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Památka úmrtí Jeho Veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I.

Národové habsburské monarchie
loučí se dnes s císařem Františkem
Josefem a dávají poslední „s Bo
hemi“ panovníku, který po dvě ge
nerace, dvě třetiny století tak těsně
spjat byls jejich osudy. Když v Anglii
nastoupil král Eduard VII., mluvilo
se o době panování jeho matky jako
„o době viktorijské“. Než daleko vý
znamnější a obsažnější byla „dobaFrantiška Josefa I.“, která
oproti klidné celkem vládě králoVny
Viktorie byla dobou, kdy habsburská
monarchie Ve světodějných bouřích a
zápasech byla postavena na nové zá—
klady.

Dnes však nad rakví panovníko—
vou, odnášenou za největší sláVy, ja
kou může Rakousko rozvinout, do
rodinné hrobky u kapucínů, tane na
mysli císař František Josef jako č l o
věk, jehož bohatý život nebyl také
ušetřen žádné rány a' žádné zkoušky,
a který proto stal se blízkým srdci
svého lidu. PrVní rána záležela V tra
gické smrti bratra, císaři zvláště mi
lého, císaře M a Xm ili a n a v Mexi
ku r. 1867. Za 22let následovala druhá
v náhlé smrti jediného syna, korunního
prince R 11d o lí a. Ruka vrahova vy
rvala mu pak i věrnou družku životem,
nezapomenutelnou císařovnu Alž
bětu. A když konečněuž si na
vykal skládat břímě vlády část po
části na bedra vysoce nadaného ná
sledníka, arcivévody P r a n t i š k a
F e r din a n d a, klesl nadějný, velký
následník kulí útočníkOVOu v Sara
jevě. Všecky tyto rány snesl císař
s podivuhodnou mravní silou, tkvící
dílem v jeho peVné povaze a jeho hlu
bokém náboženském cítění.

Poslední léta svého pohnutého
života ztrávil císař František Josef
většinouv Schónbrunnu, roz
kládajícím se u Vídně za rozsáhlého
vynaložení místa, obvyklého ve sto
letí osmnáctém. Charakteristickým pro
jeho tamější žiVOtbylo sk'orévstávání.
Když obyvatelé Penzingu a Lainzu
ještě byli v hlubokém spánku, osvět

lila se už okna císařských pokojů,
prve než ještě kohout zakokrhal. ()
4. hodině ráno a často ještě dříve
opouštěl císař sVoje prosté, vojenské,
polní železné lože a odcházel do své
velké pracovny, kdež po prvé snídal.
Sedě u psacího stolu a čta telegramy,
došlé za noci, snídal císař kávu, chléb,
máslo a studené maso. Na to býval
přítomen mši sv. v soukromé kapli.
Císař František Josef nebyl na Venek
nějak zvláště zbožným, a je o něm
známo, že neměl rád v hovoru ná
božně znějících frasí, ale proniknut byl
hlubokou Vnitřní zbožnosti, spojenou
se železným vědomím povinnosti. Tato
vnitřní zbožnost podněcovala ho, aby
denně,na počátku svého panOVnického
díla, povznášol mysl k Bohu. A v této
jeho zbožnosti třeba hledati klíč k ta;
jemství, jak že císař snesl tak těžké
rány osudu s peVností všem podiVu
hodnou.

Po mši sv. počaly audience. První
přišel tělesný lékař, císaři cele oddaný
Dr. Ker z cl, pak generální adju
tanti, kteří ve službě svému pánu se
stárli, hr. P a a r _a'baron B o 1f r a s,
v pravém slova smyslu „intimové“
panOVníkovi. Dále se dostavil'šéf ka
binetní kanceláře baron S c hi e s s l
a konečně všichni oni, kterým se do
stalo cti audience u nestora evrop
ských knížat. O jedné hodině odpo
ledne se obědvalo. Ve vrchním hof
mistrovském úřadě chystal se denně
obědt. zv. „tělesný“ a pak „maršálský
ský“ pro dvůr. Když t. zv. „tělesný
oběd“ požíval císař sám, pak obědVal
na malém stolku Vedle stolu psacího.
Obsluhovali ho dva „starší komorníci,
s nimiž císař vlídně hOVOřil.Byli-li
hosté, pak oběd konal se s celou
pompou. Císař sám jedl nejraději ob—
líbené vídeňské pokrmy.CísařFrantišek Josef rád
se procházel v přírodě. V Schčnbrunně
ovšem jen v uzavřené soukromé za—
hradě. Ale i v I š l u bylo jinak. Tam
císařská vila leží na slunném pahorku,
obklopena krásnými parky a lesy.
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Císař se tu rad oddával honbě, ehodě
v prostém mysliveckém oděvu, zatím
co v Schónbrunně nikdy neskládal ge
nerálskou uniformu, která mu velice
slušela. V Išlu panOVník rano býVal
na honě a odpoledne šel opět na pro
chazku, anebo v úzkém kroužku hrá
val taroky. Radostné dny nastaly cí
saři, když do I šl u přijela dcera císařo
va Marie Valerie s chotěm, arcivéVodou

-lírantiškem SaIVatorem a dětmi, anebo
Vnučka císařova, princezna Windisch
gratzova, anebo konečně druhá dcera
císařova, princezna Gisela baVOrska.
V kruhu dětí a vnuků cítil se císař
velice štastným. _

Panovník měl živý z aje m o
umění. Zvláště se zajímal o nové
veřejné stavby ve Vídni a v Pešti,
které vesměs předkladany bývaly jeho
dobrozdaní. Také o spraVu soukro
mých a korunních statků se zajímal
a dbal tu na přísný pořádek. A jestliže
časně ráno vstával a pak celý den
pracoval, večer odcházel brzy na od
počinek. Císař večeřel už o 6 hod.;
v zimě ještě dříve, o půl deváté
světla v Sch'ónbrunně už se zhášela.
Gardisté pak dbali o to, aby noční
klid stařičkého panovníka nebyl v noci
ničím rušen. Jako hodiny, tak přesně
ubíhal den císaři, a tato pravidelnost
mnoho přispěla ku dlouhému žiVOtu
císařov'u, který ve Všem zachovával
střídmost.

Osobu zesnulého císařecharakteri
soval vé smuteční schůzi uherského
sněmu hr. T is z a takto: „Mělvelkou
vlastnost čistých a šlechetných duší,

že lidi znal a př eco je milo
val. Byl shovív avý k chybám
jiných. Díval se na lidské slabosti ve
světle své Veselé žiVOtní moudi osti..
Radoval se nade vším dobrým,“ krás
ným a šlechetným. P ř í s n a s v ě—domitost a dobrota srdce
byly nejcharakterističtější jeho vlast
nosti. Odtud plynulo k o u zlo j e h oosobnosti a duševní veli
k o s t, s kte1ou snášel mnohé těžké
zkoušky se stoickou — nikoliv, to
není pravé sloVo — s křesťan
skouvelkomyslností.“ Slid
mi doVedl císař zacházet s neobyčej
nou laskavostí a líbezností, ktera bu—
dila sympatie u každého, s kým se
panovník stýkal.

Celý žiVOt v Panu zesnulého ei
sařebylsamý boj. Jen smrtel
n é h o b o j e zůstal ušetřen, zesnuv
tiše a bez bolesti. Nad rakví jeho,
v níž spočívá jeho hlava, ktera nezů
stala ušetřena trní, stojí v soucitu a
vroucím účastenství celý svět, neboť
odešel muž, jehož osud označil před
světem za tichého trpitele. Dějiny
světa pak nikdy nebudou moci přejití
jménacísařeFrantišk a Josefa I.

Nehynoucí pamatku veliké úcty
Jeho Veličenstva císaře Pána k nejsv.
Svatosti oltářní hlasati bude po věky
světový sjezd eucharistický ve Vídni
konaný r. 1912-se sláVou a nádherou
opravdu císařskou obzvláště Velko—
lepý průvod s nejsv. Svátosti, jehož
se císař Pan s celým dvorem a ke
monstVem svým súčastnil.

Podano podle „Našince“
OOOOOO

A. M Kadlčákoz/á:

Štědrovečerní.
Zas štědrý večer po roce
se snáší v tichý kraj,
a větřík v divném poskoce
nám šeptá luznou háj.

A na zem v době půlnoční
sám nebeský jde král,
by v svaté noci vánoční
hřích s beder lidských sňal!

Vždyť slyšel zpívat anděle,
že narodil se Bůh
a s touto zprávou vesele,
se snesl v zemský luh.

A sotva stanul na zemi
zřel radost, štěstí," ples,
tu cestu sypal růžemi
a k nebi zas se vznes.

Zas štědrý večer po roce
se snesl na zem dnes
s ním zlaté svátky -— vánoce
v hruď bolnou nesou ples! ——-—

OOOOOO



Vše s Bohem, nic proti Bohu!
Novorcční rozjímání. — Napsal Ignát Zháněl.

Není snad člověka na světě,
který by netoužil po štěstí. Ale
velmi různé jsou cesty, po nichž se
hledá—štěstí. Na Nový rok dostaví se
zajisté ke každému z nás mnoho zná- '
mých, kteří buď ústně anebo písemně
Vyjadřují nám svá blahopřání; přejí
nám štěstí, Boží požehnání. V čem
však záleží pravé štěstí?

Pravdu měla německá spisova
telka Marie Herbertova, která piše:
„Ncchybí, kdo nazývá štěstím pokoj
a hledá ho v práci, obětech a s pocti
vým srdcem; najde je tak jistě, jako
Bůh pravdou jest!“ Francouzská spi
sovatelka paní Staelová praví: „Sláva
a štěstí nejsou si rOVny,mnohdy bývá
prvé hrobem druhéhol“ Chce říci:
Mnohý hledá štěstí ve slávě lidské,
ale zmýlí se, nenajde ho. Nebylo v
očích světa štastně'jšího člověka nad
básníka Goethe. kterého prohlašují
za genia, který se rodí jednou za dlou
hou řadu let. Měl nadmíru mnoho zá
vistníků, nepřáli mu jeho nadání,
jeho obliby u knížete vc Výmaru, jeho .
titulů, že stal se dVOrnímradou, šle
chticem; u některých byl pro své
výborné spisy zrovna polobohem. A
přece tento genius Vyznal o sobě, že
za svého celého, osmdesát tři léta
čítajícího života, nebyl skutečně déle
šťasten než čtyři dny. Někdo, kdo
bydlil nedaleko moře, srovnával štěstí
s bouří mořskou, která zažene lodičku
rychle do přístaVu, ale ztratí-li kor
midelník duchapřítomnost, lehc'e zhy
ne; narazí na překážky a roztříští se.

asto jest mnohem větší umění ne
ztratiti hlaVy v neštěstí, jako Ve
štěstí. Přiblížil se v pravdě veleduch,
anglický dramatický spisoVatel Shake—
speare, když píše ve své tragédii, na
zvané „Koriolán“: „Zkušebním ka
menem moudrých jest kříž a tram
potyl“ Obyčejné nehody snese každý
člověk, při tichém moři dovede ve
sloVati na lodičce kde kdo, ale“zůr
stati klidným při obrovských ra
nách osudu vyžaduje smysl pro praVOu
moudrost.

Jest Velmi zajímaVO pozorovati,
kterak se lidé všemožně vynasnažují
dojít-i ke štěstí. Recept, podle kte
rého se řídí, bývá obyčejně tento:
vyhověti na všechny strany, každému
udělati po vúli, míti velmi ohebná
záda, míti sladký jazyk, svůj názor
měniti jako prapor, který jest za
věšen Vysoko na věži. Ale jistý fran
couzský učenec napomíná: „Jediné
při náboženském pořádku můžeš dou
íati v budoucnost; tu jest vyloučen
každý krok nazpět; pouze při víře
najdeš pravý, protože nekonečný po
krok, nebot víra jest řetěz,jehož první
článek jest zde na světě, ale poslední
jest v nebi.“

Krátký smysl všech tuto uVe
dených výroků některých znameni
tých spisoVatelů jestr „Jediná víra
učiní nás štastnými zdei na věčno-stil“
Chceš-li býti šťasten, musíš býti smí
řen s Bohem, míti čisté svědomí, býti
přítelem Božím, svěřiti se pod vůd
coVstvi Boží, činiti vše pro Boha a nic
proti Bohu. Již David, žalmista Páně,
praví: „Nebude-li. Hospodin stavěti
domu, nadarmo pracují, kteří ho sta
vějí“ Žalm 126, l. V knize Tobiá
šově čteme: „Neboj se synu můj: chu
dý sicc život Vedeme, ale mnoho doé
brého míti budeme, jestliže se budeme
báti Boha a jestliže odstoupíme ode
všelikého hříchu a budeme-li dobře
činiti“ Tob. '4, 23.

Všichni máme Ve svém srdci ne
shladitelnou touhu po štěstí—;abychom
ho dosáhli, varuj me se každého hříchu.
Volejme k Pánu Bohu: „Odvrat, o
Pane tvář svou od hříchů mých a
vymaž všecky nepravosti mé, neza
mítej mne od tváře své a ducha sva
tého neodjímej ode mne.“ Žalm 50,
11, 13. Kdo Boha uráží hříchem, zne
švařuje vědomě, obraz Boží, který
má ve své duši. Vždyť. jsme všichni
stVořeni k „obrazu a k podobenství
Božímu“. I. Moj. 2, 27. Duše naše po
dobá se Bohu. Obraz tento rušíme,
ničíme, když Boha urážíme těžkým
hříchem.



/ádný poddaný neodvážil by se
poškoditi sochy anebo obrazu svého

,milovaného panovníka; považoval by
něco podobného za Velkou drzost-,
smělost, která musí býti přísně pot-re
stána. Za časů, kdy žil svatý Jan
Zlatoústý, byli v městě Antiochii Velmi
lehkomyslní lidé; sochu tehdejšího cí
saře Theodosia, která stála na ná
městí napřed všelijak znečistili, potom
ji docela vyvrátili a srovnali se zemí.
Dozvěděv se císař o této urážce, poslal
do Antiochie Velkou armádu, aby oby
vatele po zásluze přísně potrestala.
Když uslyšeli antiochenští zpráVu o
této vojenské výpravě, polekali se a
nyní teprve hledali útočiště u Boha,
na něhož dříVe zapomínali a o něhož
se pramálo Vesvé lehkomyslnosti sta
rali. Najednou žádali, aby byly na
řízeny kající dny, aby byla pořádána
procesí, kázání a mimořádné boho
služby. Stalo se po jejich přání a chrá—
my byly V těch dnech přeplněný Vě
řícími, kteří prosili Boha o smilování,
aby se císař usmířil. Tu Vystoupil na
kazatelnu Jan Zlatoústý a měl po
měrům přiměřenou, přísnou řeč. Mezi
jiným pravil: „Jste ust-rašení, protože
jste zneuctili obraz svého císaře, oče
kává vás zasloužený, přísný soud,
hledíte toto neštěstí od sebe odVrátiti
skutky_kajícími. A obraz Boží, který
máte Ve své duši, který .jste již toli
kráte zneuctili a hříchy zhan,obili tu
se nebojíte trestu Božího, nestaráte se,
abyste činili za tyto poklesky pokání?
A co jest hněv císařův proti hněvu
Božímu? Kdyby se Bůh ozval a poslal
tresty za urážku jemu učiněnou, jak
obsto'j e. _

PoVažme: jest Velkou urážkou
sVéVolněpoškoditi obraz císařův, ale
přece jsou konečně císař a poddaní v
něčem sobě podobní. Oba jsou lidé.
Ale jaký rozdíl jest mezi člověkem
urážejícím a mezi. Bohem, uráženým!
Bůh jest všemohoucí, všecko, cožkoliv
chce, činí na rebi, na zemi, V moří i
Ve Všech propastechf: Žalm 124, 6.
a člověk,prach a popel jest a v prach
se zase obrátí. Job 10, 9. Jest tedy
hříchurážkou neskonalou, protože urá
žíme jím majestát Boží. Bůh si přeje-,
abychom svatě žili, „svatí buďte, na

pomíná nás, nebo já svatý jsem.“
III. Moj. 11, 44. Nezapomeňme, že
jest Bůh nejvýš spraVGdliVý, že ne
soudí, jako často lidé, podle zevriějšku
&dle jiných, do očí padajících Vlast
ností, ale „soudí nestranně podle
skutkůjednohokaždého.I. Petrl, 17.

Mezi nejznamenitější malíře Všech
věků počítá se Leonardo da Vinci.
NamaloVal jednou obraz, který se
mu docela vydařil; počítal ho mezi
své nejlepší. Maloval ho s láskou a
Velikou pilností, měl z něho obrov
skou radost. Přicházeli také jeho zná
mi a přátelé, kteří jednohlasně pro
hlásili obraz za mistroVské dílo, které
zjedná mistrovi nesmrtelnost. Mistr
zamiloval se do obrazu, často stál
před ním, všecek blažen a šťasten, že
se mu podařilo takové Výborné dílo.
Ale žil tam člověk, nepřítel malířův,
hledal již po mnoho let příležitost,
jak by se mu co nejbolestněji a nej
citelněji pomstil. Myslil, že nyní na
skytla se Vhodná příležitost. Mistr
odcestoVal. Nepřítel vplížil se do jeho
atelieru, obraz rozřezal na mnoho
kousků, které rozházel. Když seVrátil
Vinci ze své cesty, bylo první jeho
pomyšlení na obraz; šel do atelieru.
Ale jaká bolest pronikla jeho srdce,
když uzřel zkázu a spustošení, jež
tam bylo. Naříkal, byl blízek zoufal
ství; přátelé vynaložili vše, aby ho
utišili.

Podobnou bolestí měla by býti
proniknuta duše každého z nás, když
urazil Boha těžkým hříchem, vždyt
jest jím zničen obraz a podobenství
Boží, které nosíme Ve své duši. Proto,
když tot-o uvážíme, nepodivíme se,
že se svatí velice báli hříchu a všemi
prostředky se ho hleděli varovati.
Mezi nejlepší asketické spisovatele po
čítáme Albana Stolze. Píše o tomto
předmětu: Svatý Jan Zlatoústý uva
žuje Velikost-nebezpečí upadnouti do
hříchu, napomíná, aby se člověk ří
dil podle příkladu umělců, kteří chodí
po provaze. Všechna jeho pozornost
jest obrácena na kaž ý krok, aby
neudělal falešného, aby nepřišel ani
na levo, ani na pravo z roVnováhy,
sice by se zřítil dolů a zabil se. Proto
nezbývá nám nic jiného, než říditi
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se radou Manzoniho, který ve svém
nesmrtelném díle „Snoubenci“ dává
tuto radu: „Hřích jest přísný, ne
uprositelný panovník; jest proti němu
dostatečně si ný, kdo se ho docela
odřekne.“ Filip Laik, spisoVatel ně
mecký sděluje dopis, který napsala
okolo roku 1400stará, zkušená matka
z národa Aztéků, původních obyVatcl
v Mexiku své dceři, kdež mezi jiným
čteme také následující podivuhodná
slova: „Varuj se, milé dítě, každého
hříchu, nezapomeň, že jest jed, který
ti dřÍVOnebo později přinese smrt!“
Ejhle, moudrost pohanské matky! Po—
važme: tak mluví před tolika stole
tími pohanská, rozumná matka ke
své milované dceři, když ji propouští
do světa a dává jí nejupřímnější na
pomenutí. Ncpodivíme se, když i ji
nak nábožensky smýšlející Velebás
ník, genius Schiller praví: „Největší
zlo jest hříchl“ V původní řeči zní
tento výrok: „Das Leben ist der Giiter
hóchstes nicht, der Úbel grósstes
aber ist die Schuld.“

Svatá Františka římská měla vi—
dění. Když se modlila, přepadlo jí
sedm ďáblů v podobě zuřivých vlků
s nesmírným řeVem. Světice zůstala
však klidnou a obrátila se k nim se
slovy: „Nebojím se vás, bojím se je
diné, abych hříchem neurazila milého
Pána Boha. Nemůžete mi nic udělati,
leč k čemu doVOlí Bůh, doVOlí jen to,
co jest ke cti a slávě Boží a ke spáse
mé duše.“ Její zpovědník se jí tázal,
zda se nebojí ďábla a tu mu odpově
děla: „Mám z nich hrůzu, ale nebojím
se jich. Doufám v Boha, že se nebudu
nikdy ničeho báti, leč čeho jediné báti
se třeba, totiž hříchu. Neboť jediný
všední hřích může způsobiti více nc
štěstí, než všichni ďáblové dohromady.

0 sestře blahoslaveného Petra
Fourriéra čteme, že jednou pravila ke
svému jedinému synovi: „Mé dítě,
raději bych tě viděla mrtvého ležeti
u svých nohou, než abys poskvrnil
sVou duši těžkým hříchem. Dobře si
toto zapamatuj, aby ti. nezemřela
matka bolestí nad tím, že věčně za
hyne tvá dušel“ Král francouzský
Ludvík XI. měl za choť Marii Teresii,
která se jednou provinila malým hří

chem, kterého si v žiVOtěobyčejně ni
kdo nepovšimne. Několik dní byla
všecka neštastna, že ji nemohli uklid
niti. A když ji těšili, tu dala jim ná
sledující krásnou odpověď: „Urazila
jsem Boha, proto jest přečin, kterého
jsem se dopustila pro mou duši bo
lestnou ranouf' Schleiermacher, kte
rého čítají protestanté za svého nej
většího theologa, jehož sebrané spisy
byly vydány ve třiceti svazcích, učil:
„Jediná hloupost lidská jest hřích.“
Jest to sice poněkud podiVný výrok,
ale přece podává něco pravdivého.
Chtěl říci: každý rozumný člověk va
ruje se, aby se Vystavil veřejné kri
tice, stará se, aby nic neudělal, co by
jenom zavánělo nějakým stínem hlou
posti, proto praví dále: největší hlou
postí, největší chybou lidskou jest
hřích. Zénon, velký učenecřecký,který
žil asi čtyři sta let předKristem v jižní
Italii, účastnil se spiknutí proti ty
ranovi rodnéhď'města Eley. Spiknutí
bylo prozrazeno, Zénon byl zatknut
a aby nemohl prozraditi svých spolu
vinníků, ukousl si jazyk a Vyplyvl
ho do tváře tyranovi. Ten kázal
ho vhoditi do ObI'OVSkéhOhmoždíře a
a roztlouci na prach. Kéž bychom i
my měli oproti hříchu tak pevnou vůli
jako onen filosof Zénon a vždy pro
Vedli, co uznáme za dobré. Týž Zéno,
kterého někteří také poVažují za Vy
nálezce logiky, učil: „Jediné dobro zde
na světě jest ctnost, jediné zlo jest
hříchl'f '

Kéž bychom nyní, na počátku no
vého roku učinili všichni svým he
slem: vše pro Boha, nic proti Bohu!
Čili jinými slovy: čiňme jedl e, co se
srovnává se zákonem-Božíma varujme
se všeho, co jest proti němu! iďme
se podle slov Písma: „Boha se boj -a
přikázání jeho ostříhej: nebo to jest
všeliký člověk, t. j. neb to dělá člo
věka dokonalého“ Kaz. 12, 13. Svatý
Pavel napomíná nás: „bud'že tedy jíte,
neb pijete, neb cokoliv jiného činíte,
všecko ke slávě Boží čiňtel“ I. .ke
Korin. 10, 31. Když stál svatý Pavel
v městě Athén áeh uprostřed Areopagu,
pravil mezi jiným také následující
slova: „V Něm (v Bohu) žijeme a se
hýbáme a trváme, jakož i někteří z
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vašich básníků pravili: jeho zajisté
pokolení jsme." Sk. ap. 17, 28. Uznej
mě, co chvály zasluhuje, když někdo
má skálopeVnou Vůli a provede, co
si umíní. Znal jsem jednoho mladíka,
který byl podomkem; ve věku 22 let
počal studovati a skutečně přes nad
lidské překážky, které se stavěly jeho
úmyslu v cestu, vše přemohl, byl ve

_bvýcarsku vysvěcen na kněze a působí
nyni jako farář v Severoamerických
Spojených státech. Hansjakob, něme—
cký spisovatel Vypráví o jednom jemu
osobně známém mladém muži, který
šel jako odrostlý selský syn na stu
die a za šest let všechny školy prošel
a byl V Římě vysvěcen na kněze. Za
kladatel novější Společnosti Božského
Vykupitele František Jordán byl na
těračským učenikem, kterého se ujal
tehdejší kaplan Ve';Waldshutu, učil ho
a přivedl na studie. Jediné SVoune
úmornou pílí, Vytrvalostí a skálopev—
nou vůli přemohl Jordán Všechny pře
kážky, stal se knězem, zakladatelem
mužského i ženského řádu, založil
mnoho ústavů svých po světě (u nás
V Husovicích u Brna). Jeho duchoVni

"synové působí v misiích VeVšech pěti
dílech světa. Všechna čest těmto hr
dinům pevné vůle.

Bohužel, počin'ame si přemnozí
nadmíru nerozumně: mnozí jsme hluší
k napomínáni milého Boha; jsme za
tVrzelí k jeho slovům. Mnozí slyší
raději svět, než Boha. Mnozí řídí se
raději čhoutkami svého těla, než vůli
Boží. Ač slibuje svět pouze jenom
Chvilkové a malicherné Výhody, přece
slouž se mu Velicedychtivě. Bůh při
slibuje milosti svrchované i Věčné a
přecezůstávají mnohá srdce lhostejná!
Jsou lidé, kteří slouží a poslouchají
Boha Vždy a Všude tak pečlivé, jako
se slouží světu a světským pánům?
„Zastyd'se Sidone, praví moře,“ čte
me V Písmě Is. 23, 4., k čemuž píše
Tomáš Kempenský: „Tážeš se proč?
Poslyš! Pro sebe skroVnějšiúřadkonají
lidé daleké cesty; pro žiVot věčný ne
hne mnohý ani nohou.. Za nepatr
ným ziskem honí se lidé překotně; o
jeden jedinký peníz Vedou se mnohdy
urputně spory; pro malichernost a le
daj akou přípověd' nebývá- jim za těžko

rok. Každýd
.další krok k nebi a k dosažení sláVy

namáhati se ve dne V noci. Kempen
ský III. kniha, hlava 3.„ odstavec 3.

Týž učitel duchovního žiVotapraví,
„Býti bez Ježíše jest hrozné peklo
býti s Ježíšem jest sladký ráj. Bude-li
s tebou Ježíš, neuškodí ti nižádný ne
přítel. Kdo nalezne Ježíše, nalezne
vzácný poklad, ano poklad všech po
kladů. Kdo ztratí Ježíše, pozbude Vel—
mi mnoho, ba více než celý svět. Nej—
chudším jest, kdo jest živ bez J ežíše,
nejbohatším, kdo jest za dobré s Je
žíšem.“ II. 8, 2.

Dobře učiníme, když použijeme
každé chvíle, abychom se zdokonalili
v dobrém; varuj me se hlaVně vší leni
VOsti, použijme dobře každé minuty,
jak již napomínal moudrý Šalamoun
dávno předKristem: „Synu, šctřčasu.
Sir. 4, 23. K tomutéž pobádá nás
sVatý Pavel, když píše: „Hleďte tedy
bratři, kterak byste žili pečlivě, ne
jako nemoudří, nýbrž jako moudří,
vykupujíce čas, nebot dnové jsou zlí.“
K Efes. 5, 15. Svatý PaVel chce říci:
nemoudři jsou, kteří nežijí podle před
pisů a přikázání naší svaté víry, —
moudře žiji, jichž život srovnává se
s učením Kristov'm.

Básník náš Rudolf Stupavský na
pomíná nás těmito slovy:

„v čin-li neproměníš
každou z žití chvil,
nikdo nevzpomene,
že jsi tady byl.“

(„Náš DomoV“, 1906, str. 166.)
Bůh nežádá od nikoho z nás něco

nemožného, nežádá žádných upříliš
něnosti, nepředpisuje, abychom obě
tovali sVou krev, odešli ze světa do
samoty, žili výhradně službě Boží, ne
žádá nějakých mimořádných prací a
skutků, ale žádá, abychom své sta—.
voVské povinnosti Vykonávali věrně,
svědomitě, žili žiVot pravého křesťana,
jemuž Bůh předpisuje: čiň dobré, Va
ruj se Všeho zlého! Započněme každý
den s Bohem, žijme po celý den pa
matujíce na jeho Všudypřítomnost,
skončeme každý den s Bohem, pak
uplyne čas jako voda, uplyne den po
dni a dřÍVe, než se nadáme, uplyne

en, každý rok bude nám
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věčné. Svatý Augustin napomíná: -—
„Pomni člověče, že všichni živoči
chové jsou pouze ze šlépěje, jediný
člověk, obraz Boží, podobenství Boží.“

Připomeňme si, co trpěli sVatí
mučeníci, aby uchovali si čistou duši
a neposkvrnili ji žádným hříchem.
Raději snášeli všechna'muka, jež vů
bec dov'edla vynalézti zloba tyránů,
raději trpěli zde na světě nějakou
krátkou dobu vše, než by byli zapřeli
sVOu víru a od ní odpadli. Ač volali
na ně katané, jako kdysi k samému

Spasiteli: „Toto všecko tobě dám,
jestliže padna, budeš se mi klaněti.“
Mat. 4, 9. Nepodlehli pokušení. Čiň—me
jenom to, co se srovnává s vůlí Boží
a pak budou o nás platiti slova Písma:
„Ciňte to pilně a bude Hospodin
s vámi v dobrých věcech.“ II. Petr
19, 11. _Pak bude nám všem tento.
nový rok skutečně novým i pro naši
duši. Milujme Boha z celého srdce
svého, ze všech sil svých a pak se
přesvědčíme, že „nemají nedostatku
ti, kteří se bojí Boha.“ Žalm 33, 10.

000000
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A. 111. Kadlčěkawá :

Svatá noc.
Je půlnoc. Cesty bělá
sníh čerstvě napadlý
a v modrojasném nebi
se měsíc zrcadlí.

A v celém kraji 'vůkol
posvátné ticho jest,
jen z věže chrámů slyšet
těch zvonů milou zvěst,

A s hvězdných říší na zem
mír“ nesou andělé,
že narodil se Kristus
hlásají vesele.

Je 'půlnoc. Z chrámů sladce
zní “zpěvy nejtišší
& lid se zbožně modlí:

„buď vítán “Jež_íši!“

OOOOOO

P. 7. M. Černý, T. ?.

Ctitel božského Srdce Páně ve škole Panny Marie.
(Pokračování článků minulého ročníku.)

VIII.

Úct'a božského Srdce Páně jeví
se především ve snaze po čistém,
bezhříšném životě. Jako nevejde nic
ncěistého do nebe, tak se nemůže nie
nečistého líbiti božskému Srdci Spa
sitelovu. Proto se snaží následovníci
„Kristovi, hlaVně však ti, kteří se
chtějí zalíbiti jeho nejsvětějšímu Srdci,
aby se uvarovali nejen těžkého hříchu,
nýbrž i všedních poklesků, ano'i každé
dobroVolnénedokonalosti .Málojetěch,
které prozřetelnost božská vyvolila,
aby se zdokonaloVali v žiVOtěkřesťan
ském: „Buďte dokonalými, jako Otec
váš, jenž jest v n,ebesích,“ praví bož
ský náš mistr. ÍDokonalosti však je
nejvíce na závadu v š e d ní hř í 0 h!

Proto je třeba, aby ctitel božského
Srdce Páně Vynaložil veškerou péči,
by- se také uvaroval d o b r dv o l
n ě h o všedního hříchu.

Půjdeme tedy opět, milý ctiteli
božského Srdce Páně, do školy Panny
Marie a budeme se tam učiti, jak máme
v sobě vymýtiti všední hřích. Panna
Maria neskvěla se na venek zvláštními
vědomostmi, nebyla bohata, neměla
zevnějšího vliVu na dějiny světové,
ale měla to nejvzácnější: byla milosti
plná, tedy prost-a vjšeho hříchu, byla,
jak nás učí církev svatá, bez po
skvrny všelikého hříchu, i prVopočá-'
tečného. Nebyl-atedy ani na okamžik
pod mocí d'ábloVou. Známe ji odjak

.
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živa jako Pannu nejsvětější. Dívejme
se tedy s jejím přispěním na jinou
Marii, která má na sobě Všední hřích
a učme se, jakým zlem je to, co na
zýváme snad maličkostí, nepatrnou
věcí, která, nestojí ani za řeč.
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proti národní předpojatosti. Když byl
v Egyptě pojal dceru svého hostitele
a ochránce, u něhož se skrýv'al, když
byl zabil egyptského muže, za ženu
a nepropustil ji ani tenkrate, když
vyvedl lid z Egypta na poušt. Chtěl

\\\
s

% Klašter „Porta coeli“ u Tišnova. Ž

Maria, sestr a Mojží šo
v a, reptala, jak nám vypraVuje písmo
svaté, proti bratru svému, který pojal
cízinku za manželku a nechtěl ji pro
pustit, protože uznával toto manžel
stvíza platné. Jako zákonodárce byl
_vyvolen, aby dal lidu svému příklad
nerozlu'čitelného manželství a čelil tak

tím ukazati, že manželství s cizinkou
není méně cenné,_než se židovkami!
To se však jeho sest-řeMarii nelíbilo.
I jala se reptat-i proti bratru svému.

„Když to Hospodin uslyšel —
Mojžíš totiž byl muž Velmi tichý,
tišší než všichni lidé na světě — ihned
pravil jemu, Aronovi a Marii: „Vy—
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jděte toliko vy tři ke stánku úmluVyf'
Když Vyšli, sestoupil Hospodin ve
sloupu oblakovém, postavil se ve vcho
du do stánku a zaVolal Arona a Marii.
Když přišli, řekl jim: „Slyšte mé řeči:
Je- li někdo mezi vámi Hospodinovým
prorokem, ukazují se mu ve Vidění
nebo mluvím k němu Ve snách. Ta
kový však prorok není můj služebník
Mojžíš, jenž je ve všem domě mém
nejvěrnější; k němu totiž mluvím
ústy k ústům a zjevně, ne V hádan —
kách a ne v obrazích Vidí Hospodina.
Proč tedy jste se odvážili mluviti
proti služebníku mému?“

„A rozhněvav se Hospodin na
ně odešel; také oblak, který byl nad
stánkem, zmizel. Maria pak zbělela
malomocenstvím jako sníh. Když Aron
na ni pohlédl a viděl, že jest maloé
mocenstvím osypána, pravil Mojží
šoVi:'„Prosím, pane můj, neuvaluj na
nás toho hříchu, jehož jsme se z ne
rozumu dopustili. At není tato jako
mrtVola nedochůdčete, které bývá za
hazováno hned z mateřského lůna;
hle, již polovice jejího masa jest maloě
mocenstvím nakažena“ Mojžíš Volal
k Hospodinu: „Bože, prosím, uzdrav
ji!“ Hospodin mu odpověděl: „Kdyby
byl její, otec naplil jí do tváře, zda by
nemusela alespoň sedm dní rdíti se
studem? At zůstane sedm dní odlou-t
čena za táborem a pak budiž zase
poVolána' nazpět!“ Byla tedy Maria
sedm dní z tábora Vyloučena a lid
nehnul se z toho místa, dokud nebyla
Marie zase poVolána.“ (Mojž. 12. n.)

Na sestře Mojžíšově Vidíme jasně,
co působí v naší duši všední hříchýBůh trest al tento všedn.
hřích čtvernásobně: 1.Ma
ria byla osypána malomocenstvím; 2
vyvržena z tábora na poušt; 3. ne
mohla dále cestovati; 4. byla před
lidem, který svym reptáním pohoršila,
zahanbena. Podobné učinky mají“ i
naše Všední hříchy, proto je třeba,
bychom se jich všemožně varovali.

I. Všedním hříchem s e z n e
tvořuje duše, jejakobybylapo
kryta malomocenstvím, oškli
ví se Bohu. Sněm tridentský učí, že
jsou dobroVolné všední hříchy, které

sice křest-ana necdlučvjí úplně od
Boha, přece mu však Velice škodí.
(Scss VI. can. 11, 23, 25.) SV. apcštcl
PaVel nazývá Všední hříchy vrás
kami a sernami, kteréhyzdí
duše (Ef. -5, 27.), dřívím a sl á
m-o u, které musí V očistci shořet.
(1. Kor. 3, 12.) Jak úzkostlivě si dá
váme pozor, jednáme-li s vysoce po
stavenou osobou, abychom ji nějak
neurazili, její nelibost něčím neVzbu
dili, a přece je taková osoba při své
Vznešenosti člověk jako my, prach a
popel! Pán Bůh žádá od nás, aby
chom nenadsazovali, mluvili pravdu i.
V menších Věcech, abychom byli mír
nými a potlačovali zlobivost, abychom
byli uctivými při svatých úkonech,
abychom se varovali dobroVol-nýchroz
tržitostí na modlitbách, aby řeč naše
byla důstojná a slušná, abychom se
ani v malých věcech neprohřešoVali
prot-i lásce, abychom byli obezřelými
v m'luVení a podobného více. My si
snad myslíme: „To jsou m al i č k o
s ti, tím ještě těžce nehřeším," a do
pouštíme se takových a podobných
chyb, urážejíce tím Boha nejvýš sVa
tého, kterému andělé neustále pro—
zpěVují: „Svatý, svatý, svatý? ' Máme
ho miloVati z celého srdce svého, ze
vší duše své, ze Vší mysli své, ale řek
nemc si: „Tím maličkým hříchem ne
ztrácím ještě milost posvěcující, jsem
ještě V lásce Boží, není to tedy tak
zlé-!“Jak velice jsme na omylu! Svatí,
kteříV té věci soudili mnohem správ
něji než my, zaslepeni tolika nedoko
nalostmi, tV1dili: „Kdybych celý svět
mohl Zachrániti před neštěstím jedi

. nou malou lží, neučiním toho, protože
bych tím urazil Pána a StVořitele
toho světa.“ (Sv. Edmund)

Čím krásnější je š a t, tím nepěk
něji na nás působí, je——lina něm ně
jaká skvrna, čím díahocennější je
nějaká m al b a, tím Více nás u1áží
je—linějak znetvořená. Nuže, jsme-li
Ve staVu posvěcující milosti _Boží,
jsme oděni drahocenným rouchem -mi
losti Boží, jak velice se Pánu Bohu
asi nelibí tento skvostný šat, je—lizne
čistěn všedními hříchy! Duše naše je
mistiným obrazem Pána a StVořitele
našeho, jakou nekonečnou nelibost
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jeví, vidí-li tento sVůj obraz znetv0
řený všedními hříchy.

II. Maria byla právě proto, že
byla stižena ošklivým a nakažlivým
malomocenstvím, odloučena od ostat
ního lidu, zavřen a n a poušti.
Tam jí bylo smutno, byla všecka opu
štěna, cítila se nešťastnou a nemocnou,
ubohou. Tak je také s duší, která se
často dopouští dobrovolných všedních
hříchů. Pán Bůh jí odnímá hojné mi
losti, protože je k němu skoupá, je
on zase skoupým k ní. „Jakou měrou
budete měřiti, takovou vám bude od
měřeno.“ (Mt. 7, 2.) Necítíme hoj
ných potěšení, zdá se nám, jakoby
nás Bůh ani nechtěl slyšeti.

Všední hřích je jako mr áček,
který se staví mezi slunce a zemi.
Čím více takových mráčků, tím více
houstne a zastiňuje se překážka, která
leží mezi nebem a zemí. Tak je to i v
duši, která se dopouští 'lehkomyslně
dobrovolných všedních hříchů. Slunce
dobroty a milosrdenství Božího se
víc a_více zastiňuje, člověk se ocitá
ve tmách a klamech! S vírou usláblou
s nedostatečnou láskou, koná i nej
světější věci, jako sv. přijímání, a
nemá z nich žádného užitku. Hříchy

'všední jsou to, které nás zbaVují ve
likých účinků svatých svátostí. Do
brovolnými všedními hříchy m al á t
ní d'u š 0. Každý všední hřích je
malou ranou“ duše. Popatřme na vo
jína. Je poraněn, ale "není ani jedna
rána smrtelná, samé lehčí rány. Leč
co s ním? K boji je neschopen. ZVedrou
ho a zanesou do nemocnice a zůstane
tam, až se vyléčí. Tak je to také s kře
sťanem, který se snadně dopouští
všedních hříchů, je neschopným, aby'
bojoval dobrý boj proti své přiroze
nosti, proti světu a úhlaVnímu ne
příteli lidstva. Nemůže míti onoho hoj 
ného a řetékajícího užitku ze skutků
dobrýcš) a zbožných, kterému se těší
horliví věřící. DobroVolné všední hří
chy svírají často duši Velikými
ú z k o s t m i: „Kdo odporoval Bohu
a měl pokoj?“ táže sezkušený Job.
Berou duši často vzácnou onu jemno
citnost, kterou poznává blížící sene
bczpečí a dělají ji lehkomyslnou a v
nebezpečí neostražitou. Ký d-iV, ŽO

klesá při větší bouři v nebezpečném
pokušení!

Pozorujeme nyní také, proč ne
_máme z tolika sv. zpovědí, sv. při
jímání a zbožných modliteb žádou
cího užitkul? Je tedy všední hřích
maličkost? O nikoliv! Říkáme také,
že je jezero malé, ale to jen vzhledem
k moři, samo sebou má Veliké množ
ství vody. Rovněž tak sluje také
všední hřích malým, ale jen vzhle
dem k těžkému, který usmrcuje duši;
jinak je v něm veliké množství zloby.
Jak se ho tedy musíme straniti!

III. Sestra Mojžíšova,kterou Pán
Bůh potrestal, protože reptala, malo
mocenstvím,nemohl a d ále ce
s t o v a t i, zdržela všecken lid na ce
stě a byla vinna, že zůstal na místě,
kde reptala, sedm dní. Tak je to také
s námi. Ctitelé božského Srdce Páně
mají býti jeho vyvolenými přátely,
kteří“jsou zapsáni v jeho nejsvětějším
Srdci. Ale dobrovolnými všedními hří
chy se z toho Srdce vzdalují, Ježíš
Kristus je vyhazuje: „Protože jsi vlaž
ným, chci tě verci z úst svých,“
praví B_ůhve zjevení sv. Jana. Všed
ním hříchem se stává nepořádek v
duši, náružiVOsti její rostou, láska
k Bohu a bližnímu slábne. Nezřízené
vášně a náruživosti rostou a silí a
přivádějí duši ponenáhlu k těžkému
hříchu. Proto praví sv. B e r n a r d, že
je těžký hřích u člověka, který dlouho
Pánu Bohu věrně sloužil,. skokem
z vlažnosti do propasti záhuby, jak
to učinil Samson, David, Šalomoun,
Jidáš a marnotratný syn. Kdo si na
Vykl říkati při všedních hříších: „Od
toho nezávisí moje spása,“ ten se po
malu vzdá Veškeré snahy, abyduši
spasil. Cedr nepadne hned Ale tal-li
drvoštěp mnohokráte do něho, stačí
naposledy nepatrný náraz a strom se
kácí. V Japonsku byli s bla h o sl a
Veným Karlem Spinolou z
Tovaryšstva Ježíšova umučení dva
kněží, kteří s ním byli tři roky věz
něni. Když pak byli vyvlečeni na po
praviště a mučeni, odpadli, ale byli
za smíchu a potupy pohanů přece do
“hořícíhranice uvrženi; zahynuli jako
Odpadlíci. Nebyli by tak strašnou
smrtí zhynuli, kdyby si byli Vyprosili'
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milost smrti mučednické vroucí mod
litbou a kdyby nebyli zanedbávali ji
ných duchovních cvičení.

IV. Sestra Mojžíšova byla ke
nečně pro svůj všední hřích z a h a n
bena před veškerým lidem israel
ským. Co bylo příčinou její chyby?
byla to malicherná řevnivost, nemohla
se snésti s manželkou Mojžíšovou a
proto poštvala nejdřÍVe Arona, pak
se s nímspojila a snažila se získati ně—
kolik přinženců, aby mohla brojiti
proti Mojžíšovi. Když však jí bylo
odejíti ted z tábora, ztratila všechny
své přátele, žádný s ní nechtěl jednati
Lid však nemoha jíti dále, reptal vět
šinou proti Marii a z přátel stali se jí
nepřátely.

Kolikzlých následků z je
diného všedního hříchu! Jak často na
tropí jediný všední hřích mnohého
zla v domacnost1' Hříšníknepracuje ni
čeho pio čest a slávu Boží a překáží
v tom jiným. Svádí jiné k takovým
a podobným hříchům, kterých se sám
dopouští. Každý skutek jeho Volá a
Vzpírá se proti Bohu. Všedními hříchy
ho sice těžce neuráž'í, ale neustále se
staví proti jeho nejsvětější vůli. Je
jako sl už e b ník, který se sice ne
proviňuje těžce proti svému pánu, ale
malými svými chybami vzbuzuje ne
ustále jeho nelibost. Tu dobře neza
mete, tam zase nějakou maličkost
rozbije, pak opět něco zkazí, nebo
v necem menším neuposlechne Co
neudělá moudíý pán? Nebude ho jistě
dlouho v domě trpěti. Nač by se
s ním zlobil? Dostane lepšího a zruč
nějšího. Totéž můžeme říci o křestanu,
který častějšími dobroVolnými všed
ními hříchy uráží Boha. Nebude he
trpěti ve zvláštní lásce Božskéhosvého
Syna a vypudí jej odtamtud tím, že
dopustí, aby klesl do těžkého hříchu.

Pán Bůh trestá již na tomto
světě všední hříchy Ve l i k ý mi t re
s t y. Vzpomeňme si jenom na onoho
p r o r o k a, o němž nám vypraVuje
Písmo “svaté Starého Zákona. Zůstal
proti vůli 'Boží u jiného proroka na
noc. Byla to maličkost, ale Pán Bůh
mu to zakázal. Musel za tuto nepo
slušnost zemříti. Pamatujme na oněch

dvaačtyřicet pacholat, kte
rá se posmívala Eliseovi; jistě se ne
dopustila těžkého hříchu, ale musela
za tento svůj všední hřích zemříti.
Vizme ž en u L 0 t o v u, která za
svou nedůvěřivost ve slova andělů
musela pykati smrtí. Písmo svaté
Starého i Nového zákona uvádí na
mnoha místech dosti příkladů, jak
Pán- Bůh trestal všední hřích.

Ale to vše, jak Bůh trestá všední
hříchy zde na zemi, je maličkost proti
t r e s tů m, které stanovil pro všední
hříchy tam n a v ě č n o s t i. Podle
učení církVe svaté musí býti každý
všední hřích, který nebyl odpykán
zde na zemi, smazán v očistci.

Představme si, jakou t o u h u
měla Maria, když musela trpěti na
poušti pro svůj poklesek, po táboře
israelském a po svatostánku, nemo
houc si nikterak pomoci. Sedm dní
musela _býti Ve Vyhnanství. Toť slabý
obraz toho, čeho jest zakoušeti du
ším v o č i s t e i. Vizme Mojžíše, který
musel zemříti na hoře Nebo pro malou
nedůvěru v Boha. Jak toužebně po
hlíží do zaslíbené země, která leží před
jeho očima, jak vroucně si přeje vkro
čit-i tam, po čem toužil plných čty
rycet let na poušti, zač všechny práce
a oběti podstoupil. Ale nesmí tam
vkročiti. Proč? Pro malou chybu,
všední hřích! Takovou touhu mají
ubohé dušičky v očistci po nebi, jsou
to tam dlouhé bezesné noci! Jak touží
a prosí, aby mohly viděti Boha, kte
rého již tolik milují, leč nesmí, dokud
poslední halíř nezaplatí v krutých mu
kách očistcových. Sv. P e r p e t u a
viděla, jak se v jejím žiVOtopise do
čítáme, svého jedenáctiletého bratříč—
k'a, který zemřel na rakovinu v obli
čeji, sedm let v očistci za chyby, kte
rých se jako hošík dopustil. Dušičky
musejí tedy v očistci dlouho tr
pěti za všední hříchy, kterých zde
na zemi neodpykaly. Ale tonejhorší
při tom trestu očistcovém je, že si
ne m o ho u nikterak p o m o ci, jsou
úplně bezmocny, jen na soucitné srdce
Věřících zde na zemi odkázány, kteří
jim jako žebráčkům Božím mohou
uděliti almužny svatých modliteb a
jiných dobrých skutků! Jak vroucně
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po nich touží, jak vděčnými jsou zakaždý otčenášek!
Ctiteli božského Srdce Páně, před

stav si dobrého starostlivého otce,
který velice miluje svého syna. Syn
ho urazil. Onen laskavý a dobrotivý
a nejvýš spravedlivý otec zapálí ve
liký oheň & vhodí tam syna svého,
aby odčinil onu urážku, kterou mu
syn způsobil. Jistě neřekneš, že ho
syn urazil jen nepatrně, že to nestálo
ani za řeč. Hle, tot obraz Otce nebes
kého, nanejvýš spravedlivého Boha,
který v lásce své je nucen čistiti duši
hříchy všedními poskvrněnou v hroz
ném plameni očistcovém. Není tedy
všední. hřích nic nepatrného nebo ma
lého.

Pohledněme také na p r o s t ře d
ky, jak bychom se snadno a rychle
zbavili a uvarovali všedních hříchů.
Nejdůležitějším prostředkem je b dě
lost nzad sebou. Večer,než jdeš
spat, když jsi se pomodlil Večernímod
litbu, zkoumej vždy trochu, co jsi
mluvil a jak jsi jednal a myslil toho
dne. Shledáš-li, že jsi v něčem po
chybil, vzbud' nad tím lítost a učiň
dobré předsevzetí, že si dáš zítra lépe
pozor. Zkoumej také okolnosti, které
tě k všedním hříchům svádějí a učiň
moudrá opatření, abys méně hřešil.
PředseVzetí, kterých bys nevyplnil,
dláždí tobě cestu do očistce. Pak však
snaž se býti proniknut živou ví
r o u v Boha neskonale velikého. Tato
víra v_našeho Pána, StVOřitele nebe
i země, má v nás býti živá, má říditi
a pronikati veškeré naše cítění i jed
nání, pak se jistě tak často nedopustíme všedních hříchů. Konečně máme
používati všech prostředků ku posvěcov ání sebe. Zde si máš
opět připomenouti, že praktická úcta
k božskému Srdci Páně od tebe vy
žaduje, abys č a s t ěj i přijímal s v a
t é s v á t o s t i. Dobrá svatá zpověd

otf—o

nás od všedních hříchů očistí a ča
stější sv. přijímání nám dodá potřebné
síly, abychom do takových hříchů ne
klesli. „Bděte a modlete se, abyste
nevešli v pokušení,“ praví božský
Spasitel. Se bdělosti nad sebou je
třeba spojiti modlitbu, a sice vroucí
a častou modlitbu, ta nám vyprošuje
milost, abychom do takových poku
šení neupadli, v nichž bychom po
klesli.

Tak nám bude božské Srdce Páně
studnicí vody živé, z níž budeme
hojně čerpati pro svou spásu i Božíslávu.

Zdá-li se ti tato cesta nesnadnou,
obrat'se na Pannu Marii, která neměla
nikdy ani nejmenšího hříchu na sobě.
Ona ti vyprosí sílu, abys do hříchu
neklesal. Blaze tomu, koho ona pod
svou mocnou ochranu vzala. Boho
slovci učí, že se sice člověk dovede
uvarovati jednotlivého hříchu, ale že
není s to, aby žil bez jakéhokoliv
hříchu všedního beze zvláštní milosti
Boží, neboť „Sedmkrát (t. j. často)
klesá spravedlivý za den. (Přísl. 24,

6.) Když tedy spravedlivý, t. j. ta
kový, který se modlí, myslí na Boha,
snaží se žíti podle přikázání, klesne,
čím častěji klesne ten, který nepečuje
dosti. o svůj vnitřní život. Není zna
mením dokonalosti ——a stati se do
konalým má vynasnažiti -se ctitel
božského Srdce Páně —-—-kdyžhříchů
a chyb nevidíme: „Já s nikým ne
chodím, jsem sám, už jsem starý,
nevím, jaké hříchy bych měl!“ To
je stavduševní slepoty, který
není dobrým stavem. Proto pros, aby
otevřeny byly oči duše tvé, a ty abys
viděl, jak máš duši svou očistiti a se
zdokonaliti. K tomu ti pomůže Panna
Maria. Ona tě povede k čistotě duše,
abys byl hoden dostoupiti co největší
dokonalosti a stal se podobnějším nej
světějšímu Srdci jejího přemilého Syna.
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Obrázky z katolických misií.
PodáváMaxmilian Weinberger.

Jeden den života missionářského
v Indii.

„Bylo _to krátce před půlnocí,“
VypraVUje missionář P. Dieckmann,
když jsem S'V'Ojemdlé, údy Ve vešnici
Malaipalamu na zem ještě horkou po
ložil. O jak šťastným jsem se cítil o
noho Večera pod hvězdnatým nebem!
Tichá noc mocně povzbuzovala srdce
i mysl k pobožnosti. „Cítiljsem se tak
šťastným, že bych byl svůj strasti
plný žiVOtmissionařský ani za všecky
poklady světa nebyl. zaměnil. Ovšem
měl jsem dobrou příčinu milému Otci
Vnebesích děkovati za to, že mne to
lika milostmi byl obdařil a mne za
nástroj na získání duší pro nebe po
užil.

V malé vzdálenosti od mého lůžka
leželo v klidném spanku 52 osob,
všickni oblečeni v bílé roucho," mezi

nimi dva pehanští kněží, kteří u svých
soukmcn'chů ve Velké vážnosti byli.
Všichni měli následujícího dne křtem
svatým v krvi ÍBerankově býti oči
stěni, měli odříci se ďábla a všech
skutků jeho a pak do církVe sv. býti
přijati. Onoho večera byla právě pro
zatímní kaple uprostřed Vsidostavěna.
Ač nebyla ještě zcela upravena, mínil
jsem nicméně příštího dne ji posvětiti
a ponejprv v této dříve docela pohan
ské osadě mši sv. sloužiti. Můj pro
gram pro příští den byl tento: O 3.
hodinách rano křest došpělých. Usta
novil jsem hodinu tak ranní, poněvadž
křtěnců bylo 52 a obřad křestní měl
několik hodin trvati; dale posvěcení
kaple a vysvětlení jeho obřadů a vý
znamu křesťanských kostelů vůbec ;
mše sv. s promluvou ke křtěncům;
ke konci mše' sv. pOVZbuzující řeč
k čekatelům sv. křtu; křest dítek.
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Prve než jsem usnul, naslouchal
jsem ještě nějaký čas libozvučnému
chrápání svých sousedů, které mne
příjemně pomalu uspáv'alo, až mne
uspalo docela. Z těžkého spánku pro
budilo mne teprv jakési šimráni a
hlodání na mých “nohou.Byl to pes,
který se pokoušel z mých _kožených
sandálů nějaké sousto pro švůj hla
dový žaludek urvati. Ježto jsem již
častěji, když jsem spal pod širým
nebem, o své sandály býVal oloupen,
zmoudřel jsem ze škody a podržel
jsem raději obuv na nohou anebo jsem
jí použil jako polštáře pod hlavu. Vy
skočil jsem tedy a ježto bylo už. pět
minut před třetí hodinou, _.mohl
jsem se na psa hněvati, nebot mne
vzbudil právě včas.

Umyv se na rychlo vzbudil jsem
své sousedy, přečetl jejich jména a po
stavil je do řady: muže v praVO,ženy
v levo. Na poučenou měl jsem krátkou
promluVu, Ve které jsem jim všecky
milosti, ale i povinnosti, jež svátost
křtu sv. s sebou přináší, uvedl ještě
jednou na pamět. Za svitu svíček a
olejových pochodní začal úkon křestní.
Ještě nebyli všichni dospělí pokřtěni,
když bylo nutno proti žhavým pa
prskům slunečním ozbrojiti se dešt
níkem. Kaple byla totiž příliš malá
a nemohla všech pojmouti. K když
jsem konečně vyčerpav celý program
svůj potem naskrz prosákly oděv od—
ložil, bylo půl 12. hodiny v poledne.
Praví se, že co člověk rád koná, ne—

' bývá mu obtížno; ale přes to dá mi
každý, kdo totéž zkusil, za pravdu,
že není žádnou maličkostí, přes osm
hodinjazykemstále pohybovati. Jazyk
a čelisti člověka bolí,-on se cítí tak
zmalátnělým a unaveným jako Vy
klepaný pytel moučný. Byl jsem proto
rád, když mne můj kuchař volal k
snídani, jež bylo zárOVeň mým obě
dem. Kuchař chtěl tentokráte mer
momocí se Vyznamenati. Postavil to
tiž prozatimní stůl ——umělecký to čin,
jehož ani prve“ ani později potom ne
spáchal. Dopídil se totiž někde zpuch
řelého prkna a položil je na několik
kamenů. To byl stůl. Na něm stála
miska rýže a pečené kuřátko, které
mi lákavě vstříc vonělo. Vykonav svou

stolní modlitbu sedl jsem si za nízký
stůl a dal jsem se do kuřete. Ale sotva
jsem nůž poněkud silněji na talíř při
tlačil, stal se tlak zpráchnivělému prk
nu osudným; ono poVolilo a můj oběd
ležel v písku. Trosky stolu a střepy
mého jediného talíře ležely tu smí
chány s rýží a pískem. „Ach, ty Boží
dárku,“ vzdychal jsem, „dostal jsi se
na nepravý stůl a nebyl jsi usouzen
pro mne! A právě nyní se to stalo,
kdy hlady skoro zmírám.“

Než celá příhoda měla i stránku
směšnou. Když ' jsem s bolestí na
trosky svého oběda pohlížel a potom
zraků svých pozvedl, musil jsem se
hlasitě zasmáti, vida zoufalé vzezření
svého kuchaře. Obrázek byl však
skutečně-k smíchu. Zde má pečeně
pískem a červotočinou silně kořeněná,
tam můj kuchař na tu spoustu na
zemi zoufale se dívající a nevidoucí
si rady. To byla rozkošná podívaná.
Při tom měl jsem ještě štěstí. Mohlo
totiž neštěstí býti ještě větší. Má je
diná miska, která byla zároveň mou
sklenicí na vodu, zůstala až na jednu
trhlinu neporušena a mohla mi dlouhá
léta ještě sloužiti. O talíř jsem ostatně
neplakal, měl jsem aspoň na dalších
cestách o kus nábytku méně! Rýže
byla, bohužel, nadobro ztracena, ku
řátko však se opralo a já jsem aspoň
poněkud ukojil svůj hlad.

Po indickém způsobu kouřil jsem
potom doutník a zapisoval jména po
křtěných do seznamu. Když jsem byl
hotov, dal jsem honem zapřáhnouti;
abych se zavčas ještě dostal do osady
Satalno, kde mělo několik domoradců,
kteří byli současně s dnešními křtěnci
zkoušku obstáli, býti pokřtěno. Ježto
byla cesta dosti dobrá, mohl jsem se,
sedě na Vozíku, brevíř domodliti. Při
šed tam usadil jsem se v tamaryško
vém háji poblíž osady. Pod zelenou
chladiVou klenbou lesni byl po krátké
bezprostřední přípravě čekajícím udě
len křest svatý.

Na bolestné hodiny následující
noci, které jsem pod širým nebem
ztrávil tak lehce nezapomenu. Po
skončené práci denní lehl jsem si na
zem ke krátkému odpočinku. Spal
jsem bezpochyby asi půl hodiny, když

2
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mne najednou jakési bzučení a šumění
v hlavě ze sna probudilo. Vyskočiv

- chyt-l jsem se za ucho, ve kterém
všecko hučelo a bručelo, jako když
ve mlýně se spustí všecka kola. Čím
více však jsem se namáhal, zákeř
ného rušitelc nočního spánku dost-at
Ven, tím vět-ší byl hluk v mém ubo
hém uchu. Probudil jsem svého ku
chaře a požádal ho, aby mně posvítil
do ucha a zvířátko vytáhl. Kuchař
pravil, že nic nevidí, že to bude asi
nějaká blecha z písku. Nalili jsem tedy
do ucha vody, abych neplechu utopil,
a na radu kuchařovu nalil jsem na
vodu také trochu olcjc z lampy; ale
zvířátko se nehnulo. Potom jsem pro
sil kuchaře, aby malými kleštěmi, jaké
domorodci vždy nosí v pásu, sáhl do
ucha, aby trýznit—elebuď živého nebo
mrtvého Vytáhl. Po dlouhé operaci
podařilo se mu konečně Vytáhnouti
mravenčí křidýlko. To mne aspoň
upokojilo, že se pouze okřídlený mra
Venec byl v uchu uschoVal. Po kousku
vytáhl potom celé zvířátko. Ucho
však dlouho ještě'bolclo a celé oteklo.
Nemohu však říci, zda píchání mra
Vencovo anebo hrubá operace kleštěmi
byly toho příčinou. Celá příhoda byla
mi však poučením pro budoucnost,
abych nikdy více na holou zemi si
neléhal, aniž jsem prve uši zacpal
bavlnou. Tomuto moudrému před
sevzetí jsem také až podnes zůstal
věren.

Osada malomocných.
Roku 1910 byly sestry řehole ře

čené „Společnost mariánská“ povo
lány, aby'Ve velké osadě malomoc
ných, kterou anglická vláda na Makon
gai, malém to ostroVu v Tichém oce
ánu, mínila založiti, ošetřování ne
mocných převzaly. Pro tuto'obtížnou
obětiplnou službu byly Vyvolený
evropské řeholnice a na výpomoc
byly jim přiděleny dvě sestry domo
rodé.

Dne 20. září r. 1911 blížila se
loď, na níž se sestry plavily, ostrovu
Makongai. Z lodě vidět-i nejprve dva
malé ostroVy. Jeden z. nich je pohře
bištěm .pohlavárů z Makongai; v jeho
nitru leží prý děsné množství lidských

lebek a kostí. Druhý vypadá- jako je
diný Zelený les palmový., Mezi těmito
ostrůvky projíždí parník a nyní.otvírá
se před vámi překrásná mořská zá
toka. To je místo, které provnešťast
níky za obydlí je vyhlédnuto. Podél
pobřcží táhne se dlouhářada malých
domků s přívětivými čerVenými stříš
kami; jsou to příbytky méně těžce _ne
mocných. Na levém. konci osady stojí
dvě větší budovy, v nich mají býti
umístěni nemocní, kteří se sami nc-_
mohou již pohybovati.

Parník s_ezastaVuje, již blíží se
od břehu loďka, aby cestující přeVezla
na peVninu. Avšak ani lcd'ka nemůže
pro nebezpečná skaliska _koralová až
k samému břehu přiraziti. Proto slaví
sestry svůj vjezd do nového domova
na ramenou domorodců. Dva domky
ze dřeva v rozkošném údolíčku jsou
jejich obydlím.

Když sestry do Makongai přišly,
nebylo tam ještě malomocných. Tak
měly dobré řeholnice pokdy, aby všec
ko pro ubytování neštastníků co nej
lépe připravily..Dne 29. listopadu r.
1911 přišla prVní tlupa nemocných,
bylo jich dvacet. Přišli ze staré osady
malomocných na ostrově Benga. Pak
následoval zástup za zástupem. V čer
Vencinásledujícího roku dostoupil po
čet jejich na 140. .

' S neúprosnou přísnosti osamocuje
vláda nemocné, aby zdravé před ná
kazou chránila. Bez milosrdenství bere
děti rodičům, manžele rozlučujc od
sebe a chudé i.bohaté bez rozdílu
dává odvážeti do osady, jakmile znám
ky nemoci na někom se ukážaly. Na
stanici jsou děti o 10, 12, 14 letech,
které plačíce po rodičích Volají. Mladé
matky bědují, že od svých manželů a
svých dítek byly odloučeny. Tu Volá
hnědá dvanáctiletá dívka na sestru:
„Propustíš mne domů k matce a se
strám, až tato rána .na mé noze se
zavře? O sestro, kdy smím zase k
matce nazpět?“ Viděti často i silné
muže, kterak touhou po svých slzy
prólévají. „S poslední dopraVou nc
mocnýchf“ .-vypraVuje sestra Maria
Stanislava, „přišla sem jedna z mých
bývalých žákyň. Musila opustiti své
dvě malédítky. Po sVatbě přijal jeji
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manžel místo dozorce na zrušené před
nějakým časem stanici malomocných
a tam si ubohá strašnou nemoc ulovila.
Kdykoliv k ní do nemocnice přijdeme,
vždycky pláče.“

Hrozný je stav- mnohých nemoc
ných. „Tak je tu na příklad,“ tak
popisuje sestra Maria Zuzana nešťast
níky prVní dopravy, „katolík jménem
Rafael, kdybyste ho viděli, ptali byste
se, jak vůbec může ještě žíti': od úst
až dolů k nohám je tělo jedna rána.
Když ho obvážeme, je celý plátnem
přikryt. Vedle vidíte Lina, rovněž ka
tolíka, bezmála v tomtéž stavu. Tam
zase leží Josef, mladý to domorodec,
nemá ani rukou ani nohou, dále Karel
a několik jiných, z nichž každému
schází buďto ruka nebo noha anebo
oboje.“
_ Byt i vláda neúprosnou na tom

stála, aby nemocní od zdravých byli
odloučení, neopomíjí zase jinak ni
čeho, aby neštastníkům jejich těžký
osud ulehčila. Strava je dobrá a léků
hojnost. Obyčejně léčí se na Makongai
malomocenství olejem, řečeným chaul

mongra. Je to lék protivný, ale po
kusy s ním měly dosud dobrý výsle
dek. Vrchní lékař, Irčan a protestant,
je k malomocným pln dobroty. Jemu
Vypomá-há mladý lékař, domorodec.
Je horlivý protestant a usiluje získat
nemocné pro své vyznání.

Katolíků je mezi _malomocnými
pouze asi dVacet. Mezi těmito jsou
někteříhlubokou zbožnosti prodchnuti.
Josef na př., jenž jak bylo řečeno,nemá
ani rukou ani nohou a brzy i zraku
pozbude, postí se pravidelně každý
pátek. Jiný, jenž se také jmenuje
Josef, modlí se téměř bez přestání rů
ženec. Od obou neslyšeti nikdy nářku,
ač trpí strašné bolesti. Své utrpení
obětují Velkomyslně Pánu Bohu.

. Také jednotliví pohané a prote
stanté blíží se pomalu k víře kato
lické. Obětovná láska sester působí
na nemocné hlubokým dojmem a činí
je v'nímavými pro dobré sloVo.Slad-kou
útěchou pro obětOVné řeholnice jesti,
že dva ze čtyr nemocných, kteří od
otevření nemocnice zemřeli, před smrtí
křest svatý z jejich rukou si vyžádali.

OOOOOO

A. M. Kazi/čá/zamí :

K Novému Roku.
Poslední den v roce
nad krajem se sklání,
Novýr ráno počne
svoje panování.

Smutnou tuchou jato
oko m'oje vlhne,
duše letí k Bohu,
srdce chvíli tichne.

Zdá se mi, ach, zdá se,
hvězda má že bledne,
že již Nový Rok ji
k žití nepozvedne!

Budiž vůle Páně
v tomto Novém Roku,
anděl provázej mne
při každičkém kroku!

OOOOOO

Jlří Belanger.
Život napsaný P. Aniganem podává. Jan Tagliaferro (Část další.)

VI. Vojenský duchovní správce.
Když se vojenský spolek v Arrasu

velmi V'zmáhal, nestačila místnost v
Rue des Ecoles. Třebas nový dorost
nebyl přízniv věci katolické (třetí

sbor genijní skládal se ze živlů pochá
zejících z Paříže a okolí), čítal spolek ()
velikonocích 1890 na 180 členův.
Bylo třeba uvažovat. P. Belanger
nezahálel. Hledal pro'strannější a zá—
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rOVeň pro spolek Vhodnější míst
nost, zároveň hledal prostředky, aby
jí nabyl. Těchto mu nescházelo, dík
pomoci Panny Marie. Napřed se mu
zdál vhodným dům v ulici Kapu
cínské, ale konečně zVolil dům blízko
malého semináře. Tu se děly po deset
let divy, o nichž chceme vypraVOvat.

Viděli jsme, s jakým zápalem, s ja
kou oddaností P. Belanger po čtyři
léta působil mezi Vojáky; a přece
nebyl jmenován jejich duchovním
správcem, nýbrž věnoval se jako dobro
volný pOmocník vojenskému spolku.
Jeho úřadem bylo ředitelství domu
sv. andělův. Jeho horlivost a jeho
úspěchy u vojákův vzbudily všeo
becnou pozornost-'.Nebyl-li vojenským
knězem podle jména, byl jím skutkem.
Jeho vlohy přirozené a náklonnosti
i milost sama jej vábily neodolatelně
k apoštolátu armády.

Ale vliv, jaký nabyl na dítky
v domě sv. andělů i na jejich rodiče,
dobro, jež v tomto domě působil, byly
příčinou, že představení jeho váhali
s rozhodnutím. Když získal novou
místnost bylo to znamením, že se
dále rozvíjeti bude vojenský spolek;
bylo zřejmo, že zdraví apoštolovo
dlouho nevydrží takové rozdělení prá
ce. Jeho úřad u Vojáků stával se
každým'dnem namáhavějším; z druhé
strany-snažil se, ovšem na úkor sil,
i ostatních povinností nezanedbávati,
jak v domě andělů, tak v malém semi—
náři, kde rostl počet hochů, kteří
k němu chodili k sv. zpovědi. Tak
usneseno konečně ho sprostiti správy
domu sv. andělů a ponechati mu
výhradně duchovní správu vojínů.. To
liko zpovědníkem malých seminaristů
měl zůstati.

Tím byla osa jeho žiVOta přesu
nuta. HlaVním svým úřadem byl vo
jenským duchOVnímsprávcem. Povin
nosti jeho v malém semináři byly
v zásadě toliko vedlejším úřadem.
Pravíme v zásadě; nebot kde se
jednalo o dílo Boží, o posvěcení duší,
neznal P. Belanger nic vedlejšího.
Kdo by ho pozoroval Ve Vojenském
spolku, tomu by se zdálo, že nemá
jiné práce a péče, tak byl s tělem
i s duší při Věci ; a přece se věnoval

malým seminaristům tak úplně, dal si_
tolik záležeti na jejich prospěchu du
chOVním,že by nikdo netušil, že jeho
život jest rozdělen. Vskutku pečoval
stejně o'oba úřady, ale úředně a pro
všecky byl od onoho dne vojenským
duchovním spráVCem. Tak ho vedl
Pán Bůh poVolně a skoro nepozoro
vaně k povolání, pro které byl určen.

Jeho biskup, jenž chápal jeho
snahy a cenil jeho dary a ctnosti, ne
spokojil se tím, že jej jmenoval (lu
chovním správcem Vojenského spolku
"v Arrasu, udělil mu i titul a hodnost
ředitele Vojenských spolků diccese,
jehož zavedení okružním listem ozná
mil svému duchOVenstvu.

Od té doby nescházelo horli'vému
knězi ani přirozených prostředkův,
ani nadpřirozených milostí, by roz
kvétal spolek. Základ díla tak trpělivě
a pevně položený, mohl nésti velikou
budovu. Pravý duch rodinný vládl
mezi členy a mezi jejich duchovním
správcem, jehož toliko Otcem nazý
vali. Vojáci miloValisvůj dům rodinný,
jak nazývali místnost spolkovou, tolik,
že ho neopouštěli i když byli pový
šeni. Cítili se jako doma u svého laska—
vého, duchoVního otce. Apoštclát vo
jáků na Vojáky konán Ve velkých
rozměrech a podporován zmíněnou
legií sv. Mořice. Skládala se'asi z 25
mladých lidí, vybraných z elity obou
pluků, jež v Arrasu byly posádkou a
tvořila nějak generalni štáb duchov—
ního správco. Růženec byl Ve váž
nosti. Více než 150 vojínů nosilo u
sebe růženec. Modlili se „ho Všude
Vkapličce, kde se večer někteří dobro
volně shromažďovali k této modlitbě;
na Valech pevnůstek, kde jiní za
dlouhých hodin mezi stráží hOVOřívali;
konečně každou středu Ve Vojenské
kapli před nejsvětější Svátosti. Tato
pobožnost byla nejvíce oblíbena a
navštÍVena z celého týdne.

P. Belanger doVedl vštípiti svým
Vojákům neobyčejnou lásku k nejsv.
Svátosti. To ukazovali tím, že pokaždé
pozdraVOvalinejsv. Svátost, když Vešli
do domu, že ji často dlouho navštěvo
vali a často přistupovali k stolu Páně
každé hodiny denní.
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Zbožný kněz převzal sám zařízení
nOVé,velmi vhodně položené místnosti.
Aby usnadnil duchovní působnost- a
svolal na své dítky milosti nebeské,
umínil si, že na pozemku při domě
postaví kiásnou, prostranoukapli, jež
by se stala srdcem díla, Vjejímž stínu
by piospívalo dílo. Zjednal si potřebné
prostředky a začal práci. Mezi tím
konány služby Boží V nuzné, pro
zatímní kapli pod střechou,“v níž ne
byli dosti chráněni proti počasí ne
příznivému. Ale zdi nové svatyně
se zVedaly, blížil se okamžik, kdy
se Pán Domu usadí na svém trůnu.
Měli trpěliVost. P. Belanger sám se
radoval nad triumfem svého božského
Mistra a Vduchu již se obíral četnými,
skvostnými plány. Vše se na něho
usmívalo; byl vskutku šťastným a
poštolem.

Konečně kaple otevřena a milosti
se vylévaly na duše. V té době zavedli
jak z opatrnosti, taki pro veliký užitek
věřících mimo spolkové mše též veřej
nou mši Vojenskou v kostele P. Marie
des Ardens, hlavním poutním místě
mariaaském celé diecése. Tato mše
určena na 12 hodin. Pro P. Belan
g-ra byla to nová Veliká únava.
Byl nucen ráno záhy vstávati, aby
přinesl sV. přijímání churavým Vo
jákům do nemocnice. 0 10 hodině
sloužil V kapli peVnůstky první mši
svatou,-a vyzpovídal několik Vojáků,
kteří chtěli přistoupiti k stolu Páně.
Pak byla o 12. hod Veřejná mše sv.
vojenská, takže až do 1 hodiny i déle
musil býti lačný. Každý jeho proslov
byl pečlivě připraVen a napsán. Kolik
jich sepsal před SVatostánkem kleče
na holé zemi !Jeho živá víra mu říkala,
že Bůh skryty jeho slovům požeehná
a je zúrodní. Nemýlil se. Vojáci bývali
dojati hluboce a pOVZbuzenike všemu
dobrému.
' Zavedení Veřejné mše svaté bylo

v jeho očích velikou milostí a v tom
smyslu se též o tom vyslovil. Na
konci prosloVu pravil jednou: „Mi
nulé neděle byli jste upozorněni, že
vojenský spolek V Arrasu učinil ve
liký krok do předu. I já Se přidávám,
k tomuto názoru. Nyní můžete Veřejně
V bílý den se ukázati jako učeníci,

'dáVá:

vojíni Boha, jenž za vás vylil svou
krev. Zdá se mi, že slyším, jak Pán
praví : Ach, těchto několik za mne se
nestydí. Jsou mou tělesnou stráží u
oltáře, kde se obětují. Jednou budou
mou čestnou stráží u trůnu nebes
kého. “

PředVecer jeho jmenin 1891 osla
Venzvláště krásně. Když byl poděkoval
za blahopřání vojáků, patří šlechetný
kněz do minulosti a do budoucnosti :
„Vizme, čeho jsme dosáhli za jeden
rok: Dům rodinný s prostrannou
kzplí, zbožná a četná sv. přijímání
velikonoční, noční klanění, obcování
Veřejnémši sv. ve farním chrámě, čímž
statečně čelíte bázni lidské &zálowň
voláte Vojínům jiných posádek: .,Co
my činíme, i vy můžete činiti“ tím
konečně ukazujete, že Pán Bůh má
své věrné, kteří své Věřím zpívají
i provádějí a že by měli svoje mučed- *
níky, kdyby bylo třeba. A jak skvělé
věcl lze nám očekávati! Na budoucí
neděli přeneseme Vzácné ostatky, na
druhý den křest a první svaté přijí
mání; po 8 dnech začátek májove
pobožnosti, kterou leskle slaviti bu
deme; každý týden mše sval'á za
zemřelé vojáky, a s tím nejsme u
konce. Jenom dále se k sobě družme,
společně se modleme, navZájem se
podporujme a milujme a budeme
nepřemožitelní.“ A dojat hluboce, do

„Když vás vidím kolem sebe
tak četně shromážděné, čtyřicet, še—
desát, osmdesát hodných, Velkomysl—
ných křesťanů, zástupče patnácti aneb
dvaceti okresů milé Francie, tu se
tážu: Co jsem učinil, že mne Pán
Bůh tak vyznamenává a mi svěřuje
tento krásný úřad, ba nejkrásnější
V mých očích? — Prosím Ho, aby
mne nechal mezi vámi až do dne,
až Vás tam 11Pána Boha očekávati
budu.“

Ale jestli se radoval horlivý a
poštol z úspěchu a děkoval Bohu za
to, zuřilo peklo nad svou pcrážkou
a vyhlídkou na další porážky. Sluhovi
Panny Marie měly býti položeny pře
kážky v cestu; a Pán Bůh to dopustil,
jednak k jeho osobnímu posvěcení,
jednak k větší úrodnosti jeho apošto
látu nyní i budouCně.
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Sotva byla nová kaple dostavěna
a posvěcena, hned začaly nevěrecké
listy, tehdy jak i dnes pravé orgány
pekla, uVeřcjňovat-icelou spoustu jíz
livých poznámek a hanebných podez
ření proti Vojenskému spolku a jeho
duchovnímu správci. Vláda se nad tím
rozčilovala, ne nad nebezpečím hio—
zícím ústavu pracujícímu ku blahu
společnost-i, nýbrž nad ehvástaVostí
nevěreckého tisku podobného Don
Quichottu. Místní Velitelství vojenské
dostalo pokyn od ministra Freycineta,
a se smrtí v srdci, musel důstojník
Velikému příteli a dobrodinci Vojáků
oznámiti, že má zavříti SVOllnoy*ou,
sotva otevřenou kapli.

Co se dělo V duši apoštola Ve
chvíli, “kdy se zdály zničeny tolikeré
naděje a úmysly? Bůh sám ví. S klidem
Velikým přijal ránu nepředvídanou.
Důstojník, jenž byt svědkem této
sceny, vypravoval: „Žádný pohyb
Ve tváři neprozradil bolesti, jež musel
pociťovati, tak byl pánem svých citů.
Třebas anitř byl na chvíli sklíčen,
pro cožnebylo žádných známek, vzmu
žil se brzy, horlivěji, pevně odhod
laný za každou cenu, s prostředky,
jež mu zbyly, dále vésti svou práci. “

Ale byla to bolestná zkouska pro
něho. Čtenář si Vzpomenena poznámku
jeho dřívějšího superiora v malém
semináři o svátostné přítomnosti Pána
v domě sv. Andělů: „P. Belangei
cítil by se tu neštastnýmf' Vnitřní
bolest, prázdnotu, cítil i nyní. Ne na
stavbu o sobě měla vláda namířeno,
nýbrž na kapli, a tedy na přítomnost
božského Mistra. Od té doby nebylo
návštěv před svatostánkem, ani rů
ženců před nejsvětější Svátostí, ani
nočních klanění, která konával sám
aneb s Vojáky.

Zednářství, zmocnivši se správy,
státní, bdělov osoběpolicejních agentů.
Ti dostali rozkaz, by pozorovali po
dezřelý dům a zvláště vyslídili vše,
co nějak by se podobalo bohoslužbě.
P. Belanger vycházeje z domu, potká
val. agenty, kteří se sice styděli za
úlohu jim vnucenou, ale ]Í přece hráli
svědomitě, se smrtí v srdci; nebot
dějiny budou vypraVOvati, že i za
naší doby mnozí francouzští katolíci

OO

mnoho trpí krutovládou židů a zed
nářů, že bezpochyby s nexfolí,ale ke
nečně přece dobrOVOlněna účet svých
nepřátel páchají nespraVedlnost-i a ha
nebnosti proti svým krajanům, sou
věrcům a nejlepším přátelům.

Ale P. Bellanger nebyl mužem,
jenž by takovými útisky se vzdal
svého apoštolátu, aneb se zváhal.
V zájmu věci musel býti ovšem opatr
ný; ale jeho ohnivá víra a neohro
ženost mu, pomohly k prostředkům,
by ze zlého vyvedl dobré a vzdoroval
opět peklu.

Jako pravý vojenský duchovní
správce a nadpřirozený apoštol va
roval se 'OVŠem,reptati před Vojáky
proti Vrchnosti; z obavy, aby neu
trpěl duch discipliny proti předsta—
Veným tímto zřejmě nespravedlivým
a pohoršlivým nařízením, jež nebylo
možno utajit-i, umínil si při veřejné
mši vojenské v neděle konati řadu
přednášek o povinnostech dobrého vo
jína. Když promluvil o poslušnosti
k Bohu, nejvyššímu Vojevůdei, vy—
světloval poslušnost k Vojenskýmpřed
staveným, která musí býti radostná
a naprostá.

Ale třebas nechtěl, by dítky jeho
poštvány byly proti vojenským úřa
dům, přeee chtel svého práva uží
vati a v díle Božím pokračovati. O
statky nebyly přen.eseny, ale májo
vá pobožnost, kterou zbožní Vojáci
tak pěkně si umiňOVali, nesměla býti
opuštěna. Na svátek NanebeVstou
pení Páně řekl při mši svaté Vchrámě
P. Marie des Ardens: „Dnes Večer o
8. hodině začne v tomto chrámě má
jová pobožnost a Vykoná se každý
Večer v tutéž hodinu. Přijďte četně
zvláště dnes, aby' co nejslavněji za
hájen byl měsíckvěten.“ Tak se stalo.
Nejen vojáci přišli četně, ale i jiní
věřící a horlivost potrvala celý mč-.
síc. Při konci byl P. Belanger ve
smutné náladě. Litoval, že se končí
tyto krásné schůze, při nichž Vojáci
se každý večer kupili u nohou Panny
Marie, mohutným hlasem a s plným
srdcem její chválu pěli a zbožně se
modlili" růženec s věřícími, kteří při
cházeli, aby jim ukázali své sympathie.
Byla to vhodná příležitost pro Vo
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jáky> by přemohli bázeň lidskou a
přede všemi ukázali, že obránci vlasti
dovedou ohýbati kolena před Pánem
Bohem.Jejich chování ponbudilo celé
město a získalo spolku nové a četné
přátely: .,Všichni, kteří se súčastňo
vali těchto vojenských májových po
božnosti a slyšeli přednášky zbož
ného kněze, byli nadšeni nad těmito
nezvyklými shromážděními. ŽP. Be
'langer plesal. „Od nynějška budeme
_míti mnohá srdce přátelská, která se
za nás každý den budou modliti i za
vaše bratry v obou plucích arraských,
za celé, statečné a krásné vojsko fran
couzské. Dovolím si Panně Marii říci,
aby všecky pocty tohoto. měsíce květ
na nevztahOVala na sebe; částeěka z
toho patří stejnokroji francouzských
Vojákův. Ale Maria miluje vás tolik,
že nemůže žárliti na vás. Jsem pře
svědčen, že srdce Její naplněno jest
útěchou, když pomyslí, že od ny
nějška'v mnohé rodině katolické-kaž
dý den se v modlitbě Vzpomíná i na'
vojáka i na námořníka.

Křest a prVní přijímání dVOu-vo
jákův ohlášené v předvečer sv. J i
řího, vykonány v kruhu přátel v kapli

zřídlem milosti a velmi dobrým ,po
svěcením vojínů účastníků. P. Be
langer nemohl ani kostela ani kaple
naleznouti, které by bez obtíží mohly
zůstati přes noc otevřeny. Proto do
stal od nejdp. biskupa dovolení, pro
měniti v kapli pro jednu noc v týdnu
salon dobrého katolíka v městě. Kaž
dou neděli Večer zanesl provázen dvě
ma. vojíny jako čestnou stráží, nejsv.
Svátost pod pláštěm do kaple impro
visoVané. Zde modlili se celou noc
sVatý růženec před nejsv. Svátost-í.
Krátce před svítáním sloužil mši sv.
a podal účastníkům chléb života.
Přišli pak včas do svých kasáren.
Toto zařízení trvalo dvě léta a někdy
nepojal salon všecky ctitele svátost
ného Spasitele.

Ale veliký ctitel nejsv. Svátosti
nemohl žíti, nemaje pod sVou stře
chou Boha eucharistiekého. Jeho ne
přítomnost znamenala pro něho ne
smírnou prázdeň a zdálo se mu, jako
by jeho úřad tím trpěl na účinnosti.
V domě spolkovém byla za schody
komůrka všem zrakům skrytá, kterou
tajnými dveřmi mohl spojiti se
sv'ou světnici. Umínil si, že ji ozdobí

velikého semináře. Měšíční mše svatá a; změní V oratoř. Holé stěny
za Zemřelé vojáky- SIOUŽCU-apoprVe pokryl čalouny a oltář ozdobil
měřítkem čeernee._ _ četnými svícemi a živými kvě

.I'když byla kaple uzavřena, zne- .tinami.
možničnanoční klanění; jež byla spolku (Pokračování)

Á. .-M.-' K?:dlčdkowí .'

!.
'$

Tiše snížek poletuje"._l- rr'vjÍ'Žďsypal-ý bílé vločky
apole, luh i sady,

: Ývcáníčky 1 velká města,
' ba “ipanské hrady.

k zemi tiše padá, ' _.
— do duše i do srdéčka

tichý bol se vkrádá.

Uspauá— je matka země,—
pod “sněhem se zhi—ívá;
duše moje v teskné dumě
sen mladosti snívá.

- ';í'5'_"'o_íooo o 'o

Všecko pod ním odpočívá,
kam jen oko vyhlédne,
ba i samo slunce jasné
v nebes bání bledne.

' Agáž jednou v duši moji
vlečky sněhu padnou,
“tak i“ony truchlé dumy

v srdéčku mém zvadnou.
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Láska k neplátelům za světové války.
Podává. František Janovský.

Vrchol lásky k bližnímu jest láska
k n e p ř i t e 11. Tot' nejkrásnější květ
na stromě křesťanské lásky k bliž—
nímu. Pohanům byla úplně neznáma,
ba i židé mysleli dle farisejského vý
kladu zákona, že smějí nenávidět-i
nepřítele. Kristus Pán však pravil:
„Slyše-li jste, že řečeno bylo: Milovati
budeš bližního svého a nenáviděti
budeš nepřítele svého. Ale 'já pravím
vám: Milujte nepřately 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 zlé,

'a dešt dává na spravedlivé i na ne
spraVedlivé. Nebo milujete-li toliko
ty, kteří vás milují, jakou odplatu
míti budete? Zdaliž i publikáni téhož
nečiní? A budete-li pozdrav0vati to
liko bratří svých, což více činiti bu
dete? Zdaliž i pohané toho nežiní?
Buďtcž tedy vy dokonalí, jako i Otec
váš nebeský dokonalý jest.“ Mat. 5,
43;——48.

Co Kristus Pán poroučel, také
sám činil, svým nepřátelům odpustil,
za ně se modlil, za ně i život svůj obě
toval. „Otče, odpust jim, nebot ne
vědí, co činil“ Luk. 23, 34. Tak pro
mlouvá s bolest-ného kříže, kolem
něhož stál lid, dívajc a posmívaje a
rouhaje se jemu. Rouhali se mu i dva
lotři, kteří s ním byli ukřižováni;
onen však po pravici vzpamatoval se
ještě včas a prosil kaj ícně Pána Ježíše:
„Pane, rozpomeň se na mne, až přijdeš
do králoVstvi svéhol“ I řekl jemu
Ježíš: „Amen, pravím tobě, ještě dnes
budeš se mnou v ráji.' Jan 19.

Jak dobře si zapamatoval tento
r'ozkaz1pi1klad Páně sv jáhen Štěpán,
prvomučedník! Kamenovali jej modlí
cího' se a řkoucího: „Pane Ježíši,
přijmi ducha méhol“ A poklekl na
kolena, zvolal hlasem velikým: „Pane,
nepokládej jim toho za hříchl“ A to

"!pověděv, usnul v Pánu. Skut. :.

.ze stiachu, boje se o život.

»Bůh jest láska, a. kdo zůstává
v lásce, v Bohu zůstává. a Bůh
»v-něm. (.I. Jan. 4, 16.

Po príkladě Páně, po pi 1klado sv.
Štěpána, po příkladěa napomenutí sv.
apoštolů chovali se hodní křesťané
všech věků vůči svým nepřátelům.
Svědčí otom i nynější světová válka,
jakož ukážeme na několika příbězích,
zaznamenaných v různých zprávách
a spisech válečných.

1, Ranění Němci v belgickém oše—
třováni.

Podvečer za jízdy do. L u t y 0 h a
uvízl náš automobil na polovici cesty.
Náš průvodce upozornil nás na ven
kovana, ktery se skryl za ráz dříví.
Když Oprava automobilu déle trvala,
šel jsem k tomu dříví. Nalezl jseni
tam prostého muže, který se skryl

ekl mi,
že nedaleko jest klášter a .v něm ně
mečtí ranění Vojíni.

A bylo tomu“ tak. V překrásném
lučním údolí stánek miru — cister
ciácký klášter V al d'i e u. Sem do
pravili z bojiště dobře mnichové s hr—
dinnou obětavostí 70 našich raněných.
Velice pečlivě je ošetřovali,'při čemž
jim pomáhali belgičtí venkované, kteří
se do zdejšího kláštera byli utekli. Po
máhala také belgická jedna baronka.

Druhý den se roznesla tichý-m:
klášterem zpráva: „Vojáci, v0jac1'“
Přišel prapor německé pěchoty. Byli
uctivě uvítání a od mnichů a od
uprchlíků obsloužení. Později setkal
jsem se opět s tímto prap01em a dů
stojníci mi řekli: „Pozdravujte hodné
mnichy ve Valdieul“ (Zpráva'ze dne
20. srpna 1914).

'2. Sedan.
Kněz dr. Vilém Kr'ie ge z Tre

víru navštívil v září 1914 západní
bojiště a vylíčil své dojmy v krásném
illustrovaném spise, z něhož podá
váme několik črt.

Dojel jsem S e d a n u. Zde
před 44. lety byla zlomena moc Bran
couzů, zde smělý císař jejich Napoleon
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111. se svou armádou po urputném
boji musel se dát—izajmouti. A nyní
stojí opět německé vojsko jako vítěz
v ulicích sedanských. Ovšem, tento
kráte zůstal Sedan takřka uchráněn
hrůzy válečné, jelikož již není pev
nost-í a nekladl tak hrozného odporu.
Nevidčt-i tedy stop po boji, nevidět-i
násilného zpustošení. Jenom dva mosty
přes řeku Másu byly vyhozeny do
povětří, avšak od samých utíkajíeíeh
Francouzů, aby takto německému voj—
sku bylo znesnadněno pronásledování.

Člověk by myslil, že jest někde
v německém městě, tak se všecko
na ulicích, na náměstích, v hospodách
hemží německým vojskem všeho druhu,
německými vojsky sanitních sb01ů a
sestiami Červeného kříže.

V den mého příchodu byly ob
chody většinou ještě zavřeny, avšak
slyšel jsem, že německý guvernér
vydal rozkaz, že francouzští obyvatelé
musejí své obchody otevříti a zboží
prodávati. Obyvatelé sedanští bizy
poznali, že Němci nejsou „barbaři“,
jak o nich nepřátelsky bylo rozkřiko—
váno, a že i německým vojínům dobře
jest prodávati. Brzy byli velmi pří
větivi, brzy vyvinul se přátelský po
měr mezi Němci a Francouzi. Křivdil
by Francouzům, aspoň v dobytém od
nás uzemí, kdyby tvrdil, že nás Němců
nenávidí anebo jsou k nám nedeořilí.
Na dotazy vždycky ochotně odpovídali
a ukazovali, kudy se kam jde a celá
řada rodin ochotně nabídla velitelství
svoje příbytky za přístřeší pro ně
mecké vojsko, čehož jsem i já použili
A bylo mi vždycky dobře v takovém
příbytku, chovali se ke mně Velmi
přívětivě a laskavě mne počastovali.
'Rozmlouvali jsme o hrůzách váleč
ných a byli jsme za jedno v upřímném
přání, by brzy nastal svatý mír.

Nešťastný lid, pokud není lžemi
francouzských listů rozeštván a v ne
vědomosti udržován, jest syt, a oni
Francouzi, kteříž z vlastní zkušenosti
se mohou přesvědčiti, že němečtí vo
jáci jsou mírumilovní a přívětiví,
nesdílejí oné hrozné nenávisti, o níž,
bohužel z ostatní Francie možno čísti.

O přívětiVOsti obyvatelů sedan
ských svědčí, že na mnohých domech:

a dveřích křídou naši vojáci napsali:
„Zde bydlí dobří lidé! prosím, ušetřit!“
Nebo: „Dobří lidé; všecko dali!“ Nebo:
„Prosím ušetřit, obyvatelé tohoto domu
ošetřují naše raněné.“ Jednou jsem
četl také tento nápis: „Zde bydlí vdova
se čtyřmi dětmi; sama nemá co jistí.“
Jindy: „Zde potřebí lékařské pomocil“

Plocházeje městem, přišel jsem
také do nového chrámu poblíže nádraží.
Vstoupil jsem, abych pozdravil bož
ského Spasitele, avšak hrůzou jsem
ustrnul. Jak to tam vypadalo. Lavice
a stolice byly po stranách na sobě
postaveny, a celá prostřední hlavní
loď byla plna“ slá'my a sena pro ra—
něné, kteří zde po bojích u Sedanu
nalezli první útulek, jelikož jinde ne
bylo místa. Přilbice, tlumoky, ka—
báty, nábojnice, ležely poházeny na
slámě krví zbrocené. Kropenky byly
prázdny, svatostánek na nádherném
oltáři prázdný, věčná lampa zhaslá,
velebná Svátost odnesena. A přes to
viděl jsem vzadu v kostele několik
chudobně oděných starých žen, kle
čely na zemi, vroucně se modlily a
chvílemi utíraly si zástěrou slzy s tváří.
Byla to pro mne dojemná podívaná.
Když jsem se ubíral z kostela, šla za
mnou jedna stařenka, jež .se právě
tak vroucně byla modlila a jala se
důvěrně se mnou mluvit-i, jelikož po
šatě poznala ve mně kněze. Naříkala
nad hroznou válkou a nad ubohými
raněnými, kteří v kost-ele leží! Těšil
jsem ji, jak jsem mohl.

3. Donchery.

Přijel jsem automobilem do ves
niceDonchery.. ..... píšedále
dr. Vilém Kriege...... Ulice byly
prázdné, každý dům pust-ou zboření
nou, zde onde st-rmí ještě opálené
průčelí, jenom kasárna a klášter s ne
mocnicí, v nichž řeholní sestry obslu.
hují nemocné a starce, zůstaly nepo
rušeny. Slyším, že v nemocnici jest
jedna německá řeholnice a té že jest
co děkovati za zachránění tohoto klá
štera. Pochází z Vestfálska, jest v
tomto klášteře již přes dvacet let.
Když jsem se jí ptal, v jakém poměru
jest k Francii, odpověděla mi diplo
maticky: „Moje otčina jest nebe a
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má láska jest k nemocným.“ Každé
dítě zná tuto dobrou, přívětivou sestru.
Když jsem se po ní ptal chlapečka,
ana právě V klášteře nebyla přítomna,
vedl mne sebevědomě po ulici za ní.
Provázela mne pak vesnici & vypra
vovala mi průběh hrozného zpustošení.

Bylo to v pondělí dne 24. srpna
1914, když sem dospěli Francouzi,
prchajíce od belgických hranic. Ne
přetržitě táhly kolony vesnici a eb
sadily výšiny naproti.

V úterý byli obyvatelé vyzváni,
aby vesnici opustili, jelikož se Němci
blíží. Zůstali zde jenom řeholnice v ne
mocnici u svých nemocných a cho
rých a přijaly ještě všecky ubožáky,
kteří nemohli prclmouti.

Ráno dne 26. srpna o 5. hodině
zazněla strašná střelba na Donchery.
Brzy plály plameny z hořících domů:
o 10. hodině dopoledne vtrhli první
němečtí vojáci do vesnice a nastala
strašná bitva. Plna úzkosti a pečli
vostí o klášter, vyběhla sestra Kateřina
na ulici proti německým vojákům. a
volala prosebně: „Ušetřte našeho klá
štera, já jsem Němkal“ Odpověděno
jí k út-ěše: „Nic Vám neuděláme,
sestroi“ Ukázala jim klášter a bedlivě
bylo ho za střelby šet-řeno; jenom ně
kolik děr ve stěnách a oknech ukazuje
stopy'zabloudiiých granátů & koulí
z pušek.....

