. A přece jest
také známo, že jsou Angličané národem
hospodářsky velmi vyspělým a bohatým.
Kdo neznal by židů? Jsou velkou vět
šinou ne-li zrovna boháči, tož jistě zá
možní. A též známo, že židé svědomitě
světí svůj týdenní sváteční den, totiž
sobotu. Kdo navštívil zemi švycarskou,
pozoroval, že jsou tam velmi čistě
upraveny všechny příbytky lidské, ve
řejné budovyi silnice. Všude lze pozo
rovati jakýsi blahobyt. A světí tam
svědomitě neděle.

Již ve starém Zákoně poručil
Hospodin lidu israelskěmu: »Svěťtesoboty
a já vám dám déšť v pravý čas, símě
vzejde hojně na polích vašich a stromy
budou plné ovoce, nebudete-li držeti
soboty, navštívim vás horkem a suchem,
marně budete síti a neplodná bude vaše
prácex Slova tato platí také 0 dni
svátečním, jakým jest u nás na Moravě
svátek našich patronů Cyrilla a Methoděje.

4. Svatý Method byl dovedným
malířem. Namaloval obraz posledního
soudu a přijda k národu bulharskému,
aby mu hlásal víru Kristovu, ukázal
obraz krali Borisovi. Král velice se
zděsil. Když vyložil Methoděj význam
obrazu, dotkla se milost Boží krále.
Chtěje ujíti hrozným trestům zavrženců,
požádal ihned Methoděje, aby jej vyučil
víře křesťanské, což se stalo. Mnozí
z velmožů následovali příkladu králova.

Před ničím netřesou se více nevěrci
a lidé oddaní náboženské lhostejnosti,
jako před smrtí a před tím, co po smrti
následuje, totiž před soudem a věčnosti.
Jest jim neznáma víra s blaživým a
útěchyplným učením o životě po smrti.
Aby se takoví duševní nevědomci smrti
nebáli, podává jakýsi nevěrec následující
návrhy: na školních dvorech mají býti
pořádány průvody s rakví, naplněnou
pamlsky, které se pak vysypou mládeži,
aby se naučila smáti se smrtí. Nemoc—
nice mají se státi zábavnými místnostmi,
jako nějaké divadlo; lidé mají tam cho-'
diti ze zábavy. Pohřeby buďtež šibřinko
vými průvody, které uspořádají lidé,
milovní žertů & šprymů. Na hřbitovech
buďtež zřízeny houpačky, restaurace,
pořádejte v nich noční plesy, koncerty,
hudební produkce a podobné veselosti.

Vše proto, aby se naučil člověk smáti
vší bolesti, všemu bolu, aby se přestál
báti smrti. A nezdá se, že rozšiřují se
tyto a podobné věci i u nás? i' ne
slyšeli jsme, kterak v některých nemoc
nicích lékař jest celý bez sebe, když
některá svědomitější ošetřovatelka upo—
zorní nemocného, aby se dal zaopatřiti?
Lékař si stěžuje, že jest nemocný obtě
žován a rušen ve svém klidu, jehož
prý potřebuje k uzdravení a zakazuje,
že k žádnému nemocnému nesmí býti
zavolán kněz.

Kristus nás napomínal: »Buďte proto
připraveni, neboťve kterou hodinu přijde
Syn člověka, nevítea (Mat. 24, 44.) Ne
božtík, světoznámý farář a léčitel vodou
Šebestián Kneipp říkával: »My lidé na
zemi, jsme jako voják na dovolené. Není
ani okamžik jist, zda jej opět nepovolají
do zbraně a ku pluku.c Jde-li někdo
v noci a drží v ruce rozžatou pochodeň,
musí dávati na ni bedlivý pozor, aby
mu nezhasnula, někdy postačí i malinké
zavanutí větérku a pochodeň zhasne.
Pochodni podobá se náš život, mnohdy
stačí malinké, nepatrné nastuzení, jehož
si člověk ani nepovšiml, přijde zápal
plic a následuje smrt. Proto praví krásně
svatý Cyprián: »Smrt jest “velký pán,
sama nečeká na nikoho, ale chce, aby
všichni čekali na nic Máme proto po
hlížeti na smrt jako na bránu, která
nám otevře věčnou blaženost; pro spra
vedlivého není žádného umírání, ale jen
přechod do věčného života. Proto se
také svatí těšlvali na smrt, chtěli býti,
jako svatý Pavel, rozdělení & býti
s Kristem. (K. Filip. 1, 23.) Jak sta—
tečně počínali si mnozí lidé, pevní u víře,
když měla se přiblížiti jejich poslední
hodinka! '

Dne 12. ledna 1882 zemřel v Ino—
mostí universitní professor, učenec a
dějepisec Karel Brentano. Když cítil, že
se blíží jeho poslední hodinka, požádal,
aby mu zavolali kněze. Vyzpovídal se
a z jeho rukou přijal zbožně svátosti
umírajících. Stálo u jeho lože několik

. přátel. Umírající mluvil o všem, co hle
dáme v životě a čeho sobě vážíme, o
vědě, o bohatství, cti, kráse. Pravil:
Jestli vše nevychází z Boha a k němu
také nesměřuje, nic není po všem. Jediná
víra sílí nás v životě i ve smrti. Vý



—- 207 —

slovně podotkl: Já jako dějepisec měl
jsem příležitost pozorovati prst Boží,
kterak často zasáhl Bůh v děje lidí a
národů; několikráte Opakoval slova:
jak hluboké &nepochopitelné jsou cesty
a úradky Boží! Krásná byla smrt tohoto
katolického učence a hrdiny! Nebál se
smrti. Žil jako pravy křesťan a proto
také umřel jako přítel Kristův.
.as.. 5. Vzpomeňme si ještě na něco, co
vlastně mělo by' byti nejdůležitějším,
totiž na poslední okamžik, kdy Bůh nás
k sobě povolá. Cyrill ukončil svou po
zemskou pouť v cizině, v dalekém Rímě;
Methoděj odpočívá mezi námi, ač dosud
neznáme jeho hrobu a nevíme, kde
bychom mohli pokleknouti u jeho svatých
ostatků? _

Zbožny spisovatel Houdry praví:
»Jest převeliká pošetilost nemysliti na
smrt; jest obrovská opovážlivost chtiti
dobře umříti a nijak se na to nepři
pravovati.a Kdyby někdo vše popíral,
neupře, že jednou přijde čas, kdy umřeme.
Moudry Sirach napomíná: »Pamatuj. že
smrt nezmešká a že smlouva s hrobem
ukázána jest tobě: Nebo smlouva tohoto
světa jest, že každý smrti zemřea (14,
12.) Mnoho věci, s nimiž se shledáváme
v každodenním životě, jsou nejisty, jako
na příklad, zdraví; dnes jsme zdrávi,
ale kdo nás ujistí, že zdraví naše bude
stálé, že nikdy neonemocníme? Jak ne
jisté jsou pocty, jež nám lidé vzdávají;
nyní si nás váží, ale může se příliš
snadno státi, že se obrátí láska lidu
v největší nenávist, ano v přímo ďábel

_ skou zášť. Jak nejisty jest majetek, ať
jsou to peníze, ať pole, lesy, domy
anebo něco jiného? Lehce lze všeho
tohoto a podobnych věcí pozby'ti. Přijde
neobyčejny příval, zničí pole, luka, lesy,
domy; co dlouhou, neúmornou prácí
bylo za_více let nastřádáno, jest pak
v několika málo okamžicích zničeno.
Jak často se stává, že co nahromadil
otec střádal, brzy po jeho smrti utratil
V rozmařilém životě syn a dcera.

Jenom lehkomyslní lidé žijí ne
přemýšlejíce, co je čeká, zapomínají, že
přijde smrt, po smrti soud a- po soudu
nejvýše spravedlivý rozsudek, znějící

'buďto na věčnou spásu anebo na věčny
trest. Nezapomeňme nikdy na napome
nutí svatého Pavla: »Uloženojest lidem

jednou zemříti & potom soud.<< (K Žid.
9, 27.) Neklame se nikdo: 'Kristus při—
podobňoval člověka k polní trávě, k pol
nímu kvítí, které z rána kvete a večer
usychá, za dne jest na ně rozkošný
pohled, ale večer se poseče a dá do kamen
jako topivo. _(Mat. 6, 30. Luk. 12, 28.)

Zde na světě není na nic úplného
spolehu. Ježíš vypravuje o hospodáři,
ktery šel se podívati ,na svou úrodu
a shledal, že jest vyborná, že neměl
podobné již po několik let. Tu pře
myšlel, jak by se pojistil, aby vše dostal
šťastně domů, aby nic nepřišlo ve zmar?
Rekl k sobě: Rozšířím své stodoly, vy
stavím je jednou tak velké, jak jsou
nyní, bude *pak dosti místa v nich a
budu míti všechno “obilí pod střechou.
A tento sobec ještě dále si povídal:
Když budu míti letos tolik vy'nosnou
úrodu, pak bude mně možno užívati
radostí světa tohoto, budu se dobře
míti, budu jisti, pití a žití ve spokojenosti
mnoho let. Ale Bůh řekl jemu: »Blázne,
ještě této noci požádají duše tvé od
tebe, to pak, cos připravil, čí bude?<
(Luk. 12, 16, 20.)

6. Jsme zde na světě poutníci, ne
máme zde stálé otčiny, ale naší pravou
vlastí jest nebe. Kéž se nám všem do
stane v úděl! V Praze mají ve kterémsi
ústavě starce, který byl již představen
různým vysoce postaveny'm osobám,
které ústav navštívili. Čítá nyní 91 let,
by'val po celý život horlivy'm poutníkem
.a cestoval všude pěšky. Navštívil svatou
zemi 16kráte, 12kráte byl v Lurdech,
3kráte v Římě, 4kráte v Čenstochové,
14kráte ve Filipsdorfě, 37kráte v Maria
Celli a několikráte na Svatém Hostýně.
Nikdo z nás nenavštívil tolik posvátných
míst, jako tento stařeček; snad nebylo
nám ani možno navštíviti naše blízká
poutní míšta, ale hlavní věci jest, abychom
po příkladě našich svaty'ch patronů
Cyrilla a Methoděje přičinili se ze všech
sil, uchovati svou duši čistou, nepo
rušenou, aby se Bohu líbila. Dej Bůh,
když přijde naše poslední hodinka,
abychom mohli zvolati: Dokonáno jest,
žil jsem život cisty, bojoval jsem boj
dobry, doufám, že na přímluvu svaty'ch
patronů našich Cyrilla, a Methoděje uvede
mne můj anděl strážny' ve slávu věčnou.
Amen.



ZNOJMO roku 1523.

ZNOJMO: Kostel sv. Mikuláše a kostelík, nyní protestantský.
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ZNOJMO: Kaple ve hradě.

Škola B. s. P. 1914.
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Dobrý pastýř.
Ježíši, pastýři dobrý.

ovcí Svých uslyš hlas;
_když bloudí, vzdáleny světla,
přiviň je k Sobě zas!

Když dravý nepřítel blízko,
vztáhni Svou mocnou dlaň;
& v úskoku zlého ducha
naším se rádcem staň!

Vediž Své stádo věrné,
jak vždy jsi vedl je,
kde Sám se stravou dáváš,
náš Králi pokojel

Petr Hluchý .

EIEIEIEI

»Chléb sv. Methodaa čili: »Každodenní chléb pro
katolické missie na jihu.“

K ar a-A ga či u Drinopole (Odřína)
založili missionáři (OO. Assumpti

onisté) před lety seminář, ve kterém
'chudobné a hodně bulharské hochy při—
pravují k missijnímu povolání mezi
Bulhary. Hoši ničeho neplatí na výživu
a vychování. Vše se jim zde poskytuje
a obstarává zdarma. Na podporu těchto
budoucích kněží zařídila vynalezavá
láska křesťanská tak zvané „Dílo
každodenního chlebaa čili»Chléb
sv. Methodac.

Dobrodinec sobě vyvolí jeden den
v roce a pro ten den obstará potřebnou
vyživu všech chovanců; na ten úmysl
obětu_e nejméně 20 K. Téhož dne v kapli
seminlrní obětuje se mše sv. na
úmyslatohotodobrodince a jeden cho
vane c na ty'ž úmysl jde ku sv.
přijímání. V jídelně se před jídlem
oznámí jméno dobrodincovo a všichni
chovancimodlí se zaň slovy: »Račiž,
Hospodine, životem věčny'm odplatiti
všem, kteříž nám dobře činí pro jméno
tvé. Amen.<

Na obnos 20 K pro »Chléb sv.
Methodac může se složiti i více osob
najednou. Též lze učiniti nadaci, která
vynáší potřebný obnos aspoň pro jeden
den. Příspěvky na »Chléb sv. Methodac
se mohou zasílati buď zpříma nebo na
adřessu=časopisu »Apoštolát sv. .Cyrilla
a Methodaa v Kroměříži.

Na »Dílokaždodenního chleba: pro
katolické missie bulharské od dávných
dob obětují hojně dobrodinci i z cizích
národů, obzvláště též od Němců. V něm.

časopise »Missionen der Augustinem:
(Dinnsheim) jsou stále uveřejňovány
vy'kazy o tom, mnohdy i s vroucími
přípisy. Tak na př. v č. 4. 1914 téhož
časopisu čteme:

Důst. p. farář M. v Einu zasílá ná
sledující list:

Ein, v den prvého Zjevení Nepo
skvrněné Panny v Lúrdech. »Můj chle
bovy ty'den,< — tyž důst. p. totiž již
dříve učinil nadaci na zaopatření výživy
na 7 dní ——»musí přece míti isvou
oktavu. Proto a též za příčinou těch
pohrom, které stihly vychodni katol.
missie následkem žalostné války balkán
ské, daruji Vám ještě obnos na nadaci
pro můj osmy chleboyy den a to na
věčné časy pro den 11. únoraa 'A na
to připojuje modlitbu: »Nejlaskavější
Ježíši! Žehnej také tento malý dar, jaky'
jsi kdysi ve Svaté Zemi požehnal ně
kolika chlebům a rybičkám Tvy'ch učen
níků! Ty máš ještě dnes touže moc a
touže lásku jako tehdy; ano, zdá se,
že Tvoje láska jest dnes tisíckrát
větší než tehdy!

Srdce Ježíšovo! Božské Srdce!
Vyplň Ty přání svého náměstka, našeho
sv. Otce Pia X., aby všichni kněží sv.
katolické Církve věřící důkladně poučo
vali o podstatě _katolické Církve, jakožto
dokonalé, od našeho Pána Ježíše Krista
založené společnosti, o její nadpřirozené

“důstojnosti, jej i naprosté nutnosti a jejich
právech.< (Dle časop. »Canisiusstimmenc
č. 2, 1914. Str. 48.)
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o svatá Církvi katolická! Panenská
Matko millionů dítek !Života nejplnější,
nesmrtelná Matko! Ne s m r t e l n ý, věčný
živ ot dáváš Svým dítkám ; živíš je
božsk ým p ok rmem, uzdravuješjejich
rány nebeským lékem, dáváš jim
nebeskou vědu a nebeské sily.
Ty Matko vpravdě předivná, rodíš dítky
B o ží ! Jakmile T ebe lidé poznají, budou
Tě milovati jako matka své dítky a_ještě
více, a budou milovati sv. Otce v Rímě,
a ne jsvětějšího Otce, je n ž jest n a
nebe sích.c< G. M., farář.

Při jiné zásilce zní přípis:
»400 marek věnuji ku nadaci na

jeden den pro den 11. listopadu, předně
za mé zemřelé rodiče a po mě smrti za
mne samého na 30 let.“ M. B., farář.

Jako podporu katol. missionářům
mezi Bulhary lze poslati též mešní intence
(»na mše svatéc); výkaz o zásilkách
těch uveřejňuje se též v udaném listě.
Almužna, které se dostává bulharským
katol. missionářům tímto způsobem, jest
jejich jediný »platx.

Ellíllíll

Uslyš !
V zázracích světců, Bože,

zříme Tvé slávy den,
ve skutcích lásky jejich
jsi, Věčný, objeven.

Padáme na tvář svoji,
libáme svatý bok,
vpravdě jsou rány Tvoje
milostí hojný tok.

Dej, mocný Synu _Boží,
dej vytrvati nám,
vlej vroucí zbožnost našim,
byt prostým modlitbám!

El © El El

Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIANWmmmnonn.

Téhož času zemřela v jiném domě
stará žena, která se též čarodějstvím
zabývala, ačkoli byla pokřtěna. Také
ona odešla bez kněze a bez pokání na
věčnost. Několik vnuček obou nešťast
níků je v našem domě. Když přišli pří
buzní, aby vzali s sebou děti na pohřeb,
domlouvala jim sestra představená, jak
se mohou opovážiti, něco takového žá
dati a oslavovati nebožtíka, který zemřel
smrtí nekajícnou. Domluva představené
způsobila mezi lidem velký povyk a
nahnala mnohým strachu, a to tím více,
ježto několik dní potom při jiném
pohřbu všem příbuzným dětem, počtem
deset, bylo dovoleno, pohřebního prů
vodu se zúčastniti.

. A_ nyní ještě několik slov o poli
tických událostech na našem ostrově..

Poslední radža čili král teprv ně
kolik roků před svou smrtí. stal se

Petr Hluchý.

(Dokončení.)

křesťanem. Jsa ještě pohanem, měl podle
domácího obyčeje několik žen: jednu,
vlastní to královnu, v hlavním městě,
ostatní v různých částech své říše, což
se pokládalo za něco vznešeného. O
většinu těchto žen staral se málo: měl
jenom dvě dítky, dceru po zdejší krá
lovně a dceru své ženy na ostrově
Timor. Když zemřel, byl jeho jediný
právoplatný dědic, syn jeho bratra, ještě
dítětem a nemohl vládu nastoupiti, ježto
zde vláda poručníků, jakou často nalé
záme v jiných státech, je neznáma. Obě
dcery byly ještě velmi mladé a ne
provdané. Jelikož tedy nebylo žádného
zetě, usnesli se zemští hodnostáři za
souhlasu hollandské vlády, nevlastního
bratra nebožtíkova zvoliti za radžu.
Nový radža měl vládnoutí do své smrti,
potom však měla říše přejití na právo
platného dědice trůnu. Na.,štěstí nemá

14*
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radža žádných děti, tak že z této strany
není třeba nějakých pletich se obávati.

Zatím dosáhl korunní princ, Tuan
Lorenso jménem, svého 25. roku. Byl
velmi pečlivě vychován a dává svému
lidu všude dobrý příklad, tak že všichni
jakousi náboženskou úctu k němu cho
vají. Radža sám jest sice dobrým kře
sťanem — aspoň si to myslí — ale
zbožnost korunního prince je mu pro—
tivna, nazývá ho posměšně svatouškem.
Zvláště to nerad vidí, že princ jednak
sám, jednak v průvodu missionářů chodí
mezi pohany a je ve víře vyučuje.
Patrně obává se vyrůstajícího vlivu
princova, ačkoli princ ani z daleka na
nějaké pletichy nepomýšlí. Naopak dlouho
zabýval se úmyslem, odebrati se do
Evropy a vstoupiti jako bratr do ně
jakého řádu. Tohoto úsmyslu se dosud
úplně nevzdal, ale missionáři vážně mu
to zrazují. Jesti jednak jediným mužským
potomkem staré královské rodiny, jednak
lze bezpečně očekávati, že za jeho vlády
katolické missie budou zkvétati a že
nejen sv. evandělium mezi pohany se
rozšíří, ale i mravy křesťanů se zlepší
a zdokonalí.

Po několika letech radža, zvolený
zemskými hodnostáři, zemřel. Zprvu
korunnímu princi valné nepřál, ale po
zději choval se k němu zcela po přátel
sku. Zemřel jako dobrý katolík smrlí
příkladnou. Byl teprv čtyřicet roků stár.
Podle domácího obyčeje zůstala mrtvola
po 14 dní v rakvi smolou dobře zalité
na povrchu ležeti. Na rakvi byly polo
ženy knížecí odznaky z doby Portugalců:
velký černý, zlatem promovaný klobouk
a rákosová hůl se zlatým knoílíkem.
Pohřeb byl odložen, aby všichni říšští
hodnostáři se svými dary se sejíti mohli,
což ovšem vyžadovalo mnoho času.
Hned po pohřbu, který se konal s velkou
slávou, přikročeno k volbě korunního
prince za nástupce. Volba dělá se ná—
sledujícím způsobem:

Korunní princ odebral se po pohřbu
s hodnostáři zemskými do obydlí radžova.
Po několikahodinném smlouvání a do
mlouvání byla volba skončena a ranou
z pušky lidu před budovou shromáždě
němu oznámena. Po té holdovali pod—
řízení radžové novému králi & skládali
slib věrnosti.—Mezitím pili tuvak t. j.

palmové víno, k němuž byli šťávu z jistě
žluté hořké, našim zemákům podobné
rostliny přimísili. Mimo to dali do ná—
poje trochu střelného prachu a'kulku
z ručnice. Smíšenina palmového vína
s hořkou šťávou měla naznačiti, že by
se nápoj měl proměniti v jed, kdyby
se své přísaze zpronevěřílí, prach a
kulka, že by zasloužili, aby byli zastřeleni,
kdyby se proti králi vzbouřili a válku '
vedli. Kulka se na památku holdovací
přísahy uschová.

Po těchto volebních obřadech bylo
nám oznámeno, že radžové chtějí svou
slavnostní přísahu věrnosti u vchodu do
kostela obnoviti. Odebrali jsme se tedy
ke kostelu a tam už seděl na skvostném
sedadle nový král, obklopen radži ze
Siky, Maumeri, Hottingu, Paggy, Lia a
odjinud, kteří všichni okolo něho seděli
na zemi. Radžové prosili P. Luijpena,
nynějšího apoštolského vikáře z Batavie,
aby přísahu věrnosti ještě jednou složiti
směli. Apoštolský vikář měl k nim
promluvu a v ní vložil jim na srdce,
aby byli králi ve všem poslušni a s ním
sjednocení jako synové se svým otcem:
že jen takovým způsobem může říše
státi se silnou &mocnou. Potom se jich
tázal: »Slibujete králi věrnost a chcete
jemu vždycky a ve všem býti nápo
mocni?c- Jednohlasné zněla odpověď:
»Ami gaic, t. j. my chceme. Potom byly
novému králi podány královské odznaky,
totiž zlatá přilba, zlatý řetěz na šíji &
královská berla. Zlatá přilbamá letopočet
1647 a pochází z poloostrova Malaky,
odkud jí byl Don Alessu, první radža
v království Sika, přinesl. Don Alossu
pozoroval, jak národní pověst vypravuje,
že v jeho říši všichni lidé umírají. Vydal
se tedy na cestu, aby našel zemi, kde
by lidé neumírali, a tak přišel na polo
ostrov Malaku. Po tříletém pobytu tamtéž
vrátil se s mnohými dary, mezi nimiž
byla také ona zlatá přilba, do Siky
přesvědčív se, že není země, kde by
lidé neumírali.

Když byl nový král odznaky své
moci a důstojnosti přijal, zvolal Moang
Njo, jeden z nejvyšších říšských hodno
stářů. hlasitě a třikrát po sobě staro

-portugalský holdovací pozdrav: »Ať žije
velkomožný pán Don Josef Ximenes da
SylVa; on, mocný král říše Siky, nechť
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žije!: Tento starý portugalský pozdrav
zachovává se při volbě nového krále
podnes, byť i smysl jeho byl nynějšímu
pokolení nesrozumitelný. Po třetím
»portugalskémc pozdravu ujal se slova
zase P. Luijpen a pravil: »Právě jsem
řekl, že král a jeho radžové musí býti
svorni, aby panování bylo šťastné. Jest
mi však ještě zdůrazniti, že mezi povin
nostmi, které vám na srdci ležeti musí,
první místo zaujímá péče o sv. ná
boženstvím Po těchto, slovech zvolal
králi třikrát »slávac, což přítomní hodno
stáří a shromážděný lid s jásotem
opakovali. Po té zazpívaly školní děti
malajskou královskou hymnu, kterou
byl kdysi složil P. Boelen, missionář
v Larentuce. Ku konci písně provolali
všichni přítomní králi ještě jedenkráte
nadšené »nechť žijec a hodnostáři blaho
přejíce podávali mu ruku. Skolní děti
.a lid líbaly pak králi ruku.

Po skončené slavnosti vrátil se král
se svými podřízenými radži domů, kde
byla slavnostní hostina a konala se
první státní porada. S novým králem
začíná nové období. Již jedenkráte zmínili
jsme se o dobrých vlastnostech a schop—
nostech tehdejšího korunního prince,
nynějšího našeho panovníka. Od muže,
který se byl vždy missií vřele ujímal,
můžeme právem očekávati to nejlepší.
Týž bude zajisté pečovati o blaho svého
národa nejen hmotné ale i duševní.
A proto vítáme všichni novou volbu se
srdcem radostným. Následující neděli
bylo ve všech kostelích zpíváno slavné
Tedeum.

Vychovací ústav sester z Loreta
v Ranchi.

Hlavním místem missie Nagporské
v Indii a spolu střediskem missie kmene
Khols je město Ranchi. Tam jsou nej
čelnější missijní ústavy a mezi nimi
ústav a dívčí škola sester řečených
z Loreta.

»V naší škole:, píše sestra Terezie,
»je nyní 250—260 děvčat. Mezi nimi je
velký počet sirotků, které k nám přivedl
poslední hladomor. Jejich zbožnost nám
skytá mnoho útěchy. Přese všechnu svou
velkou chudobu chtělo každé dítko ve
svátky Vánoční u jesel položiti aspoň
po haléři. Aby toho docílily, musily

mnohé hodně se přičíniti. Jedna dívka.
na př. šla do lesa několik hodin vzdále
ného, nasbírala otypku chrastí a prodala
je za 2 haléře. Jiné natrhaly trávy a
prodaly ji na trhu; některé obětovaly
pestrou šňůrku anebo pentli, kterou si
podvazují vlasy, a utržený peníz věno
valy Ježíškovi.

Jedna z našich dívek, která byla
doma na prázdninách, utekla odtud,
jelikož nemohla snésti neslušných řečí,
kterými se pohané bavívají. Jiná odmítla
výhodné nabídnutí sňatku proto, že by
byla musila žíti potom v pohanské osadě
od kostela velxm' vzdálené. Dala raději
přednost mladíku chudšímu, .o kterém
slyšela, že se chce jako dělník usaditi
v Ranchi, kde je do kostela tak blízko.
Jiná dívka, jménem Konstancia, provdala
se za Marka, učitele v Kathabi. Oddavky
konaly se v Ranchi a oba snoubenci
byli při mši svaté u stolu Páně. Svatební
hostinu, na kterou byli všichni příbuzní
p0zváni, vystrojil novomanželům klášter.

Svatební obyčeje jsou zde podivné.
Mladý muž bývá od jednoho ze svých
přátel k obydlí nevěsty přiveden. Její
družky vyjdou ženichu vstříc a zpívajíce
vedou jej za zvuku rozličných hudebních
nástrojů dovnitř. Matka nevěstina anebo
vůbec někdo z příbuzenstva umývá
potom všem pozvaným nohy a dostane
za to od každé osoby po haléři. Při
jídle staví se ženich, jakoby se nechtěl
ničeho dotknouti a dává se teprv' dary
k jídlu přinutiti. .Hostina se koná nej
prve v domě nevěstině, potom v domě
ženichově. Při stěhování dává se nevěsta
jenom násilím z dosavadního svého
obydlí vytáhnouti, všichni příbuzní pláči,
křičí a dělají povyk co možná největší.
Při hostině v domě ženichově upejpá se
zase nevěsta a dává se teprv dary po—
hnouti, aby jedla. Při hostině našich
snoubenců svrchu jmenovaných dal se
učitel Marek 12 annasy (annus : 12 h),
Konstantina 8 annasy obměkčiti, ale
ženich musil slíbiti, že jí mimo to po
zději dá všecko, čeho bude do hospo
dářství potřebovati. Jinak je Marek
dobrým svědomitýmučitelem. Konstantina
začala vyučovati také děvčata & mimo
to obstarává prádlo pro kostel a missio
náře. Ačkoli osada Kathabi je od Ranchi
hodně daleko, přicházívá sem nicméně



—214—

častěji na návštěvu, aby se duševně osvě
žila a s bývalými družkami se pobavila.

Jiná z našich chovanek stala se
manželkou katechisty v okresu Naotolli.
Rídí také školu malých děvčat, pomáhá
svému manželi při vyučování 40 chlapců
a připravuje všecky děti. chlapce i děvčata,
jakož i ženy z téže vesnice na první
svaté přijímání.

jsou čtyry dívky, které míní státi se
řeholnicemi: předsedkyní je Veronika,
druhou představenou Marie, tajemnicí
Bernadetta, zakristánkou Cecilie. Poklad—
nice nemáme zatím žádné. Dosud má
spolek 17 členek, mezi nimi tři starší
chovanky, které nyní v Ranchi bydlí.
Všecky ostatní dívky doufají však a těší
se, že také svým časem do kongregace

V poslední dobu zavedli jsme v naší přijaty budou. _
škole spolek Mariánských dítek. V radě

[El [El El El

Chrámové ticho.
Chrámové ticho, pokoje, stánku,

chrámové ticho, obrazi nebe,
jak jsi nám drahé, že Kristova láska
za místo darů si zvolila tebe!

Chrámové ticho, Boha tys trůnem,
k němuž my slavně zvedáme dlaně,
bijem se v prsa před spásy Chlebem,
čerpáme život v Kristově ráně.

' Petr Hluchý.

ElElElEl

Maria, Matka Pána Ježíše, po nanebevstoupení Jeho.
(Dle sv. Bonaventury.)

Anna Fanuelova zůstavší . . . Bohu
slouživši ostatek života trávila.
(Luk. z.)

©řekrásnou a velebnoupodstatu MariePanny Diviš Areopagita v listu svém
ku svatému Pavlu popisuje takto: »Sotva
jsem nejsvětější Pannu jedním pohledem
spatřil a ve blízkosti uvažoval, obešla
mne veliká skvělost, abych tak řekl,
a záře. Mé oči tak veliká velebnost a
mé srdce tak veliká rozkoš pojala, že
tělo mé nebylo s to, aby sneslo všechno
to, nýbrž ve mdlobu téměř klesalo. Za
svědka beru Boha toho, kterýž byl pří—
tomen a přebýval v Panně Marii. Kdybych
od tebe, Pavle, jináče poučen nebyl,
tomu bych víru přidal, že nikoliv člověka,
nýbrž jako nějakou nesmrtelnou bohyni
anebo řekl bych zrovna Boha samého
před sebou míti jsem si představovalm

O povaze tělesné Matky Boží praví
dále učitelové církevní, že nebyla ne
mocná a mimo mdloby a bolesti lásky
pro Ježíše v jeho umučení a smrti, že
žádné lidské slabosti anebo tělesné
bolesti nepocítila. Tělesnou postavou a
krásou všechny, pro krásu proslulé ženy
světa — převyšovala, ačkoliv jejím po

hledem nikdo ku nějaké nezřízené lásce
hnut nebyl, nýbrž jedině ku nejsvětějším
citům a ku pobožné uctivosti povzbuzen
byl. Neboť co svatého jest, jedině svatě
milovati lze. Maria, Matka Boží, byla
dle vyjádření Ondřeje Kretenského:
Velebný chrám božské lásky. V pravdě
byla ona líbezná jako vycházející dennice,
krásná jako měsíc, výborná jako slunce.
(Píseň Sal. 6, 9.) V pravdě světlům ne—
beským přirovnati se může nade hvězdy,
vycházejícím z východu, poněvadž slunce
spravedlnosti, slunce nebes nesla v životě
svém při návštěvě sv. Alžběty, kteráž
pozdravila Matku Páně: »Odkuď mi ta
milost, že Matka Pána mého přichází
ke mně?!c Též když Maria pozdravila
Alžbětu, naplněn byl Jan v životě matky
své Duchem svatým a splesal, z jehožto
zplesání Alžběta milosti Ducha svatého
naplněna byla. A jako Alžběta poznala
přítomnost Marie, tak poznal Jan pří
tomnost Pána Ježíše.

Silná tělem nebyla, avšak duší nej
čistější všechny "silné převyšovala. Obecně
"všichni smýšlejí, že Matka Boží po na
nebevstoupení svého Syna, ještě patnácté
let živa byla a tak 63 let stáří dočkala
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zde na zemi. Neboť v patnáctém roku
věku svého Krista Pána, Spasitele na
šeho, počala. Což u východních krajin
žen není neobyčejné. Potom se Synem
Božím 33 leta živa byla; po nanebe—
vstoupení pak Jeho též patnácti let žila,
což činí všechno šedesáte a tři léta.
Těch 15 let zůstala Matka Pána Ježíše
na hoře Sion, v domě tom, kde Pán
Ježíš poslední večeři učinil a slavil.
Nachází se zde ještě známka komůrky,
ve které Matka Páně bydlela a též
komůrka, v níž sv. Jan bydlel a Matce
Páně věrně posluhoval, jak mu Pán
Ježíš na kříži poručil. Zde navštěvoval
Jan Matku Páně, zde též oběťa památku
večeře, mši sv. sloužil u přítomnosti
důstojné Matky a z rukou Janových
Matka Páně velebnou svátost přijímala.
Jakou pobožnost měla vyvolená Matka,
když viděla velebnou svátost pěstovati!
Jak sladké útěchy měla, když zde ve
lebnou svátost přijímala a jí sama
účastna byla.

Důstojná Matka Páně navštěvovala
apoštoly a apoštolové ji, poněvadž mnoho
vyučovala víře apoštoly a učedníky
Kristovy & jiné věřící, již přicházeli.
V pravdě ku milosti Boží pomáhala.
Pročež všichni apoštolové a věřící k ní
útočiště měli. a jak dí svaty' Bernard,
dotazovali se jí o tajemstvích víry. Ob
zvláště pak od ní vyzvěděl svaty' Lukáš,
zvěstování a vtělení Krista Pána, Spasitele,
které se stalo skrze anděla Gabriela.
Též narození, obřezání a obětování Páně
ve chrámě v Jerusalémě dobře zvěděl
sv. Lukáš; poněvadž všechny věci a
události přece nejlépe Matka Páně vě
děla a sv. Lukáš o těch věcech nejvíce
také Psal.

Připojili se též ku Marii mnohé
spravedlivé a šlechetné ženy, které
všechny učila Matka Boží ctnostnému
a zbožnému v pravdě životu, u stálosti
u víře, jakož byly Marta, Magdalena,
Johanna, sestry jej i a mnohé jiné. Z těchto
některé ustavičně s Marií zůstávaly, jiné
často, ano skoro denněMarii navštěvovaly
a od ní a s ní opravdově zbožně Boha
chváliti se učily a chválily.,

Sv. Ignác, kteryž učedníkem sv.
Jana a biskupem v Antiochii byl, psal
list, jenž o Marii Matce Boží svědčí.
»Rodičce Kristově, Marii, praví — její

Ignác. Tyť mne máš mnoho utvrzovati
a těšiti, jako nováčka u víře a učedníka
— opatrovníka tvého: Jana. Neboť jsem
o Synu tvém Ježíšovi mnohé zvláštní
věci slyšel a ze slyšení jich ku obdivu
a poslechnutí přišel. Ale od tebe z celého
srdce žádám anebo lépe vyučen by'ti
chci a žádám. Nebo ty jsi při .leho
tajnych věcech byla a tajemství nejvíce
zvěděla. Požehnejž tě Bůh a nováčci
všichni u víře, kteří při tobě jsou, budou
posilnění z tebe a skrze tebe a já
V T0bě.ť

List tento psal svaty Ignác z veliké
důvěry ku blahoslavené MatcePána Ježíše
z Antrochie do Jerusaléma. List jest
nám jen ku důvěře.Odpověďzaznamenaná
a vzkázaná Ignáciu: »“Pokorná dívka
Ježíše Krista. Všeliké věci. které jsi od
Jana 0 Ježíši slyšel a poznal, pravdivé
jsou. Zachovej je, Zůstaň v nich, drž
se víry křesťanské, srovnej život svůj
i smrt s vírou. Mám úmysl k tobě při
jíti a ty, kteří s tebou jsou, spatřiti.
Budiž stály & zmužile sobě čiň u víře,
aniž se pohnouti dej hrůzou protivenství
a pronásledování, nybrž vesel se a raduj
duch tvůj v Bohu. Spasiteli svém.:

Dí také sv. Ambrož, že Matka Páně
ode půlnoci až do východu slunce za—
neprazdňovala se v modlitbách a říkání
žalmův s těmi, kteří by dleli s ní i za
ně a pro ně.

Potom až do první hodiny dne
uvažovala slova, skutky, kroky a zvláště
umučení milého Syna, ve kterémžto roz
važování často milé slzy prolévala. Dále
až do třetí hodiny či deváté nebeského
pokrmu a božské sladkosti jeho okoušela.
Ale od té hodiny konala poctivě dílo
se ženami a pannami.

Ačkoliv Matka Páně zřídka vy
cházela a to ze příčiny, jakou sv. Diviš
Areopagita udává, že když na Matku
Páně poprve hleděl, že jako paprskové
z obličeje jejího pocházely — přece
často vycházela Maria, Matka Ježíšova
na horu Otivetskou, ku hrobu, na horu
Kalvárii. Tam díky vzdávala Pánu za
Jeho skutky a umučení, které pro spasení
lidského pokolení podstoupil. Když při—
cházela na místo ono, na němž viděla
Pána Ježíše na nebe vstupovati, srdce
její proniknuto bylo vzpomínkami a
žádost její jediná horlivá povstávala
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býti s Kristem. Padávala na kolena svá, i Ducha.svatého dlela celou duší opravdu
znamení šlépějí, která na místě zůstala nebeskou. Nedivno, že návštěvy Matky

DD DD
CID DEI

13 El

ZNOJMO: Svatostánek v .kostele sv. Mikuláše.

— líbala. Tělem na zemi, srdcem, duší Páně tak spláceny dosud. Všechna pro
svou u Syna svého a tím u Boha Otce roctvíseplní např. na místech poutních,
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vesměs hojně navštěvovaných, a pout
nících samy'ch.

»Duše má rozveselí se v Bohu a
kochati se bude nad Spasitelem svme
(Žalm: 34);

řekl: Požehnaná ty jsi, dcero, nade všecky
ženy, kteréž na zemi jsou.< (Judit. 13).

Kéž proroctví ta plní se a splní
též i na nás. Maria Panna nepřestane
na věky by'ti matkou Ježíše Krista a

ZNOJMO: Vnitřek kostela sv. Mikuláše.

»Pán života povolal mne. a (Isaiáš 49).
»Dříve nežli's vyšel ze života, po—

světil jsem tě.c (Jeremiáš l);
»Juditha vracejíc se s hlavou Holofer—

novou do Betulie, s velikou radostí ode
všeho lidu přivítána byla a Oziáš kníže

proto ani na věky nepřestane ji ctíti
její božsky Syn a tudíž i plniti přání
její. A to tím více, poněvadž jedině
proto chtěl ji míti, aby tím snáze a
bezpečněji jen bylo postaráno o nás.

P. Šnvčíx.%%
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Znojmo; Na obrázku z roku 1523
viděti, kterak bývala za starých dob opev
něna města. Dole před městem jest u řeky
Dyje opatství Louka, v levo na kopci jest
osada Hradiště sv. Hypolita. — Kostel
sv. Mikuláše jest třílodní, gotický, dostavěný
r. 1420. Vedle něho je menší kostelík,
jehož vrchní část je zasvěcena sv. Martinu,
spodní sv. Anně. Byl vystavěn v letech
1230—1253. Nyní mají vněm bohoslužby
protestanté. — V kostele sv. Mikuláše jest
umělecky provedený, ku zdi přistavěný
svatostánek z roku 1518. Též jest tam
skvostná kazatelna, představující zeměkouli.
Zhotovil ji umělec Josef Winterhalter. —
V bývalém hradě je vzácná památka slohu
románského, kaple. sv. Kateřiny, pocházející
z let 1106 až 1111.

Nejdůležitější vynález roku 1914.
„Berlínský denník“ uveřejnil řadu dopisů
různých učenců o tom, který vynález roku
1914 by pokládali za nejdůležitější. Ze
všech odpovědí nejlépe se nám zamlouvá,
co ke konci napsal prof. dr. V. Parseval:
„Nejnutnějším byl by vynález, který by nám
přinesl trochu více kultury, totiž mravnost
a upřímnost. ale vtom nás veškera civili
sace se svými pletichami mnoho nepo
vznese“

Soc.-demokratickému tisku ubývá
abonentů. Mimo jiné vychází ze zprávy
o sjezdu německé socialni demokracie také
ta potěšitelná okolnost na jevo, že soc.
demokratickému tisku v Německu ubylo
abonentů a to od 5. června 1912 0 12.830.
Mělt toho dne soc. demokratický tisk
v Německu 1478042 abonentů. kdežto
3. března 1913 již jen 1,465.212. Kde
pak jsou tedy ty velkolepé agitační úspěchy,
kterými se soc demokraté loni chvástali?
Svaluje ovšem soc. demokratické vedení
veškeru vinu na zhoršené poměry na trhu
práce. ale nemenší příčinou asi bude, že
čtenáři počínají ztráceti zalíbení na soc.
demokratickém tisku.

Katolická církev v Australii má
nyní pět arcibiskupství .Sydney, Melbourne,
Hobart, Adelaide &Brisbone). 14 biskupství,
3 apoštolské vikariáty, 621 světských &

ooooooooooillllillllll
196 řádových kněží, 384 řeholníků laiků,
36:32 řeholních sester. 1283 kostelů, 3
kněžské semináře a 66 dobročinných ústavů,
na něž nepřispívá stát ani haléře. Katolíků
čítá přes jeden milion.

Kardinál dědicem. Kardinál Gibbons__,z'
v Baltimore (Amerika) jmenován byl od
jedné zesnulé slečny dědicem jmění v obnosu
přes 13 milionů korun. Dědictví použito
bude k dobročinným účelům.

Vystupování z protestantské církve:
V Německu. Během r. 1912 vystoupilo
jen v Berlíně kolem 10.000 osob z církve.
Roku 1913 činil tento počet již v říjnu
na 60.000 osob. Od 1. do 23. prosince
minulého roku vystoupilo v Prusku z církve
protestantské 17.000 “tisíc osob. Za jediný
den, 27. prosince m. r., 8000 lidí vy
stoupilo z církve jen v Berlíně. O Sylvestru.
jen jediný z berlínských okresních soudů,
weddinský, obdržel 1300 výstupních archů.
Soud ve Středním Berlíně -— v Německu
se výstup z církve hlásí soudům, nikoli.
politickým úřadům — byl v prosinci tak
zaplaven oznámeními o výstupech z církve,
že pouhé zapisování jejich zaměstnávalo
12 soudních úředníků a 38 aktuárů!

Doma a Vcizině. Mohamedáni zjevně
opovrhují atheismem. s čímž nutno počítati.
Proto nařídila italská vláda, aby se velitel
vojenský v Africe, jenerál Ciancia odebral
za průvodu všech důstojníků na svátky
vánoční do kostela. Táž vláda doma veřejně
vystupuje vždy a všude protinábožensky, ale
v africké kolonii jedná docela jinak, tam
poroučí, aby se chodilo do kostela.

Jinak doma, jinak v cizině. President
Francie Poincaré, je doma výstřední ne
přítel církve. Nikdy při svých cestách ne
vstoupí do kostela, i když jsou v něm
umělecké předměty, které budí obdiv všech
cizinců a přátel umění. Jinak jednal při své
poslední, nedávné návštěvě ve Španělsku.
Nejenom že šel do kostela, ale dal se při
jati i od biskupa, přijal z jeho ruky svěcenou
vodu, poznamenal se křížem a vůbec se
choval, jako každý věřící katolík. Navštívil
i kostely, prohlížel si je a vždy před nej—
světějším poklekl. Choval se velmi důstojně,
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nemluvil hlasitě. Podobně se choval tento
president na návštěvě v Rusku, kde se
modlil s carem, přijal svěcenou vodu od

.metropolity a žehnal se křížem.
Nemocnice v Paříži. Od té doby,

co vypověděly úřady milosrdné sestry
z veřejných pařížských dobročinných úřadů,
platí město ošetřovatelkám ročně 0 jedenáct
milionů korun více než platívalo sestrám.
Nyní žádají ošetřovatelky ještě dalších osm
milionů ročně. A je všeobecně známo, že
je služba “těchto světských osob nadmíru
špatná, že si nemocní velmi naříkají na
její nedostatky.

Obětavost Jesuity. V Brasilii v Rio
de Janeiro někdo v noci zazvonil u choro
bince. Dříve než vrátný otevřel, slyšel, jak
vůz od vrat odjel. Našel přede dveřmi
ženu, úplně rozežranou malomocenstvím.
Lékař omdlel, když ji prohlížel. Sestry,
které jsou zvykly na všelicos, nemohly
u nemocné, která byla jenom kost a kůže,
po delší dobu vydržeti. V městě tom byl
kněz jesuita, učený a oblíbený muž, chodil
dvakráte za týden k této lidské mumii,
převázal ji, vyzpovídal“ a podal Tělo Páně.

Smutné poučení. Roku 1877 pro
nesl generální předseda spolku sv. Vincence
v Paříži tato slova: Neujmeme-li se my
katolíci účinněji našeho tisku, zavrou nám
kostely, vyženou klášterníky & zbožné na—
dace budou zrušeny. Vše se vyplnilo do
slovně. Tehdy bylo potřebí milionu korun
ku založení katolického denníku. Sešel se,
ale peníze byly věnovány ku vystavení
„Smírné kaple“. Dnes je kaple uzavřena
od státu, který ji spravuje. Není to po
učením pro nás?

Jak bojuje nevěra? V osaděSenones
ve Francii chtěla městská rada znemožniti
oslavu Dušiček v tento den. Uspořádala
odpoledne koncert před hřbitovem a po
zvala k němu všechnu okolní chásku, aby
hřmotila. Večer uspořádán od nich průvod
s pochodněmi a hudbou, který nejvíce
chodil okolo hřbitova. Tak počíná si ne
věrecká Francie. Tak malicherně bojuje!

Kulturní boj ve Francii. Jak se
bojuje ve Francii, viz tento příklad: Po—
blíže Amiensu zvítězili u obecních voleb
nepřátelé církevní. V noci oslavovali toto
vítězství & uspořádali po ulicích osady
proceství a pohřeb. Pekař při tom nesl
kříž. Když ráno započal svou práci, utrhl
mu stroj pravou ruku. Jde-li biskup třeba

jenom 'deset kroků po ulici v rochetě, jest
udán pro přestupování zákona a odsouzen
k pokutě několika korun.

Bohoslovců ubývá. Roku 1883 bylo
ve všech bohosloveckých ústavech ve
Španělsku nově nastouplých bohoslovců
18.397. Roku 1910 bylo jich 11.329,
roku 1913 jenom asi 7000.

Církev za Pia X. Za nynějšího
papeže Pia X. bylo zřízeno nových arci—
biskupství 18, 37 apoštolských vikariátů
a 34 apoštolských prefektur.

Svatý Florian pomůže, kdo se.
k němu modlí. V našem klášteře modlíme
se při společné modlitbě večerník svatému
Florianu. Před několika dny modlila jsem“
se pozdější hodinu večerní sama. v oratoři
při rozžaté svíčce. Pojednou ucítím zápach:
jako hořící látky; ihned rychle vstanu a,
hledím, zda-li něco nehoří, i na můj šat,
však ničeho jsem nespatřila. Bezpečně
kleknu & modlím se dále, aniž bych se_
silnějším zápachem nechala vyrušovati,
domnívajíc se, že to svíčka. Druhého dnew
ráno spatřivši mne jedna ze sester udiveně
zvolala, co to mám za díru v závoji? Za-
lekla jsem se, napadl mě hned včerejší!
večer. Spěchám rychle do své celly &
shledám, že závoj splývající od ramena dolů.
v nestejném kruhu 11 cm. byl propálen,
aniž by spodní závoj těsně pod vrchním se
nalézající dost málo byl poškozen. Vzdávám
veřejně tomuto velkému svému ochraniteli
a světci sv. Florianu můj povinný dík, neb
již jednou mě před podobným neštěstím.
zachránil, a doporoučím každému, kdo při

lampě nebo svíčce pozdě do noci pracovati
neb studovatí musí, aby se do ochrany
sv. Floriana odporučil. K.

Zpráva pražského statistického
úřadu. Velice zajímavou zprávu roční
v Praze vydal nedávno městský statistický
úřad, jež obsahuje data za rok 1913.
z Prahy, Karlína, Smíchova, Král. Vino—
hrad, Žižkova & Vršovic, údaje a vylíčení,
jak se v Praze a v Předměstích lidé žení,
rodí a umírají. Celkem uzavře se v Praze—
a v uvedených místech 5464 sňatků, nej
více svateb je v únoru (1153, tedy 41
denně) nejvíce se lidé žení mezi 20—30'
lety, velké různosti vykazuje poměr věku
obou manželů. Stejně zajímavá statistika
je o tom, jak Praha se rodí. Ročně je.
5464 sňatků, dětí se narodí 10.090, lidí
zemře 9608. Rodí se tedy průměrně 24
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dětí denně. Statistika o porodech vykazuje
tyto další podrobnosti: V Praze samé na—
rodí se do roka 2770 dětí manželských,
642 nemanželských, celkem 3412. V Kar
líně 279 manželských a 77 nemanželských,
na Smíchově 804 manželských a 219 ne
manželských, na Král. Vinohradech 942
man. & 157 neman., ve Vršovicích 603
man. a 148 neman., v Žižkově 1497 man.
.a 408 neman, v zemské porodnici 281
manžel. a 1264 nemanžel., tedy celkem
7176 manžel. a 2917 nemanžel. dětí. —
Největší procento nemanželských dětí mají
Žižkov a Smíchov, totiž 21 procent. Dle
pohlaví při narození převládají chlapci nad
děvčaty, nebot úhrnně narodí se do roka
5223 hochůa 4867 děvčat, ale v počtu
obyvatelstva mají převahu ženy, protože
mužové dříve umírají, a zejména dělníci
jsou vydáni častým smrtelným úrazům &
chorobám. V Praze & uvedených před
městích jest totiž celkem 219.640 mužů
& 253.939 žen. Ostatně jest už mrtvě
narozených hochů větší procento než děvčat.
Celkem přišlo v roce 1911 311 mrtvých
dětí na svět, z toho 178 hochů & 133
děvčat. Pozoruhodným jest také oddíl, ve
kterém se líčí, v kterých měsících se rodí
nejvíce dětí. Tak v lednu narodilo se děti
84l, v únoru 827, v březnu 988, v dubnu
912, v květnu 913, v červnu 919, v čer—
venci 799, v srpnu 781, v září 809.
v říjnu 778, v listopadu 715 av prosinci
808. Narodilo se tedy v březnu-o 283
dětí více než v listopadě. Dle vyznání
bylo 9470 dětí katolických, 194 evange
lických, 355 židovských, 8 různého vy—
znání a 63 bezkonfesse. Z bezkonfesních
připadá na Prahu 17, na Král. Vinohrady
12, Žižkov 11, Vršovice 9, Smíchov 8,
Karlín 2 a na zemskou porodnici 4. .

Mariánské kongregace. Z Ríma
rozšířily se mariánské kongregace do Celého
světa. V Kolíně byla již roku 1575, ve
Vídni 1579. Tyto kongregace byly jenom
pro studenty. Papež Sixtus založil 1586
kongregace i pro jiné stavy. Tu povstaly
kongregace umělců, učenců, malířů, vojáků,
měšťanů, šlechticů, tovaryšů, učňů. Teprve
roku 1751 byly zřízeny také ženské kon
gregace. Nyní je po Všem světě 40 tisíc
mariánských “kongregací, které mají přes
7 milionů členů.

Jak spoří V Italii. Koncem r. 1912
bylo ve všech italských spořitelnách uloženo

7011 milionů K. O 117 milionů více, než
rok před tím.

Obětavost Francouzů. Při sjezdu
katolických právníků v Lyoně dne 29. října
loňského roku dokázal senátor Pamarzelle,
že katolíci francouzští obětují nyní třikráte
tolik na své škol a dobročinné ústavy
než dříve platiliďšlě. Proto nelze národ,
který přináší takové obrovské oběti, pro
hlásiti prostě-za nevěrecký. '

Nepřátelé připráei. VTokiu, hlavním
městě v Japonsku, zakládají jesuité novou
universitu. Tu daroval americký miliardář
John Rockefeller 42 mil. marek, aby tam
byla založena protestantská universita, v jejíž
čele je povolán dr. Mott, známý protestantský
pracovník. Japonsko je klíč pro celý východ.
Co se učiní pro Japonsko, učiní se pro
celý výčhod. Školy jsou bránou pro po
křestění Japonska. Protestanti mají nyní
v Japonsku 2 university, 34 středních
škol s 14.000 žáky. Katolíci mají tam
velmi málo škol, nejsou tolik podporováni,
jak by zasloužili.

Katechismus. Německý spisovatel
František Bier stal se nedávno ve věku
42 let z protestanta katolíkem. Měl v zimě
přednášku před studenty v Berlíně. V ní
pravil o našem katechismu: Ustavičně opa
kuji: neznám důkladnějšího lidského po
řádku, krásnějšího popísu a výkladu všech
náboženských pravd, jako jsou v malém
katolickém katechismu. .

Sjezd katolíků v severoamerických
Spojených Státech. První sjezdbyl v těchto
státech roku 1908. Símě jím zaseté se
ujalo. V říjnu 1913 byl tam druhý kato
lický sjezd v městě Bostonu, které je je—
diné z velkých amerických měst, kdež mají
katolíci polovici všeho obyvatelstva. Světíci
biskup bostonský sdělil, že bylo během
roku 1912 vystavěno v těchto Státech
373 nových katolických kostelů, po většině
v krajinách, kdež jich dosud nebylo. Kato
licismus tam kvete, roste & mohutní.

Kláštery v Belgii. Dne 31. prosince
1912 bylo v Belgii 10 376 řeholníků;
řeholnic bylo 47.975.

Následování hodno. Židovský dopi
sovatel „Berl. Tagbl.“, líče lipské slavnosti,
pohrdavě se zmínil o saském králi. Konser
vativní poslanci, uraženi jsouce touto po
známkou, usnesli se ve sněmu saském:
1. zakázati prodej „E. T.“ na nádražích,
2. zakázati abonování „E. T.“ v státních
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úřadech, kasárnách atd., 3. bojkotovati
všechny restaurace, kavárny atd., kde je
tento časopis vyložen. — Takto by moc
židovského tisku byla brzo zlomena a vliv
jeho nepřesahoval by okruh ghetta.

Milionářka missionářkou. Velikou
pozornost v novoyorských kruzích vzbudilo
rozhodnutí pí. Spencerové, která chce se
věnovati úkolu rozšíření nauk Kristových
mezi divokými kmeny na ostrovech Filip
pinských. Milionářka zamýšlí hlavně dítky
domorodců padlých ve válce proti Ameri
čanům obrátiti k víře křesťanské. Na pří
stavišti při odjezdu pí. Spencerové došlo
ku dojímavému výstupu mezi milionářkou
a jejím . synem, který všemožně se snažil
od zamýšlené nebezpečné cesty matku od
vrátiti. Milionářka, které jest 55 let, vy
nikala ve svém mládí neobvyklou krásou.
Ostrov Jolo, kde zamýšlí založiti missionář
skou osadu. jest jeden z nejdivočejších
ostrovů ve Filippinách. Obyvatelstvo tohoto
ostrova stojí na nejnižším stupni vzdělanosti.

52 let nemocná. Ve Viterbu zemřela
v klášteře sestra Marie Benedeta Freyová.
rozená ve Švycarsku. Měla pověst světice
a byla mezi lékaři proslavená. Přišla do
Italie jako mladé děvče & vstoupila do
kláštera ve Viterbo. Brzy vážně onemoc
něla a po celých 52 let ležela v posteli;
trpěla na míchovou nemoc v páteři. Páteř
měla tak slabou, že měla hlavu důmyslným
přístrojem přivázánu ku stropu, což jí do
volovalo pramálo pohybu. Lékaři proroko
vali jí, když onemocněla, kratičký život.
Byla však vzdor hrozným bolestem v dobré
náladě, usmívala se a někdy izažertovala.
Pověst o této trpitelce se rozšířila daleko
široko a přicházelo k ní mnoho lidí s prosbou,
aby je v jejich křížích a trampotách po
těšila, což též ubohá trpitelka ráda a ochotně
činila. Její slova mívala veliký účinek,
nebot pohled na trpitelku byl dojemný.
Kdo k ní přišel, odcházel potěšen a osvěžen
a s úmyslem, svůj kříž trpělivě snášeti.

(ZASLÁNO.)
_ České dívčí lyceum u sv. Voršily

v Praze II. 1. Zápis nových žákyň do
I. třídy pro školní rok 1914—15 konán
bude dne 4. července a 16. září
vždy od 8—9 hodin ráno ahned potom
vykonají se přijímací zkoušky písemné
i ústní. K zápisu se žákyně dostaví se

svými rodiči neb jejich zástupci &před
loži: a) křestní list na důkaz, že do—
vršila neb do 31. prosince 1914 dovrší
10. rok svéhověku; b) frekventační
vysvědčení ze školy obecné; žákyně ze
školy měšťanské přicházející předloží
poslední vysvědčení pololetní. Při při—
jímacích zkouškách se žádá: a) z ná
boženství tolik, čemu mohou naučiti se
žákyně v prvých čtyřech třídách pěti-
třídní obecné školy; b) zjazyka českého
plynně čtení, hbité psaní, znalost nej
důležitějších pravidel mluvnických, rozbor
jednoduchých hlavních vět rozvitých,
rozbor slovný a znalost pravidel pravo—
pisných: e) z počtů zběhlost ve sčítání,
odčítání, násobení a dělení čísel celých.
Z náboženství jest zkouška toliko ústní
a ukládá se zpravidla jen těm žákyním,
které si přinesly na frekventačním vy
svědčení známku nižší než dobrou. Z ja
zyka českého a z počtů může se od
pustiti ústní zkouška těm žákyním, které
písemné práce z těchto předmětů vy
konaly »dobře<<& také na vysvědčení
frekventačním mají známku aspoň dobrou.
Přijímací zkoušku nesmí žákyně opako
vati během téhož-roku ani na témže
ústavě ani na jiné střední škole.

2. Zápis nových žákyň do
tříd vyšších (II., III., IV., V. a VI.)
konán bude dne 4. července od 8—9
hodin ráno, načež na event. žádost bude
s přihlášenými vykonána zkouška při
jímací. O prázdninách mohou se žačky
hlásiti denně mimo neděle a svátky.
Po prázdninách koná se zápis nových
žákyň dne 16. září od 8—9 hodin ráno,
na to budou se konati zkoušky písemné,
ústní pak dne 17. září 0 9. hodině ranní.
Při zápise, k němuž dostaví se žákyně
se svými rodiči neb jejich zástupci, vy—
káže se: a) křestním listem; b) posled
ním vysvědčením; přichází-li z jiného
lycea neb z některé střední školy, musí
vysvědčení to býti opatřeno předepsanou
klausulí na odchodnou; c) vysvědčením
zachovalosti, nechodila—li v posledním
roce do školy. Ve zvláštním prospektu,
od ústavu vydaném, vytčeno jest, čeho
se žádá při přijímacích zkouškách do
IV. třídy. 3. Zápis žákyň na ústavě ve
studiu pokračujících vykoná se dne
17. září mezi 8—9 hodinou ranní. —
4. Zkoušky opravné a dodatné budou
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dne 17. září 0 9. hodině ranní. 5. Nový
;školní rok započne dne 18. září mší
;svatou spojenou se vzy'váním Ducha
--svatěho. Dne 19. září počne řádné vy
učování. 6. Poplatky: Při zápise zaplatí
každá nová žákyně 10 K jednou pro
vždy; všechny žákyně po 5 K na
učebně pomůcky a po 1 K na tělocvičně
hry. Za přijímací zkoušky doll.

.až VI. třídy platí se taxa 10 K. Školné
platí se ve třídách I., II. a III. ročně

.80 K, ve třídách IV., V. a VI. 160 K

.a to ve dvou pololetních lhůtách. Za.
vyučování nepovinnému předmětu, latině,
:.platí se pololetně po 10 K; za ostatní
předměty vedlejší se neplatí. '

Reditelství.

Ctitelé Svatohostýnské Matky Boží!
.S neobyčejnou a nevídanou slávou 1. P.
1912 konáno korunováni Svatohostynské
Matky Boží. Podán tu nový důkaz pře
vzácně & nadšeně úcty ku Matce Boží,

„která tady divy tvoří. Od doby tě vzmáhá
se ještě více úcta ta. V posvátném oka
-mžiku, kdy korunovační slavnosti ukon
čeny, učiněno předsevzetí, každoročně
konati památku na korunováni Matky
Boží Svatohostynské, kde možná v tom
,pořádku, v jakém konány slavnosti 1. P.
1912. Roku minulého 1913 předsevzetí
to uskutečněno ovšem v menším roz
sahu, neboť byl jubilejní rok Cyrillo—
.Methodějsky na Velehradě slavnostně
konán. Roku letošího zůstaneme věrni
svému předsevzetía jak možná nahradíme
i rok 1912. Za tou příčinou vás, milení

.ctitelé Svatohosty'nské Matky Boží, zveme

Z Ledče. Na přímluvu Rodičky
Boží z těžké choroby jsem se pozdravila,
začež buďtež jí neskonale díky vzdány.

N
Z Mor. Loděnice. Nejvroucnějši

díky vzdávám nejsv. Srdci Páně za
_jeho milostivě vyslyšení, pomoc a ochranu
v jisty'ch velmi důležitých záležitostech.
„Zároveň pak děkuji Matce Páně, Marii
Panně, sv. Josefu a sv. Antonínu Paduán

III
===-'

Díkůvzdání božskému Srdci Páně. '

na obnovu korunovačních slavností na
Sv. Hostýně. Slavnostní dny jsou:

15. srpna, v sobotu 0 svátku Na
nebevzetí Panny Marie, výročním to
dnu korunovačním, je representační pout
se zakončením unionistickěho sjezdu.
16. srpna, v neděli, valná hromada
»Matíce Svatohestynskéa. 17. srpna,
v pondělí, pout Mariánských družin;
18. srpna, v utery, pout dětí, matek a
oslava narozenin Jeho Veličenstva. 19.
srpna, ve středu, pout duchovenstva.
20. srpna, ve čtvrtek, pout omladiny.
21. srpna, v pátek, pout terciářů. 22.
srpna, v sobotu, pout studujících, aka
demiků, učitelů 'a professorů. 23. srpna,
v neděli, pout mužů a Katol. rolnického
spolku a nejstarších poutníků a poutnic
svatohostynsky'ch. Pouti počínají vždy
večerem dne předešlého. Každodenně
je o půl 6. hod. kázaní se zpívanou
mší sv. za dobrodince Sv. Hostyna se
společným sv. přijímáním. O 8. hodině
schůze s holdováním Panně Marii. O půl
10. hodině je opět kázání s desátkem:
Který Tebe, Panno, na nebi korunovati
ráčil, s vyzváněním a druhá. zpívaná
mše sv. rovněž za dobrodince Sv. Ho—
sty'na. O 2. hodině je promluva na r0z
loučenou a sv. požehnání. O 7. hodině
večer je řeč uvítací, klanění se nejsvě
tější Svátosti oltářní se sv. požehnáním;
o 8. hodině průvod se světly. Opětujeme
pozvání na přeradostné duchovní hody
a přejeme vám všeho dobra na Pánu
Bohu na přímluvu Matky Boží, sv. Cy—
rilla &Methoda í blahosl. Jana Sarkandra.

Výbor „Matice Svatohostynskéc.

skému za jejich pomoc & přímluvu, za
kterouž jsem je prosila, by oni sami
za mne u božsk. Srdce Páně se při
mlouvali a mně milostivého vyslyšení
a pomoci vyprosili. M C

Z Vel. P—c. Dík vroucí bož'sk.
, Srdci Páně, Panně Marii a sv. Jesefu

za vyslyšení prosby vzdávám a prosím
za uveřejnění ve »Škole B. S. P.“

' D—a.



_ 223 —

Eucharistický sjezd světový v Lúrdech.
(Hlavní úmysl.)

Kdo by s nadšením nevzpominat eucharistického sjezdu světového ve
Vídni r. 1912? Jak se těšili všichni ctitelé svátostného Spasitele na toto shro
máždění stejně smýšlejících z celého světa! Ve dnech sjezdu nejbližších přivážely
vlaky ze všech stran do říšského města zbožné poutníky všech stavů, všech
jazyků a národností. Všechny pojila jedna myšlenka, jedna láska k Ježíši svátost
:nému! Všichni těšili se *na duchOvni hody, na přednášky o nejsv. Svátosti, na
pobožnosti před svatostánkem, jakéž se konaly téměř ve všech chrámech ve
Vídni. A což teprve ten vítězoslavny průvod, ta nádhera, to nadšení těch tisíců
:neohroženy'ch katolíků, kteří přes prudký a trvající déšť provázeli svátostného
„Spasitele až na dvorní náměstí! A tu veliká shromáždění mnoha tisíců katolíků
v rotundě a nadšené řeči na slovo vzatych mužů duchovního i světského stavu!
iRadost měl jistě Spasitel sám nad touto láskou svy'ch věrny'ch, radost měl stařičký
panovník náš, který byl ochráncem celého sjezdu a sám se též průvodu súčastnil,
:radost měli všichni přítomni biskupové z celého světa nad horlivostí věřících.
Něco podobného se dálo roku 1913 na ostrově Maltě, odkudž přicházely radostné
zprávy () skvělém a šťastném průběhu eucharistického sjezdu světového. A nyní
?letos, v červenci bude se konati opět eucharisticky' sjezd světovy' na Mariánském
zpoutním místě v Lúrdech ve Francii. Bude to sjezd 25ty'! Též z naší vlasti po
;jedou zbožní poutníci dne 16. července do Lurd a budou míti pro sebe vyhra
ženou místnost ku přednáškám o nejsv. Svátosti ipro pobožnosti ve chrámě.
Kdo nemůže skutečně tuto pout podniknout, může duchovním způsobem se jí
.-súčastnit. ,

Původ těchto sjezdů pochází z roku 1879 od Msgra de Segura, který
pro rozšíření pobožnosti k nejsv. Svátosti uchopil se tohoto prostředku pořádati
takové sjezdy světové, mezinárodní, ku většímu zakotvení lásky k Ježíši Kristu
v srdcích věřících. Začátek učiněn v Belgii za souhlasu katolického episkopátu.
:Sjezdy tyto dobrou organisací se vic a více zamlouvaly, nabyvaly vždy většího
účastenství a opakovaly se již na mnoha místech. V Avignonu byl konán sjezd
roku 1882; v Liége 1883; v Fry'burce 1885; v Toulouse 1886; v Paříži 1888;
v Anversu 1890; v Jerusalémě 1893; v Remeši 1894; v Paray-le-Monial 1897;
-v Bruselu 1898; v Lúrdech 1899; v Angers 1901; v Namur 1902; v Angoulěme
1904; v Římě 1905; v Tournai 1906; v Metzu 1907, v Lúrdech 1908; v Kolíně
1909; v Montreal 1910; v Madridě 1911; ve Vídni 1912; na Maltě 1913.

Užitek těchto, sjezdů je patrný jak pro přítomné účastníky tak pro
všechny ostatní věřící. Učastníci by'vají slovem Božím poučeni, dobrým příkladem
jinych povzbuzeni k dobrému, víra jejich v nejsv. Svátost bývá oživena a tak
život jejich obrozen láskou k Ježíši ve sv. hostii. Kteří pak nemohou se súčastnit,
modlí se za zdar takového sjezdu a sami doma konají své pobožnosti před nejsv.
Svátosti oltářní, přistupují ke sv. přijímání, aby přijali Toho, pro něhož srdce

jejich láskou hárá.
Potřebí jest takové sjezdy konati jako zvláštní projev kultu národního

.a světového, jaky'm povinni jsme Bohu a Ježíši Kristu; jako posilu proti nevěře
a odvetou mocnou všem nevěrcům a konečně jako zvláštní lék proti chybám a
potřebám naší doby. Jest nepochybno, že klanění se nejsv. Svátosti, díkůčinění
a usmířování naše nalézá výrazu svého v úctě Boha živého v hostii čisté, svaté,
v hostii, o níž prav—íprorok Malachiáš: »Jméno mé jest veliké mezi národy,
neboť na každém místě bude se mně obětovati obět čistám Nejsv. Svátost jest
opravdu středem křesťanského kultu. Takovýmto sjezdem pokořujeme nejvíce
nevěru, vyznávajíce veřejně svou víru v Ježíše Krista. Či neumlkli všichni ne
přátelé sjezdu eucharistického ve Vídni, vidouce ty nesčetné zástupy nadšených
katolíků? Tak pravda potirá lež a blud! Neméně jsou tyto sjezdy dobry'm pro
.středkem k uzdravení chyb a potřeb naší doby. Naše doba, doba pokroku
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falešného, nemá víry; starajíc se jen o pozemské zapomíná na nebe; zaujata
sobectvím postrádá veškeré lásky k Bohu a k bližnímu, která nehledá, co jejiho
jest; a jsou lidé, jichž ví-a je slabá, naděje nejistá a láska vychládla'. Proto
třeba hledat pomoci, lékaře a tím je tajemství lásky Boží, nejsv. Svátost. Ona
jediná oživí a upevní viru naši, ona jediná naučí nás pohrdati světem a co na“
světě jest a pozvedne zraky naše vzhůru k nebesům; ona jediná potře hříšné
sobectví a roznítí lásku Boží v srdcích našich, neboť jest nejsv. Svátost tajemství
víry, rukojmím budoucí slávy, jest, svazkem lásky, jest 13093111jednoty.

Uznávajíce prospěšnost a nutnost eucharistických sjezdů světových k obro
zení života křesťanského a k roznícení viry, naděje a lásky k Ježíši svátostnému,
modleme se o zdar a šťastný průběh takových sjezdů vůbec & letošího sjezdu
v Lúrdech zvláště. Nuže tedy, provázejme v duchu všechny účastníky sjezdu
v Lúrdech — vytouženém to- cili milionů lidí, nábožných duší a ctitelů nejsv.
Marie Panny. cíli touhy nesčetných nemocných, vznešeném místě, posvěceném šlépě
jemi neposkvrněné Panny. výmluvném důkaze o jsoucnosti Boha Všemohoucího a
nejvýš dobrotivého; shromáždišti uzdravených nemocných na duši ina těle!
Spěchejme v duchu k tajůplné jeskyni, ke svatostánku božské Velebnosti! Kolik
se súčastní sjezdu toho„tolik ať se opět rozjede apoštolů a šiřitelů pobožnosti,

'živé víry & vroucné lásky k Ježíši Kristu, přítomnému v nejsv. Svátosti oltářní!

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdávat & nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětuji Tobě cely' dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené aneposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city ažádosti,
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 zdar světového, eucharistického sjezdu v Lúrdech, anavšechny
úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu
modlitby. _

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce,
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říší rakOuskou, vlast naši a národ náš česko—
slovanský ! 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. 18523

Sv. Josefe, vzore &patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky
100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

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

Heslo apoštolské: Horlivě se modliti zn zdar světového eucharistického sjezdu v Lú—rdech.

Úmysl v srpnu: Indická Čína.



Úmysly apoštolátu modlitby.
V červenci modleme se za zdar eucharistického sjezdu

V Lúrdech.
(Ustanoven a.žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

63110 ' Na. slavnost: Úmysly:
1 . St. Sv. Theodora, opata. (533) — Světový euchar. sjezd v Lúrdech. Dar

pohrdání světem. Utvrzení míru a lásky v rodině. Obrácení vlažných.
2. Č. "Navštívení Panny Marie. — Příprava na svěcení kněžstva. Vroucí láska

ke Spasiteli svátost. Apoštolát dobrého příkladu. Nevinnost dítek.
3. P. Sv. Heliodora, bisk. — 1. pátek v měs. Novokněží dle nejsv. Srdce P.

Hodné časté příjímání. Povolání do řehole. Mariánské družiny.
4 S. Sv. Prokopa, opata. (1053) — Reholný dům. Pokrok v duchovním

životě. Úcta sv. patronů našich. Hodně apoštolských kněží. 1- rodiče.

. Neděle V. po sv. Duchu. Sv. Cyrilla a Methoda, ap. slov. (869 a 885).
— Novokněží. Apoštolát sv. C. a M. Sjednocení Slovanů v církvi katol.

6. P. Předrahé krve Páně. — Pravá pobožnost. Kněžské prvotiny. Za milost
_ povolání a vyléčení z ůzkostlivosti. Křest. charita v katol. spolcích.

7. U. Sv. Wilibalda, biskupa. (786) — Katol. víra v národě našem. Vele—
pastýři naši. Studující mládež. Dar odloučenosti od světa. 1- kněží.

8. St. Sv. Alžběty, král. portug. (1336) —- Panující rod. Venkovská omladina.
Zanedbané a zpustlé dítky. Duchovní záležitosti jisté rodiný. 1"bratři.

C“ 2

9. Č.. Sv. mučedníků gorkum. (1572) — Statečnost u víře. Katol. spolky.
Ctnost čistoty srdce. Usmíření rodin znesvářených. 1- bratři a příbuzní.

10. P. Sv. sedmero bratří muč. (150) — Obhájci vírý. Obrácení zaslepeného.
Dar lásky k Pánu Bohu. Křest. _výchova dítek. Sťastné zkoušky.

11. S. Sv. Antonia Maria Zaecharia. — Ucta nejsv. Svátosti. Vyléčení ze
slepoty duševní. Vytrvalost v dobrém. Dobrý příklad. Apoštolát modlitby.

12. N. Neděle V1. po sv. Duchu. Sv. Benedikta ochraný. — Řád benedikt.
Požehnání katol. podniku. Apoštolát katol. tisku. Dar skromnosti.

13. P. Sv. Markéty, p. m. (260) — Přemáhání pokušení. Časté sv. přijímání.
' _ Svědomitost v povinnostech. Almužnv s dobrými úmysly. 1- kněží.

14. U. Sv. Bonaventury, řeh. uč. círk. (1274) -— Návrat rozkolníků ku katol.
církvi. Ostražitost očí. Dobročinné spolky. Bohu oddaná mysl. Lítost.

15. St. Sv. Jindřicha, cís. (1024), — Císař a král náš. Vítězství katol. církve
nad nepřáteli. Polepšení života. Péče o statky duchovní. Nemocní.

16. Č. Panny Marie Karmel. — Bratrstvo sv. škapulíře. Obrácení tvrdošijných
nevěrců. Láska k životu řeholnímu. Napravení pobloudilého. 1- sestry.

17. P. Sv. Alexia, žebr. (417) — Bohoslovecký seminář. Dobrodinci chudých.
Marianske družiny. Láska k Ježíši svátostnému. Šťastné rozhodnutí.

18. S. Sv. Kamilla, zakl. řádu. (1614) — Ošetřování nemocných. Umírající.
Vytrvalost v povolání. Odstranění pohoršení. Utěcha duševní. + rodiče.

19. N. Neděle VII. po sv. Duchu. Sv. Vincence z Pauly, zakl. ř. (1660) —
Pravá láska k bližnímu. Zdar euchar. sjezdu. Ochranovna pro chudé.

20. P. Sv. Jarolíma Aemil. (1537) —- Lhostejnost u víře. Křesťanská výchova
_ dětí. Trpělivost v protivenstvích. Milosrdné sestrý v nemocnicích.

_21. U. Sv. Praxedy, p. (164) — Mariánská družina kněží. Utvrzení u víře.
Sjednocení rozkolníků s církví katol. Přemáhání vlažnosti. 1- bratři.

22. St. Sv. Maří Magdaleny, kajic. (63) — Dar pravé lítosti. Rozšíření Apo
štolátu modlitby. Povznesení mravnosti. Dar zdraví. 1' příbuzenstvo.

23. C. Sv. Apollináře, bisk._ m. (81) — Světový euchar. sjezd v Lúrdech.
Duchovní četba. Ucta k rodičům. Svornost v rodinách. 1- sestry.

nl-..-ll... mn .l-l _- I.-:J.: J-LJ. -L..1-L...L----.'. -- LJ.- z....-l..



Úno ' N& slavnost: Úmysly *
24 Sv. Kristiny, p. m. (300). — Mariánské družiny jinochů 'a dívek. Pod

porování katolického tisku. Katolické missie na_ Balkáně. j: rodiče.
Sv. Jakuba, ap. P. (&'/r). — Pochopení úcty k nejsv., Svatosti olt'arní.

Boj proti hýřivosti. Pokora a tichost. Členové apoštolatu. Naše mládež.

Neděle V111. po su. Duchu. Sv. Anny, matky P. Marie. — Duchovní
účastenství na euchar. sjezdu. Křest. matky. Trpělivost v pokušení:

Sv. Pantaleona., lék. m. (BOB). — Sebezapírání. Duch modlitby. Boj
proti hlavním chybám. Obrácení Anglie. Dušín očistci. jpríbuzní.

Sv. Nazaria, Celsa a spolum. (56). — Láska k Církv1 svaté. Pr?
máhání náruživostí. Missie v Bulharsku. Trpělivost v nemocí. 1' kněží.

29. St. Sv. Marty, p. (840. —- Spolek šíření víry. Církevní smýšlení. _Péče
% o spásu duší. Polepšení zaslepených. Dar střídmosti. Katal. m1s51e.

30. Č. Sv. Abdon et Semen, muč. (250). _— Důvěra v Boha. Milost, pravého
] povolání. Katolíci mezi protestanty. Obrácení Anglie na Víru katol.

31. . P. Sv. Ignáce z Loyoly, zakl. ř. (1558) — Živí & zemřelí údové bratrstva

šDi'U25.

26.

WZ27.

(l:—28.

bož. Srdce Páně a Apoštolátu modlitby. Nemocní kněží. Příbuzní.

L Odpustiy Illll dní la každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. )

Kdo by ze čtenářů našich nevzpominal na světový eucharistický sjezd ve
Vídni r. 1912? Ač bylo velmi nepříznivé počasí, přece se sjezdu účastnili věřící na
tisíce čítající ze všech končin říše naší, ale i z jiných zemí evropských i zámoř
ských. Nikdy snad nezapomenou účastníci na imposantní průvod s nejsv. Svátosti,
jehož se účastnil i nejjasnější panovník náš, císař pán se svým dvorem. Roku 1913
byl opět eucharistický sjezd na ostrově Maltě, jenž byl též velkolepý jak počtem
účastníků, tak i slavností vnější. A letos 1914 připravuje se světový sjezd euchari
stický na místě Mariánském — v Lúrdech, kamž i od nás se poutníci vypravují.
Již pro české účastníky připravena i dvorana, kde se bude pojednávat česky o nejsv.
Svátosti oltářní. Dle zpráv bude tam tisíce tisícův poutníků, aby nejen Matičku Boží
uctili, ale samému Synu Božímu ve svatostáncích přítomnému nejpokornější hold
vzdali. Modleme se, aby sjezd tento se vydařila nevěrecké Francii sloužil k na
vrácení se k Bohu.

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 zdar
světového, eucharist-ického sjezdu v Lúrdech, a na všechnyúmysly,jež
doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

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

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

100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: 'Ho'rlivě se modliti za zdar světového eucharistickébo sjezdu v Lúrdech.
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Tomu, kdož se bojí Boha, dobře bude v nejposlednější čas a v den skonání svého požehnán bude.
(Eccli. I. 13.)wva/W\./\ (zh/\„MMAJMAAAANMVVVV'Vv"\/'\,"'\/\/ v<?<7\/\/\/ VVW /'\/'\

Zaplálo slunce . .. Maria Panno . .
Zaplálo slunce v nebeské bání, Maria Panno, Matičko milá,

bol duše prchl, není ho víc, slyš písně naše, jež pěje ret.
a květy něžné hlavičky sklání, Maria Panno, každého slýcháš,
chvěje se srdce a plane líc. kdo tobě nese své lásky květ.

A mysl letí v nadhvězdné říše Maria Panno, .Matičko Boží,
na křídlech lásky zbavena pout, jen tobě zpívat, jen tobě žít,
spěje tam rychle výše a výše, jen tebe vzývat v celém svém žití
tak jak to slunce chtěla by plout. & tebe stále v srdci chci mít.

Do oněch krajin věčna a míru Maria Panno, Matičko svatá,
vznáší se stále umdlený duch, u Syna svého za nás vždy pros,
a k písni něžné ladí svou lyru láskou svou zahřej duši i srdce,
pro tvůrce světa, jenž slove Bůh! útěchu sladkou dětem svým nos.

A. M. KADLČÁKOVÁ.

Ozdoba nebe.

První dne záblesk políbil zemi, Slunko vždy výše nad obzor stoupá,
purpurem skvostným ozdobil lemy v krůpějích rosných paprsky koupá,
ztemnělých dosud vrchů & hor. za to jim skýtá démantů zář;
Měsíčka srpek mizí a bledne, na každém stéblu, na každém kvítí
jitřenka sledně ku zemi vzhlédne, perlička jasná démantem svítí
budí se ptáčků zpěvavý sbor. v přírody jarní omladlou tvář.
Ave Maria! Ave Maria!

Jásavou písní zavzní to krajem, V té době vůně, radostných vznětů,
že věru zdá se svět býti rájem, slavíme Tebe, Královno světů,
blahým se citem rozšíří hruď. krasší nad růže,-lilie běl.
Zelení svěží vůkol Vše hýří, Matičko naše, ozdobo nebe,
rozkvetlé stromy vůni kol šíří, pozdravem krásným zdravíme Tebe,
Královno máje, zdravena buď ! Gabriel jak Tí před lety děl:
Ave Maria! Ave Maria!

El El El El
Škola R. S. P. 1914. 15



Na slavnost Nanebevzetí Marie Panny.
(O smrti).

Rozjímání od Msgr. Dra.

ve Starém Zákoně vykládá se (4.Král. 2.), kterak Hospodin vzal
proroka Eliáše v ohnivěm vozu do nebe;
svědkem toho byl prorok Eliseus, jak
ubíral se s ním do Jericha a k Jordánu.
Když jdouce rozmlouvali, ukázal se náhle
vůz a koně ohniví, rozdělili je, Eliáš
pak vstoupil u vichru do nebe.

Podobnou událost připomíná si dnes
Církev sv. katolická slavíc památku
nanebevzetí Marie Panny. Bůh nepři
pustil, aby tělo blahoslavené Panny vzalo
porušení po smrti, nýbrž dal je anděly
donésti do oblastí nebeských; paměti
hodnou událost tu slaví katoličtí křesťané
od věkův dávných, a to souhlasně církev
východní i západní. Původ slavnosti,
při kteréž připomíná se blažená smrt
& slavně nanebevzetí sv. Panny, sáhá
v šerou dávnověkost křesťanskou, že ho
ani přesně určití nelze; již v prvních
stoletích křesťanských byl 15. srpen
dnem věnovaným památce této. Proto
budeme i my na dnešní slavnostní den
rozjímati o smrti a nanebevzetí Marie
Panny:

I. kterak smrt Marie Panny byla
blaženou, ježto zůstala vždy ve stavu
posvěcující milosti Boží,

II. kterak i pro nás smrt pozbude
hrůzy, zachováme-li si bez porušení
stav milosti v duši své.

Nejsvětější Panno, která jsi na
dnešní den rozloučivši se se světem
slavně uvedena a korunována byla

Rudolfa Zháněla.

v království nebeském, vypros nám u
Boha milost, abychom i my jedenkráte
šťastně dokonali pout pozemskou a
účastní se stali slávy nehynoucí na ne—
besích. Svatá María, pros za nás hříšně,
nyní, obzvláště pak v hodině poslední.

1.

Smrt jest trestem hříchu; proto
zdálo by se na prvý pohled, že Maria
Panna, která hříchu nepoznala, nebyla
podrobena smrti. Ale poněvadž božský
Syn její umřel, slušelo se, aby i Matka
smrt podstoupila. Bůh pak chtěl světu
dáti příklad, kterak blažena jest smrt
spravedlivých.

»Blahoslavení jsou mrtví, kteří"
v Pánu umíi'ají.a (Zjev. 14, 13.) Slova
ta po výtce vyplnila se na Matce Boží.
Maria nikdy nepozbýla milosti Boží,
proto neměla pro ni smrt oné příšernosti,
kterou leká nás, ostatní hříšné smrtelníky.

O Marii Panně platí slova Písma
sv.: »Všechna krásna jsi, přítelkyně
má, a není vady na tobě.a Zvláštní vý
sadou milosti Boží byla uchována od
hříchu prvopočáteěného a uchráněna od
vší poruchy hříšné. Proto nazval ji také
anděl Páně »milosti plnou.c Všechny
její myšlenky, slova, přání, žádosti ná
ležely Bohu, konala vše ke cti a slávě
Boží, horovala po celý život svůj pro
všechny ctnosti. V hodině smrti své byla
okrášlena nikdy nevadnoucím věncem
Bohu libých ctností, které konala vždy:
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byla to její skálopevná víra, pevná dů
věra v Boha, Otce všemohoucího, _nikdy
nepomíjející trpělivost, kterou projevila
obzvláště ve svém utrpení, nelíčená
hluboká pokora, jíž nepozbyla, ač skvěla
se ctnostmi všemi, veliké milosrdenství,
dle něhož.pomáhala všem nuznym, přede
vším pak nanejvýš dokonalá láska k Bohu,
kterou srdce její bylo rozníceno.

Těžce nesla Matka Boží rozloučení
své zde na zemí od Syna svého; milující
srdce její nalézalo poněkud útěchy, když
navštěvovala místa svatou přítomností
Jeho posvěcená. Proto častěji zavítala
do Betléma, aby navštívila místo, kde Syn
Boží se zrodil; ráda dlívala v Nazaretě
v chudinké dílně, kterou posvětil prací
rukou svych pomáhaje milému pěstounu
svému Josefovi; trvala na modlitbách
v zahradě Gethsemanské, v níž Syn Boží
počal spasné dílo utrpení svého, často
putovala na horu Kalvárii, kde dokonáno
bylo světa spasení.

Když přiblížil se čas smrti blaho—
slavené Panny, tu zjevil se jí — jak
domnívají se mnozí sv. Otcové —
archanděl Gabriel; jako zvěstoval jí
kdysi, že má se státi Matkou Spasitele
světa, tak oznamoval jí nyní, že shledá
se opět v brzku s milenym Synem
svy'm.

Z vnuknutí Ducha sv. — jak vy—
kládá stará legenda ——shromáždili se
všichni apoštolové, kteří byli vyšli do
celého světa hlásat evangelium, u smrtel—
ného lůžka Marie Panny. Panna Maria
dlouho rozmlouvala s nimi, těšila je a
vybízela, by horlivě rozsěvali símě sv.
evandělia. Pak obírajíc se jen svatymi
myšlenkami vypustila čistou duši svou,
kterou doprovodili zástupové duchů ne
'besky'ch před trůn Boha trojjediného.

Il.

Smrt Panny Marie byla blaženou,
poněvadž nepoznala hříchů; podobně
vykládá se o mnohy'ch svatych: sv.
,Aloisi, Petrovi Alkantarském, Vavřinci
a j., že se smrti nelekali, nybrž naopak
na ni těšili vědouce, že nastává jim
život novy', blaženy'.

Rovněž pro nás všechny pozbude
smrt své hrůzy, jsme-li ve stavu po—
,svěcující milosti Boží. Neboť to, co činí
.lidem smrt strašnou, jest: vědomí spá—

chaných hřichův a nejistota, zda do—
sáhnou života věčného.

Hříchy, kterych člověk se dopouští,
jsou červem, jenž hlodá srdce jeho &
trápí; obzvláště v hodinu smrti před
stupují v příšerné podobě své před zraky
umírajícího a obkličují ho ze všech
stran. Běda, kdo nezničil a nezahubil
jich upřímny'm pokáním a zkroušeny'm
vyznáním! Duše jeho tone v kalu hříchův
a bídně hynouti bude ve věčném pla—
meni pekelném!

Smrt jest přechodem ze života ve—
zdejšího do života věčného. Kam strom
padne, tam i ležeti zůstane. ' »Ničeho
si vědom nejsem, ale proto přece ještě
ospravedlněn nejsema, dí svatý Pavel.
Pro nejistotu, je-li života věčného či
smrti hoden, jest smrt strašná.

Blažen, kdo zachoval milost po
svěcující bez poskvrny, dobře tomu, kdo
slzami upřímné lítosti smyl viny své;
tomu netřeba smrti se lekati!

Když sv. Josafat Kuncevič, arci—
biskup Polocky, mučedník, apoštol
Rusínů, varován byl, aby do Vitebská,
kdež vskutku umučen byl, nechodil, od
pověděl: »Netřeba mi ani přátel ani
stráže. Moje družina domácí mi postačí.
A jakému tak hrozivému neštěstí máme
uniknouti? Smrti snad? Což nedal jsem
již rozkaz, by mi připravili hrob!
bych byl hoden, Pane, prolíti svou krev
za svatou jednotu Církve a poslušnost
k apoštolské stolici!< A prve než odjel,
prohlédl si svůj započaty hrob, jejž si
dal ve' zdi chrámové na pravé straně
hlavního oltáře zbudovati. »Až budete
hotovic, doložil na rozloučenou, »oznamte
mi; učiníte mi tím nemalou radost.<<

V životopise sv. Františka z Assissi
vykládá se, že smrti se nebál; když
mu oznámili, že smrt se blíží, zvolal:
»Buď vítána, milá sestro, smrtih Když
pak přiblížila se poslední hodinka, tu
volal se žalmistou Páně: »Pane, vyveď
duši mou—ze žaláře, aby velebila jméno
TVé.ť

Kdo jest ve stavu milosti Boží, ne
musí smrti se báti; neboť smrt jest mu
jen přechodem ze života časného do
života věčného. »Tomu, kdož se bojí
Pána, dobře bude v nejposlednější čas
a v den skonání svého požehnán budec

-(Eccli. 1, 13.) dí Duch sv. v Písmech.
15.
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Neboť jako nádennik přeje si, aby dílo
jeho mělo konec (Job S.) a. dostalo se
mu slíbené mzdy, tak spravedlivý, který
věrně a poctivě slouži Bohu, těší se na
okamžik, kdy vezme odměnu za všechny
práce a námahy své.

Sv. Hilarion poustevník, když bli—
žila se smrt, byl nejprve všecek poděšen;
ale pak se zase potěšil a pravil: »Vyjdi
jen duše, vyjdi; po 70 let sloužila jsi
Bohu, a nyní strachuješ se smrti?a

V pravdě duše spravedlivých při
smrti podobají se bělostným labutim,
kteréž, třebas po celý život svůj zdály
se němými, umírajíce vydávají hlas a
zpěv přelíbezný.