4. Vouziers.

Další cíl cesty dra. Viléma Kriege
bylo město V o 11z i e r 5 nad řekou
Aisne, první etapní místo za frontou.
Má krásnou polohu. Před válkou bylo
tam 5000 obyvatelů. Píše dále: První
moje návštěva platila farnímu chrámu
Páně. Krásná to stavba renaisanční,
ale zanedbaná. Prostřední loď a jedna
vedlejší skoro až k hlavnímu oltáři
postlány slámou, na níž leželi ranění,
jelikož v lazaretech nebylo místa. Le
želi tu hrdinové oběti války ve svých
bolestech, jedni bděli, druzí spali.

Setkal jsem se tam s mladým
jesuitou Němcem a dověděl jsem se
od 'něho, že také můj přítel kněz,
professor dr. Michel, působí v jednom
lazaretě vouzierském jako maltezák.
Velice mne potěšila zpráva ta, nebot

každý známý Venku v poli bývá dvoj-.
násob radostně pozdraVen. Dal jsem
se k němu zavésti a brzy seděl jsem
v hovorné společnosti milých pánů,
kteří mi vypravovali ze svých dosa
vadních válečných zkušeností v Bel
gii a Francii mnoho krásného, ale také
mnoho smutného.J est mezi nimi mnoho
jesuitů a jiných řeholníků, jakož i
slušný počet fratrů. Přihlásili se hned
na začátku války 11 Maltézské spo—
lečnost-i k dobrovolnému ošetřování
raněných a pracují s největší oběta—
VOstíve Vojenských lazaretech .....

Město Vouziers bojem málo utr
pělo. Domy jsou nepoškozeny, ale
obyvatelé skoro všichni prchli, všeho
nechavše. Starosta'sám nahnal oby
vatelstvu strachu před Němci.a první
prchl; proto ti, kteří přece zůstali
anebo se zase navrátili, jsou na něho
velmi roztrpčení. V opuštěných domech
a stodolách usadilo se malinko ně
meckých vx—jáků. Co zde zbylo po—
travir, brzy ztráveno.

Jc.:da..eho dne zvěstováno, že v
jednom sklepě nalezl voják pět vel
kých sudů vajec. Ihned tam postavena
stráž a vzácný ten nález rozdělen do
zdejších lazaretů. Bylo jich tam osm.
Od září až do konce roku 1914 ošetřo—
váno zde přes 14.000 raněných. Na
zdejším malém hřbitově do konce
října pochováno přes 200 vojínů. Zřízen
tam vojenský pomník, jenž dne 22.
října 1914 posvěcen a odevzdán du—
chovnímu i světskému úřadu veuzier—
skému. Přítomný francouzský farář
arcikněz Mikuláš, promluvil při tom
těmito slovy: _

„Pánové, my, starosta a farář,
přijali jsme milé pozvání na tuto ná—
boženskou a vlasteneckou slavnost.
Kdo zemře za vlast, má nároky na
úctu všech. Ve smrti jsou jenom bratři,
kteří vykonavše svou povinnost, za
sluhují za svou obět odměny od Boha.
Opatrovali jsme hroby vašich, roku
1870 padlých vojínů. Buďte přesvěd—
čeni, že i tento nový pomník bude nám
svatý, jako první, a že bez rozdílu
zahrneme do svých modliteb všecky
hrdiny, kteří padli na poli ctil“

Byla neděle. Časně ráno chvátal
jsem do kostela. V noci přivezeno opět
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veliké množství raněných z bojiště a
byli zatím v kostele umístěni. Leželi
zde na slámě, zatím co v předu na
oltářích slouženy mše svaté. Bylo na
nich zříti únavu a bolesti, přece
však, když zazněl zvonek k pozdviho
vání nebo k přijímání, hleděl se mnohýr
zdvihnouti nebo aspoň křížem se po
žehnati a bíti se v prsa.

0 velkých službách Božích byl
kostel plný vojska. Kázání měl fran
couzský jesuita, jenž svrchu zmíněnému
faráři vypomáhal; před lety meškal
delší dobu v Trevíru, proto uměl i
německy. Ze začátku své promluvy
obrátil se několika francouzskými slovy
na přítomné francouzské obyvatele.
Líčil jim Válku jako metlu Boží a
chválil statečnost, zbožnost a pocti
vost německých vojínů. Příkladem
uvedl, jak jeden německý voják za

' jistý předmět, který si vzal, jelikož
ho nutně potřeboval, nabízel 50 marek;
nikdo však necht-ěltěch peněz příjmou
ti. Potom mluvil k německým vojínům
nadšenou srdečnou řečí. Bylo na něm

nás lépe zná než mnohý z jeho krajanů.
Po službách Božích hovořil jsem s
vrchním štábním lékařem, jenž vedle
mne kleč-el. Byl jsem Velice mile pře—
kvapen, když se ukázalo, že jest to dr.
Biessmeyer z Anderma—chu,muž dobrý
známý. Vypravoval mi, že jeho syn
jest také v poli 'a to u trevírského dě
lostřelectva. Na konec se mne ptal,
zda-li by bylo možno zítra se vyzpo
vídati a jíti k sv. přijímání. Přisvědčil
jsem. Zaslechli to okolostojící vojáci,
a druhý den ráno přišel jich značný
počet ke správě boží. Dr. Biessmeyer
ministroval mi ve své uniformě při
mši svaté. Jaká to podívaná! Opako—
valo se zde, co čteme v evangeliu o
setníku v Kafarnau, jenž pokorně
klečel před božským Spasitelem a
pravil: „Pane, nejsem hoden, abys
vešel pod střechu mou, ale toliko rei
slovem, a uzdraVen bude služebník
můj !“.“Po mši svaté přišel do sakristie
farář, ctihodný kmet a prosil lékaře,
aby zašel do fary k jeho staré nemocné
sestře. Dr. Biessmeyer milerád vy

viděti, jak si nás Němců váží, protože hověl. (pokračování,)
oooooo

Naše vyobrazení. Kostel v Před
klášteří u Tišňova jest přeskvostná pa
mátka umění stavitelskěho ze 14. století:
Byl původně ve slohu románském, ale
po četných změnách (presbytář je z vě
ku 15.) zachoval se původní sloh jen
v některých podrobnostech. Kostel jest
třílodní v podobě kříže a má gotickou
klenbu. Má 63 m »dělký & 24 m šířky.
Vedle kostela stojí klašter, nyní obýva
ný sestrami cisterciařkami.

Zasláno.
Vojáčkům ! Milá to knížečka našim

vojínům do vesty, na cesty, na štěstí,
k vítězství. Obsahuje písně a modlitby
a ač malinká, je vyzdobena i obrázky.
Kupujte ji &rozdávejte naším statečným
vojáčkům !- Redakce.

Dědictví cyrilometodějské v Brně
vydalo opět členům svým krásnou
knihu za podíl na rok 1916 a to:
Obrázky z katolických missií, dílI.
Asie. Jsou to Velmizajímavé a poučné
zprávy o různých krajinách a náro
dech asijských, jak tam katolická Víra
se ujímá. Patrno však, že třeba hor
livě podporovati naše missie dary, aby
missionáři mohli s větším úspěchem
pracovat-i na rozšíření naší sv. církv'e.
a na zachránění duší pohanského lidu.
Čím více budeme se seznamovat-i 8 po
měry missijními, tím více poroste náš
zájem o jejich zdar. Proto chopte se
knihy této a čtěte v ní pilně; dopo
ručujeme ji co nejvřeleji všem!

Hrdinské. jeptiška. Polské list-y
sdělují ze Sokalu: Dne 12. dubna
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1916 zemřela V Sokalu předstaVená
Milosrdných sester z tamější nemoc
nice Hieronyma NovakOVSká Zesnulá
požívala pio Vynikající Vlastnost-i du
cha i Sídce V celém okrese sokalském
nejvyšší úcty. V době vpádu ruského,
kdy nemocniční lékaři viděli se nu
ceni opustit nemocnici, vytivala M.
Hieronyma s ostatními sestrami na
svém místě a stala se takto jedinou
strážkyní a ochránkyní nemocnice a
svým obezřelým a rozvážným jedn.-á
ním zachránila před zničením celé za
řízení nemocnice, chirurgické přístroje
a jiné potřeby nemocniční. Sami Ru
sové vyslo* oVali se s uznáním o jejím
jednání s nemocnými a raněnými, tak
mezi jinými i generální guVernér. hr.
Bobrzynski a ruský vrchní lékař ne
mocniční, profesor uniVersity char
koVské, a dávali ji za příklad ruským
ošetřovatelkám.

Křestní jména ve Francii. Světové
události Vždy se zrcadlily V--mat1i
kách, protože se Vždy našli lidé, kteří
svým 'noVorozeným dali na cestu ži
votem jména, jež časově pronášela
ústa celého světa. V tom jsou Fran
couzi přímo velkolepí. Dnes je Ve
Francii nesčetný počet dětí, slyšícíeh
na jméno „Joffre“, „Joffrette“, „Ver
dun“ atd. Otázka křestních jmen je
ve Francii upravena zákonem z 11.
roku první republiky, dle jehož znění
může býti použito Ve Francii jako
křestních jmen Všech jmen v jakém.
koliv kalendáři, jakož i jmen známých
postav ze starověku, je-li s tím sroz
uměn úředník, jméno zapisujicí . Kdy
by mezi ním a osobou, ohlašující
noVorozeně, vznikla různost názorů,
má rozhodnouti soud. Ale ani v ma
tričních úřadech francouzských, ani
u soudu nejsou blány příliš přísně
předpisy zákona z 11.roku. Proto také
nikdo nenamítal ničeho proti jménum
„Joffre“ a „Verdun“, právě tak jako
roku 1840 bylo připuštěno, aby jedno
děvčátko, narozené 4. září, obdrželo
jméno „République Francaise“ a troj
čata, narozená kdesi u HaVru, byla
pokřtěna na jména „Fran.cie“, „Ví
tězství“ a „Hlídka“. Je samozřejme,
že jmenoVaný zákon zahrnoval nejen
katolický, ale také reVolucí stVořený

kalendář, který místo jmen světic'a
svatých měl různá jména květin, tak
že po„dle zákona z r. II.lmají rodiče
dodnes práVO, Vybrati pro své nove
rozeně jméno z rostlinopisu. V ny
nější době jistě by mělo libý zVuk
jméno „Pšenice", „Ječmen“, „Rýže“
a pod. V době první republiky prý

rnebyla taková jména vzácností piávě
tak. jako nebyla Vzácnýmzjevem jiná
nejpodiVnější křestní jména. Tak prý
jedno noVorozeně bylo pokřtěno na
jména „SVoboda“, „Rovnost'í ,.Bra
trstvi“ a jiné, ,Láskak vlasti'Í

Řád benediktinský v Německu za
Války. 7c čtyř kongregací benediktin
ských V Němccku (bavorská, beuron
ská, sv.-otilská a subjacká) sloužilo
r. 1915 Ve Vojsku 530 mužů a to 436
se zbraní, 77 u sanity, 17 jako polní
kuráti. Padlo dosud 42 mužů, raněno
bylo 105, Vyznamenáno 60, zajato 5.
Mimo to kláštery vydržují nemocnice,
řeholnice ošetřují v nich raněné.

Rakouské řády a válka. Zářijové
číslo ,,Bonifatíus-Korrespondenze" r.
1916 sděluje, že bylo povoláno z ra
kouských řádů do zbraně: 107 Bene
diktinů, 5 Cisterciáků, 31 Trapistů, 5
Kartusiánů 39 Dominiká-nů. 155Fran
tiškánů, 6 Minoritů, 106 Kapucínů,
69 Jesuitů, 56 Lazar,ístů 108 Redem
ptoristů, 70 Bratří mariánských, 29
Salvatorianů, 198 Školských bratří.
54 členů společností Božského sloVa,
25Kalasantiánů. 6 Eucharistianů. Do
hromady 1216 Padlo již 68 ianěno
bylo 169, mnoho je pohřešováno, 219
bvlo povýšeno nebo Vyznamenánd
Úplnými in.ValidVje 12

Novýnuncius vídeňský přijal zpra
Vodaje „Reichspostu'í s nímž mluvil
o úkolech, jež mu Benedikt XV. uložil.
Nuncius prohlásil, že přáním sV, Otce
je, aby jeho diplomatičtí zástupcové
šli také mezi křesťanský lid, navště
VoVali nemocnice, spolupracoVali na
dílech charity, účast měli na práci
sociální a podnicích katolickýc h or
ganisací, na církevních slavncstech a
Všechny kulturní a VýchoVné snahy
svým osobním zájmem podpomx ali.

.Proto také nuncius Valfié dí Bonzo
chce využiti svých osobních známostí
z Vídeňského eucharistického kongre
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su a nové známosti navázati. Chce
Všímati si výVOje křesťanských orga
nisací a důležitých cílů katolického
tisku, — Prohlášení nového vídeň
ského nuncia proniknuté duchem ka
tolického aktivismu a pravého kře
sťanského demokratismu pozdrav'uje
me co nejvřeleji. Doufáme, že bude
povelem, aby Všude V katolickém tá
boře, dle zásad V něm obsažených se
jednalo!

Panna Maria patronkou Bavorska.
Apoštolský pronuncius kardinál Friih—
wirt sdělil biskupům baVOrským, že
na návrh a prosbukrále Ludvikalll.
baVorského prohlásil papež Pannu Ma
rii za patronku BaVOrska.Příště bude
slaVen také zvláštní svátek v BaVOr
sku a to dne 14. května.

Výnos kostelních sbírek pro Po'
láky. Římský deník „Osservatore Ro
mano“ uVeřejňuje 10. listopadu 1916
děkoVný dopis Antonína Osuchov'ské—
ho, předsedy podpůrného výboru pro
Polsko, jenž utVořen byl na popud
papežův ze dne 21. listopadu 1915,
Výkaz obnosů, jež byly sebrány V ko
stelích celého"světa po tomto vrchno
pastýřském popudu. Celkem došlo
3,791.293 'franků, z toho věnováno
bylo: 1,601.381 v Německu, 308.834
V Rakousko-Uhersku a 508.451 Ve
Spojených státech, oproti tomu pouze
88.119 V Rusku, 113.439 Ve Francii
a 145.921 V Anglii.

Zdravotní služba v německém voj
_ sku. V armádě německé koná službu

roku 1916 24.000'lékařů, dvě třetiny
jiph jsou v'poli, třetina Vevnitrozemí.
L' Červeného kříže slouží 3000 lékařů.
Pak je Varmádě zaměstnáno 4-00den
tistův, 1800 lékárníků a 92.000 zdra
votních Vojínů. Kromě toho Vypo
máhá ve vnitrozemí při Vojerské služ
bě zdravotní “72.000a Vetapách 22.000
osob , mezi nimiž je 6800ošetřovatelek.
Zdravotní služba armádní má 238
vlaků lazaret-ních, 26 velkých polních
prádelen a j.

Theologii protestantské věnovala
se studentka OVerbecková., jež nyní
absolVoVafaa složila zkoušky v Karls
ruhe. Zkoušky její mají cenu theore

tickou, nebot protestanté k pastor-ství
ženy nepřipouštějí.

Pohanský kníže žádal sv. Otce za
intervenci. Indický kníže v Cochině
obrátil se nedáVno ke sV. ()tci s pros
bou, aby Vymohl u německé vlády
propuštění jeho syna V Německu in—
ternovaného. Tento indický princ stu
doval při Vypuknutí války V Heidel
berce a byl pak jakožto anglický pod—
daný -V Německu internován. Svatý
Otec vyhověl prosbě, kterou mu před
ložil indický raja, a prostřednictvím
mnichoVského pronuncia kardinála
Fruhwirta zakročil u Vlády rěmecké,
aby princ byl propuštěn. Na zakročení
sv. Otce Vláda německá nyní dovolila
princi, aby se Vrátil do Indie. Zmínky
zasluhuje, že celá rodina knížete co
chinského je pohanská. _

Tyrolští kapucini na Východě.Ty
rolští kapucíni přeVezmoumisijní sta
nice VCařihradě, Adaně, Mersině, Bej
rutu a Haifě na anatolském a syrském
pobřeží. Mezi misionáři, kteří na Vý
chod odjedou, někteří už působili V
Orientě delší dobu.

Katolicismus V Irsku. Irsko čítá
nyní 3,320.000 katolíků a l,l50.000
nekatolíků. Čtyry církeVní provincie
Armagh, Cashel, Dublin a' Tuam ob
sahují 24 dieeésí, 1114 far, 3000 svět
ských kněží, 190 klášterů mužských a
408 ženských. Sídla biskupská jsou
Většinou prastarého půVOdu, mnohá
až z 5. a 6. století. Anglická Vláda pro

následuje irské katolíky tak, že jich
za 50 let ubylo o'l,200.000.

Jak se časy mění. Belgické listy
oznamují: Dne 26. března 1916 konal
se v Paříži církeVní průvod — po
dlouhých letech opět první. Před pro
cesím sloužil kardinál Amette proseb
nou mši svatou za bojovníky ve.r
dunské, načež byl uspořádán průvod,
jehož se súčastnilo přes 10.000 lidí,
mezi nimi někteří poslanci, senátoři
a členové Akademie francouzské. Nei-'
boženské průVody jsou, jak povědomo.,
ve Francii od rozluky církve a státu
zakázány. Nyní však Vláda, jindy tak
přísná, přimhouřila oči a nezakročila
proti tomuto přestoupení zákazu.

OOOOOO
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Z Brna. Plníc svůj slib, vzdávám
nejvroucnější díky božskému Srdci Páně,
Panně Marii, Matce ustavičné pomoci,
sv. Josefu, sv. Alfonsu za uzdravení
z těžké nemoci a zvláštní přispění v jis
tém případě. A. P., čtenářka S. B. S. P.

Z Dolan. Plníc tímto svůj slib, vzdá
vám vroucí díky božskému Srdci Páně,
a Panně Marii ustavičně pomoci, za vy
slyšení prosby v jisté záležitosti. Kéž jen
všichni ve svých potřebách se k nim
utíkají, zajisté budou vyslyšeni.

A. T., čtenářka Skoly B. S. P.
Z Nového Bydžova. Plníc svůj slib,

vzdávám díky Božskému Srdci Páně, sv.

Ě... 3.00...- l o r ' v r . 7 v ... . s..-i
: .... Dikuvzdani bozskemu Srdcx Pane. Á :
Elu! ...“ “... :lni.

' oa Rajhradu.

Z Nového Bydžova. Jsouc ve velké
starosti u vyřízení důležité záležitosti
obrátila jsem se s důvěrou k božskému
Srdci “Páně a vzy'vala též Matku 'usta—
vičné pomoci, sv. Josefa a sv. Antonína
za přímluvu. Dík budiž Nejsv. Srdci
Páně! Záležitost má byla příznivě vy
řízena. Kéž tím i jiní trpící k větší dů
věře povzbuzeni jsou! H. B.

Plníc svůj slib,
vzdávám nejpovinnější díky nejsvě
tějšímu Srdci Páně & Panně Marii
svatohostýnské za. vyslyšenou prosbu
á útěchu. Pochváleno budiž božské
Srdce Páně, skrze které věčnou spásu

Josefu a sv. Terezii, že jsem byla vy'- máme; jemu čest a sláva na věky.
slyšena v důležité záležitosti. B. M. M. H

oooooo

“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 zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě cely' dnešní
den, ani sebe menšívčástky jeho nevyjímaje(íc), iza příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněnéřanny Marie, všeliké úmysly &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
dokonalé vyplnění přání Srdce Tvého a na všechnyúmysly,
jež-doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštol. 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! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme 11 se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou!
Pius IX. 1852.)

Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského srdce, oroduj za nás! (Odpustky
100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv Michaeli, archanděle, svaty' Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Jednati dle přání Stdce Ježíšova.

(Pokaždé odp. 300 dní;

?
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Úmyslv apoštolům modlitby.
V lednu modleme se za vyplnění přání Srdce Ježíšova.

(Ustanoven a. žehnán Jeho Svatosti papežem.)
...A—»e—A-MAAAAM—AAA—A—AA—MMM-AA—fMMM—3

Dne Na slavnost: Umysly: )

1 P Obřezdní Páně. Nový rok. —Obnov_a duše. Qmírem \ctlČlClChstatů. Brzky *
& trvaly mír. Svaté příjímání dítek. Za Boží ochranu. Odwácení zlého. ;'

2 U Nejsv. jména ježíš. Úcta nejsv. Jména Ježíš. Vděčnost k Bohu. Vítězství
naši armády. Hojní kajícníci. Odvrácení klení. Vše ke cti jména Božího. )

3 St Sv. jen ovrfy,p p. (512) Náš cisařa král Karel. Nová duchov. rodina. Po- ;
, moc Boží pro úřad Dar zdravi. Příbuzní. Vytrvalost v dobrém. ; rodiče. ,

4 C Sv. Tita, bisk. vl. slol. — Novy' p. biskup brněnský. _.druženi duší obět—
ních. Spolek šíření viry. Ranění & nemocní vojínoré. Duchovní dorost.

5 P Sv. Simeona Styl., poust. (459) 1. pátek v měsíci. Pobožnost k nejsv. Srdci
Páně. Větší znalost této pobožnosti. Vyplnění přání nejsv. Srdce Ježíšova.

6 S Zjevení Páně Sv. tří králů. Rozšíření království Božího skrze pobož
nost k Panně Marii. Katolické misie mezi pohany. Přisluhující u oltáře.

N Neděle ]. po zjev. Pa'ně. I. Neděle v měsíci. Vážnost k odpustkům. Křest.
spolky mládeže. Žívéa' Tduchovenstvo. Dar zdraví. Dobrá vychova mládeže.

8 P Sv. Severira, opata. (482) Sv. Otec Benedikt XV. ajelo snahy o mír. Po
znani pravého povolání. Přemáhání vlažnosti Smíření manželů. j—kněží.

9 Ú szjuliany a Basilisy, m. (313) ——Dobrodinec chudých. Studujíci mládež.
Stastny návrat z války. Nezvěstní vojínové. Posvěcení rodin. 'i' vojíni.

10 St Sv. Pavla, poust. (442) Věrnost v zachování slibů. Spolubratři. Ochrana
nevinnosti. Přemáhání zlé povahy. Vojenská duch. sprava. Nemocní \'ojínové.

11 Č. Sv. Theodosia, opata. (529) Povolání ke stavu duchov. 7vláštní pomoc
jistým duším. Obrácení nevěrců. VdOV\_r& sirotci po padlých \ojínech.

12 P Sv Arnošta, biskupa. ——Časté svaté přijímání. Služební a jejich práce
dárci. Odstranění zlé piíležitosti. Zemřeli 3 kněží. :lpoštolát modlilby.

13 S Sv. Hilaiia, biskupa a učitele církev. (268) Odstranění lichvy v obchodě.
Spravedlivost & poctivost. Odvrácení drahoty &hladu. ' Marianske družiny.

Sv. Maura, opata. — Pohrdaní světskými marnostmi. Rád benediktinský.

|

|

14 | N | Neděle 1[. po 2787).Páně. Navráceni rozkolníků do církve katol. Duchovní|

P ! Uctive chování se při službě Boží. Trpělivost. Dar zbožnosti. Nemocní.

zivot v katolických spolcích. Zpovědníci. Dobrodinci chudiny. kněží.

15 T

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za Herým Tj sám na zemi nejs\. Sithem

svým Bohu chvály jsi vzdával & nyní v nejsv. S\átosti oltáíní po vší zemi bez přestání vzdávfš až
douskonání světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani sebe menší částkv nevyjímajeůc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené a. neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, v_šeliké city a
žádosti, všelíké skutky í slova. svá.. (Odpustky 100 dní jednou za. den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. l886. č. .l.,)
' Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, zavdokon'alé vyplnění
přáni Sid'ce Tvého & na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den
členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, .zastřiž ochranou srébo božského Srdce našeho svatého Otce! Sid<e Ježíše a \Iaiie!
_zacbraň cííkcv, řši rakouskou, vlast naši a národ náš čcskoslovansky! O sladké Srdce mého Ježíše,
učiň, “bych Tě miloval(a) \íc & více. Amen. (Pokaždé odpustk\ 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li
se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladkí Srdce Marie, budiž mon spásou. (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX.1852.)
Sv. Josefe, vzorc a. patrone ctitelů božského Srdce,010duj za nás! (Odpustky' ;. Ii dní jednou

za den. Lev XIII. l'. ŠSQL)
Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za'nás!

Heslo apoštolské: Kéž by se vyplnilo přání Srdce Ježíšova!

Odpustky 100 dní za. každý dobrý skutek \ykonaný na tyto úmvsh.www-: __w—w
vwwwwvwwwwwwww.wwwyv'wwwwwwwvvw*wvwwwwwwwwwwww
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Dne Na slavnost: Úmysly.'

16 ! Ú Bl. Bohumíra, ř. prem. (1127) Řád premonstr. jknězB. H Domácnost
Dar zdraví. Lékaři. Ošetřující v nemocnicích & lazaretech T bratří.

Sv. Antonina, poustevníkam— Časté užívání střelných modliteb. Svěřenci.
Učitelé náboženství. Přemáháni pokušení. Dar pravé pokory : rodiče.

Nastol. sv. Petra v Římě. Sv. Otec a snahy jeho o mír. Vše pro sv Otec
a pio císaře našeho. Časté vzbuzování dobrého úmyslu. Duše v očistci.

Sv. Kanuta, kr. m. — Císař a král náš Karel. Vítězství naší armády.
Brzký & slavný pro nás mír. Smíření národů. Odvrácení zlého " kněží.

Sv. Fabiána a Sebastiana. (350—288)——Neohrožené vyznání víry.
vrácení moru. Spolkv křesťanské omladiny. Křesťan.dobročinné ústavy.

Neděle III. po z;ev. Páně. Sv. Anežky, p. m. (304) Horlivá péče o chrám
Boží. Obnovení ducha modlitbý. Čistota srdce. Ženské kláštery. T bratří.

Sv. Vincence,jáhna, m. (303) Spolek šíření sv. vírý. Ochrana Boží našim
zajatcům. Pobožnostk P. Mariiv rodinách. Duchzbožnostive vojsku našem

dobrodinci. Stav kněžský. Posvátnost & počestnost stavu manželského.
Sv. Timothea, bisk. m. (97) Dobrá příprava na stav kněžský. Bratrstvo

růžencové. Armáda sv. kříže. Podpora katolických misií na Východě.
Obrácení sv. Pavla, ap. (35) Pravé a rychlé obrácení. Apoštolská horli

vost. Nábožné sloužení mše sv. Obrácení jistých osob. Padlí vojínové.
Sv. Polykarpa, biskupa muč. (165) Velepastýřové naši. Katolické noviny

a čaSOpiSý.Duše v očistCi. Povznesení mravnosti. Odstranění pohoršení.
Sv. Jana Zlatoústce, bisk. a uč. círk. (497) Horlivost a stálost v duchov

ní správě. Duchovní vůdcové vznešených panujících osob'._ 1“vojínové.

.AM“A *“_MAMA*“A.AA*MAAL.AAL ALMAAVAA.AAA
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Nedele IV. po zjev. Pa'ně. Pravé vlastenectví na základě vírý. Apostolát
' sv. Cýr. a Meth. Zákonodárství dle zákona Hožího._Denní ranní úmysl.
Sv. Františka Sal., bisk. a uč. círk. (1622) Dar tichosti a mírnosti. Zpo

vědníci a jejich svěřenci. oíření katolického tisku. Dobrá četba. 'i' kněz.
Sv. Martiny, p. a m. (II. stol.) Duch. správcové u vojínů. Kazatelé slova

Božího Ochrana vojínů našich v poli. Jr kardinál Fr. Bauer. 1' bratři.
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23 Ú Zasnoubení se P. Marie se sv. joseiem. — Křest. snoubenci. Duchovní

' St
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31. _St Sv. Petra Nel., zakl.ř (1256) Živí a Tčlenové bratrstva bož. Srdce P.
&Apoštolátu modlitbý. Úmyslý dříve doporučené. Šťastná hodina smrtí.

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 vši zemi bez přestání vzdáváš až
do skonání světa, obětuji Tobě celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za pří
kladem nejsv. Srdce blahoslavené a. neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všelikě
city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky l00 dní jednou za. den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda. brn. 1286. č. ll.) '

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za dokonalé. vyplnbnl
přání Srdce Tvého & 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.Mariie!
zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš českoslovanský! O sladké Srdce lhého Ježíše,
učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky 330 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.1952.)
Sv. Josefe, vzore a patr-one ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou

za. den. Lev XIII. !. 1891l.)
Sv. Michaeli, archanděle, nv. Cyrille a. Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Kéž by se vyplnilo přání Srdce Ježíšova!

;wwwwwwwwwvvwwwww

wwwOdpustky 100 dní—za každý'dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

Tiskem : nákladem benediktinské kníhtiskámy v Brně.
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BOŽSKÉHO SRDCE PÁN É.
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Ročník LI. i V,:háll počátkemkaždéhoměsíce. Únor 1917.
"©VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\IVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV

ó můj Jejíši, ty jsi moje jediné slunce, mě světlo, jediný předmět lásky m'e, jediný obsah mě chvály.
jediné středisko mého srdce. Ty jsi má čest, útěcha, radost, mé bohatství, mě dědictví ! Kéž bych Tě

mohl zřítí ve světle Tvé lásky !

]. Vel. císař a král Karel 'I.
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Císařský manifest k národům!
Po tichém úmrtí slavné paměti

císaře pána Františka Josefa I. dne
21. listopadu 1916 nastoupil na trůn
mocnářství našeho ihned následník
trůnu císař a král Karel se svou chotí
Zitou, a vydal manifest:

Mým národům!

Hluboce dojat a rozechvěn stojím
Já a Můj dům, stojí moji věrní náro
dové u rakve šlechetného panovníka,
Jehož rukám téměř sedm desetiletí
byly svěřeny osudy mocnářství.

Mílostí Všemohoucího, jež Jej v
útlém věku jinošském povolala na
trůn, byla mu propůjčena také síla,
aby odhodlán a nezlomen nejtěžším
lidským bolem, až do velikého kmet
ství žil jen povinnostem, jež Mu Jeho
vznešený úřad panovnický a vroucí
láska k Jeho národům ukládaly.

Jeho věhlas, obezřelost a otcovská
péče utvořily trvalé základy. pokoj
ného a volného rozvoje a z těžkých
zmatků i nebezpečenství, dny dob
rými i zlými, uvedl Rakousko-Uher
sko za dlouhé a požehnané doby míru
na výši moci, na níž dnes, spolčeno
jsouc. s věrnými spojenci, čelí na vše
strany v boji proti nepřátelům.

Jeho dílo necht dále pokračuje a
se ukončí.

V bouřlivé době nástu
pují ctihodný trůn Mých
předků,který mi zůstavuje
Můjvznešený strýcvlesku
n e z te n č e n ě m. Ještě není dosa
žen cíl, ještě není zlomena Zběsilost
nepřátel, již mají za to, že opětov
ným útokem Mé mocnářství a jeho
spojence mohou zdelati, ano i ztros
kotati. "

Jsem s Mými národy neoblomně
odhodlán boj dobojovati, až bude
dobyt mír, jenž zabezpečuje trvání
Mého mocnářství a zaručuje pevné
základy jeho nerušeného rezvcje. V
hrdé víře ůvěřuji, že Moje rekovrá
bra-xixá moc, spoléhajíc na obětevrě
vlastenectví Mých národů a věrr.,ě
bojujíc se spojenými vojsky, i bu—
rloucně s Boží milostivou pomocí od

rážeti bude všeliké útoky nepřátel a
že ukončí válku vítězně.

Rovněž neochvějně důvěřuji, že
Moje mocnářství, jehož moc tkví v
nedílném společenství osudu jeho obou
států, staredávnými listinami utvrzo
ném, v těžkých a nebezpečných do
bách nově potvrzeném, uvnitř i zevně
zoceleno a posíleno vyjde z války; že
Moji národové, kteří ovládáni jsouce
myšlenkou spojitesti a hlubokým vlas
tenectvím, spolčují se dnes radcstně
s obětovnou _odhedlánestí k odpor-11
proti vnějším nepřátelům, také svorně
působitir budou k dílu pokojného ob
novení a omlazení, aby uvedly oba
státy mocnářství s přivtělenými ze
měmi Bosnou a Hercegovinou v dobu
vnitřního rozkvětu, rozmachu a zmo
hutnění.

Svolávaj e milost a po—
žehnání nebes na Mnea Můj
dům, jakož i na moje milo—
vané národy, slibuji Vše
mohoucímu, že věrně budu
spravovati statek,jejžMně
Moji předkové zůstavili.

Chci učiniti vše, abyiv nejkratší
době zažehnány byly hrůzy a oběti
války, aby těžce pohřešovaiá po
žehnání míru vrácel..a byla Mým ná
rodům, jakmile čest našich zbraní,
životní podmínky Mých států a jich
věrných spcjenců a vzdor našich ne
přátel to dopustil

Mýmnárodům chci býti
spravedlivým a laskavým
k n í ž c t e m. Chci vysoce vážiti si
jejich ústavních svcbcd a jinakých
práv a pečlivě chrániti rovnost práva
všech. Mou ustavičncu snahou bude,
podporovat-i mravní a duševní blaho
Mých národů, ochraňovati svebcdu a
řád v Mých státech, všem pracujícím
členům společnosti zabezpečovat-i ph,
dy poctivé práce.Jako drahocenné dědic
tví Mých předků přejímám'oddanost a vroucí důvěru,kterésvíránárodikorunu.
Tento odkaz necht mi dodá
síly, abych vyhověl povin—
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nostem Mého vysokého a
těžkého panovnického ú
ř a či u.

.Proniknut vírou v nezničitelnou
životní sílu Rakousko-Uherska, prod

chnut v10ucí láskou k Mým národům,
chci Můj zivot a Mou veškerou sílu
věnovati tomuto vysokému úkolu.

Karel m. p
Koerber m. 1).

000000

A. 11. Kadlčákavá:

Večerní modlitba.
Zaělo slunko za hory
vyšel měsíc jasný.
na poli i v zahradách
zmlkl v ráz zpěv hlasný.

Zemdlené hlavy do hnízda
složili si ptáci
a i člověk po práci
k domovu se vrací.

Všude ticho posvátné
jenom zvony zvoní.
ku modlitbě celý svět
hlavu svoji kloní.

„Anděl Páně“ šeptá ret
díky vzdává Bohu,
a vroucí modlitba
letí nad oblohu.

Dobrý Bože, celou'noc
chraň nás'svojí mocí,
od zlého nás ostříhej
& stůj ku pomoci.

OOOOOO

Jiří Belanger.
Život napsaný P. Arijanem podává Jan Tngliaferro. (Část další.)

Nad křížem svatostánku upevnil
krásný obraz Matky dobré rady. Nová
kaplička měla býti srdcem domu.
Třebas by tam nebylo možno konati
vlastní služby Boží, přece umožněny
byly návštěvy a snad důvěrné schůz
ky &.zbožný kněz i spolek opět by
měli svůj poklad a sVou plodnošt.
Nejdp. biskup vážil si tolik horli
VOsti zbožného kněze, že mu žádané
dOVOlll.Při této příležitosti, rozptýlil
P. Belanger obaVy hiskupovy 0 bez
pečnosti a patřičné úctě nejsv. Svá—
tosti sIOVy:„Nejsvětější Svátost bude
velmi uctívána v tomto oratoří; mi—
lostivý Pane, slibuji. že budu dobrým
strážcem

V neděli v oktávě Božího Těla,
dne 31. května 1891 dostal rodinný
dům vojákův opět svého nebeského
hosta. Velká, krásná kaple byla ovšem
proměněna v sál, kde se hrálo; ale

všichni cítili se šťastnými, že mají
opět u sebe svého Boha. „Jak sladké
vzpomínky vzbuzuje Ve mně myšlen—
ka na tuto svatyňkuf' psal později
Vojín v této době. „Byla tak těsná,
že ji šest osob Vyplnilo; ale spokojili
jsme se, aneb jsme otevřeli dvéře do
světnice duchovního správce. Když
jsme dostali dovolenou, převzali jsme
stráž o 9. hodině, když odešli ostatní;
tu jsme se až do půlnoci modlili rů
ženec a zpívali krásné písně marian
skéf necítíce únavy, tak bylo srdce
-upokojeno v tomto zbožněm kou"
tečku.

O půlnoci, hodině Zvěst-ování
zazpívali jsme Anděl Páně; pak jsme
se modlili Confit-eor, všichni přijali
Tčlo Páně a Tantum ergo zakončilo
pobožnost. Pak teprve jsme na to
mysleli, vrátit se do kasárny a 'Vy
počnouti.“
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V této svatyňce cítili se Vojáci
jako srdce na srdci se skrytým Bohem,
VeSVatostánku a s nebeskou Matkou,
jejíž obraz onádal. Všichni, kteří
se zde modlili, nezapomněli na to,
nikdy. Jeden z nich poslal z Nizzy,
kde právě dlel, koš nejkrásnějších
květin, aby složen byl před obrazem
Panny Marie. To bylo Velikou útě—
chou zbožnému "knězi a nahradilo mu
poněkud ztrátu kaple.

Ale zkouška tato neměla zůstati
ojedinělou. DVoji rána dopadla na
něžně milující srdce dobrého kněze,
skoro současná smrt bratra Arthura
a imatčina.

Paní Belangrová trpěla již ně—
kolik let cukrovkou a sám Pán Bůh
ví, kolik bolesti Vytrpěla; nebot ni
kdy si nestěžoVala. Tuto duši Pán.
Bůh vytříbil Ve škole utrpení; ale
bolest-Veliká ji ještě čekala. Měla býti
poslední perlou v její koruně. Když
již zalehla, onemocněl nejmladší syn
její Arthur zánětem plic, z něhož nc
měl již poVstati. Pokud možno bylo,
tajili před matkou nebezpečný stav
jejího Benjamina; ale konečně byli
nuceni jí aspoň část pravdy říci,
když sourozenci se střídali v ošetřo
vání matky a bratra. I 'tuto noVou
ránu snesla silná duše s hrdinskou
oddaností. Všecky děti byly bolest-í
zahrnuty a dVojí úzkost-í trápeny.
Jiří byl podporou a útěchou Všech
V těchto strastiplných dnech. Neza
nedbávaje svoje různé povinnOsti, šel
do 1M'.oullea odtud do Calais. Tu n
smrtelného lože svého bratra dne 4.
července dostal od své. sestry Heleny
z kláštera Saint-Omer dopis: „Díky
za to, žes mi zprávu podával o tom,
jak se daří Arthurovi. Modlím se
mnoho, a tomu, jenž nás miluje a
všecko může, říkám, že uzavírám do
Jeho Srdce naše milé nemocné a je
odevzdávám do Vůle Boží; pak 06
cítím poněkud potěšena a trpím méně.
Jakmile došla zprává, že Arthur těžCe
onemocněl, myslela jsem hned na
matku. Tážu se, zda-lí ji Pán Bůh i
tuto bolest uloží před smrtí a se sl
zami dím „Buď vůle Tvál“ Na druhý
den píše: „Stále myslim na ubohou
matku! Třebas se odevzdávám do

vůle Boží, jest srdce rozerváno, jako
srdce Panny Marie pod křížem. Trápí
mne myšlenka, že ještě takové „zprávy
se dostane matce, která až do po
sledního dechu za své dítky modlí se
a trpí.

Mladému knězi se rychle pohor
šilo. Jeho ubohé, přísnou kajícms-tí
a -.nitřním utrpením sesláblé tělo
neodolalo hrozné bolesti. Jeho po
slední dny byly plny neVýsloVných
muk, zvláště .muk dušemi-ích. Jiří
byl mu andělem útěchy až do konce,
zvláště v jeho smrtelném boji. Dne
11. cervence vrátil mladý kněz svou
krásnou duši v ruce svého Tvůrce.
Po smrti nalezli železný řetízek hlu
boce vtlačený v jeho tělo. Byl po
dobný svému bratru. Nikdo se m
odvážil poVěděti smutnou zpráVu u
bohé mat-ce. Uhodla ji ze smutných
tváří všech, a prosila ošetřovatelku,
aby jí řekla plnou pravdu. Vyhý
bavá, rozpačitá odpověď potw'dila její
obavy. Ale i tu posledni, nejtěžší obět
přinesla oddaně. Byla dost-i silna, by
nedala znát-i “dítkám, které z útrp
nosti před ní neštěstí zatajovaly, že
ví všecko. J ejí poslední dny byly jako
anVé vyvolené. Trpěla bez nářku,
úplně oddána do vůle Boží. Dne 21.
července začal smrtelný zápas a dne
22. zavřela oči k věčnému spánku.
V den po smrti psala její dcera „Helena
Jiřímu: „Viděli jsme kdy matku sVou,
že by se chvěla před obtížemi aneb
hrozící starostí? Nikoliv! Viděli jsme,
že by se byla dopustifa dobroVolné
nedokonalost-i? Nikoliv a opět nikoliv.
Jak krásné místo se jí dostane v nebi!
Jsem přesvědčena, aby Vešla přímo
do věčné blaženosti, musela dřiVe
dítko jedno obětovati !“

I při této smutné příležitosti 0
svědčil se J iři jako hodný syn takové
matky. I on se neehvěl v tolikerých
bolestech a strastech. Muky srdce,
o nichž v listech sestřiných je řeč,byly
toliko ozvěnou jeho vlast-ních muk.
Ale Víra jeho a láska k Bohu mu daly
síly, aby je potlačil. Den po smrti
svého bratra byl na svém místě v
chrámě Panny Marie des Ardents a
zakončil sVůjproslov k Vojákům slo
vy: „Třebas jsem dnes při mši sVat-é
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pamatoval na pokoj duše svého bratra,
přec-ejsem učinil též úmysl za všecky
moje bratry, zesnulé Vojíný.“ A hned
po Smrti matčině, jež byla pro něho
hroznou ránou-, opět zahájil svoje po
vinnosti u Vojáků.

Abychom neunavilí čtenáře, ne
uvedeme všecky podrobnosti jeho sple
titého úřadu. Vylíčime jeho osobní
methodu a tak pozorovati budeme jej
v šesti letech od té doby, co byl jme
nován Vojenským duchovním správ
cem, až do úplného se odevzdání Pánu
Bohu. Zdůrazňujeme, že jeho methoda
byla úplně osobní, nebot žádný před
chůdce nevykázal V apoštolátu u vo
jáků nadpřiro'zenýmprostředkům tak
Vynikající místo, žádný též nedocílil
tolik úspěchův. Ne, jakoby P. Be
langerv zásadě byl pohrdal prostřed
ky přirozenými, užíVanými ve Všech
spolcích. Nikoliv! Jeho Vojákům byly
přístupny všecky hry a zábaVy, které
nějaký půvab měly. Rád jim někdy
rozdával drobné dary a o svátcích
je překvapoval. Velkomyslné osoby,
které Věděly, že mu tím radost způ
sobí, p')sílaly mu občas buď peníze
aneb Věci k tomu. 1 společenských
Večírků se súčastňoval a příležitostně
i píseň doprovázel na pláně. Ale v
očích jeho bylo to vše Vedlejší, ve
doucí k hlavní Věci.

_ Bývalý voják VypraVoval o hu
debním znvtování svědomí, jak to
nazýv'al. Mladí-k, jenž měl dobré zá
sady, ale p »pud'iVJu povahu,.již tři
léta “nebyl při zpovědi valkonoční.
Kamarádi ho' na to upozorňoVali, ale
se špatnou se potázali. P. Belanger
„chtěl sám s ním promluviti. Mladík
miloval hudbu. Jednou Večer, když
měl d)Volenou d) půlnoci a v sále
pro hry s duchoVním a kamarády
přátelsky se bavil, vzdálili se tito
úmyslně a P. Balanger začal s ním
hovor o hudbě. Prsty pohrávaje ještě
na klapkách, přišel konečně k Veliké
otázce a podařilo se mu nedbalce po
hn'outi, by pořádek udělal se svě
domím.,

Když mu později bylo Opětmožno
zaříditi poněkud Větší kapli, snažil se
v ní spojiti Vše,co pJutá zraky. Stěny
pokryl barVou čerVenou,barvou lásky,

aby Vzb'udil vřelou lásku k r-ejsv.
Svátosti. Svatost-ánekbyl zvláště krás
ný a kolem něho bylo mnoho svíček.
1 jiné ozdoby tu-byly: prapOry', sochy
Vojenských patronův a bohatě ozdo
bený obraz Panny Marie, kVětiny a
hořící lampy. Ale Vše směřovalo k
nadpřirozenému, jež bylo mu jedí
ným potřebným.

V předsíni spolkového domu byl
obraz Matky dobré rady s klekát
kem a psaným pozváním, pozdraviti
zdrávasem Paní domu. Ve dvoře bylo
viděti jakous KalVarii s mohutným
křížem. U nohou- Spaaitele byla sloVa:
„Plačící, pojďte k Spasiteli, On.sdílí
Vaše slzy. —-Trpící, pojďte k Němu,
OnVyléčívaše rány. -—Pocestní'pojďte
u Něho jest odpočinek. — Sklíčení
pojďte, On se na vas usmívá.“

Jako kazatel získal si P. Belen
ger dobré jméno. Mnozí obyvatelé
města, zvláště mužové, přicházeli, tře
bas ji—žvyhověti přikázání církevní—
mu, na Vojenskou mši svatou, aby
slyšeli P. Belangera. Měl dar srdce
dojati a pohnouti. Po posledním evan
geliu opustil oltář a šel k bránce, aby
odtud mluvil ke svým Vojákům, sto
jícím v prVních řadách. Již zjev jeho
byl o sobě kázáním, tak důstojně,
skromně a sebrané vystupoval. Za
čínal tím, že doporuÉOVaImodlitbám,
nebot měl Vždy naléhavé potřeby
nemocného aneb zemřelého vojína,
obrácení aneb podobné. Tato část
jeho prosloVu byla již zajímavá, oblí
bená. & prospěšná. Pak následovalo
kázání. Mluvil jak psal. Tu nebylo
nic hledaného, umělkovaného, Všebylo
praktické, živé a Vhodné. Ale duch
evangelia províval jeho právě kněž
ská slova. Kázal s upřímným přesvěd
čením a mocí, že dušemi pohnul.

Jednou ohlašoVal smrt Vojáka,
jenž nemocí,kterou nelze pojmem vati,
zemřel; pln bolesti zvolal: „Mladík
náležel k rodině křesťanské a byl
zbožnou matkou vychován. Přišel z,
venkOVa a neřesti Velkých měst mu
byly neznámý. Několik měsíců 'za—
choval ještě nevinnost v kasárni, ale
zlými kamarády stržen, nemohl unik
nouti již hadům, kteří všude Vojína
ohrožují, jichž jed přináší smrt.“ A
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v minutě výmluvného mlčení bylo z
jeho bolestných.1ys'1"1vidět pracně za
držené pohnutí vnitřní, jež se na
všecky přítomné rozšířilo

' „SloVoBoží vycházelo z úst jeho,“
říkal jeho. dřívější zpovědník a supe
rior, „a nejen mocný, ale i hrozný
dojem činilo, když hříšníky burcoval,
nepraVosti karal a zatvrzelá srdce
krušil. Ovšem, připraVOval se jinými
prostředky, než těmi ,kterým uč1'škola.
Hlavně před křížem aneb před svato
stánkem, modlc se růženec, připra
'Voval svoje kázání.“

Ale vždy se obracel přímo k vo—
jákům a forma i obsah řeči b_yly vo—
jenské. To byl, mimochodem řečeno,
nový půvab pro jeho všecky poslu—
chače. Jednou na začátku postu vy—
bízel svoje vojáky, aby každou ne
děli přicházeli na schůze plo ně ko—
nané, řka: „Při velkých manévrech
bývají dlouhé pochody, častá cvičení
a prohlídky. Když je po všem, přijdou
pochvaly a odměny. My začnfme své
duchovní maneVry. Především pocho
dy. Když Vás služba nezdržuje, rádi
každou neděli uděláte pochod. Bude
to asi noční pochod, ale ani dlouhý
ani unavující, bez tornistru, bezpušky.
Přijdete sem o půl osmé Večer a o půl
deváté se Vrátíte do bytu. Kteří až
k 8. hodině jsou Volní, at přijdou o
této hodině. U Vojáků' může Pán Bůh
V krátké době mnoho docíliti, jediné
dobré slovo může duši obrátiti. A
cvičení? Nebudou namáhavá, při nich
se nenastudíte, ani nezahřejete. Po
modlíme se k Panně Marii, zazpíváme
zbožné písně, pak uslyšíte sloVoBoží
a přijmete jeho požehnání. Při tom
všem budete míti sedadlo, snad i vy—
cpané, samé příjemnosti, jakých vám
nepodávají při vojenských cvičeních.
Prohlídka zbraní pro ty, kteří již
dlouho nepoužívali veliké zbraně kře
sťana, zvláště výborné modlitby, mše
nedělní. Prohlídka podšívky. Podšívka
stejnokroje jest částkou, které nej
méně vidět, která by byla často špat—
ná, kdyby prohlídka nepředpisovala
Vojenská nařízení. A podšívka vaší
duše, není-li v špatném stavu a již
dlouho? Nemá-li skryté díry, které
nikdy nebyly ukázány zpovědníkovi.

Snad jste od prvního svatého přijí
mání již své podšívky nepopravili,
aneb nedbalými zpověďmi tak , zle
opravili, že vše znova třeba dělat.
Prohlídka jednotlivcův. Ta jest pro
vás nejobtížnější a nenamahavější,
protože třeba na Vše myslet a vážně
se na ni připraviti. 1 nyní máme pře
hlídku jednotIÍVCů; ale ten., který—ji
koná, Vám pomůže, abyste na nic ne
zapomněli. Tolik o prohlídkách aneb
vlast-ně () hlavní prohlídce, ktfrá záf
leží v “dobré svaté zpovědi. A trest
jest nějaký přiduchovních manevwch?
Jenom snadné pokání bude po pro
hlídce, po zpovědi. Tedy žádných
rlestů, ale mnoho lásky a tímvíce,
čím jste" vinnější. A odměn bude
mnoho rozdáno? Při ušlechtilém ře
mesle Vojenském jencm málo kdo do
stane čestný kříž. Při duchcvrích ma
néVrech můžete Všichni zasloužiti cd
měny nejkrásnější — Bcha samého,
jenž se vám podává ve svatém při
jímání, jenž Vám přináší štěstí a po
koj , o němž nemáte ponětí, pokud ho
sami neokusíte. Tedy s odvahou pří
jděte Všichni a přiveďte s sebou ka
marády.“ '

Jindy, v době Vojenské inspckce,
o ní promluvil: „Mluví se mn(ho o

. inspekci, důkaz, že Vojákům na ní zá
leží. Přejete si, ábyste u<pckojili svcje
předstaVené, to jest spráVné Při in
spekci otevíráte tornister, aby viděli,'
je--li vše podle předpisu. Otevírejme
též své duchovní tornisíry. Nejsou-li
mnohé tak těžké, že již dlouho tíží
ramena, aneb raději srdce? Vyprázd
něte tento nepěkný tornister hříchů
dobrouzpovědí; přijďte a já vár za
řídím a vrátím podle předpisu Pána
Boha. Při inspekci zkouší se chcváni
lidí, jejich stejnkrcj azbrar ě. Stej
nokrcj Pára Bcha jest čistctasrdce
a On žádá, abychom v spráVném cho
vání před rím se ukáaali. když se
s námi spojuje ve sv. přijímání, když
se s námi chce spojiti věčrými ra
dostmi v ráji. Kdyby nás Pán Bůh
této noci byl povolal k poslední in
spekci, kde bychcm byli v této chvíli?"
A zbraně naše? Zbraň bdělosti, zbraň
modlitby? Vytáhrěme je z pochvy,
nejsou-li zarezavělé, protože jich ni



00 39 00 „ . 3

kdy neužíváme? Rez, která se usazuje
na bdělost, bývají a'si zásady: třeba
vše vědět, vše čísti, vše viděti, aby se
nezdáli Zpátečníkem. I druhá zbraň
křesťana, modlitba, jest u mnohých
z nás zarezavělá a přece je tak po
třebno, ji zachoVati V dobrém stavu,
nechceme-li upadnouti do moci ne
přát-el.“

Při křtu a prVnim příjímání dvou
VOjáků, které kamarádi obrátili, po
užil jako text promluvy slova evan—
gelia (Jan 19, 34.): „Jeden z vojáků
otevřel bok jeho kopím a hned Vyšla
krev a voda.“ Po různých výkladech
případných k slaVnosti dojemné zvo
lal: „A devatenáct století později jiný“
Vojín apoštolským. skutkem, jejž Bůh
sám odmění, rOVněž otevřel bok bož
ského Mistra ve prospěch dVou spolu
bojovníkův. Přátelé moji, když vaše
duše očištěna bude tajemnou Vodou,
vytrysklou ze Srdce Ježíšova, když
jste se napili z kalicha Jeho krve,
pak pamatujte na toho, jenž vás oba
přivedl k víře katolické, k nábožen
ství lásky.“
_ Jindy zase zavedl posluchače v
duchu před obraz předst-aVující hr
dinu. V kostele proměněném na la
zaret, spočívá na chudém lůžku —
smrtelně zraněný, Vedle sebe má stej
nokroj, jejž právě odložil; právě ge—
nerál jeho prsa ozdobil čestným kří
žem; po praVici stojí kněz a podává
umírajícímu chléb žiVota, pokrm na
cestu do věčnosti; po levici vidí sku
pinu důstojníků v hluboké sebráno
sti; u nohou lůžka klečí Vnejvětší bo
lesti matka umírajícího; a k tomuto
pro Vojíny dojemnému obrazu připo
juje Veliké, Vážné nauky smrti.

Vůbec používá každé příležitosti,
aby poučil, rožehřál, dojal a obrátil.
Roku 1892 přijel do Arrasu nový
biskup Villiez. Při této příležitosti Vy—
kládá Vojínům, co jest biskup a sice
řečí pochopitelnou posluchačům. „Bi
skup,“ praví se svatým Hilarem, „jest
muž pokoje, nebot jest pastýřem a
zárověň mužem boje, neboť jest stráž
cem pravdy, obhájcem práv Božích
a ochráncem duší.“ Tyto tři myšlenky
rozvádí nadšeně.

Výroční dni církve ,sl'aVnostiPan ny
Marie, svátky sVatýchlvpjínův'- js0u
mu příležitostí, by kor-.altři a' devíti
.denní pobožnosti. Když přicházeli ro
kruti, o pouti, po neštěstí, při všqn
hlásá sloVo Boží a Vojáci nc-unaVnč'
přicházejí a poslouchají. Péči. o Vnější
postup díla rád ponechával dle vzoru
apoštolů oddanému spolupracovníků,
kterého za jáhna považoval, ale ni
kdy nenechal jiné kázati..

Mimo zvláštních povinností Vo
jákův mluvíval často o jistých před
mětech, „které byly důležity v jeho
očích: Těžké hříchy, zvláště hříchy
nečisté, k nimž jsou naklončri Vojáci,
mládenci „i mužové, bázeň lidská,
Veliké křestarské pravdy, modlitba,
Eucharistie ,a zvláště nejblahcslav.
Panna Maria, zvláště tato byla jeho
„oblíbeným thematem. Vždy a všude,
VeVšech formách mluvil o Matce Boží.
Tu byl na svém místě, když chválu
pěl Panny Marie a lidé pvoslcuchávali
neunavně, když velký" slulta Panny
Marie mluvil o té, která Vyplnila jeho
srdce, jeho ducha, jeho žcht-. Ale
třebas bez lidských ohledův vždy jen
spásu duší měl před očima a často
mluvil o tomtéž předmětu, přece vždy
změnu nějakou Vná-šel a nové rysy
vynalézal. .

Ale nejen veřejně kázal, nýbrž i
VduchoVr-ímvedení jednotlivých duší ,
kterým věnoval své večery i část dne.
Většinou se v sálech spolkového domu
jencm ukázal, aby pozdravil sVOjeka
jícníky, jim. dal znamení laskavé a
zároVeň příležitost, by snadno k němu
přišli. Většina zaklepala sama na dvéře
přijímacího pokoje, aby mu pečet vy
dali ze svého nitra. Nováčky, kteří
váhali z ostýchaVosti nebo re důvěry,
přilákal laskavým slthm, rabízeje
darem doutník aneb něco pcdobr—ého
a přiváděl je pomalu s neobyčejnou
něžností, by mu otevřeli.chje srdce.

Jak potřebuje ubohý, cd rcdiny
oddělený a často hrubými, nevzděla
nými a bezcitnými předstaVer ými tý- .
raný" Voják přítele, k němuž může
vždy přijít-i.,jenž zná všecka nebezpečí
a útrapy jeho žiVOtaa sněžncstí matky
i s peVností kněze rány duše jeho léčí ._
Takového přítele měli všichni vojáCI
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v Arrasu. P. Bclanger náležel jim ve
dne v noci.Byl, abychom mluvili se
sestiou Rosalií, opravdu kamenem u
helným, na němž všichni Vojáci sklá
dali sVoje břemena. Vždy ho opou

ěštěli potěšeni a povzbuzeni.
„Vojenský kněz“ říkával, „jest

kněžským lékařem, jehož byt musí
býti pro vojáky vždy otevřeným la
zaretem, kde s pomocí nejněžnější
milosrdné sestry nejsladší Marie Panny
se obVazují a léčí všechny lány duše.
Myslel při tom zvláště na svátost mi—
losrdenství &.vidět, jaký význam při
kládal úřadu zpovědníka vojákův.

Jednou mluvil o povinnostech vo
jenského kněze, zvláště v tom ohledu,
a přál si, aby často uvažovali o krás
ném místě evangelia o vyznání Sama
ritánky. „Ach,“ zvolal, „zpověď této
ubohé ženy byla pravou zpovědí vo
jáka.“ A připomíná,-jakou péči působí
Pánu spása této opuštěné duše, když
pro ni přechází Samařskem, pro ni se
unavuje, jak připomíná Písmo svaté.
A. dodává: „Pak tento božský pro
slov! Obrací se k srdci tak často ne
řestmi p.)skvrněné; nabízí se jí k
službě, jejímuž nadpřirozenému do
sahu žena ubohá ani nerozumí; a
když přichází hodina zpovědi, před.
říkává jí b;)žSký Mistr se všemi za
hanbujícími podrobnostmi. Sotva vy
zná-ní dokončeno, a ona jistě dostala
rozhřešení od Srdce Ježíšova, cítí se
úplně změněna a odchází, aby všude
hlásala své štěstí, vedena jedinou tou
lnu., by všecky duše přivedla k Spa—
siteli světa.“ To byla pro něho zpověď
vojína a vaor, jejž následoval.

P-Í'ijínací svou světnici považoval
za nemocnici, a vojáky, kteří ho
navštívili, za raněné, které má léčiti.
Al.: nejen ve spolkové místnosti zpo
ví tal, vyhledával hříšníky všude, kde
111l naděj'1 že je nalezne jako polní
líněz na l))jišti vyhledává ianěné &
umírající. Ale především byl mu ro

.dinný dům vajáků místem odpuštění,

místem, kde krev Spasitele každý den
měla duše očištovati. U těch, kteří
se pravidelně často zpovídali, jichž
svědomí znal, stačilo slovo, když vešli
do domu, v zahradě aneb v sále a
dobrý kněz porozuměl jejich žádost-i.

Nalezl-li vojáka samého, jak psal
list, četl aneb u ohně smutně kouřil,
přistoupil k němu s_otázkou: „Milý
příteli, jak se daří?“ — „Velmi dobře.,
velebný Pane!<< ——„Opravdu dobře?
A podšívka?“ — „Ach, _ta má trh
linu“ — „Pak ji třeba napravit.
Přijďte do mé světnice, tam vás budu
očekávat. “

Jindy se tázal některého vojáka,
nepotřebuje-li kartáče. Obyčejně hod
ný přiznal, že by mu neškodil. Jedna
lo-li se o nedbalce, bylo třeba opatr
nosti. Především snažil se vlídnosti
získat jeho srdce, dotazuje se o zájmy
osobni. Pak hledal příležitost, aby '
s ním sám promluvil, vzal ho do své
světnice, že mu dá Silky aneb cigarety.
Pln radost-i šel voják s milým knězem,
a když se mu zdál vhodný okamžik,
mluvil s ním o jeho duši, o sv. přijí
mání, o vzpomínkách na mládí, a
vyzval ho s odvahou nadpřirozenou a
opravdu vojenskou upřímnosti, aby
vykonal dobrou zpověď. A SkOlOvždy
poklekl mladý vojín k jeho nohoum
&.vyjevil mu svoje srdce. Pak povstal,

' zářil radost-í, pln vděčnosti k tomu,
jenž byl nástrojem Božím k jeho
spáse a slíbil rád, že často opět přijde,
aby hledal odpuštění a pokoj.

Jeho individuální vedení duší mu
zjednalo tak veliké úspěchy. Nebylo
vojína ve spolku, jemuž by nebyl
aspoň několik chvil věnoval o samotě.
Večer až do čepobití náležel prostým
vojínům, pak poddůstojnikům a poz—
ději přijímal důstojníky aneb vojáky,
kteří si vyprosilí dovolen,ou aby déle
s ním promluvili. Jaká únava pro
jeho slabé tělo tímto tak plodným,
ale oběti plným úřadem!

(Pl-íltě dne.)
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PředklášteříuTišnova
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A. M Kadlčákavcí :

Matičce.
Jak drahá srdci vzpomínka
na milou matku bývá,
když před zraky .zde zjeví se
tak dobrá, něžná, živá.

Když oči její zasvítí
& úsměv sladký září,
z těch dobrých retů slovo zní
a ruměn plane z tváří.

Když teplou rukou pohladí
& pi'ivine mne k hrudi.
tu zase všechny dětské sny
se v duši mojí budí.

A duše moje necítí
víc trudu ani bolu,
když 's drahou svojí matičkou
zas chvíli jsme tu spolu.

Ú, drahá., dobrá matičko,
jak ráda mám já. tebe!
Bůh v zdraví mi tě zachovej
& žehnej tobě s nebe!

OOOO'OO

Láska k nepřátelům za světové války.
Podává František Janovský. _- (Část. další.)

5. Opět V Sedanu.

Vrátil jsem se opět do Sedanu.
Byla noc. Na velitelství vydána mi
ochotně poukázka na soukromý byt.
Těžké bylo hledání. ulice a domu.
Když jsem konečně u dotyčného domu
stanul, bylo zavřeno a všude tma. Co
nyní? Měl jsem celou noc zůstati na

. ulici? Pojednou slyšel jsem z dáli těžké
vojenské kročeje. To byla moje spása;
Voják ten asi častěji za podobných
okolností již pomohl. Chopil se be
dáku a tloukl na dvéře domu tak
dlouho, až se otevřelo jedno okno
a kdosi se ptal, čeho si přejeme. Řekli
jsme. Ihned otevřeno a byl jsem uve—
den do příbytku, kdež pak celá rodina
se o mne zajímala, večeři snášela a
nutila mne, abych pojedl. Spíše však
z ochoty než z potřeby požil jsem
trochu vína, abych jich nezarmoutil.
Bylo velice mnoho upřímné přívěti—
vosti v chování těchto lidí, jež zajisté
nebyla jim vnuknuta jenom z bázně
anebo sobeckosti. Smýšlení a chování
francouzského lidu, jenž se seznámil
s německým vojskem, jest velice roz
dílné od chování francouzské vlády
a francouzského tisku. Ubohý sve
dený lid budí v"nás soustrast. Pravda

se mu zadržuje, náruživosti násilně se
rozdrnychují, takto soustavným svá—
děním přivozuje se stav strašného.
sebeklamu, z něhož bude jednou straš—
né probuzení. '

Příbytky Francouzů, i méně- zá—
možných, jsou vesměs vkusně, částečně
až nádherně zařízeny. Krásné olejo—
malby a starožitný nábytek nejsou nic
neobyčejného. Ani náboženské odzna
ky, kříže, obrazy svatých, kropenky
skoro nikde nescházejí. I v nejnádher
nějších spárnách zaujímá kříž čestné
místo.

Druhý den sloužil jsem mši sv.
v kathedrále sedanskéýBylo přítomno
dosti lidu, i vznešení lidé, z nichž
mnozí šli k sv. přijímání. — — —
(Až sem Dr. 'Vilém Kriege)

6. Poslední služba.
V bavorském lazaretě ležel ra

něný pěšák, před válkou kupec. Vy
pravoval tento příběh z jednoho boje
na západě: Tři stateční Bavoři byli
posláni prohlédnouti lesík, neskrývá—liv
se tam některý ze zahnanýchFranl __
couzůý' Nalezli jich "tam a zajali již
skoro dvacet. Tu napadlo kupci po—
dívati se ještě do houští na kraji lesíku.
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Sotva že se přiblížil, spatřil tam skry
tého francouzského pěšáka. Francouz
v té chvíli nasadil pušku. Bavor přede—
šel ho rychlým skokem; chtěl jej bo
dákem bodnouti do ramene a tak mu
znemožniti, aby vystřelil. Avšak v té
rychlosti se stalo, že bodák zajel příliš
hluboko. Francouz vykřikl, klesl a na—
říkal: ,',Musím umřítil“ Bavor ujal se
přemoženého nepřítele, poklckl u něho,
rozepjal mu šaty, ale Shlkdal, že není
záchrany. Uložil ho co možná nejlépe
a ptal se ho, má-li jaké přání. Francouz
mluvil lámaně německy. Byl inženýr.
Prosil () trochu Vody. BaVOr dal mu
poslední hlt ze své láhvice. Pak běžel
ještě k mrtvému kamarádu, vzal jeho
láhvici s vodou a dal ještě napíti
Francouzovi. Tento naříkal: „Proč jsi
mne bodu“ Bavor odvětil: „Tys chtěl
po mně střelit.“ Francouz na to: „Ne
byl bych střelil.“ Bavor: „Bylo mezi
námi na život a na smrt.“ A ptal se
znova, přeje-li si.ještě něčeho. Fran
couz ukázal na svou tobolku, kdež měl
své listiny a také psaní pro svou choť;
i adresa již byla napsána. Prosil Ba
vora, aby to všecko poslal jeho paní.
Bavor slíbil. (Zpráva ze dne 2. října
1914)

7. Němec obvazuie Angličana.

Prostý- vojín anglického pluku,
nyní ležící v nemocnici v N wcastle,
vypravuje: U řeky Aisne ležel jsem
několik hodin raněn. Ač za hrozné
střelby, přistoupil ke mně Němec a ob
vázal mi mou ránu. Poslouživ mně,
chtěl jíti dále, ale v tom zasažen koulí
klesl mrtev vedle mne. —

Desátník Houston ležel těžce ra
něn na poli. Poblíž sebe viděl mla
distvého vojína z pluku N thhampston—
shire. Nad ním Se skláněl německý
pěšák, držel mu 11úst láhev s vodou"
a snažil se ho uklidniti. Raněný blouz
nil a stále volal: „Matko, jsi zde?“
Němec mu asi rOZuměl, nebot hladil
rukou jeho čelo a líbal ubohého něžně,
jak jen matka dovede líbati svého
syna. Smrt přišla, a když se duše
raněného ubírala na věčnost, viděl
jsem Němce slzeti. (Ze dne 17. října
1914)

=katolické.

8. Péče o ženu a dítko nepřítelem.
Vrchní lékař píše ze severní Fran

cie svým příbuzným: Vesnice St. Marie
a Py, ve které nyní jsme, jest, vyjmouc
osm domů, celá vyhořelá, ničeho zde
nelze dostati. Zůstalo tu as 20 osob.
Z čeho jsou živi tito lidé?"My Němci
je živíme.-Poručiljsem svému mužstvu.
aby těm ubožákům dali, co mohou,
Sám jsem'také děti a dospělé podělil
chlebem.

Naši Vojáci přinesli z opuštěného
jednoho domu pannu. Dal jsem ji třem
děvčátkům, jež bydlí V témž domě.
co já. Jakou měly radost děti, matka
jejich i babička! Jejich otec bojuje
proti nám. Se slzami v očích děkovala
mi večer matka, když jsem jí dal
řádnou porci z naší rýžové polévky.
Starým mužům dali jsme i tabák
a cigarety; pokorně děkovali.

Když jsme do vesnice přitáhli,
prosila mne jedna žena, bych zašel
k jejímu nemocnému dítku; poznala
mne po červeném kříži. Šel jsem a pOa
mohl jsem dítěti. Dnes ráno mne opět
prosili, abych zašel k jednomu nemoc
nému starci. Také tomu jsem pomohl.
(Ze dne 14. listopadu 1914.)

9. Křest.
O zvláštní slavnosti v zemi ne

přátelské píše důstojník ze západního
bojiště:

Dnes po prvé od začátku války
byl jsem si zvláště vědom, že jest
neděle. Ráno o 9. hodině byly zde
evangelické služby Boží a o 10. hod._

Po katolických službách
Bcžích b '1 křest tří mladých světo—
občanů, teří se zde minulý týden
narodili. Katolický divisní farář vy
konal křest. Svědky byli dva katoličtí
důstojníci a několik mužů z mého
pluku. Svatý-ten úkon vykonán pod
širým nebem před novým nádražím.
Z lesa znělo hřímání děl a pušek..
Kolem táhla nová záloha a kolony
polních kuchyní, jež vezly jídlo do
lesa. Děti a ženy z vesnice se dívaly.
Jedna z matek byla velmi chudá.;
utekla 1. J., když o místo bylo bojo
váno; utekla s novorozeňátkem a ještě
s druhými malými čtyřmi dítkami.
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Por učil jsem, aby dostávala jídlo z ku—
chyně mého štábu. Mužové těchto žen *
jsou ve francouzské armádě. (Zpráva
ze dne 24. listopadu 1914.)

10. Dva nepřátelé a, přece přátelé.
Dělník z Norimberka, který jako

bavorský zálozník stojí v Argonách,
píše:,

Nepřítel se pokusil postoupiti proti
nám. Dostali jsme rozkaz: „Palteli'
Nastalo strašné střílení. Nepřítel musil
ustoupiti. Na zemi leželo plno mrtvých
a raněných. Jeden z těchto mne zvláště
dojal. Z kapsy visel mu křížek od rů
žence. Sklonil jsem se k němu, vytáhl
jsem svůj růženec a ukázal jemu.
Ubožák vyrozuměl, že jsme stejné

víry. Radosti vztáhl obě ruce, jakoby
mne chtěl obejmouti. Potom sáhl pra
vicí po mém růženci a levicí podával
mi svůj. Poznal jsem z toho, že chce
se mnou měniti. Svolil jsem. A tak
máme oba vzájemnou památku. Dal
jsem mu také chleba a z láhve napíti.
Přivedl jsem kamaráda a zanesli jsme
raněného Francouze na naše obva
ziště, kdež mu bylo poslouženo. (Ze
dne 13. prosince 1914.)

11. Vánoční stromek.

Dělostřeleckýdůstojník psal domů
ze severní Francie v době vánoční 1914:

Nezapomenutelnou zůstane nám
včerejší slavnost vánoční; mne však
ještě vícedojala dnešní slavnost dětská.
Pozvali jsme k našemu vánočnímu
stromku všecky zdejší děti ode tří až
do čtrnácti let. Již dávno před pátou
hodinou shromažďovaly se u kostela.
Světla rozsvícena, zazvoněno, a mládež
puštěna do kostela. Řekl jsem jim, ž3
jsou povinny dí (y božskémuJezulatku
a laskavostí našeho velitele. Matkám
jsem připomněl, aby si dnešní vecer
dobře zapamatovaly, kdyby někdy
proti nám slyšely nějaké pomluvy.
-Pak přistupovaly děti po dvou k vá
nočnímu stromku a byly podělený
balíčky, do nichž naše mužstvo bylo
složilo různé vánoční dárky &.zákusky.
Každé dítko se uctivě poklonilo a po—
děkovalo řkouc: „Merci Monsieur —
Díky, panel“ NJ. konec na vybídnutí;
aráře, který se také dostavil, zazpí

valy píseň: „Ave maris Stella —
Zdrávas Hvězdo mořskál“ Potom se
ještě pomodlily Otčenáš za hodné vo
jáky, kteří jim tento vánoční stromek
uchystali. Mnohému z našinců zaleskla
se V oku slza; vzpomnělť na své dít-ky,.
kteréž doma den“ co den modlí se za
otce ve válce. Těšilo nás, že i farář
projevil své díky, řka mimo jiné,- že
dětské srdce jest- vnímavé a že tyto
dítky nikdy nezapomenou na dnešní
radost, kterou jim připravili němečtí
vojíni krásným vánočním stromkem.
Přál nám, aby nás Bůh chránil a
opatroval. (Zpráva ze dne 28. pro
since 1914.)

12. Pohoštění matek a dítek.
Dobrovolník, který za frontou

svého pluku v severní Francii je při
dělen ke službě hlídkové, píše:

Naše světnice dostala včeia pří
růstek. Z jedné vesnice, na niž Fran—
couzi prudce střílí, utekly k nám z roz—
stříleného domu ětyři ženy se čtyřmi
malými dítkami. Stály u našeho dvora.
Vzali jsme je do své světnice, daly
jsme jim teplé kávy. Náš představený
dal jim čokolády, mléka, slaniny i
šunky. Přinesli jsme slámu, přichystali
jsme jim lůžko. Bydlí zatím u nás
a dostanou, čeho potřebují. Mužové
oněch čtyř žen jsou vsichni vojáci
naši nepřátelé. (Z roku 1914;)

13. U hrobu nepřítelova.
Jako hromadné hroby venku na

bojištích skrývají v sobě přítele i ne—
přítele v klidném smrtelném spánku,
tak i my ukládáme mrtvé nepřátel
ského národa na našem hřbitově vedle
věrných synů naší vlastní země.

Emil Lelony z Neversu (departe
ment Niévre) podlehl zde v Tiibinkách
svým ranám u věku 23 let. Konáme
nyní na něm skutek milosrdenství,
plníme jeho poslední prosbu: „Ejhle,
přicházím k Vám jako poutník a ci—
zinec, dopřejte mi zde odpočinku!“
Druhý skutek milosrdenství vykonal
na něm sám anděl smrti, vysvobodil
zajatého. Zevně nezakusil zemřelý ani
trpkosti zajetí. Nakladano s ním jako
s našincem.
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Věděli jsme sice, že náležel k ná—
rodu, jenž jest nepřítelem naší vlasti,
jenž posílá smrt a zkázu do řad našich
vojínů; avšak před hrůzou jeho ran
umlkly nenávist a trpkost, a před ve—
lebností smrti oněměla žaloba. Slovo
Páně přistoupilo k jeho smrtelnému
lůžku a napomínalo nás: „Příchozímu
obtížným nebudeš, nebo víte příchozích
duše (t. j. víte, jak jest jim u srdce
teskno), poněvadž i sami byli jste pří
chozív zemiegyptské“ II. Mojž. 23, 9.
My jsme svatým lidem před Hospo—
dinem, my plníme královský rozkaz
lásky k bližnímu, my jsme učedníky
Toho, který kdysi světu plnému nená
visti a rozbroje zvěstoval: „Milujte ne
přátele své, dobře čiňte těm, kteří vás
nenávidí, a modlete se za ty, kteří
vám protivenství činí a utrhají vám,
abyste byli synové Otce svého, jcnž
jest v nebesích, jenž slunci svému velí
vzcházeti na dobré i na zlé a déšť dává
na spravedlivé i nespravedlivé“ Mat..
5, 44. 45. "Z roku 1914.)

14. Pohřeb Francouzův.

Zvonek na hřbitově v Augsburce
zvonil jednoho dne měsíce září r. 1914.
při dojemném pohřbu francouzského
vojína, jenž svým ranám podlehl v ta
mějším lazaret-ě. Vojenská čepice leží
jako odznak mrtvého na prosté rakvi,
vezené na vojenském voze. Jezdec
v_červeném kabátci a s bílým peřím

jakožto čestný vojenský doprovod.
Smutně zní buben. Rakev položena
u otevřeného hrobu. Čestná salva ve
třech odděleních otřásá tichým pod
zimním vzduchem. Kněz promlouvá
srdečnými slovy: „Zesnulý byl mla
dým mužem v květu života, zemřel
smrtí hrdinnou za svou vlast, rovněž
jako umírají naši němečtí spolubratři.
Smrt vyrovná všecko, poráží mezníky,
a veliký soudný den spojí jednou lidi
všechny, at náleželi jakémukoliv ná
rodu, jakékoliv politické straně. U hro
bu mlčí všecek svár, před němou veleb—
ností smrti nemůžeme žádnémup ze
svých bratří odepříti “lidskésoustrasti.
Zemřelý byl povoláním zahradník. Vy
pěstoval asi mnoho květin, nyní stal
se sám předčasnou květinou v zahradě
mrtvých. Každý člověk má v zahradě
srdce svého vypleti koukol, aby dobré
símě zdárně vzešlo; má dáti pozor,
aby se v něm nezmohly nepořádné
chtíče, má ustavičně opatrovati tuto
zahradu. Kéž Pán života i smrti, jenž
se kdysi jako zahradník zjevil Maří
Magdaleně u svého otevřeného hrobu,
kéž přijme také tento mladistvý kví
tek u brány věčnosti a přesadí jej do
líbezné zahrady rajské! Třebas že
zvěčnělému horlivému příslušníku své
ho národa nebylo dopřáno květin a slz
se strany jeho rodných přátel, k\ itek
modlitby a lidského soucitu klademe
každý z nás na jeho prostý hrob. Po

na přilbici řídí spřežení. Pěšáci jdou modleme se zaňl“ ——— — (Pokrač.

oooooo

A. M. Kadlča'ková:

Komu ?

Zpívá duše milou píseň '
\ v srdci chvěje cit,

sotva ?. rána slunce zemi

přišlo políbit.

Zpívá ptáček nad osením
& chvěje se květ,
hlavičku svou vzhůru zvedá
v nadehvězdný svět

-“S“-\“ĚWWQ/f/AžéQ\—Ilflž,'š\\_ ' \/..//1

Kam se ok'o naše stočí
všude radost ples,
po noci zas k naší zemi
jasný den se snes.

Srdce lidské v ňadru ptá se
komu platí ruch?
Odpověď ,jen jedna na to,
tomu, jenž jest Bůh!
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Hromnice.
Napsal Ignát Z h &ně l.

Hospodin výslovně poručil, jak
má býti vyzdoben chrám, který vy
stavěl Panu V Jerusalemě král Ša
lomoun. Bylo mezi jiným také na
poručeno, jak má býti osvětlen tento
stánek Boží. Ve svatyni bylo umíst
něno deset svícnů, pět na pravé straně,

Apětna levé; byly ze zlata čistého a na
ně byly dány jako liliové květy lampy,
též svrchu zlaté. III. Král. 7, 49.
Tyto lampy měly stále ve dne i v noci
hořeti před archou úmluvy na znamení
úcty a víry ve všudypřítomnest- Boží.
— Když bylo božské Dítě dosáhlo věku
čtyřiceti dnů, donesli je rodiče do Jeru
salema, aby ho představili před Hospo
dinem a aby dali oběť,jakož pověděno
jest v zákoně Páně, dvé hrdliček neb
dvé holoubátek. A hle, přišel do
chrámu stařec Simeon, muž spraved
livý a bohabojný, který vzal božské
Dítě na své lokty a velebil Bcha, na—
zvav mezi jiným Ježíše „s v ě t-1e m
)( osvícení pohanů a k slávě lidu
svého israelského.“ Luk. 2, 32.

Již dávno byl nazván Ježíš tímže
názvem. Bylo to asi sedm set let před
jeho příchodem, když žil starozákenn
prorok Isaiáš, který mezijirými svými
proroctvími pronesl také následující
pamětihodná slova: „j'á Hospodin dal
jsem tě (t. j. budoucího Vykupitele),

,lidu ve smlouvu, za světlo nárcdům,
abys otevřel oči slepých a Vyvcdl ze
zavření vězně a z domu žaláře ty,
kteříž sedí ve tmách“ Is. 42, 7. Měl
tedy dle těchto slov Spasitel býti
světlem, které mělo odníti tmu, ne
věru pohanů, aby poznali světlo pravé,
od Boha vyslané. Totéž opakuje ještě
jednou týž prorok Isaiáš, řka: „i cho
diti budou pohané ve světle tvém
a králové V blesku východu tvého.“
Is. 60, 3. Otec sv. Jana Křtitele, před
chůdce božského Spasitele, kněz ži
dovský Zachariáš modlil se, byv osví
een Duchem svatým, a mezi jiným
také pravil: „přijde Vykupitel, aby
posvítil těm, kteří sedí ve tmách a
stínu smrti, aby řídil kroky naše ra
cestu pokoje.“ Luk. l, 79. Nevěra,

hříchy se jmenují temností a stínem
smrti, okovy; nebct jsou jimi svázání
hříšríci, r:.emchou konati něco zá luž
ného pro rebe.

Na památku na tyto výroky
Písma svatého, v nichž nazván byl
milýJežíš světlem světa, světí
se na Hromnice čili na svátek Oěišťo—
vání Panny Marie svíce v našich ko
stelích. Svící těchto používá se při
různých příležitostech, lidé rozžíbaji
si je ve svých příbytcích při bouři
a hlavně když někdo z milých domácích
se rozžehrává se světem. Krcrrě toho
užívá se svící též při křtu svatém a při
prvním svatém přijímání drží děti
v ruce rczžaté svíce.

Svíce při křtu. Buďme všichni po
vděěni našemu milému Spasiteli, že
nás ve křtu svatém přijal za své syny
a za dědice věčného spasení, jak plaví
sv. Pavel, řka: „dali jste se obmýti,
ale byli jste pcsvěceri, byli jste cspra
vedlněni ve jménu Pána našeho Ježíše
Krista a v Duchu Boha našehof“
I. Ke Korint. 6, 11. Jest zajisté velmi
významno, že někteří svatí Otcové
nazývají křest výslovně „osvětler.ím“.
Všichni zrozeni jsme byli jako „dítky
hněvu“ k Efes. 2, 3. a teprve křtem
svatým preměnil se hněv v lásku,
stali jsme se z pcddarých ďábla pcd.

anými Ježíše Krist a. Sv.J an Zlatcústý
mluví proto o bohatství a pekladech
křtu a vypravuje, kterak mnczi icdiče
u prvr ích křesťarů pio tuto milost
křtu líbajíce své děti, hlavně měli na'
myslí, že se stali skrze křest „c h rámem Ducha svatého “

Když uděluje kněz svátost sva
tého křtu nově zrozenému dítěti, ku
konci těchto obřadů dává do ruky
kmotrům hc-řícísvíci a praví při tc m:
„vezmi hořící svíci a zachove—jžbez
porušení křest svůj,“ což připomíná
novému křestanu, aby dobrými skutky
svit-il po celý život svůj. Neff1--liž obřad
s touto svící upamatovar 1m1.a slova
Ježíšov,a když pravil: „vy jste světlo
světa“. „Nemůže se ukrýti město ležící
na hoře, aniž rozsvěcují svíci a kladou
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ji pod kbelík, nýbrž na svícen, aby
svítila všem, kteří jsou v domě.“
Mat. 5, 14. 15.

Nejsou-li mnozí mezi námi, kteří
zapomněli na slib učiněný při křtu
a hříchem pozbyli milost při něm
získanou? Zapomněli, že uzavřeli
smlouvu s Bohem a ústy svých křest
ních kmotrů slibovali, že odříkají se
ďábla a všech jeho skutků. Když jsi
byl tak neštasten a urazil Boha hří
chem, vzpamatuj se, náprav se, jak
již napomínal starý veleduch Sofokles,
který píše ve své truchlohře „Anti
gma“: „nebot dopouštět se chyb jest
věru všechněm lidem společné, když
však kdo chybí, ten již není nemou
drým a nešťastným, kdo ve zlo jaké
upadna, jest ústupným a hledí chybu
zhojiti.“ Překlad Josefa Krála, verš
1023—1027.

Svatý Cyprián piše: „co bys řekl
o vojákovi, který zradil prapor, opustil
své císařské vojsko a přešel do tábora
nepřátel, aby svému bývalému pánovi
přivodil pokud možno nejvíce ztrát'é“
Každý jistě řekne: „tot zradce, křivo—
přísežníkl“ Totéž jméno také ty za—
sluhuješ, měl bys býti potrestán jako
zrádce! Svatý Řehoř Velký dává tuto
radu: „jinak nestaneš se přítelem
dobra, až vypudíš ze svého nitra
„kořen všeho zla“,“ I. k Timot. 6, 10
— zlé žádosti. Dobře praví učitel du
chovního života svatý J an Zlatoústý:
„varujme se malých hříchů, nebot
z nich povstanou velké a těžké.“ A sv.
Bernard dobře píše: „s malými po
klesky počínáš a skončíš s velkými
hříchy.“ Proto uvažuje velkou zlobu
kaž ého hříchu, často opakoval svatý
Edmund:_ „raději bych skočil do hořící
hranice, než bych svolil k těžkému
hříchu.“ Svatý Lukáš píše: „Kdo jcst
věrným ve věcech nejmenších, jest
věren i ve. všech věcech velikých, a
kdo jest nesprávným ve věcech nej—
menších, jest nesprávným i ve věcech
velikých“ _Luk. 16, 10. „Ano, kde se
bojí _Boha, ničeho nezanedbá.“ Kaz.
7, 19. Žádná nemoc s počátku není
velkou, ale .jest malou, nepatrnou,
proto “nutno se varovati všeho, z čeho
by chura'vost mohla povstati a po
dobně jest i u hříchu: varujme se

každé “příležitosti k němu! Kdosi užil
následujícího případného srovnání:

Když cestuje někam císař, bývá
s ním celý jeho dvůr, když pak od
cestuje, opustí ono místo všichni jeho
lidé; pcdebně stane se hříšníkovi, když
ho opustil pro jeho hříchy Pán Bůh,
opustí ho také každá milost a všechny
zásluhy jeho skutků.

Hořící svíce, kterou dává kněz
křtěnci do ruky, přivedla nás přede
vším na myšlenku, abychom žili ve
s v ě t 1e, chodili ve světle a varovali
se vší tmy, jak se čte v epištol'e,
která se předčítá na počátku nového
církevního roku, na první neděli ad
ventní: „odlcžme tedy skutky tem
nosti a oblccme se v odění světla.
Jako ve dne poctivě chcďme . . .oblecte
se v Pána Ježíše Krista.“ K Řím. 13,
12—14. Uznejme, že nám uděluje
Ježiš při křtu milosti a buďme mu
za ně vděčni, volejme k němu: ó můj
JLŽÍŠÍ,ty jsi moje jediné slunce, mé
světlo, jediný předmět mé lásky, je
diný obsah mé chvály, jediné stře
disko mého srdce. Všechny mé žádosti,
myšlenky, touhy spěchají k Tobě,
protože bych bez Tvé pomoci tápal
ve tmách, vedl život v temnosti; bez
Tvého světla žil bych v neštěstí,
plném stínu, smrtí duše. Ty jsi má
čest, útěcha, radost, mé bohatství, mé
dědictví! Osvěcuješ mne s Výsosti
nebes, abych Tě také jednou mohl
nazvat-i se Simeonem světlem světa,
pramenem všeho světla a mohl Tě
zříti ve světle Tvé slávyl“

' Svice při prvním svatém přijímání.
Hořicích svící se užívá dále vždy při
prvním svatém přijímání. Kdo z nás
starších nevzpominá s radostrými po
city na or,—.enokamžik, kdy jsme stáli
ponejprv před oltářem, čckajíce, až
vstoupí do našeho srdce svátost-ný
Ježíš? „Uprostřed vás stcjí, a vy ho
neznáte, vyčítal předchůdcc Páně, sv.
Jan Křtitel poslům, které pcslali k ně—
mu z Jerusalema, aby se ho otázali:
ty kdo jsi?“ Jan 1, 16. Totéž vážné
s"ovo platí také pro nás všcchry. „Ne
besa vypravují slávu Boží a dílo rukou
jeho zvěstuje obloha“ Žalm 18, 2.
Tam nahoře nad námi pohybují se
obrovské světy, mnohem větší než
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naše země, ohlašují nám slávu Boží,
a my malé pokolení žijeme, nestara
jíce se o původce všeho toho. Ač svět
vynalezl v posledních letech mnoho
vymožeností novodobých, přece jest
při všem tomto bohatství chudý, opu—
štěný, nebot nezná toho, který jest
počátek a konec, „Alfa &. Omega“
všeho. Jako chodíval před 1900 lety
dobrotivý Ježíš, o němž praví Skutky
apoštolské: „chodil dobře číně a uzdra
vuje,“ 1.0,38. tak chodí až po dnešní
den, hledaje duše, kteiým by mohl
pomoci. Vždyť nás neopustil, ale jest
mezi námi stále přítomen jako pravý
Bůh a člověk ve Svátosti oltářní.
Láska Boží k nám lidem zvěčnila se
v nejsvětější Svátosti oltářní.

Krásně praví Tomáš Kempenský:
Kdyby se nejsvětější Svátost slavila
pouze na jednom místě a pouze jen

jediný _knězna světě směl ji posvěco
vati, jak asi by lidé toužili po orom
místě a knězi, aby viděli konati Boží
tajemství?! Takto však mroho jest
ustanoveno kněží a na mnohých mí
stech se Kristus Pán obětuje, aby se

tím zřejměji projevila milost a láska
Boží k lidem, čím _vícejest svaté při
jímání rozšířeno po veškerém okrsku
zemském. Díky Tobě, dobrý Ježíši,
pastýři věčný, že nás chudáky a vy
hnance ráčíš občerstvovati svým Tě
lem drahocenným a Krví svou, ba že
nás sám vlastními ústy, vlastními
slovy pozýváš, bychom tajemství t-a
přijímali, volaje: „pojďte ke mněvšich
ni, kteří se lopotíte a jste obtíženi,
a já vás občerstvím.“ Mat. 11, 28.

Pro všechny mohla by býti Svá
tost oltářní Bohem daný lék; vždyť
řekl sám Pán: „chléb, který já dám,
tělo mé jest, které dám za život
světa.“ Jan 6, 52. a jinde čteme: „já
jsem přišel, aby měli život a měli
hojnost.“ Jan 10, 10. Pln ra osti vola
apoštol: „pak se ukázala dobrota a
lidumilnost Boha, Spasitele našeho.“
K Titovi 3, 4. V této svaté svátosti,
najdeme pravý lék proti všem zlům,
která svírají veškeré člověčenstvo, což
jsou především „žádost těla a žádost
očí a pýcha života.“ I. Jana 2, 16._
Kdybychom opravdově, se srdcem 30
ha milujícím přistupovali vždy ke

stolu Pár-ě, “pa-kposkytovali byc-12cm
všichni světu pcdobný obraz, jako
první křesťaré, o nichž čteme: „cbcc
věřících však měla jedno srdce a jednu
duší,“ Sk. ap. 4, 32., a věru mohli
tak žíti, neboť, jak výslovrě čteme
o nich: „trav li pak v učení apoštol
ské-ma v obcovárí lámárí (huba ai a
modlitbách“ Sl. ap. 2, 42

Svatý František Xavciský zrn řel
opuštěn a samota-n daleko ((l svých
přátel dle 2. prosince- 1552. Mreho
učinil pro rozšíření jména Ježíšova
mezi pohany. Často cítil se opuštěn,
osamc cen, ale tu vždy hwlcdávalút ěchu,
navštěvuje Ježíše ve svátosti oltářní.
a býval tak posílen a potěšen, že byl.
nucen hlasitě volat-i: „des/(i! desíti!
Nemohu snésti více útěchy a radosti!“
A míval pak srdce naplněné takovým
jásotcm, že říkával, že by si nejraději
hlasitě zavýskl. Pc dobncu radost—]:o
cítili také oba učedníci, jdouce do
městečka Emaus. Na cestě zjevil se
jim Ježíš, ale nepoznali 110.Když se
pak otevřely o'či jejich, sedíce' za sto
lem a pojídajíce chléb, a když zmizel
jim Je žíš, kterého poznali pcdle lámání
chleba, tu pravili k sobě: „zdaliž ne
hořelo v nás srdce naše, když k nám
mluvil na cestě a vykládal rám Pís
ma?“ Luk. 24, 32.

Přistupujme i my často, hodně
a rádi k stolu Párě a prosme Boha,
aby nám při tom dal srdce tak roz
radostrěné, jak jsme ho kdysi měli,
přistupujíce jako malé děti se zářícími
svícemi ponejprv ke stolu Páně.

Svíce umírajících. Jest podívno,
že jsou lidé, kteří velmi ncradi slyší
mluvit-i o smrti, ač ji nikdo neujde.
Ač jest naprosto jistá, přece mnozí
málo anebo nic se na ni nepřipravují.
Sv. Jeroným napomíná: „Pcmni, že
jsi smrteln“;ý chce říci: smrti na
žádný způsob neujdeš, proto často
na ni pomýšlej a spřateluj se s myšlen
kou: i mne Bůh povolá. Pioto napo
míná dale týž učitel církevní: „ve
všem, co činíš, měj na paměti konec.“
Ve Starém zákoně srovnává sepřípadně
smrt s vodami, které se po déšti
vsáknou do země;praví se tu: „mřeme
všickni ajako vody tratíme se do země,
kteréž senenavracují. “II. Král. 14,14
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A v žalmech se prav'í výslovně, že není
nikoho, koho by smrt ušetřila; čteme
tam: „který jest člověk, jenž by živ
byl a neuzřel smrti?“ Žalm 88, 49.
Moudrý Šalomoun píše: „jednostcjný
je tedy příchod všechněch do života
a podobný odchod.“ Kn. Moudr. 7, 6.
Věčněpravdiva zůstanou slova svatého
Pavla: „uloženo jest lidem 'ednou ze
mříti a potom soud.“ K Lid. 9, 27.
Ano, čas rychle utíká-; můžeme všichni
říci s Jobem: „dnové moji rychlejší
byli nežli posel: utekli, a neviděli nic
dobrého. Pominuli jako lodi jablka
vezoucí (rychle plující), jako orlice
letící ku pokrmu.“ Job 9, 25.

Když byla od Angličanů odsou
zena k smrti rekovná dívka francouz
ská Johanna d,Arc a stála na hranici,
na níž byla spálená dne 30. května
r. 1431, prosila o kříž. Neměli však
žádného po ruce; tu milosrdenstvím
dojat jeden z “přítomných anglických
vojínů zlomil hůlku ve dvi a udělal
z nich, přeloživ oba díly přes sebe
kříž. Johanna vzala od vojína tento
kříž,vroucně ho políbila, tiskla k srdci,
srdnatě pak vstoupila na hranici a
umřela hrdinnou smrtí. Ve středo
věku, v době, ve které přemnozí se
poctivě snažili žíti podle předpisů naší
svaté víry,-býval zvyk, že se mnozí
nechali, cítíce svou poslední hodinu
donésti do "kostela, tam položiti na
zem a tak umírali před obličejem
Božím, před velebnou Svátost-í oltářní.
Kdo nemohl takto učiniti, dával si
donésti popel a na znamení své kajíc
nosti posypal si jím umíraje hlavu
anebo lehl si ve své svět-nici na zem,
na níž nasypali popel. Též býval ve
středověku zvyk, že muži i ženy žádali,
cítíce, že umrou, aby je oblékli v šat
některé řehole, kterou obzvlášt-ně ctili.
Tak učinil gotský král Vamba, který
vypil nápoj; těžce onemocněl a myslilo
se, že byl otráven. Oblékli ho'v šat
řeholebenediktinské. Ale král se vzpa
matoval, ozdravěl; když uslyšel, co
s ním učinili jeho domácí, mezi nimiž
byli také kněží a biskupové, šel do
kláštera a tam si pobyt tak oblíbil,
že žádal, aby byl přijat jako bratr,
což se též stalo. Tak vypravuje biskup
španělský Alfons z města Salamanky

a výslovně podotýká, že za živa často
vyslovil tento král přání, že by nej—
raději žil a zemřel v klášteře.

Jest starodávným zvykem, že se
dává umírajícím do ruky svíce hrom
niční, to jest svíce, která byla na
Hromnice posvěcena. Svět-lototo zna
mená světlo víry, že umírající touží po
příbytcích věčného svět-a, že si přeje
přijít-ik Tomu, který řekl 0 sobě: „Já
jsem světlo světa.“ Též má tato svíce
naznačovat-i, aby se umírající nebál
vstoupit-i do stánků věčných, ku pra
meni všeho světla, k Ježíši Kristu.
V kronikách středověku mluví se často
o této svíci, že byl tehdy všeobecný
zvyk užívat-i ji při umírajících.

Svatý Ambrož praví, že se máme
každý smířiti se smrtí, aby neměla
pro nás nic hrozivého, vždyt nás
osvobozuje z nástrah-zlého a z hříchů.
Proto praví krásně křesťanský učenec
a filosof Friedrich Schlegel: „přísně
vzato, není vlast-ně dle křesťanského
názoru žádné smrti, ale jenom změny
život-a a jeho mimořádných forem.“
Mnozí touží po dlouhém životě, ale
zbožný Tomáš Kempenský praví: „co
platno dlouho živu býti, když se tak
málo lepšíme? Ach, dlouhý život ne—
vždy napraví člověka, ba často ještě
zvětšuje vinu. Kéž bychom byli jen
jeden den dobře živi na tomto světě!

. Mnozí počítají, kolik už tomu let-, co
se dali na dráhu nápravy, ale plod
její začasté jest nepatrný. Je-li s oba—
vou umírati, snad- ještě nebezpečnější
jest déle živu býti. Blaze tomu, kdo
má hodinu smrt-i stá-le před očima
a každodenně se připravuje na smrt-.
Viděl-li jsi už člověka umírat-i: věz, že
i tobě jest projíti touže cestou.“ I.,
XXIII. 2. Když umíral roku 1479
aragonský král Jan, upřeně se díval
na kříž a modlil se: „tvůrce světa,
všemohoucí Pane, Vykupiteli lidí, smi
luj se nade mnou, tvým nejnehodněj
ším sluhou. Odvrat tvář svou od hříchů
mých, nejdobrotivější Ježíši, ne pro
mé zásluhy, jichž nemám, ó Pane,
nýbrž pro tvou nevyslovitelnou lásku
a nekonečné milosrdenství smiluj se!“

Až zemřeme, málokdo, snad nikdo
nebude na nás pamatovati, nikdo se
nebude za nás mcdliti. Čiň, příteli.

4
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vola jistý učitel duchovního života
nyní, co jenom můžeš; nebot nevíš,
kdy umřeš a nevíš též, co se s tebou
po smrti_stanc. Dokud maš kdy, střa
dej si poklady nehynoucí. Nemysli
na nic, leč na své spasení. Čiň sobě
přátele, to jest uctívej svaté Boží a na
sleduj jejich život, aby, když dokonaš,
přijali tě do stanů věčných._Luk. 16, 2.

*

O svatku Hromnic světívají se
svíce. Svící užívá se hlavně při křtu,
při prvním svatém přijímání a při
smrti. V- životě každého katolického
křesťanajsou právě tyto tři okamžiky
nadmíru důležity. Při křtu byli jsme
přijati za údy církve našeho Spasitele
Ježíše Krista a tam jsme slíbili ústy
křestních kmotrů, že chceme žíti ži
votem pravě křesťanským. Kéž nikdo
z nás nezapomene na tento svůj slib

a spravedlivě i svědomitě ho dodrží.
Radostný jest okamžik, kdy ponejprv
přistupují dít-ky ke _stoluPáně. Vzpo
mínejme sobě častěji na tuto vzácnou
chvíli ,kdy jsme mohli volati se svatým_
apoštolem Tomášem: „() Pane můj,
ó Bože můj!“ kdy ukázala se nám
dobrota a lidumilnost Boha, Spasitele
našeho. Radi a často přistupujme
k oltáři a přijímejme svátostného Je
žíše. Uposlechněme napomenutí sva
tého Augustina, který praví: „Žij
dobře, abys neumřel špatně!“ Když
se zachováme podle těchto slov, ne
bude nám svíce, kterou nám umíra
jícím dají do ruky, na postrach, nýbrž
pobídnutím, že jdeme k Otci, Panu
svému. Kéž platí o nás všech slova:
„blahoslavení mrtví, kteří v Panu
umírají, at odpočinouod svých namah,
nebot skutky jejich jdou s nimi.“
Zjev. 14, 13.

A. M Karí/Žáková:

Padají
Padají hvězdičky
s nebíčka,
dopadnou na _zemjak
slzička.

Padají za nocí
vlahých tak,
když není v nebi zřít
žádný mrak.

hvězdičky.
Padají hvězdičky
v rychlosti,
v líci se zármutek
uhostí.

Padají hvězdičky
půjdu spat,
na lásku nebudu
vzpomínat.

OOOOOO
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P. _7. M. Černý, T. ?.

Ctitel božského Srdce Páně ve škole Panny Marie.
(Pokračování článků minulého ročníku.)

IX.

Sv. František Saleský se kdysi
zahleděl na obraz sv. Maří Magda
leny a pravil: „Jak šťastnou záměnu
učinila tato hříšnice!Dala nohám Pána
Ježíše své slzy & tyto nohy jí daly
svou krev, která ji ode všech hříchů
očistila“ Totéž můžeme říci i my,
kdykoliv jdeme ku sv. zpovědi. Jet
také sv. zpověď obdivuhodnou zá
měnou: davame Spasiteli hříchy a
poklesky potřísněný šat své duše a
on nám jej vrací očištěný a nádherně
ozdobený milostí Boží. Dáváme Ježíši
Kristu neklid svého nitra a on nám
uděluje klid, kterého nám žádný člo
věk na světě dáti nemůže. Sv. Bri
gitě, jak nám vypravuje Blosius,
řekl kdysi"božský Spasitel: „Kdo chce
obdržeti mého ducha a milOst Boží a
jí sobě zachovati, udělá dobře, když
se častěji vyzná knězi ze svých hří
chů.“ Milý ctiteli božského Srdce'Pá

, ně, jen proto uctíváš toto nejsvětější
Srdce, abys se mu připodobnil, abys
hojně mohl čerpati z pokladů jeho
milostí. Jako nepřipustí Bůh žádnou
duši do nebe, která není naprosto
čistá, tak nemůže zde na zemi nikdo
býti připuštěn k oné nebeské lásce
Kristově, která září v jeho nejsvětěj—
ším Srdci, kdo není naprosto číst, kdo

_ se upřímně nesnaží, aby se zhostil
každého dobrovolného poklesku. Tato
naprostá čistota nemůže zde na zemi
býti v tom, že se nikdy ani jediného
hříchu nedopustíme, vždyt praví sv.
apoštol Jakub: „Ve mnohých věcech
chybujeme všichni (3, I),“ nýbrž v
tom, že se varujeme malých hříchů a
že se snažíme, abychom je v sobě
umenšili, a jestliže jsme se dopustili
nějakého hříchu, ihned. pospícháme,
abychom se od něhoočistili. Obojího
dosáhneme častější sv. zpovědí. Proto
půjdeme dnes do školy Panny Marie
a budeme se tam učit-i, jak je nám
prospěšné, abychom se č ast ěji
2 p o v i d al i.

Nenít zajisté v našem životě ně
jakého křestanského zařízení, zákona
nebo přikázání, které by alespoň ně
jak Panna Maria ve svém životě
nebyla naznačovala. Tak je tomu
i zde. Pozorujme ji v t a_je m s tví
0 či š 15o v á n í, které slavíme na svá
tek Hromnic.

Tři věci nám v tomto tajemství
Panna Maria ukazuje: 1. pokorně se
podrobuje zákonu Božímu; 2.vyznává,
že každá žena potřebuje očisty. I ona
by jí potřebovala, kdyby zvláštní vý
sadou nebyla od všelikého hříchu a
vášně osvobozena; 3. pokorně si umi
ňuje, že na sebe _vše vezme, co jí
Simeon prorokuje. —- Všechny tyto
vlastnosti má míti také dobrá častá
zpověď.

l. Vizme, jak pokorně a svědo
mitě z a c h o v á v á Panna Maria
zákon Boží. Nedovedemesi ani
představiti, jak přísně pečoval Starý
zákon 0 vnější čistotu lidu izrael
ského. Kdo se dotkl nějakého nečisté
ho zvířete, nebo mrtvoly, nebo vůbec
něčeho, co zákon stanovil nečistým,
byl po delší čas takořka vyobcován
od ostatních lidí. Tak byla také žena
po porodu delší dobu nečistá a vy
loučena z rodiny. Nesměla se ničeho
posvátného dotknout-i, nesměla jíti do
synagogy, do chrámu. Porodila-li
chlapce, trvalo toto vyloučení 40 dní,
porodila-li děvčátko, 80 dní. (Mojž.
II, 12, 2 n.)

P r o č vyžadoval zákon Boží tak
přísně tet-o vyloučení matek? Aby
jejich okolí cítilo, že přišlo dítě na
svět s prvopočá-tcčným hříchem, aby

'bylo novorozeně pokáním, poslušnosti
a pokorou rodičů vnitřrě očištěno a
posvěceno, nebot obřízka byla pou
hým obřadem, který měl cenu z víry
rodičů. Vzhledem k této viře očistil
Bůh dítě.

Představme si nyní nějakou ži
dovskourodinu, v níž byla matka po
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celé týdny vyloučena, nesmějíc jíst-1
s oštatními a volně se mezi nimi
pohybovati. Patřme nyní na Pannu
Marii. Byla nejčistší Pannou a zůstala
ji před., při i po porodu svého bož
ského dítka. Musela se také doma
takovým předpisům podrobiti? Ne
mohla si je snad tentokráte odpustiti,
když byla se sv. Josefem sama? Přes
tyto důvody zachovávala velmi přesně
všecky i sebe menší předpisy staro
zákonní.

Panna Maria nám zde dava pří
klad, jak se máme n o v o z a k o n:
nímu očišťování podrobovati,
které nám Pán Bůh ve své neskonale
lasce a převelikém milosrdenství usta
novil: jak máme choditi ke sv. zpo
vědi. S v. B e r n ar d vypravuje v
životopise sv. Malachiaše, biskupa ir
ského, o jisté ženě, která byla po
delší čas oddána veliké zlobivosti,
nadavala a proklínala. Ale častější
sv. zpovědí se úplně změnila. „Ještě
prý žije,“ tak končí světec tuto zprá
vu, „je však tak velice pokorna a
mírná.,že jí žadná ztrata, ani nadávka,
ani utrpení nedovede z klidu vyru
šiti.“ Ejhle, užitek častější sv. zpo
vědí!

Ježíš Kristus ustanovil apoštoly a
jejich řadně zastupce, aby hříchy od
pouštěli: „Komu hříchy odpustíte, to
mu jsou odpuštěny.“ Těmito slovy
nam Ježíš Kristus ukázal ony muže,
kteří nám mohou ve jménu Božím
hříchyodpustíti. Božskému pravu kně
ží odpovída u nas katolíků svatá po—
vinnost, abychom k nim pro odpuštění
chodili, se zpovídali a svou duši se
snažili co nejochotněji očištovati.

Velmi mnoho na tom zavisí, ma
me—lidoblého kněze, stalého zpověd
níka, jemuž své svědomí můžeme
zcela otevříti, který nás zná., nás vede
a v jednotlivých případech nam svě
domitě radí, bychom z cesty dokona
losti nezbloudili. Kdo chodí častěji

_ ke sv. zpovědi, ma t. zv. ducho v
n í h o v ů d 0 e, který duši jeho řídí
a spravuje, aby nevybočila z pravé
cesty, aby pokračovala v dokona
losti. Radana a napomínaním jeho
má se duše ochotně a pokorně podro
bovati.
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Nedovcdeme ani dosti oce-nitiB( ží
dobioty, která nám tak lehký a
výtečný p r o s t r e d e k poskytla, a—
bychom vždy, úplrě a jistě mohli
být-í od hříchů svých očištěni. Sv.
C y 1)ri a n nazývá zpověď předběž
ným soudem. Jsme-li totiž rozhřešení
od kiíěze, jsnte zároveň také rozhře
šení od Ježíše Krista. „Až mne přijde
sou'dití,“ praví one—nsvětec dále, „ve
spravedlnosti svojí, nevzpomere po
klesků, které mi již odpustil ve sv.
zpovědi.“ „Přijde a nebude vzpcmí
natí hříchů mých,“ poznamenává, s v.Bernard. Sv. Tomáš Akvin
šký praví:„Věčné mlčení, kte
ré je knězi uloženo pod. velikým hří
chem o všem, čeho se ve sv. zpovědi
dověděl, patří k této svátosti a nazna
čuje milost, které se hříšníkovi dos
talo, že totiž Bůh sam bude věčně
mlčeti o hříších, ze kteiých jsem se
Vyzpovídal a byl rozhřešen.

2. Vizme Pannu Marii, jak po
k o rn š v y z n á v á, že každá mat
ka potřebuje očištění. I ona by ho
potřebovala, kdyby nebyla zvláštní
výsadou všelikého hříchu prosta.
Všechny matky izraelské nosily své
děti do chramu a obětovaly je Hospo
dinu, vykupujíce je potom. Tím na
značovaly, že jejich děti jsou hodny
smrti, od níž musejí býti vykoupeny
nějakým darem. Panna Maria však
své dítě skutečně obětovala jako Be
ránka, který měl sejmout-i hříchy svě
ta. Ježíšek jí byl vrácen, ale měla ho
vychovat pro krvavou oběť na kříži.
Tak byl v jejím mateřském srdci
vztýčen kříž.

Všechny matky i ostatní lidé,
kteří byli přítomni tomuto obřadu
ocištovaní P. Marie, nemyslili jinak,
než že je to také matka, ktera potře
buje očisty zákonní Proc připustila
Matička Boží, aby byla pokládána za
hříšníci, ačkoliv dobře věděla, že je
bez poskvrny všelikého hříchu? “Aby
nás zahanbila svou hlubokou poko
1011,aby nám dala příklad, jak máme
hledati cestu k sebeočištování, jak
rádi máme volati: „Jsme hříšníci! '
protože jimi skutečně jsme, nemajíce
oné výsady, kterou byla vyzname

nán a Panna Maria.
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Jistá protestant-ská-dáma vyznala
slavnému misionáři C 11e ro v i, že ji
od katolické víry nejvíce odpuzuje
sv. zpověď. „Milá paní,“ odvětil mi
sionář, „právě vy máte potřebu se
zpovídat-i.“ Paní se tomu velice di
vila. „Již delší dobu u mne ničeho
jiného neděláte, než že se takořka
zpovídáte. Vyjevujete mi své vnitřní
obtíže, 'chyby, kterých se dopouštíte,
to je přece něco podobného jako zpo—
věď. My katolíci se zpovídáme, když
dobrovolně odhalujeme knězi své nitro,
litujíce, že jme Boha urazili a slibu—
jíce, že se polepšíme. Podobně činíte
“ mne také vy. Zjevujete mi své
nejtajnější myšlenky, chcete chyby,
kterých jste se dopustila, napravit-i,
bolí vás, že jste zlá atd., což to není
něco podobného jako zpověď? Je v násvnitřnínáklonnost,kteránás
nutí, abychom se svěřili s tím, co se
v nitru našem děje.“

Tuto vnitřní náklonnost nám sv.
zpověď usnadňuje. Veleben budiž Bůh,
který v neskonalé svojí moudrost-i užil
tohoto vnitřního hnutí naší přiroze
nosti, aby nám usnadnil cestu ke
spasení a dokonalosti!

Sv. zpověď máme t-ím více milo
vati, protože je nám 0 v í č b o u vnejrůznějších ctnostech.
Předně se cvičíme, zpovídajíce se, ve
v i ře. Neboť tak vyznáváme, že Bůh,
svěřil moc, která jenom jemu přísluší
otevírati totiž nebe, z “něhož
tolik milostí přichází, také lidem.
Vzbuzujeme také velikou naději,
nebot doufáme, že to, co by nás
11všech lidských soudů zatratilo, je
nám pří'šinou naprostého ospravedl
nění. Kdežto -u lidských soudů je

_přiznání vinnikovo právě příčinou jeho
odsouzení, je zde při tomto božském
soudu zákLadem jeho ospravedlnění.
Cvičíme se také v lás ce Boží.

_Dí-váme totiž na jevo, zvláště v čas
těj šísv. zpovědi, že chceme Boha nade
všecko milovati a jemu co nejdokona
leji sloužiti. P 0 k o ř uje m e s 9, pro—
tože vyznáváme pokorně tajnosti svého
srdce nejen Bohu, ale i se spasitelným
zahanbením člověku: ukazujíce se mu
jako hříšníci.
n o s t 1,nebot posloucháme nejen Bo

nám

Cvičímese v posluš-

ha, ale také zpovědníka, tedy člověka,
který nám ukládá pokání, radí nám a
nás vede na cestě duchovního života-.
Cvičíme se dále ve s p 1 a v e dl
n o s ti: každý je ve sv. zpovědi
zároveň žalobcem, svědkem, soudcem
a vykonavatelem 10zsudku.Není k
tomu nucen, zcela dobrovolně se podro
buje rozsudku zpovědníka a béře na
sebe pokání, které se mu ukládá,
chce napraviti každou škodu, kterou
Pánu Bohu a lidem způsobil. V čas
tější zpovědi se jeví veliká síla
duše vní. Je nám již od Adama
vrozeno, abychom své chyby zakrý
vali, ve sv. zpovědi však prot-i tomuto
špatnému návyku vydatně a statečně
bojujeme. Kdo se v tom dovede pře
moci, povznáší se nad lidskou sla
bost. Sv. Ře ho r píše, že se člověk
někdy musí více přemáhati, aby se
z hříchu vyznal, než by se musel na
máhati, aby se ho nedopustil.

Ve všech těchto úkonech cvičíme
se ve svaté zpově i, když ji dobře
konámc. Získáváme tím velikou záslu
hu u Boha, před anděly, svatými a
zbožnými zpovědní'ky pak nemalou
čest. Snažme se tedy, abychom co
nejčastěji, pokud nám to poměry a
práce naše dovolují, chodili ku svaté
zpovědi.

Mnozí, teří si navyklí choditi
častěji ke svaté zpovědi, jsou celí
překvapeni, táže-li se jich zpovědník:
„Jaký pak máte už it e k z častější
svaté zpovědi'š“ Je pozorovati, že si
navyklí častěji se zpovídati, aniž by
pamatovali, že největším užitkem čas
tější svaté zpovědi bývá větší a větší
čistota svědomí, lepší a důkladnější
znalost sebe a svých náklonností,
rozmnožení posvěcující milosti Boží a
síly, abychom zlému odpírali a v dob
rém pokračovali.

Někteří se viní v týdenní svaté
zpovědi ze mnoha chyb ale málo
která je promyšlená, je vlastně jen
tak odněkud sebrána. Někdy se ani
náležitě nepřesvědčili, mají-li ji, čili
ne. Častá svatá zpověď má býtiprostičká,jasná a pokorná.
To však vyža uje důkladné přípravy.
Je třeba, abychom si dobře promyslili
dobu, která uplynula od poslední zpo
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vědí, abychom se dobře zpovídali, jak
jsme pokročilí v jednotlivých ctno—
stech, zvláště v těch, kterých je nám
třeba. Máme zkoumati, jak jsme se
varovali hříchů a příležitosti k nim,
zvláště k jistým chybám, jak jsme
tedy pokročilí v očistě duše. Častější
svatá zpověď je mocným, po zpyto
vání svědomí nejdůležitějším prostřed
kem dokonalosti. Jak jim však má
býti, když je zpovědník jako slepý a
nevidí do tvé duše? Jak tam může
čísti, když mu ji neotevřeš? Měl by
viděti, ku kterým vášním jsi naklo
něn, jakými pokušerími zmítán, aby
ti mohl říci, čeho se máš varovati,
jak bys mohl účinně pokušením pře
dojíti.

Abys to vše však mohl říci, musíš
svou duši znáti, musíš věděti, co se
v ni děje. Toho se však dovíš, když
se budeš pozorovati, když alespoň
u večer každého dne své sv ě do mí
prozpytuješ a svůj vnitřníži
vot srovnáš.

Má-li tvoje častější svatá zpověď
býti s užitkem pro tvou duši, je třeba,
abys k ní přistoupil velice sebraně.
Nemáme hledětí na vše strany, mysliti,
Bůh ví, na co. Prosme také za osví—
cení Duchem svatým, abychom dobře
poznali, co a jak se máme zpovídati.
Pak bude naše zpověď dobrá a po
známe také, jaký užitek máme z čas
tější zpovědi.

3. To poslední, co na Panně Marii
při jejím očišťovárí vidíme, je do b
ré její předsevzetí. Simeonjí
prorokuje: „Tvou duši pronikne mečl“
.Předpovidá jí tedy největší bolest,
která může dobrou a laskavou matku
stihnouti, kterou může vůbec duše
míti. Panna Maria však koná pevné
předsevzetí, že vezme na sebe všechny
oběti, které jí nebeský Otec dobro
tivě uloží. Pokorně asi opět v duchu
řekla: „Ejhle, 'dívka Páně, staniž se
mi podle slova tvého, jak jsi od věč
nosti ustanovili“

Podobné předsevzetí mame míti
při svaté zpovědi. Máme po svaté
zpovědi vyplniti to, co pravil sv.
Remigius králi Chlodvíkovi, když ho
byl pokřtil: „Skloň svou hlavu, pyšný
Sigambře! Klaněj se tomu, co jsi

dříve ničil a znič to, čemu jsi se dříve
klaněll“ Po svaté zpovědi máme milo
vati ctnosti, kterých jsme si dříve
dosti nevážili a máme v sobě zničiti
hřích, který jsme snad dříve milovali.

Vzpomeneme-li sobě, co učinil Jc
žíš Kristus, aby nám hříchy naše
mohly býti odpuštěny, jakou potupu
a pohanu mu bylo trpěti, kolik krve
prolil a jak hrozně za naše hříchy
zemřel, musíme si pevně umíniti, že
budeme svaté zpovědi dobře použí
vati, aby nebyla tato veliká svátost
pro nás nadarmo ustanovena. Pomní
me-lidále, co mohl Bůh žádati, a to
zcela spravedlivě, abychom u něho
nalezli odpuštění, pak se s velikou
radostí podrobíme této nepříjemnosti,
kterou od nás vyžaduje splnění dob
rého předsevzetí ve sv. zpovědi uči—
něného. '

K dobrému a přesnému vyplnění
předsevzetí učiněného má nás nabá
dati také to, co řekli služebníci svému
pánu Namanovi Syrskému,
když mu prorok Eliseus poručil, aby
se .sedmkráte umyl v řece Jordánu,
což ve své pýše považovalza veliké
pokoření, nechtěje poslechnouti: „Ot
če, kdyby ti byl něco velikého poručil,
slušelo by se, abys to vykonal, čím
více tedy máš poslechnouti, když ti
řekl, abys se umyl a byl čistl“ Je-li
ti předsevzetí obtížné a ty žádné
chuti nemáš, abys je dodržel, rci
k duši své: „Takovou maličkost, duše
má, žádá od tebe Hospodin, abys
jen upřímně vyplnila, co jsi mu slí
bila ve svaté zpovědi a hle, ty toho
nechceš splniti! Jak velice jsi trestu
hodná! Kdyby byl Pán Ježíš na tobě
žádal veliké posty, přísné kající skut
ky, kdyby církev svatá od tebe oče
kávala, že budeš konati veřejné po
kání, jak je žádala na prvních křes—
tanech s takovou přísnosti, pak by
byla tvoje »váhavost a neochota po—
chopitelná, ale ani v tom by nebylo
nic nespravedlivého, nic upřílíšeného,
proč tedy takovou maličkost"nechceš
vyplniti? Čím více tedy musíš dbáti,
„abys co nejsvědomitěji vykonala, co
jsi sobě ve svátosti pokání pevně
umínila .“
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Jistý španělský dějepisec našel
v životopise jednoho španělského krále
nepatrnou událost, kterou však po
važoval za tak velikou, že ji neváhal
zaznamenati do dějin, aby pozdější
pokolení věděla, jak mírného měli
Španělové krále. Tento mocnář psal
dlouho do noci důležitý list. Když ho
konečně pozdě v noci dopsal, odevzdal
jej svému pážeti, aby ho posypátkem
posypal. Ale jinoch, celý rozcspalý,
vzal místo posypátka kalamář a vylil
obsah na psaní. Král, nepohnuv ani
brvou, řekl zcela klidně: „Tak ho
ještě jednou opíši.“ Sedl si a okamžitě
se dal do práce a neustal, dokud list
nebyl opsaný.

Jak velikou mírnost, trpělivost a
tichost nám prokazuje Pán Bůh Ve
svaté zpovědi, který nás v nesmírné
lásce přijímá, nám odpouští a hojných
milostí přidává, abychom ho již ne
uráželi. Nám “pakje kolikráte za těžko
vyplniti to, co jsme spravedlivě na
sebe vzali. Buďme tedy velmi horliví
a přesní v plnění učiněných před.—
sevzetí ve svaté zpovědi.

Jistý asketa upozorňuje na tři
c h yb y, kterých se hlavně ti do
pouštějí, kteří častěji chodívají ke
svaté zpovědi: předně přistupují k
této svátosti největšího milosrdenství
s mnohýmiroztržitostmi Ba
vili se snad před chvílí s někým, čet-li
něco velmi zajímavého a pak, majíce
ještě myšlenky při takových a po
dobných věcech, jdou ke správě Boží.
Jiní se zase zpovídají ve v še o b e c
ných' a neurčitých výrazech,
vykládají o pokušeních, ale nezmi
ňují se o skutečných chybách, kto—
rých se dopustili. Jiní opět se sice
dobře vyzpovídali, ale po svaté
z p o v ě di se hned oddávají všeli
jakým světským záležitostem, místo,
co by se sebrali na mysli a Bo hu
d ě k o v ali za milost odpuštění, kte
ré se jim ve sv. zpovědi dostalo. Měli

by Pánu Bohu vrcucrč děkm'ati a
prositi ho za mílcat, aby budcucílío
času lépe použili ku svcjí spáse &jďo
oslavě.

Poznali jsme velice účinrý prc
st-řcdek posvěcující ve škole Par ry
Marie, který nás pcvc dc k veliké dc—
konalosti a přiblíží nás k bc-žsla'čn'u
Srdci, budeme-li ho dobře užívati:
budeme-li se častěji svědomitě zpo—
vídat-i.

Vizmc P a n n 11M a r ii, jak scdí
mezi věřícími na první bílou sobotu
v domě na h o ře S i o n u. Všichni
apoštolé, kteří chybilí a mistra svého
opustili, přicházejí k ní. Ona je těší.
Petr žaluje, že zapřel dobrého Pára
svého, se slzami v očích se svého
hříchu odříká a Panna Maria ho těší
a dodává mu síly. Jak se asi věřící
starali, co se s nimi stane! Kdo je
těšil v jejich malcmyslnosti? Parra
Maria. Mladá církev byla skleslá, bez—
nadějná, chvěla se a starala, jak bude
dále. Jenom Panna Maria byla pevná
a sílila, těšila a povzbuzovala všechny,
skýtajíc jim klidu a důvěry, byla ten
kráto životem, naději a sladkostí cír

kve a všech, kteří pcchybili. Proto ji
také církev svatá zvláště za to uctívá
a od nejstarších dcb z a s v ě t i l a
s o b o t u její úctě.

Milý ctiteli božského Sidco Páně,
utíkej se také před svatcu zpovědí
k Panně Marii, hledej u n' útěchy a
síly a pomoci, abys dobře a užitečně
vykonal svatou zpověď. Važ si této
svátost-i a užívej jí ku svému zdoko
nalení, abys se víc a více líbil bož
skému Srdci.

Než Pannu Marii cpustín10 v tc nz
to krásném tajemství, děkujme jí za
krásný příklad, kteiý nám v něm
dala a prosme ji, aby nám vyprcsila
síly, abychcm ji věrně v něm mohli
následovati, rádi se podrobujíce očistě
novozákonní, sv. zpovědi.
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A. Ill. Xadlča'kavzí.

IJáska.
Láska, květ ten nejkrásnější
jež do srdce vložil Bůh,
hřejným teplem plní duši,
tak jak slunce hřeje luh.

Láska, květ ten nejvonnější
nikdy v srdci nezvedá,
mnohdy v světě přihodí se
že iv oběť život dá.

Láska slovo nejkrásnější
jež z úst člověk vysloví,
ten, kdo v žití pochopil ji
slasti její nejlíp ví.

Láska, často zneuznána
bývá lidmi na světě,
ten, kdo nemá. citů něžných
tomu ani nevzkvete.

Láska, srdce dobra, krásy,
něžnosti a neviny,
tu na zem nám s nebe snesl
sám syn Boha jediný.

OOOOOO

Msgr, »Baunard. Z franc. Boh. Kyselý.

Stáří čili životem vzhůru.
(Část další.)

Demáci krb. ——Staří manželé.“

Představuji si takové stařičké
manžele, otce, ctihodnou matku, ta-_
kové dědoušký, v nichž Plato zdravil
živoucí sochy bohů: sedí u krbu a
vedle nich dítě, jejich to vnouček
nebo vnučka. Vejděme tam opatrně
a uctivě, sedněme na okamžik u krbu,
kde dlí, kde vládne Bůh. Je to krb,
jaký druhdy býval. Nev'zbudí jeho
štěstí a hodnota závist u dnešních
rodin? .

Oba manželé, kteří tu sedí, krá
čeli třicet, čtyřicet let rovným“ kro
kem touž stezkou a sdíleli rovné
osudy držíce se za ruku: Ubi tu
Gaius, ego Caia ——kde ty, tam
já, jedno srdce, jako jedno jméno.
Cesta vykonána bez úrazu. Když se
tak ustavičně na všech stezkách vi
děli druh druhu po boku, připodob
nili se sobě duchem i povahou, ačli
nebyli již počátkem pouti podobní.
Byli stále plni starosti, jak státi se
navzájem sobě hodnými, byli šťastni
druh druhem, a tak bychom řekli, že
obě ty duše tvořily posléze jednu jen
jedinou. A kdo to způsobil? Láska.
Ale láska ve svém nejvznešenějším

úkonu, jímž jest vzájemné obětování
sebe svému druhému já. Celé oseni
ctností. vzrostlo bezděky z této práce,
práce snadné, protože milované. A.kdo
zasíval, aby vzrostlo? Amor se
menta ďogni virtu, dí Dante
—-láska je símě všeliké ctnosti.

A nyní přišlo stáří. Dítky opustily
dům otcovský, odnášejíce si k novému
krbu, který si založili-, vzpomínku a
obraz ctností, jichž příklad vídali a
.jež jsou jejich dědictvím. Otec a
matka zůstali, dokonavše své poslání,
sami pod svým krovem, v domě nyní
zamlklém, provanutém posvátným ti
chem jako Vkostele; jako uděšeni svou
osamocenosti tisknou se staroušci tím
úžeji k sobě.

Pouto, které je víže, není již
páska uvítá z kvítí v jaře jejich za
snoubení, je to vínek z vespolných
jejich žalů jako radosti, z trudů zrovna
jako z něžné lásky, ale strasti i slasti
byly nerozlučně sdíleny. Ze všech
zkušeností, jimiž se obohatili, jest nej
vzácnější, jako byla i nejblažší, zku
šenost,'jíž nabyli spolu a o sobě.na
vzájem. A po pravdě řečeno, snad
nikdy se ať nedím nemilovali, avšak
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lépe 11en'1ilovalijako dnes. Je to proto,
smím-li se tak vyjádřit-i, že dospěli
společně k výšinám. V těchto jasných
oblastech, jichž průzračnost není již
kalena výpary smyslů, zbělely myš
lenky takořka jako vlas dědoušků.

Leč to jsou Věci, o nichž dovedou
jiní hovořit-ilíp než já. Mám 'rád jemné,
třeba dost nesvaté pero, které napsalo

před lampou, jejížto chvějný třpyt
zvěstuje přítomnost Boží.“

Týž spisovatel (Gustav Droz) pc
l—írač'uje:„Kdo dovede hcdně ocenit-i
tyto dvě bytosti, které po čtyřicet let
kráčejí vedle sebe, milují se, ctí se,
p'Omáhají si, sní a modlí se, těší a
rmoutí se pospolu? Kdo patřičně pro
mluví o takových starých, přátelstvím

Předklášteří u Tišňova: Kapitolní sál.

tyto řádky: „Zaslouží-li něžnost u
manželů jména lásky, je to ve chvíli,
kdy vyprchla rozkoš, a něha stává se
nezbytně štěstím; kdy sic tak mocně
nepálí, ale za to tím něžněji a proni
kavěji zahřívá,. Kdo chce, mějž si
úsměšek pro lásku v šedinách, ale já
vidím v takovém posledním stisknutí
“ruky, v takové vroucí srdečnosti dvou
Stai-ých lidi nejsvětější a nejlepší z lá
Sek lidských, skláním se před ní jako

spjatých lidech, jichžto srdce, jako
stmelena, bijí tlukem jedním? Jichž
duše odráží se v duši druhově a jsou
jako dvě zrcadla, kde v jfdiném ob
raze splývá minulost, přítomnost i bu
doucnost? ' '

„Než ačkoliv jsou duše ty tak
úzce spojeny, tak jisty vzájemnou
věrností, že nelze víc, přece bdí nad
svou láskou, jakoby jim mohla uprch
nout-i. Dumný ten podzimek jest pro
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vanut jakousi vůní jarní něhy. Pro
kládají svou lásku ohledy, ochotou a
úslužností jako drahým kořením,které
ji zachovává. Vynalér/avá jejich po
zornost jest zevnějším výrazem vzá
jemné úcty, již k sobě chovají. Jejich
oddanost zná ostych, milují se s roz—
vahou. A i v důvěrném obcování
dovedou zachovati zdrženlivost, která
má do sebecos posvátrého.“

A věru, něčím posvátným zove
takový život spisovatel vyššího vznětu ,
Amédée de Margerie. Nechť poví nám
o tom po svém způsobu v duchu
vpravdě křesťanském: „Ježto spojení
křesťanských snoubenců má strárku
božskou, sahá je"ich láska až do věč
nosti. Zákon poruchy, jenž si na světě
vše podmaňuje, netkne se nesmrtelné
jejich mladosti. Co bylo v lásce té
pomíjejícího, již dávno se rozplynulo
jako kouř a zář jejího plamene stala '
se jenom čistší. chž tak chápcu
lásku manželskou, vidí krásu i blaho
v tom, že si stačí vzájemně. Chct'
pozbavená všech svých příbuzných
má po svém boku ještě někeho, jemuž
smí říci jako Andromacha Hektorovi:
Můj choti milovaný, tys mi nyní
otcem a matkou předrahou i bratřími.
A manžel může říci své manželce,
která neměla dítek nebo je ztratila,
podobně jako v bibli Elkara dí k
Anně, své bezdětré a naříkající ženě:
Zda nejsem já ti lepší než deset syr ů?
Ba, ani v této osamocencsti, v této
opuštěnosti není život ten ncužitečrý.
Dal-li kdo štěstí, věnoval-li své síly
duši nade všecky jiné dražší, čítá-l;
své dny dle kroků, kterými se spclu
přiblížili k dokonalosti, měl-li pc dlou
hou řadu let krb, od rěhcž pcuze zlo
bylo vyhostěno, otvíral-li s blížícím
se stářím srdce své vždy více lásce
k Bohu a nešťastným, ten může věru

A starým bezdětným manželům
zbývá ještě vždy odpomoc vznešená,
že mohou si přisvojiti rcdiru _
adoptivní. Není dosti sirot, chudých
starců a stařen, rodin bez chleba a
přístřeší, které na „něčekají, které je
pozývají ke cti, ke štěstí otce či matky,
z něhož i jim kyne na stará léta po

žehnání Boží? Vzpomínám tu na ob
divuhodnou dvojici “manželů Fébu
rierových, hlavních to zakladatelů ma
teřského domu sester služebnic chu
dých, jemuž věnovali velkcdušrě svůj
majetek, darovali svá srdce a kde si
vyvolili také svůj poslední příbytek.
Odpočívají v jednom hrobě pod sva
tyní.

Bible, která má píseň, slovo po
chvalré pro všecky krásy a mravní
hodrcty, oslavila staré manžele v kni—
ze chiášově. Velebí Tobiáše, velikého
zajatce nir-ivetského, u jehož krbu
neschází ničeho, co činí kmeta tcho
vzorem nedostižným: ani svatost, ani.
láska, ani přítomnost chuďasa, ani
návštěva andělská, ani něžnost otco
va, ani znepokojení a starostlivost
matčina, ani uctivost synovská, ani
po:_1éze požehnání otce kmeta, jež
svolával na hlavu syna, který mu byl
vrácen a dcery, jíž se mu dostalo.
Podobně povzdychnou si všichni man
želé, kteří kdy uvažovali o tomto do
jemném a povznášejícím výjevu, kde
nebo i země rozdělily si úlchy: Co n
senescamus ambo parite r
s ani ! —"Kéž se tak oba ve zdraví
sestařímc!

*

Ve své překrásné knize „Víra
a láska“ chce Hilaire do Lacombe,
aby muž, ba dokonce i mladý muž
záhy v myšlenkách svých žalétal k
pem cčeriím chvillám, kdy bude mu
družl a života vrchch .ým štěstím. Píše:
„Za těchto pcslt dních zbytků danr.ího
světla pcpatř na svoji choť. Zbylo-li
ti drcbci srdce, jak budeš ji milcvati!
Ba zeptá-š se, zda ji namiluješ víc než
druhdy. V lásce tvé bude rys jakési
hlubcké úcty. Ta, která bylo kcuzlcm
tvé mladcsti, bude tam, před očima
tvýma &. v ušlechtilé její tváři, v
prvních vráskách čela, v prokvétají
cích vlast ch pcnese stcpy sladkobolné
pctsie tvého živcta. Ty budtš ji sle
dovati mlčky, s nevypiatelrcu něž
ncsti. Patře na ni, pcmyslíš, že za
žil-lis jakého blaha, bylo to skrze ni,
stal-li ses kdy lepším, bylo to ji. Ona
dala ti okusiti nejvábnějšího štěstí
na světě, lásky, ona ti podala největší
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poctu, otcovství, když ti podala po
prvé z lůna bolestí k políbení tvé
dítě. Ji nalezl jsi vždy u svého krbu,
když počet přátel řidnul, tam zůstala
tvou poslední nadějí, tvou útěchou,
tvým povzbuzením a uklidněním. Kéž
je tvým posledním snem, abys mohl
usnouti ruku svou v ruce její, když
bude nutno umříti, abys mohl odpo- ,
činouti s ní pod jedním křížem a pro
buditi se k životu bez konce! A sen
ten věru nezůstane n splněnl“

Než ach, manželé neumírají po
spolu a v tom právě jest bolestné roz—
tržení lásky. Ale to jest i její poslední
zkouška a jistá známka její nesmrtel
nosti. Loučení odcházejícího není zou
falým odloučením, nýbrž voláním k
dostaveníčku, povzbuzaním k násle
dování, k nastoupení ——již za kra—
tičko, třeba v samotě a slzách -—ne
schůdné cesty, po níž doposud kráčeli
tak snadno, tak radostně oba spolu.
Srdce toho, kdo pozůstal, jest jako
rozbitá nádoba, a přece chová v ní
vzpomínky smutné a posvátné, které
nijak Své vůně nepozbyly a které
člověku napotom podají dosti látky
k vnitřnímu pobavení.

Ano, vzpomínka na lásku, na
štěstí manželské je svítilrou starých
dnů. Rád čtu o předmětu tcm řádky
jedné vznešené dámy, která vykládá
svým vnukům o zesnulém choti takto:
„Pc kud ještě žil můj předrahý manžel,
končíval večer vždy drobnými vzpo
mínkami, kdy jsme spolu v důvěrné,
svorné rozmluvě snili o svém starém
přátelství. Utěšeré ty hovory o černé
hcdince bývaly jako předpravcu k ve
černí naší modlitbě, a často splývaly
s ní. Vidím ho ještě, jak sedí u kamen
ve veliké, červené lencšce, dívá se do
okna, co venku vítr skučí v haluzích
stromů a všecky vzpomínky našeho
starého příbytku broul' avě se ozvě
nou probouzejí. Blahých těch chvil!
Jak byly si tu duše naše blízko! Bůh
povolal mileného druha mého žití k
sobě. Já pak jscm nereptala. Ale po
tom již připadala mi samota v pod
večer bolestnou, nebc ť srdce mé právě
jako i duch můj příliš uvykl štěstí
o té hodirě. ——Rukeu rozechvělou
napsala jsem tu, co bych mu byla
měla říci. Proč nemohu napsati i to,
co by mně byl odpověděl?

(Pokračování)

OOOOOO

Obrázky z katolických misií.

Obrázek z misií afrických.

Nastalo právě deštivé počasí -—
píše misionář P. Lux v Kibošo ve
východní _Africena svého generálního
představeného v Evropě — a proto
mohu, maje chvilku pokdy, podati
Vám krátkou zprávu o naší misii.
Přes deset měsíců byl jsem stále na
apoštolských cestách a nyní za dešti
vého počasí, kdy nelze vyjíti z domu,
nehněvám se, že si mohu několik dní
odpočinouti. Také moji žáci křtěnci &
nevěobráceni křesťané, nyní zatím od
počívají; jejich jediným zaměstnáním
je — jídlo a, spánek. '

Za posledních šest měsíců měli
jsme nedostatek potravin; na polích
řádily kobylky, kukuřici a boby se

Podává M a. x mi 1 i atn Wieíi 11b e r g e r.

žraly a déšť nechtěl sc dostaviti.
Zdejší „učenci“ marrě si lámali hlavy,
aby příčinu sucha vysvětlili a na do—
tazy lidu uspokojivě odpověděli. Je
dnou byl vším vinen mladistvý král,
jelikož dal boby a kukuřici sázeti,
prve než doba smutku za přf'činou
úmrtí jeho otce vypršela, podruhé za
vinili sucho kouzelníci, mračna před
Kibošo zadržujíce, jcžto lid. je opouští
a Evropanů se přidržuje.. Marrě hle
dali kouzelníci radu a pomoc ve vnitř
nostech zabitých koz, marně dovolá
vali se pomoci duchů v hustinách
lesních, v hlubokých slujích a skal
ních jeskyních; déšť dlouho se nedo
stavoval, potom však spustil se tak
vydatně, že zaplavil celou krajinu—.
Tak byli kouzelníci se svou moudrost-í
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u konce. Bohudíky, ubývá jim zá
sluhou našich křesťanů na vážnosti.
Již od mnohých dospělých pohanů
slyšel jsem slova: „Nyní poznáváme
určitě, že nás kouzelníci podvádějí;
jim se jedná jenom o naše ovce a kozy,
aby je na nás vylákali, předstírajíce,
že v jejich vnitřnostech čtou budoucí
věci a příčiny všech nehod a neštěstíl“
Tato slova byla by opravdu velmi po
vzbuzující a mnohoslibná, ale často
se stává, že byla pronesena na plano;
přikvapil-li na př. na některou rodinu
neštěstí, zapomínají ubozí černoši na
slova misionářova a hledají jako prve
pomoc u čarodějů.

Pověra je zde tak pevně zakoře
něna, že zvláště starým lidem bývá
velmi těžko, aby nekráčeli ve šlepě
jich svých předků. Z počátku'bývali
všichni dospělí pravidelně křesťanské
mu cvičení přítomni; lákala je novota.
Ale nadšení brzy pominulo, když při
šly na řadu články o jednoženstvi,
spravedlnosti, poctivosti atd., tvářili
se kysele. Měl jsem potom co činiti,
abych je udržel pohromadě, ale na
děje, že se obrátí, byla velmi skrovná.
Ukázal jsem jim, žcjsou na špatné
cestě, že dosavadním životem vrhají
se do věčné záhuby. Když však nic
nepomohlo, nechal jsem starých na
pokoji a věnoval jsem se výchově
mládeže. To jest užitečnější.

Nyní máme v Kibošo a okolí 20
škol. Není to však vždycky příjemnou
procházkou, choditi ze školy do školy.
Máme sice t_řiosly, ale nejednou musí
jezdec se zvířete se toupiti, aby i
s ním neupadl anebo nesklouznul do
hluboké rokle, jakých při řece Kibo
je.. velmi mnoho. _Naše školy navště
vuje pravidelně 2500—3000 “dětí a to
"chlapců a děvčat. Víc než tisíc jiných
chodí raději za školu a pasou krávy,
ovce a kozy. '

Jak to navléci, aby všechny tyto
děti každodenně ve škole se shromáž
dily? Použil jsem již různých pro
středků. Jeden osvědčil se nejlépe a
“já ho podnes užívám. Pro každou
školu určil jsem dva nebo tři veřejné
vyvolavače. Každé'ráno běhají po po
lích a buďto křičí: „Do školy, do ško
lvl“ anebo troubí na ohromný roh—

bůvolí. Toto zařízení má dobrý účinek;
v určitou hodinu jsou dítky na místě.
Ježto však, zvláště u černochů, platí
zásada: „Něco za něco“, musím po
každé vyvolávače nějak obdarovati.
Čím? Mám-li drobné, drobnými, ne
mám-li, něčím k snědku.

První rok svého zdejšího pobytu
měl jsem všecky školy na starosti.
Pro velkou vzdálenost jednotlivých
škol od sebe r_emohl jsem pravidelně
do školy docházeti a proto byl i vý—
sledek vyučování méně dobrý. Nyní
jsem dostal vzácného spolupracovníka
v osobě misionáře P. Diirra. Mimo to
má každá škola dva katechisty. Jsou
to povyrostlí, nadaní hoši, kteří vy
chodivše školu, náboženství s dětmi
opakují. Každodenrě z rána přichází
do své školy; je-li tato příliš vzdálená,
zůstávají tam celýtýden, až do soboty.
Vedle školy stojí malá chata, která jest
jejich obydlím. V určitý čas začínají
vyučování katechismem. Po katechisi
mu děvčata odejdou, chlapci zůstanou
a učí se čistí a psát-i. Tímto druhým
cvičením končí školní vyučování. Od
poledne vyhání chlapci krávy a kozy
na pastvu a děvčata učí se ve škole
čísti a psáti, načež vypomáhají svým
rodičům na polích.

Avšak ani tito malí učitelé ne
pracují jedině z lásky k Bohu. Každý
dostává asi 3 koruny měsíčně. Ježto
počet jejich je nemalý, je často můj
ubohý sáček ve velkých rozpacích;
jesti mnohem častěji prázdný nežli
plný. Ale to není ještě všecko. Také
děti by rády nějakou odměnu za Svou
pilnost a horlivcst. Ale „z mála, málo“
praví přísloví. Rozděluje svou skrov
nou almužnu z Evropy mezi 2500
dětí, dává-mbohužel každému mnohem
méně, nežli by si moje apoštolské srdce
přálo, abych všecky pro Krista Pána
získal. Nedostatek peněz hled.m tedy
nahradit-i svou horlivost-í na apoštol
ských ccstách. Vycházím proto ča
stěji do blízkého i vzdáleného okolí,
povzbuzují v. ude, slibuji, přemlouvám
i hrozím trestem Božím, abych dobré
udržel na dobré cestě, liknavé pak nebo
lhostejné na tutéž cestu přivedl.
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A moje pricinení rebýv á nadarmo.

Znenáhl'a učí se děti všemu dobrému a
dorůstajíce uznávají, jak užitečné je,
čemu se byly ve škole naučily. Mnohé
z nich prosí již za křest svatý. Avšak
prosbě jejich nemůže se zatím vyho
věti; nejprve musí prodělati dobu
zkoušky. Chtějí-li totiž zůstati víře
věrni, staví se jim V čest-umnohé pře
kážky. Jakmile chlapci dosáhli jistého
stáří, bývají zařaděni do vojska krá—
lova. Tam však jest jejich náboženská
svoboda velmi omezena; zřídka jen
mohou vykonávati svoje křesťanské
povinnosti. Děvčata zase dávají ro
dičové nejraději těm za ženy, kdož
největší počet krav a koz do manžel
ství přinášejí. Na neštěstí jsou to pře
často staří, zatvrzeli, mnohoženství od—
daní pohané. Proto prve, než něja
kému děvčeti udělíme křest svatý, žá
dáme z opatrnosti od. jeho- otce vý—
slovnou přípověd', že později své dceři
ohledně volby ženicha úplnou volnost
ponechá. Rozumí se, že ani v tomto
případě výsledek není jistý. Nicméně
doufáme, žeosvátku Zvěstování Panny
Marie budeme moci nejméně 30 dítek
pokřtíti. Tato slavnost bude pak za—
jisté mocným povzbuzením pro ostatní.

Jiný obrázek z misii airických.
Na poli a v zahradě.

Sotva je po škole ——píše misionář
P. Miiller v Ndale VeStřední Africe —
začíná venku na polích rušný život.
Naše děti pospíchají ke kůlně a ozbro—
jují se motykami, rýči a jinými ná
stroji polními, aby sázely rýží a ku
kuřici, aby bramborové a bobové
pole okopávaly, anebo Pěknou cestu,
která celou zemí až k velkému jezeru
Nyansaprobíhá, opravovaly. Kdybyste
tyto zástupy našich dělníků různého
stáří pozorovali, viděli byste, že všichni
křesťané před prací se pokřižují. Ano,
mnozí z nich zaskočí ještě rychle do
naší kaple, aby si pro svou práci Boží
požehnání -vyprosili.

Že je právě doba setby, rozdělí
se tlupa dělníků na tři skupiny. Jedni
vyhazují brázdy, druzí kladou do
brázdy semeno a opět jiní brázdy za
sypávají. Veškerá práce koná se zcela
v pořádku, dělníci, nedbajíce žhavých
paprsků slunečních, jsou veselí a celý

den bezmála zpívají. A zpěv nejen .jieh
neunaví, ale naopak k práci povzbu
zuje. Vůbec, pracují-li černoši společně
na poli, obveselují se a povzbuzují k
práci zpěvem. Často někteří z nich
vůbec nepracují, ale jako předzpěváci
zpívajíce a dávajíce takt, práci řídí.
Aby zpěv byl důkladnější a více vy
dal, "uvazuji si na hlavu, ruce a nohy
zvonečky nebo řehtačky. Tímto zvuč
ným „oršestrem“ doprovází vrchního
předzpčváka, jenž pod dojmem této

.okouzlujíci hudby často do stavu ja
kéhosi opojnéhd nadšení upadá. V
tomto stavu vrhá sebou na zem, hází
motyku do vzduchu, točí sebou a se
kroutí, jako posedlý křičí nebo zpívá.
Ostatní dělníci, počtem často 200 až
300 lidí, mu přizvukují a podle taktu
zdvíhajíce a spouštějíce své nástroje,
pracují. Obsahem těchto písní bývá
pravidelně chvála misionářů jakožto
velkých dobrodincův a učitelů afri
ckých černochů anebo chvála domo
rodých pohlavárů a národních hrdinů
z dřívějších dob. Také Afrika má své
mravy a obyčeje.

Na zpáteční cestě k misii jdeme
kolemnašeho banánového háje. Ježto
jsme ho teprve před třemiroky založili,
nedává ještě valného užit-ku; za dva,
tři roky však budeme moci kliditi nád
herné ovoce. V naší zahradě viděti
také pěkné záhony zeleniny; bohužel,
byly letos kobylkami velmi zpustošeny.
Zvláštní pochoutku nalézá tato havět
na obilí, pro kteroužto příčinu také
letošní trojí žeň se nevydařila. Jinak
daří se zde mrkev, kapusta, salát a
jiné druhy zeleniny, věnuje-li se jim
jen obstojná péče. Také pro zemáky
zdejší půda výborně se hodí. Nejlepší
způsob zalévání našich sadů je ovšem
dešt, jejž nám dobrotivý Bůh od li
stopadu do května v dostatečném
množství posílá. V ostatní roční pc
časí vyžaduje udržování a pěstování
'zahrady mnohopráce a námahy, není-li
nějaká řeka anebo aspoň větší potok
na blízku. Z ovocných stromů daří se
jenom některé a také_palma nenalézá
zde vhodné půdy, ježto není dostatek
vody. Z té samé příčiny nemůžeme
zde zakládat-i sadů kávových, jelikož
i káva mnoho vody vyžaduje.
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V chudobinci.
Od našeho obydlí zvu te, milý

čtenáři, abys mne doprovodil v duchu
svém do naší kaple, kde se chci modliti
svůj brevíř. Na cestě půjdeme okolo
našich dobrých stařen, z nichž jedna
jest dětinštější a proto srdečnější než
druhá. Starochy chystají se právě za
lévati banánové stromky, jež jsme
byli před třemi roky zasadili. Tyto
staré ženy obývají náš chudobinec;
jeho správkyní a ředitelkou jest stará
černoška, jménem Salome. Všechny ji
poslouchají j ako svou společnoumatku,
ačkoliv se zde ze všech úhlů svět-abyly
sešly. Přes svoje stáří a některé zvlášt
nosti &.vrtochy dcer Eviných, dobře se
srovnávají. Zde vidíte, milí dobro
dinci, ževaše almužna nebyla nadarmo.
Všechny tyto staré osoby byly od
svých vlastních pohanských příbuz
ných opuštěny, bídě a nouzi, ano i
smrti hladem vydány a byly by v po
hanství nešťastně zemřely, kdyby ne
bylo vaší pomoci a podpory. V misii,
již pro své vysoké stá-ří jenom nepa

trné služby mohou prokazovati, do
stávají denně tělesnou i duševní po
travu; již mnohé z nich obdržely křest
svatý, aby očištěny krví Beránka v
hodinu smrti se vznesly do výšin ne
beských.

Zastavme se na okamžik u—nich.
Vidouce, že se k nim blížím, nechávají
zalévání ovocných stromků a pozdra
vuji mne dle domácího obyčeje: klo
níce hlavu skoro až k zemi a tleskaj íce
rukama. '

„Tož, co pak to děláte, st—arochy?“
ptám se. „Zaléváme stromy pánovy,
aby byly veliky a nesly ovoce. Ale,
jak se daří tobě?“ — „Zcela dobře a
zajisté i vám není zlel“ — „My jsme
zde zcela spokojeny vidouce, že jsi
zdráv. Vede-li se tobě dobře, pak i
nám; jsi—livšak ty nemocen, pak i my:
co bychom si bez tebe počalyl“

Promluviv ke stařenám ještě ně—
kolik slov na povzbuzenou, odcházím
do kaple, abych se svůj brevíř po
ulodlil.....

OOOOOO

Naše vyobrazeni. Kostel a klášter
sester cisterciacek v Předklášteří u
Tišnova jest vedle třebíčského klášter
ního kostela nejpamátnější stavbou
přechodního slohu z románského do
gotického na Moravě. Křížová chodba
byla vystavena v letech 1223—1250,
kapitolní sál jest asi z roku 1241.
Klášter založila Konstancie, vdova po
králi Přemyslu Otakarovi I. r. 1234
pro řeholnice řádu cisterciáckého a
nazvala ho „Porta coeli“ bránou ne
beskou. Okna sdružená na chodbě kří
žové čítají se k nejskvostnějším pa—
mátkám druhu toho vůbec.

Vzácnou knihu tvoří právě u
končený IV. ročník revue „Archa“.
Co tu cenné a rozmanité látky básni
cké, apologetické a umělecké. Hodí se

velmi dobře za knižní dar vánoční pro
ntelligenty. (6 K). Pro nový V. roč
ník, jenž počal vycházet právě dle
sdělení redakce jscu uchystány za
jímavé práce od J. Š. Baara, S. Boušky,
K. D. Lutinova, F. Odvalila, Jos. Ha
náka a j. Doporučujeme katolické
inte ligenci co nejlépe! — () b s a h :
Č. 11.K. Dostál Lutinov :J. V. Karlovi
.a Zitě. Ein Volkergruss. -—Josef Ha
nák: Svatý Augustin. Historický ná
kres. — K.. D. Lutinov: Vánoční se
kvence. ——K. D. Lutinov: Norec.
Ballada Friedr. Schillera „Der Tau
cher“. ——K. D. Lutinov: Za arcibi
skupem Drem. Theodorem Kohnem.
— Z křižácké výpravy dětí. Pod kom
posici Berliozovcu přeložil K. D. Lu
tinov. ——F. Odvalil: Mech. — Okna:
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Za prelátem dr. J os'ícm Tumpachem.
— Ratclest olivová. — A1. Hlavinka:
Povaha česká..v řeči. — Společnost sv.
Cyrila a Methoděje. — Změna v Ra
kouské hymně. — Jakub Deml: Mi
riam. ——Z literatury a umění. — Karl
Hildebrand, Die Danaumonarchie im
Kriege. — Walter Goetz, Deutsch
lands geistiges Leben im Weltkrieg. ——
Romain Rolland: „Jan Kryštof“. _—
Biskup Spalding zemřel. — Anglický
imperialismus. _ Brevíř Eucharisti
cký. ——Literární — omyl. — Staro
bylé fresky. — Na rakouskou Váleč
nou píseň. ——Renesance Dr. Drtiny. _
Družina literární a umělecká..

Chlapecké semináře a válka. Po
všechná statistika ukazuje: Z chla
peckých seminářů nastoupilo k vojsku
na počátku válkjr 48 z Vincentina v
diecesi brixenské, z Brna 22, z Česk.
Budějovic 24, z Mariina v Celovci 22,
z Mariiny Záře (litoměřická diecese)
30, z Petrina VLinci 75, z Mariboru 34,
z Olomouce 48, ze Sv. Hypolita 38, z
Prahy 62, z Boromaca v Solnohradech
25, z Tridentu 90 na počátku války.

Bohoslovecké semináře a válka.
V bohosloveckých učilištích r. 1915
byl počet bohoslovců válkou takto
obmezen Vprvním ročníku: V Brixenu
jest pouze 12 posluchačů, jindy 30,
v Brně 19, jindy 28, v Česk. Budějo
vicích_18, jindy 25, v Innomostí z
Canisiana slouží 60 posluchačů se
zbraní, z nichž padlo 8, ve zdravotní

službě jest jich 24, v Innomostí v ne—
mocnicích 20; v Celovci nebyl ani
otevřen prvni.ročnik, který mívá jindy
15 posluchačů; V Litoměřicích 1—4,
jindy 25; V Linci musilo 10 kandidátů
prvního ročníku jíti do Války, na pod—
zim 1916 smí místo 24 sotva 6 boho
slovců býti přijato; v Praze 27, jindy
42; v Solnohradechv3, jindy 15; ve Št.
Hradci čítá první ročník dva boho—
slovce místo 36přihlášených, kteří stojí
Vpoli; ve Vídni 10, jindy 30; ve Vrati
slavi 2 bohoslovci místo obvyklých 15.

Školní Bratři. Rakousko-uherská
provincie Školních Bratři měla kon
cem roku 1916 ve válečném poli 219
členů. Z těch padlo 7, 17 jest zajato,

44 poraněno; vyznamenáno bylo 26
různými vyznamenáními.

Katolická výchova chrání více
před sebevraždou: na 100.000 obyv.
kat-ol. připadá sebevrahů v Cachách
10, V Trevíru 16, v Miinsteru 11, v
Kolíně 13, v Bismarckhiit-te 2, v Gla
bachu 7, v Můhlhcimu na Rýně 10,
ve Fuldč 7, v Důsseldorfu 16. Při evan
gelickém obyvatelstvu je poměr jiný:
V Heidelbergu 40, V Tempelhofu 74,
v_Teplu 180, v Treptově 205, v Bre
liÝách 50, v Jeně 48, Ve Výmaru 46, v
Gothě 52. — Při katolické výchově
neubývá tolik porodů: počet školních
dětí V Prusku ve 4 pětiletích 1891 až
1911 u protestantů stoupal o 607%,
641%, 618%, 395%, u katolíků ()
7.59%, 11.46%, 12.89%, 10.82%. —
Počet rozvodů je menší při katol. Vý
chově: na 1000 manželských sňatků
mezi protestanty připadlo rczvc dů v
roku 1907 26.9, 1900 34.4, 1911 34.9.
Mezi katolíky 11.1, 13.2, 14.3. — Ka
tolická výchova nedodává tolik mate
riálu sociální demokracii: ve West
falsku je organisovaných demokratů
40%, v Porýnských provinciích 3.5%.
Protestantská provincie Pomořany má
5.8% organisevarých demokratů, ka
tolické Poznaňsko má jen 0.8%. Tato
statistická data zjedrají ocenění ka
tolické výchovy všude.

Zajímavá data z diecése králové
hradecké. V řadě 20 biskupů nejdéle
spravoval tuto diecési Karel svob.
pán Hanl; jmenován byl biskupem
od císaře Františka I. dne 25. října
1831, potvrzen od papeže Řehoře
XVI. dne 24. února 1832 a zemřel
V Chrasti dne 7. října 1874. Byl tedy
biskupem téměř 43 léta. Nejkratší
dobu pobyl si na biskupském stolci
Jan Ondřej rytíř Kaiser z Kaiseru;
dne 2. května 1775 jmenovala jej
císařovna Marie Terezie, dne 17. čer
vence potvrdil jej papež Pius VI.,
leč již 5. května roku následujícího,
1776, zemřel v Hradci Králové a
v tamní kat-hedrále je pohřben. —
Nejmenší farnost-í je RotfluB (Červený
Potok) ve vik. králickém, čítající 415
duší, a největší je farnost pardubická,
čítající 25.832 duší.
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Vítězství cirkve sv. nad nepřátely této doby.
(Úmysl hlavní.)

V této dlouhé a kruté válce není závidění hodno postavení sv: Otce. Zednáři
rozdmychují v Italii ustavičně zášt proti naší říši, protože je katolická a proti _sv:
Otci Benediktu XV., protože se nepřidává na stranu bujujíCich 'vlad, nybrž zůstáva
nestranny'm a snaží se vlivem svy'm pohnouti vlády ku smíření ak uzavreni miru.
Nedaří se však jeho šlechetné úmysly a naráží na srdce zatvrzela, tak že ještě
více jsou popuzeni zejména Itali proti sv. Stolicí a proti církvr sv. vubec. Nepra—
telé naši škodí kde mohou cirkvi katolické, zde v Evropě,_ale též, v jinych, dílech
světa, zpustošili totiž katolické misie, misionáře buď zahnali ze svych území, nebo
je internovali, tak že jsou úplně odloučení od svych osad katohckych. Tun mime
utrpěly velikou škodu a bude třeba na mnohých místech začlti znova po kruté valce
této. Sv. Otec je jako v žaláři, odloučen ode všech biskupů a od celého katolic
kého světa, nemůže volně s nimi jednati. Modleme se tedy vroucně za sv. Otce
a za vítězství církve sv. nad nepřáteli a zhoubným jejich počínáním. Snad přece
vyslyší Pán prosby naše a utiší bouří nynější doby!

=---= sms
: ..... , o , , v ' o l V O.: .- :. Dikuvzdani bozskemu Srdm Pane. „_ E
E :. "'D— A... =".:III

' Z Kateřinek. Plnic slib svůj, díky
vzdávám božskému Srdci Páně, Panně
Marii ustavičně pomoci, sv. Antonínu
za vyslyšení prosby v jisté záležitost-i.

M. H.
Od Třebíče. Nej srdečnější díky

vzdávám božskému Srdci Páně, Panně

sv. Antonínu za vyslyšení prosby a
za ochranu vojína.

Čtenářka „Školy B. S. P.“
Z Čech. Nekonečné diky buďtež

vzdány nejsv. Srdci Páně, Panně Marii
Neposkvrněné a sv. Antonínu ze po
divuhodnou pomoc v těžké záležitosti.

Marii svatohostýnské, sv. Josefu & M. M.MMM-MMM
Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božsky'm úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svy'm Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě cely dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené 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, z a
vítězství církve sv.nad nepřátely této dobyanavšechnyúmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštol. modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce.
Srdce Ježíše a Marie, zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
slovansky! Ú sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme—lise to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou!
Pius IX. 1852.)

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

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

(Pokaždé odp. 300 dní.

Heslo apoštolské: Modliti se za sv. Otec a za církev sv.
Umysl v březnu: Zbožnosť a vážení si požehnání dítek v rodinách.
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Úmvsty apoštolům modlitby.
V únoru modlemc se za vítězství t'i kvc svaté nad nepřáteli.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svhtostí papežem.)LAA-AAA,“ MAMAAM MAMAALALM-ALAMMM_ALMALMAMA-LA

; Dne l Na sEavnesÍi: Umysly : i

1 C ] Sv. Ignáce, biskÍm. (tO7). — Dokonalé spln. přání hož. Srd. P. pokoj a mír;
l ! mezi národy. Pomoc Boží v nř. Příbuz. jrodičc. Trpělivost v této těžké době.
1 2 P i Očjštbvdní P. tHaTÍGtHromnic). —-1. pátek v mě<. Pobož. k nejsv. Srd. P. Pravál
1 '; pobož. k P. Marii dle bl. Grignona. Marianske druž. 'i' kněz. J. Sch. 'i' vojíni;
j 3 S ' Ev. Blažeje, bisk., m. (316). ——Pobož. I. soboty k P. Marii. Dar zdraví. Povol.
, ke stavu duch. Zarmoucené &opuštěné rodiny. Naši voj. v zajetí. j rodiče.

.4. N nedele ])cvímík, Sv. Ondřeje Kors. — Horliví kazet. & zpovědnici. Ochrana;
mládeže. Odvrácení hladu anemoci. Vítězství našjch vojsk. Brzky a stav. mír.

5 P Sv. Háty, p. m. (352). — Zachování čistoty srd. Zenske řehole &kongregace.,
Mrav. dospívající mládeže. Studující. Runění &nemocní vojýnaši. j'kncží.

6 Ú Sv. Doroty, p. m. (280). — Missie na Vých. Pomoc v nesn. j“ kněz A. J. Horliv.
v konání povinností. Odvrácení ncutčš. poměrů. Statečnost! vyZn. se vvíryj

7 St Sv. Romualda, opata. (1.207). — Novy náš velcpastýř. Dar pravé zbož. Slast)
návrat z války &zajetí. Rozšíř. sc bratrst. bož. Srd. P. &Apošt. modl. ve fgrný

8 Č. Sv. jana z Matk3',řeh. (1613) — Duch. potřeby našich vojínů zajatců. Rád,milosrdných bratrí a sester. Trpělivost ve strádání. Vzbuzov; dokon. lítosti.
9 |:) SV. Apolonie, p. a m. (24-9). — Bohoslov. ústavy. Brzký &nám přízn. mír. [(a-l

to!. v Turecku. Missie mezi pohany. Zabránění nemrav. Poslušnost dítek)
10 &. Sv. Školastiky, abat ř. bened. (i)/13).— Dobrý duch klášt. Obnova slibů řehol-j

. ních. Svěřenci. Naši živí a J,-příb. Ženské kláštery. Dar pokory a. skromnosti,;

11 il Neděle 1. 70 Dcvítnít—u.Zjevení se P. Marie v Lurdech. 1858). — Úcta P. Marie)
Horlive slyšení slova Bož. Duše vočistci. Důvěra v prozřetcl. Bož.jspolubratři)

12 , [) Sv. Eulelie, p. a m. 804). —Pobož. k bol. P. Marii. Dar uplné odevzd. do Vů-L

| , le B. Stálost v dobrem předs. Vdovy u sirot. po padl. voj. Záchrana mládeže.,
13 | U Sv. Kateřiny Ricci, p.(1590). —-i\pošt. sv. C. a M. 'i-bratr njcho pozůst. Smí

. ření rozved. manželů. Pokoř. nepřátel cirkve sv. Dur pokory u.sebeznpíráníí
14 | St Sv. Valentine, kn. (306). — Sv. Otec Benedikt XV. a jeho snahy o mír. Povo-í

v lání ke stavu duch. Návrat rozkol. k církvi kat. Stastny návrat vojínů ze zajetí.;
15 _ (ť- Sv. Faustínae jcvšty, m. (12 l). — Podp. katol. tisku. 'b'-pol.šiř. víry. Dobrodin

! 'ci katol. missií. Zbožne a “časté přijímání sv. svátostí. Nmnocní &umírající.

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Kristc! 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, občtuji Tobě celý dnešní den, ani sebe menší částky nevyjímajeqíe), za. příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené & neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly & myšlenky, všeliké city a
žádosti, všeliké skutky i slova".svá. (Odpustk'y 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
I?. prosinec 1885. Dice. kurenda brn. 1886. č. il.,)

' Obzvláště Ti je obětují za. Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za vítězství cirkve sv.
nad nepřáteli této doby 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 Otec! Srdte Ježíše a Marie!
znehraň- církev, hši rakouskou, vlast naši & národ náš čcskoslovanský! O sladké Srdce mého Ježíše,
včiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li
se to denně, odpustky plnomocne. Pius IX. 96. listopadu 1876.) _

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, vzorc & patronc ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky lišt) dní jednou

za den. Lev XIII. r. 7Í891.)
Sv. Michaeli, archandělc, sv. Cyrilla & Methodc, orodujte za. nás!

Heslo apoštolské: Modliti se za sv. Otec a církev sv.

Úmysl v březnu: Zbožnosť a vážení si požehnání dítek v rodinách.l11l1t1 1
lttt3 1$Odpustky 100 dní za každý dolu-ý slmtck vykonaný na tyto úmysly.

“"W'w vv “vv“'"“W V9“'vV'w 'vv “vv-—
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Dne Na. slavnost: Úmysťy : ;

16 l P l Sv._]u1?án_v, p. m. (.“-300).— Dobrodinci chudých. Uinrtvo'vání hříšných vzpom)
! i Láska k práci. Záchrana dospívající mládeže. Odvrácení hříšné příležitosti.)

17 S i Sv. Evermeda, bisk. ř. prem. (1.170). -- Velepast. naši. Ot—tstánávštěva nejsv. ;
; ; Svátosti. Setrvání v dobrém. Pobožnosti k nejsv. Svátosti. Obrácení hříšníků. l

18 ' N l Neděle 11.po Devftní/cu. SV. Simeor a, bisk. m. (106) — Cís. &král náš Karel I.l
Křesťanská láska k bližnímu. Pokoření nepřátel Božích. Duše v očistci;

'19 P %Sv. Cyrilla A'ex. bisk. &uč. círk. — Častá návštěva nejsv. Svátosti. Usmířovací;
pobožnost. Nábožné vychování dítek. Církev katol. na východě. 'i-spolubratří.

20 Ú Sv. Eucheria, bisk. (778) — Duch kajícnosti v době postní. Postní kazatelé;
Vítězství vojska našeho. Brzký & slavný pro nás mír. Odvrácení zlého.

21 St Sv. Severina, bisk. m. (4:52). — Popeleční středa. Život. kající v době postní)
Věrné zachování církevního postu. Upomínka na smrt. Umrtvování vnitřní.!

22 (V'. Nastoleni sv. Petra. — Sv. Otec Benedikt XV. Vítězství církve nad nepřáteli.;
Spolekkuěží pro církev a sv. Otce. Dar trpělivosti Láska k církvi sv.;

23 P Sv. Petra Damiana, bisk. auč. círk. (1072) ——Láska k ukřižov. Spasiteli.
Horlivé konání pobož. křížové cesty. Statečnost a trpělivost vojínům našim.

)

2-4: S Sv. Matěje, apoštol Páně. — Naši velepastýřové. — Dar pravé pokory.?
Statečné vyznání víry. - Obrácení odpadlíků. - Apoštolát modlitby a tiskuk

neděle I. v poste. Sv. Va'íburgy, p. (795) — Přemáhání pokušení. — BojE
proti hlavní chybě. - Těžce zkoušení. —Reholny' dům. - Bratrstva růžencová. '

26 P Sv. Alexa dra, patr. alex. (326). — Odvrácení pohoršení. Ucta k představte-$

27 U . Sv. Leandra—,biskup a učitel. círk. (594W. ——Upřímná lítost nad hříchy.
Denní zpytování svědomí. Přemáhání vlažnosti. Dar pokory a Skromnosti.

28 St Sv. Romana, opata (450) — Všechny doporučení a dosud nevyslyšené úmy
l ' sly. Živí a 1- členové Apoštolátu modlitby & bratrstva bož. Srdce Páně.

l

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. Svátost-i oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až
do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), zn pří—
kladem nejsv. Srdce blahoslavené & neposkvrněné Panny Marie, _všeliké úmysly a myšlenky, všeliké
city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky íOO dní jednou za den. Lev XIlI. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885...Diec. kureudn brn. 1 86. č. ll.) — _

_ Obzvláště Tije obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, Za vítězství cirkve sv.
nad nepřatell této doby ana všechny úmysly, jež doporučeny j-ou na tento měsíc a na tento den
členům Apoštolátu modlitby.

. _ PaneJcžíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce! Srdce Ježíše &Mariie!
zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši & národ náš českoslovanský! ó sladké Srdce mého Ježíše,
učiň, abych Tě. miloval(a) víc a- více. Amen. (Pokaždé odpustky: 3)U dní; jednou za měsíc, modlíme-li
se to denně,_odpustky plnomocné; Pius IX. 26. listopadu 1—876.)>

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 303 dní. Pius IX. 1352)
Sv. Josefe, vzore-a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 10) dní jednou

za den. Lev, XIII. r. 1892.) . “
Sv. Michaeli, arehanděle, sv. Cyrille a i\lGlllOílO,orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Modliti se za sv Otce a církev sv.

Úmysl v březnu: th-žnosť a váži-ní si požehnání ditek v rodinách.

Odpusí-ky 100 dní za každý dtbl'ý skutek vykonaný na tyto úmysly.

ným._Náš cís. pán &jeho “duch. i světští rádcové. Jedn. a svornosf. %rodiče. >

$
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ŠKO LFŠ
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNÉ.
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Ročník U. | Vychánpočátkemkaždéhoměsíce. Březen 1917.& nh *vvvvvvvvvvvvvvVvavvaVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVVVVVVVV“
O můj Ježíši, ty jsi moje jediné slunce, mě světlo, jediný předmět lásky mé, jediný obsah mé chvály,
jediné středisko mého srdce. Ty jsi má čest, útěcha, radost, mé bohatství, mé dědictví! Kéž bych Ti

mohl zřítí ve světle Tvé lásky!WVM A ***.—M
A. M Kad/čákovd:

Bouře.

Černý mrak po nebi pluje Celý kraj zahalí spola
bouře zlá. v něm vztekle duje, lidé utíkají z pola,
zraky zvedá člověk výš hromu rány děsivé
kde Ty, dobrý Bože dlíš! srdce lidská v hrudi rve.

Hrom již v kraji divně duní, K nebi hledí tváře siné
mizí v temnu vodní tůní, modlitba se z retů line:
bouře žene blíž a blíž,. „Bože dobrý bouři stiš,
nad krajinu se snáší již. vroucí prosby naše slyší“

Svoje písně hrozné bude. Uslyš, Bože naše hlasy
hází blesky žluté, rudé, zachraň žita. v poli klasy,
padá níž a stále níž zadrž mocnou rukou svou
najde každý kout a skrýš. tuto bouři děsivou.

A Bůh dobrý hlasy slyší
bouři kyne, at se ztiší,
a za malou chvíli zas,
v nebi skví se slunce jas!

000000

A. M. Kadlčákqvá :

Otče náš.
Otče náš Otče náš Otče náš
ty nám dáš v moci máš objímáš
chleba vezdejšího, svět i se vším všudy, každého z nás lidí,
každý den láskou tvou neb tvůj zrak.
d-aříš jen velikou skrze mrak
"toho nejmenšího. stíráš bol i trudy. všechny nás tu vidí.M&M
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Křížem ku spáse.
Svatopostní rozjímání. -— Napsal Ignát Zbáněl.

Význam doby svatopostní. Dříve
než šel milý Ježíš naposledy do města
Jerusalema, oznámil to apoštolům a
pravil k nim: „Aj, vstupujeme do
Jerusalema & d'okoná se tam všecko,
co psáno jest skrze proroky o Synu
člověka.“ Luk. 18, 31. Vykonejme
v duchu i my tuto pout se Spasitelem,
doprovázejme ho po jeho křížové

fcestě, která se skončila na hoře Kal
varii, kde ho přibili' na kříž. „Bděte,
.VOlá sv. Bernard, „bděte V duchu,
aby nepřešly bez užitku pro- nás ta
jemství těchto dní. Velké požehnání
může přinésti Pán všem v této po
svátné době, připravme mu tedy při
bytek vhodný, pokorně oddaná srdce,
bdělě smysly, upřímnou lásku, čisté
svědomí. Jest zvyk od dávných dob,
že katolíci slavice svatopostní čas,
všímají si více modlitby, dávají více
pozor na sebe, aby byli skromni,
ctnostných mravů, cvičí se v pokoře,
jsou vážné mysli, aby aspoň oněkud
trpěli s milým Spasitelem. gi může
býti někdo z nás tak bezbožný, že
by necítil v této době v srdci svém
lítosti a bolesti, tak pyšným, že by
se nepokořil, tak pomstychtivým, že
by neodpustil, tak zpustlým, že by
neustál v hříchu, tak požitkářským,
že by si nic neodepřel, tak zlomysl
ným, že by ani v těchto dnech ne
umínil si, polepšiti se? F_i

Blízké jest umučení Páně, které
až po dnešní den otřásá zemí, láme
skály, otvírá hroby.

Jak se dívají mnozi na svět?
Mnozí nechápou vážnosti doby, v níž
žijeme. Raději dopřávají sluchu růz
ným planým, jalovým výkladům, aby
jenom ohlušili v sobě hlas svého svě
domí a nevykonávali povinnosti, které
mají jako děti božského Otce. Jistý
básník praví, že jsou lidé, kteří by

' měli rádi stálý modrý pondělek. Táže
se, co s námi, když jsou doby,
kde vládnou větroleté parní vozy
a v triumfu se přímí výdělek,
&.směnka, kredit, mohutní jsou bozi?

My nyní máme jiné ideály:
cukrovky, dílny, lomy skrze skály,
z Manchestru bavlnu a polské loje,
a ruskou kůži, anglické pak stroje.

(G. Pfleger Moravský: „Pan Výo
šinský“, zpěv V.)

Dobře pravil již před mnohými
lety náš proslulý básník Kollár:

Zmatek točí krajin běh i lidi,
duch má závrať, srdce uvadlo,

-ha, 6 nové světa divadlo!
Sám už sebe rozum nenávidí.

(„Slávy dcera“.)
Kollár chce říci,—že vše se pře

vrátilo, staré poctivé zvyky ustaly,
víra se zanedbává, na rozum se nedbá,
koná se, co přijde na mysl, beze všeho
rozvážení a uvážení, žije se ode dne
ku dni. Zdá se, jakoby si mnozí vy
VOliliza svého boha, jemuž stále a ve
všem slouží, prospěch, užitek, zisk,
zkrátka peníze. Ze všeho, co podni
kají, chtějí míti užitek pro sebe a
pro své. Učení, které se nyní hlásá
ze všech stran, zní: Pracuj 0 nad
bytek, o peníze, tyto jediné pomohou,
jsoutě všemohoucí. A věru podobá se,
jakoby skutečně byla všechna moc
na straně těch, kteří pracují v tomto
směru obratně a směle, bez ohledů at
zničí, at zašlapou v prach jiné. Peníze
jsou mocí a kdo bohat, jest také silný
rozumný a v právu. Bohatství jest
silou, která hory přenáší, peníze jsou
čarovnou mocí, která vše odstraňuje
a jako kdysi byl slavnostně všude
vítán, kde se ukázal římský trium
fátor, podobně jest všude s otevřenou

"náručí přijat, kdo má mnoho majetku
ve svých ohnivzdomých pokladnách.

Kdosi trochu drasticky, ale také
pravdivě erVnává minulost s přítom
ností a praví: Dříve víra hory lámala,
dnes peníze. Nyní nevévodí lidstvu
žádní apoštolové—rybáři, ale inženýři,
jako Lesseps, který [prokopal průplav
suezský anebo Steffens, který vyna
lezl parní stroj. Nyní neplatí kázání
na Hoře, ale akcie a dobré kuponky
mají teď kurs, těch si lidé váží nade
vše.
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V době, kdy mají někteří lidé
za nejvyšší ideál bídnou hmotu, těžko
mluviti o utrpení, jak je snášel tolik
trpělivě náš milý Spasitel a povzbuzo
vati, abychom i my v něm vytrvali.
Komu jest životním cílem užívati,
pokud se dá, ten ovšem utíká na tisíc
kroků jako zbabělec přede vším, co
“přinášíutrpení jakéhokoliv druhu. Ale
není pomoci, zůstane věčnou pravdou,
!co řekl Ježíš, řka: „Chce-li kdo za
mnou přijíti, zapři sebe sám a vezmi
„křížsvůj a následuj mne.“ Mat. 16, 24.

Mnoho utrpení. Zde na světě jsou
'potemská, soukromá evangelia pra
Vého následování Ježíše Krista: po
koření, zápas, oběti a bolesti. Kdo je
“trpělivě snáší, přesvědčí se, že jsou
pak pro něho také oblažujícím zje
vením, které zjedná vnitřní pokoj a
věčnou slávu. Náš žiVOt není zahra
.dou, v níž by se člověk bezstarostně
“procházel a pouze se radoval, ale jest
polem stálé práce, kde vzrůstají Ve
:stínu kříže nebeské plody. _

Podivno, že pravdu tuto uznávali
již staří pohanští Řekové. Měli zna
menitého spisovatele bajek, Aesopa,
„který vypravuje v jedné z nich:
Prometheus stvořil první lidi, přinesl
si hlínu a' aby jí mohl dáti nějaký tvar
a udělati z ní model člověka, nedal
do ní vody, ale ovlažil ji slzami a pak
teprve vytVOřil tělo lidské, a proto
říkali staří Řekové, že jest až dosud
na světě tolik utrpení a bolesti všeho

_-druhu.
Jest ustáleným míněním, že byli

“největšími &. vpravdě velikými ge
niálními muži minulého devatenáctého
století tři velikáni duševní, totiž Na
'poleon, G>ethe & sv. Klement Hof—
bauer. Jak pak pohlíželi tito vele

'-duchové na utrpení? Napoleon často
říkával: „Vine c' est souffrir -—žíti
_jest trpětil“ Goethe napsali „Všichni
trpíme po celý život. Hofbauerovi
“zemřel již jako chlapci otec a tu
zavedla ho matka ku kříži a hořce
plačíc, pravila mu: „Ejhle, zde máš
od nynějška svého otce, kráčej na

cestě, která se mu líbí! A co jest
cesta kříže, zkoušel i tento světec po

"celý svůj život. Pracoval neúnavně
'o spáse duší; aby nabyl času, vstával

každodenně ráno o čtyřech a celý
den pracoval. Ustavičně umrtvoval
své tělo, málo jedl, měl k obědu vždy
mnoho hostí, chudých a studentů,
jež podporoval a jimž dával jisti, co
bylo jemu dáno. Mezi jídlem svých
stravníků chodil po světnici a po
učoval je. Stačilo mu k _nasycení
trochu salátu, tvrdé Vejce a kousek
chleba, což požil chodě. Jenom jeden
příklad o jeho utrpení: byl ve Vídni
nevinně obžalován a vyslýchán od
duchovní i světské vrchnosti. Světské.
vrchnost poslala do jeho bytu komisi,
která celé čtyři hodiny vše u něho
prohledala a ač nenalezla nic po
dezřelého, přece ho odsoudila, že se
musí vzdáliti z říše rakouské. Tu
prosil Hofbaucr, protože byla právě
zima, aby pro jeho stáří mu dovolili
počkati přes zimu a pak že se vy
stěhuje do Ameriky. Zatím se však
Bůh smiloval a mohl žíti a pracovati
dále ve Vídni.

Ale proč se nám tak málo za
mlouvá kříž a utrpení? Vzpomeňme *
si, co píše“ o kříži sv. PaVel:
„J sme-li však dítkami, tedy i dědici,
dědici božími a spoludědici Kristo
vými, ačli spolu s ním trpíme, aby
chom s ním i oslaveni byli. Myslím
totiž, že utrpení nynějšího času ne
jsou ničím proti budoucí slávě, která
se zjeví na nás. K ím. 8, 17. 18.
Chceme-li s Kristem býti oslaveni,
musíme tedy dle těchto slov snášeti
utrpení tohoto světa s podobnou trpě
livostí a myslí, se kterou trpěl Kristus
za nás, abychom tím spíše byli ochotni
trpěti s Kristem, dodává sv. PaVel:
„Jsem přesvědčen, že všechna utrpení
tohoto světa ničím nejsou, když je
srovnáme se slávou, kterou nás od—
mění Pán za tuto naší trpělivost.“
Kéž bychom tato právě monumen—
tální slova sv. Pavla blíže uvážili a
Více pozornosti jim věnovali! Nebot
toto jediné místo usušilo za těch
devatenáct století, co trvá naše sv.
víra, nesčetně slzy, potěšilo miliony
zarmoucených, smířilo nesmírný po
čet zoufalých se svým osudem a
dodalo utrápeným pravé zmužilosti!
Již Ve Starém zákoně napomíná Pán
„Protož i my nemstěme se za ty věci
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kteréž'itrpíme, ale myslíce, že tato
trápení menší jsou, nežli hříchové
naši, věřme, že metly Páně, jimiž
nás jako služebník tresce, přišly k po
lepšení & ne k našemu zahynutí.“
Judit 8, 26. 27. Všichni známe Velebně
krásná slova, která promluvil náš milý
Spasitel na hoře, kdež mezi jiným
také řekl: „Blahoslavení, kteříž pro
tivenství trpí pro spravedlnost, nebot
jejich jest kráIQVStví nebeské; blaho- .
slavení jste, když pro mne budou vás .
tupiti a pronásledovati a mluviti
všecko proti vám lhouce; radujte se
a veselte se, nebot odplata vaše hojná
jest v nebesích.“ Mat. 5, 10—12.

Poslechněme ještě několik myšle
nek o utrpení, jak na ně pohlížejí sv.
Otcové. Sv. Augustin píše : „Bůh
navštěvuje své děti a ty jediný chceš
býti osvobozen? Vynechá-li tě a ne
posílá-li ti utrperí, nejsi jeho synem
a dcerou. Není křesťana, který by
netrpěl. Netrpíš-li, nejsi pravým křes
tanem.“ Na jiném místě praví: „V ohni
čistí se zlato, co k němu nepatří, od
padne, šlaky se stanou popelem a
zbude čisté zlato. Ohněm jest svět,
spravedliví jsou zlatem, utrpení jsou
ohněm a Bůh umělec, který toto-vše

rovádí. Proto, co porúčí tento umě
ec, vykonám, kam mne pošle, půjdu.

Co jest na mne nedokonalým-, at od
straní.“ Sv. Petr Zlatoústý píše: „Než
se dá obilí do sýpky, mlátí se. Než se
použije kamene ku stavbě chrámu
Páně, oseká se. Eliáš byl do nebe
nesen za bouře a větru. Pro blaho
duše jest prospěšnější, když Bůh se
sílá utrpení. Nevyrovnatelný mistr
života duchovního blahoslavený To
máš Kempenský napomíná: „Hle, na,
kříži se všecko zakládá, na smrti vše“
záleží; a není jiné cesty k životu a
k pravému vniternému pokoji, leč
'cesta svatého kříže. Uprav si ji a
zřiď Vše dle své vůle a svého názoru;
a vždy shledáš, že nelze—jinak, leě.
stále trpěti; at už dobrovolně, at
proti vůli a tak kříž nalezneš vždy.
Buď budeš pocitovati bolest tělesnou,
nebo v nitru svém budeš snášeti
trýzeň duševní.“ II. 12, 3.

Katolický spisovatel Leopold Ghe
ri, který mnoho zkusil na svých dlouho

letých cestách, při nichž bylf'dval ráno“
na lodi, která se potopila, píše krásně
o tomto předmětu, kterak a kde na
jdeme v utrpení pokoje. Píše: Každo—
ročně loučí se s námi rok, zapadne do.
propasti a již se nevrátí. Nil do po
něm nepláče, nikomu se po něm ne—
stýská, ale vše směje se vstříc roku
novému, který vítáme s radcstimi-.
nadějí. Vše očekáváme od nového ro
ku, myslíme, že nám jenom dobré při-»
nese! Především čeká každý hcdně
mnoho štěstí. Štěstí?

Jest vůbec štěstí zde na světě!
Těch, kteří je hledali, jest tolik, že.
jich nelze sčítati, ale kdo z nich je
našel? Pramálo jest jich! A pcdivno,
právě ti, kteří ho nehledali, našli je.
Nebot, kteří je hledají, honí je a pá
trají po něm na nepravém místě.
Mnozí se domnívají, že našli zázračně

'kvítečko „štěstí", ale brzy se pře—
svědčili, že se zmýlili. Nebyla to vzác—
ná, podivná bylinka „štěstí“, ale brzy
tato květinka na oko sice krásrá, ale
jedovatá, vyrostlá v bahně hříchu . . _
Kde tedy kvete, kde lze nalézti pravé
štěstí? ,

Bylo kdysi v ráji. Tam kvetlo
jako sněhobílé kvítečko ve stínu stro—
mu poznárí dobrého a zléh'o. Vůně
tohoto kvíteč'ka pronikala celý ráj;
pupence a oVoce stromů, vše kolébalo
se, opojeno vůní čarovné bylirky
„štěstí“. Ale přišel osudný čin. Eva
stála pod stromem poznání dobrého
a zlého. Všetečná žena dívala se na.
strom, který měl tmavozelené, slun
cem ozářené listy a červené ovoce. Vi—
děla tam hada, krásného, oděného
světle obarvenými, svůdnými šupi
nami. Bezelstná žena hovořila s r..ím_
svůdce velebil zaslepené Evě výbor-»
nost ovoce, natáhla ruku po něm. Ale
strom byl vysoký, vystoupla na prsty
nohou, aby ho rukama dosáhla a když
utrhla ovoce, postavila se zase na..
zem celou nohou a zašlápla v rozči
lení a nepozornosti kvíteěko „štěstí“,
skvostnou, bělostnou květinku; zlo
mila mu stonek, kvítko uschlo. Tak
zahynulo s prvním hříchem člověka.
také „štěstí“. -— — —

Adam a Eva byli vyhnáni z_ráje.,_
Archanděl Uriel, přítel Adamův, u
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aedl na stromě poznáníÍ—Ízlého'Edo
brého, viděl, kterak z rozkazu Božího
vyhnal Cherub první rodiče ven z rá.
_je. Bolelo a krvácelo jeho srdce, vida
neštěstí svého přítele Adama „'a jeho

ženy Evy Sestoupil _sestromu; aby
“utrhl kvítečko „štěstí a potěšil jím
jemnocitnou Evu. Viděl“však, že jest
květinka pošlapána, rychle vyňal ji
“i s kořínky ze země, použil svých kří
del a letěl rychlostí blesku z ráje. Vy

létl vysoko & snesl se na pahorek ne
příliš vysoký. Rozevřel se před ním
a položil na rozervané skále kvítko,
aby ubozí vyhnanci z ráje nepostra
dali „štěst ". Pět tisíc a více let uply

(si

Kristussňatskříže.

nulo od té 'dob , ale dosud nikdo neví,
kde zasadil riel toto kvítko, dosud
ho nikdo nenašel. Spisovatel Gheri
končí tuto jistě krásně podanou le
gendu těmito větami:

' Na hoře, v jejíínž lůně jsou u
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kryty kořínky květinkyf přesazené
!. ráje, stojí tři kříže. Veliký uprostřed,
dva menší po jeho stranách. Byl Velký
pátek o třech odpoledne. Tři kříže
ještě tam stojí a přichází mnoho lidí
z blízké brány městské k pahorku
Golgotě. Tu najednou, ač jest odpo
edne, zatmí se slunce, rozhostí se po

celé krajině trapné ticho. Co se stalo?
Ten, který visel na prostředním kříži,
zemřel. Jerusaleme, co jsi učinil? Jsi
vrahem! Země se třese, hora se roz
poltila právě tam, kde kdysi uložil
Uriel rajské kvítečko. Krev Spasite
lova vnikla do skály, nový život oživil
kvítečko, vzpamatovalo se, zazelenalo,
přišel v ně \nový život, kvetlo, jako
kdysi v ráji. Z boku Spasitele teče
nová krev, kvítečko . ještě více roz
kvétá, jest větší, krásnější, ale její
dříve bílý květ jest nyní zbarven do
ruda, na červeno. Tak se nám uchovalo
rajské kvítečko „štěstí“. Víš nyní,
milý čtenáři, táže se spisovatel Gheri,
kde najdeš pravé štěstí?

Kvete jenom Ve stínu kříže, tam
je najdeš. V míru a pokOii, kterého
nemůže svět dáti, ale nemůže také
odejmouti, záleží právé štěstí. Ne,
máš-li ho, jdi ke kříži, u jeho paty je
hledej, utrhni si je, pak nic ti nechybí,
nebot, kdo má pokoj ve své duši,
našel pravý poklad, má pravé štěstí.

Málo odevzdanosti do
v ů le B o ž í. Když dochází utrpení,
mívá tu vlastnost, že nikdy nepřichází
samo, ale že vždy mívá sebou různé
komonstvo, velký průvod; dostavuje
se hromadně, v celém zástupu. Ne
znáš ceny nebe, když myslíš, že ho
dobudeš bez utrpení, praví jistý učitel
duchovního žiVOta. Svatá Teresie ří
kávala, že by svých křížů nevyměnila
za všechny poklady světa a svatý
František Serafinský jmenoval nemo
ce a bolesti svými bratřími. Když se
tázal kdosi svatého Ignáta z Loyoly,
která jest nejkratší cesta k dokona
losti, tu odpověděl: „Pros Boha o
mnoho křížů a o trpělivost snésti je,
nebot komu posílá Bůh utrpení, toho
miluje.“ Často nedostává se nám po—
třebné trpělivosti, v ní nerádi cvičí
se lidé. ga

F Potřebu trpělivosti uznává kde
kdo. Spisovatel anglický, proslulý ro
mánopisec Bulwer piše: „I když- jsou
tisíce různých filosofických škol, jest
pouze jediná pravá moudr'cst, která
se jmenuje vytrvalost. Snášíme-li tr--
pělivě svůj osud, zvítězíme nad ním.“
Veleduch Shakespeare často ve svých
nesmrtelných truchlohrách nechává vo-
lati své hrdiny: „ó nebe, dej mi trpěv
livosti, trpělivost potřebuji.“ (Král.
Lear, II. jednání).

Polský románopiseclgnát "Krašer
ský píše: „Kdo neumí mužně, trpělivě
snášeti neštěstí, též nikdy nedovede
býti šťastným. Zoufalcst jest jenom
ztrátou přítomnosti, útěchou slabých.
Kdo si zoufá, jest hloupým.“ (Pamětí
neznámého, I. díl, str. 180). Kdo mi
luje básnické popisy, ať si přečte tru
chlohru Calderonovu, nazvanou „V —
trvalý princ“, líčí se v ní sytými bar
vami a čarokrásnbými myšlenkami
křesťanská myšlenka, již vyzdobil vele
duch Calderon vším jasem svého na—
dání: vítězství trpělivosti nade všemi
protivesti ími. Jest to pravá velepí—
seň této Vzácné a všem nejvýš potřeb
né cnosti -— trpělivosti.

Není světce, který by nedopo
roučel cvičiti se v křesťanské trpěli—
vosti. Svatý Jan z Kříže viděl pravý
základ křesťanského života hlavně v
sebezapření a v trpěliVOsti, jak vy
jadřuje modlitba, kterou se modlil
svatá církev o jeho svátku. Zní takto:
„Bože, kterýž jsi vyznavače svého
svatého Jana, výtečným milovníkem
sebezapření a kříže učinil, prcpůjč
nám té milosti, abychcm jeho násle—
dování oddáni, věčné slávy dojíti
mohli. Kéž by nám všem vyprosil,
tento světccmilcst, abychom poznali,
jakou cenu má cesta kříže, kéž bychom
zmužile po ní kráčeli a na ní vytrvali;
kéž nám vyžádá porozumění oněch.
těžko pochopitelných zásad, jež jedna
Boha milující duše prostě &.dět-inně
projevila slovy: „Srdce na kříž a kříž
do srdce. Allelujal Aby stále pamato—
val na utrpení, dal svatý Jan z Kříže
namalovati na stěny své světnice kříže
a umrlčí hlavy, aby tak ustavičně měl.
na očích svatou trpělivost. Měl zá—
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sadu: „Ježíš ukřižovaný ti postačiž.
S ním trp, s ním odpočívej, bez něho
však nemáš chtíti ani trpěti ani od
počívati.“

Jistý zkušený lékař, jménem Clia
_telain psal o sobě: „Měl jsem starou
&.stále churavou tetu, často mí říkala,
když jsem byl malý: mé dítě, třeba se
uěiti trpěti bez stěžování sobě. A sku
tečně, čím starším jsem se stával, _tím
více jsem nabýval přesvědčení, že bo
lesti, jak duševní, tak tělesné, trpělivěli
je snášíme, tím méně bolí. Naříkání
unavuje druhé a přilévá oleje do ohně
našich útrap. Tichá odevzdanost po
krývá je popelem.“ Svatý Bernardín
Sienský šel jednou se svým průvodčím
okolo krčmy, z níž se vyhrnuli hej
skově a házeli po nich kamením.
PrůVcdčí chtěl se na ně obořiti, ale
světec ho poučil: „Nech jich, ať si po
čínají, jak dovedou. Pamatuj, že nám
pomáhají dosáhnouti nebe, podávají
nám příležitost cvičiti se v trpělivosti.“
Hejskově je chvíli pronásledovali a
když viděli jejich trpělivost, nechali
je-dále jíti s pokojem. Ač jinak ne
Znaboh a nepřítel vší víry, známý fran
couzský filosof Rousseau, učil: „Nej
důležitější, čemu se má dítě naučiti,
jest snášeti trpělivě všechny trampoty.