Závěn
Po tomto životě plném bojů a strasti

jest zajisté smrt klidná a tichá údělem
nejblaženějším. Smrtí takovou umřela
Maria Panna, utíkejme se k ní často
v modlitbě, aby smrt podobnou vyprosila
také nám na Bohu. Připravujme se
však také sami na dobrou smrt, hlavně
křesťanským zbožným životem! Neboť
jaký život, taková i smrt! Kdo nenaučil
se dobře živu býti, nebude ani moci
dobře umříti!

Lidé vlažní a povrchní snad na
mítnou: »Až blížiti se bude smrt, za
voláme si kněze; ten přispěje nám a
naučí nás blaženě umříti.c

Ovšem třeba jest. bychom umírajíce
zavolali kněze; ale „kněz nemůže nás
v jediném okamžiku naučiti tomu, v čem
cvičiti jsme se měli po celý život svůj.
Mnozí volaji kněze, když nemocný již
pozbyl vědomí, když již nemocí zcela
zmožen a vysílen jest. Dokud živ byl,
nestaral se o Boha a Církev, nepřijímal

svátostí, nenavštěvoval služeb Božích,
nemodlil se; nyní v jediném okamžiku
má se vše napraviti a nahraditi. Ovšem
božský Spasitel odměňuje bohatě také
dělníky, kteří přicházejí v hodinu po—
slední na Jeho vinici, slibuje a dává
ráj lotrovi, který kaje se na kříži v po—
sledních okamžicích svého života! Ale
kdo zaručuje nám, že—imy pokání do
statečné učiníme v posledních chvílích
svého života a budeme na milost při
jati?

Doba nynější náleží nám, o budouc—
nosti nevíme, zda se jí dočkáme. .Po
uživejme proto přítomnosti, abychom
vykoupili si věčnost. Ctěme a vzývejme
Marii Pannu, aby za nás orodovala u
Syna svého, následujme horlivě její
příklad, važme si milosti Boží, jako po
kladu nejdrahocennějšiho, varujme se
hříchu a zlých pokušení.

Když pak přijde poslední hodina,
neopustí nás Matka milovaná, nýbrž
vyjde nám vstříc a uvede nás do ráje
věčného blahoslavenství.

»O Maria, bez poskvrny hříchu
počatá, do nebe přijatá a věčnou slávou
korunovaná, oroduj za nás, kteří se
k Tobě utíkáme; ó útočiště hříšníků,
Matko umírajících, neopouštěj nás v ho
dinu smrti naši, nýbrž vyžádej nám
dokonalé lítosti, opravdové kajicností,
odpuštění hříchů, hodného přijetí nej
světější Svátosti oltářní 'a posily posled—
ního pomazání, abychom bezpečně mohli
předstoupiti před trůn spravedlivého, ale
i milosrdného soudce, Boha a Vykupitele
svého. Amen.a1)

1) 100 odpustků jednou za den. (Pius IX...
11. března 1856.)

EIEJEJLÉI

Znám lásku . . .

Znám lásku, která, nezvedá,
to láska Boží Matky,
kdo k ní se v žití utíká,
ten najde klid svůj sladký.

Znám lásku, která nezvadá
a září v celém žití,
to láska Matky Boží jest,
a kvete jak to kvítí.

Znám lásku, která nezvedá
a duši, srdce hřeje,
jen ten v svém žití šťasten je,
kdo v její náruč spěje!

A. M. Kadlčdkovd.
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Eucharistické hnutí.
Napsal P. Jos. Bon. Voňavka.

©ius Desátý vyvolal hnutí, které dovede oceniti lepe budoucnost, až
uvidí jeho výsledky a bude těžití z jeho
ovoce. Je to hnutí eucharistické. Hnutí
pro otevření svatostanů ve městech a
vískách a hnutí pro otevírání srdcí vězni
svatostanu. Denní sv. přijímání věřících
a časné sv. přijímáni dětí jsou ovocem,
nebo chcete-li, příčinou tohoto hnutí...
Eucharistie stává se středem výchovné
_a záchranné práce.

Je radost slyšeti a čísti potěšitelné
množení počtu sv. přijímání ať v mezích
staré Evropy, nebo ve hranicích nových
světů. Všude raší nový život. Začnei
u nás? Budeme-li chtíti! I u nás stojí
svatostan s pozváním: Pojďte ke mně
všickni, kteří pracujete a obtíženi jste,
a já vás občerstvim. Dnes nesu všem
dobré vůle jen jeden květ ze zahrad
cizích, které však dýchají katolickým
dechem & dovedou osvěžiti katolická
srdce. Koncem minulého roku napsal v
orgánu katolického svazu obchodníků
německých »Merkuria—xznámý jeho čín—
novnik Witte následující stať :

»U příležitosti stoleté památky ne
zapomenutelného Kolpinga v Kolíně
uspořádaly katolické spolky tovaryšské
v tamním minoritském chrámu úchvatnou
slavnost eucharistickou, a při této pří
ležitosti jsme se dověděli, kolík synů
Kolpingových jest horlivými členy eucha
ristického Apoštolátu. Tato na Výsost
radostná skutečnost, jež ctí katolické
tovaryše, musí nás členy svazu katoli
ckých obchodníků zahanbovati, ježto
jsme se — bohužel — jako korporace
nedopracovali až k světlým výšinám
eucharistického nadšení. Pisatel těchto
řádek, který je členem svazu od r. 1879,
rád by zkusil, zda by se dalo ve svazu
získávati hnutí eucharistickému nové
přátele a je si vědom při tom jistoty,

„že by tak jednal jen dle vznešené spol—
kové devise: »Křesťansky v životě a po
čestně V obchodě.c — Ode chvíle, kdy
sv. Otec Vydal dekret o denním sv. při
jímání, schvátila eucharistická vlna celý
katolický svět. Těžko dostupný dříve
ráj, kam mnozí katolíci jen jednou v
roce ve velikonoční čas vstupovali,

otevřen moudrostí Pia Desátého a cesta
ke stolu Páně podstatným ulehčením
urovnána. Ne neprávem nazván nynější
papež eucharistickým. Nutno to prohlá
siti za cestu Prozřetelnosti, že náměstek
Kristův, který s výše posvátného úřadu
svého zří nebezpečí naší doby, jako
všeobecný prostředek záchrany udílí
častější hodné sv. přijímání. Vzpomeňme
slov pastýřského listu našeho episkopátu:
»Bez únavy pracuje církev i ve dnech
našich na ozdravění společenských po
měrů, které hříchem a bludem otráveny.
Pius Desátý je náš osvědčený vůdce v
této spásonosné obrodué práci. Přitom
pak žádá, aby spolky nešly svou cestou
při této práci, ale aby v duchu církve
spolupůsobily na náboženských úkolech
přítomnostic Čím více poznáme, jak
vzácnou perlou nejsv. Svátost oltářní
jest, tím více vynasnažíme se následo
vati příkladu kupce z evangelia, abychom
perlu získali. »Tobě, ó Bože, náleží
obchodník; jde, aby hledal statky, jen
však na Tvou lod' pnou se všecka dobra.<
Cim úžeji spojena naše životní lodička
s lodičkou Petrovou, tím radostněji upo
slechneme vyzvání sv. Otce, který pevnou
rukou řídí veslo a snaží se všecky své
děti vésti u šťastný přístav věčnosti.
Jako před sto lety, mělo by i dnes u
nás platiti heslo: »Král zavolal a všichni
přišli.< A nechce svátostný Spasitel svým
příchodem nás zbaviti pout hříchu a
podanství satanova? Hlavní překážkou
častého přistupování ke stolu Páně jest
strach před lidmi, tento moderní kosti
žer, který tak mnohou silu mužnou
podlamuje a ochromuje. Vedle tohoto
strašidla ubohého strachu před lidmi
jest další překážkou nezodpověditelná
lhostejnost k božskému Spasiteli &vězni
našich svatéstanů. Běda, zvolá-li nám
nyní ve Svátosti skrytý Spasitel jednou
při posledním soudu: »Celá staletí byl
jsem pro vás vězněm vašich svatostanů
a vy jste mne nenavštívilix Nezapiráme
toho nijak, že právě kupecký'stav vede
své příslušníky k materielnímu chápání
života, a že při všem tom shonu a ne
klidu jedno nejpotřebnější — spása duší
——zůstává v zapomenutí. A právě toto
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naším povoláním vyrůstající nebezpečí
musí nás nabádati, abychom se opásali
záchrany'm pasem Eucharistie, abychom
nezahynuli ve vlnobití nevěry a mate
rialismu. Náš svaz vším právem za
vznešenou svou Patronku uctívá nejsv.
Pannu; prokazujeme-li však na nebi
křesťanském úctu měsíci, čím více mu
síme uctívati slunce naší viry, Eucha
ristii? Čím jest slunce ve vesmíru mezi
nesčetnymi světovými tělesy, co značí
sluneční paprsek pro celé stvoření, čím
je střed kruhu —- tím vším jest nej
světější Svátost oltářní Vkatolické církvi.
Právem jmenují přijímání sv. svátostí
měřítkem a zkušebním kamenem osady
a jednotlivých její členů — a tento
teploměr neklame! Kéž by stoupal teplo—
měr katolického života v našem svazu
a tak aby dokázal, že jsme se naučili
chápati „sentire cum ecclesiaa — cítiti
s církví. Z pravidla jde v ohledu na
svaté přijímání jen o předsudek, ktery'
nutno přemoci; energické: Já chci zua—
mená. již často: Já mohu. A Quantum
potes, tantum aude — kolik zmůžeš,
tolikrát se odvaž ke stolu Páně. Ne
dávno mluvili jsme s jedním státním
úředníkem o naší eucharistické době a
úředník označil časté svaté přijímání za
přehnané, konečně, člověk pry' ani není
hoden často přijímání. Bez ohledu na
to, že nikdo není hoden této nebeské
stravy, ptáme se přece: »A staneme se
snad hodnějšími, když jen jednou za
rok ke stolu Páně přistoupímeíh Po
kusili jsme se o to, abychom úředníka
přemluvili ke zkoušce na čtyři neděle,
aby v nich co neděli přistoupil ke sv.
přijímání. A výsledek byl, že dnes co
neděli s celou svou rodinou přistupuje
ke stolu eucharistickému. — Ríká se,
že čím blíže pramenu, tím čistší že
voda. Jest pak dokázaná skutečnost, že
první křesťané, kteří z většiny se Spa
sitelem žili a s Ním obcovali, při každé
mši sv. Společně přijímali. I pro nás
musí zníti heslo nanejvy'š časové: »V den
Páně — ke stolu Páněm , My členové
svazoví jsme již beztoho ideálními sva
zovy'mi principy úzce navzájem spojeni,
spojme se ještě úžeji ve smyslu Pia

Desátého v apoštolát mužů, kde bychom
se zavázali měsíčně se sytiti Tělem Je
žíše Krista. Naši důstojní rádcové du—
chovní nám rádi tuto cestu umožní a
pomohou přemoci všecky, často jen
zdánlivé překážky. Buďme přesvědčeni,
že proti rostoucí potopě nevěry a bludu
nelze postaviti mocnějších hrází, než
společné nedělní svaté přijímání. Jako
jednotlivé stéblo na poli stává se hříčkou
větrů, tisíce a tisíce stebel spojeno, tvoří
hráz nepodajnou, která vzdoruje vlnám
větrů a bouří, tak stanou se naše spolky
jednotlivé ve svazu katolického obchod
nictva nepřemožitelnou mocí a zároveň
skvostny'm divadlem nebi & zemi.

Kéž pod mocnou ochranou eucha
ristického milostného Slunce nám přáno
u příležitosti. našeho nejbližšího vyroč
ního sjezdu veřejně naši lásku k eucha
ristickému Bohu dáti na jevo jako nad
šení členové časového eucharistického
apoštolátu... Bůh tomu chce, Bůh tomu
požehná.<< '

Opravdu katolická mluva, při jejímž
slechu jen jednoho litujeme — že to
není mluva našich mužů. Ci jsou ti naši
z jiného řezání dřeva? Ci pro ně menší
plane láska Eucharistie na oltářích? Ci
snad nikdo ještě našemu mužskému světu
toho neřekl?

Je čas! Tolik jsme hrdi na to, že
mnoho honů mnohdy jsme před cizinou,
— nuže, upřímně a otevřeně i dnes
doznati: kolik honů nám schází za nad—
šenym přiznáním a vyznáním mužů
jiných národů? '

Jak zde zjednati nápravu? Je vůbec
možná? Chtíti popříti její možnost zna
mená zoufati nad vlastním lidem a pod
ceňovati jeho dobré vlastnosti. Jen apo
štolů nám třeba v každé vísce a každé
farnosti, kteří by odhodlaně šli za svou
ideou: častějšího sv. přijímání. Posměch
a posuzování bude z počátku jejich
údělem, za čas však zmlknou posuzo
vači a přijdou následovníci. Kdo bude
tedy ze řady našich mužů první?

Tu otázku kladu vám, mužové ná-'
roda sv. Cyrilla a Methoděje, jménem
vězně ve svatostanu, který na vás čeká,
volá a prosí. Přijdete?

EIEIEIEI
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Fariseus a publikán.
' Píše Ignát Zhdnčl.

Ma neděli desátou po svatém Duchu,která připadá letos na první polo
vici měsíce srpna, čte se nám s kazatelen
svaté evandělium o Fariseu a publiká
novi. Svatý Lukáš vypráví (18, 9 M):
Dva muži vstoupili do chrámu, aby se
modlili: jeden Fariseus a druhý publikán.
Fariseus byl pyšný, domýšlivý, publikán
byl pokorný, ponížený; bil se v prsa
svá, říkaje: Bože, buď milostiv mně
hříšnému. Kristus skončil podobenství

'toto řka: každý, kdo se povyšuje, bude
ponížen a kdo se ponížuje, bude povýšen.

1. Fariseus byl nadutý, pyšný, bez
ohledný člověk, pohrdal zřejmě publi
kánem a vysmíval se mu. Proč se jenom
také mnozí z nás vychloubají &vynášejí
nad jiné? Má někdo z nás k tomu
příčinu? Staří pohané neznali ctnosti
pokory; pokora byla jim docela ne
známá. Podobně vedou si naší moderní
pohané; nemohou pochopiti, že by mohl
býti někdo lhostejným k poctám lidským,
nehledati vyznamenání a přednosti před
druhými, zůstati raději skrytým, nepo
všimnuiým?

Jak krásně praví velký znatel srdce
lidského Tomáš Kempenský: »Není na
škodu, podložíš—lise všem, ale náramná
škoda, budeš-li se vypínati nad jednoho
jediného. S pokorným jest stálý pokoj,
v srdci pyšného sídlí však žárlivost a
nevole častám (l., 7.) Svatý Bonaventura
píše: »Pyšným protiví se pokora, jest
jim trnem v očích: Pyšní vytýkají, že
připadájim člověk pokorný jako blázen,
jako by sám sebou pohrdal, sebe si
nevážil, zdá se jim býti na smích, když
někdo se pokořuje a nevyhledává pří
ležitosti vyniknouti nad druhé.

Ve středověku vychovávali mládež
k pokoře, proto byla tato ctnost něčím
obyčejným, něčím, čímž byl každý ozdo
ben a dokonale obeznámen. Znamenitý
básník Petrarka navštívil na svých ce
stách město Kolín, kam dojel právě v
předvečer svátku svatého Jana Křtitele.
Píše: »Velmi jsem se podivil, že jsem
našel v této barbarské (nevzdělané) zemi
tolik uctivosti, tolik slušnosti, tolik
krásných budov, tolik vážného chování
u mužů a tolik způsobnosti u panic

I obecný lid se přičiňoval, aby vždy
zachovával slušnost a dobrý mrav. Ještě
ve století čtrnáctém musil zaplatiti každý
zedník, který vyřkl nějaké neslušné slovo,
tomu, komuje metal ve tvář, za pokutu
deset halířů. Jak krásný jest pozdrav,
kterým bývají v katolických krajinách
pozdravováni známí i neznámí :_ »Po
chválen budiž Ježíš Kristusla Tato ucti
vost k cizincům velmi se jim líbí a
kteří z nich bydlí v zemích nekatoli
ckých a jsou tohoto pozdravu neznalí,
velmisi jej libují a chválí přívětivostobec
ného lidu, jaké u nich nekatolíků není.

Kdosi vyprávěl, že znal dobře jistého
vysokého duchovního hodnostáře (preláta),
který měl poblízku svého psacího stolku
postavený praobyčejný, obstarožný hr
níček hliněný s roučkou. Rád vyprávěl,
že jest to nádoba, která jej živila po
celá jeho studia. Chodíval s ní vždy v
poledne ku bráně klášterní a dostával
do ní jídlo. Aby nezapomněl nikdy na
svou chudobu, míval hrníček vždy na
očích. _

Bohu díky, jsou ještě hrdinné osoby,
které neohlédajíce se ani na pravo, ani
na levo, jdou zpříma svou cestou, ko
nají svědomitě své povinnosti, ať si jich
všimne někdo anebo ne. Poblízku ital
ského města Piacenza stavěl se. přes
malou říčkunový železniční most. Jednou
spustila se obrovská bouře. Z nedalekých
kopců valila se voda a brzy zaplavila
všechny pole, lučiny. Jindy malá říčka
Tebba vzrostla v obrovskou bystřinu a
vše, co jí bylo v cestě, sebou sebrala.
Kamenné pilíře skoro již dohotoven'ého
mostu byly podemlety a železné sloupy,
na nich spočívající. se sřítily. Všichni
dělníci až na jednoho mohli se zachrá
níti. Jeden zámečník se opozdil a sřitil
se do hloubky. Za pádu dostal nohy
mezi dvě silné železné traversy, čímž
se sice zachránil od utopení, ale visel
ve vzduchu a byl kol do kola obložen
železnými tyčemi. Volal hlasitě o pomoc.
Když však viděl, že mu není pomoci,
vzpomínal na'smrt a prosil o kněze.
Z blízké osady Albertone zavolali ka
plana Beltraminiho. Když přišel na místo
neštěstí, uvázali kněze inženýři na silné
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lgmo & spustili ho dolů ku dravé vodě.
Sťastně dostal se na blízko nešťastníka.
.Mohl se poněkud přichytiti železné tra—
versy. mohl vyslyšeti zpověď, podali.

déle u- něho, aby jej, pola-ani mohl,. po—
těšil. Když kněze vytáhli- nahoru, byl;
vvsílením skoro bez sebe,. ale brzy se
vzpamatoval. Též dělník by:! zachráněn

Královna nebeská.

mu velebnou Svátost i poslední poma
zání. Mezitím hrozně lučela voda, ka
marádi nešťastníka pracovali za vedení
inženýrů o záchraně jeho. Kněz vytrval

& pozbyl jenom nohu, která mu byla
při pádu do hlubiny rozmačkána.

Za nedávné bratrovražedné války
na poloostrově balkánském působila v
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Drinopoli v nemocnici jako představená pán udělil jí rytířský řád Františka Jo
sestra Jovefa Cucilovičová, jejíž'půsubaní sefa', bulharský car vyznamenal ji čer

Ježíš u Marie a Marty.

:

“bylo tolik pozoruhodno, že byla po_válce venym křížem & sultán turecký zaslal
vyznamenána od tří císařů. Náš císař jí řád Sefekat. Ejhle hrdinové! kteří
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neohlédajíce se, zda bude uznána či zne
uznána jejich činnost, stojí pevně na svém
místě a vykonaji povinnosti své nikoliv
k vůli tomu, aby došli povšimnutí, ale
z lásky k Bohu a ku svému bližnímu.

Odložme všechnu nemístnou pýchu,
vzpomeňme si častěji na slova, která
říká kněz, když nám na popeleční středu
sype p0pel na hlavu: »Pomni člověče,
že prach a popel jsi & v prach a popel
se obrátíšla Není příčiny, nemáš nic,
čím by's se mohl před jinými vychloubati :
a vyníkáš-li přece něčím nad ostatní,
Pán Bůh dal ti tu“milost, Jej veleb jako
dárce všech darů dobrých!

2. Pyšný Fariseus se modlil mezi
jiným také takto: »Děkuji Ti Bože, že
nejsem jako jiní lide.cz Publikán však
stál kdesi až vzadu za nějakým slou
pem, aby ho nebylo viděti & pln lítosti
i opravdového úmyslu polepšiti se, volal,
bije se v prsa: »Bože, buď milostiv mně
hříšnémulc

Jak rozdílná byla modlitba těchto
dvou mužů! Zda nemáme i my příčiny
bíti se v prsa, přiznati se, že jsme hřiš—
níci a prosíti úpěnlivě Boha Otce na—
šeho: »Bože, buď milostiv mně hříš
nému !<<Již svatý evandělista Jan praví :
»Řekne—li někdo, že jest bez hříchu,
jest lhářix

Podíváme-li se za našich dnů
okolo sebe, jsme nuceni příznati, že snad
nejrozšířenějším hříchem jest nevěra. Ne
miníme tuto pouze nevěruve vlastním
slova smyslu, když někdo nechce věřiti
v Ježíše Krista a .vjeho učení, ale vůbec
vše, co s nevěrou souvisí, tedy také život,
jaký vedou nevěrci.

Za dnešních dnů potřebujeme celé
katolíky, nikoliv polovičaté. Tolerantním
a milým v očích jinověrců anebo bez
věrců jest katolík jenom tehdy, když
nechá sebou smýkati, vláčet-, třeba i
dříví na sobě štípati, schválí-li vše, na—
zve-lí bílým i kdyby to bylo třeba černým
jako saze, dělá-li ze sebe otroka, na
všechno přizvukujícího & vše chválícího.
Není li takovým, nadávají mu: o'rok
Ríma, sluha jesuítů. Pak pochopíme, že
někteří bázlíví našincí uzamykají se do
svých bytů, bojí se hlavu vystrčíti před
svůj práh, límec si přehrnuji přes uši
a jednají tak opatrně,. aby nikde jenom
nenarazili.

Jest věru hrozně, jak se zapomene,
jak spustne, kdo odpadl od Boha a pře—
kročuje jeho svatá přikázání. V P. byl
výroční trh. V noci po jedenácté našla
místní policie v postraní uličce před
hospodou neosvětlený povoz, do něhož
byl zapřažen kůň, netrpělivě hladem
přešlapujicí. Pátrali po majiteli povozu
a brzy našli jej v hospodě. Popíjel a
právě měl před sebou padesátý čtvrtý
půllitr piva, což lypil po obědě a mezi
tím se ještě také posilnil čtyřmi čtvrt
kami vína a několika skleničkami likérů.
Tázán byv, proč nechal povoz venku
bez dohledu, vymlouval se, že zaplatil
jistému podomkoví, aby dával pozor
na koně. Policisté šli tedy hledat po
domka a brzy našli jej, sedícího v blízké
židovské hospůdce, kdež seděl při třetím
litru kořalky. Toť bohužel přiliš smutný,
ale veskrz pravdivý a zaručený případ,
jak dalece se zapomenou, jak hluboce
klesnou lidé, když se spustili Boha.

Bůh trestá hřišniky často již zde
na světě. Svatý Pavel píše: »Soužení &
ouzkost přijdou na každého člověka
činícího zlé.<< (K Rím. 2, Q.) A kdyby
neztrestal Bůh_za živa, potrestá svato
jistě po smrti. Rekne hříšníkům: »Budou
vyvržení do temnosti zevnítřní, tamť
bude pláč a skřípěni zubů.“ (Mat. 8, 12.)

O králi ang ickěm Richardovi se
vypravuje, že zbloudil kdysi v lese, když
prodléval na honě a že spatřil konečně
uhlířskou chýži. Protože se již stmívalo,
prosil o nocleh, který mu však byl od—
mítnut hodně zhruba. Král. který se
nedal poznati, šel tedy'dále a šťastně
trefil na pravou cestu a vyšel z lesa
ven. Druhého dne dal si zavolati ne
vlídného uhlíře, který jej zahnal od
prahu svého domku.- Uhlíř přišel na
hrad, kde jej očekával král, sedě na
trůně, obklopen skvělou, četnou družinou
a oblečen ve královský háv s korunou
na hlavě. Když vešel uhlíř do síně, po
hlédl na krále a poznav svého včerejšího
hosta, tak se polekal, že se skácel k
zemi a byl mrteV. Považme, jak se asi
povede těm, kteří vypadli ze srdce Kri
stova, až se octnou v poslední den před
jeho soudnou stolicí, na níž bude seděti
uprostřed všech apoštolů, svatých a an
dělů a bude souditi všechny lidi.
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Modli se proto každý z nás pokorně,
jak se modlil publikán a říkej bije se
v prsa: »Bože, buď milostiv mně hříš
némula

3. Publikán sestoupil do domu
svého ospravedlněn, Fariseus však ni
koliv. Muž, který se považoval za spra
vedlivého, který vykonával své povin
ností i v nejmenším, který se tolik dle
svého vlastního přiznání postil, modlil,
mnoho almužny dával, který se pova
žoval za svatého, nebýl očistěn. Každý,
kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo
se ponižuje, bude povýšen. Pýcha po—
dobá se tu olovu, visícímu na nohou
každého hrdopýška, tlačí jej dolů k zemi;
pokora pak zdá se tu míti křídla a
může tedý vynésti člověka pokorného
jako v nějakém aeroplánu vysoko k ne
besům. Učitel církevní Leo pravil: »Ve—
škerá moudrost křesťanská nezáleží v
učenosti, ve slávě, ve výmluvnosti, ale
v pokoře, které nás učil Kristus, po
níživ se až na kříž.: Svatý Jan Zlato
ústý napomíná: »Také mý říkejme, buď
milostiv mně hřišnému a jestli nás lide
jmenují hříšníký,_ nehněvejme se proto!
Neboť, když o sobě povídáme zlé věci
a netrpíme, abý jiní také to o nás tvrdili,
ukazujeme se býti hrdými.<< Svatý Ber

nard. praví: »Hvězdý svítí za dne i za
nocí, ale. za dne jich nevidíme; tak také
pokora se nevidí.<

Přijímejme pokorně poučení, kde
koliv se nám naskytne. V Americe žil
slovutný muž Franklin, jehož jméno
proniklo z nového světa také k nám
do starého. V mladém věku navštívil
jednou Franklin svého příznivce,jakéhosi
vznešeného pána. Po skončené návštěvě
vedl hostitel Franklina ven kratší cestou
po úzké chodbě. Uprostřed ní byl silný
trám příční. Oba kráčeli přátelský Spolu
rozmlouvajíce. až se přiblížili ku trámu,
jehož Franklin ihned nezpozoroval.
Shýbněte se nyní, volal na Franklina
průvodce. Leč neučinil tak ihned a
prudce narazil hlavou na trám, takže
bolestí silně vykřikl. Vida to příznivec,
s úsměvem se obrátil na Franklina a
pravil: Jste mladý a chcete ve světě
dobře projití. Proto učte se shýbati v
pravý čas a mnohému zlému se tím
vyhnete. Slova ta navždy utkvěla v pa—
měti Franklinové. Často říkával, že za
chováváním této radý nabýl později své
přízně i štěstí svého a že mu hned na
mysl připadnou, kdýkoliv vidí lidi, kteří
ve své slepé pýše a pánovitosti hlavu
nosí příliš vysoko.

ElLiJEll

SV.

Po pahorcích, rolích, nivách
utíkají Moravané,
hrůzy děs za nimi vane,
ryk zlosynů, krev tuhne v žilách.

Nářek bratří, přátel, sester,
jež jsou všechny porubány,
v mysli oživují rány,
v'očích děj jak dračí ještěr.

Utíkají, co jen mohou,
dech jim srdce zaráží,
sila chabne, mizí, paží,
neovládá již ni nohou.

V hrozném kvapu k h'oř'e vzhůru,
sotva vrchu dosáhnou,
vody není, žízní prahnou,
koušou trávu, ba i kůru.

Hostýn.
Sotva stojí na temeni,
ach, jaké to sklamání,
marné všechno hledání,
i tam žádné vody není.

Za nimi jak divé šelmy,
krvelační, nepřízníví,
zdivočilí, pomstychtiví.
v houfech, počtu velkém velmi,

Tataři se ženou v patě,
chtějí všechny zničit ranou,
mocí, duchem zlým jim danou,
jako kosa bylin natě.

Oči jejich jako uhly,
strach z nich zrovna vlasy ježí,
v boji svižní, jen se hemží,
ďasa by snad dolů svrhli.
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Ach, Bože, vyslyš naše lkání,
kleká lid tu v strachu vroucuě prose,
omoč jazyk náš jen v rose.
vzpomeň na nás! Moravani

volají, pramatky a dědi,
pomoz nám, posilni v boji,
Bože silný, jeden, trojí,
vyslyš nás přec, neb nás snědí.

Matko naše! též volaje,
ukaž nám své moci žezlo,
potři zlo to, co nám vlezlo
do milovaného kraje.

Tu na obloze mrak se tmaví,
stahuje od stran všech čtyř,
vítr duje, “honí pýř,
slunko paprsků všech zbaví.

Krapka, krápě, sprchy nitky
následují houšť a houšť,
prší hustě, vody tloušt,
u křesťanů počnou pitky.

Síla nová jim se vrací,
pojďme nyní všichni k boji
s Bohem, Marií, zmar voji
Tatarů, jen všichni k práci.

A na to jako dělo s vrchu
vrhá sama Matka Páně
na Tatary v jedné ráně
vše ničící ohně sprchu.

Uši ohlašují třesky,
ach, běda, co se to děje,
Tataři trnou, vše se chvěje
s námi bojuji tu_.hlesky.

Křesťané chystají vpády,
s větší silou útočí,
& po srázném úbočí
pouští do jejich řad klády.

Kam jen oheň žhavý střel,
tam mrtvol kopec černých, sžhaných,
smrtí, hrůza! mečů branných,
není třeba — Bůh to chtěl!

Rána stíhá. druhou ránu,
vše se kácí, padá, zmírá,
to zmohla naděje a víra
našich předků Moravanů.

Dále v dole jak do roští
kutálí se klády spádně,
drtí stany, zbraně, kosti,
tak vítězit je ovšem snadné.

Ze zadu pak hbitě vzhůru
Jaroslav na pomoc kvapí,
bije vše, V útěku lapí,
doráží zlých Tatar stvůru.

J. ZELENÝ.

El EIEIEJ

Usnutí a nanebevzetí Panny Marie.
(Dle sv. Bonaventu ry.)

namení veliké ukázalo se na nebi:
Žena oděna sluncem a pod nohami

jejími měsíc, na hlavě koruna ze dva
nácti hvězd. (Zjev. Sv. Jana 12.) David
král podmanil všecky nepřátely, viděl
v království'pokoj, vzpomenul na archu
úmluvy v domě Obededoma. Maje pak
archu do svého přivésti a zase s ucti
vostí přenéstí, slavný proto svátek na—
řídil a to s rozličnou hudbou a sám
král se vším lidem přišel, aby ji s ve
likou radostí a slávou do svého příbytku
doprovodil. (2, Král. 6.2;

když matka krále Salomouna syna
svého navštívit přišla, trůn královsky

postaviti dal a ona se na pravé straně
krále posadila. (3, Král. 2.);

Asverus, mocny král, nade všechny
ženy jiné Esteru zamiloval; takovou
milost u krále dostala, že ji za svou
královnu přijal. Korunu na hlavu její
položil a účastnou svého kralování
učinil. (Ester 2),

Tak předobrazy o Nanebevzetí krá
lovny nebe. A ve proroctvích praveno:

Povstaň Pane ku odpočinutí svému,
ty i archa posvěcení tveho. (Zalm 131.);

Vstaňa pospěš přítelkyněmázkrásná
má, holubice má — pojď. (Píseň Sal. 2,);
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Která jest to ta, jež vstupuje z pouště
plná rozkoše spolehši na milého. (Píseň
Šal. 8.) ;

Pojď již ku Libanu, choti má, pojď,
budeš korunována. (Píseň Šal. 4.);

Postavila se královna tobě po pra
vici v oděvu pozlaceném. ozdobená celá
rozličností skvostů. (Z. 44.)

Tak a podobně označena blaho
slavená Panna Maria.

Když učedníci Kristovi vydali se ku
hlásání víry křesťanské do dalekych
krajin, Matka Páně úplně souhlasila,
aby též sv. Jan odešel a kázal. Měla
velikou radost, když slyšela & viděla, že
víra křesťanská se rozšiřuje, měla však
velikou útrpnost s dob'rymi křesťany,
již protivenství mnohá snášeti museli.
Když slyšela, že sv. Stěpán ukamenován,
sv. Jakub bratr Janův sťat, můžeme
říci. že zarmoucena přece se veselila,
stálost věřících obdivujíc za ně se s po
božnosti k Bohu modlila. Patnáct let
tak živa byla & víru rozšířenou již vi—
děla, obcházela na hoře Olivetské ono
místo, ze kterého Pán Ježíš do nebe
vstupoval, častěji to místo navštěvovala
a touhou plná byla byti s Kristem. Rí
kávala pak častěji: »Můj nejdražší Synu,
čas jest, aby's mne ze světa k sobě
vzal! Víra jest utvrzena v krajinách
velmi mnohy'ch, tak že mne věřící již
nepotřebují. Můj nejdražší, vezmi mne
ze světa k soběía Přišel k ní anděl
Gabriel s jasem zářícím, pozdravil ji
s uctivostíva pravil: »Požehnaná mezi
ženami! Cas přišel, ve kterěmž Tebe
Syn Tvůj hodlá vzíti, nebo třetí den
usneš smrtí a do vlasti nebeské uvedena
budeš. Přináším ti roucho bílé, do něhož
oblečena budeš při smrti své a ratolest
palmovou z ráje před márami nésti
mají << Matka Páně s radostí odpově
děla: »Jestliže jsem nalezla milost před
obličejem Syna svého, prosím vroucně,
aby On sám ke mně přišel. Též abych
té milosti dočkala, abych viděla učed
níky Syna svého a při svém skonání,
abych ducha zlého neviděla.< Anděl od
pověděl: »Sám Pán přijde k Tobě, též
všichni apoštolové shromážděni budou.
A duchů zly'ch nemáš se 00 báti, neboť
jsou Tvé. moci poddánila Odešel anděl
Gabriel zpět do nebea důstojná Matka
Páně se stkvoucím oděvem a s palmo

vou ratolestí vracela se domů a čekala
dle přípovědi anděla Praví mnozí, že
právě sv. Jan kázal v Efesu a rychle
přišel ku Matce Boží. Důstojná Matka
řekla jemu: »Jene, dráhy' můj synu,
čas jest zde, abych odešla ku svému
nejmilejšímu Synu. Pročež poroučím tělo
své ku ochraně, aby židé, Syna mého
nepřátelé, posměchu snad z něho ne
měli. V roucho zde bílé ať jsem oble
čena a ratolest palmová tato před má-_
rami ať se nese, neboť tyto věci sám
nejmilejší Syn zjevil mně a poslalh
Po řeči této sv. Jan byl zarmoucen, že
měl Matku sobě poručenOu ztratíti.

Přišli též řízením Božím všichni
učedníci Páně, kteří ještě živi byli, do
domu ku Matce Ježíšově. Maria, Matka
důstojná, řekla jim, že dobře shromáž
dění byli. Uslyševše, že nejdůstojnější
Matka jejich má odejíti na vždy od nich
do radosti věčně, slzy prolévali, neboť
ji srdečně milovali. Přes to však též
radost měli, že nejsvětější Matka Boží
ku radosti věčně trvající se chystá odejíti.

Důstojná Matka Ježíšova všechny
učedníky žehnala a napomínala ku be
dlivemu vyřízení posledního přání jejího
a zároveň příkazu Kristova. V půl noci
přišel Pán Ježíš se zástupem andělův
a mluviti začal takto: »Pojď již, má

'drahá Matko! Posadím Tě na trůn krá
lovsky, neboť jsem požádal krásy Tvé.<<
Matka Pána Ježíše odvětila: »Bože můj
& Pane můj! Srdce mě a duše má ho
tovy jsou.< Andělé zpívali: »To jest ta,
která není poskvrněna žádny'm hříchem.
Hodnáť jest míti požitek života věčného la
Potom vyšla nejsvětější duše Marie
z těla bez veškeré bolesti. Svatí apo
štolové pak pravili: »Nejdůstojnější
Panno! kam pospícháš? Pamatuj na
nás u svého Synalc Pán Ježíš přikázal
učedníkům, aby pochovali tělo Marie v
údolí Josafat a tři dny zde zůstali.
Duše pak blahoslavené Matky Páně
vstupovala ku věčné radosti. Vyšlo jí
vstříc pak všechno komonstvo nebeské.
Všichni andělé & svatí přijali ji s ve
likým jásotem a plesáním. Přenesena
pak byla od Krista Pána ku Otci Jeho
nebeskému, jenž ji povy'šil nade všecky
kůry andělské. Panny pak, které usta
vičně při Panně Marii byly, oblékaly ji
v roucho, které od anděla přineseno
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bylo. Při úkonu tom taková jasnost je
ozářila, že dívati se ani nemohly, avšak
dotýkati se těla bez veškeré skvrný se
mohly. Na to nesly tělo nejsvětější Ro
dičký Boží do údolí Josafat s ratolestí
palmovou a položili do hrobu. Ale třetího
dne, dle mínění některých učitelů cír
kevních, přišel Pán Ježíš & spojil zase

věčné radosti. Tělo nejčistější pak ve
hrobě nalezeno více nebylo. Apoštolové
zde často volali: »Pamatuj na nás la
I mý volati máme v bolesti i v radosti
každé:

»Pomni, ó nejdobrotivější
Matko Páně, pomni a pamatuj
na n ásla Zvláště však a nejvíce v ho

nejsvětější duši s tělem a uvedl ji do dinu smrti! P. ŠEVČÍK.

lil lil El lil

V létě.

Vše vůkol tak sladince voní
a všude svěžest zřítí jen,
skřivančí píseň krajem zvoní
a na duši pad' snění sen.

A vše tak mile vůni dýše
v té době sladké, plné krás,
má duše v hvězdné letí říše
a radostí se chvěje hlas.

Č) Bože, Bože, věčný Bože.
co darů hojných chystáš nám,
když ulehne si člověk v lože,
Ty chráníš úrodu tu sám.

A z rána sotva slunce vstane
zas vše se v plné kráse stkví,
co z retů tam v Tvou říši vane,
to duše moje nepoví.

Jak ptačí píseň krajem zvoní,
též duše lidská pěje tak
a v modlitbě svou hlavu kloní
a letí s ní až do oblak.

ó přijmi, Bože, díky vřelé
za všechny dary, jež's nám dal,
a pi-ijmi za vděk srdce celé,
jímž každý tvor Tě miloval!

A. M.“ Kadlc'dkovd.

EllElElEl

Hnutí ku sjednocení s katol. Církvi v Albanii.
(Unie v Elbasanu. Statečný konvertita důst. O. Germanos. Zpráva o kat. hnutí v Bulharsku.)

Wake V Albánsku začalo mezirozkolníký '(pravoslavnými) hnutí
ku sjednocení s katolickou církví. Ač
koli není ani z daleka tak veliké jako
v Bulharsku — přece bude jeho ovoce,
jak se zdá, tím jistější. Hnutí začalo v
městě Elbasanu, tedy v samém středu
nového Albánska, kde je již před ně
kolika letjr turecká vláda násilně po
tlačila, avšak ono nýní znova se objevilo.
V římském, svaté stolici velmi blízkém
listu »Civilta Catholica<< uveřejněna o
tom ze dne 6. prosince r. 1913 násle
dující zpráva jistého dopisovatele z Al
bánska:

V Elbasanu se pracuje nyní 0 velmi
vážné věci, totiž 0 sjednocení se rozkol—
níků s římskou Církví. Jest tomu již celý
rok, kdy rozkolnický kněz (pop) jménem

G e rm a n o s s částí svých oveček se
odtrhnul od rozkolu a spojil se s řím
skou Církví. Avšak neměl kostela; neboť
jeho dřívější chrám Páně jemu odňali,
jakmile se stal katolíkem. Ani R a
k o u sk 0 nemohlo nikterak dosíci od
turecké vlády dovolení, aby mohlo jemu
postaviti nový kostel. Vždy tomu pře
káželnátlak ruské vlády na tu
reckou.

Dnes, kdý Rakousko může svobod
něji zde postupovati, již nařízeno, aby
bylo obstaráno potřebné stavivo, aby
mohlo se započíti se stavbou kostela
již na jaře.

Mluví se otom, že se pak sjednotí
s Církví všichni onino rozkolníci v El—
basanu a jeho okolí, kteří toho dosud
ještě neučinili. Poněvadž byli totiž nad
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tím rozmrzeni, že jim bylo tak dlouhou
dobu nadarmo čekati, až by se stavěl
nový katolický chrám —-nechtěli učiniti
posledního rozhodného kroku, dokud by
neviděli, že se jim přání jejich opra
vdově vyplní. Nyní tedy nadešel'konečně
onen toužebný okamžik. Též sami mo
hamedáni přátelsky se chovají k těmto
krokům svých spoluobčanů a je v tom
i podporují.

Než neschází při tom také všelikých
překážek.

Dřívější rozkolnický biskup zmíně—
ného kněze Germana, pozval tohoto
svého bývalého poddaného k sobě, aby
jej od římské Církve odloudil & nazpět
pro pravoslaví získal. Pěkně jej přijal,
připomněl mu jeho studia v Athénách
a Cařihradě i sliboval mu, že jemu ne
jen vše promine, vrátí-li se ku pravo
slavné víře, nýbrž že s ním bude „co
nejlépe zacházeti a jemu svou přízeň
osvědčovati. O. Germanos odpověděl na
to krátce a rozhodně, že proto přestoupil
do římsko-katolické Církve, poněvadž
ona je pravá Církev Kristova a že ne
chce více víru svou měniti.

Když biskupovi se úmysl takový
nezdařil, pokoušel se o to ruský
konsul v Bitolji (Monastiru). Poslal
k němu za tím účelem zvláštního zpro—
středkovatele. Ruský posel slíbil veliký
obnos peněz (a totéž již biskup dříve
učinil); činil návrh, aby O. "Germanos
odebral se na tři léta do Kijeva, by tam
doplnil svá studia, potom že jej učiní
biskupem v biskupství, které si sám vyvolí.

'O. Germanos odpověděl, že jemu
není potřebí ničích peněz, že on jen
pravdu hledal a jí se drží.

Srb ové za svého několikaměsíč
ního pobytu v Elbasanu (po jeho dobytí
za první války) dobře zacházeli s důst.
O. Germanem. Když však došel rozkaz,
že mají město opustiti, vnikli násilně
do jeho příbytku a drancovali jej. Ně

jaký srbský voják s vražedným úmyslem
vrhal 'se již na ctihodného kněze s bo
dákem na pušce nasazeným, avšak v
té chvíli vrhl se mezi něho a O. Ger
mana nějaký Rumun, jehož samého by
byl bodák probodl, kdyby se nebyl za
držel na dvojitém řemení nábojnice. Jiný
srbský voják vida obraz papeže Lva XIII.
a domnívaje se, že jest to obraz císaře
rakouského, chtěl jej probodnouti, než
zabránil mu v tom důstojník, který mu
pravil, že to není císař.

K tomu připojuje týž dopisovatel
tuto zajímavouzprávu o katolickém
hnutí v Bulharsku: Nedávnopro
jížděl Elbasanem nějaký vyšší bulharský
důstojník a zůstal v městě nějaký čas.
Tu vypravoval důst. O. Germanovi, že
hnutí ku sjednocení s ímem v
Bulharsku jest rozhodné a vše
obecné. Pravil, že důvodem protiv
níků tohoto sjednocení jest jen výmluva:
»Učiníme-li tento krok, pak nás Rusko
opustíc (Glasnik Presvet. Srca Isusova
č. 5. 1914.)

Katolické hnutí tedy nejen v Bul
harsku na dále trvá, nýbrž se rozšiřuje
i v zemi sousední, Albánsku, kde lze
očekávati hojného jeho úspěchu. Katolíci
albánští uctívají horlivě božské Srdce
Páně. Vydáván pro ně v albánském ja
zyku ve Skadaru i zvláštní časopis pro
rozšíření pobožnosti k nejsv. Srdci Páně
zvaný »Elcija i Zemers Jesu Krišitm
To dodává naději, že započaté hnutí
ku katolické Církvi mezi rozkolnickými
Albánci bude utěšeně prospívati; Bož
ské Srdce Páně, král a středisko všech
srdcí tam vroucně vzývané se jistě smi
luje. Vzývejme proto i my toto Srdce,
aby rozšířilo své království své Církve
po celém Balkáně. _

Srdce Ježíšovo, králi &stře
disko všech srdcí, smiluj senad
námi a našimi bratry! Přijď krá—
lovství Tvé!

,.

UDU'El



—=_).4o—

Mexiko.
Přeložil Fr. B.

(Pokračování.)

O františkánu Martinovi z Valencie, Indián pomohl při nesení. Takto obyčejně
hlavě řádu vMexiku,m1uví takto: Když navštěvoval kláštery pod jeho pravomoci
přišel do Mexika, vedl nejpřísnější život. postavené.

'epunugpaegexsnumdApOAeAromnugaqeqtupmsguoqeuepzenezmupogi

Chodil bos, v chudičkém & děravém . Misionářem téhož druhu byl Fran
oděvu, nesa si sám svůj vak a plášť, tišek ze Soto, muž podivuhodné zbož
aniž by byl připustil, aby mu aspoň nosti, který později odmítl hodnost,
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biskupa v Mexiku; rovněž Toribio ne měně nežli 400.000. Největší službu—
Motolinia, jenž všecek svůj život strávil však prokázal, jak ujišťuje Helps, Petr—

Rodina nynějšího následníka trůnu arcivévody Karla Františka Josefa.

tím, že učil Indiány, katechisovalakřtil, z Gentu. Byl to vlámský fráterčflaik,
& o němž se vypravuje, že jich pokřtil jenž ve své pokoře nikdy nechtěl byti

Škola B. s. P. 1914. 15
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ničím více nežli frátrem laikem. Od
něho naučili se Mexičané čtení, psaní,
zpěvu a hře na hudební nástroje.

Co nejdůrazněji ujímali se“missio
náři domorodců proti útiskům Spanělů.
Rímsko-katolické duchovenstvo v Ame
rice, pravi nevěrec Robertson, používalo
stejnou měrou svého vlivu k tomu, aby
Indiány chránilo a ukrutnost svých
krajanů mírnilo.' Mnichově to byli, kteří
vymohli sobě od sv. apoštolské Stolíce

“hrozbu, že sobečtí utlačovatelé budou
exkomunikováni (z církve vyobcováni),1)
jakož i od královských úřadů dekrety,
jako tento: Žádný Indián není nucen
proti své vůli nositi břemena, ať už za
peníze nebo _ne. Je to proto dějinná lež,
psáti o nějakém barbarském zacházení,
potlačování, ba vyhlazování Indiánů
v Mexiku, jak se to bohužel často stává
v dějepisných dílech.

Spisovatel Lummis rozhodně od
mítá podobná obvinění. V Mexiku ne
byla žádná »mitaa (t. j. úřad k práci
donucující), žádná nucená práce v dolech,
žádná práce beze mzdy. Dovolává se
svědectví Alexandra z Humboldtů : Nikde
nepožívá obyčejný lid ovoce svojí práce
více nežli v Mexiku. Indiánský dělník
jest chudý, ale jest svoboden. Jeho po
stavení dlužno dáti přednost před po
stavením venkovského lidu ve veliké
části severní Evropy. Zároveň s tímto
slovutným badatelem ujišťuje Lummis,
že Indiáni španělským dobytím jenom
získali. Místo aby zabíjela Indiány na
porfyrových oltářích (jako za vlády
Aztéků), nová vláda je zachránila avy
chovala je v řádné občany tak, žez nich
vyšli znamenítí učenci, velcí inženýři,
ano dokonce i presidentové republiky.
Abychom poznali, co to znamená, praví
zmíněný spisovatel ze Severní Ameriky,
narážeje na Severní Ameriku, mohli
bychom se zamysliti nad našimi 250.000
Indiánů, kteří ještě pozůstalí z tolika
milionů; (a z tohoto zbytku ještě při—
padá většina na území kdysi španělské !);
kdežto přece jest známo, že obyvatelstvo
indiánské nejen v Mexiku, nýbrž vůbec
v celé španělské Americe jest dnes
četnější, nežli bylo za dobytí španělského"
a také značně lépe si stojí. (V roce
1900 bylo obyvatelstva mexického 19

]) Marshall, str. 201.

procent bělochů a Kreolů, 43 procent
míšenců a černochů, a 38 procent čisto—
krevných Indiánů, téměř vesměs civili—
sovaných.

Křesťanská vzdělanost v Mexiku.

S největší horlivostí jal se Cortez
povznášeti také pozemský blahobyt země.
Po tří století bylo Mexiko pod vládou
místokrálů, kteří byli nezřídka z duchov—
ního stavu a v celku vládli spravedlivě
a dobře, jak dosvědčuje sám nevěřící
Lauterer. Téměř všechny monumentální
nádherné stavby, užitečná zařízení &
výnosné produkty, jež má dnes Mexiko.
jest dědictvím ještě z dob španělských.
— Je to jen spravedlností vůči tolik
tupené vládě španělské, pravísdůrazem
protestant Wappáusf) když tvrdíme, že
celá doba republikánské svobody vMe
xiku ani zdaleka neučinila pro po
vznesení zemědělství tolik, jako první
dobyvatelé. Nejdůležitější užitečné plo
diny, jako réva, pšenice, káva, cukrová
třtina, zemáky, pak veškerá domácí
zvířata, jako skot, kůň, ovce, vepř,
drůbež byla sem zavedena a pěstěna
od Španělů, zvláště od Corteza. Jak
znamenitě se starali staří místokrálové
a biskupové o zavoduění země, o tom
svědčí dodnes velkolepé vodovody v
Chihuahua, Querataru, Chapultepexu,
Morelii; (tento byl vystaven r. 1785 od
biskupa Antonia de San Miguel, jest 2
a půl míle dlouhý a má 253 oblouků,
širokých 5 metrů a vysokých 9 metrů);
stály miliony„ ale dnes jsou většinou
rozpadlé. — Umění a vědy vzkvétaly
za vlády španělské neobyčejně.

Od času dobytí v r. 1519., píše
protestant Lummis, byla španělská
Amerika jevištěm nejčilejší vědecké
činnosti. Už v roce 1536 zřídil veliký
biskup Františkán Juan de Zumarraga
první kníhtískárnu v novém světě (0 102
roky dříve nežli v britských koloniích
Anglie). Mnohem dříve nežli se narodil
největší anglický básník Shakespeare
(1564) byla tištěna v Mexiku (1537)
první kniha.

Pouhý pohled do velkých biblio
grafických děl stačí (na př. od J. G.
Icazbalceta, Bibliografía Mexicana del

1) Handbuch der Geographie u. Statistik
I, 3, str. 59.
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:siglo XVI., Mexico 1886), aby dokázal,
že snad žádná jiná země nového světa
nebyla od začátku po stránce historické,
archeologické, národopisné a jazykové
tak prozkoumána a nemůže se vykázati
tak bohatými literárními poklady,amezi
nimi obrovskými díly, které dodnes platí
za nejlepší prameny. Toto, jakož i to,
co uvedeme o školství v Mexiku, stačí,
aby jak náleží osvětlilo výtku o dušev
ním zbahnění.

dobytí vznikla kolej S. Juan de Letran
pro vyšší vzdělání nadaných Indiánů,
r. 1553 vznikla první universita v novém
světě, 1573 kolej S. Gregorio, 1578
lékařská škola; za 56 let po Cortezově
přistání v Mexiku měla tato nová ko
lonie již sedm vyšších učelišť. Od roku
1572 ujali se zvláště Jesuité vyššího
vzdělání školního, takže při jejich vy
puzení (1767) bylo v jejich správě přes
30 vyšších ústavů vyucovacích a semi

OLOMOUC: Kostel jesuitský.

Španělové, píše Lummis, zakládali
v Mexiku průmyslové školy dříve, než
se nám o tom zdálo. Zde (totiž v městě
Mexiku) zvédaly se první mexické školy,
koleje, musea, nemocnice, a prosím, též
školy a vzdělávací ústavy pro Indiány!
První indiánská škola byla založena již
roku 1524 od belgického františkána
Pedra de Gante (Gent). Za osm let po

nářů. Žádné ze všech měst nového světa,
píše Alexander z Humboldtů, — ani
Spojených Států nevyjímaje, — nemá
tak velikých a pevné založených věde
ckých ústavů, jako hlavní město Mexika.
Zvláště poukazuje pak Humboldt na
čilou práci v oboru přírodopisném.

(Pokračování)
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O Maria! *

O Maria, Matko Boží,
záříš celým světem,
útěchy své neodpíráš
sirým světa dětem.

K tobě letí z retů
modlítbičky vroucí,
k tobě zraky svoje zvedá
každá duše mroucí.

chvějných

Lilie jsi vonná, čistá,
nikdy nehynoucí,
tvoje láska světu září
jako slunce žhoucí.

Ty jsi Matka dobrotivá,
srdce láskou dýše,
pro své děti v světa víru
chystáš hvězdné říše.

Ncopouštíš nás tu nikdy,
když žal srdce svírá,
ruka tvoje dobrotivá
trud & žaly stírá.

_ Proto tebe, Matko naše,
ctí světa kruh celý,
ku tvé cti & ku tvé chvále
rty tvé „Ave“ pěly.

A. M Kadlčdkova'.

EIElLÉlEI

Rány nejsvětějšího Srdce.
Rozjímání od Megi-a.. Dra. B. u d 01 fa Z 11á n ě l &.

VI. Srdce kopím probodené.
Jeden z vojáků otevřel bok jeho

kopím. Jan 19, 3.

Na neděli květnou světí Církev
sv. ratolesti a koná slavnostní průvody; '
připomínáme si tu slavný vjezd Pána
Ježíše do Jerusa-lema. Tenkráte tísnil
se na ulicích jerusalemských přečetný
zástup, prostírali roucha svá na cestu,
sekali ratolesti se stromů a me'tali je
na cestu; ulice a náměstí svatého města
pak ozývaly se radostným jásotem:
„Hosanna synu Davidovu! Požehnaný,
jenž se béře ve jménu Páně! Hosanna
na výsostech !“ (Mat. 21, 9.)

Neuplynul ani celý týden, tu
zvedá se na hoře popravní Kalvarii
černý kříž, na něm pní týž Ježíš, kte
rého zástupy před několika dny tak
nadšeně vítaly. „Stalť se poslušným až
k smrti kříže“, (Filip. 2, 8.) a dokonal
na kříži v hrozných bolestech.

Ale sveřepí židé nešetřili ani mrt
vého; „když přišli k Ježíšovi, jakž ho
uzřeli již mrtvého, nezlámali sice údů
jeho, ale jeden z vojáků otevřel bok
jeho kopím a hned vyšla krev a voda“
(Jan-19, 32. 33.).

Proč připustil Božský Spasitel, aby
po smrti otevřen byl bok a Srdce jeho ?
Že nestalo se tak bez důvodů, že ote

(Ostatek.)

vření Srdce Ježíšova jest důležitým
momentem v díle vykoupení, ukazuje
způsob vypravování sv. evandělisty,
který dokládá s důrazem: „A ten, kte
rýž to viděl, svědectví vydal a pravé
jest svědectví jeho. A on ví, že pravé
věci praví, abyste i vy věřili.Stalot se
to zajisté, aby' se naplnilo Písmo:
Kosti v něm nezlámete. A opět jiné
Písmo dí: Uzřít, v koho jsou bodli“
(Jan 19, 35.—37.).

Stalo se tak zajisté proto, abychom
poznali :

a) nezměmou lásku,
b) neskončené milosrdenství Boží.
O Srdce nejsvětější, které jsi z

lásky k nám poslední krůpěj krve vy
cedilo, jak hrozná. muka jsi vytrpělo!
O vtiskni svaté rány své hluboko do
srdcí našich; kéž z otevřeného Srdce
Tvého vyprýští nám všem milost a
síla, kéž vyplyne z něho na nás svaté
požehnání. Trpělo jsi, Srdce předobro
tivé, pro nás muka nesmírná po celý
život, při svém umučení, ba i po smrti.-'.
0 spásonosná., milostná. rano boku
Ježíšova, požehnej a potěš nás !

A.

Bůh jest láska, křesťanství jest
náboženstvím lásky, největší lásku pak
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prokázal nám jednorozený Syn Boží.
Mohl nás vykoupiti jediným vzde
chem, jedinou slzou, jedinou krůpějí
drahocenné krve své; ale to nestačilo
láskyplnému Srdci jeho, chtěl se všecek
a se vším za nás obětovati.

Zdaž lidský jazyk může vypově
včti, zdaž slabé péro může vypsati, co
učinilo Srdce to velikomyslné pro vy
koupení naše ?

mu tvrdé jesle, první společností ne
rozumní tvorové. Ale ani tu V ústraní
tom nejposlednějším nepřeje mu po
klidu zloba lidská; útlé dítě musí chlad
nými nocemi prchati před těmi, kteří
hledají jeho bezživotí, a skrývati se
v cizí zemi.

Když veřejněvystoupil, kterak stí
hali ho ošemetni fariseové, jak často
vystupovali proti němu zlí zákonníci.

OLOMOUC: Vnitřek jesuitského kostela.

1. Celý život jeho byl věnován
naší spáse; pro spásu naši vzal Syn Boží
lidskou přirozenost na sebe a od počát
ku až do konce života lidského bilo
Srdce jeho jen za tím účelem. Proto
nevolil života rozmařilého,pohodlného,
bohatého, nýbrž „ponížil sebe samého“
(Filip. 2, 8.), „přijav způsobu služeb
níka“ (Filip. 2, 7.). „

Utrpení Srdce jeho počíná. již na
rozením samým; prvním lůžkem jsou

Zloba jejich neznala mezi, největší
pohany vrhali na nenáviděného učitele
Nazaretského.

V rozjímáních dosavadních pak
uvažovali jsme muka, která. vzalo Srdce
nejsvětější na sebe v posledních dnech
života svého; nelze věru člověku dosti
vylíčiti nezměrnou lásku tu; první i
poslední úder Srdce toho láskyplného
patřil nám.
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Ba i tenkráte, kdy přestalo bít-i,
podalo nám důkaz lásky své. Chtíc i
poslední krůpěj krve své za nás oběto
va-ti, dopustilo, že vojín zranil drahý
bok a že Srdce vydalo poslední svou
krev. Zdaž kdo může míti lásky větší '?

2. Jakou lásku jevilo lidstvu Srdce
to nejdobrotivější, dokud žilo na světě ?
Vše jen činilo a podnikalo, aby při
vedlo dušc lidské do věčné blaženosti.
Proto uzdravoval Ježíš choré, očišťo
val malomocné, těšil zarmoucené, sytil
lačné. „Pojďte všichni ke mně, kteříž
znavení a obtíženi jste, já. vás občerst—
vím,“ tak volal slovema konal skutkem.

V neskonaló lásce Srdce svého
věnoval Ježíš lidem všechen svůj čas,
"spěchal přes hory a doly, procházel
města a dědiny vyhledával nuzné a
trpce zkoušené, aby je poučil, potěšil,
jim pomohl. Věru ani nemocní netou
žili více po zdraví, ani zarmouccní po
potěše, ani malomocní po očištění, než
toužilo Srdce Ježíšovo všechny vypro
stiti z jejich běd!

Když jedenkráte ubíral se do
města Naimu a viděl zarmoucenou
matku kráčící za márami milovaného
syna, tenkráte dobrotivé Srdce jeho
bylo mocně dojato; poručil, aby za
stavili, a pojav mrtvého za ruku, vrátil
ho živého matce jeho.

Když přivedli ho ke hrobu přítele
Lazara, tenkráte nemohlo cituplné
Srdce jeho odolati návalu bolesti: za
plakal hořce, takže divili se všichni
řkouce: Kterak ho miloval !

Proto srovnává dobrotivé Srdce
s láskyplným otcem, který přijímá ote
vřenou náručí ztraceného syna, se sta
rostlivým pastýřem,který ztrativ ovci
jedinou neustává, dokud ji nenalézá..

B.

Podivuhodným jest zjevem v dě
jinách, že národové pohanští věřili ve
všechny možné věci, ale neznali milo
srdenství Božího. V poblouznění svém
zosobnili si jednotlivé vlastnosti Bož
ské uctívajíce je jako božstva, ale milo
srdenství Božského neznali, nezřídili
mu nikde oltáře. Ba právě naopak
strachovali se svých bohů a představa
o tom, kterak bohové závidí a nepřejí
lidem štěstí, byla všeobecna. Ani vy

volený národ starého Zákona neznal
této potěšitelné vlastnosti Boží; tak
Israelité stojíce u hory Sinaje třásli a
báli se velmi a prosili Mojžíše řkouce:
„Mluv ty s námi, l..éž nemluví Bůh
s námi, abychom neumřeli.“

Proto nemohli pochopiti milosr
denství Srdce Ježíšova; když Božský
Spasitel vlídně a shovívavě zacházel
se hříšníky, tu horšili se nad ním"
řkouce: „Hle, tento přijímá hříšníky
a stoluje s nimi.“

Aby poznali lidé neskončené milo—
srdenství Boží, aby povždy přístup
měli k Srdci Ježíšovu nejlaskavějšímu,
proto dal si Ježíš bok otevříti.

vatý Augustýn poznamenává to
tiž, jak sv. evangelista Jan opatrně
mluví o ráně v boku Kristově: nepraví
se, že vojín probodl Srdce jeho, nýbrž
že otevřel je.

Proto později zjevil se zbožné
kláštemici Markétě a poukazuje na
otevřený bok svůj chtěl, aby všichni
lidé k němu se utíkali.

Závěr
Prorok Isaiáš viděl ve zjevení

svém, kterak houf holubic pronásledo
ván jestřáby hledal útočiště své ve
skalní rozsedlině; houfy holubic se ne
ustále množily, tak že zvolal: „Kdož
jsou tito, kteříž letí jako oblak a jako
holubice k oknům mým ?“ (Isai 60, 8).
Zjevení toto naplnilo se úplně od té
doby, kdy miliony duší hledají úto
čiště své v otevřeném Srdci Ježíšově
prchajíce předpronásledovately svými,
zlými duchy, jestřáby to záhubu osnu
jícími duším nesmrtelným.

Utíkejme se tam také: jestiť Srdce
Ježíšovo trůnem lásky a milosrdenství
Božího.

Zvláště v době naší usiluje peklo
všemi možnými prostředky, aby svedlo
duše věrné z cesty pravé. Zlý svět láká.
nezkušené do svůdných tenat svých,
lahodí smyslům, vášním a líčí svědo
mité křesťany jako tmářc a zpáteč
níky, Církev jako neúprosnou mace
chu, která. nepřeje nikomu radosti.
Bolíu žel — mnozí poslouchají vábi
vého hlasu toho a hynou časně i věčně.

Nemá-li tak smutným být-i konec
náš, utíkejme před dravými jestřáby,
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nepřátely duší svých, do otevřené
rány Srdce Ježíšova.

Kdo ctí Srdce nejsvětější, ten
dle vlast-ní přípovčdi Spasitelovy do
stane všechny milosti potřebné ke
spasení; požehnání nebes bude ho pro
vazeti při všech podnicích; Srdce Je—
žíšovo bude jeho potěchou ve strasti
a útočištěm při smrt-i.

Tak slíbilo Srdce nejsvětější blaho
slavené klášternici Markétě, když vy

bídlo jí, aby pobožnost tu rozšiřovala
na světě, a zkušenost učí, žel-slova ta
se vyplnila.

A. chceš to zkusiti, bratře milý,
sám na sobě ? Nuže uvrz všechnu sta
rost svou na Ježíše, cti jeho Srdce,
následuj jeho ctností, pak věz, že
Srdce nejsvětější neoslyší zbožné pros
by tvé, a že požehnání Boha Trojjedi
ného tě provázet-i bude po všech ce
stach tvých!

EEEE
Večerní.

Celý kraj již náhle ztich'
a večer již se kloní,
já z vísky volně kráčím v les
a zvony dumně zvoní.

A všude ticho, kam jen zříš,
i písně zmlkly ptačí,
jen srdce moje umdleno
a v oku žal se zračí.

A duše vroucně šepotá
svou modlitbičku vroucí
& srdce bouřně vlní se

& prahnou rety žhoucí.

A dumné hlasy klekání
nad hlavou mojí letí,
já v myšlenkách se vznáším svých
a „Zdrávas“ pějí rety!

A. JI. Kadlc'dkovd.

EEEE

Radostná nálada V řádu Tovaryšstva Ježíšova.
NapsalP. Ant. Rejzek T. J.

Éen 7. měsíce srpna 1. P. 1914 jestpamátný řádu Tovaryšstva Ježí
šova; slavíť stoleté jubileum svého
vzkříšení. Bylo to dne 21. července 1773,
kdy řád na naléhání bourbonských dvorů
papežem Klímentem XIV. byl zrušen,
tak že 22.589 členů po všem světě
usedlých a jednu duchovní rodinu tvoří
cích býlo rozptýleno až na malý hlouček
jesuitů na Rusi, kde carevna ruská
Kateřina II. se svým synem Pavlem I.
se jich ujala; než r. 1814 Jeho Svatost
slavný papež Pius VlI. knověmu životu
jej obrodil, že nejen znova schválil řád
Tovaryšstva Ježíšova, ale i všemu křesťan
skému světu jej vroucně doporučil. Vý
plnilo se na nich slovo apoštola národů
(1 Kor. 1. 9): »Věrnýť jest Bůh, skrze
něhož povoláni jste do to_varýšstva
Syna jeho, Ježíše Krista, Pána našeho.<<
Jelikož právě prvé století od té doby
uplynulo, nebude zajisté od místa, sdělili

radostnou tuto náladu se všemi upřím
nými přáteli Tovaryšstva Ježíšova.

Sto let uplynulo, kdý od svého
obrodu se opět věnuje řád Tovaryšstva
Ježíšova působení svému. A jelikož všem
členům té které řehole jest řád jejich
mateřincem ba matkou, dívají se jesuitě
také na svůj řád jako na svou matku
milenou, z jejíhož vzkříšení k životu
novému se radují: neboť ač nebýla cele
mrtva, odzvoněno už měla umíráčkem,
než nezemřela, ale obrodila se a ozdravěla.

Nynější vrchní všeho Tovaryšstva,
vldp. P. František Xaverský Wernz, vydal
okružník v té příčině, a zmiňuje se o
ohni posvátném, který kněží israelští
ukrýli. V Písmě sv. se totiž vykládá, že,
když 1. P. 188. byli Israelité, jakož ].
kněží jejich, kteří bylitehdý praví ctitelé
Boží, násilím odvedeni do země perské,
vzavše oheň z posv. oltáře tajně skrýli
jej v údolí, kdež byla studně hluboká,



ále vyschlá, v níž ukryli jej tak, že poslal vnuky oněch kněží, kteří oheň
místo všem bylo neznámo. Když pak byli skryli, aby jej hledali; nenalezli

OLOMOUC: Vnitřek kOstela sv. Michaela.

mnoho let minulo & líbilo se Bohu, aby ohně, ale vodu zhustlou. 1 kázal ji na
poslán byl Nehemiáš od krále perského; vážiti & jemu přinésti a oběti, kteréž
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nalezený oheň po 50 letech. Nehemiáš
pak hlasitě se modlil k Hospodina:
»Pane Bože, všech věci Stvořiteli, hrozný

býlý položený, rozkázal kněz Nehemiáš
pokropiti tou vodou i dříví & vše, což
bylo na ně vloženo. A když se to stalo,

OLOMOUC: Vnitřek kostela sv. Mořice.

& silný, spravedlivý a milosrdný, který
jsi sám jediný, dobrý král, sám dárce,
sám spravedlivý &všemohoucí & věčný,
jenž vysvobozuješ Israele ze všeho zlého,

.a slunce, kteréž bylo dosud pod mrakem,
zasvítilo, zapálil se nový oheň veliký,
—5kterýcelý oltář velikou jasností ozařo—
val, takže se všichni divili. Toť onen
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který jsi učinil otce vyvolenými & po
světil jsi jich : přijmiž tu obět za všecken
lid svůj, ostřihej aposvěť dědictví svého.
Shromažď rozptýlení naše, aby věděli
národové, že jsi Ty Bůh náš.—f:Až dosud
Písmo sv. v 2. knize Machabejské hl. 1,
19—27. Kdo nevidí něco podobného
v Tovaryšstvu Ježíšovu? Toto nepatrné
Tovaryšstvo bylo na Rusi jako skrytá
jiskřička, až podivuhodným způsobem
vskutku se vzňalo a za krátkou dobu
u veliký oheň tak se vzmohlo, že sotva
mu uplynulo sto let od jeho vzkříšení,
a již čítá na 17.000 členů po všem
světě a vzhledem k pracím apoštolským
& úřadům v povolání věru málo rozdílů
vykázati se může mezi Tovaryšstvem
starým a obnoveným, ano co se missií
zámořských týče. mělo staré Tovaryšstvo
desátý díl jesuitů, ze 22 589 na missiích
3300 členů, kdežto obnovené má pátý
díl jesuitů, ze 17.000 na zámořských
missiích 3711. Kdo jest dobré vůle, má
zajisté proč se radovati ze zjevu tohoto
a uznati zvláštní dobrotivost božské
prozřetelnosti. Připisujet pak krásně
generál neboli nejvyšší představený řádu
záchranu Tovaryšstva Ježíšova výhradně
úctě božského Srdce Páně, že 00. tehdejší
při zrušení jeho převroucnými modlitbami
se utíkali za záchranu Tovaryšstva a
návrat jeho všemu křesťanskému světu
k nejdobrotivějšímu Srdci Páně. Už roku
1784 poslal představený jesuitů na Rusi
P. Stanislav Czerniewicz všem zbylým
členům, jak rukopis v archivě římském
uložený hlásá, otcovský list, v němž
praví, že božské Srdce Páně nade vši
pochybnost projeviti ráčilo, že osudy
úcty jeho jsou totožné s osudy Tova—
ryšstva Ježíšova. Nepřátelé totiž úcty
B. S. P. napřed se odvážili v bezbož
nosti své na záhubu Tovaryšstva a pak
na vyhubení úcty B. S. P. Z té příčiny
má se také všeobecně za to, že se opět
k životu vrátí Tovaryšstvo, jakmile se
více ujme úcta B. S. P. obětavou snahou
jesuitů a většího rozkvětu nabude. Z té
příčiny také neustále se utíkali zbylí
jesuité na Rusi k nejdobrotivějšímu
Srdci Páně, aby Tovaryšstvo zachrániti
a všude opět obnoviti ráčilo. Z té pří
činy zavedl též generální vikář v témže
roce třídenní pobožnost ke cti .B. S. P.
před jeho svátkem, což potom na kon

gregaci II. řádově v Polocku na Bílé
Rusi shromáždění 00. uzákonili; usta
novili nadto, abyv každodenní společné
pobožnosti přidána byla také modlitba
církevní k B. S. P., jak se to až podnes
koná.

Než ještě horlivěji se ujímali úcty
této nástupcové dp. P. Czerniewicze,
totiž dp. P. Alois Fortis a P. Jan Root
haan, generálové řádoví. Onen vyslovil
své Přesvědčení takto: Naději se, že
veškeré Tovaryšstvo potrvá a vzpruži
se v té míře, v jaké horliti budou 00.
jesuité a usilovati, aby úcta a láska
k B. S. .P. napřed v nich “samýchajich
pomoci v lidu věřícím se rozhojňovala;
k čemuž připojil slova z listu P. Sche—
ledera ze dne 13. listopadu 1785, že
všichni jesuité z božského vnuknutí měli
a mají přesvědčení, že záchrana Tova
ryšstva a jeho zmohutnění závisí na
horlivém rozšiřování úcty R. S. P. a
mimo to bezměrné milosti že se dostane
všem, kdo by byli horlitelé pro úctu
B. S. P.

Avšak mnohem jasněji se vyjádřil
veliký ctitel B. S. P. & výtečný v mnohem
ohledu vldp. P. Jan Roothaan o témže
názoru k svým podřízeným na Bílé Rusi,.
z jejichž stálé tradice pojal ve svém
okružním listě doklad, jak živé a vroucné
přesvědčení toto bylo, an píše: Zajisté
podivuhodné bylo Tovaryšstvo zachrá
něno; a že se poznenáhlu opět ujalo a
vzrostlo, komu jinému máme přede vším
povděčni býti nežli B. Srdci Páně? Na
dáli se 00. naši, že se B. S. P. postará
o to, aby se Tovaryšstvo opět vrátilo
do veškerého křesťanského světa, odkudž
bylo vypadlo zlobou lidskou. Z té pří
činy nařídil, aby co nejhorlivěji OO. sami
v lidu úctu k B. S. P. všudy pěstovali,
zejména slavnostně svátek B. S. P. ko
nali, zbožná bratrstva ke cti B. S. P.
zaváděli, ve školách avkolejích mládež
studující o ní uvědomovali. Proto vy
slyšení jsouce v žádostech & prosbách
svých, neváhali OO. sami veřejně vy
znati, že přede vším B. Srdci P. při
čítají vyslyšení svoje, a to mnohem více
nežli přímluvám světců a nebešťanů
z Tovaryšstva Ježíšova, ačkoliv zajisté—
pro lásku k Tovaryšstvu vděčnou myslí
i nebešťané u trůnu božského & trůnu
Královny Tovaryšstva, Matky Páně, se—
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šťastným výsledkem se doprošovali
vzkříšení jeho.

Ký div, že úcta B. S. P. jako
vlastnictvi řádové k srdci přiléhá všem
pravým jesuitům, že se radují z všeli
kého úspěchu v příčině této a se snaží,
aby B. S. P. víc a více poznáno a
velebeno bylo v církvi sv. 1 v poslední
době veškeré Tovaryšstvo zasvětilo se
poznovu B. Srdci P. a nejvyšší před—

Obrázky z katolických missií.

stavení naléhají podnes, aby horlivost
v úctě B. S. P. spíše se vzmáhala nežli
ochabovala. Z toho všeho je tudíž pa
trno, že božské Srdce Páně osvědčilo
mimořádnou lásku k Tovaryšstvu svému
a jesuité že konají jen svou svatosvatou
povinnost, snaží li se, aby se osvědčili

pravými, ba vynikajícími ctiteli a hor
liteli pro čest a slávu nejsvětějšího Srdce
Ježíšova. (Dokončeni.)

'

Podává MAXMILIAN WEINBERGEB.

Missie v Saravaku.

Éatolické missie v anglické částiostrova Borneo jsou svěřeny Otcům
sv. Josefa v Mill-Hillu, kteří také v Bri
xenu v Tyrolsku svůj missijní dům mají.
Představený zmíněných missií, apoštol
ský provikář P. Haidegger píše odtamtud:

“»Saravak je malé království na
severo-západním pobřeží velikého ostrova
Borneo. Kuching, hlavní město říše, má
asi 25.000 obyvatel dilem Malajců, dílem
Cíňanů a Indů. Před několika roky byla
tam zřízena nová missie. Tehdy/ tam
byli jenom tři katolíci; nyní však je
tam katolíků několik set, pěkný kostel,
katolická škola chlapecká a dívčí &
sirotčinec a v něm asi '100 dětí. Tento
sirotčinec, spravován sestrami z třetího
řádu sv. Františka, je zajisté řebřem do
nebe, který tak mnohému dítku kvěčné
spáse dopomohl.

Dokladem jsou na př tyto případy:
Onehdy donesl hrobník do našeho

ústavu malé dítko a pravil: »Jakási
matka dala mně toto dítě, abych je po
choval ; vidím však, že ještě žije a proto
vám ho přinášíma Dítě bylo ihned po
křtěno a za krátko zemřelo.

Jindy zase přinesla jedna matka do
sirotčince nemocné dítě řkouc: »Já to
hoto dítěte nepotřebuji. je nemocno a
pláče celý den; vím, že sestry takové

" děti přijímají, zde jela Dítko bylo sku
tečně nemocno, ale zdálo se, že ne ne
bezpečně. Když všakbylo do kostela
přineseno, aby bylo pokřtěno, zemřelo,

právě když kněz na ně kladl bílou
roušku.

Nedávno konala“ se zde slavnost
tak řečená »d'áblovae, na kterou se po
hané z blízka i daleka v četném počtu
byli shromáždili; mnohé matky přinesly
ssebou i své dítky. Dvě z dítek najednou
nebezpečně onemocněly. Aby se jich
zbavily a nerušeně ďábelského průvodu
se súčastniti mohly, přinesly je matky
do sirotčince, kde jim byl ihned udělen
křest sv. Brzy potom obě dítky umřely
a místo v náručí pošetilých matek na
ďábelský průvod byly v náručí andělů
neseny do nebe.“

Na ostrovech Šalamounových..
V Tichém oceánu leží souostroví,

které se v zeměpise nazývá souostrovím
Šalomounovým. Toto souostroví, jsouc
majetkem německým, bylo prvotně pod
řízeno apoštolskému vikariatu na sou
ostroví Novo-Pomořanském, které, jak
z- ámo, spravují missionáři Nejsvětějšího
Srdce. Ježto však působiště těchto missio
nářů je příliš rozsáhlé, bylo, jako dříve
německá Nová Guinea missionářům Bož—
ského Slova, souostroví Šalomounovo
Svěřeno usnesením Propagandy missio
nářům kongregace Maristů. Maristé již
prve jednou se byli pokusili, tyto silné„
ale pro svou divokou povahu & ná
klonost k lidožroutství pověstné ostro
vany na víru křesťanskou obrátiti. Bylo
to roku 1845, když malá družina zmu
žilých Maristů pod vedením Msgra
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Epallesa ke břehům hlavního ostrova
'lsabelly přistála. Avšak již při prvním
setkání s ostrovany padl srdnatý biskup
sekyrou jednoho z divochů, zatím co
jeho průvodci jenom s bídou témuž
osudu unikli. Pozdější pokusy nebyly
šťastnější. Nových pět Maristů, kteří na
ostrov přišli, byli od lidožroutů zabiti,
upečení a snězeni. Jeden z nich, jenž
pro svou hubenost nesliboval dobré
pečeně, byl nejprve několik týhodnů
krmen, prve než ho tentýž děsný osud
stihl. Ostatní missionáři podlehli zimnicí
a jiným útrapám. S těžkým srdcem
upustili Maristé od dalších pokusů.

\ Také missionáři Milánského missij—
ního semináře bylí po odvážném pokusu,
který P. Mazzucci zaplatil životem, od
svých představených zase odvoláni, aby
se zbytečně neobětovali. Od toho času
nevstoupil na ostrovy po dlouhá léta
žádný katolický missionář.

O divokostí ostrovanů svědčí tato
událost. Před několika roky přistála u
břehů hlavního z ostrovů rakouská. vá
lečná loď »Albatros< a část posádky
odvážila se do vnitra ostrova za pří
činou vědeckého bádání. Sotva však se
od břehu mořského poněkud vzdálila,
byla od domorodců úkladně přepadena.
Vůdce výpravy, baron F. Norbeck, byl
smrtelně poraněn kyjem, ostatní členové
výpravy se s bídou protloukli. Také
hlavní ležení na pobřeží bylo od domo
rodců napadeno a v boji šest'mužů
posádky poraněno a čtyři usmrcení.

Teprve v novější době nastoupili
zase Maristé dědictví svých předchůdců
tak hojně již krví skropené. První od
děleni missionářů dorazilo již šťastně
na nové působiště. Velkou výhodou je,
že vzali ssebou tentokráte 20 domorodců
z ostrovů Salomounových, kteří jako
dělníci byli se vystěhovali na ostrovy
Fidžiovy & tam od Maristů na víru kře
sťanskou obraceni byli. Tito ostrované
budou jádrem nové křesťanské obce a
missionáře jako průvodčí, tlumočníci a
katechísté podporovati.

Než poslyšme, co o prvních začátcích
zajímavé nové missie píše P. Quíttet:

Dne 22. dubna vstoupili jsme, Jeho
Milost Msgr. Vidal, čtyři Maristé, dvacet
domorodých křesťanů a má maličkost.
v Sidney na parník Titus, který mezi

Australii a souostrovím jezdí. V anglické
Nové Guinei a v Novém Pomořansku
dostalo se nám pohostinství Otců nej
světějšího Srdce a my jsme se obdivo—
vali neobyčejným a utěšeným úspěchům
jejich missijní činností. Konečně 20.
května objevily se na obzoru první
ostrovy skupiny Salomounovy. Jaká
radost! To je tedy ona vinice ——uva
žovali jsme — kterou nám nebeský ho
Spodář přiřkl. Jak šťastni budeme v ten
den, kdy se nám podaří, tyto četné
skupiny ostrovů, které nyní divokým
lidožroutům za obydlí slouží, Spasitelí
získatíl

Dne 21. května přišel na palubu
našeho parníku anglický správce ostrovů
a pravil, že se můžeme usadití, kde
chceme. Nějakého určitého návrhu ne
učinil, bezpochyby proto, aby u tamější
protestantské missie nenarazil. Nejvhod
nějším místem pro začátek jak ohledně
podnebí tak i obyvatelů zdála se nám
býti skupina ostrovů jménem Quadal-,
kanar. Mimo to je tam nářečí »Fidžic
obvyklé, nám více méně známé a proto
jsme si právě tuto skupinu vyvolili.
Svá zavazadla nechali jsme zatím v
přístavě Gavotu a odebrali jsme se bez
meškání na ostrůvek Neal, kde nám
obchodník, který byls námi přijel ze'
Sidneye, nabídl pohostinství. Msgre Vidal
snaží se nyní nabýti vhodného pozemku
a missie bude co nevidět založena.

Doplněk k této zprávě přináší dopis
samého apoštolského vikáře Msgra Vi
dala. Podle dopisu přistáli missionáři u
souostroví Florida, jenž náleží Angli
čanům. Tam setkali se s anglickým
vrchním úředníkem, Woodfordem, jenž
se k nim choval velmi přívětivě a ohledně
místa, kde by se měli usaditi, dobře
jim poradil. Na jeho radu zvolili si za
první působiště velký ostrov Quadal
kanar s okolními menšími ostrovy. Asi
za 3000 korun koupili malý ostrov
Rua Sura severně řečeného velkého
ostrova a jali se ihned stavěti missijní
obydlí a obdělávati půdu. Zatím bydleli
ve stanech, kde se také konaly služby
Boží. Pro časté lijáky a velké vlhko,
které přinešené potraviny kazilo, tak že
brzy začínaly hníti, nebyl pobyt pod
stany právě příjemný. Na štěstí za těch
pět neděl, kdy se stavělo, nikdo ne



__53_

onemocněl. V ten čas podnikl biskup
s jedním průvodcem výzkumnou plavbu
k blízkým ostrovům Nové Georgie. Tam
viděli na vlastní oči smutné postavení
ubohých surových ostrovanů a byli i
svědky jedné z hrozných žranic, při
které deset lidských mrtvol bylo snězeno.

divokých mravech & obyčejích
lidožroutských kmenů na těchto ostrovech
dovídáme se z anglického pramene ještě
toto : Na ostrově San Kristobalu je vražda

věra, že s tělem i vlastnosti na příklad
srdnatost zabitého na požívatele jeho

-masa přecházejí, které zaslepené domo
rodce k'takovým ohavným zabíjačkám
svádí. Tak na př. i nový člun nehodí
se pro službu na moři, nová chýše ne
přináší štěstí, nebýlý-li prve lidskou
krví pokřtěný.

Náboženství těchto divochů záleží
v uctívání duchů zemřelých předků a
pohlavárů. V lese a na moři, všude

OLOMOUC: Kostel sv. Mořice.

dítek, jmenovitě na pobřeží, velmi častá.
Na severních ostrovech řádí pověstní
lovci lidských hlav. Na svých válečných
člunech vyjíždějí často na sta mil daleko,
ozbrojení anglickými \ručnicemi, přepae
dají ten neb onen ostrov a přivážejí
ssebou co možná největší počet »mrtvých
hlav< t. j. uříznutých hlav mužů a žen,
a »živých hlav< t. j. děti a jiné zajatce,
kteří se ponechávají na živě, aby pak
svým časem byli bůžkům obětováni a
snězeni. Jest to jednak chuť na lidské
maso nebo pomstýchtivost, jednak po—

obývají duchové a je třeba obětmi je
usmiřovati a si nakloňovati. Čarodějům
připisuje se moc, dešť a počasí dělati,
dobré nebo špatně žně způsobovati,
smrt a život dávati. Víra v nesmrtelnost
duše je i těmto tak nízko stojícím ná
rodům vrozena a jeví se zřetelně v jejich
náboženských představách.

Jak bylo již řečeno, sahá první
pokus Maristů, na souostroví Salomou
novo se usaditi, do roku 1845 zpět.
Missionář Msgr. Epalle přistál tehdy u
ostrova Isabelly, byl však několik dní
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na to usmrcen. Dvě léta později stihl
týž osud P. Poyeta a Jacquesa a bratra
Hvacinta na ostrově Kristobalu. Jak se
novým missionářům na působišti tak
nebezpečném dařilo, o tom někdy později.

Mimo Maristy působí na ostrovech
Tichého oceánu hlavně missionáři Nej
světějšího Srdce a otcové z kongregace
řečené Picpus, jejiž domovem je Belgie.
Nejbližším cilem oněchje skupina ostrovů,
tak řečená Nový Mecklenburg. Hlavní
z těchto ostrovů je pravá, krásná horská
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Olomouc. Kostel jesuitský, nyní vo—
jenský, zasvěcený Panně Marii Sněžné,
byl vystaven v nádherném baročním slohu
v letech 1712 až 1716 a stál tehdy
80.000 zlatých. Vnitřek tohoto kostela
se pěkně vyjímá pro krásné souměrné
rozměry. — Kostel svatého Michaela býval
kdysi dominikánský, nyní jest alumnátský.
Vnitřek byl před málo lety slohově obnoven.
-— Mohutné věže kostela svatého Mořice,
umístněné na straně západní, jsou z prvé
polovice XV. století, asi z let 1412. Též
vnitřek tohoto mohutného třilodního goti
ckého kostela činí velebný dojem.

Výrok papeže Pia IX. PapežPius IX.
již před půl stoletím proslovil: „Dejte mi
katolické matky, vpravdě katolické ženy,
& zachráním klesající svět.“

Velký pátek a císař. V „Le Journal“
sděluje Jean de Bonnefone, že císař Fran
tišek Josef 0 Velkém pátku dle starého
habsburského zvyku jí jen dvě jídla:
čočku & bílou kávu.

Eucharistické sjezdy příštích let.
Pro nejbližší čtyři leta byla určena tato
místa ke konání světových eucharistických
kongresů: Roku 1914 v Lúrdech, 19l5
v Sidneyi v Australii, 1916 v Palermu a
1916 v Limě v Peru.

Kapucíni. Nyní má řád kapucínský
v 53 provinciích a ve 771 klášteřích
10.176 řeholníků, mezi nimi 5852 du
chovních. Ve službách missijních působí
1036 členů, kde vydržují 588 škol s
31.142 žáky, 84 kolleje s 6676 chovanci
a 80 sirotčinců se 4000 dětí.
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krajina, ale dosud málo prozkoumaná.
Je dosti hustě obydlen, ale obyvatelé
jsou divocí lidožrguti jako jejich sousedé
na souostroví Salomounově. Začátek
missie je mnohoslibný. Mezi dětmi mis
sijních ústavů na Nových Pomořanech
jest také již několik hochů z Nového
Mecklenburgu. Jsou to čiperní nadaní
výrostci pleti čokoládově, kteří později
jako katechistě budou missionářům při
apoštolské práci na nové vinici vydatnou
podporou.

00000000 oo/ooooooooooooooooo

Řád jesuitský má nyní celkem na
světě 27 provincií s 16. 715 členy (8478
kněží, 4400 scholastiků & 4130 laiků).
V Rakousku jsou 3 provincie: rakouská
s 614 členy (313 kněží, 115 scholastiků
& 186 laiků). haličská a uherská.

Katolíci VRusku. Nyní jest v Rusku
12 katolických biskupství, 2710 far, 4106
kněží a 12,102.479 věřících. Z toho při
padá na ruské Polsko 7 biskupství a
4,741.923 katolíci.

Hrdinný kněz. Poblízku Píacenze
v severní Italii v osadě Alberone stavěli
železniční most.- Bouří a průtrží mračen
byl jeden dělník, pracuje při pilíři, stržen
a spadl mezi dvě železné traverse. Nemohli
ho vytáhnouti. Proto povolán kaplan Bel
tramini z Alberone & přivázán na provaze
udělil neštastníkovi svaté svátosti umírajících.
Na štěstí podařilo se však chuďasa vy
táhnouti. Byla mu v nemocnici odňata
rozmačkaná pravá noha, jinak se mu nic
nestalo.

Katolíci v Evropě. V církevním
„Atlasu“ byla zajímavá data o dnešním
stavu církve v Evropě. V Evropě je dnes
119 arcidiecésí, 592 diecésí, 7 apoštolských
vikariátů, 8 apoštolských prefektur, 17
opatství. 110.463 far, 221.185 světských
a asi 28.174 řádových kněží. Ze všeho
obyvatelstva v počtu asi 477,828.000 duší
je 186,196.000 katolíků. Katolíci tvoři
43'8% evropského obyvatelstva, 264%
je pravoslavných, 247% protestantů, 2'3 %
židů, 2% mohamedánů, 2% bez udání
náboženství.
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mASLANo)
„Ludmila“, vzdělavací a vychová—

vací ústavpro dívky v Napajedlích,
řízený konventem sester sv. Kříže. —
Krásná krajina. Při ústavu jest velká
zahrada. Ustav obsahuje: dívčípensionát,
mateřskou školu, školu obecnou a mě
šťanskou, školu obchodni, školu jazy
kovou a hudební, kursy pro vzdělání
pěstounek a ind. učitelek, kurs hospo
dyň'ský, kurs pro šití a stříhání prádla
a šatů, kromě toho učí se dívky vyší
vání a různým ozdobným pracím, vy
palování a malbě na dřevěana látkách.