Povšimněme si některých výroků
svatého evardělia, v nichž se dope
roučí trpělivost. SVatý Lukáš píše:
„Vytrvalcstí svou získáte duše své.“
Luk. 21, 19. Ježíš pravili „Pamatujte
na to slovo: není služebník větší nežli
pán jeho. Jestli mne pronásledovali i
vás budou pronásledovati. Jan 15,
20. SVatý Jakub napomíná: „Nuže,

bratři, vytrvejte trpělivě až do pří
chodu Pár.ě.“ 5, 7. Pozastane se po
někud u těchto evandělických vý—
roků. Americký kardinál Gibbors 'na
psal následující pozoruhcdné myšlen
ky: „Slova Spasitclova, jak se nám
uchovala ve svatých evanděliích, jscu
jako duchovní kytice, která rozlévá
kolem sebe libcu a osvěžující vůni;
jsou mravním prostředkem desinfektu
jícím neřestí prosycený vzduch. J sou
pohotoVou zbraní k cdrážení nena
dálého útoku._

Svatý Augustin píše: „Nikdo si
neslibuj, co neslíbilo Písmo svaté. Sli—
buje zde na světě utrpení, kříže„ bo
lesti, trápení a neštěstí. Proto při
pravme se na ně, aby nás pak nepře
kvapilo.“ Svatý Bonaventura pravil:
„Právem jmenujeme trpělivého člo
věka králem, nebot panuje nad tím,
čím jsou jiní opanováni. Trpěliv'ost
jest zkušebním kamenem pro všechny
cnosti, nebot pronásledováním a uráž
kami zjevuje se cena vnitřního člo
věka.“

Kdosi pobízel k trpělivosti ná
sledujícím srovnáním: včely sbírají
med i z trpkých květin, podobně zpří
jemňuje nám trpěliVOst všechny trp

kosti životní. Kdyby slyšelk smrti od
souzený, že mu byl trest smrti pro
měněn v poliček, měl by z toho ve
likou radost. Proč reptáš, když ti Bůh
odpouští věčný trest za poliček utr
pení? Kdyby ti někdo daroval dře
věný kříž, ale uvnitř byl zlatem na—
plněný, nerozpakoval bys se &.nesl 110
domů. A kříže Kristova, v němž bydlí
tvá věčná spása a tvé věčné štěstí,
tvé bohatství, nechceš nositi?

Misionář Alois Nempon, který
zemřel v mladém věku 27 let, působiv
krátkou-dobu. v Tonkýnsku, psal ná
sledovně o křížích: „V kříži jest žiVOt,
v kříži jest spása. Proč nebýváme lá-
skou ke kříži opojení! Ach, nemilu
jeme kříže, nehledáme ho, naopak,
jako zbabělci před ním utíkáme i
tehdy, když nám uzavírá ze všech
stran cestu. Šťastcn, kdo ho bere na
sebe a kdo ho umí nésti srdnatě, šle
chetrě, aniž padne pod tíží. Přešťasten,
kdo umí v lásce ke kříži čerpati z něho
sílu a kráčeti ku předu na cestě sebe
zapření a cnosti. V kříži jest život,
život zde na světě, ale hlavně pro nebe.
Ano, nebe jest blízko vrcholu hory,
kde byl náš Spasitel, přijdeme blíže
k nebi a v nebi nebude žádných slz,
žádného loučení, ale mír bez konce a
štěstí bez zármutku a vše toto jako
odměna za oběti a utrpení, které jsme
se sebezapřením a láskou Vzali ra
sebe! :

OOOOOO
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A. M. Kadlé'dkaz'a' :

Kristu.
Můj Krista nejmilejší
zde'libám rány Tvé.
a lásku tvoji nejsvětější
mé srdce k sobě zve.

Zde kleěím před tvým křížem
a v modlitbě jen lkám,
by duch můj žalem nebyl stižen
vždy tebe prosívámýf.

O vyslyě Kriste milý
mé vřelé prosby hlas,
když před křížem tu kleknu chvíli
svou láskou dař mne zas.

Můj Kriste nejmilejší
mé duši klidu přej
a láskou svoji nejsvětější
mne v žití stále hřej.

OOOOOO

Obrázky z katolických misií.
PodávaMaxmiliaín W_einberger.

Obrázek z misií japonských.
Příchod prvních Jesuitů do Japonska.
.;r'_' První misionář, jenž v Japonsku
hlásal víru křest'anskeu, byl svatý
František Xaverský. Od. té doby se
v'zmohlo tam křesťanství tak, že kře
sťané byli značnou částí veškerého
obyvatelstva a zastoupení Ve všech
i těch nejvyšších staVech. Po letech
však nastalo kruté pronásledování,
krev mučedníků tekla proudem a
křesťanství bylo až na nepatrré zbyt
ky vyhubeno. TeprVe vlnovější době
byly drsné zákony protik řestanfké zru
šeny, křesťanům dána úplná. svoboda,
dávno zapomenuté obce křesťanské
zase oživly a do J aponska vrátili se
katoličtí misionáři.

V r. 1907vrátili seldo Jarorska
také Jesuité. O příchedu jich ra půdu
Japonskou vypravuje P. Josef Dahl
mann z Tovaryšstva Ježíšova:

„Naší malé tlupě dostalo se při
vstupu na ;ůdu japonskou. krom-.
obyčejného přijetí. Stalo se „totiž ná
hodou, že jsme zároveň s velkým. vá—
lečným loďstvem Spojených států se
veroamerických vepluli. do přístavu
v Jokohamě, tak že jsme byli bez—

. prostředními svědky set-kání se dvou
z největších válečných lcďstev světa.

Ode tří hodin ráno jel náš parník
souběžně vedle amerických obrněnců.
O 1/25.hodině z rána byl jsrm již na

Ialubě. Byla ještě tma; avšak dlouhá
řada světel, zářících nad klidnou hla
dinou, ozramo—valapříchod mořských
veliká-rů. Jeli v dlouhé řadě za sobem
Byli jsme od nich asi dvě mořské mile
vzdáleni. O 6. hodinách ráno přiblí
žili jsme se k nim asi na půl míle a jeli
jsme tímtéž směrem k Johokámě.
Naše loď, „Princezna Alice“, musila
nyní svou rychlost zmírniti a tak se
stalo, že jedna válečrá leď za druhou
v bezprostřední blízkosti nás před.
jížděly. '

Obrazu, který tento parádní po
chod skytal, nelze popsat-i. Bylo- tu
16 válečných lodí amerických; v čele
jeli tři japonští vkřižníci, kte-ří oněm
vyjeli ra přivítarou naproti. V lesku
vycházejícího slunce odrážely se bílé
boky těchto plovoucích pevností ma
lebně od modravých vln mořských.
Hrdě vlály nad ralubami americké
vlajky se svými hvězdami v modrém
poli. Jako obrovské labutě, na svých
kovových porutích následovaly ko
ráby leď admirálskcu, která daleko
na východ zabočila.

Mezitím raskytl'se nám z nena
dání obraz nový. (“d Jokohamy vy
jely amcrickě-mu loďstvu vstříc Velké
lodě obchodní, ozdobené nádhernými
prapory a já—eajicímizástupy hustě
obsazeny. Na jejich bocích zdravilo
anglické „Wel come“ (buďte nám
vítári) v obrovských písmo—náchAmc
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ričany. Na palubách! mávali všichni
malými americkými a japonskými pra
pory. Když jel okolo nás parník od
časopisu „Asahi“ vyslaný, uvítal i
nás bouřlivý pozdrav americko-japon
ský „Welcome bansail“ Ovšem ne
platil pozdrav ten .třem neznámým
řeholníkům, kteří se na německé lodi
do Japonska plavili. Apřece se nám
zdalo, jakoby pozdrav ten platil i nám.
Přicházel přece z oné země, které byl
před 350 roky naš velký bratr, sv.
František Xaverský, první pozdrav
křesťanství přinesl, z oné země, která
byla tolik krve našich spolubratří vy
pila. A ono bouřlivé „bansai,“ jež
nyní jejich skromným nástupcům zně
lo vstříc, znělo tak radostně, jakoby
platilo také jim,_jejichž Velký před
chůdce kdysi napsal o' Japoncích:
„Tento národ je rozkoší mé duše!“

Brzy byl naš parník ze všech
stran obklíčen loďmi a čluny. Zvláštní
však podívaná. byla na ohňostroj od
velkých parníků uspořádaný. V oka
mžiku, když sršící rakety vysoko ve
vzduchu praskaly, objevily se různé
postavy a obrazy. Zde vznášel se o
brovský pták v povětří, tam vlal vě
nec z japonských a amerických pra
porečků. Najednou objevila se po
stava stat-ného _„samurai“ t. j. ja
ponského žoldnéře ze staré doby, a
hned na to japonska dáma, ktera se
v závratné výši na všecky strany
uklá-něla. Na konec jel rytíř na koni
vzduchem. Nádherné to divadlo.

Brzy však poutal zraky naše jiný
obraz, jenž se v dali počal rozvíjeti.
Když americké loďstvo zabočilo da
leko na východ, začalo se najednou
obraceti zase na západ. Současně vy
nořila se před;naším parníkem dlouha
řada jiných lodí válečných. Bylo to
valečné loďstvo japonské. Klidně pluli
tito temněšedí obři po vodní hladině,
spousty to železa, kteří jako ostrovy
z kovu z vody se vynořovali. Najednou
zablesklo se z dali. Trvalo to několik
okamžiků, prve než hřmění k nám
došlo.- Velitelské. loď „Cennoctient“
vystřelila první ránu; japonska veli
telská. loď odpověděla a nyní spustila
děsná. hudba kovových ohnivých jíc
nů. Blesk za bleskem, hrom za hro

mem následovaly za sebou a vzneše-
ný klid moře dojem této hřmotně
hudby ještě zvyšoval.

Pomalu blížila se dlouha řada ja-
ponských obrněnců velitelské lodi af
merické. Přiblížili jeme se tak blízko,
že jeme mohli dobře pozorovati, jak
na všech lodích mužstvo se stavěla
do parády za účelem vzájemného po
zdravu. Najednou zaznělo první —
„hurráf'; mohutné „bansai“ mu od
povědělo. Velka lodní paráda, 32 obr
něnců obrovských začala se vyvíjeti,
Každa americká. loď, plujíc kolem ja
ponské lodi, jí naproti ležící, vyslala
trojnásobné „hurra“ do ranního ticha
a tolikéžnásobné „baneai“ vyznělo sou-—
časně v odpověď.

Byl to obraz překrásný. Účinně
vyjímala se spousta amerických, jako
sníh bílých lodí od kovově šedých
obrněnců japonských. Dobrou hodi
nu trvala tato velkolepá paráda. Po:
tom eeřadilo ee americké loďstvo do:
dvou řad, aby se naproti japonskému“
.loďstvu rovněž ve dvou řadách po
stavenému v přístavu zakotvilo. Me
zitím, co se tento manévr za opětného
hřmění děl konal, Veplula naše „Prin—
cezna Alice“ mezi oběma řadami do
přístavu jokohámského a přistála u
nábřeží nádherně okrá-šleného. Vel—
kolepé divadlo Venku na moři pokračo
valo a bylo doplněno na souši. Gir—
landy, prapory, _barevné lucerny a
štíty s pozdravem „VVelccmes“ vrou—
bily všechny ulice. Všudy klenuly se
bohatě ověnčenéslavobráry. Pod nimi
proudily husté zástupy obyvatelů do
mácích i cizinců. Slavnost Zakončena.

„osvětlením lodí valočných a v městě:
všech ulic.

SlaVnostnějšího přijetí na půdě.
japonské nemohli jarno si skutečně
mysliti. Avšak cennější než všechna.
tato sláva a rám mnohem milejší'
bylo srdečné přijetí, jehož se nám
mezi misionáři iokohamskými dostalo_
Ze všech stran přichvá-tali, aby nás
pozdravili, přede všemi arcibiskup Mu
gabure, jenž nás s nehledanou, upří
nou srdečncstí přivítal. Dcstavili se
však i mnozí věřící, uslyševše, že jsou
tu noví misionáři z Evropy. Přes ne—
děli zůstali jsme v Iokobérně.
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V pondělí 19. října jeli jsme do
hlavního města Tokia. Zde jsme zatím
hosty arcibiskupovými, jenž nám na
bídl, abychom se zatím přistěhovali
do chlapeckého semináře, kde jsou
dvě místnosti prázdny a tam tak
dlouho bydleli, až budeme míti svoje
vlastní obydlí. Nabídku arcibiskupovu
přijali jsme s radostí a bydlime již v
prozatímních místnostech zmíněného
semináře a připravujeme se na usku—
tečnění svého úkolu, pro který jsme
do Japonska byli posláni: založiti to
tiž vědecký ústav na způsob evrop
ských universit. Zda nám bude mož
no obtížný a s mnohými překážkami
spojený úkol ten provésti, ukáže bu
doucnost. Zatím spoléháme se na po
moc Boží a podporu národů katoli
ckých v domově.

Dlužno doložiti, že Jesuité úkol
na ně od sv. Stolice vznesený, skvěle
“provedli. Důkazem toho je katolická
universita v Tokio, která již po ně
Íkolik roků mladou inteligenci japon
skou ve smyslu křesťansko-katolickém
vychovává.

'PrvniTkatolická misie v Iokohámě.
Když zase katoličtí misionáři —

píše P. Michael Steichen z Iokohámy ——
“po 2501etém vyhnanství na japonskou
půdu vstoupili, zbudovali první kostel
v Iokohámě. Tak lze považovati Ioko—
hámu za kolébku nové, z prachu po
vstalé církve japonské. Bylo to roku
1862, kdy tento památný dům Boží
byl posvěcen a božskému Srdci Páně
věnován.

Tehdy byla Iokoháma chudou ry
bářskou dědinou, asi“ se třemi sty o
byvateli. Japonských křesťanů v okolí
„ještě nebylo a kostel byl vystavěn
vlastně pro četné cizince, kteří se tam
usadili. A přece měl tento kostel pro
Japonce veliký význam. Denně hmulo
se na sta lidí z Tokia a z větší ještě
vzdálenosti do Iokohámy, aby „evrop
ského čerta“ viděli. Tento nával lidí
ke křesťanskému kostelu nelíbil se
však vládě, tehdy ještě křesťanství ne—
přátelské; obávala se totiž, že lid,
jako před 300 roky, tak i tentokráte
nenáviděné náboženství s nadšením
přijme. Aby tomu zabránila, dala

rychle několik návštěVníků kostela
zatknouti a uvězniti. Za těchto ne
příznivých poměrů nebylo lze na hlá
sání eVangelia pomýšleti a misioná
řům bylo apoštolskou činnost na lepší
dny odložiti. _

Zatím stala se během let malá
rybářská dědina velkým městem o
350.000 obyvatelích a vyšinula se na
největší přístav japonský. Bývalý ko
stel Božského Srdce není již na dří
vějším místě. Z různých příčin musil
býti stržen a na nejvyšší pahorek
města přeložen. Jako původně, je i
dnes určen pro bohoslužby cizinců.
Za to mají japonští katolíci, počtem
700, svůj vlastní chrám; je to skrovná
kaplička, zasvěcená sv. Michala. Po
mém návratu do, J aponska byla mi
tato obtížná misie svěřena. Fara o
700 duších bude se mnohému čtenáři
zdáti nepatrnou; jakýmsi místem od—
počinku, který nemůže býti nazván
obtížným. Bohužel, není tomu tak.
Naši katolíci, většinou chudobní lidé,
jsou po celém městě roztroušeni. —

'Mnozí bydlí přes hodinu cesty daleko,
jiní mají nejméně půl hodiny co běžeti,
chtějí-li v neděli mši sv. slyšeti. Dále
žádá Japonec, aby ho misionář často
navštěvoval. Následovně jsem za pěk
ného i špatného počasí stále na cestě,
abych své křesťany napomínal, vy
učoval, povzbuzoval a pobízel, aby své
děti buďto ke mně posílali, nebo sami
doma poučovali.

„Ach, ty děti!“ zvolal jednou
jistý misionář zoufale, „kdyby jenom
těch nebylol“ Ne vždycky, ale někdy
přece mají tato slova platnost. Také
mně působí zdejší děti tak mohou
nesnáz. Jsou roztroušeny po celém
městě a je těžko svolati je dohro
mady._Bez pravidelné návštěvy školní
nepořídím s nimi mnoho. Proto vět
šina jich se ztrácí ve velkoměstském
ruchu a upadá ve staré pohanství.
Jen s největší námahou podaří se mi
některé z nich zachrániti ak prvnímu
sv. přijímání přivésti. Tomuto zlu
by se dalo odpomoci, kdyby aspoň
ještě dvě —- tři kapličky v různých
částech města se postavily a při nich
dva, tři katechitisté mi vypomáhali.
Bohužel, nemohu zatím pro nedo
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statek peněz na to p(mýšleti, ale deu
íérr., že za perncci a přispění šlechet
ných duší můj plán v dezírné dcbě se
uskuteční.

'Malý malcmocný z _Gotemby. „_

„Dc-vol, milý čtenáři,“ píše P.
Jesef Bertrand, správce ústavu ma
lernecrých v Getembě, „abych ti
představil svého Benjamina. Je mi
zvláště milý, ježto více než jiní trpěl
& predělal. '

Hech je nyní 12 let stár. Je nej
mladší ze svých tří bratři a ztratil již
záhy matku. V csne'm rcce objevily
se na něm první stepy strašné nemcci.
Jeho otec byl preto Všecek zcufalý,
nehet měl svoje děti velmi rád. Jsa
nucen celý den pracovati, aby sebe
a své děti vyživil, nechával je samy
dema. Ale to na delší dobu nebylo
možno a proto mínil se cženiti. Než,
maje malcmccné dítě, byl by sotva
nějakou ženu dcstal. Co měl ubc-žá-k
činiti? ,

V této nesnází umístil dva starší
hochy u příbuzných a cdebral Se se
svým malým malomocným do hlav
ního města Tokia s úmyslem cd něho

se cdlcučiti & jej ponechati svému
csudu. Když do Tokia přišli, dal chlapci
něco peněz a řekl mu, aby se cdebral.
do Kusatsu, lázeňského tc místa, pro
své horké prameny prcslulého a tam.
hledal uzdravení. V důvěře ve slovo
otcovo, vydal se dvanáctiletý chlapec.
na cestu, žebral po dědinách a do
ptával se všude na Kusatsu. Po dlou
hém bloudění došel kcnečrě cíle. Za'
čal se ihned léčiti, ale lečení netrvalo
dlcuho. Nepatrné jeho jmění, celkem.
asi 18 korun, bylo brzy vyčerpáno,

Sám a bez peněz, vrátil se do
Tclsia a hledal svého otce. To nebylo
v městě dvcumilicnověm žádnou ma—
ličkcst-í. Po dlcuhem hledání ho ko
nečně našel. Jeho navrat- přivedl otce
do velkých rozpaků. Otec se byl totiž
zatím- pcdruhé oženil, recdvážil se
však své malemccrě dítě ženě uk á.
zati, cbávaje se, že by ho opustila
Co tedy činiti? Rozhcdl se takto:.
Vzal chlapce a zavedl ho do bambu
sového křoví, které stálo nedaleko
jeho dcmu' a přikázal rru, aby tam
zůstal a úkrytu bez jeho vědemí ne
cpcuštěl, slíbiv, že mu pctřebnou
potravu bude donášet-i. (hříště dále.)

000000.

A. H. K:: a'lčdková.

Když v temných mracích. ; .
Když v temných mracích hučí hrom
& křižují se blesky,
když v základech se chvěje strom
já necítím víc stesky.

Já. cestou kráčím života
a dále blesky svítí
& bouře kvílí, hukotá
sem v světa toho žití.

M6, duše k Bohu vine se
když zvou ji světa boly,
neb 011 jen těchy přinese
když srdce v těle bolí.

Jen k Němu zvedám smutný zrak
když bouře zlá se valí
& k Němu volám vroucně tak
modlitby plné chvály.

A hned mi mizí z duše bol
& prchá. v nekonečno,
byt krutá bouře vála kol
vím, On, že věčné věčno.

Když slední bouře nastane
On vezme mne v ty výše,
zde duši pokoj nastane
a odpočine tiše.
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Srdce Ježíšovo, králi všech srdcí.
P. _Rudolf RozkoěnýíT. J.

l V dějinách, jak známo, se jed
nává ponejvíce o válkách. Panovníci
bojovali proti sobě, obyčejně ne proto,
.aby se bránili proti nepřátelským úto
kům, nýbrž daleko častěji, aby cizím
národům uloupili majetek, nebo si je
docelapodmanili. Kolik národů bylo
takto lstí, mocí, násilím a krutostí
vyhubeno! A poddaní, kteří byli ná
silně cizí nadvládě podrobeni, hleděli
při každé příležitosti setřásti se sebe
,jho ukrutných dobyvatelů. Vladaři
vládli sice nad majetkem a tělem
.svých poddaných, ale jejich srdce si
nedovedli získati. všem že byli také
mezi panovníky ně teří, kteří své pod

vdané milovali, o jejich blaho pečovali
.a snažili se žíti se sousedy v míru
.a v pokoji. K těmto bývá počítán
římský císař Titus, jenž nejen statečně
hájil své říšeproti nepřátelům, ale i své
poddané otcovsky miloval.. Umínil si,
že každého dne některému z nich pro
káže nějaké dobrodiní. Když jednoho

..dne nikomu nepomohl, stěžoval si
večer slovy: „Ztratil jsem den! Pro

__jeho dobrotu jej poddaní velice milo
vali a nazvali jej láskou a radostí ce

„lého lidstva. Jiní národové pojmeno
vali takového šlechetného panovníka

\otcem vlasti.
Nyní máme rozjímati' o Králi,

__jenž v celých dějinách neměl, ani
nebude míti sobě rovného, jenž jest„Král nad králi, Pán nad
p án y (Zjev. 19, 16), jemuž jest dána
veškerá moc na nebi i na zemi (Mat.
:28, 18) a který o sobě tvrdí slovy
žalmu: Já pak ustanoven
_ŽjsemKrálem od něho na
íSionu, ho ře svaté ' jeho,
jenž ohlašují přikázání
„jeho. (Žalm 2, 6.) Tento Král tak
miloval své poddané, jako žádný jiný
vladař, nebot má srdce plné dobroty
.a lásky; cítí největší soustrast s bíd
nými a neštastnými, neboť má srdce
trpělivé a mnohého milosrdenství; ke
všem nejvýš spravedlivým, neboť jeho
srdce je schránkou spravedlnosti a

;lásky.

Nebudeme se zdržovatiTu vlast—
ností jeho královského Srdce, neboť
jsme již uvažovali o nich na jiných
místech, nýbrž budeme bedlivěji při
hlížeti k jeho říši, které přišel na svět
založit,k jeho království.
Úvaha tato nás bude proto zajímati,
že budeme míti zřetel na sv. evan
gelium, v němž, jak známo, o ničem
se tak často nemluví, jako o krá
lovství Božím, 'o království nebeském,
které Pán Ježíš založil, a které tedy
plným právem je královstvím jeho
nejsvětějšího Srdce. Z onoho výkladu
snadno poznáme, jaké požadavky kla
de svrchovaný král nebes i země na
své poddané, čili jinými slovy: jaká
mají býti srdce lidská, aby v nich
Kristus Pán mohl kralovati.

Jak jižřečeno, nemluví se ve sv.
evangeliu o ničem tak často, jako o
království Božím. A to plným práVem!
Neboť za času Kristova bylo to nej 
palčivější otázkou časovou. Snadno po
chopíme pravou příčinu, když se vmys
líme v postavení Židů tehdejší doby.
Jak známo, byli tehdy pod panstvím
římským. Každé soboty chodíVali do
sbornic a o hlavních svátcích putovali
do Jerusalema, a tam, poslouchajíce
výklad Písma sv. nebo zpívajíce žalmy,
vzpomínali na své praotce Abrahama,
Isáka, Jakoba, & na přislíbení, jaká
jim dal Hospodin, vzpomínali na slav
né království Davida a Salemouna &
zvláště rádi si uváděli na pamět pro
roctví, v nichž byla popisována sláva
a nádhera budoucího království Me
siáše. Tak na př. prorok Isaiáš v kapi
tole 60. předpovídá, že Jerusalem bude
hlavním městem, kde bude Mesiáš
míti trůn a kam budou plynouti bo
haté dary všech národů. Uveďme si tu
některé Veršeoné hlavy: Vstaň a osvět
se, Jerusaleme, nebot přišlo světlo tvé,
a sláva Hospodinova nad tebou vzejde
(l); všichni ze Sáby přijdou zlato a
kadidlo nesouce a. chválu Hospodinu
zvěstujíce (G). Vystavějí synové přes
polních zdi tvé, a králové jejich při
sluhovati budou tobě (10).i Národ
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a království, kteréž by nesloužilo tobě,
zahyne. (12.) Přijdou k tobě skloněni
synové těch, kteří tě snižovali, a kla
něti se budou šlepějím nohou tvých
všichni, kteří utrhali tobě a nazývati
tě budou městem Hospodinovým. (14.)
Těmi & podobnými slovy těšívali pro
roci Židy, zvláště když byli v zajetí.

Na jiných místech líčí sice proroci
království Mesiášovo z jiné stránky;
tak čteme v Žalmu 71., že bude
panovati od moře k moři
(8) a klaněti se mu budouvšichni králové a všichni
národové sloužiti jemu
budou (II.) a budou požeh
nána v něm všechna po
kolení země (17.),t. j. že nejen
Zidé, ale i p o hané budou členy
jeho království; a opět na jiných
místech se popisují ne pozemské, ale
d u 0 h o v ní statky budoucího krá
lovství mesiášského, jako na př. že
bude celý národ oblažen přítomností
Hospodinovou a najde u něho pomoc
a útěchu v každé bídě (Is. 25), že
bude země naplněna známostí Hospo
dina, jako vody propast mořskou při
krývající (Is. 11, 9) a že budou-li
hříchové jako šarlat, jako sníh zběleni
budou, a budou-li červení jako červec,
jako vlna bílí budou (Is. l, 18); tedy,
ač, jak praveno, proroci ukazovali
v království Mesiášově na duchoVní
statky, kterých se má dostat-i nejen
_Zidům, ale i pohanům, přece budili
v Žídech mimoděk čistě pozemské
tužby, a nedovedli udržovati v urči
tých mezích národní výlučnost, ale
zajištOVali V'yVOIenémunárodu v krá
lovství Božím výjimečné postaVení.
A jak se samo sebou rozumí, Židé,
kteří si byli vědomi, že jsou národem
vyvoleným a tedy s největším odporem
snášeli jho řMSké nad sebou a hleděli
_"jepři každé příležitosti se sebe střásti,
„když Ve sbornících čítávali proroky,
vybírali si z nich místa, která se jim
nejlépe hodila: zapomínalí na du
.chovní dobra V království Mesiášově,
.a přihlíželi jen ku hmotným výhodám,
"které jedině jim měly patřiti a nikomu
_*jinému.Známost Boží, odpuštění hří
chů a jiné náboženské prvky, které
.se hodily pro všecky národy, byly

opomíjený. Království Boží u nich
znamenalo, že mají největší nároky na
politícko-národní světovládu &naději,
že si podmaní všecky říše;tohoto světa.
K tomu se připojila myšlenka, že
v onom království bude vše, čeho si
Zid bude přáti: žádná nemoc, žádné
nepohodlí, neobyčejná krása těla, stálé
zdraví, báječná úroda půdy a stromů,
a velká radost, že všichni ostatní ná—
rodové budou pokoření a budou ležeti
jako otroci u nohou jejich. Toto krá
lovství očekávali nejen za doby maka—
b'ejské, tedy před Kristem Pánem,
ale i za něho.

Mesiáš od Pána Boha přislíbený
se narodil v Betlemě &mudrci na vý
chodě uzřevše hvězdu přišli do Jerusa
lema a tázali se krále Heroda: „Kde
jest ten noVorozený král židovský?
(Mat. 2, 2.) Protože nepřišel Kristus
Pán na tento svět se vnější nádherou,
nestarali se o něho Židé. Toliko He
rodes obáVaje se o své království dal
zavražditi v Betlemě nOVOrozeňátka,
ale budoucí král byl zavčas zachráněn
útěkem do Egypta. Po smrti Hero—
dově přišel do Nazareta, a' tam žil
ve skrytosti' do třicátého roku věku
svého, a jeho vrstevník sv. Jan Křtitel
vedl kající život na poušti. Rok u
patnáctého panování cí
s_ařeTiberia stalo se slovo

\Hlospodinovo k Janovi, s.y
nu Zachariášovu, na pou
š t i (Luk. 3, 1.2), aby vystoupil na
veřejnost a ohlásil židům, že král je
jich se brzy ukáže, aby se na jeho
příchod připravovali. Nemají stavěti
slavobrány ani cesty krášliti kvítím,
ale mají připravití svá srdce :! P ř i
pravte ces tu Páně, přímé
čiňte stezky jeho; k aždé
údolí budiž vyplněno a
každá hora í každý p_a
hrbek budiž ponížen, a
místa křivá buďte pří
mými a místa drsná ce
st am'i rovnými; a všeliké
tělo uzří spásu Boží. (Luk.4,
3——10.)Těmito slovy je povzbuzoval,
aby odstranili překážky, které brá
nily, by Mesiáš nevstoupil do jejich
srdcí. Proto aby vyplnili údolí nevěry
a malomyslnosti věrou živou a naději
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pevnou, a_pobízel je, by ponížili vše
likouihoru pýchy a každý pabrbek pře
ceňování se pokorou a skromnosti, a
vyzýval je, aby vzpřímili křivá místa
nespraVedlnosti mímostí a laskavostí,
by všichni náležitě připraveni jsouce
uzřeli a zakusili spásu, kterou Mesiáš
lidem přinese. Neb jak praví se u sv.
Matouše (3, 2) jinými slovy: Čiňte
pokán'í, neboť přiblížilo
se království nebeské. Pro
to napomínal sv. Jan všecky, kteří se
ho tázali o radu, jak by se měli na
Mesiáše připravovati, aby prokazovali
lásku k bližnímu, celníci aby nevy
bírali více, než je ustanoveno, Vojáci
aby se svým platem byli spokojeni.
A zaslíbený Mesiáš, Pán Ježíš, když
veřejněvystoupil, s kázáním Janovým
úplně souhlasil, a dále je prováděl.
S pouště, kde byl od zlého ducha po
koušen, přišel do Galileje
&k ázal evangelium o krá
lovství Božím říkaje : Čas
se naplnil a království
Boží se přiblížilo; čiňte
pokání a věřte evange
liu (Mar. l, 14. 15) a také i dvanáct
apoštolů poslal do celé zaslíbené země
se zprávou:Kažte říkajíce:
Přiblížilo se království
nebeské. (Mat. 10, 7.) Ještě sice
nebyly jeho zákony ohlášeny, ještě
nebylo zřízeno, ale již je blízko, velice
blízko. Již uplynula doba čekání a
touhy, již jest čas naplněn, království
Boží již je tu. Jedenkráte přišel Spa—
sitel do svého rodiště Nazareta a
v synagoze předčítal místo z proroka
Isaiáše: Dutch Páně nade
mnou; proto pomazal mne,
poslal mne kázat evange
lium chudým, uzdravovat
zkroušrené srdcem, ohlá
sit zajatým propuštění a
slepým prohlédnutí, proustit utisknuté na SVO
bodu, hlásat milostivě lé
to Hospodinovo a den od

-platy. (Luk. 4, 18. 19.) Každý
Israelita byl přesvědčen, že je tu řeč
o Mesiášovi a jeho dobrodiních. A
svinuv knihu, Vr—átil ji
služebníkovi a posadil se.
A oči všech byly upřeny

na něho. I počal mluviti
k nim: Dnes naplnilo se
to písmo, které jste sly
šeli ušima svýma. (Luk.4,
20. 21) t. j. král Mesiáš, vámi tak
toužebně očekávaný, stojí před vámi;
již započala jeho vykupitelská činnóstý
Království Boží je tu. Nastává velký
obrat v dějinách celého lidstva.

Avšak když skutečně zakládal
kráIOVStvíBoží, když vysvětloval jeho
účel, jeho podstatu a zákony, narazil
na nesmírné obtíže. Židé se totiž ne
mohli zhost-iti myšlenky,“ že Mesiáš
bude mocným světským králem, jenž
je vystbodí z římské nadvlády a
ostatní pohany pod svou moc podrobí.
Pozorovali jeho Velkou moudrost a
byli okouzlení jeho mocí, kterou ne
mocné uzdrav'oval a mrtvé křísil;
proto doufali, že založí takové krá
lovství, jaké očekáVali. Zvláště když
je nasytil pěti chleby, byli tak pro
něho nadšeni, že jej chtěli prohlásiti
za svého Mesiáše. Tomu se však božský
Spasitel rozhodně opřel, tvrdě, že
pokrm, jímž nasytil velký zástup lidí,
jest jen předobrazením pokrmu pro
duše lidské, nejsvětější Svátosti oltářní,
a ničeho nenamítal, když židé usly
ševše to, odešli od něho. (Jan 6.)

Není divu, že židé nepochopili
pravého ducha království Božího,když
sami apoštolové, kteří ustavičně dle-li

,u svého milovaného Mistra a jimž bylo
dáno znáti tajemství králoVství Bo
žího (Mat. 13, 10), nemohli se sprostit
myšlenky na pozemské králoVství Mc
siáše. Když zaplatil Petr chrámov'ou
daň za Spasitele a za sebe, byli na
něho žárliví, že jest větší v kráIOVst-ví
nebeském. Vida to Pán Ježíš, pravil
jim: Chce-li kdo prvním býti, bude
ze všech poslednější a služebník všech.
A Vzav pacholátko postavil je upro
střed nich, řka: Amen pravím vám,
neobrátíte-li se, a nebudete-li jako
maličcí, nevejdete do kráIOVStví ne
beského. Proto, kdokoliv se poníží
jako toto pachole, ten je větším v krá
lovství nebeském. (Mat. 18, l.; Mar.
9, 34.; Luk. 9, 49.) Ne tedy. ten, kdo
si zakládá na svém rozumu, vědo
mostech, své síle, moci, činnosti, slávě,
vejde do království Božího, nýbrž ten,
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jenž vyznává svou nicotu, je prostý,
upřímný, poslušný jako malé dítě, ten
je členem království nebeského.

Stanovy tohoto království, které
prohlásil v kázání na hoře, jsou ra—
vým opakem toho, co očekávali židé
od Mesiáše. Doufali, že v jeho králov-—'
ství _budou míti hojnost všech věcí,
a Kristus: Pán ohlašuje: Blahoslavení
chudí duchem, neboť jejich jest krá
lovství nebeské. (Mat. 5, 3.) Židé
chtěli v království mesiášském se míti
na světě dobře, radostí světských
plným douškem užívati, a Pán Ježíš
praví: BlahoslaVení, kteří protivenství
trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest

království nebeské. (ll.) Byli pře
svědčeni, že Mesiáš bude mocným
králem a podman'í všecky pohanské
národy a zatím božský Spasitel tvrdí:
Blahoslavení tiší, nebot oni zemí vlád
nouti budou. (4.) Toužili v onom krá
lovství po tělesných radostech, & Syn
Boží hlásá: Blahoslavení čistého srdce,
nebot oni Boha viděti budou. (3.)
Chtěli se jen radovati, zatím co pravý
Mesiáš jim připomíná: Blahoslavení
lkající, nebot oni potěšeni budou. (V.5.)

Vůbec. celé kázání na hoře není
ničím jiným, než programem neb zá
kladními stanovami království Božího.

(Dokončení.)

OOOOOO

A. M Kadlčá/ca'uá:

K Tobě, Bože můj.
Pane Bože všemohoucí
slyš hlas prosby mojí vroucí,
kterou tobě v dnešní den
duše moje nese jen.

Dej mi sílu k práci mojí,
ať neklesnu V světa boji,
drž nade mnou ruku svou,
ochraň zlého duši mou.

Zdraví dej též tělu mému,
přiviň srdce k srdci svému,
až v něm bude bouřit žal,
ty jej Bože od mne vzdal.

Pane Bože, králi světa,
dej, ať srdci radost vzkvétí,
chraň mne v slední dobu zlou
vem mne v říš svou nadhvězdnou.

OOOOOO

Láska k nepřátelům za světové Války.
Podává František Janovský. ——(Dokončeníqš

15. Pro raněného.
Z Paříže psáno anglickým no

vinám: Německápěchota vyrazila proti
nám. My jsme pálili proti nim tak
prudce, že se musili vrátiti do svých
zákopů. Své raněné vzali s sebou.
Na jednoho zapomněli. Chtěli jej do
datečně odnésti, ale my jsme do nich

stříleli. Zpozoroval to anglický dů
. stojník, zastavil ihned palbu a vyšel

sám z linie, aby Němce zdvihl. Ovšem
pálili naň zase Němci a poranili ho;
on však neohroženě kráčel k raně—
nému. Když nepřátelé viděli, že má
býti spomoženo jejich kamarádu, u
;stali. Anglický důstojník přinesl šťastně

raněného k německé linii,- kdež byl
velmi čestně přijat. Za jásotu ně
meckých vojáků vrátil se pak ke své
frontě. (Z roku 1914).

16. Šlechetný nepřítel.

Za svítání jednoho dne v květnu,
postupoval náš batailon proti části
francouzských zákopů. Byl jsem mezi
prVními útočníky, sotva sto metrů od
našich zákopů. Byl jsem za prudké
nepřátelské střelby raněn do obou
stehen a do levého ramene. Padl jsem
a bolesti nemohl jsem se ani hnouti.
Naši musili zpět do zákopů, jelikož
nepřátelská posice byla 'silnější, než

6
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jsme mysleli. Já a několik kamarádů
zůstali jsme ležeti uprostřed obojího
vojska, vydáni střelbě z obou stran.
Francouzi byli četnější a útočili na
naše. Měli mezi sebou mnoho černochů
senegalských, kteří za divokého, ne
lidského řevu útočili v první řadě.
Mnoho těchto nepřátel hnalo se přese
mne, mnoho jich však také padlo;
nebot naši zahájili prudkou střelbu.
Asi za deset minut ustal nepřátelský
útok za Velikých ztrát. S hrůzou pr
chali ti, kteří zůstali živi. Ač jsem
tomu byl velice rád, že jest repřítel
odražen, přece pojala mne bázeň, že
mne vracející se nepřátelé seberou a
že se takto octnu v zajetí. Proto přes
mnohé bolesti, lehl jsem si na obličej
a dělal jsem se mrtvým. Najednou
ucítil “jsem na zádech prudkou ránu
a uslyšel bolestné zaúpění — tělo ne
přítelovo leželo na těle mém. Pracně
jsem Se obrátil, nabrav všecku sílu a
spatřil jsem francouzského desátníka.
Tento, zpozorovav, že ještě žiji, spu
stil se s mého těla na zem, lehl si vedle
mne a držel si leVOurukou na prsou,
kdež jsem viděl řinoucí se krev. Pra
vil mi: „Kamaráde, jsem střelen do
prsou, mám hroznou žízeň. Jak bych
ti byl povděčen za nějaký hlt! Měl
jsem v polní láhvi ještě trochu černé
kávy. Chopil jsem ji svojí nezraněnou
pravou rukou a podal jsem ji nepříteli.
Dychtivě vyprázdnil láhev a s vděč
ným pohledem mi ji vrátil, řka: „Ti
síceré díky, kamaráde. Nyní se mi
ulehčilo. Bůh ti zaplat!

Odražení Francouzi utekli se do
svých zákopů a nestarali se již o nás.
Pohledl jsem na bojiště &.viděl jsem
ještě několik prchajících nepřátel, čet
né raněné a několik mrtvých. Mezi
prchajícími byl též veliký, silný čer
noch senegalský, jenž mne spatřil.
Hnal se na mne. Pojala mne hrůza.

“Zavřel jsem oči a poručil jsem duši
Bohu. Vedle mne ležící francouzský

.desátník jistě zpozoroval úmysl čer
nochův', zakřikl ho po francouzsku.
Otevřel jsem oči a viděl jsem, jak
černoch poodstoupil, také několik fran
couzských slov vyrazil & příšerně se
ušklíbl. Soudil jsem z toho, že divoch
neposlechne desátníka. A nemýlil jsem

se. Jediným skokem octl se u mne
s bodákem v ruce, a již se mi zdálo,
jal-'oby mne probodl, když tu po
jednou desátník znova vzkřikl: „Bí
dákul“ a vypálil dvě rány z revolveru.
Černoch padl mrtev. Byl jsem jako
omámen. V prvrí chvíli nemohl jsem
pochopiti, kterak francouzský desát
ník, můj nepřítel, mohl svého vlast
ního spolubojovníka zastřeliti. Bůh
všemohoucí poslal mi v nepříteli an
děla strážného proti nepříteli.....

„Tento černý bídák, chtěl tebe,
bezbranného, usmrtiti. Děkuj Bohu,
že jsem měl ještě tolik síly, abych jej
ještě včas zastřelil,“ pravil prostě
desátník. Zaslzel jsem radostí a po
děkoval jsem srdečně šlechetnému za
chraniteli. Po novém, zdařilém útoku
našich německých vojínů, byli jsme
oba. od našeho sanitního mužstva
obvázáni a do polního lazaretu od
nesení. (Ze dne 18. října 1915).

_17. Duchovní správa u raněných'ra
21.-51 nemocných zajatců. ._lu

Jako v každém pevnostním la
zaretě, jest i v Kolíně nad Rýnem ve
škole císařovny Augusty nejkrásnější
místnost ponechána pro bohoslužbu,
Každou neděli v 7 hodin ráno jest
mše svatá a“kázání pro německý zdra- '
votní personal, v 9 hodin pak mše
svatá a francouzské kázání pro všecky
katolické cizozemce. Odpoledne jest
tam též požehnání a anglické kázání
pro Angličany a Irčany. Mimo to
slouží se i v úterý a ve čtvrtek mše
svatá pro katolické zajatce. Také o
nekatolíky jest postaráno.

Duchovní správa neobmezuje se
jenom na konání služeb Božích, du
chovní správcové navštěvují zdravé
i nemocné, přisluhují sv. svátostmi.
Pro Francouže jsou zavedeny i ná

. boženské konference a mnohý z nich
již vrátil se upřímně k Bohu. Cvičí
se písně ke službám Božím. Půjčují.
se dobré knihy. Za každého zemřelého
katolíka cimzemce, slouží se v kapli
zádušní mše svatá, dostane se mu
krásných věnců & dojemného pohřbu.

Na Dušičky, po mši svaté, bylo
dovoleno 6.0 Angličanům, Francou—
zům, Belgičanům, Rusům a Indům.
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navštíviti na hřbitově hroby zemře
lých kamarádů. (Zpráva ze dne 6.
list-opadu 1915).

18. Posvěcení na kněze a prvotiny
francouzského zajatce.

Zvláštní slavnost konala se v ne
děli 20. prosince ve Františkánském
klášteře „Maria Hilf“ na Lešském
poli u Augsburka, poblíž něhož se na—
lézá veliký tábor francouzských za
jatců. Augsburkský biskup Maxmilian
v. Lingg, posvětil na kněze válečného
zajatce, jáhna- Jana Regniena. Krá—
lovské táborové velitelství nečinilo
nižádných překážek a příslušný fran
couZSký biskup dal svolení.

Válečnému zajatci Janu Regnienu
bylo líto, že nemohl v měsíci říjnu
s kollegy doma přijmouti svěcení kněž—
ské, až se pak přání jeho mimo nadání
krásně splnilo, když se o tom dověděl
augsburský biskup a projevil ochotu'
jej-'vysvětiti. Při slavnosti té asisto
valo také několik zajatých kněží a
kleriků; kněží ti, dle předepsaného
obřadu, také vzkládali ruce svoje na
svěcence. Bylo přítomno též mnoho
jiných francouzských vojínů a Veliký
počet zbožných _křesťanů z blízka i
daleka. V pondělí na to, dne 21. pro
since, sloužil novosvěcenec u františká
nů první mši svatou, při níž jeden za
jatý Francouz hrál na varhany a

' francouzští klerikové zpívali. Také této
slavnosti bylo přítomno velice mnoho
lidu. (Zpráva ze dne 20. prosince

»-1915). * * ,
. ,. ".“...1

19. Polák katolík.

Náš důstojník píše: _
Musil jsem s pěti muži na hlíd

ku. Tiše plížili jsme se lesem,' kdyžtě
najednou jsem spatřil ruské vojíny a
důstojníky, kterak za svitu malé ele—
ktrické svítilny hleděli do mapy. Prve,
než jsem mohl dáti rozkaz, vrhlo se
na ně mých pět mužů. Za několik
minut ležel nepřítel přemožen na zemi.
Malá ona svítilna padla do trávy a
osvětlovala hrozný obraz: oba ruští
vojíni byli mrtvi. Když jsem se blížil
k důstojm'kovi, naskytla se mi podí—
vaná, na niž nikdy nezapomenu. Ze
tří ran na prsou řinula krev, barvila

jeho uniformu na červeno a rozlé
vala se kolem něho. S námahou vyřkl
několik slov, jejichž smyslu jsem ne
rozuměl, avšak se ho dovtípil. Svou
poslední sílu sbírajc, zašeptal: „Po
lák, katolík.“ Pokoušel se z kapsy
vytá-hnouti růženec a obrázek Panny
Marie.

Při tomto divadle zmizela moje
zlost a nenávist proti nepříteli. Po
slal jsem své vojíny dále, klekl jsem
si k mladému důstojníkovi, dal jsem
mu na srozuměnou, že jsem také ka
tolík, a že mu chci poslední okamžiky
ulehčiti. Rozuměl mi. Vděčně držel
svůj růženec .vzhůru. Modlil jsem Se
za něho. Políbil svatý “křížu růžence
„a podal mi jej. Také jsem jej políbil,
což se mu líbilo. Musil jsem však za
svým mužstVem; proto jsem mu dal
růženec a obrázek Panny Marie do
rukou a opustil jsem ho, hluboce dojat

'vděčným pohledem jeho hasnoucích
očí. Když jsem se časně ráno vracel,
byl mrtev. Hluboký klid zíral z jeho
ušlechtilé tváře. (Zpráva z roku 1915).

20. Kněz v nepřátelském zákonu.
Kurát tyrolské domobrany M.

Ortner píše dne 26. srpna 1915:
Včera se opět “svyznamenali moji

hrdinové. Třináct hodin byl jsem na
bojišti. Naše děla a strojní pušky vy
konaly strašné dílo. Italové se vrhli
kolem půlnoci u-značné přesile na náš,
do předu posunutý oddíl . . . . Jakmile
několik mojich poraněných vojínů bylo
odneseno, zašel jsem k nepříteli, je
muž útěk byl zamezen naším dělo-
střelectvem. Sotva že mne ranění
Italové spatřili, volali: „Padre, mio
Padre — prete —- ptče, můj Otče ——
knězil“ Každý chtěl sv. svátosti. Le
želi po zemí s roztříštěnými údy, ně
kteří se ke mně plazili; sluha vedl
mne k umírajícímu setníkovi.....
Posloužil jsem jim. Někteří dokonali
uprostřed svatého úkonu. „My jsme
všichni katolíci !“, volali .

Tři hodiny byl jsem já, Rakušan,
sám a sám mezi nepřáteli, kteří ovšem
pokládali se již za zajatce, nemohouce
na útěk již pomysliti; palba našeho
dělostřelectva znemožnila jim ho. Sku
tečně také jsou zajati. Když byli
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zdraví odvedeni, nezbyli kolem mne,
leč mrtví a umírající, kteří hrozně
trpěli, zvlaště žízní. Františkánský
fiater ležel tu bez nohy a s prsy pro

ním pomazání, což mne “"až k slzam
pohnulo, ač jsem již dosti otrnulý..

Pozdě odpoledne vrátil jsem se
do našeho ležení. Zajatci pozdra

střelenými, ale byl ještě při dobré vovali mne jako svého __dobrého
paměti; sam mi odpovídal při posled- známého.

. o o o o o o .

A. M Kadlčákavá.

Ranní.
Bystřiny v tichém údolí
tichounce v dálku plují,
něžný zpěv ptactva šveholí
krásný den pozdravuji.

Sluníčko vstává. za horou,
země se k žití budí
& tiché duny duší jdou,
srdce se chvěje v hrudi.

Květinky hlavy uklání,
tichounce vítr věje,
klekání zvon kdes vyzvání
Marii „Zdrávas“ pěje.

Sepnu své ruce. upřu hled
tam v nebesjasné výše
a v tichém šeptu naposled
duše má sladce dýše.

Modlitbu k Matce milosti,
jež dítky svoje chrání,
& pak zpět domů v radosti
nesu si požehnání.

OOOOOO

P. _7. M. Černý, ? ,'7.

Ctitel božského Srdce Páně ve škole Panny Marie.
(Pokračování článků minulého ročníku.)

X.

Maličké. Magdalena de Pazzis cí
tila v sobě již v nejútlejším mladí
velikou lásku ku svatostněmu Spa—
siteli. Kdykoliv viděla, že jdou do
spělejší ke stolu Páně, vždycky pro
sila, aby směla také přistoupiti. Pla
kala Velice, když jí v tom zbraňovali
a nemohla pochopiti, proč by nesměla
také ona přijmouti Tělo Páně. Vy
myslila _si v dětinné své prostotě
zvláštní prostředek, aby alespoň po
někud mohla býti účastná. velikých
milostí sv. přijímání. Kdykoliv šla
její matička ku sv. přijímaní, držela
se jí Magdalenka -za sukni & tulila se
k ní. Po celý den ten prosila častěji:
„Mamičko, Vezměte mne na klín,
ian—chse mohla přitisk-nout k vašemu

srdci, kde je teď Ježíš Kristus, chci
mu něco řícil“ Byla to velika milost,
kterou útlé dítě obdrželo, aby bylo
již předem zjevno, že bude velikou
světici, jako se jí skutečně také stalo.

Něco podobného čteme v životo
pise sv. Leonidy. Byl-li jeho synáček
Origencs u sv. přijímání, líbžwal ho
na prsa &klaněl se svátostnému .Spa
siteli v jeho srdci přítomnému. Byla
to u svatých veliká„ živá víra V nej
světější , Svatost oltářní a nesmírná.
touha býti spojenu s Ježíšem Kristem
svatostným. Tato touha. byla v církvi
vždycky. Někdy jako pod popelem
ukryt-á, nedokonalostmi a chybami,
snad i hříchy tlumena, vyžehla po
každé v mohutný plamen, kdykoliv
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byly překážky odstraněny. Tak stalo
se V poslední době, kdy slavné pa
měti papež Pius X. dekretem o
čar—téma denním-sv. přijí
m ani otevřel svatostánek věřícím
dokořán. Tisíce tisíců zbežných duší
ho za ten. skutek velebí a jemu. děkuje.

Každý ctitel božského Srdce Páně
je přesvědčen, že má něco více vy
konati než obyčejný křesťan v chlodu
náboženském, proto je zapsán v bra
trstvu nejsvětějšího Srdce Páně, proto
zachovává jistá pravidla a předpisy
tohoto bratrstva. Nejhlavnějším však
pravidlem pro něho jest, aby se co
nejvíce připedobnil Srdci Je-žíšovu.
Toho však sám z vlastní síly nc
dcsáhne, k tomu je zapětřebí nad
přirozené síly. Síla ta je V prameni
všech milostí, v nejsvětější Svátosti
oltářní. Sv. Tomáš o tom praví:
„Jako je potřebí svátosti křtu, aby
kdo mohl začíti život nadpřirozený,
tak je potře-bí, aby věřící přijímal
nejsvětější Svátost, aby tento život
v sobě zdokonalil. Jako ve všech
svých záležitostech se utíkáme k Panně
Marii, tak i v této, pro náš vnitřní
život tak důležité věci, půjdeme k ní.
A dobře tak učiníme. Vždyť jí vlastně
děkujeme za sv. přijímání. Jako je
totiž mše sv; pokračování krvavé
obětí na kříži, tak je sv. přijímání
jakýmsi pokračováním vtělení Syna
Božího. Božství své má Ježíš Kristus
od věčnosti od Otce nebeského, duši
jeho stvořila“ nejsv. Trojice, tělo pak
mu dala Panna Maria. Pojďme tedy,
ctitelé bežekěho Srdce Páně, do školy
k Panně Marii a učme se od ní
častějšímu sv. přijímaní.

I. Pczerujme, jak se Panna Maria
připravovala na. sv. přijímaní.
Jisto je -——_v tom se shodují všichni
dějepisci -— že Panna Maria zůstala
ještě nějaký čas na zemi, když byl
její miloný Syn vstoupil na nebesa.
Jak dlouho zde byla, na tom nezáleží.
Někteří tvrdí, že to bylo asi dvacet
let, jiní udávají více a jen málo je
těch, kteří praví, že jen několik roků

obyla osiřelá.v tomto slzave'm údolí.
suzujemc zajisté rozumně, když

_tvrdíme, že jedinou. radosti Panny
Marie v tomto vyhnanství na zemi

_byločastější sv. přijímání.' Ustanovil-li
Ježíš Kristus tuto svátost a přál—li
sobě, abyvěřící jedli z toho chleba
a pili z této krve, pak zajisté jedla
a pila z této nebeské manny Panna
Maria. Dále byli-li věřící shromáždění
v modlitbě a lámání chleba, což není
nic jiného než sV. přijímání, pak byla
mezi nimi také Panna Maria. Syrský
text dokonce překládá ono místo ze
Skutků apoštolských (2, 42): „Lámali
joodomechproměněný chléb.“
Tedy skutečné sV. přijímání »—a to
se dělo denně, jak Výslovně Skut-kové
apoštelští podotýkají.

Denni sv. přijímá-ní potvrzuje u
prvních křesťanů s v. D y 0 ny s i u s
A r c o p_-a g i t a (De hierarch. occl.
c. 13): „V první církvi brali všichni,
kteří byli přítomni proměňování, také
podíl na sv. přijímání.“ Papež An a
k le t ustanovil: „Po sv. přijímání
(kněze) mají všichni přijímati, kteří
se nechtěli zdržeti od svaté oběti,
neboťtak to nařídili apoštolé
a tak se to zachovává V církvi řím
ské.“ (Apud Grat-ian. dc cons, dis.
2. cap.) Co však apoštolé nařídili,
to jistě zachovávali jejich věřící, mezi
nimiž byla na předním místě Panna
Maria; můžeme tedy s veliko u
pravděpodobností tVrditi,že
Matička Boží chodívala často, ne—li
denně, ku sv. přijímání.

A nyní si ji představme, jakou
to uhu v sobě vzbuzovala po bož
ském Spasiteli svatostném! Vždyť ho
milovala více než všichni andělé a
svatí. U ni se vyplnilo, co zpívala
v nádherném svém chvalozpěvu: „Ve
lebí duše má Hospodina . . . lačné na
plnil dobrými věcmi.“ Sv. Augu s
tin piše: „Všemehoucí B_ůh nemohl
více dáti, nejvýš moudrý nevěděl
o ničem vznešonějším a nejbohatší
He spodin, neměl již více, co by nám
dari rněl, l<dyž rám dal v nejsvětější
Svátosti Ježíše Krista.“ Poklad ten
nebeský mohla přijímati Panna Maria.
Sv. Kateřině Sienské sekdy
si zdálo, že nesmí jíti příštího dne
k sv. přijímání. Když se ráno pro
budila, byl polštář, na němž ležela,
celý slzami promočený; _tak ' Velikou
měla líto—5+;a strach " ". onoho snu.

„'e—Li .r'
wr" mnm
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Sv. Kateřina Janovská cho—
dila z Janovy do míli vzdáleného
města k sv. přijímání, protože, se
v Janově, která. byla v církevní klatbě,
nesmělo podávati Tělo Páně. To jsou
obrázky, jakou touhu měli svatí po
sv. přijímání. Jakou velikou touhu
tedy měla královna všech svatých po
tom, nebeském pokrmu, který v sobě
má všecku líbeznost! Tím větší, čím
bližší byla svátostnému Spasiteli,
jsouc jeho Matičkou & nejsvětější a
nejčistší duší na zemi.

Jak semámepřipravovat'i
n a sv. přij ímání, zvláště cho
díme-li častěji ku stolu Páně? Jak to
vidíme u Panny Marie. Rozumí se
samo sebou, že musíme býti vestavu posvěcující milosti
B oží, nesmíme míti tedy na sobě
vědomého smrtelného hříchu. To je
podmínkou, nemá-li býti tato svátost
pramenem zatracení pro přijímajícího.
Především pak je třeba, abychom
oživili víru v sobě v toto ta—
jemství, že je totiž v hostii, kterou
nám kněz podává, skutečný Ježíš
Kristus přítomen, který sedí na pra
vici Boha Otce, který v tomto oka
mžení oblažuje nesčíslné množství
svatých. Víra tato má býti pevnější,
než by byla, kdybychom mohli Jc
žíše Krista na vlastní oči viděti a se
ho rukama svýma dotýkati. Takovou
víru měl s v. L udv ík, král fran
couzský, který, byv volán do domácí
kaple, aby se podíval, že je v hostii
viděti božského Spasitele, nešel, nýbrž
klidně odvětil: „At tam jde, kdo
pochybuje o přítomnosti Pána Ježíše
v nejsvětější Svátosti. Já však věřím
v toto tajemství tak pevně, jako bych
Krista Pána na vlastní oči v hostii

'Viděl.“
Víru tu měla Panna Maria v míře.

nejhojnější. Máme ji v sobě vzbuzo
vati, kdykoliv přijdeme s nejsvětější
Svátosti do styku. Tedy při mši sv.,
když je pozdvihování. Podívejme se
uctivě a nábožně na sv. hostii, když

.se pozdvihuje a pak se jí pokorně,
pokloňme; dále při “návštěvě kostela,
kde se uchovává nejsvětější Svátost,
zvláště, když je vystavena k veřej
nému uctívání, neb když se jí uděluje

požehnání, neb když se nese k nemoc—
nému. Každá neucíli/Ost v tom ohledu
seslabuje naši víru a nedivmc se, že
je k nám Spasitel chladným ve sv.
přijímání, když jsme se před tím
chovali v jeho přítomnosti svátostné
neuctivě, byli roztržití, neb dokonce
šeptali a se smáli.

Povážíme-li, že máme přijmouti
.toho, který je odleskem Otce nebes
kého, v jehož lůně dlí od věčnosti,
jenž—jest jemu rovný, který řídí celý
svět a posvěcuje duše spravedlivých,
který je cílem veškerého tvorstva a
tak velikým pánem, že ho ani nebesa,
ani země obsáhnouti nemohou, který
se přece tak velice ponížil, že Vzal
na sebe lidskou přirozenost, který
v lásce své šel ještě dále a pokořil se
tak hluboko, že se skryl pod spůsobou
chleba a tak velice se snižuje, že
přichází do našeho nehodného a ubo
hého srdce ——uvážíme-li, pravím, to
vše ——musíme se před ním hlu
boce pokořiti. Pokoraje tedy
druhý úkon, kterého je k dobrému
sv. přijímání potřebí. Proto porouči
církev svatá knězi, aby volal třikráte
před sv. přijímáním: „Pane, nejsem
'hoden, abys vešel pod střechu mou,
ale toliko rci slovem, a uzdraVena
bude duše má! Čím hlubší a oprav
dovější je tato pokora, tím více mi—
lostí obdržíme ve sv. přijímání, neboť
pokornému dává Bůh svou milost.

Sv. Jarolím, jak čtemevjeho
žiVOtopise, sebral poslední své síly,
klesl na zemi na kolena, maje býti za
opatřen a přijal Tělo Páně.

Konečně máme Vzbuditi v sobě
vroucí touhu po sv. přijímání,
jak jsme ji pozorOValiu Panny Marie.

II. Okamžiky po sv. přijímání,
kdy jsme s božským Spasitelem spo
jeni, jsou pro nás nejdůležitější. Jsou
to nejdražší “chvíle, které obohacují
celý náš vnitřní žiVOt, použijeme-li
jich dobře.sv. Tomáš Akvin
s ký poznamenává, že je tato svátost
duchovní hostinou, která nás živí &
občerstVuje, „ale, praví dále, „dobro
Volné roztržitost-i a všední hříchy za.
mezujísnadno tuto duchovní radost.“
Totéž praví s_v. Cyprián & do-_
kládá: „Kdokoliv jsa dobře připraven
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tuto svatost přijímá, jest účasten
požitků, které převyšují všecky ra—
dosti a požitky pozemské. Již roz
tržitosti a všední hříchy spáchané
před sv. přijímáním mohou zameziti
jeho užitek, čím více tedy hříchy „a
chyby, kterých se dopouštíme takořka
u přítomnosti svátostné božského Spa
sitele!

Vzpomeneme-li si na sv. Alo _i
si a, který celé hodiny vzdáVal díky
po sv. přijímání, na sv. Kláru,
která právě v okamžicích po sv.
přijímání obdržela veliké milosti a
posilu proti zlým pokušením, na s v.
Vincence z Pauly, jenž právě
ve slastných okamžicích po mši sv..
dostával vnuknutí od Pána Ježíše,
k oněm nesčetným skutkům lásky,
o nichž se V životě jeho dočítáme,
na sv. Alfonse Liguori, který
nejen po mši sv., ale i při návštěvách
nejsv. Svátosti hojně býval osvícen,
budeme přesvědčeni, že i nám oka
mžiky po sv. přijímání mohou přinésti
hojného užitku, budeme-li jich jen
náležitě používati.

Ježíš Kristus praví: „Dokud jsem
na světě-, jsem světlem světa (Jan
9, -5). Člověk je malý svět a Ježíš
Kristus je ve sv. přijímání v něm.
Osvěcuje ho tedy. Křesťan vidi své
povinnosti v jasnějším světle, poznává
svou hříšnost a slabost, poznává ne
bezpečí, která mu hrozí, vidí jasněji,
jak se má cvičiti ve ctnostech, světlo
to mu radí v pochybnostech. Přijí
máme tedy veliká dobrodiní ve sv.
přijímání. Proto máme Kristu Pánuvroucně děkova-ti. Dobrédí
kůVZdání je přípravou pro požehnané
pří-ští 'sv. přijímání. J a k si tedy
máme počínati při díkůvzdání?

Předě se pok ořuj me: Viz
me Pána s živou vírou v s_obě,jak je
v našem maličkém lidském srdci.
Vzbuzujme živou víru v rěho, jakožto
mocného krále, jenž přišel s celým
komonstvem andělů k nám a chce
nám uděliti hojných milostí. Volejme
k němu v nejhlubší pokoře se sv.
P e t r e m : „Pane, odejdi ode mne —
z této vetché lodičky mého nedokona
lého srdce, nebot jsem hříšníkem!
Nebo se dívme se sv. Alžbětou

(_ \

plni svaté bázně: „Odkud mi ta mi
lost, že můj Pán a Bůh ke mně př—i
chází? Nebo Volejme s p r o r o k 0 m :
„Co je člověk! ——co jsem já _ že
na něj vzpomínáš, anebo syn člověka,
že na něj pamatuješ! — Nebo vzpo
mínajíce své křehkosti & ubohostí
svých, rceme: „Jenom o něco málo
jsi mne postavil pod anděly — ale
nyní jsi sestoupil s nesčíslnými an
děly ke mně, abys ve mně bydlel.“

, Pane, jak podivné je jméno tvé
na 'celé zemi, nebot jsi pozemské
srdce mé proměnil v ráj, chtěje v něm
bydleti!

Sv. Alfons Rodriguez,
bratr laÍk z Tovaryšstva Ježíšova,
jenž po sv přijímání s velikou sebra
ností myslí klečel a někdy dlouho "byl
u vytržení, byl kdysi tázán, co se po
sv. přijímání modlívá. Odpověděl:
„Modh'm se chvalozpěv: „Bože, chvá
líme Tebe!“ Je to skutečně výborná
píseň, která se dobře hodí pro díků
vzdání po sv. přijímání. Modlíme-li
se ji s velikou sebraností a živou vírou,
děkOVali jsme dobře po sv. přijímání.
Někteří konají díkůvzdání podle li
tanii ke Všem svatým a za
stavují se u jednotlivých oddělení:
andělů, volajíce: Chvaltež tě, Pane,
všichni andělé za tvou nezměrnou
dobrotu, že jsi ke mně zavital, všichni
archandělé at _tiprozpěvují, že jsi mi
prokázal milosrdenství atd. Jiní opět
předvádějí božskému Spasiteli všech
ny své mohutnosti & smysly a údy;
tedy: rozum, vůli, pamět, obrazo
tVOrnost, ruce, nohy, ústa, jazyk,
oči, uši atd., ukazujíce mu své chyby,
kterých se těmi mohutnostmi, smysly
a údy dopouštějí 'a prosíee, aby se
jich dotekl a je uzdravil. Při tom všem
jest si pamatovati, že není třeba.,
abychom všecky tyto úkony pokory,
obdivu atd. za sebou vykonali, ale
když nás některá myšlenka dojme,
máme se při ní tak dlouho zdržeti,
dokud svého Srdce nenasytíme. Mů
žeme tedy stupňovati pokoru,
kterou v nás vyvolala slova: „Pane,
odejdi ode mne, neboť jsem hříšník,aněkolikrátetato slovapo
sobě opakovati. Když jsme
ukončili úkony víry, pokory &klanění
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a lásky, hleďmo dobře zakončiti. Pro
tože Ježíš Kristus se nám daroval,
darujme mu jako ctitelé božského
Srdce své srdce. Pomodleme se “za ty,
za něž se máme modliti a snažme se
dopoledne velmi sebrané prožíti. Málo
_mluvme s lidmi, aby Ježíš Kristus
tím více mohl mluviti k nám. Někdy
jsme však na mysli ocháblí, sucho
pární a tu je dobře míti připraveny
nějaké modlitby, zvláštěta
kové, které se svatí modlívali po sv.
přijímání, jako sv. Augustin, Ambrož,
Aliens Liguori, Gertruda atd. Těch
použijme a modleme se velice po
zorně a nebude to bez užitku pro naši
duši.

III. Konečně uvažme ještě, jak
často máme přistupo—vati
ku stolu Páně. Jak jsme již naznačili,
chodívala Panna Maria často ke sv.
přijímání, můžeme směle říci, že se
tak dělo denně. Máme tedy také my
choditi často ke sv. přijímání, zvláště
dnes, kdy je denní sv. přijímání
církví sv. nejen doVoleno, ale i hojně
a vřele doporučováno. DOVOlují-ljinám
to práce a poměry naše, choďme denně
k této nebeské hostině. Proč vlastně"
bydlí božský Spasitel v našich sVato
stáncích ustavičně, nač se obětuje
denně na našich oltářích, proč je
skryt právě pod spůsobami chleba?
Pro nic jiného, než aby naznačil, že
máme denně přijímati Tělo Páně, jako
jíme denně chléb, který se nám den
ním užíváním nezmrzí.

Kdyžsv. František Sa
le s sk ý studoval v Paříži, chodíVal
každého týdne" ke sv. přijímání. Byv
otázán, proč tak často přijímá, od
pověděl: „Z téhož důVOdu, proč čas
těji mluvím se svými učiteli„ od nichž
se mnohého důležitého mohu dově
děti. Ježíš. Kristus je učitelem sva
tosti. Navštěvuji ho proto tak často,
aby mne této vznešené vědě naučil.
Málo by mi totiž prospělo, kdybych
byl učeným, ale nestal se svatým.

Zrovna týž důvod máme i my,
ctitelé božského Srdce Páně, abychom
často přijímali. Máme býti ctitely
božského Srdce.. Jak .ho.máme. .ctíti,
když ho neznáme? Jak ho však máme
doznati, když se k“ němu často ne

blížíme? Máme tedy často cnoditi ke
stolu Páně. Tvrdí-li někdo, že chodívá
často i každý měsíc ke sv. přijímá-ní,
tomu- lze odpověděti, že měsíční sv.
přijímání již není častým přijímáním,
jak tomu rozumí ve svém dekretu
sv. Otec Pius X. Častým sv. přijí
máním by dnes bylo přijímání kaž
dých čtrnácté dní, nebo každý týden.
Je se věru divit těm, kteří se mají
za řeholní, ano duchovní osoby, ne
chodí však ze zásady častěji ke stolu
Páně. Chceme pěstovati život nad
přirozený, chceme žíti duchovně a
jak to máme činiti, když nemáme
pramene toho žiVOta v sobě. Jak ho
však budeme_ míti v sobě, když ho
nechceme často přijímati?

Některý horlivý čtenář „Školy
Božského Srdce Páně“ by rád chodil
často ke sv. přijímání, ale má mnohé
obtíže. Nuže, odpovězme na některé:
„Nejsem hoden, abych při
stoupil denně »kustolu Pá
ně !“ — Milý ctiteli božského Srdce
Páně, nikdo není hoden, aby přistoupil
k této velebné svátosti. Veliký ctitel
nejsv. Svátosti oltářní, bl. Vianey,
farář arský, však praví: „Častého sv.
přijímaní je nám velice zapotřebí,
abychom mohli spasiti duše své.“ —
„Nejsem dosti zbožným !“
Právě častým sv. přijímáním se jím
staneš. -—'„Bojím se, že ne
jsem dosti připraven !- De
kretem sv. Obce Pia X. se nic jiného
nevyžaduje, než abys byl v milosti
Boží, bez těžkého hříchu a měl dobrý,
zbožný úmysl, t. j. abys z lásky
k Pánu Bohu a ku spáse svojí ne
smrtelné, duše, častěji přijímal) ——
„Nemám však času!“ Bůh ti
dal čas, abys se nejprVe pošvěcoval,
potom přijde ostatní. Kdo chce, ten
si lehce čas najde. Ovšem, že- se musí
trochu přemáhati, alemá zato hojné
požehnání při denníčh pracích. -—'„Každého dne však choditi
ke sv. přijímáníje mnoho !“
sv. Otec a Ježíš Kristus ti praví, že
to není mnoho, kdo z vás má tedy
pravdu?—-„Musel bych často
se.. z ovídatii“ Máš-li to 'ne—
štěstí, že bys klesal do smrtelných
hříchů, pak ovšem, ale jinak ne. —
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„Mám však příliš mn oho
c h y b !“ Právě proto se máš častým
sv. přijímáním od nich očistiti. —
„Cosi o mně jiní pomyslíí“
Jsi snad otrokem lidské bázně? Konej
spravedlivě své věci a 0 ostatní se
nestarej, at si mluví, co chtějí, oni
tě nebudou po smrti souditi.

Vidím, že bych musel ještě dlouho
poslouchati a nebylo by konce oněm

opravdové, upřímné vůle,
schází veliké přesvědčení věřícího, hlu
boce cítícího křesťana. '

Ne tak, ctitelé božského Srdce
Páně! Nikoliv, chodívejme za příkla
dem Panny Marie často ke sv. přijí
mání, snažme se, abychom pochopili
touhu božského Srdce po nás, jen tak
budeme opravdovými jeho ctitely, na
nichž :se vyplní jeho zaslíbení.

výmluvam. Proč? ťrotože zde není (Příčtč_d£le.)

oooooo

A. M. Kadlčdlaova'.

Matičce.
V té naší zahrádce
všecko jak v pohádce,
kvetou tu lilie,
zvonky i vřes;
duše má. ve snění
tichounce tady sní
poslouchá zpěváčků
milostný ples.

V té naší zahrádce
pod hruškou na lávce
tichounce sedávám,
zřím slunce jas,
natrhám macešek,
viji z nich věneček
& v _posledy natrbám
sedmikrás zas.

Viji je v kytičku
pro svoji matičku

.a v sladkém dumání
tichounce sním;
duše má. v dálavu
tisíce pozdravů _
posílá miláčkům
naposled svým.

000000

Jiří Belanger.
Zivot napsanýLšP.:Aniganemjpodsva _Jan ngliaferro. (Číst další.)l

P. Balanger dovedl tak výborně
obcovati s vojáky, že tito ubozí, tis'ce
rým nebezpečím ohrožení mladí lidé
se mu úplně oddávali, vrhaíce se mu
do náruč :, jako dítko do náruče matky.

O jmeninach přa'. mu jako každý
rok jeden vojak, vyslovuje mu jejich
lásku a vděčnost: „Hleďte, jak hrdí
vojaci spěšné opouštějí kasárny,'aby
se kolem vás skupili! Odkud tato
h)r'aivost? Proč mají radostí zářící
tvaře? Všichni, kteří vás- znají i vaše
vojaky, nebudou se tak tízati. Sladká.

povinnost nás dnes spojuje, povinnost
vděčnosti. Zapomeňme dnes. na na
mahy & strasti života vojenského.
Radujeme se, že vás šťastného uči
níme a vám vděčnost “projevíme za.
všecko, co vám dlužíme! Díky, otče
náš, za nesmírnouoddanost, se kte-
rou jste nám obětoval svůj čas, své
zotavení, svůj klid, i své zdraví!
Díky za neúnavnou horlivost,-která se
nedala. zadržeti různým obtěžováním,
tisícerýmí obtížemi, které jsme vám
snad připravdi! Díky za všecku; dob'
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rotu, šetrnost, se kterou jste nás ne
zištně oblažoval. Díky za rady, které
jste nám dával ve chvílích trudných,
které tak hojné jsou v životě našem!
Díky, dobrý otče, opět díky! Ale co
jest náš dík porovnan s tolikerými
dobrodiními. Prosíme nebeské důstoj
níky, svatého Jiřího, vašeho patrona,
a svatého Mořice, aby vám zaplatili
náš dluh.“ A mladý zástupce svých
kamarádů podepsal: „Vaši oddaní vo
jácif'

Když byli propuštěni ze služby,
zůstala památka na zbožného kněze
nehynoucí v srdcích jejich. Uvádíme
jenom některé z děkovných listů,
které P. Belanger až ku smrti dostával.

Několik dní po výstupu z vojska
psal mu horník: „Vy jste mi prokázal
největší službu mravní, kterou člo
věk bližnímu může prokazati. Vy jste
mne uvedl ze špatné cesty na dobrou
cestu. Kdybyste věděl, jak často vám
za to žehnám, jak nevýslovnou vděč
nost k vám cítím. Lituji, že nemohu
býti u vás, abych vám ústně vyslovil,
co pro vás cítím. Vy si vzpomenete na
ubohého, sklíčeného, svedeného ser
žanta. Bylo třeba duše, jako jest
vaše, aby mohla zachránit nešťast
níka před záhubou. Ach, od té doby,
co jste mne naučil znáti moje povin
nosti, klesl jsem nejednou, ale pokaždé
jsem povstal, díky neochvějně víře,
kterou jste vštípil do mé duše, kterou
i své ženě i svým dítkám ze všech sil
se snažíme vštípiti. Přistoupil jsem
nyní ke konferenci svatého Vincence
z Pauly, a jsem šťasten, že vám, své
mu dobrodinci, mohu říci, že dobré
símě, které jste zasel, vzešlo. Posílám
vám pozdrav křesťanskérodiny, která
jest vaším dílem. Kéž vás chrání Pán
Bůh a Panna Maria, kterou jste mne
učil milovati. Kéž chraní Francii a
armadu, o jejíž blaho tolik pečujete.“

' Jiný píše: „Milý otčel'Tento ná
zev dává vam posud srdce ubohého
vojína, kterého jste tak laskavě při
ja'. Vy, pravý otec všech vojínův, jste
slovypovzbuzujícími a svým příkla
dem 'mne udělal lepším člověkem."

“Třetí píše: „Jak si váž m toho,
co jste pro mne učinil! Vám děkuji,
že"'jsem víru zachoval. „Bezvás by „se

zlým kamarádům bylo podařilo, jí
otřásti aneb mi ji vyrvati. Kdybyste
věděl, v jak debré památce pro vás
chovám město Arras! Přes všecky
útrapy, které jsem vytrpět v encm
roku, přece jsem někdy litoval, že
jsem musil opustit pluk. A dobro,
které jste mi učinil, prokázal jste
ještě stům, kteří na to vděčně vzpo
mínají“ '

Jiný 'opět píše: „Často vzpomí
nám s bolestí na krásné hodiny, které
jsme spolu žili. Jak povzbuzující bylo
vše: přijímání vojáků v neděli ráno,
večerní pobožnosti, průvcdy a kla
nění, i společný růženec před obrazem
Matky dobré rady na konci dne. Kdo
by nás byl tt hdy slyšel, jak ee mcd
líme' a zpíváme: „ChceIIC Bcha v ar
máděl“ & zároveň by četl'v srdcích
našich, byl by se přesvědčil, že u nás
jsou všichni vlasterci, a že náš kněz
byl nejlepším a největším Francou
zem.“

Ke konci uvedeme ještě několik
slov z listu důstojník a, jenž si stěžuje
P. BelÍar gerovi, že mu již nepíše:
„Myšlerka, že byste byl na mne za
pcmrěl, mi ani nepřipadá. Myslím,
že před Pánem Behem pamatujete na
mladého ženíjrího důe'tcjríla z' Ar
rasu, jemuž jste tolik dcbrěho pro
kázal. Víte, že jest nyní otcem dvou
děvčátek. Modlete se vždycky za ně
ho.“

P. Belargerovi dostalo se cd Po La
zvláštní milosti, že vštěpoval lásku
k modlitbě všem, s nimiž obcoval.
Často přicházeli vojáci, kteří si vzali
dovolereu a žádali noc probdíti v
kapli a modliti se růženec, by usmí-_
řili pohanu způecbereu nebes krá-',
lovrě a vyprosili nesr adré obrácení;
Jednou doporučil P. Belar ger své
vybraré skupirě důležiteu záležitost,
křest vojál: a. Po schůzi pravil jeden
z nich: „Vxlebrý Parc, to stojí za to
ce"ou noc se modliti, abychembyli
vyslyšer.i.“ A skutečrě nedlili se spo
lečrě růžerec až do rána. Nadruhý
den však prosil ubohý, nevěřící voják
o křest a přivedl později část své ro
diny zpět k Bohu..

P. Belar ger vypravoval o jednom
ze svých vojákův, že za obrácení kar—
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maráda po šest měsíců se modlil četné
růžence 'a několik nocí ztrávil před
nejsvětější Svátosti. Jednou chtěl ne
věřící sebevraždu spáchati, Již při
ložil hlaveň revolveru k uchu, když
Panna Maria k němu přivedla přítele,
jenž se za něho tolik modlil. Právě
měl tolik času zbraň obratit &.ne
štastníka zachránit před věčnou zá
hubou.

Přeštasten, že jeho vojáci tak
byli oddáni modlitbě, zařídil zbožný
kněz pro ně čestnou stráž před nej
světější Svátosti, jak ji konali semi—
naristé. Od té chvíle, co opustili ka
sárnu až do navratu, měl vždy býti
jeden před nejsvětější Svátosti. Každý
napsal dle libosti svoje jméno na ta
buli visící na dveřích kaple a volil
si hodinu, která se mu hodila. Hodiny
byly vždy všecky obsazeny.

Bylo to na začátku těchto nových
zařízení, když jeden z vojínů kapličku
provisorní za schody našel plnou pla
mínkův zvláštních, jež i na stěnách
zanechaly stopy, jichž původ zůstal
tajemný a nevysvětlitelný. Vojáci si
to vykládali za důkaz zuřivosti zlého
ducha, jenž tolikerými modlitbami byl
trápen. V této domněncepotvrzovala
je okolnost, že plaménky se bez pří
činy viditelné zadržely na obraze Mat
ky dobré rady a že právě v ten den
P. Belanger v kapli zavedl arcibra
trstvo Panny Marie vítězné pro svou
posádku.

Zbožný kněz sám nikdy nemluvil
o tomto zvláštním úkazu, jenž v ce
lém domě nadělal .veliký rozruch.
Jednak jest výklad členů spolku no
vým důkazcm vroucných modliteb,
které stále a jistě k veliké škodě pekla
odtud se vznášely k nebesům.

V únoru 1890 dal P. Belanger své
vybrané sk'upině, legii svatého Mořice,
dokonalou organisaci. Pokud služba
dovolovala, scházeli se každý večer
o '7. hodině, aby umluvili vše, co by
prosPělo spáse kamarádův. Členové
měli býti nejhorlivějšími při klanění
večerním. Zavázali se každý den tři
Zdrávasy se-modliti a vzývati Pannu
Marii, matku armády, svatého Jo
sefa“ a svatého Mořice. Panně Marii

zasvětili malou legii a její zbožnou
činnost.

Koncem roku 1891 dal této sku
pině jméno důvěrná Jednota. „A proč
tato jednota velkomyslných srdci?“
zvolal při schůzi dne 11. prosince.
„Protože Pán ve svatostánku, pro
něhož byla utvořena, zasluhuje, aby
chom mu bez výhrady věnovali svou
lásku, své služby.“ A připomíná, že
„tato úvaha tři členy vybrané skupiny
loni pohnula, by vystoupivše z vojska
věnovali se službě Nejvyššího. Jako
druhou příčinu udává: smíření za
urážky Pána .Boha v kasárni. Život
hříchu a prostopášnosti usmíří čle
nové čistým, bohumilým životem. Po
dají náhradu za rouhání chválou mod
litby růžencové častými modlitbami
střelnými, za lhostejnost a nenávist
Svými denními návštěvami u božského
vězně ve svatostánku, častým přijí
máním, obětováním všech svých skut
ků a apoštolátem. Těchto několik řád
kův obsahuje účel a prostředky dů
věrné Jednoty. Byla nejdůležitější opo
rou dobrého kněze. J í posvěcoval duše
vyvolené, jí pronikal celé dílo svým
duchem, jí snažil se působiti na celou
posádku. ,
' Při duchovních cvičeních v kar

touzi v Montreuil roku 1895, jež byly
významný pro jeho život, svěřil zna
menitému vůdci duchovnímu svou péči
o ztratu tolika ubohých vojákův a ra
dil se o' prostředcích, by působil na
masy. Kněz mu dal radu, aby svoji
skupinu vybranou vzdělával, a na ně
kladl velké požadavky, ubezpečuje ho,
že toto působení-na malý počet vy
volených duší více ovoce přinese pro
masy, než rozsáhlá osobní činnost.

To bylo osvícení pro P. Belángera.
Užíval ovšem již dávno této metody,
ale nepřikládal jí významu, jakého
v těchto duchovních cvičeních nabyla
v jeho očích. Od té doby věnoval se
s větší horlivostí vzdělání s'vé elity,
nezanedbávaje ani v nejmenším ostat
ních. Výsledky, které zjistil ve spolku
i'mimo něj, dokázaly mu, že nastoupil
pravou cestu. Co posud bylo prostým,
instinktem -a věrou vnuknutým po—
kusem, tápáním po pravdě a správ-'
ném, nabylo nyní určité podoby. '
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_ Ostatně nebyl to jediný důležitý
pokyn, který si odnesl z těchto cvičení.
Jeho úcta k Panně Marii stala se tam
ještě osvícenější, ryzejší, nějak roz
vážnější, a ve své důvěře v prostředky
nadpřirOZené pro spásu duší cítil se
znova posílen a upevněn.

Pak obrátil rádce, jehož mu Pro
zřetelnost seslala jeho pozornost na
nutnou sociální činnost u četných,

dobře smýšlejících mladých lidí, s ni
-miž se stýkal každý den. Tázalt se
ho: „Pochopil jste s dostatek dosah
a význam Vašeho díla? V osobě těchto
mladých vojákův evangelisujete bu—
doucí otce “rodin, kteří na své okolí

-brzy velký vliv míti budou. Máte ne
jenom dobré křesťany pro pluk z nich
udělat, máte je též připravit na úkol
jejich v rodině a spoločnosti.--=
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Olomouc. Křížová chodba u dómu
v Olomouci jest ve slohu gotickém a bylo
započato s její stavbou roku 1254.

Světová válka ve světle pravdy.
Tato časová a důležitá brožura s hle
diska českých poměrů psaná právě vyšla.
Každý Čech by ji měl důkladně pročistí.
Cena 16 h, poštou 20 h, 5 exemplářů
80 h, 10 exempl. 1 K 50 h, 25. exempl.
3 K, 50 exempl. 5 K poštou vyplaceně.
Rozšiřujte ji hromadně mezi lidem. Ob
jednávky přijímá: »Česká sekce diecés
ního komitétu v . Budějovicích.:

Slavným dřevorytům Diírcrovým
lze postavit po bok 3 celostránkové
kresby J. Kóhlera (Sv. Lukáš), které
otiskuje právě v l. čísle V. roč. revue
„A r 0 h a“ v Prostějově. (Ročně 7 K.)
Objednejte si tuto revui, bohatý její
obsah toho plně zasluhuje; Obsah:
Arcibiskup Spalding. Napsal J. He
neka. Přel. Drah. Hnízdil. - Frederí
Mistral. Básně. Přel. S. Bouška. 
J. Š. Baar: In memoriam. - Jan Kar
ník: Zvonům domova. - Paul Claudel:
Svatý-Bartoloměj. Přeložil F. Odvalil.
- Válečné pomníky. Píše K. D. Lu
tinov. - Sv. Václav. - Václav Poledna.
- Bismarck. —Náboženský vývoj fran
couzských spisovatelů po r. 1870. Píše
Josef Hanák. - Okna: Reč z okna
Archy. - Vilém Wundt. - Manesový
dřevoryty. - Inclusive ——exclusive. 
Z literatury a umění. - Sv. Lukáš od
mistra J. Kóhlera. - Výbor Družiny.
- Pěstujme styky s jihoslovanskýmí'

katolíky. - Z literatuíy františkánské.
- Přehled moderní české poesie kato
lické. Skiza chronologické. od Viléma
Bitnara. - Pomník válečný od K. No
váka a K. Z. Wellnera.

Výpomocní duchovní v armádě
francouzské. Norský literát Fróis Fróis
land sděluje: V armádě francouzské je
pouze 300“pevně ustanovených pol
ních duchovních. Každý plukovník má.
však právo jmenovati pro své prapóry
„výpomocného kazatele“, a _tohotopo
volení bylo velmi hojně použito. Tito
výpomocní kněží, kteří na rozdíl od
definitivních polních kněží nosí vo
jenskou uniformu a nemají vůči ostat
ním Vojínůmna frontě žádných výhod,
vykonávají náboženské úkony, kte
rých si prapor přeje. Kdežto jmenovaní
polní kněží jsou přiřaděni k personálu
zdravotnímu, sdílí výpomocný kněz
způsob života s prostýmvojínem v zá
kopech za útoku a v palbě děl a pušek.
A vzhledem na tento intimní společný
život za poměrů nejprimitivnějších
v zimě a vedru, v nejrůznějších ob
tížích všeho druhu, kde je smrt stále
na očích, nemůže býti ani jinak, nežli
že se vyvinul zvlášť důvěrný poměr
mezi tímto v'ojákem-kazatelem a jeho
kamarády. A to tím více, že kněží ti
nejsOunikterak nějakýmí zachmuřenci,
nýbrž naopak svěží,veselí, mladí muži,
vždy klidní a v dobré náladě a s radostí
ochotní první se přihlásiti k podnikům
zvlášt. nebezpečným. Jsouce stateční,
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veselí a spolehliví, dobyli si brzo úcty
a lásky celé setniny, ano dokonce i těch
nejprotiklerikálrějších svobodnýchmy
slitelů, a všichri vědí, že le pretre
soldat nosí v malé schránce pod svou
bluzou sv. hostii a že—jipodá každému,
kdo před útokem touží po tom, aby si
s knězem promluvil beze svědků.

Farní kostel ve Vel. Újezdě.V době
nynější, kdy válkou byl zničen velký
počet a to nádherných chrámů, ne
bude od místa, poznamenáme-li, že
ve Vel. Újezdě na Moravě opět válka

-— vlastně šťastný návrat z válečného
tažení byl příčinou zřízení tamního
kostela a fary. Slib ten učinil na po
čátku 18.věku tehdejší majitel panství
Karel hrábě Podstatský-Liechtenstein,
jenž bojoval jako kyrysnický rytmistr
za Karla VI. proti Turkům. Když se
vrátil domů zdráv, slib svůj také učinil
skutkem, dav se do stavby roku 1730
Až do té doby neměli ve Velkém
Újezdě kostela mimo nepatrnou kapli,
i byli přifařeni do Oseka. Až do nedáv
na visel anebo snad dcsud visí v ko
stele prapor z onoho válečného tažení,
na němž stkví se písmena CVI. (Karel
VI.) a nápis „neutra timet (ničeho
se nebojí). Mimo kostel stojí nádherná
hrobka hrabat Podstatských-Liechten
steinů, zbudovaná v pěkné gotice.

Plukovni rozkaz o divisiiním faráři
iesuitovi. Velitel 19. bavorského pluku
záložního vydal denní rozkaz, v němž
neobyčejně vřele vyslovuje se o zá—
sluhách divisijního faráře, kněze řádu
Jesuitů, P. Ruperta Mayera. V roz
kaze tom praví velitel: Dne 6. ledna
1917 o 8. hod. ráno odebral se pan
farář Mayer, jenž byl dne 30. prosince
_1916v poledne šrapnelovým výstřelem
do nohy těžce raněn, ze si. . ., aby
napřed v lazaretě a pak ve své domo
vině hledal uzdravení. Prosil mne,
abych všem pánům důstojníkům i
mužstvu pluku vyřídí-1jeho nejsrdeč
nější pozdravy na rozloučenou. Já
sám pak jsem proniknut nejhlubší
vděčností za všechno to nesčetné, co
tento vzácný muž nesrovnatelným
plněním povinností a statečností, ne
únavnou obětavostí a láskou k bliž
nímu prokázal ode dne 1. ledna 1915
příslušníkům pluku. V dějinách pluku

bude pan divisní duchmrí P. Rupert
Mayer vezdy míti zvlášť skvělý, slav
ný list. Žádný důstojník, žádný muž,_
'jenž má srdce na pravém místě, neza
pomene na tohoto dobrodince, který
také v trpkých dnech utrpení se uká
zal stejným hrdinou, jako byl vždy.
Doufáme všichni, Bůh dej, ve šťastné
shledání ve vlasti. J and, podplukovník.
a vclitel pluku.

Venkované chudým v městě. Li
nccký biskup Dr. Gfóllner vydal v pro
sinci 1915 provolání k venkovskému
obyvatelstvu, aby věnovalo potraviny
pro chudé obyvatelstvo v Linci. Vy
zvání to mělo dobrý úspěch. Venko
vané darovali asi 95.000 vajcc a 124
tisíc kg jiných potravin v ceně 105.000
korun a mimo to 8349K na hotovosti.
Ze sbírky té bylo pcděleno přes 2400
rodin, celkem asi 9000 osob. Pro malé
dítky dostaly matky po balíčku mouky
a krupice. .

Chlapečekpodával Tělo Páně. Dva
cet kilometrů od italských hranic byla
v jižních Tyrolích vesnice Torcegno
(Torčeňo) s počtem duší 1400. Byla!
Již není! Jet rozstřílena. Farskou za
hradou právě táhl se střelecký zákop.
Vesnice pohorská s obyvatelstvem za
chovalým, přistupujícím často ke sv.
přijímání: *_*,-ba krěží, farář i kaplan,
musili rychle opustit-i faru v noci. Ne
bylo času věřícím podat-i v ciboriu
zbylé svaté hostie, jichž počet byl
ještě značný. Oba kněží pryč, osadníci
osiřelí hotoví se též opustiti sv'ou dra
hou domovinu, nad kterouž lítice vá
lečná začíná již všechnu hrůzu svou
projevovati. Nejsvětější Tělo “Páně za
nechati mají v kostele? Jako by se
vracela doba prvrích křesťanů! Vy
hlédnut nejhodnější chlapeček, sedmi
letý Almero Faccenda (Fačenda), a
oblečen v bílé šátečky. V neděli shro
mažďují se věřící, kteří musí býti ve
stavu milosti Boží, v kostele, a za
Vzlykotu říkají konfiteor. Maličký Fac
cenda přistupuje k oltáři, otevře svato
stánek, otevře ciborium, ručičkou sahá
do ciboria, jde ku mřížce a podává.
Tělo Páně. Podává znova již přijavším
až rozdá všecky svaté hostie, jde
s prázdným ciboriem k oltáři, vytírá
ho. Za krátko věřící opouští své
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chaty, jež pod střelbou se hroutí, a
jako uprchlíci zaváženi jsou dále, po
nejvíce do Čech. Kaplan z Torcegno,
k němuž Almerio Faccenda právě za,-.
čal chodit do školy, vlp. Don Quido
Francelli, žije nyní ve Slatiňanech

kdež vyučuje na italské škole, koná
služby Boží pro své krajany-uprchlíky
a obstarává duchovní správu italských

?rchlíků i dále ubytovaných. Almeroaccenda obdržel od sv. Otce v upo

mínku dárek pro sebe a vsechno?"S-ngu Chrudimě V'sirotčinci sv. Františka., příbuzenstvo. , tj„f .L' :% %%%%%%% % %%%%%%\%ň“%
0 hlavnim úmyslu tohoto měsíce.

Stav manželský jest svazek svatý, stav ctihodný, protože je od Boha samého
ustanovený a jím samým posvěcený již v prarodičích našich. Ještě více svatost
tohoto stavu potvrzena je tím, že Kristus Pán povýšil manželství na svátost a sám
posvětil rodinný život, živ jsa v Nazaretě se svou přesvatou Matkou Marií pod
ochranou pěstouna svého sv. Josefa. Povinností tedy svatou je, aby křesťanští
manželé stavu svého sobě vážili, zbožně spolu živi byli, jeden druhého slovem i
dobrým příkladem posvěcovali, bázní Boží proniknutí počestně a manželský mrav
ně živi byli. Kde bázeň Boží a zbožnost mizí, tam zahnízdí se hřích a s ním
i všeliké, nepořádký a neštěstí. Manželé jsou též základem rodiny, jsou rodičemi
dítek a tím i základem toho kterého národa. To majíce na paměti maji býti Bohu
vděčni za dítky jim svěřené a nemají se báti, že je Bůh opustí i kdyby manželství
bylo požehnáno více dítkami. Jsou manželé chudobni, mají více dítek & přece je
uživí, protože Bůh zase jim vštěpuje lásku k dětem, o něž se pak tím více starají
a oba otec i matka s pomocí Boží se přičiňují o živobytí celé rodiny. Mají pev—
nou důvěru v Boha. Proto každé snižování manželství a ztenčování rodin jest
hříchem velikým proti ustanovení Božímu. Porušení manželstva, tohoto základního
celku, je těžké porušení národního života a života lidského vůbec. Proto at jest
rodina svatá, takže ji nutno chrániti vší silou před každým porušením.M

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 vši 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.
TIndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.) *

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, z a
_zbožnosť a vážení si požehnání ditek v rodinách a na všechnyúmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštol. modlitby.

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

'Pius 1x. 1852.)
Sv. Josefe, vzore &patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

1—00dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Posvěcování rodin.
Úmysl v dubnu: Křesťanská láska ve válce.

(Pokaždé odp. 300 dní.
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Úmysly apoštolům modlitby.
V březnu modleme se za zbožnosti a vážení si požehnání dítek v rodinách.

(Ustanoven & žehnán Jeho Svatosti papežem.)A“A MAMA—„AA“MALÁ—_MMMA—ALALAA—MMAAAAM.M.M.A.
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Dne & Na slavnost ; Úmysly :
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“1 c ' sv.“íinaagnaa;'—Én.non—znán;;rínngtisvntan. - něnsmggn.
, Velepast. naší. Povol. ke stavu duch. Dobrá přípr. ku vyšším svěcením.

2 P - BI. Anežky České, řeh. (1282) _ 1.pátek v měs. %pobož. k bož. Srdci r.
Odřík. se světa. Ženské klašt. 'i' rodice a přízeň. Zíví a ? dobrod. Mládež.

3 S Bl. Bedřicha, op. ř. prem. (1165). -—Rád prem. Rád klar. Křest. panny.
Vlastenectví v duchu křest. Pobož. I. soboty k bl. P. Marii. Duše v očistci.
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4: N . Neděle II. ?)postě. Sv. Kazimíra, kral. (1438) — Náš cís. dům. Láska
k panictví. Ochrana našich mlad. voj. Sjedn. slov. mír. v církvi katol.

5 P Sv. Perpetuy a Felicity, m. (203). — Vytrvalost v dobrém. Uplat. křest.
, zás. v rodinách. Bázeň B ve škole. 4, rodiny. Obn. kř. ducha v rodinách.

6 U Sv. Koledy, p. (1437) ——Mariánské druž. Matky dítkami požehnané. Věrnost
v povol. “i' círk. hodnostář. Otcové v poli &jich rodiny. Děj seyůle Boží.

“7 St Sv. Tomáše Aqu. uč. círk. (1274) ——Bohosl. a jejich předst. Rád kazet.
Pomoc v nesnázích. Odvr. pokušenídeovy a sir. Svěřenci.Zdar podniku.

8 Č Sv. Jana z Boha, zakl. ř. (1550) -—Rád milosrd. Ranění &nem. vojmové.
„ Smíření rozved. manželů. Zachování postu. Přemáhání pokušení. *?bratří.
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9 P Sv. Františky Řím. od. 0440). — Křest. duch v rod. Nábož. vych. dětí.
' Křest. matky. Apošt. sv. Cyrilla a Methoda. Za dary Ducha sv. Naší zaj.

10 S Sv. 40 vojínů, muč. v Sebaste. (320), -—Za pevnou víru. Pobož. k umuč. P.
Brzky' & šťastny' mír. Vojínové a jejich duchov. správa. Křest. opatrnost.

11 N Neděle 111. v postě. Sv. Vincence muč. (630). -—Časté sv. přij. v křest. rod.
Upřímn. v řeči a jednání. Dar zdraví. Šťastný návrat z voj. Naší padlí voj.

12 P Sv. Řehoře Vel. pap. a uč. círk. (604) — Sv. O. Bened. XV. a.jeho sn. o mír.
, Spol. kněží inekn. pro círk. &sv. Otce. Zairez. zám. nepř. sv. círk. 'i' rodíče.

13 U Sv. Nicephora, bisk. (828) -—'Naši velepast. Vespol. láska četných souroz.
Aby všel. nesvár byl vyhuben. Svědom. péče rodičů v křest. vych. dítek.

14 St Sv. Mathildy cís. (968) — Náš cís. dům. Návrat rozkol. do sv. církve.
Panenská stydlívosťa opatrnost. Šlechetny' dobrodinec. Šťastná hod. smrti.

15 č Sv. Klementa Marie, vyzn. (1820) —Horliv. a obět. kněží. Shromáždění
kněží nejsv. Vykup. Matka a její pozůstalí. Obnovení lidovy'ch missií.

MMMMMMMMMMMMMAAM

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

svým Bohu chvály jsi udával a. nyní v nejsv. Svátosti oltářní po věí zemi bez přestání vzdáváš až
do skonání světa, ob'ětuji Tobě celý dnešní den, ani sebe menší částky nevyjímaje(íc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všelikě úmysly a myšlenky, věeliké 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. il.,)

Obzvláště Ti je obětují za. Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za zbožnost a vážení
tí požehnání dítok \! rodlnůch & na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na
tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastříž ochranou svého božského Srdce našeho svateho Otce! Srdce Ježíše a Marie!
zachraň církev, říší rakouskou, vlast nasi a národ nás českoslovanskýl O sladké Srdce meho Ježile
učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li
se to denně, odpustky plnomocně. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852)
Bv. Josefa, vzore a patrona ctitelů božského Srdce, oroduj'- za nás! (Odpustky 100 dní jednou

za den. Lev XIII. r. 1891.) '
Sv. Michaeli, archanděla, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nas!

Heslo apoštolské: Posvěcení rodinného života.
Úmysl v dubnu: Křesťanskýlaskave válce. wwwvvwvvwwww

A Odpustky 100 dní. za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.vv-wwwwwwwwwwwwwwvvwwwwwwwwwwwwvvW
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Dne Na slavnost: Úmysly:
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16 P sv. Longina, muč. (80) — Pobož k 5 ranám Krista P.. Uct. čast. praveho
- kříže Spasitelova. Odvr. hladu, moru a války. Ochrana našich vojínů. '

1 17_ _S ' BI. Jana Sark. muč. (1620) — Rozšíř. úcty tohoto světce. Povol. ke stavu
Á— - duch. Horliví zpovědnici. ? sestry. Obnova dobrých předsevzetí. 1'-kněží.

Víš N 'a'ěla IV. v postě (družebná ) Sv. Gabriela, archand. — Smír mezi válč.
* nár. Odevzd. do prozřet. Boží. Dar pokory a skromnosti. Missie v Africe.
i 19 P Sv. _lo:ela, pěst. P. — Úcta a důvěra ke sv. Josefu. Křest. jinoši a mužové.

1 eNábož spolky pod ochr sv. Josefa Křest. dělnictvo. Apoštolát modlitby.20 IT '.Cyrilla Jems. bisk. a uč. círk. (381) — Verne konání povin. Opuštěné
; a zanedb. rodiny. příprava ku svěcení. Bratři se sestrou. Ctitel B. S. P.
'21 St Sv. Benedikta, patriarchy řehol. (543) ——Rád benediktinský. Obnova
1 „ ducha kněžského Duchovní cvičení. j' spolubratří. Nevinnost mládeže.
i 22 L. Bl. Mikuláše Flue, poust. (1487)- -—Úmysly apoštolátu dříve doporuče

né. Usrniřování Boha za urážky. Poslušnost“ & cudnosť. Zdar kázání.
123 P Sv. Viktorína, muč (484) — Pomoc B. v nynějších potřebách. Trpělivosť.
J Odevzdanosť do vůle Boží. Poctivá služba B. Uzdravení nemocného.
124 S Sv. Simeona, mučedníka (14:72) —- Dary Ducha svatého. Svěcení. Do—
1 mácnosť. Klidne spolupůsobení. Vytrvalosť. Dar zdraví. Duše v očistci.

' 25 N Nedalo V. postní ( sme-moí). — Našledování ctností Panny Marie. Ošklivost
nad hříchy. Jistá rodina. Manžel v zajetí. Smíření válčících národů.

26 P Zvěstování P. Marie. Pobožnosť dle blahosl. Grignona. Horlivé modlení
, Anděl Páně. Marianske družiny Bázeň Boží ve škole. Tři ubohé rodiny.

27 U Sv. Ruperta, bisk. v 8 stol. —- Následování sv. rodiny. Pomoc proti neva
zauostí mládeže. Rozkvět církve sv. po válce Zbožné vychování mládeže

28 St Sv. jana Kapistrana( (1260) — Lekari a ošetřující v nemocnicích voj.
_ Reholní ošetřovatelky. Vojenští duchovní správcové. Horliví kazatelé.

29 (' Sv. Mechtildy p. (1307) — Katol. missie na východě. Zbožné vychování
mládeže. Otec a manžel v zajetí. Vyproš. brzkého. míru. Trpčlivosť v souž.

30 P Sedmi bolestí P. Marie. ——Pobožnost k bol. P. Marii. Aby všeliky nesvár
byl vyhuben. Bratrstvo bol. P. Marie. Poctivá služba Boží. Posl. acudnost.

31 S Sv. Quida, opata (1076) ——Duch kajícnosti. Živí a'jčl. bratrsva B. S P.
a apoštolátu modlitby. Všechny dosud nevyslyšené prosby a úmysly dobré. 
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' zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši n národ náš československý! ó sladké Srdce mého Ježíše,

_r—„AQ—M.MMA

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

svým Bohu chvály jsi vzdávul & nyní v nejsv. Svátosti oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš už
do skonáuí světu, obětují Tobě celý dnešní den, aui sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), zu pří
kladem nejv Srdce blahoslaveue a neposkvrněné Panny Marie, \šeliké úmysly & myslenky, všeliké
city a žádosti, \čelikě skutky i slova svá (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Cougr.
Indulg.12.prosin'ccl885.Diee.kurendubrn.1886.č.11)

Obmláštč Tí je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za zbožnost a vuoni
si poiohnánl dltok \! rodinách & na všechny úmysly, jež doporučeny jaou na tento měsíc a na
tento den členům Apoštolútu modlitby.

Pane Ježíši, zaslřiž ochranou sveho božského Srdce našeho svatého Otce! Srdce Ježíše &Marííe!

učiň, aby ch 'lě inílo\al(u) víc a. více. Amen. (Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme—li
se--ta denně, odpustky pluoínocnč. Pius IX. 26. listopadu 1876)

Sladké Srdce Marie, budiz mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Joseíe, vzor-e u patrone ctitelů bočskebo Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou

za den. Lev XIII. r. 1891)
Sv. Michaeli, areliunděle, sn Cyrllle & Methode, orodujte la nás!

Heslo apoštolské: Posvěcení rodinného života.

Úmysl v dubnu: Křesťanská láska ve válce.'



ŠKOL"
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Ročník Ll. | lycháú pnčátiumlaždíhu měsíce. Duben 1917.%WWVVV—vam—WWv—Wt—v'gcvvvvvv vv *
O můj Ježíši, ty jsi moje jedině slunce, mé světlo, jediný předmět lásky mé, jediný obsah mé chvály,
jediné středisko mého srdce. Ty jsi má. čest, útěcha, radost, rné bohatství, mé dědictví! Kéž bych Tě

mohl zřítí ve světle Tvé lásky!MV\W\_MAAMAAAMAM_A_MMJMW.—M.WV \Af'x/V
_ A. M. Kadlčdkova'.

Kříž v poli.
Když procházkou jdu do lesa A proto kde mne nevítá.
&zřím kříž státi v poli, ta Krista hlava milá.,
vždy duše moje cestu tam hned z pole bych se domů zas
si k němu jíti volí. co nejdřív navrátila.

Když zahledí se oko mé A ve své duši ptám se hned
na dřevo kříže šedé, „Kde láska tvá se skryla,
tu zdá se mi, že ze světa že nevidím Tě, Pane můj.
jen On nás k nebi vede. bych zde Tě pozdravila“

A proto drahý jest mi kříž,
když uzi'ím stát. jej v poli —
On obraz žití člověka,
v němž často mnoho bolí!

000000

A. M. Kadlčdlzová: _
Večerní modhtba.

Po kraji již zvony hrají, Ochraňuj nás všeho zlého
sladké „Zdrávas“ šepotají, ze stann tam nebeského,
v hnízdech ptáci znavení, utiš v srdci bolný vzdech,
v libém spánku sladce sní. procitnout nám ráno nech.

Z bílých polí, z luhů, háje Žehnej Bože, nám, svým dětem,
prosba. letí v hvězdné kraje: zahrad svých nás učiň květem,
„Žehnej, Bože, žehnej nám, požehnání své ném dej,
ochraňuj nás v noci sám. od zlého nás ostříhej.

Ostříhej nás svojí mocí
bychom klidně spali v noci,
rano opět probuď nás,
tak vždy večer lká náš hlas!

000000
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K dětem v Srdci Páně.
P. Jos. Rybák t. J. na Velehradě.

Milá slova přítele dítek: „Nechte malič
kých ke mně přijíti“ jsou výronem jeho dob
rého, dítky milujícího srdce. Není tudíž více
než oprávněno, aby i dítky byly seznámeny
a pobožnosti k srdci Spasitelovu, s pobožnosti
tak- krásnou a pro naše časy tolik potřebnou
a užitečnou? V následujícím podáváme způsob,
jakým by se to mohlo státi-. Poznamenáváme
též, jak theorii či poučení lze ihned spojiti
s praktickým úkonem pobožnosti, k poučení
se hodícím. Pro rozum dětský & pro povahu
dětskou lépe se hodí, střídá-li se část poučení
se vhodným úkonem než následují-li teprve
po celkovém poučení úkony pobožnosti. Ta
kovým. způsobem. lze pro dítky. uspořádati
adorační hodinku na počest srdce Ježíšova, jíž
mohou i dospělí s užitkem býti přítomni.

*

l. Milé děti! Ke dveřím přišla
žebračka se sirotkem v náručí a za
zvonila. Dveře se otevřely &.do nich
vstoupila. zámožné. paní. Žebračka ji
oslovila: „Prosím pro Boha, je-li možno
trochu polévky, mé dítě je hladovo a
sama jsem “dnes také ještě ničeho
nepojedla.“ ——„Jděte pracovat, vy
dělávejte si, a nebudete mit-i hlad,“
odvětila paní a dveře prudce zavřela.
Ale služebná její to zaslechla. Sotva
.paní odešla, otevřela dveře a k plaé
čící žebračce pravila hlasem stlume
ným: „Naše milostpaní nemá. srdce,“
&podala jí čtyři haléře. Děti, co tím
chtěla služebná. říci „Nemá srdce?“
Vždyť přece každý člověk má srdce.
Chtěla říci, že je nemilosrdnou, že
nemá dobré srdce. Tak se k vám,
milé děti, vaše maminka nechová, ba
naopak sotva vidí, že máte hlad,
ještě než ji poprosíte, stará se, co by
vám podal'a k snědku, i kdyby si to
od vlastních úst měla utrhnouti. Ta
má srdce dobré; takového hned tak
ani v celém světě nenajdete.

Ale znám přece jedno srdce, které
vás,. jm. d., nekonečně víc miluje než
srdce vaší dobré matky, ano, které
vám dalo matku tak milující. Vite,

- které myslím? Pojďte se mnou v duchu
na místo osamělé, tam, kde k odpo
činku si zašel Spasitel náš, Ježíš
Kristus. Jest unaven, nebo před tím
dlouho vyučoval lid.. Je sám se svými
učedníky. V tom kdosi přichází: matky
se svými dětmi, menší _nesou v—náručí

a větší vedou za ruku. Dověděly se,
že Pán Ježíš je na blízku, a ve své
mateřské lásce si umínilyj, že děti
vezmou & přivedou k P. Ježíši, aby
skládal na ně svaté ruce své a. udělil
jim požehnání. Ale sv. apoštolé ne
chtějí jich připustiti, majíce s P.
Ježíšem pro únaVu jeho útrpnost ;
myslili to tedy dobře. P. Ježíš však
zpozorovav to, hned di k učedníkům:
„Nechte maličkých ke mně přijíti a
nebraňte jim; takových jest království
nebeskél“ Děti, není-liž pravda, P.
Ježíš musil míti dítky velice rád,“
musil míti srdce pro dítky. Neřekl:
„Nechte matek ke mně přijíti' “,nýbrž
„maličkých,“ dětí; proto právem ho
nazýváme přítelem dítek. S jakou
radostí asi přistupovaly k němu dítky,
které slyšely slova ta a jim rozumčly,
a s jakou úctou přijímaly od něho
požehnání! Já vím, že si v duchu pře
jete: „Kdybych i já byl býval tehdy
živ a mohl býti mezi štastnými dětml
a přistoupiti k P. Ježíši a dostati od
něho požehnání.“

Než nermutte se, to dobré srdce
P. Ježíše, přítele dítek, ani na. vás
nezapomnělo, i vám chce žehnat. P.
Ježiš není od vás daleko, zde jest na
tomto ozářeném oltáři živý a sku
tečný, jenže skrytý pod rouškou chle
ba, jako duše vaše skryta jest v těle
vašem. Tam'je také to dobré srdce
jeho. Proto poklekněte před ním a
pokloňte se jemu! On i vám dá své
požehnání.

' Pozn. Následuje případná. modlitba a
píseň. Vhodný text pro modlitbu poskytnou
brožurky „Hodné dítko rádo navštěvuje P
Ježíše, přítele dite “, díl I. a II., cena 4 13
v Růžencové výrobně v Praze 1., a pro ísen
„Hodinky k B. Srdci Páně“ od P. Fr. áka
T. J. (Kotrba. v Praze II.). Po písni děti vstanou
&pokračuje se v promluvě.

*

2. V jisté rodině měli matku,
která ve dne v noci jen na děti své
myslila, a aby jim snazší život umož
nila, téměř nad síly pracovala. Děti
viděly, jak matka od rána do pozdní
noci se namáhá, jak ji pot s čela
kane, jak "pro samé starosti vrásky
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se jí dělají, vlasy šedivějí a prsty né.—
mahou nehybnými se stávají a tuh
nou. Když byly všecky dobře za—
opatřcny, matka Zemřela a děti zde
zůstaly, a já slyšel z jejich úst: „Ne
můžeme si vzpomenout na matku
svou, aniž bychom si vao'mněli na
její zlaté srdce, na její převelíkou
lásku; jak je námteď toho líto, že
jsme ji někdy urazili nebo zarmoutili.“
A jedno z nich šlo na hrob a tam svou
matku odprošovalo.

, Milé děti! Vy už jste přece sly
šely často o Kristu Pánu, jak sestoupil
pro nás s nebe, aby nás vykoupil,
panství ďábla zmařil a aby nám
otevřel “přístup k Bohu do blaženosti
věčné. Víte také, jak se k'rví potil,
trním korunován byl, jak nesl těžký
kříž, jak zraněn byl na všech údech
svých, probít na rukou i na nohou,
jak zboden byl bok jeho a otevřeno
srdce jeho, takže poslední kapka krve
z něho vyprýštila, a to všecko pro nás,
pro hříchy a nepravosti naše. Řek—
něte mi, můžete si na Krista Pána
vzpomenouti, aniž byste si nevzpom
něly na lásku jeho srdce? A můžete
si vzpomenouti na převelikou lásku
jeho, aniž by vám bylo líto, že jste
ho také někdy, ne-li často, urazily a
rozhněvaly svým chováním doma, svou
neposlušnost-í a umíněností ve škole
a zvláště svou neúctou v kostele při
mši sv. a jindy, když jste před ním
stály anebo i do srdce svého jej přijí
maly? Je-li vám toho upřímně líto,
odproste ho teď za to a s]ibte po
l;.pšeií.

" Pozn. Děti opět pokleknou, odprosí srdce
nejsvětější, slíbí polepšení a. zapějí asi 2 sloky
případné písně, Načež vstanou a dále naslou
chají.

*

3. K dobrému srdci máme lásku:
tak i vy jistě milujete svého hodného
tatínka a svou dobrou maminku. Ale
čím, to ukážete? Tím, že jich vždy a
“ve všem na slovo uposlechnete, že se
pilně učiti budete atd.; ale ještě i ji
'nak. Máte—lisnad sestru nebo bratra,
který zlobí maminku, jí neposlouchá,
zrovna to, co ji bolí, na vzdory dělá,
na př. když maminka mu zapoví jíst
plody jedovaté, jako jest bobule ru—
líku — jedovaté třešně —-—nebo ovoce

nezralé, &, aby toho nedělal, nakoupí
mu dobrých třešní, aby mu udělala.
radost a aby si na zdravém pochutnal,
a on to přece dělá, přece zapovězené
a jedovaté ovoce jí, a. vy vidíte, jak
to maminku trápí, takže i pláče, co
uděláte, když maminku upřímně mi—
lujete? Půjdete k ní a řeknete: „Ma
minko, neplač! Já ti to nash-radím,já
za to budu tím poslušnější ve všem,
tím způsobnější v chování, tím pil-
nější a zbožnější.“ A'myslíte, že to
maminku nepotěší?

A nyní považte, milé děti, když
Kristus Pán. má nás tolik rád, že
zde v této velebné Svátosti s námi
přebývá, za nás prosí, nás těší, za
nás se obětuje, ve sv. přijímání nám
tolik vzácných radostí a ušlechtilých
požitků poskytuje a hotov je po—
skytnouti nám ještě větších, až “toho
budeme schopni po smrti v dokonalé
blaženosti, a když za to všecko jen
žádá, aby lidé mu byli vděčni, aby
ho neuráželi, aby se zhoubných rado
vánek a požitků vystříhali ; a na
druhé straně vidíte, jak mu nejen
dospělí, ale i děti malé jako vy za
to nevděkem splácejí, když na př.
jdou kolem kostela a stydí se smek
nouti , k němu do kostela nepřijdou,
zde, když se za ně obětuje, neuctivě
k němu se chovají, když při pozdvi—
hování nepokleknou, když. buď ho
vůbec nepřijímají nebo jen nehodně,
zkrátka, když zrovna to, co nechce,
aby dělaly, páší a tím ho trápí a tak
mu bolest působí, takže si na to již
sám stěžoval, zjeviv před 250 lety
své srdce svaté duši s tak dojemnými
znaky, jak na tomto obraze vidíte, ařka
při tom: „Viz to srdee,které lidstvo tak
milovalo, že sebe sa mo neušetřilo, ale
sebe zničilo a vyčerpalo, & přece ja
kého nevděku za to zakouší právě ve
svátosti lásky,“ pravím, milé děti
když to vidíte, co uděláte? Myslím,
že se Pánu Ježíši nabídnete &řeknete:
Pane Ježíši, za to já chci tobě nahra

“diti úctu a lásku, kterou ti tak mnozí
odpírají, a proto, abych ti radost
způsobil, chci býti dvakráte tak zbož
ným, poslušným, pilným, horlivým a
ctnostným, v kostele uctivým, hod
,nějším než jsem dosud byl; ano, já
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chci jen tobě úplně s tě em duší
náležeti, &.jako i celý tento chrám
jen službě &.oslavě tvé je zasvěcen,
tak i já chci se tobě celý odevzdati
& zasvětiti.*) Tobě tedy odevzdávám
oči své a proto nedovolím jim hleděti
na něco nedovoleného, co by mne
odloučilo od lásky k tobě. Tobě za
svěcuji uši své a proto nepřipustím,
aby něco zlého a pohoršlivého poslou
chaly. Tobě zasvěcuji jazyk svůj a
proto nic nepěkného nesmí mluviti.
Tobě zasvěcuji zvláště srdce své a
proto jen tebe budu milovati a všecko
oštatní jen pro tebe a podle tebe.
A toto moje zasvěcení budiž trvalé a
neodvolatelně :

Pozn. Připojena budiž píseň!
*

4. Na konec, milé děti, pěkný
příklad, na kterém poznáte, jak máte
to dobré, ba nejlepší srdce P. Ježíše
uctívat a milovat. Dříve než budu
vám jej vypravovati, optám se vás,
co byste odpověděly, kdyby se vás
někdo tázal, co to je ——to srdce,
které uctíváte? Povím vám to. Na to
se odpoví: „Znáte, pane, co to je
srdce mateřské?“ Když vám řekne,
že nezná, tak mu řeknete, že ho
litujete, a když odpoví, že zná, pak
řeknete: „Pak byste mohl také znáti,
co je srdce Krista Pána.“

Tedy ten příklad. V jisté rodině
(před 20 lety) měli dcerušku l3letou
jménem Elišku, ale jinak jí neříkali
než Ella. Ella trpěla nemocí, kosti
žerem: hnila ji totiž za žíva na noze
kost už 3 leta, takže musila stále le
žeti na lůžku na znak. Ale přece
byla tak čiperná a dobrá, že rodiče
až na tu nemoc měli z ní jenom ra—
dost. Děvčátko dáno bylo do zvlášt
ního léčebného ústavu čili sanatoria.
Ačkoli se. bolesti nemenšily, děvče
nenaříkalo, ale bylo stále veselé, ja
koby mu nic nescházelo. Ano samo
ještě mělo aoucit s utrpením každého

jiného a za nejmenší službu srdečně
děkovalo. Proto Ellu každý miloval;
kdo o ní jen slyšel, dychtivě se ptal,
jak se jí daří; a kdo ji navštívil, ne—

") Děti pokleknou &.po zásvětné modlitbě
zapějí píseň. Po té vyslechnou část poslední.

odcházel od jejího lůžka bez povzbu
zem.

Poněvadž se stále myslilo, že se
uzdraví, odkládalo se s prvým sv.
přijímáním. Ale když se ukázalo, že
není naděje, připravoval ji kněz ústavu
na tuto velikou milost. Eliška byla
všecka štastna, když si jen na kýžený
den Vzpomněla; & když nadešel, byli
všichni dojati její vroucí zbožnosti.

Než nemoc se nelepšila. Poslední
prostředek, který lékaři zkusili, aby
útlý život zachránili, byl, že jí nohu
uřízli. Ale nic naplat: zákeřná nemoc
se zastaviti nedala, a proto vel. pán
Ellu zaopatřil. Ella nechtěla zatím
o smrti ani slyšet, poněvadž, jak
pravila, ještě málo dobrého vykonala,
a ačkoli tak nevinnou byla, měla
strach před očistcem.

Než nad očekávání se nemoc
protáhla, a Ella mohla se dobře na
smrt připraviti. Velebný pán seznámil
ji s pobožnosti božského srdce Páně
a vypravoval jí, jak se spojuje jeho
srdce s naším ve sv. přijímání a kolik
nevděku za to zakouší od lidí ne—
vděčných a dítek nehodných, takže
P. Ježíš sám si stěžoval do toho ne
vděku. Od té doby byla Ella velkou
ctitelkou srdce Pána Ježíše.

Přišel den sv. andělů strážných,
a dítě se opět spojilo s božským
srdcem ve sv. přijímání. Všichni byli
k slzám dojati, když před sv. úkonem
prosilo Boha za odpuštění,'že se pro
bolesti nemohlo modlit bez roztrži—
tosti. Byl to pro ni iiž poslední den
před smrtí.

Ella to tušila. Proto když druhý
den přistoupila k lůžku jejímu mat-ka,
přijala ji s radostným zvoláním: „Bohu
chvála, maminko, že tě ještě vidím.
Dnes smím zemříti; ach, jak se na to
těšíml“ Matka se dala do pláče, vi—
douc, jaké dítě má ztratiti. Ale Ella
ji prosila, aby se proto příliš ne
trápila. Potc-m děkovala svým ro
dičům ještě jednou za všecko a žá
dala za odpuštění, jestliže jim mrzu
tost způsobila.

O polednách pravila Ella kolem
stojícím: „Teď už-nebudeme mluviti,“
jakoby chtěla- mluviti jen s Bohem.
A vskutku-: za hrobového mlčení hla
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sítě zvolala: „Srdce Ježíšovo, já jsem
tvoul“ Když pak se ještě s knězem
po modlila za všecky své drahé, za
rodiče, bratry a za ty, kdo jí dobré
prokázali, doporučila se vroucně Spa
siteli slovy: „Milý Spasiteli, už při
cházím“ — a vydechla svou nevinnou
duši. Blažený úsměv ovanul tvář El
línu, & kdo jí v rakvi viděli, pocítili
pro její andělský zjev spíše radost
než zármutek.

Tak umírá, milé děti, kdo v žití
svém vřele uctíval božské srdce Je

00

žíšovo. Uctívejte toto srdce vřele a
věrně i vy, a i vy šťastně odejdete
z tohoto světa. Dříve však, než ode
jdete dnes z kostela, doporučte též
své drahé rodiče, bratry, sestry, přá—
tele, učitele a dobrodince srdci Spa
sitelovu, aby jim hojně odplatilo vše,
co dobrého vám prokázali, a je řídilo,
aby i nadále vás dobře vychovával.
Amen.

Pozn. Po modlitbě na. právě řečenýúmysl
mohou následovati litanie k Srdci Páně, píseň
& svátostné požehnání.

000000

A. M Kadlčdkavd;
Naše žití.

Jako vánek po lučině
letí naše žití,
dříve než-li nadějem se,
srdce smrt jíž cítí.

Letí jako dívá bouře
život lidský — letí,
dříve než-li nadějem se,
duše poodletí.

Ještě dnes tu veselí jsme,
jako ptáče v letu,
zítra ve hrob skácíme se,
valo dáme světu.

Jako vánek po lučinč
letí naše žití,
dřívelnež-li nadějem se,
hromíčkou nám svítí! —

000000

Obrázky z katolických misii.
PodavaMaxmilian Weinberger.

Malý malomocný z Gotemby.
Avšak otec od rána do večera

pracující měl malo pokdy. Obědy ma
lého ' poustevníka byly velice nepra
vídelny a ubožak trpěl často hladem.
Přes to zachovával příkaz otcův a zů
stal v bambusovém křoví.

Nastalo deštivé počasí. Otec, je
muž dítě přece jenom na srdci leželo,
přinesl mu teplejší oděv, aby byl
chráněn před zimou. Jak se však po
lekal, když nalezl malého malomoc
ného na zemi skrčeného v bídném
stavu, s velkými oteklinami na těle
a na nohou. Domníval 89 z počátku,
že chlapec je mrtev. Chlapec žil sice
ještě, byl však od komárů a jiného
hmyzu ve vlhkém křoví zpola sežrán
a. všecek rozpíchán.

Všecek zoufalý vrátil se otec do—
mů. Jeho žena.pozorovala, že mu něco

(Dokončení)

leží na srdci, a chtěla věděti příčinu.
Po delším vymlouvání přiznal se ko
nečně ubohý muž ke všemu. Proti
jeho očekávání byla žena útrpností
hnuta a projevila ochotu, malomoc
ného chlapce přijati do domu. To se
také stalo a dobrá žena pečovala o
dítě jako o Své. Přes to však nebyli
potom bez starostí. Kdyby se byl
otcův chlebodárce o věci dověděl,
byl by ho jiště z práce propustil a co
potom? Proto po dlouhém přemýšlení
ustanovili Se na tom, poslati chlapce
zase do Kusatsu na léčení. Chlapec šel,
vrátil Se však brzy nevyhojen.

Mezitím co chlapec v Kusatsu se
léčil, odešel otec z Tokia & vrátil se
do svého domova. Nešťastný hoch ho
v Tokiu již více nezastal, ale nepo—
zbyl proto odvahy. Aniž znal cestu,
vyšel z Tokia a po dlouhém bloudění
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dorazil přece do rodiště otcova, našel
však pouZe svého bratra, jenž tam
bydlel u příbuzných. Otec a nevlastní
matka žili v osadě nedaleko Gotemby,
30 hodin od Tokia vzdálené. Starší
bratr věděl sice jméno osady, ale ne
znal jména nového pána a službodárce
otcova. Přes to vydali Se oba na cestu
a došli šťastně zmíněné oSady. Tam

bude pečlivě skrývati. Pan ho upo
kojil, aby jenom u něho ve službě
zůstal a pilně pracoval.

Přes to nebyl otec bez starosti,
obávaje se, že jeho spoludělníci ne
budou tak shovívavi jako jeho pan.
Proto, aniž komu co řekl, ukryl malo
mocného podruhé, tentokrát v blíz
kém lese cedrovém. Mala rohožka

jaroměřice: pohled ze 17. století.

ptali se kohosi kolemjdoucího, kde
by jejich otec bydlel. Tazaný potřasal
hlavou; mezitím co s ním mluvili, šel
tudy muž jiný, zastavil se a naslouchal _
jejich hovoru. Byl to náhodou službo
darce otcův. Žasna dověděl se, že jeho
dělník ma malomocného syna. Nic
méně zvítězila' v srdci jeho útrpnost
nad ošklivostí. Vzal tedy oba hochy
a zavedl je k otci. Když otec viděl,
že je tajemství jeho. prozrazeno, vy
pravoval svému panu celou udalost od
začátku až do konce a prosil za milost
a shovívaVost, řka, že nemocného

byla chlapcovým lůžkem. Potravu no
sil mu otec. Ale již druhý den na to
dověděl se chlebodarce, .co se stalo.
Pln soustrasti s nešťastným chlapcem
sdělil s otcem,'že je na blízku místo,
kde takoví nezhojitelně nemocní za“
darmO bývají přijati a ošetřování.
Byla to nemocnice katolické missie
u Gotemby. Hodný muž šel tam osob
ně a prosil představeného ústavu., P.
Bertranda, aby chlapce přijal. Tak se
missionař dověděl o celém dlouhém
utrpení hochově. Ještě tentýž večer,
když se setmělo, byl chlapec z cedrov
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vého lesa vzat a do Gotemby—odveden.
Štastný otec nemohl ani slov nalézti,
aby svou vděčnost vyjádřil.

Tak našel konečně mladý trpítel
po tolika drsných utrpeních a tram
potách bezpečný útulek. Rychle vžil
se do svého způsoba života v ústavu a
je nyní přese všechnu svou chorobu
šťasten a spokojen. Svatý křest a po—
znání pravé víry štěstí jeho dovrší“

Jest to jedna ze sta podobných
událostí, jak je anděl lásky do dějin
tak mnohých z těchto ústavů v dal
ných zemích pohanských zapisuje.

Missiiní sestry Marie v Bivasaki.
V Bivasaki v Japonsku je ústav

malomocných, který spravují Missijní
sestry Marie. To jest jejich jméno.
Jejich představená, sestra Marie Ko
lomba píše: _

„Naše milé sestry Ve Vídni po
slaly nám 500 korun, jež pro nej
chudší missii našeho řádu byly ur
čeny. Volba padla na naši míssii v
Japonsku a uvidíte, že nemohlo býti
volby vhodnější.

Přes deset let' žijeme zde ve
velké chudobě nemajíce jiných příjmů,
než které Bůh prostřednictvím šle
chetných dobrodincůnám posílá. Ze
na nás nezapomíná, dokazuje právě
pomoc v nouzi, které se nám od našich
spolusester ve Vídni dostalo. To první,
co jsem učinila, když peníze došly,
bylo, že jsem se vrhla na kolena a
Bohu vroucně poděkovala. Potom jsem
pospíšila do naší nemocnice a zvolala
na sestru ošetřovatelku: „Nakupte
rýže na dva měsíce, Bůh nám poslal
peníze!“

Následují slova díků, kterým po
rozumíme, budeme—li toto čísti.

„Jest tomu nyní deset „let, co
mne naše velebná matka se čtyrmi
družkami postala do Japonska.„Na-'
leznete tam ——pravila — domek, je
hož zdi jsou z prken, mezistěny z le
penky, okna z papíru. To bude váš
klášter. Missionář, který o vás žádá,
je velmi chud a nemůže pro vás u
činiti ničeho. Ale jděte zmužile; Pro
zřetelnost vám pomůže.“ '

Na tato slova naší mateře opu
stily jsme svou francouzskou vlast a'
přišly jsme k našim malomocným.

Bydleli v bídných chatrčích. Od té
doby byla pro ně postavena dosti pro
stranná nemocnice. Ovšem je všechno
velmi jednoduché. „Při této stavbě,“
napsal' jistý rakouský kněz, jenž nás
navštívil, „na výzdobu nebylo vy
dáno ani haléře.“ A skutečně, je to
nízká stavba dřevěná; nicméně do
stačí a může vzhledem k našemu
„klášteru“ nazvána býti pohodlnou.
Naše obydlí stoj í jenom několik metrů
od nemocnice. Je to podnes onen pa
pírový domek, v létě parní lázeň, v
ziměledový palác. Změny na něm ne
staly se žádné, mimo ony, jež způso
bily čas a povětří. K starým trhlinám
přidružilo se několik nových, pod
půrné trámy jsou červotočem 'více
poškozeny a po několikerém slabém,—
zemětřesení povážlivě nakloněny. Kdy
bude nahrazeno novostavbou? To je
i pro nás zatím tajemstvím.

Náš domek stojí na malém pa
horku, uprostřed bývalého močálu,
nyní v rýžové pole proměněného. Dva
kráte do roka a to včas velkých dešťů
je ze všech stran obklíčen vodou a po
dobá se.ostrovu. V tomto období mají
sestry i nemocní z „velké vody“ ra
dostnemalou, ale trpí za to „zimnicí
močálovou, která jim pomáhá, zá
sluhy pro život věčný rozmnožovati
a čas pozemského vyhnanství .ukra
covati. _ .

S. chudobou našeho obydlí stojí
v nejkrásnějším seuladu náš Způsob
života. Máme kuchyň zpola evr0p+
skou, zpola japonskou a. hledíme co
nejvíce se uskrovniti, abychom mohly
počet nemocných do ústavu přijmouti.
Tak odvykly jsme nejprve cukru a
kávě. Kávu nahrazujeme odVarem ze
žaludů, které naši milí sirotci na hoe
rách sbírají. _Kromětoho zmizel z jí
delního lístku salát beztoho jen oby
čejným olejem připraVovaný, & tak
po pořádku i jiné ještě nepotřebné
věci.

Od poslední rusko-japonské války
ceny potravin se zdvojnásobily, al
mužny ubylo, počet neštastníků za to
vzrostl. Musily jsme tedy přemýšleti,
zda bychom nemohly ještě nějakou
malou oběť přinésti, abychom nějaké
úspory docílily, Podařilo se to. V naší
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zahradě rostou některé druhy evrop—
ské zeleniny, které jsme pěstovaly pro
naši potřebu. Nyní zeleninu prodáváme
a za stržené penÍZe kupujeme to nej—
potřebnější pro nemocnici. Místo-toho
zvykame si na zeleninu zdejší. Jsou to
útlé výhonky bambusových keřů &
kapradí, rostoucího u vody. Také z
lupení řepných lze obstojný pokrm
připraviti.

Avšak ještě větší a citlivější obětí
pro nás byla ztráta našeho malého ko
zího stáda, které jsme vychovaly, aby
chom aspoň pro naše nemocné dosti
mléka měly. Musily všecky až na naši
nejlepší dojnici obětovány býti. Tak
sbortily se všecky krásné úmysly, které
jsme při svém příchodu sem měly a
mnohé krásné naděje se nesplnily.
Ale všecky tyto oběti při-nesly jsme
rády. Jsou "lehky vzhledem k oběti
jiné, které nemůžeme „nikterak při
vyknouti. Je to bolestná oběť, že ne—
můžeme všech ubohých malomocných
anebo sirotků do naší nemocnice při
jmouti. A přece jest nám tuto trpkou
oběť Velmi často přinésti. Kéž bychom
1:10th v takových okamžicích ruce
své pr'osebně vztáhnouti k našim za
možný'mbratřímv Evropě. Jak šťast
ny bychom byly, kdyby nám bylo po
přano doslovně "aspoň drobty sbírati,
které s jejich stolů padají, abychom
je mezi sebe a naše milé 'ošetřovance
rozdělily!

Jsou tomu teprve dva dni, co
mladý asi 2610tý muž, jehož tělo bylo
jedna velká.. rana, nás na kolenou
prosil, abychom ho do ústavu přijaly.
Ale my jsme věděly, že nejsme s to,
abychOm uživily ještě jednoho sou—.
stolovníka. S hrůzou tazaly jsme se,
jak zaplatíIne měsíční účet za rýži,
ZMa byla toho roku velmi drsná. Po
třebovaly jsme dříví, aby se naši ne
mocní zahřali, potřebovaly jsme pro
ně teplého oděvu. Tak nových sta

rostí přibylo ke starým. Tak se věci
měly, když se onon nešťastník dostavil.
S krvácejícím srdcem musily jsme ho
odmítnouti, ovšem, ukojivše jeho hlad
a zjednavše mu přístřeší v jedné z čet
ných chatrčí pro malomocné, které
stojílpoblíž našeho domu. A co se
nestalo? Večer o 8 hodinách stojí ne
šťastník zase u našich dveří. Jeho
děsné rány vydávaly takový morový
zápach, že ani jeho spolutrpitelé ne
chtěli býti v jeho společnosti.. Nezbý
valo nám, nežli s ním plakati a pře
mýšleti, jak bychom přese všechnu
svou chudobu přece pomoci mohly.

Jeden z našich katechistů šel
s ním,- aby našim jménem vyhledal
pro něho nějaké obydlí, dokud by
se v naší nemocnici nějaké místo ne
uprazdnilo. Jeho rány ošetřovati samy
jsme se uvolily. Pod touto podmínkou
dostalo se mu u dobrých lidí přijetí.
Od toho dne chodí s ostatníini každo—
denními hosty do naší lékárny chu
dých, aby se dal obvázati a zároveň
se trochu naučil znáti našeho Spasitele.

Než dosti. Tento obrázek naší
velké chudoby ukáže vam zajisté, že
almužna, kterou jste kdy věnovali
katolickým missiím, nebyla nadarmo.
Kéž by však také všichni, kdož al
mužny nějaké dáti nemohou, nám
aspoň pomáhali svou modlitbou, aby
chom. aspoň to skutečně nejnutnější
sehnaly, abychom naše skutky lásky
k bližníínu 1110th dále konati, aby
chom naš ústav malomocných, lékar
nu chudých a sirotčinec mohly i příště
vydržovati.

_A možná, že se Bůh konečně i
nad námi smiluje 'a nám dobrodince
získá.,který by nám pomohl, abychom“
si i my- lepší obydlí ve slohu našeho
ústavu malomo'cných mohly zbudo
vati. O, jak bychom se za.něho mod
lily! “
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_MonmgnorDr. RudolfZháněl'
pseudonymemEerreus —padesátmkem

Dne 15 dubnat. r. slaví Abraha
moviny náš pil'ny'přispívatelvIdp. Msgr.
Dr. Rudolf Zháněl. c',a -.k polní superior
v Litoměřicích.Jest naším. spolupracov
níkem od prosince 1904, kdy uveřejnil' v naší ' '
» Škole &

svou prv
ní práci,
věno vai
nou úctě
božského
Srdce P._
pod ná-=
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Zhánčl
stálým“
naším '
spolu
pracov:
níkem:

každý _r.
přinesl

_vícejeho
prací. 'V
ročníku

1914 u
veřejnil
šester'o
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»"Rány

nejsvětěj- '
šího Srdce.:.Protože právě nastala válka
pořídil Msgr. Zháněl na svůj náklad
zvláštní otisk tohoto článku, který vyšel
v úhledné knížce o 96 str v tisíci _vy'
tisků, jež zdarma rozdal různým _vojen
skym nemocnicím a. raněným,z nichž
mnozí napsali .vřele procítěné poděko
vání. Z ročníku 1908 vydán zvláštní otisk

_oooooo "

zivotopisu blahoslavené MagdalenyŽofie
'Baratové. Od p0čátku války nynější _od
:rnlčel se Msgr. Zháněl sinemohli jsme od
něho nic u_Veřejniti,leda. starší práce, na
než dřívenedošlo._ByltěMsgr odešel do

_válký z
Prahy,
kde byl
tehdy
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, články

tohotovždypilného &ochotného našeho
spolupracovníka, doufajíce, žepo válce,—až
se poměry uklidní a vojenské úřadyvšech
_oborůnebudou tak nadlidsky zaměstnaný,
také, Msgr. Zháněl zase se oddá svému-zaí—
milovanému.-spisovatelství' a vezme opět

.do ruky péro,-.;odložené pro naprosty
nedostatekčasu Redakce.
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Srdce—Ježíšovo,- králi všech srdcí.
P. Rudolf natom 'r. J. _—Dokončení.

' Z“jiných slov božského Spasitele
poznáváme, kdo jest největším nepři
telem jeho království: žádný světský
panovník, žádná“ pozemská říše, ale
ďábel, jenž má také“ království na
zemi, království hříchu a nepřátelstvíBožího.Jestli satan satana
vymítá, proti sobě rozdě
len jest; kterak tedy ob
stojí království jeho? (Mat.
12, 24.). —' Na tomto základě &.“pře
svédčéni spočívá veškerá činnost Je
žíšova. Každodenně modlitbou, posty,
učením, “příkladem, zaklínáním pro
následoval &vyháněl ďábla z lidských
srdcí. Krok za krokem svou všemo—
houcností, svými zázraky jej vypuzo
val z lidí. Záhuba jeho říše byla zpe
četěna._Nyní bude kníže t_o—
hotosvět-a ven vyvrž'en (Jan

'-l2, 31'.), t. j. nyní bude zlomena jeho
moc nad lidmi i nad nerozumným
tvorstvem, které nabyl hříchem prv
ního člověka. vLidé, budou-li chtíti,
mohou býti věčně spaseni, ba i ne
rozumná příroda bude oslavena. Když
se navrátilo dvaasedmdesát učedníků
'z první své apoštolské cesty, pravili
s radostí: Pan e, také zlí du—
chové se nám oddávají ve
jménu tvém. ekljim:Vi
děl jsem satana jako blesk
p ad ati s nebo (Luk. 10, 17. IS.),
t. j. v té chvíli, co jste vymít-ali zlé
duchy, viděl jsem svou vševědoucností
satanovo pokoření &tím i počátek tak
nevyhnutelné záhuby jeho říše, jak
nevyhnutelně blesk padá s nebes, 's
“ovzduší. Království Kristovo je tedy
postaveno proti království ďáblovu.
P'ak-lij áDuehemBožímvy
mítám duchy zle, tož přišlo
k vám království Boží (Mat.
12, 26). —- Protože Židé očekávajícc
pozemské království Messiáše,nemohli

pochopiti základní 1 yšlenky o kráovství nebeském, líčil božský Spasitel,
velmi názorně ve svých kázáních jeho
vznik, povahu,. rozšíření, působení,
vztah jednotlivých údů mezi sebou
a k Messiáši. V podobenstvích o roz—
sevaěi. (Mat. 13, 3—9), 0 koukoli a

pšenici (Mat. 13, 24—30), 0 zrnu hoř
čičném (v. 31), o skrytém pokladu
(v. 44), o perle (v. 45), o síti vržené
na moře (47—50), 0 dělnících na vi
nici (Mat. 1—16), 0 královské hostině
(Mat. 22, 1—19), 0 velké večeři (Luk.
14, 16—24) vypravoval, kterak krá
lovství Boží vzniká, se šíří, jak velkou
má cenu, kteří jsou jeho nepřátelé,
jak působí; v podobenstvích o neplod
nem fíku (Luk. 13, 6—9), 0 fariseu &
publikánovi (Luk. 18, 9—14), 0 desíti
pannách (Mat. 25, 1—13), o pěti hřiv
nách (Mat. 25, 14—30), 0 milosrdném
Saznaritánu (Luk. 10, 30—37), 0 ne
spravedlivém vladaři (Luk. 16, 1—9),
0 nemilosrdném služebníku _(Mat. 18,
23—35)objasňoval povinnosti jednot
livých údů a konečně v podobenství
o vinném kmenu (Jan 15, 1—8), 0
ztracené ovci (Luk; 15, 3—7), 0 ztra
ceném penízi (Luk. 15, 8—10), ()
marnotratném synu (Luk. 15, 11—32)
udával vztah, jaký má Messiáš, hlava
králevství Božího, ku svým údům.

Toto království se nazývá nebe
ským, protože má svůj původ v nebi,
od krále a zakladatele jeho, jenž z lůna
Otce věčného sestoupil, &v nebi bude
trvati po celou věčnost, kde Syn Boží
bude mezi oslavenci kralovati na věky
věků. Přípravou k tomuto na věky
trvajícímu království, kde je věčná
hostina, věčná blaženost, věčný život
jest království Boží na tomto světě,
které přirovnal Pán Ježíš k rozsevači,
k perle, ku skrytému pokladu &k ji—
ným. věcem, jak jsme se dříve zmínili.
Mezi pozemským &nebeským králov
stvím Božím není žádné překážky,
žádné propasti, nebot od doby Kri—
stovy nikdy nevysýchá pramen vody
vytryskujíci do života věčného (Jan
4, 14). A oním královstvím Božím na
zemi, kde Kristus Pán chce vládnouti,
jest dle litanie k božskému Srdci Páně
naše srdce: Srdce Ježíšovo, Králi všech
srdcí, smiluj se nad námi! Jak nesmír
nou svou lásku nám ukázal, že si v r&
šem srdci zvolil své sídlo! Vždyť stav
se člověkem a přebývaje v nejčistším
lůně PannyM'arie počaté bez poskvrr..y



“faře.“
hříchu prvopočáteěného a ozdobené
nejhojnějšími milostmi, tak se z lásky
k nám '.ponížil, že církev svatá ve
chvalozpěvu Tebe Boha chválíme pěje:
A nezhrozil jsi se života panenského!
A láska jeho královského Srdce se ne
zhrozí bydleti v našem srdci, v němž
před křtem svatým panoval ďábel, &
snad také i po křtu svatém, kdykoliv
jsme se těžkého hříchu dopustili. Pán
Ježíš chce vládnouti v našem srdci,
v srdci, o němž pravil: Ze srdce
vycházejí zlé myšlenkv,vraždy, cizoložství, smil
stva, krádeže, křivásvěde—
ctví, rouhání (Mat.15,19).

Jak svědomitě &pečlivě se máme
tedv snažiti, abychom své srdce co
nejvíce očistili, &vněm důstojný trůn
pro Srdce Páně zřídili a nikdy za žád
nou cenu jej, tak vznešeného hosta,
tak laskavého Krále, ze svého srdce
těžkým hříchem nevypuzovali. Kdy
koliv tedy z něho vycházejí zlá mv
šlení, cizoložství, smilstva, vzpomí
neime slov Páně: Blahoslavení čistého
srdce, neboť oni Boha viděti budou
_(Mat.5, 8). Vycházejí-li z něho vraždy,
hněv, nenávist, Damatujme na slova:
Blahoslavení tiší, neb oni zemí vlád
nouti budou (v. 4), blahoslavení po
koiní, neb oni synové Boží slouti
budou (v. 10). vycházejí-li z něho
křivá svědectví, pomstychtivost, my
sleme na slova: Blahoslavení, kteří
nrotivenství trpí pro spravedlnost, ne
bot iejich jest království, nebeské
(v. 11). Při myšlenkách na krád až
uvádějme si na pamět slova.: Blaho

“ slavení chudí duchem, neboť jejich
jest království nebeské (v. 3).

Takovým způsobem dokážeme, že
si vážíme Pána Ježíše bvdlícího v na
šem srdci jako drahé perly &skrytého
pokladu, jenž jest nám nade všecky
pozemské věci : že ieho osvícení. vnuk—
nutí bude naše tělo pronikati jako
kvas těsto; že svatební roucho. v němž
se máme objeviti při hostině v krá—
lovství Božím. bude čím dále krásněj
ší'm, &.že budeme podobní moudrým
nannám, které mělv ve svých la mpách
hoinost oleje, t. j. dobrých skutků;
vykonaných v posvěcující milosti a
můžeme pevně doufati, že uslyšíme

od božského Spasitele slova: Dobře,
služebníku dobrý a věrný; že jsi nad
málem byl věrný, nad mnoha věcmi
ustanovím tebe; vejdi v radost pána
svého (Mat. 25, zl.). '

Jest však v oné prosbě, o které
rozjimáme, ještě jedno= slovo, jehož
nesmíme přehlédnouti. Nazývá se totiž
Pán Ježiš v.,ní Králem v š e 0 h srdcí.
Všechna srdce mu mají býti podrobena,
nebot jest mu dána všecka moc na
nebi i na zemi, tedy i moc n'ade všemi
lidmi. Kromě toho všecky lidi vy
koupil svou bolestnou smrti na kříži
z otroctví ďábla a hříchu: Všichni lidé
mají tedv povinnost, podrobíti se jeho
vládě. Kdo vědomě a dobrovolně ne
chce uznati-nad sebou jeho panství,
pozdě pozná ku své škodě, jak jest
hrozné Spustitise Boha. Zidé při umu—
čení Spasitelově volali: N e c h c c .—
me,aby tento kraloval nad
námi ! (Luk. 19, 14) a' nepřijali ho
za svého krále; za to uvěřili svůdcům,
kteří se vydávali za messiáše, a chtěli
je vysvoboditi z římské nadvlády.. Byli
však přemožení, Jerusalem &“chrám.
byl obrácen v ssutiny, skoro celý ná—
rod byl vyhlazen, &zbytky jeho jsou
posud po celém světě roztroušeny. A
kolik millionů lidstva svrhlo podobně
jho Kristovo se sebe! A kolik jich
Vůbec lásky Kristovv nepoznalo! A
přece si přeje božské Srdce Páně, aby
všichni lidé dobrovolně uznali jeho
vládu nad sebou. A proto se musíme
vším možným způsobem snažíti, ať
peněžitou podporou, at modlitbou za
dobré missionáře, at modlitbou k bož—
skému Srdci Páně, aby se ujalo vlády
nad nimi. Taková modlitba jest také
předepsána po litauii k .Srdcí Páně,
v níž k Němu voláme: „Kraluj , Pane;
netoliko věřícím, kteří se. neodchýlíli
nikdy od Tebe, ale také, marnotrat
ným synům, kteří Tebe opustili; učiň,
bv tito brzv navrátili se do domu
otcovského, b_vnouzí a haladem neza
hynuli. Kraluj těm, které domněnky
a bludv oklamalv. které nesvornost
rozdvoiíla: příved' je do přístavu prav
dv a k jednotě víry, aby byl brzy
ieden ovčinec a jeden pastýř. Kraluj
konečně všem,. kdo v staré pohanské
pověře trvají, neopoíníjej osvobodití
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je z temnosti &uvésti ke světlu a do
království Božího.“

Modlívejme se tedy často .tuto
modlitbu, aby Pán .Tžiš se nad nimi
smiloval, z moci ďabh je vysvobodil,
je přitáhl ku svému svatému Srdci,
a vlády nad nimi se ujal. Ovšem na
prvním místě pečuimo, aby božské
Srdce Páně kralovalo v srdci našem.

Tím vyplníme příkaz božského Mistra,
jenž nas napomína: H 1e de j t e ne j
prve kralovstvi Božího a
sprawedlnosti jeho : a toto
všechno bude vám přidáno.
(Mat. 6, 33.). Snažme se tedy, aby
božské Srdce Páně V našem srdci a
v srdci ostatních lidí kralovalo ,a všech—
ny ostatní věci budou nam přidány.

000000

A. M Kadlčákavá:
Panně

Nad ty hvězdy tichých nocí
denně obracim svou tvář,
volám k Tobě, Máti svatá,
milostí mou duši daří

Srdce svoje přináším Ti,
duše své ti nesu ráj,
v něm mi kvetou krásné květy,
takové, jak dává máj.

Marii.

Jsou to květy čisté lásky,
k Tobě, Matko nejdražší,
když se k Tobě duše sklání,
bol se v ní hned utiší.

Proto k Tobě Matko milá.
povždy oči pozvedám,
Tebe ctím & Tebe vzývám
v Srdci svém Tě ukrývání!

0000000

Dlíme v cizině.
Napsal Ignát Zháněl.

Pont do Emauz.

Za dřívějších dob, dokud se ještě
žilo v duchu svaté církve, byly mnohé
zvyky, na něž se nyní už zapomnělo.
Byl obyčej, že chodili v pond ělí
velikonoční lidé ven z měst a
osad do boží přírody, čemuž se říkalo
„jíti do Emauz“, což byla vzpomínka
na pout, kterou vykonal milý Spa—
sitel, když zjevil se dvěma učedníkům
jdoucím do Emauz, osady vzdálené
od města Jerusalema asi dvě hodiny"
cesty. Učedníci naslouchali jeho ře
čem, plni radosti. „Srdce jejich ho
řelo, když k nim mluvil na cestě a
vykládal jim Písma“ (Luk. 24, 32.
I my slýchame od malička předčítati
v pondělí velikonoční tuto událost ze
života našeho Spasitele a přece vždy
znovu se potěšíine při této opětné
četbě. Žádného přítele přírody ne
omrzelo naslouchati líbeznému zpěvu
krále všech pěvěů, slavíka. Nikoho
neomrzelo podivovati se velehoram,

velikánům alpským; mnohý každý rok
si k nim zajede. Nikoho neomrzelo
stale si popěvovati svou zamilovanou
píseň:

Mezinejzajímavější konvertity ny
nější doby přinaleží dánský spisovatel
Jan Jórgensen. Napsal mnoho vzác
ných knih; mezi nejlepší patří životo
pis svatého Otce Františka 'z Assisi.
Dle úsloví: Čím oplýva srdce tím
jsou také plna ústa, obíra se ve všech
svých spisech štěstím, kterého došel
přijav víru katolickou. Stale a stále
se vrací k tomuto svému kroku a
velebí církev katolickou jako pravou
matku. Vytýkali mu, že se opakuje,
odpověděl: Žil v klášteře svatého Otce
Františka bratr, který všecek šťasten,
stale si popěvoval jakýsi popěvek.
Vytýkali mu to a tu vesele odpověděl:
„Proč bych zpíval a hledal jiného
nápěvu, když nacházím štěstí v jed
nom; netřeba mi zpívati jiné písně,
než této jedné.“ 1 nám se tedy líbí
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opětné naslouchání slovům svatého
evangelia, v nichž se popisuje pout
našeho milého Spasitele do Emauz.

Boží hod Velikonoční slaví se oby
čejně na jaře, tedy právě v době,
kdy začíná v přírodě nový život.
Když jdou lidé v pondělí veikonoční
do boží přírody „na pout do Emauz“,
potěší se, vidouce, co vše už vykouzlila
ruka boží; příroda právě se probouzí
ze zimního spánku, všude Sc ukazují
zárodky nového života, v každé kvě
tince, v každém pupenci, v každém
keři, ba v každé travičce vidime
obraz vzkříšení, zmrtvýchvstání. Je
doba kv'etoucích konvalinek, šeříku,
divokých kaštanů, pěnkav, sedmi
hlášků, pěnic a sám Bůh ví, čeho
všeho. Vše toto zní jako litanie chvály
boží bez míry a konce. Však jaro
samo píše si svou báseň květnatým
písmem a hlaholí ji skřivánčími hlásky
po nebi. (Šmilovský: „Nebesa“ str. 3.)
Kdo vykonal tuto „Pout do Emauz“,
vrací se z čerstvého, zdravého, jarního
vzduchu potěšen domů a umiňuje si,
že chce také svými pracemi stavov
skými, které bude svědomitě vykoná
vati, přispěti "pokud síly stačí ku
chvále boží, kterou oplývá celá jarní
příroda.

Často srovnává se náš život s pu—
továním. Náš básník Svatopluk Čech,
který píše řečí přímo klasickou (čímž
ovšem nepravíme, že bychom schva—
lovali vše, co napsal o víře a o nábo
ženských věcech), na jednom místě
svých spisů srovnává život lidský
s cestou do hor. Píše: Život jest skoro
podoben výletu ku vzdálenému hor—
stvu. Jak je to zpočátku hezké! Kráčí
se nám tak lehce a vesele, všechno
po cestě nás zajímá a poutá, těšíme
se na každou novou scenerii & s tou
hou hledíme k „modravým stráním
v dali, jimiž se probělávají věže kos
telů a rozptýlené dědiny. Jaké budou
tam teprve krásy, těšíme se! A což až
dostoupíme hřebenu horstva; jaký tu
asi rozkošný kraj objeví se za ním!
Blahé očekávání nedává nám pocito
vati únavy a svízelů, které se zne
náhla dostavují na dlouhé pouti. Ale,
když dojdeme konečně oněch láka—
vých horských strání, shledáváme, že

jejich dědiny nejsou krásnější než
dole v kraji a co se nám zdáli jevilo
jako půvabná horská údolí, jsou pro
saické kamenité rokle. Avšak prece
plahoóíme se chutě do výše příkrými
stezkamí, pravice si, že vyhlídka s te-.
mene v neznámý, rozkošný kraj za
horami nahradi nám všechny tram
poty . . . Tamhle už je vrchol! . . .
Mýlili jsme se . . . Před námi kame
nitá stráň! . . . Nutno stoupati ještě
výše. Několikrát šálí nás ještě omylné
zdání. . . Ale teďi Ano, stojíme ko—
nečně na nejvyšším vrcholu horstva.
Bože, jaké zklamaní! Vidíme před
sebou širou, jednotvárnou rovinu, v níž
není ani stopy těch krás, kterými nás
vábila rozjařená. obraznost. A pro
toto jsme se trmáceli až sem nahoru:

“ Ano, krásnými, právě básnickými
sIOVypopsán tuto život jednoho'kaž
dého z nás. Všude zklamání, všude
očekávání, kteréž se nesplní. „Dlíme
tu v cizině.“ (II. Ke Kor. 5, 6.) Zde
nemáme vlasti; ale hledáme ji a na
jdeme na věčnosti. Připadá nám po
divným, že jsme zde na světě tu
cizinci? Vždyť byl jim také milý Spa-.
sitel za svého života a jest jím až
dosud.

Ježíš cizinec za svého života.
Začátek evangelia, které napsal

sv. Jan, modlivá. se kněz skoro každo
denně u oltáře na konci mše svaté,
jmenuje se proto poslední evangelium
a počíná. slovy: „Na počátku bylo
Slovo a Sieve bylo u Boha.“ Dále
jest ně :ik vět, z nichž se zřejmě
přesved- ujeme, že byl i Ježíš zde na
světě cizincem; praví se: „V něm byl
život a Život byl světlem lidí a Světlo
ve tmě svítí a tma ho nepojala . ..
na světě bylo (Světlo) a svět povstal
skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do
vlastního přišel a svoji ho nepřijali.“
(Jan -1, cíp—ll.)

Projděme v v.uchu krátce život
našeho milého Spasitele &přesvědčíme
se, že pravdu měl sv. Jan, když řekl
o Ježíšovi: „Do vlast-ního přišel a
svoji ho nepřijali.“ Sv. Josef, pěstoun
Ježíšův přišel s Pannou Marií, protože

_byli z domu a kmene Davidova, do
Betléma, poslušni rozkazu císaře Auv
gusta, „aby byl popsán rrelý svět.“
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(Luk. 2, l.) Přišli ku s'vým, pochodili
celé město, ale nikdenebyli přijati,
uchýlili se proto do- chléva, z'něhož
stádo bylo odvedeno 'ven na pastvu,

"neboť byla tepla noc. A tu vyplniloa
se,- o čem čteme v knize Moudrosti:
„Nebo- když pokojné mlčení drželo
všecky věci-a noc v běhu svém polo
vici cesty-vykonala, všemohoucí řeč
tvá, s nebe do prostřed světa =vkro-_
čila.“ (18, 1-4.) Sotva. dosáhl Ježíš
věku malo dní, již měl. velkého ne
přítele, kte'rý usiloval o jeho bez
životí, krale Herodesa. Dovedně se
přetvařoval a-pravil ku svatým třem
králům: „Jděte a ptejte se pilně po
dítěti &.když je naleznete, zvěstujte
mi, abych i ja přijda se poklonil
jemu.-“ (Mat. 2, S.) „Ten, který ma—
ličký narodil se nám a učiněno jest
knížectví jeho na rameni jeho, ten,
jehož jméno nazváno Podivný, Rádce,
Bůh, Silný, Otec budoucího věku,
Kníže Pokoje“ (Is.- 9, 6.) musil utí—
kati do cizí země, aby ušel nástrahám
Herodesovým. Josefovi ukazal se an-.
děl a řekl: „Vstaň a vezmi dítě i n atku
jeho“ &.utec do Egypta a buď tam,
až povím tobě.“f (Mat. 2, 13.) -Utíkat
musil Ježíš -ze své vlasti do ciziny,
kdež pobyl, až se vyplnilo slovo pro
roka Oseaše řkoucího: „Z Egypta po
volal jsem syna svého.“ (Oseaš 12, l.)
Mezitím však „slyšan byl hlas na
říkaní, žalosti a pl_ače.““_(Jer. 31, 15.)
Herodes bojeseo svůj trůn a ne
dočkav se svatých tří králů, rozkázal
zabiti v Betlemě a okolí všechna
pacholata, která nedosáhla dosud věku
dvou let. Domníval-se, _žebude mezi
nimi také Je,žíš._Protože Betlem bylo
malinké město a neveliké území na
leželo kněmu, bylo podle vykladatele
Písma svatého Dra Jana Lad. Sýkory
těchto _hoehů málo„ snad jenom 15
až20, ale "byli první, kteří"ozdobeni
byli korunou věčné slavy ; byli mučed
níci, kteřívyda'li svědectví o Kristu.
Jako kdysi řekl Pán k Mojžíšovi pa—
soucímu oyce na poušti; „_Jdi a na—
vrat se do Egypta, _nebot zemřeli,
ti, kteří'hledali _bezživotídítěte.“ (Mat.
2, 20.) Byl tedy Ježíš po celé své mladí
cizincem mezi-svými, kteří ho nepřijali,
„ač přišel, do vlastního. “(Jan 1,_II.)

Ale snad dařilo se lépe Ježíšovi,
když dosáhl věku třiceti let a učil?
Bohužel, ačkoliv „svítilo jeho světlo
ve tmě a tma ho nepojala, ač skrze
něho svět učiněn byl, svět ho ne
poznal.“ (Jan 1, ID.) Co by nikdo
neočekával, stalo se. Prvrí , kteří proti
němu užili násilí, byli- jeho vlastní
krajané, obyvatelé města Nazaretu,
mezi nimiž žil po celých třicet let,
kteří měli tedy příležitost přesvědčiti
se svýma očima, že jest pravý Bůh,
jednorozený Syn boží. Ježíš přišel
v Nazaretě do synagogy, povstal, aby
měl výklad; dostal knihu proroka
Isaiaše, z níž četl místo: „Duch Par-„ě
nade mnou? Proto pomazal mne, poslal
mne kazat evangelium chudým, uzdra
vovat zkroušené srdcem, ohlásit za—
jatým propuštění a slepým prohléd
nutí, propustit utisknutévna svobodu
hlásat milostivě léto Hospodinovo a
den odplaty."f(Is. 61, I. 2.) Když pak
mluvil Ježíš, potvrdila se na něm
pravdivost přísloví: „Žádný prorok
není vzácným ve své otčině."' (Luk.
4, 24.) Nechtěli ho slyšeti a byli
první, kteří na něho vložili ruce, vy
vedli ho ven z města a dovedli až na
okraj hory a chtěli ho sraziti dolů;
ale on obrátil se proti nim a prošel
prostředkem jich a nikdo se ho ne
dotknul. Jako člověka bolela Krista
tato netečnost, neuznalost, stěžoval si
na ni, řka: „Tak dlouhý čas jsem
s vámi „a nepoznali jste mne “., (Jan
14, 9.) Jindy pravil s bolestným
srdcem: „Lišky mají svá doupata a
ptáci nebeští hnízda, ale Syn člověka
nema, kde by“hlavy položil“ (Luk.
9, 58.) Největší však bolest očekávala
milého Spasitele při jeho utrpení,
když vzbouřil se proti němu lid, když
zradil ho za třicet stříbrných vlastní
jeho apoštol Jidáš, když všichni su
rově volali: „Ukřižuj ho!“ (Mar. 15,
13.-) Ano, ačkoliv „horlivost demu
božího ztrávila Syna člověka, cizí uči—
něn jest bratřímv'svým a přespolním
synům matky své.“ (Žalm.68, .9.)

Neustali, až byl přibit na kříž,
až ode-všech opuštěn,.na něm zemřel.
Po celý svůj život mohl Ježíš na
říkati: „Do vlasti ího přišel a svoji ho
nepřijali.“ Ale, jak, se .daří milému
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Spasiteli nyní? Přijímají ho rádi či
jest dosud pro mnohé cizincem?
Ježiš cizincem i nyní mezi pohany.

Má.se za to, že jest nyní na světě
všech lidí 1570 milionů 'a dle zpráv
odborného učence, kněze z Tovaryš
stva Ježíšova P. Krose jest katolíků
270 milionů, evangelíků 170, ostat
ních křesťanů 117, židů 11 a moha
medánů 202 milionů, ostatní jsou
pohané. Jest tedy dosud nesmírný
počet těch, kteří „sedí ve tmách a
ve stínu smrti.“ (Luk. 1, 79.) Skoro,
polovice všeho lidstva., as 800 mi
lionů jsou pohané, jest tedy doslovně
vzato náš milý Spasitel i za nyněj
ších dob „cizincem na světě.“ Jest
asi 42.000 misionářů, počítaje všechny
osoby v misiích zaměstnané. Jest
přece naprosto nemožno, aby jeden
misionář vystačil na obrácení 20.000
pohanů. ,

Co činíme, abychom pomohli v
této důležité záležitosti? Cena každé,
tedy i pohanské duše jest nesmírná.
Papež Řehoř Veliký řekl: „Celý svět
nevyváží ceny jedné duše.“ Sv. Au—
gustin píše: „ó duše, tak jsi cenna,
že pro tebe prolil Ježíš svou krev.
Povstaň duše! Takovou máš cenu,
za takovou tě vykoupil Pán. Spočítej
hodiny, které proplakal, poličky, které
obdržel, trny, které Hoporanily, hřeby,
kterými proklály Jeho tělo. Povšimni
si dřeva, na němž visel, na něž přibili
jeho jméno, na němž vydechl duší,
ukončil život! Toto vše hlásá ti,
() duše: Takovou máš cenu.“ I my
všichni můžeme a máme pomáhati
misiím, na něž se konají každoročně
sbírky v našich kostelích na svátek
sv. Tří králů a na svátek Neposkvrně
ného Početí Panny Marie i při jiných
přiležitostech. Jsou mnozí, kteří davše
dvouhalíř, snad i halíř, domnívají se,
že učinili dosti. Nemáš-li více, dá
váš-li, jako žena v evangeliu, která
hodila do pokladny chrámové pouze
malý penízek, učinil jsi, co bylo mož
ného, nebot pravil o ní Ježíš, že dala
více než ostatní. nebot „ostatní dá—
vali z toho, co jim zbylo, kdežto ona
chudá vdova dala všecko živobytí
Jsvé, vše, co měla.“ (Mar. 12, 41—44.)
A nemůžešeli nic na penězích dáti,

pomáhej jinak, pomoz modlitbou, aby
se rozšířilo království boží zde na
světě, aby se „posvětilo jméno boží.“
(Mat. 6, 9.) '

Cizincem jest Ježiš u hříšníků.
Pohlédncme-li na vyznavače víry

Kristovy, můžeme je rozděliti ve dvě
třídy, na hříšníky a na dobré. Kteří
z nich milují Ježíše, u kterých není
cizincem? Mluvíme—lio hříšnících,mu
síme bohužel říci: „Jest jich nekonečný
počet.“ (Kaz. 1, 15.) a u všech je
Ježíš cizincem, jsou Jeho nepřáteli.
Náš básník Boleslav Jablonský takto
popišuje hřích:

Půvabné jsou barvy hada,
když se v létě slunívá,
avšak jeho klamn'á vnada?
jedy v sobě ukrývá. '
A tak synu, hřích odívá
v půvabný se často šat:
co však roucho toto skrývá,
jedovatý jesti had.
Přemnozí hřeší, protože málo znají

Krista a proto ho nemiluji. Proč ne
uposlechnou vyzvání Spasitelova:
„Pojďte ke mně všichni, kteří se 10
potíte a jste obtíženi a já vás ob
čerstvím. Vezměte jho mé na sebe a
učte se ode mne, neboť jsem. tichý a
pokorný srdcem; a naleznete pokoj
duším svým: nebot jho mé jest sladké
a břímě mé. jest lehké.“ (Mat. 11,
28—30)

Jak podivně si počínají hříšníci!
Každý by se zajisté stranil vraha
svých rodičů, a nepovažoval by ho
za hodna podati mu ruku, bylo by
pod ctí míti s ním. nějaký spolek,
přátelství by s ním neuzavřel za
žádnou cenu světa, vydal by ho ku
potrestání, jistě by ho nehájil, ne
chránil před trestem. Hřích jest vra—
hem celého pokolení lidského, vrahem
naší nesmrtelné duše, protože ji zba
vuic- věčného života, života po smrti,
šťastného, je vrahem Syna Božího,
protože ho přibil na kříž, je původ
cem vší bídy na světě a přece přijí
máme hřích do srdce svého, ochraňu
jeme ho jako nějaký poklad a skvost,
staráme se o něj. Vrah zaslouží Velký
trest. Kozáci, dokud žili dle svých
zákonů, měli pro vraha hroznou po
kutu. Udělali hlubokou jámu do země,
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do ní položili vraha, na něho dali
rakev s mrtvolou člověka od něho
zabitého & pak vše pomalu zasypá
vali, tak za živa vraha pochovavše.
Zajisté nelidský, přímo barbarský
zvyk, ale tito synové přírody chtčli
naznačiti, jak opovrhují vraždou, za
jak hrozný hřích ji považují.

Roku 1871 plavil se velký par
ník z Číny do Anieriky, vezl ta'm
550 kuli, to jest čínských dělníků,
kteří pro chudobu jeli si hledat práci.
Na lodi se vzbouřili, byli však posád—
kou částečně lstí, částečně zbraní pře
moženi a zavření. Z pomsty zapálili
loď a kojili se nadějí, že se zmocní
záchranných člunů a osvobodí se. Ale
lodníci se postavili proti nim ozbrojeni,
vstoupli sami a s pekojnýmicestují
cími do těchto lodí, ponechavše vzbou
řence zaslouženému osudu a odjeli.
Přijel sice brzy anglický parník, ale
nemohl zachrániti leč pouze několik
kuli; ostatní, počtem 450, pohltilo
moře. Nejsou-li tito kuli obrazem
každého hříšníka, který se vzbouří
proti svému nejvyššímu Pánu, proti
přikázáním božím i církevním, proti
mravnímu zákonu, proti zdravému
rozumu a následkem toho sám se
zničí?

Jak velkou urážkou jest každý
hřích boží, vizme z následujícího:
J ežíš dobrotivý dal si vše líbiti, i když
ho vinili, že má ďábla, ale proti dom
něnce, že zhřešil, ihned se ozval s dů
razem a pravil: „Kdo z vás bude
mne viniti Ze hříchu.“ (Jan 8, 46.)
Měl tedy Ježíš za větší provinění
hřích, než býti považován za posed—
lého ďáblem.

CísařovnaEudoxia pronásledovala
sv. Jana Zlatoůstého, ale kterýsi _dvo
řenín řekl jí: „Všechno tVOje jednání
jest marné, Jan se ničeho nebojí,
jediného hříchu.“ Král syrský Anti
ochus IV. chtěl přinutiti židy, ab'y
hřešili proti svým zákonům a poručil,
aby jedli jim zakázané vepřové maso.

-Ač sliboval starci devadesátiletému
Eleazarovi vše možné, nedal se po
hnouti k hříchu a raději než by zhřešil,

ze)mřelmučednickou smrtí. (II. Mach.6. —

Přemáhejme se, bojujme proti

F

hříchu. Zvítěziti nad sebou samým,
jest největší rekovství . V dobách, kdy
obcházeli svůdcové a chtěli věrné
vyznavače přivésti ku pádu, přišli
také do jedné chudinké osady ne
daleko města Nevšatelu ve Švýcarsku
kalvínští náhončí a slibovali veliké
výhody, odpadnou-li od víry. Oby-'
vatelé zavedli je však na hřbitova
pravili jim: „Až přijde poslední soud,
chceme býti pohromadě s našimi dra
hými tuto pochovanými; zůstaneme
s nimi v jedné víře.

Hříšníci nemiluji Ježíše, jest u
nich tedy cizincem. Ale jest Ježíš
přítelem u všech spravedlivých či jest
také v jejich domech cizincem?

J ežiš cizinec u spravedlivých ?
Oba učedníci, kteří šli do Emauz

a z nichž jeden slul Kleofáš, kdežto
o druhém se myslí, že to byl Lukáš,
ukazují nám, že i někteří spravedliví
někdy nepoznávají Ježíše, nebot „oči
jejich byly držány, aby ho nepoznali.“
(Luk. 24, 16.) Mnohým z nás daří se
jako těmto učedníkům; poznávají Pá
na, ale jenom ze vzdálí, přiblížiti se
k Němu, býti jeho společníky ne
dovedou, k tomu nestačí jejich síly a
schopnosti, u nich ješt Ježíš „skutečně
cizincem. Ale kdo jest spojen s Kris—
tem, kdo Ho bere za hosta do svého
srdce, přesvědčí se o pravdivosti slov
Jeho: „Občerství'm vás . . . naleznete“
pokoj . .. ího mé jest sladké.“ (Mat.
11, 2s—30.)

Srovneime vůli svou s vůlí boží
a J ežíš zůstane v nás. Aby se tak stalo,
zamilujmc si ctnost!

Ctnost jest anděl, jehož kráse
nic nemůž' se vyrovnati:
kdo ji poznal v její spáse,
ten ji musí milovati!
Ctnost jest krásy tak mohoucí,
že ji musí rozum ctíti,
že ji musí srdce tlouci,
že ji musí vůle chtíti. (Jablonský)

Ovšem, kdo chce kráčeti na cestě
ctnosti, musí se cvičit-i v sebezapření.
Jeden český pán v dávných dobách
měl ve svém znaku heslo, které se
nám tuto dobře hodí, aby bylo při
pomenuto. Znělo: „Neschůdná není
ctnosti žádná cesta.“ Náš starý vlas
tenec a spisovatel J. P. Koubek radil;
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„Všecko vědění jest plevou holou,
nevede-li ku ctnosti.“ Kéž bychom si
Vsichni opravdivě zamilovali ctnost
aby se mohlo o nás říci, jako kdysi
o Ježíšovi: „Ježíš prospíval moudrosti
a věkem a milostí u Boha i u lidí “
(Luk. 2, 52. )

Nikdo se nedej mýliti a nedbej
na svět. Ten pronásleduje vždy a
všude ctnost, která jest mu soli v
očích, klade jí do cesty překážky,
pomlouvá ji, stará se, abychom ji
nemohli vykonávati, chce, aby bylo
hanbou býti následovníkem našeho
mileho Spasitele. Již dávno před Kris—
tem. uznal učenec Cicero, že- vynika—
jící ctnost byla vždy nenáviděna u
všech národů a že staří ekové jenom
proto poslali Alkibiada do vyhnanství,
protože byl muž spravedlivý. Až do
sud stále zaznívá staré volání: „Po—
tlačme muže spravedlivého, protože
se protiví skutků'm našim.“ Sv. Au
gustin praví: „Mluv pravdu, hlásej
Krista pohanům, vykládej o církvi
kacířům, hlásej všem o spáse a budou
ti odporovati a tvým slovům se vysmí
vati.“

Zde na světě jsme všichni pout
níky, dlíme v cizině, nemáme zde
stálého příbytku, ale hledáme ho,
dostane se nám ho na věčnosti, bu
dou-li skutky naše takové, aby je
mohl Pán Bůh odměniti. Ježíše po
važovali za cizince, dokud byl zde
na světě; všem pohanům jest až do
sud cizincem. My, kteří jsme byli
pokřtěni najeho jméno, přijměme ho
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pod svou střechu, do svého srdce.
Poohlédněme se po životě svatých,
co konali, jak byli živi, aby se líbili
svému Mistru a Pánu? Sv. Filip Neri
žil po celých šestnáct let v domě
šlechtice Galeotta Caccia, kde obýval
mizernou světničku. Pán domu dával
mu tolik mouky, že mu stačila po celý
rok každodenně na bochník chleba.
K tomu přibral si několik oliv a trochu
salátu, což bylo jeho potravou. Ná
pojem byla mu voda ze studny v
domě.

Bůh nežádá od nás žádných nad
lidských obětí, ale žádá, co říkával
týž světec dětem, které velmi mi,loval
s nimiž z lásky k. Bohu si i hrál a
když někdy křičeli, že uši zaléhaly,
nechal jich a jenom je napomínal:
„Buďte veselí a radujte se, jenom
nikdy nehřešte!“ Ano: nikdy nehřešme
a pak bude Ježíš u nás hostem a nikdy
cizincem. Při všech dobrých skut
cích a ctnostech, které vykonáváme,
mějme na paměti lásku, o níž plaví
sv. Pavel, že „trvají sice tyto tři,
totiž víra, naděje a láska, ale větší
z nich je láska.“ (I. Ku Kor. 13, 13.)
Blahoslavený Tomáš Kempenský lásku
oslavuje slovy: „Láska necítí bře
mene, nedbá námah, přeje si činiti
ještě více než může; nenaříká si do
nemožnosti, „ježto myslí, že všecko
smí a všecko může. Láska zmůže
vše a dokáže mnohou Veda šťastný
pojistí jí zdar, kdežto ten, kdo ne
miluje, ochabuje a klesá.“ (Kn III.,
hl. V

000000

Jiří Belanger.
Život napsaný P. Aniganem podává Jan Tagliaforro. (Část další.)

'1 ' _P. Belanger zachvěl se, vida nový
obzor, jenž se před ním rozprostíral
a ukazoval mu celý dosah jeho díla,
jemuž beztak přikládal veliký význam.
S počátku byl pokoušen domnívati se,
že posud nie neudělal, že nepochopil,
co Pán Bůh od něho žádá. Byl to
omyl, v němž by si lib0va1a jeho po
kora. Naplněn novou horlivostí, pln
vděčnosti k tomu, jehož použila svatá

Panna, aby ho osvítila a posilnila
vrátil se ke spolku.

Praví se: dílo jest člověk. Dílo
vojáků v Arrasu nabývalo ráz svého
zbožného vůdce, a to se dělo vlivem
důvěrné jednoty, ve které vtělil svoje
myšlenky a tužby, svou zbožnost,
svou horlivost apoštolskou i svoje
ctnosti.

Neúnavná péče, kterou věnoval
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vybrané skupině, učinila ji divným
nástrojem obrácení a posvěcení v jeho
rukou aneb raději v rukou P. Marie;
nebot jako její Vůdce a skrze něho
mohla říci: „Tvůj jsem, 6 Maria!

„Nezapomínejte, pravil P. Be
langer V týdenní schůzi, „že svoje
požadavky na vás nelze mi dosti vy
soko stavěti, a kdyby se mne někdo
tázal: „Nebojíte se, že jdete příliš da
leko?“ odpověděl bych: „Nikoliv, to
jest člen důvěrné jednoty, a umluvili
jsme se, že se zastavíme jenom před
nemožným. „Vše, co jest možno, děje
se tu vždy pro Pána Boha.“

Takto je vzdělával a sám byl
nadšen velkomyslností těchto mladých
lidí, kterou stavěl vysoko nad svou
vlastní, jíž přičítal všecky svoje úspě—
chy. ,

Mnozí by se domnívali, že tato
neobyčejná horlivost pocházela z pře
pjaté obraznosti a že právě pro svou
mohutnost byla poVrchní a pomíjející.
Nikoliv. P. Belang'erměl klidný, chlad
ně uvažující rozum. Nežádal nic mimo
řádného od duší, jež vedl; poučoval
je důkladně, dával jim dobrý příklad,
modlil se, a divil se sám nejvíce nad
ovocem svého úřadu.

Kdo se k němu přiblížil, jej slyšel
mluviti, cítil, že má světce před sebou.
Nevysvětlitelný, sladký, pronikající
vliv na srdce i duše vycházel od něho.
Lidé vyhledávali jeho radu a poučení,
cítili touhu, by jej následovali. Síla
jeho víry vlévala se duším auschopňo
vala je, by samy konaly Velké věci.
Někteří jeho vojáci vstoupili do řeholí,
někteří se stali kněžími a ostatní jeho
chráněnci žijí dnes. jako horliví kře
stané a vzorní otcové rodin. Jeho sama
vedl Pán Bůh po drsné cestě kříže
a vnitřní _vypráhlosti.

Ještě jiný apoštolát konal P. Be
langer od prvního dne až do konce
se stejnou horliVOstí, jenž vyplnil
značnou část jeho života:

Apoštolát u nemocných a umíra
jících ve vojenské nemocnici. I tu byl
jenom dobroVolníkem; nebot nemoc
nice měla vlastního duchovního správ
ce, jenž však podle sil podporoval
plodnou činnost zbožného spolubratra.
Skoro každý den navštěvoval P. Be—

langer nemocné vojaky. Často jim
udílel svaté svátosti. _I tu působil
s divným úspěchem. „Nebylo by snad
no, říkal později, „vypočítati divy,
kterých jsem za svého čtrnáctiletého
úřadu u nemocných a umírajících vo
jáků dosáhl skrze Pannu Marii. Jak
divné události upadly v zapomenutí
aneb raději zůstaly tajemstvím Božím
a duší! Viděli jsme, jak hned, když
nastoupil v domě svatých andělů,
prosil všech 0 modlitby za nemocné
vojáky, jak dítky i rodiče jejich za
jímal pro své duchovní záležitosti.
Třebas mu chůze byla obtížná, byl
vždy ochoten spěchati do nemocnice,
byla-li duše v nebezpečí, jak se často
stávalo. Zdejil pak svoje návštěvy,
modlitby, skutky lásky, zjednával ubo
hému trpícímu tisíceré. úlevy, pro
kaZOVal mu svou náklonnost i svůj
zájem, překvapoval ho dárky, nabízel
se, že dopíše jejich rodinám, užíval
všech nadpřirOZenýchprostředkův, aby
je zpět přivedl na cestu spásy.

„Jaké štěstí pro mne, že jste tu,“
řekl mu jednou nemocný. „Poněvadž
stojím osamělý ve světě, neměl bych
bez vás ani nejmenší útěchy ve své
bídě. Žádejte ode mne, co chcete, ve
lebný pane, nic vám neodepru.“ ——
Snadno uhodnouti, co horlivý kněz
od něho žádal. Ochotně splnil nemocný
jeho přání a smířil se s Bohem. Ostatně
se opět pozdravil a _stalse velmi. horli
vým členem vojenského spolku.

Jindy zavolala sestra P. Belán
gera k smrtelně nemocnému, jenž na
všecka napomínání, aby se obrátil,
odpovídal hrozným rouhánim. Zbožný
kněz přistoupil k jeho lůžku, bavil se
s ním o věcech, které by ho zajímaly,
a chtěl začat mluviti s ním o duši,
když nemocnému přinesli polévku.
Musel tudíž odložit-isvůj zbožný pokus,
vzal však před odchodem z kapsy zá
zračnou medailku a pravil: „Vy ne
chcete nic slyšet o Pánu Bohu, protože
jste starý nevěrec, ale mne u sebe
trpíte, třebas mám kutnu, a já vás
mám rád, třebas jste nevěrec. Udě
lejte mi tu radost a přijměte ode mne
tuto medailku a rcete modlitbu na ní
napsanou: „Ú Maria bez hříchu po
čatá, přimlouvej se za nás, kteří se
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k tobě utíkáme. Při těch slovech za
věsil mu medailku na krk a odešel,
slibuje, že brzy opět přijde. Minulo
sotva několik minut, když ho Voják
dal rychle zpět zavolati. Kněz vchá
zeje řekl: „Polévka není dobrá, že jste
ji nechal stát?“ Nemocný odvětil:
„Ach, co polévka, vaše medailka mi
nedá pokoje. Trápí mne a nutká,
abych se vyzpovídal, což jsem nechtěl
dělat-.“ — „Musíte ji poslechnout,“
řekl šťastný kněz něžným hlasem.
„Modlete se Zdrávas Maria a pak se
odevzdejte, všecko již půjde. Sku
tečně ubohý nemocný se velmi dobře
vyzpovídal, přijal sv. svátosti umíra
jících a přál si denrě sv přijímání po
tři dny, které ještě žil, aby por.-ěkudnahradil, co zanedbal.

Necht nám P. Belanger sám vy
pravuje dvoje obrácení dojemné, jež
rád uváděl jako důkaz všemoci Maiie
Panny, jedná-li se o spásu hříšníkův.
„Jednou večer šel jsem do nemocnice,
abych navštívil nemocného, jehož stav
mne znepokojil. Sestra, kterou jsem
potkal, mi pravila, že nastala krise
a není času nazbyt. Blížím se k umíra
jícímu a naVrhuji mu, aby se smířil
s Bohem. Je k tomu ochoten, ale ne
jeví zvláštní touhy. Slyším jeho zpo
věď a žádám, aby se modlil Zdrávas
Maria, pokud půjdu pro sv. přijímání.
Za pět minut vrátil jsem se s nejsv.
Svátosti a začínám hned předepsané
modlitby. Právě jsem mu chtěl na
jazyk položiti sv. hostii, když mne po
suňkem zadržel šeptaje: „Můj otče,
nepřibližujte se ke m1.ě, já jsem bíd
ník. Složil jsem právě zpověď svato
krádežnou. Všecky zpovědi celého ži
vota mého byly nehodné, i ta před
prvním sv. přijímáním. Když jsem se
pomodlil ZdráVas Maria, cítím, že
umru a přijdu do pekla. Pomozte mi,
můj otče, abych vše napravil.“ Prosil
jsem všecky, kteří byli svědky toho,
sestry, ošetřovatele nemocných i vo
jáky, aby vyšli, a pomohl jsem ne
mocnému, aby se vyzpovídal Za rě
kolik minut dal jsem mu rozhřešení,
pokoj a zajistil mu nebe. Pláče ra
dosti přijal sv. přijímání a za hodinu
byla duše jeho před svým soudcem. '!

„Jindy byl jsem volán několik

dní po sobě do nemocnice sousedního
města, k umírajícímu Vojákovi, jehož
rodina byla mi známa. Při takové
návštěvě přešel jsem sály, pozdravil
vojáky, kteří tu byli. Ze sálu pod
důstojníků vyšla. ke mně sestra s tváří
přesmutnou, na kterou nikdy nezapo—
menu, a pravila: „Velebný pane, tam
nechcďte, tam vám dvéře ukáží. Po
myslete si, to je první Voják, který
ujde Pánu Bohu, co jsem tu; nemám
pro něho naděje. Umře na zánět blány
mozkové a matka jeho sedí od rána
do večera u rěho, aby zabránila krězi
přístupu.“ — „Sestro, “ řekl jsem,
„váš duchovní správce remá asi plné
moci oblékati škapulíř Panny Marie
Karmelské. Proste svatou Pannu, aby
váš poddůstojník žil do zítřka. Já
v stejnou hodinu opět přijdu a po—
užiji těch rěkolik minut, kdy matka
půjde k večeři, abych dal škapulíř
umírajícímu, to jest raše r-ejjistější
pomoc.“ Na druhý den stalo se vše,
jak jsme chtěli, a já jsem odcházel
s úmyslem že na druhý den opět při
jdu. Jakou radost jsem měl, když mi,
sotva jsem vešel, sestra zářící jde
vstříc a zvěstuje: „Velebný pane, jak
dobrá jest Panna Maria! Náš pod—
důstojník dnes ráno zemřel smířen
s Bohem. Vrátila jsem se ze mše svaté
právě ve chvíli, kdy jeho matka od
cházela k snídani. Sotva jsem byla
sama se seržantem, probral se z mrá
kot, a poznav mn,e řekl: „Scstro já
umru. Jděte mi rychle pio krďěze
Řekněte mu, at nemešká ani vteřiny
Letěla jsem do sakristie, kde jsem
doufala, že naleznu pana faráře. Oka
mžitě přišel, přinášeje Tělo Pár-ě a sv.
oleje. Seržant jsa při vědomí přijal
sv. svátosti, dříve než se mat-ka vrá
tila. Když kněz odešel, opět upadl do
mrákct. Za hodinu byl mrtev.“

Ještě jedna událost. Tenkráte se
jedná o důstojníka, jenž byl blízek
smrti, živ jsa vzdálen Boha. Nechtěl
ar.-islyšet o knězi, ani o sv. svátostech.
V bídě své obrátily se sestry na P. Be
langera s prosbou, aby se ujal ne—
šťastného. Podle svého zvyku dal se
za něho v kapli modlit růženec. Nebyl
ještě u konce, když prudce zazvoněno,
umírající ho volal. S velkou pobož—
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ností přijal důstojník svaté svátosti.
Pak před přítomnými přáteli slaVně
odvolal pohoršení, napomínal je, aby
žili jako dobří křesťané, a ubezpečoval
je, že s Bohem smířen. šťastně umírá.
Poslední jeho chvile podobaly se oprav
du Vyvoleným.

V tomto svém úřadě u umírajících
měl P. Belanger působnost modlitby
a ovoce nadpřirozených prostředkův
zvláště jasně před očima. Jak miloval
tento úřad! Jak horlivě se mu \ě
noval! Kolik dobíého tu působil!

Veliký úkol, jejž mu Pán svěřil,
nabýVal v očích jeho každým dnme
většího významu, čím patrněji po
znával, jaký vliv mají vojenská léta
na mládež. Byl přesvědčen, že dobře 
zřízená duchovní správa v celé zemi
by povznesla náboženský život Fran
01e. Zvláštní cenu přikládal tomu, by

zaVedena byla mše Sv. pro rekruty
a zvláště skvostná duchovní cvičení
před odchodem. Jakmile mu bylo
možno, věnoval se jim doslovně tělem
i duší. Později promluvíme podrobně
o tomto důležitém úkolu; tu jenom
uvádíme, že od roku 1893 se zabýval
duchoVními cvičeními na cdchcdnou,
_.. stále pracoval, aby se rozmnožily
v diecesi arraské i dále. Jak uvidíme-,
podařilo se mu to, ale stalo se to ra
úkor jeho zdraví, ano i jeho života,
nebot úkol tento byl pro něho spojen.
s neobyčejnými útrapami, kterým se
podroboVal, aniž by se byl šetřil..

Ale ještě měl část života před

sebou, nikoliv nejdelší, ale nejdůleži

než o ní promluvíme popatřme do
nitra apostolova a vdechněme ne
beskou vůni Matky Boží.

odoooo

lllillllll:
Jaroměřice. Mezinejkrásnější kostely

venkovské na Moravě přináleží kostel
v Jaroměřicích (u Mor. Budějovic). Byl
vystaven v baročm'm slohu nákladem
tehdejšího majitele panství Jana Adama
hraběte Guestenbeíga v letech 1715 až
38. Vnitřek zdobí 10 oltářů, jichž sochy
jsou od Winterhaltra. Obraz v kopulí
maloval bolognský mistr bimon Gionimi
v letech 1730 — 40. Na obrázku ze
století 17. viděti v pravo farní chrám
Páně & zámek, vlevo bývalý klášter
Servitů z Kostelan, založený roku 1675,
zrušený 18: září 1784.

Polní duchovní správa. Před vál
kou čítalo všechno katolické kněžstvo
v našem rakousko-uherském vojsku
159 osob, jimž jest v čele polní apoš
tolský vikář biskup Emeíich Bielik.
Dne 30. září 1916 bylo všech kněží
u našeho vojska 1874, a sice při spo
lečném vojsku 1311, při rakouské
zeměbraně 322,přiuherské 241 Řecko
katolických kurátů bylo 177. Vyzna

menáno bylo do“té doby 724 římsko
katolických kněží a 51 řecko-kat0-.
lických. Kromě tuto jmenovaných kně- '
ží jsou ještě přiděleni kněží ku střel
cům, lcgiím a dobrovolníkům, jejichž
počet tuto není udán.

Zvony v pražské arcidiecési. Všech
zvonů bylo tu napočteno 3798 v
kostelích. Z toho připadá na Prahu
a předměstí 270. Z Prahy bylo ode
vzdáno k vojenským účelům 140zvonů
kostelních, vážících 59.990 kilogramů,
z těch bylo největších a nejtěžších 25,
vážících dohromady 45.702 kg. Z ven
kovských vikariátů měl nejvíce zvonů
žlutický, 159,po něm následoval plzeň
ský se 137, kolinský se 121, slánský
se 117. Nejméně měl loket-ský, totiž
53. Nejvíce zvonů ve farnosti měla
iainost Nejsv. Trojice v Podskalí,
kdcjich bylo 21,pak následovalNový
Kolín s 19, Pchery s 18, několik far
ností mělo po 17 zvonech. Filiální
kostely mívají obyčejně méně zvonů
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než farní, ač se vyskytují filiální
kostely i s 5 a 6 zvony. Pouze'o jed
nom zvonu mohlo býti dokázáno, že
jest ze století XIV., je to zvon v Be
nešově, ulitý roku 1322. Ze století
XV. jest 138, ze XVI. 430, ze XVII.
332, z XVIII. 631, z XIX. 1015,
z XX. 195 zvonů. Co do velikosti
jest největší zvon „Zikmund“ u sv.
Víta v Praze, je 2.02 m vysoký, V
průměru měří 2.56 m a Váží 270
rakouských centů, což jest asi 16.000
kg. Je z roku 1549. Druhým co do
velikosti jest zvon plzeňský _vděkan
ském kostele, měřícív průměru 2.06 m;
váží 5102 kg. Celkem bylo 140 zvonů,
které vážily více než 1000kg. Zvláštní
zmínky zasluhuje zvon kostela v Touš
kově roku 1601 pořízený, protože,
když jej zvonař lil, snesly tamější
měšťanské dcery hojně stříbrných
skvostů, aby měl zvon lepši zvuk.

Kostehn'ci v Německu. V Německu
nyní bývají přijati za kostelniky inva
lidé, doporučení k tomu zřízeným
odborem.

Biskupství na Balkáně. V Albanii
jsou tři arcibiskupství: l. Sk ut a ri
bylo obnoveno roku 1867; má tři
diecése, Alessio, Pulati a Sappa. 2.
D 11r a z z o povstalo ve století VII.
3. Skupia—Ueskůb zeVI. st.
V Bosně a Hercegovině jest upravena
hierarchie od roku 1881 a jest tam
jedno arcibiskupství v Sarajevě a tři
biskupství, založená ve čtyřicátých
letech minulého století, Banjaluka,
.Markano—Trebinja a Mostar. V Ru
munsku jsou dvě biskupství, v Buku
rešti jest arcibiskupství a v Jassy
biskupství. V Bulharsku jest apoštol
ský vikariát v Sofii a Filipopoli od
roku 1799 a biskupství v Nikopoli od
roku 1871. V Srbsku bude založeno
po válce arcibiskupství v Bělehradě.
V Cařihradě, jehož větší část je v Asii
a jenom nepatrná v “Evropě, jest
apoštolský vikariát, v 'ehož čele jest
apoštolský delegát. V ecku jsou tři
biskupství, v Athénách, v Naxos a
Korfu. Na celém Balkáně _jest více
než 800.000 katolíků, před 70 lety
bylo jich sotva 250.000.