I.ll': ===-..::: III-I::.-.::. '" '" ====:=II.-ll ......
... l l : v r o I v ...::: Díkůvzdam bozskemu Srd01 Pane. :=:. I..
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Z Hlinska. Plníc slib, vzdávám
nejvroucnější diky Božskému Srdci Páně
a blahoslavené Marii, naší milé Pani
vždy trvající pomoci, za vyslyšení prosby,
a doporoučim celou tuto věc do Jejich
mocné ochrany. Kéž se pobožnost k to—
muto Nejsvětějšímu Srdci Páně a naší

-— Prospekt zašle ředitelství ústavu na
požádání

Duchovní cvičení. Na posv. Vele
hradě budou se r. 1914 konati du
chovní cvičení:

studujících vyšš.tříd17.-—21.srpna;
intelligence 24. až 28. srpna;
akademiků 31. srpna až 4. září;
rekrutů 28. září až 2. října; "
rolníků 23. až 27. listopadu;
omladiny 11. až 15. prosince.

Dotazy a přihlášky přijímá Kollej
Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě.

pomocné a dívotvorně mateři v srdcích
našich vzdy pevněji ujímá. .. .

Z Uher. Hradiště. Plníce svůj
slib, vzdáváme veřejné tisícerě díky
Božskému Srdci Páně a Panně Marii,
sv. Josefu, sv. Cyrillu a Methrději za
navrácení zdraví v těžké nemoci našeho
synáčka. Rodiče ll.

Ellíllíllíl
VKatolické missie v Indo-Cine.

(Hlavní úmysl.)

Tentokrát jsou členům Apoštolátu modlitby doporučeny katol. missie
v Indii a v (líně. V pravdě spravedlnost toho vyžaduje sama, abychom se o roz
květ těchto míssií modlili. O to nás prosí tamější biskupové a přeji si, abychom
s nimi spolupracovali na obrácení pohanů a sice modlitbou a almužnou. Málo
kteíá missie zasluhuje takove podpory jako missie v Indo-(líně & to hrdinskými
dějinami a počtem křesťanů.

Pokud známo, má Indo (lína tři pány, totiž Anglii, Siam a Francii. Anglie
má část východní Birmaníi a díl Malakky; Siam panuje nad středem Indo Činya
Francie nad západní částí Tonkin, Annam a Kočinčinou._Tato část jest nejbohatší
a nejlidnatější, živí 20 millionů obyvatel, kdežto Indo-Cina anglická nečítá více
než 12 a Siam šest millionů obyvatel. Ze všech jest. francouzská část Annam
nejvíce význačná. Křesťanství mělo by svouvrozenou dobrotou působili na všeCky
obyvately Indo-(Jiny a sice tak vydatně jako v Annamu a Tonkinu. Dnes po 7
stoletích a po nadlidské práci čítá církev katolická na tom poloostrově sedmnáct
apoštolských vikariatů a přes million křesťanů. Tyto vikariáty jsou spravovány:
3 španělskými dominikány, jímž pomáhají též Francouzi, jsou také v Tonkinu
na západě, ve středu a na severu. Také pracuje cizí missie z Milana v západní
Birmanii, třináct jiných z missíí pařížských. Co se týká počtu křesťanů, jest ná
sledující rozděleni: Anglická část má 97000, Siam 24000 a francouzská část
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942.000. Počet obyvatelstva všeho na tomto poloostrově obnáší 38 milionů lidí.
Což je to 1,080.000 křesťanů proti 36,920000 pohanů a jiných vyznání! Z toho
vidno, co ještě zbývá práce missionářům našim! První asi byl sv. František Xav.,
který přišel až do Východní Indie hlásat sv. evangelium r. 1541. Na svých
apoštolských cestách přišel až do (Jiny a r. 1549 do Japonska. V díle sv. Františka
ve Východní Indii pokračovali horlivé členové Tovaryšstva Ježíšova. Mnozí z nich.
prolili krev pro Krista. Počet věřících vzrůstal denně. S Jesuity portugalskými
působili ve Východní Indii též Jesuité francouzští z Pondichery. Po zrušení řádu
převzal missie seminář francouzských zámořských missií, jenž však neměl do
statek členů anebo zase neměli mnozí potřebných k tomu schopností.

Západní Indie, jmenovitě Tonkin, Kočinčina, měla za papeže Urbana VIlI.
okolo 300.000 křesťanův. Roku 1725 bylo v Kočinčiněještě 10 Jesuitů missionáři.
Velikých zásluh si dobyl P. Borri. Tonkin či severní Annam byl první ze zemí
asijských, kde náboženství katolické nabylo nadvlády. Již r. 1658 jmenoval papež
Alexandr VII. pro toto území prvního apoštolského vikáře. Roku 1679 byl .Tonkin
rozdělen ve 2 vikariáty. Roku 1615 přišel do Kočinčiny P. Frant. Buzoni a kázal
evangelium s „dobrým v'ýsledkem. Ve 20 letech za pomoci jiných členů Tovaryšstva
pokřtil 12.000 pohanů. Když pak r. 1624 přišel tam P. Aleš Rhodes, stoupl počet
křesťanů velice rychle. R. 1664 převzal tuto míssii seminář missionářů v Paříži.

Od té doby střídavě kvetla aneb hynula církev v těchto zemích dle toho,
jak požívala pokoje, nebo propukla-li pronásledování křesťanů. Vedle Jesuitů
konali missie též členové semináře pro zámořské missie a též jiní řádové až do
doby nejnovější. „

Pronásledování bylo pro církev v Indo-Gině velice škodlivo a v Annamu
bylo tolik mučedníků jako v Japonsku. Více než 30.000 křesťanů prolilo krev
svou pro Ježíše Krista. Ženy i dítky podstoupily smrt mučednickou s usměvavou
tváři. Tak spěchaly na smrt, že nebylo možno všem vyhovět. „Mandarine,c pra
vilo dítko 101eté, »dej mi ránu mečem, abych mohl spěchat do vlasti měla „Kde
je tvá vlast?< — »Ona jest v nebi.: ——»Kdo jsou tvojí rodiče?“ — »Jsou v nebi,
já chci za nimi spěchati, dej mi ránu mečem, abych již mohl jítia Mandarin
odepřel, jsa zahanben. P. Gagelin, provikář v Končičině, v r. 1833 byl odsouzen
do vyhnanství. Jeden ze spolubratří, P. Jakkart, psal mu: »Vy jste odsouzen
k smrti. Tak tedy budete mučedníkem, jak jste šťastenlc P. Gagelin odpověděl:
»Radoval jsem se, když mi bylo praveno, že půjdeme do domu Hospodinova.
Milost mučednictví, již nejsem hoden, bylo v mém dětství mým nejvroucnějším
přáním; o tuto milost jsem zvláště prosíval při pozdvihování nejsv. krve Páně
při mši sv.< — P. Jakkart byl jat s P. Odoricem, Spanělem; oba se svatou ra—
dosti plesali, když jim řetězy okolo krku dávali. P. Odorico zemřel ve vězení.
P. Jakkart byl oběšen. Když o tom dověděla se matka jeho, děkovala Pánu Bohu,
že jí dal mučedníka za syna. P. Cornay, starý žák malého semináře v Montmorillou,
byv odsouzen na smrt, takto psal svým rodičům: »Krev má již tekla v mukách,
poteče ještě dvakrát nebo třikrát, až mně odejmou oudy a pak setnou hlavu.
Bolest má Vám vynutila slzy; avšak pomněte, že budu u Boha za vás i za sebe
prosit, když tyto řádky budete čísti.< — Chtěli jej přibiti na kříž, i položil se
jak byl dlouhý, vzal do rukou kříž a dlouho držel jej na rtech svých.

Tak nadšeni jsou missionáři, vojinové Ježíše Krista v Tonkinu, v Annamu,
v Kočinčině, v Siamu, v Birmanii, neboť tam všude pronásledování provádí ukrut
ností své. Bez rozdílu původu nebo národnosti, ale všichni španělští dominikáni,
italští missionáři nebo francouzští, kněží i věřící domorodí, všichni jsou spojení
a nadšeni toutéž láskou k Ježíši Kristu, obětujice životy své pro spásu drahé jim
země Indo-Číny._ 0 jak budou úrodny takové oběti. Počet věřících roste, čím více
jsou pronásledováni. Z toho lze poznati, s jakými těžkostmi a překážkami musí
naši missionáři bojovati, chtějí-li, aby křesťané ve víře vytrvali, a hodně nových
křesťanů ziskali. Co zase je potěšitelno, jest něžná úcta nejsv. Srdce Páně &časté
sv. přijímání, jichž bylo v_r. 1913 83.000 a tohoto roku 174.000. Pomáhejme
modlitbou i almužnou jak missionářům tak křesťanům mezi tolika pohany žijícím.



Úmysly apoštolátu modlitby. .
V srpnu modlemc se za"katolíky V Indické Cíně.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

Dne l Na slavnosti Úmyaly:
S. Sv. Petra v okovech. (430) — Arcivévodští manželé v Sarajevě zavražděni

Oddanost ke sv. Otci. Spolek kněží »Pro církev a papežem Novokněží.

N. Neděle IX. po sv. Duchu. Sv. Alfonsa Lig., bisk. a uč. círk. (174-8)
— Kazatelsky řád. Zpovědníci. Horlivost v získání odpustků. Klerikové.

Nalezení ostatků sv. Štěpána, prvomuč. (415. — Modleme se za ne
přátele. Katolíci na Balkáně. Církev katol. na Východě. Záchrana mládeže.

Sv. Dominika, zakl. ř. (1221) — Sv. Otec Pius X.- _ Řád sv. Domi—
nika. Rekollekce kněží. Obrana proti bludařům. Posvěcování rodin.

St. Panny Marie Sněžné. (366) -— Družiny marianské. 'l- otec. Ochrana
Boží. Odvrácení všeho zlého. Obrácení hříšníků. Duše v očistci. 1- syn.

C. Proměnění Páně. —- Císař a král náš. Doby'vejme si nebe. Návštěvu
nejsv. Svátosti olt. 'l- následník trůnu a jeho Jr choť. Usmiřování B. S. P.

Sv. Kajetána, zakl. ř. (1517) —- I. pátek v měs. Požehnání duch. ro
dině. Rozšíření pobožnosti l. pátku v měsíci. Casté sv. přijímání.

S. SV. Cyriaka a Spolumuč. (303) — Pevnost u víře. Nahrazování urážek
činěnych Panně Marii. Katolická intelligence. Apoštolát mužů. T kněz.

sms.cnsrěswwlr

9. N. Neděle X. po sv. Duchu. Sv. Romana, muč. — Vítězství církve sv.
Svěcení neděli a svátků. Sjezdy velehradské. 2 1-kněží. Bohoslovecky sjezd.

10. P. Sv. Vavřince, muč. (258) — Štědrost křest. Zdar poradám unionistů.
Zastánci katol. víry. Spolek sv. dětství. Katol. missie a dobrodinci.

11. Ú. Sv. Filomeny, p. a m. (300) — Odvrácení zlého. Casté sv. přijímání
kleriků v době prázdnin. Sjezd unionistů na Velehradě. Podporu nuzny'ch.

12. St. Sv. Kláry, zak-l. řeh. (1257) — Zdar sjezdu na Velehradě. Ženské řehole
& jejich vychovávací ústavy. Katol. omladiny. Vyznání víry. 'l- rodiče.

13. Č. Bl. Gertrudy, abat. ř. prem. (1397) — Sjednocení Slovanů v církvi
katol. 3 farnosti. Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda. Katolíci na Východě.

14. P. Sv. Eusebia, kn. m. (3. stol.). — Katolíci na Balkáně. Navrácení rozkol
níků ke sv. církvi. Naše poutní místo mariánské. Poutníci. Jr bratři.

15. S. Nanebevzetí Panny lllarie. -——Zbožná důvěra k nejsv. Panně. Slavnosti
na sv. Hostýně. Vroucná úcta P. Marie v národě našem. 1- rodiče.

16. N. Neděle X1. po sv. Duchu. Sv. Rocha, poust. (1327) — Odvrácení zlého.
Uctívání sv. rodiny. Konání ctností v rodinách. Dobry' příklad. T bratr.

17. P. Sv. Liberáta a spolumuč. (483) — Apoštolát modlitby. Čekatelé stavu
duchov. Povolání pro stav řeholní. Vytrvalost v kněžském povolání.

Sv. Agapita, muč. — Smíření národů. Náš císař a král a následník
trůnu. Zmaření všech úkladů. Potlačení podvratny'ch zásad. T rodiče.

19. St. Sv. Ludvíka, bisk. (1296) — Velepasty'řové naši. Díky za všechna do—
brodiní. Záchrana mládeže. Odvrácení pohoršení. Šíření katol. tisku.

20. C. Sv. Bernarda, zakl. ř. a uč. círk. (1153) Pravy duch v řeholích. Láska
k Ježíši Kristu. Dar sv. čistoty. Sebranost mysli Duše v očistci. 'l'syn.

21. P. Sv. Jany Frant. ze Chant. (1641) — Bohu zasvěcené pohlaví ženské.
Křest. vdovy. Jistá rodina. Zbožn'á vy'chova dítek. Církevní smýšlení.

22. S. Bv. Thimothea, bisk. m. (4. stol.). — Naši Velepasty'řové. Přemáhání
roztržitosti při modlitbě. Missie v Bulharsku. 'l- bratři. Za příbuzenstvo.

23. N. Neděle XII. po 51).Duchu. Sv. Filipa Benlt. řeh. (1285) — Setrvání
v dobrém. Kněžské exercicie. Trpělivost v nemoci. Touha po dokonalosti.

...s 90

Udpuslky Illll dal la každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
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24. P. Sv._ Bartoloměje, ap. P. (71). — Apoštolští kněží. Duchovní správa.

Reholní dům. Šíření katol. tisku. Katolíci na Balkáně. Katol. učitelé.
25. Ú. Sv. Ludvíka, krále. (1270). — Katol. duch v panujících rodinách. Vitěz—

ství pravdy nade lží. Ošklivost nad hříchem. 1- kněží. Duše v očistci.
26. St. Sv. Zephyrina, pap. m. (219). — Sv. Otec Pius X. Kněží — Odpadlíci.

Odvrácení pohoršení. Pokoření nepřátel Božích. Nemocní. Sebezapření.
27. Č. Sv. Josefa Kalas., zakl. ř. (1648) ——Křest. školy. Katol. učitelé. Na

pravení zpustlé mládeže. Zbožnost v rodinách. Střídmost. Umírající.
28. P. Sv. Augustina, bisk. a uč. círk. (430), — Pravé a trvalé obrácení. Hor

livost kněžská. Jistá rodina. j- otec a matka. Kněz a farnost. Svornost.
29.3 S. Stětí sv. Jana Křtitele. (31). — Dar kajícnosti. Katol. duch v několika

rodinách. Sebezapírání. Střídmost. Pohrdání světem. j—sestra a bratr.

30. N. Neděle XIII. po su. Duchu. Sv. Růženy Lim., p. (1617). — Katolické
spolky střídmosti. Kněžský odbor křížového spolku. Armáda křižáků.

31. P. Sv. Raimunda, kard. (1240) — Živí aj- údové bratrstva B. S. P. &
Apoštolátu modlitby. Díky Bohu za všechna dobrodiní. T_otec &matka.

L Udpustly Illll dní za každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. )

Tentokrát máme se modlit za missie daleko od nás vzdálené až v Indo
Číně, která je politicky rozdělená na tři části, na anglické území, na siamské a na
francouzské území. Indo- ina dnes počítá na více než million křesťanů. Území an
glické čítá 97.000, území siamské 24.000 a území francouzské 942.000 křesťanů.
Počet všeho obyvatelstva tohoto poloostrova obnáší 38 millionů. Žádná snad země
nevsála do sebe tolik krve křesťanské, co tato země a dějiny církve sv. neznají
slavnější missie jako missie v této zemi. Prosme nejsv. Srdce Ježíšovo, aby usmířeno
velikými obětmi a heroickou smrtí tolik missionářů slitovalo se nad touto zemí a
dokončilo obrácení její na víru katolickou.

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 ka—
tolické missie v Indo—Číně a na všechny-úmysly, 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 a národ náš česko
slovansky'l 0 sladké Srdce mého Ježíše, učíň, abych Tě milova1(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 \dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876.) ,

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

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

Heslo apoštolské: Pomáhati modlitbou a. almužnou katol. missiím.

Úmysl v září: Klid a svěcení neděle;

Tiskem ; nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Svatý Václav, h_rdinný rek víry Kristovy.
Rudo-Ifa.- Zháněla.Rozjímání od Msgr. Dra.

Ěne 28. září každého roku liší sezemě naše valně od ostatních zemí
křesťanských; v Cechách slaví se za
svěcený svátek, na Moravě pak a ve
Slezsku jsou služby Boží navštívenější
než jindy: všude s úctou a pobožností
vzpomíná se věhlasného patrona našeho,
knížete Václava, Chrabrého reka víry
Kristovy, který na den ten dokonal smrtí
mučednickou svatý běh svého života.
Již skoro tisíc let uctívá národ náš sv.
Václava jako dědice a ochránce země
české a jmenuje vše, co mu drahým,
pokladem svatováclavským. Ke cti a
slávě jeho staví se kostely, zasvěcují
oltáře, u hrobu jeho událo se mnoho
zázraků, obraz jeho jest zavěšen skoro
v'každém domě českém, socha jeho má
zdobiti nejpřednější náměstí pražské, po
celé zemi zpívá se starobylá píseň k
jeho poctě. Věru, kterak neměli 'by
chom ctíti krále & mučedníka, který
svlažil svatou krví svou mladistvou vi
nici Kristovu v zemích našich? Pravil—Ii
Jeresej, že krev mučedníkův jest seme
nem křesťanů, má národ mnoho děko
vati sv. Václavovi, knížeti mučedníkův,
kdyby nebylo sv. Václava, nebylo by
snad ani Cechův:

Nejlépe zavděčíme se sv. vojvodovi
proto tím, když vždy vážiti si budeme
onoho drahocenného pokladu, pro který

vylil svou krev, sv. víry Kristovy. “Aby
chom poznali a'přesvědčili se, že víra
jest nejdražším statkem svatováclav
ským, rozjímejme na slavnost svatého
Václava: '

Kterakbyl sv. Václav hrdin
ným rekem víry Kristovy-Sv.
víra pronikala všechen život jeho, byla
středem jeho myšlenek; sloužiti Bohu
bylo nejmilejším ' úkolem jeho v mládí,
v životě mužném, — až jako chrabrý
rek víry Kristovy prolil pro ni mučed
nickou krev.

Po oblastech našich jsou rozsety
četné umělecké obrazy, sochy a skul
ptury, které znázorňují význačné oka—
mžiky ze života našeho sv. dědice Vá
clava, jakožto hrdinného reka víry -Kri
stovy; předvedeme některé z ních,.jež
živými obrazy předvádějí nám svatého
Václava, jakožto hrdinného reka víry
Kristovy v životě a' smrti.

Rozjímání.
Všechno, co Bůh nám uděluje, jest

nám drahocenným již proto, že jest to
od Boha, který rozdává dary Sebe dů—
stojné; ale nejdrahocenějším ze všech
darů těchto jest víra, kterou dal nám
Bůh skrze jednorozeného, Syna svého,
kterou potvrdili apóštolové stu vlastní
krví a kterou za přispění Ducha sv.



SV. VÁCLAV.
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neporušenu zachovává Církev sv. Ve
víře této se zroditi a vychovánu býti
jest štěstím největším.

1. Stěstí toho dostalo se také sv.
Václavovi. Narodil se r. 903. jakožto
nejstarší syn křesťanského knížete Vra
tislava I. a manželky jeho- Drahomíry.
Kníže, chtěje Čechům zůstaviti násled—
níka trůnu moudrého a zbožného staral
se o pečlivou křesťanskou výchovu prvo
rozence svého. Nad pacholíkem bdělo
bedlivé oko ovdovělé Ludmily; 'světice
vychovávala světce; pečovala „o to, aby
vnuk učen byl náboženství Kristovu
slovem i písmem jazyka slovanského a
poznal požehnané dílo bratří Soluň
ských.

Právě tuto dobu ze života svatého
Václava zvolil si dovedný umělec za
předmět obrazu, který d0podnes spa
třujeme ve chrámu Páně na památném
Tetíně. Na hlavním oltáři tohoto ko
stela, který dle starého podání stojí na
místě, kde skonala sv. Ludmila smrtí
mučednickou, a jest této světici také za
svěcen, jest zavěšen pěkný, veliký obraz,
na němž Spatřujeme sv. Václava v dě
tinném věku, kterak v přítomnosti svaté
babičky své vyučován jest od kněze v
písmech svatých. Nad skupinou světců,
jejichž tváře září nebeským zápalem,
vznáší se jasné postavy světlých an—
dělův . . .

Také na Budči, hradu opodál Prahy,
kde kníže Spytihněv založil kostel sv.
Petra, dlel po delší čas knížecí—jinoch
Václav, aby učil a zdokonalil se ve své
víře Kristově. Starý kronikář český
Hájek vykládá (na 67. listě) o tomto
pobytu takto: »Velikou maje kníže Vra
tislav milost a lásku ke svým synům,
zvláště Václavovi z vůle matky Lud
mily, vzav Václava dal na učení na
Budeč, nebo toho času vtom městě,
které byl Vratislav Žatecký vypáliti dal,
veliké učení latinským nebylo. Václav
kníže mladý jako poslušný otce svého
i babičky, také svých mistrů, velmi
pilně se učil, tak že se tomu všichni
divili; a jakžkolivěk učení pilen byl,
však proto modliteb svých obyčejných
Pánu Bohu obětovati nepřestával, a na
každý den při mši tu na Budči "v ko
stele sv. Petra posluhovati jest ne—
zmeškab

Výjev tento pěkně znázornil ve far
ním kostele v Brandýse nad Labem 11—
mělec, který ve výklenku nad postran
ním oltářem pěkné sousoší představuje
sv. Václava, kterak kleče na stupních
oltáře koná služby ministrantské cti—
hodnému knězi u oltáře. Scéna tato
není sice provedena rozměry velikými,
nicméně zanechává v každém pozoro—
vateli dojem velmi líbezný.

2. Svatý Václav prospíval věkem,
moudrostí a milostí u Boha i u lidí.
Sotva dvacetiletý ujal se r. 923; otcov
ského trůnu v Praze. Byl-li sv. Václav
jako dítě a jinoch ozdoben všemi
ctnostmi, tím více zastkvěly se na něm,
když postaven byl na trůn jako na
svícen.

Bylt sv. Václav nejen rozšafným
moudrým knížetem, ochráncem veřej
ného pořádku, statečným bojovníkem,
zmužily'm obráncem národa svého, ale
také mužem zbožným, dobrotivým, mír
ným, svatým. Proto představují ho četné
sochy jako mužného bohatýra na hlavě
s královskou korunou, kterou zdobí sv.

-kříž, s korouhví, mečem a štítem v rucel) ;
jinde zase, na př. v Budišově u Vel
kého Meziříčí na Moravě, který 'ozdo
ben jest velmi četnými krásnými so—
chami, spatřujeme sv. Václava, kterak
vedou a slouží jemu andělé. Sousoší
toto upomíná sice především na legendu
o setkání se světce s vévodou Zlickým
Radislavem2), ale jest nám také do
kladem vzácné zbožnosti sv. patrona,
kteréhož omilostnil Bůh tak, že andělé
viditelní ho doprovázeli, a že měl velikou
moc na srdce lidská.

Méně známým dokladem toho jest
také následující příběh: Král'Jindřich
Ptáčník pozval sv. Václava k poradě na
svém dvoře; dle v chrámu na modlit
bách opozdil se sv. Václav, tak že po
radníci museli na něho čekati. To za

1) Socha taková stojí na hlavním náměstí
ve Staré Boleslavi a. brzy má také zdobiti
nejkrásnější náměstí v Praze, totiž náměstí
svatováclavské.

2) Radislav táhnul s vojskem proti Vá
clavovi; vojska setkala. se v nynějším kPa-li
kouřimském.Aby předešelmamému krveprolití,
navrhl sv. Václav Radislavovi, aby se utkali
samí'v “boji. Zápas skončil vítězstvím Václa
vovým; Radislav spatřil nad přilbicí Václa
va. svatý kříž a po boku anděly, ktcří ho
chránili, proto netroufal si s ním bojovati.
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mrzelo krále; nařídil tedy, aby 'shro
máždění páni nevzdali knížeti Václavu,
až do porady vstoupí, “žádné pocty &
vůbec si ho 'nevšímali. Po chvíli vstoupil
sv. Václav do poradní síně, ale král
spatřiv ho sestoupil s trůnu, kráčel mu
uctivě v ůstrety a posadil ho na čestné
místo vedle sebe. Když knížata žasnouce
tázali se po skončené poradě, proč král
tak náhle změnil dřívější svůj úmysl,
odpověděl jím: »Když Václav vstoupil,
spatřil jsem na čele jeho kříž a u něho
dva anděly.c

Přední zřetel svůj obrátil svatý
Václav na utvrzení křesťanství v zemi
své; zanášel se proto myšlenkou vy
moci v Římě samostatné biskupství slo
vanské pro Čechy, ale mnohé překážky
zamezily mu zamýšlenou cestu do věč
ného města. Zakládal pilně kostely a
školy, povolával k nim kněze &učitely.
Také shromažďoval knihy bohoslužebné,
a pečoval, aby konány byly služby
Boží způsobem slavným.

Sám předcházel nejlepším příkla
dem. Rád navštěvoval chrámy, ano i v
noci vstával, aby mohl vykonati před
svatostánkem svou pobožnost. Míval v
obyčeji navštěvovati hrady své říše v ty
dny, kdy slavilo se výroční posvěcení
nebo svátek patrona kostelního. Na
těchto posvíceních obcoval vždy slavným
službám Božím, aby velmožům a lidu
ukázal vlastním příkladem, jak se mají
světiti dny Páně.

Sličně vypravuje o tom legenda:
»Potom stalo se jest, když jedné chvíle
sv. Václav nočního času bosýma no
hama šel do kostela uprostřed zimy.
ana všechna země pomrzla bylaavšccky
cesty sněhem se zavalily, rytíř jeho po
diven šel za ním. V jehož nohy an
obuv dobrou měl, tuhá zima se řítila,
& na nohy jeho se razila, že jí nijakž
trpěti nemohl pro velikou ukrutnost.
Jemužto sv. Václav znamenav i pově
děl: Stavěj nohy své v mých nohou
šlépěje. A tak hned toho rytíře nohy v
šlépějích sv. Václava se rozehřály, že
potom již žádné zimy necítil; ale šlé
pěje sv. Václava všecky zbarveny byly,
a tak prameny a paprsky rozličného
milosrdenství na vše strany od sebe v
rozličných skutcích milostných vypou
štěl..

Dle podání svatý kníže i když do
sedl na trůn, neustával zachovávati
zbožného obyčeje, jejž si za mládí ob
líbil, totiž připravovati vlastníma ru—
kama obětní dary chleba a vína a při—
sluhovati knězi při posvátné oběti. Do—
posud ukazuje se v Praze na Opyši,
východním výběžku zámecké hory v
Praze, a nedaleko Staré Boleslavi ná
vrší zvané »Ostroh sv. Václava, kde
prý měl sv. Václav vinnice & lis pro
víno mešní.

3. Po svatém životě následovala
svatá smrt.

Božský Spasitel umíraje modlil' se
za ty, kteří ho ukřižovali; svatý Stě
pán dříve než vypustil ducha poklekl a
zvolal: »Pane, nepokládej j'im toto za
hříchlc; podobně umřel i sv. Václav s
modlitbou na rtech za ty, kteří ho usmrtili.

Dne 27. září 935. slavila se ve
Staré Boleslavi, kde přebýval bratr
Václavův Boleslav, památka patronů
kostelních sv. Kosmy a Damiana, ku
kteréž slavnosti byl pozván také sv.
Václav. Maje v obyčeji chrámy navště—
vovati ve výroční dny jejich posvěcení,
přijal ochotně pozvání & dojel s celou
svou družinou.

Když po skončených službách Bo—
žích chtěl do Prahy se navrátiti, prosil
Boleslav, aby zůstal na hostinu: i učinil
mu po vůli a byl dobré mysli.

asné z rána v pondělí dne 28.
září r. 935. když zvonilo se na jitřní
služby Boží, vykročil sv. Václav z domu,
aby šel do chrámu; ale tu čekal na
něho bratr ve zlém úmyslu. Sv. Václav
netuše nic zlého děkoval mu za po
hostinství, ale Boleslav tasiv meč tal po
hlavě Václavově křiče: »Tak tě chci
dnes lépe častovati !c Václav jsa silnější
chopil bratra, vyrval mu meč & povalil
ho k zemi řka: »Pro Bůh, co zamýšlíš !
To ti Bůh odpusť, bratřelc

Tu začal Boleslav volati o pomoc
a jeden z pomocnikův jeho přiběhl již
& sekl knížete do ruky. Václav raněn
jsa a vida přesilu zbojníkův pustil ho
a utíkal do chrámu. Ale spiklenci Česta
a Tira dostihli ho ve dveřích chrámo—
vých, porazili k zemi, Hněvsa přiskočiv
probodl mu bok mečem. Sv. Václav
vzdychaje k Bohu: »Otče, v ruce tvé
poroučím ducha svého< vypustil ducha.



_269—

Místo, kde padl zbožný kníže jako
mučedník víry Kristovy, ukazuje se do
podnes ve Staré Boleslavi; stojí tam
doposud starobylý chrám sv Kosmy a
a Damiána, mučeniště jest označeno
sousoším.

Svatý Václav jest hrdinným mučed
níkem pro víru Kristovu; zlý úmysl
vrahův jeho byl namířen h'avně proti
jeho vznikajícím ctnostem křesťanským,
horlivosti pro víru Kristovu, nábožnosti,
tichosti a odříkavosti. Těchto křesťan
ských ctností nenáviděli jeho nepřá
telé, a pro ně byl zavražděn; proto
Čechové a jiní národové křesťanští prá
vem pokládali ho za pravého mučed
níka Božího, že prolil krev svou pro
věc Kristovu.

Závěn
Na slavné národOpisné výstavě

českoslovanské v Praze r. 1895 byla
do středu hlavního paláce postavena
socha sv. Václava a před ní stály sochy
sv. bratří Cyrilla a Methoděje. Tak dán
jest tento vlastenecký podnik pod 0—
chranu předních patronů našich. Vý
stava byla slavnostně zahájena písní

.!

Svatováclavskou, jejímž mocným, ve
lebným hlaholem byli tisícové přítom
ných zástupců všech stavů národa na—
šeho z Čech, Moravy, Slezska a Slo—
venska do hlubin duše dojati. Duch sv.
Václava vznášel se nad tím shromáž
děním a v nejednom oku zaleskla se
slza pohnutí.

Výstava zahájená vzýváním sv.
Václava zdařila se znamenitě, sjedno
tila celý národ v ušlechtilé snaze še
třiti a uchovati ducha & dědictví našich
předkův a získala nám po celém vzdě—
laném světě velikou čest.

Tak zdařilo se a zdaří se národu
našemu všechno, co podnikala pod
nikne ve jménu, v duchu a pod ochranou
sv. Václava. Jméno jeho hlásá nám
jednotu, svornost a svatý mír v Pánu,
přímluva jeho vykoupí nám od Boha,
abychom si v jakýchkoliv bouřích a
převratech světových zachovali a po—
tomkům svým odkázali z posvátného
dědictví jeho nejen jazyk mateřský, ná
rodnost a šťastnou vlast, ale i svatou
katolickou víru a požehnání její, bázeň
Boží, víru, zvedenost a mravnost kře
stanskou.

Ecce Agnus Dei.
Schyluje se k večeru —

v poli kráčí Pastýř ovcí,
apoštolů celý sbor,
duší lidských pilní lovci,
hlasů pokání to chór,
k městu, které nevěru,

v sobě plodí, zachovává,
neví, kdo to přichází,
udušeno, potopeno,
ve zlých skutcích zachází,
cestou k spáse. Svoje věno
zaslepeno nepoznává.

Pastýř dí jim, mile věští:
„Běžte napřed, moji bratři,
když do města přijdete,
oči vaše “muže spatří,
s ním do domu půjdete,
kam džbán vody bude nésti.

Tam rcete pánu domu toho:
,Připrav Pánu večeři,
beránka, chce počastovat
nás všech, již v Něj uvěří,
v paměti ten den zachovat,
dvanáct bude nás s ním, mnoho.“

Dřív jeden z nich, Pán jej zračí,
byl u kněží s myslí zrádnou,
že Jej prodá, jim Ho vydá
za peněz odměnu řádnou,
z nichž mu jeden hned povídá,
třicet stříbrných že stačí.

Když jsou všichni pohromadě,
praví Pastýř: „Vaše nohy
musím očistit, vás umýt,
hříchů sprostit, dáti vlohy
lásky k jiným, Vám ji tlumit,
k následování vám radě.“
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Však když s Petrem chce počíti,
tento zbraňuje Mu v díle,
nechce toho ponížení
od Pastýře svého, — mile
praví jemu v pokoření:
„Nohy mé nebudeš mýti!“

„Nebudeš—li od mne omyt,“'.
odvětí mu Pastýř slavně,
„nebudeš číst, v dobrém stavu,
ani podílu mít na mně.“
Petr řekne: „Pak i hlavu,
bych moh' vše zlo v sobě zlomit.“

* * *

Byl večer. V duchu sesmutněl,
Pastýř vzal za stolem místo,
beránek i víno, chleby,
leží před ním. Řek': Je jisto,
beránka pojísti že by
s nimi chtěl, pro něž by trpěl.

Apoštolé sedli kolem,
všichni na Mistra jen hledě,

podělil je všechny řadou,
dávaje jim,- oni jedě
úlomky před sebe kladou, '
vínem smáčí jaksi s bolem.

„Buď chléb ve vás požehnání,
jezte, jest to moje Tělo,
které za vás bude dáno,
by zničeno vše vytrpělo,
hojně budiž požíváno,
nechť. žije ve vás do skonání.“

Pravil Pastýř v božské lásce,
vzal i kalich, dal jim píti,
zase všem, jak sedí s ním.
„To jest krev má, musí smýti
všechny hříchy s prvotním,
nebudu jej píti, — krátce,

ještě jenom jsem zde s vámi,
neboť- ačkoliv mě rádi

máte, buď vám známo,
z dvanácti vás že mne zradí
jeden, jakož stojí psáno.
Až v království nad hvězdami

budu opět kalich píti
s vámi kromě toho všemi,
nyní budu vydán v ruce
hříšných, celé zemi
v. potupu, smrť, trapné muce,
pojďte se mnou, musím jíti.

Než však utrpení číši
okusím, & studni bolů,
přikázání dávám vám:
Milujte se všichni spolu,
jak miloval jsem vás já sám,
jděte cestou, k nebes výši.

J. ZELENÝ.

|El [a El El Ela-El

Narození Panny Marie.
va daná Adamovi ze žebra Ada
mova utvořena (I. Moj. 2.).
Anna neplodná svou prosbou syna

od Boha vyprosila, jehožto slíbila Pánu
k službě odevzdati (I. Král. 1).

Která jest to, ana vychází jako
dennice, krásná jako měsíc, hrozná
Jako vojsko dobře seřaděné. (Píseň
Sal. 6).

Vyjdet hvězda z Jakuba apovstane
berla z Israele (4. Mojž. 24).

Vyjde proutek z =kořene Jesse a
květ z kořenu jeho povyroste (lsaiáš 11).

Ku narození Panny Marie mimo
tyto obrazy a proroctví nacházejí ještě
jiná místa ku narození Panny Marie sv.
otcové v písmě sv. — Epifanius, Ger
manus patriarcha píší takto: Když
byli rodičové Panny Marie z města
odešli, Joachim na pustou horu a Anna
do zahrady, oba k Bohu volali. Joachim
na pustou horu, kdež se postil čtyřicet
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dní. Anna do zahrady, bý oba volali k & přechytrováním království pokolení
Bohu, aby je ráčil pohany, jak bývalo Judova si násilně přisvojil a, prvním
tehdy 11Israelských, pohany rodičů ne- králem cizozemským židům býl. Již pro.

IEEEEEE EEEÉEE

VELEHRAD : Cyrillka.

plodných, sprostiti a dítkem dobrým roctví Jakubovo (1 Mojž. 49) tuto dobu
obdařiti. Tak byli za panování Hero- předpovědělo: »Nebude odňata. berla
desa Idumejského dnové jejich v Jud- od Judy, dokavadž nepřijde, který má
stvu, kterýžto Herodes Idumejský mocí poslán býtix (Moj. 49). Narodila se Maria
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z rodičů Joachima a Anny léta (jak
mini Abulénsky biskup) :po stvoření
světa 3947 dne osmého měsíce září a
to ne bez zvláštního významu a tajem
ství právě v tu dobu. Téhož měsíce
totiž — dle počtu židův, — stvořena též
Eva v ráji byla. Byla Maria jedinou
dcerou rodičů Joachima a Anny a je
diného muže Anna: Joachima měla.
Kromě Marie rodičové“ Jeachim a Anna
jiných dětí neměli.
lista Páně, nazývá" Marií Kleofášovu
sestrou Marie Panny sice, avšak rozu—
měti slovům a jmenování tak jest, jako
jmenována. příbuznou Sára v písmě sv.
a slula sestrou Abrahamovou, to jest
přítelkyní nebo příbuznou jeho.

Radost z 'narození' Marie Panny
přédstaviti sobě můžeme u rodičů Jo—
achima a Anny, poněvadž tak vroucně

, o ni prosili a nepochybně též hned po
narození Jejím s nemalou pobožnosti
Bohu Ji obětovali. Nejjasnější Dennicí
zvána a jako nejjasnější Denníce naro
zením svym nebe 1 zemí obveselila a
konec nocí, ano nocíjvěčné temnoty
zavržení — učinila. Stastny pak za—
čátek dnů spásy rozsvítila.
vzdělaným čili archou úmluvy uvnitř
zvláště i zevnitř vyzla'cenou k tomu vy
volena byla, aby Král s_lávy trůn svůj
a stolici v Ni postavil. Bůh pak za
jisté že ku důstojnému vzdělání tomu“
moudrost k tomu měl, moc, sílu ku
výzdobě, zušlechtění nade příbytkem
tím a do něho vložil, ježto musel byti
příbytek tento nejozdobenější a nej
větší dokonalostí, jaké může jen které
stvoření účastno bytí. — Radost tedy
a krása a nade zlato skvělejší moc v
dítku vloženy spočívaly a rodičům
prvním Marií přineseny.- — Všechny
dary od Boha pocházejí a tím více tedy
zde na dítku narozeném tyto dary Bůh
potvrdil nejvyš všemohoucí, zlepšil, ba
novymi jako přídavkem zlepšil pro zá
sluhy Ježíše Krista, jehož přinésti měla
celému světa. ——Jaké jméno tedy dáno
by'ti mělo, aby všechno obsažně jim
bylo vyznačeno: »María< to jest moře.—x
Slyšíš dcero a nakloň ucha svého a za
pomeň na lid svůj a dům otce svého
a požádá Král krásy tvé. (Žalm 4. 4)
Svaty' biskup Ignát pří spatření Marie
Ranny .v pozdějším věku totiž jejím,

Svatý Jan, evange-—

Příbytkem'

byl tak uchvácen, že jen slova vypra
vítí mohl: »Ježíší, Synu Boží a Marielx
Když .pak zevnější dojem pohledem
tolik působil a ku nebeské touze pro
budil, což teprve pohled na tisíckráte
mnohonásobnou krásu vnitřní ve zářící
kráse ctností duše Marie. »Odlesk věč
ného svěila a nezacházející zrcadlo Ve
lebnosti Boží a obraz dobroty Božíc
praví předobrazně Kniha Moudrosti 7,
o. Ní. Obraz dobroty Boží a to tak
krásny', tak svatý, tak vznešeny', ne—
besky čisty'jc'st' zřítí na Marii a zase
na straně druhé tak vznešeně prosty,
liby.

Po lídsku řečeno tak vznešeně pro
stínky, ježto Maria žila docela prosty,
jednoduchy, obyčejnyf' život. Nečinila zá
zraků jako Božsky její Syn a po něm
svatí mnozí, že veliky'mí skutky na sebe
upozornili. Nežila=na poušti jako pou
stevnice- a- poustevníci. mnozí před ní
a po ní a přece život její tak blaho
nosny, svaty. Krásná jest země plodo—
nosná a nivy na ní po žních, kdy
slunce ztatí odpoledne zlatou' zelení
stromy a nivy a pole plnych klasů u
věžatych snopů a kop — radost ma
jiteli i nemajiteli působí, ale radost nade
životem Marie byla celému nebi mno
hem větší: vyšší! »Nyní pak zůstávají
víra, naděje a láska, praví Pavel,
apoštol národů. První z těchto božských
ctností: »Víruoc měla María v míře nej—
vyšší. Blahoslavená jsi, že jsi uvěřila
(Luk. 1, 45), tak Alžběta svatá blaho
přála, pozdravila Marii v Hebronu. Co
předpověděno, to splněno: »Já jsem
matka svaté naděje: (Píseň 24,) krás
ného milování lásky.< Maria — Matko
Boží, vyprosíž nám ze všech darů dary
první a nejvzácnější: víru, naději a lásku,
které první vzejití mají v srdci dítěti
v živého Boha a plníti "až do stáří.
Plní se a splní se pak slova apoštola
na Marií: »Bůh pak naděje na!
plníž všelikou radostí a po
koleníu víře, abyste se roz
hojnili vnadějiavmoci Ducha
Svatého.<< Římló, 13.

Tažme se pak dnes tím spíše:
Kdy více slovo »Mariaa má vzbu—

budití naděje na spomožení v každém
pokušení, v každé zkoušce, v každém
boji na vítězství, má vzbudití naděje
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lepšího života. Ve všech, bouřích, po
chybnostech, v beznadějí ha na kraji
téměř zoufalství byla Maria, Boží dítě,
vždy,nadějí záchrany lidské duší mořem
pravé pomoci. — Smíme-li dnes tedy
říci: »Jsou tě věru'ůi nyni tmaví dnové,
jsou dny jako husté mlhy a tmy bez
nadějné, jsou inoci nejjasnější přece
plny všudy úzkosti.“ Pak ano, pak též.
smíme a musíme silně říci: Proti všem
těm bouřím, ať dnům nebo nocím
úzkostí, života jak soukromého, du—
ševního, tělesného, veřejného, společ
ného známo bylo jedno světlo živé víry,
naděje a lásky v Boha a po němv dítě
všech nadějí: »Mariaa, svatá víra, na
děje a láska mne vždy sílila, volá nám

zvláště dítě: »Mariah: — Maria však
jest mořem všech ctností a naději: lid'
skych duší. María jest mořem všech
nadějí i ve všech časných lidských tram—
potách. — Básník praví: »K Matce té
jdi synu drahy; u ní v každé pouští
najdeš vláhy. Rekni vše jen, co tě tlačí,
Ona presbám všech nás stačí, když tě
svírá pokušení, nedůvěry mrákotal
Maria, tot jméno její, vždy duše plni
nadějí, Maria nebeská resa a světa
dějin osa. Ba vic-li jméno rozvineš —
citem slasti rozplyneš. Věř, že spíše
nebes báň spadne, než důvěra za při"
mluvu u Marie, v moři naději — zvadne.
Maria i dnes mořem naději
n aš ic h! P. ŠEvčí-K.

Emmia
Maria.

Na rtech úsměv — celá bílá,
duch Tě rád si vzpomíná,
láska v Tvou se sladkou skryla,
o Tvém štěstí rozjímá.

V moje nitro vůně kanou,
kdy-li na Tě vzpomene,
píseň láskou Tvojí hranou
svoje přání kýžené.

K Tě se skláním — k Tě se modlím,
na mém skvíš se oltáři,
u Tě 'vždycky v štěstí prodlím,
až mně líc Tvá zazáří.

Ty jsi krásná — celá bílá,
moje Růže — Lilie,
nad ně všechny mně jsi milá:
kdes-li Ty. tam máj vždy je!

JAN MABIA z MARIANÚ z PAŘÍŽE.

lílElElEl

Polní
Napsal I g.

\6) evanděliu, které se nám předčítávána neděli čtrnáctou po sv. Duchu,
připadající letos na první dny v měsíci
září, vzpomínánáš mily' Spasitel na
kvíti polní. Kvítí polní tolik jest krásné.
Ani nejmoudřejší a nejbohatší král staro
zákonní Salomoun nebyl ve vší slávě
své tak nádherně, malebně, pestře,
umělecky oděn, jako vyzdobeno jest
Bohem jedno každé z těch nejnepatrněj ších
kvítek polních. Jak lichotí oku pohled
n louku, dříve nežli přijdou ženci &
seseknou jí. Jaká skýtá se tu oku našemu
pestrost barev, jaky' koberec tu před
naším zrakem rozprostřen! Krásnějšího
nezhotoví žádná, sebe dovednější ruka
lidská.

kvítí.
ZháněL

Z nejznamenitějších znalců květin
ze všech věků a národů byl prosluly
švédsky učenec Linné. Vědecky určil a
roztřídil rostliny, mnohé dostaly po něm
jméno. Svět neměl před ním a nemá
po něm slavnějšího znate'le rostlin,
bylinek a květin. Jeho vědecké práce
jsou směrodatné pro všechny věky. A“
tento muž, který po celý svůj život
se obíral výhradně »kvítím polníma,
který těmto nepatrným tvorům věnoval
všechny okamžiky svého života, řekl
jednou: přineste mi nejnepatrnější by
linku a já vám z ní dokáží, že_jestBůh!

Kvítka na pohled tak nepatrná, že
šlape se po nich nohama, že byvše na
trhány a poněkud "ovadnuvše odhazují



se na smetiště, dokazují nám, že jest
Bůh! Není naprosto potřebí poohléd
nouti se po mohutných, z daleka do
očí bijících zjevech přírodních a z nich
dokazovati jsoucnost Boží, stačí ne—
patrná bylinka. Hlásá nám nesmazatelným
písmem: Jest Bůh! Bůh jest tvým
Stvořitelem! Tý's jeho tvor! Bůh jest
tvým otcem, ty's jeho synem, dcerou!

A nyní si představme oproti učenci
Linné nějakého našeho člověka. Třeba
se umí sotva podepsati, ale má svůj
časopis nevěrecký, který jest jeho evan
děliem, jemuž na slovo věří. Škoda, že
bývá to obyčejně list nevěrecký, proti
církevní. A člověk tento postaví se hrdě
a řekne sebevědomě: »Nevěřímv Boha,
není žádnéhO'Boha !a Ejhle, tam učenec
ojediněle světoznámý a tuto chudáček,
který se živí duševní stravou svého
časopisu. Komu spíše uvěříme?

Ano, jest Bůh! 'Hlásá nám Boha
vše, nač pohlédneme v přírodě. »Není
Boha,< řekne jenom člověk bezrozumný,
nesmyslný, nemoudrý ve svém srdcí,
pravil již ve Starém zákoně král David
(Zalm 13, l.)

17. října 1912 skonal v severní
Italii velký učenec Ferrini. Miloval ná
ruživě přírodu, velmi rád cestoval a
vystupoval na vyšší hory, říkaje, že
z jejich vrcholku může jaksi skoro bez
prostředně patřiti na Boha, ve veleb
nosti velehor že jakoby stále zřel úsměv
Boží. Velká kniha přírody vypravovala
tomuto muži neustále něco nového o
všemohoucím Stvořiteli, o velebnosti a
dobrotě Boha našeho.

Ferrini nacházel však Boha nejen
ve vůkolní přírodě, ale vše mluvilo
k němu o dobrotě a lásce Otce nebe
ského. Každá krása, kde jaké dobro,
kde jaká pravá velikost byly duši jeho
perutěmi, na nichž se vznášel k věčné
kráse, k věčnému dobru, k Bohu; Podle
příkladu tohoto proslulého učence učiňme
i my svým životním programem slova
svatého Pavla: »Bratří, kterékoli věci
jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli
spravedlivé, kterékoli svaté, kterékoli
milé, kterékoli dobré pověsti, jestli
která ctnost, jestli která chvála kázně,
na ty věci myslete.a (Filip. 4, 8.)

Ano, kdo Boha poctivě hledá, najde
jeho působnost, jeho činy všude. Ferri

nimu mluvilo o Bohu také každé umění.
Pravil jednou: »Umění, věda, příroda
vedou k Bohu Kolikráte v museích,
obrazárnách v Mnichově, v Drážďanech.
v Berlíně, ve Vídni, ve Florencii, když
jsem stanul před mistrovským uměle
ckým dílem, strhl mne vnitřní žár lásky
neodolatelnou silou k Bohu a podiv
nad uměleckou tvorbou vyloudil mi
slzu z oka, kterouž, jak myslím, ne
nechal můj anděl strážný padnouti na
zemi, ale zachytil ji.:

Polníkvítí hlásá každému, kdo se
na ně zadívá, že jest Bůh!

2. Kvití polní nepracuje a nepřede
a přece ani Šalomoun ve vší slávě své
nebyl tak oděn jako jedno z nich. Po
něvadž tedy trávu polní, kteráž dnes
jest a zítra do pece bývá vhozena, Bůh
tak odivá, čím více vás, malověrní?
(Mat. 6, 28—29)

V létě vidáváme zástupy lidí z měst,
že chodívají v neděle a svátky ven do
Boží přírody. Nesou si zpět velké kytice
poslů přírodních, ba mnohdy někteří
z nich příliš nemilosrdně otrhávají vše
z rostlinstva, co jim přijde' pod ruku,
nosívají ze svých výletů plné náruče
kvítek. Sotva je dají do vody, netrvá
dlouho a uschnou. Pak se odhodí.

Podobně jest s námi lidmi. Nikdo
z nás vstávaje ráno, nemůže říci, zda
večer téhož dne si ulehne do svého
lůžka. V Mnichově setkali se jednou
dva páni. 'Po celý den spolu chodili a
tak se jeden druhému zalíbili, že se
domluvili, že příštího dne budou zase
společně pokračovali v prohlídce pa—
mátností. Jeden z nich čekal následují
cího dne dlouho na svého přítele a ne
mohl se ho nijak dočkati. Vydal se
proto sám na další prohlídku. Vstoupil
mezi jiným také na kterýsi mnichovský
hřbitov. Býval tam zvyk, že vystavovali
se veřejně mrtvoly zemřelých, přísluš—
ných do onoho okresu. Cizinec vstoupil
též do umrlčí komory a zvědavě se
díval na 'mrtvé, ležící v otevřených
rakvích. 0 jak se zalekl, když mezi
nimi uviděl svého včerejšího přítele!
V noci zemřel na choleru. Jaký živý
výklad slov našeho Spasitele: »I vy
buďte připraveni, nebo ve kterou hodinu
se nenadějete, Syn člověka přijde.:
(Luk. 12, 40.)



—269—

Mladá, krásná, vznešená dáma
oblékala se na bál. Potřebovala k čemusi
sirku. Odhodila ji, avšak nepozorovala,
že ještě trošinku hoří. Od sirky chytly
se její z lehounké látky zhotovené šaty
a dříve, než paní všecka dolekána,
mohla křikem přivolati pomoc, způsobil
ji oheň tak těžké popáleniny, že jim
podlehla. Po válce naší s Prusy roku
1866 navštívil vysoky náš důstojník,
ktery' prodělal t_uto'válku, svého přítele,

/_/4-r—

sky'm. V těchto válečných taženích hleděl
často smrti vstříc. V létě, kdy bývá
v řece Mosele mala voda, že přebrodí
jií malé děti, spadl onen převozník
s loďky a ač byl znamenitým plavcem,
utopil se. »V hodinu. ve kterou se ne
nadějete, přijde Syn člověkac

Pozastavme se poněkud u tohoto
malého vyběru několika příkladů o náhlé
smrti. Každý z nás mohl by sám vy
právěti ze své zkušenosti zajisté také

..,..... . . ...-.....

\

SV. CYRILL A METHODĚJ. (Dle obrazu J. Kóhlera.)

faráře v Letovicích na Moravě. Šel přes
farsky' dvůr, uklouzl na slepičinci, spadl,
zlomil si nohu a dlouho ležel, až byla
tato na pohled tak nepatrná nehoda
příčinou jeho brzké smrti. V Try'ru
v Německu, při řece Mosele, žil pře
voznik a rybář, stary' vysloužily voják.
Sloužil kdysi u francouzského vojska
v Alžírsku, potom pomáhal císaři
Maximiliánoví hájiti trůn vMexiku, pak
bojoval za svatého Otce proti Piemont

mnoho podobných případů, kdy lidé
zemřeli náhle, nepřipravené. A přece
jsou lidé, kteří vědomě vytrvajíve stavu
hříchu a ač by mohli, nespěchají smířiti
se s Bohem, .žijí./dále ve hříchu a údělem
jejich jest pak peklo a věčnost nešťastná.

Kněz jesuita Rossignoli, který žil
před sto lety, umíral s veselou . a ra
dostnou tváří. Jeho spolubratři se až
skoro pohoršovali nad touto jeho zdán—
livou netečnosti a lhostejnosti. v tomto
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nejdůležitějším okamžiku, kdy rozhoduje
se, zda život posmrtný bude věčně
šťastný či nešťastný? Ptali se umírajícího,
proč je tak dobře naladěn? Odvětil:
»Za živa uzavřel jsem s milým Pánem
Bohem následující smlouvu: zde na světě
chci výhradně pro něho pracovati, trpěti
a pečovati, za hrobem pak musí se
Bůh o mne starati. Já, co na mně bylo,
vyplnil jsem věrněsvou smlouvu, nyní
jest na milém Pánu Bohu., aby také
splnil, k čemu se zavázal. Nemám nej
menší pochybnosti, že se tak stane,
proto s radostí očekávám svou“ poslední
hodinku.< ' ' '

SpisOvatel .Hammerstein praví: »Je
věru podivno, kterak pojišťují 'se lidé
proti všem možným pohromám. Kdo si
chce zajistiti bezstarostné stáří, uchrá—
niti se před ohněm, povodní, loupeží,
dá se pojistiti. Ale proti věčnému ohni,
ač tak lehce (platnou zpovědí) se lze
zajistiti, někteří" nespěchají pojistiti se.
A přece stojí pojištění proti kterékoliv
přírodní nehodě mnoho peněz; zpověď
stojí snad malé přemahání, malé sebe
zapření.<Jest proto nanejvýše nerozumno,
žíti bezstarostně, nemysliti na smrt a
domnívati se, _že nás zastane připraveny,
že bude jistě čas zavolati kněze a s Bohem
se smířiti. Jdi ku svaté zpovědi, dokud
čas, dokud tvé smysly jsou pohromadě,
dokud máš pamět & jsi při sobě. Vždyť
jak lehce může se státi, že nebude
možno povolati kněze. V klášteře jesuitů,
v němž bylo přes čtyřicet kněží, zemřel
náhle sluha. Našli jej, když ráno dlouho
nepřicházel, mrtvého, napolo oblečeného

[ležeti u postele. Nevysvětlilo se, zda
zemřel večer léhaje, či ráno vstávaje.

Věčnou pravdou jesti jsme jako
kvítí polní, krátkou dobu kveteme,
rosteme, mohutníme, ale nepotrvá dlouho
a odvrhnou nás od sebe jako odkvetlé
květinky. Kam přijde pak naše duše?
Do věčné slávy k milému Pánu Bohu
či do ohně věčného k ďáblu a jeho

„„pomocníkům ?
Kvítí polní káže nám pomíj ej i

telnost tohoto pozemského ži—
vota a napominá nás zajistiti si věčnou
blaženost u Boha.,

3. »Patřte na. kvítí. polní, kterak
roste; pravý božský Mistr. (Mat. 6,28).
tl my máme růsti! Rosteme sice na těle

každým dnem, přibývá nám na síle, věku,
moudrosti před lidmi, ale zda přibývá nám
milosti Boží, jsme—li před Bohem
také čím dále tím lepšími, do
konalejšími, jemu milej šími'?

Jsou lidé, kteří mají vždy a kul
všemu pohotově mnoho výmluv. Na
pomíná-li je někdo, aby pamatovali na
své poslední věci, říkají, kterak mohu
pracovati o spáse své duše, nemám na
to pokdy, mám tolik starostí-, že ne
vím kolikráte, kde mně hlava stojí!
Kterak mohu já obyčejný člověk, žijící
ve světě, starati se o svatost své duše,
to je práce pro řeholníky a nikoli pro
nás lidi světské. Svatý Pavel napomíná
Korintské a tedy také nás: »Buďto že
jíte nebo pijete neb cožkoli jiného činíte,
všecko čiňte “k slávě Boží.c (ll. Korint.
10, 31.) Konejme své obyčejné, každo
denní práce s dobrým úmyslem, čiňme
vše z lásky k Bohu, abychom si získali
zásluh pro spásu své duše. Kolikráte
máme během dne příležitost na příklad
sebezapírati, potlačovati v sobě zlost,
cvičiti se v trpělivosti, pomodliti se
nějakou kratičkou“ modlitbu, vykonati
ten neb onen skutek tělesného anebo
duchovního milosrdenství. Není tedy
potřebí jíti “dokláštera a tam starati se'
o spásu své duše a mysliti, že jedině
v klášteře je tato práce možná. Naše
přísloví praví: »Počni s Bohem každé
dílo a podaří se ti až milo !&

Po všechny všední dny je tedy
možno pracovati o spáse své duše a
hlavně je _,pak každému tato práce
usnadněna v neděle azasvěcené svátky,
kdy máme povinnost jíti do kostela.
Máme pak nejen býti přítomni nábožně
mši—svaté, ale podle možnosti choďme
také ku svaté zpovědi a přistupujmc
ku stolu Páně. Zasvěťme Pánu Bohu
také nedělní odpoledne, jděme na po
žehnání, vyhledejme si slušnou společ
nost, chceme-lí, pobavme se slušně,
přijďme zavčas domů a uchystejme si,
co budeme k práci po celý nastávající
týden potřebovati. Ejhle, jest možno
v každém stavu, v každém věku Bohu
sloužiti a shromažďovati si zásluhy pro
nebe. Zdokonalujme se, přičiňme se,
abychom prospívali nejenom věkem, ale
také, moudrosti a milostí před Bohem i
před lidmi.
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»Jako- “před tváři hada utíkej před
hříchem. . ., jako meč na obě strany
ostr'ýjest všeliká nepravost a rána její.
jest nezhojitelnác (Sirach 2-1, 2—43
Jmenujeme hřích těžký hříchem smrtel
ným, protože nás "zbavuje života věčně
šťastného a činí z nás, synů a dcer,
Božích, syny a dcery ďábla. Je v moci
jednoho každého z nás, že můžeme
dáti na sebe pozor a varovatí se hříchu.
Vždyť dobře víme, že obyčejně ne
spokojí se hříšník s jedním hříchem,
ale že skoro pokaždé následuje hřích
za hříchem, až jsou tak četny jako
písek na břehu mořském.

Malé dítě něco zmlsá. Matka to
zpozoruje, ptá se dítěte, kdo to udělal?
Dítě se nepřizná, ale Selže. Tak po
vstává první článek dlouhánského řetězu,
který otravuje život lidský a skončí
snad věčným ohněm.

Kvítí polní neustále roste."Kéž po
vzbudí nás toto pozorování,-' abychom
i my .prOSpívali a rostli nejen věkem,
ale také moudrostí před Bohem i před
lidmi. Učiňme si heslem:: at nemine
dne,_v němž bychom nevykonali něco
dobrého .a pro nebe záslužného. Kéž
roste s naším tělem také dokonalost
naší duše.

4. »Patřte na kvítí polní,<<» (Mat.
6, 28), praví Ježíš, Kristus, a kdo z nás
nebyl by ochoten poslechnouti i. tohoto
napomenutí, '.vždyťjest pohled“ tento tak
vábný!

Kterýsi spisovatel (De la BOuillerie)
napomíná, abychom „v.duchovním smyslu
povšimlisobě, kdo se vyrozumivá
těmito polními vnadnými kvě
tinkami, a připomíná, že hlavním a
nejpřednějším kvítkem polním jest nám
všem Ježíš Kristus, druhým Matka Boží

.Maria, třetím svatá církev a: čtvrtým
duše lidská; '

Jak vábny', jak k nepopsání krásný
jest pohled na polní, v plném květu
se nacházející kvítí! Jediný Ježíš mohl

říci ke svým nepřátelům-: »de z vás
může mne viniti z hříchu ?e Co svět
světem jest, nikdo nemohl něco podob
ného říci o sobě; jediný Bůh-člověk
Ježíš Kristus jest naším ideálem, naším
vzorem, jehož dostihnouti nemůže nikdo
z nás lidí. Jako ta kvítka polní k_ ne—
popsáni jsou krásná, rovněž tak spa
nilým, pomilováni hodným jest náš
Spasitel Ježíš Kristus. Nemůžeme sice
patřiti i_nyní svýma očima na Krista
živého,- ale“ jest mezi námi stále pří—
tomen ve svatostánku. Ctěme jej, při
jímejmef jej co nejčastěji ve Svátosti
oltářní,'když pak zavítá do srdce na
šeho, 'přičiňme se, abychom mu při
pravili příbytek čistý, důstojný. Pannu
Marii právem srovnati můžeme s polním
kvítkem. Neznáma vyrostla, nikdo o ní
nic nevěděl, až přišel anděl a zvěstoval
jí radostné poselství, že bude matkou
Ježíše Krista. Prosme, aby Panna nej
čistší, neposkvrněná přimlouvala se za
nás u svého božského Syna; kéž vezme
nás v těchto zlých časech Marie Panna
pod svou mocnou ochranu. Volejme
vroucně a bez ustání: »Pod ochranu
mm se utíkáme, svatá. Boží Rodičko,
neopouštěj nás v potřebách našich, ode
zlého vysvoboď násic

Vstoupiv na nebesa nezanechal nás
zde zakladatel naší víry Ježíš jako
sirotky, ale ustanovil svatého Petra za
svého nástupce a založil církev, která
se o nás stará,jako,_ nejlepší a nej
starostlivějši matka.=..Jak krásné, vzne
šené, jasné, čisté jest; učení této naší
matky, svaté církve!

Jak krásná měla by býti naše duše
a vůbec každá duše lidská! Bůh stvořil
lidí podle obrazu a podobenství svého,
chce, aby se mu duše naše stávala den
ode dne podobnější .ve__ctnostech a do
konalostech. Kdo ztratil nevinnost své
duše, postareja. se, abys zase byl čist.
Jdi a smiř ses Bohem, pak přístup
ke stolu Páně a příčin se, abys více
nehřešil a neurážel těžce svého Pána!
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Radostná nálada v řádu Tovaryšstva Ježíšova.
Napsal P. Ant.. Rej-zel: T. J.

11.
(Ostatek.)

P. Frant. Xav. Wernz, začínaje papežem
Avšak nemálo zajímavo jest, jaky'cthiem VI., jenž byl prvy' nástupce po

prostředků neboli lidských nástrojů po papeži Klimentu XIV. Již tento papež
užilo B. S. P. ve své prozřetelnosti'IPius VI. nosil v srdci svém snahu za.

DD
DEI

DD
DD

VELEHRAD: Průčelí kostela.

k tomu, aby vráceno bylo zpět církvi
sv. Tovaryšstvo jeho. Zajisté zasluhují
vděčné vzpomínky zejména v tomto
jubilejním roce, bychom jich pametlivi
byli; což činí také v okružním listě
řádovém generál Tovaryšstva vldp.

chrániti oproti tolikery'm nepřátelům
alespoň zbytky jejich; načež až by na
staly příznivější doby, opět chtěl vzkří
siti celý řád. Než co nebylo dopřáno
jemu, dědic jeho svaté vůle a nástupce,
papež Pius VII., slavné paměti stal se
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vykonavatelem úmyslu jeho, tak že ne
smrtelná chvála a vděk potrvá mu na
věky, především v řádu jesuitském
samém. Přesvědčen jsa, jak potřebí
církvi sv. apoštolské práce Tovaryšstva,
vynasnažoval se usilovné, jakmile se

vrátil sám ze zajetí, aby obrodil To
varyšstvo, a proto neustal, až dílo celé
vyřízeno bylo. K nim pak se druží zej
ména dva kardinálové, Litta a Pacca,
jeden na Rusi a druhý v Římě sídlící,
jako zvláštní přátelé tehdejšího řádu

skol-& Bo S. _Po 19140 \

jesuitského. Kardinál Litta jako papežský
legát Pia VI. 11dvoru ruského obrátil
se na papeže a objemné a zároveň
šťastně obhájil Tovaryšstvo na Rusi,
tak že zúplna uznáno bylo zákonitým.
A když se jednalo o znovuzrození jeho,

ástkřížovéchodby.(;:

IHR—H):

vELí

sám předložil o tom Apoštolské Stolicí
listinu,“ vypracovanou s opravdovou
láskou k řádu. Druhý byl kardinál Pacca,
který za papeže Pia Vll. osvědčil k To
varyšstva nezlomnou věrnost a převelikou
ochotu.

18
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Velice zajímavo nad to jest, jakymi
cestami dílo toto v prozřetelnosti své
božské Srdce Páně ve skutek uvedlo.
Kdo uváží to vše, co se bylo tehdy dálo,
kým a jak Tovaryšstvo Ježíšovo nade
vše očekávání lidské zachráněno bylo,
žasne, a není divu, že žasne nad tím,
co nám vypravuje historie řádovái'svět
ská. Carství ruské bylo vyhlédnuto, aby
poskytlo přístřeší a útulek opuštěné
odevšad rodině duchovní jesuitů. Právě
slovanská Rus a panovníci její, carevna
Kateřina 11. a po ní syn její Pavel I.,
car rusky, byli v rukou Božích ná—
strojové netušení.

Už dne 15. října 1775, jak zacho
vané listiny archivní vykládají, kon
gregace řádová tehdy I. v Polocku na
Bílé Rusi má v úvodníku svém, že psal
Vicarius generalis Tov. Jež., P. Stanislav
Czerniewicz papeži Piovi VI. mezi jiny'm :
»S naší strany co nejnevinněji,c t. j. bez
jaky'chkolizákulisních pletich, »se strany
pak Jejího Veličenstva carevny ovšem
nejmilostivějía, »se strany konečně cír
kevní pravomoci shovívavě se stalo, že
na Bílé Rusi breve papežské Klimenta XIV.
dosud ani pravomocně ani úředně (juri
dice et officiose) ohlášeno nám nebylo.
Měli jsme tudíž za to, že smíme jako
až dosud i jméno i oděv i stanovy
Tovaryšstva Ježíšova zachovávati, a jak
nade vši pochybnost jest, tak dlouho
byti řeholníky, sliby vázany'mi, a ve
svém stavu vytrvati, na jak dlouho by
nám dovoleno bylo. Toto přesvědčení
máme. Z té příčiny ani není nám do—

voleno, abychom se zpronevěřili po
volání svému a opustili prvotní stav
našich záslibů, dokud nám papežské
breve úředně těmi, na nichž vlastně _vše
11 vyřízení tomto spočívá, k podrobe
nosti prohlášeno nebudem Listinu tuto
latinskou svěřil P. Czerniewicz Jeho
Eminenci- kardinálu Rezzonico, aby ji
Apoštolské Stolicí odevzdal, podepsav
se: »Stanislaus Czerniewicz S. J., et
Societatis Jesu per Albam Russiam con
servatae Vice-Provincialis, Polociae,
15. Octobris 1775.: (Mss. Soc.) A co
odpověděl na to papež Pius VI., o tom
zaslal dne 13. ledna 1776 kardinál
Rezzonico P. Czerniewiczovi soukromě,
připojiv k tomu dopis plny útěchy a
naděje. Na vy'roční den svatořečení

sv. Ignáce &sv. Františka Xav. 12. března
1783 papež Pius Vl. na novo živy'm
slovem a způsobem okázalejším osvědčil
svoji blahosklonnost k Tovaryšstvu na
Bílé Rusi zachovanému, žehnaje mu
po třikráte (ter benedixit) a volaje při
tom: »Schvaluji, schvalují, schvalujilc
(exclamansz Approbo, approbo, approbo)
jak se jest "dočísti' ve stanovách řádo—
vy'ch (Institut. Soc. J. vol. II. ed. Florent)

Známo jest také, že už r. 1794
zříditi dal vévoda Parmsky' Ferdinand
z jesuitů na Rusi zbylých viceprovincii
ve svém území se schVálenim papežským,
jakož i jiní králové a knížata, zejména
král španělsky Ferdinand, podporovali
snahy papeže Pia VT., aby Jesuité co
nejdříve nastoupili by'valé dráhy půso
bení svého. Toho se ovšem papež Pius VI.
nedožil. Jesuita P. Frant. Kareu napsal
o něm: »Po 28 letech práce zanechal
zrno Tovaryšstva v zemi, staraje se
u vší trpělivosti o nás, abychom zatím
rostli v milosti a poznání Pána našeho
a Spasitele Ježíše Krista.: Než Jeho
Svatosti Piovi VII. dařilo se dílo. Už
dne 7. března 1801 potvrdil a schválil
veřejně a kanonicky Tovaryšstvo Ježí
šovo na Rusi. R. 1804 zřízeno Tova—
ryšstvo na Sicílii. Zatím skromáždíli se
zbylí členové Tovaryšstva Ježíšova
z Anglie, z Ameriky, ze Svycar a kteří
byli v území papežském v Italii, jakož
i zástupcově jesuitů na Rusi, aby dne
7. srpna 1. P. 1814 na den oktávy
sv. Ignáce vyslechli ve šťastnou chvíli
'velepamátné prohlášení papežské bullou
»Sollicitudo omnium ecclesiaruma že
řád Tovaryšstva Ježíšova opět povstal,
aby po všem světě křesťanském se ujal,
rozšířil a na viníci Páně volně opět
působil. '

Sv. Otec sám si přál, aby den tento
co nejznamenitěji byl oslaven. Ky div,
že, jakmile se roznesla zpráva o tom,
co se díti má, odevšad v-Rímě spěchalo
obecenstvo do chrámu Páně Al Jesu,
tak že prostranny chrám sotva stačil
věřícím. Kolem Jeho Svatosti Pia VII.
kupili se kardinálové a hodnostáři cír
kevní a světští, předmětem veliké pozor
nosti bylo 86 stařičkých jesuitů, zbytek
byvalych členů starého Tovaryšstva,
mezi nimiž poutal na se oči všechněch
126 let starý kmet jesuita P. Albert'de
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Montalto, který, jak historik Busz do
kládá, před 108 lety byl do řádu ve
stáří 18 roků vstoupil. Lid prý jásal
radostí. Na hrobě sv. Otce Ignáce sloužil
sv. Otec mši sv., načež se odebrali do
bývalého domu professního, kde přebý
vali generálové jesuitští od sv. Ignáce
počínaje. Tam v kapli Mariánské družiny
šlechticů slavně bullou prohlášeno To
varyšstvo Ježíšovo za obrozené. P. Alois
Panizzoni přijal na kolenou,' jsa při
tom zástupcem vldp. generála P. Tade
áše Brzozowského, pro chorobu asi ne
přítomného, bullu tuto.

Ký div, že P. generál, posílaje ně
kolik jesuitů, kněží a bratří, do jižní
Ameriky r. 1819, s radostí připsal:
»Velikého milosrdenství dostalo se nám
milostí boží, že smíme se vrátiti na bý
valá sídla, z nichž jsme byli s hanbou
druhdy vyhnáni, nyní pak s velikými
poctami po vůli boží přijati na žádost
krále španělského & svolením císaře
našeho. (Rege Hispaniarum postulante,
nostro Imperatore annuente).

Na otázku, jaký to řád Tovaryšstva
Ježíšova Apoštolskou Stolicí do širo
širého světa papežem Piem VII. uveden
byl, odpovídá v okružníku svém nynější
generál řádový, že žádný nový řád je
suitský zřízen nebyl, nýbrž bývalý, jenž
jako oheň popelem doutnal skrytý a po
41 letech se vzňal, opět se objevil, a
dokazuje, že způsobem života, duchem
a stanovami (tramite et spiritu et insti
tuto) jest Tovaryšstvo totéž, které sv.
Ignácem z Loyoly založeno bylo. Způ
sobem života (t-ramite)jest totéž Tovaryš
stvo; což každý uzná, kdo ví z historie,
jaký byl přechod z bývalého do nyněj
šího. Sám sv. Otec Pius VII. praví, že
obrozuje bývalé Tovaryšstvo, jak je na—
lezl na Bílé Rusi, dokládaje, že zacho
valé ostatky Tovaryšstva Ježíšova (con
servatas reliquias Soc. Jesu) sebral. Tak
psal osobně španělskému králi Karlu IV.
dne 24. června 1801 (Mss. Soc.), že
brevem Klimenta XIV. Tovaryšstvo ani
ve svém zřízení ani ve své organisaci
ani ve svém uspořádání proměněno ne
bylo, že podobně jako dříve smějí no
vice přijímati a je vychovávati, aby ona
nepatrná rodina opuštěna'jsouc odevšad
a zbavená vší pomoci, nevyhynula, ale
kanonicky opět jako jedno tělo po všem

světě. své údy měla. (Bulla Catholicae
tidei/ 7. Ill. 1801.) Z té příčiny, když
sicilský král Ferdinand si přál míti je-_
suity, od P. generála na Rusi nezávislé,
vzepřeli se proti záměru takovému
všichni jesuité, tak že ani jeden zůstati
nechtěl, není-li Tovaryšstvo, jako bývalo,
za jedno.

Duchem (Spiritu) jest totéž Tovaryš
stvo. Jeho Svatost Pius Vll. dovolává
se jejich zkušeností, an dí, že by se
před tváří Hospodinovou velikého hříchu
d0pustil, kdyby tak osvědčených a
statných kormidelníků pominul (Bulla
Sollicitudo). Co se ústavy týče (insti—
tutum), zajisté jest tatáž jak ji původně
sv. Ignác složil a jak se časem vyvinula,
tak že mohl směle nástupce P. Brzo
zowského generál P. Alois Fortis jesu
itům do Anglie psáti. »Jsmeť opět, čím
jsme byli.: (»Sumus, quod fuimus<<)
Však papež Lev XII. r. 1826 schválil
opět všecky dosavadní výsady Tovaryš
stvu, k nimž přidal nové; na novo pak
Lev XIII., veliký a osvícený papež, jenž
od malička byl Tovaryšstvem vychován,
r. 1886 schválil a stvrdil všecky listiny,
týkající se Tovaryšstva, Apoštolskou
Stolicí vydané 3 všecky výsady od pa
peže Pavla llI., totiž od prvého zřízení
jeho, až po dobu Lva XIII.

Nuže uvažujíce to vše vděčnou
myslí hlouběji, kam se obrátíme nežli
vzhůru k božskému Srdci Páně, dárci
všeho dobra ? Věru Tovaryšstvo Ježíšovo
zvolati může s Bohorodičkou (Luk. 1, 49):
»Veliké věci učinil mi ten, jenž mocný
jest asvaté jméno jeho;a- dopustiv, aby
nepřáteli ohroženo bylo, avšak nepod—
lehlo, nedopustil, aby v naději .proti
naději uvěřivši, zúplna vymřelo, ale po
vstalo jako matka nového potomstva.

Za tak mimořádnou lásku B. Srdce
P., jemuž se zalíbilo v Tovaryšstvu,
jsou zajisté jesuité sami na předním
místě povinni, aby dle účelu jim vy
tknutého se činili, ve snahách a úsilí
k větší cti a chvále Boží & ku spáse
nesmrtelných duší ba i v návodu k do
konalosti jejich života neochabovali;
aby přihlíželi pilně k prostředkům řá
dovým, kterými jsou jednak všestranná
svatost života, jednak moudrost a vzdě
lání pokud možno ve všech odborech,
sanctitas et scientia; aby vyspělost v

18'
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dokonalé poslušnosti, v apoštolské chu
době, v pravé pokoře, v obětavé lásce
a příkladné počestnosti se všady jevila;
aby jako nosí ve svém štítu Ježíšovo
jméno, také Ježíšovy'm Tovaryšstvem i
na dále bylo; a má-li po svém patri—
archovi sv. lgnáci za úděl sv. kříž a
protivenství, aby také svědomitě mistra
svého následovalo. Pravda jest, že po
vahy podobné na vzájem se milují,
(similitudo morum est conciliatrix amo
rum,) jako společná nenávist i rozdvo
jené nepřátele spojuje proti tomu, co
svaté a bohumilé jest. Nuže co činiti
jest, nežli pod praporem krále našeho

Ella

spojenými silami v jednom šiku státi,
bojovati, vytrvati?

Jedno přání provází nás, zejména
Čechoslovany, aby ještě požehnanější
byla činnost Tovaryšstva mezi slovan
skými národý,_kde tolik úrodné půdy
ještě ladem leží. Kéž vzroste počet děl
níků na vinici této! Co přinesl prvý
věk obrozenému Tovaryšstvu, víme: co
přinese zahájené právě století druhé,
jest zapsáno v božském Srdci Páně.
Kéž žehná hojně roli dědičné a roz—
množí počet dělníků; neboť pravil sám
Pán: »Žeň sice mnohá jest, ale dělníků
málo< (Mat. 9, 37.)

Ell'íl

Eucharistie — Božské Srdce.
Tiše, tiše jako sen

spěješ ke mně v teskno mě,
na rtech úsměv růží jen,
oko láskou plamenné.

Rozteskněná duše má
Tvojích očí do hlubin
láskou sebe nořívá,
jež Ti hoří nad rubin.

Jak to sladký okamžik,
k Tě se modlím — Svátost-i,
láskou žít Ti můj vždy zvyk,
Tvou se vždycky pohostí.

JAN MARIA z MABIANÚ z PAŘí'žs.

lílEllílEl

Církev neumírá.
Napsal P. Jos. Bon. Voňavka.

©elou veřejnost zaráží hromadné vystupování protestantů v Berlíně a
Prusku vůbec ze zemské církve. Utvo
řila se zvláštní komité pro odpad a s
horlivostí hodnou lepší Věci pracují o
provedeníhesla: »Pryč od církve<.

Naproti tomu všeobecně budí po
zornost, že katolicismus roste. Vlna od
padu nestrhuje davů, ale odnáší jen pa
davky vniterně dávno církvi odcizené.

Těm, kteří dnes mezi katolický lid
nesou anebo vnésti usilují hnutí odpadu
a zrady, za zbraň mají »nečasovostc
církve a frase o »svobodném svědomía,
neseme dnes'varovný hlas před marnou
prací. Je to hlas historie posledních de
sítiletí. Důkaz, který i vážně myslícího
odpůrce musí vésti k přemýšlení.

Francie bojuje již sedm let těžký
boj proti církvi; odboj se sorganisoval
tak dobře, že parlamentář Varenne ne
dávno řekl: »Až katolíci dokončí své
organisace, až svou mládež shromáždí
ve svých spolcích mládeže, dělnictvo v
křesťanských spolcích & vzdělané ve
svých studijních klubech, potom budeme
museti je pronásledovati na poli ho
spodářském, ne na poli náboženském.<
Plány boje tedy již známe. A přece
církev ve Francii neumírá, ona se jen
obrozuje a vstává ze spánku, do něhož
upadla ve dnech klidu a státního vy
držování.

Spolky katolické ve Francii rostou,
katolických škol přibývá, katolických
učitelů a učitelek počet se množí netu



-—277—

šeným způsobem . . . »Pařiž je kře
sťanská: řekl nedávno arcibiskup pa
řížský ke shromážděnému kleru, »nově
vystavené chrámy v dělnických čtvrtích
nedostačují, státní internát pro učitely
vyšších škol čítá 40 praktických kato
líků, kde před 8 lety byli nejvýše čtyři
k nalezení. Nejvyšší třídy pařížských
gymnasii mají veliký počet přesvědče
ných katolíků . . . a gymnasia byla do
sud útočištěm a pevnosti proticírkev
ního smýšlení. Církev nabývá vlivu na
všechny vrstvy lidu a vnáší obrození do
rodin a rodiny slibují obroditi národ.
A to v zemi, kde vyhlášena církev za
mrtvou, a kde boj proti všemu katoli
ckému stal se vzorem pro vlády ostat
ních států a zemí. A církev neumírá. . .

R. 1800 napočteno v protestantském
Nizozemí 120.000 katolíků a 200 kněží
se šesti apoštolskými vikáři. Dnes
Anglie vykazuje 2,180000 katolíků,
4166 kněží, 31 biskupů a 2071 chrámů.
Při tom však třeba uvážiti, že návraty
do církve v Anglii jsou ovocem studia
a osobního přesvědčení, a že konvertité
přináležejí vyšším třídám společnosti.

"Ve dvanácti diecesích, z nichž mám po
ruce statistiku, přestoupilo za rok 6322
osob. Mezi nimi muži zvučného jména
vědeckého a klerus státní církve. V po—
sledním desetiletí přestoupil i syn bý
valého arcibiskupa v Canterbury: Robert
Hugh Benson, slavný spisovatel kato
lický & kněz, jehož díla se překládají
do všech jazyků a všude vzbuzují za—
slouženou sensací.

Irsko čítá 3,242.670 katolíků . . .
Všude budi obdiv, že katolická církev
do nedávna v Anglii pronásledovaná
dnes již všecky ostatní náboženské spo
lečnosti počtem svých věřících před
stihla. Církev neumírá . . .

Nizozemí mělo r. 1800 jen 300.000
katolíků s málo kněžími a biskupy. Dle
posledního sčítání lidu žije dnes ve hra
nicích Holandska 1,822.000 katolíků se
3758 kněžími, jednim arcibiskupem a 4
biskupy, 18.000 řeholníky. 416 kostelů
bylo znovu vystaveno, 136 renovováno.
Denně vychází 14 katolických listů, 29
_ty'denníků napočteno, které věrně a sta
tečně bráni zájmy církve proti všem a
a každému odpůrci. Církev neumírá.

V; nordických zemích byla církev
do roku 1800 skorem úplně neznáma.
A dnes v Dánsku žije svobodně na tři
tisíce katolíků a čítá mezi své konvertity
jednoho z největších Dánů přitomnosti:
Jana Jórgensena, spisovatele, o němž
všecka kritika mluví jako o ženiálním
vládci pera.

V Norvéžsku žije na tři tisiCe ka
tolíků a požívají takové svobody a o
hledů v zemi. že před krátkým časem
ještě biskup Falize psal, že se slzou v
oku děkuje Bohu za svobodu, které po
žívá církev oproti mnohým zemím

evropským, které se nazývají »katoli
ckýmic. Církev neumírá.

V Rusku přes všechna pronásledo
vání v letech 1905—9 přestoupilo z
pravoslaví ke katolicismu 230.000 od
štěpenců. Ani tam církev neumírá.

Na Balkáně, kde v jednotlivých
zemích katolíci nemají na růžích ustláno,
přece jen církev postupuje a nic není
s to zadržeti ji v její vítězném postupu.
V Srbsku postrádá docela každého
právního postavení, a přece již 14.000
katolíků modlí se své »Věřím v církev
katolickoua . . . Bulharsko pod obe
zřetným vedením arcibiskupa Meniniho
ěítá kolem 40.000 katolíků, Recko
30.000 a Rumunsko kolem 140.000 vě
řících katolíků. Věru, církev neumírá...

Tolik chtěl jsem říci z otevřené
knihy posledních desetiletí těm, kteří
našemu lidu namlouvaji, že církev za
vírá knihu svých dějin a že půjde do
říše zapomenutí. Otevřete oči, dívejte
se svým vlastním rozumem na vývin a
šíření katolicismu a zamyslete se: ne
bojujte proti moci, která vás pohřbí
pod koly svého vítězného vozu?

Víte, co nadepsal Kristus nade brány
katolické církve?

»Abrány pekelnéjí nepřemohou . . _.
Tolik vám, kteří máte smutnou odvahu
mluvit o smrti katolicismu.

Pro nás ostatní pak jenjedno: Nic
není pro vojína tak důležité, jako na
děje a vědomi čerpané z ujištění, že
jeho armáda, k níž náleží, není nikdy
přemožena, třeba že proti ní útočeno.

Armáda, k níž máme čest náležeti,
bojuje již 1900 let s odpůrci, kteří vo
lili nejmodernějši zbraně a nepodlehla.
Omladlá vychází z bojů, v nichž ne
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přítel nechal svou sílu a výkvět svých
bojóvníků.

A to nám stále ještě schází: sebe
vědomí založené na jistotě, že církev
nezahyne. Počítejme nebezpečí, jež nám

hrozi, připravujme zbraně moderní k
odražení . . . vždy radostné vědomí v
srdci, silnou víru v oku a zmužilost v
činu: Církev moje neumírá . . .
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Mexiko.
Přeložil Fr. B.

Převrat, způsobený liberály a nepřáteli
církve.

Ačkoliv bylo Mexiko, tehdy zvané
Nové Spanělsko, tak šťastně spravováno
od španělských místokrálů, tak přece
přivodilo opojení svobodářskými ideami,
kterými byl svět naplněn ke konci 18.
století, povstání, které při slabé vládě
tehdejšího krále (španělského), při vy
sílení mateřské země a podporováno
jsouc o'd Anglie a Spojených států,
zjednalo sice zemi svobodu, ale uvrhlo
ji do neustálých válek občanských a
do velikého neštěstí. Na 300.000 Špa
nělů z nejlepších stavů opustilo dobro
volné nebo nedobrovolně po vyhlášení
neodvislosti zemi, která od roku 1821
až 1875 změnila šestatřícetkráte svoji
ústavu a byla svědkem násilného od
stranění 72 svých presidentů. Následek
toho byl hrozný úpadek iinancí avšeho
pořádku, bezutěšené schudnutí a zdivo
čelost obyvatelstva, příšerné rozmnožení
loupežné sběře &veřejná nejistota, jakož
i vylidnění celých krajů. Vnitřní slabost
státu a neschopnost ctižádostivých dikta—
torů přivodila vletech 1836 a 1848
ztrátu větší polovice někdejšího španěl
ského Mexika (Texasu, Nového Mexika
a Kalifornie), již se zmocnily Spojené
státy. Že za těchto stálých nepokojů
utrpěla církev, kdysi tak kvetoucí, ve
likou ztrátu, jest pochopítelno.

Diktátor Sant Auna (od r. 1841 až
1844 a od 1853 až 1855) zahájil řadu
pronásledovatelů církve. Práva církve

(Pokračováni.)

byla prohlášena za zrušena, církevní
jmění za státní majetek, klerus za zba
vena svých politických práv, mniši &
jeptišky za zbaveny _svých slibů. Klá
štery a kostelyr byly násilně vypáčeny
& vyloupeny, a jejich pozemkový ma
jetek lehkomyslně zašantročen za 5
procent skutečné ceny. Ustava ze dne
11. března 1877 za presidenta Comon
forta byla namířena na úplné zničení
všeho církevního vlivu. ' '

President Juarez, protivník císaře
Maxmiliana (1861—1872), kdysi chudý
indiánský hošík, jenž měl co děkovatí
za své vychování a vzdělání faráři své
rodné vísky, pustil plnou uzdu své ne—
návisti proti církvi. Stařičký arcibiskup
mexický, papežský nuncius, biskupové
a kněží byli vyhnáni, všechny kláštery
zrušeny, kostely vypleněny, svých zvonů
zbaveny a částečně prodány protestan
tům. Peníze zašantročil mezi své při
vržence. Francouzské zprostředkování
způsobilo na čas (od r. 1862 až 1865),
že se poměry zlepšily. Strana konser
vativni a monarchistický smýšlející do
stala-se k vládě a nabídla 1864 mexi
ckou císařskou korunu rakouskému arci
vévodovi Maxmiliánu. Katolické ná
boženství bylo opět prohlášeno za státní
a církevně náboženský život byl v mno
hém ohledu chráněn & podporován.
Přece se však bohužel nesplnily za
vlády Maxmiliánovy naděje občanů cír
kevně Smýšlejících; Z' ohledu na radí-_
kální stranu byla ponechána vplatností
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většina proticírkevních zákonů a na—
řízení a církevní majetek v rukou stát
ních. To nepřineslo žádného požehnání;
stranu konservativni to odrazilo a ra
dikální nezískalo. Spojené státy za
strašily Napoleona, že odvolal své vojsko.
Juarez nabyl vrchu a císař Maxmilián
uchýlil se do města císaři věrného
Queretaru.

V noci na 15. června vnikli po—
vstalci pod vedením zrádce Lopeza do
města a až do kláštera de la Cruz,
z něhož císař Maxmilián řídil obhajobu.
Jako zajatec byl přiveden do kláštera
kapucínek. Tři celly bez oken, do nichž
se vcházelo z chodby, toť bylo jeho
vězením. Ještě 15. června večer o 10
hodinách vynesl povstalecky' válečny'
soud rozsudek smrti nad císařem a jeho
věrny'mi generály. Maxmilián byl tak
nemocen, že ho nebylo možno osobně
předvésti před soudce; provedení roz—
sudku bylo odloženo na 19. června.
Měl tedy čas připravití se na smrt, což
učinil za pomoci svého zpovědníka,jenž
mu byl při tom láskyplně nápomocen.
V předvečer své smrti napsal ještě dva
dopisy a odevzdal je P. Soriovi; jeden
byl pro Pia IX., jenž mu dal— bohužel
marně — tak dobře míněnou radu;
druhy' pro svoji matku, již také poslal
jako poslední památku svůj kapesník.
O císařovně Charlottě se domníval, že
jest mrtva. V najaté bídné drožce byl
vezen na popraviště; vedle něho seděl
jeho zpovědník; v druhém voze násle
dovali za ním oba generálové. Maxmilián
se modlil, drže v ruce kříž, jejž mu
podal pater Soria. Když přišli na místo
Cerro de las Campanas, objal císař
zpovědníka a oba generály, dal každému
vojákovi eskorty po zlatém penízi a
kráčel v plné uniformě na určené místo.
Miramon a Mejia chtěli jej vzíti do
prostřed; on však odmítnul toto čestné
místo a trval na tom, aby stál uprostřed
Miramon, jehož statečnost chtěl takto
poctiti. Potom předstoupil několik kroků
v před a zvolal hlasity'm, daleko slyšié
telnym hlasem: »Odpouštím všem a
prosím všechny 0 bdpuštění. Kéž jest
má krev, která nyní bude prolita, Mexiku
ke spáse. Ať žije Mexiko, ať žije jeho
neodvislostl“ Pak ukázal vojákům místo
na prsou, kam měli mířiti, a sepjal

ruce. „Potom zaznělo víření bubnů ; velitel
dal Znamení, zahoukly rány, a oba
generálové klesli mrtvi k zemi; také
Maxmilián padl, ale jenom zraněn. Ne
promluvil však ani slova. nýbrž pouze
sténal a z rozkazu velitele byl usmrcen
ránou do srdce. Mrtvola jeho byla, jak
známo, převezena do Vídně a odpočívá
nyní se svymi předky v hrobce u Kapucínů.

Konstituce ze dne 25. září 1873 a
ze dne 24. listopadu 1874 nařídila roz
luku církve od státu: řády mnišskélbyly
zrušeny, zavedeno civilní manželství,
školy prohlášeny za bezkonfesní atd.,
a velký počet kostelů a klášterů byl
zbořen. Teprve za vlády mírného pre—
sidenta Purfiria Diaze začaly se hojiti
rány, jež církev utrpěla, a rovněž i
hospodářsky spěje země k novému
rozkvětu.