Sedm sourozenců v-řádu sv. Bene
dikta.. Všech sedm dítck rodiny Mun

dingovy v Tettnangu věnovalo se
životu klášternímu. Dvě dcery vstou
pily do kláštera Benediktinek na Smí
chově a všech pět synů, z nichž nej
mladší slavil loni v listopadu primici
v Praze, do řádu sv. Benedikta kon
gregace Beuronské. _

Sčítání Židů v německé armádě.
„Jak sděluje „J ůdische Volkszeiiung“,
dostalo až do února 1917 129 židů
železný kříž I. třídy, 9581 židů železný
kříž II. třídy a 3208 židů a židovek
dostalo různá jiná vyznamenání a
řády. Dále až dosud bylo jmenováno
poručíky, nadporučíky a setníky : 844
židů v Prusku; 615 židů V Bavorsku,
28 židů ve Virtembcrsku a 27 židův
v Sasku, celkem 1544židů. Do dnešního
dne padlo nebo následkem zranění
zemřelo 3409 příslušníků armády. Židé
mohou býti s tímto úspěchem spoko
jeni. U nežidovských vojínů je počet
padlých větší než počet propůjčených
křížů, kdežto u židů na 3409 případů
smrti připadá 9620 křížů. Ve Virtem
bersku byly tyto nápadné poměry
u jednoho armádního sboru proto
přezkoušeny. Vyšlo na jevo, že z 28
křížů bylo dáno za výkony na frontě
jen dvěma, kdežto ostatním 26 židům
se jich dostalo za výkony za frontou.“

Jak židovští uprchlíci potírají ná
kazy. V Něm. Brodě jest — jak známo
——tábor, který čítá 10.000 haličských
židů. Jest zamořen skvrnitým tyfem
a úmrtnost jeho obyvatelů jest veliká.
Mezi haličskými židy udržuje se po—
věra, že nakažlivé nemoci pominou,
dají-li se ženich a nevěsta oddati na
hřbitově, na němž pochovány jsou
oběti nákazy. Židé z r.ěm.eckobr0d—
ského tábora vyhledali mezi sebou
ženicha a nevěstu, dali jim věno
800 K a vypravili jim za zvláštních
rituelr.-ích obřadů při hudbě c-ddavky
na hřbitově. Snad teď bude nákaza
skvrnitého tyfu zažehnána.

Oběť lásky k bližnímu. Ve vše
obecné nemocnici ve Vídni zemřela
v lednu sestra Th. Krumpholzová,
řeholnice kongregace Nejsv. Srdce Je
žíšova. Hned při vypuknutí války
cdebrala se s jinými sestrami své
kongregace do pole, kdež neúmorně
ošetřovala raněné vojíny, až po ně
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kolikaměsíční vysilující činností své šťastně přestala, věnovala se 'znova
onemocněla úplavici. Sotva. se uzdra- ošetřování vojínů v polním lazaretě.
víla., spěchala opět, aby sloužila dále Ale zdraví její bylo již nadlidskou
raněným, až pak byla opětně posti- námahou podkopáro, takže se musila
žena. nemocí. Onemocněla skvrnitým vrátit do Vídně, kdež vydechla svou
tyfem. Když také tuto těžkou nemoc hrdinnou a obětavou duši.
14:3&a%%%%%% % uauneaenwaua %

Křesťanská láska ve válce.
(Hlavní úmysl.)

První a hlavní přikázání lásky jest: milovati budeš Pána Boha svého z ce
lého srdce svého, ze vši duše své a ze vši myslí své. Druhé pak přikázání lásky
je podobno prvnímu: mílovati budeš pro Boha bližního svého jako sebe samého.
Právě tuto lásku k bližnímu můžeme osvědčovatí nyní v této dlouhé, zkázonosné
válce. Právě ona dává nám dosti příležitosti ke skutkům milosrdenství jak duchov
ního tak tělesného. Konejme tedy obé dle mužnosti a dle sil svých. Bůh bude
jednou štědrým odplatitelem naším. Při posledním soudu ukáže veřejně, jak se
mu líbily naše skutky milosrdenství jako hladové sytiti, nahé odivati, nemocné
navštěvovati a ošetřovati, zarmoucené těšiti, za přátele inepřátele naše se modliti;
neboť tak přikazuje Pán Ježíš: milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás
nenávidí, a modlete se za ty, kteří vám protivenství činí a utrhaji vám. Modleme
se, aby je Pán nebeský osvítil a srdce jejich naklonil k míru, po němž jak my,
tak i oni všichni toužíme. Učme se této lásce u božského Srdce našeho Spasitele,
který za všecky lidi za přátele i za nepřátele trpěl, umřel a denně" se za všecky
lidí Otci svému nebeskému obětuje. Budiž tedy heslem našim: Všem dobře činiti
z lásky k Bohu.“MMM—MMM

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 vši zemi bez přestání vzdáváš až do skonáni světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené aneposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly &myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, z &
křesťanskou lásku v této kruté válce &navšechnyúmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštol. 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'l () sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě míloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

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

Heslo apoštolské: Pro Boba všem dobře činiti.

Úmysl v květnu: Mariánské družiny.
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ÚmvsIv apoštolům modlitby.
"éřs V dubnu modleme se (\ křest-'. lásku ve válce.
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(Ustanoven \\ žehnán Jeho Svatosn papežem)
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;. Dne : Na slavnost: Úmysly:

'— N : A'eděe května'. Švváljana Dam. uo. círk. (7:34) —-Sluv sv. lýd. \ duchu sv.
círk. Ctnost lásky k Bohu a blíž. Duch. Cvičení. Odvráccní neštěstí v\lkv.

P Sv. Františka Paul. (1508)). -- Obnovení kajícností na usmíř. Boha ..\dosaž.

pohoršení Potírání nemravnosií. (')dvnicení hladu. Naši vojíni ve válce.

předpisů. Boží požehnání pracím polním. Nemocní. \anění a zajali vojíni.
C Zelený čtvztek. Sv. Vincence Fer. (1-119).— \děč za ustan. nejsv. Svát. olt.

Vděčnosť za milost kněžství. Velikonoční S\.. )ři'ímání. Dobroln k chud 'm.
1 J Y

sv. kříže. Pobož. k nejsv Srdci ležíšovu. (Jíňme pokání za hříchy. , \ojíní.

brzkého & šťastného míru. “i“círk. hodnost. Manžel (\ otec v zajetí. 'i' kněží.
Sv. Marie Egypt. kzjíc. (431) ——Dobre sv. zpov. Dar kajícností. (')dstranění

St 'i' Sv. Isidora, bisk. (635) — Velepastýři naši. Věínost \ zachov. \\hřzdníeh

Velika/'pátek. Sv. Viléma,opala\. (1202) ——.Ipátek v měs. Smíř. nár. \\ paty

Bílá s-obuta.B!. Heřmana,\. prem. (1233) —Šťaslné hale/. hmbu sv. Meth.
Boží hrob v Jerusalémě. Sjednoc. rozkol. s církví kadol. llcln Marie Panny.

v život věcený Osvícení zaslepených nepíálcl Ob1áceníhííšníků. , J\nčží
Pondělí velikonoční. Sv. Celestinal. pap. (432) —- Pokoj mezi ne'u. \:íš císař

a král Karel. ()devzdanost do vůle Boží. V\'trvalost v dobrých předsevzetích.
SV. Mechtildy, ábat. (13'2). — Odstr. překážek »vdell.v() mír. Padlí &ranční

voj. naši. Svědomité plnění povinností velikonoční. Zemské řeh. \\ ústavy.
11 St Sv. Lva Vel. p. (461) __ Sv. O. Bened. XV. a jeho snahy o mír. Věru. v zach.

_, slibů. Pokoření nepřátel církve sV. Vdovy \\ dítky po padlých vojínech.
12 (] Sv. Julia [. pap. (352) —- Oddanost ke sv. Otci. Kal. spísov. \“ rodiče. ';—otec.

Návrat rozkol. k církví katol. Odstranění zlých příležitostí. Zbožnost' vojínů.
H) P Sv. Hermenegilda, m. (586) — Přcmáhání pokušení. Kirocenízle pov. Duše

v očistci. Dar pokory \\ skromnosti. Naše oml. Marianske druž. Sv. dětství.
4: S Sv. Tiburcia a spolum. (229) — Církev kat. na východě,. Povol. k dílu \nissíí.

Duch zbožnosti v rodinách. Zbož. &mrav. vychování naší mládeže. “j“bratří.

])

.S

8 N „od Božívdílconoční. SV. Alberta, bisk (]1M). — Naše duch. vzkříšení. Víra

P

U

15 N Neděle 1 po Veli/conocí,(MMS . Petra Gonz. (1217) -l—lod ..l sv. přijím.
Časté sv. příj. ditek. Včasné zaopatř. sv. svátostmi. Ošetřovatelk\ v nemoc.

'AAJMAxlmM

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši K\iste' Ve spojení s božsk\n\ úmyslem, za kterým Ty sám na zemi \\cjsv. Srdcem

sum Bohu chvály jsi \zdával \\ n\ní v ucjsv. Svátosti oltářní po \ší zemi bez přestání \zdáváš už
do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani sebe menší částk\ ne\\jímajc(íc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené \\ neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly \\ myšlenky, všeliké city a.
žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lov XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. l886. č. II.,)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za křesťanskou lásku
V této kruté válce a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den
členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Sídee našeho svatého Otce! S\':d(e Ježíše a Marie!
Zachraň cíikcv, l-iši rakouskou, vlast naši a národ náš českoslovanský.' ó sladké Srdce mého Ježíše,
učiň, abych Tě milovul(a) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustk\ 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. 1862)
Sv. Josefe, vzore & patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpust-ky 100 dní jednou

za den. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille & Met-hode, orodujtc za. nás!

' Heslo apoštolské: Pro Boha všem dobře činiti.

Úmysl v květnu: Mariánské družiny.

Odpustk\- 100 dní za každy dobrý skutek \ykonany na tyto úmysly.
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\ Dne Na slavnost: Úmysly:
- —-—'— - " ' -»—"—'—=—“—'-_ » . ;, ____.'___a.'.—..

10 i l) : SV- Patema,bis_ (555) --—-—Naši velepast Jednaníomh. na zaklad. krestcm
Odstranění zle příležitostí. Avia f'dOblOdlnCl. Išatol n\issíe na V\-'chodě..

Sv. Aniceta, pap. m. (168) — Spol. kněžía nekn. za S\. círk. asv. Otce. lřisl.
\\ oltáře. Apoštolát sv. C.. a \I. Brsatr tva růženeova. Záchrana mládeže.

SV ADOŠonia,muč. (168) —Odstranění překáž v pobož. Dobrodinei. Nemoc.
Vvtrvalost V dobrém. Církev katol v naší říši Spolek šíření víry '( kněží.

Sv. Lva IX. pap. (1059) — Cí1ke\ kat. v Něme.ek\\ Povín. velikonoční Smí
ření rozveden\' ch manž. Horlivě snahy v usmíření Boha. Dar čistoty srdce.

Sv. Anežkszuntep. p. ař. (1366) ——l_.íčastsv Stol. v jedu o mír. Boho'
slovně. ústavy. Služební. (Íírke\ katol. na Balkáně. Padlí & 'f vojínm-é.

Sv. Anselma, bisk.(11()9)-——Šíření katol. tisku. Duše ve \elkém nebezpečen
\ ství jsoucí. Církev katol. v Asii. Zbožností v rodinách. Odvrácení neštěstí.
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0 \D “71 ' „Neděle][ po Vali/cancel Sv. Sotera a Kaja, muč (296g -—Apošt. modlitb\

Pos—vál..místa v zemi svaté. Vítězství pravdy. Přemáhaní smysln. & lenosti,
2:5)%)* Sv. Vojtěcha, bísk. (997) —-Duch živé vír\ v národě našem. Naši velepast.

% , SVKatol. duch \\ naších vojínů. Spolek šiř. vír\. Sjednocení str. \\ nár. našem.“l-í- l_' v.jiří, muč. (333) —-—DZ\vě,rake sv. Josefu Ochrana nevinnosti. Statečnost
: našim vojínum. Štast'm návrat \ojínu ze zajetí. Nezvěstní vojínové naši.

%Sv. Marka, eva ng. (68) — Odvrácení všeho zlého Buh žehnej urodě. naší.
' _, a V\\slyšení proseb našich. Horlivost apoštolská. Domácnost. \ rodiče

26 ? t.) ' Sv. Kleta a Marcelina, pap. m. (89), Pobožnost k \\muč. Páně. Duch chu—
, doby. Vytrvalé přemáhání hlavní eh\'b\'. Bázeň Boží ve škole. ; spolubratří.

;? ! 'I.' ? Bl. Petra Kanisia, tov. Jež. (1597) - Císař a král. náš Karel. Křest. školy.

\! ' WKatolické misie v \fríce. Zaehouiní ctnosti. Poslušnost. Naše omladiny.")H ': b'- Pavla z Kříže, zakl.\ ".(1795) — l)r\_\žin\ sv. Petlalílmera. Pobožnošl'
“k \laúí mně dle bl. l,ud (J\íguona. Rád kannelitu Jednota a svornost.

2%)| N' Neděle Ill po Veli/conocz'.Sv. Hugona,0p. (1109) -—Reh. benedikt. ;kněží.
Duch sv. čistoty lleholníeí a řeholnice Příprava k májové pobožnosti

l) , Sv. Kateřiny Sen. \) (1880) —-/iví a';- členové bratrstva bož Srdce
Páně a .'.'\_poštolatn modlitby V tomto měsíci zemřelí. Bože dej mír!

.)
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' Obětování denního úmyalu,
>

)

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým T_vsám na zemi nejsv. Srdcem ;
svým l;;olm chvály jsi vzdávaln nyní v nej—rv.Svátosti oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až )

do skonáíní svi-ta, obětují Tobě celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íe), za pří- )
kladem nejsv. Srdce blulíoaluvení: \\ neposkvrněné Panny Marie, \'šelíke úmysly a myšlenky, \Šelikě
city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpuslky lOO dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr. )
Indulg. l;), prosince 1885. Dice.. kul'cndu l).-u. 1886. (:, ll.) \

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou eírkev a její nejvyšší hlavu, za křesťanskou lásku '
v této kruté válce \\ nn \šeelmy úmysly, jež doporučeny j—\ouna tento měsíc a na tento den )

Čl'tlltlhl apoštolům modlit-by. )
l'ane Ježíši, zastřiž oelnanou s\ eho božského Srdce našeho maté—ho()tee! b'idee Ježíše \\ Mariie!

zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši \\ námd náš čcskoslovanský! O sladké Srdce mého Ježíše, )

\\číň, abych 'lTě \\\iloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky 3m dní: je(ln0\\ za měsíc, modlíme-li )
se to denně, odpustky plnomoenó. Pius [X. 26. listopadu 1876)

Sladké Srdce Marie, budiz mou spásou' (Pokažde odp. 30) dní. Pius IX 1552) )
Sv. Josefe. vzore \\ patrone ctitelů božského Side-(, oroduj za nás! (Odpusth 100 dní írdnou )

za den. Lev XUL r. 189l.)
Sv. \\liehaeli, archanděle, sv. Cyrille \\ Methode, orodujte za nás! )

F

)

]

Í

Heslo apoštolské: Pro Boha všem dobře činiti.

Úmysl v květnu: Mariánské družiny.

odpustky 1.00 (luí za každý dobrý skutek vykonaný na tyto \'unysly.
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Ročník LI.
Vycházl počátkem každého měsíce.

ae
Květen 1917.
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O můj Ježíši, ty jsi moje jediné slunce, mě světlo, jediný předmět lásky mě, jediný obsah mé chvály,
jediné středisko mého srdce. Ty jsi má čest, útěcha, radost, mě bohatství, mé dědictví! Kéž bych TěWVMN
A. M. Kadlčákoz/á .'

Zdrávas Panno přesvatá,
duše má jest dojatá,
v tom slzavém údolí
jméno tvoje hlaholí.

Z bídy zemské chvějivý hlas
k tobě Panno letí zas,
vznášejí se povzdechy
k tobě, Matko útěchy.

A. M Ked/Žáková:

Na světě je tolik bolu,
co je vody v moři,
ani jeden člověk není,
co by nežil v hoří.

Na světě všem lidem v žití
v slzách tonou zraky,

_ čela jejich přeletují
hoře, smutku mraky.

mohl zřítí ve světle Tvé lásky!

Panně Marii.
Prosím tebe, Matičko,
Krista Pána rodičko,
bys mne vedla do říše,
kde jest sídlo Ježíše.

OOOOOO

V slzaVém údolí.

Obrat ke mně vlídný zrak,
zapuď z duše hříchu mrak
a v poslední hodině '
k své mě přičti rodině.

Na světě zde nikdo není,
by jen radost znali,
kteří byt i v krátkém žití
žalu nepoznali.

Na světě všem lidem stejně
slzy v očích svítí,
jednou jsou to slzy bolu,

A kdo slz tu nezakusil,
nezažil ni slasti„
ba naopak život jeho
bol byl, trud & strasti.

9 QL
rJŠ) .' »sw, ».“'" $“? '; fůzí?

jindy blahem třpytí.



00 122 oo

Srdce Ježíšovo, střede všech srdcí.
P. Rudolf Rozkošný T. J. '

Zkoumáme-li touhy„ přání, žá
dosti svého srdce, shledáme, že se
chce míti dobře. Proto hledá osoby
nebo předměty, o nichž doufá, že
ukojí jeho touhu, &.najde-li je, s ra
dostí v nich spočívá. Ale za krátko
se 'mu ona věc omrzí a povstává žá
dost po něčem lepším. Ohlédá se po
všech tvorech, ale nenachází nikde na
světě úplného ukojení: ani v bohat
ství, ani ve světské slávě, ani v moci.
Teď si představme tolik milionů lid
stva, tolik milionů srdcí, z nichž každé
chce býti šťastné. Jest vůbec něco na
světě, v čem by naše srdce i všech
lidí našlo ukojení svých tužeb, žádostí,
k němuž by mohlo mířiti tak, jako

íagnetická střela míří k severu?
Církev sv. v li'tanii k božsk. Srdci

Páně nám je ukazuje volajíc: Srdce
JežíšoVo, králi a s t ře d e všech'srdcí,
smiluj se nad námi! Tak jako země se
otáčí kolem slunce, svého středu, tak.
se má i naše srdce přivinouti k bož—
skému Srdci Páně a k němu ustavičně
směřOVati. Abychom" tak s radostí
učinili, poohlédněme se zkrátka po
oněch osobách, které si Srdce Páně
zamilovaly, tažme se, proč tak jed—
naly, abychom poznavše takto nové
vlastnosti jeho Srdce, více si ho vážili
a jedině v něm své štěstí hledali.

Sotva božský Spasitel přišel v Bet—
lémě na svět, již počínalo býti jeho
Srdce středem srdcí lidských. Kdo by
popsal lásku Panny Marie a sv. Josefa,
kterou plálo jejich srdce k Pánu Je
žíši položenému v jesličkách! Chudí
pastýři, byvše vyzváni od andělů,
s Velkou radostí pospíchají ku chléva
a sVatí tři králové z dalekého východu
opouštějí své rodiny a po dlouhém
hledání padají před ním na svá kolena,
obětujíce mu znamení své největší
lásky, zlato. A když. byl přinesen do
chrámu, byl stařec Simeon 'všecek
šťastný, že jej mohl Vzíti na své
lokty, a prorokyně Anna spatřivši jej
„velebila Hospodina a mlu—
vila o něm všechněm., kteří

očekáVali vykoupení Israf
eloVa“ (Luk. 2, 38.).

Zvláště však. ve veřejném životě
se stávalo Srdce Páně středem srdcí:
táhlo všechny k sobě Na všecky
strany se z něho vylévala plnost
laskav'osti, líbeznosti, lásky, moci a
rozvahy, vážnosti a vznešenosti i krá
loVské důstojnosti. Sot-va jej spatří
Filip, jest tak jeho zjevem okouzlen,
že volá k Nathanaelovi: „Nalezli
jsme toho, o němž psal Moj
žíš v Zákoně a proroci; je
to Ježíš, syn Josefa z Naza
re t a“ (Jan. 1, 45). K tomuto úsudku
nedospěl dlouhým poučováním., ale
ihned jej upoutala slova jeho: „P o j d'
za mno u (Jan 1, 43). Zjev Ježíšův
tak bezděčně působil, že Filipovi sta
čilo Nathanaela Vybídnouti: „P o j ď _
3.viz (Jan 1, 46), a poVolaný opustil
žiVnost, řemeslo, člun. i sítě a šel za
vůdcem, kterého dosud neznal. A ne
jen obyčejní mužové, ale 'i zákoníei,
zástupcové to Vzdělanců,jsou Velikostí
jeho osbnosti překonání a volají: „Mistře, budu tě následovati,
kamkolivpůj deš“ (Mat.8, 19).
Útlé dítky se vinou z náruči svých
maiek a objímají jej jsouce přivábeny'
jeho přívětivostí (Mat. 19, 14. Mar.
10, 14). Veřejní hříšníci, vyvrheli ži
dOVSkéspolečnosti, čtou z jeho tváře
slova s'itování a odpuštění. Mužové
a ženy, chudí i bohatí, učení neučení
jsou upoutání kouzlem jeho zjevu. —

A nejen jeho vrstevníci, ale i ti,
kteří _pojeho smrti žili, ba i celí ná
rodové hlásí se k.němu a lnou k. němu
láskou i tenkráte, když jest jim to
zakázáno. A právě tenkráte se uká
zala největší láska k němu, když jeho
Vyznavači jsou pro něho mučeni. Ani
láska k vlastní rodině nedOVedla je
odtrhnouti od Krista. Když měla býti
sv.- Perpetua mučena, přišel za ní do
žaláře otec, aby ji odvrátil od Pána
Ježíše. Pravil jí: „Ustrň se, dcero,nad
šedinami mými. Ustrň se nad otcem
svým, jsem-li hoden otcem tvým slouti.
Hle, těmato rukama dochoval jsem tě
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do tohoto kVetoucího věku tvého a
miloVal jsem tě nade všecky bratry
tVoje, nevydáVej mne tedy lidem k pc
hanění. Rozpomeň se na sVou matku,
na své bratryi tetu a pohled' na sVOje
dítě, které bez tebe nebude moci žiVo
býti. Odlož sVou tv'rdošíjnost, abys
nás všech nezahubila, nebot kdybys
pohromu Vzala, nebude moci žádný
z nás na Veřejnost Vycházeti.“ S ot
covskou láskou líbal dceři ruce, padl
jí k nohám a rozplývaje se v slzách
nazýval ji kochankou svou. Ona se
přece nenechala od Krista Pána od—
vrátiti a nechala se mučiti. A tak hor
livých přívrženců Krista Pana bylo
na tisíce Ve všech zemích a Ve všech
stoletích. Něco podobného neuzříme
nikdo v dějinách světa. .

A tážeme-li se po příčině tohoto
zjevu, dostáváme odpověď, že Srdce
Pána Ježíše mělo něco do sebe, co
všecky lidi k sobě přitahovalo, t. j.
mělo všecky Vlastnosti, které činilo je_
lidu milým. Mezi jeho nejsvětějším
Srdcem a srdcem lidským jest ne
smírný rozdíl. Srdce lidské jest ome—
zené co do vědomostí, vloh, výVoje,
povahy, ctností. Někdo má snad dobré
srdce, ale je slabým, má-li koho ká
rati; neb je štědrým, snad až příliš
štědrým, takže zbytečně rozhazuje.
Jiný je přísným, vážným., až bezohled—
ným; neb chce býti spravedlivým., tak
až někomu Velice křivdí. Jiný je váž
ným, ba až zamračeným, zádumčivým,
trpkým ku svým spolubližním. Jiný
je Veselým až rozpustilým, neb nad—
šeným, ale bezohledným.

Každý člověk má svůj ráz po
,Vahy, která má jisté přednosti, ale i
své chyby, jež musí až do své smrti
přemáhar-i. Jen některým Velikánům
a světcům se podařilo ustavičným
sebevýchoVema pozorováním sebe ony
chyby povahy přemoci. Nikdo však
tak daleko nedospěl, aby neměl žád
ných chyb a všecky ctnosti v plné
míře. Jen u Pána Ježíše vidíme nej—
větší soulad všech ctností: v jeho
Srdci sídlí vroucí horliVost pro slávu
Boží a nevyčerpatelná "lil“pělÍVOS't;šle-'
Chetná rozhorlenost a shovívavá lho
stejnost, svatá Vážnost a slunná ra
dost ze žiVot-a, touha po samotě a

otevřenost Ve světě, velebná vzneše
nost a nejhlubší pokora, necchvějná
rozhodnost a nejlaskavější přívětivost, _
mocná činnost a klidná rozvaha, Vroucí
láska ku hříšníkům a nepřekonatelná
nenávist hříchu, překypující soustrast
a nejpřísrější spravedlnost, nepodpla—
titelná pravdomlanost a nejkrajrější
shovívavost, cdevzdanost do Vůle _Boží
a odhodlanost, neunavná působnost
na venek a vnitřní sebranost mysli,
dětinná důvěra v Boha a mužné sebe
vědomí. Ve Všem jest stejně velikým,
stejně dokonalým, v myšlení i chtění,
v řečíeh i ve skutcích, v působení i
v utrpení, v životě i ve smrti. Vše se
v něm spojuje v podiVuhodný soulad:
vyšší i nižší síly dušeVní, cit i mysl,
rozum i vůle, smysl pro tento svět i
neunavná snaha pro království nebe—
ské. Žádná dobrá vlastnost není na
úkor druhé, ale jsou všecky stejně vy
vinuty, všechny v nejvyšší míře. —
V tom záleží zvláštnost Srdce Ježí—
šova! Jako každý člověk má něco Ve
své povaze, čímž se liší od ostatních
lidí, tak Pán Ježíš má to zvláštní, že
má Vesvém Srdci nejlepší rysy Všech
povah. Protože jest Pán Ježíš povznee
sen nad slabé stránky jednotlivých
lidí, nemá v sobě ničeho ani _zčasové
ani z národní omezenosti. O žádném
jiném muži nám nevypravůjí dějiny
něco podobného; nebot nikdo si ne
může osVojiti vlastnosti, které by se
hodily pro všecky lidi. Každý člověk
vdechuje do sebe se, vzduchem názvy
a zvláštnosti své doby, své vlast-i,
Svého národa. Tvrdili sice o řeckém
mudrci Sokratovi, že překonal národní
stanovisko. Když byl otázán, jakým
jest krajanem, odpověděl sebev'čdemě:
„Jsem světoobčanem“. Neboť se po
kládal za obyvatele a občana celého
světa. Přece však jeho poVaha, jeho
smýšlení, jeho srdce jej usvědčuje, že
byl úpmě Řekem a Atheňanem. Měl
ve své povaze všecky rysy řeckého
národa.

Docela jinak jest tomu u Pána
Ježíše. Co do zeVnějšího způsobu ži
vota jest ovšem dítkem své země a
své doby a také lpí celým srdcem „na
rodinné půdě; tak jej dojímá blaho a
neštěstí celého národa, že při Va.-„;;



00 124 00

mince na zboření J erusalema prolévá
slzy. Také káže a činí zázraky skoro
'výhradně jen Vesvé vlasti. Ženě Kana
nejské pravil: „N ej s e m _po s l án,
leč k zahynulým chím do
muisraelského“ (Mat.15,24.).
Nikde na něm nespatřímo nějakého
nevlasteneckého světooběanství. Na—
opak byl pravým a nejdokonalejším
Israelitou ze všech potomků Abraha
mových. Ale všecky tyto známky jeho
židovské povahy jeví se u něho jen
potud, pokud se nepříčí povaze, která
by mohla býti vzorem pro všecky lidi.
ZakazoVal výlučnost farisejskou; oškli
vil si všežidOVStví,jakému učili rabíni;
roztrhával úzkoprsost a omezenost
talmudu; s názorem o politickém a
národním Messiáši byl v boji po celý
svůj život a překonal jej svým evan
geliem a svou smrtí. Ne, on nebyl
Zidem! Jeho duch se nedal spoutati
v úzkém kruhu svého národa, své
země, své doby.
Í.: !Pán J cžíš nenáležel výhradně žád—
nému národu a žádné době. Má v sobě
přednosti všech národů, všech časů,
ale ne jejich slabosti a jejich chyby;
není národním, ale všeobecným. Ne
národnost, ale všelidství, ' t. j. co jest
všeobecně lidského se v něm názorně
ukázalo & osobně v dějinách se vy
skytlo.

Když tedy poněkud odvrátíme
zrak od jeho osoby do dějin, vidíme
zvláštní rys jeho poVahy: jest ojedi
nělý v dějinách, t. j. není v celém

dějepisu osoby, která by se mohla
k němu přirovnati. Nevěrci kdysi vy
hledávali podobnosti mezi ním a vele
duchy židovskými, řeckými a 'latin
skými. Zvláště rádi mu stavěli po bok
Sokrata. Půl století dokazOVali ně
mečtí básníci, mudrci i bohoslovci na—
sáklí nevěreckou osvětou, že Kristus
a Sokrates jsou dvěma hvězdami stej
ného světla. Dnes se však věda s úsmě
vem odvrací od jejich důVOdů.

Nynější věda, která učí všeobec
nému vývoji, také i Spasitele řadí do
něho. Uznává jej sice za náboženského
velcducha, jenž prý se také vyvíjel
ze svých předchůdců, zakladatelů ná
boženství: Mojžíše, Budhy, Konfutse,
Zarathustry a j. Každý prý má. ja
kousi podobnost s Ježíšem, a pro“
všecky ctnosti Ježíšovy jsou prý vzory
na oněch mužích, a ukazují se podob
n usti mezi ním a oněmi veleduchy.
Dejme tomu, že by se to Vše podařilo
dokázati, přece je to nejdivnější, že
skutečně se všecky přednosti vysky
tují na Pánu Ježíši a jen na něm je
diném. Ostatně jest mezi nimi a Pá
nem Ježíšem v každém ohledu ohrom
ná propast. Co do povahy a mravnosti
vůbec není, ani možno jej srovnávati
s pohany. Čím blíže je k němu stavíme,
tím jasněji září ojedinělá osobnost Je—
žíšova. A tím více blednou a mizí oni
Velebení hrdinové, kteří jsou poklá—
dáni za jeho soudruhy ano i vzory.
Nikoliv! Pán Ježíš nemá v sobě po
dobného v celých dějinách. _

(Dokončení)

OOOOOO

A. M. Kadlčdková.

Šla láska . . .

Šla láska něžná po světě
šla krokem volným krajem,
kde lidé byli ehudobní,
leč život byl jím rájem.

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

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

Leč spyšněli & pohrdli
si lidé láskou něžnou
a od té doby falší, lží
též za vděk zase vezmou.

OOOOOO
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.A. Odra'žka.

Mariánské družiny.
Květnovýfú'mysl apoštolátu modlitby.

Jest myšlenka družinská tak dů
ležita, aby měly miliony lidí semknu
tých V apoštolátč modlitby po celý
měsíc zvlášť usilovně jí se zabývati,
za ni obětoVati své práce, modlitby
a trampoty?

Slavná minulost i nepředpojatá,
klidná úvaha o době přítomné i bu
doucí rozhodně praví: ano!

Družiny marianské jsou V. dčí
jepise církevním zapsány Velmi slavně.
V minulých 350 letech svého trvání
(zal. r. 1562) z nich hojné proudy po—
žehnání se rozlily světem. Z hořčič—
ného seménka, jakým byla první hrs-t
ka horlivých studentíků P. Leunise
v Římě, vyrostl mohutný strom —
nyní se čítá celkem asi 45'000 řádně
zřízených družin.

Začátky byly pranepatrné. Mladý
vychovatel P. Leunis začal své nej
lepší & nefzbožnější žáky V ústavě
jesuitů V ímě shromažďovati týdně
Ve třídě před 'marianským oltářem.
Tam slovy nadšenými jim líčil spa
nilost a krásu sv. Panny Marie a pro
bouzel V nich. Velikou k ní lásku.
Účinky se brzy objevily; hoši vyni
kali zbožnosti, příjemným chováním.,
horIÍVOstíve studiu. Stali se ozdobou,
výkvčtem školy. Brzy nestačily zdi
ústavu jich apoštolské horlivosti, spě
chali v prázdných chvílích do měst
ských špitálů, obsluhovali nemocné,
povzbuzovali, těšili.

Zprávy o radostné novině letí
světem. Bývalí studenti-sodáli (sodál
t. j. člen družiny) jsou ve svých do
mOVech a. místech poVolání jejími
apoštoli. Sotva uplynulo 13 let, vi
díme v řadách marianského Vojsl-ta
na 30.000 mladých a svěžích bojov
níků.Čechové byli mezi nej
p r v n č j š í mi. V Praze zřízena první
družina marianská přičiněním bl. Ed
munda Kampiana již V lednu (na
slamost jména Ježíš) r. 1576

Sám Pán Bůh Ví, "jak by dnes
vypadala (v „náboženském ohledu) E
Vropa, kdyby V oněch pro církev

smutných a bouřlivých dobách ne
byly spolu s jinými i četné marian
ské družiny se ujaly tak obětavě díla
záchranného. Tolik možno říci bez
nadsázky, že by dnes celé Německo a
celé Čechy byly snad protestantské,
Uhry dosud pod vládou Turků.

Než, nepozbyly za tak dlouhou
dobu družiny mariánské svého pů
vodního kouzla a' čaSOVOsti?

Obrovský jejich vzrůst (zvláště
od r. 1854, kdy prohlášen slavnostně
článek víry o Neposkvrrčném Početí
Marie Panny) svědčí, že nikoli.

Jestliže málokterý spolek či bra—
trstVo nad nó vyniká stářím (na př.
III. řád sv. Františka & Dominika),
pak — směle pravím — ž á dn ýjich nepředčísvýmvýzna
mem. ádný!Řádně vedená- mari an.
ská družina jest vrchol—
nýkvčt všech organisací,
vyros'tlých z-půd-y církVe.
Rozumějte mi dobře.! Nejsem stou
pencem oněch, kteří snižují Význam
katolických spolků jiných, aby zVe
lebili družinu. Není toho třeba a také
není to —- správné. Zivot katolický
v moderní době jest tak různotvárný,
že.Všeckomá v něm svoje dobré místo,
nic není zbytečno; ani bratrstva, ani
spolky, at už jejich ráz jest převa—
hou hospodářský (raiffeisenky, druž
stva), nebo stavovský (rolnický spo-'
lek, všeodborové sdružení, omladina,
orel). ' _

_ Velkou předností družiny marián
ské jest, že v sobě š t a s t n či s l učuje dobré vlastnosti ná
boženskýchbratrstevi spol—
ků katolických v obyčej 

,ném slova smyslu. Všakproto
nemínía nechce jich zatlačo
Vati,ba ani nenahražovatí
(mimo případy Výjimečné), n ý b r ž
j en dopl ňo va ti! A skutečněse
daří jí to zdárně. Dobrá. družina člen
stva svého nepočítá.;nýbrž, abych tak
řekl, váží. Hledí Víc na jakost než na
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množství. Již. % toho je zřeejmo, že
Vedle dr uži .n,ktelé k rozkvětu
a blahodárn.ému působení potřebují
velmi dobrých, musíbýti —
hustá sít' jiných spolků katolických,
které by shromažďoValy široké Vrstvy
d o b r ý 0 h, tak aby působení zásad
katolických účastni byli co možná,
všichni! '

ných) ——“.)onwčvadžzásadou jest, aby
co možna členstv'o bylo jednotné, stej
ného věku, povolání, postavení, ale
v nic-h j e de n d u ch: Marie Panny,
marianský. Maria Panna jest společ
nou matkou, učitelkou a vzorem.všech:
družiny šlechtičen VeVídni pravě tak,
jako družiny cídičů bot kdesi v Bej
ru'i'č.

Svatý jan Nepomuckýa král Václav.

Nejlépe vysvitne význam družin
mariánských z jejich stanov. Uvědo
míme-li sobě ú č e l
způsob činnosti
zmizí nejen mnohá. nedůvěra., nýbrž. i
námitky se samy sebou roz-plynou.

"?"—5!Marianská. družina jest i d e a l ní
škola. Marie Panny po celý
ží v o t.

Jsou různé družiny (studentů,
děti, panen, učenců, kupců, služeb

zařízení a“
d-ružin, pak“

A jako každá. věc má. líc a rub,
tak i družina dvojí úkol: sebe p o
svčcení i činnost apoštol
s k o u. V sladkém náručí Marie Panny
hledí pravý sodal nejprve duši svou
obnoviti a posvětiti v Kristu a potom
dale podle sil dobro, jehož je srdce
jeho plno, šiřiti V) svém okolí.est Boží, úcta Marie
Panny, sp as a duší ——toť jsou
hvězdy nebe družinskho. M3žno si
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mysli-ti krásnější ideály? — Ale
není tu Stavění myšlenky marian
ské do popředí slávě B >ží na pře
kážku? Bolestná otázka, nehodná ka
tolíka a přece, bohužel, tak častá V
řadách obyčejných věřících, ano i
kněží, že časem vždy je nutno k ní se
vraceti. Tu není času jí se obírati,
proto připomínáme pouze tu starou
zkušenost, že právě hodní sodáli jsou 
vzácně horliví V úctě J ežíš—eKrista,
ve sv. přijímání a vůbec ve všem., co
se týká. slávy Boží. „Skutky svědčí!“
Nikoli, "úcta mariánská není životu
družinskému na úkor, nýbrž jej po-_
vznáší,oblévá teplem lásky
m a t e ř s k é.

Život ve vzorné družině jest pře—
krásný: vše plane horlivostí , chutí do
práce, radostí! Přednášky praktické,
schůzky časté a čctně navštěvované,
pobožnosti vroucí, zábavy a výlety
svěží, Veselé. Členové, odchovaní pra—
vým duchem družinským, jsou ná—
božensky prohloubení, mravně pevni,
jsou to charakterové v krásném sloVa
smyslu.

DoVedete promysliti do důsledků,
co Vzorná družina znamená pro ro
diny, farnost, spolkový a veřejný ži
vot? Z ní Vycházejí apoštolové, ne—
zištní, horliví, nelekaví. Zvláště kněží
horliví jsou návalem práce v kostele,
ve škole, ve spolcích tak apřaženi,
že mnohému hrozí před-časné “zničení,
vysílení, n.edo.zta'_1e-lise mi zavčas
pom )cníků. Ale odkud, když boho—
slovců ubývá, hlásí se někd: až hro
zivý nedostatek dorostu kněžského?

V družinách mariarských máme
do budoucna zna; ení-tou pomůcku.
Slovo onoho pa .ia faráře, je..).žprohlásil,
že družina jest jeho „nejlepší n koope—
ratorem“ (výpomocným knězem,), jsou
nejen krásná, nýbrž i pravdivá.

Zřiďme a vychovávcjme
si Vzorné družiny, z nichvy
jdou nám výborné síly pomocné, jimž
smělo můžeme pak sVéřiti'i nejdůleži
tější úkoly, jako Vedení spolků, péči
o mládež, chudinu, šíření dobrého
tisku a p.

Věc nebude ovšem snadna, dobrá
družina stojí mnoho asu a práce, ale

dosavadní zkušenosti vesměs dosvěd—
čují, že to „stojí za to!“

Do podrobností se V jednom člán
ku pouštěti nelze, nastíníme pouze,
jak si věc představujeme: v každé
farnosti (někde i v každé větší osadě)
dobrý katolický spolek, někde i více
(vedle všeobecného s účelem vzdělá—
vacím &.zábavným, stavovské, zvláště
pro mládež) a mimo to v krajích stře
diskách (okresní města, železniční kři—
žovatky) Vzorné družiny, hlavně ji
nochů a mužů.

Ale kdo je poVede?
Jednak bývá v takových místech

vůbec více farních kněží (2 i více
kooperatorů), jednak jsou tu katecheti,
kteří jsou po vyučování Volni. Tí nám
musejí otázku „kdo“ uspokojivě roz
luštiti!

M u s o j í! Jedná se o záchranu
ne jednotlchů, nýbrž daVů lidu, které ,
co den ztrácím-e — —

A že právěapoštolát mo
dlitby si na květen svým heslem
zVolil mariánské družiny?

Inu, to je přece zřejmé: Maria
Panna ' jest vzornou ctitelkou nejsv.
Srdce Ježíšova., Kristus Pán. zase prv
ním a nejdůconalejším „dítětem ma—
riánským“ (tak se jmenují členové
družin.) v plném slova smyslu. Jak
krásná spojitost! A proto chutě Vzhůru
pod pláštěm Panny Marie na svaté
Srdce JežíšoVo! Ať žijí mariánské dru—
žiny!

„S božským Dítkem žehnej nás,
6 Maria, v každý čas!“*) .

(Pszrav družinskýi)
*) Pro poznání pravého družinského du

cha jest velmi důležito sledovati činnost do
brých družin. Bohužel jest u nás (zvláště na
Moravě a. ve Slezsku) družin vůbec a .nuž
ských zvláště, velice pořídku. Snad po vojně
bude lépe. Ale mělo by se již nyní _horlivě
pracovati aspoň tam, kde se dá (dětské
družiny!) Cenné poučeni skýtá družinská
p říru čk 3. („Pod praporem Královny nebes“,
—-—vydaná na Velehradě u jezuitů, váz. za
1.60 K) & družínský věstník, vychá
zející v Praze (II. Ječná 2) pod názvem „Ve
službách Královny“ (ročně vzorně vypra—
vených 6 sešitů s krásnými obrazy za. 2.50 K).
“Němci mají ve Vídni (Wien IX.—4. Lustkandl
gasse41) svoji družinskou centrálu,
kde vydávají vzácné opravdu publikace, jichž
aspoň jména uvádíme: Fahne Mariens
(všeobecný družinský věstník), Marien 
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Obrázky z katolických misií.
PodávaMaxmilian Weinberger.

Z missií mezi severoamerickými
Indiány.

V severovýchodním koutě státu
Arizone &. v_ cherozápadním cípu
Nového Mexika prostírá se území,
jehož plocha rovná se ploše zemí ko
runy české: Čech, Moravy a Slezska.
Mimo řeku San Juan na severním
a Kolorado na západním pomezí není
v tomto rozsáhlém území žádných
plynoucích vod. 'Rostlinstvu jest si
dobývati vláhy &.potravy z nečetných
pramenů anebo z vlhka, které _se
bylo po zimním sněhu anebo násled
kem řídkých dešťů do země vsálo.
Od severozápadu táhne se jižněvý
chodním směrem mohutný hřeben hor—
ský. Když na jaře na horách taje sníh,
anebo když za pozdního léta na výši
nách silno prší, řítí se diVOké horské
bystřiny skalnatými slujemi do údolí
a pak Ven do roviny a spěchají ku
dvěma svrchu jmenovaným řekám,
San Juanu a Koloradu.

,Velká část tohóto územi nehodí
se k obdělávání a podobá se poušti.
Jsou však také krajiny velmi úrodné
zvláště tam, kde jsou vodní prameny,
anebo kde se půda po jaře nebo v
pozdním létě snadno nechá. svlažo
vati. Horské svahy jsou zakrslými
stromy cedrovými a jistým druhem
jedlí s jedlými ořechy, výšiny samy
pak zakrslými duby a statnými jed
lemi porostlé. V nížinách a horských
slujích a vůbec kde je v půdě dosti
vláhy, rostou topoly, jaVory, olše, Vrby
a jiné stromy, dále tráva, křoví a
polní květiny. Země leží 1200—1500
metrů nad hladinou mořskou. „134,4

glócklein (prodětské družiny),Marien
garten (pro venkovské dívčí družiny),
Unsere Fahne (pro studenty) —4vesměs
měsíčníky. Kromě toho 4krát za. rok vycházi
pro kněze, ředitele družin (již lltý rok)

. Praesideskorspondenz s theoretickými
články i osnovami a ukázkami vzomých dru
žinských promluv. Zvláště tento časopis —
(všecky jeho ročníky) nelze dosti vroucně do
poručiti všem, kdo se upřímně o věc družin
skou zajímají. Z nmohého „nevěřícího Tomáše“
již se tak stal horlivy „apoštol“! .I. _

To je v hrubých obrysech země
Indiánů jménem Navajů. Po indi
ánech kmene Sioux jsou NaVajové
nejčetnějším kmenem mezi rudochy a
připočteme-li k nim spřízněné 's nimi
Apaě'e, převyšují počtem i Siouxe.

Indiánské kmeny Americké rozdě
lují národopisci v různé národní ro—
diny podle toho, jakou řečí neb náře
čími téhož jazyka mluví. Navajové
náleží podle tohoto rozdělení k rodině
řečené Athapaska. Nářečí, ve kterých
kořenná slova dílem stejná, dílem
tak podobna jsou, že jich původu
od společné půVOdní řeči nelze po—
příti, nalézáme v seVerní Kalifornii,
v západních státech severoamerických,
západní Kanadě a Alašce, skoro až k
pobřeží úžiny Behringovy, okolnost,
která patrně na asijský původ těchto
kmenů poukazuje.

Kdy a jakým způsobem Navajové
-— Apaěové “byli bezpochyby jejich
předVojem ——-„' do svých nynějších
sídel se přistěhovali, jest a zůstane
asi nerozluštitelnou hádankou. Jistě
víme jenom, že prmí Španělové, kteří
před více než 350 lety z nynějšího
Mexika do oněch krajin přišli, Navaje,
jako majitele země, ve ktere nyní
obývají, nalezli. Lze za to míti, že již
500—600 let a možná i déle Ve svých
nynějších sídlech žijí.

Od té doby, co ponejprv s Evro—
pany se setkali, až do roku 1863, byli
jak Navajové tak Apačové známí jako
diVOké, nezkrocené hordy, které se
vraždou, loupeží a krádeží živily.
Sousední Indiáni, jiného kmene a
později i Mexičané byli jim poplatni
a odváděli jim poplatek ve způsobu
zvířat, potravin nebo otroků. Často
řádili V sousedních krajinách jako
kdysi u nás Hunové nebo Tataři. A
ku podivu, v celém vzezření Navajů
viděti podnes patrné známky pů
vodu mongolsko-tatarského'. Ani by
chom se věru nedivili a nebyli bychom
překvapeni, kdybychom takovou tlupu
NaVajů potkali někde na stepích ta
tarských. O Tatarc—chpraví jistý ame
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rický spisovatel: „Jejich víra a mravv
podobaly se Velmi víře a mravům
nasich Apačů a Navajů. Lišili se od
nich pouze svými vojenskými vlohami,. ,
čímž tak “hrozných úspěchů docílili; '
jinak nebyli mnohem vzdělanější a
vzdělaní národové, které si podma
nili, propadli osudu roVněž tak kru
tému, jako kdyby za našich dnů někte
rý Vzdělaný národ byl náhle hordou
Apačů nebo NaVajů- přepaden a u
jařmen.“

Loupežnému životu Navajů byl
učiněn konee, když proti nim Vy
táhl do pole americký generál Krištof
Carson. Znaje dobře jejich způsob
válčení, vnikl v srpnu r. 1863 s jízd
ním plukem dobrovolníků do země
Navajů. S ním táhlo'100 Indiánů kme
ne. Utah, úhlavních to nepřátel. Na
vajů, jako vyzvědačů a průvodčích
na neznámých cestách.. Mimo to byl
podporován í vojskem řadovým.

Když NaVajové viděli, že sou
časně na tolika místech a tak rázně
jsou napadeni, uchýlili se do skalní
sluje, tak řečeného Kánonu Shelly,
která se odtud stala v dějinách Indi—
ánů severoamerických pověstnou. Tato
skalní sluj leží skoro uprostřed země
Navajů, je asi 25 mil dIOuhá, na obou
stranách ohromnými, několik set metrů
vysokými skalními stěnami uzavřena
a byla ode dávna od Navajů považo
vána za jisté, nedobytné útočiště.
Tam mohli snadno i nepříteli sil
nějšímu vzdorovati a. náhlými vý
pady jej petírati, aniž se sami vydá,
vali ve vážné nebezpečenství. General
Carson táhl v patách za nimi, zničil
jejich žeň a ovocné stromy, pobil
jejich dobytek, ostříhal všecky pří
chody a východy sluje a donutil
je konečně hladem, že se vzdali. V
roce 1865 byli Navajovó, počtem asi
8000, odVedeni do pevnosti Sumnera,
kde jako váleční zajatci až do r. 1868
zůstali. Téhož roku uzavřel s nimi
general. Sherman smlouvu a bylo jim
dovoleno, do jejich staré vlasti se
vrátiti. Od té doby nedopustili se
Žádného porušení míru, věnovali se
ovčáctvi a rolnietví a vedou nyní
život pokojný, aniž byli vládě nějak
na obtíž. ' \

' domácí

Ježto Navajové žijí v zemi, která
ničeho neposkytuje, co by hamižnost
a ziskuchtivost bělochů lákalo, a.sotva
své obyvatele uživí, přišli také méně
s moderní vzdělaností do styků jako
velké kmeny severu a seVerozápadu.

- Následkem toho zachoval se u nich,
co se týče obydlí, oděvu, mravů,
obyčejů, obřadů atd., původní stav
celkem nezměněn.. Štíhlejší postavy
a svobodnější ve vystupování a jed
nání jako jejich sousedé kmene Pueblo,
jsou veselí, chytří, přívětiví a pohostin
ní. Jinak přivlastnili si, zvláště na

blízku železné dráhy, všelico z neřestí
bělochů, se kterými se stýkali a klam

. a podvod, opilství a karban, zloděj
ství a žebrota nejsou tam řídky a
Vzácný.

Příbytky. jejich pozůstávají z kme
nů vedle sebe do země zaražených
a nahoře Vedle sebe položených ale
hlínou pokrytých, a tohoto způsobu
stavby drží se podnes._ Co se týče

“však oděvu, potravy, hospodářského
nářadí atd., jsou novotám více pří
stupní. V náboženském ohledu jsou
oddáni pověře a kouzelnicjtví, drží
se heuževnatě tanců, obřadů a zpěvů
svých čarodějů a k naukám křesťan
ským chovají se lhostejné.

Pro velký “nedostatek Vodyv oněch
krajinách bydlí Velmi roztroušeně. Té
rněř všude viděti osaměle chatrče,
zřídka vesnice. Chce-li který NaVaja
navštíviti svého souseda, osedlá svého
koně a jede k němu. Mimo malé,
vytrvalé koně chovají .Nav'ajové jako

zvířata mezky a používají
jich jako koník tahu a jízdě, dále
malé osly jako tahouny a nosiče
břemen, ovce a kozy, které jim dá
vají maso, kožešiny, _vlnu a 'mléko a
konečrě i malá. stáda skotu a psy,
kteří jim jako hlídači a honci stád
dobré služby prokazují. _

Kromě ovčáctví a .rolnictví
věnují se Navajové ještě dvěma
průmyslovým odvětvím, „ve kterých
dokonce jakési znamenitosti dosá
hli; mezi muži jsou velmi dovední
stříbrníci & mezi ženami výtečné “děl
nice, které tkají pověstné houně a
přikrývky navajovské. Jejich práce
jsou jemné a vkusné a vzbuzují všeo

.
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becné podivení obzvláště po vážíme-li,
“jakých jednoduchých nástrojů uží
vají. I jinak nejsou Nav'ajové tak
lenošní jako jiní Indiáni. Kdekoli
se jim naskytne výhodná práce, ochot
ně ji přijímají. Při stavbě železnic
a pěstování cukrovky dává se jím
přednost přede všemi jinými dělníky.
Také jako zedníci, poVOzníci pracují
k úplné spokojenosti. Jejich bystrý
duch pozorOVacía jejich silně vyvi
nutý pud napodobovací činí je schop
nými k jakékoliv práci. Přes to trpí
časem následky staletého potulného
života. Jestliže někde dva týdny pra
covali, táhnou zase odtud. Při práci
nesnesou žádného nátlaku. Domlouvá
li jim prácedárce hrubými, urážlivými
slovy, může býti jist, že mu hodí
nástroje pod nohy, řkouce, aby pra
'coval sám. Dokud však se s nimi
slušně nakládá, zůstávají ochotně v
práci, až toulavá horečka se jich zase
zmocní, anebo až .se domnívají, že
mají zatím dosti, peněz. Spořivost je
totiž Navajům věcí neznámou. Pe-'
níze je, jak říkáme, pálí mezi prsty.
Jakmile je dostali, pospíší si, aby je
zase vydali a něco si za ně koupili,
at si toho potřebují čili nic. Mají-li
mnoho peněz, hodují, nemají-li nic,
trou nouzi.

Mezi sebou jsou Navajové smíř—
livi a snášenlivi. Sporů a rvaček
mezi _nimi vůbec není anebo ' zřídka
jen a to ponejvíce jenom tenkrát,
když se byli napili „tmavé vody“
bělochů, t. j. _kořalky. „Ve více než

jedné příčině, praví nynější americkýkomisař pro zá ežitosti Indiánů, Fran
ciss Slupp, „mohou Navajové lidem,
kteří se lepším vychováním honosí,
sloužiti za příklad.“

Asi před 15 lety byly missie mezi
NaVaji—.svěřeny Františkánům. Po
dnes páči se jich počet na 4000—5000
duší. Teměř všichni zachovali si SVOU.
národnost, jenom pranepatrná část
smísila se s bělochy. Již deset let

' před Františkány pracovali mezi nimi
protestanté a sice sekta Presbyteriánů.
Prostředky, majícími často cenu velmi
pochybnou a podezřelou, svedli té
měř polovici Navajů, kteří před dáv
nými lety od starých missionářů,

z řádu Jesuitů na víru katolickou
obrácení byli k odpadu. Tak namlu
v111 na př. lehkověrným Indiánům.,
že toliko Presbyteriáni v zemi smějí
bydlcti &.žekatolíci se musí vystěho
vati. Bohužel nebylo tam žádného
katolického kněze, který by byl
ubohých tak dlouho opuštěných ru
dochů se, ujal. Než přese všechny
nástrahy a ošemetnosti zůstala druhá
polovice víře svých otců věrná. V
neděli shromažďovali se ve svém sta
rém kostelíčku a konali „em.ešmat“,
t. j. mši, jak všecky své náboženské
schůze nazývají.

Bohužel mohl z počátku pouze
jediný kněz, nemocný Františkán P.
Justin, do ohroženého území poslán
býti. Spolu s Indiány vystavěl vlast
níma rukama školu ' a podařilo se
mu získati pro ni misijní sestry.
Od státu nedostal žádné podpory a
toliko 'spořivostí co největší a nama
havou prací mohl z nepatrné almužny
školu udržeti &.k nynější důležitosti
přivést-i. Nyní dochází do ní přes
200 indiánských dětí a dostává se
jim tam nejen stravy, ale i dobrého
vychování.

Hned po založení missie přichá
zeli také Indiáni z missií odlehlých
a prosili, aby misionář i je navštívil.,
Tak byl nucen P. Justin, jehož zdraví
se zatím zlepšilo, jezditi na koni
hned tam, hned 'onam, všude vyučo
vati, kázati a sv. svátosti udělovati.
Dnes se dělí o práci misionáři dva.
Jeden spravuje školu a vede duchovní
správu v indiánské osadě St. Johns,
druhý dojíždí ustavičně do vesnic
ostatnich. Stanice jsou již nyní tak
četné, že mu není možno, každou
osadu aspoň jednou za měsíc navští
Viti.

V létě jsou tyto cesty koňmo
pouští, kde vedro až do 60 stupňů
C stoupá, nesmírně obtížny. Siroko
daleko není stinného místečka. Roste
tam pouze nízké křoví a obrovský
kaktus. Četní jsou v oněch krajinách
jedovatí hadové, štíři a tarantulei
Mimo to musí missiOnář vzíti s sebou
potravy na celý měsíc. Starají se
sice Indiáni, aspoň ve větších osa
dách, o jeho výživu, ale často ne
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přijde misionář za Celý den na žád
nou dědinu; nad to nemají nezřídka
Indiáni sami co jisti, obzvláště tehdy,

pole svlažují, následkem předčasného
sucha brzy vyschne. Avšak i když
Indiáni nějaké potraviny mají, ne
snese ani nejzdravější žaludek Evro
pana na delší dobu pokrmů indián
ských. Na jídelním lístku nespatříte '
než boby a tuk řečené portily, t. j.
placky z nekysaného těsta, které pe
kou ženy z “mouky roztahujíee těsto
prstama tak dlouho, až je tak tenké
jako silnější papír. Jako V létě vedro,

tak zase v jiné roční počasí působí
missionáři nesnáze voda; řeky roz
vodní se někdy tak, že mu není možno
vesnice na protějším břehu navštíviti.

Nemalé obtíže působí misionáři
řeč Indiánů. Kromě staré mluvnice,
kterou „složil jeden ze starých missio
nářů a které nyní. nelze upotře
biti, není-' žádné“ tištěné pomůcky,
pomocí které by se mohl řeči Indiánů
rychle naučiti. Počátek učinil teprv
v novější době jeden z misionářů,
jenž po krátkém poměrně působení
mezi Indiány skoro úplný slovník
indiánštiny sestavil. (O. příště.)

000000

Vstoupil na nebesa.
Napsal Ignát. Zbinčl.

Ježiš, Pán SVěta. Svatý Bernard
navazuje v jedné ze svých homilií na
slova Písma: „Vystoupil nade všecka
nebesa, aby naplnil všecko“ K Efes.
4, 10 a praví, že jest svátek Nanebe
vstoupení Páně svátkem velikým, a
to svátkem slavným a radostiplným,
nebot“dostalóse Ježíši v úděl nejsvě
tější oslavy a nám učiněna obzvláštní
radost. Nanebevstoupení Páně jest
doplněním a dokončením všech ostat—
ních svátků a šťastné zakončení ce
lého života. našeho milého Spasitele.
Neboť „ten, jenž sestoupil, ten právě
je to, jenž také vystoupil nade všecka
nebesa, aby naplnil všecka“ K Efes.
4, 10. J ežíš ukázal, že jest pánem nade
vším, co jest na 'zemi, v moři a pod
zemí, zbývalo ještě, aby dokázal, že
jest také vládcem vzduchu a nebe.

Země uznala ho za svého vládce,
když ZVOlalvelkým hlasem: „Lazare,
pojď ven!“ Jan 11, 43. ;Lazar vyšel
ven, čímž dokázal Pán, že jest pánem
nad životem a smrtí. Dokázal, že jest
pánem moře,. nebot- „přišel k nim
(k apoštolům), jda po moři.“ Mar.
6, 49. Apoštolové se domnívali, že
jest to strašidlo, vzkřikli a poděsili se.
Ukázal též, že jest pánem nad peklem,
nebot „potřel brány měděné a polámal
závory železné.“ Žalm 116, 16. Upo

sleehnouti ho musili nenasytný nc—
přítel lidí, kterýž slave ďábel anebo
satan. Zjev. 12, 9, a 20, 2. Ježíš vzkří
sil mrtvé z mrtvých, očistil malomoc
né, slepým dal zrak, chromým zdravé
a rovné údy, uzdravoval ode všech
nemocí; byl tedy , pánem všeho a
všech. Touže rukou, kterou vše stvo
řil, zase znovu zřídil,_cobylo zmenšeno.
Vzpomeňme si, kterak vypravuje sv.
evangelium o Ježíšovi, že přistoupili
k Petrovi vyběrači daně a ptali se,
proč neplatí Mistr daně chrámové.
Odpověděl Petr, že. platí; když pak
přišel domů," předstihl ho Ježíš řka:
Co se ti zdá, Šimone? Od koho berou
králové pozemští clo nebo daň? Od
synů svých či—rodcizích? A on řekl:
od cizích. I řekl jemu Ježíš: Synové
tedy jsou svobodní. Abychom však
nepohoršili jich, dodal, jdi k moři,
vrhni udici &'tu rybu, která se chytí
nejprve, vezmi a otevra ústa její,
nalezneš stater (asi naše tři koruny)
ten vezmi a dej jim“za mne i za sebe.
Mat. 1, 23—26. Ježíš dokázal tímto
zázrakem, že jest pánem moře a všeho,
co se v něm hýbe i žije. Písmo praví:
„Ježíš chodil dobře čině & uzdravuje
všecky posedlé cd ďábla.“ Sk. ap.
10, 38. Stál'na “zelených luzích uče
lid, mlčel i, když mu dal voják poliček.
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Po celý svůj život, co byl mezi lidem,
snášel,všechna protivenství a pracoval
o nasr spáse.

Jest tedy Ježíš pánem všeho; vše
se na něm vyplnilo a'přísluší mu ve
vší pravdě, jak píše sv. Pavel: „Dal
mu Bůh jméno, kteréž jest nade
všecko jméno, aby ve jménu Ježí
šově pokleklo veškeré koleno, nebe
štanů, pozemšťanů i těch, kteří jsou
v podsvětí a aby každý jazyk vyznal,
že jest Ježíš Kristusve slávě Boha
Otce.“ K Filip. 2, 9. 10. Jest tedy.
Ježíš naším nejmilejším pokladem., ne—
bot „v něm jsou skryty všecky po
klady moudrosti a vědomosti, v něm
přebývá všecka plnost božství tělesně“
Ke Kolos. 2, 3. 9.

Dlime v cizině. (II. ke Kor. 5, 6).
Po svém z mrtvých vstání prodlel Ježíš
ještě čtyřicet dní se svými apoštoly,
učil je, vysvětloval jim, proč přišel
s nebe na svět. Tehdy mělo se vy
plniti, co řekl Ježíš kdysi ku svým
apoštolům.: „Maliěko a neuzříte mne
a opět maličko a uzříte mne.“ Jan 16,
17. Shromáždil své apoštoly na hoře
Olivetské, dal jim ještě poslední svá
napomenutí, požehnal je „a když byl
k nim domluvil, vzat'jest do nebe a
usedl po pravici Boží.“ Mar. 16, 19.
Ježíš vešel do nebe, aby jak krátce
před tím. pravil svým apoštolům, při
pravil tam příbytky. Sv. Pavel píše
proto: „Nemáme zde města zůsta
vujícího, nýbrž hledá-me budoucíhof“
K Židům 13, 14. _

Jsme tedy dle těchto slov sv.
apoštola zde na světě pouze hosté,
což potvrdil náš milý Pán celým.svým
životem. Či myslil Ježíš na nějaké
stálé své obydlí, když pln zármutku
pravil: „Lišky mají svá doupata a
ptáci nebeští svá hnizda, ale Syn
„člověka nemá, kde by hlavy položil.“
Luk. 9, 5. Celý jeho třicet tři roků
trvající pozemský život jest důkazem
pravdy těchto slov. Již jako dítě utí
kal před Herodesem a byl ukryt před
jeho krvežíznivostí v Egyptě, pak žil
neznám v Nazaretě, potom Vystoupiv

've věku třiceti let jako učitel, neměl
stálého sídla, ale bydlil brzy u toho,
brzy u jiného, takže byli zákoníci i
fariseové povděěni zrádci Jidášovi,

když jim za peníze prozradil, kde by
mohli Ježíše v noci polapit. Ježíš byl
zde na světě pravým poutníkem, ne
našel odpočinku, až když vstoupil na
nebesa.

Jinak nevedlo se jeho prvním
učedníkům, svatým apoštolům. Po
slušni rozkazu Božího: „Jdouce do
celého světa, kažte evangelium všemu
stvoření,“ Mar. 16. 15., rozešli se po
celém světě a ze všech sil se snažili,
vykonati, co jim milý Spasitel poručil.
Ničeho se neděsili, vše podnikli, tě
šíce se, že útrapy světa tohoto jsou
pomíjitelné, ale na věčnosti odplata
stálá. Kdož by mohl zůstati lhostej
ným, když čte slow, sv. Pavla, vy
počítáv'ajícího nějakou část útrap, jež
mu bylo trpěti pro jméno Ježíšovo.
Píše: „V prá-cechjsem býval přehojně,
v žalářích přehojně, v ranách nad.
míru, v nebezpečenství smrti často
krát. Od židů pětkrát jsem dostal
čtyřicet ran bez jedné, třikrát jsem
byl metlami mrskán, jednou jsem byl
kamenován, třikráte jsem se ztrosko

tal, noc a den jsem byl v hlubokosti
mořské (zmítán jsem byl v širém moři
na trosce, dokud jsem nebyl zachráněn
jinou lodí), na cestách často, v nebez
pečenstvích od lupičů, v nebezpečen
stvích od lidí svého národa, v nebez
pečenstvích od póhanů, v nebezpečen—
stvích v městě, na poušti, na moři,
mezi falešnými bratry, v práci, ná
maze, v nočních bděních, často v
hladě a žízní, v postech často, v zimě
a nahotě“ II. ke Kor. 11, 28.—-—27.
Podobně trpěli i ostatní apoštolové,
vždyt, jak dobře známo, jediný z nich
sv. J an, miláček Páně, zemřel smrtí
přirozenou, ač také byl mučen, byv
vhozenšdo kotla vařícího oleje. Mohli
tehdy všichni apoštolové o sobě říci,
že byli na světě pouze poutníci, že tu
neměli své vlasti, ale že ji hledali.

Tuto myšlerzlaunajdeme také po
tvrzenu v knihách starého zákona.
Jakub, otec egyptského Josefa, po
važoval se také za poutníka. Neboť,
když přišel za svým-synem, uvedl ho
Josef před.krále, kterýž se ho otázal:
Kolik jest let života tvého? Načež
Jakub odpověděl:„Dnů putování mého
jest sto třiceti let malých a zlých a
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nedošly až ke dnům mých ot ců, v nichž
putovali“ II. Mojž. 47, 8. 9. Jakub
pojmenoval se tedy poutníkem, PO
važoval svůj život za pout. David,
pozdější král, zkusil v mladém věku
mnoho protivenství od krále Saula,
který usiloval o jeho bezživotí. Tu
modlil se David: „Vyslyš modlitbu
mou, Hospodine, a prcsbu mou: ušima
pozoruj na pláč můj. Neodmlčuj se ;
nebo příchozí ja jsem u tebe a po
cestný, jako všichni- otcové moji“
Zalm 38, 13. 14. Svatý Pavel výslovně
praví o otcích starozákonních: že byli,
„příchozí a pohostinu na zemi . . . že
žádají vlasti lepší, to jest nebeské“
K Žid. 11, 13. 16. .

A obraťme se nyní k sobě samým:
i my jsme přesvědčeni, že jest život
náš krátký, že jsme zde na světě
pouze malý okamžik. Jistý spisovatel
srovnává- život lidský s jízdou vel—
bloudí na poušti (Routhierz Setník str.
86). Píše: Jízda s velbloudy po poušti
jest věrný Obraz naší pouti životem.
Jsme nomady (kočovníky) na této
zemi, jež se da tak případně srovnati
s pouští: od jednoho nocleziště tah
ncme ke druhému, až posléze dora
zíme k poslednímu, kde již není pro
citnutí. Ustavičně putujcme mezi tím
to, co jest a co ještě potrvá, když my
už jednou prah smrti překročíme, a
tím, co potom. mrtvým zůstane, když
jsme my branou smrti V život vešli.

Krásnými básnickými slovy pro
nesl tutéž pravdu naš Vojtěch Pakosta

_v básni „Maric“, kde čteme:
Tak život lidský. —-Jen. se plahočiti,
až člověk, jak ten ke žni zralý klas

_svou hlavu skloní, vzdechne naposledy,
by na té hroudě místo dělal jiným.“

„Vlast“ ročník VI. str. 654.
Připamatujme si podobenství, kte

ré vyprávěl Ježíš, řka: Jednomu člo- '
věku vynesly jeho pozemky velkou
úrodu. Když prohlížel své stodoly a
sýpky &. vůbec místnosti, 'do nichž
chtěl uložiti, co pole dalo, pravil sam.
k sobě: nemam, “kde bych uložil úrodu.
svou. Ale ihned se rozhodl a řekl si:
zbořím své stodoly, vystavím větší a
tam složím všecko obilí a všecko zboží
své a pak řeknu duši své: duše ma
maš mnoho zboží složeno na mnoho

let: odpočíwj, jez, pij, Vesel se. Ale
Pán Bůh rozhodl jinak, řekl mu:
Blazne, této noci požaduji duše tvé
od tebe a čí bude to, co jsi připravil?“
Luk. 12, 13.—20. Dobře pravil vele
basník Camoens: „Nejistá jest cesta
našeho života, v našich nadějíeh pra

“malo jest naděje, v našich radostech
není stálosti, zde v životě sotva' na—
jdete slabé ochrany, není pokoje v na
šem kratinkém žit-í.“

Proto použijme každé. chvíle k
dobrému, žijme dle zákona Božího,
žijme moudře, jak napomína naš Bo
leslav Jablonský: řka:

Umění však nejkrásnější
jenž 'ne každý umí ctíti,
nejtěžší a neszz'wnější
umění jest — moudře žít-i.

„Moudrost otcovska“ č. 74.
Prosme Boha o ctnost a vytrvalost,

nebot „vytrvalosti zajisté jest nam
potřebí, abychom vykonávajíce vůli
Boží, obdrželi statek zaslíbený.“ K
Žid. 10, 36. Učiníme-li tak, nebudeme
se strachovati přede smrtí, ale až při
jde poslední naše hodinka, zařídíme se
podle příkladu sv. Augustina, který,
když umíral, star 76 let, dal si při
pevniti na zeď poblízku své postele
listy se žalmy a četl je slze.

Nebe naše pravá otčina. Svatý
Augustin napsal mnoho knih, které
až po dnešní den jsou pravou ozdobou
a skutečnou chloubou naší sv. církve,
do nichž ponořuje se každý přítel ži
vota duchovního. Vypravuje se ze ži
vota tohoto světce, že pojal jednou
úmysl napsati také spis o předmětu, o
němž dosud nic nenapsal, totiž o nebi.
Usedl k psacímu stolku, dlouho pře
mýšlel o tomto vznešeném předmětu,
pozdvihl ducha svého před trůn Boží
a ponořil se v hluboké myšlení. Ale,
ať přemýšlel sebe více a sebe déle, ne
věděl, jak začíti, kde přestati, jak
malovati, jakými slovy-líčiti, jak srov
nat-i? Když si nevěděl nijak rady,
umínil si, že d0píše svému příteli, též
hlubokému mysliteli a učiteli .církcv
nímu Jeronýmovi, aby mu dal ně
jakou radu, jak si počínati v této těžké
latce. Sotva však vzal péro do ruky,
aby učinil, jak si umín.il, zableskla se



'o'0136 00

jeho světnička přejasným světlem a
byla naplněna líbeznou vůní. Augustin
pln podivu. pohlédl vzhůru, uslyšel
hlas, který ihned poznal jako Jero
nymův; pravil k němu: Co počínaš,
Augustine? Myslíš, že lze vměstnati
nesmírně rozlehlé moře v malinkou
nádobku, anebo že lze rukou obe—
jmouti celý svět? Chceš viděti, čeho
žadné oko nevidělo, čemu žadný roz
um neporozuměl, chceš pochopiti, co
jest nepochopitelno? Jakou mírou
chceš měřiti, eo jest nezměřitelno? Až
pOZději zvěděl Augustin, že právě
v onom okamžiku zemřel jeho přítel
J eronym a vešel do království nebes—
kého, když mu chtěl psat-i a tazati se
ho o radu stran spisu o nebi. Dostalo
se tedy Augustinovi poučení, že ra—
dosti nebeských nelze ani popsati ani
se o nich vysloviti. Sv. Pavel neuměl
jinak popsati těchto radostí nebes—
kých než slovy: „ ho oko nevidělo,
ani ucho neslyšelo, ani na srdce lidské
nevstoupilo, jest to, co Bůh připravil
těm, kteří ho milují. I. ke Kor. 2, 9.

Nebe jest cílem naší pozemské
pouti. Ale co činiti, jak se zaříditi,
abychom ho dosáhli? Ku sv. Tomáši
Akvinskému přišla jednou jeho vlastní,
rodná, sestra &.pravila muz'Brat-ře, jsi
učencem, o němž mluví celý svět, po
raď'mi & řekni mi, co mám činiti,
abych dosáhla věčné spásy, abych
'mohla býti ujištěna, že budu věčně
štastna, že budu přijata do slavy

věčně, do nebe? Tu jí veleduch Tomaš
odvětil významně: „Chtěj býti spa
senal“ Ano, kdo chce dosáhnouti ně
jakého cíle, nějaké důležité věci, musí
na ni často mysliti,-často se jí v my
šlenkách obírati. 

Není vitězství bez boje, podobně
nelze vejíti do nebe bez mnohých
zkoušek. Třeba, abychom oblehli no
vého člověka, „jako ve dne počestně
ehoďme, ne v hodování a opilství, ne
v smilstvu a nestydatost-ech, ne ve

'svaru a závisti, nýbrž oblecte se v
Pana Ježíše Krista a nemějte péče o
tělo tak, aby povstaly chtíče.“ K Řím.
13, 13. Mluvě o trpělivém snášení
všech útrap, které jest nam vytrpět-i
tu na svět-ě,radí Tomaš Kempenský:
Uvaž synu, oVoce těchto. útrap, jejich

brzký konec a odměnu za ně převeli
kou: pak jich nebudeš považovati za
břímě a pocitíš, jaka útěcha vzejde
tvé trpělivosti. Neboť za trošku toho,
v čem se nyní dobrovolně Vzdavaš své
vůle, dojdeš napotom navždy vůle
své v nebesích. A tam nalezneš vše,
co budeš chtíti, čeho si jen budeš přati.
Tam budeš moci požívati všeho dobra,
nest-rachuje se, že bys ho kdy pozbyl.
Tam bude vůle tva s mou za jedno a
nebude si žádati ničeho nevlastního,
ničehož obzvláštního. Tam se ti ne
bude žadný stavěti na odpor, žadný
nebude na tebe žalovati, žadný ne
bude ti překážeti, nic ti nebude v ce
stě, nýbrž vše, čeho si srdce tvé přeje,
bude ti pohotově a utěší vš cku tvou
toužebnost a ukojí ji na vrchovato.
Tam za potupu, kterou jsi přetrpěl,
propůjčím ti slávu, za smutek roucho
cti, za poslední místo stolec ve svém
království na věčnou věčnost. Tam se
objeví ovoce poslušnosti; obtíže pokání
promění se v radost a pokorné podro
benosti vstaví se koruna oslavy. III.
49, c.

Největším mechanikem a počta
řem 'celého starého věku byl Archi
medes. Jednou byl právě v koupeli,
když napadla ho nějaká nova, význam.
ná. myšlenka Vyskočil z vody a pln
radosti běžel ulicemi města, aby ve
svém bytě vyzkoušel, co mu přišlo na
mysl. Běže volal hlasem velikým, na
němž bylo znáti obrovskou radost a
volal pouze: „Heureka, t. j. našel
jsem.“ Kdo popíše radost a „veselí '
těch, kteří uslyší při soudu soukromém
slova Spasitelova: Služebníče věrný,
služebniCevěrná, „vejdi v radost Pana
svého.“ Mat. 25, 23. Sv. Fulgentius
byl s několika souvěrci přítomen, když

_vtahl císař římský Theodorich slav
nostně jako vítěž do města Říma,
kteréž se k této slavnošt_' co nej skvost—
něji vyzdobilo. Vše bylo nádherné; cí—
sař vjížděl za průvodu svých dvořanů,
co nejskvostněji vyzdobených. Když
pozoroval.Fulgentius tento neobyčejný
přepych a krásu, pravil ku svým prů
vodčíni, křesťanům.: jak krasný jest
zajisté nebeský Jerusalem, když. již
pozemský Řím jest tak okouzlující; ja
kou velebností ozdobí Ježíš své svaté



00 137 00

v nebi, když již zde na světě dává slu—
žebníkům trapné ješitnosti a mami-_
vosti takový lesk?

Buďme trpělivi ve všech křížech
a strastech, pamětliv'i slov našeho mi—
lého Spasitele, který vybízí nás slovy:
„Chcete-li kdo za mnou přijíti, zapři
sebe sám a vezmi kříž SVů] a následuj
mne.“ Mar. 8, 34. Navazuje na tento
výrok Páně napomíná jistý učitel ži
vota. duchovního: „Přijal jsem z ruky
Tvé kříž, ponesu jej, rád ponesu až
do smrti, jakož jsi mně uložil. Vždyť,
život pravého ctitele Tvého jest vprav
dě kříž, jest však i vůdcem do ráje.
Nuže, bratří, společně spějme vpřed!
Ježiš bude s námi. Pro Ježíše vzali
jsme na sebe tento kříž, pro Ježíše
setrvejme ve kříži! On, jenž jest naším
vůdcem a náčelníkem, bude nám i po
mocníkem. Hle, král náš kráčí před
námi! On bude bojovati za nás. Pojď
me za ním mužně, přístrachů nechť
se žádný neleká: budme hotovi umříti
v boji a nepáchejme zločinu na své
slávě tím, že bychom utekli od kříže.“
Tomáš Kempenský. III. 65, 6. Když
umíral sv. Martin, trpěl hrozné bolesti.

Přítomní ho žádali, aby si lehl na bok,
že nebude cítiti tolik bolestí, že mu
změna polohy, těla. zjedná úlevu. Tu
však světec pravil: Nechte mne ležeti,
jak ležím, na zádech, raději pohlížím
na nebe než na zemi, nevyrušujte
mne v rozjímání cesty, kterou brzy
nastoupí má duše a kdež dojde spo
jení s Bohem.

Konec. I. my Všichni máme veli
kou touhu přijíti jednou do nebe.
Prosme Boha o vytrvalost na této
cestě, při tomto dobrém- předsevzetí.
Nezapomeňme však: andělé na J aku
bově žebříku měli křídla, ale nelétali;
vystupov'ali a sestupovali po pořádku
stupeň od stupně. Duše, která vystu
puje ze hříchu ku zbožnosti, podobá se
dle slev svatého Františka Saleského
jitřnímu svítání, které nezahání noční
tmy náhle, nýbrž ponenáhlu. Lékařská
zásada jest, že když se člověk uzdra
Vuje pomalu, bývá uzdravení jistější
a spolehlivější: jako choroby tělesné,
tak také choroby srdce lidského při
cházejí jako koMo tryskem, ale od
cházejí pěšky a zvolna. Jest tedy po
třebí v tomto podnikání býti statečné
mysli a trpělivým a vytrvati až do
konce. Očistování duše naší nemůže a
nesmí se dokonati dříve, nežli se do
koná náš život. Ku konci stůjtež tu
dvě sloky z básně našeho Kosmáka,
kterého málo kdo zná jako básníka a
hleďme podle nich se říditi. Napomíná:

' Kdo chce věnec zásluh Víti,
v potu musí pracovat:
nemůže ten nebe zřítí,
zde kdo nechce bojovat.
Nerozkvétá sladká růže

„na trnu leč bodavém;
věčné blaho kvést jen může
po živote bolavém.

Kosmák, Sebrané spisy XVIII.
str. 34.

000000

A. M. Kadlčáková.

Večerní.

Zasněžené pláně,
hory, doly stráně,
zasněžené lučiny
milované otčiny.

Panno, svatá. Máti.
dej se ke mně znáti,

' zmírní v srdci bolest mou,
volám s duší upřímnou!

V nebi hvězda plane,
od hor vítr vane,
z věže zavzní klekání,
bolesť z duše zahání.

Duše k Bohu spěje,
měsíček se směje.
zvony hlučně hlaholí,
v hrudi srdce nebolí.

Ztichly zvonů hlasy,
slzou zvlhly řasy,
v nebi jasná hvězda skví,
srdce radostí se chví! —

oOoooo[
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Msgr. Baunard.

Stář
Z franc. Boh. K y 8 e ! ý.

í čili životem vzhůru.
(Část další.)

Takovým životem něžných vzpo
mínek žil také Guizot, když mu byla
r. 1828 předčasnou smrtí vyrvána
převzácná žena Paulina, která mu
dala šestnáct let čistého štěstí: _„Ne
dovedete si představiti, píše pět let
později spřátelené osobě, jak jsem žil
ustavičně v její přítomnosti, v trva
lém a nejužším sjednocení s ní. Stále
ji vidím, s ní hovořím, ona mi odpo
vídá, jest u mne, at konám, at myslím
cokoliv. A toto úzké spojení, tato
ustavičná přítomnost šíří a zdokona
luje se den co den. Zdá mi se, že denně
lépe vím, jistěji odhaduji její dojmy,
její myšlenky, že vzájemný soulad
mezi námi denně se upevňuje. To jsou
mé krásné chvíle, mé blahé, mé je—
diné blahé chvíle . . .

Jsou ovšem ještě jiné chvilky,
chvilky štěstí a radosti, které s ní,
žel, již sdíleti nemohu, a tu schází
mi její štěstí víc než mé vlastní .
Včera bylo tomu pět let, kdy jsme šli
po obědě spolu do sadů na čerstvý
vzduch. Nyní jsem se procházel sám.
Hudba pěkně hrála, nebe bylo jasné,
vzduch vlahý, večer příjemný; jak
by byla bývala štastná! Byla by na
mne patřila tak mile, byla by se tak
lehce opírala () mé rámě! Vidíte, milá
paní, že musím ustati. A to se mi
přiházivá třeba desetkrát denně. Ano,
desetkrát, dvacetkrát denně musím
zastaviti běh svých myšlenek, musím
se pamatovati. Ach, vím jistě, že má
se mnou nevýslovnou útrpnost.“

Jak vynalézavá jest někdy láska
manželská, aby potěšila, nebo alespon
zmírnila a ztlumila bolest pozůstalého,
jemuž namlouvá, že zesnulá družka
ještě žije!

Četl jsem, že proslulý přírodo
vědec Lacépede, první velkokancléř
čestné legie, nedal se utěšiti nad smrti
své manželky. Sám ji byl ošetřoval,
neopouštěje lože jejího po celých osm
nácte měsíců bolest-né nemoci. Byl
zdrcen, Vida ji umírati. Napsal o tom:
„Břímě života bude nyní těžce spočí

vati na mé hlavě, takže asi brzy při
vodí konec mé bolesti.“ A věru, bylo
se toho obávat-i všem, kteří viděli,
jak veliký učenec opouští svá studia,
která mu byla životem, jak nelze mu
přemýšlet, bádat, psat-, jak je takměř
zničen drtiVOu tíhou této smrti. Sám
cítil, že podléhá, když tu, měsíc po
hrozné té ráně, došel ho list. .Od
koho?. Veliký Bože! Poznává písmo,
otvírá s hrůzou a chvěním, líbá a čte,
skrápěje papír slzami. Byla to jeho
milená chot, která přišla ho potěšit a
pevzbudit, osvědčit svou neutucha
jící lásku. Prosí, porouči mu jménem
Božím, aby žil dále, žil vědě a dobru.
Nikdy. ho neopustila a praví mu na
konec: Na brzkou shledanou! A oprav
du, příští měsíc dostává Lacépede
druhý list psaný touž rukou mílo
vanou, v němž jest ještě větší láska,
důtklivější prosba. Tak dělo se pak
kazdý měsíc po celý ten 10k. Učenec,
maje drahé ty řádky na očích, počal
znova žíti a pracovati.

Uhodncme, ze to byla paní Lacé
pédeová sama, která tušíc, že ne
odvratně její smrt bude jistým ochro—
mením celého života manželova, při
pravila léčivý balzám. Svěřila příteli
dvanáct vlastní rukou napsaných listů
s piosbou, aby je koncem každého
měsíce muži doručil. Dvanáctý dopis
obsahoval poslední s Bohem. Zavíraje
ho myslil Lacépede, že hlob zesnulé
zavírá se po druhé. Ale 1ána byla zmír
něna Životní síla se vrátila. Učenec
nám byl navrácen, zemřelá ho za—
chránila.

Vznešcnější byla při smrti starost—
livost jiné veliké paní téže doby, paní
la Fayettové. Pečovala o spásu svého
chotě, jemuž chtěla dáti Boha, když
mu byla za svého života věnovala
lásku sahající až k heroismu. Neohro
žená ta žena hleděla vzbuditi zájem
všech dVOrůevropských o osud svého
manžela, jenž byl vězněn v.Rakousku
a sdílela s ním “potom krušnou vazbu
pevnostní v Olomouci, „přispěchavši'
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na křídlech povinnosti a lásky,“ jak
jak se vyjádřil Charles Fox. A s po
vinností a láskou i víra jí diktovala
poslední napomenutí, o nichž psal
generál r. 1808 truchle pro tu, již na
zývá andělem něhy: „Tato vzácná
žena byla velikou křesťankou, jíž jsem
vděčil trvalé štěstí za třicet čtyři
léta našeho spolužití. Vyjadřovala mi
naději, že když o tom všem přemí—
tám, budu posléze přesvědčen o prav
dě náboženství. Co mi doporučovala,
odnášelo se k témuž cíli, když mne
prosila, abych z lásky k ní četl ně
které knihy, jimž se zajisté znova vě
nuji s pravou sebraností mysli. Na—
zývala své náboženství „vrchovatou
svobodou“, aby'ch si je více zamiloval.
Také mi s oblibou citovala výrok
Fauchetův, onoho biskupa, jenž skon
čil za hrůzovlády na popravišti: „Je
žíš Kristus — můj jediný pání“ Praví
se, že mne mnoho napomínala, leč to
nebylo jejím obyčejem . . . Ale slýchal
jsem ji nejednou opakovati: „Tento
život je krátký a plný zmatků. Sjed—
notme se V Bohu, buďme spolu na
“věčnostil“ A je mi věru třeba víc než
kdy, dokládá la Fayette, abych věřil,
že všecko s námi neumírá. A nejsem
nepřístupen hlasu pravdy, když ho
voří tak řečí přátelské lásky.“

*

'Vdovs'tví znamená prázdnotu. Co
tedy zbývá, aby ji člověk ne-li vy
plnil, aspoň se přimknul k tomu, co
trvá věčně? Jediná věc, povinnost,
jež zavírá vše a na vše odpovídá:
věrnost.

. Věrnost ve Vzpomínkách. Ano,
vzpomínat na toho nebo na tu, již
tu není a především zachovat věrnost
jménu, které zesnulí nosili 'a bohu
milému životu, k němuž jméno to
nabádá. Starověk vysoko postavil jmé
no Andromachy. My máme bohudíky
miliony a miliony Andromach křesťan—
ských. Ale což nebude stejná povin
nost cudné věrnosti, jež ctí vdovu,
také povinností a ctí muže? Ano,
vždyt znali jsme věrné muže, kteří
své vdovství povznesli až k Vrcholné

.a čiste dokonalosti evangelické.
Jest i věrnost, která lne k zá

sadám, k minulosti, k historii onoho,

jehož jméno jest ověnčeno jasnou
slávou; jest jistě dojemno, pokládá—li
takový věnec ruka- pozůstalé choti
na hrob manželův. Vzpomínám, jak
15. února 1857 všecko katolické obe—
censtvo hrnulo se do domu markýzy
Larochejaqueleinové, aby ještě vzdalo
čest ženě, jež byla tam právě vydechla
u věku téměř devadesáti let. „Prožila
jsem život svůj v slzách., řekla v po
sledních svých dnech, jsem slepa a
nemám již síly, abych pověděla komu
do pera o svých bolestech posledních.
Vypravování o svých prvních utrpe
ních a zápasech zanechala tato vdova
po výborném generálu Lescureovi ve
svých nesmrtelných „. amětech“, které
jsou asi nejkrásnějším historickým
pomníkem postaveným rokům z Ven
dée, které jako mladá, dvacetiletá
žena na bojiště následovala. A hlavně
je to nejvzácnější pomník jejich veli
teli, svatému a Velikému generálovi,
který jsa smrtelně raněn a cí'tč, že je
ztracen„ chopil se ruky své slzící
choti a"talito zbožně s ní se rozloučil:
„Pro Boha jsem bojoval, on bude
mi milosrdným. Utěšuj se myšlenkou,.
že budu v nebi. Bůh vnuká mi tuto
důvěru. Ano, nctruchlím, pouze nad
tebou!“

Byly u nás vdovy a dosud jsou,
které se po smrti mužové chápaly jeho
práce, jeho zaměstnání, přikládajíce
mužně silnou ruku k dílu, jak dí
svaté Písmo o ženě statečné. Ad
forti a -—k těžké práci, k veslu
lodice, již řídí deset, patnáct let, až
by mohl nejstarší syn je zastati a za
sednouti ke kormidlu. A nejinak ony,
které na troskách zanechaných jim
nemoudrým nebo nešťastným mužem
celou svou bytost, své síly dnem i
nocí věnují vysilující práci, aby znova
zbudovaly dům cti jeho a dětí. 6 těch
skrytých, rekyň, lásky manželské &
mateřské!

Nade všecky jiné “vynikají však
světice. Takovou byla ona křesťan
ská vdova, již jsem znal, bude brzy
šedesát let, která proměnila dům a
velikou továrnu, již jí byl vroucně
milovaný choť odkázal, v nemocnici,
Tam zasvětila se sama za dlouhý
svůj věk službě nemocných a založila
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si kol sebe rodinu řeholní, jež se oddala
Bohu pod výslovným náZVem sester
milosrdných. Z tohoto úlu Vyrojilo
se dvacet jiných domů s ošetřovatel
kami choiých v kraji tom i dále, ona
pak byla jejich matkou, hlavou i srd
cem zároven až do požehnaného věku
devadesáté tří let, kdy jí bylo dáno
odejíti za chotěm. Neboť, jak nám
pravila, p_oBohu placovala pro něho,
aby přispěla ke cti, spáse a zároveň
i oblibě muže, jehož ctihodným, s úctou
vyslovovaným jménem neustal jí lid
projevovati úctu, nazývaje ji dobrou
sestrou Alfonsou.

Slyšíme-li j mcnovati jméno a dílo
této neznáme vdovy a proslulé jméno
i velkolepé dílo slavné vdovy na vý
chodě, královny Semiramidy, kteiá
postavila svému choti náhrobek, jenž
čítal se k divům světa, které z nich
dáme přednostíl

Které jiné a lepší přání mohou
míti dVa staří manželé na konci
života, než aby umřeli spolu téhož
dne, umřeli touž smrtí a odpočinuli
v témž hrobě?

vedle sebe.

V katakombách sv. Nerea a Achil—
lea v Římě objeven byl také jeden
z hrobů nazvaných b 1s c o m i u 111,
plotožc v nich odpočívají dvě mrtvoly

Je to místo odpočinku
dvou manželů, které nazývá starý
nápis Redemptem a Paulou. Zní:
Vivatis in pace. Redempte
e t, P a ul a. A pak následují dvě
slovíčka, která. svědčí o dokonalém
& trvalém sjednocení jejich srdcí:
semper concordes (vždysvor
ni). Takový byl jejich žiVOt. A jejich

- smrt? Ve hrůbku (l o (:ul u s) poblíž
jejich pozůstatků nalezena byla lah—
vička zbarVená krví, která, svědčí
o společném umučení.

“j Tak umřeli stejnou smrtí téhož
dne a odpočinuli v “témž hrobě po
stejném mučení, jež podstoupili pro
stejnou věc, pro věc Ježíše Krista:
vždycky svorni. Je to smrt? Neni
to spíše vkročení do života, do pokoje
zároveň, ruku v ruce? Redempte a
Paulo, žijte v pokoji!

(?okračování.)
000000

Jiří Belanger.
Život napsaný P.::Aniganem;ipodávájpan Tagliaferro'. (Část, další.)

VII. Nevolnik Panny Marie.
Kdokoliv třebas jen krátce se

stýkal s P. Belangerem; byl překva
pen jeho neobyčejnou úctou Panny
Marie. Vše ji jevilo: jeho zábava, jeho
kázaní,_ jeho dopisy, jeho zevnějšek,
jeho knihy vzdělávací, i jeho svět-
nička. Jeho rty i srdce přetékaly
láskou k Panně Marii, a kdo se k r.č
mu přiblížil, cítil se neodolatelně k to
mu váben.

Všichni svatí byli oddáni Panrč
Marii, je to znamením vyvolení. Ně—
kteří, kteří se vyznamenavali ob
zvláštní úctou Matky Boží, jsou v dě
jinách zapsáni jako světci Panny Ma—
rie. Nezdá se nám, že by který z nich
v lásce k nebes královně byl dále šel,
jako P. Bellanger, že by byla duše,
která. by touto láskou byla více pro
niknuta, jako duše jeho. Jako světlý

oblak odlišovala se od jeho osoby a
zahalovala jeho bytost, jeho apoštolát,
celý jeho život, i ony, kteří s nim ob—
covali. Nevím, jaký nadpřirozený pa
prsek zasáhl oči jeho duše & zranil
jeho srdce. Všichni cítili, že byl okou—
zlen, a jenom jedno si přál, aby všem
se dostalo účasti v tcmto blaženém
kouzlu.

Mladý řeholník, bývalý člen jeho
vojv-"rského spolku, nazval ho „hypno
tisovaným Madonny“. Jiný pravil, že
láska k Panně Marii jest jeho nemocí,
z níž nemůže ani nechce se vyléčiti.
Skutečně je to vlastnost nejvýraznější,
která utkvěla v paměti všech, kteří ho
znali. P. Belarger a úcta Pan-„y Ma
rie jsou nerozluční ; nelze mysliti na
něho a nemyslet na Pannu Marii.
památka jeho jest proniknuta její
vůní.
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Zvlaštní milostí byl jako šestnácti
letý jinoch uzdraven, a to ho nemálo
posilnilo v lásce k Matce nebeské;
úcta, kterou jí vzdávala jeho rodina
i celé okolí — arraská. diecese opravdu
náleží k těm, které jsou velice oddany
královně Francie —, ho rovněž po
vzbuzovala, aby vroucně miloval Ma
rii; duchovní ,i časné “milosti, jimiž
Panna Maria dítko své vyvolené za
hrnovala po celý život, zvláště v le
tech apoštolátu, nalezly ohlas v jeho
vděčném, citlivém srdci; ale přece lze
v tom poznati milostivé vyvolení, po
zornost nebe, prozřetelné povolání.
A jestli věrné používání božských mi
lostí přivádí nové hojnější milosti, pak
přispíval P. Belanger k tomu, aby
símě do duše vložené se rozvíjelo,
nebot nešetřil námahy, nezanechal pro
středků, aby rozmnožil svou úctu k
Panně Marii. Tak rostlo pomalu zrnko
na veliký strom, v jehož ratolestech
podle evangelia ptáci nebeští bývají,
aby dýchali vůni lásky k Panně Marii
a jí se pronikli. Všichni byli plni ob
divu nad touto neobyčejnou úctou, on
toliko se rmoutil, že nebyla větší.

Při každých duchovních cvičeních
činil stale předsevzetí, že konečně
začne Marii milovat. „Ztratil jsem 33
let svého života“, praví r. 1894, a ob
viňuje se z nevděku k té, která okouz
lila jeho srdce. Následujícího roku ta
táž myšlenka se ho chápe: „Ztratil
jsem 34 let života. 0 Maria, konečně
chci opravdově začíti tebe milovati“
A krátce před svou smrti, kdy již ne
měl nic, co by nenáležclo jeho nebeské
Paní, řekl se slzami v očích důvěrní
kům jeho duše: „Modlete se, abych
konečně miloval Pannu Marii, neboť
jí nemiluji“. Když mu představovali,
že nikdo nedá, co nemá, a že má. jistě
lásku k Panně Marii, když ji vléval
tolika jiným duším, odvětil: „Jsem
pokrytcem a nerozumím dobru, jehož
nástrojem jsem byl“.

Jeho úcta k Panně Marii byla
vždy .prosta a pokorna, nenucená,
stala se mu druhou přirozeností. Ve
svých zábavách nikterak nehledal mlu
viti o tom, čím srdce jeho bylo plno,
ale všichni, kteří s ním obcovali, si
přáli, aby tak činil. Někteří byli ura
ženi, že v té věci byl podle jejich na

zbru tak zdrželiv. Jiní zas, kteří ho
jen povrchně znali, vinili ho z příliš
nosti a vytýkali mu, žečest Panny
Marie staví nad ctí Pánu Bohu po
vinnou. Snadno odpověděl na tuto
výtku, kterou Jansenisté činili bl.
Grignonovi z Montfortu.

Belanger viděl Matku Boží
vždy s božským dítkem v náruči.
Maria byla mu cestou, aby došel
k Ježíši. Schvaloval výrok sv. Ber
narda, že o Marii nikdy dosti se ne
mluví, že se pro ni dosti nečiní, a že
vše, co o ní lidé praví, vyjma toho,
co Bohu náleží, její zásluhy nikdy
neocení. V jeho očích bylo prostřed
kem k úctě Boží: ctíti jeho svatou
Matku.

Ostatně konával skoro všecky po
božnosti k Panně Marii před nejsv.
Svátosti, a často, když před otevře
ným svatostánkem, v němž byla vy
stavena nejsv. Svátost, začínal se mod
liti růženec, říkával: „Potěšme Srdce
Pána našeho, když stopadesátkrát po
zdravíme jeho Matku, když stopadesát
krát opakovati budeme její jméno,
které je mu tak drahé“.

Věnování napsané již v semináři
na první stránce jeho sešitů: „Tvůj
jsem, 6 Marial“ ——bylo též heslem,
jež vepsal na titulní list svého kněž
ského života. Přál si s tělem i s duší
náležeti Panně Marii, býti jejím na
strojem, knězem, apoštolem, její věcí.
S jakým nadšením četl „Malé pojed
nání o pravé úctě Panny Marie“ od
blahoslaveného Grignona z Montfertá,
jakmile se mu dostalo do rukou! Tam.
nalezl odpověď na svoje přání, srdečné
a nejlepší vysvětlení cesty, po níž ho
Pán Bůh již dlouho vedl.