Pomluvy o Mexiku.

Sotva bude která země na světě,
která by byla více pomlouvána & za
tracována nežli Mexiko. Nevědomost,
nemravnost, pověrčívost, zvířecká su—
rovost byly tak všeobecně lidu i kléru
připisovány, že i lidé dobře smy'šlející
tomu věřili. Příčinu toho smutného zjevu
udává Američan Young, když praví 1):
Protestantští turisté, neznalí řeči, ne—
přátelsky zaujatí proti náboženství, ostří
žím zrakem sledující každy'místní škandál,
za to však úplně slepí ke všemu, co
jen poněkud mluví ve prospěch oby
vatelstva, toť oni zpravodajové, z nichž
čerpají své zprávy o Mexiku posluchači
nebo čtenáři beztak předpojatí.

Že se tyto téměř všeobecně roz
šířené představy o zaostalosti Mexika a
zvláště jeho kléru nikterak nezakládají
na pravdě, dosvědčují tyto úsudky ne
předpojatych cestovatelů, kteří zemi tu
vskutku seznali.

Tak píše protestant dr. Wappáus:
»Co se týče častého obviňování, že
hlavně vyděračstvím, ignoranci (nevzděla
nóstí) a špatným příkladem farářů roz
mohla se mezi indiánsky'm obyvatelstvem
pověrčivost a nemravnost, tu jest to
zrovna pomluva této třídy; nebot kdo
čte kriticky zprávy cestovatelů, a to i
zprávy cestovatelů americky'ch, celkem

1) Catholic and Protestant Countries com
pared. Newyork 1895.
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velmi intolerantních (nesnášenlivých),
musí nabýti přesvědčeni, že v celku
jsou i dnes kněží, jako býli vždycký,
mnohem více ochránci Indiánů, nežli
kterákoli jiná třída společnosti. Velmi
pozoruhodným statistickým důkazem pro
to jest, že v Mexiku dosud žije téměř
pět milionů úplně čistokrevných Indiánů,
& že se toto obyvatelstvo rozmnožuje
v témže poměru, jako ostatní raSý, což

tuto jedinou tam dosud zakořeněnou
mravní autoritux

Jinak tak zažluklý Američan Tomáš
A. Janvier doznává1): »Farní ducho—
venstvo v Mexiku, jako třída vzato, jsou
mužové zbožného, bohabojného života,
kteří mají plný nárok na čest a úctu.
Od dob reformy (t. j. zotročení církve)
není totiž ničeho, co by činilo duchovní

láskastav vábným, leda opravdová

VELEHRAD: Apsida.

by nebylo možným při tak veliké hmotné
a mravní bídě. Tak zvaní patriotové, —
míní Wappáus, — oddávali bý se osud
nému klamu, kdýbý chtěli docílití du
ševního a mravního povznesení obý
vatelstva jinak nežli s duchovenstvem
& skrze ně. V zemích, kde jako v Me
xiku všechna politická moudrost selhala,
může nastati obrod jenom skrze církev,

k Bohu a vroucí touha býti činným pro
náboženské blaho spolubližních, jako
jest to úkolem duchovních. Nehledě k
vedlejšímu sobeckému úmyslu, abý si
snad ulehčili a usnadnili cestování, za
žijí cestovatelé většinou příjemného po
bavení ve společnosti těchto prostých a
zbožných mužů.< (Pokračování).

1')_Mexikan Guide) 1894, str. 94.
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VOV! vo-l !Srdce Ježíšovo a časter1 sv. pnjlmaní.
Dle španělského napsal P. Jos. Bon. Voňavka.

Veliký záchranný pro
st ř e d e k. Sv. Eucharistie jest novy'm
stromem života. Její kořeny zasazeny

na
Umm

zaručena.
hož ratolesti a mohutné větve již dva
cet set let vrhají osvěžující stíny na

Eucharistie je stromem, je

na
DDD

VELEHRAD : Kazatelna.

mezi lidstvo vyhnané z ráje. Eucharistie
má učiti zapomínati na strom nesmrtel
nosti těla v Edenu pěstény. Nesmrtel
nost těla na vždy ztracena, nekonečnost
radostí pro duši na vždy Eucharistii

celou zem, a Chléb nebes živi po dva
tisíce let již všecky národy. Velkoměsta
mají své svatostany, a opuštěné & za
padlé vísky mají své svatyně s Eucha
ristií.
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»Kdo jí z chleba toho, živ bude
na věky.c Tot zákon Kristem Pánem
vyslovený. Na věky má žíti Jeho duše,
věčně žíti Jeho krev. Věčně má býti
údělem jeho život duši, která jí z chleba
andělů. Svým rozumem bude duše chá
pati nekonečnou bytost svého Boha,
svým srdcem bude milovati nekonečnou
krásu svého Pána. Století nebudou
hranicí života. Nezapomenouti však, že
nestačí k dosažení života jednou sena
sytití chlebem živým, ale že nutno ča—
stěji, hodně často, ba denně přištupo
vati jako nenasytný ke stolu bohatého
Pána. Denně zuří boje a denně musime
bojovali boje svého nitra, každý den
ztrácíme energiivduchovním boji. Zdroj
k jejímu množení a tím k naší záchraně
založen pod způsobami chleba a vína,
denní stravy, o niž co chvile voláme v
modlitbě k nebesům: Otče náš, chléb

náš vezdejší dej nám dnes!
Splní se přání nejvyššího Pastýře

našich duší? Kéž! Všichni dobří at
denně jedí ze chleba silných, silní, aby
síly neztráceli, slabí, aby se stali sil—
nými. Naše společnost potřebuje ohně,
aby roztál led srdcí. — Oheň plane ve
svatostanu, je jen třeba dáti se k němu
na cestu přímo bez “oklik' a skrývání.
Potom zmlkne rozčilení myslí, zmizí
nepokoj dušía neštěstí změní se ve
zkoušku trpělivé oddanosti. Společnost
hledá jistou stezku — Eucharistie na
učí vyhledati stezku plnění povinností,
čímž zmírní se všeobecně ochuzení a
zmírní se společenské otřesy a kon
flikty. Eucharistie kyne jako záchranný
prostředek.

Přání nejsv. Srdce. Nejsvě
tější Srdce Ježíšovo žádá vší mohut
ností své lásky rozšíření a pěstění ča
stějšího sv. přijímání. Bůh má své
vznešené a nám nepochopitelné úmysly.
Tážeme-li se po poslední příčině dnešní
zloby, zamyslíme-li se nad tím, proč
Prozřetelnost Etol'ik strpí; zla, které. zdá _-.
se již kulminováti, a proč “liberalismus
chrlí celé vodopády spouště na národy
bez trestu spravedlivého, dovedeme si
společenský bankrot a anarchii ducha
jen jedním vysvětliti a. všechy nadho
z_ené otázky jen jedním zodpověděti:
podle úradků Božích má neúprosná
nutnost přiměti národy k tomu, aby se

utíkaly k jediné záchraně a spáse —
k Eucharistii. Nevysychající pramen na
děje a nestárnoucí lék na zastaralé
rány společností a jednotlivce, maják
pronikajícího světla přítomné tmy roz—
umu a zbloudění srdcí postaven ve stín
svatostanu. Casté sv. přijímání otevírá
bránu štěstí a tiší nejvroucnější přání
Bohočlověka.

Zdá se, jakoby lidstvo, které se
naučilo spolehati jen a jen na svou sílu
a zapomenulo na lék -s nebe, mělo
nevysvětlitelným utrpením býti donuceno
přiblížiti se opět v pokoře k euchari
stickému-stolu. Snad se- mýlíme, když
takto na podkladě běžných události-pro
nášíme své soudy, které snad nejsou
úsudky Boha, nemýlíme se však, když
tvrdíme, že Spasitel si vroucně přeje
abychom co nejčastěji přistupovali k
eucharistickému chlebu s nebe. Slyšíš
denně od oltáře kněze připomínajícího
slova založení a ustanovení cile Eucha—
ristie: Vezměte a jezte, totoť jest Tělo
mé; vezměte a pijte, totoť jest Krev—
má'!

_Pamatuješ se také, že ti bylo ře
čeno, že by to byl hřích kněze, kdyby
konsekrovanou Hostií nepožil, zkomolil
by sv. oběť,. Pro hominibus — pro lid —
jesti stanovena a lidu jest zde zůsta
vena. Tím již také jasně vyjádřeno
vřelé přání P. Ježíše, aby lid věřící se
přiblížil ke svatému stolu, kolikrátko-li
je přítomen nejsvětější oběti. Křišťá
lové prameny tryskajíčí z půdy ztrace
ného ráje lákají a lidstvo spěchá k ba
žinám, lesknoucím se b_ludičkami. —
Lidstvo, vrať se, zahyneš —- Eucha
ristie jest jediný a poslední pramen
tvého štěstí, za nímž seihoníš s chva
tem a nedočkavostí! Na obzoru církve
vstává eucharistické ráno, jitřenka eu
charistického dne se. rdí. Zástupové ze
mdleni cestou pustinami života vracejí
se k eucharisticky'm oltářům. Bude brzy
de!1 ScháZíš__íeště„—Snad tv v řa
dách častěji přijímajících? Spíš ještě,
neslyšiš volání, buzení, vzdechy a pláč.
Venite adoremus! Pojďte i Vy spící,
pojďte, klanějte se Mu!

Dva apoštoláty. My, kteří
dnes žijeme, máme knašemu »dneškuc
povinnosti. Bůh chce působiti prostřed
nictvím, nás. na šíření a utvrzení králov
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ství svého na zemi. Chce nadšení apo—
štolů pro zmírající. Srdce Páně žádá
dvojí apoštolát po nás, obojí je vzá
jemně úzce spojen. Možno říci, že je
totožný, ač jest dvojí. Jako potřeba ča
sová jest po nás žádán: apoštolát ší'
ření úcty k uejsv. Srdci Ježíšovu a
apoštolát častějšího sv. přijímání.

Vzpomeň, která že byla pohnutka
Spasitelova, když bl. Markétě Alcoque
ukázal planoucí Srdce své! Uvážíš—li
všecky okolnosti, najdeš, že to bylo
zmalátnění a znavení, jež Ježíš ve sva
tyni církve nalezl; čekal ve svatostanu
na lidstvo a když nepřicházelo ve své
lhostejnosti, otevřel svatostan a ukázal
touhu svého Srdce a potřebu lidské
duše. Proto 'čisté služebníci své ukažuje
prohlubně lásky svého Srdce a poža—
duje rozšíření úcty k tomuto Srdci, aby
lidstvo opětně obrátilo své zraky k sva—
tyni. A úcta k Srdci Páně má se státi
všeobecným majetkem člověčenstva, jako
je jeho údělem zmalátnční a spánek
sesláblých. Apoštolát žádá Spasitel v
Paray le Monial, apoštolát žádá po
tobě, kterýs pochopil vlastní bídu srdce
a cítíš vlastní žízeň duše. Máš jít po
šlepějích velikých duší a svým slovem
a příkladem svolávati voje adoratorů
před svatostan.

Láska zhrzená musí býti usmířena.
Vznešená láska Kristova byla zhrzením
uražena. Je třeba usmíření. A Srdce
Ježíšovo samo diktuje nejlepší způsob
usmíření. »Jezte z toho všichni . . .a,
volá v Eucharistii. Prvním a nejcenněj
ším aktem smíření je svaté přijímání.
Spasitel slibuje těm, kteří"první pátky
v měsíci přikleknou ke svatostanu, aby
z něho přijali chléb silných, že dá jim
v nejtěžší hodině žití — ve smrtí klid
a záruku dobrého skonání.

Zříš již stopy nového apoštolátu?
Vedou do rodiny, k těm, jímž jsi

postaven jako'žívítel a vůdce. Tam je
tvé bojiště k dobývání srdcí pro vzne
šené Srdce. Obtíže, jichž nikde neschází
v údolí slzí, nesmějí tě zvrátiti; šlen
drián ve svatyni srdci musí býti od
straněn. Tvá horlivost najde správnou
cestu a tvá pokora udá pravý směr.

Pracuj o šíření'úcty k Srdci Páně
v založených bratrstvech, založ nová,
aby se množily pluky usmiřujicích!

, Příklekej často ke stolu eucha
ristickému, přiveď ssebou povolné a od
poroučei vzdorující ve svých prosbách
smílovnému Srdci.

Snad jsi v životě svém snil toli—
krát 0 cestách apoštolských. Snad jsi
záviděl odcházejícím do dáli" hlásat
evangelium pravdy. Dnes stojí před
tebou týž který dává chtění a naplňuje
vykonání, stojí, aby tě volal k apo
štolátu: přání a sny tvé jsou splněny:
Zeň dozrává, Pán hledá žeme—Půjdeš?

Svět zmírá chladem, potřebuje ohni
ska sžírajícího ohně, pojď, ukaž k němu
cestu, Spasitel tě volá.

Venite adoremus. Pojďte, klaňme
se mu svou adoraci a častým svatým_
přijímáním.

' * * *

Malomyslným v pamět.

Slyšel jsem vypravovati o missiích
V zemi Bassutů postavili kapucíni malý
chrámek. Majíce nedostatek prostředků,
používali za dne chrámu i za školu pro
maličké svěřence. A udrželi ticho v pro—
storách chrámových. Jakmile učitel řekl:
Morena Molimo o teng, Pán Bůh jest
zde přítomen, utichl nejmenší šelest, a
posvátné ticho nebylo rušeno ani nej
menším hnutím malíčkých divochů.

Často se bouří celé nitro tvé. Svírá.
tě vzpomínka na budoucnost. Co nese
pro tebe ve svém klíně? “Všude samý
mrak, a ty máš jíti do tmy . . . neklid
zračí se na tvé tváří jako usazuje se
ve tvé duši.

Chceš radu ? Morena Molimo o teng . .
Pán Bůh jest zde přítomen! V největších
bouřích života, v nejtěžších chvílích jest
přítomen a dívá se na tebe jako matka
se dívá z pozdálí na dítě své, když
první kroky samostatně počíná'a dává
pozor, aby zaslechla první volání 0 po
moc. A dítě jest jisto přítomností matky,
kroky se daří . . .

Nech mraky se kupit nade hlavou;
nech bouře zuřít . . On jest s námi,
dívá se na nás a čeká na první zvolání
o pomoc.

Pane, k spomožení mému pospěš!
Budeš ode dneška slabší dětí země

Bassuto?
AAAv“
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Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIANWmmmnonn.

Nemocnice malomocných v Aleokutě.
Skoro všude v horkých krajinách

vyskytuje se strašlivá nákaza malo
mocenství a proto nalézáme tam ve
všech katolických missiích menší nebo
větší ústavy, kde se těmto nejbídnějším
všech mrzáků dostává ošetřováni a úlevy.
V poslední době zřídili otcové afrických
missií z Lyonu také na blízku. velkého
města černošského Abeokuty, severně
přístavu Lagos na Beninskěm pobřeží,
takovou útulnu pro malomocné.

»Jest mi útěchouc, píše missionář
malomocných P. Coquard svému gene
rálnímu představenému, »že mohus Vámi
sděliti, že naše nemocníce pro malo
mocně je dostavěna & naši milí ne
mocní tam jsou umístěni. Slavnost po
svěcení byla velmi dojemná: bylo ká
zání, sv. požehnání a při něm pěkný
zpěv. Naši malomocní otvírali oči a di
vili se velice, že se jim děje tak veliká
čest, jim, kteří byli zvyklí, “že na ně
všude házeno kamením, kdekoliv se
objevili. Seděli tu nepohnutě jako u vy
jevení. Takového něco po celý svůj
život neviděli. Po církevní slavnosti do
stali dobrou večeři; pilo se víno a »pituc,
t. j. nápoj ze sorga a bubnováno na
buben. Všichni tančili &zpívali »Bamba
lakumba Pati Hokar bambalakumbala
t. j. »Ať žije P. Coquard, ať žijels

Naše nemocnice malomocných leží
na pahorku Je obklíčena velikými ska
lisky & vypadá jako pevnost. Nicméně
vyčnívá nad své okolí a z oken je viděti
celou východní část města Abeokuty.
Vzduch je tu čistý, vyhlídka nádherná.
Conevidět bude kříž, postaven na nej
vyšší ze skalisk, vládnouti městu a ce—
lému okolí. Bude to vítězství křesťan
ství, neboť až dosud byl pahorek, na
kterém nemocnice stojí, sídlem bůžků
a rejdištěm pohanských čarodějů a na
zývá se »oke bohum bohumc t. j. horou
ozvěny.

Název tento pochází od ozvěny,
která slova hlasitě pronešená velmi zře
telně Opakuje. To je, jak tvrdí černoši,
bůžek, který kolemjdoucím odpovídá.
Všichni pohané tamějších krajin věří

\

totiž, že hory, skály a stromy jsou
duchy obydleny, od té doby však, co
missionář ústav malomocných amissijní
stanici posvětil, že se všichni duchové
odtud vystěhovali & proto prý také v
Abeokutě více neprší. Zatím příčinou
nynějšího sucha je vlastně nynější suché
roční období. Pravda však jest, že
ozvěna více neodpovídá. Je to následek
toho, že okolní les byl vymýtěn anebo
že tu nová budova byla postavena? Ať
si tomu tak, či onak, podivný zjev je
příčinou, že místní pověra nabyla vrchu
& zlomyslní lidé používají ho, aby po
štvali pohany na missionáře a vyhro—
žují dokonce, že nemocnici srovnají se
zemí. Než my nemáme strachu & dů
věřujeme, že se nikdo neodváží naše
milé malomocné v jejich útulně obtě
žovati.

Po smrti našeho missijního před
staveného P. Francoise, po delší čas
jsem ubohé malomocné zanedbával. Ne
mohl jsem jich navštěvovati častěji,
bylotě tam daleko. Na druhé pak straně
viděl jsem, že naděje postaviti jim
útulnu poblíž missie vždy více mizí.
Almužna, kterou jsme do té doby do—
stali byla pohlcena stavbou sirotčince
a nemocnice 3 ba ani nestačila. Pro
testantský kazatel hleděl mých rozpaků
využítí: »Missionář nemá žádných pe—
něz:, pravil k malomocným, »přijďte k
nám, my jsme bohatí; staňte se pro
testanty a dostanete od nás týhodne
tolik a tolika V týž čas přišel P. Píed,
správce vikariátu Beninského do Abeo
kuty. Vyložil jsem mu svou bídu a
nouzi. »COa, pravil, »vy nemáte více
důvěry v prozřetelnost Boží? Missionář
nesmí nikdy pro nedostatek peněz na
mysli klesnouti! Jenom zmužile vpřed !(
Naštívili jsme tedy malomocné a slíbili
jim, že jim postavíme dům. Když potom
apoštolský vikář Msgr. Pellet z Francie
se vrátil, vložili jsme mu záležitost na
šich malomocných na srdce a několik
měsíců potom uložil mi, abych stavbu
nemocnice započal.

Nyní“je stavba nemocnice dokon
čena a tou měrou, kterou almužny a
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příspěvky docházejí, budeme moci i jiné
malomocné přijímati, nebot jsou mnozi,
kteří z bázně nebo studu se ukrývají.
Bude-li jich více pohromadě, postavíme
jim malé domky, každy pro dvě osoby.
Každy' bude vyžadovati nákladu nejméně
200—300 K. Tak postavíme na pa
horku za krátko malou vesnici Zatím
slouží za kapli menší místnost v ne
mocnici. Na úpatí pahorku leží pozemek,
jenž náleží nemocnici a nemocnými,
kteří mají ještě dosti síly, obděláván
bývá. Za málo peněz bylo by lze po
zemek rozšířiti. Půda je úrodná, ale
strach před malomocenstvím a malo
mocny'mi je příčinou, že majitel nám
ho'nechce postoupiti.

Mladá paní, Luisa Rodriguez, jmé
nem, chodí obden do útulny malomo
mocnych a má tam křesťanské cvičení.
Já tam docházím časem, těším je, při
náším léky, dodávám odvahy, nebo je
napomínám, jestliže se něčím provinili.
Luisa Rodriguez narodila se ve Varidě,
hlavním to přístavu království Dahome
a byla vychována u missijních sester v
Portonovo, francouzském to přístavě na
otročim pobřeží. Ve stáří 16—17 let
přišla k svému bratru do Lagos. města
to velmi zkaženého a pro mládež ne
bezpečného. Avšak tam i v Portonovo
byla Luisa vzorem křesťanské dívky.
Sotva se dověděla, že hledám pomocnice
pro službu a 'vychovu sirotků a ne
mocnych, nabídla se ihned věnovati se
samaritánské službě mezi ubohymi čer
nochy beze vší odměny. Mluví a píše v
několika nářečích. Jsouc skromná a o
chotná,_je u všech, kdož ji znají, oblí
bena. Zádná matka nemohla by se o
sirotky lépe starati jako ona. Luisa je
těšitelkou a ochránkyní malomocných;
když se snimi někdy vadím, přimlouvá
se za ně; nemají-li žádného oděvu více
nebo si na své bolesti nebo hlad stě
žují, tu je ihned u mne, aby mi po
sledni haléř pro své ochránce vylákala.
Prosim všecky, kdož tyto řádky čtou,
aby se za tuto šlechetnou duši po
modlili.:

P. Coquard přikládá “kusvému do
pisu také listLuisin, ve kterém vypra
vuje o kratochvilné příhodě v nemocnici
malomocných. '

. »Tři dni po vysvěcení nemocnice:,
píše, »přivedl sem P. Coquard foto
grafa. Malomocni byli postaveni do řady,
missionář postavil se na" pravou stranu
a mně vykázal levou. Když pak foto
graf jal se připravovati aparát, vjely
do ubožáků strach a hrůza, nebot ne
domnívali se jinak, než že jim jde 0
život. Cernoška, jménem Ijalode, sdělila
svému muži Balugovi své obavy. Ale
Balugu byl jiného mínění a pravil:
»Neboj se, missionář nemůže přece míti
úmyslu, nás poslati na onen svět, když
nám byl tak pěkny' dům postavil a
ještě včera nás tak hojně byl pohostil.
Vždyťjsme nespáchali nic zlého a jaký
účel by měl potom náš pěkny' dům ?.
——Ona: »Neslyšel jsi vypravovati, že
chce nás vyobraziti a pak náš obraz
poslati do země bělochů, aby jim uká
zal, jak vypadá, a co malomocenství
jest? Proto nám také zvlášť přikázal,
abychom své ruce a nohy hodně na
odiv postavili. Neni to hrozné, náš 0
obraz poslati bělochům, aby naši ne
moc viděli? Můj Bože,. co pak je třeba
děla, aby náš obraz zhotoven by'timohl?<
Pokládala totiž fotograficky aparát za
dělo. On: »Mlč raději, missionář má
dobré srdce, které nedopustí, aby nám
ublížil. A potom, kdyby nás chtěl zabiti,
nepostavil by se také sám mezi nás.:
Ona: »Jaká jsi to ty tvrdá hlava! Ne
viděl jsi, že se postavil na jednu a že
slečnu postavil na druhou stranu? Bě
loši jsou lstiví, rána vjede jenom do
prostřed a nás oba zabije, jich však se
ani nedotkne..

Zatím fotograf malomocné znovu
rozestavoval, aby byl obraz zdařilý.
»Zdá se mu asi, že nestojíme dobřec,
naříkali malomocní, »proto nás znovu
rozestavuje, aby se nás nechybil.c. Ale
hlavní zkouška pro oba manžely, Ba
lugu a Ijalode nadešla, když jim bylo
řečeno, že budou fotografování sami pro
sebe. Fotografování dělo se před do
mácí kaplí. Když fotograf manžely u
svého aparátu pozoroval, přistoupil
missionář ke kapli, aby na zeď pověsil
kříž. »Nyníc, pravila Ijalode, »je po
nás veta. Hle, on se hledi zachrániti a
schovati, aby se nemusil na to dívati,
jak umíráme. Bolelo by ho to velice.
Všecky ostatní poslal pryč a my jsme
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“ jediní, na něž stroj je. namířen. S Bo
hem, můj ubohy mužih »Nic bát, moje
staráa, těšil ji Balugu. »Nyní věřímsám,
že máš pravdu. Chce s námi učiniti
počátek, poněvadž jsme pohlaváři, přes
to však jsem spokojen, neboť missionař
sám pravil, že půjdeme ke Kristu Pánu
& tak zůstaneš na vždycky u mne.c

Když bylo posezení u konce, di
vili se oba, že jsou ještě živi. O ně
kolik dní později ukázala jsem jim
hotové fotografie., Všichni hledali na
obrázku svou podobu a otázek nebylo
konce. »Jak jenom se dostal náš obraz
okem stroje do vnitř a potom zase na
papír?<< — »Nepřišel na papír, nýbrž
na sklo.a — »Na sklo? Ale zde je

přece na papíře.“ — »Ze skla přišel
na papír.<< — »Tedy od nás do skříně,
ze skříně na sklo, ze skla na papír a
z papíru — kam půjdou naše obrazy ?e:
— »Do země bělochůa odpověděla Ija
lode pohrdlivě. — »PodivnOa, pokračo
vala, »čemu všemu běloši nerozumí.
Hle, jak se nám obrazy podobají, ne
schází jim nic než řeč. Zde jsem já a
tu jsi ty. A kdo to je? Aha, to je
Assatu. Vizte jen, jak klopí očí. Ta
měla zajisté také strach . . . hle, hle,
i kozy šly s námi do aparátu. Dívají
se, jakoby se divily, ale je vidět, že ne
nemají strachu.<< — »Ale mlč už přece,
Ijalode, ty jsi měla více strachu, nežli
všichni ostatní dohromady.<<

lehrad. Ku nejpamátnějším místům
z celé naší Moravy čítáme Velehrad. Tuto
podáváme několik obrázků méně známých.
Roku 1681 vyhořel celý Velehrad. Uchoval
se nám obraz kostela i kláštera, jak vy
padal před tímto požárem, byl tehdy ve
slohu románském. Nynější kostel je slohu
baročního a byl vystavěn v letech 1684
až 1699. Krásné průčelí zdobí dvě vysoké
věže. Ve vnitřku zasluhuje povšimnutí
skvostná, ve slohu .baročním zhotovená
kazatelna. Apsida, což jest polokruhový
výklenek u hlavního oltáře,je čistě románská.
Cyrillka byla vystavena kolem roku 1220
ve slohu gotickém, jest nyní krásně“ opra
vena. Křížová chodba byla opravena v 17.
století ve slohu renesančním.

Nový generál kapucínů. Nový
generálkapucínů, Francouz P. Venanc e,
narodil se r. 1862 v malé osadě L'Isle
en-Rigault nedaleko německých hranic. Jeho
příjmění znělo Dodo, pokřtěn byl na jméno
Pavel. Po gymnasijních studiích v Bar-le
Ducu "studoval universitu v Paříži, kde
dosáhl hodnosti doktorské. Přijal pak místo
u odvolacího soudu, v Paříži a tamtéž si
odbyl vojnu, dosáhnuv hodnosti záložního
důstojníka. 24. června' 1889 vstoupil pode
jménem bratr Venance .do kapucínského
kláštera v Le'Mansu, r. 1893 složil tam
slavné sliby. Později pobyl tři léta v klá

hradu. Znalost Orientu se mu později jako
generálnímu prokuratoru velmi hodila.
Vrátiv se do Francie, stal se r. 1895 nej
prve professorem, brzy ale ředitelem schola
stikátu v Nantesu. R. 1903 zvolen pro
vinciálem poprvé, r. 1906 podruhé. V této
době byl proticírkevními zákony vypuzen
ze svého kláštera v Paříži. P. Venance
napsal prótestní list tehdejšímu předsedovi
ministerstva Combesovi;' dopis vzbudil
velké vzrušení. Během dalšího pronásle
dování byl přiveden před soud vNantesu,
kde se sám hájil. Roku 1908 dostalo se
mu hodnosti generálního prokurátora, kterou
zastával až do zvolení generálem. P. Ve
nance je spolužákem presidenta francouzské
republiky Poincaréa a byl /s ním spřátelen.
Všichni, kdo ho znají, chválí jeho dobrotu,
jeho ušlechtilost, jeho přímou povahu a
odhodlané srdce. 'Je řeholníkem, jaký
má býti.

Mnich vynálezce. W. H. Bach ve
12. vydání'knihy o methodě „Moderního
účetnictví“, vydané roku 1914. sděluje,
že vynálezce dvojitého účetnictví byl italský
mnich Lukáš Paciolo. Jeho způsob zůstal
až do našich- dob. '

Vídeň si zoufajíci. Ve vídeňském
policejním obvodu spáchalo v květnu 1914
43 osob sebevraždu; mezi nimi 14 žen a



—287—

dívek. Z nešťastníků zastřelila se 11 mužů
a 2 ženy. 3 muži & óžen zabilo se pádem
s “výše, 4 ženy a 2 muži zahynuli otravou
a 3 muži a 1 žena se utopila. V měsíci
květnu minulého roku napočteno bylo ")5
sebevražd, v dubnu 1914 62 sebevraždy.

(Z A S L AN O.)

Pečlivým rodičům může platných
služeb ve výchově i vzdělání dospíva
jících dcer nabidnouti Dí'vcí ústav
sester dominikánek v Klimkovi
cích v Rak. Slezsku. Týž kromě
nábožensko-mravni výchovy poskytuje
dívkám ve své hospodyňské škole
theoretického návodu i praktického vý
cviku k samostatnému vedení domác
nosti. Zvláštní péče věnuje se vaření,
přistřihování a šití všeho druhu prádla
i šatů, jakož i kreslení střihů. Kromě
oboru hospodářského vzdělávají se v
ústavu chovanky na učitelky industriální
& učitelky škol mateřských. K přání
rodičů vyučuje se téžjazyku německému
a hudbě. Ustav leží ve zdravé krajině
a má veliké zahrady s pěkně zařízeným
hospodářstvím. Bližší zprávy aprospekt
ochotně na požádání zašle správa ústavu.

Naříkáte často na své povolání,
ale neuvažujete, že žijí lidé, kteří mají
zaměstnání těžší a že život jejich jest

k tomu ještě v neustálém nebezpečí.
O takových lidech, kteří polovici svého
života ztráví při kmitu kahanců, hluboko
pod zemí, vypráví pěkná kniha »Ve
věčných tmáchc. Spisovatel její,
c. k. horní podúředník Jan Chalupecký,
rouchem povídky oděl skutečné příběhy,
odehrávající se v závratných hloubkách
dolů příbramských, a dojímavě líčí život
hornického lidu, který těžce pracuje,
aby z lůna matky země stříbrné poklady
vydobyl. Kniha »Ve věčných tmáche je
vkusně vypravena & obsahuje celou

„sbírku povídek, je psána z lásky k hor
níkům, zaslouží rozšíření co největšího
a proto vřele ji odporučujeme. — Cena
2 K, poštou 2 K 20 h. Objednávky při
jímá: Česká sekce diecésního
komitétu v Čes. Budějovicích.

Nádhernou novinkou jest vzácný
obraz sv. Cyrilla a Methoděje, který
lze dostat v administraci »Archya v Pro—
stějově franko za 10 K. Při kráse a
umělecké ceně obrazu jest obnos ten
nepatrný, v Německu by taková litho
graiie stála aspoň 25 K. Obraz ten má
cenu originálu, neboť byl kreslen vlastni
rukou umělce Jano Kohlera na 12 ka
menů v lithografíi L. Klabusaye. Obraz
bude vystaven na umělecké výstavě v
Hodoníně. Těžko najíti dar trvalejší ceny
nad onen list.

[ESEJE]

Klid a svěcení neděle.
(Hlavní úmysl.)

Den Páně ustanoven od Boha samého. Bůh sám posvětil a požehnaldni
sedmému a odpočinul od díla svého. Odpočinek'a svěcení dne Páně žádal Ho
spodin Bůh s velikou přísnosti. Na znamení důrazu volá Hospodin: Pomni, abys
den sobotní světil, a příkaz svůj podrobil zvláštním zaslíbením odměny těm,kteří
den sváteční světiti budou an pravil: »Ostříhejte sobot svých . . . a dám vám
deště časy svými a země vydá úrodu svou a stromové plni budou ovoce. Mláceni
obilí postihne vína sbírání a vína sbírání postihne setí. A budete jisti chléb do
sytosti a beze strachu budete bydletí v zemi své. Dám pokoj v končinách vašich;
budete spáti a nebude, kdo by vás předěsil. Odejmu zlá zvířata a meč nepřejdé
mezí vašich. Honiti budete nepřátely své & padnou mečem před obličejem vaším.
Hleděti budu (milostivě) na vás a dám vám vzrůst. . a nezavrhnu vás, duše
mé. (HI. Mojž.)< Jak slíbil Hospodin odměnu dobrým, tak pohrozil těm, kdož by
den Páně znesvěcovali. Hrozí Bůh skrze Proroka. Ezechiele řka: »Soboty mě po
skvrnili náramně; proto řekl jsem, že vyleji prchlivost' svou na“ ně a xzahladím
je docela. A skrze proroka Amosa hrozí Bůh: Obrátim slavnosti vaše vekvílení
a všecky písně vaše v naříkání a uvedu na všeliký hřbet váš pytel (t.j. smutku)
a na každou hlavu lysinu — a konec jejich jako den hořký. Tak přísně žádal
Bůh svěcení dne sobotního ve Starém Zákoně, což teprve máme říci o tom, jak
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v Novém Zákoně světiti máme den Páně, jímž je nyní neděle, kdy slavíme pa
mátku slavného zmrtvýchvstání Páně a seslání Ducha sv. Proto již první kře—
sťané scházívali se k bohoslužbě v sobotu večer; tato však trvala po celou noc
& končila slavením eucharistie teprve ráno v neděli a proto neděle stala se nej—
hlavnějším dnem v těmdni, dnem Páně. Když později zvlažněli křesťané & zane
dbávali své povinnosti v den Páně, musela církev sv. dáti o tom své nařízení
totiž, aby věřící svátky zasvěcené jako neděli světili a v takovy' zasvěcený svátek
jako v neděli nábožně celou mši sv. slyšeli, slovo Boží poslouchali, sv. svátosti
přijímali, odpoledním službám Božím obcovali a jiné dobré skutky konali. To
vše však může se konati jen tehdy, zachovává-li se nedělní klid, odpočívají-li
věřící od práce služebně a nepotřebné a chrání-li se všeho, co by je od služeb
božích zdržovalo anebo dokonce odvrátilo.

Než bohužel viděti, jak drze mnozí den Páně znesvěcují, jakoby jim pří—
kázáni Boží neplatilo. V továrnách se pracuje, na poli se pracuje i kromě po
třeby, v obchodech se pracuje, v dílnách se pracuje, zdí se, jakoby právě v ne
děli měli všichni práci nejpilnější, 0 služby Boží nedbají — a proto všichni tito
tito o požehnání Boží se připravují. Ve Starém Zákoně byli takoví přestupitelé
trestáni smrtí; co by zasluhovali přestupitelé téhož zákona nyní? Již i stát sám
musel obmezit práci zákonem o nedělním klidu. ktery'm aspoň "částečně se re—
spektuje Boží přikázání. Ale co máme říci teprve o těch, kteří dne nedělního a
svátečniho zneužívají ke svým zábavám, výletům, tanci a mnohy'm hříchům!

Zdá se, jakoby právě chtěli si takoví lidé vynahradit v neděli, co ve všední
dny pro práci zameškali. Poslední dobu již vůbec kostely byly prázdné, za to
ale všude jinde plno hluku a veselí. Samé vycházky, zábavy, tance, hry, a to
místo služeb Božích. Lidé místo Pánu Bohu, sloužili světu a hříchu. Snad nikdy
nebyl Bůh tolik urážen hříchy prostopášnosti jako v neděle a svátky! Není divu,
že přišly zlé věci na násl Nikde zdaru, nikde požehnání, všude bída anedostatek
——protože Buh odepřel požehnání své. Či má žehnati těm,kteří jej uráží, kteří
o něj nestojí? Ano, bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Zlé nám na
staly časy! Válka na všech stranách Evropy; národ proti národu bojujeasbojem
ruku v ruce kráčí drahota, hlad, nemoce. To nyní lidé dobře vycítějí a proto
vrací se zase k Pánu Bohu. Válka nynější má aspoň to dobré v sobě, že lid činí
pokání, více se modlí, více přichází do chrámu Páně, je přístupnější slovu Bo
žímu, v němž hledá útěchu a posilu v těchto zlych časech. Přestaly vylety, pře
staly zábavy hlučné a hříšné, sklíčenost zmocnila se všech, starost o budoucnost,
a tu blíží se zasek Pánu Bohu a prosí o smilování.» Ano, smiluje se nad námi
Otec nebesky, budeme-li činit pokání, budeme-li náležitě světiti dne Páně, dáme-li
co Božího jest Bohu a co císařovo císaři. Pamatujme, jak veliká dobrodiní sli
buje Bůh těm, kteří světí věrně a zbožně den Páně. Nedejme se myliti příklady
a řečmi lidí zly'ch a nevěřících! Poslechněme rozkazu Páně a Pán Bůh mocny
jest, aby zase všecko zlé obrátil k dobrému a ke spáse naší. Jednejme dle pří
kladu Tobiáše, jehož chválu hlásá písmo sv. v němžto čteme o něm toto: »Přes
to, když všichni chodili k telatům zlaty'm, kteréž byl udělal Jeroboam, král isra
elsky', on sám varoval se tovaryšství všech těch, a chodíval do Jerusaléma do
chrámu Páně a tu klaněl se Pánu Bohu israelskěmu.: Za to jej Bůh neopustil,
ale Boží požehnání spočívalo na něm i na rodu jeho.

Jestiť to patrná vůle Pána Boha našeho, abychom neděle a svátky jeho
svatě slavili, moc a dobrotu jeho chválili, za dobrodiní jemu děkovali a () spásu
duše své pečovali. Proto odlož každy' práci služebnou a nepotřebnou v den Páně,
pamatuj "na duši svou, pozvedni oči svy'ch vzhůru k nebi, kde tvůj nejvyšší Pán;
k tomu se modlí doma, jdi do chrámu Páně, nábožně obcuj službám Božím, jdi,
vyznej se ze hříchů svych, přístup ke stolu Páně, po díkůčinění vrať se domů,
čti duchovní knihy, navštěvuj nemocné, těš truchlivé, a po občerstvení poledním
jdi opět na odpoledni pobožnost, abys tak sobě vyprosil síly k prácia požehnání
všemu svému jednání! Dejž to Bůh!
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Příloha zŠkoly B. S. P..

V zá'í modleme se za klid a svěcení neděle.
(Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti papežem Piem X.)

Gue i| Na slavnost: Úmysly: ?
l. Ú. Sv., Jiljí, Opata (700). — Zemřelý sv. Otec Pius X. 1' rodiče a přízeň.

Ucta sv. andělů strážců. Naší vojíni v boji. Zmaření zlých úmyslů.
2. St. Sv. Štěpána, kr. uh. (1038), _ Císař & král náš. Živá přízeň. Šta

stná volba papeže. Horlivá modlitba dítek za vítězství. Padlí bojovníci.
3 Č. Sv. Serafie a Sabiny, p. a m. (121), _ Vítězství vojsk rakouských. + a

živí dobrodinci. Pobožnost k nejsv. Srdci Páně. Pomoc v nesnázích.
4» P. Sv. Rosalie, p. a m. (1333). — I. pátek v měsíci. — Vysvoboď nás,

Pane, od moru, hladu a války. Odvrácení pokušení. Ochrana nevinnosti.
5. & Sv. Vavřince Just., bisk. (1155). _ v boji padlí vojíni-naši. Svěřená

, mládež. Opuštěné rodiny. Ošetřovatelé nemocných. Duchovní. Tbratr.

6- N. Neděle XIV. po sv. Duchu. Sv. Magna, opata. (655). — Bázeň Boží ve
škole. Mariánské družiny. Časté sv. přijímání. Vdovy &sirotci. 1—rodiče.

7- Sv. Reginy p. a m. (251). ——Ponížení nepřátel. Statečnost vojínů našich.
Trpělivost. Ochrana mládeže. Odvrácení hladu, moru a války. 1“sestra.

8- U. Narození Panny Marie. -—- Vítězství. Ubohá nemocná. Svornost všech
- národů. Církev katol. na Východě. Povolání ke stavu duchovnímu.

9- St. Sv. Petra Klav., ap. ind. (1654) — Šťastná hodina smrti. Smíření pa
novníků. Naše vojsko. Katolíci mezi pohany. Duše v očistci. 1- kněží.

10- Č. Sv. Mikuláše Tol., řeh. (1309) —' Uzdravení. Tří školáci. Pobožnost
k umučení Páně. III. řád sv. Františka. Zpovědníciakajícníci. Nemocní..

11. P. , Bl. Karla Spinoly & spolumuč. (1622) — Stálé zdraví. Sirotci. Ošetřo
i vání raněných. Trpělívost v nemoci; Povolání do řehole. ? nepřátelé.

12. S. Jména Panny Marie. — Vítězství naších vojsk. Svatá spokojenost.
, Apoštolát modlitby. Družiny Mariánské. Bratrstva růžencová. J,-učitelé.

13- N. Neděle XV. po sv. Duchu. Sv. Notburgy, p. (1313). Klid nedělní. Ná—
vštěva nejsv. Svátosti oltářní. , Katolická inteligence. Apoštolát mužů.

14. P. Povýšení sv. kříže (629) — Uctasv. kříže. Vítězství Spravedlnosti.
, Svěcení neděli a svátků. Zjednání brzkého pokoje. Pokoření nepřátel.

15- U. Sv. Nikomeda, muč. —- Ranění vojínové. T následník trůnu .a jeho choť.
Opuštěné rodiny. Odvrácení pohoršení. Sjednocenost a svornost. ? otec.

16. St. .Sv. Ludmily, patr. země české. (927). — Ochrana vlasti naší. Nábožné
Y vychování dítek. Zachování víry a zbožnosti. Katol. rodiny. Nemocní.

17. C. Sv. Hildegardy, abat. (1179). — Spolek Červeného kříže. Ošetřování ra—
něných. Sebezapírání. Střídmost. Ženské řehole. í- „vojínové ve válce.

18. P. Sv. Josefa a Kuperta, vyzn. (1663). — Apoštolát sv. C. a M Armáda
malych křižáků. Dar kajícnosti. Ochrana nevinnosti. Dobrodinci naši.

19. S. Sv. Januaria a spolumuč. (BOB).— Dar statečnosti. Velepasty'řové naši.
Duch obětavostí. Sebranost myslí. Katolické missie. Duše v očistci.

20. N. Neděle X V1. po su. Duchu. Sedmero bolestí P. Marie. — Náboženský
život. Trpélivost v těžkém povolání. Za ducha řeholního. ';—bratři.

21. P. Sv. Matouše, ap. P. (90). — Apoštolát modlitby. Smíření národů. Po
, žehnání zbraním rakouským. Svědomité plnění povinností. Nemocní.

22. U. _SV. Mořice & spol'umuč. -(330). — Statečnost u víře. Naši ranění av
' vojínové. Pokora a tichost. Horlívé používání času. Duše v očistci.

23. S. Sv. Tekly, p. a m. (I. stol.) — Ucta a pravá láska k bož. Srdci Páně.
Duch modlitby. Mír v rodinách křest. Boj proti hlavním chybám.

Udpuslky lllll dnt za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. J



f Dne j Na. slavnost: Úmysly:
24. Č. i Sv. Jaromíra, bisk. m. (1046) — Naši velepastýři. Povznesení mravnosti.

! Podpora chudiny. Boj proti hýřivosti. Katolické miSSle v Bulharsku.
25. P. i Sv. Pacifika, řeh. (1721) —- Povolání ke stavu řeholnímu. Vzpomínka

: na ubožáky. Lhostojnost u víře. Milosrdné sestry. Katolická mládež.
26. S. ŠSv. Cypriana a Justiny, muč. (304) — Odevzdanost do vůle Boží. Po—

třeby sv. církve. Panna v nebezpečí hříchu. Lepší poznání sebe. 1—otec.

27. N. Neděle X VII. po 50. Duchu. Sv. Kosmy a Damiana, muč. (303) _
! Důvěra v pomoc Boží. Boj proti samolásce. Milost pravého povoláni.

28. P. ŽSv. Václava., patr. země české (935) — Úcta sv. patronů. Katolíci mezi

! . protestanty. Vytrvalost v konání dobrého. Vítězství naších VOJ'Sk.
29.i Ú. Sv. Michaela, archand. — Pokoření nepřátel. Rozšíření katolické víry.

ll Zmužilost v pokušení._ Potlačení pýchy a marnivosti. Obracem'hřiš'mků.
30. St. Sv. Jarolíma, učit církev. (420) — Dobré užívání jazyka. Dobry příklad.

' Živí a zemřelí údové Apoštolátu modlitby a jiných bratrstev j kněz.

» Odpuslky ![lll dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.\ . )
Co schází v době naší, abychom měli opět požehnání Boží? Nic více než

náležité svěcení neděle a svátků, jak to přikazuje Bůh sám a sv. církev jeho na
zemi. Nic nebylo tolik rušeno, jako posvátný klid nedělní různými výlety a zábavami;
nic nebylo tolik zanedbávána jako služby Boží v neděle a svátky. Místo pocty do
stávalo se Pánu Bohu od lidí urážek hříchy a prostopášnostmi. Nic nedovedlo lidi
obrátit k Bohu, ani slovo Boží povzbuzující ani hrozící. Tu muselo přijíti více —
válka se všemi zlými následky. Proč nyní umlkly hlučné zábavy? V řinčení zbraně
těžko se bavit. Proč nyní plní se chrámy nejen v neděle, ale i všední dny? Pře
kvapilo lidi veliké zlo, které do každé téměř rodiny přineslo zármutek. Lidé se
kají, Pána Boha prosí za odvrácení zlého, modlí se za své milé otce, bratry a syny,
kteří museli na bojiště. A dobře činí věřící! U Boha jedině najdou útěchy a pomoci.
Jen světte den Páně a svátky ustanovené a Bůh se zase usmíří a odvrátí všecko
zlé od nás a dá své požehnání!

_ Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve Spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával & nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe níenší 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 ná
ležité svěcení neděli a svátků a zachování klidu posvátného a na
všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apo
štolátu modlitby.

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

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

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

Heslo apoštolské: Den Páně zasvětiti jen Bohu.

_Úmyslv“říjnu: Šíření katolického tisku.
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Nově zvolený sv. Otec Benedikt XV.
Škola B. s P. 1914.
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Nově zvolený sv.

©o blažené smrti papeže Pia X. osiřela církev svatá. Proto se věřící i se
svymi biskupy modlili, jako druhdy za
Petra v žaláři, aby Pán dal opět církvi
své nejvyšší viditelnou hlavu, papeže,
jenž by opět lodičku Petrovu obezřetně
řídil a o Celé stádce věřících pečlivě se
staral. A Bůh vyslyšel prosby svych
věrných; neboť v krátkém poměrně čase
zvolen novy' papež ze středu shromáždě
ny'ch v Římě kardinálů a sice padla
volba na kardinála Jakuba della Chiesa,
jenž zvolil si jméno: Benedikt XV.

Cely katolicky svět vítá v novém
papeži svého duchovního Otce a po
zdravuje v něm s úctou náměstka Ježíše
Krista na zemi. Za nevšedně těžkých
dob se ujímá otěží vlády. Celyrsvět tone
v požáru války a záchvěvy, jimiž se
otřásá, nezůstanou bez ozvěny i na
skálu Petrovu. Doufáme, že v novém
papeži se dostává církvi energického
vladaře, ktery' by obezřele vedl“loď církve
nebezpečím úskalí a chránil ji pohrom.
Jako kdysi do noci pohanství zazněl
s výšin nebes hlas anděla: >'Zvěstuji
vám radost velikou, která se stala všemu
světua, taki kéž volba nového papeže
jest počátkem nové radostné éry, v níž
by národové po těžkých zkouškách
válečnych hrůz se úzce přimknuli ke
stolci Petrovu.

Novy papež přijal jméno Benedikt.
Slovo to značí :'Požehnany'. Proto všechny
věrně dítky katolické církve jej zdraví
slovy: Požehnany', jenž přichází ve

,jménu Páně! '

Otec Benedikt XV.

Po obřadech v konkláve odebrali
se účastníci do Sixtinské kaple a do
provodili nově zvoleného papeže do
oblekárny, kde papež se oblékl do
roucha papežského. Pak vrátil se papež
do Sixtinské kaple a zaujal místo na
trůně na posledním stupni oltáře, aby
přijal hold kardinálů políbením. Konečně
udělil požehnání. Kardinál della Volpe
navlékl pak papeži na prst rybářsky'
prsten, ktery papež pak dal do rukou
d'Amica, aby dal vyry'ti do prstenu jeho
jméno. Papež, jsa následován kardinály,
opustil pak Sixtinskou kapli.

O tři čtvrtě na 12. hod. dopoledne
objevil se nový papež Benedikt XV. na
balkoně ve vnitřku chrámu sv. Petra,
jehož balustráda byla vyložená kobercem
z červeného sametu a se zlatými třás
němi. Když objevení se papežského
dvora oznamovalo, že nový papež se
blíží, vypukly zástupy shromážděné
v chrámě sv. Petra v bouřlivý jásot.
Novy' papež objevil se v papežském
rouchu. Dle obvyklych obřadů udělil
papež klečícím věřícím apoštolské po—
žehnání. Na to vrátil se za ovací obe—
censtva neprodleně do svy'ch komnat.

_ Z životních dat nového papeže
možno zatím uvésti jen hlavní. Narodil
se_21. listopadu 1854 _v Janově jako
syn šlechtické rodiny a byl promován
r. 1875 na tamní universitě doktorem
práv. Pak vstoupil do kollegia Capranica.
Byl ordinován roku 1878, vstoupil do
šlechtické akademie (dei Nobilí ecclestiaci)
a působil v sekretarii pro mimořádné
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církevní záležitosti zá tehdejšího sekre
táře Rampolly. S ním šel jako sekretář
nunciatury do Španěl, kde zůstal „až do
roku 1887. Když jmenován Rampolla
kardinálem státním sekretářem, byl při
.dělen msgr. della Chiesa této sekretarii
a stal se zástupcem státního sekretáře,
kterýžto úřad zastával za poslední sedis

vakance a podržel jej i v prvních
4 letech pontifikátu Pia X. Roku 1907

“stal se arcibiskupem v Bologni jako ná
stupce. kardinála Svampy. Roku 1914
25. května se stal kardinálem s titulem
S. Quattuor coronatorum. Papežem
zvolen 3. září 1914.

Srdce Ježíšovo,
P. Jos. Bon.

1. Zmužilost křesťanství.

Jednou z nejpodivuhodnějších a nej
slavnějších cností našeho nába-ženství je
zmužílost. Křesťanstvíje náboženství reků.
Jeho dějiny jsoů psány rukou a'krví
.zmužilých, kteří pro své „věření“ dove
dli říci také „umíranítt. Všecky ty mil
liony mučenníků jsou dosud nedokonče
nou a stále pokračující apologií „nábo
ženství síly“. Nenajdete žádného národa
mimo lůno křesťanství, který by se
zmužilostí takovou osvědčil, jakou kře
sťanství plni srdce. Sedm svatých svátostí,
„jež jsou z vůle Boží zřídlem křesťan—
ského života, na prvním pak místě
biřmování a poslední pomazání, jsou ne.
vysýchajícím zřídlem zmužilých a rekov
ných duši. Odkazují znovu na galerii
našich mučenniků. Vedle silnéhomuže
stoji slabá žena a příslovečné slabé dítě
——a všichni mají v rukou palmu vítězů
a reků.

První přikázání našeho křesťanského
zákona zavazuje nás raději všecko ztra
titi, dům a pole, čest a blahobyt, pocty
a zdraví a život — než Boha jediným
těžkým hříchem uraziti. Takový je zákon
náš! A tak musí smýšleti každý z nás.
Uhýbati se důsledkům z tohoto smýšlení
je zbabělostí a může za daných okolností
býti zradou na Bohu a svědomí. „Nebojte
se těch, kteří zabíjejí tělo,“ — a to je
nejvyšší stupeň lidské bázně: chvěti se
o svůj život ——je mírou síly a zmužílosti,
která majestátním zákonem Králeí života

vzor zmužílosti.
V 0 na v k a.

a smrtí označena. A tím také jasně ozna
čen charakter křesťanství: jesti nábožen.
stvím boje a odpírání. Tělo, které _pře
máhalo a přemohlo celé generace, jest
jedním z našich nejmocnějších a stálých
nepřátel. Svět se svými tyrany, vládci
nad tisíci ostrými meči a nesčetnými voji,
psal a vepsal ve knihu dějin opětovným
pronásledováním křesťanství nesmrtelné
stránky heroické zmužílosti dětí křesťan
ství. A svět pokračuje novou formou ve
starém boji na vyvrácení, anebo aspoň
změněni křesťanství — a když obé ne
možno, tedy pracuje všemi tajnými i
zřejmými silami“ o umlčení křesťanství.
První pronásledování křesťanů v Římě
nejsou dokončena, stala se vzorem mo
derních pronásledováni ve všech ze—
mich Evropy. Křesťanství je „znamení,
jemuž se odpíráí', a náboženstvím, jehož
„vítězství víra“ jeho. Nezapomínejme
konečně, co praví sv. Pavel: „Neboju
jeme proti lidem, nýbrž proti neviditel—
ným knižatům a mocnostem“. „Dábel
obchází jako lev řvoucí, hledaje koho by
pohltil“. Milliony duší s ním zápasí v této
chvíli a milliony křesťanů vítězí nad ním
v této hodině sileny vzorem a pomoci
s hůry.

Křesťanství
stvím rekůi

Vzpomeň, že jsi také vojínem sto—
jícím v boji s jmenovanými mocnostmi,
ozbroj se zmužílostí křesťanskou, která z
Boha a na Bohu staví. Jen tak zvítězíš
a jen tak dostane se ti koruny života,

19.

je opravdu nábožen—
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která září již na nesčetných hlavách vě
řících křesťanů!

2. Rekovnost našeho vůdce.

Srdce Ježíšovo na kříži probodené,
z něhož vyšla krev a voda, znázorňuje,
že církev, o jejíž nevyrovnatelné zmuži
losti jsme právě uvažovali, zrodila se
ve velikém a přesvatém Srdci. Proto
zřídlem vší křesťanské zmužilosti jest
nejsvětější Srdce Ježíšovo. Když zříme
velikou zmužilost, sílu a rekovnost, která
vyplynula z tohoto Srdce, nutno ještě
usuzovati, ač nemožno si dokonce před
stavili, “jaká plnost síly a zmužilosti ulo—
žena ještě v nitru Spasitete našeho.
Nechybím'e,/ když nazveme Srdce Páně
v tomto směru „nepřebernou studní síly
a zmužilosti“.

Jen několik slabých pohledů vrhně
,me na vznešenou zmužilost Ježíše Krista!
Ježíš _Kristuspřišel, „aby spasil, co bylo
zahynulo“ Denně mluvil ke ztraceným
ovcím „domu Israele“, denně bičoval
neřesti Židů a bez bázně káral jejich
nenávist, připomínal jejich hrozby. A
věděl dobře, že všechna jejich nenávist
a všechen hněv a všecky hrozby ismr
telná pomsta obrátí se proti němu. Jeho
poslání nebylo poslání klidu — meč
přinesl a meče se nelekal. „Jako mne
Otec poslal“..

Ve chrámě Šalamounově
dutky, převrací stoly, vyhání kupce . . .
a nepřátelství syčí již a ruce se svíjejí
v pěst... a Ježíš Kristus se. neleká.
Nejde mu o popularitu získanou smlou
váním, jde mu o zákon hájený vší silou
veliké duše. „Dům můj jest dům mo
dlitby a vy jste jej učinili peleší lotrov
skou

V zahradě getsemanskě, když nepřítel
vedený Jidášem jej hledá, mužně před
stopuje a táže se: „Koho hledáte?“ Chce
jim přímo odpověděti: „Já jsem“. Zmu
žilost Vykupitelova před Herodem, tedy
ve chvíli tak vážné a rozhodující, je
tak vznešená, že jí neodepře ani nejpřed
pojatější nepřítel obdivu... Na otázky
Herodovy nemá Ježíš Kristus odpovědi.
A to je ta nejmužnější odpověď "tomu,
před nímž se všichni v bázni chvějí.
Před Pilátem pak BohočlověkJežíš Kristus
zřejmě a jasně prohlašuje: „Neměl by si
žádné moci na mne, kdyby ti nebyla

spletá .

dána s hůry“. Tak jedná vzor síly a.
zmužilosti ve chvíli, od níž závisí jeho
záchrana nebo odsouzení. Nejzajímavěji
vystupuje hrdinnost Srdce Ježíšova v domě
Kaifášově, kde přimo činí výroky, jež,
veleknězi mohou a budou příčinou k od
souzení ke smrti rouhače a rušitele zá—
kona. „Zaklínám tě jménem Boha živého,
abys nám pověděl, zda jsi Syn Boží“—
otázka, která rozhodne — „Ty jsi řekl,
já jsem“, rozhodla přímá odpověď. Ježíš
Kristus nezná skrývaček ani vytáček
pravdy. „Já jsem“. A nyní pozoruj klidný
rys tváře Spasitelovy při bičování, před
jistým trním korunovánim, před nezni
knutelnou smrtí ukřižování. Tomu, jemuž
dána „všeliká moc na nebi i na zemi,“
ani nenapadá použíti jí — hrdinnost.
Srdce snáší nespravedlivé „Ukřižuj, ukři
žuji“ V jeho utrpení není místo pro
stesky a nářky. Ještě cesta křížová stává.
se cestou poučení, „neplačte nade mnou,
ale plačte nad syny svými“, a tvrdě
lůžko smrti — kříž — stal se kazatelnou,
s níž padají slova síly a napomenutí
všem věkům: „Otče, odpusť jim.“ —
At jsi kýmkoli, jsi před nekonečným
bohatstvím Srdce Ježíšova nekonečným
žebrákem lidské bídy. Zadívej se do
hlubin zmužilosti Srdce Ježíšova, vyneš
z ní světlo a sílu pro cesty žití, následuj
ho . . . „buď mužem“. „Synu dej mi srdce
své“, volá Mistr, jdi do školy zmužilěv
hrdinnosti! Potřebujeme, hrdinů z Boha.
a pro Boha.

3. /Zmužllost křost'anova.
Naše doba hazardně hází slovem

„opatrnost“ do všech kruhů naši spo
lečnosti -— a má to býti jen plášť pro:
pravý význam „lenost“. Ohledy na všecky
s_trany máme prý míti —- jen vůči nám
nechce nikdo míti ohledů! Sytíme Se
nedůslednosti, když ustupujeme a bázeň
srdce zakrýváme slovem „opatrných ohle
dů“. Pravdu přikázal Kristus svým hlá
sati všude — i se střech. A pravda
dnes zatemňována a zatlačována bludem,
který má odvahu zdvihnouti hlavu proti
Kristu. My mlčíme — nebylo by prý
místně a vhodné vnášeti rozmíšky ve
Společenské soužití. Čítáme denně celé
sloupce novin, o nichž víme, že nemají
úmyslu sloužiti pravdě. Posloucháme
denně řeči „veřejného mínění“. Nutno
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přece by'ti „informovanym“, možno přece
všecko čísti. Ostatně — doma také čí
táme katolický tisk a říkáme své mínění
o různých zjevech veřejného života...
ba, my také odsuzujeme bezpráví, pá
chané na církvi a Kristu... Doma!

Jaká podobnost našich dnů s dobou
Ježíše Krista! Vlivní mužové, kteří měli
lid _poučiti & vésti ku pravdě, vodili jej
na scestí pobloudění. Jeden se bál před
druhým; odsuzovali bezpráví — „žádné
viny“ na Kristu nenacházeli jako Pilát,
a přece — „ukřižuj“ . .. tak volal lid,
.a. „proti proudu“ těžko plovati!

Jak je dnes věřícímu lidu našemu
opět zapotřebí zmužilosti Srdce Ježíšova!
Ohledy na vlivné osoby musejí opětně
padnouti, má-li znovu triumfovati pravda,
třeba hněv a hrozby mužů, kteří dělají
veřejné mínění, nutno snésti, aby znovu
královal Kristus.

Moderní zákonodárství národů denně
se vymaňuje ze vlivu nevyměnitelného

EE

Kříž.

Kříž vetchý, starý u cesty
jsem v poli státi zřela
& bolestí se srdce mě

i duše pozachvěla.

Proč tolik bolu, Kriste můj,
ti lidé uchystali,
když z tvojí svaté pravice
jen samé dobro brali?

Proč korunou Ti trnovou
skráň svatou ovíjeli,
proč hřeby nohy. ruce tvé
ku kříži přibíjeli?

Proč kopím bok tvůj přesvatý
proklála jejich ruka,
proč musel jsi i snášeti
posměch i jiná muka?

Kříž vetcbý blíž se naklonil
a tajná slyším slova:
„Bych lidstvo z hříchu vykoupil
a v ráj je uved znova!“

a mocného zákona evangelia. Kují pouta
na čisté ruce církve, snují se plány na
zničení jejího vlivu — a my mlčíme.
Zmužilost Srdce Ježíšova třeba. Naše rty
musí mluviti, naše ruce musí jednati,
když naše srdce věří! „Víra beze skutků
je mrtváíí.

Srdce Ježíšovo, naplň mne Opravdo
vou moudrostí, dejž mi však také plnost
nepřemožitelné zmužilosti, onu sílu, která
vedla & vodí ve vyhnanství, do vězení
a na pOpraviště mučenníků nesčetné
řady biskupů, kněží a věřících všech stavů,
kteří ve mžiku umírání těla v bolestech
pronásledováni příkladem strhli zástupy
diváků a pronásledovatelů k následo
vání cest evangelia!

Nejsv. Srdce, zřídlo zmužilosti a
síly, veď seslabené a bojácné plémě
našich dnů k sobě! Tvoji jsme, Tvoji
byti chceme!

EE

K blahoslavené Panně.

Panno svatá, vzývám tebe
ve své strasti, bolu. tísni,
útěchu vždy srdci hledám
v Marianske, krásné písni.

Jaká těcha Tobě, Matko,
postěžovat si a lkáti,
sepnout k Tobě chvějné ruce,
prosby své Ti vyzpívati!

Vím, co Tvoje slovo zmůže,
vím, co zmůže láska vroucí,
kterou k Tobě Syn Tvůj chová,
Pán můj, Kristus všemohoucí!

Neoslyší prosby Matky,
která prosí za své dítky,
nuže, Panno, svatá Máti,
přijmi prosté lásky kvítky.

Přijmi píseň vroucí duše,
kterou zpívám před Tvou tváří,
přijmi, královno, mé »Zdrávas“,
jež se modlím při oltáři.

A.. M. Kadlc'dkwá.EEEE
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Věnec: »Sedmi bolestí a sedmi radostí Panny Mariea.
(Dlesv. Bonaventury).

1. Jakob zvěděv o smrti svého syna,
roztrhl roucha, oblékl se v žini oplaká
vaje syna svého a volal: »Sestoupím
ku synu svému pláče do hrobu.c (1.
Mojž. 37.) 

2. David uslyšev o smrti syna svého
Absolona, ačkoliv zrádného a bezbožného
syna, bolestí přikryl hlavu svou a volal:
»Synu můj, synu můj, kdož mi dá, abych
umřel *za tebe.<< (2. Kr. 18.)

3. Manželka Tobiášova, prodléváním
syna svéh'r, plakala pláčem neukojitel
nym a žádným způsobem se upokojiti
nedala. (Tob. 10, 4.)

4. Jako štěp v Jerichu (Sirach 24,
18.), což znamená horoucnost lásky a
prudkost bolesti.

5. Slunce se obrátí ve tmu a měsíc
ve krev. (Joel 2, 31.) Slunce jest Ježíš
Kristus ve temnotě smrti, ,měsíc jest
Maria proměněná téměř ve krev pro
žalost.

6. Agar ve trapném hoří nad svým
umírajícím dítkem volá:
dívati na dítě, jak umírá.< (1. Moj.
21, 16.)
„ 7. Oči tvé jako rybníky v Heselonu.

(Salom. píseň 7, 4.)
Tot předobrazy a za nimi proroctví

mluví o sedmi bolestech Panny Marie.
Již proroctví: »Shromážděte se vody,
kteréž pod nebem jsou v místo jedno.<
(1. Mojž. 1.) Maria vykládá se: moře
hořké. Za ním Žalm 21, 15. »Uěiněno
jest srdce mě jako vosk rozpouštějící
se uprostřed těla mého.c Oči tvé jako
rybníky v Heselonu. Heselon se vykládá
přepásání zármutku. Čtvrté: „O vy
všichni, kteří jdete cestou, pozorujte a
vizte, zda-li bolest jako bolest má.<<
(Pláč Jeremiáše 1, 12.) »Pláče a slzy
její na lících jejích a není, kdo by ji
potěšil.“ (Jerem. 1, 2.) »Veliké jest jako
moře potření tvé.a (Jerem. 2, 13.) A
sedmé poslední jako proroctví : »A tvou
vlastní duši pronikne mečm (Luk. 2, 35.)
Sedmi bolestí předobrazeno &proroctvími
předpověděno na vlas se plnilo.

První bolest Marii spůsobilo pro
roctví Simeonovo: »Aj postaven jest
tento ku pádu a ku povstání mnohy'm

»Nemohu se '

v Israeli a za znamení, jemuž bude od—
píráno. A tvou vlastní duši pronikne
meč.< (Luk. 2, 34) Tímto proroctvím
všechna radost v bolest se proměnila,
ježto předvídala Panna Maria, že Synu.
Božímu ve všech věcech odpíráno bude.
Bude nazván rouhačem, falešným pro
rokem, ba společníkem ďábla, svůdcem.
lidu a že mezi nespravedlivé spočten
bude. ——A nezakusila toho hned při,
jeho narození ? V největší chudobě a
opuštěnosti porodila Pána nebes i země,
Krále králův, Vykupitele světa ve prostém
chlévě, oděla Jej plénkami chatrnymi a
položila v jesle. To všecko zajisté mu
selo hluboce poraniti její srdce mateřské.

Druhou bolest pocítila na svém
útěku do Egypta. Jako meč zajisté
zbodly její srdce slova svatého Josefa
řkoucího: »Vstaň, vezmi Dítě, musíme
do Egypta utíkati; neboť Herodes bude
hledati Dítě, aby zahubil je. (Mat. 2, 13.)
Bolest zajisté pro Matku, ano Matku
všech matek nejlepší. Rozvažovala přece,
že Ten, kterýž přišel hledat, co bylo
ztraceno, Ten, jemuž andělé zpívali
slávu, jemuž Králové tři v pokloně dary
vzácné přinesli, utíkati musí před lidmi
zly'mi. Utíkati. Ale kam? Do_Egypta,
do cizí pohanské země, mezi modlaře
egyptské. Důvěřovala však Maria ve
slovo Páně. Podrobila se úplně rozkazu.
andělova, neváhala i do cizí krajiny,
ve víře pevné byla i tak blažená.

Třetí známá bolest dle vyjádření
mnohy'ch učitelů církevních netoliko byla
jednou z největších a nejtrpčejších, nýbrž
nejbolestnější, proto, že bolesti ostatní
se svým nejdražším Synem Ježíšem
Maria trpěla, avšak tuto přece bez Pána
Ježíše. Zdaž se netázala s chotí písně
Šalomounovy: »Zda—lijste viděli toho,
jejž miluje duše má?a (Píseň Sal. 3, B.)
Kolikráte jako Ruben v těch dnech ztráty
nepovzdychala: »Pacholete viděti není
a já kam půjdu?< (1. Mojž. 37, BO.)
S Davidem králem volati mohla ve dnech
ztráty Pána Ježíše: »Byly slzy 'mé
chlebem dnem 1 nocí, když mi říkají
každého dne: Kde jest Bůh tvůj ?.
(Žalm. 41, 4.) A s Tobiášem: »Jakážž:
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jest mi radost, ježto v temnostech sedím
& světla nebeského nevidím.: (Tobiáš
5, 12.)

Ctvrtá bolest byla, když s Ježíšem
se potkala, jak s křížem těžkým na
horu Kalvárii kráčel. Maria, Matka Pána
Ježíše vidí Syna svého jediného, kterýž
hříchu neučinil, každému jen dobrořečil,
hledal blaho, spásu každého. viděla ode
hlavy až do paty plného krve. Ranami
zrovna posetý, s tmavou korunou na
hlavě a uprostřed ďábelských posměchů,
jako zločinec veliký na popravu kráčí
jako beránek tichý.

Pátou bolest vypisuje sv. Jan krátce,
ale vážnými slovy: »Stála blízko kříže
Ježíšova Matka jeho.“ (Jan 19, 25.)
Maria, Matka — pode křížem Ježíše —
svého nejmilejšího Syna. Ježíš, jedno—
rozený Syn Boží a Syn její na kříži
visí rozepjatý, na celém těle zohavený.
Ano na kříži, bez pomoci, bez útěchy,
pije kalich myrhový — nejukrutnějších
utrpení, bolesti smrtelných. Všechny
bolesti Pána Ježíše byly bolestmi Marie.
Kříž, jako učí sv. otcové, mečem byl,
kterýž přes Tělo Synovo proklál mateřské
srdce Mariino. A zrovna šestá fbolest to
byla, když Srdce Ježíšovo kopím otevřeno.
Pak Tělo nejsvětější na klín Matce
Ježíšově položeno, aby tím více bolesti
viděla Jeho. Jak býti muselo Marii okolo
srdce, když blízko načisto viděla bolestné
rány a když patřila na proklálé nej
dobrotivější Srdce svého nejmilejšího
Syna, na tuto svatyni lásky a milo
srdenství, na tento chrám pokoje a
milosti. Jaká hrozná rána razila si cestu
do srdce Marie, když mrtvé Tělo Synáčka
jejího jednou téměř ohromnou ránou
bylo & položeno blízko srdce jejího na
klín její.

Sedmou a poslední bolest Maria
přetrpěla, když nejsvětější Tělo Ježíšovo
do hrobu bylo položeno. Pravá láska
se ani hrobu neděsí. Dokud jen i- mrtvé
tělo svého Syna spatřiti mohla, ne
odcházela, až Jej konečně zraku jejímu
odebrali a ve hrob položili. Rozloučila
se s ním a to dle svatého Bonaventury
slovy velmi tklivými. »Přeštastné kameny,
které zavíráte nyní Toho, jenž po devět
měsíců v mém lůnu zavřen býti chtěl,
blahoslavím Vás kameny a závidím vám
toho. Uchovej kamení Syna mého, kterýž

mým jediným pokladem, kterýž jediným
předmětem mé lásky jeste, tak se loučila
a rozloučila. ovšem jen na chvíli.

Sedmi bolestí Matky Boží Panny
Marie sedmeronásobný meč učinilo. Tím
mečem sedmeronásobným raněno srdce
nejčistější, bez hříchu nejmenšího, ne
poskvrněné, aby naše bolesti & rány
hojilo. Všechny rány, všechny ztráty,
všechna utrpení; zvláště však, aby vazby
hříchů & navyklostí našich prorazilo.
Pro nás, pro naše hříchy Pán Ježíš
tolik trpěl, pro nás, Maria, Matka Pána
Ježíše tolik bolestí přetrpěti musela.
Proto v bolesti každé naše slovo: »Maria,
Matko bolestná, tvému Srdci nejčistějšímu
odporoučím duši svoji, tělo svoje, celé
živobytí svoje a zvláště bolest svoji po
slední: svou smrt.: Posilniž mne ve
soužení a ve málomyslnosti. Nech mne
k tobě přistoupiti, zvláště v mé hodině
poslední. Přijmiž i mé srdce a odevzdej
ho svému nejmilejšímu Synu — Pánu
a Spasiteli našemu: »Ježíši Kristu sa
mému.<<

Sedmi radosti krátce vypočteno a
předně předobrazeno.

1. Juditha vítězoslavná pravila:
»Zvelebená duše má — dnes nade
všechny dny méx (Juditka 12.)

2. Plesati bude Jakob a Israel
veseliti se bude. (Žalm. 52.)

3. Slyšel to a zaradoval se Sion
_a splesaly dcery judské. (Žalm. 96, 8.)

4 Ve svatém israelském veseliti se
budeš. (Isaiáš fil.)

5. Tehdáš veseliti se bude panna
ve shromážděni. (Jeremiáš 31, 13.)

6. Chval a vesel se, dcero sionská,
nebo aj já přicházím a budu bydliti
uprostřed tebe. (Zach. 2, 10.)

7. Pojď již s Libanu choti má,
pojď již s Libanu, pojď, budeš koruno
vaná. (Píseň Sal. 4, &)

Sv. Mechtildě zjeveno o radostech
Panny Marie, že ctitelové sedmi bolesti
útěchu míti budou ze sedmi radosti
velikou. Kdo s plačící Matkou plakali,
také s radostiplnou Matkou se radovati
budou. Sv. Augustin proto mluví ku
Panně Marii: »Ty jsi viděla Syna svého
slávu, ty jsi sladkost Jeho zakusila, proto
jsi to, co jsi uvnitř měla i zevnitř
ukázalam
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První radost pocítila Matka Páně
v početí Syna Božího. Tisíce roků svatí
patriarchové, proroci a všichni spravedliví
zákona starého toužebně své zraky k ne
besům pozdvihovali, úpěnlivě žádali. aby
protrhla se nebesa a vydaly přislíbeného
Vykupitele. Radost velikou pocítiti mu—
sela, když uslyšela hlas milého svého
tlukoucího: »Otevří mi sestro má, přítel
kyně má, holubice má, neposkvrněná
má.<< (Píseň Šalom. 5, 2.) Ano musela
byti radostí naplněna, když anděl zvě
stoval jí .právě, že ona jest právě vy
volena státi se Matkou Páně bez po
rušení panenství. V pravdě zvolati mohla:
»Aj od této *chvíle blahoslavenou mne
n'azy'vatibudou všichni národové“ (Luk.
1, 48.) A nyní vínuly se radosti ostatní.
Druhou radost měla při narození Ježíše
Krista, kdy kůrové andělští zpívali, kdy
pasty'řové radosti plní ku jeslím po
spíchali. Maria. Matka dítěte Pána Ježíše
na lokty brala a se radovala. Třetí
radost se stupňovala, kdy tři králové
z daleka přišli se klanět nově naroze
nému Králi a přinesli chudičkému: zlato,
kadidlo a myrhu. Čtvrtou radost měla
při nalezení nejmilejšího Synáčka ve
chrámě Jerusalémském. »Hle, vůně Syna
mého, jako vůně pole plnéhOc (l. Mojž.
27, 27.) v pravdě říci mohla. Pátou
radost nemalou, nýbrž jednu z největších
připravilo Marii slavné vzkříšení Ježíše
Krista. »Vstanu a schodíme město, ná
městí a po ulicích hledati buvdu toho,
jejž miluje duše má.: (Píseň Sal. 3, 2.)
Zase krásně radost tuto předpovídala.
Sestou radost při nanebevstoupení Ježíše
Krista zakusila. Což zde pocítíti ne
musela radosti, kdy uslyšela, kterak se
plní slova prorocká: »Pozdvihněteknížata
bran svých a vyzdvihněte se brány věčné
a vejdet Král slávy?c (Žalm. 23, 7.)
Což pocítiti musela radosti, když viděla
celé nebe v celé kráse otevřené a do
něho v nevy'slovném lesku vstupujícího

oslaveného Synáčka svého a od ne—
sčíslny'ch zástupů nebesky'ch vítaného,
ktery'ž ji předchází, aby jí trůn připravil
vyvyšeny' nade všechna nebesa. Sedmou
radost pocítila při seslání Ducha svatého.
»Vyleji Ducha svého na všeliké tělo:
(Joel 2, 28.) & »Vypustiž Ducha svého
a opět stvořeni budou a obnovíšv tvář
zeměc předpověděl Žalmista Páně. (Zalm.
3, BO.)To všechno splněno viděla a sebe
.milenou Nejsvětější Trojici, schránkou
Ducha svatého. Cítila radost, že všechny
milosti dítkám lidsky'm udělovati p_ří
mluvami svy'mi bude na věky. Zapěti
mohla: »Velebí duše má Hospodina,
nebot veliké věci mi učinil Pán, jenž
mocný jest a jehož jméno svaté jeste
Konečně sedmero radostí požívá Maria,
Matka Boží v nebesích. Svatý Tomáš
Kantuar. zjeveno měl sedm radostí Marie
v nebi. První radost, že nade všechny
svaté a anděly v nebi oslavena. Druhá
radost, že panensky její věnec všechny
převyšuje. Třetí radost, že její sláva
nebesky' dvůr obraduje. Čtvrtá, že ode
všech Matkou Boží se oslavuje. Pátá, že
od Syna svého Ježíše Krista všechno
žádati může. Šestá, že ctitelům svy'm
život věčny doby'tí může. Sedmá radost, že
sláva její na věky trvati bude. Hle! Tot
látka bohatá jako moře radostí v každém
kříži a utrpení. Tot látka bohatá ku slávě
Marie, Matky Boží. Oslavuj ji'slovem i
skutkem. Modlitba bohatá myšlenkami.
Zpěv krásny stále: »Magniíicatc: »Velebí
duše má.; Zdrávas Královno se opakuje.
A zvláště stále: »Zdrávas, Zdrávas,
Zdrávas Maria jen duši lidskou oblažuje.
Následuj se zpěvem, modlitbou, ctnosti
její, zvláště víru, pokoru, čistotu, trpě
livost, zapírání sebe! Pak není možná,
abys nepocítil útěchu v utrpení, ve
zkouškách života, pomoci ve vroucně
modlitbě, radostí, jež se vinou jako věnec
růží — věkověčnych.

P. Šuvcíx.
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Láska, královna ctností.
Podává Fr. Jan o ve k ý.

»Nyní pak zůstávají víra, naděje,
láska. tyto tři; ale větší z nich
jest láskac I. Kor. 13, 13.

V

Řím jest duše tělu, tim jest láskavšemu životu našemu, přirozenému
i nadpřirozenému. Mládež pěje a sní
o lásce, stařec, stařena se mrzi a rmoutí,
nenalézají-li již lásky. Po lásce matčině,
po lásce otcově touží dítě pod krovem
otcovským; po lásce rodičů stýská se
synu, stýská se 'dceři v cizím, chladném
světě; pro nedostatek lásky trápí se
ubohý sirotek, jehož matička odpočívá
v temném hro'bě; jenom láska dovede
usušiti' slzy ubohého nemocného na
bolestném lůžku. Láska všecko zmůže,
láska jest nejvýtečnější zbraní, láska
jest nejosvědčenějším zřídlem štěstí.
Láska rozdělí se s chuďasem o poslední
sousto chleba, láska přeochotně napojí
žíznivého, láska obhájí bližního vlastním
životem,. láska přemůže všecko, i smrt.

Dobře napsal o lásce veliký její
znalec, ctihodnýTo máš Kemp e nský,
ve své zlaté knize »O následování
Kristověcz »Veliký dar jest láska a za—
jisté veliké dobro, jež jediné usnadňuje
všeliké břímě a klidně snáší všeliké
protivenství; snášíť tíži bez obtíže &
všecku trpkost oslazuje a zlahodňuje.
Slechetná láska k Pánu Ježíši“ pobádá
k velikým činům a vzněcuje touhu po
skutcích ještě dokonalejších. Láska spěje
stále vzhůru k nebi a nedává se zadržeti
nižádnými nízkými zájmy. Láska chce
býti svobodna a prosta všeliké světské
náklonnosti, aby se tak nekalilo' její
vnitrné nazírání, aby jí žádná časná vý
hoda nemátla, žádná nehoda jí nezdrco
vala. Nad lásku nic není sladšího, nic
silnějšího, nic vznešenějšího, nic roz
sáhlejšího, nic příjemnějšího, nic do—
konalejšího, nic' lepšího ani na nebi ani
na zemi: nebot láska zrodila se z Boha
a nemůže rovněž jinde spočinouti, leč
v Bohu, jsouc ' povznesena nade vše
tvorstva.: III. 5. '

Síla přitažlivá jest největší moci
v říši hmoty, v říši prvků, a láska jest
nejsilnější & nejsvětější moci v říši lidí
a andělů. Muž a žena, matka a dítě,

přítel a přítel — všichni jsou objati &
Spojeni páskou lásky; na vodidle lásky
vede nás Bůh všecky k věčnému cíli.
Čím více tedy lásky, tím lépe nám zde
i na věčnosti. Ovšem, čím více svaté'
lásky!

Herodes Antioas také miloval, ale
manželku svého bratra Filipa, tak ji
miloval, až mu jí uloupil a nepočestně
s ní žil, začež ho káral neohrožený sv.
Jan Křtitel: »Nesluši tobě míti manželky
bratra svéhOc Mark. 6, 18., začež i do
žaláře se dostal a tam byl sťat. Jidáš
také miloval. ale “peníze, pro něž i bož—
ského Mistra svého prodal, a pak se
oběsil. Ú jak hanebná a zkázonosná
jest láska nesvatá, láska, jež ctnosti
nenávidí a hřích miluje, jež se o zákon
Boží nestará, jež s Evou se zálibou hledí
na ovoce zakázané, je béře, požívá!

Kdyby byla všecka láska svatá, ne
bylo by ani jedinkého hříchu na světě;
neboť každý hřích jest láskou, jenže
zakázanou láskou, nesvatou láskou.

Svatou lásku měl na mysli cti
hodný Tomáš Kempenský, kdyžtě
psal: »Ten, kdo miluje, letí, běží, raduje
se, jest svoboden &ničím nedá se zdržeti.
Dává vše za všecko a má všecko ve
všem, poněvadž nade vším odpočívá
v tom jediném svrchovaném dobru,
z něhož plyne a pochází všecko dobro
ostatní. Nehledí na dar, ale obrací se
k Dárci, vrcholu všeho dobra. Často
láska ani míry nezná, ale vroucnost jeji
jest bezmezná. Láska necítí břemene,
nedbá námah, přeje si činiti ještě více,
než může; nenařiká si do nemožnosti,
ježto myslí, že všecko smí a všecko
může. Láska zmůže vše a dokáže mnohou
věc a šťastný pojistí jí dar; kdežto ten,
kdo nemiluje, ochabuje & klesá.

Láska neustále bdí, a ani když
dřímá, neusíná; když jest unavena, ne—
omdlévá; když jest stisněna, není sklí—
čena; když jest vzrušena, není zkrušena;
ale jako živoucí plamen a hořící po
chodeň plápolá vzhůru a jistě proniká
její zář. Kdo miluje, ví, co slovo to
obsahuje. Mocným zajisté voláním ke
sluchu Božímu jest ten vroucí cit duše,
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jež dí: Bože můj, Tys všecek můj a já
jsem všecek Tvůj. . . .!!

Láska jest ochotná, upřímná, pří
jemná a líbá, statečná, trpělivá, věrná,
opatrná, shovívavá, mužná, nikdy není
sobecká; neboť jakmile kdo počne hle
dati sebe sama, přestává milovati. Láska
jest obezřelá, pokorná a přímá, nikdy
není zženštilá, lehkomyslná, ani ješitná;

40"—O?

Kdo není odhodlán vše trpěti a
odevzdati se do vůle osobě milované,
nezaslouží názvu milovníka. Pro milého
nesmí býti milovníků nic těžkého, nic
trpkého & nesmí jej od něho odvrátiti
žádné protivenství.: Ill. 1'.

Takovouto svatou lásku mínil
sv. Pavel, kdyžtě, psal její chvalořeč
v I. epištole ke. Korinťanům: »Kdybych

+++

OLOMOUC: Vchod do kaple sv. Anny.

je střízlivá, čistá, stálá, poklidná a na
všecky smysly bdělá. Láska jest pod
daná & poslušná vůči představeným,
skromná, ba pohrdavá vůči sobě, vůči
Bohu pak zbožná. a vděčná, důvěřivá
a doufající v něho neustále, i tehdy,
když nepociťuje z Boha sladkosti, jelikož
bez bolesti nemůže láska kvésti.

jazyky lidskými mluvil i andělskými,
& neměl bych lásky, byl bych jako měď
zvučící, anebo zvonec znějící. Kdybych
měl proroctví a znal všecka tajemství
i měl všelikě umění a kdybych měl
všecku víru, takže bych hory přenášel,
lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal na pokrmy chudých
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veškeren statek svůj a vydal bych tělo
své k spálení, lásky pak kdybych neměl,
nic mi to neprospívá.< I. Kor. 13, 1.—3.

Bez lásky jest tedy všecko marnost
a nicota; kde však jest pravá láska,
tam všecko. i skutek sebe nepatrnější,
mění se takřka v zlato — pravá láska,
kterou dávno před ctihodným Tomášem
Kempenským, jehož slova jsme již svrchu
slyšeli, vylíčil sv. Pavel v téže epištole
ke Korintčanům takto: »Láska trpěliva
jest, dobrotiva jest; láska nezávidí, ne
činí nic na chloubu, nenadýmá se, není
ctižádostiva; nehledá, co jejího jest, ne
zpouzí se, nemyslí zlého, neraduje se
z nepravosti, ale raduje se pravdě;
všecko snáší, všemu věří, všeho se na
děje, všeho trpělivě čeká. a 1.Kor. 13, 4. —7.

Jaka to tedy výhoda, jaký zisk,
naučiti se pravé lásce! prosme
za to Pána, volejme: »Bože, rozšiř mou
hruď a naplň ji láskou, abych niternými
ústy srdce okusil, jak sladko jest milo
vati a v lásce tonouti & plouti. A když
náramnou vroucností a úžasem sám nad
sebou budu uchvácen, kéž láska mě
drží. Ať zapěji píseň lásky a povznesu
se za Tebou, svým miláčkem, at ve
chvále Tvé rozplývá se duše má, jásajíc
láskou. Nechť miluji Tě více nežli sebe,
a sebe jedině pro Tebe, a v Tobě všecky,
kdož opravdově milují Tebe, jak káže—
zákon lásky, z Tebe vyzařujícíla (Tom.
Kempenský.)

Prosme za to Pána a vejděme do
ŠkOlY láSkY! (Pokračování.)

\

[ESEJE]

Nejspanile—'šíkvítek Mariánského Růžence.
Msgr.Dr. Rudolf Zháněl.

daleké Francii koná se každoročně
růžová slavnost, při které nejctnost

nější dívky ozdobeny bývají věncem
z růží a obdarovány přiměřenými dary.

Méně asi známo jest, že podobný
zvyk již po dlouhá léta zachovává se

'v Mikulově na Moravě; jest tam stará
nadace, dle níž zachovalé dívky dostávají
slušnou výbavu, jiné pak menší dary
a růžové věnce. Odměny ty rozdělují se
ve kollegiátním chrámu sv. Václava od
probošta a kanovníků.

Jest to zajisté velmi významný úkon,
že ctnostné dívky vyznamenány bývají
věncem růží, který značí nehynoucí krásu
ctností, jimiž duše jejich má býti ozdoo
bena.

Podobně ozdobují a oslavují katoličtí
křesťané Pannu nejčistější nádherným
věncem duchovních růží; věnec ten bělá
se růžemi bílými, jak čerstvě padlý sníh,
zardívá nachem, jako planý mák, a pro
květá krásnou žlutí, jako ryzí zlato.

Skvostný věnec tento ku poctě
Panny neposkvrněné uvitý jmenuje se
svatý Růženec. Nejspanile.:ším kvítkem
Mariánského věnce toho jest »Zdrávas
Mariae čili pozdravení andělské, o čemž
nás přesvědčí následující úvaha.

B o zj i m á n í.

Čím jest slavnost Nejsvětější Trojice—
pro svátky Páně v roce církevním, tím
jest slavnost svatého Růžence pro svátky
Mariánské rozptýlené po celém roce
církevním. Jako na slavnost Nejsvětější
Trojice Církev zkrátka shrnuje všechna
tajemství sv. víry, jichž památka konána
po celý rok církevní. tak předvádí nám,
svatý Růženec před oči celý blažený
život a věčnou oslavu svaté Panny, neboť"
jsou v něm Spojená všechna tajemství
naší svaté víry v souladny' celek. Nej
krásnějšim, nejspanilejším však kvítkem
z celého tohoto nádherného věnce jest
Mariánské pozdravení andělské, které
jako drahocenná zlatá šňůra spojuje
zářící démanty svatých tajemství.

1. Když ve Starém Zákoně národ
israelský žádal si krále, nařídil Bůh
Samuelovi, aby pomazal jim Saula za
krále; když pak nehodny' Saul byl za
vržen, odebral se Samuel z nařízení
Božího do Betléma, aby tam pomazal
na království “Davida.

Když měl býti Marii Panně vyřízen
pozdrav Boha Trojjediného a podána
zvěst, že stane se Matkou Syna Božího,
nebyl žádný lidský jazyk nalezen dů



_BOO —

stojným, aby přinesl jí vzkaz ten.
Archanděl řádu nejvyššího, kníže anděl
ský, byl pověřen úkolem tim, sestoupil
proto do skromné světničky v Nazaretě,
a promluvil tam slova, jakých svět do
posud nikdy neslyšel.

2. Mnoho již napsáno bylo modliteb
k úctě Marii Panně, slávu a chválu její
hlásali nejvýmluvnější řečníci, ctnosti
její opěvovali nadšení básníkově, ale
pozdravu krásnějšího, než jest »Zdrávas
Maria: nikdo nevytvořil, všechno, co
vykonáno k oslavě Mariině, jest jen
opisem, rozborem, provedením toho, .co
hlásá o ní pozdravení andělské. Kdyby
všichni andělé a svatí v nebi, kdyby
všichni lidé na zemi se spojili, pějíce
a prozpěvujíce chvály Mariánské, ne
vytvořili by hymny krásnější, než pro
slovil anděl ve jménu Páně.

3. Viděl jsi již, milý křesťané, krásný
gotický dóm, jak stojí na př. chrám sv.
Barbory v Kutné'Hoře a státi má jednou
dóm sv. Víta na Hradčanech? Nádherným
vysokým portálem vchází se do předsíně
okrášlené významnými obrazy, z níž jde
se do svatyně samé, rozdělené obyčejně
ve tři lodě, ozdobené četnými oltáři.
Nad tím vším klene se ladně rozčleněna
klenba, která vybíhá dole ve ztepilé
sloupy, nahoře pak se v různých hvě
zdicích a ňgurách spojuje svorníky;

Hle, toť krásný obraz -sv. Růžence!
Vchodem velikolepým je vzbuzení

víry apoštolské, průpravou cvičba ve
třech Božských ctnostech, loďmi chrámo—
vy'mi tři oddíly růžence, sloupovím
modlitba Páně, oltáři různá tajemství.

Ale to, co dóm gotický činí ve
lebným, co působí na diváka dojmem
nesmazatelným, bez čehož dómu gotic

kého mysliti si nelze, jest klenba; tou
jest pak v růženci pozdravení andělské.
Jako v klenbě gotické týž špičatý oblouk
neustále se opakuje, ale přece neunavuje
oka pozorovatelova, nýbrž Vždyodhaluje
nové krásy nevyčerpatelné gotiky, tak
pozdravení andělské neustále znějící
vRůženci není zbožnému ctiteli Marián
skému jednotvárným, nýbrž zjevuje mu
nová hluboká tajemství v sobě obsažená.

Růženec jest skvělým věncem uvitým
z květů nikdy nevadnoucích, které již po
staletí vydávají líbeznou vůni svou po
Církvi svaté. Nejkrásnějším kvítkem
z něho jest pozdravení andělské; věru
jest to kvítko, které sám Bůh s nebeské
zahrádky vštípil na zemi, aby lidé se
pokochali na jeho líbezné vůni.

Sám archanděl, kníže a vůdce ne—
beských zástupů, sestoupil s jasných
výšin nebeských, aby vštípil spanilý
kvítek do sadů pozemských. kterak
mohl by se pak ubohý červík pozemský
odvážiti pronášeti pozdrav ten roztržitě,
ledabyle, nepobožně! Budeme-li jednou
odpovídati za každé slovíčko bez potřeby
pronešené, kterak zodpovíme si za slova
andělská, která jsme lehkovážně vy
slovili?

Modleme se proto svatý Růženec
vždy myslí sebranou, at duch pociťuje,
co ústa vyslovují. Kéž pak spanilé květy
růžencové čerstvě a bujně zkvétají
v srdcích Mariánských ctitelův, kéž
nikdy nezžehne jich mrazivý dech zka
žených dětí tohoto světa; kéž růže a
květy ty rozvíjí se obzvláště v milé
vlasti naší a našich rodinách ke cti a
slávě Boží, na uctění Marie Panny, ku
blahu a spáse všech duší zbožných,
Růženec pilně se modlících.

El El El El

Na pouti.
Když slunce z rána tiše vstalo

& „Anděl Páně“ hlásal zvon,
utichlým krajem zněla píseň
a melodicky zněl ten tón.

Jde zástup lidu k Matce Boží,
jí díky svoje spěchá vzdát,
a pro své boly trpělivost
chtí sobě znovu vyžádat.

A družiček sbor v předu kráčí,
jich oko jako hvězda plá,
za nimi ženy, muži, starci,
vše volá: „Pomoz, Marial“

K těm hlasům družic, žen a mužů
se prosba moje spojuje
a milost všem nám vyprošuje
Maria — jež všecky miluje!

líllíllíllšl
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Sen o pošetilosti světa.
(Vit. Fabr. Serm. histor. P. I. disc. S.)

Zdálo se mi jedenkráte, -—vypravuje zkušený stařec, — že jsem
se octl ve velkém a zcela mně nezná
mém městě.
ním kolem se ohlížel na skvostnem ná
městí, potkal jsem posla, ktery' velké
množství psaní nesl a spěšné kolem
běžel-. Tázal jsem se ho kam jde. On
ale na mne pohledl a pravil: »Dobře,
že mi připomínáte, neboť já skutečně
sám nevím, kam jdu ?. Chci dále ihned
tázati se, kam ta psaní nese. — A když
jsem potřásaje hlavou za tímto poslem
hleděl, jel kolem mne mladík na buj
ném oři, na něhož nesmírné břemeno
naložil. Na moji otázku, proč tak velké
břemeno na koně naložil, mladík po
hlédl na mne, a pravil: »Věřmi, proto,
jsem tak velké břemeno na koně nalo
žil, aby tím spěšněji jel.c Na to viděl
jsem vůz, na němž seděli malí chlapci.
Vozka byl slepy', několikrát se s vozem
převrhl, takže děti z vozu vypadly, ruce
i nohy si polámaly a vypukly při tom
v hlasity' smích. Itázal jsem se jich,
proč lepšího vozku si nenajaly? Hoši
ale pravili, že si proto toho slepého
vozku najali, poněvadž jeho jízda
působí jim zábavu a kratochvíli. Sotva
tito minuli, kráčel náměstím veliky', silny'
obr, kterého slabá žena na provázku
vedla, aby jej nepřátelům na smrt vy
dala. I ptal jsem se ho, proč tedy pro
vázek nepřetrhne a neuteče? On ale
zanaříkal si na svou slabost, že mu
není možno tak silné pouto přetrhnouti.

Také zpozoroval jsem, že zdi města
docela se rozpadly, takže město kaž—
dému nepříteli bylo otevřeno. Diviljsem
se nedbalosti správy města. Než pravili
mně, že radních města jest na sto, &že
tito před mnoha lety usnesli se na tom,
že co nejmladší z nich navrhne, musí se
ihned vykonati, třeba že by ostatní to
mu odporovali. ——Rozmrzen tolika a
tak velikými hloupostmi, odebral jsem
se do hostince, abych se tam občerstvil.

Tam nalezl jsem krásně oděné a
četné sklepníky a sklepnice, kdežto ho
stinsky' & hostinská byli nanejvy'š nuzní
& slabí, takže sotva z místa na místo

Zatím, co jsem s podive—'

mohli se pohybovati. Zvláště však roz
horlil jsem se nad pošetilostí jednoho
sklepníka, ktery' nejdrahocennější vína
ze sudu nechal po zemi téci, a když
jsem mu v tom bránil a mu vyty'kal,
že tak vzácné dary Boží mrzky'm způ
sobem na škodu svého pána ničí, vy
pukl v hlasity smích. — Konečně vstal
jsem, abych město opustil. V předměstí
spatřil jsem dva muže, nesoucí trám
těžký. Tito pak prudce mezi sebou zá
pasili, kdo z nich má první do domu
vejíti. Poněvadž však jeden druhému
nechtěl ustoupiti, zůstali oba venku. -—
Když pak ještě několik ulic jsem pře—
šel, spatřil jsem znetvořeny' obraz v
křiklavy'ch barvách, ktery' malíř před
domem svym na prodej vystavil. Dově-»
děl jsem se, že malíř nemaluje dle pra
videl umění, ny'brž dle různy'ch a ne
zřídka převráceny'ch mínění lidskych.
A to pry' jest pravá příčina, proč obraz.
jest nepodařeny'. Ještě mnoho jiných.
hloupostí musil jsem shlédnouti & ne
mohl jsem pochopiti, kterak rozumní
lidé mohou tak veliky'ch nerozumností
se dopouštěti. Ale spěchal jsem, abych-.
tomuto blázinci co nejdříve unikl. Když
po velkém namáhání octl jsem se v ši-
rém poli a počal jsem volněji dy'chati,
spatřil jsem zase na veliké louce veliké"
množství lidí, kteří ostré šípy proti
slunci stříleli, aby se mu pomstili za..
to, že svy'mi žhavy'mi paprsky veškerou;
úrodu zemskou sežehlo. Avšak ostré
šípy padaly jim nazpět na hlavy a těžce
je zranily. Z toho všeho, co jsem viděl,
pojala mne taková lítost, že jsem se
ze snu probudil.

Dlouho jsem přemýšlel nad tímto
snem, než marně jsem se snažil smysl
či nesmysl toho snu si vyložiti. Zatím
co tak úsilovně jsem přemy'šlel, zase
jsem usnul a octl jsem se jako dříve v
témže městě. I počalo mi byti úzko &
vzdychal jsem, když tu náhle po boku
spatřil jsem mladíka, ktery' se mne tázal
po příčině mé stísněnosti. Vykládal jsem
mu, co jsem v městě na různy'ch místech.
spatřil; a jak jsem se obával, abych
mezi tolika a tak velikými blázny sám.
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rozum neztratil. Ale on, popatřiv na
mne vlídným pohledem, těšil mne řka:
»Buď bez starostí! Co jsi viděl ve spánku

jest pouhý sen. Co jsi ale nemohl po
chopiti když jsi bděl, to ti chci vy
světliti:

Posel, kterého jsi viděl, jest obraz
křesťanů, kteří ve světě slepě pobíhají,
.aniž vědí kam jdou; nikdy nepřemý
šlejí o svém věčném sebeurčení, aniž
svůj věčný cíl před očima mají.

Mladík. který na koni, na nějž ve
liké břemeno naložil, jel, představuje
ty křesťany, kteří svou duši velkými a
těžkými hříchy obřemeňují, poněvadž v
v těžkém bludu vězí, domnívajíce se, že
si tím život svůj ulehčí; nepomýšlejí
však na to, že velké břemeno hříchů
jejich duši i tělo do pekla“ uvrhne. —
Hoši na vozu jsou ti, kteří od světa
slepě dávají se podvésti a rány své duše
nepozoruji, ano z nich ještě radost mají.
Obr pak značí ony, kteří ve své ne
spravedlnosti a neřestech ,sešedivěli;
u nich špatný návyk stal se železným
poutem, které přetrhnouti nemohou.
Lidé pak, které jsi v hostinci viděl,jsou
živý obraz .světáků, kteří žijí pro své
tělo a duši svou nechávají hynouti hla—,
dem a bídou. Pošetilý sklepník jest
člověk, který drahocenný, nenahraditelný
„čas nechává uplynouti bez užitku & jen

na pozemské věci myslí a každému
spasitelnému napomenutí se jen vysmívá.

A tu přicházíme na ty lidí, které
jsi na předměstí spatřil. Nosiči těžkého
trámu představují lidi ctižádostivé, kteří
dychtí po marné slávě a raději slávy
věčné se vzdávají, než-li by ve. své cti
žádosti trochu se zapřeli. Malíř, který
onen křiklavý obraz na prodej vystavil
názorně líčí nám lidi, kteří ve svém
jednání neřídí se svým rozumem, nýbrž
pošetilým úsudkem tohoto světa. Proto
jejich skutky před Bohéma anděly jsou
ohyzdné, jako ten křiklavý obraz. Ko
nečně onino zběsilí lukostřelci jsou rou
hači, kteří se rouhají Bohu a jeho sva
tým, protože se jim nic dle jejich přání
nedaří, poněvadž nemohou, jak by rádi
chtěli, hověti svým zvířecím choutkám,
své ctižádosti a své lakotě. Tito bez—
božní blázni svým rouháním chtějí na
Bohu se pomstíti. Než jejich rouhání
padá ku vlastní jejich zkáze na jejich
hlavy zpět.

Pročež podrž tento sen, zvláště jeho
význam v paměti a zaznamenej jej &
pOstav jej jako zrcadlo sobě a jiným,
abyste v něm pošetilost tohoto světa
spatřovali a jí nenapodobovali, abyste
s ním jedenkráte nezahynuli.

ALOIS VANĚK.

EIB—Elli

Lilie

V zahrádce rozkvetla
lilie bílá, _
je celá hebounká,
čistá. & milá.

Je to květ lahodný,
je to květ svatý,
s vrchu je bělostný,
uprostřed zlatý.

Je to květ Marie,
přesvaté Panny,
svatého Josefa
i. svaté Anny.

Je to květ čistoty,
panenské cnosti,
mládenec s pannou ať
v srdci jej hostí. '

A. M. mamma.
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Zachee, sestup spěšně dolů!

gežíš Kristus přišel do krajiny poblíz—ku řeky Jordánu &zavítal do města
.Jericha. Tam byl vrchním nad celníky
Zacheus. Toužil uviděti Ježíše, ale pro
tože postavou byl maličký, běžel napřed,
vystoupil na strom planého fiku a čekal,
až půjde Ježíš okolo. Když se přiblížil
Ježiš, kráčeje uprostřed obrovského zá
stupu lidí, podíval se dobrotivý Mistr
:nahoru, uzřel Zachea a laskavě řekl
k němu: sestup spěšně dolů, nebo dnes
musím zůstati v domě tvém. (Luk. 19,
5.) Jak se-zaradoval Zacheus, jak byl
potěšen, že bude míti pod svou střechou
.tak vznešeného hosta.

Vítáme i my s takovou upřímnou ra
dostí Ježíše, otvíráme mu rovněž ochotně
dvéře svého příbytku? Kdykoliv bychom
chtěli, můžeme míti podobné štěstí,
jako je měl Zacheus. Ježíš vyhledával
za'svého života hříšníky osobně: nyní
naskytuje se mu tisícero různých příle—
žitosti hledati své miláčky, hledati ztra—
cené ovce. Píšef. svatý evandělista Lukáš:
»nebo přišel Syn člověka, aby hledal
a spasil, co bylo zahynulo<<. 19. 10. Až
po dnešní den platí slovo našeho dob
rého Ježíše: »aj stojím u dveří & tluku:
jestliže kdo uslyší hlas můj a otevře mi
dvéře, vejduť kněmu ;. budu s ním
večeřeti a on se mnou. (Zjev. sv. Jana
3, 20) Na nás tedy záleží, bude-li Ježíš
naším hostem. Neustálemůže Ježíš by—
dleti unás, připravíme-li mu důstojný
příbytek. Nebude-li v našem domě nic,
co- .by mu dvéře zavřelo, rád zavítá
k'nám. A co by mu mohlo dvéře naše
závříti? Hříchy všeho druhu,. hlavně však
sváry, křiky, nesvornost, klení, nestříd—
most, nespravedlnost a jiné nectnosti,
které bohužel lze často najíti v našich
domech a rodinách.

1. Vai—ujme se všech křiků,
svárů. Zjevil-li seněkdy Ježíš Kristus
nepředvídaně svým“ učenníkům, řikával
jim: »Pokoj vám!: ,iMěl tedy božský
MiStr pokoj za největší a nejpotřebnější
dobro. Zůstanou věčně památnými a
věčně k následování doporučenými slova,
která pronesl Ježíš louče se se svými
apoštoly. Mezi jinným řekl: »pokoj svůj
zůstavuji vám, pokoj svůj dáváme

„Toto přikazuji vám, abyste se vespolek
milovalic. (Jan 15, 17.) Jindy řekl, aby
»Všichni jedno bylic. (Jan 17, 21.)

Ježíš dával sebe za vzor řka: »vez
měte jho mé na sebe a učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem: a
naleznete odpočinutí duším svým-. (Mat.
11, 29_.) Ne nadarmo dáváme Spasiteli
čestný název »knížete pokojec. Ostatně
popisoval již ve Starém Zákoně Isaiáš
Ježíše, jako milovníka pokoje. Píše o něm,
jako o příštím Vykupiteli: »nebude kři
četi ani nebude přijímati osoby, ani slyšán
bude hlas jeho. Třtiny zlomené nezetře
to jest: (třtiny nalomené nedolomí), a
knotu kouřícího se, neuhasic (Is. 42, 2,)
3. Ano Ježíš miloval pokoj, byl vždy
klidný; nemiloval, nevyhledával a. varoval
se všeho sváru. Již při jeho narození
pěli andělé na luzích betlémskýcb: :pokoj
lidem na zemi dobré vůlec. (Luk. 2. 14.)

Proč jenom často sobě znepříjemňu
jeme život zbytečnými sváry, mrzutostmi,
zlostmi, nadávkami, nesvornostmi. roz
broji, spory? Pohlédněme v duchu na
svatou rodinu, na Ježíše, Marii a Josefa?
Jak se vespolek milovali, kterak hleděli
jeden druhému ve všem vyhověti. Bývá
často vyobrazována svatá rodina, kterak
sedí Panna Maria u přeslice a přede,
svatý Josef držívá v ruce hoblík anebo
tesařskou sekeru a.pracuje o svém ře
mesle a Ježíšek jako malý hoch pomáhá
svému pěstounovi a nese v náručí kousky
dřeva. Jaký svatý mír zavívá z tohoto
obrázku! Kéž podobají se všechny naše
katolické rodiny této svaté rodině!

Ale bohužel, jakčasto zarmoutí se
srdce naše, jdeme-li okolo příbytků našich
bližníchz' často ozývá se z nich ošklivé
klení, zavržení hodné volání jména bo—
žího, zbytečné hulákání, až k šílení za
sahující láteření s dětmi & domácími!
Může býti v takové nesvorné, neustálým
křikem naplněné rodině Ježíš hostem?
Jsou dvéře takového příbytku pro bož
ského hosta otevřeny čí zavřeny?

Jaký svatý klid byl v rodině Lazarově
v Bethanii, kam Ježíš tak rád chodíval?
Lazar a jeho obě sestry, Marie a Marta,
žili jako vzor lásky, která by měla býti
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mezi všemi sourozenci. mezi všemi pří
slušníky víry Kristovy. Říkávalo se o prv
ních křesťanech, že jsou jednoho srdce
a jedné duše, to jest, milovali se vespolek
jako rodní bratři a rodné sestry. Pohané
nemohli pochopiti, že žijí křesťané ve
spolek v takové svornosti a ukazovali
na ně, řkouce: vizte, kterak se vespolek
milují !

Kéž mohlo by se totéž říci i o každé
z našich rodin a domácnosti! Varujme
se všichni, pokud síly stačí, všech mr
zutostí, křiků, nesvárů, nebuďme nikdy
příčinou, aby k vůli nám se někdo soudil,
hádal, hašteřil se svy'm bližním. Všichni
buďme mírní a pokojní srdcem!

2. Varujme se vší—nesprave—
dlnosti. *Za časů, když žil Kristus,
byli to hlavně Fariseové a Zákonníci, kteří
se přetvařovali a dělali se na venek ji
nakymi, než byli ve skutečnosti; Ríkali

'o sobě: »postim se dvakráte do téhodne,
desátky dávám ze věci, kterymiž vládnua.
(Luk. 18, 12.) Ale konali vše jedině k vůli
lidem, aby je za to chválili a velebili.
Proto pravil jim Ježíš: »běda vám zá
ko'nníci a fariseové, pokrytci: nebo jste
podobní hrobům zbíleny'm, kteříž se zdají
lidem zevnitř krásní, ale uvnitř jsou plni
kostí umrlčích i vší nečistoty: (Mat. 23,
25). a dále ještě praví k nim: >vy ha—
dové a plémě ještěrčí, kterak utečete před
soudem pekelného ohně?< (Mat. 23, 34.)

Tak hrozny'mi slovy odsuzuje Ježíš
pokrytectví a nespravedlnost všeho druhu.
Všichni se pamatujeme, kterak před málo
lety zničili vte Erancii všechny kláštery,
nadace, zbožné odkazy a slibovali, že
přijde za to mnoho miliard do státních
pokladen. Zničili církev, okradli ji o vše
a přece nikdo z toho nic nedostal, vše
zmizelo v rukou pokrytců, zlodějů a
nešlechetníků všeho druhu. Ostatně po
čínali si podobně nepřátelé naši za všech
dob a veků. Když v říšském svobodném
městě Frankfurtu 'vyzdvihl tamnější ma—
gistrát všechny kláštery, žádal, aby před—
stavení jejich přísahou potvrdili, že vše
odvedli a nic neuschovali a podotkl, že
důvěřuje poctivosti, svědomitosti všech
představených i kněží, i jejich služeb
nictva, že budou si tak počínati, aby
při své kněžské cti a věrnosti i přísahou
_mohli vše potvrditi. Jaké pokrytectví,
jaká ošklivá, zavržení hodná hra se

svatou věcí, s přísahou, jaké snížení
božského zařízení, když městská rada
hájí krádež, drancování & loupež.

Nikdo neříkej: děkuji ti Bože, že
nejsem žádny' zloděj, lichvář, loupežník,
podvodník ! Vždyťnejsou nespravedlnosti
toliko tyto právě vyjmenované hříchy,
ale rozumí se jí všeliké poškozování
cizího majetku, jako žhářství, šlapání
po trávě na loukách, po polích osety'ch
obilím, trhání, ráženi ovoce se stromů,
ničení stromků podél silnic, škrtání a
psaní po zdech kostelů, po stěnách, la
vicích, nedovolené chytání ryb, ptactva,
špinění šatstva, nevrácení vypůjčených
knih, neplacení dluhů, nevrátiti naleze
nou, vypůjčenou věc, atd. Kolik lidí
jest, kteří žijí nad své poměry, chtějí,
aby byli za více považováni, nežli sku
tečně jsou. Jaky'mi krásnými slovy na
pomíná nás svaty' Pavel, řka: »žádnému
nezůstávejte nic dlužní, než abyste mi
lovali se vespolekc. (Řím. 13, &)

Mnozí jsou velmi lehkomyslni, po
hlížejí na svět, jakoby bylo vše jenom
hrou a žertem, ale život je nadmíru
vážný. Požívavost, užívání rozkoší všeho
druhu dostoupilo vyše, nad níž každý
pravy' přítel lidu se pozastavuje. Nedávno
přinesly listy následující zprávu: při
koňských dostizích v Paříži, kde se shro—
mažďuje tak zvaná lepší společnost, pravil
jeden pán dámě, se kterou rozmlouval:
račte míti nad míru vkusny' klobouk!
Líbí se vám? zněla odpověď a dodala,
docela lhostejně: mám na každý den
po celý rok jiny' klobouk. Pozastavme
se poněkud u těchto slov. Jest_známo,
že nejsou klobouky pro vznešenější dámy
nijak laciné, že může se docela dobře
říci, že stojí každy' zajisté okrouhle 200
korun. Z tohoto následuje, že ona dáma,
která nosila každodenně novy' klobouk,
potřebovala jenom na tuto jedinou okrasu
své hlavy ročně asi 73.000 korun. Pak
si. představme, co stála asi její ostatni
toileta! Neni' to do nebe volající. roz—
mařilost a zbytečné utrácení peněz! Kolik
je lidí, kteří lehkomyslně dělají dluhy,
nijak se nestarajice, zda a kdy Jim bude
možno, splatiti je. _

Smějeme se dětem, kteří chtějí vše
míti, co uvidí, nemůžeme pochopiti,_Jak
mohou byti všeho žádostivi? A 118189“
někteří dospělí podobní těmto nerozumYm
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dětem? Skupují vše, co jim přijde na
oči, vvmlouvajice se, že bude toho někdy
potřebí. Zatím nahromažďuje se jim v

Život lidský jest přiliš vážný, buďme
si tohovždy vědomi, plňme svědomitě
všechny povinnosti, které máme jako

ZDÁR :

domě haraburdí všeho druhu, že potom
nevědí, kam s tím.

Škola B. 8. P. 1914.

Vnitřek klášterního kostela.

členové lidské společnosti i jako katoličtí
křesťané; žijme tak, aby nás mohl jednou
milosrdný Pán odměniti životem věčným.

20
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Vai-ujme se každé i sebe menší
nespravedlnosti. Povšimněme si Zachea.
Jednal nespravedlivě, ošidil mnohé; když
však jedl Ježíš s ním u jednoho stolu,
tu pln radosti, že byl Ježíšem tak vy.
znamenán, zvolal: »Polovici statku svého
dám chudým a oklamal-li jsem někoho,
navracuji čtvernásob.: (Luk. 19, 8.)
Z Lakomce stal se štědrý rozdávač,
z ukrutného člověka stal se dobrák, od
ložil svou zatvrzelost srdce a byl potom
člověk laskavý, měl srdce zlaté.

3. Varujme se zlosti. Kolik
jest u nás zlostných lidí; vytýkáme—li
jim jejich přenáhlení, vymlouvají se roz
čílením. Ano došlo to s námi tak daleko,
že jsou lidé„ kteří nepovažují zlost ani
za hřích, omlouvají se slabostí své při
rozenosti, že za to ani nemohou. Dobře
praví svatý Basilius v jedné homilii:
»Ve zlosti nezná bratr bratra, zapomenou
na sebe'otec, matka i děti; ano ve zlosti
nezná člověk ani sama sebe.: Snad
známe z vlastní zkušenosti případy, že
ranila mnohé lidí ze zlosti mrtvice, že
ze zlosti náhle zemřeli.

Kterýsi znalec života praví: zlobivec
podobá se vápnu, které ihned syčí, jak
mile je polito vodou, ale potom se
rozpadá. Podobá se rozzlobené včele,
která ztrácí žahadlo, jakmile bodne. Po
dobá se jícnu sopky s0ptící, který se
tím více vypaluje a rozšiřuje, čím více
zuří.

Z jakých nepatrných příčinpovstává
u mnohých hněv! Někdo klepýtne o
kámen na cestě a jest všecek zlostí bez
sebe, jiný rozlobi se na oheň, že tolik
rychle hoří, jiný nemůže zlosti vydržeti,
že namočil péro a nepíše, že přišívá si
knoflík a niti se mu spletly, hrá špatně
v karty, prohrá a ze zlosti je roztrhá,
jede s koněm, kůň klopýtne aje zle,
vzteká se, že by jej zrovna zabil. Starý
učenec Aristoteles srovnával hněv se
psem, který, jakmile někdo u dveří za
klepe, okamžitě vyskočí a štěká na
každého; nepodívá se, je-li přede dveřmi
přítel či nepřítel?

Měli bychom se říditi radou mou—
drého krále Davida, který praví o sobě:
»Zkormoucen jsem byl a nemluvil jsem.<
(Žalm. 75, 5.) Chtěl říci: Byl jsem příliš
rozhněván a rozloben, proto jsem raději
vůbec nic nemluvil. Napomenutí svatého

Pavla mělo by nám býti směrodatným:
»Slunce nezapadej nad hněvivostí vaší.:
(Efez. 3, 26.)

Jednou přišla ku komusi nějaká
žena a velmi trpce si stěžovala na
prchlivost svého muže. Pravila: Když
se rozlobi, jest tak surový, že se to ne
obejde bez modřin, kolikráte odnese to
i má tvář a musím si ji šátkem zavázati.
Tu poradil jí onen zkušený člověk ná
sledovně: Když začne váš muž nadávati
a křičeti, ihned vezměte do úst hlt vody
& podržte ji v ústech tak dlouho, až se
muž upokojí. A prostředek tento, ač
tolik jednoduchý, znamenitě se osvědčil.
Pokud měla žena v ústech vodu. musila
je ovšem míti zavřené, nemohla nic
mluviti; 'a mlčení ženy upokojilo a
uchlácholilo vždy v kratinké dobé ro
zlobeného muže.

Velmi moudrou radu dal kdysi
rozumný učitel svým žákům, řka: Nikdy
ve zlosti nejednejte, nic nepište, ne
mluvte, vždy se aspoň jednou vyspěte.
Císař římský Gratián byl velmi prchlivý.
Znaje svou slabost, rozkázal, že nikdo,
koho odsoudí k smrti, nesmí býti po
praven až třicet dní po vydání rozsudku.
O šlechetném pohanovi Kliniovi se vy
pravuje, že vždy, když se rozhněval,
začal zpívat i písně.

4.1 k nám by Ježíš rád za
vítal. I k nám často již řekl Ježíš:
sestup spěšně dolů, neboť chci dnes
zůstati v domě tvém, ale neuposlechli
jsme jeho laskavého volání. Či neslyšeli
jsme, když zavzněl nám v srdci hlas,
napomínající nás: Rád bych tě, milé
dítě, potěšil ve tvém trápení, chci ti po
moci nésti tvůj kříž, chci tebe, tvou
ženu, tvé děti, tvé rodiče potěšiti, chci
srovnati mezi vámi různice, spory, chci
uklidniti vaši mysl, abyste se nehádali,
nedávali dětem svým špatný příklad,
rád bych byl, kdybyste živi byli štastně,
v mírnosti, vzájemné lásce, ve společném
klidu.

K mnohému z nás řekl již Ježíš:
Sestup rychle dolů, opust špatnou spo
lečnost, nechoď mezi své kamarády,
vyhýbej se jim, nečti špatných SpiSů,
neodbirej nevěreckých časopisů, buď
mírný, střídmý, šetrný, rozumný, spra—
vedlivý, žij dle předpisů naší svaté víry.
Jednou se přece již musíš polepšiti, či
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míníš umříti jako hříšník & chceš by'ti
zavržen do ohně věčného?

Lidé zde na světě odměňují každou
ctnost, čím spíše odmění nás náš Bůh?
Dobyv města bavorského Řezna, vedl

-Napoleon svou armádu směrem k Vídni.
Táhli podél Dunaje. U osady Mautern
shlédli na druhém břehu řeky rakouské
vojsko. Napoleon si ovšem přál věděti,
zda není to oddíl armády arcivévody
Karla a rozkázal, aby se v bouřlivé noci
přeplavil důstojník se šesti vybrany'mi
vojáky na druhý břeh a aby věc vy—
šetřil. Podařilo se jim chytiti tři rakouské
vojáky, které předvedli k Napoleonovi;
sám je vyslýchal. Jeden ze zajatců byl
zvláště smutny' & všecek zaraženy. Po
bližším dotazu přiznal se, že mu svěřil
jeho setník větší obnos peněz, který má
ještě u sebe a že ho bolí, že jest zajat,
protože bude v podezření, že dobrovolně
utekl. Slyše to Napoleon, řekl: Ctnost se
musí ctíti u každého, i u nepřítele!
Ihned vojína propustil a poručil, aby
jej převezli na druhý břeh.

'Hle, tak odměnil Napoleon ctnost,
a my neměli bychom 'by'ti přesvědčeni,
že odmění Bůh vše dobré?

Zde na světě žijeme všichni po
hromadě, přítel vedle nepřítele, chudák
vedle boháče, šlechetný vedle nešlechet
ného. Jsme všichni na sebe odkázáni,
jsme všichni dítkami jednoho a téhož
Otce nebeského. Snášejme se také ve
spolek jako rodní bratři a sestry. Vy
znáváme jednu víru, vykonávejme skutky,“
které nám předpisuje vzájemná láska.
Kéž jsme všichni proniknutí láskou jed
noho ke druhému. Nezapomínejme, že
jest Bůh náším otcem, že se velmi často
k němu modlíme volajíce: Otče náš!
Buďme jeho věrny'mi, hodnymi, upřím
ny'mi dětmi. Zanechejme všech nectností,
sporů, nespravedlnosti, zlosti. Milujme
Boha, milujme svého bližního a když
vykonáme vše, co víra naše žádá, mů—
žeme by'ti ujištění, že neopustí nás Bůh
v té nejdůležitější chvíli našeho života,
až nás povolá, abychom kladlíxpočet
z vladaření svého. Amen.

IGNÁT ZHÁNĚL.

'EllíllElE

Mexiko.
Přeložil Fr. B.

& iž mnohemdříve mluvil podobnějiny'protestant, pan Mayer Brantz, ta—
jemník amerického vyslanectví: »V celé
republice, —-—tak píše — není žádné
třídy, která by vždycky tak všeobecně
& v takovém rozsahu byla poslem kře
sťanské lásky a služebníkem milosrden—
ství, jako členové domáckého ducho
venstva. Vesníčtí farářové jsou rádci,
přáteli a ochránci svych stád. Jejich
obydlí jest vždy otevřeno každému cesto
vateli jako pohostinské přístřeší. Při
každé příležitosti vystupovali jako rození
ochránci indiánského obyvatelstva a při
spívali vždycky nejvíce na vydržování
dobročinných ústavů. Kdykoliv byl učiněn
pokus lid potlačovati a nespravedlívy'mi
nařízeními znásilňovati, povstali ne—
ohroženě jako ochráncové a přední
bojovníci za ohrožená práva lidu.:

O řeholnících poznamenává upřímně
paní de la _Barda, přes to že byla vy

(Pokračování)

chována ve skotsky'ch předsudcích 1):
»Jsem pevně přesvědčena, že veliká
většina z nich vede život odříkavý &
ctnostny'. Kněžstvo—jestu veliké vážnosti,
zvláště na venkově, což se neshoduje
s jejich domněly'm zpátečníctvím.:

»Mnohem větší nežli působnost
úřadů,: píše jisty' německy protestant
(Karel Lamp), »jest dodnes ještě v Me
xiku vliv kněžstva. Jest to pádny'm dů
kazem jeho moci, že dovede udržeti svou
celou hierarchickou organisaci, ačkoliv
jest odděleno od státu a poukázáno na
dávky, tedy na dobrovolné příspěvky
věřících. Dle náhledu malého rolníka
není větší cti ani pro něho ani pro jeho
syna, nežli když jej dá do semináře
studovati bohosloví. Faráři bývají nej
vzdělanějšími a často i nejzmužilejšími

1) Skotové jsou zarytí kalvíni; pozn. pře
kladstole.

20*
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lidmi ve venkovských obcích. Jak často
nutí je povolání jejich za noci anečasu
jeti koňmo po bídných stezkách, aby
přinesli pomoc a útěchu bydlícím ně
kolik mil daleko.! Právě od reformačního
boje vešel do kněžstva čilý horlivý duch.
Tam, kde jest kněžstvo dobré a jest
v lásce a cti u lidu, nemůže ani lid .
býti jiný, nežli zbožný a mravně za
chovalý. To potvrzují ohledně Mexika
i pravdymilovni protestanté.:

Ačkoliv protestantští missionáři,
zásobení hojně penězi a podporováni
jsouce svobodnými zednáři a nezřídka
i vládním úřednictvem,již před padesáti
lety zřídili ve všech větších místech
missijní stanice a bezplatné školy, ne—
'mohou se vykázati téměř žádným úspě
chem. Všichni obyvatelé přiznávají se
ke katolicismu, praví (protestantský)
duchovní Norris, jehož bible a traktáty,
jak se zdá, zamítli Mexičané se čtve—
ráckým opovrženim, a jsou po svém
způsobu velmi zbožní a náboženští;
v mnohém ohledu zasluhují, aby osvícení
křesťané jich následovali.

Po celé zemi, dodává paní de la
Barda, jest viděti co krok probleskovati
z pod stromoví bílý kříž. Všechno nás
zde upomíná na vítězství katolicismu.

Kde katolická víra kvete, tam se
nutně ukazují na venek též její plody.
A vskutku jsou američtí protestanté,
kteří znají tu zemi, plně nadšeni krás—
ným rodinným životem Mexičanů. Po
slyšme, jak se vyjadřuje v tom ohledu
jistý protestantský Američan o Mexiku 1):
Guernsay zná skrz na skrz severoame
rický život rodinný i společenský. Ale
ačkoliv jest pravým Yankem a pro
testantem, doznává bez obalu, že vtom
ohledu stoji poměry v zemi slunce
(v Mexiku) neskonale výše nežli v jeho
vlasti. Mezi jiným piše: »Jest opravdu
něčím krásným v Mexiku býti starým.
Otec a matka nemaji zde nikdy pocitu,
že se jim dovoluje z milosti žíti po
spolu se svými dětmi a vnuky-. Vážnost
starých jest tam zcela patriarchální, &
dítky a vnuci ji s radostí uznávají. Nej
lepší a přední místa jsou vyhrazena
jim (starým); mladí lidé povstanou, když
rodiče nebo stařečci vkročí do světnice;
při stole leží nejkrásnější příbory na

1) Srov. Angelus, r. 1899, str. 29.

jejich místě; veliké i malé děti je po—
zdravují uctivým líbáním ruky. Nikdo
nerozpakuje se nikdy, třeba jen po—
hledem, uznati jejich právo na vládu
v domě; a když konečně zemrou, pro
vází je nejupřímnější smutek až do hrobu.
— Jest však také krásným býti v Me
xiku mladým. Vražda dítek jest v Mexiku
naprosto neznámou věcí. Pro každé
dítě jedosti místa, byt bý jich přišlo
sebe více, a každý nový přírůstek bývá
uvítán s radostí, podle mexického pří—
sloví: Dá-li Pán Bůh andělíčka, dá také
chlebíčka. -— V Mexiku zůstávají hoši
i divky dětmi, i když dávno překročili
práh dětství. Bratří milují své sestry, a
malý klučina jest pyšný na to, může-li
se veřejně parádovati se svou sestřičkou.
S čeledí zachází se velmi krásně; patří
k rodině. Někdy spatříme pána nebo
dámu v smutečním oděvu, a tu se do—
zvíme, že ztratili starou služku nebo
starého sluhu, »starou dobrou duši,
která žila 42 letvrodiněm Jejich chyby
snášejí se shovívavě, a když přišli do
let, dostává se jim štědré výslužbym

Lummis vzdává ve svém často cito—
vaném díle mexické ženě povinný, ne—
líčený obdiv. Žádné ženě na světě není
náboženství takovou životní potřebou,
skutečností, která ji všude obk10puje, a
všechno proniká, jako ji. To jest také
příčina, proč nalezneme ve španělské
Americe témeř v každém koutku obraz
Matky Boží.

U ní nezůstává zbožnost pouze na
povrchu. Ženské a mateřské srdce není
u žádné ženy tak opravdu ženským,
jako u ní. A díky jejímu náboženství
a dík jejímu sociálnímu konservatismu,
není v žádném národě počet oněch
hluboko padlých žen menší nežli zde.

Další výsledek hluboko zakořeně
ného katolického náboženství jsou četné
ústavy a díla křesťanské lásky k bliž
nímu. Presbyteriánka (protestantka) de
la Barca píše o tom: Není země na
světě, kde by se Uskutečňovala křesťan
ská láska k bližnímu v tak velikém
rozsahu, jak veřejně tak soukromě.“

>Není možno,a praví Lummis, »ani
vypočísti lidumilné ústavy hlavního města,
neřku-li je popsati. ádný jiný národ
nezakládal v takovém rozsahu ve svých
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koloniích
ústavů.:

V roce 1803 měly nemocnice města
Mexika dohromady 1100 postelí. Můžeme
směle tvrditi, že žádné jiné město na
světě s přiměřeným počtem obyvatelstva
nemohlo se s ním měřiti v tom ohledu.

podobných dobročinných

Co se týče ústavů lásky a milosrdenství'

v Mexiku, tu došvědčuje jedno novější
cestovatelské dílo severoamerické, že
se vyrovnají počtem irozsahem oněm
ve Spojených státech, jestliže jich do
konce nepředčí. ')

1) Mexiko Picturesque Political Progressive.
1888
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Válka! — Modleme sell)

1.

©! oto strašnéslovojest nyní najazykuvšech. — Jako přes noc se- nebe
nad námi zamračilo, i začaly z mraků
svištěti střely. Když jsme dne 26. čer
vence, na den sv. Anny ráno se probudili,
spatřili jsme, že jsme — v plamenech.
Nad naším Rakouskem a Srbskem vznesla
se nenadále válka — následek hrozného
zavraždění našeho následníka trůnu a
jeho choti.

Mezitím pak pokryla se oblaky
obloha celé Evropy; nastala mezinárodní
válka, jaké dějiny nepamatují co po
kolení lidské žije na zemi. Jedenáct
říší jest ve vespolné válce. Něco tako
vého svět ještě neviděl. . .

Na jedné straně vládne zmužilost,
sebevědomí, nadšení pro válku — na
_druhé straně pak strach, starost &
zármutek; slzy tekou v potocích . . .

My doufáme, že naše Spravedlivá
věc zvítězí — vždyť naše říše bojuje za
právo; — přece však s obavou patříme
do budoucnosti, co nám přinese. Každý
den s napjetím očekáváme, jaké zprávy
nám donesou časopisy. Ještě s větším
napjetím čekají však oni, kteří mají ve
válce své drahé domácí: muže, otce,
syna, bratra, možná též více synův a
bratrů neb jiných příbuzných, přátel,
známých, sousedů . . .

těchto okol
my, kteří jsme

Co máme v
nostech činiti
zůstali doma?

Odpověď krátkou, ale velmi důle—
žitou a také nejlepší lze čísti již na
začátku těchto řádků.

Válka! — Modleme se!
Modleme se! Ano, to jest pro nás

to nejdůležitější, nejlepší a proto i nej
přednější potřebou a povinností., Máme
konati též jiné povinnosti velmi důležité,
jako jest na př. prokazovati m110srdné
skutky lásky ku bližním, vojínům samým
a jejich příbuzným, kteří pro odchod
a nepřítomnost snad i úmrtím svých
živitelů & ochránců jsou neb budou snad
opuštění a musejí strádatí. Máme býti
sami ve svém zármutku, tísni, ve svých
velkých starostech a utrpeních trpěliví
& odevzdání do vůle Boží a jeho sv.
Prozřetelnosti.

Než chceme-li, jak to povinnost a
zvláště láska křesťanská žádá, pomoci
všem co nejúčinněji, musíme se přede—
vším modliti.

V této době třeba nám obzvláště
dbáti slov sv. apoštola Jakuba: »Jest-li
kdo z vás v“zármutku? modliž se.<
(Jak. 5, 13.) A zármutku jest v době
válečné jistě mnoho; nikdy ho tolik
nebylo, jako nyní; proto má býti také
mnoho modlitby.

Ve všech jiných dobách, na které my
se ještě pamatujeme neb ve kterých
žijeme, nebylo tak veliké nutnosti & po
třeby se modliti, jako v době nynější.
Považme jen: Jediné Rakousko postavilo
na bojiště přes jeden milion vojáků.
Počet všech mužů, kteří jsou účastni
činné v této světové válce,“ dosahuje
přibližně dvacet milionů. Považme, co
tito lidé vytrpí,. p.ovažme, jak mnoho

z nich v boji padne, jak mnoho jichbude raněno.

1) Dle slovinského časopisu »Bogoljubc
čís. 9. r. 1914.
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My všem těmto milionům
trpitelů nemůžeme pomáhati
ničím jiným než s modlitbou.
Tak velmi potřebná odevzdanost do
vůle Boží a prokazování tělesných skutků
lásky křesťanské platí více pro nás,
kteří jsme doma zůstali (vyjma vzhledem
k raněným). Pro ony miliony mužů však,
kteří odešli do krvavého boje, z naší
strany platí jen modlitba. S něčím jiným
se k vnim blízko dostati nemůžeme.

Ze modlitba ve válce má velký
úkol, o tom nám vypravuje na mnoha
místech Písmo svaté Starého zákona.
Tak čteme na př. V"5. knize Mojž.
kap. 20, v. 2—4: »Kdyžby pak již na
stala bitva, státi bude k něz před spořá—
daným vojskem a takto mluviti bude
k lidu: Slyš Israeli, vy dnes s nepřátely
svými máte se bíti, nestrachuj se srdce
vaše, nebojte se, neustupujte, aniž se
jich bojte; nebo Hospodin Bůh váš
u prostřed vás jest, a za vás
proti nepřátelům bojovati bude,
aby vás vysvobodil z nebezpečenství.<<

V 2. knize Mojž. kap. 17. v. 9. až
13: »I řekl Mojžíš k Josue: Vybeř
muže: a vytáhna bojuj proti Amalechovi:
zejtra já státi budu na vrchu hory, maje
hůl Boží v ruce své. Učinil Josue tak,
jakž byl mluvil Mojžíš, a bojoval proti
Amalechovi; Mojžíš pak a Aron a Hur
vstoupili na vrch hory. A když po
zdvihoval Mojžíš rukou, pře
máhal Israel: pak-li maličkoOpouštěl,
přemáhal Amalech. Ruce pak Mojžíšovy
byly těžké :'vzavše tedy kámen, podložili
pod něj, na němž se posadil. Aron pak
& Hur zdržovali ruce jeho z obou stran.
I stalo se, že ruce jeho neustály až do
západu slunce. I zahnal Josue Amalecha,
a lid jeho mečem.:

V žalmu 43, v. 3—9: »Ruka
tvá (ó Hospodine) národy rozptýlila,
a štípil jsi je: porazil jsi národy a vy
hnals je. Neboť ne mečem svým opano
vali tu zemi, ani rámě jejich spomohlo
jim: ale pravice tvá, a rámě tvé, &
osvícení obličeje tvého: nebe zalíbil jsi
sobě v nich . . . Neboť ne v lučiště svém
doufati budu: ani meč můj obrání mne.
Nýbrž (ty sám) vysvobozuješ
nás od sužujících nás: „a (ty),
kteříž nás nenávidí, zahanbuješ. V Bohu
chlubíti se budeme.:

V 2. knize Makabejských do
čítáme se krásných příkladů 0 velkých
ano i zázračných vítězstvích Judy maka—
bejského nad přemocným nepřítelem,
která přičítati třeba moci ůpěnlivých
modliteb k Hospodinu o pomoc. 2 Mak.
10, 25—31; 15, 20—29. Podobně ve
II. knize Paralipomenon kap. 32.
v. 20—23 (o porážce vojska assyrského
skrze anděla. na modlitbu krále
Ezechiáše a proroka Amose)

V Novém zákoně sám božský
Spasitel napomíná důrazně k modlitbě
v době války ve svém předpovědění
o zkáze Jerusaléma: »Modlete se pak,.
aby utíkání vaše nebylo v zimě, anebo
v sobotu. Nebo bude tehdáž soužení
veliké jakéhož nebylo . . .: (Mat. 24,
20, 21.)

Ony příběhy posvátných dějin jsou
nám důkazem, co může vykonati modlitba.
spravedlivého v čas války. Modlitbo u
můžeme také my zasáhnouti do
prostřed válečného ryku a roz
hodnouti vítězstvíneb dopomocí
ku zjednání kýženého míru ato
v duchu sv. Církve; neboť ona sama
svými modlitbami >v čas války:, neb
»pro vyprošení pokojec a slovy nejvyšší
viditelné hlavy: j“ Pia X. a nynějšího
sv. Otce Benedikta XV. vás k tomu
vede oč, zač & jak se máme modliti
v době válečné.

Proto budiž doba války pro
nás, kteří jsme zůstali doma,
dobou modlitby. Zahajmetedy my,.
kteří nebojujeme se smrtící zbraní,
válku modlitební. Platila—likdy,
platí mnohem více nyní slova božského
Spasitele:Jest třeba modliti se
a neustávati. Modleme se nikoli
pouze něco málo, nýbrž mnoho, ne
chladně, nýbrž vroucně, srdečně, se
svatým úsilím. Jako ti vojínové na bojišti
musejí s velikým úsilím, s mocným ná
tlakem a útokem dorážeti na nepřítele,
chtějí-li zvítěziti, tak musíme též my se
svatým úsilím a nátlakem útočiti na
nebesa, aby se nad námi smilovala.
A jako vojínům nesmí se omrzeti boj,
tak i nám nesmí se omrzeti modlení,
dokud nynější potřeba toho žádá. _

Vstoupněte tedy do modlitební ar
mády všichni, kdož přejete dobro vlasti
a všem, kteří jsou v boji a nebezpečenstvi
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smrti. Modlete se v soukromí i společně:
ve farním chrámu Páně, nemáte-li kostela
ve VSI, tedy v kapličce, neb u kříže,
neb některého sv. obrazu. Modlete se,
co a jak nejlépe umíte: utíkejte se
k božskému Srdci, zvláště před svato
stánkem, při mši sv., neb před jeho
obrazem v kostele, neb doma; modlete
se ku sv. Rodině a to_zvláště společně
snad před jejím obrazem onu mnohým
známou modlitbu; , vzývejte obzvláště
často a s velikou důvěrou Pannu
Ma r ii jako pomocníci křesťanů,potěšeni
zarmoucených, uzdravení nemocných a
Matku bolestnou ; modlívejte se k andělům
strážným, svým vlastním a též oněm
vašich drahých vojínů; proste svaté a
světice Boží, obzvláště svaté patrony;
modlete se sv. růženec, litanie, křížovou
cestu, ony modlitby, které jsou naří
zeny pro dobu války po mši sv.; také
onu modlitbu, zvláště vydanou pro tuto
dobu; účastněte se dle možnosti ob
zváště společných pobožnosti dle výslov
ného napomenutí i příkladu sv. Otce
Benedikta XV.,který ve svém prvním
listě ku všem katolíkům na světě co
nejsnažněji vybízí k modlitběl)

Choďte, pokud vám jen čas stačí,
na mši sv., obzvláště však — ku sv.
přijímání.Obětujtena jisté úmysly
Pánu Bohu,starosti, zármutek a
všeliké obtíže a strasti, jaké vás
tíží za příčinou války, též dary, které
obětujete na pomoc všem nouzi a bolest
trpícím. Též to jest modlitba, a ještě
obzvláště výborná, vydatná modlitba; jest
to také onen apoštolát modlitby,
jemuž se věnují praví ctitelé božského
Srdce Páně. Doba nynější, doba války
jest právě novou a nejdůležitější příleži
tostí ku horlivému vykonávání tako
vého apoštolátumodlitby.Spojujme
tedy právě v této tak vážné době své
modlitby a pobožnosti a dobré skutky

1) Slova Jeho Svatosti Benedikta XV.
znějí: )A proto zatím, co Sami oči i rukou
k nebi pozdvihujíce, budeme Boha. prositi, tak
vzýváme a. zaprisaháme všecky dítky : Církve
svaté, především pak duchovenstvo, jako je pře
horlivč vyzval předchůdce Náš, aby dále naléhavě
a o závod soukromí v pokoře i veřejně, četně
navštěvujíce pobožnosti, prosili pána vládce všeho
míra, Boha, aby podle svého milosrdenství od
ložil tuto metlu hněvu, kterou trestá hříchy
lidu . . .:

isvá utrpení s modlícím a obětu—
jícím se Srdcem Pána Ježíše
skrze nejčistší Srdce Panny
Marie, jak to náš apoštolát modlitby
odporoučí a žádá, a naše modlitby a
všeliké oběti v této době budou míti
účinek tím jistější a hojnější.

]].

Zač obzvláště se máme v době
války modliti,na jaké zvláštní úmy
sly máme nyni své modlitby a dobré
skutky ve spojení s božským Srdcem
Páně skrze nejčistější Srdce Panny Marie
obětovati? Odpověď na tuto otázku po
dáváme v následujícím. Jsou to ovšem
pouhé pokyny a rady, jakých může každý
použiti. jak sám po zbožné úvaze za dobré
uzná dle zvláštních potřeb a okolností;
možno úmysly ty případně ještě rozšířiti.

1. Kdo má ve válce své domácí a
jiné sobě blízké a drahé, bude zajisté
nejdříve modliti se za ty, jichž blaho
jemu obzvláště leží na srdci, bude se za
ně modliti, aby, — jest—li to vůle Boží,
— se šťastně navrátili; aneb — žádá-li
vůle Boží jinak — šťastně zemřeli a
obdrželi zaslouženou odměnu v nebesích.
To jest zcela přirozeno, že napřed a
nejvíce o ty se staráme, kteří jsou nám
nejbližší. — Přece však .byla by taková
modlitba nějak omezená, úzkoprsá a
sobecká, kdybychom myslili jen na tyto
a na nikoho jiného. Máme spíše míti
srdce rozšířené a objímati v něm všechny,
kdož potřebují nějaké pomoci. Tak to
žádá pravá křesťanská láska, která žád
ného nevylučuje, jsouc všeobecná.

2. Proto _modleme se dále za
všechny, kteří za doby války
jsou v nebezpečenství smrti a
předně za ty, kteří v bitvě padnou a
odeberou se na věčnost. Prosme a za
přísahejme Boha, aby neráčil volati před
svůj soudtakových,kdož naň nejsou
připraveni; aby ráčil uděliti všem,
které k sobě povolá, pravou lítost a
skroušenost a svoji božskou milost, aby,
— jak zesnulý sv. Otec Pius X. před
svou smrtí projevuje svůj hluboký zármu—
tek a bol nad nynější evropskou válkou
řekl: »neradovalo a neplnilo se
následkem války peklo, nýbrž
nebe.: — Oto se modliti, jest
se stanoviska přesně nábožen—
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ského nejpotřebnějším. Pomysle
me, jak velikou žeň bude míti smrt
v těch celých týdnech neb i měsících,
pokud bude válka trvati! Svojí modlitboumůžemezachránitimno
ho duš-íajim d opomoci do nebe.
Zádná námaha a práce by proto ne
měla nám býti příliš veliká, abychom
tohoto úmyslu dosáhli.: — A j est-li
třeba modlívatí se každý den za
ty, kteří toho dne umírají (a jest
k tomu účelu zřízeno i zvláštní arci—
bratrstvo za umirajícíl), čím více třeba
tedy modliti se za umírající nyní ve
válce, v níž denně tak mnoho lidí na
jednou a náhle umírá smrti násilnou!
Modlívejme se tedy na tento úmysl často
na př. modlitbu onoho zmíněného bra
trstva: O nejdobrotivější Ježíši,
milovníku duší, prosím a zapří—
sahám Tě pro smrtelnou úzkost
Tvého nejsvětějšího Srdcea pro
bolestiTvéneposkvrněné Matky,
obmyjvkrviTvéhříšníkycelého
světa, kteří této chvíle se smrtí
zápasí a ještě dnes zemrou. —
Srdce Ježíšovo, které jsi smr
telnou úzkost podstoupiti ráčilo,
slituj se nad umírajícími. —
Soucitné Srdce Panny Marie,
přimlouvej se za zarmoucené.
(Odp. 300 dní pokaždé za každou z těchto
tří modliteb.)

3. Máme se modliti ovšem stále,
aby zvítězila naše říše, naše
vojsko, které šlo do boje za právo a
věc spravedlivou; modliti se máme, aby
se válka brzy a šťastně ukončila. Třeba
se modliti dále za to, aby při uzavírání
míru vše tak se rozhodlo & upravilo,
aby vzešlo z toho dobro pro R ako usko,
aby pokoj byl trvalý, a aby všichni
různí národové v Rakousku, mezi nimi
též Slované vůbec a my (]echové zvlášť,
měli v Rakousku svůj šťastný a útulný
domov.

4. Třeba se modlili také za v še chny
voj iny, kteří jsou ve válce, a ačkoli
tam nebudou usmrcení, přece musejí
mnoho trpěti, zvláště za raněné, aby
mohli a uměli ochotně, trpělivě, s úplnou

]) Viz bližší poučení o tom \? důležitém
spisku „O pobožnosíti ]: nefjsv. Srdci Je
žišovu za umírající“ vydanémv benedikt.
knihtiskárnč v Brně. Cena 10 h.

odevzdaností do vůle Boží snášeti své
bolesti a všeliké jiné oblíže a strasti &
sobě takto získati mnohé a veliké zásluhy
pro věčnost.

5. Modliti se máme též za ony,
kteří nešli do války, avšak za
příčinou války musejí trpěti odloučenost,
Opuštěnost,mnohý nedostatek a zármutek,
aby vše to chtěli a mohli snášetí po
křesťansku ve prospěch svých duší.

6. Konečně třeba bude se modliti
za duše oněch vojínů, kteří ve
válce již padli, neb později
následkem poranění neb nemoci
zemřeli. Jest-li vůbec dobré a pro
spěšné pamatovati modlitbami a dobrými
skutky na ony duše v očistci, na které
nikdo zvlášť nepamatuje, máme nyní
obzvláště mnoho příčin, modliti se za
takové ubohé duše zemřelých vojínů,
poněvadž jest mezi nimi jistě mnoho
takových, na ktéré nikdo nebude zvlášť
v modlitbách vzpomínati. Jest dobře za
takové zapomenuté duše obětovati neb
dáti sloužiti mši svatou, zároveň též
s úmyslem, by též nás Pán Bůh v našich
vlastních záležitostech a potřebách ráčil
vyslyšeti. Kdo dušem v očistci horlivě
pomáhá, zakusí na sobě nejjistěji splnění
slov Páně: »Blahoslavení milosrdní, neboť
oni milosrdenství dojdou.<=

To jsou některé hlavní úmysly,
jaké můžeme mívati při svých modlitbách
a pobožnostech v době války. Jsou také
obsaženy více méně v oněch známých
modlitbách po dobu války, jichž
se nyní při společných pobožnostech
neb soukromých často užívá. Tento
stručný návod jest vlastně jako výklad
oněch modliteb a může sloužiti i k tomu,
aby ony modlitby mohly býti konány
s tím větším porozuměním, zájmem,
s větší zbožnosti & tudíž i prospěšněji.

III.

Jděte tedy do této modli
tební války, »v pravdě svaté
válkyc všichni, kdožjste doma
zůstali! Srdce všech ať se roz-*
nítí v této veliké posile! —
Utíkejtese zcela obzvláště tam, kde
jest ukryta veškerá naše síla a naše
pomoc, ku Hospodinu vojenských zástupů
v nebesích, králi králův, pánu národů,
soudci živých i mrtvých. Tento Pán a
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Král, Pán & Soudce jest uprostřed nás
— skryt v malé okrouhlé bílé
hostii. Tak blízko sebe mámetéhož,
jenž má v ruce své osud národů i veške
rých jejich vojsk, a v jehož ruce jsou
také duše všech oněch, kteří dlí na
bojišti!Ano, tak blízko sebe!

Co jest tedy mou'dřejšího, co pro
spěšnějšiho, než abychom se k Němu

všichni po jedné dobře vykonané sv.
zpovědi přicházetivícekrát ku sv.
přijímání. Kdo máte kdy, jděte ve
všední dny, kdo nemáte tolik času, tedy
aspoň každou neděli a svátek; po jedné
sv. zpovědi choďte ku sv. přijímání tak
často 'i bez sv. zpovědi, dokud vám
vaše jinak něžné a správné svědomí
nevytyká žádného těžkého hříchu. Kdyby

ŽĚÁR: Chodba v klášteře (nyni přestavena).

utíkali, na Jeho'nejsvětější Srdce takměř
útočili prosbami o smilování?l Utočme
tedy naň v modlitbě před Jeho oltářem,
útočmezvláštěve svatém přijímáni!
Zda kdy, tedy právě, obzvláště
nyní, za takovych velikych
potřeb a vážných okolností jest
nejvhodnější příležitost, aby
se zavedlo časté, ano každo
denní sv. přijímání. Navykejtesobě

se ale stalo vám takové neštěstí, pak
ovšem jděte Opět ihned ku sv. zpovědi
a potom pokračujte dále v častém při
stupování ku stolu Páně. Vy ženy a
panny, které máte své drahé domácí
u vojska v nebezpečenství smrti, jednejte
tak; vždyt samo to srdce vaše zbožné
a ku vašim drahym vojínůrn tak lásky
plné vás zajisté k tomu již nutká; jen
neotálejte, a pak v nové horlivosti vy
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trvejte. A též ty mužský světe se
při této příležitosti dej rozehřátí, byl-li
posud v té příčině nějak chladný a méně
sobě hleděl častého sv. přijímání, které
přece P. Ježíš na prvém místě mužům
svěřil a odporučil! Považte muži i
jinoši, kteří jste zůstali doma,
jak mnoho obtíží, hrůz a nebezpečenství
musejí podstoupiti a snášetí ve válce
vaši přátelé a kamarádi! Což jest při
porovnání s tím na př. tedy ta vaše
námaha, kterou na sebe vezmete, když
byste šli nyní ku sv. zpovědí a ku sv.
přijímání častěji! A přece touto ne
patrnou námahou — a to ve svém
dobrém mužném srdci obzvláště uvažte
— můžete svým drahým známým neb
i tak blízkým příbuzným, synům,-otci,
bratru poskytnouti velikou pomoc, je
snadno zachrániti na těle i na duši, a
zvláště na duši. Nuže tedy, učiňte tak!
Navykněte sobě také vy na časté sv.
přijímání; jděte po jedné dobře vykonané
sv. zpovědi bez obavy ku sv. příjímání
vícekrát po sobě, vícekrát v týdnu neb
aspoň několikrát v měsíci, ať jest to již
v neděli neb ve všední den, tak dlouho,
dokud vám vaše dobře spořádané svě
domí nic těžkého nebude vyčítati; potom
však Opět ku sv. zpovědi!

Zvláště však dítky, dítky malé,
dítky ku sv. příjímání co nejčastěji!
Když vy starší nemůžete, pošlete jakoby
za sebe aspoň dítky před trůn milosti
Boží, ku stolu Páně! Není-li to příliš
daleko od kostela, ať jdou každý den!
Zvláště z domů, z nichž máte svoje
domácí ve válce. Ať se modlí dítky
a obětují sv. příjímání za svéotce,
bratry, strýce, bratrance, dobrodince,
sousedy atd., aby Pán Bůh je zachránil
od zla tělesného & tělesné smrti, a ne-li,
pak aspoň od škody neb smrti duchovní,
smrti nešťastné, ve hříchu smrtelném;
aby se šťastně navrátili; a není-li v tom

vůle Boží, aby z tohoto slzavého údolí
štasně přesídlili do vlasti nebeské. Dítky
malé, nevinné dítky jistě nejjistěji
a nejvíce vyprosí u svého božského
Přítele, který je tak velice miluje a
jejich snažným prosbám neodolá.

Nuže! Modlitební válka jest
vyhlášena a uspořádána. Sám božský
Spasitel ji vyhlašuje a pořádá an
volá a nás vyzývá: »Bděte a modlete
se; modlete se neustávajíce. Všecko,
začkoli modlíce se, prosíte, věřte, že
vezmete, a stanet se vám. (Mat. 11, 24.).
Budete-li zač prositi Otce ve jménu mém,
dát vám. Zůstanete-li ve mně, a slova
má ve vás zůstanou, cožkoliv budete
žádati, budete prositi, a stane se vám.:
On sám nás povzbuzuje právě v této
době k tomuto bojí se zbraní modlitby.
On též svým božským slovem slibuje
nám šťastný výsledek této modlitební
války, jisté vítězství, an slibuje své vy
slyšení. Mějme tedy důvěru pevnou v jeho
slovo. A při tom pamatujme, že On sám
to jest, který jest vůdcem naším & šiky
naše pořádá a vede, který s námi bojuje,
s námi se modlí a za nás se obětuje na
oltáři i v srdci našem po sv. přijímání.

Jeho sv. kříž, jeho nejsvět. Srdce
jest znamením, v němž zvítězíme. Při
tomto sv. boji nás podporuje Maria
Panna, sprostředníce naše, a orodovnice
naše, vítězná ochrana naší vlasti, —
svojí mocnou přímluvou; podporuji nás
vojska nebeských andělů, zástupy Svatých
a Světic Božích, zvláště pak sv. patronů
našich; podporuje nás sv. Církev s její
viditelnou hlavou, se všemi svými věr
nými dítkami.

Nuže ve jménu Páně bojujme ve
svaté modlitební válce a jistě získáme
kýženého vítězství.

Kdož by tedy váhal jíti udatně do
takové války, jejíž šťastný výsledek jest
tak zabezpečen?

EIEEIEI

Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIANannnnsnn.

Posvátný háj v Itolo.
Vždy víc a více začíná se v »temném

určitějších rysů nabývá jeho ještě před
několika desítiletími nejasná zeměpisná

dílu světa“, v Africe, vyjasňovati, vždy poloha. Zároveň však rozptyluje slunce
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křesťanské víry, byt i zvolna, nicméně
stále, temné stíny starého pohanství,
které kletbou postižené dědictví Chámovo
hustěji & hrozněji než jinou kteroukoli
zemi celá tisíciletí obklíčovaly.

Pochmůrny' obrázek z tohoto boje
křesťanství proti ohavné modloslužbě
nešťastných černochů podávají nám
události, které založení missijní stanice
v Itolo předcházely a provázely. Tato
stanice leží v anglické osadě Lagos a
náleží k apoštolské prefektuře Beninské,
která je spravována missionáři ze semi
náře pro africké missie v Lyonu. Prefek
tura má asi 16.000 katolíků a pět
hlavních stanic: Lagos, Porto Novo,
Abeskutu, Tokpo a Oyo a 3 stanice ve
dlejší : Ibadu, Itolo a Ketu. Než ponechme
slovo missionáři P. J. Demerlé-mu; on
vypravuje:

»Bohužel je až příliš pravdou, že
ďábel dosud ve velké části Afriky jako
bůh anebo aspoň jako vyšší bytost
uctíván by'vá. Tato ďábloslužba provází
černocha, kamkoli se hne. Nicméně jsou
zvláštní určitá místa, jmenovitě posvátné
háje, kde se ďábel raději než kde jinde
zdržuje a kde proto na jeho počest

' ohavná modloslužba se konává. Takovým
rejdištěm ďábelským bylo až do nedávna
místo, kde nyní nová stanice v Itolo
stojí. Ležíc na severozápadním cípu půl
ostrova Lagos a ze dvou stran obklíčeno
mořskou zátokou, bylo toto místo celá
staletí jevištěm nejošklivějších nábo
ženských obyčejů, nejnižší modloslužby
a nejohavnějších lidskych obětí, místem
strachu, hrůzy a divoké surovosti.

Sami pohané říkají nám, že na
onom místě ďábel sám byl uctíván.
Optejte se jenom pohanského kněze:
»Věříš ve vyšší bytost, která všechno
stvořila'Pc a on odpoví: »Rozumi se
samo sebou, že věřím.< — »Vzdáváš
této bytosti nějakou poctu ?. — »Nikoliv,
ale vzdávám ji Orišovi.: — »Kdo je to
Orišaih — »Oriša? to je vyšší bytost,
která jiné ještě vyšší, vlastně nejvyšší
bytosti je podřízena. Této nejvyšší bytosti
byl Oriša neposlušen a podnes ještě
vzpírá se proti ní.: — »Takové tedy
vzpurné bytosti obětuješ a prosíš ji o
pomoc ?c

»Ovšem, &slyš i důvod, proč. Oriša
je zly' a jeho největší radostí je, lidem

škoditi. Abychom ho tedy obměkčili a,
získali, obětujeme mu a vzyváme ho..
Bůh naopak je velmi dobrý a nikomu
neublíží. Ostatně nemáme od něho co
očekávati a nemusíme se ho báti. Nač
mu tedy přinášeti oběti?a

Z toho vysvítá tedy, že služba
modlářů je vlastně službou ďáblovou.
Obyčejny' černoch nemá ovšem pravého
ponětí o bytosti, kterou uctívá; u něho
jest to jakási vnitrná potřeba a zděděny'
zvyk, které ho pobádají, aby nějakou
bytost ctil a' jí se kláněl.

Itolo bylo tedy místem, kde po celá
století ďábel byl uctíván a jemu různé,
zvláště pak lidské oběti byly přinášeny;
a tyto děsné oběti trvaly až do druhé
polovice minulého století. Teprv, když
Angličané se objevili, byl aspoň veřej
nému vraždění ubohých obětí učiněn
konec. Ještě dnes jsou mezi našimi
křesťany mnozí ctihodní starci, kteří o
těchto obětech hrozné věci vypravují.
Když se jich na to ptáme, povzdechnou
nejprve z hluboka a výraz hrůzy zrcadlí
se na jejich obličeji. Potom vypravují,
jak ubožáci, kteří Orišovi měli byti
obětováni, třesouce se na celém těle
strachem před ukrutnou smrtí, jež jich
očekávala, a.před modloslužebníky všeli
kého lidSkého citu prostými, do po
svátného háje byli přivlečeni. Tam jim
buďto hned ostrým nožem probodli hruď,
anebo před tím ještě různým mukám
je podrobili. Často přibili je na silny
kůl hluboko do země zaraženy, načež
byli za dne žhavému vedru afrického
slunce a za noci čerstvé, pro černochy
zvláště škodlivé zase vystaveni, až po—
sléze hrozná muka spojená s nesmírným
hladem a palčivou žízní jejich utrpení
konec učinila. Mezitím tančila modlo
služebná chátra, jásajíc a za divoky'ch
posuňků kolem nich, zpívala. křičela
a z křečovity'ch bolestí ubohy'ch obětí
posměch si činila. Samy děti přičinily
se jak mohly, aby muka nešťastníků
rozmnožily, píchajíce nebo rozdírajíce
nejútlejši části jejich těla ostrými trny
a nad způsobenou bolestí ďábelskou
radost křikem a smíchem na jevo dá
vajíce. Jak velky' byl počet těchto obětí,
dokazuje ohromné množství koster, které—
byly nalezeny, když P. Pied, tamější
provikář, před několika roky toto místo
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v Itolo zakoupil &k nově missijni stanici
základy položil. Já sám byl jsem přítomen,
když nynější představený missie urovná

vaje na různých místech půdu, na víc
než 30 cm pod povrchem velké množství
lebek a kostí vykopal. (Ostatekpříště.)

Veliká moc modlitby malých ne
vinných dítek -—a nynější naše potřeby
ve válce. V jistém klášteře, kde jsou na
vychování dívky od nejútlejšího věku, po
sílávají sestry řeholnice obzvláště v dobách,
kdy mají na srdci velmi důležité a těžké
záležitosti a potřeby, vždy nejmenší cho
vanky před svatostánek, aby u božského
Srdce jim vypresily kýžené pomoci a mi
losti. Bývají to dítky 4 —5 až 6 leté. A
právě tyto nejmenší, jak dosvědčuje sestra
představená onoho kláštera, nejdříve všechno
jim vyprosí, oč žádaly. To zajisté pro ne
vinnost těch zbožných dítek, která je činí
Pánu Ježíši tak milými, že jich prosbám
Srdce Jeho neodolá a jakožto pravý Přítel
dítek své miláčky velmi rád a brzy vyslyší.
Jemu stačí pouhá přítomnost takových
nevinných bytostí i když slovy proseb vy
jádřiti ještě nedovedou, aby vyslyšel ony,
které zastupují. „Pouhá přítomnost duše
čisté před velebností Boží spíše vyslyšení
dochází, než volání naše byť i sebe pro
nikavější“ ujišťuje jistý svatý. (Sv. Jakub
Nisibejský.) Použijme tedy tak jisté vydatné
a rychlé pomoci, kterou mohou poskytnouti
právě v nynější vážné době válečné malé
nevinné dítky & proto uveďme dítky k mo
dlitbě, pobožnostem a sv. přijímání. Mo
dlitba nevinných oblaky proniká, to třeba
uvážiti zvláště za našich těžkých dnů.
Blaze otci, který odešel na bojiště a má
doma nevinné dítky, které den co den
spínají & zdvíhají své nevinné ruce k nebi
buď samy se modlíce neb -dle návodu &
za pomoci sklíčené matky opakují pracně,
snad namáhavě slova proseb jím předříká
vaných, neb i beze slov klečí před velebností
Boží, jako mocní prostředníci všech členů
rodiny, přítomných i na poli válečném strá
dajících. A bude-li ještě k tomu dítkám
těm jako všení ostatním dítkám školním
možno jíti z téže příčiny často a často
ku sv. přijímání a obětovati je za ony
veliké potřeby rodinné, zajisté tím více

docílí jejich zbožná modlitba u jejich bož
ského Přítele. A sjednotí-li se více dítek
k takovým modlitbám a společným sv.
přijímáním, pak bude to krásný & mocný
šik, který modlitební svatou válkou zajisté
uprosí nebeského Otce, aby se smiloval.

Kterak mohou ve válce dítky nej
účinněji pomáhati. V pastýřském listě
lublaňského knížete-biskupa Dr. Ant. Bona—
vent. J egliče jednajícím o válce čteme ná
sledující výzvu k dítkám do svaté modlitební
války : „Ku konci ještě několik slov Vám
dítk ám. Poslyšte! Povolávám Yás do
války,a sicedo svaté války! Utočte
na. přečisté Srdce Panny Marie
anejsvětěj šíSrdceJežíšovo. Zbra
ní at jest vám co nejzbožnějšímodlitba
k M a tce Bož í, zvláště ona -„Pomni o
nejdobrotivější Panno Maria“ („Memorare“)
&potomčasté, jest-li možno, každo
den ní svaté přijímání, kteréjestPánu
Ježíši tak milé. S touto zbraní zvítězíte,
vyprosíte pomoc Všemohoucího Srdce Pána
Ježíše, aby udělilo vítězství našemu
vojsku. aby se postaralo o to, by nastal
co nejdříveštastnýa prospěšn ýkonec
této války, a aby Vám Vaše bratry a
otec zdravé domů nazpět přivedlo. Dítky,
zdaž mne chcete uposlechnouti ? . . Tedy:
modlitbu „Pomni“ "kP anně Marii
a co nej častější, možno-li každo—
denní sv. přijímání! Vy matky,
povzbuzujte k tomu své dítky: vždyt
jsou modlitby a prosby dítek, zvláště po
sv. přijímání, obzvláště mocné a Pánu Bohu
milé. Kéž i naše dobré matky, opuštěné,
snad již následkem války ovdovělé, zármut
kem neb obavami sklíčené, poučí & po
vzbudí své dítky, i ty nejmenší, aby modlitbou
a sv. přijímáním pomáhaly vyprositi u bož
ského Srdcc skrze přímluvu Panny Marie
tak žádané pomoci a útěchy, jak jim samým
a celé rodině, tak i celé drahé vlasti a
a našemu nejjasnějšímu panovníku císaři
pánu. Dítky naše, byvše poučeny a poznavše
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že též ony jsou s to, aby mohly touto sv.
válkou modlitební přispěti na pomoc v potře
bách rodinných i celé vlasti, zajisté rády
vše to učiní. Bude to dobře působiti též
na celé jejich chování v době této, kdy jest
nebezpečí pro dobrou kázeň dítek, jak
v jednotlivých rodinách. tak na veřejnosti
a v jejich školním vychování.

Apoštolát mezi vojíny našimi. R 0 z
šiřujme mezi vojíný nábožen—
ské lístký, zvláště oný s příhodným
poučeníma dokonalé lítosti. Jak.
mile roznesla se zpráva, že vojínové
jsou povoláni do zbraně, ihned po
myšleno na to,_ aby našim katolickým
vojínům před krokem tak vážným bylo
možno připraviti se na cestu do boje,
také v duchovním ohledu »míti po
hotověc též svou duši. Postaráno pře—
devším o to, aby mohli vykonati sv.
zpověď a přistoupiti ku stolu Páně.
V německé říši bylo prý zrovna přísně
nařízeno, abý vojínově všichni dle svého
vyznání použili duchovní pomoci, jak
jim ji náboženství jejich poskytuje; tedy
katoličtí vojínové býli povinni všichni
přijati sv. svátosti. U nás v té příčině
ponechána volnost; naši vojínové ka
toličtí však právě při této volnosti
osvědčili krásně svého náboženského
ducha, a péči o spásu duše svě, ani
s velikou horlivostí použili dané pří
ležitosti a posilnili se na velikou cestu
přijetím sv. svátostí se zbožnosti velmi
příkladnou a dojemnou. Z téže péče
o duchovní blaho vojínů katolických
hlásáno jim na mnohých místech zvlášť
slovo Boží, rozdáváný mezi ně svěcené
růžence, medaile a škapulíře, modlitební
knížkypro vojíný, těž zvá štn í lí s t ký
s příhodným poučením pro vojíný po
čas války a nejdůležitějšími pro ně
modlitbami jako jsou vzbuzení tří bož
skýchctnostía d okon ale lítosti,
úkon odevzdanosti do vůle Boží pro
případ hodinký smrti. Velká horlivost
jevila se v té příčině hned na počátku
obzvláště mezi Slovinci. Vjediné Lublani
rozdáno okolo 80.000 takových lístků.
Vj'dáný nejvíce v jazyku slovinském,
též však chorvatský, německy a italsky.
Vojáci projíždějící lublaňským nádražím
býli nimi podělováni a s velikou radostí
přijímali takovou památku. Týto na
pohled nepatrné předměty mají velikou

důležitost pro duchovní statky vojínů;
konajíť mezi nimi jistý způsob missií.
V době nedávné vydány za tímž účelem
obrázky, (český a německý) v benediktin
ském klášteře na Emauzích v Praze
nákladem spolku sv. Bonifáce. Tamtéž
vydaný (český i německý) modlitby
za doby válký. Celé číslo 9. sv.
Vojtěcha(St.Bonifatius)věnováno
témuž účelu; Zajisté velmi mnoho pro
spěje k duševnímu blahu našich vojínů,
kdo k rozšíření takových duchovních
pomůcek přinese nějakou obět a bude
napomáhali k tomu, aby se jim jich
dostalo buď na válečném poli, v kasárnách
neb v nemocnicích, není-li již možno
doma tak učiniti. Též všem ostatním
velmi prospějí a proto se doporučují.
Obrázek shora uvedený jest upraven
velmi vhodně a praktický. :Na prvém
místě jest velmi zdařilé vyobrazení trním
korunované hlavy Páně (Ecce Homo)
dle originálu od Eduarda Steinle. Pod
obrázkem jest střelná modlitba odpust
ková:Můj Ježíši, milosrdenství!
(která již sama 0 sobě může sloužiti
jako velmi stručný a snadný způsob ku
vzbuzení dokonalé lítosti). Na to ná
sleduje rúkon odevzdanosti do
vůle Boží pro případ hodinky
smrti: Pane Bože můj... již nyní
přijímám kterýkoliv způsob smrti.
Na druhé straně vytištěna modlitba
ku vzbuzení dokonalé lítosti se
stručným poučením o tomto předůležitěm
úkonu pro zachránění duše, když ne
možno se zpovídati. Modlitba tato jest
sestavena velmi praktický tak, že při
všeliké stručnosti, velmi snadno může
dosáhnouti svého velikého účelu, skuteč
ného vzbuzení lítosti dokonalé. Neopo
menuto při tom vztahu na pohnutku
k lítostidokonalé,nej účinnější a též
nej s n a d n ěj š í, která jest pramenem
dokonalé lítosti, d o k o n a l e lás ký
k Bohu, totiž na Umučení Páně.
Pohled na obrázek tím více tento důvod
sesíli, a ku opravdovému vzbuzení
dokonalé lítosti srdce snadno připraví.
O nesmírné důležitosti dokonalé lítosti
vyjádřil se učený a zbožný kardinál
Franzelin: »Kdýbýchmohljako
kazatel procházeti země, ne—
kázal bych o ničem jiném tak
často, jako o dokonalé lítosti.:
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'Tento obrázek bude také nějakým
kazatelem přístupným a vítaným zvláště
těm, kteří o dokonalé lítosti snad málo
slyšeli neb ji snad ani neznají neb ceny
její ještě nepochOpili; on potěšitelnou
pravdu znova připomene oněm, kteří
na ni zapomínali, jí ku svému duchov
nímu prospěchu a zachránění neužívali
neb použíti neuměli. Používání tohoto
obrázku bude ku velikému prospěchu
předně naším vojínům, znichž mnohým
vzbuzení dokonalé lítosti může býti
jediným a posledním prostředkem k za
chránění duše v hodině smrti na bojišti
neb v nemocnici, prospěje velmi však
také všem ostatním katolickým křesťanům,
když budou tohoto němého a přece
velmi srozumitelného kazatele poslou
chati a dle návodu jeho se říditi. Spolek
sv. Bonifáce v klášteře důst. Otců
benediktinů v Emauzích v Praze vy

.konal tímto vydáním jakož i též jinýčh
příhodných tiskopisů ve prospěch vojínů
našich skutek velmi záslužný, jež lze
nejlépe oceniti hojným rozšiřo
v á n ím těchto tak důležitých pomůcek
a jejich účelu.

Vchod do kaple sv. Anny v 010
mouci. Ku olomouckému dómu jest při
stavena kaple' svaté Anny, jejíž tuto
vyobrazený portál je z roku 1612. Nad
ním jest soška svaté Anny. Vše jest
pěkná renesanční práce, již dal provésti
na svůj náklad dómský probošt Herbert
z Fůllenheimu. „

Žďár. Ve Zďáře—Zámku je bývalý
klášter a kostel cisterciáků, zrušený
roku 1784. Chodba klášterní byla vy
stavena okolo r. 1700. Kostel pochází
z let 1253 až 1285 a je ve slohu pře—
chodním. Vnitřek jest důstojně upraven.

ZASLÁNOJ
_ Nádražní missie má za účel po

skytnouti radu a ochranu dívkám, které
samy cestují do velkých měst. K tomu
účelu vysílá nádražní missie na nádraží
velkých měst své ochránkyně, které lze
poznati dle odznaku se žlutobílou stužkou.
Ochránkyně zdarma doprovodí dívka
buď do útulku, kdež se dívce poradí
stran služby, “aneb na adresu, kam si

dívka přeje._ Dívky při jízdě vlakem
nechť jsou opatrný, nikomu at se s cílem
své cesty nesvěřují a s neznámými lidmi
ať řeči nezapřádají. Aby byla dívka
ochránkyní nádražní missie poznána,
necht si dopíše korrespondenčním lístkem
nejméně 3 dny před odjezdem o modrou
doporučovací kartu na adressu: Nádražní
missie v Praze 11., Slupy 14. Tuto kartu
drží pak v ruce u příjezdu na nádraží,
aby “byla ochránkyní poznána. Když by
dívka náhodou žádné členky nádražní
missie na nádraží nenašla, nechť se
odebéře v Praze do sekretariátu Nádražní
missie na Slupy č. 14. pod Emauzským
klášterem, kdež se jí další sdělí. V Pod
moklí nechť se obrátí na nádražní misii
na paní E. Jirsíkovou, Teplická třída
číslo 35. V Chomutově na paní Annu
Čechovou, choť majora v Lázeňské ulici
(Badgasse) číslo 18. V Chebu na choť
lékárníka p. Fr. Kaspra, Bahnhofstrasse.
Dívky do Vídně na službu jedoucí necht
si dopíši o kartu a poučení na adressu:
Vlastimil Hálek, farář v Liboci u Prahy.
Týž zasílá též karty pro dívky do Prahy
jedoucí

Kalendář „Vzkříšení“ na rok 1915
obsahuje velmi zajímavé a poutavé po
vídky našich předních spisovatelů a spiso
vatelek: Vlasty Pittnerové, J. Vlasákové
Al. Dostála, J. Staňka a j. Pěkné jsou
statě: gFrantišek Vavák, český písmák:
od J. Smejkala a cŽil Kristus ?. od F.
Kuttanna. Důležité články o hospodářství,
rady pro domácnost, jakož i humoristické
a žertovné kousky budou se zajisté velice
líbiti. Mimo titulní obraz Panny Marie
je v kalendáři množství zdařilých obrázků
k textu se vztahujících a krásné celo
st'ranné obrazy císaře pána a zemřelého
následníka trůnu s rodinou. Kalendář
»Vzkříšení< jest nejen pěkně vypraven
(tištěn byl v tiskárně sv. Bonifáce v Praze),
ale jest zároveň nejlevnějším kalendářem
katolickým, ježto zásilky posílají se vy
placeně. Cena 1 K, tucet 8 K, 10 kusů
6K'70h, půltuctuv4Kpoštou vypla
ceně. Objednávky přijímá: eská
“sekce diecésního komitétu v Č.
B u děj o v i c i 0 h . S rozesíláním kalen
dáře se právě počíná. Doporouěí redakce.

IEEEEI
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Z Napajedel. Plníc svůj slib, vzdá
vám nejvroucnéjší díky božskému Srdci
Páně, Panně Marii svatohosty'nské, sv.
Josefu, sv. Antonínu Pad. a své patronče
sv. Františce R. za obdržená dobrodiní
.a milosti jak duchovní tak i tělesné a
prosím všecky čtenáře »Školy B. Srdce
Páně: o jeden Otčenáš a Zdrávas Maria
na spasitelny' úmysl.

Ctenářka »Školy B. 5. Re

Z Klatov. Vroucí díky nejsv. Srdci
Páně, naší Paní od Nejsv. Srdce, sv. Josefu,
.sv.Filomeně za vyslyšení a pomoc vtěžkých
potřebách vzdává představená ústavu.

Od Studené. Srdečné díky vzdávám
božskému Srdci Páně, neposkvrněnému

[Elli]

===...===

Díkůvzdání božskému Srdci Páně.

Srdci Panny Marie Lurdské, svatému
Janu Nepomuckému, sv. Antonínu Pa
duánskému, Sv. Marii Magdaleně, za
vyproštění z úzkostí a nesnází. Jak
nevyzpytatelné jsou cesty Páně. Jak ne
uvěřitelná jest přímluva Rodičky Boží.
Právem o Ní dí jedna píseň: »Tys ta
hvězda, jež proráží mraky, a jasny'm
světlem hrozíš temnotám. Tímto plním
svůj slib, což jsem měla učiniti dříve.

J. Brad.

Z Prahy. Jistá osoba vzdává nej—
srdečnější díky božskému Srdci Páně
a Panně Marii svato-horské, sv. Josefu,
sv. Antonínu Pad. a sv. Ignáci. za
obdržení jisté milosti a zároveň prosí
o vyslyšení a pomoc v jiné záležitosti.

EE!

Podpora a šíření katolického tisku.
(Hlavní ůmysl.)

Denní tisk jest mocny'm činitelem ve veřejném životě a kdo chce činiti
nárok na vzdělance, nemůže se obejíti bez denního tisku, této sedmé velmoci,
(; níž pry Napoleon I. tvrdil, že čtyry nepřátelské časopisy způsobí více škody,
než-li stotisíc vojáků na válečném poli. Celý svět jest zaplaven novinami, časopisy,
knihami, z nichž jsou mnohé dobré, ale mnoho z nich je nepřátelských. Každy'
vojín na válečném poli činí svou zbraní jednoho nepřítele neškodny'm a to často
za cenu vlastního života svého; ale časopis nepřátelsky může v úkrytu po celý
rok provozovati vražednou palbu beze své újmy. Kolik lidí, čtenářů pokazí se jen
„jedním číslem špatny'ch novin, nebo špatné knihy! Jak se šíří tisk vůbec, poznáme
z následujících číslic. V roce 1900 bylo v Německu poštou dopravováno 1431
milionů novinářských vy'tisků, v Belgii 58 milionů, v Dánsku 88 milionů, v Anglii
163 milionů, v Norvéžs_ku 56 milionů, v Rakousku 111 mil., v Uhrách 112 mil.,
v Rusku 230 mil., ve Svédsku 138 mil., ve Švýcarsku 124 mil. V 10 evropských
státech bylo poštou dopraveno v jednom roce 2511 milionů „výtisků, z nichž
většina je příčinou úpadku. náboženského, mravního i hospodářského života cely'ch
národů. Taková je velmoc tisku a s tou se musí počítati; taková velmoc nedá
se ignorovati. Denní tisk má veliky' úkol a vliv na lidi. Jest kazatelnou pro široké
vrstvy lidu, jest řečništěm, na němž luští se otázky veřejné, jest školou pro lidi
dospělé. Není osady, není chaty, kam by tisk nevniknul a nezanechal dojmu
u svého čtenářstva. Již Žalmista Páně praví: Se svaty'm svaty' budeš a s mužem
nevinny'm nevinny' budeš, a s vyvoleny'm vyvolený budeš a s převráceny'm pře
vráceny' budeš. (Žalm 17.) Tato slova platí sice v obcování s lidmi, ale mohou
se docela dobře vyložiti též'o novinách a časopisech. Jaky' list kdo čte, takového
jest ducha. Při nynější zvědavosti a shonu po novinkách čte kde kdo, čte ráno,
čte v poledne, čte večer, naby'vá ducha & smy'šlení novin, které čte. Čte-li noviny
špatné a nepřátelské sv. víře, tedy jest i duch čtenáře protivníkem náboženství,
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sv. církve, Boha samého. Takto nastává hrozný rozvrat v duši čtenáře. Dobře
pravil jistý franc. professor: »Dříve p'ovažovala žurnalistika za svou úlohu mezi
lidem rozšířiti ideje a to nejšlechetnější; nyní jest úkolem jejím šířiti vášně,
snižovati osoby pomluvami, předváděti čtenářům sensační události, zločiny, škandály
třeba i vymyšlené, události ze soukromého života i z polosvěta. Živí vášně lidu.
Msta, řevnivost, hněv a původ sebevražd mají ve špatném tisku své obhájce.<

Církev sv. má tedy v nepřátelském tisku nejhoršího nepřítele. Tisk vytlačil
z veřejného života vliv církve daleko ve větším rozsahu, než to provedlo pro—
následování křesťanů v prvních stoletích — nežli se to podařilo reformaci a
revoluci. Že se církvi odcizil veřejný život, škola, rodina, chudinská a nemocenská
péče, právě to jest ovoce moderního tisku. Proto nesmíme býti k tisku lhostejní,
netečni! Musí nám co nejvíce záležet na tom,. aby špatný tisk byl z rodin,
z domácností, i z veřejných hostinců, ze spolků víc a více vytlačen a nahrazen
jen dobrým, katolickým tiskem! Proti hříchu je ctnost, proti špatnému tisku jest
dobrý tisk, proti špině je čistota, protiva tmy je světlo, světlo sv. víry a života
podle víry. Věhlasný papež Lev XIII. často poukazoval na důležitost dobrého
tisku a sliboval si od katolického tisku utvrzení a oživení vědomí náboženského.
Stejného názoru byl blahé paměti 1- papež Pius X., jenž činnost katolického
žurnalisty uznával za činnost rovnou práci missionáře.

Dle toho se též v posledních letech také katolický tisk trochu zmohl,
avšak daleko ne tak, jak bychom si přáli a jak by to mělo býti. U nás v říši
Rakousko-Uherské jest přece veliká většina katolíků asi, 30 milionů 900.000, tedy
více než 65% a dle toho mělo by by'ti též i více katol. novin, časopisů a jiných
tiskopisů. Než je tomu tak? Není bohužel! Katolické noviny a čas0pisy jsou ještě
vždy ve veliké menšině proti tisku nepřátelskému. Kde je toho příčina? V nás
samých! Neobětavost, netečnost, lhostejnost veliká a často i lenost zaviňují, že
tisk dobrý, katolický se nerozšiřuje, jak by měl se šířiti. Jistý franc. spolkař
Baudon pravil toto: Dle mého názoru neuznávají věřící dosud důležitost tisku.
Snažíme se zakládati kostely, kláštery, rozmnožovati chudobince a sirotčince —
což jistě všecko jsou podniky velmi důležité —“ ale mimo ně potřebí jest ještě
jednoho nad tyto nutnějšího, rozšíření katolického tisku. Nebude-li
katolický tisk podporován, budou chrámy opuštěny, ne-li dokonce spáleny, církevní
bratrstva zapuzena, dobročinné ústavy a škola církvi vyrványý Budou-li katolíci
svůj tisk podporovati a šířiti, změní se rázem jejich postavení, víra oživne ve
statisících intelligentů a dojde k vytříbení duchů. Máme sice katolické denníky
v Čechách a na Moravě, jakož i v jiných zemích, ale to je přece málo proti ne
přátelským denníkům. Neříkáme, aby bylo katolických denníků více, nikoliv, ale
aby z našich denníků stávajících měl každý odběratel na tisíce, a čtenářů ještě
více, aby-odběratelé také hmotné a to svědomitě své denníky podporovali. Zrovna
tak tomu jest i s jinými katolickými tiskopisy. Máme jich dosti, ale snažme se,
aby co nejvíce rozšířeny byly odebíráním a předplácením. Tisk stojí též velké
peníze, a ty musíme naň obětovat, tak jak nepřátelé mnoho a mnoho pro svůj
tisk obětují.

Každý katolík ať žádá všude jen své katolické noviny, musíme se hlásit,
'že jsme zde, že chceme, co nám právem přísluší. Každý katolík at vypoví ne—
přátelský list, denník, časopis nebo knihu, protože není katolíkem pravým a roz
hodným, kdo platí na nepřátelské tiskopisy, kdo je odebírá a čte. Buďme již
jednou opravdovými apoštoly dobrého a katolického tisku a budeme míti zásluhu
velikou na obnovení křesťanského života, na obrození smýšlení mnohých jen
špatnými novinami svedených lidí. Získávejme nových a nových přátel dobrému,
katolickému tisku, aby život náboženský znovu vzkvétal a ovoce dobrých skutků
přinášel.