Byl nadšen, když v proslově četl
řádky P. Fabera; „Nekáže se dosti
o Panně Marii. Ucta její jest slabá,
mdlá, ubohá a proto Pana Ježíše ne
milující, bludaři se neobracejí, církev
se nepovznaší; duše, které by mohly
se státi svatými, svrhují se a hynou
na hříšníky se nepůsobí s apoštolskou
nadšeností . . . Nehodný a bídný obraz
stinný, jejž vydáváme jako pobožnost
k Panně Marii, jest příčinou vší naší
bídy, všech našich temností, všeho zla,
opuštění a nedbalosti. Pán Bůh si
výslovně přeje větší, rozsáhlejší, ry
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zejší, úplně jinou úctu své svaté Matky.
Kdybychom znali Pannu Marii, ne
bylo by chladnosti pro Ježíše; mnohem
ohnivější byla by víra, byli bychom
šťastnější i zbožnější a mérč svět—
skými! Mnohem rychleji a dokonaleji
byli bychom živými obrazy Pána a
Spasitele našeho :“.

Pak poukazuje na pobožnost, kte
rou doporučuje pojednání, &.kterou
blahoslavený nazývá dokonalým za
svěcením se Pánu Ježíši skrze Marii,
a připojuje: „Ať jenom zkusí tuto po—
božnost, "milosti, které přináší a pro—
měna, jakou působí V duši, ho pře
svědčí o účincích mocných, aby přišlo
království Kristovo .“

Předmluva P. Fábera padla jako
déšť úrodný do duše P. Belangera.
Obdivoval slavného oratoriana, jehož
žákem se chtěl státi, jehož díla, zvlášť
jeho „Betlehem“ nyní rád studoval.
V pojednání o pravé pobožnosti upou—
tal jeho pozornost zvláště druhý díl a
byl pro něho jako zjevení. Jednal o
dokonalém zasvěcení, které blahosla
vený v podrobnostech shrnuje na ně—
kolika stránkách nadšených pod jmé
nem: „Tajemství Mariino, odhalené
zbožné duši“. P. Belanger četl souhrn a
rozvinutí opětně s požitkem největším.
„Duše vyvolená“, praví spisovatel,

„tu jest tajemství, jemuž [mne na
učil Nejvyšší, jež jsem nenalezl v žádné
staré ani nové knížce — tobě ho svě
řuji“. Když pak vyložil naše povolání
k svatosti, podává snadný a jistý pro
středek, abychom—jídosáhli, a to jest
jeho tajemství. Tímto prostředkem
všech vnitřních a Vnějších statků pro
čas i věčnost. Blahoslavený dodává
„Panně Marii“ ne jako poslednímu
konci, neboť velikým cílem jest všecko
dáti Bohu. Ale abychom toho dosáhli,
nezná lepšího prostředku, než všecko
vložit do rukou Panny Marie. Slovy
„jako nev'olník“ chce zdůrazniti, že
ten, kdo se takto odevzdává, tak činí
bez výhrady, nežádaje odplaty a od—
nímaje si možnost návratu. Opravdu
musí DeVOlnÍkvšecko udělati a nesmí
ničeho žáda'ti. Ale kdyby tento čin
byl jen pomíjející, nebyl by ani do
konalým zasvěcením ve smyslu blaho—
slaVeného Grignona z Montfortu, ani
nejvýbornčjší pobožnosti k Panně Ma
rii, jak ho též nazývá. Pak připojuje
poněkud spletitou cvičbu, kterou třeba
studovati a rozjí'mati, aby jí dobře po—
rozuměti a zvláště aby ji prováděl.
Záleží v tom, abychom vše činili s Ma
rií, v Marii, skrze Marii a pro Marii.
Každé slovo má svůj význam ; ve
skutečnosti obsahuje tato cvičba celý
život. (Příštědne.)
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Znojmo. Farní městský kostel sv.
Mikuláše byl vystaven okolo roku 1400
v gotickém slohu. Vnitřní výzdoba jest
ve slohu barokovém. Hned vedle kostela
sv. Mikuláše jest dvojitá kaple, zasvěcená
sv. Martinu a sv. Anně (též se jmenuje
kostel sv. Václava).

Missiini příspěvky v “českých die—
césich. Roku 1916sešlo 30K 1493388.
Jednotlivé diecése jsou zastoupeny
takto: Brněnská K 6959.90, Králové
Hradecká 3287.48, Pražská 2925.46,

_0<

Budějovická 1605.99, Olomoucká pak
793.39, Litoměřická 261.66ý

Záchrana vojenského kuráta. Polní.
kurát Fr. Hammerle oznámil biskupu
brixenskému: „Zajisté jen zvláštní po
moci Boží děkuji svůj život a_ svou
záchranu. Při pokusech o vytažení
postižerého z pod laviny byl jsem
s pěti jinými vržen jinou lavinou.
do propasti mezi skály do hloubky
400 metrů. Mohl jsem jediný ze všech
ihned Vstáti, pomoci ostatním ze sněho

"
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vého hrobu a uděliti jim svátosti. Měl
jsem vše s sebou. Sám jsem sice
měl ránu na hlavě, silně krvácející,
kterou však bych byl ztěží sám zpo
zoroval, kdyby proudící krev mne na
to neupozornila. Praporěík vedle mne
byl ihned mrtev, jiný zemřel po
několika hodinách; vydržel jsem v
modlitbě u něho, pokud měl vědomí.“

Rakouský katolický školský spo
lek německý. Za r. 1916 přistoupilo
asi 5000 nových členů. Bylo založeno
6 nových farních skupin. Konaly se
četné schůze a rozšířeny statisíce bro
žur, které zásady spolku roznesly do
kruhů nejširších. Spolkový kalendář
25.000 exemplářů byl úplně rozprcdán.
Spolkový l_ist „Křesťanská rodina“
s přílohou „Dobré dítě“ dočkal se
neobyčejného rozmachu, nebot počet
odběratelů stoupl velice.

Krvavé zt:táty italského klam. Tu—
rinský „Momento “, vůdčí orgán pie
mOntských katolíků, stěžuje si hořce
na zednářské pokusy a snahy, zma
řiti jakékoli výhody Vojnoupovinných
kněží, kteří působí v duchovní správě.
„Momento“ líčí smutné poměry, které
tím v obyvatelstvu Vznikají, ujímá
se vřele vla teneetví kněží a vypo
čítává velké krVavé oběti, které v
nynější Válce vlasti přinesli. Tak ze
120 bo'hOSIOVců diecése _ bergamské,
kteří byli povoláni do zbraně, padlo
již plných 90.

Protestantů na Moravě, v Čechách
Slezsku a na Slovensku je počátkem
roku 1917 přes 770.000. Z toho 582.135
augsb. vyzná-mí, 154.159 helv. vyznání,
1200 členů bí'atiské jednoty, 3370
svobodně reformovaných a 2500 novo
křtěnců. V Ameiice žije přes 20.000
ceských a slov'enských protestantů.

Ostatky sv. J ana Kapistrána. Hr
dinný bojovník Jana Hunyada, Jan
Kapistran, padl, jak známo, v bitvě
ve Valašsku proti Turkům r. 1465.
N'1rtVola jeho zmizela beze stopy a
dlouho marně pátralo se po hrobu
statečného Františkána. Dle různých
záznamů byly ostatky Kapistranovy
uloženy v Rimnik-Valceu. Rumunská
vláda nechtěla však, aby se po nich
pátralo, obávajíc se,že by pak byly
z Rumunska odvezeny. Po dobyt-í

Rumunska nařídil, Mackensen, aby
se pátralo po ostatcích Kapistrano
vých v okolí Rimnik-Valc-ea, zvláště
v bystřickém klášteře. Kardinál Jan
Csernoch Vyslal Velkovaradínského dě
kana, tit. biskupa Jana Karácsonyiho
a provinciála uherských Fr,.ntiškánů.
Ant. Ungváryho do Bystřice. Oba.
nalezli tu rakev, jež prý obsahuje
ostatky Kapistranovy. Rakev s kost
rou dopravena byla do Uher. Biskup
Karácsonyi prohlásil, že o pravosti
ostatků pochybuje, ježto ani na rakvi.,
ani v klášteře nejsou nápisy, jež
by totožnost kostry světcovy oznaeo
valy.- Kostra není úplná a chybí
z ní ramenní kost a jedna noha.
Sv. Jan Kapistrán byl po vpádu
Turků do Evropy horlivým kazate
lem, jenž vyzýval křesťanský svět
do boje pleti Turkům Kázal též
v českých zemích, kde mu Jiří z Pode
bra.d a Rokycana činili Velké obtíže
ježto výmluvný Františkán odvrac-c-l
lid od husitství a přiváděl jej do
církve katolické. Sv. Jan Kapistrán
padl v bOleh s Turky ve Valašsku.
Byl věrným průvodcem Jana Korvína
Hunyada, vítěze nad Turky u Běle
hradu r 1456.

Hrob sv. Petra a Pavla. \'a
základě sdělení italských odborných
listů podává „Kunstchronik“ zprávu.
o nových nálezích a objeVecli, získa
ných výzkumy, konanými roku 1915
až 1916 v římských katakombách.
Vedle jiných výsledků jsou zvláště
významný a důležity“ objeVy v kata
kombách San Sebastiano. ——O kata
kombách těch sděluje tradice, že v
nich byly uloženy ostatky svatých
apoštolů Petra a Pavla a tep "vepozději
že byly pohřbeny v tituláiních koste
lích těchto světců. Nové vykopávky
potVrzují tuto tradici a to nalezenými
graffity, nápisy, vrytými do stěn těchto
katakomb. Mezi různými Vrytými ado
rac-emisvatých apoštolů Petraa Pavla
je totiž ěasto čin.ěnazmínka o obřadu
„refrigerium“ a protože obřad ten
byl výhradně ceremonií pohřební, jsou.
tyto nálezy potVrzením, že na tomto
místě se kdysi nalézaly ostatky obou
apoštolů. — Budiž ještě podotčeno,
že hřbitov San Ciriaco, v prvních
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dobách křesťanských Velice slavný,
jenž se nacházel na. povrchu země
sedm římských mil od Říma,; byl
nyni nalezen.. Bylo tam objeveno již
několik sargofagů s figurální ozdobou
& malá, basilika..

Spolek proti kleni založen byl
v Holandsku. Kleni rozmohlo se v
posledních letech také u nás. Je to
jedna. ze známek všeobecného sesu
rovění mravů, jež patrně nastalo v

*celé EVropě.

OOOOOO
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& Díkůvzdání božskému Srdci Páně.

'“i
„i,

Z Louky: Plníc svůj slib, vzdávám
nejpovinnější díky božskému Srdci Páně,
Marii Panně Sedmibolestné, sv. Josefu
& sv. Antonínu za útěchu a za vyslyšení
prosby v jisté záležitosti. M. M.

Od Vltavoíý'na v Čechách. Nejsr
dečnějši díky božskému Srdci Pána Je
žíše, neposkvrněnému početí Marie Pan

ny & sv. Josefu vzdává vojín za vysly—
šení prosby v důležité události. Zároveň
každému ochranu jejich odporoučí. F. N.

Z Moravy. Neskončené díky buďtež
vzdány božskému Srdci Páně & nepo
skvrněnému srdci Marie Panny & sv.
Antonínu za pomoc a ochranu v jisté
záležitostí. Al.

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 & 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, všelíké 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, z a
m a r i a n sk e d r už iny a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento
měsíc a na tento den členům Apoštol. modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého bóžského Srdce našeho svatého Otce.
Srdce Ježíše a Marie, zachraň církev, říší rakouskou, vlast naši a národ náš česko

_ slovanský! Ú sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme-lí se to denně, odpustky plno
mooné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie,
Pius IX. 1852.) "

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

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

budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní.

E_eslo apoštolské: Podporovati družiny marianské.

Úmysl v květnu: Dekret o sv. příjímání dítek.



AAAAA“A&A-LAAl

ALMALAAAMAA

AAA

Příloha »Skoly B. 8. Px čís. 5, 1917.

Úmvslv apoštolům modlitby...
V “květnu modleme 'se za mariánské družiny.

(Ustanoven a. žehnán Jeho Svatosti papežem.)

] Dne _ Na slavnost: Úmysly:

1 Ú Sv. Filipa a Jakuba, ap. P. (bz) _ i\fIájově pobož Úcta-PkSÍMarí—iÍPíq—Ma
riánské družiny. Horlivost kněžská. Dílo šíření víry. Apoštolát modlitby.

2 St Sv. Athanasia, bisk. a uč. círk. (373). — Pobož. ke sv. Jos. Důvěra v

Sv. Monik , od. (387) a sv. Floriana (297) —-_I.pátek v měs. Úcta nejsv.
Srdce Páně. Křest. matky. Zbožně vych. dítek. Obrácení hřiš. a bludařů.

Boha. Bohoslovne ústavy Duchovní semináře. Obnova ducha řeholního. .
Nalez. sv. kříže. (326) — Smíření válčících národů ve znamení kříže. '

Skrze pobož. k Marií Panně k pobož. k ncisv. Svátosti. Apošt. s '. C. a M. .

Sv. Pia V. pap. (1572) -—Sv. Otec. [. snbota v měs. Ctěmež M. král. míru. .
Za šťastné skončení války. T papež Pius X. Naši zajatci a návrat jejich. '

l

Neděle IV. po Veu'lcanocí. Sv. _lana, ap. P. (95). — Zachování čistoty. Mar.
družiny kněží. Naše omladiny. Odvrácení neštěstí. Duše v očistci.

Sv. Stanislava, bisk. m. (1079). ——Naši velepastyří. Katoliětí Spisovatelé.
Upravení poměrů. Odvrácení hladu. Stastny konec války. Nemocní vojíni.

Zjevení se sv. Michaela, archand. (fi-90).— Oddanost ke sv. Otci a k církvi.
Sv. Otec a jeho snahy o mír. Duchovní potřeby 11vojska. Raněni vojinove.

Sv. Řehoře Naz. bisk. a uč. círk. (391). _ Povolání ke stavu duch. ařeh.
Pěstování duchovního čtení Rozšíření katol. tisku. Duše v očistci.

Sv. Antonina, bisk. (14-59). ——Vyjednávání o mír na základě křest. Církev
sv. na východě. Apoštolát modlitby. Podporu katol. missií. Opuštěné rodiny.

Sv. Mamerta, bisk. (477). — Učasť sv. StoliCe o-vyjednáv. míru. Šťast. hod.
smrti. Péče o sirotky po padlých vojínech. Stastny návrat ze zajetí.

Sv. Pankráce a spolumuč. (304) — Věrnost v povolání. Svornost v národě
našem. Duchovní správa ve vojsku našem. Požehnání pracím polním.

»—:— i_-C)©
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13 N neděle V. po Velíkonocí. Sv. Serváce, bisk. (384).í-——Duch modlitby. Mar.
družiny bohoslovců. Horlivé účastenství na pros. průvodech. "'rspolubratří.

14 Sv. Bonifáce, muč. (307).—Duch kajícností. Za úrodu zem. a požehnání
její. Navrácení rozkolníků ke katol. církvi. Vyslyšení vroucích proseb.

15 Sv. lsidora,rolníka(ll30). — Odvrácení neúrody a hladu. Za milost Boží.
Svěřenci. Křest. školy v duchu sv. Jana de la Salle. Vyslyš. vroucích pros.

„v_wv„vVV.
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Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Krista! 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 nevyjímaje(íc), ze. příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly & myšlenky, všeliké city a
žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. B. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Dice. kurenda brn. 1886. č. II.,) '

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, ze me r | a n s k é
družiny & 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 Otcel Srdce Ježíše a Marie!
zachraň církev, ruší rakouskou, vlast naši a národ náš českoslovanskýl 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 plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mouspásou! (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. l891.)
Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille & Mcthodc, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Podporovati družiny mariánské.

Úmysl v červnu: Dekret o sv. přijímání dítek.

Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

,W'wwwwww
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Dne Na slavnost: Úmysly:

16 St Sv. Jana Nep muc.(13Š3). —_Iicta sv. Jana Nep. Zpověd. ajich kajícnicí
Dar mlčelívosti. Za vyslyšení vroucích proseb. Odvrácení neúr. a hladu.

17 Č Nanebevstoupení Páně. /i\á víra v odměnu nebeskou. 'louha po nebi.
Časté užívání střelných modliteb. Duše v očistci. Zemřelí a padlí voj. naši.

18 P Sv. Venancia, muč. (250) —Devítidenní pobož. před svatoduš. svátky. Dar
zdravi. Odstranění n. slušné módy v oděvu. Dar pravé lítosti a upř. pokání.

S Sv. Petra Celest. pap. (1296) -—Sv. Otec. Odloučení od světa. Pohrd. svět.
marnostmi. Dobrá příprava ke sv. biřmování. Pokoření nepřátel Božích.

Nábožné pěstování citu panenské stydlivosti. Dar pokory & skromnosti.

Seslání Ducha sv. (Letnice). — Vroucí prosba k Duchu sv. 0 jeho dary. Naši
velepastýřově. Poslušnost ke hlasu Ducha sv. Dar moudrosti. 1- kněží.

[.

ww—wwwvv—w—w—wvwrwv—WWW—wvwwww—vsPondeli svatodušní. Sv. Viléma, řeh. (812) -— Marianske družiny panen.
Obnova srdcí dle nejsv. Srdce Páně Dar rozumu. Přemáhání hříc ů.

2 N Neděle V1.po Velt'konocz'.SV. Bernardina S.(14--'1/1-.)— Vclepust. naši. Mar.
družiny studujících a jínochů. Ochrana nevinných dítek. Jistá příbuzná.

21 P Sv. Felixe, řeh. (1587) ——Časné a časté přijímáni ditek. Šlechet obětavost.
Křest. duch ve vojsku. Odstranění pohoršení. Potlačení zlé náruživosti.

22 Ú Sv. Julie, p. a m. (439) — Marianske družiny dívek. Náprava zly'ch poměrů.
Křesťanské prostředky proti nekázni a zkáze mravů. Odvrácení neštěstí.

23 St Sv. Ondřeje Bobela, řeh. m. (1657) — Povolání ke stavu duchov. a řehol.
_ Katol. missie na Výcn. Spolek šíření víry. Dobrodincí pro stavbu chrámů.

24 ' P. Marie, pomocnice křesťanů. — Duch trpělivosti a odevzd. do vůle
- Boží. Bratrstva růžencová. Za Boží ochranu. Smíření válčících národů.
27 P Sv. Řehoře vu. pap. (1085) _ Odstranění překážek uchu. sv. Spol. pro

1 ' sv. Otce a sv. církev. Dilo sv. Dětství. Obhájci zájmů círk. sv. Kat. spolky.
* 26 S Sv. Filipa Nar. vyzn. (1595) — Vroucí touha po přích. Ducha sv. Biřmov.

N
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29 U Sv. Maximina, bisk. (394) ——Císař a král náš. Marianske druž. mužů a žen.
_ Reholné sestry a. jejich ústavy. Dar rady a síly. Obnova života křesťan.
30 St Sv. Gerlaka, řehol. prení. (1589) — Řeholny dům. Zbožnosť v rodinách.

Dar pokory. Dar umění a pobožnosti. Vojenské nemocnice. 'rrodiče.
3
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1 Č Sv. Anděly Mer. zakl. ř. (IE)—40).— Rád sv. Uršuly. /iví a zemřelí údové
bratrstvaB S. P. a Apoštolátu modlitby. Úmysly apoštol. dosud nevyslyš.

Obětování denního úmyslu.

1
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* Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na zemi nejsv. Srdcem
1 svým Bohu chvályv jsi vzdával & nyní v nejsv. SvátOsti oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až

1 do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani sebe menší“ částky jeho nevyjímaje(íe), za příkladem nejsv. Srdce blahOSIavené a. neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké
* city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky iOO dni jednou za den. Lev XIII. S. Congr.

* Indulg. l2. prosince 1885. Diec. kurcnda brn. 1886. (2. II.)Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a. její nejvyšší hlavu, za ma rlan sk é
1 družiny & na všechny úmysly, jež d0poručeny j—ouna tento měsíc a na tento den členům

* Apoštolští) modlitby.Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce! Srdce Ježíše &Mariie!
zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš českoslovanský! O sladké Srdce mého Ježíše,
učiň, abych Tě miloval(a) vlc a více. Amen. (Pokaždé odpustky 3M) dní; jednou za měsíc, modlíme-li
se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876)

Sladké Srdce Marie., budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 303 dní. Pius IX. 1852)

: Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednouza den. Lev XIII. r. 189;.)
1 Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

1

3

Heslo apoštolské: Podporovati družiny mariánské.

wwwwvwvwwwwwwwvvvvvÚmysl v červnu: Dekret o sv. přijímání dítek.

Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. iv v wwwvw vrwwww*W'wwvv“vvvmww'wwvvv'wv “'

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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BOŽSKÉHO SRDCE PÁNÉ.
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Ročník LI. lychíul počátkemkaždéhoměsíce. Červen 1917.
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0 můj Ježíši, ty jsi moje jediné slunce, mé světlo, jediný předmět lásky mé, jediný obsah mé chvály,
jediné středisko mého srdce. Ty jsi má čest, útěcha, radost, mé bohatství, mé dědictví! Kéž bych Tě

mohl zřítí ve světle Tvé lásky!WVM WWNvW/VVV'VW/WMA/WAW
A. M. Kadlča'kavá.

Na křídlech touhy.
Na křídlech touhy duše má Vždyť Ty jsi Matka laskavá
v nadhvězdné letí světy, jež za syny své prosí,
k Marii, Matce milosti a u Synáčka každému
modlitbu šeptnou rety. vyprosíš lásky rosy.

Maria, Matko oroduj Na křídlech touhy k Tobě jen
za“ hříšné svoje děti, duše má s láskou pílí,
ať Tobě každý úctu vzdá neb pevně věřím Syn že Tvůj
a jméno Tvoje světí. slyší Tě v každé chvíli.

O O O O O 0

A. M Kadlčáková:

Zapějte m1...
Na zahradě časně z rána Sladká vůně kolem dýchá,
plno zpěvu, veselí, z fíalek a. sedmikrás
radostí se i ten lístek a nad hlavou ve hnízdečku
na travičce tetelí. pějí ptáci písně zas.

Slunce svítí s nebes výše, Všecko kolem blahem dýchá
v jeho záři rosa stkví, všecko žije vesele
jak je všecko kolem svěží a jiskérek bělá se tu
to ani ret nepoví. jako když je nastele.

Zapějte mi sladkou píseň,
zapějte mi zpěváci —
zazpívali a v mou duši
mír a klid se navrací.
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Průvod Božítělový.
Napsal Ignát Zháněl.

Uchoval se zajímavý písemný do
klad, kteíak naši předkové v 010
mouci zbožně konavali průvod Boží
tělový. Bisku-p olomoucký, jménem
Prusinovský, pod jehož pravomoc pří
slušela tehdy i nynější diecése brněn
ská, napsal list, ze dne 11. června
1571, v němž pobízí, aby se zachova
val tento starý zvyk a žádá„ aby, jak
dříve, byla k tomuto průvodu za
půjčena drahocenná monstrance, kte
rou přechovaVali na radnici. K Vůli
zajímavosti ponechávame původní též
plavopis tohoto listu jehož úryvek
jednající o průvodu Božítělovém v 010mouci zní takto:

Poněvadž ve čtvrtek (dne 14.
června), bude-li vuole Všemohoucího
pána boha, ke cti a chvále jeho bož
ské milosti i na den slavnosti Těla
Páně procesie podle starobylého po
řadku činiti se budou a od staiodavna
ten obyčej a pořadek se záchov'aval,
že jest se s tělem božím z klaštra sv.
Františka k hlavnímu zdejšímu ko—
stelu na hrad (do dómu) v procesí
chodívalo, žádostivi souce, aby s té
pobožné navyklosti nesešlo, nepochy—
bujeme, že to při češích, kteří k tomu
klášteru náleží, opatříte, aby tak, jak
jiná. předešlá. léta, v tom povolně se
chovaly. A podlí toho přimlúvětme se,
že collegio našemu tu do kláštera sv.
Františka monstrancí jedné, kteréž se
tam užÍValo a tam náleží, k těmto
dnem poručíte vydati. Má, zase na
iathouz v celosti a beze škody vam
nav1acena bejti, že skrze to od fran
tiškanů ani žadného jiného těžkosti
míti nebudete. A jestliže by se jaké
škody neb outraty na vas skrze to
valiti neb přicházetí- chtěly, my vám
v tom ve všem chceme zastoupiti.
Datum na Předhradí olomouckém v
pondělí po sv. Trojici, léta 1571.

Naši zbožní předkové tedy dle
tohoto svědectví radi konavali Boží
tělový průvod a rozvíjeli k slávě
.vatostného Ježíše, pokud se dalo nej—
vetší nadheru. My jejich potomci ne—
budeme následovati jejich dobreho
p-íkladu? Jest někde mezi nami, kdo

by nepřejal za svá. slova žalmisty,
když praví: „Jako jelen dychtí po
studnicích Vod: tak dychtí duše má
po tobě, Bože Pioč jsi smutná, duše
ma? A proč kormoutíš mne? Doufej
v Boha. “ Žalm 41,1. 6. Co nám po
může všechna naše prace, staiostlivost
o vezdejší život, nebereme-li útočiště
k Panu? „Nebude—li stavěti domu
Hospodin, nadarmo placují, kteríž sta—
vějí jej. Nebude-li Hosspodin ostříhati
města, nadarmo bdí, kdož ostříha ho.“
Žalm 126, 1. Všechno namáhání lidské
jest marné bez pomoci Boží. Kdy
můžeme účinněji se modliti a předna
šeti všechny své potřeby Panu Bohu,
nežli v den., kdy ubírá, se ve slav
nostním, vítězném průVodu po našich
osadách, okolo prahu našich domů,
kdy chce Všem žehnati, vyslyšeti, oč
Ho žádáme.

Abychom si dodali srdce a odvahy
k těmto prosbam, připamatujme si
některé z výroků našeho božského
Spasitele: „Pojďte ke mně všickni,
kteří se lopotíte a jste obtížemi, a já.
vas občerstvím. Jho mé jest sladké
a břímě mé jest lehké.“ Mat. 11, 28.
30. „A chléb, kteiý já dam, tělo mé
jest (které dam), za život- světa.“
Jan 6, 52. „Když pak večeřeli, Ježíš
vzal chléb a požehneov rozlamal jej
a dav učedníkům svým řekl: Vezměte
a jezte: toto jest tělo mé.“ Mat.
26, 26. „kteréž se za vás vydava: to
čiňte na mou památku.“ I. ke Kor.
11, 24. „Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, zůstává ve mně a ja t něm.“
Jan 6, 57. „Ta slova, která. jsem já
mluvil vam, jsou duch a život.“
Jan 6, 64.

Radujme se, Bůh vyslyšel prosby
lidu a dal jim pokrm,kte1ý posílí
duši nas vsech k životu věčnému.
„Dům Hospodinův, který vystavěla
Boží moudrost na vrchu hor, k němuž
se pohrnou všichni národové,“ Is. 2, 2.
„jest již zřícen. Vyplnilo se, k čemu
daVno před Kristem pobízel prorok
Isaiaš, řka: „Pojďte a vstupme na horu
Hospodinova a do domu Boha Jaku
bova.“ Is. 2, 3. Chceme plesati z ce
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lého srdce, kdy nesena bude Svátost
oltářní, jako se „v'eseliti budou před
tebou, kteří se veselí Vežni,“ Is. 9, 4.
nebot „bude v ten den výstřelek
(ratolest, potomek) Hospodinův ve
velebnosti a slávě a ovoce země vzue—
šené bude a k plesání.“ Is. 4, 2.
Ano, božská žeň, očekávání věků,
drahocenný klas, kterým židé opovrho
vali a který cizí žena Moabitka Rut
na nivách betlémských sbírala a našla
(Rut 2, 2), i my jej můžeme míti
v srdci svém. Jest nám všem připra
vena hostina, o níž mluví prorok
Isaiáš, že uchystal ji Hospodin ná
rodům „na hoře, uchystal hody z vína
výborného, učištěného.“ Is. 25, 6.
„Připravena jest hostina, z níž jisti
budou chudí a nasycení budou: a chvá
liti budou Hospodina, kteříž
ho: živa budou srdce jejich na věky
věkův. Rozpomenou a obrátí se k Ho—
spodinu všecky končiny země: a kla
něti se budou před obličejem jeho
všecky čeledi národů. Jísti a klaněti
se budou jemu všickni tuční (bohatí)
země: před obličejem jeho padnou
všickni, kteříž sstupují do země (všich
ni smrtelní' lidé).“ Žalm 21, 2.——30.
Jest přítomen při tomto průVOduten,
kterýž „jest Bůh náš, kterého jsme
očekávali,“ Is. 25, 9., ten, „který jest
žádostí duše naší, po němž touží duše
v noci, při němž bdí srdce z jitra“
Is. 26, 8. 9. V den tento chceme
všichni ze srdce láskou ku svátostnému
Kristu proniknutého Volat-i: „Hospo
dine, Bože můj, vyvyšovati tě budu
a oslaVOvati budu jméno tvé; neb jsi
učinil divné věci, myšlení dávná.
Amen.“ Is. 25, l.

Snažme se aspoň v tomto dni,
zasvěcen ém Veřejné“úctě milého J ežíš'e,
abychom ho 'více a více poznávali,
nebot čím- více jej poznáváme, tím
více si ho zamilujeme, což jest p*ávě
naopak jako u lidí. Čím více lidi po—
znáváme, tím, méně je budeme milo—
vati, v tím větší ošklivosti je budeme
míti, neboť přesvědčíme se o jejich
falešnosti, neupřímnosti, sebelásce, že
chtějí bližního pouze využitkovati, a
když více jim nemůžeme prospěti,
odhodí a odkopnou nás jako citron,
z něhož vytlačili Všechnu šťávu. Když

hledají '

nastoupil zbožný kněz Jan Vianney
na faru v Arsu, chtěje obnoviti ducha
svých oveček, založil spolek Věčného
Klanění. S počátku přihlásily se pouze
tři osoby za členy. Mezi nimi byl
jeden prostý rolník, jenž pokaždé,
když mu bylo jíti podle kostela, se
tam zastavil. Při tom však nikdy ne—
bylo pozorovati, že by při tom něco
mluvil, že by pohyboval rty. Farář
Vianney otázal se ho jednou, co po
vídá Pánu Bohu, kleče před oltářem?
Tu odpověděl: „Nic mu nepovídám,
já se dívám na Něho a On na mne.“
Zajisté odpověď nadmíru treiná a
krásná. A měl jistě pravdu, vždyť
není náš milý Ježíš Kristus nic jiného
než vtělená láska k nám lidem, která
přijala podobu lidskou, zosobnila se
v tajemství Vtělení a zvěčnila se
v nejsvětější Svátosti oltářní.

V portugalském městě Santarenu
uctívají ve skvostné schránce uscho
vanou sv. hostii, které okolo r. 1600
podvodným způsobem se zmocnila ju
kási židovka. Chtěla jí použíti ke
kouzlům. Šantaremští mají tuto reli
kvii ve Velké úctě, a proto, když bylo
nebezpečí na počátku minulého sto—
letí, že Vtrhne do země a do města
Vojsko Napoleonovo, poslali schránku
pod jistou. stráží do hlavního města
Lisabonu. Když minulo nebezpečí, žá—
dali svou památku zpět. Ale obecní
rada lisabonská obávala se, že oby
vatelstvo nesVolí, aby tento klenot
byl opět od nich od'v'ezen, a obávali
se, že zbožní občané třeba i násilím
se postaví proti. př'eVezení, báli se
Vzbouření, a v těchto horkých kraji
nách není od rozčilení lidu daleko do
reVoluce, při níž teče krev potokem.
Aby se všemu zabránilo, použila měst—
ská rada následující lsti: Dali po celém
městě na všech rozích ulic nalepiti
obrovská ohlášení, že překročí odpo
ledne určitého dne řeku Tajo, tu
v městě hodně širokou, umělec v' bo—
tech z korku, a že zůstane docela
suchý, že nepoužije ani člunu, ani
Vesla, ani plachet a vůbec ničeho
kromě svých, od něho vynalezenýeh
bot. V ono určité odpoledne bylo půl
Lisabonu na nohou; jedni vstoupli do
lodiček, aby vše lépe mohli pozorovati,
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jiný spekulant najal Velkou paroloď,
prodáVal v ní místa a oznámil, že po
jedou za umělcem., jiní zase postavili
se na obou březích, kde měl muž
onen vstoupiti do Vody a z ní vy
stoupiti. Mezitím pak naložilivyslanci
ze Santaremu pohodlně a nerušeně
schránku a odjeli. Lisabonští se do
zvěděli o lsti až z novin, když četli
zprávy o obrovských sla'Vnostech, při
nichž byla vzácná památka opět umí
stěna V kostele, V němž byla už dříve
v dobře ukrytém a dobře chráněném
místě.

Krásně píše o velebné Svátosti
oltářní zakladatel Eucharistíánů P.
Petr Julián Eymard: "velebnáSvátost
jest nejenom žiVOt jednotlivého kře
sťana, ale i život národů. Člověk,
který s jinými žije, potřebuje svazku,
jenž ho s rovnými spojuje, potřebuje
zákona, jenž nás učí vzájemné úctě,
potřebuje střediska, v němž se sejdou
všecky snahy a náklonnosti. Tento
společný svazek křesťanů jest velebná
Svátost oltářní. Skrze ni stáváme se
příbuznými, jíme 11téhož stolu, máme
téhož Otce, jenž jest na nebesích.
Úcta nejsvětější Svátosti podobá se
slunci za jasných dnů, jež přírodě udě
luje teplo, život a úrodnost, všude
květy vykouzluje a ovoce plodí. Ne
dbá-li se však úcty nejsvětější Svá—
tosti anebo je—litoliko posilou umíra
jících, uzavřenou někde V koutě sa
kristie, jak u ků nesjednocených,
pak jest jen bledým sluncem zimním,
které jen několik hodin svítí a Zemi
chladnou a zmrzlou nechává. Pone
chejme sebe spasitelnému vliVu slunce
eucharistického a tvářnost země se
obnoví. S každou jiskrou eucharistická!
ho ohně vkládá se do duše božský zá
rodek žiVota a všech ctností.

Svatý Jan z Kříže byl již jako
mladý muž velký ctitel svátostného
Ježíše; říkával: Znám a chci míti to
liko jednu radost, tohoto svého Pána
a Boha Ježíše ve Svátosti. Vyzna
čoval se jako pravý ctitel velebné svá
tosti svatou ušlechtilosti, požehnaným
mlčením,"nezakalenou přívětivost-í, ni
komu neobtížnou pohroužeností v sebe
sama. Dle našeho úsudku mají po
divný ZVyk obyvatelé hlavního měst-a

Palmy na ostrově Mallorce. Když jde
Božítělový průvod po ulicích města,
dává se královský prapor _" patří
tento ostrov pod vládu španělského
krále — dolů ze žerdě, na níž oby
čejně Visívá a položí se napříč- přes
ulici, aby biskup, nesa nejsvětější
Svátost, kráčel. přes prapor, což má
býti důmyslným obrazem, že se po
korně sklání světská moc před Boží
Velebností .

Ve Švýcarech jest nejznámější
poutní místo mariánské Einsiedeln,
s klášterem benediktinským. Shro—
mažďuje se tam ročně na statisíce
vroucích ctitelů mariánských, kteří
přicházejí ze všech pěti dílů světa,
aby se poklonili mocné Panně a vy-'
prosili si její přímluvy. Na kostele
jsou Velkými, z daleka již do očí bijí
cími “písmenami napsána následující
slova: Vskutku přebývá Pán na tomto
místě! Často, ha V době procesí každo
denně býv'ají tu k Večeru na pro
stranném náměstí před kostelem. pro
cesí, při nichž se nosí Velebná Svátost.
Používají k tomu při větších slaVno
stech přeskv'ostné monstrance, o níž
pracovali odborní umělci a mistři ce
lých jedenáct let. Učinili vše, co uměli.
a doVedli, aby ukázali sVou lásku ku
svátostnému Kristu. Klášter pak ne
šetřil nákladu, aby monstranci mohl
zakoupiti. _

V kronice kláštera Melrose vy
pravuje kronikář k roku 1259, že žil
u nich mnich, který po celých dvacet
let nespal ve své posteli, ale miloval
tak velice Ježíše, skrytého VeSvátosti
oltářní, že vždy bděl a strávil celou
noc i v zimě před oltářem v kostele
a pokud síly stačily, hrával na harfu
a zpÍVal zbožné písně, jichž uměl na
pamět velmi mnoho. Za dne pak, když
se modlil předepsané kněžské hodinky
a žalmy, usadil se u kostelních dveří
a vyprosiv si v kuchyni chléb, roz
krájel ho a každému chudému, který
se přišel k nim pomodlit, dal se najísti.
Za středověku bývaly přistavěny ke
kostelu malinké komůrky, z nichž
Vedlo maličké okno do kostela, jímž
bylo možno dívati se na sVatostánek..
Bydlili v nich muži i ženy, z nichž
mnozí po innoho let nevyšli vůbec
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ven ze svých pousteven.. Poblízku ko
stela opatského ve Sv. Floriáně ne
daleko Lince bydlila starší žena, která
neVyšla ven ze své komůrky po celých
jedenačtyřicet let, až byla donucena
odebrati se někam jinam, protože
hrozil nepřátelský vpád Vojska.

Profesor římského práva na uni
versítí v Pavii, Contardo Fen-iní, ne
opomenul jíti každý den. na mši sv.
Býval častěji Volán ze svého bydliště,
z Z\fl'ilánu,k ministerstvu do Říma,
a tu, aby nezameškal mše svaté,
chodil na ní ještě za tmy. Říkával ku
svým přátelům: Kdo z vás není smut—
ný po celý den, když nemůže se zú—
častniti nevýslovné oběti? Když mohl,
šel pak za dne ještě jednou kostel na
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vš'ťívi'ii, aby uctil velebnou Svátost.
UctÍchme Ježíše svátost-ného,

když bude nesen pod nebesy na svá—
tek Božího Těla svou zbožnosti, po
korou, živou láskou k. Němu. Neza
pomínejme, že jest Ježíš naše naděje
v životě i ve smrti, umiňme si, že
chceme pro Něhe žíti, “tr-pětii zemříti.
Jest naším rádcem, kazatelem, před
mětem naší víry, pomocí našínadčje,
posilou naší lásky. Když Vzpomínáme
na lásku našeho milého Spasitele k
nám lidem, předležme si se zbožným
Davidem otázku, kterou pronesl, řká:
„Čím se odplatím Hospodinu za všec
ko, co mi učinilil Kalich spasení
Vezmu: a jméno Hospodinovo vzývati
budu.“ Žalm 115, 13.

000000
A. M. Kadlčdkovcí.

Za tiché, jasné, noci. . .
Za tiché, jasné noci
když všecko vůkol dřímá,
mou duši i mé srdce

vždy bolný smutek jímá.

Když hvězdy jasná záře
v tom modrém nebi hoří
má mysl k Bohu letí
a Jemu vždy se koří.

Když všechno v zlaté seči
hvězd jasných se tu třpytí,
mně zdá se, že Bůh dobrý
svou těchu ssýlá v žití.

VždyťBůhvtmu nočníchmrákot
zří na mne z každé hvězdy
a sílu dá mé duši
i srdci mému vezdy.

OOOOOO

Srdce Ježíšovo, střede všech srdcí.
P. Rudolf Rozkošuý T. J.

Hrdinové a světci v křesťanství,
jako sv. Pavel, Benedikt, František,
Ignác, Vincenc, at jest jejich podob
nost s Kristem, Pánem jakákoliv, ne
jen že stojí nekonečně hluboko pod
Spasitelem, ale vůbec nemohou s ním
býti sroVnáVáni. Vždyť jejich ctnosti
nejsou. původními, ale napodobeninámi
a následováním Pána Ježíše. Všichni
se < láskou ponořili do jeho příkladu.
Vsechny své síly Vynaležili, aby aspoň
poněkud Vy.—;t-ihlijeho žiimt; ale přece
všichni s ponížeností a se zahanbením
Vyznávají, že se jim to nepatrně po
dařilo a že není možno dosáhnouti

(Dokončení.)

dokonalosti Mistrovy. J ako nemá Pán.
Ježíš vzoru, tak ani nemá dokonalého
následovníka .

A přece není nemožno jej následo
Vati. To jest nejpodivuhodnějším při
ojedinělosti Ježíšově: ačkoliv nelze do
stihnouti jeho velikosti v žádném
oboru a od žádného člověka v ději
nách, přece každý při rozjímání o jeho
životě cítí, že vše na něm jest jako
stvořeno k následování. O všech vel.
kých a svatých mužích platívárčení:
Máme je obdivovati, ale nemůžeme
jich následovati. Kristus Pán jest však
větším a světějším než oni, a přece
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nemá ničeho na sobě, podle čeho by
chom se nemohli říditi, jako podle
svého vzoru. V jeho žiVOtě není ni
čeho rekovného ani obrovského, v jeho
mravných požadavcích není ničeho od—
puzujícího ani přehnan;ého všecky

. jeho ctnosti a celá. jeho dokonalost se
sklání k naší slabé přirozenosti. Děti
i dospělí, mládenci i panny, muži se
svými placemi, matky se svými sta
rostmi, _chudí i boháči, vzdělanci i ne—
vzdělanci, zdraví i nemocní, sluzi,
páni i knížata všichni lidé bez vý
jimky mohou ho následovat-i vše—
stranně ve všech životních okolnostech.
Jest ojedinělým. vzorem a pravzorem
vší přirozené, dokonalé povahy i vší
nadpřirozené s-vatosti

Tento neslýchaný vliv na lid
stvo jest poslední známkou osoby
Ježíšovy. Že nějaká osoba i po tisíci

letech vítězí nad lidským srdcem i du—
chem, jim uděluje život, jest zjevem,
jehož není možno přirozeně vysvětliti.
Máme hojnost mužů, které oslavujeme
jako umělce, učence, politiky, hrdiny;
ale ne tak pro jejich osobu, jako spíše
pro jejich díla, plody, kterých si do
posud velmi vážíme. Divíme se jejich
klasickým básním, výtvorům jejich
štětce a dláta, vymoženostem jejich
bádání, výbojům jejich zbraní. Pokud
sahají jejich činy, potud sahá naše
nadšení pro jejich osobu.

T Pána Ježíše je tomu naopak.
Divíme se a uctívá-me napřed jeho
osobu, jeho svatost, jeho srdce a po—
tom teprve jeho učení a skutky. Jeho
osoba, jeho srdce jest středem naší
pozornosti, jen k vůli. nim má význam
všecko ostatní. A proto si ho nejen
vážíme jako jiných mužů v' dějinách
a prokazujeme mu nejvyšší úctu, nýbrž
jej také milujeme, a to celou láskou
svého srdce, nejvřelejší, nejvroucnější,
nejvyšší věčnou láskou.

Když shrneme všecky tyto znám
ky obiazu Kristova v jedno, přiznáme
se, že se tu nejedná o nějakého mimo
řádného člověka, ba vůbec že není
pouhým člověkem, že jest něčím více
než i mimořádným člověkem. Je totiž
vzorem pro každého “člověka. Kdo
tak jako on má všecky dokonalosti
v nejvyšším stupni kdo je spojuje

všestranně v ladný celek. kdo je po—
vznesen nad všechnu podmíněnost,
národnost, časnost, kdo vyniká nade
vším lidstVCm jako samojediný vzor
Veškerých ctností, a přece z druhé
strany je tak nekonečně blízko celému
lidstvu -— a kdo ač zevně celá tisíci
letí od lidstva vzdálen, přece pouhou
svou osobností i po své smrti ovládá
jejich srdce a lásku, ten nemůže být-i
obyčejným člověkem.

Každý člověk má na svém cele
známku konečného, nedokonalého, jed—
nostranného, má to vyryto Ve své
duši, ukazuje to ve všech svých skut
cích, v celé své činnosti. Jest jenom
úlomke-m toho, co jest všeobecně,
čistě lidské, představme jen jeden
směr, jednu svéráznost, zvláštnost du
cha. Jednotlivý člověk nemůže v sobě
to, co jest vzorem pro všecky lidi.
Vše, co-Velkéh'o, šlechetného a svatého
na zemi žilo, ukazuje Vesvé rozmanité
kráse přece mnoho nedokonalostí, což
známkou všeho lidského vývoje. Jsou
to rozmanité paprskv jednoho světla,
ale nejsou samy o sobě světlzem jsou
to rozmanité, krátce se jevící, lomené
barVy slunce všech duchů, které pro
bleskuje ze svého zrcadla,'sVobodného
tvora, ale nejsou samy sluncem. Jsou
ojedinělými, rozptýlenými zvuky v
souladu všeobecné svatosti a dokona
losti, ale nejsou svatostí samou v sobě.
Čistý, nezkalený vzor, ideál jest jen
tam, kde idea se sama v sobě a úplně
vyskytuje, ne jakožto některé božské
slovo, ne jakožto některá božská my—
šlenka, která ve člověku povstane, ale
Slovo samo o sobě, Bůh sam.

Když hledíme povrchně na život
Pána Ježíše, zdá se nám hrdinou zná
mějším a důvěrnějším než kteijkoli
jiný rek Vo světových dějinách. Ale
tato blízkost a důvěra trvá tak dlouho,
pokud jej všeobecně pojímáme. Jak
mile začneme jej dopodrobna roze
bírati a snažíme se ho pochopiti, vzda
luje se od nás jeho osobnost, pov.-stáva
otázka za otázkou, záhada za záhadou,
a my místo abychom se uklidnili,
musíme dále o něm bádati. Ctitelé
božského SIdce Páně však tak rádi
činí, neboť-milují Pána Ježíše a rádi
na něho myslívají.
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Jest známo, že když Napoleon.,
jenž byl skoro všemohoucím vládcem
Evropy, byl přemožen a OdVezen na
ostrov Sv. Heleny, přemýšlel 0 po—
míjejicnosti světské. slávy, o veliká
nech v lidstvu a srovnáVal je se svou
bývalou velikostí. Když přemýšlel o
Kristu Pánu, jevili se mu ostatní velcí
mužové v dějinách jako pouhé stíny.
„ byl pravý dobyvateL“ molal s úctou.
„Dobyvatel, jenž dle své libosti-vládne
nad lidstVem, jenž si přisvojuje nejen
jeden národ, ale celé pokolení lidské.
Není to zázrak?“ Přivlastňuje si sám
pro sebe lidskou duši se všemi jejími
silami. A jak? Zázrakem, jenž všecky
zázraky převyšuje. Požaduje totiž od
lidí srdce, to jest to, co se na světě
s největšími obtížemi dosahuje, to,
co nemůže žádný mudrc od svých
nejvěrnějších přátel, žádný otec od
svých dítek, žádná nevěsta od svého
ženicha, žádný bratr od vlastního
bratra Vynutiti. Touží po něm, žádá
je bez podmínky, chce je celé a oka—
mžitě je obdrží. Alexander Veliký, Ce
sar, Hannibal, Ludvík XIV. dychtili
po něm marně. Doby-li světa a přece
neměli ani jediného upřímného přítele,
neb aspoň dnes jistě žádného nemají.
Kristus promluví a ihned mu náleži
celá pokolení; jsou s ním sjednocena
daleko úžeji, vroucněji a mocněji než
všecky pokrevrií svazky. Roznítil oheň
lásky, která usmrcuje samolásku a ví
tězí nad každou jinou láskou. Neměli
bychom poznat-i na tomto zázraku
lásky věčné SIOVO,které stvořilo svět?
Ostatní zakladatelé náboženství ne
měli ani tušení () této duchoVní lásce,
která jest jádrem celého křesťanství;
a at se mají na pozoru prot-i takové
skále útočiti! Neboť získati si lásku,
na to je člověk opravdu slabý. A proto
jest nesporně největším zázrakem Kri
stovým říše lásky. Všichni, kteříž
opravdu v něho věří, cítí tuto podivu—
hodnou lásku, což je zjevem nevy
světlitelným obyčejnému lidskemu roz
umu, a čeho lidské síly samy o sobě
nezmohou, ——cítí v sobě svatý oheň,
jehož síla nemůže býti oslabena ani
omezena časem, největším to ničitelem
všeho. Rozohnil jsem celé pluky, které

'se pro mne vrhaly na smrt! Ale ani

zdaleka nemohu toto nadšení srovná
vati s křesťanskou láskou. Tato láska
je tak rozdílná od onoho nadšení, jako
jejich příčiny. Abych roznítil v jejich
srdcích oheň, musil jsem stá-ti u nich,
svým. pohledem, svým hlasem, svým
slovem jsem je musil rozplameniti.
Ovšem mám pro svou osobu tajemství
oné kouzelné síly —-uchvátiti totiž lidi
——ale nemohu ji nikomu sděliti.
Žádný z mých generálů ji ode mne
nepřijal, ani 'se jí nenaučil. Nemám
ani také oné tajemné síly, aby se
zvěčnilo mé jméno a v jejich srdci
láska ke mně a aby v něm působila
zázraky. Kdo nyní b01uje, kdo nyní
dobývá nových říší za mne, když
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bydlím na Sv. Heleně, jsa oříkovan
k této skále? Zůstal mi tam někdo
Věiným? Takový jest osud všech Vel
kých mužů Alexa....ndra,Cesara a také
můj! Za'řpomín&%zena nás, a o jménech
nejmocnějších dobyvatelů a nejslav
nějších císaru se jedná jen ve školních
úloh-ach. Všeeky naše výsledky náleží
do oboru školského ptmtičká-ře, jenž
nas podle své chuti bud' chválí neb
tupí. Jak jest nesmírná, propast mezi
mojí bídou a věčným panstvím Kri
stovým, jenž jest hlásá,-n, milován.
uctíván a žije posud na celém po
vrchu zemském.“ Tak \apoleon.

Ano, tak jest! Kristus žije posucl'
I když není od svých ctitelů viděn,
jest přece jimi milován. Byl, jest a
bude středem \šech lidsky/"(h srdcí!
Tato se budou otáčeti okolo něho,
jako se otáčí naše země okolo slunce.

Ze slunce vychazi jednak síla, která.
zemi a ostatní oběžnice k sobě při
tahuje a v určitých drahách udržuje,
a jednak vyzařuje na naší zemi světlo
a teplo a působí na ní život. Rost—
linka, sotVa že hlavinku ze země vy
strčí, již se nachyluje ke slunci, aby
co nejvíce mohla pohltiti jeho pa
prsků, by se mohla více a více vyví
jet-i a býti krasnější a Vonnější. VZhll
žejme i my často k božskému Srdci
Páně, které, jak jsme poznali, jest
středem našich srdcí, přijímejme se
vděčností ony milosti, které z něho
vycházejí, hled'me se také kolem něho
otáčet-i, t. j. následuj me ho věrně, aby
pak naše duše, až opustí toto-smrtelné
tělo, mohla přímo k němu jako ku
svému středu spěchati a v něm odpo
čívati věčně.

OOOOOO

A. M. Kadlčdková.

Jitřenka.
Na nebi bleskolá
zlativá jitřenka
& hledí do kraje
s úsvitem dne;
duše má. zalétá
v nebeské končiny

O sílu ku práci,
o klid & rozvahu

při ranním klekání
když zavzní zvon;
& pak zas k Marii
Zdrávas se pomodlí

Na nebi bleskotá
zlativá jíti-enka
a hledí do kraje
milostné jen;
v posled se zachvěje
a srdce probudí

a k Bohu v modlitbě když „Ave“ zazpívá k novému životu
vroucně se pne. poslední tón. na celý den.

O O O O O 0

A. Odrážka.
Ž

(,asně & často.
(lí červnovému úmyslu Apoštolatu modlitby.)

Nebožtík Pius X. byl svatý, zé
roVeň"však i velký papež. Velký svými
myšlenkami i- železnou důsledností,
s jakou u:,iloval o jejich provadeni.
Důkazem jeho Velikosti přímým jsou
jeho činy a projevy, nepřímým (velmi
bolestným.) ta okolnost, že protivníci
daleko bystřeji pochopili dosah pod
niků jeho než mnozí vlastní synové
z řad lidu prostého i kněžstva.

Pius X. byl odjakživa mužem

Velmi praktickým. mužem činu. Od
Boha obdařen byl zvlaštním bystro
zrakem, ja'cým rozeznaval, čeho lid
stvu chybí a čeho třeba.

Jeho __aJ'ýřské l_isvtyjako patri
archy benátského a ještě více eho pro
jeVys trůnu papežského jsou skutečné
dokumenty své dobv, zrovna foto-“'
grafie casových myšlehkovýchproudů

Na trůn papežský Vstoupil s hes
lem: „Vše obnoviti v Kristal“ a jemu
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věren zůstal ve všem až do poslední
chvíle.

Proti horečce reVOluční, jež tehdy
již záchvěvy zlověstnými ohrožovala
pořádek Vestátech a potají se drala
i do církVe, postavil zásadu v nit ř

íkřcsťans ké reformy (ob
novy) všeho žiVOta, sou
kromého i veřejného v du
chu katolickém. Nenídivu,že
tím upadl v nenávist světového zed
nářstva, jehož plány rušiv'ě zkřížil.
Snahy zednářstva a papeže obrazně
možno krátce vyjádi ití asi takto:

chnářstVO chce vypěstiti z lid
stva zdárnou pl á ň k u (vylučujíc ze
svého programu vše nadpřirozené,
božské, horujíc stále pro „čisté“ lid
ství) — papež pojal obrovský úmysl
tuto pláňku —-lidstVo co
nej úsiloVněji přeštěpova
ti božským. roubem — Ježíšem Kristem!

V tomto světle jeví se snahy „c u
charistického“ papeže ne
zpátečnictvím, nemožným, nýbrž
zdrav ým pokrokem! PiusX.
mocným rozmachem předstihl () mno—
ho své vrstevníky. Nezdar, jímž dílo
jeho namnoze ..;tiženo, nelze přiCíta'ci
na vrub jemu, nýbrž těm, kdo bez
chuti, jako z přinucení v intencích
jeho „pracovali“ a ——nepracovali.
Jak těžká zodpovědnost před Bohem!Co chtěl Pius?

Vida rostoucí záplaVu novopohan
ství, hledal —- docela správrě —- zá
chranu proti 1-.ěmutem, kde .:;kutečrě
jest: v Jer zí š i Kr ls tu . “-Chtěl
dáti církvi davy křesťanů, jako byli
oni staří v dobách dřevních, kteří
svou modlitbou, svatým životem, krví
zvítězili nad. světovládným římským
pohanst.vím S t a ří k ře s t a n
přijímali často, denně, a
Písmo sv. jim dává vysvědčení nej

C—

krásnější:žili vespolek- živo
tem světců, mllovall se
j a k o b r a t ř i. Takových křesťanů
třeba nám i dns.e Pius X. sáhl k pra
starému osvědčenému prostředku: e a
sté sv. přijímání!

Blud, zlá vůle, přílišná hollivost
navalily však časem na cestu Vedoucí
k dennímu sv. přijímání balvany pře

kážek. Pius X. je silou obří odstranil.
Rozlíšilnutné od potřebn ého a žádoucího.

Stanovil přesně v duchu církve
proti přepjatě přísným požadavkům
(z dob jansenistických), jež mnohým
bylo těžko, n-e-li zrovna nemožno
splniti, minim ální podmín
ky staěící k hodnému den
nímu sv. ijímání:

" čisté (t. j. těžkého hříchu prosté)
srdce a dobrý úmysl! Kdo nemá těž
kého _hříchu, může přijímati často,
de: ně!

K a ž dý ! — — Nikdo není vy
ňat-, žádný stav vyloučen. K a ž d ý :
děcko, stařcc, svobodný, ženatý, ře
holník, kupec, rolník, zametač, každý.

M 11 ž e ! — ——

Nemusí! —-— ilusí : jen
jednou za rok, v čas Velikonoční.
M ů že : kdykoli ho srdce pudí a po
vinnosti doVOlí. Tedy dle poměrů :
denně, v týdnu, měsíčně. Zásady tyto
.v'ysloVenydekretem., jehož vždy bude
v dějinách církevních slaVně vzpomí—
nán-.o. Začíná sloVy „S a e r a t r i
dentina synodus“ a je dato
ván ze dne 20. prosince 1905.

Vše ostatní, další projevy pape
žovy o sv. přijímání jsou jen .roz
šířením, vysvětlením, řekněme appli
kací tohoto dekretu.

Nejvýznačnějšíz nich je d e k r e t
o prvním sv. přijímání dě
tí (o věku, kdy ponejprv mohouaa
mají býti k sv. přijímání vedeny).
Ten byl vvdán 8. srpna 1910. Jádrem
jeho jest, že se nemá se sv.přijím áním u dětí odklá-.
da ti n a pozděj ší léta (někde
je s ohledem na t. zv. „konfirmaci"
protestantů vedli k prvnílnu sv. při—\!
jímání až o 12 letech 1 později), nýbrzže sv. přijímání se jim má
po(lati ihned, jakmile do
šly jakéhosi poznání roz
11m u, takže dovedou rozeznati nejsv.
Svátost od obyčejncho, pozemského
chleba. Dekret zamítá přílišnou přís
nost, praví, že dětem k prvnímu sv.
přijímání stačí jakasi věku jich při
měř.er'1. znalost ncjhlavnějších pravd
víry,o statnim poučkám katechismu
nechť se n,učí postupně v dalších le'
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tech náboženského vyučování. Nej
důležitější jsou 5 1. (že jakmile dítě
dojde le t p o z n á ní dobra a zla,
sv. přijímání je p o v i n n o přijati,
poněvadž tehdy i ono jest vázáno pří
kazem církevním o Velkono..čním sv.
přijímání), 5 4. (jenž připomíná ] o
(ličům, kněžím, učitelům
povinnost jejich ve svě
domí, aby zavě as děti ke
sv. přijímání, Vedli) a 56.
(že i děti mají po prvním. sv. přijímání
často i denně přijímati).

Toť-jsou pro každého vychovatele
mládeže zásady vížící- jej
přísně ve svědomí!

Pius X. zemřel, myšlenky jeho
nikoli. Nástupce jeho, nynější papež
Benedikt XV., výslovně prohlásil, zeustanovení Piova zůstá
vají i za něho v plné plat—
n o s t i.

Bylo by záhodno, aby se o nich
méně mudrovalo, a více
z k us ilo ! Již to, že volná škola
na svých protestních schůzích proti
časnému a častému sv. přijímání dětí
l))uřila, mělo by nás poučiii, že my
šlenka papežova byla časová dolná.
Odp01 nepřátel nejlepší
j e j í 0 h v ál a !

Naše děti jsou od malička se
všech stran (na ulici, ve škole, b"—
mnohdy i doma) na duši ohroženy.
Proti nákaze těla se nyní horlivě ně
kolikráte očkuje, očkována jsou již
nemluvňata, a duše dětské bychom

bez ochrany vydali na pospas morové
nákaze?

Co nám pomůže sebe důkladnější
příprava na první sv. p11j1man1 Ve
věku pozdějším, půjde--1ik němu děcko
oloupeno jsouc zatím o nejkrásnější
ozdobu srdce ——nevinnost?

Dobrá sv. zpověď ovšem hřích
s duše jeho smyje, leč" původní sv.
neporušenosti vrátiti nedOVede a ne
může!

Poslechněme papeže, a
ne beřme sobě lehkomysl—
ně tak těžké zodpověd
nost-i za dětské duše!

Zkušenost učí ve prospěch čas
ného sv. piijímání. Rozhodně! Dítě
toho ovšem pověděti nedovede, co cítí,
leč nezapomeňme, že Kristus Pán,
všemohoucí, Přítel dítek, dovede lehce
pověděti děeku v srdci mnohem více,
než nejSikovnějs1 katecheta. _

A proto veďme děti od
mala k Pánu Bohu, k mod1itbě,ctnostnému žiVOtu,
a pak bez bázně, s radostí Ved'me je
č as ně a potom. č as to ke stolu
Páně Splníme tím nejvroucnější přání
božského Sídce Ježíšova, jenž přísné
apoštoly (— a jim se v tomto ohledu
podobají mnozí rodiče i kněží —) po—
ká-ral slovy: „N e chte m alič—
kých přijíti ke mně a nebl.ante jim, neboť. jejich
jest království 11ebeské.
(Mat. 19, 14).

000000
A. M. Kadlča'ková.

Z jitra.
Sotva slunce vyskočilo
na—nebeské pláni,
již tu kolem všude slyšet
ptactva šepotání.

Květinky & tráva, stromy,
probouzí se tiše,
sladkou vůní vzduch Se plní,
spokojeně dy'še.

V jasu slunce květy hoří,
rosa na nich blýská,
všecko co tu kolem zříme
radostí jen výská.

Nový život v celém kraji
probudil se z jit-ra,
tichý povzdech k nebi letí
v modlitbě nám z nitra.

Díky vzdáme Stvořiteli
za všecky ty divy,
kterými nas tu na světě
láska jeho živí.

Zapějeme jak ti ptáci
z jitra Pánu Bohu,
a ta píseň naše _letí
k N ěmu nad oblohu.
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Některé vlastnosti Božíf)
„Za onoho času přibližovali se k Pánu Ježíši

publikani a hříšníci, aby ho slyšeli“.

Za dámrých časů pohanských, je
ště před narOZením Krista Pana, žil
v Syrakusach na Sicíliipanovník Hiero.
Ten zavolat si kdysi dal slaVného filo
sofa Simonidesa, a předložil mu, otáz
ku: „Co je s t B ů h ?“ Učenee se
odmlčel, zamyslil, leč neodpověděl
ihned, nýbrž si vyprosil den. na roz—
myšlenou. Pak přišel, ale zase bez od
povědi, ba vyprosil si ještě (ls/a dny.
Tak to udělal několikrát, až se roz
mrzel Hiero, a nevlídné se tai/„al, co
znamenají stalé' odklady? A Simonides
odpověděl.vážně: „Pane, čím déle pře
mýšlím, co jest Bůh, tím temnější jest
mi otázka záhadou.“ — Jak na kone =
rozluštil otazku, o tom dějepis nevy
pi'áví. -— Hle, jak ubohé bylo po
hanství! Před Velikými, životními zá,
hadami stojí rozpačitě, nemajíc jas
ného, srdce upokojujíeího Vysvětlení.
Nuže jsme na tom my,křestrm.é, lépe?
Otevřte si sv. Písmo a najděte I. list
sv. Jana (4, S.). Co tam čtete? „B ů h
jest laska !“

Krátká. větič'ka, ale zdaž není v ní
zahrnuta cela naše Víra. Zpíváme u
jesliček koledy ——Bůh jest laska!
Líbame na velký patek sv. kříž —
Bůh jest laska! Vítáme Ducha sv. 0
letnicíeh ——Bůh jest laska! První po—
hled nevirméhe nevorozeňátka mluví
o Bohu —-Lásce, darei života, o něm
svědčí poslední povzdech umírajícího,
jenž odchází z tohoto slzavéhe údolí,
a dano-li nám bude dejíti věčné slávy,
tam teprve, jak náleží, poznáme, že
—- „Bůh je láska.“

Mohl bych ovšem stejně pravem
říci: Bůh je nekonečna Pr av d a,
je Všemohouenost, je nový
slovnaMoudrost—a myse jemu
proto ve prach koříme -— však Bůh
je zároveň i L ask a, a to zní srdci
idskému tak vabivě a sladce!

Jsoucnost Boží a jeho Vznešené
*) Z knihy „Boží cestou“ (úvahy pro ka

tolickou omladinu) č. 47. (ned. III. po svatém
Duchu).

(Luk. 15, l.).

vlastnost-i svým rozumem již i pohané
pozna ali, o Bohu dobrém, leč zá.—
roveň přísném, trestajícím, s bazni
š ptali Židé svým potomkům., Laska
Baží nekonečná; však plným světlem
zazářila teprve křesťanstVu. () jak
jsme šťastni!

Nemýlím-li se na staroslavném
hradě Pernštýně, a také jinde na roz
hlednách jsou čtyři okénka, a každé
s jinak zbarvwým sklem. Pohlcdneš
jedním, vidíš před sebou kraj v prvním
rozpuku jara. Druhým se podíváš, a
vidíš léto před sebou a dále podzim,
zimu. A podobně je s nami. Jiným se
Bůh více jevil přísným, až strašným.
soudcem, mstitelem, my křesťané jej
vidíme v růžovém zakmitu lásky.
Smím se o tom obšírněji zmíniti?
Sním. z moře božské lasky načei-pa'ti
několik krůpčjí? Neb více slovo lidske
neobsahne !

Znáš ještě ?. katechismu nejdůle
žitější vlastností boží? Podívejme se,zda-liajaksedajívyvoditi
z Boží lasky?

Bůh miluje nekonečnou láskou
sebe i Vš), co jest-.

Jehe láska k sobě se jmenuje
s v a t o s t : Bůh chce a miluje jenom
dobré. Boží lásku k lidem nazýváme
d o b r o t o u. KatechismUs dí: Bůh
jest nejvýš dobrotivý znamena: Bůh
jest pln. lasky ke svým tvorům. Pro
sebe Hospodin. světa nej'xuřeboval, pro
člwěka, z lásky stVeřil celý Vesmír,
z las-ky i nám dal život, jest tedy i
v š e m 0 h o u e .n.0 st jeho, tím pro
jeVena ve službách lasky.

A když hřích Adamův tvrdě ni
čivě v krásné úmysly Boží zasahl, ne
zlomnou spravedlnost k těžkému trc
stu Volal, Bůh ve svém milosr
d e n s t ví našel cestu smíru, arci za
cenu nesmírnou —-život svého Syna!
„V tom se ukázala látek a Boží k
nám, že Syna svého jednorozeného
poslal Bůh na svět, abychom živi byli“
skrze něho. V tom jest laska: ne





Znojmo:VnitřekbývaléhokostelasvVáclava,nyníprotest..kostel.
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že bychom my byli Boha milovali, ale
že on prve miloval nás a poslal Syna
sveho v oběťslitování za hříchy naše.“
(I. Jan 4, 9.) A nyní ještě pohled'me,
kterak se toto poznání .o SVrchované
lásce boží obráží v náboženském cítění
lidovém? _

Všecky články víry jsou téže ne
konečné ceny, poněvadž za. všemi
stejně stojí záruka jejich pravdivosti
—— B ů h !

Však přece možno mluviti 0 za
miloVaných dogmatech (dogma —-—člá
nek víry). Které jsou to?

Předněvíra v prozřetel
n o s t. Nepochopíš, dokud někdy sám
na sobě v těžké chvíli nezakusíš! Cí
tíš se zapleten v přízi „osudu“, stržen
mezi tvrdá, drtivá jeho kola, marně se
bráníš, Vzpíráš, znova a znova o zá
chranu pokoušíš, vše darmo, jenom
dVOjí zbývá: buď zoufalství neb —
důvěra v Boží prozřetelnost! Myšlen
ka, že Bůh o tobě ví, čím hůře s tebou,
tím blíž tobě stojí, že na konec vše
musí dobře dopadnouti, &.kdyby. ne tu,
tedy na věčnosti! A ona důvěra v pro
zřetelnost, tot odevzdanost děcka v
lásku dobrého Otce.

Jiní zase milují & uctívají hlavně
přesladkéBoží vtělení, nej
raději klečí u jesliček.

Není to tichá úcta Boží lásky
zrovna tak, jako když u vroucim,
serafinském zápalu lásky líbáme s v.
r a d y P a .n ě ?

Vždyť jesličky a kříž, tot dvě oh
niska lásky téhož Boha, Ježíše Krista,
k nimž ještě jenom jedno stejně drahé
se druží:svatostánek. Oltářje
každý den. i jesličkami i nekrvavým
křížem zároveň, svatostánek naším
ustavičným Betlémem, t. j. domem
chleba.A úcta nej sv. Svátof
s ti jest životu celé církVe tím, čím
teplý větřík jarní přírodě. Třeba ještě
připomíná-ti, že úcta nejsv. Svátosti
je úcta -— Boží lásky? ,
' A tu, před velebnou Svátosti, ja—
kožto nejvyšší snad květ lásky lidské
k předobrému Bohu, rozvila se fi c t a

nejsv. Srdce Páně. Svá Velká
zjeVení měla bl. Marketa Vesměs před
svatostánkem. Jen _pročtiněkdy velká
„zaslíbení nejsv. Srdce Páni-$“, jak
láska Kristova tu zrovna dary hýří!

Pán Ježíš ctitelům svým věrným
slibuje: útěchu v protivenstvích (1),
staVovské milosti (2), v rodinách po—
koj (3), ochranu v životě a zvláště
při smrti (4), požehnání v podnicích
"('5),odpuštění hříšníkům (6), vlažným
horlivost (7), horlivým prospěch v do—
konalosti (8), kněžím pomoc (9), všem
jiné ještě, velké milosti (IO—12).

Můj ty Bože, jak snadno mohl by
se celý svět proměniti v rajskou za
hradu! Jen kdyby přivinul se s dů
věroua láskou k sladkému Srdci Pána
Ježíše! A neučinil toho, nyní pak
hořkými slzami a krví smývá viny
svoje. V zátiší kVetla oddaná láska
k Pánu Kristu, na veřejnosti se roz
pínala nevěra, posměch z náboženství,
pohrdání, vilnost s nestydatým ú
šklebkem v líci, vzpoura, chtÍVOst po
žitku ——kolik to bolestných poličků
v předobrou Ježíšova tvář, kolik
smrtelných ran do Srdce jeho svatého!

Až nyní otráVené květy vydávají
své zakrvácené, jedoVaté OVOee!Poznáme se, obrátíme,
vystřízlivíme, přikloníme
k pramenu spásy, sladké
m u J e ž í š i '!

V bludovském kostelíčku (nad
Hrabenovcm) na _levém bočním oltáři
je socha nejsvětějšího Srdce Páně.
Až tam půjdete, dobře si ji prohléd—
něte, stojí za to! Kristus Pán je tam
znázorněn, jak se zjevil bl. Markétě.
Ruce tak láskyplně vztaženy, tvář tak
milá, a rána Srdce dojemná! Tam není
třeba nápisu, dílo umělecké samo ja—
keby zvalo „P o j ď t e k e m n ě
v šic h ni !“ (Mat. 11, 28.)

Vzdálili jsme se od Ježíše a přišlo
neštěstí, vratme se k němu včas,
jistě důvěra naše se nezklame!

„My tedy milujme 130
ha, nebo Bůh prv'e miloVal
nás!“ (1. Jan 4, IQ.)

OOOOOO
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A. M . Kadlča'fcovtí .

V lese z jara.
ó ty milý, tichý lese

jak tě ráda mám!
Ve tvém klínu srdce v plese
oddává se snám.

Vůně sladká z pryskyřice
oblévá mou hruď,
červeň sedá. na mé líce,
mizí bol i trud

Pod vysokou borovicí
zastavím svůj krok,
větřík vlní stromů kštící,
staví slzí tok.

A travička zelená se,
sladce dýchá květ,
slunce svítí v plné kráse
na celičký svět.

Broučci, ptáci i včelíčky
uvítat mne jdou,
vůni sladkou fialičky
v tváře vydechnou.

Natrhám těch fialiček
ssaji vůni jich
pak je spletu v malou kytku
maje radost z nich.

A zas z lesa domů spěchám
k drahé matičce,
zlíbat. líce svoje nechám
od ní sladičce.

OOOOOO

Obrázky z katolických misií.
PodáváMaxmilian Weinberger.

Z misii mezi severoamenckfýmiIndiány.
(Dokončení.)

Nicméně dožije se misionář při
své činnosti i mnohé radosti. Starší
Indiáni jsou sice ještě praví Indiáni
se všemi dobrými i špatnými zvyky
svých předků. Za to mladší lidé se
znenáhla měni. Téměř všichni chodili
do školy. Byt i potom většinou, vrá
tivše se domů, zaso mnohénectnosti
si osvojili, přece vliv školy u všech je
patrný. Mezi Indiány jsou mnozí,
kteří se nazývají katolíky, kteří však
nebyli pokřtěni. V posledním roce na
př. bylo 120 takOvých dospělých po
křtěno. Také letos jest větší počet na
přijetí křtu sv. připraven. Mnozí ne
chtějí ani dáti se pokřtíti, čckajícc
až budou staří a slabí. Jsou-li však
Indiáni jedenkráte pokřtěni, zacho
vávají náboženské předpisy přesně a
svědomitě. . _

Přijde-li kněz do katolické vs1
vydává se ihned Indián, jemuž ten

úřad svěřen byl, na cestu, aby vzdá
lenějším katolíkům příchod. duchcv
ního správce oznámil. Jiný Indián
napomíná ty, kteří již byli u prvního
sv. přijímání, aby se na přijetí sv.
svátostí přpravili. Je) to skutečně
pohled povzbuzující, když 10, 15,
nebo 20 mužů, vlasy černé jako uhel,
majíce na záda spuštěny, s uctÍVOstí,
která by mnohé bělochy zahanbila,
ke stolu Páně přistupují. Na všech
téměř osadách postavili si Indiáni
za pomoci misionářů své kostely. Nej—
pělmější z nich jsou uvnitř bíle olíčeny
a mají dřevěnou střechu. Některé
osady mají dokonce obydlí pro kněze.
V malých dědil kách jsou kaple oby
čejně chudy a neúhledny. Střecha po
zůstává z větví, na nichž je nasypána
hlína. Mnohé z těchto „kostelů“ ne
mají ani oken. V kostelích není žádných
lavic. Muži i ženy klečí na holé zemi
nepohnutě často celé hodiny. K sv.
přijímání přistupují muži a ženy zvlášť.,
nejper muži, potom ženy. Modlitby
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k sv. přijímání předříkává katechetist a
v řeči indiánské. Růženec však modlí
se při svých nedělních shromážděních
V kapli nebo V kostele, není- li kněz
přítomen, V řeči špa,n_.ělské Mladší
pokolení však španělštině už málo
rozumí. \ejdulemtčjší modlitby a ně
které písně, kterým se jejich pred
kové od starých španělský ch věro
věstcu před třemi „ty lety naučili,
zachovaly se od pokolení na pokolení.

Velice si váží Indiáni malých slu
žeb kostelních, které jim byly svě
řeny. O některých stale(, se už zmínka
Důležitý úřad má .v?,př. kostelní
vrátný. Jeho hlavním úkolem jest
vyháněti psy z kostela, po případe
zabraňovati, aby tam nevklouzli. J ežt-o
každá indiánská rodina má svého do
mácího psa, je zřejmo, že nelze tento
uřad tak docela zlehka zastávati. V
jedné osadě oznámil pohlavár misio
nářovi, že poradně shromáždění usta—
novilo, kostelního vrátného ses:ad,iti
poněvadž nezastává svého úřadu po
zorně a bedlivě a žádal ho, aby t( „to
usnesení viníkovi sdělil. Sesazený hlí
dač se proto velmi mrzel a nepřišel
proto po čtyři neděle do kostela
Konalo se tedy nové shromáždění za
přítomnosti misionářovy a po dlouhém
mluvení uzavřeno, že viník má opět
Ve svůj úřad býti dosazen., slíbí-li, že
ho bude příště lépe zastávati. Tak byl
spor šťastně uroVnán.

Velkou zálibu mají L').diáni na
slaVnostech církevních. Hlavní
ností je svátek kostelního sVat-ého
patrona. Již dlouho před slawiostí
konají se porady, které mnohdy ce—
lou no'c trvají. Potom se sbírají pe—
níze na“ zakoupení dobytka na po
rážcc a mouky, nebot všichni příchozí
cizinci bývají v ten den pohosstěni.
U Indiánů není nikdy o hosty potíží,
jestliže dobré sousto je zadarmo k do-'
stání. Je-li maso, pak hosté ani jízdy
šedesát mil se nelekají. O jednom po
svícení napočítal kterýsi' misionář na
1000 koní. V předvečer jdou Indiáni
ke sv. zpovědi a přenocují pak, na—
táhnuvše se někde na Zemi. Po služ
bách Božích následujícího dne vaří
ženy maso Ve Velikýclrhrncích, načež
jedí a pijí, dokud co mají. Mezi jídlem

slav

proVozují rozličné hry. Oblíbenou zá
' avou, která se bohužel podnes udr—
žela, jsou závody kohoutí.

Do země zahrabe se kohout, ale
tak, že jenom hlava vyčnívá. Potom
jedou závodníci klusem na koni přes
kohouta a snaží se, shýbnuvše se až
k zemi, ubohé zvíře ze země Výtah
nouti.

V posledním roce byly FíantiškáDům svěřeny misie také mezi soused—
ními Indiány, tak řečenými Papagy,
jejichžto území se prostírá až ke hra—
nicím Mexika. Až dosud nepůsobili
mezi těmito Indiány žádní katoličtí
Věrověstové, mimo J esuity 17. století.
Bohužel, začali nedáVno Presbytcri
áni stavěli jim kostely. Ano i Mor
meni posel,li k nim své vyslance. Nic—
méně nepodarilo „se mi těmto ani oněm.,
ač se 1'1.—-.il(_)v..rzěnamáhají a peněz ne
šetří, způsobiti opranoVou škodu. —
Mnohem více škodí misiím Velkéstátní
školy pro Indiány. V městě Phónixu
na př. je taková škola, která má na,
800 chovanců a ročně asi 600.000
korun. od Vlády dostává. Děti, které
v těchto ústaVech Vyrůstají, vrací se
do svého-domova obyčejně bez ná
božen.ství Z toho následuje, jakou
důležitost mají školy misijní. Příštím
rokem bude třeba rozšířiti školu u St.
Johns, aby i děti Papagů mohly býti
_doní přijaty, které dosud do škol
státních docházely. Ač není téměř
žádných peněz, přípraVn.é staVební'
práce už započaly. Bůh zajisté vzbudí
milosrdné dobrodin,ce aby ubozí Indi
ání, jimžto již tolik. bezpráví učiněno
bylo, nebyli také ještě o drahocenné
dobro katolické víry olcupeni.

Ze střední Afriky.
Ve.střední Africe leží zemč,kt01á

V řeči domorodců zove se Niam—
Niam. V zemi té žije národ černochů
velice nadaný a před nějakým časem
poslal tam apoštolský vikář střední
Afriky, Frant. Geyer, jednoho ze s ich
misionářů, aby vyšetřil, zda-li by tam
mohla býti zřízena nová, misijní sta—
stanice. "Po dvouměsíčním pobytu se
V1á'lil )'i ionář domů. Jeho zp ávy zní
příznivě. Podle j(l10 náhledu jest nyní
ještě snadno, tento nadaný lid, jenž
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jest V nebezpečenství, že propadne
islámu, zcela.pro “víru.křesťanskou zí
skauti.

=_'_Nejprve odehrál se misionář do
území, řečeného Tomba-a.. lVíísrt-nísul

'5rá, aby všichni jeho 'pohláváři vi
děli. jak vysoce si misie váži a. jak
velice mu na založení misijní stanice
záleží. Svému bratru nařídil, aby se
všude postaral, aby mi.=ionářoví se

Znojmo :,Chodba v dominikánském -klášteře.

tán: jenž tři ze svých svnů byl misio
nářům v osad.-ěVánsvěřil na.Vychování,
byl ihned se založením misie ve své
zemi úplně srozuměn. Zá průvodce na.
okružní cest-ě hustě obydleným úze
mím da.l misionárovi svého vlast-ního

dostalo potřebných potravin a. aby
mu “všichni bez bázně a. strachu ote—
vřeně &poctivě přicházeli vstříc. Tím
byl dobrý výsledek cesty zajištěn.

Hned v prVní dědí-ré, do které
misionář na. své okružní cestě sulta
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nátem přišel, sešel se s pohlavárem,
jenž byl jednou se sultánem misijní
stanici ve Ván navštívil. Od té doby
měl misii V'největší vážnosti. Zvlášt
ním podivem naplnila.“' ho užitečná
řemesla, kterým misionáři učí své
žáky. S radost-í byl ochoten poslati
hochy svého kmene na nov'ou stanici
a při nových stavbách v'ypomáhat-i
svými dělníky. Druhého dne po pří
chodu misionářově doprovodil ho sám
po svém rozsáhlém území. Když pak
oba do chaty pohlavárOVy se Vrátili
čekalo tam pět jiných podpohlavárů,
přejíce si s misionářem mluvit-i. Po
věst o příchodu misionářově byla se
totiž na všecky strany rozšířila &.všude
velkou radost vyv'olala. Všude mluvil
lid o užitečných věcech, kterým se
děti černochů v misii uč'í. Otrok, kte
rého sultán jednomu z pohlavárů byl
daroVal, vypravoval lidem ze své
zkušenosti, že misionáři nepřicházejí
do dalekých zemí pro svůj zisk a pro
spěch, ale toliko, aby nevědomé čer
nochy užitečným a pěkným věcem
vyučován.

Celkem navštívil misionář v krát
kém, sobě vyměřeném čase deset ze
třiceti pohlavárů, kteří sultánovi z
Wombory jsou poddání. Jeden z nich
byl synem sultánovým &vyptáVal se
na sveho bratra, který meškal tehdy
na misijní stanici ve Van na vycho—
vání. Když slyšel, že bratr již ('.ovede
napsati list v řeči anglicke, byl skoro
na bratra žárliv a prosil misionáře,
aby se jenom na jeho území usadil.
Potom že také sám na stanici přijde
a bude se učiti. Že rád při stavbě sta
nice vypomůže. A jako tento pohlavár,
pI'OJGVÍlitaké všichni ostatní toužebně
přání, aby misionáři co nejdříve přišli.
Lid tamější stojí ještě na nízkém
stupni vzdělanosti, uznává rád pře
vahu Evropanů a chce se od nich
učiti.

Zpáteční cestu konal misionář sul
tanátem řečeným R-ikita, jenž od země
Tombora šest dní cesty je vzdálen.
Hned po svém příchodu představil se
sultánovi. Návštěva jeho byla panov
níkovi velmi milá, neboť od misionáře
dověděl se něco nového o svém. synu
Rombovi, jenž již sedmý rok u misio
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nářů ve Van je na. vychování. Romba
je hodný, nadaný hoch, jenž mluví
mimo mateřštiny plynně anglicky. Před
dvěma roky byl pokřtěn. Ve slavnost
ním úboru očekával sultán., obklopen
svými věrnými, misionáře. na návsi;
měl na sobě stejnokroj anglického ad—
mirála, který mu byla anglická vláda,
oceňujíc jeho dobré chování, darovala.
Na "počest příchozího bylo učiněno
několik výstřelů a sultán představil
ho slavně své družině. Když potom
misionář do domu panOVníkova vstou
pil, pravil mu: „I-Ile, zde píše ti tvůj
syn vlastnoručně list; ty jej nemůžeš
čísti, proto učiním to já a tak uslyšíš
mými ústy, co ti syn tvůj sám dává
vědět-i.“

Větší radosti se nemohlo šťast—
nému otci dostati. Opět a opět musil
mu misionář list předčítati. Nejméně
desetkráte chtěl sultán ve třech dnech,
které u něho meškal, slyšeti noviny,
které mu jeho „učený“ syn písemně
sděloVal. Ovšem vypraVOval šťastný
otec i svým věrným o moudrosti svého
syna a tak se stalo, že musil misionář
i jim list Vyložiti. Rozumí se, že se
všichni učenosti sultánova syna di
vili, řkouce: „Romba se stal Velkým
mužem, jako běloši, může se samým
místodržitelem mluviti v jeho vlastní
řeči a my tomu nerozumíme.“

Ve svém listě radil také syn sul
tánův svému otci, aby misii ve své
zemi zřídiii dov'olil. Když misionář
o této věci se zmínil, pravil mu pa
nOVník t-ajůplně, že mu příštího dne
o tom podá zprávu. Byl si totiž u
mínil, že túto záležitost s větší slávou
a okázalosti vyřídí. A skutečně z rána
druhého dne přišel v průvodu svých
sedmi synů a své rady k misionářovi.
Hlasitě prohlásiv, že se se svými věr—
nými náležitě a bedlivě poradil, pravil,
že sám za několik neděl do Van přijde,
aby se o jednotlivých věcech založení
misií se týkajících domluvil a pot-om,
že jednoho z misionářů vezme s sebou
a věci na založení misie potřebné dá
na své vlastní útraty sem dopraviti.

Na další cestě navštívil misionář
ony dědiny sultanátu, kde vládnou
četní synové sultánovi. Zvláště jedna,
lidnatějších ostatní. zdála se mu býti
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pro 11.0Voustanicipříhodnou. Na otáz
ku, čím to je, že právě tam tak mnoho
černochů se usadilo dověděl se, že
spravedlivá a moudrá vláda pohla
várova lidi vábí, aby se tam usazovali.
„Nedávám nikomu usekati ani ru
kou ani nohou,“ pravil mladý pohla
vár, „také nikoho .nedávám usmrtiti
a neberu nikomu jeho řádné manželky,
jako mnozí jiní pohlaváři, ale snažím
se, abych ke všem byl spravedliv,
a trestám jenom skutečné vinníky.“
Bezpochyby obdrží tato dědina první
misijní stanici. Více stanic zřídit-i ne
bude asi zatím možno, jiné budou
následovati později.

Vzhledem na velký počet oby
vatelstva této dědiny najde tam za
jisté také větší počet misionářů brzy

přehojné zaměstnání. Rozsáhlá země
čeká nyní na včrověsty, c lý národ
je zralý pro evangelium. Již staví
se také nové cesty a silnice, které
kmen Niam—Niam v bezprostřední
styk přivádí se světem mohamedán
ským a tím roste i nebezpečenství, že
tento národ velenadaných černochů
přejde k islámu. Má-li býti zachráněn,
bude nevyhnutelně třeba, aby tam
co možno nejdříve několik misijních
stanic založeno bylo. Jestliže fana
tičtí arabští kupci dříve než misionáři
do země Niam—Niam vniknou, pak
jest tento čilý národ, jehož náklonnost
k církvi katolické opravňuje k nej
lepším nadějím, pro katolickou víru
navždy ztracen.

000000
A. M. Kadlčdková .

V rodném domě.

Zas jsem doma u matičky,
u otce, i u sestřičky,
v jejich sladké náruči
bolest svoji vypláči.

V rodném domě otec, matka,
říkají mi slova sladká,
vždyt ten drahý rodný dům,
štěstí nese mojim snům.

Vítá mne tu i zahrada,
v níž tak duše moje ráda
prosní mezi květy jen,
zašlé lásky, štěstí sen.

Do lesa i do těch polí
nesu žal jenž v srdci bolí,
zpívám s ptáčky píseň svou,
která chvěje duší mou.

Zas jsem doma, u matičky,
prožívám zde Sen sladičký,
nebot matka lásku dá,
kterou svět mi nepřidá.!

000000

Jiří Belanger.
Zivot napsaný P.ífAniga.nem podává Jan Tagliaferrc. (Část další.)

Pak vypočítává ovoce této doko
nalé pobožnosti, ovšem bez nároků na
úplnost. „Zkušenost tě o tom mno
hem více poučí“, obrací se na zbožnou
duši, „& jest-li to drobné, co jsem ti
pověděl splníš věrně, nalezneš v tom
tolik pokladů a milostí, že úžas a ra
“lost tě naplní.“

Udává pak některé cvičby, které
souhlasí s touto pobožnosti a jí pod
porují a rozvíjejí: korunka Panny
Marie, vnější znak naprosté odvislosti
od Marie, které chce duše na sebe
vzíti, velká úcta k tajemství Vtělení
a. Zvěstování, konečrě láska ku Zdrá
vasu a k Magniíikat.
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Úmyslně jsme šířili se o tomto
předměřu, protože četba spisu Grigno
nova byla v duchovním životě P. Bel
langera událost-í. Jeho úcta a láska
k Panně Marii nemohla se již stupňo—
vati, ale v tom nalezl methodu, aneb
raději plán, jenž odpovídal jeho ná—
klonnosti, jejž chtěl sledovati. DOSpěti
k svatosti bylo přáním jeho nejmilej—
ším. Tu inu byla ukázána cesta, která
souhlasila s milostmí jemu udělenými,
kterou blahoslavený označil jako ne
omylně vedoucí k cíli. Myšlenka Panně
Marii se bez výhrady jako nevolník
darovati, ho velice uspokojila. Rovněž
se mu líbila cvičba činiti všecko s Ma
rií, v Marii, pro ni a skrze ni. Od té
doby bylo to ideálem, který chtěl
uskutečniti, po němž toužil až do po—
sledního dechu. ._

Dne 31. července 1886, v sobotu,
napsal vlastní rukou listinu darovací:
„Já Jan Maria od svaté Teresie ——
to byla jeho jména jako terciáře Kar
melského — slibuji slavně a pravo
platně Marii, Matce Boží a matce
svojí, že jí budoucně budu náležeti
jako nevolník své Paní. Dávám tedy
Marii, abych je nikdy nebral zpět,
svou duši se všemi silami, své tělo
se všemi údy a všemi smysly, všecky
své vnější a vnitřní statky. Prohla
šuji, že nemám ani nejmenšího práva
na tyto statky, a sice po celou věč—
nost-. Vím., že se tím úplně oddává'm
Pánu Ježíši, jenž spočívá v Marii.
Prohlašuji též, že chci všecky svoje
skutky konati jenom v Marii, s Marií,
skrze ni a pro ni“.

Konečně nalezl dávno touženou
oddanost a spojení. Ale nyní. ho uchvá
tila obava, že neZůstane vždy tak pev—
nou a úplnou. Umíníl si, že občas
obnoví sVOjezasvěcení. Ale i to zdálo
se brzy málo jeho ohnivé duší, která
toužila po stále větší lásce. Měl úmysl
prosté zasvěcení povznésti na slib.
Dne 26. září 1890 na konci šestiden
ních duchovních cvičení v Kartouz

_v Montreuil složil s dovolením zpověd
níka v kapli klášterní společně s ně
kolika přátely slib nevolnické služby
_v ruce Panny Marie. Přidal na rok
též slib, že bude se každý den modliti
růženec, jednou za týden odslouží mši
svatou ku cti Panny Marie, před jejím

obrazem necha stále svítit lampu a ji
v soboty a v předvečery jejich svátků
uctí nějakými tělesnými skutky kají
cími. .

Blahoslavený z Montfortu vyslo
vil náhled, ze nepochopí stejně dopo
ručenou pobožnost všichni, kteří ji
znají. „Většina“, praví, „zadrží se při
Zevnějšku, jiní vniknou do nitra, ale
tam vystoupí jenom na první stupeň.
Kdo vystoupí na druhý, na třetí stu—
peň? Kdo tam pevně. se postaví? Jen
ten, jemuž duch Kristův odhalí ta
jemství, duše, kterou sámpovede, ab),r
vystupovala od ctnosti k ctnosti“. _

P. Belanger náležel k těmto du
ším vyznamenaným. 7 říjnu 1891 do—
kazují úmysly jeho, jakého stupně
dokonalosti dosáhl. „J se'mnevolnikem
Marie“, “píše, „chci svoje zasvěcení
obnoviti každého rána při modlitbě a
je zkráceně aspoň každé hodiny opa
kovat, jakož i před každým činem
důležitým“. K těmto úmyslům při—
dával nové dojemné: k růženci při
dávat malé hodinky, pokud dovolí
povinnosti stavu; Pannu Marii po
zdravit pokleknutím, když vejdu do
svět-nice a vyjdu; Anděl Páně se jed—
nou modlit kleče a při slovech „A
slovo stalo se Tělem“ zem políbit;
každou hodinu se modlit Zdrávas Ma—
ria, ani nejmenšího skutku nepodnikat
bez dotazu na Matku dobré rady.
Ohledně apoštolát-u pobožnosti k Panně
Marii u'míníl si získati Marii nové ne
volníky a v každém kázání aspoň slo
vem na ní vzpomnět. - „_

V duchovních cvičeních r. 1894
obnovil svůj slib nevolnický slibuje,
že vše učiní k, větší cti Panny Marie,
zříká se od té chvíle všech mešních
stipendií; každou mši svatou bude
sloužit-i pro zájmy své Paní na její
úmysl.

Dne 2. ledna 1895 píše: „Života
svého použiji, bych miloval svou ma
tičku nebeskou, si představoval stále
tajemství jejího života pozemského, jí
daroval svůj rozum i své srdce“.

Svátek Vtělení stal se jeho oblí
beným svátkem. Začal pro něho a
jeho spolek v předvečer o 6. hodině;
vystavil nejsvětější Svátost, což trvalo
celou noc-i celý den. S doVOlením
představených začaly mše svaté o půl
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noci. První slavná mše svatá zpívaná
zahájena zpěvem vánočního evangelia
a Anděl Páně. Následovalo dalších
osm mší svatých až do rána. Ale ne
jen vojáci přicházeli podle možnosti
po cas dlouhé této pobožnosti, aby
pěli chválu Panny Marie a modlili se
růženec, i kněží a Věiící z města tísnili
se V kapličce slavnostně vyzdobené
před nejsvětější Svátosti jako o pout-i
na poutních místech.

Pobožnost, Zdrávas Maria se mod
lit-, mu přešla nějak v tělo a krev.
Kdykoliv měl volnou chvíli, tu hle—
daly maně jeho prsty zrnka růžence
a rty jeho šeptaly pozdraVení andělské,
jež ho nikdy neunavilo. Ostatně o té
věci ještě promluvíme, zasluhujet
zvláštní hlaVu v životě P. Belangera.

Aby poznával Pannu Marii a hor
livost v pobožnosti by zachoval a roz
množil, k tomu sloužila mu četba. Za
ložil si knihovnu, kterou lze nazvat-i
mariánskou. Tu živil SVOuduši a čer
pal poklady lásky, hlubokých myšle
nek a zbožných citů. Nebyl kniho—
molem., úřad jeho mu příliš čas za
bíral; ale nikdy nezanedbal příležitosti,
by si zjednal dobrou knihu aneb bro
šurku o úctě Panny Marie a zvláště
o Zdrávasu a růženci. Nalezl—li tam
nějaké nové myšlenky, perly, jež by
Vpletl do koruny své Matičky nebeské,
vracel se k nim, aby živil svou pobož
nost. Když četl spis „Maria a škola
františkánská“, duši své milující při
pravil sladkou rozkoš. Tam stálo:
„Jedná-li se o slávu Panny Marie, tu

V pochybnosti dávám přednost, bycch

upřílišil chválu, než bych méně V tom
učinil.“ Tato slova Dunse Skotta, ji
miž spisovatel se uvádí, hned získala
srdce P. Belangera. Byl nadšen na
ukou ve spisu přednesenou, že Panna
Maria byla prostou nejen poskvrny
hříchu prvotního (což jest článkem.
víry), ale i vší Viny jeho a tudíž i vší
viny zle žádosti. Důvody, plynoucí
z toho pokladu pro nanebevzetí Panny
Marie, pro její důstojnost jako Krá
lovny nebeské a Pomocnice všech
tvorů, dojaly jeho srdce. Zvláštní
útěchu čerpal ze slov závěrečnVch:
„Všecko tvorstvo jest tu pio Klista
a Marii. Opatřil si větší počet výtisků
této práce a s radostí je rozdával ve
svém okolí, aby v očích Všech oslavil
svou milovanou Paní, jejíž čest „mu
byla dražší nad život.

Pojednání o pravé pobožnosti
Grignona z Montfortu bylo stále na
stole jeho a rozdával ho rád duším.,
které by mu porozuměly a v něm
měly zálibu.

Jak již řečeno, byla i jeho svět
nička zrcadlem jeho srdce. Tam bylo
všudy Viděl obraz Matky Boží zvláště
ten, který se zdál být-iji nejpodobnější,
jenž ho již dávno okouzlil. Mladým
lidem říkával: „Rád bych měl, abyste
svou úctu k Panně Marii projevili za
slíbením, obrazem a modlitbou.“ To
bylototéž, co on činíval. O zaslíbení
jeho obšírně jsme mluvili; jeho mod
litba byla Zdrávas Maria; jeho obra
zem Matka dobré rady, která v jeho
očích předstaVovala nebeskou orodov»
nici.

Znojmo. Farní městský kostel sv.
Mikuláše (Viz vyobr. V min. čísle) vy
staven okolo r. 1400 V gotickém slohu.
Vnitřní vy'zdoba'jest ve slohu baroko
Vém. Hned vedle kostela sv. Mikuláše
jest dvojitá kaple, zasvěcená sv. Martinu
& sv. Anně (též se jmenuje kostel sv.
Václava). — Dále přinášíme vyobrazení
starobylé radniční Věže _achodby V do
minikánském klášteře.

(Z a s l án o.)
„Náš císař a král Karel I. a jeho choť

Zita“
Pro českou mládež a lid upravil

Ant. Brousil. S 30 vyobiazeními. Vy
dala „Bonifatiaí“ v Piaze 1917. Cei-.a
K 1.—, poštou K 1.10.

Pěkně vypravená tato knížečka
vypravuje čerstvým jednoduchým slo
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hem mnoho zajímavého ze života na
šeho mladého panovníka a jeho choti,
o jejich rodičích, učitelích a vychova
telích, o dobrotě a ušlechtilosti jejich
srdcí. Kapitoly „Pobyt v Praze“ a
„Pobyt v Brandýse n. L.“ zvláště
budou se pro blízkost místa svého
děje našemu č'tenářstvu zamlouvati.
Vskutku krásnou výzdobou knížky jset
30 vyobrazení ze žÍVOta císaře & císa
řOVny,jejich rodišť, jakož i jejich ro
diny. Proto doporučuje se knížka sama
sebou do každé lidové, školní i rodinné
knihovny a hodí se k hromadnému
rozšíření.