Úmysl v listopadu: Spása umírajících.
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Priloha aŠkoly B. S. P.:

Úmysly apoštolátu modlitby.
VIVModlemc se o „sireni katolického tisku.

(Ustanoven a.žehnán Jeho Svatosti (' papežem Piem X.)

) Na slavnost : . Úmysly:

1. Č. .Sv. Remigia, bisk. (533) — Sv Otec Benedikt XV. Požehnání vnovém
škol. roce. Vítězství v boji. Naši vojinové. Ochrana P. Marie vítězné.

2. P. Sv. Hildegardy, p. (1179) —I. pátek v měsíci. Úcta nejsv. SidceJ. Roz
šíření pobožnosti v tento den. Ve válce zranění & padlí vojínové naši.

.3. S. Sv. Diviše, bisk. m. (273) — Velepastýři naši. Bázeň Boží ve škole.
ovdovělé matky a osiřelé dítky. Dosažení prospěšného míru. '( bratří

„4-PNÁdiěle XVIII. po sv. Duchu. Sv. Růžence. Sv. Františka Seraf. (1226)
— POkoření nepřátel. Císař a král náš. Důvěra.a pobožnost sv. růžence

5. P. -_S_v.Placidaaspolumuč., ř. sv. Ben (541).—-—-Svěřená mládež. Milost dokonalé
, lítosti v hodině smrti. Duše v očistci Povolání ke stavu řeholnímu.

6. U. Sv. Brunona., bisk. (1102) ——Obrácení hříšníků. Časté patuatování na
smrt. Šťastná hodinka smrti. Napravení poměrů. Obrácení hříšníků.

7. St. __Sv.Jus_t_i_1_1y,p. m. (111.stol.)-— Pokoření nepřátel. Bohoslovecky' seminář.
Naši zajatci ve válce. Katolické missie. Spolek sv. Dětství. Umírající.

8. Č. Sv. Brigity, vdovy (1373) — Šťastná hodina smrti. Svaté příjímání
raněných. Duchovní cvičení. Za ochranu Božíavítězství naše Nemocní.

9- Bl. Gunthera, poust (1045) — Věrnost povolání. Řeholný dům. Časté
" svaté přijímání dítek. Odvrácení následků války. Vůdcové & vojíni

10. S. .Sv. Františka _Borg.,řeh. (1572) ——Odvrácení pokušení. Vroucná láska
k Pánu Ježíši. Poznání marnosti světské. Za jednotu a svornost.

11; N; NeděleXIX. posp. Duchu. _Sv.Germana,bisk. m. (407) —Raněn1volmové
' Náležité svěcení neděli _asvátků. Účastenství vojínů na službách Božích.

12. P. Sv. Maximillapa, bisk. _m. (283) — Padlí vojínové. Větší uctívání

svuašich svatých patronů. Konvertité. Přemáhání náruživosti. Střídmost.13. “na 3, kr. (1066) ——BerÝ mír. Chudina. Sirotci Navrácení
syroz olník do katolické církve. Vítězství našeho mocnářství. ) rodiče.

14. St. Sv. Kalixta, pap. m. (222) — Sv. Otec Benedikt XV. a jeho snahy. Dar
čistoty srdce. Oddanost k papeži a k biskupům. Ošetřovatelé nemocných.

15. Č. Sv. Terezie, p. a řeh. (1585) — Řád karmelitův 44 let nemocná.
' ' Vroíici ] ska k Pánu Ježíši. Záliba v duchovním životě Dobří vůdcové.

16. P. Sv. Havla, opata (624) — Varování se zlé příležitosti. Trpělivost
' ' v povolání. Dar statečnosti našim vojínům. Ranění a mrtvi. T sestry.
17. S. Sy. ge _viky, vévod (1243) — Důvěrné vzývání sv. patronů našich
' ' v pot ebách vlasti. Opuštěné rodiny. Útrpnost k chudým. 1—příbuzní.

18. N. , Neděle XX. po sv. Duchu. Posvěcení chrámu P. —- Uctivost & láska ke
' chrámu P. Obmezení tanečních zábav. Odstranění pohoršení. Kajicnost.

19. —P.zav. Lukáše, evang. Páně -— Horlivost pro okrasu domu Božího.
Duchovní. Kněží na poli válečném. Dobrodinci chudých. Opuštění.

20. Ú. ŽV. Jagg _zKentu, vvzn. (1172) — Svor-nost národů v říši naší. Smíření" nat-o evropakých. Apoštolský duch u kněží. Apoštolát sv. C. a M.
gl. S. a___špoludr. (238) — Vychovávání v řeholních domech.
" ' Bohoslovcr a jich učitelé. Bratrstva mariánská. Dar kajicnosti a pokory.
22. 'Č.. Sv. KOrduly, p. m. (238). — Duch kázně v duchov. \LstwavechZáchrana

mládeže. Katol. tisk. Odvrácení pohoršení. Odstranění zlé příležitosti.
P. Sv."Jana Kapistr., řeb (1456) — Missionáři Shromáždění nejsv. Vyku

'pitefé Od'VÍ-áceníhladu, móru a války. Náhle umírající. Dar trpělivosti.

Udpustly IIIB dat za každý dobrý skutnk vykonaný na tyto úmysly.\ J



( Dne ! Na. slavnost: _ Úmvsly:)%.__!S— Sv. Rafaela, aíchand. —--—Úcta a pobo—Žnostke svišdělům. Kiesíansk—y'
duch u 'ěkařů Vystěhovalci. Ranění a jich ošetřovatelky. j“ kněží.

[) N Neděle XXI. po 51). Duchu. Sv. Krišpína., m. (III. stol.) — Horlivá
__i_ návštěva nejsv.. Svátosti. Potěšení v zármutku. Vytrvání v povolání.

»26 =P. Sv. Evarista, pap. m. (112) — Oddanost ke sv. Otci Benediktu XV.
"__ , Vítězství sv. cirkve nad nepřátely. V<lov_j& osiřelé dítky. Za Vítězství naše.
27,_. U. SV. Frumencia, bísk. (IV. stol.) — Casté sv přijímání dítek. Ranění

_ a umírající vojínové. 7božné vychování dítek. Útrpnost k Opuštěny'm.
28381. Sv. imona. a Judy, ap P. (I. _stol) —- Časté sv přijímání dospívající

naši mládeže. Apoštolát-modlitby. Tov. Ježíšovo. Katolíci mezi pohany.
29. Č. Sv. Narcissa, bisk. jer (213) Časté sv. přijímání u našich mu.žů

_ lřiiímání sv svátosn' v našem vojsku. Odevzdanost do vůle Boží.
30. IP. Sv. Alfonse Rodrig., t. ..l (|617). — Časté sv. přijímání u nemocných

) Duchovní čtení. Dar pokory -a poslušnosti. Odvrácení zlého. Rodina.
31. . S. jSv. Wolfganga, bisk. (99.4) ——Vděčnost k Pánu Bohu za přijatá dobro

) ' ; diní. 7l\Í a T údové Apoštolátu modlitby & bratrstva bož. Srdce Páně.

L Odpustky lllll dni za každý dobrý skutek vyknnaný na tyto úmysly. .W)
_ Kéž by všichni poznali, jak velikou mocí jest tisk za doby naší. Tisk, totiž

noviny působí u čtenářů smýšlení a jednání. Jaké kdo noviny čte, takového jest
ducha. Proto je třeba,.aby všichni jen dobré, křesťanské noviny, knihy a. časopisy
podporovali a četli a tim dobrého ducha v sobě vzbudili, po případě zachovali. Jak

krásnou je nyní příležitost ku šíření katolického tisku, když se všech stran se volá
a prosí o noviny a knihy pro raněné vojíny v nemocnicích naší říše. Jest veliké to:
pole činností šíření dobrého, katolického čtení. Co dobrého může se tak učiniti nejen
pro zábavu. ale i pro poučení & k nabytí dobrého Smy'fšleníkřesťanského. Ukažme,
jak jsme obětaví pro tak dobrou & důležitou věc! Budeme ll podporovat a šířit
katoli<ky tisk, budeme piavymi apoštoly & dobrodinci všech vrstev lidu. Běda nám,
nechame li vzrůsti plevel škodlivy', jakým je skutečně špatny', nekřesťansky tisk.
Co nepřátelé obětují pro tisk špatne tolikéž obětujme my pro tisk dobrý a křesťansky—'
a božské Srdce Páně hojně nám odplatí!

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kristel Ve spojení s božsky'm Myslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svy'm Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv, Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětuji 'lobě 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 'l'i je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
podporu a šíření katolického tisku a na všechnyúmysly,jež dopóručeny
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 Té miloval(á) víc a více; Amen.

(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.Pius IX. 26. listopadu 1876.)
Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp.“300 dní. PiusIX. 1852).
.Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za násl

Heslo apoštolské: Horlivč podporovati katolický tisk.



ŠKOL/ui
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNÉ.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAĚ

Bočan: XLVIII. Vycházípočátkemkaždéhoměsíce. LISTOPAD 1914.
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Ejhle služebníěe dobrý a věrný, že jsi nad malem byl věrným, nad mnohem tě ustanovím, vejdi

v radost Pána svého.V M M MA

Slavme Boha v jeho svatých.

Slavme Boha v jeho svatých, Hojná. mzda je uchystána,
jenžto množství korun zlatých vešlit v radost svého Pána;
chystá. těm, co jemu slouží tam, kde každý břímě složí,
.a co po něm s láskou touží. kochají se z lásky Boží.

:Svatí jeho vyznavači Plesaiíce v nebes ráji
.sloužili mu v postu, pláči, nechť se za nás přimlouvají,
v modlitbách a nočním bdění, by nás Ježíš hříchu zbavil
v mnohém těla umrtvení. a nás ve sbor jejich vstavil.

Davše výhost světské tužbě, Vzdávej čest se Bohu Otci,
stáli věrní v Boží službě, Synu, Duchu stejné moci,
za práce a za námahy vzdej se dík vždy přepovinný
našli v nebi poklid blahý. tobě, Bože trojjediný.

El E E [E] J arolfm St. Pavlík.

Srdci Krista Pána.

Srdce Krista zmučené Platí hříchy krví svou
láskou vřelou plane, sám Kristus, Syn Boží,
z něho krůpěj milosti abych mohla kráčeti
do srdce mi skane. přes trn, ostré hloží.

.Z nitra srdce Ježíše Proto k Němu v každý čas
hoří oheň svatý, obracím své zraky,
tím mé hříchy, zdá. se. mi, & modlitba s retů mých
„že On z lásky platí. letí nad oblaky.

Nad oblaky do nebe
ve stan lásky čisté,
neboť Srdce Ježíše
spasení mé jisté!

© IE © El A. M. Kadlc'dlwvd.
skola B. 8. P. 1914. 21
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Přijde soudit živých a mrtvých.

lga konci církevníhoroku dává námpředčítati svatá církev evandělium,
v němž se mluví jasnými a srozumitelnými
slovy o hrůzách posledního soudu. Pro
náší tam božský Mistr dvoje proroctví,
jedno z nich se již vyplnilo, druhé teprve
se má vyplniti. Prvé jedná o zničení města.
Jerusaléma, druhé o posledním soudu.
Ono proroctví vyplnilo se doslovně,
proto druhé také se zajisté jednou vy
plní; bude poslední soud, nikdo'však
neví, kdy?

Kdo z nás obstojí před tímto soudem?
Mějmena paměti, že jest Ježíš vševědoucí,
jemuž neujde nic, vše ví, nikdo ho ne
může oklamati. Ale nezapomínejme, že
jest také náš Spasitel zároveň nejvýš
milosrdným, že můžeme doutati v jeho
milosrdenství, že se nad námi ubohými
hříšníky smiluje, že nechce smrti hříšníka,
ale aby se polepšil a věcně živ byl.

I. Bůh jest vševědoucí soudce.
'V poslední, soudní den přijde Syn

člověka soudit živých i mrtvých, to jest
spravedlivé i hříšníky. Soudce tento jest
však vševědoucí, vše jest mu známo,
nejen co někdo z lidí promluvil, co vše
obecně jest známo, ale zná i všechna
tajná myšlení, vše, co srdcem lidským
hýbe a vře.

Zde -na světě neberou mnozí lidé
mnoho ohledů na pravdu, žijí s ní
v ustavičném boji; ba jsou lidé, kteří
používají svého jazyka, jako by jim byl

dán od Boha k tomu, aby zakrývali
svá myšlení; nikdy neřeknou, co si
vlastně myslí a jaké jest jejich pravé
smýšlení. Vždyť vypravuje se, že někteří
se tak daleko zapomínají, že jsou ochotni
složiti i přísahu a později se dokáže, že
přísahali falešně, že vzali jméno Boží
nadarmo. Zapomínají, že Bůh všechno
ví, že není možno oklamati jej. Vše
jest před ním jako otevřená kniha.
Svatý apoštol Pavel napomíná: »Souditi
bude Pán lid svůj. Hroznét jest upadnouti
v ruce Boha živého.“ (K. Zid. 10, 29, 30.)

Zde na světě podaří se snad mnohým
vinníkům, že uniknou trestající spravedl
nosti lidské. Mnozí jsou praví mistři
v šalbě, dovedou, jak se říká prosto
národně udělati z bílé barvy černou,
umějí tak mluviti, že namluví jiným, co
chtějí. Dovedou použíti každé sebe menší
příhody a vykrášlí ji podle svého úmyslu.
Soudce lidský dá. si snad namluviti, lze
jej oklamati, lze jej přesvědčiti a při
vésti ku falešnému názoru. Lze také
zameziti, aby nebyl vinník potrestán,
aby vyrčený trest nebyl vykonán; může
býti buď oddálen anebo vůbec zamezen.
Kdyby i soudce lidský potrestal vinníka,
trest všechen jest ukončen smrtí, za hrob
nesahá moc žádného světského soudce.

Jinak jest však se soudem Božím!
Proto napomíná svatý evandělista Lukáš,
řka: »Nestrachujte se těch, kteří tělo
zabíjejí . . . bojte se toho, kterýžto, když
zabije, má moc uvrhnouti do pekelného
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ohně. Tak pravím vám, toho se bojte.:
(12, 4, b.) Soudce tohoto světa má sice
moc, že může odsouditi i k smrti, ale
smrtí jest ukončena všechna jeho moc,
smrtí ujde zločinec trestající lidské moci.
Za tmavý hrob nesahá žádná lidská moc;
Bůh však jest všemohoucí, může od
souditi duši lidskou i po smrti buď do
pekla, nebo do očistce anebo do nebe.
Boha se tedy bojme ! Varujme se, abychom
jej ničím neurazili! Když pak jsme po
skvrnili duši svou nějakým hříchem,
víme, co jest nám činiti, abychom se
opět s Bohem smířili.

Svatý Rehoř srovnává život lidský
s- trhem a.napomíná, aby se každý
hojně zásobil tím zbožím, které platí
v nebi. Dokud žijeme, jest čas, hromaditi
dobré skutky, činiti si z nich zásobu,
aby, když přijde Bůh soudit, našel nás
připraveny. Proto napomíná apoštol ná.
1'odů, svatý Pavel: »Nemylte se, Bůh
nebývá posmíván.a (Ku Gal. 6, 7.), to
jest nezapomínejte, že, cořekl Bůh, jest
věčná pravda, Bůh nedá se klamati, ne
hrozí nadarmo. »Co člověk zaseje, to
bude i žíti.<<Kdo se po svůj celý život
nestaral o Boha, nemůže očekávati, že
by Bůh s ním zavedl mírný soud, že
by mohl Boha oklamati. »Všichni po
vstaneme z mrtvých, ale ne všickni
budeme proměněni.<< (l. ku Korint. 15,
51.) Všichni budeme v poslední den
z mrtvých vzkříšení, ale všichni nebudou
oslaveni životem šťastným na věčnosti.
Všichni vstanou z mrtvých, dobří i zlí,
všichni budou spojení se svým-tělem,
ale všichni nebudou věčně oslaveni,
všichni nebudou patřiti věčně na tvář
vševědoucího Boha. Zde bývají mnozí
lidé tolik zaslepeni, že nechtějí ve své
převrácenosti, jsouce snad svedení lichým
názorem, ani věřiti v Boha, ale jednou
přijde pro všechny okamžik, kdy »zvíte,
že já jsem HOSpodin.< (Ezechiel 7, (e.)

Jistý dobrovolník pruský popisoval
v dopisu na své rodiče hrůzy, jichž
zažil ve válce ve Francii; píše: Před
námi na návrší byl nepřítel ve velké
přesile. Setník velel: Bratří vpřed! Buben
rachotí a jdeme vpřed — do hrobu.
Blížili jsme se stále k nepříteli, smrt
nás nemilosrdně kosíla, až přišla konečně
posila. Byli jsme zachráněni. Zůstali
jsme na bojišti, které bylo na pokraji

lesa, až do večera. Pak jsme sbírali po
bojišti'raněně a mrtvě soudruhy, jež
jsme ihned pochovali. Mnohý druh nalezl
jenom mrtvolu přítelovu, mnohému za-'
leskla se slza bolesti v oku, slova
modlitby, tiché a vroucí, vyšla z mnohých
rtů. Ano, zde v blízkosti nebezpečenství
smrli, kde slyšíme její ničivé kroky, zde
poznává člověk Boha zde naučí se i nej
větší zatvrzelec modlití. „

Písmosvatě praví: »Rekl nesmyslný
v srdce svem: Není Bohac (Žalm 13, 1.)
Kdyby někdo šel po ulici a řekl: Tento
dům, toto město, tento mlýn, tato továrna,
povstaly samy ze sebe, vyhlásili bychom
ho za blázna, řekli bychom: Patří do
blázince. Podobně jedná i popírač Boha
čili atheista. Je to člověk, »který očima
vidí a přece nevidí, ušima slyší &přece
neslyší a nerozumíx

Nikdo z nás nezapomeň: Zemřeš
a budeš Bohem souzen; zde na světě
lze ošiditi i sebe chytřejšího i sebe
rozumnějšího soudce; Boha však, protože
jest vševědoucí, nikdo nemůže oklamati;
jak kdo bude nalezen v poslední hodince,
tak bude souzen. »Jak strom padne, tak
bude ležeti.<<

II.Bůhjest nejvýš milosrdnýsoudce
V každé zemi musejí bohužel býti

žaláře, vězení, do nichž jsou odsouzeni,
kdož se prohřešili proti zákonům, jak
je stát předpísuje. Bývá krásným zvykem,
že při obzvláštních příležitostech otvírají
se brány žalářní. Panovník má moc, že
může prominouti část trestu osobám,
které si toho z různých příčin zasloužili.
Veřejnost vždy pochvalně se zmiňuje
o této milosti panovníkově; čím více
vězňů bývá osvobozeno anebo čím větší
část trestu bývá jim odpuštěna, tím více
se velebí milosrdenství panovníkovo.

Jest sice náš Pán &Bůh vševědoucí,
ale také zároveň nejvýš milosrdný. Kdo
z nás neviděl matky, která chová plna
lásky svě malé děťátko? Najednou dá
se dítě do křiku. Matka je nijak netrestá,
ale tím úžeji, tím laskavěji, tím něžněji
tiskne je k svému mateřskému srdci,
tak dlouho mu lichotí a domlouvá, až
se dítě utiší.vNejsme-li i my taková ne—
mluvňata? Casto urážíme Boha, naše
špatne skutky, naše hříchy volají k Bohu

21*
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o pomstu, ale Bůh nevyhledává smrti
hříšníkovy, ale jest na nejvy'š milosrdny',
dává dlouhou lhůtu, trpělivě čeká, do
mlouvá různým způsobem hříšníkovi,
chce, aby se polepšil.

Něžnymi slovy vylíčil sám Ježiš
láskyplnou shovívavost nebeského Otce,
řka: Jeden člověk měl fíkovy' strom,
štípeny' na vinici své a přišel. hledaje
na tom fíku ovoce a nenalezl. Řekl pak
k vinaři: Aj. tři leta jsou, co přicházím,
hledaje na tom fíku ovoce a nenalézám:
vytniž tedy jej, proč také darmo zamč
stnává zem? ()n pak odpovídaje, dí
jemu: Pane, ponechejž ho i tohoto leta,
až jej okopám & ohnojím, zda li by nesl
ovoce: pakliť neponese, potom jej po
detneš. (Luk. 3, 6—9.) Hospodářem vy—
rozumívá se v tomto podobenství Bůh,
my fikovym stromem. Tři leva znamenají
dlouhé čekání, nesmírnou trpělivost a
shovívavost Boží, kterou zve všechny
hřišníky ku pokání. Vinař mínil okopati
strom fikovy; hříšník má se před Bohem
hluboe pokořiti. Vinař chtěl fík po
hnojiti; podobně má člověk, urážející
Boha, slzy prolévati, hořce nad svými
hříchy plakati. má na sebe dobrovolně
vzíti různé pokuty, tresty a všemožně
se vynasnažiti, aby zadost učinil spra
vedlnosti Boží. Vyprší-li však lhůta
Bohem určená, zavzní hlas: Podetneš
strom a vyhodiš ho ze zahrady. Když
přejde doba určená Bohem, když hříšník
naprosto se nechce polepšiti, tu bývá
od Boha odvržen, pak nepomůže žádné
orodování svatých a světic Božích.

Mějme útrpnost se svym bližníml
Buďme milosrdní &pak můžeme doufati,
že i Bůh bude k nám milosrdnym. Do—
kazujme svou útrpnost také němé tVáři,
dobytku, ktery se nemůže brániti proti
surovoslem. kterymi jej necitelní pacholci
a hospodáři zasypávají. Není zajisté
hnutí, které se obirá lepším osudem
domácích zvířat, zavržení hodně, ale
měli by je všichni podporovati.- Kdo je
k dobytčeti, které mu koná různé služby.
citlivým, toho srdce bude také snáze
přístupno šlechetny'm a zušlechťujícím
citům.

Bylo to v druhé polovici letošího
srpna, když vedla se válka mezi naší
rakousko-uherskou říší a Srbskem. Bylo
tehdy obrovské vedro a studní málo na

pochodu proti nepříteli. Naši stateční
vojáci mnoho trpěli nesmírnou žízní;
ovšem také jí trpěli koně, kteří táhli
těžká děla. Lidé i koně sotva se vlekli,
byli horkem a žízní velice unavení.
Mnoho hodin uplynulo & nikde nebylo
ani kapky vody. Tu pojednou uzřel
kterysi z vojáků maly' rybníček. Nikdo
ani nečekal na rozkaz: Zastaviti, ale
ihned všichni dělostřelci seskočili ze
sedel a úprkem utíkali k tak toužebně
očekávané vodě. Když k ní přišli, strhli
si čepice z hlavy a nabrali do nich
vody. A kd— první pil vodu? Vojáci
nevzali napřed vody do žíznivych a vy—
práhlých úst, ale šli s naplněny'mi
čepicemi ku svy'm koňům a napojili je;
teprve, když koně uhasili žízeň, šli
k vodě a občerstvili se. Zajisté vzácny'
příklad pěkného nakládání s dobytkem.
Kdo má srdce k dobytku, má také lásku
ku svy'm spolubližním a ku svému Pánu
Bohu. Vypravují očití svědci, že počínali
si naši chrabří vojáci v bojích statečně;
když jeli ranění vlaky, stalo se často,
že jeden z nich se předmodloval růženec
a druzí mu odpovídali. O vojsku tyrol
ském pak se tvrdí, že modlívali se
růženec, když stáli v zákopech proti
nepříteli a vůbec kdykoliv bylo pokdy
& že prosívali přítomné důstojníky, aby.
se s nimi modlili, což tito také učinili.

Svaty Bernard vysvětluje milosr
denství Boží následujícím příkladem:
Majitel domu pozoruje, že jest jeho
dům nějak poškozen. Zavolá zedníky
a jde s nimi na prohlídku. Zajisté ne
sboří svého domu, ale dá jej jenom
Opraviti, dům stojí dále. Podobně činí
Bůh s námi lidmi. Nezničí nás, žádá,
abychom se napravili; neničí nás, ale
trpělivě čeká, až se polepšíme.

Ale i když jest-náš _Pán nejvy'š
milosrdny, nikdo neodkládej s pokáním.
Odkládati pokání jest velmi nebezpečno;
čekati na milosrdenství Boží, jest velmi
nejísto. Víme, že popřeje nám Bůh tak
dlouho života, až se polepšíme? Naše
národní přísloví, které nazývají někteří
moudrostí lidovou, praví: Mlyny Boží
melou pomalu, ale jistě a dobře. Čeho
zameškalo Boží milosrdenství, to dohoní
pak jeho přísnost a spravedlnost. Svaty'
Augustin praví: Čím déle by'vá trest
odkládán, tím mocněji se pak přivalí.
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Jest to jako u luku: čím dále do zadu vyhledává hříšníka, nikoho nezavrhuje,
tetiva bývá natažena, s tím větší silou každého přijme & když se obrátí, do
letí šip. kazuje mu svou blahovůli více než před

Představení (obětování) Panny Marie v chrámu jerusalemském.
_(Výroční památka slaví se 21. listopadu.)

. Litujeme-li opravdově hříchů svých, tím. Jsou mnozí, kteří rádi tu poukazují
jestknám Bůh milosrdným.Milosrdenství na lotra, kterému dal Bůh milost, že
Boží jeví se hlavně tím, že Bůh sám vise na kříži, obrátil se. Svatý Augustin
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praví k tomuto případu: Jednoho ospra—
vedlnil Kristus v posledním okamžiku,
aby nikdo nezoufal, ale také jenom
jednoho, aby nikdo neodkládal polepšení
až do smrti.

I

Závěn
Znal jsem jednoho starého, skoro

osmdesátpět let čítajícího pána. Po celý
svůj život kráčel, pozoruje vše a sbíraje
si zkušenosti. Jednou přišel k němu
někdo a trpce si stěžoval na nějakého
člověka který dělá mu vše na vzdory,
do novin píše o něm nejošklivější, nej
vylhanější hanopisy, pomlouvá jej a po—
číná si, jako by byl zrovna ďáblem
posedlý., Tu když si tak postěžoval,
pravil mu onen zkušený muž: Nic si
ztoho nedělejte, litujte vašeho nepřítele.
Já jsem se ve svém dlouhém- životě
přesvědčil, že Pán Bůh dosud každého
našel, na nikoho nezapomněl. Litujte
ho, Bůh jej jistě jednou navštíví a po
trestá.

Mohli bychom zajisté každý ze své
vlastní zkušenosti uvésti příklady o
pravdivosti tohoto výroku. Náš známý
učenec Dr. Pavel Vychodil vydává sbírku
d0pisů z doby Sušilovy a tam píše
tehdejší farář v Bohdalicích Dr. l' rantišek
Škorpík: Mezi Bohdalicemi a Kučerovem
stojí na pěkném návxší, se kterého se

otevírá rozmilá vyhlídka na okolní
krajiny, kamenný kříž, se sochou Panny
Marie umístněné pod křížem. Tuto
zhanobili dva němečtí mladíci tak, že
jeden jí vyrazil oči, druhý jí urazil nos.
Stalo se to před osmi lety. Nedávno
roznemohl se onen, jenž soše oči vy.
razil, na oči, denně pozbýval zraku, až
tyto dny docela oslepl. Druhý, který
soše urazil nos, jest stíhán podobnou
metlou. jeho vlastní nos rozžírá mu
nyní — rak. Rekne-li nevěrec, že to
náhoda, co tím vyložil? Svou hloupost!
Ano, Boží mlýny melou pomalu, ale
jistě.

V letoším měsíci listopadu připadá
konec církevního roku a počíná nový
církevní rok. V této době slyšíme před
čítati evandělium, jednající o posledním
soudě. Každý z nás bude souzen, kéž
dá Bůh, aby zněl rozsudek pro nás pří
znivě. Proto připravujme se již nyní;
nikdy nezapomeňme, že jest Bůh vše
vědoucí, vše vi, nic nelze před ním za
mlčeli, zatajili. Jest sice také nejvýš
milosrdny', nechce smrti hříšníkově, ale
aby se polepšil & věčně byl živ. Kdyby
však někdo dobrovolně odporoval vůli
Boží, Bůh nikoho nenutí-, každému dal
svobodnou vůli. Prosme, aby se nad
námi Pán smiloval & přijal nás na svou
milost. Amen. res—nZuma.

EEEE

Ad sacros virgo.
Hymnus o svaté Gertrudě.

K ložnici hvězdné lilijovou cestou
pospíčhá Panna, slavit svatbu s Kristem,
nad blahou x—mrtihodinou již jásá
v srdci svém čistém.

Nevěstě čisté v ústrety jíž kráčí
nebeský ženich, kolem něho svatí,
na jejich lících, nadhvězdných již rájů
radost je znáti.

Pojď ke mně, moje nevěsto a sestro.
na srdci _mojím kochej se & radu).
spěj k branám rajskýin v triumfálním voze,
buď tama kraluj!

Jakým to blahem hárá Panny srdce,
s tělesnou její _duch se loučí schránou,
v Ježíšův palác spěchá uvolněný
milostí branou.

K svatebním hodům s plesem spěchající
provází zástup andělů a svatých,
milenců šťastných lásku opěvuje
na hurfách zlatých.

Ženicha panen, nebeštunů Pána,
panenské kůry nechat věčně chválí,
okršlek země kluň se trojjednomu
Bohu 'a Králi.

Jarolím St. Paulík.EEEE
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Některé příklady, kterak ctnost poslušnosti Pánu Bohu
milá jest.

Píše Alois Vaněk, Moutnice.

Poslušný mnich lvíci zkrotil.
(vn. PP. 11b. v. o. 14.)

Mnich Jan, žák opata Pavla, vy
pravuje, kterak silou své poslušnosti
div učinil. Jedenkráte jej poslal opat
do kláštera, který byl dosti vzdálený.
Mimo to zdržovala se v lese, kterým
měl jíti. strašná lvice. Když věrný učedník
odcházel, tázal se opata řka: Otče můj,
co mám činiti, jestliže na cestě vyřítí
se na mne lvice? Opat žertovné mu
odpověděl: Jakmile lvice ,se na tebe
vyřítí, chytni ji a svaž ji, a přiveď
mně ji!

A hle! Když zbožný bratr pozdě
večer domů se vracel, náhle v lese vy
řítila se naň lvice. Poslušný žák, pamětliv
jsa rozkazu svého opata, běžel jí na
proti, aby ji chytil. Poněvadž však lvice
ulekla se jeho pokřiku a dala se na
útěk, volal za ní zbožný bratr silným
hlasem: »Stůj, neboť můj opat rozkázal
mi, abych tě k němu dovedlla Na ta
slova zastavilo se dravé zvíře, nechalo
se spoutati a odvésti. Zatím ale nastala
tma, a opat Pavel počal se strachovati,
že jeho učedníkovi přihodilo se na cestě
neštěstí. Najednou však uviděl jej při
cházetí ,se zkrocenou lvicí. Podivil se
nad tim velice, a šel svému bratru vstříc,
ale aby jej v pokoře ještě _více utvrdil,
pravil mu: »Blázne, musel jsi můj
rozkaz do slova vyplniti? Co budeme
dělat s tímto divokým psem? lhne'd
pust lvici, a rozkaž jí, aby se vrátila
do lesa a více již lidem neškodilalc

Pouze poslušní budou do nebe přijati.
(Caesarius. lib. 11. cap. 11.)

Slyšel jsem, vypravuje Caesarius,
od našich starších bratří, zvláště od velmi
zasloužilého a slavného muže Marciána,
který na vlastní oči viděl, co chci vypravo
vati, že v našem klášteře v Hemmenrode
žil bratr-laik jménem Mengosus. Byl to
prostý, tichý, zbožný muž, který ÝY',
pomáhal při kuchyni. Jedenkráte štípal
Mengosus dříví, a nakročiv neopatrně
nohou, těžce poranil sí sekerou nohu.

Ihned byl donesen do nemocnice; než
rána se mu stále víc a více horšila, a
poněvadž ukázala se otrava krve. byl
Mengosus zaopatřen sv. svátostmi. Zvěč
nělý opat Gisílbert maje jíti do shro
mážděnígenerální kapituly, pravil bratrovi
Mengosovi: Milý bratře Mengose, ty ne
smíš dříve umříti, až se vrátím; tedy
mne očekávej! ——Bratr odpověděl:
Jestliže to bude v mé moci, chci tě
poslechnouti! — Opat ale připojil: Já
ti to poroučím! Na to odešel do kapituly,
kdež déle, než—li se nadál, musel pro
dleti. Když konečně se navrátil a přišel
ku bráně, slyšel zvoniti umiráčkem.
I tázal se opat, komu to zvoní umí
ráčkem? Vrátný odpověděl: Bratru
Mengosovi! Tu pravil opat: Mám něco
důležitého mu říci! Rychle vkročil do
brány, a spěchal se pomodliti a pak
odebral se do nemocnice. Nemocný
právě umřel. ! naklonil se opat k němu
a volal hlasitě: Milý bratře Mengose!
Ale tento ani neodpovídal, ani nedýchal.
Když podruhé opat na něho zavolal,
pravil prior opatovi: Nenamáhejte se
nadarmo, bratr jest již mrtev! I naklonil
se opat ještě níže a volal mu do ucha:
Já jsem ti poručil, abys tak dlouho čekal,
až se vrátím; nuže opět ti poroučím,
abys mně odpověděl. — Na ta slova
jakoby z hlubokého spánku se pro
bouzeje, otevřel bratr Mengosus oči,
vzdychl a _pravil: Ach, proč jste to
učinil, můj otče! Tak dobře měl jsem
se tam, kde jsem byl! Proč jste mne
zpět volal? — A kde jsi byl? tázal se
opat. Mengosus odpoveděl: Měl jsem
v ráji zlaté sedadlo připraveno, a_kd'yž.
jste mne zavolal, přišel ke mně bratr
Jan, který byl dříve sakristanem naším,
ve velké slávě a pravil: Nesmíš se na
toto sedadlo posaditi; nebot jsi sem
přišel dopustiv se neposlušnosti; vrať
se ku svému opatu zpět. 1 přislíbil
mně, že mi moje sedadlo pro mne za
chová. Také viděl jsem tam. _mnohé
z našich bratrů, kteří stkvěli se ve velké
slávě a pěli radostně nebeský chvalozpěv.
Mezi nimi jmenoval některé, kteří ne
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dávno zemřeli; o ostatních pravil, že
ještě nějaký čas zdržují se v očistci.
A když mluvil, dal opat některé z kláštera
zavolati; jmenovitě bratry Geranda,
Marciána a Karla, který potom stal se
opatem, a z jehož rukou znovu vzkříšený
pokrm přijal na znamení, že skutečně
znovu oživnul. A když pak mnoho
pamětihodného vyprávěl, žádal 0 do
volení, aby se mohl vrátiti, i pravil mu
opat: Tak jdi v pokoji! Na ta slova
bratr Mengosus zase oči zavřel a vy—
pustil duši.

Marka, který byl výtečným písařem..
Tohoto svatý opat zvláště miloval, a
před ostatními často vyznamenával. To
ale vzbudilo závist u ostatních bratrů,
kteří proti tomu reptali, ano ivšem
sousedním mnichům o tom vykládali;
tito též se stejným způsobem horšili, že
opat bratra Marka tak vroucně miluje
a před ostatními mu přednost dává.
Když jedenkráte k němu přišli, a různými
poznámkami své žaloby mu přednášeli,
pravil svatý opat ne bez bolesti, ježto.
poznal, že žaloby jejich ze závisti po—

"OLOMOUCz Fresková malba.

Ovoce poslušnosti.
(Sib. doctr. PP. de oboed. c. 12.)

Opat Jan měl učedníka, kterého
cvičil v poslušnosti; tomuto rozkázal,
aby suchou hůl, kterou do země zarazil,
tak dlouho každý den zaléval, až by
přinesla ovoce. Po třech letech počalo
se suché dřevo zelenati a přineslo ovoce.
A tu stařec vzav ovoce, přinesl je do
shromáždění a pravil bratřím: Vezměte
a jezte ovoce poslušnosti!

Svatý Sylvanus & jeho žák Markus.
(Lib. “doctr. P_P. de oboedientia n. l.)

Opat sv. Sylvanus měl na poušti
Scethe ve svém klášteře žáka, jménem

cházejí: Nuže, pojďte se mnou a vizte,
zdaž moje lláska není odůvodněna. I šel
s nimi ku jednotlivým cellám bratří,
a zavolal na jednoho z bratrů: Milý
bratře, pojď ven, potřebuji tě! Tento
ale nechal svatého opata čekati, konečně
pak přišel, a omlouval se. Podobně
činili i ostatní; neboť jeden měl ještě
modlitbu, druhý práci, třetí duchovní
cvičení, čtvrtý dokOnčoval dobrý skutek,
a tak žádný na zavolání hned se ne
ukázal, ale jeden tu, druhý onu měl
výmluvu. Když přišli ku celli Markové
a opat zavolal: Milý bratře, Marku,
pojď ven!, přišel tento ihned. Tu po
hledl opat na starší bratry, kteří k němu
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se žalobami přišli. a pravil jimi Vizte,
ještě dosud všichni nepřišli, které jsem
volal! — 1 poslal Marka s rozkazem
do blízkého kláštera; když odešel, vedl
bratry do celly Markovy & tu spatřili
arch, na němž započato psaní, v němž
hláska »Oa, jež započata byla, zůstala

koho vy milujete, chceme i my milovati-,
neboť Bůh sám jest s ním a miluje ho.

Perly.
(Conclave rerum notabil. Ordin. Cisterc. c. 7.)

Bylo pravidlem v jednom cister
ciáckém klášteře ve Francii, že bratří

OLOMOUC: Fresková malba.

nedokončena, poněvadž Marek, jakmile , po obědě, dříve než od stolu k modlitbě
uslyšel hlas opatův, ihned péro odložil,
nedokončiv ani této hlásky. Opat pravil:
Vizte nyní, zda jediný z ostatních bratři
rovná se v poslušnosti tomuto? A přece
poslušnost jest hlavní klášterní cnost.
Oni sklopili oči a pravili: Zajisté, otče,

vstali, všecky drobty sesbírali a snědli.
Stalo se jedenkráte, že jeden mezi bratry,
jenž měl útlocitné svědomí, sice drobty
sesbíral, ale naslouchaje se zálibou čtení,
zapomněl je snísti, dříve než prior ku
povstání znamení dal. Poznav svoji ne
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.dbalost zalekl se velmi, a ježto neod
vážil se drobty zahoditi & snísti je
nebylo již dovoleno, držel je zaražen
jsa v zavřené ruce. Když modlitba po
obědě byla ukončena, předstoupil před
priora, padl na kolena a vyznal svoji

nedbalost ve své prostosrdečnosti, začež
mu dal prior lehké pokání & tázal se
ho, co učinil s drobty. Bratr otevřev
dlaň, chtěl ukázati drobty, než ejhle!
Misto drobtů na dlani samé skvostné
perly.

[BEBE]

Sacrae parcntes Virginis.
Joachime, ctnostná Anno,

nebylo vám dětí přáno
drahný čas, až Maria Panna
k potěše vám byla dána.

Třikrát jaro rozkvetlo jí,
a již do chrámu se stroji,
rodiče, ač osiření,
s radostí byt její mění.

'Oliva, jež k nebi pne se,
takých plodů neponese,
jako svatá ona dcera,
na níž plá cnost všelikerá.

Svatý Duch tu ne'věstinku
vystrojil si, v jejím vínku
důstojnost se skrývá mnohá,
.neb má býti chrámem Boha.

V chrámě trávíc svoje mládí,
rozjímáním čas si sladí;
milosrdná, skromná, čistá.
v srdci Bohu stánek chystá.

Mysl neznající světa
v kraje nebeské jen vzlétá,
v postu, modlitbě & bdění
nalézá své potěšení.

V její duši, v nebes ráji,
což tu milostí se tajil
Víc než kadidla dým voní
milosti, jež z ní se roní.

Její srdce, její tělo,
jež se čistotou vždy stkvělo,
všecka její duše krása
hodnost Matky Boží hlásá.

"Pějme Kristu píseň sladkou,
jemuž panna byla matkou,
buď i Otci, Duchu chvála,
nevýslovná, neskonalá.'

Emma J. St. Pavlík

Po žních.
Již je všecko 'posečeno

ječmen, žito, pšenice,
memusí se tomu nikdo
ani divit velice.

V mandelích tu obilíčko
složeno je po poli
a jen píseň skřivánkova
nad ním něžně hlaholí.

Se strniska pytel chladu
věje větřík do kraje,
a od lesů havran letí
potravy si bledaje.

A za chvíli i ten mandel
slední žmizí z políčka
& pak zmlkne i ta něžná.
skrivánkova písnička.

Již je všecko odvezeno,
sem tam leží ještě klas,
a já když se kolem dívám.
smutno je mi v duši zas ! —

Emma A. M. . Kadlčdkóvd.
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Vzkříšení Lazara a duše v očistci.

Lazare, pojď z hrobu ven.

Eliseus vzkřísil syna ženy Suna
;mitské, kteráž ho byla často hostila.
(4. Král. 4.)

Já usnul jsem & zdřímnul jsemi
povstal, nebo Pán přijal mne. (Zalm B.)

Nejmilostivější Pán Ježíš mnohé
divy učinil; vždyť nemocné uzdravovat,
slepým dával zrak, kulhavy'm kroky,
dnou skřivenym zdraví, hluchym sluch
navracoval._Něco málo před umučením
svym veliky' div učinil, když Lazara
.z mrtvých vzkřísil. Sv. Jan Evangelista
píše, že Pán Ježíš ve chrámě ku židům
řekl: »Já. a Otec jeden jsmec, rozumí
se, v bytnosti. Tehdáž židé chápali ka
mení, aby jim kamenovali nejvýš dobro
tivého Pána, za to, že jim dobré skutky
prokazoval.

Rekl jim: »Mnohé dobré skutky
ukázal jsem vám! z Otce mého, pro
který skutek z těch kamenujete mne?
Jakoby chtěl říci: »Pro dobré skutky,
které jsem vám ukázal, hodně a spra
vedlivě měli byste vctíti, nyní pak chcete
mne kamenovatic. Zidé odpověděli: »Pro
dobrý skutek tebe nekamenujeme, nýbrž
.pro rouhání, že Ty jsa člověkem, činíš
se Boheme. Hleděli židé je'dině na člo
věčenství Krista Pána a nechtěli doznati
a poznati božství jeho. Pán Ježíš mezi
jiny'm odpověděl: >Nečiním-li skurkův
Otce mého, nevěřte mi; pak-liv činím,
aspoň skutkům věřte, abyste poznali a
věřili, že ve mně jest Otec a já v Otci.
Nebo tři osoby božské, jedna bytnost
bOŽSkýC;

Zidé nedbali na slova Krista Pána,
nýbrž opět polapiti ho chtěli a domlou
vali se vespolek, jak by ho jati měli.
'On však božskou mocí svou ušel .z ru
k—oujejich, že ho neviděli a šel s učed—
níky svymi, aby ho viděli a odešel za
Jordán. na místo právě ono, kde nejprve
Jan křtil; Pobyl pak skutečně zde. Proto
evangelium praví, že přišli k němu mnozi
a pravili: »Jan' zajisté divu žádného nee
učinil. Ale všechno, což o Kristu mluvil,
pravé-jest. -Auvěřili v něho<.

V ten čas byt-nemocný Lazar, bratr
Marie a Marty a' ležel'vBetánii v domě
sestry své. Nepadá sice'na váhu, ale

přece důležité. Byliť bohatí a zvláště byl
to dům klidu, pokoje, jejž Pán Ježíš
tolik chválil & vždy doporučoval až do
chvíle : »Nanebevstoupeníc.

Poslaly sestry Lazarovy ku Pánu
Ježíši, jenž u Jordánu byl, vzdálí cesty
od Bethanie dobře jednoho dne. Vzká—
zaly mu řkouce: »Pane, hlel, kteréhož
miluješ, nemocenjesta. MilovalPán Ježíš
Lazara a dům jeho, že byli dobří všichni
a bohabojní. Dům jejich, dům pokoje a
míru, jejž přivedl Pán Ježíš ku životu
ctnostnému a pročež obyčejně u nich
rád hospodou byval, když cestou vedle:
šel. Sestry pak Lazarovy nevzkázaly
přímo Pánu, aby přišel a bratra uzdravil.
Věděly, že dosti bude, když 'milujícímu
Lazara zjeví a oznámí se potřeba, ne
dostatek milého; bude věděti dobře, co
činiti má v nouzi jeho.

Uslyšev Pán Ježíš zprávy o Laza
rovi, řekl: »Nemoc ta není mu smrti:;
nebot chtěl ho Pán Ježíš zase vzkřísiti.
Pravil dále: »Ale pro slávu Boží, aby
oslaven byl Syn Boží skrze níc. Z toho
poselství radovaly se velmi Magdalena
a Marta. Než Lazar čím dále více ne
mocen byl. Umřel-.Proto velice zarmou
ceny byly sestry; neboť neměly otce již
ani matky a Lazar byl jako správcem
celého domu a zboží jejich. Nad to jako
dobrého bratra“ jej Sestry láskou sester
skou milovaly a přirozenou “láskou
k“ němu ln'uly. — Pán-zůstal na místě,
kde dlel, zůstal dva dny, co poselstvi
o nemoci Lazar—ovebyl přijal; Chtěl, aby
Lazar umřel a “čtyřidny aby ve hrobě
ležel. Na to řekl pak »k'učednikům
klidně: »Pojďme opět do Judska.-Učed
níci Pááě báli se jíti do Jerus'aléma,
kde přebývali fariseové a zákona ucite
lové, kteří ve všem protivili .se Pánu
Ježíši. Proto pravili: »Mistře nedávno
hledali tě židé-ukamenovati. Chceš tam
opět jítiíh Jakoby řekli: »Ani ty ani
my nejsme před-židy bezpečnitc

Pán Ježíš uslyšev slova málomysl
nosti, pravil učedníkům: »Zdaliž není
dvanácté hodin za den ?e Jakoby-řekl:
»Cas vše mění i časy a vedle času se
proměňuje vůle lidskálc Ačkoliv ne—
dávno chtěli mne kamenovati, nyní toho:
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neučiní. A ku většímu ubezpečení, aby
šli, doložil: »Chodí-li kdo ve dne, ne
urazí se; nebo světlo světa uvidí. Kdo
pak v noci chodí, urazí se, nebo světla
není v něm.: Jako by-říci Opět chtěl:
»Zrovna jako kdo ve dne jde, bezpečně
přece jde; nebo cestu dobře vidí, tak
i vy nemáte se proč hatí/Já jsem
s vámi, jenž jsem světlo světalc Rekl
pak jsem: »Lazar, přítel náš, spí. Jdu,
abych jej ze sna probudil. Snem roz
uměl Pán Ježíš smrť Lazarovu. Tak snadno
mu bylo Lazara z mrtvých vzkřísiti, jako
spícího ze sna probuditi. Těmi slovy
chtěl Pán učedníky své těšiti, aby se
nedomnívali, že by šel opět se židy se
dohadovati„nybrž ku Lazarovi aby jej
vzkřísil. —

Učedníci pravili: »Pane, spí-li Lazar,
zdráv bude, a není třeba aby's k němu
šelc. Domnívali se. že by Kristus Pán
mluvil o spánku tělesném, kdyžtě mluvil
o smrti jeho. Proto řekljim zjevně : »Lazar
umřel; ale radují se pro VáS<. A nyní
následuje, jak rádi učedníci šli s Pánem
Ježíšem do Bethanie. Byla pak Betha
nie blízko Jerusaléma okolo honův pat
nácte. (Osm honův pak jednu míli čí
talo.) Pán Ježíš uvíděn u Bethaníe. Ozná
meno bylo Martě, že Pán Ježíš jde. Pro
radost nic jiny'm neřekla, nýbrž sama
šla proti _němu ze hrádku. Plakala a
pravila: »Pane, kdybys ty byl zde,
bratr můj byl by neumřel.: Ještě ne
byla dobře u víře utvrzena. poněvadž
se domnívala, že by Pán bratra jejího
ode smrti zachovati mohl jen tehdy,
kdyby přítomným toliko byl a nikoliv
v nepřítomnosti své! Doložila však: »Ale
i nyní vím, že cožkoliv požádáš od Otce
svého, dá tobě jistětx Jakoby řekla:
»Budeš-li prositi Boha za bratra mého,
tehdy i on z mrtvých vstanec. Ze všeho
toho poznati můžeme jen nedokonalost
víry její; nebo kdyby dokonalou víru
byla měla, byla by lépe řekla: »Což
koliv rozkážeš, stane se.< Řekl jí Pán
Ježíš: »Vstaneť zase bratr tvůj !“ Marta
rozuměla slovům Kristovým o všeo
becném vzkříšení v poslední den a proto
pravila: »Vím _„že vstane v den nejpo-_
slednější.: Pán Ježíš však řekl: »"Já
jsem vzkříšení ížívotc To znamená:
Já mnohým život dáti mohu dle libosti
své. Pročež kdo věří ve mne, byť by i

umřel (tělesně toliko a časně) živ bude
(rozumí se na duši v životě věčném).
A každý, kdo jest živ a věří ve mne,
neumře na věky.< Odpověděla Marta:
»Ovšem Panetc Byla tě již lépe u víře
vyučena. proto řekla: »Ovšem Pane,
já bez všelikéhopochybováni věřím, že
jsi Kristus, Pomazany, Mesiáš, Syn Boha
věčného, kterýž jsi člověčenství na sebe
přijal a přišel na zemi. Pán Ježíš řekl
na to: »Jdi a zavolej sestru svou Mag
dalenu. Chtěl zajisté, aby při vzkříšení
bratra svého obě přítomny byly. Když
přišla Magdalena, padla ku nohám Je
žíšovym, 'u kterých milostí dosáhla a
hořce plačíc pravia: »Pane. kdybys ty
byl zde, bratr můj byl by neumřelc.
Vzkázal jsi nám sice, že by nemoc jeho
nebyla ku smrti anebo ku žalosti, ale
hle! přede třemi dny umřel a dnes čtvrtý
den co pochován jest.: Zidé, kteří s Mag
dalenou útrpnost měli a viděli ji pla
čící hořce před Pánem Ježíšem, z lí
tosti plakali s ní a více a více se kolem
shromažďovali. Pán Ježíš pozdvíhnuv
Magdalenu, těšil ji a pravil: »Kde jste
ho položili? Věděl síce dobře, ale pro
přístojící židy pravil: »Kde jste ho po
ložili? Pravilí jemu: »Pane. pojď a po
hleďlc Jda ku hrobu zastěnal duchem
a zarmoutil se sám. Rozpomenul se na
zlost ďábelskou, již ďábel pokušením
svy'm lidské pokolení ku pádu přivedl
& smrt na svět uvedl. — Přišli ku hrobu
Lazarovu. Obě sestry Lazarovy plakaly,
ano i přístojící plakali s nimi. Zaplakat
Pán Ježíž Kristus také, že slzy po jeho
svaté tváři tekly. Chtěl brzy ukázatí
božství své při vzkříšení Lazarově,
avšak před tím pláčem člověčenství a
v slzách zjevil zřetelně. Kristus Páu
obyčejně spolu božství i člověčenství“
ukazoval. Velice ku víře věc po
dobná, že zde i učedníci Spolu i s Mi
strem a Pánem plakali. Ano, jako mnozí
smýšlejí, že byla zde i přítomna Matka
Pána Ježíše, kteráž rovněž ode pláče
se zdržeti nemohla, když viděla nejmi—
lejšího Syna svého plakatí, o němž vě
děla, že radostí nebeskou jest. Židé,
když viděli, kterak Pán Ježíš pláče, pra
vili mezi se'tou: »Hle, kterak ho mi
loval! Kdyby mohl, jistě by ho byl od
smrti zachovale. Ba někteří z nich zrovna
řekli: »Nemoh-ltc Otevřel oči slepého
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od narození a zde neučinil, aby neumřel.
Dobry' Pán Ježíš poznal všechna tato utr
hání židovská a opět zasténav sám v sobě
a pohnut proti reptání židů, přistoupil ku
hrobu. Byla to jeskyně ve skále. kdež
všichni z rodu Lazarová pochováni by'
vali a na ní kámen veliky. Pán Ježíš
řekl: »Zdvihněte kámenlc Marta, sestra
Lazarova, pravila: »Pane, již zapáchá;
neboť čtvrtý den již jest ve hrobě! a Do
mnívala se Marta, že by pro lásku, kterou
miloval Lazara. chtěl ho ještě mrtvého
viděti. Pán Ježíš však řekl: »Což jsem
neřekl tobě, budeš-li věřiti, že uzříš slávu
Boží?c Jakoby říci chtěl: »Já jsem tobě
řekl, že vstane bratr tvůj, pročež věřtomu
a brzy to uzříšc. A tak pozvedli kámen.
Když hrob otevřen byl. hleděl lid, co
by Pán Ježíš učiniti chtěl. Pozdvihl pak
oči své k nebi Pán pravil: .Otče! dě
kuji Tobě, že jsi mne slyšel, já zajisté
vím, že Ty mne slyšíš. Ale pro lid,

\kteryž okolo stojí, řekl jsem, aby uvě
řili, že Ty jsi mne poslali“ Zavolal
pak Pán Ježíš hlasem velikým, aby židé
neřekli, že by něco tajného kouzlil, za
volal hlasitě: »Lazare, pojď venlc A
ihned vyšel, ktery'ž byl umřel.. Byl ob
vázán na rukou i nohou šátky a tvář
jeho byla rouchem přikryta. Zástupové
když okolo stojící viděli, že Lazar mrtvy
vstává, ulekli se až bázní ustupovali
ode hrobu; neb jak byl Lazar do hrobu
vložen, tak zase vyšel. Pán Ježíš pak
řekl jim: »Bozvažtež jej a nechte ať
odejde. — Když pak ho rozvázali, ku
víře podobno, že Lazar padl hned na
kolena, děkoval Pánu Ježíši za milost,
jakou mu jedinému ve stáří jeho byl
Pán Ježíš prokázal. Marta i Magdalena
učinily jistě totéž s radostí velikou, že
vzkřísil bratra jejich, děkovaly: »Panel
jistě jsme poznaly, že Ty jsi Syn Boží.c
Mnozí pak ze židů, kteří tu byli, uvě
řili v Pána, nebo o takovém skutku
nikdy sly'cháno na zemi nebylo. Marta
a Magdalena prosily Pána Ježíše, aby
spolu s učedníky svy'mi dovdomu jejich
vešel a pokrmu přijal. Sli pak ony
s bratrem svy'm s radostí velikou domů ;
mnoho lidu šlo s nimi, ježto každy' chtěl
Lazara viděti, s ním mluviti, kde by
byl a co na onom světě viděl. Lazar
však odpovídal jen tolik, kolik Bůh chtěl.
Pán Ježiš pak do hrádku šel i s učed

níky svymi a tělesného pokrmu v domě
Lazarově a Marty požíval a snad i Matka
Páně. I byla tu radost veliká po žalosti
veliké. Bože nebesky! jak velikou radost
měly dvě sestry ze vzkříšení časného
bratra svého Lazara! Lazar však přece
umříti jednou zase musel. Jakou láskou
miloval, milovati musel Lazara, jemuž
milost vzkříšení pro všechny časy, všechny
věky: vzkříšení věčného, důkazem pro
kázal. Pohleď a viz, zrovna tou samou
láskou miluje a přeje Pán Ježíš Lazarům
ve časném úkrytu: »Ubohé duše v očistcic.
Zrovna tou samou láskou praví: »Roz
važtec plačícím, prosícím za bratry. sestry:
>Lazaryc, za ubohé duše v očistci, když
vyjíti mají a vyjdou ku radosti — ra
dosti však věčné. A kdo vždy byl pří
tomen, ať žalm-ti ať bolesti, ba i pláči
Syna Božího. Byla to Matka Pána Je—
žíše: Blahoslavená Panna Maria. Proto
zvláště když i zde modlitby a prosby a
zvláště veškeré práce, lopoty, skutky
dobré vkládány podobně v ruce Matky
Pána Ježíše, kteráž plakala též dle mí
nění velmi mnohých (sv. Bonaventury)
u hrobu Lazarova. Zrovna zase jako
radovala se nad Lazarem k životu vzkří
šenym. Raduje se nad jedním a každým
vzkříšenym ku životu lepšímu zde na
zemi, ale raduje se tím více nad kaž
dy'm, každou duší z očistce vysvobo
zenou. — Martě & Magdaleně my po
dobní, z počátku a před tím napřed u
víře slabym, srdce svá ku pravé a silné
víře zázrakem [,azarovym poučení, myslí
celou, veškerou však SIIOU,duší celou
plačme a prosme, pomáhejme ubohym
bratrům svy'm upřímnou modlitbou ku
Pánu Ježíši: »za ubohé duše v očistcic.

Modlitba za umírající:
Nejdobrotivější Pane Ježíši, milov

níku duší, pro smrtelné úszsti Tvého
nejsvětějšího Srdce a pro bolesti ne
poskvrněné Matky Tvé, obmyj _v krvi
své nejdražší celého světa hříšníky, kteří
dnes se smrtí zápasiti budou a zemřou.
Amenc.

NejsvětějšíSrdce Ježíšovo,smr
telné úzkosti trpící, smiluj se
nad umírajícími!

Nejčistější Srdce Marie oroduj za
všechny skormoucené.
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_ (Arcibratrstvo : Smrtelné úzkosti tr
pícího Srdce Ježíšova a bolestné Matky
Páně založené P. Leonhardem, knězem
T. J. r. 1848 a 24. srpna 1867, Sv.
Otcem Piem. IX. při velechrámu v Je
rusalémě na arcibratrstvo povýšeno. Pro

členy vždy 300 dnů odpustků: Pius X.
11. května 1907 udělil). Každý měsíc
plnomocné odpustky všem, kdo denně
třikráte povzdechy v různých chvílích"
říkaji. Pius IX. 1850 udělil).

P. ŠEvčíx.

ElElEllÍl

Láska, královna ctností.
Podává.Fr. Janovský.

I.

„Milovati budeš Pána Boba svého
z celého srdce s'véhoa z celé duše
své & vší sily své i ze vší mysli
svél“ Luk. 10, 27.

áádrem láskyjest zalíbeníi; jen cose mi líbí, mohu milovati, mohu se
tím kochati, z toho se radovati. Z ra
dostivého zalíbení plyne upřímná bla
hovůle a účinná blahodějnost,
dobrotivost.

Zlato a drahokamy jsou předměty,
jež tak mnohé srdce lidské zaujaly, tolik
obětí, velikych obětí si vyžádaly. Co potu,
co krve obětováno se strany lidstva na
získání zlata, peněz, jimiž mají by'ti
získány prostředky na ukájení potřeb
životních, avšak bohužel též na lahodění
smyslnosti, rozmařilosti, rozkošnictví!

Vzácnějšístatků hmotny'ch, zem
ských, jest věda, umění; že však
vzešly na této zemi, také s ní zahynou.
A přes to, co píle, lásky, vynasnažení,
přičinění obětováno na vědu a umění!

Vzácnější nežli láska ke statkům
hmotným, nežli láska ke statkům du—
ševním, ku vědě, k umění, jest láska
dítek k rodičům, láska k otci, k
matce a navzájem zase láska rodičů k
dítkám, jelikož ji Bůh sám vštípil do
srdcí jejich a na její ochranu vydal i
čtvrté přikázání: »Cti otce svého ima
tku svou, abys dlouho byl živ a dobře
ti bylo na zemi!:

Avšak vy'šerodičů, vy'še všech statků
duševních, vyše všech statků hmotných,
vyše země i nebes, nejvy'še stojí Bů h
a žádá si na nás'lásky nejvyšší: »Milo
vati budeš Pána Boha svého, z celého
srdce svého a z celé duše své a ze vši
síly své a ze vší mysli svélc Luk. 10,

27. — a pravi zřejmě: »Kdo miluje
otce neb matku více nežli mne, není
mne hoden.<< Mat.- 10, 37.

Ano, láska k Bohu jest sluncem,
kdežto všecka ostatni láska jest 'jenom
jako oběžnice kolem slunce se otáčející;
láska k Bohu jest nejpřednější, nejvzne- '
šenější , nejvelebnější. Jak s n a d n o vchá
zí láska ta do srdce šlechetného
člověka !

*

Všecko vůkol nás napomáhá
nám, bychom Boha nade všecko milo
vali. Pravil druhdy božsky' Spasitel:
»Patřte na kvití polní, kterak roste, ne
pracuje,_ ani přede. Pravím pak vám,
že ani Salomoun ve vší slávě své nebyl
tak oděn, jako jedno z nich.< Mat. 6,
28, 29. V pravdě, sebenepatrnější kví
tečko praví nám: .»Jsem od Boha. Trháš
si mně, voníš ke mně, srdce tvé těší
se ze mne; avšak pozdvihni vzhůru srdce
své, vzhůru k nejdobrotivějšímu Stvo
řiteli, jenž mi dopřál života, jenž mně
ozdobil krásnou zelení, půvabny'm kvě
tem, líbeznou vůní. Všecka kvítka jsme
dítkami Otce nebeského; ještě nikdy ne
podařilo se sebe dovednějšímu umění
lidskému, aby vyvodilo sebe nepatrnější
živé kvítečko, jež by rostlo, kvetlo,
vonělo. My všecka jsme vymyšlena a
zhotovena od věčného Umělce, za svůj
život, za svou krásu, za svou vůni dě
kujeme jenom nejdovednější ruce Boží.
Nuže, člověče, vzhůru srdce! Miluješ-li
nás a naši pomíjitelnou krásu, jak.te<
prve máte milovati našeho Stvořitele,jak.
se kochati jeho nevadnoucí krásou a
velebností !: _

. Pravil druhdy moudrý Salomoun:
»Jdi k mravenci, ó lenochu, a zpytuj

&'
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cesty a uč se moudrosti; kteryž nemaje
vůdce. ani přikazatele, ani knížete, při—
pravuje sobě v létě pokrm a shromáž
ďuje ve žně, co by potom jedl.< Přísl.
6, 6.—8. Nejen k pilnosti nás napomíná
nepatrný mraveneček, nýbrž i k lásce
Boží vybízí. Jako by mluvil člověku:
»Jsem jenom bídny tvor. Vím, že ti na
tom nezáleží, zašlápneš-li mne. Přes to
však nejsem tak bezcenný, jak by se
zdálo. Vezmi si mne na svou velkou
ruku, pozoruj mé nožičky, po nichž tak
svižně chvátám; viz mé zoubky, jež
jsou mojí nejmocnejší zbraní; všimni si
mého oka, jež tak uměle jest upraveno.
Pojď se mnou, ukáží ti svůj dům, mé
bratry, mé sestry. Žijeme Společně, zná
mé se vespolek, bydlíme v jednom státě.
Bojujeme proti nepřátelům, vrháme se
na ně, kořistíme a ,na sta Otroků od
vlékáme si do zajetí. Také jsme hrob
níky ve veliké obci přírody, odkudž
odstraňujeme mrtvoly ptáčků a brouků.
Nemyslíme svym Vlastním rozumem,
neboť nemáme ho; avšak veliky' Pán
řídí nás sílou pudu, jejž do nás vložil.
Diviš se naší pilnosti, naší přičinlivosti;
všaktě také zasluhují podivu. Ptáš'
se, odkud že tato moudrost, odkud ta
snaha za jistojistym cilem. V .našem
malém tílku nebydlí moudrost, v našem
malém srdéčku netluče láska, avšak
někdo jiný miluje nás, myslí za nás za
všechny, nejmondřejší totiž a nejdobro
tivějši Bůh, jenž nás tak pečlivě na svět
vypravil. Misto nám tedy Bohu se po—
divuj, Bohu se koř, Boha nade všecko
milujer

Kdo dodal ptáčka chuti ke zpěvu,
kdo vzbudoval člověku úd za údem,
kdo dodal hvězdě sílu světelnou, kdo
určil každé bytosti místo ve vesmíru?
Denně si odpovídáme na tuto nejdůle
žitější otázku na světě, denně se mo
dlime: »Věřím v Boha, Otce vše—
mohoucího, Stvořitele nebe i
zeměc

Již u moudrého Joba čteme: »Ze
ptej se jen hovad, a naučí tebe, a
ptactva nebeského, a oznámí tobě. Mluv
zemi, a odpoví tobě, & vypravovati
budou ryby mořské: Kdož neví, že
všecko to ruka Hospodinova učinilá?x
Job 12, 7,—9.

fJiž Žalmista Páně volá pln úžasu"
a vděčné lásky k Bohu Stvořiteli: »Ně
besa vypravují slávu Boží a dílo rukou
jeho zvěstuje obloha. Den dni vypravuje
slovo a noc noci oznamuje to umění.
Nejsou to mluvení, ani řeči, jichžto by
hlasové nebyli slyšáni. Po vší zemi vy—
šel zvuk jejich a až do končin okruhu
země slova jejich. V slunci postavil
stánek svůj a ono jest jako ženich vy
cházející ze svatebního pokoje svého;
zplesalo jako obr, cestou (0 Závod) bě
žeti maje. Od končin nebes vychod jeho
a běh jeho až do končin jeho, aniž
kdo by se ukryl před horkosti jeho.a
Z. 18, 2—7.

Jinde opět pěje královsky pěvec:
»Hospodine, Pane náš, jak předivné jest
jméno Tvé po vší zemi! Nebo vyvýšena
jest- velebnost Tvá nad nebesa. Z úst
nemluvňátek a požívajících prsy doko-'
nal jsi chválu pro nepřátele své, abys
zkazil nepřítele a mstitele; Nebo patřím-li
na nebesa Tvá, dílo prstů Tvych, na
měsíc a hvězdy, které jsi založil: což
jest člověk, že jsi naň pamětliv? anebo
syn člověka, že jej navštěvuješ? Učinil's
ho málo menším andělů, slávou a cti
korunoval jsi jej a ustanovil jsijej nad
dílem rukou svy'ch. Všecko jsi podložil
pod nohy jeho, ovce _ivoly všeckya nad
to i zvěř polní. Ptactvo nebeské iryby
mořské, jež procházejí stezky mořské.
Hospodine, Pane náš, jak předivné jest
jméno Tvé po vší zemile Ž. 8

Jakou láskou k všemohoucímu Stvo
řiteli plálo srdce tohoto bohonadšeného
pěvce, srdce slavného krále Davida! Co
všecko podnikl, co všecko vykonal za
své čtyřicetileté vlády, aby osvědčil Králi
nebeskému, že ho nade všecko miluje!
Sotvaže dosedl na trůn po nešťastném
králi Saulovi (roku 1055 př. Kr.), při
činil se především o povznesení života
náboženského ve svém národě, o zvýšení
lásky k Bohu ve svém národě. Za tou
příčinou dal archu úmluvy slavně pře
nésti do Jerusalema a postaviti tam do
prostřed stánku, ktery'ž byl přichystal.
Sám také kráčel. ve slavnostním tom
průvodě a radostí poskakoval před
Hospodinem. Obětoval přitom též pře
četné oběti zápalné a pokojné a_po
žehnal lidu ve, jménu Hospodinově. A
na památku tohoto slavného přeneseni
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archy úmluvy a jejího umístění na svaté
hoře v Jerusalemě složil a zpíval David
a po něm všecek národ tento žalm:
»Hospodinova je země i plnost její,
okrsek země i všichni, kteří přebývají
na něm. Neb on nad mořem založil jej
a nad řekami připravil jej. Kdo vstoupí
„(t.j. kdo jest h o den vstoupiti) na horu
Hospodinovu, aneb kdo bude státi na
místě svatém jeho (zde před archou ú
mluvy)? Nevinný rukama a čistého srdce,
.kterýž nevzal nadarmo duše své, aniž
přísahal ve lsti bližnímu svému. Tenť
.přijme požehnání od Hospodina & mi
losrdenství od Boha Spasitele svého.
Toť jest “národ hledajících jeho, hleda

jících tváři Boha Jakubova. Pozdvihněte
knížata (představení svatyně) bran vašich
.a vyzdvihněte se brány věčné, a vejde
král slávy. Kdo jest ten král slávy?
Hospodin silný & mocný, Hospodin
mocný v boji. Pozdvihněte knížata bran
vašich, a vyzdvihněte se brány věčné a
vejde král slávy. Kdo jest ten král
:slávy? Hospodin mocností, onť jest ten
král slávy.: Ž. 23.

Pln lásky k Bohu, o němž mu
.mluvila celá příroda, všecek svět, uspo
řádal důmyslně & stkvěle všecku boho
službu ve svatyni, rozdělil kněze na 24
rtříd, kterýmž podle losu bylo přisluho—
vati ve svatostánku. Rovněž tak uspo—
řádal službu levitů, vyvoliv z nich 4000
zpěváků pode třemi řediteli, rozdělil je
též na 24 tříd. Izvelebovali bohoslužbu
hrajíce na harfy citeryavšeliké nástroje
hudební i svaté zpěvy pějíce. Byl by
rád vystavěl místo skrovného stánku
velebný, velkolepý chrám Hospodinu;
ale řeklmu Bůh skrze proroka Nathana:
„Nebudeš ty mi stavěti domu k bydlení,

protože jsi muž bojovný (a v mnohých
válkách) krev jsi proléval. Ale když se
vyplní dnové tvoji a. usneš s otci svými,
vzbudím símě tvé po tobě (syna tvého
Šalomouna). Onť ustaví dům jménu
mému, & já utvrdím trůn jeho na věky.“

Nemoha tedy sám chrámu stavěti,
připravil zatím, kde co mohl, & krátce
před smrtí svou svolal knížata iSraelská,
vévody pokolení a pravil k nim před
synem .alomounem, chtěje v srdcích
jejich znova roznítiti lásku a vděčnost
k Hospodinu: „Slyšte mne, bratří mojí
a lide můj! Myslil jsem, abych vystavěl
dům, v němž by odpočívala archa ú
mluvy. Ale Bůh mi “řekl: Nebudeš sta
věti domu jménu mému, protože tolik
krve jsi prolil veda přemnoho válek; ale
balomoun syn tvůj vystaví dům můj a
síně mé. Nyní tedy přede vším shromáž
děním 'Israele napomínám vás, ostříhejte
všech přikázání Hospodina Boha našeho.
Ty pak, Šalomoune, synu můj, znej
Boha otce svého a služ jemu dokonalým
srdcem & myslí ochotnou; nebo všecko
srdce zpytuje Hospodin a zná všeliká
mysli tanutí. Budeš—li ho hledati, na
lezneš jej, pak-li ho opustíš. zavrhne
tě na věky. Nyní tedy, poněvadž vyvolil
tebe Hospodin, abys vystavěl dům sva
tyně, posilní se a dělej. HOSpodin Bůh
bude s tebou & neopustí tebe. Dílo toto
veliké jest; nebo ne člověku připravuje
se příbytek ten, ale Bohu. Já pak podle
vši své možnosti připravil jsem náklad,
domu Boha svého: zlato a stříbro k ná
dobám, měď, železo, dříví a kamení
onychynové i mramoru paroského pře
hojně. A jestliže kdo z vás dobrovolně
něco obětovati chce, nechť naplní ruku
svou oběti tou dnes a obětuje Hospodinu.“

(Pokračování).

EIEHEIEI

' VU stolu Pane.
“Biblickéúvahy o sv. přijímání. — Dle Aug. Arndta podává Jan Tagliaferro.

_;13.Dvanáctiletý Ježíš.
Ačkoliv Panna Maria milosti po—

svěcující stále s božským Synem svým
spojena byla,—přecechvílemi v pozem
ském svém životě zbavena byla viditelné

jeho přítomnosti. Pánu Ježíši, jehož

myšlenky nejsou našimi myšlenkami, za
líbilo se u věku dvanácti let odloučiti
se od oné, kterou nikdy stín hříchu ne
poskvrnil, jejiž duše byla vyvolenou
svatyní Boží. Pán Ježíš zůstal v Jeru
salemě a ona neviděla milého Spasitele,
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jeji ucho neslyšelo již lahodného hlasu
jeho; byla zbavena nebeské útěchy
plynoucí z jeho skutečné přitomnosti,
jejíž sladkosti neznají, kdož jí nezakusili.
Ale tato trpká ztráta byla jen pomíjející.
Vzdálení Pána Ježíše od jeho matky
požehnané bylo jen pouze zkouškou,
nebylo trestem, neboť nebylo v něm ani
stínu nedokonalosti, jakžby vyvolal trest
takový. Nicméně bylo srdce její naplněno
bolestí nevýslovnou. Co mají cítiti oni,
které zlo největší, hřích, zbavil vzácné
přítomnosti Pána Ježíše? Co zaslouží,
by trpěli—oni, kteří dobrovolnou nedo
konalostí a vědomou vlažností zaviňují,
že milé božské dítko se od nich vzdaluje?

O neštěstí nevýslovné, ztráto větší
všech ztrátl Může tě duše snésti a klidnou
zůstati? Může setrvati v bídě své, ne
vyhledávajíc ve svatyni toho, jenž ve
chvíli nemilosti tvář svou zakryl, ale
smilovává se věčným smilováním nad
dítkami svými skroušenými?

2. Matka Boží, osvícená moudrostí
Boží, znala cenu každé chvíle, kdy měla
Ježíše, lépe než kterýkoliv člověk, ivě
děla dobře, že sebe dražší dobro po—
zemské nedá se porovnati s cenou tohoto
pokladu. Jakmile zpozorovala nepříto
mnost dítka, začala ho s horlivou peč
livostí hledati a prosila v úzkosti srdce,
by se vrátila jej i nejdražší záruka a jediná
útěcha na zemi. Co však mají cítit oni,
kteří ztratili hříchem Ježíše, dobro nej
vyšší, kteří přes všecka dobrá před
sevzetí od něho odstoupili a jeho cesty
ocenit nechtěli? Kdyby pochopili veliké
své neštěstí, ze všech sil snažili by se
jej napravit. Jejich ubohost a touha bý
je pohádala, vyhledati Pána v tajemství
jeho milosrdenství nekonečného, aby se
s ním spojili a nikdy ho již neztratili.

Bohužel, že i já náležím též k těm,
kteří zanechali první horlivosti! Kdo mi
dá, abych byljako za měsíců předešlých
(Job 29, 2.), kdy jsem se ještě snažil
tobě horlivě a ze všech sil sloužiti? Dej,
ať tě opět naleznu, tebe, radosti andělů,
touho veškerého stvoření, dej ať užijí
tvé přítomnosti ve svátosti, jež dává
život. Tebe míti si jedině přeji, tebe
ztratit, se nejvíc bojím. Zkušenost mne
poučila, že mír duše odmítá, kdo cení
něco mimo tebe. Jeho srdce jest popel,
Škola B. s. r. 1914.

a země daremná naděje jeho a špatnější
nežli bláto život jeho. (Moudr. 15, 10.)

3. Když Panna Maria milovaného
Syna marně byla hledala mezi příbuz
nými a známými, vrátila se do Jerusa
léma. »I stalo se, po třech dnech nalezli
ho v chráměc (Luk 2, 46.) Její starost
byla nyní hojně odměněna, nebot nalezla
toho, jehož milovala duše její, podle
vytrpěné bolesti naplněna byla duše její
útěchou. Dive, nad nímž se pozastavuji
i největší duchové! Bůh sedí mezi učiteli
svého vlastního zákona, apředkládájim
pokorně svoje otázky. Učitel sprave
dlnosti, jako svítání rozsvěcující, božské
dítko, jehož nebeský původ roucho člo—
věčenství nemůže skrýti úplně, rozvíjí
před svými tvory svatou, výmluvnou,
libou, dobré milující věčnou moudrost.
Naleznuv božského učitele ve svato
stánku, nemám se klaněti hlubokému
jeho ponížení? Mohu lhostejně patřiti
na převeliké smilování, jež mého Tvůrce
a Boha pohnulo, by svou rozkoš měl
v tom, býti se syny lidskými, by všichni
hledající nalézali v něm učitele, vůdce
a Otce, a všichni prosící _odjeho štědrosti
přijímali milost nejvzácnější, Tělo jeho
nejsvětější? Veliký dive milosrdenství a
lásky! Nalezl jsem tebe, duše má po
svátnou hrůzou jest naplněna, pro divy,
jichž jest svědkem. Přijď ke mně, můj
Spasiteli, bych odumřel vší snaze, která
k tobě nesměřuje. '

4. (Po svatém přijímání.) Máti
Páně, zvyklá vždy V přitomnosti svého
božského Syna mysliti, mluviti a jednati,
použila první chvíle shledání, by jemu
laskavě vytýkala jeho nepřítomnost a pak
mu pověděla úzkost srdce, mateřského
srdce po tyto tři dni. »Synu,c řekla,
»proč jsi nám tak učinil? Aj s bolestí
hledali jsme tebe.< (Luk. 2, 48.)

Tak by měla i duše mluviti k hostu
nebeskému, když ve svatém přijímání
k ní vchází, měla by mu předložiti své
myšlenky, city a touhy, své nedokonalostí
isvou bídu. Měla by si mu stěžovat
s. dětinnou důvěrou, jakou rád vidí
v duších, jež navštěvuje, nad jeho vzdá
leností i nad svou vlažností i nad ne
štěstím, že se zbavila jeho milostí. Nikdo
nebyl tak neobmezené důvěry hodnější

jak tento pravý přítel hříšníků, laslzízavy'
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Ježíš, jenž Se skrývá pod způsobou
chleba, aby nás měl celé.

Vrhni se k nohoum svého nebeského
hosta, duše má křesťanská, & pros ho,
by ti dal poznati pramen tvých častých
poklesků a odkryl ti hloubku tvé bídy.
Netrat odvahy, byť by jako kdysi se
svatou matkou svou, zdánlivě tvrdě s tebou
zacházel, byť by i odpověď ti odpíral,
byť by tě vedl po temných stezkách,
třebas by postavil před tebou oblak. aby
nepronikla modlitba. On ti poctivou tvou
snahu po jeho lásce odmění, třebas ne
citlivou útěchou, přece jistě tím, že tě
uschOpní, bys pro něho pracovali trpěl
i bez přispění viditelného. Jako své po-,
žehnané ,Matičce tak i tobě přispěje,bys
konal své povinnosti, jeho přítomnostje
posvětí, jeho láska tvou horlivost roznítí
& konečně, blažen zkušeností, nahlédneš,
že to, co Pán od tebe žádá, není ani
vroucí pobožnost, ani citlivá sladkost,
ani snadnost v konání ctnosti, nýbrž
jedině, abys konal jeho svatou vůli.

14. Zázračný lov ryb sv. Petra.
Svatý Petr, třebas v jiné zásluze

zůstal za některým apoštolem, příto
mností Spasitele byl tak povýšen, jak
žádný jiný. Kristem Pánem zvolen za
apoštola a knížete cirkve, vrhá se všem
k nohám a veřejně vyznává svou ne
hodnost, by se ukázal před tváří bož
ského- Mistra. Pro tuto pokoru vstoupil
Pán Ježíš do jeho lodičky, a kázal odtud
lidu. Uč se, duše má, z toho příkladu
slavného apostola, že není lepšího pro
středku, bys Spasitele pozval do srdce
svého, než býti přesvědčenu, že jsi ne
hoden ho přijati. »Kdo se poníží, bude
v slávě.: (Job. 22, 29.) Kdo se pohříží
do hlubiny své nuznosti, dříve než za
touží po svátostném spojení se svým
Bohem, ten zakusí slast nejvroucnějšího
spojení. Ty jedině miluje něžně Pán
Ježíš, tento Bůh pokory. S tím, kdo má
pyšné oko, Pán Ježíš jísti nebude hody
své lásky, a kdo činí pýchu, nebude
bydleti v domě jeho. (Žalm 100, 5. 7.)

2. Apoštolové celou noc marně
pracovali, __nebylot při nich božského
Mistra. Od'něho odloučení, nemohli dou
fati ve výsledek. Když konečně minula
noc strádání a nepřítomnosti, zjevil se
opět Pán Ježíš a podal jim mnohé dů

kazy své božské lásky a smilování. Jak
pravdivo jest, že temnost &bída prchají
před tváří věčného slunce spravedlnosti.
Na rozkaz Páně apoštolové znova se cho
pili práce, kterou po celou noc bez
výsledku byli konali. Nyní námaha divně
korunován-a.

Křesťanská duše! I tys vydána na
moři tohoto světa mnohým bouřím a ne
bezpečím a často se marně namáháš, bys
nalezla dávno žádaný mír duše. Přístup
k oltáři a slyš tu božský hlas, jenž tě
pobádá, bys znova pracovala, ale vjeho
duchu, bys znova hledala, ale nikoliv
rozkoše toho světa, nýbrž nevýslovné
radosti, jež působí přítomnost Pána Ježíše
v nejsvětější Svátosti. Vrhni ještě jednou
v jeho jménu svoje sítě, vrhni je po tom
co se líbí jeho očím, snaž se jedině &
výhradně po tom, bys plnila jeho vůli
nejsvětější, vnikni hluboko do tajemství
jeho lásky, abys se stala hodnou míti
účast na jeho ovocích přehojných. Kochej
se v Hospodinu, a dát tobě žádosti
srdce tvého. Ž. 36, li.)

3. Petr diví se nad nezaslouženou
dobrotou svého Pána a- s upřímnou po
korou uznává nekonečný rozdíl mezi
sebou a božským Mistrem, jehož ne
obmezenou moc právě zakouší. Proniknut
jsa hlubokým poznáním své bídy volá:
Pane, odstup ode mne, neboťjsem člověk
hříšný. (Luk. 5. S.) Tento vyvolený a
poštol Boha-člověka, tento vyznamenaný
a přece tak pokorný učeník Ježíšův,
tento sloup Církve třese se v přítomnosti
toho, na jehož přijetí se nyní připravuješ.
Jsa přesvědčen, že tento divotvorce jest
Kristus, Syn Boha živého, (Mat. 16, 16.)
on pak nejposlednější všech lidí, vrhá
se Petr svému božskému Mistru pokorně
k nohoum, zapřísahaje ho, by se vzdálil
od hříšníka tak bídného. Veliký apoštole,
veliký tvou hlubokou pokorou, dej mi
podíl na tvém smýšlení, jež tebe tak
milým “učinilo Pánu Ježíši nejpokorněj
šímu všech synů lidských!

Božský Spasiteli, věřím, že jsi věčný,
největší Bůh, nejvyšší Pán celého světa,
radost nebes a hrůza pekel. Poznávám
své hříchy & nedokonalosti, pro které se
třesu před tváří tvou. Jak spravedlivou
mám příčinu s Petrem vyznati, že jsem
největší, nejnevděčnější hříšník! Ale právě
proto třeba duši mé tvé nebeské návštěvy.
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Božsky Spasiteli, bída má mne nutká,
bych spěchal k tvému božskému Srdci.
Nejsi-li ty to, jenž může očistiti počatého
z nečistého semene? Přijď tedy mé dobro
nejvyšší, má radosti nejsladší! Oblaž
srdce mé slasti své lásky a laskavostí
svého smilovánii

4. (Po svatém přijímání.)Pán
Ježíš již neodstoupil od apoštola, jenž
'ho v pokoře prosil, by od něho se vzdálil
pro jeho nehodnost. Přiváben tak drahou
ctnosti pokory, vykázal božský Spasitel
.pokornému učenníku první místo mezi
těmi, kteří z lásky k němu vše opustili
a jej následovali. Když Pán Ježíš z lodičky
Petrovy lid učil, ukázal tim zástupu, že
mu první místo učitelské určil. Vskutku
opustil Petr, jsa dojat slovy Páně, hned
a navždy své řemeslo, své přátely, vše,
_co měl, by následoval chudého Mistra.

Duše má, Pán Ježíš netoliko do
tvého domu vešel. jako kdysi do lodičky
Petrovy, ale do srdce tvého božsky Mistr
milosrdny' vstoupil, aby se tobě daroval.
Jak bys mohla v této chvíli dle pravdy

zvolati: »Odstup, Pane, od srdce mého,
neboť jsem člověk hříšny'c. Ano božská
lásko, jsem pln hříchův! Ale ke komu
mám se utíkati, když ty se ode mne
odvrátiš? Kdo mne přijme, nenaleznu-li
útočiště v srdci tvém milosrdném? Kdo
mne vyléčí ? Jedině ty, božsky' lékaři duše
mé. Kdo mi pomůže, jenom ty, všemo
houcí Králi nebes i země. A co jest ještě
více než vše, kdo může tak velikého
hříšníka, tak nesmírnou bídu, jako moje,
milovat, leč ty Lásko nestvořená!

Neopoštěj mne tedy, milosrdný Spa—
siteli, ve mně, neboť ty máš slova života
věčného, ona svatá slova sladší nad med
a strdí. Nechť tvá láska nesmírná vniká
do duše mé, abych aspoň nyní vše opustil
a tebe následoval. Nemám sice přetrhovat
oprávněné pásky, jež mne váži k stavu,
prozřetelnosti tvou vykázanému, ale chci
odmítati hříšnou náklonnost k tvorům a
k vlastní vůli, onu pychu a sobectví pře
máhati, jež mi tolikrát překážely, bych
tebe následoval. Pak-liže v božské službě
tvé poznám sladkou svobodu ditek božích
pak vzplesá duše má v Bohu svém.

Ellíllíll'íl

Podzim je tu.

Přišel k nám podzimek
v šedivém hávu,
pokosil na. lukách
květy i trávu.

Studené větry s ním
krajem se honí
a slunce na nebi
tváře své claní.

Všecko se ve smutku
velikém tají,
zpěváci na jih zas
zpět odlétají.

Všude je bolesti
po kraji skryto,
až je mně zemřelé
krásy té líto.

Přišel k nám podzimek
v šedivém hávu,
příroda ku spánku
ukládá hlavu.
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Obrázky z katolických missii.
Podává MAXMILIANannnnonn.

Posvátný háj v Itolo.

Pravil jsem, že obětí se obyčejně
dály v některém „posvátném“ háji.
V jednom stal ještě před několika roky
strom, bůžku války Ogunovi zasvěcený.
Lidské lebky, které na jeho kmeni byly
přibity a jiné vítězoslavně odznaky vy
pravovaly o hrůzných obětech, které
tomuto obydlí Fetišů byly přinášeny.
Také na místě, kde nyní stojí missie
v Itolo, stal takový »posvátnýc háj.
Rozmanité stromoví a křoví bujelo tam,
ovlažováno za noci rosou, za dne krví
ubohých obětí. Mezi stromy vynikal
zvláště víc než stoletý obr, jehož mo
hutně větve a hustě listí v dřívějších
dobách velkou část háje jako střecha
přikrývaly, a který, když ho byl P. Pied
před čtyřmi roky koupil, v životní síle
ještě dosti značné tu stál, ačkoli vichor
a blesk jeho hrdě do výše se pnoucí
vrchol byly již zlomily. Zde ještě před
40—50 lety konaly se lidské a asi před
čtyřmi roky jiné a možná dost potají
i lidské oběti.

První starostí a prací P. Piedovou
bylo, tohoto němého a přece výmluvného
svědka, který po staletí na děsně ukrut
nosti hleděl a krev tolika nešťastníků
byl do sebe vsal, poraziti. Avšak nebylo
tak snadno najíti muže, kteří by si byli
troufali, tento od modloslužebníků tolik
uctívaný strom skoliti. Každý se obával
msty bůžka Orišy anebo aspoň modlo
služebníků. Konečně našli se přece ně
kteří, ježto sí dodali zmužilosti a několik
dní na stromě obuchy a sekyrami praco
vali. Avšak i tito najednou zmizeli, bez
pochyby ze strachu předmodloslužebníky.
Dali se tedy missionáři PP. Pied a Landais
sami do práce. Ježto obrovský strom
měl několik metrů v průměru a jeho
dřevo bylo neobyčejně tuhé a tvrdě,
trvalo to dlouho, než mohla jemu sekyrou
hluboká rána býti zasazena. Tato zdlou
havá práce missionáře konečně omrzela
a proto položili do dutého kmene oheň,
který brzy dutinu prorazil a vysoko do

„výše vyšlehl. Tak jako před 1100 lety
sv. Bonifác mohutný onen dub v Geismaru

v Německu byl porazil, zatím co zástupy
pohanů s bázní a strachem se na to
dívaly, jsouce pevně přesvědčeni, že bůh
hromu odvážného zlosyna plamenným
bleskem zabije, hromový však dub s hla
sitým popraskem “se skácel, aniž bůžek
svou moc a sílu mohl ukázati, tak stále
i zde na sta modloslužebníků okolo
stromu, aby spatřili, jak věc slouží, a
bezpochyby také proto, aby Orišovi svou
soustrast projevili. V noci však přinesli
svému ohroženému bůžkovi všelijaké
oběti, jejichž zbytky P. Pied ráno nalezl,
aby si Oriša svůj hněv a vztek ne na
nich, nýbrž na rouhavých missionářich
vylil. Přes to naklonil se strom jednoho
dne a s ohromným rachotem se Skácel
a se stromem sřítiIo se i tisícleté panství
satanovo. Zuře a vztěkaje .se opouštěl
toto své oblíbené místo.

Jak se vše změnilo! Tam, kde po
staletí ďábel, otec závisti & lži, byl ctěn
a vzýván, nyní trojjediný Bůh, Otec
pravdy a lásky bývá uctíván. Arci ne
stojí na onom místě ještě žádný kostel;
jediná budova je zároveň školou, kostelem
a obydlím missijních sester, kdežto
missionář o něco dále v nezdravěm zá—
koutí bydlí. Snad dojdou brzo potřebně
penize, abychom mohli postaviti napřed
kostel a potom dům na obývání. Kde
stál »posvátnýa strom, tam pravě postaví
se hlavní oltář.

Nedaleko místa, kde kdysi pnul se
do výše obrovský strom svým pyšným
vrcholem, stojí nyní obrovská socha sv.
archanděla Michala. Dupaje ďábla svýma
nohama chystá se prokláti jej svým
dlouhým kopím a hledí plameným
zrakem směrem do vnitra Afriky. Tak
zdá se, jakoby všem ďáblům, které byl
kdysi na nebi tak slavně přemohl, ještě
nyní strachu naháněl, missii pevnou
rukou “proti všem útokům ďáblovým
chránil a jemu bránil, usaditi se zase
pevnou rukou na místě, které nyní Bohu

' je posvěceno.
Socha, dar to jistého dobrodince,

byla na druhou neděli povelikonoční
“slavnostně posvěcena. Byla to povznáše
jící podívaná, jak mladí i staří, chudí;
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i bohatí, katolíci iprotestanté, pohani
&mohamedáni do ltolo putovali, aby se
slavnosti svěcení súčastnili. Přišlo jich
mnoho set a všichni divili- se, jak se tu
všecko změnilo. Zvláštní pozornost všech
poutala nádherná a bohatě ozdobená
socha sv. Michala a neméně oltář, který
byly missijní sestry zvláště pro tento
účel zřídily a pěkně okrášlily. Plápolající
svíce, pestré kytky, vějící praporečky
dodávaly celku vzezření neobyčejně
slavnostní a budily největší úžas všech
přítomných. Jedni stáli tu s otevřenými
ústy, jiní nemohli ze sebe vypravíti leč
výkřik: ach! achl, a opět jiní křičeli
žasnouce: »Oyibo! Oyibo! t. j. běloch!
bělochic Jakoby chtěli říci: »Co ti běloši
všecko nedokážoulc

Slavnost začala 0 5. hodině od
poledne. Nejprve zazpíval Ceciliánský
spolek, před několika měsíci v Lagos
založený, trojhlasnou píseň ke cti sv.
Michala, potom vystoupil na řečniště
P. Spiesser a měl dojemné kázání. Čet
nými příklady ze starých a nových dějin
dokázal, že po všechny časy bylo chvali
1ebným zvykem, velkým mužům a zvláště
slavným bojovníkům sta'věti pomníky a
sochy, že tedy bylo sluš'no &spravedlivo,
aby i sv._Michalu, tomuto prvnímu &
největšímu bojovníku všech věků, byla
socha postavena. Potom líčil výmluvnými
slovy boj mezi sv. Michalem a ďáblem
—- boj, který sice v nebi byl ukončen,
ale na zemi dosud se vede, boj to mezi
dobrým &zlým, mezi pravdou a lži, boj
mezi vírou a nevěrou, boj, z něhož sv.
Michal konečně jako vítěz vyjde. Potom
řečník takto pokračoval:

>Dnešního dne, v tuto hodinu a na
tomto místě jste vy všichni svědky slav
ného vítězství, kterého sv. Michal a
s ním katolická církev nad ďáblem a
jeho panstvím na tomto místě dobyla.
Mnozí z vás se ještě pamatují, jak právě
na tomto místě pohanští bůžkové t. j.
vlastně ďábel sám uctíváni byli. Na tomto
místě stál strom pohanskému bůžku/za
svěcený, na tomtéž místě, pod vašimi
nohami, leží pochovány kosti oněch ne
štastníků, kteří ďáblu byli obětováni.
S prorokem mohl bych zvolati: »Quomodo
cecidisti, LUCÍÍGI'?a(Jak jsi padl, Lucifere ?)
Ano padl jsi, satane; a ty, ango alfa,
& Obbatala padli jste; padli jste i vy

Oya,íDangbe a*Edun; i ty strome Fetišův
padl jsi. Sv. Michal a jeho andělé bojo
vali s drakem a drak byl vyvržen, vy
vržen byl i strom Fetišův; pohanským
obětím na tomto místě na vždy je konec.
Místo pohanského modloslužebníka,
Babalao, zaujímá posvěcený kněz kato
lický; místo nečistých, krvavých obětí
pohanských bude zde nyní každé ráno
obětována oběť ze všech nejčistší, ne
krvavá oběť mše sv.; místo křiku, nářku
a sténání lidských obětí a zvuků ďábel
ských zpěvů zaznívá zde nyní vznešený
zpěv svornosti a lásky.<

Svou řeč skončil P. Spiesser do
jemnou modlitbou ksv. Michalu. Na to
následovala druhá píseň ke cti knížete
archandělů, kterou všichni, uneseni
svatým nadšením, zanotili a mezi kterou
posvěcení sochy se konalo. Obřad skončil
slavným požehnáním. Ceciliánský spolek
zapěl na to velmi úspěšně a dovedně'
několik čtyřhlasných ceciliánských písní,
jejichžto svatá slova, nádherné akordy
& sladké nápěvy byly řídkou protivou
vzhledem k někdejšímu křiku &zuřivému
běsnění pohanských modloslužebníků.
Zvláště však dojímavá byla podívaná,
když na tomtéž místě, kde ještě před
krátkým časem trůnil satan, nyní po
nejprv se tam objevil Pán nebes a země
a před ním všichni, katolíci í nekatolíci,
poklekli, majíce zraky na skvoucí se
monstranci upřeny, aby od něho, Pána
veškerého stvoření, přijali požehnání.
Paprsky zapadajícího slunce, které jako
ohnivá koule na dalném obzoru zdálo
se do moře se ponořovati, padaly zlatem
na posvátnou monstranci & odrážejíce
se od jejiho třpytného povrchu rozlévaly
se, když kněz polokruhem se otáčeje
uděloval jí sv. požehnání, do všech
úhlů světa, k západu, severu, východu
a jihu, všude opuštěné ubohé Africe
hojných milostí udílejíce.

Prve než skončím, připomenu ještě,
že dojemné kázání a povznášející ob
řady tak hluboký dojem na všechny
přítomné učinily, že když missionář byl
na všecky pohanské bůžky'klatbu vy
slovil, nikdo nereptal, naopak přemnozí
souhlasíce, jiní pak mlčíce poslouchali,
ano mnozí dokonce i tvrdili, že jestliže
snad ďábel do' toho dne nějaký skrytý

,koutek na tomto místě měl, že jistě po
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těchto tak slavných obřadech s hanbou
a potupou se odtud odstěhoval.—:=

Dále vypravuje missionář obšírně
o životě a působení Padre Antonia, čer
nocha to, který byl kdysi do Brasilie
prodán za otroka a potom stav se
křesťanem na západní pobřeží africké
se vrátil, tam mezi svými pohanskými
krajany jako apoštol působil a tak
missionářům půdu připravoval. Shro
mažďuje černochy kolem sebe kázal jím,
jak a pokud tomu rozuměl, vyučoval
je pravdám křesťanským, modlil se s
nimi každou sobotu společně růženec &
v neděle a svátky modlitby mše sv.,
křtil obráceně a žehnal sňatkům man—
želským.

On to byl také, jenž své nevědomě
krajany před. protestantskými naháňeči
varoval, jim o příchodu katolických
missionářů první radostnou zprávu po
dal a missionářům svůj malý věrný
hlouček jakožto jádro a kořen nově
missie přivedl. Od té doby začala se
missie na Beninském pobřeží utěšeně
vzmáhati. Bez těžkých obětí a velkých
překážek ovšem také nebylo, jak jsme
právě byli slyšeli, ale neúmorné činnosti
nových missionářů podařilo se časem
všecky překonati a dnes náleží missie
na Beninském pobřeží k nejpokročilejším
v Africe.

Od vodopádů Stanleyových.

Nebude zajisté čtenářům »Školyx
proti mysli, doví—li se něčeho o nové
řeholi a prvních začátcích její činnosti
na poli missijním. Tato nová řehole je
kongregace kněží Srdce Ježíšova. Byla
založena r. 1878 ve St. Quentinu ve
Francii. Jejím vlastním a původním ú
čelem jest, srdci Bohočlověka za urážky,
které ve svátosti své lásky trpí, se kla
něti a je usmiřovatí a něžnou a spolu
vroucí úctu k tomuto nejsvětějšímu Srdci
všude šířiti. Mimo tento hlavní účel měl
zakladatel na zřeteli také jiné cíle a
úkoly, které ke jmenovanému hlavnímu
účelu úzce se druží, a nebo aspoň se
snášejí, jako: missie domácí, vyučování,
řešení otázek sociálních, missie zá
mořské a p."-"

Jakmile měla kongregace větší počet
kněží ve svém středu, byla požádána
od republiky Ekuadoru vjižní Americe,

\

kde stav katolické církve pro převeliky'
nedostatek kněží byl velice žalostný,
aby jí několik kněží jako missionářů
ponechala. S radostí vyhověl generální
představený kongregace této žádosti a
to zvláště proto, že ona země od svého
presidenta blahé paměti,"Garcia Morena,
nejsvětejšímu Srdci jsouc zasvěcena na
výpomoc její měla jakési právo. Poslal
tedy do Ekuadoru několik kněží a bratři
laiků a za krátko byly tam zřízeny dvě
missijní stanice. Sedm let pracovali
missionáři na nové vinici blahodárně a
s dobrým výsledkem, až revolucí v r.
1895 zednáři vyvolanou, jejich apoštol
ská činnost byla zastavena. Následkem
toho odvolala kongregace odtamtud své
missionáře, jichž počet byl časem značně
vzrostl, a dala je k disposici Apoštolské
Stolicí, která jim nové působiště v Africe,
v belgickém Kongu, nedaleko vodopadů
Stanleyových, vykázala.

Jak první stanice tam byla zalr
žena, čeho tam missionáři z řečené kon—
gregace byli docílili, jaké plány mají do
budoucna, jaké naděje a vyhlídky. o tom
obšírně vypravuje P. Gabriel Grison,
představený tamnější stanice, jehož do
pis na řadového generála zní následovně:

»Missijní stanice sv. Gabriela u vo
dopadů Stanleyových.

Missie, kterou jsme před krátkým
“časem v nádherné krajině zdejší, vsrdci
střední Afriky založili, byla nejprve 25.
března m. r. v ímě povolena ajejí zalo
žení ustanoveno. Ministr Kongskéhostátu,
Van Eetveld, byl se totiž s prosbou o
missionáře obrátil na Propagandu. Ježto
generální představený tou dobou byl
nucen své missionáře z Ekuadoru, kde
právě byla vypukla revoluce, odvolati,
nabídl je svaté stolici, která nabídku
přijala. Dva missionáři, P. Lux a já,
vstoupili jsme v Antverpách na loď;
21. září dojeli jsme cíle. Bohužel můj
spolubratr na cestě onemocněl. Možná,
že svým časem bude cesta do Střední
Afriky méně nebezpečná; prozatím však
malokterý Evropan plaví se po Kongu
nahoru, aniž zaplatil zimnicí obvyklou
daň. Příčina toho leží jednak v nezdra
vém tamnějším podnebí, jednak v tom,
že parníky, které na horním Kongu
plavbu udržují, mnohé vady &nedostatky
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mají. Naše loď podobala se veliké ne
mocnici.

Ostatně nebylo nám těžko, najíti
vhodné místo pro novou stanici, ježto
celá krajina je velmi úrodná. Mohli jsme
si vybrati. Vlivem častých dešťů a jižního
slunce je rostlinstvo velmi bujné, ne

proniknutelné lesy, které pouze k ame
rickým pralesům lze přirovnati, pokrý
vají celou zemi. Dne 24. září rozhodli
jsme se pro krajinu na pravém břehu
řeky, asi 7 km. od vodopádů.

Jelikož naše cesta podle úmyslu
těch, kteří nás poslali, byla vlastně jen
pokusem missii založiti, poslal jsem
svého spolubratra, jehož zdravotní stav
mne znepokojoval, zpět do Evropy a
vzkázal jsem po něm, aby co možno
nejdříve nové síly za mnou poslány
byly. Já sám „zůstal jsem zde, abych
první práce řídil, ježto tamnější belgická
stanice nám pomáhat uem0hla._ Byla
už po několik měsíců znepokojována
povstáním černošského kmene Batalelů
a teprv před 14 dny setník Hanri zví
těziv nad povstalci zjednal jí potřebnou
bezpečnost. Po válce pak bylo nutno
domy ze strategických důvodů zbořené
znovu postaviti a zničené sady znovu
upraviti. Proto přišli jsme právě v ne—
vhodný čas. Přes to pomohli nám setník

'Makfeyt, správce onoho okresu, a jeho
důstojníci, seč byli.

Pro začátek dali mi k ruce pod
důstojníka, jenž dosti zběžně řečí zdejších
černochů mluvil. Bohužel byl tento mladík,
jenž mi mohl býti velmi užitečným,
náhle do B:)Snyzpět povolán a tak jsem
byl zase sám. Ale Bůh zase neopustil.
Jeho řízením našel jsem chytrého a pil
ného černocha, který mi výborné služby
prokazoval.

Najav v okolních dědinách dosta
tečný počet dělníků, dal jsem 5 ha lesa
vymýtiti, abych po okolní krajině nabyl
rozhledu. Potom začal jsem stavěti mis
sijní dům. Co toto píšu, mám několik
pevných dřevěných stavení, do kterých
se vejdou mojí lidé a asi 200 dítek.
S počátku ubíral jsem _sekaždého rána
od vodopádů pěšky na mou stanici a
večer vracel jsem se na lehkém člunu
zpět. Nejparnější hodiny za dne trávil
jsem v malém stanu,“ který jsem si byl
na missijní stanici postavil.

Moje obydlí a kaple byly brzy ho—
tovy a na vánoce jsem konečně do
missie se odstěhoval. První mše sv.,
kterou jsem tam sloužil, byla půlnoční.
Jak šťastná to shoda okolností. Dne 25.
března, na svátek Zvěstování Panny
Marie, postavili jsme začínající stavbu
missie pod ochranu Nejsvětější Panny,
a 25. prosince, v-den památky Naro—
zení Páně, vešla slavným posvěcením
takořka v život. Že se okolnosti tak
pěkně shodly, nebylo však mojí záslu
hou; dle mého úmyslu měla býti missie
zasvěcena již 8. prosince na slavnost
Neposkrněného Početí.

Zatím shromáždil jsem okolo sebe
několik dětí a také vláda mně jich ně
kolik svěřila, tak že mám nyní 47 žáků.
Dne 2. února začal jsem'vyučovati ka
techismu. Dne 23. března přinesli mi
dvě děti, tak malé ještě, že jsem jich
mohl ihned pokřtíti. což jsem také na
slavnost Zvěstování Panny Marie učinil.
Pan Alciari. ředitel zdejšího kupeckého
skladiště, byl kmotrem. ,

Krátký čas na to udal se v malé
mé osadě strašný případ. Jednou večer
pozoroval jsem totiž, že jedno dítko
schází. Hledal jsem ho a dal ho hledati,
ale nadarmo; teprve náslelujícího dne
nalezl jsem je v lese s roztříštěnou
lebkou a v tratolišti krve. Zástup lido
žroutů rozdělal už oheň, aby nešťastně
dítě upekl. Bohužel nebylo pokřtěno.
Abych takovému neštěstí budoucně pře—
dešel, pokřtil jsem devět nejmenších
dítek na Boží Hod velikonoční. Dvě
z nich jsou již v nebi. Přišla totiž na
nás brzy potom nová zkouška, mezi
našimi malými vypukla úplavice. Ježto
jsem byl sám a všecka, práce na _mne
spočívala, nastaly mi, jaksi lze po
myslit, pochmůrní dno'vé. Nicméně po
dařilo se mi zlo rychle odstraniti _tim,
že jsem nemocné děti od zdravých od
loučil. Tak se stalo, že pouze dvě shora
zmíněné dítky padly nemoci za oběť.

Máme děti ze všech okresů, které
v území okolo vodOpádů Stanleyových
obývají. Ubohé děti, které buďto z o
troctví byly vysvobozeny a nebo za po
sledních krvavých válek osiřely, cítí se
v naší missii šťastnými jako v ráji.
Jsem snimi velmi spokojen; jsou hodné,
poslušné a dosti pilné; doufám, že je
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budu moci po roce všecky pokřtíti. Náš
úmysl, z ubohých černochů dobré kře
sťany a mravně lidi učiniti, je tento:
Vychováme hochy, dívky svěříme mis
sijním sestrám a dospělým budeme ná
pomocni, aby mohli uzavříti sňatky
manželské. Potom založíme malé kře—
sťanské osady mezi okolními kmeny. Kéž
by božské Srdce Páně tomuto našemu
plánu žehnalo' &. nám pomocí svou
přispělo, abychom jej mohli pro
vésti!

IlllllllIIIIIIIILIjjIIIIlII

Dne 11. května přišli ke mně dva
missionáři kněží a dva bratři laici a od
toho dne začala missie teprv vlastně
zkvétati. Nyní' namaháme se, abychom
naše okolí přivedli do pořádku. Minulý
týden překlenuli jsme potok, který teče
naším územím, můstkem, a v nejbližší
dny dostavíme dřevěnou ohradu pro
naše kozy a ovce. Tato zvířata jsou
nám nevyhnutelně potrebna, ježto je zde
málo potravin a nám třeba starati se
i o budoucí živobytí. (Příštěostatek.)

VVVVVVIlllllllllllllilllllllll|||
Olomouc. Bronzová plotna na hrobě

biskupa Marka Kuena (1553—65) v dómě
olomouckém čítá se k nejskvělejším pracím
renesančního slohu. Byla zhotovena okolo
roku 1565. Podobně vzácnou, prací jsou
bronzové svícny v kapli sv. Barbory na
dómském děkanství v Olomouci. Na křížové
chodbě u dómu v Olomouci uchovaly se
zbytky starých fresek. Podáváme dvě: jedna
představuje Zvěstování Panny'Marie, druhá
klanění sv. Tří Králů.

Přátelům dobré četby doporučujeme
vřele, aby pro nemocné a raněné vojíny
objednávali též známou výbornou knihu
poučnou „Víra našich otcův“. (Má 430
stran, _krámská cena 3 K.) Aby co nejvíce
svazků ji mohli rozdati, rozhodla se admi
nistrace „Našince“ v Olomouci, Dolní ná—
městí 17, účtovati ji nyní za nepatrnou
cenu — po 60 haléřích všem, kteří aspoň
5 výtisků najednou objednají; Kdo objedná
50 výtisků, obdrží premii 3 výtisků zdarma.
Při tak velké slevě dlužno příslušný obnos
poslati předem. _

Národní dar pro katolické missie.
Za příčinou jubilea německého císaře se
brali tamnější katolíci na své missie obnos„
který obnášel i s úroky dne 1. října 1913
1,425.209 marek. Byl rozdělen výlučně
pro katolické missie a školy.

Kající hříšník z Carcassonne. Ve.
francouzském městečku Carcassonně událo
se něco, co nepostrádá ani tragiky, ani
humoru. Před mnohými lety byl u soudu

odsouzen k smrti mladý muž, jejž by byli
z toho srdce rádi popravili, kdyby ho jen
byli měli. Vrah “totiž včasně utekl do
Brasilie roku 1897, kdež na něho se za
pomnělo. Před několika dny hlásil se u
policie muž s kajícím vzezřením a s prosbou,
aby ráčili jej popraviti, protože spáchal zde
před lety vraždu.- Soudce objednal si ho
na druhý den s tlumočníkem, protože
člověk ten mluvil již jen portugalsky.
Soudci na to vypravoval, kterak r. 1897
spáchal v sousedním Carcassonne vraždu na
mladé vdově, jež mu -stala se nevěrnou.
Po vraždě podařilo se. mu prchnouti do
hor, kdež po 4 roky živil se jako drvoštěp.
Na to vystěhoval se do Brasilie, kdež pobyl
11 let. Zde prý po- letech byl zachvácen
lítostí, a vyzpovídaje se knězi, navrátil se
do vlasti, aby na sobě dal provésti po—
pravu. Porotní soud byl nucen provésti
líčení ještě jednou. S pláčem vyznával se
ku všemula porotci až k slzám pohnutí,
vyřkli nad 'ním: nevinen. 

Několik zajímavých dat ze stati—
stíky lúrdskě v roce 1913. V uplynulém
roce bylo do Lurd vypravena 494 zvláštních
vlaků z nichž 343 bylo z Francie a 151
z ciziny. a to: 40 z Belgie, 26 ze Španěl,
22 z Německa, 20 z Italie, 15 ze výcar,
10 z Rakouska, 4 z Elsaska, 3 z Holandska,
3 z Lothrinska, 1 z Anglie, 1 z Portugalska
a 1 z Luxemburgu. Mezi výpravami těmi
zvláště vynikaly výpravy: z Montpelliéru
10.000 poutníků, z' Irska 4000 poutníků,
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mezi nimi 300 kněží, 5 biskupů'a kardinál
primas; pak 41. národní pouť francouzská,
k níž vypraveny 34 vlaky, mající 15.0.00
poutníků, přes 1000 nemocných a 13
biskupů. V roku 1913 navštívily Lúrdy
z církevních hodnostářů: 4 kardinálové,
126 arcibiskupů a biskupů, 6 inful. opatů
a 73 jiných prelátů. K stolu Páně při
stoupilo 890.000 poutníků, mší sv. slouženo
bylo 68.000. Počet poutníků přibylých
společnými vlaky z Francie byl 200.377,
z ciziny 59.776. Jednotlivě dostavili se
poutníci asi v trojnásobném počtu, takže
možno říci, že do Lůrd v roce 1913 přišlo
na 1,000000 poutníků.

Z černých číslic velkoměsta. Počet
sebevrahů ve Vídni klesl r. 1913 značně
proti roku 1912. Kdežto roku 1912 bylo
1558 sebevrahů (931 mužů a 627 žen
a děvčat), zaznamenáno bylo roku 1913
sebevražd 1485. z nichž bylo 891 mužů
a 594 žen a děvčat. Povážlivým zjevem
je stále více rostoucí počet mladistvých
sebevražedných pokusů. Nejmladší sebevrah
byl 7letý hoch, který se zabil skokem
s okna; po něm následuje 131etý hoch,
který se oběsil. Nejstarším sebevrahem byla
881etá žena, která se otrávila, 831etý muž,
který se oběsil, 821etá žena, která skočila
s okna, 8lletý muž, který se oběsil a
801etý muž, který se zabil pádem s výše.
Nejvíce sebevrahů se oběsilo a to 193
(z nich 22. žen), zastřelilo se 154 osob
(20 žen), otrávilo se 99 osob_(59 žen),
utopilo se 68 osob (18 žen), pádem s výše
se zabilo 60 osob (37 žen), pobodalo se
16' osob (2 ženy-, 15 osob dalo se přejetí
(2 ženy) a 1 muž zvolil smrt uhořením.
Z nešťastné lasky spáchalo sebevraždu
37 mužů a 36 žen, sebevražedných po
kusů- 69 mužů a 93 žen. Pro nemoc
spáchalo sebevraždu 125 mužů a 33 žen,
sebevražedných pokusů 23 mužů a 26 žen.
Pro rodinné nesváry spáchalo sebevraždu
19 mužů a 23 žen, sebevražedných pokusů
57 mužů a 92 žen, z nouze spáchalo sebe
vraždu 34 mužů a 6 žen, sebevražedných
pokusů 97 mužů a 37 žen. V duševní
nepříčetnosti spáchalo sebevraždu 43 mužů
a 21 žen, sebevražedných pokusů 27 mužů
a 20 žen. Z omrzelosti života spáchalo
sebevraždu 24 mužů a 11 žen, Sebevra
žedných pokusů 30 mužů a 30 žen. Pro
špatné finanční poměry spáchalo sebevraždu
36 mužů a 7 žen, sebevražedných pok—usů

12 mužůa 3 ženy. Ze strachu před trestem
spáchalo “sebevraždu 15 mužů a. 4 ženy,
sebevražedných pokusů 14 mužů a 13 žen.,
Z bolesti nad smrtí příbuzných spáchalo
sebevraždu 14 mužů a 10 žen, sebevra
žedných pokusů 3 muži a 5 žen. Motivy
sebevražd byly neznámy u 100 mužů a
8 žen. Pohnutky sebevražedných pokusů
u 112 mužů a 116 žen byly též ne
známy.

Odpady. Roku“ 1909 odpadlo ku
protestantismu v německé říši 7886 kato
líků. Roku 1910 odpadlo jich 8301, r. 1911
8684. Nejvíce jich odpadá k vůli sňatku.

Boháči a. almužnar Malíř, který
pracoval po celé léto, po dobu tří měsíců
v klášteře na kopci sv. Bernarda, napsal
ze svých zkušeností: Ročně navštíví tento
klášter přes 30.000 lidí, kteří tam zůstanou
přes noc a dostávají stravu. Mniši nic ne
žádají. ale prosí, aby každý cestující dal
do pokladnice nějakou almužnu dle uznání.
Malíř, kdykoliv přišli & odcházeli cizinci,
vždy pozoroval, zda něco do pokladny dali
a tu viděl, že skoro žádný boháč nic nedal,
ale dávali chudší lidé, jako na příklad
italští dělníci, když šli pěšky domů. Každý
z nich rozvázal červený šátek, v němž
měl své krvavě uspořené peníze a dal
něco do pokladny. Bohatší turisté jenom
s dvojsmyslným výsměchem šli okolo ní
a nic do ní nedali. Ode všech těchto
35.000 cizinců se vybralo z pokladny
4000 _K.

Počet hospod ve Švýcarsku. Prů—
měrně připadne ve Švýcarsku jeden hostinec
na 144 obyvatelů. Nejvíce hospod je v městě
Švycu, kde připadne na 63 osob hospoda,.
v Thurgau na 72, v Grabůnden na 80,
v Uri na 85, v Apenzellu na 86 atd., na
posledním místě je Vallis, kde připadne
teprve na 369 osob jedna hospoda.

Vila pro kočky. V Grenvichu vysta
věla jakási bohatá Američanka vilu pro své
miláčky—kočky. Stála 75.000 K. Je vní
nádherně upraveno 19 světnic pro kočky.
V každé je elektrické světlo; ústřední topení
je také ,zavedeno, ano nezapomněli ani na
lázně., Ustav má býti vzorem pro majitele,
aby se naučili s nimi zacházeti. Majitelka
chce na svých 60 kočkách ukázati, jak se
jim má připravovati lepší, zdravější a štast—
nější život. '

Sekty v Hamburku. Dle zdělení
hamburkského statistického úřadu byly tam
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“203 různé náboženské sekty. Všech oby
vatel bylo 1,012390; z nich bylo bez
vyznání 8708 a ti se dělili na 2357 bez
verců, 5257 bez vyznání a 716 dissidentů.
284 bylo volnomyšlenkářů židů bylo
19.472, budhistů 165, mohamedánů 137,
monistů 65, vyznavačů Konfucia 24, 5
theosofů, 1 pantheist, 1 theist & 1 spiritista.
Všech nekřesťanů bylo 19.941. Křestanů
bylo 983.457; dělili se na 928.638 pro
testantů, 50.430 katolíků a 4476 z jiných
vyznání. Protestanté jsou rozdělení na 15
sekt. Mezi „jiná“ vyznání bylo započteno
--62 různých pojmenování, jako4 arméni,
1000 baptistů, 250 adventistů, více mormo
nů, ba jeden se označil i jako ikonoklast,
což znamená obrazoborec. .

Lékařky. V Anglii jsou lékařky
velmi oblíbeny a jejich počet jest přes
tisíc. V jediném Londýně je nyní přes
200 lékařek. Jsou skoro v každém větším
anglickém městě a mají často větší praksi,
než jejich mužský kolega.

Návštěva kostelů v Liverpoolu
'V Anglii. Liverpoolský denník „Daily
Post“ počítává vurčitou neděli každoročně,
kolik lidí bývá v kostelích. Tuto jsou vý
sledky z let 1881, 1891, 1902 a 1912.
Počet všech lidí, kteří byli onu neděli
v kostele, byl roku 1881: 149.469, 1891:
157.846, 1902: 178.777, 1912: 169 721.
Ubylo tam návštěvníků kostela. ač v po
sledních desíti letech vzrostl Liverpool 0
45.000 obyvatelů. Ale časopis výslovně
podotýká, že jediné katolické kostely mají
stále více návštěvníků; v nich neubylo,
.ale přibývá věřících, kteří pilně navště—
vují kostel.

Protestanté v Berlíně. Roku 1912
zemřelo v Berlíně 26.092 protestantů,
:z nich bylo církevně pohřbmo jenom 17.571.
Poslední Večeři “přijalo 1912: 226; 052
osob, roku 1911: 239.058. Mužů- bylo
1912: 83.680, ve kterém však počtu je
na 22.000 vojáků, takže bylo jenom vlastně
okolo 61.000 mužů. Žen bylo 1911:
145.358, 1912: 142.372.

Smíšená manželství v Prusku. Je
všeobecně známo, že největší ztráty mívá
katolická církev na počtu svých údů ve
smísených manželstvích. V Prusku bylo
roku 1912 393.885 smíšených manželství
mezi katolíky a pretestanty, z nich bylo
mužů katolíků 207.488, žen katoliček
186.297. V celku přibývá smíšených man

želstev. V Prusku bylo jich roku 1895:
278.434, 1900: 321.274, 1905 : 359.985
1910: 393 885. A co jest s dětmi v těchto
manželstvích? Dne 1. prosince 1910 bylo
ve všech smíšených manželstvích dětí:
789.595, z nich bylo evandělických:
450.379, katolických: 339.116. Církev
katolická ztratila tedy 55.631 příslušníků,
čili při každém stu smíšených manželstev
ztrácí katolická církev 15 dítek. Všeobecně
lze pozorovati, že má žena větší vliv než
muž. Ze smíšených manželství, v nichž
byl muž katolíkem, bylo 250.352 dětí
evandělických &jenom 161.770 katolických,
ale při manželstvích, kde byla žena ka
tolička, bylo dětí evandělických 200.627,
katolických 177.396.

Klášterní sestry v severo-ameri
ckých Státech. Působí tam přes 56.000
katolických sester klášterních a mají ve
své správě: 700 vyšších dívčích škol, 285
sirotčinců, 100 chorobinců, 300 nemocnic
dále mnoho farních škol.

Mladiství zločinci v Italii. Roku
1912 bylo u italských soudů projednáváno
80.218 případů mladistvých zločinců, z
nichž bylo 42 procent pod desíti lety. Téhož
roku bylo v Italii odstraněno náboženství
ze škol.

A co my? V březnu loňského roku
měli socialní demokraté v německé říši
v Jeně sjezd. Bylo tam oznámeno, že mají
jejich dětské časopisy 89.000 odběratelů.
Soudruzi byli co nejdůrazněji vybízeni,aby
šířili tyto časopisy pokud možno nejvíce.
V listopadu téhož roku oznamovaly pří
slušné listy, že dosáhl počet odběratelů
oněch listů již první sto tisíc. A co my
katolíci, stále budeme nečinně přihlížeti &
ještě sami ubíjeti své listy?

Analfabeti, V německé říši bylo
koncem roku 1913 0.02 procent ze všeho
obyvatelstva analfabetů, t. j lidí, kteří ne
umějí ani čísti ani psátí. Ve Francii jejich
46, u nás v Rakousku 34 procent ze
všeho obyvatelstva.

Dívčí gymnasia v Německu. V Ně
mecku bylo koncem školního-roku 1913
39 dívčích gymnasii s 22.137 žákyněmi.
Gymnasií pro hochy bylo 524 se 160.237
žáky a 300 reálek se 146.189 žáky.

Náboženství a přírodní vědy. Po
celém Německu známý učenec, tajný rada.
Dr. Reinke měl nedávno veřejnou před
nášku o náboženství a přírodních vědách
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Ku konci své řeči pravil: náhradu za.
náboženství nemůže nám dáti ani věda,
ani umění, ani jednostranná mravouka. Toto
často prazvláštní rozpoložení mysli a samo
statná nálada lidského citu jest: klaněti
se Bohu.

Čínský ministerský předsedao kře
st'anství. Čínský ministerský předseda
Hjungsiling se vyjádřil: „Po prOpuknutí
revoluce ve Vučangu bojovalo se krvavě
jižně od Jangce. Byla spousta mrtvých
araněných. Z Japonska se vrátivší stu
denti organisovali Společnost Červeného
kříže, chtíce se odebrati na bojiště a oše
třovati raněné. Byl jsem pozván k zaklá—
dání společnosti. 69 lidí se k ní přidalo.
Tu však došlo mnoho zpráv z bojišť, že
boje jsou neobyčejně kruté a že na obou
stranách mnoho vojska padlo. Mladí lidé
začali kolísati a vskutku — jen 30 ztěch,
kteří slíbili, se odebralo se na bojiště, po
zději shledal jsem, že ještě jeden odešel a
jen 29 jich zůstalo.. Při této příležitosti
učinil jsem zajímavý objev, že těchto 29
mladých lidí jsou křesťané. Chcemeoli
uhájiti svou národnost, nemůžeme lidí tohoto
druhu postrádati.“

Malomocenství v Číně. Nejhroz—
nější nemocí, proti níž lékaři až dosud
marně bojovali a bojují, jest malomocenství.
Řeč naše nemá pro ni dosti přiléhavého
slova. Malomocenstvím je každá nemoc,
jež působí slabost. Polská řeč chorobu
tu označuje případněji: trudovitostí, tolik
jako vředovitost nevyhojitelnou, při níž
zevnitř těla vystupují vředy vždy nové.
Sotva že jeden vyschne, objevuje se druhý,
třetí atd. Těchto vředovítých, označených
vědeckým názvem: lepra, je nejvícevIndii
& v Číně. V Indii je prý jich přes milion,
v Číně skoro též tolik, pro něž útulky
našich missionářů daleko nevystačují. One
mocní-li Číňan touto hroznou nemocí, je
odkázán úplně na sebe; nemá-li nikoho,
nebo nehlásí-li se k němu nikdo, musíhle
děti, jak by sebe zaopatřil. Ať je bohatý,
nebo chudý, musí jíti do čínského asylu,
doma ho netrpí. V asylu musí především
dozorci doručiti vstupné, dle výnosnosti
svého stavu. Je—li úplně chudý, musí za
něho platit příbuzní, nebo sousedé. Peníze
vlády pravidelně plynou do kapes do
zorčích úředníků. Dozorcem tam _jest jeden
z malomocných, od něhož ostatní závisí.
Dozorce smí malomocného i zabiti, nic se

V těch ústavech nalézají se
i ženy, jež své manžely dobrovolně ná—
sledují. Nejhoršími prý jsou malomocní
žebráci, již chodí od domu k domu a vy—
nucují na bohatých peníze. Osud malo
mocného jest velmi bídný. Hrozná nemoc
rozežírá mu údy, jež odpadávají od těla.
Avšak naši missionáři se jí nelekají. Každý
čtenář zná jméno hrdinského kněze, je
suity P. Damiána, bratra Duttona, P. Janu
\Vehingra. Jsou. též sestry řádu františkán
ského, jež dobrovolně se ošetřování malo
mocných věnují a bývají též nakaženy a
umírají v asylu s domácími. — Asyly ty
ovšem svého jména nezasluhují. Jsou to
jen prkenné boudy a budky, v nichž 11

mu nestane.

' místěna jsou lože. S malomocnými v Cíně
nemá nikdo útrpnosti. Jsou ode všech
opuštění a sami sobě ponecháni. Nažene-li
se do těchto assylů příliš mnoho těchto
ubožáků, zbavují se jich V Číně způsobem
náramně barbarským. Naši missi—
onáři zakupují pro ně za městem lazarety.
A tu stalo se něco nad pomyšlení hroz
ného. Přišli vojáci a napřaženými bodáky,
sehnali je na místo, kde pro ně vykopána
byla jáma. Do této nešťastníky bodáky ve
hnali, načež na ně nalili petroleje a za
pálili. _Chtěl-li kdo utéci, byl bodákcm
hnán zpět. Tak bylo 39 ubožáků rázem
usmrceno, a čínský mandarin, jenž toto
provedl, honosil se, že celou vesnici rázem
od malomocných očistil. Stižnosti na man
darina byly marny. Cina je veliká a má
na 400 milionů obyvatel.

Katolicismus v Americe. Spojené
Státy mají s Aljaškou v době přítomné
13.273 kněží, z nichž jest 4672 řeholníků,
100 biskupů, 14 arcibiskupů, z nichž 3

. jsou kardinálové. Katolických chrámů jest
14.312 a z těch 9500 jsou farní, 85 se
seminářů se 6169 studenty a 230 kolejí
pro hochy a 694 pro dívky, 5256 osad
ních čili farních škol, 283 sirotčinců se
47.415 sirotky, 108 útulen pro staré lidi..
— Ve všech katolických ústavech jest
1,593.316 žáků. Vzdor tomu nepřátelé
ještě tvrdí, že katolická církev odporuje
vzdělání a členové její jsou špatní občané
velké „Unie americké“. Katolicismus na
postupu v Americe!

Výčitky svědomí. V Nové Vsi po
kusila se manželka truhláře A. K. o sebe
vraždu tím způsobem, že vypila kyselinu.
octovou. V dopisu na rozloučenou udala
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za příčinu: „Od té doby, co's mi všecko
pověděl, nemohu s tebou žíti“. Zoufalá
žena byla zachována při životě a vyznala
pak policii, že manžel její zapálil svůj
domek, aby dostal pojistné. Co toto zvěděla,
žila v neustálém strachu a konečně se
otrávila. Manžel její byl zatčen.

Podivná odměna věrného man—
žalství. V Anglii uchoval se ve hrabství
Essexu dosud prastarý zvyk, že manželé,
kteří žili .spolu deset. let v čistém, ničím
nezkaleném manželství, bývaji slavnostně
odměněni veřej ně — šunkou uzenou a ku
sem slaniny. Starý tento zvyk pochází ze
století dvanáctého. Tehdy, roku 1111 za—
ložila v Essexu kterási kněžna klášter &
nařídila: přijde'li tam někdo z*okolních
osad a 'poklekne na, dva kameny u ko
stelních dveří kláštera před převorem, má
právo býti obdarován šunkou a slaninou.
Nejprve však musil složiti slavnostní slib,
který obsahoval podmínky, za kterých
dostal podarování. Musil totiž býti se svou
manželkou deset let živ v úplném klidu,
beze všeho sváru a zlosti. Na manžely,
kteří v onom kraji nedostanou po desíti
letém manželství tohoto daru, pohlížejí tam
nedůvěřivě & přes ramena. Často prý se
tam již přihodilo, že dostali manželé po
desítiletém manželství šunku a slaninu —
omylem.

Jesuité v Indii. Německý jesuita
Assmuth , měl v Bombayi ve společnosti
přírodozpytců přednášku o hubitelích dřeva
mravenců z rodu thermitů. Přednášce byli
přítomni nejvyšší hodnostáři, mezi nimi
přednosta ministerstva pro veřejné práce.
Po několika dnech došel učeného jesuitu
návrh, aby uveřejnil přednášku nákladem
vlády. k čemuž mají býti připojena pří
padná vyobrazení. Jesuita svolil, ale na—
bízené peněžité odměny nepřijal. Tu na
bídla mu vláda volný lístek I. třídy na

Z Práhy. Na přímluvu sv. Jana
Nepomuckého byvši v jisté záležitosti

všech. indických drahách. P. Assmuth
který odmítl peníze, aby si uchoval svou
samostatnost, nabídku s díky přijal; vždyt
mají dráhy indické větší rozlehlost než
v celém Německu. Jiný jesuita, žijící
v Indii, obdržel od vládce Raise-i-Rind
velkou medaili za své studie jazykozpytné
& národopisné

Odpady k islamu. V Londýně od—
padl k islamu bohatý lord Headley. jehož
obě sestry jsou provdány za anglikánské
kněze. Proč tak učinil, je neznámo. V po
slední době množí se tyto odpady až po
vážlivě. V Londýně .odpadlo k islamu
během roku 1913 přes 600 osob.

Smíšená manželství. V pruském
Slezsku bylo 31. prosince 1910 (při po
sledním sčítání lidu) 83.000 smíšených
manželství. Počet jejich následkem nábo
ženské lhostejnosti neustále stoupá. Každo
ročně ztrácí tímto způsobem katolická církev
mnoho tisíc vyznavačů.

Spotřebáalkoholu ve Švýcarsku
Roku 1913 spotřebovalo se v této zemi
přes půl třetího milionu hektolitrů piva.
Každý Švýcar, starý přes 15 let, spotřebuje
průměrně ročně 380 velkých sklenic piva.
Vína se vypilo domácího 989.000, cizího
13 mil., likérů 6000 hektolitrů. Vše stálo
asi 300 mil. korun.

Tělesný výprask. V Anglii zavedli
za jistá provinění tělesný výprask. Účinky
se ihned objevily. V prvním pololetí 1913
klesl počet trestanců z 198 tisíc na 197
tisíc; lidí potrestaných pro kuplířství ubylo
o 70 procent.

Kořalečníci v mladistvém věku.
V gubernii Pskov .v Rusku pije kořalku
70 procent ze všech školních děti, které
nemají ještě osm let. Ano jsou tam kořaleč
níci i 4 až 6 letí,'kteří pijí kořalku každo
denně.
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vyslyšena, vzdávám Božskému Srdci Páně
& tomuto světci pokorně díky.
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Spása umírajících.
(Hlavní úmysl.)

Kdo by nechválil péči setníka v evangeliu, který maje doma nemocného
služebníka přišel k Pánu Ježíši a prosil jej: Pane, sestup prve než umřeslužebník
můj. On jako pohan staral se o to, aby mu služebník zůstal na živu, ale Pán
Ježiš měl na zřeteli vice duši jeho a spásu její. Vida velikou jeho'víru pravil:
Služebník tvůj je živ. Podobně jednáme i my. Onemocní-li někdo z našich, tu hned
sháníme pomoc lékaře, aby nemocny' nabyl opět zdraví, ale na duši a uzdravení
jeji si mnohdy nevzpomenem, leda až je již velice zle. A přece jest nejdůležitější
věci v těžké nemoci, aby duše byla uzdravena, to jest od hříchů očištěna, milostí
Boží skrze sv. svátosti posilněna k poslednímu boji. Co by bylo plátno, kdyby
tělo se uzdravilo a duše zůstala dále nemocná. Proto třeba jest u nemocných
postarati se především o spásu duše jejich. Je-li duše zachráněna, jest zachráněno
všecko. byti nemoc skončila smrtí. Nejdůležitější chvíli v životě lidském jest přece
jen posledni hodinka; nebot od ní závisí celá věčnost buď blažená nebo nejvy'š

nešťastná a bolestná. Proto jímá každého veliky“ strach a bázeň v hodince smrtí
před nastávajícím soudem a věčnosti. A těchto ubohy'ch je denně okolo sto tisíců,
kteří zápasí každé vteřiny se smrtí. A nyní je jich ještě více, kdy světová válka
tolik mladych životů ničí. Kolik je těch, kteří v boji byvše těžce ranění leží
v bolestech bez pomocí. 0 jak mnohy touží po útěše náboženské! Jak mnohy přeje
si kněze, aby jej s Pánem Bohem smířil skrze svátost pokání! Mnohy' za zdravy-ch
let ani nepomyslil na tuto vážnou chvíli a nyní poznává bídu svou a touží se
smířit s Pánem Bohem vida konec života svého se blížit. Jak vítá kněze jako
anděla spásy, vyznává se ze hříchů, lituje jich, přijímá smrt jako pokání za hříchy
své, duše je upokojena a nyní odevzdán do vůle Boží očekává smrt beze strachu.
Proto jest povolání kněze na bojišti jedním z nejšlechetnějších. Než kolik těžce
nemocných umírá bez této útěchy sv. náboženství. Mnozí nemocní o to nedbaji,
co bude s duši jejich, touží jen po uzdravení těla! Mnozí dokonce pohrdají touto
útěchou, protože za živobytí byli nepřáteli Bežími! Mnozí zase by'vají nedbalosti
a lehkomyslností nebo falešny'mi ohledy domácích oloupeni o tuto nábOženskou
útěchu. A přece jedná se zde o nejdůležitější v životě člověka, o Spásu duše
nesmrtelné! Protož budiž první a hlavní starosti nemocného i domácích jeho, aby
v nebezpečí života v čas zavolali kněze, aby nemocného zaopatřil sv. svátostmi
umírajících a takto připravil jej na cestu do věčnosti. Proto napominá sv. Jakub,
apoštol Páně řka: »Stůně-li kdo z vás, uvediž k sobě kněží církve a ať se nad
ním modlí, mažíce jej olejem ve jménu Páně; a modlitba viry uzdraví nemocného
a polehčíťjemu Pán, a jestliže jest ve hřišich, budou mu odpuštěny.: (Jak. 5, 14, 15).

Jak krásné a povzbuzující máme příklady toho, jak o spásu duše umírajících
pečovati máme! Připomínám čtenářům našim jen některé. Sv. Benedikt, zakladatel
řádu, s veselou myslí k smrti pohlížel. V den svého odchodu z tohoto světa dal
se přinésti do chrámu, kde přijav sv. svátosti,- bratři svy'ch laskavě napomínal a
jimi podpírán stoje mezi vroucí modlitbou ducha svého odevzdal Hospodinu. Sv.
Terezie, majíc duši svou Bohu odevzdati, plamennou žádostí toužila po sv. pomazání,
s největší uctivosti je přijala a všecky modlitby církve sama pobožně odpovídala.
Po sv. pomazání s radostí největší děkovala Pánu Bohu za milosti touto sv. svátostí
ji prokázané. Křesťané v Číně chovají k poslednímu pomazání velikou uctivost.
Dosti málo povážlivá nemoc dostačí, aby se jim posledni pomazání udělilo. A Bůh,
jak se zdá, odměňuje tuto horlivost jejich již zde na zemi často, že naby'vají zdraví.
I' konají mnohdy 20 i 30 hodin cesty, aby posledni pomazání přijali. Nedostatek
kněží a bázeň, že by svátosti tě zbaveni byli, zavdaly tomu obyčeji příčinu. A kdo

'dovede pobožnost, oddanost a důvěru doličiti, se kterouž onino svátost posledniho
pomazání přijímají. Krásny' příklad dal nemocným děkan Josef Prestel. Upadnuv
do smrtelné nemoci, dal se záhy zaopatřit sv. svátostmi, řka : Nesmím nejpotřebnějším
odkládati, co jsem ovečkám svy'm kázal, chci příkladem dosvědčiti. A v nemoci
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své dal se zaopatřiti často, až blaženě zemřel. Slávny vůdce, polní maršál Willar
byl v boji u Malplaketu r. 1709 tak těžce raněn, že ho chtěli dat zaopatřít. Ipo
navrhli mu, že ho dají zaopatřit soukromí. »Nikoliw, odpověděl, »nemohlo-li vojsko
spatřiti Willara umírati jako hrdinu, nechť ho spatří aspoň umirati jako pravého
křesťanac Jsou to jistě krásné příklady, jak třeba každému pečovati o spásu duše
své v těžké nemoci! Avšak pečujme nejen o sebe, ale též o jiné, spolubližní naše,
aby v blížící se hodince smrti přijali kajícně a pobožně sv. svátosti umírajících,
aby tak zachráněna byla duše jejich.

Uvaha tato má nás povzbuditi, abychom vroucně se modlili za umírající,
jichž je tak velký počet, ale máme též bdíti nad sebou, bychom nezanedbali spásy
vlastní duše své. Bůh jest ochoten dáti nám milost pro tuto cestu do věčnosti.
K modlitbě připojme též konání dobrych skutků, jmenovitě lásky k bližnímu a
časté sv. přijímání na ten úmysl. Všecko schází křesťanu umírajícímu, neprovází-lí
jej dobré skutky jeho. Jedním pak z nich je pečovati o spásu duše nmírajících.
A proto věnujme tento měsíc modlitby své a práce své na tento dobry úmysl,
totiž za spásu duše umírajících. Prosme nejsv. Srdce Ježíšovo, aby obměkčilo
srdce zatvrzely'ch hříšníků, aby aspoň v poslední hodince smrti sv. svátosti přijali,
k Bohu še obrátili a pokání činili. Prosme za vlažné a nedbalé, prosme za ty,
kteří'by rádi sv. svátosti přijali, ale nemají, kdo by jim posloužil, aby aspoň
dokonalou vzbudili lítost. Prosme za ty, které Pán z nenadání povolal z tohoto
světa. Prosme za sebe a za všechny okolní, abychom byli vždy dobře připraveni
na poslední hodinku a zabezpečili sobě spásu své duše.

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božsky'm úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svym'Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě cely dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho—
slavené aneposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city ažádostí,
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 spásu umírajících a na všechny úmysly, jež doporučenyjsou na tento
měsíc a na tento den členům Apoštolátn modlitby;

Pane Ježíši, zastříž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce,
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říší 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; jednóu 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. 18523

. Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky
100 dní jednou za den. Lév XIII. r.' 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, svaty' Cyrille a Methode, orodujte' za nás!

Heslo apoštolské: Co nejvíce pečovatí o spásu umírajících.

EEEE
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Úmysly apoštolátu modlitby.
Modleme se za spásu umírajících.

(Ustanoven &.žehnán Jeho Svatosti 1-papežem Piem X.)

Na slavnost: Úmysly:
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Neděle XXII. po sv. Duchu. Všech Svatých. — Úcta svatých. Vítězství
našeho vojska. "r rodičové a přízeň. Následování svatých a světic Božích.

Všech věrných zemřelých. Pamatujme na duše v očistci. Zemřelí rak.
vojíni na bojišti. Duše v očistci nejvíce opuštěné. 1'- rodiče a bratři.

SV. Valentina, kn. (304) — Obrození duchov. života. Ziví a + dobro
dinci. Ubohá nemocná. Ranění vojíni. Duše v očistci. kspolubratři.

. Sv. Karla Bor., bisk. (1584) — Odvrácení moru, hladu a války. 4: ro
diny. Spása umírajících. Vzbuzcní dokonalé lítosti. Osada. + příbuzní.

Sv. Juty, hrab. a poust. — Duch kajícnosti. Bázeň Boží ve škole. Zá
chrana mládeže. Rodiny opuštěné. Raněni a nemocní vojínové. Opuštění.

Sv. Leonarda, opata (559) I, pátek. — Obnova řeh. života dle Srdce
Ježíšova. Jednota & svornost. Zaopatření umírajících. Duše v očistci.

Sv. Engelberta, bisk. m. (1225) — Sv. Otec Benedikt XV. Odvrácení
pokušení. Za padlé vojíny na bojišti. Svornost mezi příbuznými. Trpělivost.

10.

11.

12.

13.

14.
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Neděle XXIII. po 51).Duchu. Sv. Bohumíra, řeh. (1118) — Pokoj a mír
mezi národy. + zemřely spolupracovník náš. Šíření katol. tisku. Obě
tavost a skutečnost. Milost dokonalé lítosti v poslední hodince smrti.

Sv. Theodora, voj. (306) ——Za statečnost našim vojínům. Věrnost v po
volání. Horlivost o spásu duší. Duchovní na bojišti. Ošetřovatelé vojínů.

Sv. Ondřeje, Avel. řeh. (1608) — Setrvání v povolání. 2 studující. Za
odvrácení všeho zlého, nemoci a války. Soucit s chudinou. Umírající.

. Sv. Martina, bisk. (400)— Ve válce raněm' a umírající. Vdovy a sirotci.
Vroucí pobožnost. Touha dospěti k Bohu. Pokorná víra. Nemocní.

Sv. Kristina a Spolumuě. (1005) — Trpělivost v soužení. Svěřenci.
Obrana dobrých mravů. Pohrdání světem. Dar nábožného přijímání. Kněží.

Všech Svatých ř. bened. a prem. Sv. Stanislava Kostky (1568) — Řády
naše. Bohoslovci. Zdar podniku. Mysl k Bohu obrácená. Horlivost v dobrém.

Sv, Josafata, bisk. m. (1623) — Sjednocení Slovanů v církvi katol. Dary
Ducha sv. 1- spolubratři. Apoštolát Sv. C. a M. Biskup v zajetí.

S.
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Neděle XXIV. po sv. Duchu. Sv. Leopolda, markr. (1197) — Císař &
král. náš. Dar zdraví. Vytrvalost a posila v povoláni. Ve vířelhostejní. bratři

Sv. Otmara, opata (829) — Láska bratrská. Stastny návrat z vojny.
Dar mlčenlivosti. Horlivost pro pro obrácení hříšníků. Reholní dům.

ĚSv. Gertrudy, abat. p. (1292) — Pobožnost k Srdci Páně. Brzky mír.
Opuštěné ženy a sirotci. Dobrodinci chudých. Ženské kláštery. Umírající.

Sv. Odona, bisk. — Velepastyřové naši. Setrvání v dobrém. Slechetny
dobrodinec. Věrnost v povolání. Pokoření nepřátel. Duše v očistci.

Sv._Alžběty vd. (1234) — Dobrota k chudy'm. Opuštěné vdovy a sirotci. .
Sťastná hodinka smrti. Trpělivost v soužení. Vítězství pravdy. ]" bratři.

Sv. Felixe z Valois (1212) — Svornost národů. Sedmero darů Ducha
sv. Dcer spokojenosti. Smírná pobožnost k nejsv.- Srdci Páně. *?kněží.

Obětování P. Marie. — Obětování sebe Bohu. Za muže a zemřelé ro
diče. Láska mezi "kněžími. Pokoj & mír v rodinách. Dar poslušnosti.

. Neděle XX V.a poslední po sv. Duchu Sv. Cecilie p. m. (230) ——Po
božnost k Ježíši euchar. Zvelebení chrámového zpěvu. Láska k čistotě.
Úcta sv. Anděle strážce. Horlivost pro okrasu domu Božího. Kajícnost.

Odpustky lllll dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. )



GHG , Na slavnost: Úmysly: 1
23. P. Sv. Klementa pop. m. (100) — Sv. Otec Benedikt XV. Odevzdanost do *

' vůle Boží. Úcta ke sv. Stolicí. Oživení ducha církevního. 't kněží.
24. U. sz Jana. z Kříže. (1591) — Bratrstvo Karmelské. Apoštolát modlitby.

Cístota. tichost, pokora. Naši vojíni na bojišti. Ranění a nemocní.
25. St. Sv. Kateřiny p. a m. (307). ——Bohoslovné ústavy. Dobrodinci chudiny.

Obrácení hříšníka. Záchrana naší mládeže. Ošetřovatelky nemocných.
26. Č. Sv. Silvestra, opata. (1261) ——Apoštolát modlitby. Trpělivost. Ode

vzdanost do vůle Boží. Odstranění vlažnosti. Osiřelé vdovy &. sirotci.
27. P. Sv. Virgilia, bisk. (784) — Velepastýřové naši. Lásku ku kříži. Duch

_ oběti a sebezapírání. Náboženská lhostejnost v osadě. Láska k čistotě.
28. S. Sv. Štěpána, opata. (768) — Řády ve vlasti naši. Vítězství rakouských

vojínů. Ranění a umírající. Účinná láska mezi spolubratry. Srdce Páně

29. N. Neděle ]. adventní. Sv. Saturnina, bisk. m. (65) — Spása duše. Arci
bratrstvo sv. Michala. Povolání ku stavu kněžskému. Za obrácení hříšníků.

30. P. Sv. Ondřeje, apoštola Páně. (62) — Láska ku kříži. Seminář a jeho
chovanci. ]" údové bratrstva nejsv. Srdce Ježíšova &Apoštolátu modlitby.

)
Nejdůležitější chvíli v životě lidském jest zajisté poslední hodinka, na níž

závisí celá věčnost šťastná nebo nešťastná. Proto jímá každého veliká úzkost před
smrtí, soudem a před věčnosti. A těchto ubohých umírajících jest dnes na celém
světě každodenně okolo statisíců. Nyni snad ještě více, kdy ve Válce tolik mladých
lidí a statečných mužů umírá. Mnozí bez všeliké útěchy, ač by jí rádi měli, mnozí
lehkomyslně odmítají útěchu sv. náboženství, ano mnozí jí i pohrdají. A přec jedná
se zde o spásu duše nesmrtelné. A proto věnujme tento měsíc modlitby a skutky
své na tento dobrý úmysl za spásu umírajících; Prosme nejsv. Srdce Ježíšovo, aby
obměkčilo srdce zatvrzelých hříšníků, by aspoň v poslední této chvíli k Bohu se
obrátili a pokání činili. Prosme za ty, kteří by rádi sv. svátosti přijali, ale nemají,
kdo by jim posloužil, aby aspoň dokonalou lítost vzbudili. Prosme za ty, které Pán
Bůh znenadání povolává z tohoto světa. Prosme za sebe i za všechny Ostatní,
abychom byli dobře na poslední hodinku svou a zabezpečili spásu duše své.

& ' Udpusttj mu dni za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

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 sebemenší 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
spásu umírajících a na všechny úmysly, jež doporučenyjsou na tento měsíc
a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

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

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (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, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Co nejvíce pečovatí o spásu umírajících.
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Ročník XLVIII. ( Vycházípočátkemkaždého měsíce.š; vvvvva%W_WW—WVVVÝW%WVVVVWH
„Pán se blíží“ od Jordánu zní k nám snsžné volání: Připravujte cesty Pánu, čiňte, čiňte pokání!
Chcem' se káti, Jezu Kristel Dej nám povždy chodit čistě, po stezkách Tvých rozkazů, dle Tvých

ctnosti obrazu.

PROSINEC 1914.

WWÍFVVV VWANVW
_ Svatá noc.

O půlnoci v modrém nebi A co_my Ti, Jezulátko
hvězdy jasně hoří, v dnešní den dát máme?
andělé se Kristu Pánu Čistou lásku v srdci, v duši
u jesliček koří. pro Tě uchováme.

Pastuškové pospíchají Pospíšíme ve chrám Boží
ku Betlému — městu, před oltářem kleknem,
jasná záře, hvězdy zlaté Kriste, spáso duší lidských
svítí jim na cestu. milost svou dej všechňem! —

Nesou dary Jezulátku O půlnoci v svaté noci
hluboce se kloní, světla jasně hoří,
prostá píseň svatou nocí Jezulátku zrozenému
od Betléma zvoní! . . . celý svět se koří! —

IE [E] [E] El

* 'Vanoce.
Vánoce, vánoce, Ve chrámě Zpívají

veselé svátky, varhany hrají,
zas jste se po roce radost, ples znívají
vrátily zpátky. po celém kraji . . .

Stromeček zdobený Vánoce, vánoce,

jesličky zlaté, radostná slova,
rozptýlí těžké sny vítejte po roce
v každičké chatě. pod krov náš znova!

A. M. Kadlča'kava'.

Škola B. s. P. 1914.
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Narození Krista Pána,

onžíš jak se narodil, vložen do
ošítky ze sítí (2. Mojž.): slaby'

předobraz. — Množství však proroctví
zrovna hrnou se ve St. Z. ku narození
Spasitele. — »Ještě jedno maličké jest
a já pohnu všemi národy a přijde Žá
doucí všem národůma. (Ageus 2.) »A
ty Betléme Efrata, nikoliv nejsi nejmenší
mezi knížaty judskymi; nebo z tebe
vyjde Ten, jenž panovníkem bude v Isra
elic. (Micheáš ó.) »Aj Panna počne a
porodí Syna a nazváno bude jméno
jeho Emmanuelc (Isaiáš 7.) »Prve než
pracovala ku porodu, porodila, prve než
přišel porod její, porodila pacholátko<.
(Isaiáš 66.) »Dítě se nám narodilo a Syn
dán jest nám i bude knížectví na rámě
jeho<. (Isaiáš Q.) »Vůl poznal hospo—
dáře svého & osel jesle pána svéhOŠ
Israel pak mne nepoznab. (Isaiáš l.)
»Připravil Bůh rámě svaté své před
očima všech národů a uhlídají všechny
končiny země spasení Boha našeho<.
(Isaiáš 52.) »Potom na zemi spatřen
jest a s lidmi obcoval. (Baruch B.) »Uzří
národové spravedlivého Tvého a všichni
králové slavného Tvého<. (Isaiáš 92.)
»Protož pozná lid můj jméno mé v ten
den, že já ten, kterýž mluvival jsem:
»Aj přítomen jšemc. (Isaiáš 52.) »Hvězdy
svítily ve strážích svých a veseli'ly se
zavolány jsouce, řekly: Teďjsme svítily

*"Wl
r'_—\- . ,.

Spasitele v Betlémě.

s potěšením Stvořiteli svémua. (Baruch 3.)
Všechna tato a jiná proroctví hrnou
se, pravíme, ku narození Krista Spasitele
v Betlémě a na vlas plnila se ve slavny'
den. — Když se již přibližoval devátý
měsíc po početí Krista Pána, vyšla vy'
pověď od císaře Augusta, aby popisován
byl veškeren svět a jedenkaždy aby šel
do města, z něhož starší jeho pošli.
Každy' aby se zapsati dal a císaři i plat
aby odevzdal. Uslyšev dobry Josef vy
pověďvměstě vyhlášenou, počal se rmou
titi, ježto věděl, že do Betléma musí
jíti, odkudž jeho rod byl pošel. Nevěděl
však, komu by Marii měl ponechati nebo
zda-li by ji snad měl sebou vzíti. Proto
navrátiv se domů, vypravoval noviny
ty blahoslavené Panně Marii. Panna
Maria uslyševši rozkaz, zaradovala se,
nebo věděla, jak od proroků předpo
věděno bylo, že Spasitel má se v Bet—
lémě naroditi. Proto řekla k Josefovi:
»Nemáš se co starati z rozkazu, že máš
do Betléma jíti. Toťjest vůle Boží, abys
mne sebou vzal; neboť zde Bůh dokonati
chce obdivuhodné věcia. Čas určeny' se
tedy přiblížil. Sel svatý Josef s ušlech
tilou Pannou Marií z Nazaretu do Bet
léma. Vzal sebou oslíka, aby Panna
Maria pro ulehčení aspoň někde na cestě
odpočinula. Vzal i vola, aby jej 'prodal
a z peněz těch dal daň císaři a z ostat
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ních peněz tak dobře sebe jako Matku
Boží uživiti mohl. Zaznamenati dlužno,
že ušlechtilá Panna Maria dalekou cestu
šla čtyři nebo pět dní, nesouc v životě
svém Synáčka svého. Byla mladá, ale
mdlá a na cestě hlad, žízeň, horko a
snad i chlad- snášeti musela. Do Bet
léma přišli. Blahoslavený Josef jako ven
kovan obcházel s oslíkem a volem město
a hledal hospody, kde by odpočinouti
mohli. Královna nebeská s ponížeností
šla s ním. Město však v ten čas bylo
plné lidu a hOSpody všechny — bohatí
opanovali, proto místo v hospodě dostati
nemohli. Přinuceni tedy vešli do jakés
otevřené chaloupky, která u jedné jeskyně
postavena byla, kde na trh přicházející
venkované měli obyčejně koně nebo i
hovádka svá tam nechávali. Tam vešli
Josef dobrý 5 blahoslavenou Pannou,
která po cestě velmi byla znavena. Na
lezli tam mnoho jiných chudých lidí,
kteříž zde rovněž odpočíti chtěli. Josef
dobrý prosil jich, aby manželce jeho
těhotné mista pokojného zde popřáli,
což učinili. Vešla pak Rodička Boží do
jeskyňky i s oslíkem a volem, které
sebou přivedli. Něvypravitelná poníže
nost, chudoba Syna Božího a nejmi
lejší Bodičky Boží zde se ukázati měla
a ukázala. V tomto domečku otevřeném,
v bídě a chudobě potěšení přišlo.
Když pocítila a porozuměla Rodička
Boží, že čas porodu přišel, oznámila
to blahoslavenému Josefu, z čehož on
se napřed velmi rmoutil, že dokonce
nic neměl, čeho by dítěti i Matce jeho
potřebí bylo. Než nejblahoslavenější
Panna Maria poklekla a s rukama sepja—
týma, s pozdviženou myslí a srdcem
tichým poroučela se všemohoucímu Bohu.
A čím dále tím více se rozmáhalo po
těšení v panenském srdci jejím. Bez
pochyby, že neviditelně mnozí andělové
při ní byli. Syn Boží člověčenství od
Panny Marie v životě jejím neposkvr
něném na se přijal, od ní na svět zplozen
a to bez porušení nejčistějšího pauen
ství jejího. Jako paprskové prorážející
sklo aneb okem když procházejí, aniž
by nejmenší skvrnu zanechaly podobně,
ale v nebeském smyslu Syn Boží se
narodil a prošel Marií.

Zde ležel na pláštíku nejušlechti
lejší Panny třesoucí se Syn Boží s ruč

kama jako nejnuznější a proléval sladce
první drahé slzičky jako nejdražší per
ličky. Důstojná Panna Maria, když dě
ťátko nejmilejší před sebou ležeti viděla,
radostí tiše slzy prolévala. „.Skláněla se
hluboce a nejmilejší děťátko pozdviho
vala a ku svému panenskému srdci
tiskla a mateřským políbením vroucně
líbala. Posadivši se na otýpku sena na
lůno své děťátko položila a jemu prsou
svých panenských podávala. Svým panen
ským mlékem dle své nejvyšší lásky je
obmývala, ježto vody zde neměla, aby dí
těti nejmilejšímu koupel připravila. Dobrý
Josef Marii nejušlechtilejší se Synáčkem
uzřel; neboť v hodinu narození Krista
Pána noc se osvítila, že celá jeskyně
ozářena byla. Přiblížil se v tichosti a
divil se všemu, prolévaje slzy radostí.
Důstojná Bodička obvinovala děťátko Je
žíše v plénky chudičké a vetché. Viděl
Josef, jak s radostí a sladkými slovy vy
volená Rodička Boží radovala se, že ve
člověčenství viděla Synáčka Božího, Spa
sitele světa, jakž otcům ode dávná před
pověděn byl a v tu chvíli zavítal na
zemi.

Ohližela se nejušlechtilejší blaho
slavená Panna Maria po jeskyni, hledajíc
místo, kde by poklad svůj nejdražší:
děťátko Boží položiti mohla. Nenalezši
místečka, na kterém by nejmilejší Dítě

"ležeti mohlo, jediné jesličky viděla, ze
kterých oslátko a volek obroku svého
požívali. Sla tedy ku jesličkám a se
jmula se svatým Josefem seno a polo
žila tam. rozkošné dítě do jesliček. Ne
rozumní tvorové, vůl a osel dýchali na
Božské děťátko, aby mu zima nebylo,
tak je zahřívali.

Vznešená blahoslavená Panna Maria
spolu se svatým Josefem poklekli a po—
klonou vroucí ctili milé děťátko a na
místě celého světa vítali první Spasitele,
děkujíce jemu za nevýslovnou lásku &
poníženost jeho, že tak chudičký na
svět přišel. Marie posadila se u jesliček
a stále pohlížela na ušlechtilé nemluv
ňátko obdivujíc zde první skutky jeho.
Uznávala vysokost jeho a při tom po
nížení, radost jeho a slzy, všemohouc—
nost, a přece při tom mdlobu jeho.
Anděl Páně přišel též a ukázal se
pastýřům v září bleskovité. Zvěstoval
a jásal, že narodil se Spasitel světa

23'
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v Betlémě, v prostém chlévě a pobízel
je, aby šli, že naleznou děťátko malé
položené v jeslích. S ním pak šly jako
řady rytířstva nebeského chválících Boha
ve zpěvu řaly andělův: »Sláva na vý
sostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůlelc Rady tyto andělů jako
nejjasnějších zlatoskvoucích okřídlených
dítek zástupy navracely se do nebe a
zvěstovalý všemu nebeskému komonstvu
radostné noviny, že narodil se Spasitel
světa. Za nimi pak všichni ostatní an
dělové díky za to Bohu vzdávali a se
stupovali stále ku jesličkám, aby po
hleděli na Spasitele světa ve člověčenství
jeho a aby viděli též nejvznešenější
Rodičku Boží a kochali se radostí ne
beskou u prostých jesliček jeho. Při
spěchali „též brzy poučení pastýřové, aby
viděli, co anděl jim žvěstoval. Důstojná
Matička Páně rozvažovala slova pastýřův
v srdci svém a srovnávala slova písma
jiná,.která předpověděna o vtělení Bož
ského Syna. V radostném posluhování
zůstala v chaloupce u dítka Božského,
přisluhovala se vší pilností a pečlivostí
jemu. Tu jej položila a zase pozvedla,
ve plénky vetché ovinovala & ku prsoum
svým tiskla. Tu kojila a na rukou svých
chovala a zase celovala. Radost, ano
radost sama se lila do nejčistějšího
srdce mateřského v ty chvíle a oka—
mžiky z patření na tváříčky milého dě
ťátka. Kdo by si nepřál, kdo by ne
žádal od Matičky Boží míti aspoň jis
kérku, částečku radosti, které účastnou
byla. Žádej, ano žádej od ušlechtilé Ma
tíčky, aby radosti něco aspoň maličko
účastným tě učinila. Ú Matičko! O hvěz
dičko! Ty jsi Opravdu milosti Boží —
plná!

Kdokoliv z nás v pravdě vžije se
v okamžiky narození Spasitele a v srdci
rozebéře úmysly. pro jaké přichází na
zemi, v slzavé údolí, neřekne-li pak sobě
se vší vroucností: »Lásko o Lásko, kterou
máš ke mně, ó Spasitelí! Ty mne pře
konáváš již v dětinství svém, v takové
bídě se pro mne podáváš a slitováváš
se nade mnou bídnýmlc — Narodil se
v cizím městě Spasitel náš, v otevřené
chaloupce, ve chlévě téměř, u oslíka a
volka, zimmtrpěl, v chatrné plenky ovinut
byl. do jeslí na tvrdé seno položen — s
tělem nejněžnějším. Vždyť Matka Boží

zde neměla žádných věcí ani ku přikrý
vání potřebných a příhodných, aby nejnež
nější děťátko přioděla, ale jen vložila
na svůj c_hudý pláštík anebo snad na
sukni Josefovu. Božské dítě často, ale
tiše slzy prolévalo, jež Matička nejhla
hoslavenější z oček jeho utírala a spolu
ut'rpením v srdci provázela. že plakalo
nad—bídou naší & hříchy. Dobře ovšem
uvážítí též musíme, že přes to na ten
den hojná radost byla.

Obveselili se andělé, obveseli-la
se Maria, Matka Páně, spolu s ní též
svatý Josef, protože porodila Spasitele.
Obveseleni též byli pastýřové,kteří
první na zemi nejněžnější děťátko v jes
sličkách nalezli a jemu se klaněli. Ne
dívno též, že v den narození divy se
nejen na nebi, nýbrž i na zemi se dály.
V Rímě dle ústního podání studně vody
v olej se obrátila a přes celý den do řeky
Tibery tekla. Též chrám zvaný »pokoje
v leě se sesul a padl. Hříšníci pode
hříchem sodomským smrtí náhlou v noci
té umírali. Ba Panna Maria se svým
děťátkem ukázána Oktaviánovi císaři od
Sibylly, jak ve zvláštním kruhu u slunce
zářila. Mnohé jiné události mimo na
značených jako zvláštní zjevy za dne:
»Narození Spasitele Ježíše Krista se dály,
aby lásku Boží, radost, celému světu,
všem národům, všem pokolením, ato
na vždy a pro vždy — spásu, blaho
světu zvěstovalyc.

Jedna úvaha. pravá r0zvaha v den
narození Krista Pána napadá: »Kterak
to? Bůh člověkem? Bůh ponížený? A
jak ještě! Bůh? Kdo?) volával sv. Pavel

'z Kříže a potom trval nějaký čas v za
myšlení, jakoby u vytržení a znovu vo
lával: »O horoucí lásko! nesmírná
lásko! Kdož jest on a kdož jsme my,
pro něž tak se ponížil! () nevděční tvo
rové bychom byli, kdybychom lásku
Ježíše Krista neviděli, Kterak to může
býti, abychom nemilovali Boha? Proč
nemohu rozžehnouti po celém světě
ohně lásky Boží. Proč nemám té síly,
abych hlásal na polích. pod nebes klenbou
nejsladšího Ježíšelásku umírajícího za
nás hříšníky již v jeslíčkáchc. Přinesme
mu radost, přinesl a přináší nám lásku!
_Což ovšem všecka naše radost? Naší
nejčistější vložme slabou radost svou.
Skrze ni Bůh sestoupil na zemi a skrze
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ni lidé vstoupití zasluhují do nebe. Sv.
Bonaventura proto dobře napomíná:
»Kristus nechatjesttvůj život, tvé čtení,
tvá rozvaha, tvá řeč &chvála, rozmlou
vání. On budiž tvá touha. tvůj zisk,
všecka tvá pro budoucnost naděje a
tvá odměna. Vyhledáš-li co jiného než
jedině Boha, utrpíš vždy škodu a marně
se lopotiti budeš, žádného nedojdeš po—
koje pravého. Marii měj na mysli, Marii
vzyvej. K ní když se přivineš — ne
chybíš, ona-li tě povede, neumdlíš, bude-li
ona milostivá — dojdeš radosti a spásy
věčnéc. Radujme se se sv.3Josefem, jenž
nade všecky muže slavné přece nejvíc'
tpoctěn a vyznamenán, žegho Bůh Otec

určil pěstounem svého jednorozeného
Syna. Poklekněme u jeslí vedle něho
a kořme se s ním lásce dítěte Božího
a milosrdenství Páně. Radujme se s pa
sty'ři, radujme se se všemi vroucími
ctitelí Božského Jezulátka, kteří kdy a
za kterých dob & věků se v té příčině
vyznamenali. V pravdě i dnes se osvědčí:
»Narodil se Kristus Pán . . . nám nám
narodil sele: O šťastné luhy betlémské,
jež jste poprvé radost slyšely, šťastná
kvítka, jež na luzích těch jste čekala
až zpěvy andělské zavzněly: »Sláva na
vysostech Bohu a na zemi p oko j lidem
dobré vůlela Vy jste vékům budoucím
byly obrazem. 1> ŠEVČÍK.

Vánoční stromek.

Každý rok stromek vánoční
zastkví se v třpytném jase,
byť jsi jej stokrát uhlídal,
radost máš v srdci zase.

Matička, dobrý tatíček,
jaká. to sladká slova!
Bratr i dobrá sestřička

sejdou se doma znova!

Dávno již prchl dětství čas
a s ním i mládí děje,
vánoční stromek rok co rok

srdéčko rozechvěje.

Ve světel jasné záplavě
stromeček celý plane,
hlava se tulí ku hlavě

z úst tichá píseň vane.

Vánoce, krásné vánoce,
přišly jste “zase zpátky,
na vás se těší dítě, kmet,

palác i chudé chatky! —
A. M'. Kadlčáková.
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Dary Je

© ředvánočnímisvátkyslavímeadvent,který trvá čtyři neděle. Věřící duši
připadá, jakoby v adventě obloha byla
zatemněna, jakoby slunce nesvítilo. Če
káme na narození Pána našeho, na které
sobě vděčně vzpomínáme v Boží hod
vánoční. Temnoty čekání jsou zahnány
a objeví se na obzoru jasné slunce,
Ježíš. Kdosi řekl, že máme vlastně jenom
jediný největší svátek, totiž vánoce. A
měl pravdu. Od stvoření světa nestalo se
v celém okrsku zemském nic radostněj—
šího, jako v tento den, kdy ukázali se na
luzích betlemských andělé & zvěstovali
užaslým pastýřům: »nebojte se, neboť
aj zvěstuji vám radost velikou, která
bude všemu lidu. Narodilť se vám
dnes Spasitel, to jest Kristus Pána
(Luk. 2,10, ll.) Každodenně připomíná
nám tuto událost církev svatá po tři
kráte, když se zvoní na všech našich
věžích ráno, v poledne a večer, při
čemž se modlíme »Anděl Páněc. Zro
dilo se sice jenom slabé dítě, ležící
v jesličkách a obvinuté plenkami, ale
děťátko toto jest zároveň Synem Božím
& naším Spasitelem. Při jeho narození
zpívalo množství vojska nebeského »sláva
na výsostech Bohu a na zemi pokoj
lidem dobré vůlec ; podobně plni radosti
položme si otázku, které dary přinesl
nám náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus?
Byloby zajisté těžko, ba nemožno všechny
nejlepší a nejznamenitější vypočísti, proto
chci se zmíniti aspoň o dvou, mám totiž
na mysli předně: Ježíš naučil nás znáti
pravého Boha, za druhé: donesl nám
odpuštění hříchů.

I. Dar pravé víry.
Kdož chce poznati, čím by nám

všem měla býti víra katolická, měl by
si přečísti zprávy a životopisy missio
nářů, působících mezi pohany. Vůbec
měli bychom .všichni věnovati .pracím
těchto horlivých šířitelů pravé osvěty
větší péči, přízeň a podporu, měli bychom
si našich missií mnohem více a účin
něji všímati „než činíme.

ltlissionář Stenzl působil sedm let
mezi Cíňany, zná tuto zemi a vydal o
svém pobytu velmi zajímavý spis. Stůjž
zde něco z něho. Vypravuje: Neviděl

VIN
zrsovy.

jsem ve svém životě nikde tolik odstra—
šujících příkladů zlosti, kterou jinak
nemohu nazvati jako zlost přímo ďá
belskou, jako mezi čínskými pohany..
Byl jsem svědkem v jedné venkovské
osadě, že byl hoch postižen při krádeži.
Matka hochova tak se rozlobila, že na
ulici u přítomnosti“jiných hocha uškr
tila. Viděl jsem, kterak muži i ženy
zlosti uchvácení do velké výšky skákali,
hlai ou tloukli do zdi, že jsem myslil
že se jim najisto hlava rozletí na tisíce
kousků. Ve zlosti Čínané často několik
dní na ulicích veřejně nadávají, proklí
nají a zlořečí. Nemoce ze zlosti nejsou
nic řídkého.

Nejošklivější vlastností pohanských
Číňanů jest dle zpráv téhož missionáře
nevděčnost. Vděčnost jest jim úplně ne
známou ctností. I za veliká a velmi
cenná dobrodiní jsou nevděční. Missi
onář kterýsi rozdával v době velkého
hladu denně mnoho chleba mezi lid.
Když jednoho dne došly mu zásoby
a neměl nic na rozdávání, týž lid, kte
rému prokázal tolik drahých služeb,
vyhnal jej s klením, hanbou a vyhrůž
kami z osady pryč. Odložiti nemluvňata
a pohoditi je, jest až dosud v městech
i na venkově mezi čínskými pohany
obyčejnou věcí. Popravy nejsou tam nijak
úkazem ojedinělým, dosti často lze býti
přítomnu, jak někdo bývá utracen a děje
se to veřejně na náměstí. Při každé
popravě hledí se dostati pekaři a lékár
níci co možno na blízko popraviště,
nebot namáčejí do čerstvé lidské krve
chleby a draze je prodávají jako velmi
hledaný lek.

Važme si poměrů, v nichž žijeme,
v nichž jsme vzrostli a vychováni byli,
a jež máme k poděkování Ježíši Kristu.
Přinesl nám ideální názor na svět;
všechno lidstvo proměnil svou vírou
v lepší. Když cestuje někdo na vysoké
hory, na vrcholky alpských velikánů,
musí se dobře vyptati, kde by mohl
najmouti spolehlivého vůdce. Když pak
kráčí “na hory, jde vůdce před ním a
cestující 'musí býti často tak opatrným,
že musí kráčeti v jeho šlépějích; kdyby
se od nich uchýlil jenom o vlásek, byl
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by synem smrti, mohl by se lehce sří
titi do propasti. Podobným vůdcem stal
se nám všem, náš milý Ježíš. Násle
dujme ho ve všem, budeme pak SpO
kojeni zde na světě a také jednou na
věčnosti.

Jakýsi malíř navštívil za svého po—
bytu ve věčném městě Rímě také kata
komby. Tehdy nebylo tam žádných vůdců
& kdo chtěl jíti dovnitř, mohl to vždy
učiniti na vlastní zodpovídání. Malíř
se dobře připravil, měl sebou pochodeň,
jakož'i klubko dosti silného provázku
a na oba tyto nezbytně potřebné před
měty se spoléhal. Vstoupiv dovnitř u
pevnil u vchodu provaz, rozžel pochodeň
& šel dále. Když byl již hodně daleko,
najednou upustil klubko a když se pro
ně- shýbal, vypadla mu z ruky pochodeň
a uhasla. Jako bleskem raněný stál malíř
obklopen neproniknutelnou tmou. Na
neštěstí neměl sebou sirek. Rukama
hmatal okolo sebe, hledaje klubko, ale
nahmatal jenom hnáty lidské. Pln svaté
hrůzy poklekl a vroucně se modlil, aby
jej Bůhneopouštěl. Vstal &osvěžen mod
litbou znova počal hledati; sotva se
sehnul k zemi, zavadil nohou o něco
a již pln radosti držel v ruce ztracené
klubko. Pomocí provázku našel pak
východ z pozemských chodeb a vyšel
šťastně ven na vzduch.

Podobně ztratilo lidstvo před pří
chodem našeho Spasitele pravou cestu,
pravé poznání Boha a bloudilo v tem
nostech. Tu ozářilo jasné světlo tmu a
Ježíš ukázal mu cestu, po níž má lid
stvo kráčeti. Nuže uchopme se tohoto
světla pravé víry, kráčejme cestou, po
níž nám svítí.

II. Dar odpuštění hříchů.
V předvečer Božího hodu vánoč

ního slavíme památku prvních rodičů
Adama a Evy, což jistě není nadarmo.
Církev svatá chce nám připomenouti
bídu, do níž všecko lidstvo bylo uvr
"ženo hříchem, kterého se dopustili naši
první rodičové v ráji. Jedli, svedení
byvše hadem ďáblem, ovoce se zapově
zeného stromu. Bůh je za to potrestal;
dřívější přátelství mezi Bohem a lidmi
bylo přetrženo, Bůh je vyhnal z ráje
ven a nyní nastaly jim velké obtíže,
o nichž dříve ničeho nevěděli. Tresty

a následky tohoto prvního hříchuybyly
hrozné; lidé stali se nešťastnými na duši
i na těle, ztratili milost posvěcující, pře
stali býli dítkami Božími, byli podro
beni smrti, pozbyli nároků na nadpři
rozenou blaženost v nebi. První hřích
zavřel nejen bránu ráje, ale také bránu
nebeskou. Ale přece zazářil paprsek
v tuto tmu. Bůh slíbil již prvním lidem,
že přijde Spasitel. Spasitelem mohl býti
jenom Bůh. Chtěl—liBůh lidi vykoupiti,
musil místo nich učiniti zadost za hřích.
Bůh však nemůže ani trpěti ani pokání
činiti, proto sestoupiv s nebe, stav se
člověkem, podjal se Ježíš Kristus úkolu,
že Opět usmíří uraženého Boha. Vše
učinil náš Pán z lásky k nám lidem.
„Tak miloval Bůh svět, že Syna svého
jednorozeněho dal, aby nikdo, jenž v
něho věří, nezahynul, nýbrž měl život
věčnýa. Jan 2, 16. Toto máme míti na
paměti, když slavíme památku narození
našeho Spasitele Ježíše Krista.

Ve starém věku žil proslavený vo
jevůdce Hanibal. Táhl se svým vojskem
z daleké Afriky a měl' za cíl, dobýti
římskou říši. Vedl své přes Alpy. Tam bylo
vojsko jeho nesmírně znaveno, vystálo
mnoho svízelů a obtíží přechodem přes
sněhová pole, přes úzké průsmyky, přes
vysoké hory, hustě lesy, nesmírné pro
pasti. Jednou přišli na tomto velmí ne
snadněm pochodě na jakousi malou pla
ninu a vojáci počali se bouřiti proti
svému vojevůdci. Hanibal vše slyšel 'a
byl zarmoucen. Dal jim celý den odpo
činku, shromáždil všechno své mužstvo
na této planině, sám vystoupil na vy
soký balvan, aby všichni viděli i slyšeli.
Připomněl jim, aby si vzpomněli na sta
tečnost, kterou se povždy vyznamenávali
a která snad dosud nezmizela z jejich
srdce; poukázal na účel, konec, užitek,
důležitost tohoto válečného tažení, že
vytáhli z otčiny, aby pokořili pyšnou
královnu a nepřítelkyni svou. v níž jsou
shromážděny všechny poklady světa,
město Rím. A ku konci své řeči zvolal:
A konečně povšimněte si, že nejdete
před Hanibalem, ale že Hanibala násle
duj'ete. Já vám, mojí milí vojáci, ne
poroučím, abyste jako první snášeli
všechny obtíže a strasti, nechci, abyste
vy první rovnali cesty, vyhledávali je,
odstraňovali překážky, ale já váš vůdce
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jdu v čele, hledám pro vás cestu v nej
hustších lesích, jdu v čele v nejsráz
nějších propastech, pátrám a hledám,
kudy byste mohli pohodlně projití. Vo
jáci se po těchto slovech upokojili.

Imy všichni podobáme se těmto
vojákům, kteřívmají vybojovati sobě
nikoliv město Rím, ale město věčné,
nebe. Máme vůdce, který nás napomíná
nejen slovy, ale dal nám všem jasný

milý Ježíš. Nezapomínejme, že jest cesta,
vedoucí do nebe, úzká, obtížná, plná
trní, kameni, překážek: »Ukázala se za
jisté milost Boha, Spasitele našeho, všem
lidem . . . jenž dal sebe sama za nás,
aby nás vykoupil od všeliké nepravosti
a očistil si lid příjemný, jenž bý byl
horlitelem dobrých skutkůc. K Titovi
2, 11, 14. Všichni buďme horlivými ve
vykonávání dobrých skutků, trpěliví ve

Svatá Barbora (4. prosince).

příklad, jest nám všem vzorem nedo
stižným. Ježíš Kristus vzal na sebe lidskou
podobu a stal se nám ve všem podob

ným, jediný hřích vyjímaje. Trpěl, snášel
jako člověk všechny útrapy lidského
života.

* Ať nás potká v životě jakákoliv
námaha, obtíž, práce, vždy máme se
říditi vzorem, jaký nám zanechal náš

snášení všech 'trampot tohoto života,
pečliví v uvarování se všech hříchů.

Svatý František Xaverský, velký
zachránce nesmrtelných duší,- říkával:
Na světě jest jedno jediné dobro a jedno
jediné zlo; jediným dobrem jest: do
sáhnouti věčné spásy, jediným zlem
jest: věčné zatracení. Ježíš Kristus pak
řekl: »Neboť coprospěje člověku, byť
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.celý svět získal, 'na duši však škodu
utrpěl? Anebo jakou dá člověk výměnu
za duši svou?c Mat. 16, 26. Ale jak
.mnozíšz nás žijíjeuom pro přítomnost,

věčnost?c Kdy přijdeme k tomu správ
nemu názoru, že všechno jest marnost,
kromě Boha milovati a jemu samému

mámesloužiti. Nikdy nezapomeňme:

Svatý Mikuláš (6. prosince.)

o budoucnost se nestarajíce. Jak “zahan—
huje nás svaty jinoch Alnis, který žil
sice málo let na tomto světě, ale vždy,
kdykoliv něco podniknouli chtěl, tazal
se sama sebe: »co ti to prospěje pro

jenom jednu duši a po smrti očekává
ji věčnost; od nás závisí, bude-lí šťastna
či nešťastna. Má-li někdo soudní jed—
nání, při němž —se jedná o uchování
celého jeho jmění a o život, kdyby se
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tento člověk pranic nestaral, aby byl
šťastný výsledek jeho procesu, kdyby
ještě v poslední chvíli před rozsudkem
měl na mysli jenom, jak by se bavil a
ukrátil dlouhou chvíli, prohlásili bychom
.jej právem za hrozně lehkomyslného,
ba za blázna. A ještě nesmyslněji, ještě
lehkomyslněji jedná, kdo zanedbává spásu
své duše; vždyť jedná se o to, pro vždy
vše získati anebo pro vždy vše ztratiti.
Kéž bychom se řídili napomenutím, které
pronesl otec Tobiáš ku svému synovi,
když ubíral se, jsa doprovázen archan
dělem Rafaelem na dlouhou a obtížnou
cestu. Pravil mu mezi jiným: »Po všecky
dny života svého v paměti měj Boha
a varuj se, abys nikdy nesvolil ke hříchu
a abys neopouštěl přikázání Pána Boha
našehOa. Tob. 4, 6. Svatý král Ludvík
tak si vážil milostí, které nabyl křtem
svatým, že velmi rád se podepisoval
nikoliv Ludvík, král Francouzský, ale
Ludvík z Poissy; tam totiž byl pokřtěn,
tam byl přijat za spoludědice králov
ství nebeského, za syna Ježíše Krista.

Konec.

Jak zahanbují nás mnozí z novo
křesfanů, kteří nebyli od mládí ve
svaté víře vychováni, nežijí v ovzduší

jejím, ale v pozdějším věku teprve při
jali ji přičiněním horlivých missionářů.
U pohanů jest něco obyčejného, že, když
přijdou do zlosti, klejí někdy po
celé dny. Jest pro novokřesťany proto
velmi obtížno tomuto návyku odvykati;
mnozí z nich počínají si jako praví hr—
dinové. V jedné katolické obcí v Číně,
kde neměli kněze, kde konal každo—
denně modlitby se svými spoluvěřícími
jeden starý horlivý muž, jaksi málo
odvykali klení. Bez uvědomění missi
onáře prohlásil onen stařec, že každý,.
kdo by upadl do tohoto zlozvyku, musí
se po večerní modlitbě přiznati a do—
stane za každé zaklení šest ran bam—
busem na ruce. Ano istarý předsta—
vený někdy se zapomněl a vždy se
večer přihlásil a prosil o trest.

Kéž nejsme nikdy připočtěni k těm,
kteří dle slov moudrého Salomouna po
važují život lidský »za hříčkue, Kniha
Moudr, 15,12, ale pamětliví buďme
slov trpítele Joba, který praví: »Bojo
vání jest život člověka na zemic. Job
7, 2. Zivot lidský jest příliš vážný.
»Ježíš, zrodiv se nepřeje si, abychom
se ho báli, ale chce, abychom jej milo—
valic. (Sv. Jan Zlatoústý).

IGNÁT ZHÁNĚL.

EIElElEl

' VU stolu Pane.
Biblické úvahy o sv. přijímání. — Dle Aug. Arndta podává. Jan Tagliaferro.

15. Obrácení Marie Magdaleny.

Aby i hříšníkům udílel poklady své
milosti a svého milosrdenství, přijal bož—
ský Spasitel pozvání i k hostinám Jak
podivuhodná jest tato milosrdná štědrost!
Pln vřelé touhy, náruživou hříšníci obrá
titi a milosrdenstvím obdařiti, Spěchal
Pán Ježíš do domu farizeje Simona.
Žíznil po slzách, jimiž tato kající hří
šnice nohy jeho smáčela, paprskem své
milosti všemohoucí dotekl se toho srdce,
jež se k němu vrátilo, aby žilo jedině
jeho lásce, .následujíc ho. Jak dlouho,
duše má, hlas Pána Ježíše i k tvému
srdci mluví,? Kolikráte již volal, prosil,
& v nitru tě pohádal, bys zlámal ne
blahé okovy, jež tě přikovaly k světu

a k sobě samému ? Kdo odporoval Bohu
,a pokoj nalezl?

Můj Bože, jediné mé blaho! všichni,
kdož tě opouštějí, budou zahanbeni; od
stupující od tebe, na zemi napsání budou„
nebo opustili pramen vod živých, Ho
spodina. (Jer. 17, 13) Proč jsem i já
náležel do počtu těchto nešťastných?
Proč jsem zneužíval často tvých milosti
& neslyšel hlasu tvého? Volej mne ještě
jednou a dej mi milost, bych hlasu tvého
následoval, neboť tys můj Spasitel a Vy
kupitel, můj Pán a Slitovník!

2. Uvaž pozorně známky upřímného
obrácení u kajícnice Magdaleny, kterou
Pán tak omilostnil. Jakmile v nitru byla
osvícena milostí, by poznala svého Vy
kupitele, spatřila v božském zrcadle
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jeho dokonalostí odstrašující obraz vlastní
ošklivosti duše hříchem přetížené. Nyní
porovnává jeho nekonečnou čistotu se
svými .hříšnými slabostmi a neřestmí!
Do hloubi duše zraněna, neváhá ani
chvíle, by hledala útočiště, vyléčení a
odpuštění u nohou toho, jehož nad míru
urážela. Jak hojná jest odměna veliké
lítosti, něžné lásky a neobmezené důvěry!
Pán Ježíš pozvédá kající hříšníci záslu
hou krve své nejdražší. kterou předem
nechá působiti. Třebas ani slova nemluví,
přece jest její mlčení výmluvné a mocné
i nad srdcem Boha.

S Marií Magdalenou chci svoje pro
vinění a mnohonásobný nevděk k Bohu
oplakávat, abych zasloužil ve svatém
přijímání uslyšeti od Spasitele jako ona:
»Odpouštějí se hříchové tvojí . . ,k

3. Jsem pozván, ne jako Magda
lena k nohoum Pána Ježíše se vrhnouti,
nýbrž božského Spasitele samého do
srdce přijati. Jak mnohem větší jsou
moje provinění než její, jestli ne věcně,
jistě velikostí nevděku, pro veliké mi
udělené milosti. Můj Bože, způsob ty
sám, bych se obrátil, neboť skrze milo
srdenství tvé čistí se hříchové a skrze
bázeň Hospodinovou uchyluje se každý
od zlého (Přísl. 15, 27). Jaká svatost
vešla slovem božského Spasitele do duše
Magdaleniny, když ihned 5 první mi—
lostí spolupůsobila, jež zaklepala na
její srdce. V ohnisku vroucí lásky k
Bohu spálila svoje poblouzeníaslzami
upřímné lítosti obmyla duši svou ode
všech skvrn. Podle velikosti její viny
rostl v ní plamen nejčistší lásky k Bohu.
Jemu se úplně odevzdala, v jeho šlé
pějích kráčela až na horu Kalvarii, kde
byla svědkyni jeho hrozné muky a bo
lestné smrti.' Zde brala podíl na kalichu
utrpení svého Vykupitele; zde byla ohněm
úzkosti a bolesti pálena jako stříbro &
zkoušena jako zlato. (Zach. 13, 9.) Kéž
dnes, kdy Pána přijati jsme tak šťastní,
duše naše podobná jest duši sv. Máří
Magdaleny. Opět se nám v této oživu
jící svátosti podává nejvzácnější dar,
onen pokrm posilující, jenž duši naší
dá sílu, by se varovala hříchu a hříšné
příležitosti, aby se obrátila úplně k Bohu
a jemu se obětovala. Můj Bože, urychlí
blaženou chvíli tvého příchodu! Daruj
mi však zároveň onu dokonalou lásku,

jež odpuštění všech provinění žádatř
může, jelikož i Magdaleně mnoho bylo

odpuš)těno, neboť milovala mnoho. (Luk.7, 4-7 .
4. (Po sv. přijímání.) Magdalena

vylévala u kříže slzy útrpnosti a lásky.
Pohřížena v nevýslovnou bolest nad
umučením Páně, ale oddána v úradky
Otce nebeského, neprosila, by uvolněna
byla od útrap, jež duši její svíraly.
Tato oddanost do vůle Boží a příchyt—
nost ke Spasiteli byla jí odměněna hoj
nými milostmi. V hloubi duše požívala
Magdalena při všem zármutku &bolesti
onen pokoj Boží, který převyšuje vše
liký smysl. Utrpení byla jí sladká, bylať
nabízena rukou dobrotivého Boha a lásky
hodného miláčka.

Duše má, kéž tato v lásce k Pánu
Ježíši tak horlivá učennice jest tvým
vzorem ve šťastných chvílích, kdy s
Bohem svým ve Svátosti nejsvětější jsi
spojena. Klaněla se mu na kříži, ty však
máš ho v srdci. Ona ho viděla v úzkostí
& bolesti, potupamí a křivdamí zahr
nutěho a milovala jej tím více, že byl
červ, a ne člověk, pohaněni lidí a po
vrhel obce. (Ž. 21, 7.) Tys však svědkem
jeho oběti, kterou na oltáři obnovuje,
a tvé srdce jest v té chvíli jevištěm
jeho hlubokého ponížení. Snaž se, bys
vroucností lásky nahradil nevděk lidi
zapomínajících na jeho umučení a smi
lování. S Magdalenou setrvej u nohou
jeho, klaněj se jeho svatým ranám,
především zvelebuj onu lásku, která.
tyto rány trpěla.

16. Pán Ježíš uzdravuje služebníka
setníkova v Kafarnaum.

Co bylo příčinou, že. setník z Ka—
farnaum hoden byl, že ho vyslyšel mi
losrdný Spasitel? Neznaje učení ani zje
vení židovské, byl puzen láskou Boží
a začal již konati přikázání, které se
rovná prvnímu přikázání v zákoně, jejž
Pan Ježíš svým učenníkům především
ukládá. Miloval opravdu svého bližního
jako sebe a prosil o uzdravení svého
služebníka s tak pečlivou horlivostí,
jaká se toliko u pravé lásky najde..
S jakou pokorou a vroucí láskou při
chází k Pánu! V nitru svém jest pře
svědčen, že marná jest všechna lidská
pomoc, a proto s živou důvěrou se u
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tíká k božskému lékaři, jenž otvírá oči
slepých a uši hluchych a činí, že po
skočí kulhavy' jako jelen a rozvázán
bude jazyk němy'ch. (Ps. 35, 5).

Duše křesťanská, dnes jsi přišla
hledati téhož Spasitele, ne abys pro
sila za uzdravení služebníka nebo. ci
zince, ale abys vyžádala zdraví nebo
život pro vlastní duši. Ty vpřicházíš,
bys mluvila s Bohem a jemu ukázala
rány své. Přibližuj se s pokorou a dů
věrou svému Spasitelí, aby se ti dostalo
milosti smilování! Vrhni se k nohoum
jeho nejsvětějším, jsa přesvědčena, že
chce-li, může tě uzdravíti.

2. Setník byl vlídně přijat Spasi—
telem, jehož vnuknutí tajné a vnitřní
přiSpění ho přimělo k této cestě pro
sebné. Pohan se domnívá, že Pán Ježíš
má moc 1 vůli, by léčil, a proto neváhá
přednésti svou prosbu; zvolal: »Pane
služebník můj leží doma šlakem pora
ženy' a zle se trápíc (Mat. 8, G.), ne
může přijíti k tobě.

A Pán Ježíš mu praví: »Já přijdu
a uzdravím ho:. Dobroto nekonečná,
laskavostí božská, nedosti na tom, že
vlídny Spasitel slyší setníka, ještě se
Pán života nabízi, že půjde do domu
jeho, by nezištnou lásku k bližnímu od—
měnil božskou milostí. Věčná láska Pána
Ježíše převyšuje největší lásku lidskou.

Uč se, duše má, z chování setníkova
i z jeho odměny, že opravdová touha
po zdraví duševním vždy pohne milého
Spasitele, by tě navštívil a hojnym po
žehnanim obdařil. Zádej o sílu ve ctnosti,
žízní po živé vodě jeho milosti, a Pán
Ježíš navštíví tě & udělí ti hojnost svy'ch
darů. 

3. Přesvědčen o zázračné moci Pána
Ježíše, setník měl za to, že není třeba,
by Pán osobně šel do jeho domu, vědělť,
že slova jeho jsou duch a život (Jan
6, 64.) a že Pánu Ježíši netřeba osobní
přítomnosti, by konal svou božskou vůli.
Jak velice se však podívil setník; jak
byl povděčny, když tichy' & pokorny
Pán, jehož moc, vítr i moře poslouchaly,
se nabídnul, že přijde k němu, by o
sobně splnil jeho přání a uzdravil jeho
nemocného služebníka. Jak hluboko byl
proniknut svou nehodností, když zvolal:
»Pane, nejsem hoden, abys vešel pod

střechu mou, ale toliko rci slovem, a
uzdraven bude služebník můj !c (Mat. 8, B.)

Duše křesťanská! Jestli tento setník,
jemuž božská přirozenost a nebeské
poslání Mesiášovo nebylo zjevno, tak
upřímně svou nehodnost vyznal, přijati
jej pod střechu svou, co bys měl te
prve cítit, když na oltář sestupuje, a
v přehojné své dobrotě a milosrdenství
se nabízí vejíti do srdce tvého? Věrou
osvícen p'oznáváš v této svaté hostii
svého věčného Boha a Pána, svého Stvo
řitele a Vykupitele. Právem můžeš se
setníkem zvolati, že nejsi hoden, jej
přijati. Jak hluboko měl bys pociťovat
svou nehodnost, jak upřímnějí vyznávat!
Pane, vím, že všecko můžeš a žádné
před tebou není skryto smýšlení. (Job
42, 2). Vím, že všemohoucí vůle tvá
uzdravíti může duší mou ode všech ne
mocí, nedokonalostí a chyb. »Pane—x,
tak vyznávám před tvou tíáří nejsvě
tější, »nejsem hoden, bys vešel do duše
mé, jež hříchem stůněa. Neměl bych
tě vlastně zapřisahat, bys jediným vše
mohoucím slovem duši mou uzdravil a
ji pro svou skutečnou přítomnost při-r
pravil? Ano, božsky Spasiteli vím,že
životi pokoj můj od toho závisí, mám-li
tebe. Rci tedy slovo, a duše má chybu—
jící a nehodná bude očištěna a posvě—
cena, aby tebe, Pána nebes í'země,
Boha nejsvětějšího hodně přijala.,

4. (Po svatém přijímání.)
Když božs'ky' Spasitel pochválil setníka,
že nenalezl tak veliké víry V\Israeli,
jako u něho, propustil jej vyhověv
úplnějeho prosbě vnuknuté láskou. Upo
kojen slovem z úst \ěčné pravdy, odešel
tento vyznamenaný pohan od Pána a
uzdraven jest služebník v tu hodinu
(Mat. 8, 13). Jistě jeho vděčnost se nyní
rovnala jeho horlivosti, důvěře, lásce a
pokoře! Ale vjakém poměru stojí ve—
liky dar, jejž on přijal, s darem, ktery
se tobě, o duše, dostal?

Ze vzdáleDOSti promluvil Pán Ježíš
několik slov, jež způsobila žádány zázrak.
Ale k tobě zavítal osobně. Přišel sám
by vyléčil rány tvé & něžny'm hlasem
své lásky mluvil k srdci tvému. Uvaž,
že i tobě stane se podle víry tvé. Ovoce
milostné návštěvy odpovídá úplně tvé
horlivostí, důvěře, lásce a pokoře.



NarozeníPáně.
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Můj božský Spasiteli, má. spáso,
'můj živote, jak jsem nehoden tvé pří
tomnosti klanění hodně. Vím, že jediné
slovo by stačilo uzdraviti duši mou, ale
ohni tvé lásky a přehojnému milosr
denství to nestačilo! Ty sám chtěl's duši
mou navštíviti, bys ji posilnil, těšil, po
vzbudil a posvětil. Neměl bych se v ne
obmezené důvěře oddati tobě, svému
milovanému Spasiteli, a tobě vyjeviti

Elli!

V kříži jest vítězství.
Pane, Zůstaň se mnou,

neb se připozdívá,
tak praví duše má,
temnoty přibývá.

Úzkostí má duše
chvěje se, smutná jest,
přijmi ji v svou, Pane,
říši, v níž jista jest.

Však st-atně přemaham
temnoty moc, sílu,
a kráčím za křížem,
z nějž čerpam moc, sílu.

A mé heslo jesti:
„V kříži spása moje,
v kříži jest vítězství,
v něm jsou lásky zdroje !“

Avšak bez pomoci
Tvé nic nejsem, Pane,
jen s pomocí Tvojí
zvítězím, ó Pane!

Přijmi mě pak k sobě,
v svou nebeskou říši,
bych mohl zvolati:
»Vítěžství jest v křížil“

ANTONÍN H.

svou lásku a ubohost? Neměl bych
každé hodiny tobě děkovati za tvou
návštěvu milostnou? Nic nejsou všechna
dobrodiní, jaká přijal setník, porovnána
s těmi, jimiž jsi duši mou obdařil. Od
této chvíle chválu HOSpodinovu vypra
vovati budou ústa má a dobrořečiti bude
tělo mé jménu svatému jeho na věky.
(Žalm 144, 21.)

IEEI

Rodná chata.

Mezi domků řadou
v rodné vísce naší,
jedna chata bíla
dumy moje plaší.

Ze města sem ráda
Spěchám v bílou chatku,
kde na živu ještě
otce mám i matku.

Otec drahý líce
hladí ztvrdlou dlaní,
& matička s láskou
nade mnou se sklání.

Teplem lasky jejich
září moje oči
a ze hrudi srdce

div mi nevyskočí.

V rodné chatce naší
veselo vždy bývá,
za dne, ba i v noci
láska se tu skrývá.

Rodnou svoji chatu
s otcem, dobrou mátí,
jak mám ráda v světě
netřeba se ptáti!

A. M. KADLČÁKOVÁ.
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VOV!
Nej světej Sl Srdce, vzor modlitby.

Píše P. Voňavkaí.

Nutnost modlitby.

a sou chvíle, kdy více než jindy pocítí člověk nutnost modlitby. Duše
vši moci zdvihá křídla k letu v náruč
Boha. Je nám v takových okamžicích
jako ptákům vypadlým z hnízda —
všecky síly napínají a plným hlasem vo
lají ve své bezradností. Kolik lidí mi při
svědčí dnes, kteří by tak snad nebyli uči—
nili včera! Dnes litice války s hrůznými
svými zjevy natahuje své kostnaté ruce . . .
všichni jsme zasažení její ostrosti a
všichni voláme: »Dopřejnám míru, Pane,
“v těchto dnech, neboť není jiného, který
"bojuje za naša. Modlitba se stěhuje Opět
-do svatyně rodin, odkud dobré bytí ji
před časem vytlačilo. Nitro naší společ—
nosti uznává potřebu a tím i nutnost
modlitby.

Modlitba jest zbraní, pro tajné boje
nitra. Žádný nezná tvých tajných bolů,
nikdo neví lépe tvé pochybnosti, s těží
pociťuje kdo tvůj nepokoj a strach, a
všem skryty tuhé boje, jež je ti sváděti
-s nepřítelem tvého spasení. Jsou chvíle
vnitřní opuštěnosti & malomyslnosti . . .
Co v nich děláš zcela přirozeně, jako
dítě, jež učí se prvním krokům & po-'
zoruje, že neunesou ho ještě nožky jeho?
\Opíráš se o silnějšího, jako ono se o
pírá o matku! Nač spoléhá vojín v těžké
seči s početně silnějším nepřítelem?
Na svou zbraň!

Není to žádným přílišným poža
davkem, jest-li dnes více než jindy mlu
víme o nutnosti dobré modlitby, zvláště
modlitby rozjímavé. Všichni učitelové
duchovního života jsou za jedno v u
čení o nutnosti modlitby.

Ostatně abych tě neunavoval, řekni,
zda člověk přirozenými prostředky a si
lami může splniti všechna přikázání, zda
může zmoci jen svou — sebe doved—
nější — lidskou silou — všechna po
kušení? Nevidíme to denně, že lidé s nej
krásnějšími slovy o charakteru a síle
člověkově dopouštějí se zcela nedůsledně
největších mírně řečeno slabostí? Ko—
nečně nelze zapomínati, že beze zvláštní
,mílosti není možno setrvati v získaném

stavu posvěcující milosti ——a o milost
nutno prosíti. Modlitba pak je prosba
v nejvlastnějším slova smyslu. Nemyslí
však, že vše, co jsem vypočetl, je pře—
háněním středověkých mystiků a že nemá
významu pro staletí »pokrokm a »vše
obecného vzděláním Jistě učení o nut
nosti modlitby opírá se o slova Kristova,
že bez modlitby není spásy; & Ježíš
Kristus neopravuje svých slov o jednot
livých stoletích. »Nebe a země pominou,
ale slova má nepominoua.

Sílu potřebnou k záchraně od pádu
a k povstání z pádu dodává starý ar
senál, kam Bůh uložil první zbraň nej
schopnější a nejlehčí: modlitbu. Svatý
Augustin pravi: »Bůh ti pomáhá uči
niti, čeho ty nemůžešc. Celá galerie ka
tolických světců se dívá na tebe ve
vašem kostelíčku — a všichni volají:
»Modlítba zdvihla nás tam, kde dnes
jsmelx

Máš ještě pochybnosti o nutnosti
modlitby? Zkus jednou sílu řádné mod
litby!

Láska nejsv. Srdce Ježíšova k modlitbě.
Ježíš Kristus nemluví nikde neur

čitě, mlhavé. »Bděte a modlete se, abyste
nevešli v pokušeníc. A sv. Petr nedbá
této rady, usíná a spí — a přes všecky
sliby a ujíšťovánía spolehání na vlastní
sílu asvou horouci náklonnost kMistrovi,
padá. Také řekl Kristus Pán, že nutno
stále se modlití a neustávatí!

Nemusím ti připomínati, že Ježíš
Kristus — Bohočlověk — nepotřeboval
modlitby; evangelium však přece o něm
vypravuje, že celé noci probděl na mod
litbách. Jidáš věděl dobře, kde by měl
.ležíše hledati v pozdní noční hodině.
Nehledal ho v tichu domova, našel ho
v zahradě modlitby. Jako se modlil Spa
sitel v rozhodné chvíli poslední večeře
& modlitbu konal na kříži v poslední
chvíli požehnaného žití, chce, aby se
modlili jeho stoupenci v každé životní
obtíží. »Čiň podle vzoru. Modlitba rodí—
nevypověditelnou radost ducha, neo
chvějny' mír srdce, nedoceněnou sílu
mysli, která se neleká ani deště nepřá
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telských kulek; dary se rozdávají pro
sícím. Není dle toho modlitba žádným
obtížným jhem, ale povznášející činností
ducha. Od Boha je to nekonečné sklo
nění se k nám, pro nás největší po
zdvižení. Modlitba by vlastně neměla býti
žádným přikázáním; vlastně by měla
býti odměnou nekonečně ceny & nedo
statek ducha modlitby měl by býti ne
obyčejným trestem!

Ježíš Kristus přikazuje svým moc
ným slovem a nakazuje svým mohutným
příkladem důvěrně přátelštví 'smrtelníka
s Bohem, rOzmluvu tváří ve tvář se
Stvořitelem. Odtud vyvěrá pramen ra
dosti duševní a duchovní, která se pro
naše okolí jeví jako nepřeberná stud
nice laskavosti a trpělivosti. Dobře na
psal španělský autor: gModlitbouzačíná
předem získané nebe“. Jen chápati třeba,
že ne v 'neklidu světa a v nepokoji nitra
dá se udržeti věrný styk v modlitbě
s věčným Bohem! Ježíš Kristus volil
osamělá místa v tichu noci k modlitbě,
jíž dokonalejší země neviděla a nebe
nezaslechlo.

Modlitba & čistota..

Čistý člověk září mezi lidmi jako
žírné světlo slunce hřejivě svítí a vy—
niká mezi všemi nebeskými tělesy. Čis
tota tvoří mužnou stránku nepodajněho
charakteru, čistota je zárukou zdaru
velikých podniků, jež vykonati jsme
snad Prozřetelnosti povoláni. Čistota po
vznáší nad anděly; její přitažlivost je
nepochopitelná, její vznešenost oslňu
jící a její velikost nadpozemská. Ztra
cena vhání stud ve tvář pozbyvším.
chráněna růmění tvář střežícím. Čistota

je všemi milována, třeba že slabochy
nekonána.

Kdo chrání jasný květ čistoty'f'proti
úpalu tělesných vášní a žádostí? Kdo
ji chrání v bahně světa neporušen, kdo
kryje její svěží listí a květy před or
kány a ničivými bouřemi? Dobře víš,
že rosou osvěžující, vláhou živící a
teplem podporujícím je modlitba. Jen
ta chrání před zážehem plamenů těles—
nosti. Znáš přece, že milost Boží svo—
laná vřelou modlitbou je nepřemožitel—
ným štítem proti nájezdům tolika a ta
kových nepřátel. Již Šalomoun to napsal :—
»Věděl jsem, že bych nemohl býti zdr—
ženlivým, kdyby Bůh mi toho nepopřál,
proto obracel jsem se k Pánu a prosil
jsem za to:.

Zbytečno ještě, abych ti připomínal
stanovisko božského Srdce k čistotě.
Srdce Ježíšovo je studnicí, původem,
ochranou, chrámem, oltářem, obětí, silou,
vítězstvím čistoty. Modlitba je prosbou
a ochranou čistoty. Dobře dí církev:
»Buď se snížíš v bahno nečistoty ne
modle se, nebo staneš se čistým kře—
stanem neustálou a neustávající mod-
litbouc, »Bděte a modlete se!: je vy
zvání a varování nejsv. Srdce. Ježíšovo
Srdce bdí — vejdi branou jeho do
školy čistoty. »Svatě Srdce, nauč mne
modliti se, buď trpělivo s mou chladností.
a liknavostí. Ducha hřejivě a pozdvihu
jící modlitby a horlivost k modlitbě mi
dej — a dalo jsi mi klíče k nebesům.

Myslíš, že nejsv. Srdce neslyší?
Čekej — vyslyší Tě. Pros však za celou;
armádu horlivých modlících se duší!
Ještě dnes; zájmy nejsvardce toho vy—
žadují!

[BEBE]

Láska, královna ctností.
Podává. Fr. J a n o v s k ý. (Část. další.)

lg) ali tedy knížata a náčelníci s lidempříspěvky k dílu domu Božího a
obětovali celým srdcem Hospodnnu. [
radoval se David radostí velikou a do-;
brořeče Hospodinu přede vším množ
stvím řekl: »Požehnaný jsi Ty, Hospo
dine, Bože Israele, od věků na věky.

Tváť jest, Hospodine, velebnost i moc i
sláva i vítězství, a Tobě chvála; nei "—
všecko, co jest na nebi nebo ina zen 1,
Tvé jest. Tvé, Hospodine, království a
Ty jsi nade všecka knížata; v ruce Tvé:
ješt velikost i panování nade všemi věcmi.
Nyní tedy, Bože náš, děkujeme Tobě a
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chválíme jméno Tvé slavné. Tvé jest
všecko. A co jsme z ruky Tvé vzali,
Tobě jsme dali. Hospodine, zachovej
na věky tuto dobrou vůli lidu a k u
ctění Tebe at tato mysl jejich vždycky
trvá. Salomounovi také synu mému dej
srdce dokonalé, aby ostříhal přikázání
'l'vy'chc.

[ dobrořečilo všecko shromáždění
Hospodinu a obětovalo jemu oběti.

Jaká to láska, jaká to vděčnost,
jaká uznalost k Bohu všemohoucímu a
nejdobrotivějšímul Jaké to pochopení
rozkazu Páně: »Milovati budeš Pána
Boha svého z celého srdce svého a z
celé duše své a ze vší síly své i ze vší
mysli svělc Kéž i naše srdce podobnou
láskou planou, kdykoliv se zahledíme
na Boží přírodu, kdykoliv p0patříme na
kteréhokoliv tvora! Hlásáť nám tvorstvo
všemohoucnost, moudrost &dobrotu svého
Stvořitele a vybízí nás ku vděčné jeho
lásce, jak nám krásně o tom pěje náš
pěvec Jablonský:

»Tajen jsi Ty oku smrtelnému.
Duchu světa, srdce přírody.
Zjevuješ se však přec tvoru mdlému,
zkoumá-li jen Tvoje vy'plody.

Tebe vidím, když se na východě
purpurová brána otvírá,
vkdyžtě oko v křišťálové vodě
na obraz Tvé tváře pozírá.

Tebe vidím, když tu v lidském těle
velebná se duše zjevuje,
když sok líbá svého nepřítele,
i když láska lásku celuje.

Tebe slyším, v oblačněm když moři
hrůzoplodny hlahol hrochotá.
když se skály, hory, země boří,
i když slavík hájem klokotá.

Tebe slyším, když tu moudrost hlásá,
ctnosti hlas když se tu ozyvá;
slyším Tě, když rozkoš lásky jásá,
i když svobody zpěv zaznívá.

Tebe cítím, když se srdce mého
nadpozemsky' plápol zmocňuje;
když Tě vidím, slyším přítomného,
cítím tě, a cos mě zbožňujelec

D;.

*

Škola B. s. P. 1914.

II].

»Tak Bůh miloval svět, že Syna
svého jednorozeného dal, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahymil, ale
měl život věčný.< Jan 3, 16.

Velikou prokázal Bůh lásku“ stvo-
řením všeho světa vůkol nás, zvláště
pak stvořením andělů a nás lidí; jenom
láska a dobrota přiměly Boha trojjedi
ného k úkonu tomu. Proto také všecek
svět navzájem rozněcuje k milování tak
dobrotivého a laskavého Stvořitele. Avšak
láska Boží dovedla ještě mnohem více,
láska Boží dovedla smilovati se nad člo
věkem, kdyžtě sveden duchem zlym vy
pověděl poslušnost svému nejlaskavěj—
šímu Otci, přestoupil jeho svaté přiká—
zání, jedl se stromu zapovězeného a tak
sebe i všecko svě potomstvo uvrhl do
největšího neštěstí. »Hřešícím andě
lů m neodpustil Bůh, ale pekelny'mi pro
vazy je do pekla strhnuv vydal k mu
čeníe. 11. Petr. 2. 4. Ale nad hříšným
nešťastnýmlid stve m s e smiloval.
»Tak Bůh miloval svět, že Syna svého
jednorozeného dal, aby žádny, kdo v
něho věří, nezahynul ale měl život
věčny,<< řekl sám Kristus Nikodemovi
v Jerusalémě.

Toť největší, nejvelkolepější projev
lásky Boží — Syn Boží v podobě
lidské, Spasitel světa. »Nenívžád
ném jiném spasení; neboť není jiného
jména pod nebesy daného lidem, skrze
které bychom měli spasení by'tic, volá
nadšeně sv. Petr. _ _

Jenom z úst Spasitelovy'ch dosta-'
váme pravou víru; jenom na příkladě
Spasitelově učíme se nezbytně pokoře:
»Učte se ode mne, neboť jsem tichý a
pokorny' srdcemc. Mat. 11. 29. Jenom
ze srdce Spasitelova řine se nám
proud milosti a lásky. »Jako mně mi
loval Otec, tak i já miloval jsem vás.
Zůstaňte v lásce mé.: Jan 15. 9. Víra,
pokora, láska — toť cesta za poslednim
cílem naším, toť cesta k Bohu, toť cesta
do slávy nebeské.

Byl by se Syn Boží stal člověkem,
kdyby nebyl Adam zhřešil? Nevíme;
přes to však osmělili bychom si říci, že
ano. I tak byl by Bohočlověk nejveleb
nějším závěrem a králem všeho tvorstva,

'24



nejpodivnější korunou všech činů Božích.
Kdyžtěvšak po hřišném pádu lid
stva Syn Boha stal se člověkem, stal
se jím z lásky k nám, stal se jím pro
naši spásu. Divě se lásce Stvořitelově,
divě se lásce Hospodinově vůči vyvole
nému národu israelskému, koře se již
napřed lásce Spasitelově, pěje žalmísta
Páně v žalmu 135. velebny'. hymnus o
milosrdenství Božím: »Allejuja!
Oslavujte Hospodina, nebo dobry' jest;
nebo na věky trvá milosrdenství jeho_

Oslavujte Boha bohů; nebo na věky
trvá milosrdenství jeho.

Oslavujte Pána pánů; nebo na věky
trvá milosrdenství jeho.

Jenž sám činí divy nebeské; nebo
na věky trvá milosrdenství jeho.

Jenž učinil nebesa vrozumnosti;
nebo na věky trvá milosrdenství jeho.

Jenž utvrdil zemi nad vodami; nebo
na věky trvá milosrdenství jeho.

Jenž učinil světla'veliká; nebo na
věky trvá milosrdenství jeho.

Slunce aby panovalo ve dne; nebo
na věky trvá milosrdenství jeho.

Měsíc a hvězdy aby panovaly v noci ;
nebo na věky trvá milosrdenství jeho.

Kteryž ranil Egypt s prvorozenymi
jejich; nebo na věky trvá milosrdenství
jeho. '

Ktery'ž vyvedl Israele z prostředku
jejich; nebo na věky trvá milosrdenství
jeho; .

Rukou silnou a ramenem vztaženym;
nebo na věky trvá milosrdenství jeho.

Ktery'ž rozdělil moře Rudé na dvě
strany; nebo na věky trvá milosrden
ství jeho.

A provedl Israele prostředkem jeho;
nebo na věky trvá milosrdenství jeho.

A svrhl Faraona a vojsko jeho do
moře Rudého; nebo na věky trvá milo
srdenství jeho.

Ktery'ž převedl lid svůj přes poušť;
nebo na věky trvá milosrdenství jeho.

Ktery'ž pobil krále veliké; nebo
na věky trvá milosrdenství jeho.

A pobil krále mocné; nebo na věky
trvá milosrdenství jeho.

Sehoma, krále Amorskych; nebo
na věky trvá milosrdenství jeho.

A Oga, krále Básan; nebo na věky
trvá milosrdenství jeho.

A dal zemi jejich v dědictví; nebo
na věky trvá milosrdenství jeho.

V dědictví Israelovi, služebníku své
mu; nebo na věky trvá milosrdenství
jeho.

Nebo v snížení našem pamatoval
na nás; nebo na věky trvá milosrden
ství jeho.

A vysvobodil nás od nepřátel našich ;
nebo na věky trvá milosrdenství jeho.

Ktery'ž dává“ pokrm všelikému tělu;
nebo na věky trvá milosrdenství jeho.

Oslavujte Boha nebes; nebo na věky
trvá milosrdenství jeho.

Oslavujte Pána pánů; nebo na věky
trvá milosrdenství jeho lu

Kořic se nevystihlému milosrdenství
Božímu vůči nám ubohým hříšníkům,
pěje církev svatá rok co rok na Bílou
sobotu při svěcení velikonoční svíce
představující Krista slavně vzkříšeného:
Exultet . . . Plesej již, zástupe an
dělů nebesky'ch, plesejte božská tajem
stva & pro vítězství Krále tak velikého
rozezvuč se hlásnice spasná. Radujž se
i země, takovou září osvětlená a leskem
věčného krále ozářená a poznejž, že na
celém okrsku svém zbavena jsi tem
noty. Rozveseliž se i matka církev pa
prsky tak velikého světla okrášlená a
mocny'mi hlasy lidu nechat se rozléhá
tato síň chrámová ..... Jestiťv pravdě
hodno a spravedlivo, neviditelného Boha
Všemohoucího i Syna jeho j ednorozeného,
Pána našeho Ježíše Krista, s celým
zápalem, srdce a myslí a plným hlasem
velebiti jenž za nás věčnému Otci Adamův
dluh splatil a úpis staré proviny pře—
drahou krví svou smazal. Neboť proto
jest tato slavnost velikonoční, při kteréž
pravy' onen Beránek usmrcen byl, jehož
krví veřeje věřícíchse posvěcují.....
Nic by nám neprospělo naše zrození,
kdyby nebylo prospělo vykoupení.
jak podivuhodné jest Tvé laskavé s námi
slitovánílr toho neocenitelného milo
vání lásky! Abys “sluhu vykoupil, Syna
jsi vydal! O jistě potřebny' hřích Ada
mův, jenž smrtí Kristovóu zničen byl!
0 šťastná to vina, jež takového a tak
velikého zasloužila míti Vykupitele . . .a

*
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l ptejme se: Mohla láska Boží krá
četi po vyšší cestě, než jaká jest cesta
našeho vykoupení? Lze pomyslití veleb
nější projev Božího milosrdenství, než
je spása lidstva Pánem Ježíšem? Mohl
nám Bůh poslati jakého většího pro
roka a hlasatele svých zjevení, světěj
šího učitele svých přikázání, vzneše
nějšího původce víry? Bez víry nikdy
nebyl člověk spasen, bez víry ani bu
doucně nebude člověk spasen; jinou
cestou, nežli cestou víry nemůže za
naší pouti pozemské vniknoutí do srdce
našeho nezbytné světlo nadpřirozené,
zvláště tajemství nejsvětější Trojice; víra
jest nevyhnutelně potřebná. Zdaž tedy
mohl Bůh laskavějším, něžnějšim způ
sobem přijíti nám vstříc v příčině víry,
než když nám ji oznámil ústy svého
jednorozeného Syna? Zdaž není právě
Syn věčným Slovem Otcovým, jež od
věčnosti vychází z úst Otcových? Zdaž
není právě Syn Pravdou a Mou
drostí Otcovou,jenž poznávaje sebe
plodí od věčnosti Syna? jak si při
chvaluje sv. Pavel toto milosrdenství
Boží, zprostředkující nám Synem Božím
věčnou pravdu, hlásající nám pravou
vírul Píšeťv epištole k židům: »Mnoho
krát &mnohými způsoby mluvíval někdy
Bůh otcům skrze proroky, nejposléze
v těchto dnech mluvil nám skrze Syna,
jejž ustanovil dědicem všech věcí, skrze
něhož učinil i věkya. Žid. 1, 12. A
v epištole k Titovi takto vyjádřuje radost
svou: »Ukázala se zajisté milost Boha,
Spasitele našeho, všechněm lidem, vy
učujíc nás, abychom odřeknouce se be
zbožnosti a světských žádostí, střízlivě,
spravedlivě a pobožně živi byli na tomto
světě, očekávajíce blahoslavené naděje
a příští slávy velikého Boha a Spasitele
našeho Ježíše Krista, kterýž dal sebe
samého za nás, aby nás vykoupil od
všeliké nepravosti & očistil sobě lid
vzácný, následovný dobrých skutkůa.
Tit. 2, 11, 15.

Mělijsme nejenom Boha poznati,
nýbrž i dítkami Božími se státi.
Co tu bylo přiměřenějšího, než že Otec
právě Syna svého nám poslal, aby
před námi kráčel, aby nám zanechal
šlépěje a my abychom vstoupíce do
nich jeho následovali, jemu se připo
dobuili, synovství Božího dosáhli. Odtud

slovo Páně: Chce-li kdo za mnou při.
jíti, zapří sebe sám a vezmi kříž svůj
a následuj mne.c Mat. '16, 24. Sc sv.
Pavlem koříme se nevystíhlé moudrosti
a lásce Boží! Jak jsou nevyzpytatelní
soudcové jeho & nevystižitelné cesty
jeholx Rím. 11, 33.

Proto tedy Syn Boží stal se člově
kem, abychom věřilikaždému slovu, aby
chom žili z každého slova, jež vychází
z úst jeho, z úst Božích. Zdaž to není
tisíckrát snažší, věřiti Synu Božímu,
věčné Pravdě, než-li proroku, než-li
apoštolu, než-li jeho sluhům a vyslan
cům? () věru lehko, velmi lehko jest
Spasiteli věříti, a což teprv jej mi
1 o v a t i !

*

Spasitclovou r u k o u vede nás milý
Otec nebeský do vlasti nebeské. Zdaž
kde najdeme'bezpecnějšího vůdce? Spa
sitelovými ústy zvěstuje nam svá ta
jemství & přikázání. Zdaž kde najdeme
spelehlívějšího a upřímnějšího učitele?
Spasitelovým p ř i k l a d e m dobývá sí
našich srdcí. Zdaž byl kdy větší mistr
ctnosti? Spasitelovýmizázraky po
drobil si všecky, kdož byli dobré vůle.
Zdaž kdy milostněji navštívil Bůh lid
svůj? Spasitelovou k r ví svět jest vy
koupen. Zdaž kdy na světě dražší vý
kupné bylo zaplaceno?

Právem žasne nad takovouto láskou
ubohá duše lidská a volá vděčně:

»O jak jest velká lásky té míra,
v mukách tak krutých Pán Ježíš zmírá !
Mých hříchů velký dluh již splatil

věčný Bůh,
sklání hlavu, vchází v slávu.

Jaké Ti díky, Pane, mám vzdáti?
Chci se z svých hříchů upřímně káti;
necht"krev Tvou neztratim a v Tvou se

navrátím
náruč, svého Otce ctného l<<

Kým nehne tato neskončená láska
Spasitelova, tomu těžko pomoci. Dobře
tedy řekl sv. Pavel: »Nemiluje-li kdo
Pána našeho Ježíše Krista, budiž pro
kleta. I. Kor. 16, 22.

v jaké něžnosti, v jaké upřím
nosti, v jaké laskavostí stojí před námi
náš nejdražší Spasitel, at si naň patříme
jako na dítě nebo na pachole, jako na

av
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učitele nebo na divotvorce, jako na
vykupitele nebo na pána a krále! Před
ním má padati každé koleno nebes—
kých, zemských i pekelných. Filip 2, 10.

Kdo Spasitele zpupné pomíjí, kráčí
v temnotě; kdo se mu svévolně nekoří,
nemá života v sobě; kdo bez něho bo
juješpadne. Nelze jinak.

*

Jakožto Bohočlověk jest Spasitel
hlavou andělů i lidi, jest králem všeho
míra, jest milostným sluncem nebe i
země. Jakožto Bohočlověk jest učite
lem i učením, lékařem i lékem, hosti
telem i pokrmem. knězem i obětí, mi
lostí a pravdou, cestou a životem,
vůdcem a cílem. Nikdo nedostane se
k Otci, leč milostí Spasitelovou a drže
se ruky jeho. Kdo vidí Spasitele, vidí
i Otce. Kdo zůstává v jeho lásce, zů
stává v něm a v Otci. Duch Otcův
přešel na Syna, a veden tímto Duchem
šel po svém křtu v Jordáně na poušt,
přemohl trojnásobné pokušení ďáblovo,
kráčel Svatou zemí, mnohdy plesal svatou
radostí, jindy ronil hořké slzy, zvláště
nad zvrhlostí lidskou. V Duchu svatém
konal divy a zazraky, jakých svět před
ním neviděl. Umíraje dobyl nejslavněj
šího vítězství nad smrtí, ďáblem. hříchem,
peklem, nade všemi nepřáteli. Umíraje
získal říši, kteréž nebude a nebude
konce, a zve nás všecky do říše té,
pozývá nás všecky k srdci svému, vo
laje: »Pojďte ke mně všichni, kteří pra
cujete a jste sklíčeni, a já vás občer
stvímta Zdaž možno pomysliti větší
lásku, zdaž si možno přáti lepšího přítele ?
Jak dojemně“ čtou se slova ctihodného
Tomáše Kempenského »Odů
věrném přátelství s Ježíšeme!

»1. Jest-li s námi Ježíš, vše jest
dobře a nic nepřichází za těžko; není-li
s námi, vše jest učiněná trpkost. Ne
mluví—lik nám Ježíš v srdci, jest vše
liká útěcha planá, promluví-li však Ježíš
jen jediné slovo, vzchází útěcha nesko
nalá. Zdaž Maria Magdalena ihned ne—
vstala 5 místa, kde plakala, když jí
lylarta řekla: Mistr jest tu a volá tebe?
Sťastná hodina, kdy tě Ježíš volá od
slz k duchovní radosti! Jak vypráhlý
a tvrdý jsi bez Ježíšel Jak pošetilý a
bláhový, toužíš-li po něčem mimo Ježíše!

Či není to větší škoda, než
ztratil celý svět?

2. Co ti může dáti svět bez Ježíše?
Býti bez Ježíše jest peklo, býti 3 Je
žíšem jest sladký ráj. Bude—li s tebou
Ježíš, neuškodí ti žádný nepřítel. Kdo
nalezne Ježíše, nalezne vzácný poklad,
ano poklad všech pokladů. Kdo ztratí
Ježíše, pozbude velmi mnoho, ba více
než celý svět. Nejchudším jest, kdo
jest živ bez Ježíše, nejbohatším, kdo
jest za dobře s Ježíšem.

3. Veliké jest umění uměti obco
vati s Ježíšem, a uměti si udrželi Je—
žíše jest veliká moudrost. Buď pokorný
a pokojný, a Ježíš bude s tebou. Bud“
nábožný a tichý, a Ježíš zůstane
s tebou. Snadno bys zapudil Ježíše a
pozbyl jeho milosti, kdybys raději od
bočil ku vnějšímu světu. Kdybys jej od
sebe odpudíl a ztratil, ke komu se pak
utečeš, koho si pak budeš hledati za
přítele? Bez přítele ti dobře nebude,
a nebude-li ti Ježíš přítelem nade'jvšecky,
bude ti nad míru smutno a budeš ye—
lice opuštěn. Pošetíle tedy jednáš, sklá
dáš-li v někoho jiného svou Edůvěru
nebo radost. Irtaději nechť se proti tobě
vzepře celý svět. než abys urazil Ježíše.
Mezi všemi milými budiž tedy pouze
Ježíš sám obzvláštním miláčkem tvým.

/1'. Každého miluj pro Ježíše, Ježíše
však pro něho samého. Ježíše samého
máme milovati láskou obzvláštní, ježto
jedině on sám jest přítelem ze všech
nejlepším a nejvěrnějším. Pro něho a
v něm buďtež ti milými všichni lidé,
jak přátelé, tak nepřátelé; a za ty všecky
jej prosívej, aby jej všichni poznali a
milovali; neboť to jest výhradou Boha
samého, an nemá sobě podobna. A nebaž
po tom, aby se kdo s tebou obíral
v srdci svém, aniž ty se láskou k někomu
zabývej, nýbrž jen Ježíš buď v srdci
tvém i v srdci každého dobrého člo—
věka.“ Kniha II. hlava 8.

*

kdybys

Jakým vzácným milovníkem Pána
Ježíše byl sv. Bernard! Poděšen
nebezpečenstvími světa uchýlil se Ber
nard v 22. roce věku svého do kláštera
Citeaux u Dijona ve Francii, kamž
pak pobídka a příklad jeho přivábily i
pět jeho bratři, strýce a třicet jiných
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urozených příbuzných a přátel; ba i
sám vznešený otec přišel a stal se učed
níkem syna svého. Všichni byli s ve
ljkou radOStí přijati od nábožného opata
Stěpána a jeho řeholních bratří. Roku
1115 založil sv. Bernard klášter (llai r
veauxwasné údolí) v dolní Champagni,

jeho údělem. Žil stejně, at“ meškal na
svých apoštolských cestách v paláci
královském, či doma ve svém klášteře.
Králové ho hledali, tři papežové jeho
radami se spravovali, všude ho jako
anděla Božího vítali, jako proroku mu
naslouchali, kolik měst přálo si ho míti

_Svatá rodina.
(Maloval Bai-rt. Murillo).

odkudž pak vycházely četné sbory do
nových a nových klášterů; před svou
smrti (1153) spravoval 160 klášterů.
Ačkoliv byl útlého těla & chatrného
zdraví, nebylo pokání, jehož by se nebyl
podjal. Trochu vody, něco zeleniny,
spánek velmi krátký, toť bývalo častým

biskupem, on však pohrdal sebou jako
hříšníkem. »Chcete-li o mně vědětic,
psal svým přátelům, »věřte mně 'a ne
těm, kteří mne velebí, ač mne neznají,
poněvadž vidí jenom zevnějšeka. Zvláště
vroucně miloval a ctil Pána Ježíše a
nejsvětější Matku.
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Pánu Ježíši složil tuto přelibeznou
píseň:

»Sladká pamět Jesu Krista,
v ní se chová rozkoš jista,
přítomnost však jeho čistá
slast všech slasti duši chystá.

Není žádné písně hladší
neslyší. nic ucho- radší,
není—mysli věci£ sladší,
jedin- Ježíš duši stačí !

ó kajíeich čáko blaha,
žádajícioh těcho. drahá,
jakls mil, komu; k Tobě snaha.
& což', když Tě podosahá!

Zádný jazyk člověkov-ý,
žádné pismo nevypoví,
jen kdo zkusil; ten se doví,
jak Ježíše kochat hoví!

Přepodivný světa králi,
vítězi vždy v slávě stálý,
hodný, bychom. pro tě vzpláli,
slast Tvou nikdo nevychválí.

Když k nám v srdce ráčiš vjíti,
tož nám pravda věčná svítí,
pryč se marnost. poocítí,
v útrobách se láska vzniti!

IV.

>>Tisíckrát pozdravujeme Tebe,
() Matička Krista Ježíše!
Ty.jsi okrasu celého nebo,
Tobě se klaní celá říše,
Ty jsi po Bohu ta nejprvnější,
Tobě čest & chválu nejpřednější
andělé & svatí vzdávají,
Královnou Tebe nazývajilc

Jak to dojimá šlechetne srdce lidské,
že věčný Syn věčného Boha z lásky
k nám přijal způsobu. člověka, že se
nám ve všem připodobnil, vyjímajíc
hřích.;Jakýítoádůkaz božského milosr
denství, že Slovo tělem nčiněno jest,
Syn Boží člověkem se stal, aby jako
bratr náš podal za nás Otci nebeskému
neskončené zadostiučinění svou přebo
lestnou obětí na kříži!

Zdaž- však nemohl náš nejdražší
Spasitel stanouti- mezi námi na zemi
přímo jako mladík-, nebo jako muž,
jako druhdy přímo stanul Adam v ráji?
Zajisté že mohl;_j avšak' nezvolil |jsi

cesty této, nýbrž chtěje vypučeti jako
půvabná růže z kořene Jesse ——jak bylo
prorokováno již od proroka Isaiáše
750 let před Kr. — chtěje jako nej.—
ušlechtilejší plod na stromě lidstva sta—
nouti na světě, jako pravý potomek
Adamův, jako syn Davidův, zvolil si
matku, nejsvětější Matku, blahoslavenou
Pannu Marii, aby naše láska k Bohu
mohla-se rozvinouti také v lásku k Matce
Boží.

Přeblahoslavená Panno, podivuhodná
Matko! Co sneslo Syna. Božího s výšin
nebeských do tvého neposkvrněného
lůna? Byla to tvá mocná modlitba,
bylo to vroucí volání všech spraved—
livých Starého Zákona. Kdož by upiral, že
i tvá modlitba i jejich volání mocně hý—
baly nebem, aby se již otevřelo, aby
se naplnilo slovo Isaiášovo: »Rosu dejte
nebesa s hůry, a oblakové deštěte spra—
vedlivého; otevři se země &vypuč Spa
sitele la Avšak přes to nebyla's rozhodující
ani ty, Panno přesvatá, ani spravedliví
patriarchové a praotcové, nýbrž jenom
láska Synova a láska Otcova ve spo—
jení s láskou Ducha svatého, stanovila
a provedla tajemství vtělení Syna Bo
žího. Ale vedle této lásky Boží má láska
Marie Panny největší podíl na dílo na
šeho vykoupení; proto- všichni poctiví
křesťané všech věků a zemi a národů
závodí v úctě, lásce a vděčnosti k bla
hoslavené Panně Marii, Matce Boží &
Matce své.

Jak něžnou láskou k Rodičce Boží
vynikala sv. Teresie! Právě dne
28. ' března roku 1915“ bude tomu 400 let
co se narodila ve starokastilském městě
Avile ve Spanělích z urozených a zbož
ných rodičů. Každý večer čítalo se u
nich ze života svatých. Ctení to půso
bilo na Teresii tak mocně, že ač út
lého ještě věku, zahořela touhou umříti
pro Pána Ježíše. Odešla tajně z otcov
ského domu, chtěla mezi Maury, aby
tam podstoupila smrt mučednickou. Když
úmysl její zmařen, umínila si v domě
otcovském trávítí život co možná skrytý.
Ve 12. roce umřela ji matka. Zarmou
cená dívka poklekla před obrazem Ro
dičky Boží a plačíc modlila se: »Matko
milosrdenství, budiž mi nyní sama mat
koula Pečlivě vychována v Augustini
ánském klášteře svého rodného města,
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až pak sama tamtéž v 21. roce vstou—
pila do kláštera Panny Marie Karmelské,
čili do kláštera Karmelitánek, jsouc pro
svou převelkou lásku k Matce Boží od
Boha vyvolena reformovati tenkrát po
kleslou řeholi Mariánskou. Začala ob—
novu klášterů ženských a vidouc po
žehnaný výsledek, odvážila se přispě
ním sv. Jana z Kříže reformovati též
kláštery mužské, ač předvídala bouře,
které proti ní povstanou. Hrozně bylo
jí snášeti trpkosti a nad to trapné tě
lesné bolesti a to po léta. Přes to zů
stala klidnou, láskyplnou. Utrpením již
tak uvykla, že se modlívala: »Pane,
buď trpěti, buď umříti mi dejh Z té
duše si vážila, že jest dcerou církve
katolické, často si to sama říkala; do
mnoha klášterů zavedla původní řeholi
karmelitánskou a novýc pak založila
31. Na rozkaz svého zpovědníka na
psala Teresie svůj vzácný životopis.
Také ostatní její spisy: Cesta k doko—
nalosti, Hrad duše, Rozjímání, několik
menších pojednání a na sta listů vyni
kají ušlechtilým slohem, hloubkou my
šlenek a náboženskou vroucností, takže
se řadí k nejlepším plodům španěl
ského písemnictví. Zůstavila též nebeským
duchem provanuté písně a básně.

Celým životem sv. Teresie vine se
nejvroucnější láska k Rodičce Boží a
k panickému ženichu jejímu sv. Josefu.
Slyšme několik dokladů, slyšme její
vlastní slova: »Na svátek Nanebevzetí
Panny Marie byla jsem v jednom kláš
terním kostele sv. Dominika. Vykonala
jsem tam kdysi generální zpověď; nyní
patřila jsem na nepočetné chyby a hříchy
svého bídného života a octla jsem se
v takovém vytržení, že jsem byla takřka
bez sebe. Pojednou viděla jsem-se oble
čenu v bělostné roUcho. Nevědělajsem,
kdo mě v to roucho oblekl; až pak
jsem spatřila po své straně blahosla
venou Pannu Marii a po levici svého
milého otce sv.. Josefa,. oni. mě oblekli
a oznámili mně, že jsem “_nyní prosta
všech svých hříchů. Jaká to byla pro
mě radost, viděti se oděnu v roucho
slávy nebeské! Po té vzala mě Matka
Boží za ruku, ujistila mne, jak jest
spokojena s mým uctíváním slavného
sv. Josefa; slíbila mně, že se podaří
založení nového kláštera, že v něm

vždycky s' velikou láskou bude slouženo
Pánu Bohu, jí a sv. Josefu, poslušnost
že mně způsobí ovšem mnoho těžkostí,
avšak Boží pomoc že mně nebude chy
běti; její božský Syn že jí slíbil, kterak
vždycky bude s námi a na důkaz toho
že mi chce dáti jistý klenot. I dostala
jsem kolem krku stkvoucí řetěz s dra—
hocenným křížem . . . Matka Boží byla
překrásná, připadala mně velmi mladou
a přítomnost její naplnila mě nevýslovnou
radostí, takže jsem si přála, abych nikdy
nebyla od ní odloučena; avšak pojednou
zdvihla se se sv. Josefem a se zástupem
andělů do výšin nebeských . . .a

Jak ráda se modlívala sv. Teresie
sv. růženec! Vypravuje: »Jednou dr
žela jsem v ruce kříž svého růžence.
Pán Ježíš vzal mi jej na chvilku, a
když mně jej vrátil, byly to místo dřeva
čtyři drahokamy a rány Páně skvěly
se překrásně . . .<<

Roku 1571 byla sv. Terezie povo
lána zapřevorku do kláštera ve svém
rodném městě'Avile. Měla tam pernou
práci. Tamější Karmelitánky nechtěly
se podříditi přísnější řeholi,jakouž Teresie
zaváděla; i přijaly svou novou předsta—
venou s nevolí, s nepokojeností a s od
porem. Co učinila sv. Teresie? Jak
obyčejně vzala útočiště k modlitbě a
k Matce Boží. Jednoho dne shromáždila
řeholní sestry do kapitolní síně. Tam na
místo určené pro převorku postavila
obraz blahoslavené Panny Marie, po—
ložila před něj klíče klášterní i knihu
řeholní, klekla a prosila snažně Matku
Boží, aby ona ráčila býti převorkou
kláštera, aby ona všecky sestry řídila
a spravovala. Kde kdo byl hluboce
dojat, a od té chvíle ctěna a milována
sv. Teresie od celé klášterní rodiny.

Však i v chóru, _kdež společné
konány modlitby řeholní, stolice určená
pro převorku nechána Panně Marii,
stálť i tam její obraz. A ukázala jednou
Rodička Boží, jak se ji líbi tato zdvo
řilost sv. Teresie. Když totiž jednoho
dne zpíváno »Salve Regina“ — »Zdrávas
Královno<, — nestál na tom místě pouhý
obraz, nýbrž sama Panna Marie ve sku
tečnosti, obklopena zástupem svatých
andělů.

Podivuhodnými událostmi bylo do
provázeno zakládání jednotlivých nových
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klášterů karmelitánských. Jeden šlechtic
věnoval Teresii z lásky k Panně Marii
svůj venkovský statek, aby tam zbu
dovala klášter. Krátce na to skonal
štědrý dárce, a sv. Teresie zvěděla zje
vením Božím, že pro svou velikou lásku
k Rodičce Boží býl uchráněn věčného
zahýnutí , že však pro všelijakou nedokona—
lost zatím strádá v očistci a že nebude z
něho spíše propuštěn, dokud v novém
tom klášteře nebude sloužena první mše
svatá. [ přičinila se Teresie ze všech
sil, aby kostel co nejdříve býl hotov.
S pomocí Boží se jí to podařilo. Když
pak tam sloužena první mše svatá, spa
třila světice, kterak s usměvavou tváří
a s rukama sepjatýma srdečně ji dě
kuje. Podotýká k tomu sv. Teresie:
»Jest podivuhodno, s jakým zalíbením
patří Pán na všelikou službu, kterou pro
kazujeme jeho nejsvětější Matce &jakým
nevýslovným milosrdenstvím službu ta
kovou odměňuje. Budiž mu za to čest
a sláva, že naše nízká dila tak pový
šuje a životem věčným odměňujela

Veliké věru věci učinil Pán Bůh
sv. Teresii a skrze ni její jméno všude
s úctou, vážností & s podivem býlo Vý
slovováno, ona však smýšlela o sobě
co nejpokorněji, pokládala sebe za bídnou
hříšníci. Všeliká utrpení přijímala jako
zvláštní milost Boží a příležitost trpěti
zde na světě, aby nemusila trpěti na
věčnosti. Skonala svatě dne 4... října
1582. Zjevil se ji ve svatou tu chvíli
božský Spasitel s Pannou Marií se zá
stupem andělů, aby ji d0provodili do
slávy nebeské; býloť viděti, kterak se
duše její jako holubička vznáší do nebe.
Jest patronkou království španělského.
Zbožný náš lid takto opěvuje sv. Teresii :

»Svatá panno Teresie,
čistější jsi nad lilie,
láskou rdíš se jako růže,
kdo tvou krásu vypsat může?

Ještě panna nedospělá
z domu v Afriku jsi spěla,
bys pro Krista, pro milence,
došla mučednictví věnce.

Nazpět domů povolána
oslavuješ svého Pána
slzou láský, modlitbami,
tuhým postem, almužnami.

Na Karmel se odebíráš,
před světem se uzavíráš,
býs tam ve své vroucí tužbě
žila pouze Kristu k službě.

Anděl s nebe k Tobě kvapí,
horký šíp ti v srdce vtápí
a to divným ohněm hoří,
jenž ti láskou bolest tvoří!

OLOMOUC: Socha P. Marie u sv.
Mořice.

Trápí tebe nemoc dlouhá,
jí však roste jen tvá touha,
až Pán tebe volá mile,
bý tvá láska došla cíle.
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Aj, Kristova milovnice
vznáší se jak holubice
u radosti v onu výší,
kde se srdce její ztiší.

_Prosiž za nás, svatá panno,
by nám bylo srdce dáno,'
jež by ohněm tvojí lásky
zahořelo aspoň z částky!

(Pokračování).
EIEIEIEI

Obrázky z katolických missií.
Podává MAXMILIAN WEINBERGER.

Od vodopádů Stanleyových.
A nyní ještě slovíčko o černošských

kmenech zde usedlých. Nemohu ovšem
říci mnoho, neboť jsem zde sotva jeden

!

OLOMOI'C: Kamenný relief u vchodu
do dómu.

rok. Obyvatelstvo u- vodopádů Stanley
ových skládá se z kmenů Vagenia a Ba
kuma, dále z Arabů, čili lépe řečeno
(lernochů, kteří se byli arabskému způ

sobu života a arabským mravům při—
způsobili, a konečně ze zřízenců ve
službách belgických. Kmen Vagenia o
bývá na levém břehu řeky. Je to ná
růdek velmi zajímavý, který se, pokud
jsem mohl pozorovati, čistotou svých

mravů před jinými kmeny vyznamenává.
Vageniové jsou výborní rybáři a plav
číci. Provozují obchod a vodí cestovatele
vodopády Stanleyovýmí; z této příčiny

Skupina ze dřeva v sakristii u sv. Mořice.

jich otrokáři šetřili, poněvadž jich pře
cházejíce obávané vodopády jakožto bez
pečnýchprůvodců potřebovali. Jsou to,
jak říkáme velké děti, něžni, chytří &
vždy dobré myslí. Býval jsem vždycky
rád mezi nimi, a dosti často prokázali
mi tito dobří lidé dobré služby. Casto
obklopili mne v poledne a prosili mne,
abych jim vyprávělo Bohu. Bylo mi
jen velmi líto, že jsem jejich řeči málo
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rozuměl a nemohl se proto s nimi plynně
baviti.

Bakumové žijí na pravém břehu
řeky Kongo; mnozí z nich usadili se
bezpochyby za příčinou posledních válek
na levém břehu a založili tam četné
osady. Tento nárůdek žije v lesích, živí
se lovem a zdá se mi, že je divočejší
nežli Vageniové. Pomáhali mi také vy
datně při stavbě, ale protože od osadní
vlády byli přinuceni. Nyní však přichá—
zejí na missii rádi, a kdybych se s nimi
zabýval, jak by si přáli, nezbylo by
mně pro moje vlastní svěřence žádného
času.

Pouze Vageniové a Bakumové jsou
vlastními domorodci ; všickniostatní kme
nové“jsou přistěhovalci.
tu a*tam roztroušeně bydlí,

zdá—“se,že jejich moc-je zlomena: Bě-'
loši jich používají jako prostředníků
mezi sebou a černochy, co však po
kládám za velkou chybu. Ostatně mají
tito Arabové s vlast-ními obyvateli Ara
bie společný pouze leuhý bílý plášt.
Zdejší domorodci jsou- skoro bez oděvu.

Vlastními obyvateli v obvodu vodo
pádů: Stánleyových jsou belgičtí poddaní; .
část jich. stojí ještě pod belgickými pra
pory-, jiní jsOu již propuštěni.- Tito lidé
kteří ze všech krajů Kongžského státu
se tu sešli, ztratili již monoho ze své
původní jednoduchosti. Před nějakým
časem zalOžili staří vojáci na blízku
naši missie osadu, .kde jsou mravy
ještě jednodušší a čistší.—
nyní" rolnictvím; večer se scházejí a
vypravují si navzájem své
činy. Život rodinný se jim velice líbí.
Svým časem bránili sousední krásnou
missii P. Cambiera-v územi Kasšay
proti útokům nepřátelských kmenů. Chá
pajíce zcela dobře, jak velky'm' dobro
diním jest missie pro jejich zemi, na
bidli se, že mi při stavbě a zařizování
missie budou nápomocni.

Vyhlídky na dobrou žeň jsou velmi
dobré a na mnohých místech obilí a
jiné polní plodiny již zrají. Avšak není
bez překážek a obtíží. Mimo obtíže,
které ssebou přináší založení missie mezi
národem, který stojí na nejnižším stupni
vzdělanosti, jsou to ještě mnohé jiné
překážky;

Arabové, kteří
_ zpustošili '

zemí svými otrokářskými houbami-. Nym':

Zabývají se

rekovné'

Nejprve není žádné jednotné řeči.
Bakumově, Vageniové a všechny ostatní
kmeny mluví různým nářečím. Jednot—
livé nářečí liší se však často od sebe
tak, že dorozumění je velmi obtížné a
pro missionáře, který zná pouze jedno
nářečí, skoro nemožné. Chce-li proto
dodělati se aspoň nějakého ťiSpěchu,
musí si osvojiti několik příbuzných ná
řečí najednou, což vyžaduje mnoho času
a práce.

Druhá obtíž, která se nám staví
y cestu, je nezdravé podnebí na Kongu.
Jsme tu stále ohroženi zimnicí a na
kažlivými nemocemi, a ačkoliv ná
sledkem našeho dlouholetého pobytu v
Ekuadoru jsme horkému podnebí byli
přivykli, by'váme velmi" často zimnicí
obtěžovánirPříčina toho vězí v náhlých
změnách počasí v těchto krajinách. Ráno
a večer je tak chladno, že je třeba míti
teplý oděv jako v Evropě, v. poledne
však je-vedro nesnesitelné. Zdejší voda
obsahuje mnoho slídy, & požívá—li se ve
větším množství,- působí, že se ve vnitř
nostech tvoří vředy a činí zdomácnělou
zde úplavici zvláště nebezpečnou.

Mezi mravní nesnáze náleží na
prvním místě snaha protestantské missie.
také v obvodu vodopádů Stanleyových
se usaditi; jest mi však vyznati, že
se, protestantského nebezpečí příliš ne—
bojím. Nebezpečnějším by mohl býti
islam. Nejvíce však obávám se zhoub
ného' vlivu, kterým špatný příklad bě
lochů, jižto k náboženství buďto jsou
lhostejní nebo nepřátelského smýšlení,
na domorodce, působí.“

Dotud zpráva našeho missionáře
od vodopádů Stanleyových. Je viděti,
že je učiněn počátek a to příznivý, který
s pomocí Boží pěknou budoucnost sli
buje.

Jak vítali rudoši svého biskupa.

Mezi Indiány v Jižní Dakotě v Se—
verni Americe působí missijní sestry
z kongregace nejsvětějšího Srdce Panny
Marie. O jejich missijní činnosti a zvláště
o návštěvě nového biskupa v missii Sv.
Františka, jenž tam zavítal za tím ú
čelem, aby' udílel sv. biřmování, píše
sestra Leopoldina:

»Letos máme v domě přes 200
chovanců, kteří: navštěvují“ naši na čtyry



třídy rozdělenou školu a k různým pra
cím přidržování bývají. Práce je sice
těžkou úlohou pro rudocha a je mu
třeba při ní velmi se přemáhati, ale
každým rokem lze pozorovati pokrok i
v této příčině.

Ježto od poslední návštěvy neza
pomenutelného 'i' biskupa M. Marty naší
mládeži svátost biřmování nebyla více
udílena, přišel na naši prosbu nový

připravovaly se na nastávající sv. biř—
mování devítidenní pobožnosti k Duchu
svatému. Každé ráno při mši sv. zpí
vala se píseň, a byla konána zvláštní
modlitba k Duchu svatému.

Nadešlo konečně ráno 22. května.
Vycházející slunce, jakož íbezmračné
nebe ohlašovalo krásný, jasný den. Nej
méně stokrát vyhlíželi jsme, kam oko
dosáhlo, do širé prérie, abychom po—

BRNO: Kristus na kříži.

biskup, Tomáš Gorman, do naší missie.
Byla to první ze všech indiánských
missií, jemu v Jižní Dakotě svěře
ných, kterou poctil svou návštěvou.
Velká byla radost, když jsme konečně
jistou zprávu obdrželi, že nejdůst. vrchno
pastýř 22. května do Crookstonu, sta
nici to nám nejbližší, přibude. Nastaly
přípravy k jeho přijetí a uvítání a ne
šetřeno námahy ni nákladu, aby přiví
tání bylo důstojné a míssíe sv. Fran—
tiška měla slavnostní vzezření. Dítky

střehli povoz nového velepastýře. Ko—
nečně okolo jedenácté hodiny viděli
jsme v dáli kýžený vůz. Rychle voláno
na poplach. Naši indiánští hoši vyjeli
na svých konících biskupovi naproti a
blížíce se jeho povozu volali na přiví
tanou: »Vítej nám, velepastýři !: Mezitím
zvoněno našimi velkými zvony, jejichž
líbý zvuk se rozléhal široko daleko ne
přehlednou rovinou. Naše spolky: spolek
mužů sv. Josefa a Mariánský spolek
žen, děti, missionáři, bratří laici, osoby
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i všichni ostatní obyvatelé missijní sta
nice ubíráli se průvodem biskupovi vstříc.
Zvláštním dojmem působily naše rudo
hnědé ženy svými světlomodrými zá
voji, jaké nosí naše spolkové členky.
»Bylo by záhoanc, pravili starší Indi
áni, »abychom provázejíce biskupa zpí
vali některou z našich domácích písníc.
Stalo se a krajinou rozléhal se zpěv

' nadšených rudoChů.
Konečně došel průvod dveří chrá

mových. Nad nimi stkvěly se dva ná
pisy: »Ejhle velekněz< a »Přijď Duše

potom děvče přednášely nadšený po
zdrav biskupovi na přivítanou. Vele
pastýř poděkoval znovu dětem zde shro-'
mážděným a udělil jim zvláště, jak se
vyjádřil, a podruhé své požehnání.

Po tříhodinné přestávce, která byla
věnována obědu a odpočinku, byl pan
biskup pozván, aby sobě prohlédl náš
dům a zvláště školní místnosti, kde byly
vystaveny školní písemně a ruční práce
našich malých Indiánů. »V před!<<zněla
odpověď a biskup se ubíral od stavení
do stavení, ze světnice do světnice. Na

BRNO: Panna Maria pod křížem.

svatýa. Vnitřek chrámu, o němž řekl
sám biskup, že je po stoličním chrámu
v jeho diecési největší, byl velmi vkusně
vyzdoben. Když biskup kráčel kostelem,
zpíval zpěvácký sbor čtyřhlasně pěknou
hymnu na slova »Ejhle velekněZa. Potom
udělil velepastýř od hlavního oltáře svému
stádci ponejprv své apoštolské požeh—
nání. Spolu děkoval dojemnými slovy
za srdečné přvítání, kterého se mu do
stalo. Z kostela odebrali jsme se do
missijní budovy, kde nejprve hoch a

prohlédnutí šestnácti různých stavení
je zajisté zapotřebí hodně mnoho času,
ale přes to prohlédnuto vše se zájmem
a důkladně. Večer shromáždili se všichni
obyvatelé okolo zamilovaného sobě mista,
jeskyně to Nejsvětější Panny, která osvět
lena jsouc nesčíslnými svícemi & po
chodněmi chlapců překrásný pohled sky
tala. Když potom přišel P. Perrig se
svou hudební kapelou, z indiánských
hochů pozůstávající, zapěli všichni Ma
riánskou píseň. Hlasité zněly hudební



—381-—

nástroje provázejice zpívající lid. Náš
dobrý velepastýř byl hluboce dojat. Vyšel
k nám ven a pravil. že tento výjev mu
připomíná jeho návštěvu v Lurdech, kde
byl sám očitým svědkem tří zázraků.
Pak vypravoval, jak sám muže, jehož
levá část byla ochromena, třikrát do
zázračné studnice ponořil a jak týž po
třetí zcela uzdraven odtud vyšel, berly
odložil & milé Matce Boží za uzdravení
děkoval. Na konec povzbudil všechny
přítomné, aby v pomoc a ochranu Marie
Panny vždycky důvěřovali, jelikož izde
v Dakotě má tutéž moc, kterou ve Fran
cii světu ukázala.

Nadešla neděle. Po slavné"mši sv.
& nadšeném kázání velepastýřově byla
84 dítkám udělena svátost sv. biřmo
vání. Dospělí přijmou tutéž svátost te

oooooooooooooooooooooooooooo

Sochy v Olomouci. V kostele sv.
Mořice jest nádherná socha Panny Marie
z doby gotiky, skvělá práce neznámého
domácíhojmistra. V sakristii mají v témže
kostele ze dřeva vyřezaný relief, předsta
vující „smrt Panny Marie“. Je z počátku
16. století. U vchodu do dómu olomouc—
kého jest zazděn kamenný relief asi z roku
1483. Představuje Pannu Marii, obklo
pena anděly & svatými.

Reliéfy kamenné u sv. Jakuba
v Brně. Nedaleko hlavního vchodu jsou
zazděny ve zdi v kostele sv. Jakuba v Brně
dva'gkrásné kamenné reliéfy. Jeden před
stavuje Pannu Marii pod křížem, na druhém
s letopočtem 1519 viděti Krista na kříži.

ZASLÁNO.

Do Lúrd! Popis české pouti—_do
Lúrd pořádané r. 1913. Sestavil Dr. Alois
Kolísek. — »Spolek českoslovanských
poutníků do Lúrda uspořádal r. 1913
první českou Spolkovou pout“ do Lúrd
a popis této pouti nyní svým nákladem
vydal. Je to první kniha nákladem to
hoto nového spolku vydaná a to kniha

lillloooooooooooooooooooooooooooo
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prve v červenci, ježto potom biskup
opět přijde, aby byl přítomen kongressu
Indiánů. Odpoledne byl uveden do stanu
zvlášť proň připraveného, odkud se díval
na indiánské hry našich chovanců. Po
krátkém tam pobytu odebrali jsme se
do shromáždění starých Indiánů, kde
se jak obyčejně řečnilo a různé záleži
tosti a přání byly přetřásány. Okolo páté
hodiny shromáždili jsme se v naší diva
delní místnosti, kde děti na počest vy
sokého hodnostáře církevního prová
děly velmi pěkné hry zábavné.

Následujícího dne nás biskup zase
Opustil. Zajisté vzpomene si nyní častěji
na svou první návštěvu v naší indián
ské missii, a my doufáme, že jej často
ještě v našem středu uvidímea.

lllllš' šllllllllllilllllilooooooooooooooooooooooooooooAAAA /\AAA/\A/\A/\AAAAAAAAAAAAAAA

ooooooooooooooooooooooooooooo
.

velmi krásná, která jistě plně zaslouží,
aby co nejdříve byla rozebrána. Spiso—
vatel, jenž se svými bratry již dříve tři
české poutě do Lúrd vedl (r. 1903, 1907
a 1911) ajenž při první spolkové neboli
čtvrté pouti české r. 1913 byl duchov
ním vůdcem, pout tuto duchaplné popsal
a do popisu toho snesl 'a urovnal vše
chen material o Lúrdech, takže kniha
tato je jakýmsi sbornikem věci lúrdských
obsahujíc statě rázu dějepisného, lite—
rárního a kulturního. Každý, kdož se o
lúrdskou otázku zajímá, najde zde ná
vod a poučení. Pro tyto vlastnosti bude
kniha »Do Lúrdc nejen lúrdským pout
níkům z r. 1913 milou památkou na
jejich pouť, ale i všem ctitelům Mari
anským pramenem důkladného poučení,
ušlechtilé zábavy a duševního povzne
sení. Kniha čítá 415 stránek a jest vy
zdobena četnými krásnými vyobrazeními
a mapkami. Cena její jest pro členy
lúrdského spolku K 4'——, pro. nečleny
K 5'——. Objednávky přijímá a vyřizuje
pokladník lúrdského spolku A. Kašpárek,
farář u Panny Marie Sněžné, Praha II.,
Jungmanovo nám. č. 20.
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EASLÁNOJ

Přátelům katolických misií. Těžká
doba válečná dopadla plnou tíhou i
na katolické misie. Misijní ústavy jsou
prázdny, bratři, studující ba i kněžíjsou
povoláni k vojsku. Mnoho misijních
bratrů již zůstalo na bojišti mrtvých
neb raněných. V Africe jsou misionáři
a misijní sestry zajati — a Bůh ví,
v jaké nouzi. — Dary šlechetných pří
znivců, které ještě dojdou, obrátíme na
podpory pro raněné — missijní ústavy
jsou částečně proměněný ve vojenské
špitály. Nastaly nám tak nové úkoly
ale též i nové velké vydání. To budiž
vysvětlením a zároveň i omluvou, že
v těchto těžkých časech obracíme se
ještě s prosbou na ,přátele katolických
missií. Spoléháme na osvědčenou věr
nost a obětavost dobrého katolického
lidu, že právě v této hodině požehnané
činnosti katolických misionářů nezapo

.Z .Brna. V nejhlubší pokoře vzdá
vám vroucí díky božskému Srdci Páně
za opětné vyslyšení prosby jak v dětství
tak i nyní v dívčím věku.

A.. B.

Z Brna. Majíc strach o svého man
žela ve válce a nemajíc od něho žádné
zprávy obávala jsem se nejhoršího.I pro
sila jsem v této své úzkosti nejbl. Pannu
Marii a sv. Josefa, abych dostala zprávu,
a :hle došla zpráva a radostná. Pročež
vřelé díky Pánu Bohu za vyslyšení.

K. P.

Díkůvzdání nejsv. Srdci Páně z
Moravy. Jistý kněz vzdává dle učině
ného slibu nejsv. Srdci Páně vroucí díky
za vyslyšení jisté prosby.

A. J. P.

Od Přerova. Plníc tímto svůj slib,
vzdávám tímto vroucně díky bož. Srdci
Páně, :Panně Marii, sv. Josefu a sv. Anto

Elli!

Díkůvzdání božskému Srdci Páně.

mene, a zůstane i na dále dílu missij
nímu oddán, a bude je dle možnosti i
dále podporovati. Nejlépe však naše
snahy podporuje, kdo kupuje a rozšiřuje
naše misijní časopisy, knihy, kalendáře
atd. Vydali jsme zase nový ročník Mi
sijního Kalendáře, který se pro
dává jedině ku podpoře veškerého mi
sijního díla. Misijní kalendář přináší 80
krásných vyobrazení s nádhernými po
vídkami a zprávami ze zámořských misií
a má v sobě tolik zajímavosti, že skýtá
katolickým rodinám skutečně nejlepší
pobavení. Proto jej kup a přispěj, aby'
jej mnozí kupovali. Tak se ti skýtá
lehká příležitost súčastniti se nejen na
nádherném bohulibém missijním díle . . .
ale zároveň pomůžeš i našim raněným
vojínům. Kalendář stojí pouhých 80 h.
Objednati lze v Misijním knihku—
pectví Sv. Gabriela, p. Mod
ling. D. R. neb v knihkupectví Sv. Bo
nifáce Praha II. na Stupi 14.

nínu Pad. za vyslyšení prosby ve velice
stísněných poměrech.

M. P.

Od-Opavy. Po učiněném slibu vzdá
vám veřejné díky božskému Srdci Páně,
nejbl. Panně Marii, sv. Antonínu Pad.
a všem našim sv. patronům, že jsem
nebylvdůvěře zklamán, nýbrž vyslyšeli.

Fr. S.

Z Tábora. V úzkosti své prosila
jsem nejsv. Srdce Páně a nebjl. Pannu
Marii o vyslyšení prosby své. Mé úpěn
livé volání bylo vyslyšeno a proto vzdá
vám nejpokornější mé díky Pánu Ježíši
i přesvaté Matce jeho, Marii Panně.

(Jtenářka »Školy.c

Poznámka. Kdo chce, aby bylo
uveřejněno díkůvzdání, musí se podepsat
svým jménem, kteréž však jen dle přání
bude uveřejněno celé, nebo začátečnímí
písmenami.

[EE]
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Vyučování náboženské.
(Hlavni úmysl'.)

Doba naše je velmi pokročilá ve všech oborech lidského vědění a umění.
Co to krásných vynálezů v oboru hospodářském, živnostenském a uměleckém.
(:lověk proniká zemi až do útrob jejích, měří hloubku moře a zpytuje živočišstvo
jeho. ( lověk slézá nebetyčné hory a ani obloha nebeská není mu neznámá; neboť
nástroji může prozpytovati i hvězdy nebeské. ( o to vědy, umění a moudlosti!
Jak musí býti Pán Bůh dobrotivý a pln lásky, když tolik a taková dobrodiní.
vzácná dal a dává nevděčným lidem na zemi. A často tito lidé zneužívají těchto
darů Božích proti Bohu, jakoby dary, kterémají, sami od sebe-měli a zakládajíce
sobě mnoho na darech těch stávají se pyšnými. O kéž by si darů Božích vá—
žili a jich jen k dobrému a ke cti Boží užívali! Pán Bůh by jim dal ještě více
a větších dobrodiní. Z toho lze poznati, že všecko to umění, všecko to vědění a
všelíká moudrost lidská není to pravé, co člověka činí opravdu dobrým a Bohu
milým. Které jest tedy to umění, které je to učení, jež je nejdůležitějším ze všech?
Snad čtenáři naši to uhodnou, oni ví to dobře! Jest to učení sv. náboženství.
Tážete se proč? Proto, že nás učí, co máme činiti, bychom Bohu sloužili a na
věky spasení byli, což jest nejhlavnějším naším povoláním a cílem. Z té příčiny
jest již u dítek velmi důležito, aby v nejútlejším mládí byly vedeny k Bohu, pou
čovány o Bohu, aby učily se modlili, a to jest povinností matky, by ona první
zasévala símě zbožnosti a bázně Boží do srdečka dítěte svého. Toto símě matkou
do srdce dítěte vložené bývá dále pěstováno, jakmile nastoupí do školy, od učitele
náboženství. Tento již vykládá šířeji o Bohu, Stvořiteli všeho, o Synu Božím,
Spasiteli našem a Duchu sv., Posvětiteli našich duší, aby dítky netoliko rozumem
Pána Boha víc a více poznávaly, ale také celým srdcem, celou duší svou jej mi
lovaly a jemu sloužily. Tu třeba učiteli náboženství modlili se vroucně za sebe i
za dítky sobě svěřené, neb ani ten jest něco, kdo sází, ani ten kdo zalévá, ale
ten, kdo vzrůst dává, to jest Bůh. A proto třeba Boha vroucně prosit, aby žehnal
vyučování náboženskému, by dítky nejen rozumem, ale i srdcem pravdy Boží při—
jímaly a dle nich život svůj říditi se učily.

Dítky vyjdou ze školy, vstoupí do života, buď doma pomáhají rodičům,
nebo jdou do služby nebo na řemeslo, nebo jsou zemědělskými dělníky. Aby
nezapomněla dospívající mládež pravdy sv. náboženství a byla stále upomínána na
povinnosti k Bohu, povzbuzována k životu právě křesťanskému, proto je třeba
dalšího vyučování sv. náboženství a sice aspoň v neděli na křesťanském cvičení.
Jestiť pak křesťanské cvičení srozumitelné a soustavné poučování o křesťanských
pravdách víry & mravů pro dospělé mladíky a děvy, pro muže a ženy.

Všem lidem .bez rozdílu je třeba ustavičného poučování ze strany církve
sv.; ale zase všichni jsou povinni, aby dle poznany'ch pravd Božích živi byli.
Spasitel náš pravil: Blahoslaveni, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. A sv.
apoštol Jakub dí: Jestli kdo posluchač slova Božího a ne činitel, ten přirovnán
bude muži spatřujícímu obličej narození svého v zrcadle: i vzhlédl se a odešel
a hned zapomenul, jaký by byl. (Jak. 1. 23). Co by prospělo čtení nebo všecko
vyučování náboženské, kdyby se člověk nestal lepším a ctnostnějším? Mohlo by
se stáli jemu, co vypravuje následující zjevení. Jistý nábožný muž měl jednou
zjevení. Připadalo mu, jakoby se peklo otevíralo před jeho očima a jakoby tam
v propasti viděl lidi, kteří byli mnohem hrozněji mučeni, než jiní, kteří byli
více na povrchu.I tázal se vedle stojícího anděla, co by to bylo za lidi? A anděl pravil:
Jsou to onino lidé, kteří se slovu Božímu sice pilně učili, je poslouchali a četli,
ale je nezachovávali. Jsou tedy daleko citelněji trestáni, než židé a pohané, je
likož zákon Boží lépe znali, než tito. Jak velice si církev sv. přeje, aby její vě
řící křesťanské naučení poslouchali, náboženské knihy četli, o přečteném rozjímali
a též jiné poučovali a k učení náboženství přidržovali, vysvítá z toho, že udělila
odpustky “všem takovým. Tak udělil papež Pavel V. odpustky 100 dnů netoliko
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všem učitelům náboženství a všem rodičům, kdykoliv dítky, domácí své a slu
žebně poučují v křesťansko-katolickém náboženství, nýbrž také všem věřícím,
kdykoliv aspoň půl hodiny 0 křesťanském naučení čtou, rozjímají, aby je lépe
poznali a jiným vykládali. Mimo to udělil papež Klement Xll. všem, kdož mají
nábožný obyčej, křesťanské naučení čistí a jiné k tomu přidržovati, plnomocné
odpustky na Vánoce, Velikonoce a na svátky sv. apoštolů Petra a Pavla, jestliže
v tyto dny svátost pokání & nejsv. Svátost oltářní hodně přijmou a modlitby od
pustkové zbožně se pomodlí.

Na mnohých místech jest zavedeno bratrstvo křesťanského naučení. I
těmto bratrstvům dostalo se mnohých plnomocných i neplnomocných odpustků
od papežů, když členové takového bratrstva křesťanskému naučení pozorně na
slouchají, nebo takové knihy čtou a jiné v tom poučují. Neměli by již pro tyto
duchovní výhody všichni rádi křesťanské cvičení navštěvovati a jiné nedbalé
k tomu též přiměti? Za doby naší jest mezi lidem i vzdělaným dost velká ne
znalost sv. náboženství ato je hlavní příčinou veliké vlažnosti' v plnění kře
sfanských povinností a v páchání zlého. Odstraňme tedy tuto nevědomost, pozná
vejme víc a více krásu a vznešenost pravd'sv. náboženství, pak si je zamilujeme,
budeme si jeho vážiti a budeme rádi povinnosti našeho náboženství plniti. Aby
vyučování sv. náboženství se dařilo u těch, kteří vyučují i u těch, kteří je po
slouchají, obětujme všecky své modlitby a dobré skutky Pánu Bohu na tento
zbožný úmysl.

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu “chvályjsi 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 aneposkvrněné Panny'Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city ažádosti,
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 Tí je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za zdárné vyučování náboženství a na všechnyúmysly,jež doporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho 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. 1862.)

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 náboženské vyučováni.

Úmysl v lednu 1915: Apoštolát modlitby a apoštolát lidu.

líllíllíllíl



Příloha »Školy B. s. P.: č. 12.

Úmysly apoštolátu modlitby.
Modleme se za zdar vyučování náboženskému.

(Ustanoven a.žehnán Jeho Svatosti 1-papežem Piem X.)

(Duel ; Na. slavnost: Úmyaly: )
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Sv. Eligia, bisk. (665) — Hojná účast na rorátech. 7achovávání postu.
Nemocná matka. Brzké uzavřenívmiru a ukončení války. Ohrožený mladík.

Sv. Bibiany, p. a m. (363) — Rád T. J. Odevzdání do vůle B. Stastné
navrácení bratra z bojiště. Ubozí vystěhovalci. Umírající a padlí vojínově.

Sv. Františka Xav., (1522) — Katol. missie v Gině a Japonsku. Apo
štolský duch u bohoslovců. Láska ošetřovatelů k raněným. Nemocná sestra.

Sv. Barbory. p. a m. (236), —I. pátek. Úcta Bož. Srdce Páně. Šťastná
hodinka smrti. Návrat národů k B. Ženské kláštery. Sodalové na bojišti.

Sv. Petra Chrysol., bisk. a uč. cí1k.(450) — Dokonalá lítost v hodině
smrti. Obnova církevních zájmů v zemích válkou zničených. 'i- kněží.

10.

11.

12.

S

(L.

P
s.
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Neděle 11. adventní. Sv. Mikuláše, bisk. (327) — Skutky tělesnéhoi
duchov. milosrd. Chléb sv. Antonína. Ranění. Chudí. Odvrácení hladu.

Sv. Ambrože, bisk. á uč. círk. (397) — Oddanost k duch. vrchnostem.
Dary Ducha sv. Láska ke studiu. Vojíni na bojišti. Důvěra v pomoc Boží.

Neposkvrněně početí P. Marie. —Růženec mariánský. Družiny mariánské.
Úcta a láska k Panně Marii. Odvrácení moru, hladu a války. Mládež.

Sv. Petra. Kanis.., kn. (1570) — Konečné vítězství našeho vojska. Štastný
návrat jistých vojínů z bojiště. Katol. učitelé mládeže. Dar bázně Boží.

Sv. Eulalie, p. a m. (340) ——Opuštěné rodiny. Pokoj a svornost v ro
dinách. Katol. missie. Naši vojíni v zajetí. Nemoc. vojínové. j bratři.

Sv Damasa, pap. (384) -— Sv. Otec Benedikt XV. Úcta a oddanost
ku sv. Otci. Láska k vlasti. Šťastná smrt na boHiišti. Ukončení války.

Sv. Otllie, abat. (720) — Apoštolské snahy sv. Otce. Kněží v armádě.
Umírající. Ochrana a pokoj naší vlasti. Těžce ranění vojínové. Trpělivost.
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. Neděle 111. adventní. Sv. Lucie, p. a m. (304) — Oddanost k panov

. Sv. Adléty, vdovy (999) — Návrat rozkolníků k pravé víře. Vytrvalost

nické-mu domu. Obhájci vlasti & říše naší. Zdatnost mládeže. Svornost.
Sv. Dominika de Silos, opata (1074) — Vánoční sv. zpověď. Láska a

útrpnost k chudině. Duchovní cvičení. l'šohoslovci. Otcové rodin na bojišti.
Sv. Irenea, bisk. m. (202) — Velepastýřové naši. "i'spolubratr. Opuštěné

rodiny. Podpora vdov a sirotků. Trpělivost v soužení a protivenství.

v povolání. Opuštěné vdovy a sirotci. Zachování postu. Jednomyslnost.
Sv. Lazara, bisk. (75) — _Duch kajícnosti. Bratrská láska. Prospívání

ve ctnostech. Casté sv. přijímání. Vojíni oděni sv. škapulířem. j- sestry.
Očekávání porodu bl. P. Marie. — Rodiny padlých vojinů. 'i' kněz.

Zachování čistoty srdce. Bratrstva růžencová. Pobožnosti za _naševojíny.
Sv. Nemesia, m. (250) — Všimáni si vnuknutí Božích. Nižší svěcení.

Přemáháni pokušení. Varování se hříchu. Pravé pokání. Brzký mír.
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. Neděle IV . adventní. Sv. Petra Klav., miss. (1654) — Duchovní čtení.
Přemáhání ctižádosti. Opuštěná matka a sestra. Modlitba za kat. missie.

Sv. Tomáše, apošt. P. (73) — Pevná víra. Obrana sv. viry. Otcové na
bojišti. Obrácení nevěrců. Missie v Severní Americe. Katolický tisk

Sv. Servula, žebráka (570) . Horlivost v duchovním životě. Láska k po
vinnosti. Modlitba za vlast. Trpělivost v chudobě. Dobrý příklad. j vojíni.

Sv. Viktorie, p. a m. (253) Mocná důvěra v přímluvu Rodičky Boží.
Umírající vojíni. Skutky kající. Přemáhání sebe. j matka. jsourozenci.

Odpustky lllll dal za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. )
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24. Č. íAdama a Evy, prarodičů. ——Vánoce vojínů na bojišti. Mír a pokoj ná
! rodům. Štědrost k chudině. Bohoslovci. Příprava srdce. ; sourozenci.
*Narození Pána Ježíše Krista. Příchod Páně do srdcí našich. Duchovní

obrození. Brzky' mír národů. Ucta k nejsv. Svátosti. Pokora. Upřímnost.
26. S. Sv. Štěpána, prvomučedníka. ——Mučedníci za vlast. Příprava na vyšší

svěcení. Hrdinná stálost sjednocennych u víře. Modlitba rozjímavá.

27. N. Neděle po Narození Páně. Sv. Jana, apošt. P. (lOl). Čistota srdce dle
vzoru sv. Jana. Ošklivost před hříchem. Povolání ke stavu řeholnímu.

28. P. Sv. Mlád'átek. ——Důvěra v pomoc Boží. Opuštěné dítky & sirotci. Mod
“ , litba dítek za vojíny. Oběti dítek ve válce. Ochrana Boží Brzky mír.

29. U. Sv. Tomáše, bisk. a m. (1170), — Velepastýřové naši. Svornost. Láska.
k chudině. Hájení sv. víry. Obrácení pohanů na víru katol. 'i' rodiče.

30. St. SV. Davida, krále. — Staříč-kynáš panovník. Vytrvalost v dobrém. Padlí
vojíni ve válce. Ukončení války. Smíření národů. Modlitba za vlast.

31. C. Sv. Sylvestra, pap. (33ó.)— Díky Pánu Bohu za všechna dobrodiní. Sv.

| Otec náš. T_údové Apoštolátu modlitby ajinych bratrstev. i naši vojínil _ _'.

V25. 1.

L . (ldpustlíy lllll dní za každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. J

Jednou z nejnaléhavějších povinností jest náboženské vyučování. Hned u
dítek je velmi důležito. Proto mají rodiče sami hned v útlém mládí dítky své učiti _
Boha znáti, jej milovati a jeho poslouchati. Ještě důležitějším je toto vyučování u dítek
školních, aby byly vyučovány sv. náboženství a dobře tak vyzbrojeny pro další jejich
životní povolání. Aby však nezapomněly nauky sv. náboženství třeba je, aby je idále
sly'chala mládež dospívající na křesťanském cvičení, kdež b_vvá slovem Božím posil
něna proti nástrahám světa a upevněna v mravném, bohabojném životě, aby si ctnost
zalíbila a každýr hřích v ošklivosti měla. Nicméně je poučování v pravdách sv. víry
potřebno i dospělým lidem, aby znali své povinnosti k Pánu Bohu a hleděli si
především spásy duše své. Jestíť učení katolickému náboženství učením nejpotřeb
nějším, že nás učí, co máme činiti, bychom Bohu sloužili a na věky spasení byli.
Proto prosme nejsv. Srdce Páně, aby žehnalo všem, kdož vyučují sv. náboženství.

Obětování denního úmyslu.

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

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
zdárné vyučování náboženství a na všechny úmysly,jež doporučenyjsou
na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
slovansky'! O sladké Srdce mého Ježíše, učií'í, abych Fě míloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní Pius IX. 1852)_

Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce,oroduj za nás! (Odpustk)100 dní jednou za den Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za násl

Heslo apoštolské: Podporovati náboženské vyučování.

Úmysl v lednu 1915: Apoštolát modlitby a apoštolát lidu.