(Z a s l á n o.)
jednota českých katolických tovaryšů

ve Vídni českému národu!
Již po mnoho let stala se Vídeň

přitažlivým magnet-em i naší české
mládeže, zvláště z chudších krajů naší
vlasti. Tisíce jinochů opouští svůj
rodný krb, aby se ve Vídni vyučilí
nějakému řemeslu a vedle řemesla
druhému zemskému jazyku a též na
různých školách odborných, kterých
je v hlavním městě Rakouska více,
než kde jinde, aby se vzdělali a tak
lepšího postavení domohli.

Při tom však se často zapomíná
na nebezpečí, která hrozí naší mlá—
deži ve Vídni jak v ohledu národním,
tak zejména mravním, sociálním a
náboženském. Nepřeháníme nikterak,
tvrdíme-li, že Vídeň již pohltila do
milionů členů našeho národa. Mladým
a nezkušeným jinochům vyrvána bý
vá ze srdce víra a zbožnost, s nimi
zároveň mizí láska k vlasti a národu,
jakož i touha po dalším sebevzdělání
a vůbec vše šlechetné snažení. Tak
z nadějných synů zbožných rodičů
českých stali. se lidé lhostejní, kteří
mají jen posměch pro všecko, co jest
českého a zvláště náboženského; jsou
hanbou svým rodičům i svému ná
rodu a společnosti jsou na obtíž.

Kromě toho považujeme za SVOu
povinnost, upozor'niti také na nebez
pečí a nedostatky, které zejména uč
ňům hrozí při učení se řemeslu.

Jsou to neutěšené poměry v díl
nách, jak se strany mistrů, tak se
strany tovary šů a spoluučňů. Je mno

ho miStrů dnes ve Vídni, kteří pracují
pro záv0dy jen ponejvíce židOVske,
při čemž nehledí se k tomu, aby se
věc dobře udělala, nýbrž aby se udě
lala a rychle udělala, proto učeň vy
učený u takového mistra je neschopen
později jako tovaryš pracovati u mi
stra, který dělá na zakázku. U jiných
mistrů zase vyučí se učeň jen jedné
věci, na př. šití kalhot, ostatní práci
se nenaučí; tím se vypěstují nikoliv
zdatní tovaryši, nýbrž dělnický prole
tariát, který buď opouští své řemeslo
aneb zůstává otrokem židovských zá
VOdů,protože u pořádného mistra mí
sta nedostane.

Mnohé dílny, zejména pak větší,
jsou v rukou socialnich demokratů,
kteří tovaryše křesťanského smýšlení
mezi sebou ani nestrpí . Že to má ne—
blahý vliv na učně, o tom netřeba se
zmiňovati, zvláště nestará-li se mistr
0 mravní VýChOVuučně, do kostela
a ku sv. svátostem ho nepřipouští, ba
když hocha ani nepřevezme na byt a
stravu, jak to dnes vesměs bývá u
zámečníků a podobných odborů.

Má-li se všem těmto nebezpečím
čeliti, nestačí jen zřizovat-i besídky
pro učně, v duchu náboženském ve
dené, nýbrž třeba i útulny pro ně
zříditi, aby neupadali do doupat, z
nichž pak vycházejí jako socialisté a
anarchisté.

Tohoto těžkého úkolu podjímá
se Jednota katolických tovaryšů čes—
kých ve Vídni, založená, 1“P. Aloisem
Jemelkou T. J., která, ač teprVe jen
5letou činností svou vykázati se může,
již přes 1500 členů ve své Jednotě a
besídkách sdružila. Přítomná válka
však téměř všecky členy, až na ne
patrný zbytek ——asi 20 tovaryšů a
100 učňů ——odVOlala do boje anebo
do rodných domovů, takže zbývající
členové nejsou ani s to, by veliký ná—
jem besídky učňů a útulny tovaryšů
na 2000 K ročně čítající zapravili,
čímž je existence Jednoty vůbec ohro
žena.

Má-li však Jednota katolických
tOVaryšů českých Ve Vídni úkolu své
mu dostáti, musí míti na prvním místě
útulnu; a má-li dostát-i úkolu svému,
zvláště po válce, kdy dvojnásobná
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práce na záchranu mládeže jí nastane,
a to při znásobeném úsilí nepřátel,
chystajících se již na její záhubu,
bude jí třeba útulny vlastní, jež by
ji tolik netížila, jako útulna draze na
jatá; to jest bude jí třeba domu Vlast
ního, kde by se příhodně svému účelu
spolkovému a v poměru k velkému
počtu členů, ve své činnosti zdárně
rozvinouti mohla; kde by Vedle pro
stianné ložnice, dvorany shromažďo
vací s jevištěm, čítárny, tělocvičny,
domácí kaple, byla též kancelář pro
sprostředkování míst jak pro učně,
tak pro tovaryše, v níž by se hlaVně
k tomu přihlíželo, by učňové se do
stávali k dobrým mistrům a kde by

se dostalo i jim zastání, tkdyby mistrnekonal svých povinstno které mu
zákon vůči učedníku ukládá; za tím
účelem bude Jednotě vydržovati schop
né síly, které by práci tu konaly. Dále
bude tam třeba též dílen řemeslnic
kých, ve kterých by jednostranné vy
učování se řemeslu u mistrů bylo do- '
plněno, jak to vesměs je V Německu,
kde v útulnách tovaryšů zřízeny jsou
dílny pro všechna řemesla.

Jedině tím může Jednota katol.
tovaryšů zabrániti, aby celé zástupy
řemeslnického dorostu aepřidá-valy se
straně nepřátelské, jež nepopiratelně
——protože spojenými silami pracuje
-—v této věci již mnohem více účňům
a tovaryšům nabízí podává; aneb
aby nepropadli proletariátu řemesl
nickému, jako se dosud děje. Jen tak
může zabránit, aby úhlaVní nepřátelé
našeho národa a náboženství neroz
množovali svých šiků z dobrých ji
nochů zbožných rodičů a aby z Vídně
nešířil se jed bezbožnosti a znemrav

Než i nejnadšenější snahy musejí
zůstati neuskutečněny bez hmotných.
L. j. finančních prostředků, na které,
jak každý uzná, ani největší oběta
vost tovaryšů nestačí; ty musí po
skytnouti celý český národ, pokud
mu záleží na záchraně tisíců jinochů,
kteří do 'ídně za svým poVoláním od
nepamětna přicházejí.

Neboť z toho, co uvedeno, za
jisté vidno, že otázka učňů a vůbec
dorostu řemeslného, do Vídně z našich
vlastí se ubírajícího, není jen soukro
mou otázkou Vídeňskou, nýbrž otáz
kou, kterou řešiti jest povinen náš
celý národ, najmě spolky katolické.

Proto obracíme se k celému čes
kému národu a zvláště ke spolkům
katolickým a prosíme snažně:

1. aby rodičena naši Jednotu byli
upomrňová )Í, by hodní hoši hodných
rodičů českých nebyli _posíláni do
Vídně na slepo, nýbrž aby rodiče
obraceli se přímo na naši Jednotu.

2. Aby každý upřímný vlastenec
a katolík přispěl nějakým dárkem na
spolkové naše účely.

3. Aby přispě,l kdo a jak jen
může též na zbudování vlastního do
mu pro české katolické tovaryše a
učněVeVídni„Domu Jemelko
Va“, kterýž byl nejlepším, ne mrtvým,
ale živým pomníkem jeho vpravdě
apoštolské činnosti ve Vídni, z něhož
jako z úlu Vycházela by mládež naše
česká zdravá tělesně i dušeVně, plna
nadšení ku práci pro blaho rodiny,
obce i národa, pro blaho vlasti a církVe.

Pán Bůh zajisté odmění každý
šlechetný a vlastenecký dárek a my
předem za něj vroucně děkujeme.

nělosti po Vlastech našich. jako se Jednota katOHCkýChtovaryšů čCSkYCh
dosud dělo. ve Vídni XV., Mattisplatz 7 1-16.

... _.OĚ' Díkůvzdání božskému Srdci Páně. .
3..

Z Brna. Vřelé díky vzdává bož
skému Srdci Páně, sv. Janu Nepom. ,
sv. Antonínu, sv. Josefu, Matičce
Svatohostýnske za vyslyšení prosby
v těžké záležitosti. Odběratelka časop.

15.
Z Kroměříže. Plníc slib svůj vzdá

vám nejvroucnější díky božskému Srdci
Páně, Panně Marii sedmibolestné, sv.
Josefu a sv. Antonínu za vyslyšení
prosby v jisté záležitosti. F. Z.
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Ze Znojma.. Jistá osoba. na Zno—
jemsku byla. velice sužována, různým
Vnitřním pokušením á rouhavými ná—
pády &. obrazy po delší dobu. ——
Všeliké bránění se proti tomu nepo
mohlo. Přišla, jí kniha od J. Tenory
„Životopis ctih. sluhy Páně. P. Már
tina Středy“ do ruky, v níž četla. že
jeden novic řádu jesuitského soužení
podobného se zbavil tím, že před.
obrazem. P. Martina Středy důvěrně se
modlíVál tři neb pět Otčenášů. I činila
ona. osoba podobně a asi do měsíce
pokušení ——skoro docela ——přestala.
Vroucí díky Pánu Bohu za tu milost
bud'tež vzdány s přáním, aby Dobrote.
Boží svého věrného služebníka. P. Már—
tiná Středy více oslavila. — P. Martin
Středa byl udatný vojín, neškodilo by
v době války ho vzývat-i o pomoc.

Z Kroměříže. Žijíc již dlouhou
dobu ve strachu o věčnou spásu osoby
mně drahé, ále hříchu oddané, cítilá
jsem se jednou na kázaní o božském
Srdci Páně mocně povzbuzena utíkat-i
se ve své veliké tísni s důvěrou 0 po
moc k tomuto nejsvětějšímu Srdci.
I umínila jsem si, že se budu káždo
denně modlívati litánii k nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu za obrácení osoby t_é.
A jako přečetní jiní, tak i já zkusila,

jsem, že nejsvětější Srdce Ježíšovo
jest vpravdě milosrdenství hojného a.
bohaté ke všem, kdo je Vzývají. Osob-a..
ta. dala. se v těžké nemoci Žaojpátřiti
sVa.tými svátost-mi umírajících á smí—
řena. s Pánem Bohem zesnulá v Pánu
a to" na. slavnost nejsvětějšíuo Srdce
Páně ráno právě, když jsem. se chy
stala súčástniti se ranní pobožnosti
ku ctí Jeho. Mohla.jsem tedy, jak jsem
si velmi přála, svou pobožnost vyko
nati a při ní ihned.vroucně podčkovati
nejsvětějšímu Srdci ze.vyslyšení mých
proseb. Cítila. jsem se však povinná
také veřejně oznámiti prokázanou Ve
likou milost mně i osobě oné i činím
tak ——po delší době ——nyní prosíc
snážně, aby mé vroucně díky byly
ve ,Škole B. S. P.; uveřejněny ku cti
&slávě nejsvětějšího Srdce Páně á ku
povzbuzení jiných, by ve svých vlast
nich a svých bližních potřebách s dů
věrou k božskému Srdci se utíkali &.
pobožnost ták milá & spasitelrtá vždy
více se rozšiřovala á stávala. se zvláště
v nynější těžké době všem trpícím
zdrojem všeliké útěchy. Zároveň vzdá
vám též vroucně díky za milosti, jichž

' se mi již dříve dostalo na. přímluvu
Panny Marie a. sv. Josefa.

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, všeljké'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, z a
provádění dekretu () sv. přijímání dítek &na všechnyúmysly,jež
doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den-členům Apoštol. modlitby.

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

-mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)
Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou!

_Pius _IX. 1852.)
Sv. Josefe, vzore &patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

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

Heslo apoštolské: Věsti dítky ke sv. příjímání.

Úmysl v červenci: Missie v Palestině.

(Pokaždé odp. 300 dní.
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Úmyslv apoštolům modlitbv'.
Dekret o prvním sv. přijímaní dírek;

(Ustanoven a žehnan Jeho Svatosti papežem.).MMM.AJMWL_A
Dne Na slavnost; ' Úmysly:

1 P Sv. Fortunáta, kn. —1. pátek vměsíci. Pobožnost k nejsv. Srdci P. Časné
a časté sv. přijímání dítek. Za dary Ducha sv. Zvláštní potřeby a=záležit.

2 S Sv. Blandiny, p. m. (177). — I. sob. v měs. Smirná pobožnost ke cti P.
Marie. Dar bázně boží. Pobožnost k Duchu sv. Dar jednotya svornosti.

Neděle I. po sv. Duchu. Nejszrojice. Pokorná víra v tajemství nejsv.
Trojice. Vděčnost za dobrodiní'Boží . Spolek šíření víry. Znamení sv. kříže.

Sv. Františka Caracciolo (1608). — Neo'hrožené vyznání víry. Naši vojíni
v poli. Zbožné vychování dítek. Spolek sv. Dětství. Ranění a*nemocní vojíni.

Sv. Bonitaice,'bisk.' m. (755) Naší velepasty'řové. Spolek sv. Bonifáce.
Nekatolíci v říši naší &Německu. Rízení národů dle spravedlnosti. j“ otec.

St Sv. Norberta, zakl. ř. prem. — Řád prem. Úcta nejsv. Svátosti. 9denní
pobožnOst. Příbuzní. Dar kajícnosti. Bože. dejž nám pokoj a mír!

7 Č Božího Těla. Živá víra vnejsv. Svátost olt. Důstojná oslava nejsv. Eucha—
ristie. Zabránění svatokrádežnéh'o přijímání. Bratrstvo nejsv. Svátosti.

8 P Sv. Medarda, bisk. (545). — Vážení si nejsv. oběti. Nábožné sloužení a
slyšení mše Sv. Zachování úrody. Za Boží požehnání. Duchovní správa.

9 S Sv. Prima 3 Fcliciana, m. (286) Ustavičná paměť na přítomnost J. Kr.
v nejsv. Svátosti. Spolek kněží adoratorů. Apoštolátmodlitbv. Sv. Missie.

Guano:
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10 N Neděle II. po sv. Duchu. Sv. Markéty, král. (1093) — Snaha o rozšíření
,. známosti dekretu jo sv.přijímání. .Horlivost v zachovávání tohoto dekretu.

11 P Sv. Barnabáše, ap. P. v I. stol. —Poučení o hodném sv. přijímání. Hor
, livost pro špásu duší. Apoštolát modlitby. Nezvěstní vojínové naši.

12 'U Sv. Lva lll., pap. (816). — Sv. Otec Benedikt XV. Poučování o sv při
jímání Zachování předpisů bohoslužeb. Obštavé hotovit. mešních rouch.

13 St Sv. Antonina Pad. (1239) Úcta sv. Antonína. Bratr a jeho příbuzní.
Jistá farnost a její duch. správce. Chléb sv. Antonína. Nezvěstní vojíni.

14 Č Sv. Basilia, bisk. a uč. círk. (379). Příprava na slavnost nejsv. SrdceP.
Skrze Marii P. k nejsv. Srdci Ježíšovu. Návrat rozkolníků k církvi katol.

15 P Nejsv: Srdce Ježíšova. — Čest, láska a dík nejsv. Srdci P. Uskutečnění
přání nejsv. Srdce P. ohledně sv. přijímání. Zadostučinění za urážky.

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

svým Bohu chvály jsi v'zdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní po vší zemi bez přestání vzdává! až
do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani sebe menší částky nevyjímaje(íc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněne Panny Marie, všelikě 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 1886. Diec.kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, : a ma rl . n s k á

družiny a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členůmApoštolátu modlitby.
Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce! Srdce Ježíše a Marie!

zachraň církev, tiší rakouskou, vlast naši a národ náš československý! ó sladké Srdce mého Ježíše,
uěiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky 300 dní; jednou zaměsíc, 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 jednouza den. LevXIII. r. |891.)
Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Vésti dítky ke sv. přijímáni.

! __ Úmysl v červenci: Missie v Palestině.

i Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
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3 Dne . . Na slavnost: __ , ' Umysly:4k- ,. . _ u:.L .

vv; 16 s Sv. Bennona, vbisk.i„—z.Velepastyři naši., Bržky. .a čestný mír. Povznesení
pobožnosti k nejsv. Srdci P. vrodinách. Ochrana naši omladiny a kněží. _

] 17' N 'Neděle II]. po sv. Duchu. Sv. Adolfa, bisk. —Důvěra k nejsvnSrdci P
' k jeho lásce. Následování, _nejsv.Srdce P. v dobrotivosti a milosrdenství.

18 P _Sv. Marka a Mareelina, muč. (286) '_—Časté konání duch. sv. přijímání.
Smířeníválčících národů. Odvrácení drahoty a hladu. Za požehnání Boží.

Sv. Juliany z F_alconeri,p__.(1340) —_VčaSnéZácpatření nemocných. Po
božnost k Bož Srdci P..a Apo'štólát modlitby u dítek Jistá práce literární.

Sv. Florentiny, p. — Sv. Otec ajeho snahy o mír. Spelek_kněží i nekněží
za sv. církev a sv. Otce. Spolek sv. Dětství.Rozkvět časop. katolických.

“Sv Aloisía z Go.-..nz(1591) —-.Ucta mládeže ke sv. Aloisiu. Láska ku s_v.
čistotě. Péče o zachování nevinnosti dítek. Studující. Naše omladiny.

Sv. Pavlina, bisk. (431) — Naši velepastyři. Bohoslovne ústavy. Povo
lání ke stavu kněžskému. _Svěřenci-Domácnost. Příbuzní. Duševóčistci.

Sv Ediltrudy, abat. (679) '_——Ženské řehole. Ošetřování nemocných. Dar
pokoryaskromnosti Vhodnemísto proslužebně. Katol m1351emez1pohany

N Neděle1V post:. Duchu Sv. Jana Křtitele. Horliví kazatelé. Rozhódné
jednání. Bratr a jeho příbuzní. Zájmy Boží a církve 'va Jistá farnost.

SV. Viléma, op. (1.142) — Představení řeholní. Pravé sebepoznání. Obrá
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Vděčnost za milosti. Živí a-j-členové bratrstva bož. Srdce P. & Apošto

látu modlitby. T kněží. Pokoření nepřátel. Duše v Očistci, Jiné úmysly.

)

g_ cení hříšníků. Odvrácení hladu a drahoty. Smíření válčících národů
26 U Sv. Jana a Pavla, muč. (362) .— Ill. řád sv. Františka a sv. Dominika. )

1- příbuzné Několik osob Denní zpytování svědomí.jj círk.hodnostáři)
27 St Sv. Ladislava, kr. (1095) —'—Císař.a král náš Karel. Pomoc Boží ve velké )

nesnází. Smíření manželů. Nezvěstní vojínové, Štastny' návrat z_e zajetí. i)
28 Sv. Lva ". , pap. (689) _Sv. Otec a vliv jeho__uvyjednávání _omír. ,

Stálost v dobrých předsevzetích. Podpora _.katol missií meZi pohany.“
29 P Sv. Petra a Pavla, -.apoštP. (67) —. Obnovení ducha kněžského. Dar)

horlivosti. Příprava na svěcení kněžstva. Živí a j spolubratří j“ sestra. !
30 Sv. Pavla apošt. památka. —.—Vytrvalost v pobožnosti k bož. Srdci P. )

t

)

Obětovánídenního tuny-lu.
Pane Ježíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na zemi nejsv. Srdcem

svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejv.-8751305“ oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až
do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za pří

kladem nejsv. Srdce blahoslavene a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenkyŠ 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. 6. H.) “' ' " 

Obzvláště Tí je obětují za Tvou svatou církev a_její nejvyšší hlavu, :. m a rlan sk 6
družiny 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 Mariie! '
zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš českoslovanský! ó sladké Srdce mého Ježíše,

učíň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modllm'e-li '
se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1376.)

Sladke Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefa, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustk'y 100 _dní jed'rióu :

zaden. Lev XIII. r. 1891.) '
Sv. Michaeli, archanděla, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás! “

Heslo apoštolské: Věsti dítky ke sv. přijímání.

wwwvvvv"
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Úmysl v červenci: _Missíev Palestině._

Odpustky 100 dní za.každý _dóbrýyskutek_vykonaný na tyto_ůmysly. _ __. . l
ALA

mne.... . nákladem. benediktinské knihtilkárny v Brně.
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BOŽSKÉHO SRDCE PÁNÉ.
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Ročník Ll. Vycházípočátkemkaždéhoměsíce. červenec 1917.

O můj Ježíši, ty jsi moje jediné slunce, mě světlo, jediný předmět lásky mé, jediný obsah mé chvály,
jediné středisko mého srdce. Ty jsi má čest, útěcha, radost, mé bohatství, mé dědictví! Kéž bych Tě

mohl zřítí ve světle Tvé lásky!\/\./\_/\_/V\_/\ Aw./\WWV\/—\f\f\/—W\f\/WWV\
A. M. Kadlča'kovrí.

V lesnim zátlší.

Ticho vůkol, měsíc svítí, Na vodě zas pyšně sedí
. světlo hází do kraje, plno bílých leknínů

na paseku jelen kráčí, a nad nimi vše si spřádá
pyšně hlavu zvedaje. v tichém snění plno snů.

Měsíc svítí, světlo leje A kam oko tvoje vyhlédne,
do celého do lesa všude ticho posvátné,
& tam v křoví slavík ukryt jen tam v nebi hvězdy jasné
píseň lásky zaplesá. s výše hledí závratné.

Ticho vůkol, měsíc svítí
do lesního zátiší,
tam v podvečer ráda chodím
tam se bol můj utiší.

OOOOOO

.A. M. Kadlča'kova'.

Léto př1šlo.
Je zase smavé léto tu Zde duše naše volna tak
& přišlo v plné kráse, a v srdci plno vznětů,
kol všecko zpívá v jásotu, kam pohlédne jen slabý zrak
vše rájem nám tu zdá se. zří plno krásných květů.

Zde kvítí, tráva, obilí Ať, do polí jdem, do lesa,
& ptačí písně plesné, ať do stinného loubí,
zde stane chodec na chvíli nám srdce v ňadra zaplesá
pohroužen v libém ve sně. a s krásou tou se snoubí.
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Missie v Levantě.
("Hlavní

Tento měsíc obrací hlaVní úmysl
pozornost naši k misiím V Levantě.
Co Však jsou misie V Levantě? Kde
to je? Pode jrn..énem Levu/arre iczumí
se země ve Východní částiiStředo7em
ního moře, tedy Turecko, Řecko s
ostrovy, Mala Asie, Syries Palestinou
a Egypt Jako u nas zuří krutá válka,
tak také i Vtěchto zemích, kde bojuje
Anglie a Francie proti cku, Bul
harsku a Turecku Valkou touto utr
pěly katolické misie velmi. HlaVním
protektorem těchto misií byla dosud
Francie Vedle Italie. Ale při vypuk
nutí valky pioti Turecku byli Všichni
francouzští kněží a řeholníci vypově
zeni z oblasti Turecka a tím opuštěny
byly katolické ústavy, klaštery a školy,
které zatím zabralo Turecko a pro
měnilo V nemocnice vojenské nebo
školy turecké. Katolíci jsou větším
dílem opuštění a tím. nastala Velika
škoda pro katol. misie najmě V Syrii
a v Palestině. Tyto chudé země, ko
stely a školy i katolický lid žili jedině
z podpor, které dostávali ze západních
zemí. Tyto prameny podpory nadobro
vyschly, hlavně ve Francii. A proto
je nyní na centrálních mocích Ra
kousko-Uhersku a Německu, aby se
ujaly katolických misií V těchto ze
mích, hlaVně V Syrii, V Palestině a
Turecku, když turecka Vláda je nyní
s mocnářstvim naším Spřátelená-. Nej 

úmysl .)

Více je třeba, aby tam vysláni byli
kněží-misionáři a abychom posílali do
broVolnésbírky, jimiž by škody válkou
způsobené mohly býti napraVeny a lid
katolický aby tam nebyl bez pastýřů.
“Nyníse bude ]ednat o tom, kdo bude
míti hlavní protektor at nad misiemi
V těchto zemích zda Turecko, nebo
Anglie, nebo Francie (tato usiluje o to
Velmi) nebo Italie, anebo budou; míti
h_laVní slovo střední mocnost-i. Skoly
spřátelených mocností se nyní ještě
trpí, ale stala se nová opatření ze
strany turecké Vlády; na př. Všechny
školy bez Výjimky jsou městským
daním podíobcny Všechny školy jsou
povinny během 2 měsíců školním úřa
dům zodpovědného ředitele o7ná..miti
Budoucně nesmí cizí spolky, dobro
činné a podobne společnosti nové
školy zaklade-ti. Po válce bude to buď
naše m.ocnařství nebo Německo, že
bude moci mnohé pro misie učiniti. .
Jest však potřeba nahraditi 3000 fran-
couzských, vlašských a belgických kně
ží misicnařů a řeholních sester, bay
postaráno bylo o kostely, kaple a školy
katolické. Vůbec obraťme sv'ou péči
o misie na Východě 1na Balkáně, aby
rány válkou způsobené brzy byly vy
hojeny. Modleme se o zdar těchto
misií a podporujme i hmotně zařízení
jejich!

OOOOOO

A. M. Kadlča'kova'.

Za večera.
Za večera, za. soumraku
bloudím sama polem,
nikde život, všude mrtvo
v celém kraji kolem.

Na nebi jen večernice
v jasné záři plane,
od severu chladný vítr
v líce moje vane.

Zdá se mi, že slyším hlasy,
tiché šepotání '
a to kdesi zvonek volá
lidi ku klekání.

Sepnu ruce ku modlitbě
k nebi upřu zraky
a pak také volným krokem
domů kráčím taky.

000000
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Lítost mám nad zástupem.
Napsal Ignát.. Zháněl.

,Zdá se, jako by si byl Ježíš
Kristus ze všech krajin Svaté země
nejvíce oblíbil krajinu kolem jezera
Genezaretského. Tam bylo město Ka
farnaum, o němž výslovně čteme
V evangeliu sv; Matouše, že bylo mě
stem „Ježíšovým“. Mat. 9, 1. Ne
daleko odtud byla také hora, na níž
seděl Ježíš Kristus, když učinil zázrak,
rozmnoživ chleby, jichž bylo pohotově
sedm, a několik rybiček, a nasytil jimi
zástup čítající asi čtyři tisíce. Když
pak na rozkaz Spasitelův byly také
sebrány drobty, aby nebyly zneuctěny
a ' pošlapány, sebralo se jich plných
sedm košů. Mar. 8, 1—9.

Zdali pak, podivujíce se tomuto
Božímu milosrdenství samoděk ne
vzpomeneme si na slova, jež se modlí
me před jídlem a jež znějí: „Oči všech
doufají V tebe, Hospodine a ty jim
dáváš pokrm v čas příhodný; otvíráš
luku svou a naplňuješ všelikého žiVo
čicha požehnáním.“ Žalm 103, 27. 28.
Říkává se, čeho člověk nemá, toho si
váží! V nynější době, kdy v čas války
přišly na nás časové zlí, vážíme si
každého sousta chleba a chápeme úctu,
kterou mají k němu lidé.

Konvertita Jórgensen Vypravuje,
že ho velmi dojalo, když pozoroval
v jednom klášteře, že, než se počalo
Vjídelně jisti, vzal každý z přítomných
do ruky kousek chleba, který ležel
vedle pro něho připraVeného talíře, a
že ho uctivě políbil. Není-li znamením
něžné lásky k tomuto daru Božímu,
když i nás učívaly naše dobié matky,
že se nikdy a nikde remá pohoditi
chléb, a kdyby někdo uviděl kousek
chleba ležeti na zemi,\že ho má zdvih
neuti a dáti někam, kde by ho mohli
použíti jako potravy aspoň ptáci ne.
beští.

Zástup, který nasytil Ježíš, roz
množiv zázračně sedm ehlebův, byl
horlivý v poslouchání slova Božího,
Vždyť čteme, že výslovně řekl Ježíš:
„Lítost mám nad zástupem, nebot-,
hle, již tři dny trvají se mnou.“
Mar. 8, 2. Jaký krásný příklad pro

nás-,i abychom i my vážili si a ctili
podobně horlivě slovo Boží. '

Mezi nejznamcritější kazatele po
sledních let počítá se ve Francii biskup
z. Orleansu, Dupanloup. Jedné neděle
chtěl své ovečky pobídnouti, aby po—
mohli tkalcům, kteří pozbyli práci a.
trpěli obrovskou nouzi. Měl k pří
tomným V kostele kratičké kázání.
Znělo doslovně takto: „Není času míti
velkou řeč,ale potřebí velkých skutků.
Vám Všem známo jest neštěstí, k vůli
němuž chápu se slova. Král, který
pro sVou statečnost a lidumilnost za
nechal nám Všem dobrou památku,
pravil ku svým vojákům, které tak
dobře znal, jako já znám vás: Přátelé,
jsem váš král, vy jste Francouzi,
vpřed! Nic jiného k vám dnes nepro
mluvím, než: Jsem váš biskup, vy
jste křesťané; nemáme žádného ne
přítele, ale strádající bratry. Pomozme
jimi“ Po tomto kratičkém kázání vy
bíralo se V kostele mezi přítomnými
a sbírka vynesla 15.289 korun.

Lid, kterému kázal Ježíš na hoře
pc,-blízku jezera genezaretského, řídil
se podle slov Kristových: „Hledejte
nejprve králOVSÍVÍBožího a spravedl
nosti jeho a toto Všecko bude Vám
přidáno“ Mat. 6, 33. Celé tři dny vy
trvali, poslouchajíce dychtivě každé
slovo, jež Ježíš promluvil. U nás však
dbají mnozí více a především o časné
a pozemské Věci a potom tepIVe
o spásu své duše, proto nezná jich
Bůh a nevyslyší jejich. proseb

l\ěco podobného učinil Bůh již
Ve starém zákoně, když na prosbu
Mojžíšovu dal židům, putujícím po
poušti mannu a živil je tímto pokrmem
po celých čtyřicet let. (II. Moj. 16.)
A jako sílil milosrdný Bůh příslušníky
národa židovského po tak dlouhou

“dobu, tak živi stále miliony svých
synů & dcer chlebem nebeským, Svá—
tostí oltářní, o níž pravil Ježíš: „Já
jsem chléb života. Otcové vaši jedli
na poušti mannu a zemřeli. Já jsem
chléb živý, jenž s nebe sestoupil. Bu
de-li kdo jisti z chleba toho, živ bude
na věky. “ Jan 6,48. 52 My V<1<1“ i

\
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jsme tu na světě poutníci, potřebu
jeme posily ; podává nám ji milý Ježíš
Uposlechněme jeho vybídnutí, pamět
livi slov, jimiž pobízel král David
svůj lid, řka: „Okuste a vizte, jak
libý jest Hospodin; blahoslawený člo
věk, který doufá v něho.“ Žalm 33, 9.

„Pojďme, klanějme se, padejme
(na kolena) před. ním.“ Žalm 94, 6.
Kéž by plat-ilo o nás, co se vypravuje
() prvních křesťanech v Jerusalémě:
„Trvalí pak v učení apoštolském a
v obcování lámání chleba i na modlit—
bách“ Sk. Ap. 2, 43. A co znamenají
slova „v obcování lámání chleba“,
vysvětluje sv. apoštol Pavel, který
píše: „Kalich požehnání, který žehná
me, není-liž společenstvím krve Kri
stovy? A chléb, který lámeme, ner.í-liž
společenstvím krVe Krist-my?“ I. Kor.
10, 16. A aby sv. Pavel všechnyva
roval, aby snad ne-myslili na obyčejný
chléb anebo že jest to pouhý obraz,
vypravuje jim, jak založil Ježíš Kristus
tuto velebnou svátost a připojuje
k tomu: „Proto, kdokoliv bude jísti
chléb tento aneb píti kalich Páně ne
hodně, vinen bude tělem a krví Páně.
Zkusiž však každý sám sebe a pak
z toho chleba jez a z kalicha pij.“
I. Kor. 11, 27. 28;

Pán.. Ježíš měl velkou touhu po
spojení s námi, bídným-i tvory. Vždyť
pravil krátce před svým umučením:
„S toužebncstí jsem žádal . . .“ Luk.
22, 15. a ve Svátosti oltářní zjednal
si toto spojení s naší duší, jež nemůže
nám nic znázorniti. Vše pronikající
spojení železa a ohně Ve žhaVOu occl
podává. jenom nedokonalý obraz.

Jednou pravil Božský Mistr svým
učedníkům: „Blahoslavené oči, které
vidí, co vy vidíte.“ Luk. 10, 23. Měli
zajisté apoštolové záviděníhodné štěstí,
že mohli" svýma očima viděti obličej
Spasitelův, plný“ Božské velebnosti,
a podivovati se očím Mistra, oplýva-.
jícím láskou. Ale“ v jistém vzhledě
jsme my, nyní žijící, ještě šťastnější,
neboť my máme svého Vykupitele' na

přemnohých místech a v každé době,
kdykoliv chceme býti u něho. Tehdy,
když- byl zde na světě jako člověk,
žil pouze na jednom místě. .Nazaret
ho pozbyl, když kráčel do Jerusale'ma.

Zbožní sourozenci Lazar, Maria a
Marta pozbyli jeho sladkou přítom
nost, když chodil po své vlasti z místa
na místo. My nemusíme nikdy truchlit,
že by nebyl s námi; ve svatOstánku
Ho najdeme vždy, proto právem volá
ke každému z nás: „Pojďte ke mně
všichni, kteří se lopotíte a jste ob
tíženi. já vás občerstvím.“ Mat. 11, 28.
_ Naříkáme a pozorujeme s bolestí,
že nenajdeme u nikoho soustrasti, sou
citu, zdá se, jako by láska k bližnímu
úplně ze světa zmizela, a přece každý
touží po srdcí, u něhož by se mohl
vypovídati, jemuž by se mohl se vším
svěřiti. Nuže, všude 'tě přijme, všude
'Lěvítá tvůj Spasitel, rád by ti pomohl,
svěř se mu, v něm máš nejlepšího
přítele a důvěrníka. Kardinál Bona
pravil: „Cesta k Bohu počíná láskou
a také jí končí.“ Ježíš podal 'zřejmý,
nepopiratelný důkazlsvé lásky k nám
lidem, když “pravil: „Tak miloVal Bůh
svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby' nikdo, kdo v něj věří, nezahynul,
nýbrž měl život věčný“ Jan 3, 16.

V kostele, který jest vystavěn
nad hrobem našeho Spasitele v Jeru—
salémě, lze viděti prastarý obraz, před
staVující Ježíše, visícího na kříži. Pod
ním zříme významná, obsažná slova:
„Kristus sebe tobě —'—ty sebe Kristovi
— Christus se tibi — tu te Christo“
Tutéž větu mohli bychom napsati pod
každý svatostánek. Kristus dává se
k požívání beze vší výhrady, dává
sama sebe, celého, podává. nám své
živé tělo; věnuj se mu ty také cele
a bez výhrady, dej mu sVou celou
lásku, své celé nerozdělené srdce!

O cestě, kterou vykonali pěstoun
svatý/Josef a matka Maria s malým
Ježíškem do Egypta, kam utíkali před
krVežíznivým ukrutníkem, králem He
rodem, uchovala se následující do
jemná legenda: Matka Ježíšova prala
u pramene v poušti šátečky dítěte
Ježíše. Když byly vyprány, pověsila
je, aby brzy uschly, na keř poblízku
pramene. Keř byl starý, seschlý, ne
měl ani listí ani květů, ale byl pouze
pokryt ostrými, špičatými trny. Ša
tečky milého Ježíška brzy uschly
v palčivém výsluní. Když pak je brala
Panna Maria do ruky, byl keř všecek
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obrostlý listím a květy, které roz—
šiřovaly líbeznou až omamující vůni.
I my všichni jsme podobnými Vy
schlými keři, které nemají ani listí
ani květů ani chce. Bohužel rosteme
v zahradě Boží, nepřinášejíce buď
žádného anebo málo OVOce,trní však
hodně pichlavých jest na nás dosti.
Když dobře připraVeni přistoupíme
ke stolu Páně a hodně přijmeme ve
lebnou svátost oltářní, pak šátečky
Ježíšovy, totiž jeho ctnosti, naplní
naši duši, rozšíří se v ní, nebeský Otec
uzří na nás ctnosti svého milovaného
Syna, což ho potěší.

Ve středověku říkali, jak zazna
menal spisoVatel Opt-atus z Milevy,
oltáři velmi významně: „Obydlí Těla
a Krve Ježíše Krista.“ A že tehdy
milovali Ježíše, skrytého Ve velebné
Svátosti, dokazuje, že když chtěl vy
jádřit-i, že něco učinilo na něho obrov
ský dojem, že úžasem oněměl, řekl:
že pocítil, co cítí při pohledu na oltář
o svátcích Vánočních aneb Velikonoč
ních. Vše, co mohlo přispěti k okrase
a ozdobě stánku Božího, bylo V tyto
Boží 'Hody vynaloženo ku cti Boží.
Můžeme si učiniti pojem o lásce k 01
táři, jakou měli v uplynulých dobách
k velebné Svátosti, když na př. čteme,
že papež Hadrián I. daroval kostelu
sv. Petra V Římě svícen, na němž
mohlo hořeti nejlepším pořádku
umístněných 1370 svíček. Misionář
Fischer vybízí k „podpořemisií a píše:
„Jest nyní jistě asi 100.000 malých
misijních příbytků, v nichž přebývá
Ježíš, — jsou to dílny jeho záchranné
lásky. A nalézá-li se V každém svato
stánku Ježíš Ve stech hostiích, jsem
jist, že jest Ježíš v této chvíli deseti
milionkráte přítomen na okrsku zem
ském. 40.000 misionářů koná usta
vičný průVod Božítělový ze světa
křesťanského v pohanský. Nelze na
lézti pro misijní činnost v'zácnějšího
vzoru, nad nepatrnou svatou hostií,
s jejím sladkým tajemstvím. Každá
sVatá hostie jest Božským přímluvčím
za svět . . ., jest nevysychajícím zříd
lem zmužilosti a neutuchající schop
nosti našich věrověstů. Vezměme jim
tuto svátost, a zcela jistě klesnou vy
sílenif, A čím jest, jak tuto líčeno,

misionářům milý Ježíš, tím jcst nám
všem katolickým křesťanům.

Zbožný král David poskakoval
vší silou před archou úmluvy, jsa pa
mětliv dobrodiní, jichž se druhdy do
stalo otcům národa vyxmleného. Dal
zhotoviti hudební nástroje přerozma
nitého druhu a osvícen jsa milostí
Ducha sVatého skládal žalmy a v lidu
zavedl radostný jejich zpěv a sám je
často pěl za d.oprOVOd.uharfy. Učil
národ israelský z celého srdce chváliti
Boha a den co den jako jedněmi úst 3,7
je slavit-i a Velebiti. Dály-li se už
tehdy slavné pobožnosti a pamato
váno-li stále Boží chvály před archou
úmluvy, jak velikou úctu a pobožnost
máme míti my Všichni, lid křesťanský,
před velehnou svátostí, zvláště kdy
koliv jest nám dopřáno přijímati nej
vznešenější Tělo Páně?

' Milujme svátostného Ježíše a pres
me Ho, aby nám pomáhal hlavně
v oné důležité chvíli, v níž se roz
hodne naše věčnost. Biskup Farraud,
kterému byla svěřena misie V SeVerní
Americe mezi Eskymáky, Vypravuje,
že vysoko na severu při ústí řeky
Mackenzie našel v bídné chatě dva
misionáře, z nichž jeden byl těžce ne
mocen. Navrhl mu, aby s ním jel na
jih., kde bude míti lepší ošetřování
a zdravější vzduch. Odmítl, řka: Mám
pouze jednu prosbu, abych zemřel
mezi mně tak milými Eskymáky.
Biskup dojat plakal, a vyplnil žádost.
Počkal, až misionář zemře. Čtyři dny
ještě trpěl. Dvě hodiny před smrtí
přijal svaté přijímání. Když umíral,
prosil, aby otevřeli svatostánek, který
byl poblízku a na nějž mohl viděti.
Měl oči upřeny na svatou hostii. Po
kryt kůžemi, leže-na zemi, připravoval
se na cestu na věčnost. Zemřel upíra-je
zrak na nejsvětější Svátost a přál si,
aby ho pochovali mezi dva Esky
máky, které sám nedávno pochovával,
aby 1 Ve smrti byl spojen se svým
milým lidem, pro jehož spásu obětoval
svůj žiVOt.

„Usilujte o lásku,“ napomíná sv.
PaVel. I. Kor. 14, 1. Všechna láska,
jíž se podiVujeme ve skutcích svatých
a světic Božích, pramenila z Velebné
svátosti, z ní dostávala posilu a jí se
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každý den živila, takže vykonali skut
ky opravdu hrdinné a podivuhodné.
I my můžeme si tu zjednati pomoc,
posilu ve všech strastech, trampotáeh,
Ve všem, co tíží srdce naše. Přičiňme
se, aby Ježíš často mohl do srdce na

šeho zavítati, připravme mu příbytek
čistý, krásný, aby platilo pak o nás
slovo Písma, sv.: „Dnes stalo se spa
sení domu tomuto“ Luk. 19, 9. Ježíš
přišel, pesilnil a pomohl nám.

oooooo
A. M. Kadlčcíkovcí.

Zazpíval ptáček.
Zazpíval ptáček
v hnízdečku
o láscemilou

Zazpíval ptáček
píseň svou,
potěšil srdce,

písničku. duši mou.

Zazpíval ptáček Zazpíval ptáček
na poli, v hnízdečku,
světem ta píseň usušil v očích
hlaholí. slzičku.

Zazpíval ptáček
na poli,
v hrudi víc srdce
nebolí.

O O O O O O

Lítost sv. Petra.
V paláci Kaifašově, v nádvoří

zhřívaje se Petr zapřel Pána a Mistra
svého z bázně, ale také z dopuštění
Božího, aby se apoštol Petr stal vzo
rem kajícího hříšníka. Jediný pohled
Spasitele obrací sv. Petra. Jasností
paprsku nebeského, jenž vychází z očí
Spasitelových, probouzí se Petr jako
z hlubokého spanku. I rozpomcnul se
Petr . . . O Bože můj! co jsem to
řekl? Jak jsem mohl jen říci, že Pána
a Mistra svého neznám? Což jsem
neslíbil, že chci s Ním i na smrt jíti?
A nyní jsem se zapřisahal, že neznam
člověka toho! Já., jeho učedník! Č)jaká
to zbabělost ode mne! Jaké. to ne
vděčnost! Světlo Boží proniká víc a
více duši jeho, odhaluje mu jeho pro

.vinění, těžkost hříchu jeho, ošklivost
jednání jeho! I rozpomcnul se Petr . . .
Nač tedy se rozpomíná? Rozpomíná. se
na jeho dobrotu, na jeho laskavost,
vzpomíná, jak byl povolán za učed

níka jeho, rozpomíná se na tolik dů—
kazů milosrdenství jeho; jak hledal
Pan hříšníký, aby je obrátil; vzpo
míná. si, co jemu samému nedavno
řekl božský Mistr před jeho pádem,
aby jej varoval. Duše apoštola jest
zdrcena, slzy jemu z očí se řinou:
Vyšel ven a plakal hořce! . . . Sv.
Ambrož k tomu dokládá: „Nemluví
Petr, ale pláče, slzý, jež prolévá, jsou
zároveň zpovědí jeho & jistým dů
kazem vnitřní jeho bolesti. Jakkoliv
nezdají se žádati za odpuštění, zaslu—
hují a dosahují je.“ „O jak šťastné
to slzy, dí sv. Lev, které, majíce pro
apoštola nevěřícího takovou moc jako
křest, skvrnu vyhlazují a trest hříchu
jeho příslušný odpouštějí. Petr opouští
místo, kde Pána zapřel ; opouští i Spo—
lečnost, v.níž řekl, že nezná člověka
toho, i vyšel ven a plakal hořce. Jak
touží nyní apoštol Petr, aby to na
pravil, jak touží po tom„ aby Pánu
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svému iiovou věrnost a lásku svou
osvědčll! Konečně se mu to podařilo
u jezera Genezaretského, kde na otáz—
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shromážděným zástupům lidu Ježíše.
ukř1žovane'ho & zmrtvýchvstalého &
napomíná. všechny k pokání, aby

,// //////

Kající apoštol Petr.

ku Pána, zdali jej miluje, třikrát Petr
lásku svou osvědčuje: Ty víš, Pane,
že Tě miluji. .. A po seslání Ducha
sv. vystupuje první veřejně & hlásá.

hříchů svých litovali &dali se pokřtít
ve jménu Ježíše Krista. Apoštola Petra
plačícího velmi krásně znázorňuje ob
rázek od mistra Dolci.

00 0000
A. M. Kadlča'ková.

Znám visku . . .
Znám vísku, v níž má kolébka
za dětství mého stála,
v ní drahá moje matička
mne s láskou kolébala.

Znám Vísku, v níž můj otec žil
a o mně se vždy staral,
v ní pečoval o blaho mé
& poklesky mé káral.

Znám vísku, v níž jsem vyrostla
a žila svoje mládí,
ta vzpomínka mé srdce teď
když vzdálena jsem, “sladí.

Znám vísku,_v níž jsem zrozena,
ta v české vlasti jesti,
ji nad vše v světě miluji,

_neb ona mé jest štěstí.
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Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše potřené.
P. Rudolf Rozkošný T. J.

Praví-li zbožný Job ve svém vel
kém bolu: Bojování jest život člověka
na zemi (Job 7, l.), týkají se jeho
slova i jednotliVCů i celých národů.
Tito, jak nám vypravuje dějepis, velmi
často mezi sebou bojováVali, takže,
čteme—lio některém slavném králi nebo
hrdinovi, můžeme směle tvrditi, že
nabyl slávy válkami. A obyčejně jen
ten panovník, který podmanil cizí ná
rody a upevnil své království proti
nepřátelům, bývá v dějinách nazýván
Velikým. A jako celí národové, tak
bojují proti sobě obce, rodiny, ba i
jednotliVec musí sám se sebou vesti
boj. POVStává-li v něm totiž smyslná
žádost po nějaké zakázané věci, na
pomíná jej zároveň svědomí, aby se
přemáhal: aby nehleděl na něco, ne
četl něčeho, co je zakázáno, aby ne
mluvil, co má zůstati tajno, aby po
tlačoval hněv, nedovolenou lásku a
pod. Takový duševní boj nebývá ně
kdy prudký; jindy bývá však těžší
než Ve válce, a sice proto, že jestsvá
děn v srdci, které jest Velmi citlivé;
kdežto půda, na níž bojují ne
přátelská Vojska proti sobě, bývá. sice
střelami posypána a rozryta, ale jest
necitelna. Nejkrutší ze všech bojů,
které kdy byly sv'edeny v lidském
srdci, probojoval božský Spasitel na
hoře OliVetské; jeho přesvaté Srdce
v něm bylo celé rozryto, ba potřeno,
jak voláme k němu v litanii :Srdce Je
žíšoVo, pro nepravosti naše potřené,
smiluj se nad námi! O příčinách a
průběhu tohoto tak strašného boje bu
deme nyní uvažoVati.

Po celý žÍVOt zářil z tváře bož
ského Spasitele duševní klid, jenž ho
neopustil ani tenkráte, když byl pro
následován neb okblopen nepřátely.
I při poslední Večeři byl Pán Ježiš
klidný, ač mluvil 'o zradě Jidášov'ě.
Ba klidně zrádci oznamoval, že ví,
co zamýšlí. Také v řečina rozloučenou

' nebylo ani zdání o nějakém strachu,
naopak, těšil své apoštoly, a peVným
krokem se ubíral na horu Olivetskou.
Ač v zahradě Getsemanské přepadla
ho hrůza a strachem se začal třásti.

M_ívámestrach, očekáváme-li něco zle
ho, čeho nemůžeme od sebe odvrátiti.
Co hrozí Pánu Ježíši? Co činí „lva'
z pokolení Judova“ (Zjev. 5, 5.) sla
bým, takže jej opouští tělesná síla?I
všecek se chvěje? „S r d e e m.é
zkormouceno jest ve mně,“
odpovídá Božský Spasitel slovy žal
misty Párě (54, 56.). „S t r a 0 h
smrti připadl na mne, bá
zeňatřesenípřišlona1nne.“
Ano, tak jest tomu. Bázeň před smrti
byla první příčinou, že bylo Srdce
Páně potřero. Vysvětleme si zkrátka,
proč se Pán Ježíš bál smrti. Byl pra
vým člověkem a měl tutéž lidskou
přirozenost jako my. A my se bojíme
smrti, chvíle to, kdy duše vyjde z
těla. Spasitel také věděl, že druhého
dne zemře. A což dříve to nevěděl?
Ještě před několika dny řekl svým
učenikům: „Vít e, že p o dVO udnech velikonoce budou a
Syn člověka bude vydán,
aby byl ukřižován.“ (Mat.26,
2.) Ba hned od prvého okamžiku, kdy
jeho lidská duše byla stVOřenaa spo
jena s Božskou osobou, věděl o smrti
se všemi jejími podrobnostmi a měl ji
ustavičně před očima. A přece se ji
nikdy“ nebál, až na hoře Olivetské.
Proč tedy dříve neměl strachu, až
teprVe nyní? Protože dobroVolně chtěl.
My se lekáme, jsme smutni, pláčeme,
i když nechceme: jest to následek
prvopočátečného hříchu. Člověk se
Vzbouřil proti Bohu, a proto se také
jeho tělo Vzbouiilo proti duchu. Lid
ská jest přirozenost Spasitele, však
v sobě necítila žádného hnutí, které
by odporovalo duchu. Jeho lidská
vůle měla neomezené panství nad
všemi náklonnostmi, takže v Srdci
Páně ai'i nejmenší hnutí nepovstalo.
které by Pán Ježiš nebyl chtěl. Tak
tomu bylo také u prVních rodičů před
hříchem. Pán-Ježíš užil té moci, t. j.
nepřipustil si strachu před snutí ; ještě
při poslední večeři měl touhu trpěti:„Stoužebností jsem žádal
tohoto beránka jísti's vá
mi, prve než bych trpěl“
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(Luk. 22, 15.); „č tedy věděl o svém
utrpení, přece neměl strachu. Až V
zahradě dopustil, že v něm Vznikla
tak velká láska k žiVot-u,jakou ještě
žádný člověk nepocítil, protože jeho
žiVot byl Vzácnější, než všech lidí do
hromady, a proto také myšlenka na
blízkou smrt mu způsobila tak hrozný
strach, že o něm právem plat-í slova
j.)roroka Jeremiáše (23, 9.): „Po 
třeno jest srdce me upro
střed mne,zatřáslyse Všec
ky kosti mě.“

Druhou příčinou strachu byly
hrozné bolesti, kteíé Pán Ježíš před
vídal; věděl o zradě Jidáše-vě, () po
horšení apoštolů, o krutosti nepřátel,
kteří ho jako zločince sváží, a jak
budou s ním surově jednat-i u Velekněží
a Heroda, potupně jej zbičují, bolestně
j(j budou trním korunovati, a nespra
Vedlivě jej odsoudí a hrozně ukřižují.
Povolil své obraziVosti, že si tak živě
f.;ředstavila Všechnu hanbu, celé moře
buk stí se Všemi deI'LftliVOStmj, ja
koby to všecko již napřed skutečně
trpěl. A jako Všecluy sluneční pa
plsky procl'tázej'ící' čfčkou se sbíhají
V ohnisku, tak všecluy ony bolesti,
ktere si představil V cbraziVosti, se
nahromadily V srdci a tak je sevřely
a takovým strachem a úzkcstí je na
plnily, že zblcdl, Vzdýchal, třásl se,
padl na tvář a Volal: „Ot č e, j e -li
možno, ať odejde kalich
tento ode mne; ale nejak
j á chci, nýbrž j ak ty.“ (Mat.
26, se.)

Ku strachu a hrůze, jimiž bylo
potřeno Srdce Páně, se přidružil Velký
zármutek:„Počal se rmouti—ti
a t e s kli V b ýt i“ (Mat. 26, 37);
a truchli'mst byla tak velká, že řekl
apoštolům: „Smutná jest duše má až
k smrti.“ (Mat. 26, 38.), t. j. musil
by bolem zemríti, kdyby se všemo
houcností Boží při žiVotě neudržoval.
A cože bylo, co působilo tak Velký
zármutek božskemu Srdci Pálě, jež
jest radostí andělů, slastí Všech sva
tých, pramenem všelikého potěšení?

Byly to, jak se praví V litanii,
naše nepravosti, t. j. vinaza
hříchy celého lidstva, ohaVncst hříchu
&.hrozný trest, který jest ustanoVen

za hřích. Božský Spasitel jest totiž
ruk0jmím za hříchy celého lidstva.
A V zahradě getscmanske Viděl jednak
na sobě nahromaděny Všechny hříchy,
které kdy byly a budou spáchány,
všecky neřesti pohanů, zločiny židů
a ohaVnosti Všech národů, a z druhé
strany poznával, kterak rameno božské
spraVedlnosti se hotoví jej za všecky
ty hříchy trestati. V p r a V(1ě n e
duhy naše on nesl, a. bo
lesti naše on snášel, a my
počctli jsme ho jako malo
mocného a ubitého od Bo
ha a sníženého. On pak
raněn jest pro nepraVosti
naše, potřen pro hříchy
naše. Kázeň pokOje na—
šeho leží na něm a zs1na—
los'tí jeho uzdravení jsme.
(Is. 53, 4. 5.„) A nyní měř, pokud
můžeš, propast bolesti, do níž po
hrouženo bylo Srdce Páně. Vzpomeň
si třeba na matku, která pláče nad
spust-losti jednoho nebo více svých
synů. A přece bolest Spasitele byla
tím Větší, čím více miloval lidi a čím
jasněji p(z-znával zlobu hříchu. Nikdo
však lépe nepoznal neskončen'ou ve
lebncst Boží, která jest hříchem urá
žena, a nepatrnost člověka, jenž se
hříchem pre-ti této velebnosti vzbouřil.
A když bolest nad hříchem jest tím
větší, čím jest větší láska k Bohu,
jak velký byl zármutek Spasitele, jehož
Srdce plálo nekonečnou láskou k Bohu
Otci? Jak čteme V dějinách, zemřeli
někteří kajícníci lítostí nad svými
hříchy. Jakou tedy lítost měl Spasitel,
když viděl se obtížena Všemi hříchy
celého světa? Proto, jak učí boho—
slovci, byl tento bol Spasitelův nad
hříchy celého světa větší, než všecky
bolesti, které všichni lidé na zemi vy
tlpěli a které by mohli vytrpěti. igi

I pro naše hříchy bylo Srdce
Páně na hoře OIÍVetské potřene. A my
bychom neměli býti smutní? Kdy
bychom byli za celý žiVot jen jediný
těžký hřích spáchali, nestačil by nám
celý žiVot, abychom ho dle zásluhy
oplakali. Neboť hřích jest urážkou
nekonečného Boha, a. proto je neko
nečným zlem, oproti němuž všecka
ostatní zla jako nemoc, chudoba, kříže,
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jsoutak maláíba menší, než prášek
proti celé naší zeměkouli. Snad. jsme
se však ne jednoho, ale mnoha těžkých
hříchů dopustili, a přece jsme za ně
ani jediné slzy nevyronili. Není to
velká. zaslepenost rozumu a .nepc
chopitelná otupělost srdce? Kéž by
vzpomínka na Srdce Ježíšovo nesmír—
ným zármutkem pro nepravosti naše
potřené osvítila náš rozum a obměkčila
naše srdce, bychom s upřímnou lítostí
mohli' zve-lati jako marnotratný s 'n:
Otče, zhřešil jsem proti nebi a před
tebou; Již nejsem hoden sloutí synem
tvým... (Luk. 15, 21.)

Druhá příčina zármutku, jímž
bylo Srdce Pánčpotřono, byly nepra
vosti a tresty hříšníků na věky do
pekla zavržených. Nikdo nepochopí
jeho lásku k nesmrtelným duším.
Žádný člověk ani anděl nezná doko
nale ceny nesmrtelné duše jako On.
Proto chtěl, aby všecky byly zachrá
něny. Pro. všecky bez výjimky chtěl
trpčti nejhroznější muky a nejpotup
nější smrt. Apřece vidě-l, kterak mi
liony duší budou zavržený, protože si
nopřisvmilymilcstí vykouperí a ne—
chtěly se s původcem nadpřirozeného
života spejiti vírou, raději a láskou.
Toto vědomí naplnilo jeho milující
srdce nesmírným bolem a nevýslov
ným zármutkcm. Prorok Isaiáš před.—
pověděl onu bolest slovy: N a d a 1-m 0
jsem pracoval, bez pří—
činy a 'marně sílu s,v'ou
jsem strávil. (Is. 49, 4.)
Zvláštní bol mu způsobilo zavržení
nešťastného Jidáše a celého židovského
národa, který ze všech ostatních ná
rodů na světě byl od Pána Boha vy
volen a ustavičným dobrodiním a mi
lostmi _zasypáván, a přece z velké
většiny se nenechal zachrániti, takže
se na něm splnilo, co Bůh předpověděl

“ústy proroka Zachariáše: I b u (21o u
vojvší zemi, praví Hospo
din : částky dvě budou v ní
rozptýleny a zhynou; ač's'tka třetí bude“ v ní

-o_s t a v e n a. (Zach. 13, 8.)
My jsme také svědky, kterak ne

mravnost a nevěra se šíří čím dále
tím více, a jak mnoho nesmrtelných
duší se vrhá v_evěčnou záhubu! C-

tíme také nad nimi zármutek? A uží
váme všech možných prostředků, aby
chom zadrželi zkázu a zachránili, co
se ještě dá zachránit-i? Můžeme říci
se sv. Pavlem: Kdo jest sláb, abych
já nebyl slabým také? Kdo se pohoršu
je, abych já nehořel? (2 Kor. 11, 29.)

Třetí příčinou velkého zármutku,
jímž bylo Srdce Páně potřeno, byly
jednak nepravosti, které se dějí “eho
svátostnému tělu nehodným sv. při
jímáním, jednak pronásledování jeho
duchovrxího těla, církve sv. kacíři.,
rozkolníky, násilnost mi vlád církvi ne
přátelských., a katolíky, kteří dělají
pohoršení. O všech těchto urážkách
věděl. Konečně můžeme ještě jednu
příčinu přidat-i, proč bylo Srdce Párě
potřeno Ve smrtelně úzkosti na hoře
Olivetské; nebyly to nepravosti, ale
velká láska &.soustrast s utrpením
zbožných duší. Všechny duševní muky,
které kdo vytr-pěl pro ctnost, všechny
bolesti a strasti, které snášeli mučed
níoi pro víru, všeobry úklady a pro
následov'ár—í,ktere hrozily duším pro
jejich nevinnost, všechen strach a ne—
poko', který cítí zbožní rodiče pro
spásu _svý'ch ditek, všecky starosti,
jLŽ mají včrrí pastýři o své duchovní
oVečky— ra všeoko toto pamatoval.
Cítil všecky tyto bolesti, jakoby byly
jeho vlastními; neboť jsou to bolesti
jeho dítek, údů jeho duchovního těla.
Jak velkým pramenem útěchy a po
Vzbuzení "e tato pravda pro nás a pro
všecky věrné dítky katolické církve.
Všecky naše duševní boje s námi bo
joval, všecky naše bolesti procítil.
Proto všecky způsoby našeho zármut
ku berou sv'é posvěcení, sVou svatost,
svou záslužnost ze zármutku Spasitele,
jenž jest hIaVou církve sv., tedy i naši
lilaVOu.Láska a soustrast s námi a s na
šimi bídami pot-řely tedy Srdce Páně
na hoře OliVetské.

Kdo však jest potřen, poražen
zničen, bojuje. Bude tedy velice za—
jímavo, když se pokusíme poněkud
znázorniti onen duševní boj, kterýž
se dál v jeho přebolestném Srdci v za
hradě getsemanské. Byl to, jak již
řečeno, nejhroznčjší boj, který kdy
člověk podstoupil. Kdybychom mohli
do jeho Srdce vniknouti, pozorovali
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bychom, kterak se brzy křečovitě sví—
ralo, brzy násilně šířilo, kterak klesalo
sklíčeností a smrtelnou úzkostí, a jak
zase touhou po smrti se zdvihalo, jak
se úžilo při Vzpomínce na všechna
pokoření, haí'ibu a bolesti, které měl
]:)řctrpět-i a jak se opět uklidňovalo
při vzpomínce na odpuštění, na hojné
milosti a . věčnou blaženost-. Slyšeli
bychom dale, jak mocně bilo v prsou
Jeho Srdce, protože se děsilo a třáslo
námahou, kterou způsobil b0j mezi
milost-i Boží a lidskou přirozeností.
Slyšeli bychom dále srdcervoucí hlas:
Otče, je-li možno, at ode
jde kalich tento ode mne;
ale ne jak ja chci, nýbrž
jak ty. (Mat. 26, 39.) Tato slova
byla Výrazem onoho d'ušGV'lllllOboje
lidské přirozenosti a milosti Boží. A ti
odejde kalich t'ento ode
mn e, jest hlas přirozenosti, ale
ne jak já chci, nýbrž jak
1.y, jest hlas milosti. A tyto dva
hlasy mocně proti sobě útočily a prud
ce se potýkaly: Hlas přirczc—nostipcd

_1'.čcovanbyv přehroznou a potuImou
smrti jej asi takto úskcčně přemlouval:
„Jak? Ty maš nyni zemříti? ve květu
života? a tak strašnou smrt-í? si
přece Synem Božím! A za koho! Za
bídné lidi, jichž živďc- Všech dohro—
mady nemá, takove ceny jako tvůj?
Za nevděčné lidi, kteří tvou lasku
budou splaceti lhostejnosti, chladrestí,
ba novými hříchy, nenavisti a pro
nasledovaním? Jen uVažuj: ncjvětší
čast lidstva bude žít-i celé věky V ne
věře, modloslužebnesti a v ncřestcch.
Ovšem mnoho jich v tebe uvěří a se
připojí ku tvé cirkvi, tvými svatost-mi
budou od hříchů očištěni a posvěcení
a ponneseni k největší důstojnosti,
ku spojeni s Bohem. Ale kolik bude
mezi nimi nevděčníků! Kolik jich ha
rebně promrha poklady milostí, které
získáš tak Velkým ponižením a tak
bolest-nou smrti, jen aby ukojili sVou
lakctu, aby se mstili nad svými ne
přáteli, neb aby se opíjeli z číše těles
ných rezkoší? Kolik jich bude, kteří
za tak nesmírné oběti nebudou ochotni
ani nejmenší obět přinesti, aby se
aspoň tolik zapírali, kolik je třeba
k uvarovaní se hříchu a aby "se ve

ctnosti cvičili. Budeš při umučení mu
žem bolesti: a oni po celý život budou
jen radovánek vyhledavati. Budeš za
sypán hanbou a posměchem a oni se
budou honit-i po cti a důstojenstvích.
Budeš viseti obnažen, v žízní na kříži!
Oni budou žíti v přepychu a přebytku
všech Věci, A nejen to! Mnozí z těch,
kteří se k tobě přihlásili, opustí tvůj
j.)rapor a přidají se ku knížeti temnoty
a s ním budou sv. víru podrývati,
církev pronásledovati a žalařovati, ne
vinnost v bahně neřestí utapěti a tvé
mu zakonu se rouhati. Ne! Ne! za
tak nevděčné txfory nene-chavej se
mučiti! Pros Otce nebeského: 0 t č e,
at odej de___kalich tento
o d e m n e. 5 "

A “ma-li přece býti svět spasen,
stačí chudoba v betlémském ohlé-vě,
kde ses narodil; stačí krev prolita při
obřezaní; stačí těžké práce, kine jsi
konal do třicátého roku V domku
Nazaretském a tři léta horka a zimy,
hladu a žízně Ve Veřejném ŽlVO'lč!
Vždyť všecky tyto skutky jsou neko
nečné ceny, která sta-c', aby miliony
s *ětů byly vykoupeny. Není tedy
třeba tak hrozných muk! At ()dc
jdo kalich tento 'ode mne.

A když skutečně spraVedlnost—ne
beského Otce vyžaduje, bys zemřel,
nač bys tolik trpěl před smrtí? Nač se
6.:ti voditi ku všem soudeům po Jeru
salemě, za blázna se dáti pokládati od
Heroda. proč v'ydati se bičovaní a
podstoupitismrt- kříže Vesvátky Velko
nc ční před celým Jerusalemcm upro—
1'iřcd dVCu lctrů? Zda právě tato ne
smírná, láska rebude příčinou, že tvé
l)(žet'vi bude zapřero, a že budeš po
kládán za vůdce, jerž jest spraVedlivč
trestán? Hle, tolik maš důvodů, bys
r.opřijimal přehořkého kalichu umu
čení, neb abys aspoň hleděl muky jeho
co nejvíce zmírniti. At o dej dekalich tento ode mne!

Ke strachu se přidružila obrazi
vost, která, živě na mysl předváděla
všecky muky, všechnu hořkost-,všecky
bolest-i, zradu-Jidášovu, bázeň učed
níků, nenávist Velekněží, nespraVedl
nost Pilátovu, výsměch Herodův, ne
vděčnost lidu, sloup bičování, nastroje
umučení, trnovou korunu, dřevo kříže,







00 182 00

hřeby, kopí, opuštěnost od Otce. Strach
a tyto představy tak mocně působily
na Pana, Ježíše, že krev z celého těla
stékala. do srdce a všecky ostatni údy
ochabovaly a slably.

Ale z druhé str;)my se V SldCÍozý
vala, láska, která, tlačila krev do žil
;), do 1).ejjem1).ějšíehprůlínek kožních,
takže, jak praví sv. Bernard, plakal
in;-je)).slzami, ale i krví na celém těle.

Láska vyvracela d.ůVC-d.ystrachu
a uváděla nové povzbuzujíc se k utr
1)L'I.ÍIMluvila asi takt-o: Vypiju kalich
u; )peri až 1)o)dno atím oslavím svého
Otec a na,)řavín), co Adam pokazil
'1)'|"\/'O]_)(;Čá,iCčhýlnl.).iíchom. Miliony duší
Liu-é Iebudcu ch'íí'ti <:.ios,Vojiti n'é
uhycuí, „ice \ěCič zahynou, ale přcee
budou z;,(,1).1;;-).č1).ynepřehledně zí),
etupy ze vše01).1arcčů a jazyků a bu
dou se mnou \ěčrě kře,lovaíi. Budu
;zice oděn rouchem hanby, ale za to
oni budou oděni V nádherné roucho
mil-_),cii Moje l).l;',va bude bolebtlíč
7,1“amer.“line-vou kci'urou, ale .za to
ení obdrží korunu ;; (\\/y. Budu ;.ice
Liapei).h)('z1).eu žízní, ale jin) bude
))rýštiti 1)if;„an).;i).žiV(ta.Mas.):m-tbude
jejich živoLem, luíž bude žebříkem,
po I.).ěm': budou moji učedr—íei vysi-u
pova'ti do nebe. Vím sice, že miliory
za moji lásku mire budou dále uráželi,
ale také ii)..íce panel). z láeky lac 1)).r:.čsi
zachová, i v nej prudších pokušeníeh

“i my UPÍÍIPJ'L

lilie sv. čistoty bez poskv'my; miliony
mučedníků \'šceh stavu každého věku,
obojího pohlaví z lásky budou t1pen
žalař, okoVy, opovržení, hanbu ;),nej
l).)czi).ější tresty. A kdybych neměl
těchto důvodů, „ta-čile, by mi Vůle
Otcova.Neboiš jsen) se.;tou
._)ils nebo, nikoliv abych
einil vůli SVO;) ))ybi'ž vůli
i: o l). o, je 1).ž n). 1).e 1) () :=,1";, 1. (Jan.
G, 38.) A “pre-io ať )“.ecdeház-í 'Lc-rio
kalich cde n)).e. J:.em pevně irc-cd
Vra'žrč I'CZlICClrilt jcj až do poslední
kapky Vypíii. Vy\-“(,lin).ci kříž, ) .edbaje
“pe—haly,ač j<s,t n)i ořcdlcžciia radost.

I—hozrý ;,iach tlačil .lš](\' z ee
lého těla do ;.1dce, tal že údy (,cl)...,l;)<)
\'aly, slábly, 'il-nuly. Látal—ravšak ed
pc—revala s tak velkou silou ;), ryz
šiř<va la ,;1-dco ;) tak Vclkcu )“.á.1)',;',l).ou,
že klev V 1OIn) r;,1)1en),rlči“ („)( ž'iél<.;f,la
'%i;or ;,n)1 po oclén) L'ěle ;, Lak ;.ihič “\la
čih. i;. kůži, že i ])óify vm). \z'ytékahn.
Sv. Luk ač ja.-;),ví: stal se pot- jeho
jako klů'sgčje ki-Ve "tekoucí ).a umi.
(Luk. 22 či.)

Kež n\r *,aké hr,—día
cezri'e lil-“\ez" 1.(j.“'a\čiěj.,.íl)oSrdce Spa
sitcloya vyaék; ,jíczí kaula do i).-aš;ho
'L\"1délo ,.1d.cea obn'ěkčile. jc, ;,b\'el).-.en)

hiíchu mých i cizích
lite-\ ali ;, \le ;, \íce 1.(:,1))_í11.cul;),aku
Bcž;kého Sidce pc11;),\,li ;) je více
;) \ice mile\;,li

této d.)-;).be

000000
11 M [fucllča' kovrí.

Měsíc ;) hvězdy.
Jasný mě.—icv nebi modrém
droln-e hvězdy puse.
1m 'a: )) dolů zu \'QČUTI.
tiše usmívá se,

A hvězdičky kolem něho
po obloze plují,
měsíčka jak bratra svého
tiše pozdravuji.

Od v- čem až do rána
na obloze svítí,
když tam vzhůru hlavu zvedneš
v srdci cil: se vzníLí.

Cit té lásky svrchované
k světa Stvořitcli,
který lidem i přírodě
mocným slovem velí.

Měsíci i hvězdám drobným
co na nebi hoří,
& proto se duše lidská
Bohu za to koří.
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.i. ()ďrdžfca.

Katolické snahy mírovéf)
(Věnováno Peveroarrerick ým dětem.)

I . Úvodem.

Mír! —— —— —

Slovíčko nepatrné, jenom tři pís
menka, a co by dal celý svět za to,
kdyby dnes bylo skutkem!

Mír'
Jak ptáče rajské, milé, ale plaché,

ulítl nám před málem třemi lety, byv
znepokojenlidskou zlobou,aVvrátiti „c
nechce, nechce — — —

Miliony uplakarých cčís<e tcskrě
po něm rozhlíží, miliony ztrápených
rukou se po něm Vzpíná úzkcstliVč
leč slabé dosud o něm zmínky, mí.<to
sladkého jeho zpěV'uzní třeskct zbrai .í,
plaě, chrapot smrtelný.

Kdy bude mír? ————
Hle, drahé moje děti, jak hořce

muselo lidstvo pozneti cenu“ míru,
jehož, když byl, snad jsme si des,-Li
nevážili! Co bylo před válkou malých,
ale bclestných nepokojů V mnohé rc
dině, kde sVařili se rcdiče i děti, co
bylo různic V dědinách, co nenavisti
V' kraji! Nyní sklízíme hcřké cV'ecc
z orěch zárodků: V'šecky ty spa),
1ůzn.ice, hádky, relaska, zámiít, zášť,
Všecky ty potůčky kemlné<se slily Ve
dravý proud. — s V ě t o V o 11V a l k u.

Mne—zíse smáli, když V litaniích
ke všem SVa-tým přišla prosba: „Od
moru, hladu a V á.l k y V'ySV'Ode'nás.,
Panel“ — Smějí se dnes? J ak smutně
splnilo se na nás, čím prorok Ezechiel
(7, 25) hrozil židům: „Když přijde
ouzkost, hledati budou pokoje, ale
nebude ho!“

Ale Vždyť přece jest psáno, že
„ku pokoji poVolal nás Bůh!“ (1. Kor.
7, 15).

Nuže, kdo nám ho vrátí & da,
když miliony stetných mužu již tak
dlouho, a přece dosud marně, on ra
život a na smrt- zápasí? -— —

Nikdo jiný, než milý P an B ů 11
s a m, jenž prohlásil již V etarém Zá
koně: „Já, jsem Hospodin., a
není jiného, jenž působím světlo ;.
tVoř—ímtmu, č i n i m p ok oj a d o—

') Dle J. Mohra.

p o u š tí m z l e“ (Is. 45, 6). On také
lidu svému slíbil: „Dám pokoj V kon“—
čin.á.chVašich: budete spati, a nebude,
kdo by předěsil“ (3. Mojž. 26, 6).

On. dopustil na nás Vojnu, jako
Velikýtrest a těžkou zkoušku, alcari
nyní nepřestal býti Otce-m plným lá—
sky: ve vhodné chvíli dá převládncuti
milosrdenství nad spravedlností. „Aj,
já potáhnu jim ranu jizV'cu, uzdraVím
a ulečím je: a ZJGVÍmjim ples<bu po
koje a pravdy“ , s.líbil u pnroka Jere
nrjáše (33, 6).

00 B ha iru'ílne sobě mír Vypro—
síti ?. V\LUÍÍÍÍ.Aro vy pros iti &
V'ynutití! \ypiositi :V1'ouci
modlltbou, Vynutitictnost
ným, kajícím život-em! Tot,
miléděti,naše mírovétažení !

Ale 'tu elyším tichou námitku:
Bude to co platno?

Teekiza neem-“era iakmezi dospě
lými rczbujela, že &nadi naVaše mladá
SldCG již hcdila „Vůj ir1aziVV" <tín.. A
A proto copcV'ícám: Bude, milačkcvé,
ji st č 1)u (1c! Mam na to S.Včdkíš,
kíc1ý nikdy nelhal, jemuž jiné na
sloVo Věříte. Je to Pan Ježíš, a co on
praví? „P ro 5t e, a b ud e Va m
d.an o, hledejte a naleznete, ílučle, ?.
bude vám otevřeno! Či jest který'člo
V'čkmezi Vami, jenž podá synu sVému
kamen, když pro-siti ho bude o chléb?
Nebo bude-li prositi o rybu, zdali podá.
jemu hada? Jeeíliže vy tedy, jsouce
zlí, umíte dobré dary dávati dítkám
svým, čím spíše Otec Váš, jenž jest
V nebesích, dá. dobré Věci těm, kteří
ho proc??“ (Mat. 7, 7—11).

A jindy za.<e-děl: „V ten den bu
dete prosit-i Ve jménu mém, a mpra
Vím Vám, že já prosit-i budu Otce za
Vas., neboť Otec sám miluje Vás, pro
tože jste miloVali mě, a uvěřili, že
jsem od Otce vyšel“ (Jan 16, 26 a 27).

Ano, drahé děti, d o b r a m o d
litba j e Všemohoucí, Pá-n.Je—
žíš sám, jak Vidíte, Vám za to ručí
slchm svým. Pán Bůh si stanovil,
tak jest Vůle jeho svatá„ že cokoli je
na světě dobreho, modlitbou možno
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od něho dosáhnouti: také skončení
této strašné Vojny, a po ní mír!

le, jak je nad Evropou neblaze
zamračeno vražednou nensávití! Země
pomalu vpíti nestačí krev provlévanou
potoky. A zloby neubýVa, spíše roste.
Však přece muže Bůh zhouby zasta
Viti. Slyšte, jak Velebí lid i.s-sraelský
svou záchranu Ve Vojnč mocí Boží:
„Rozbouřeni jsou národové, tiše se
kolísají. Tu ponedá Buh hlasu svého,
a zem.se zachvívá. Ho.s.podin mocností
je s námi, cchrárcem nšaím je Bůh
Jakobův. Pojďte a Viz'ceskutky Páně,
jaké zázraky učinil na zemi! V álk u
zaplašujeažn akoneczemě,
láme luk, ničí zbraně, a ští
ty ohněm spaluje. Ustaňte,po
znejte, žcť já jsem Bůh V'yvýšCLý rad
národy a zerrěmi!“ (Žalm 45, 7—11).
Člověk jest někdy v hrůze iiáchylen
zoufale vykřiknouti: C 0 ž ni k (l e z á
0 h r any ? Což nikdy zhoubě konce?.
Zde máš odpověď! Jako jest v moci
Boží vládnouti, poroučet-i národům,
tak On jediný má dosti sil, aby roz—
břesknouti dal i jasu pokoje.

A ploto .=.důvěrous svůj výkřik
zaměř k nebi! Ano, přičiňmc se, aby
chom hodni byli té Veliké milosti, a
Bůh zlomí zášť &odpor ničících ..e ná
rodů, nakloní mysli panoVníků myš
lenkám mír-ovým. Vždyť „s r (1c e
královoje v ruce Boží j ako
b ys t rin a, on řídí je, kam chce“
(Přísl. 21, l).

Aprotomodlemese za mír.
Modlitba sahá hlouběji než sila

zbraně. Zbraň působí vítězství nebo
porážku, modlitba připravuje konec
krVeplolití, pokoj.

Ale,tážešse:j e vůbec třeba
m o d li t b y ?

Což neví Vševědoucí Bůh, čeho
nám třeba?

ví, tisíckrát lépe vía zná naše
úzkosti, strádání a žal, & srdce jeho
otCOVskejest ochotno pomoci. Leč Bůh
přece touží po tom ve své lásce, by
chom ho prosili, asi tak jako milo
matce, když přijde děcko, poví jí své
tužby, požaluje si, zaprosí.

Bůh, který od věčnosti stanovil
světový plán osudů lidstVa, a V něm
i tuto válku s jejím utrpením a hrůzou,

umístnil vlastně přece také ku dobru
Veškerenstva, Věděl již tehdy vše, co
podnikneme pro mír. Podle toho, ] a k
mnozí, jak mnoho a jak do
b r ebudou 0pokoj prositi, určilVradě
své i bližší nebo Vzdálenč—jšíkonec
Vraždění. Proto musíme Všichni s ru
kama se_.pj2týma, pokorně, vroucně
Volati k rebi o slitov'ani, proto msul
me dbáti, by řady plosebníků ro.tlyl
Pak dočkáme se, že řekne Bůh, co
řekl kdysi na poušti Mojžíšovi o ži
dech sténajících V egyptské otročině
„Viděl j.;em bídu lidu svého v Egyptě,
slyšel jsem nářky jeho“ (2. Maj. 3, 7).

A nejen io! Hospodin \'lÍdIČ se
k nám sníží, a sestoupí k svým dětem.,
ne již trestat, nýbrž odpouštět, těšit-,
hoji't, pomáhat-.

II. Podminky zdaru.
1. Základ úspěšné mod
bV — pokojs Bohem a

J:.k miozí na to zapomínají!
\ epřátelst ví a hněvy

chovají V srdci p r o t i .=;j.,)o l u b 1 i ž
n í m, o maličkost mnohdy s —,soudí ,
hádají a rv'ou, a diví se, že národové
nežijí naj/zájem v pokoji!

Válku vypovídají Pánu
Bohu každým n ovým hří
0 h o m, zločiny svými jej urážejí opět
a opět., ani jednou za rok, 0 velikono
cích, nevolí dobrou sv. zpovědí se
s ním smířit-i, ncdbají, aby časem
zbožné sv. přijímání je upevnilo V
lásce a přátelství Božím — &.odva
žují se od Pána Boha žádati mír! Co
odpoví Bůh jejich prosbám?

„Kdouchyluj eušís vých,
aby neslyšel zákon a, mod
litbajehobudeohavn.ostí!“
(Přísl. 28, 9).

U proroka Isaiáše by mohli mnozí,
Velmi nxnczí najíti vysvětlení, proč do
sud marrč volali a prosilil

„Aj, neníť uklácena ruka Hospod,inova aby spasit-i nemohla, aniž jest
obtíženo ucho jeho, aby neslyšelo: alenepí aVOsti Vas e ro.zdělily
mezi vámi a Bohem Vaším,
a hříchové vašlskryl-i tvář
jeho před Vámi, aby nesly-..
š e l v á s. Nebo ruce Vaše jsou po
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skvrněny kiví, a prstové Vaši nepra

vostí: rtove vaši mluví lež, 9a jazykVáš m'luví neplavsto (Is 1—3)
A ploto, milé děti, chcete-li a Vím

jistě, že chcete — svou modlitbou při
blížiti lidstvu hodinu míru, pak dbejte,
aby srdce vaše bylo čisto
t ě ž k é h o hř i c h u ! Nespokojujte
se předepsanou sv. zpovědí třikrate za
10k, cítíte- li V duši potřebu toho,
jděte i mezi tím časem (za 1—2 Irě
síce) sami od sebe, a zatím, kdyby se
vám stalo to neštěstí, dbejte dokonale
lítosti, jež smývá, těžké hříchy ihn.ed,
ještě před zpovědí! Mějte na mysli
stale,že „daleko jest Hospo 
dinodbezbožných, alemod.
litby spraVedlivých vy
s l y š í !“ (Přísl. 15, 29).

Mějte pokoj is lidmi! —
Jsou ovšem někteří, s nimiž pro

jejich pOVahu těžko jest Vyjíti, tako
vým raději, můžete—li,to „býti, ustupte
s cesty, Vyhněte mrzutosti! S jinými
zase ani nesmíte se přateliti (rrmíním
lidi zvrhlé), abyste se od nich nenaka
zili! Ostatně však řiďte se Věrnětouto
zásadou: Ublíží-li vám někdo, nedejte
vzklížiti nenaVisti, odpt sťte mu V srd—
ci, pomodlete se za něho, buďte ochotni
k smíru, ukřivdíte-li sami kom,u ne
považujte si za hanbu poprositi za od
puštění a napraviti všemožně! Není to
známkou slabosti,nýbrž ušlechtilé duše.

Kéž by mnozí a mnozí, Vysocí i
nízcí, častěji četli pozorně V Písmě

- svatém, a zastavili se v listě sv. Jana
také u těchto slov: „Řekl-li by kdo,
že miluje Boha, a nenáviděl by bratra
(t. j. bližního) svého, lhář jest. Nebo
kdo remiluje bratra svého, kterého
Vidí, Boha, jehož nevidí, kterak může
miloVati? -A.toto přikázání marre od
Boha: aby kdo miluje Boha, miloval
i bratra sv.“ého (1. Jan 4, 20—21).

Mile děti, kdyby se někdy poda
řilo celý svět, vladaře i poddané, pře—
sv.ěděiti o pravdě a kráse těchto slov
Milaěka Paně, tehdy by klidně mohlo
býti prOVMedenoVšeobecné, světové od.
zbrojení, o němž se tclik hovořilo,
neboť pak by již Valeknebylo. Děsíme
se myšlenkou, že může býti lidstVo
tak zaslepeno a hnati se do zahuby.
Ale proč, čím je zaslepeno? Nen á 

Vist-,i! A její nasledky? „Kdo re
navidí bratra svého, jest ve tmě, &.
Ve tmě chodí, a neví, kam jde, rebo
tma oslepila oči jeho“ (1. Jan 2, 11).

Proto, milé děti, p r y ě z du š e
se Vší nenávistí, pryčse Vším,
co ji' udržuje nebo rozdmýchavá! To
však se týká nejen. domácích, spolu
žáků, sousedů, nýbrž i nepřatel, .=:ni
miž říše naše válčí. PraVem ozvali se
v časopisech mužové V'ažníproti tomu,
když někteří Výkřiky (hesly), ban ěmi,
mn.ohdy i zkroucenými zplavami do
lidu a dětí nasévali zášť proti nepřá
telům — je to nedůstOjno člověka,
křesťana zvlášť. B0j zbraní proti úto
čícím.nepřátelům je těžkou povinností
našich VOjáků— útoky modlitbou na
nebe mají zase jiné, SVOjezasady vo
jenské, dané od. Krista Pana, a jedna
takézní:„Milujte i nepřátele
s Vé, dobře čiňte těm, kteříž vás ne
návidí, a modlete se za ty, kteří Vám
protiVenství činil“ (Mat. 5, 44. 45).

Nejkrásnější vzor blíženské lásky
k nepřátelům nam dá. Pan Ježíš sám,
modle se na kříži za své protiVníky.
Ale Vím z blízké minulosti příběh,

_který vám jistě sVOušlechetnost í' moc
ně srdcem pohn..e DV'ě hodHiny za In.
šprukem teče Inn. kolem<starého mě
stečka Hallu. (Snad ho i někteij' naš
vajak bude znáti, co bOjoval na 1ta1<ke
frontě, neboť je tam nyní Velká. ne
mocnice.) V Hallu stával památný
klášter, V němž kdysi i habsburgské
panny arciVéVodkyněslouživaly Panu
Bohu. Poslední dobou byl opuštěn,
krasný chrám jeho změněn V .=kla
diště zbraní. Sželelo se zbožnému arei
véVModoviznesvěceného domu Božího:

koupil jej i s klašterem,op1avil; &
potom daroval řehclnicím, jimž ale za
povinnost určil, abys :'třídavěv e dn e
v noci pied Velebnou Svá
tos=;í se modlily k Pan u Bo
huzaosobnínepřatelejeho,
manžeslkyicelérodiny, aby
Bůh jim za vše zle dobrým
o d pl a t il. Dílo se zdařilo, V (er
Venci mělo býti slaV'nc=strí Vysyěcení,
k němuž i arcivéVoda mínil přijetí se
svými. Mínil a nepřijel. Než k tomu
došlo, dřímal i s chotí V.ěčnýspánek,
byv s ní spolu zavražděn zákeřným
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útočníkem v Sarajevě (28. čcrvna
1914). Již víte asi, kdo byl onen.
hodný arciVévoda. Náš 'milý zemřelý
následník trůnu. On se svou chotí
odpočívá ve hrobce v Arstetten (v Dol
ních Rakousích), zatím co sestřičky
' Hallu modlí se za jeho nepřátele!
A dětí nebožt—íkovy, aby uká
zaly, že pochopíly vznešené myšlenky
rodičů,založily svaz dětí na
vyprošení brzkého míru!
N'á>.ledu1te nadšeně krásného jejich
příkladu!2. Vlastnosti modlitby
miro v ě. Jest článkem víry ne
zvratným,žežádná pravá, dob
rá modlitba nevyjde na
p'lan o : jistě bude splněna, bud že
nám Bůh dá, oč prosíme, vidí-lí v tom
opravdu naše dobro, neb něco jiného,
podle své moudrosti a dobroty. Však
nezapomeňte: Býváme vždycky vy
slyšení, kdykoli se za něco modlíme
n ále ž i t e.? Nuže, kdy se modlíme
náležitě?

To vysvětleno hned nasledujici
otázkou (viz katechismus střední ot.
226, nebo velký, ot. 264!). Co tam
řečeno o modlitbě vůbec, to my si
nyní obraťme na svoji modlitbu za
mír!

a) Předně se musíme modliti za
to, cojestke cti a chvále Boží
a k našemu spasení!

Je to pokoj a mír?
Zajisté! Stačí jen vzpomenouti

zpěvu nad Betlemem, jímž andělé
vítali novorozeného Vykupitele! „Slá
va na výsostech Bohu, a na zemi
po koj lidem dobré vůlel“ (Luk.
2 14)

Ovsem zdá se nám podivné, že
všichni národové přece chtějí mír,
státníci naši í nepřátelští o tom opět
.a opět ujištují, a vojna trvá dál, již
třetí rok, aniž kdo může říci, kdy se
skonči. Co toho příčinou?Drahé děti,
že není asi všude — dobré
v ů le ! Mnozí chtějí mír, ale svůj
mír, snad diktovaný sobectvím a ne
spravedlnosti. Bůh však vidí mnohem
'dále, a vidí mnohem hlouběji než
lidé, a proto chce, abychom prosili
o jeho, svatý, ke všem spra
vedlivý mír! Ne nadarmopra
vil" Pán Ježíš apoštolům cestou na

horu OlivetSkou: „Pokoj s v nůj zůsta—
vuji vám, pokoj s vůj dávám vám,
ne jako svět “dává, já dávám vám
(Jan 14, 27.)". jestliže, miláčkov,é
tento Boží, jedině pravý a trvání
schopný mír pomůžete vyprositi, pro
kázali jste lidstvu služby neocenitelné:
budete jistí, že jste nepřátelům ne
ublížilí, ale vlastí své položili základ
nového života a rozkvětu. Kéž nám
toho předobrý Pán Bůh, Otec všech,
brzy dopřeje, aby ty letoší vánoce byly
radostnější než minulé!

b) Prosíti musíme dále v e j m ě
nu Pána Ježíše.

Která pak prosba je si tu jistější,
nežli modlitba za mír?

S poselstvím pokoje vstoupil Pán
Ježíš na svět, pokoj hlásal a rozdáVal
pokud tu žil, s přáním pokoje vstoupil
u večer po svém zmrtvýchvstání mezi
apoštoly do večeřadla. Prosíme—li tedy
o mír, prosme jménem ]ežíšovým, ano
on se modlí s námi, vždyt v nebi po

dle slov sv. Pavla „žije věčně, přimlouvaje se za nás“ (Žid. 7, 23)
podobně svědčí i sv. Jan, že „máme
orodovníka u Otce, Ježíše Krista,
Spravedlivého“ (I. Jan 2, I).

Ano, máme přímluvce, prosebníka
o mír všemohoucího,jenž z ka z d é
ho oltáře při mši sv., 2 kaž—
dého svatostánku ve dne v
n o c i ruce k nebesům spíná s prosbou
k Otci, „ať nám dá utěšení srdce, a
aby byl pokoj za dnů našich v I51aeli
po dny vě né“ (Sir. 50, 25).

jestliže tedy s jeho božskou mod_—
lítbou spojíme svoje nehodné, jestliže
jeho jménem Boha o mír zaprosíme,
je možno, aby nás oslyšel?

Což neslíbil Pán ]ežíš: „Bu de—„
te—li zač prosítí _Otce ve
jménu mém, dát' vám?“ (Jan
16. 23).

Zbývá nám několik ještě vlast
ností, jež musí míti mírová naše mod—
litba, má-li býti účinná.

c) Nejprve tedy, abychom se
modlilinábožně.

Slovo samo nám praví, co tím
míněno:na Boha mys lití. jestli
že ty sám sebe neslyšíš, jestliže srdce
neví, co ústa drmolí, jakou může ta
ková modlitba u Boha míti cenu?
Pamatuj, že „zlořečený, kdo dělá dílo
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Hospodinovo lstivě“ (jer. 48, ro.), jí
nými slovy, že spíše hněv Boží než
požehnani svolal(a) bys na sebe mod
litbou nedbalou! Bůh nehledí na to,
jak mnoho odříkáš, nebo jak dlouho
se modlíš, ale dívá se do srdce, jak ono
smýšlí. Proto „pozdvihujmc s r deí
s vých s rukama ku Pánu k nebe—
sům!“ (Pláč ]er. 3, 41).

d)Mod1emese pokorně!
Srdcem zkroušeným a pokorným

Bůh jistě nezhrdne, naopak: „M 0 d—litba kořícího se oblaky
p ro ní k n e.“ (Sir. 35, 21 ) Vzpo
men, že pokorný publikán, ač hříšník,
více si vyprosil v chrámě od Boha,
než pyšný fariscj! A proto „pokořte
se pod. mocnou rukou Boží, aby vás
povýšil v čas navšt-íveníl“ (1. Petr.
5, 5. c.)

e) Prosby naše se dále k nebi
nestež d ů v ě r ně !

Již v úVOdějsem o tom zmínil,
povzbuzuje vás k modlitbám míro
vým. Tuto zn.OVuzdůlazňuji abyste
neduvěrou, malomyslností si redali
své horliVOsti otráviti. Prosíme o vše,
jej íž splnění je tak jisto, jako že vojna
skončí, vždyť nechceme nic jiného,
leč aby vždy a Ve všem se stala svatá
vůle Boží! „Totot jest doufání, kteréž
máme k Bohu, že z a č k o li b y
chom prosili podle vůle je—
ho, slyší nás !“ (1. Jan 5, 14.)

A proto .,nebuď malomyslný v
mysli své! Modliti se nepohrdejl“
(Sir. :, 9. 10.)

Naopak! „Doufejtež v něho vše—
liké shromáždění lidu, vylévejte před
ním srdce svá: Bůh je spomocník náš
na věky!“ (Žalm 61, 9)

£) Při tom ale vždy naplnění buďme odevzdaností do vůle
B o ž í !

Heslem. naším bud' prosba Krista
Pána na Olive-tě: „Otče . . . ne m a,
nýbrž tvá. vůle se staň!“
(Luk. 22, 42.) Nezapomeňme, že ne
sluší se nám Pánu Bohu poroučeti,
nýbrž vůli jeho ve Všem se podrobiti
ochotně!

,A plotož pokořme jemu duší
svých, a v duchu pokorném sloužíce
jemu, rceme s pláčem Pánu, aby podle

vůle své tak učinil s námi milosrdenství
vé.“ (Juda 8, 16. 17.)

g) Konečně přicházíme k vlast
nosti, jež často rozhoduje o zdaru
nebo neúspěchu modlitby, a jménojejí vytrvalost!

Nemusí obilí za podzim zaseté
nejprve dlouhé týdny, přes celou zimu
jakoby v hrobě odpočívati, aby se
pak rázem na jaře zazelenalo a. pod
zářivými paprsky slunečními vyrazilo
do plodných klasů?

Nejídá teprve syn a vnuk'ovoce
se stromů, jež předkové sázeli?

„Všecko má svůj čas,“ dí Kazatel
ve Starém zákoně (3, 1). I mír má
svůj čas, od Pána Boha určený dle
jeho vůle a naší zaslouženesti, tak jak
1ej lepe poslouží boží cti a lidské spáse.

Krvavá potopa dosud se rozlévá
širým světem, OlÍVOVéhalouzky míru
teprv snad nalévají pupence, kdy
ach! se rozzelenají, zakVetou? Nuže,
co z toho následuje? Máme. dáti za
pravdu těm, kdož trpce hlásají, že je
všecko marne, i ta mod
lit b a? Nikoli: právě naopak mu
símetím Vroucnčji spínati
ruce, tím horlivčji, úpěn
livěji prositi Pána Boha
o pom oc! Zajisté jsme se ještě
(losti remodlili. Jeřstě rejsme velké
milosti, míru, hodnými. Ještě nepřišla
hodina boží — — ——

Ale přijde, jistě přijde, jen ne
ztrácejmc mysli! Buďme jako onen
člověk, o němž vypráví evangelium.
Dostal návštěVu v r.o,ci a neměl ji
čím pohostiti. Šel s prosbou k souse
dovi, ten se však vymlouval. Ale
neodbytný přítel neustalpro—
síti a tlouci, až soused se konečně ob
měkčil, vstal, a přání jeho Vyhověl.
Kristus Pán sám na onom místě při
pomáhá, že máme býti, prosíme-li
o něco bohumilého, jako ten člověk,
v yt r v alí. Ano, Vytrvalost až do
konce je neklamná podmínka zdaru.

A protomysli neztraťme
a Vytrvejme!

Nedejme sluchu sVodům ducha.
zlého, jenž našeptává zlomyslně:,Hle,
tolik týdnů, měsícu, již málem 3 léta
se modlíš a s tebou miliony jiných,
a což "coVše je platno? Zbytečná ná
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maha, nech svět běžet, jak běžíl“ Ari
tím se nedej zviklati, že někde již
i pobožnost (Večerní) začátkem vojny
zaVedenou zrušili, omrzelo se jim.! Jací
to křesťané? Pamatuj, Že-SVOJ'Ílikna
vostí bychom jen oddálili mír.

Za dnů Eliáše proroka Bůh, roz
hněvaný modlářstvím lidu, dopustil po
3 léta sucho na zemi israelskou. Když
dovršena míra hněvu Božího, prosil
Eliáš o déšť. Nebe jako zrcadlo, nikde
ani mráčku. Eliáš sklonil hlavu, po
modlil se, pak poslal služebníka na
výběžek hory Karmelu se podívat-,
zdali toužený déšť se neblíží. Však
nikde ani známky. Opět . se prorok
chvíli modlil —- bez úspěchu. Teprve
když p o s e d m é opakoval své prosby
horoucí, ukázal se nad mořem obláček
jako dlaň, rostl, a brzy rozpálenou
zemi skropil mohutný lijavec. Pa
matuj dobře: ne po prvé, až
po sedmé modlitbě světce!

Podobně 'v novém zákoně, když
byl Petr jat a odsouzen na smrt.
Církev se bez ustání za. něho modlila.
A ne bez účinku! V noci před popravou
ho anděl zázračně vysvobodil.

A není nám sám Kristus Pán nej_
krásnějším vzorem vytrvalosti v mod
litbě? Vzpomeň, jak na hoře OliVet—ské
t ř i kr át se úpěnlivě modlil, než při
šel., anděl, a to ještě ne- zbavit ho
utrpení, nýbrž jen posílit! ———

o, důvěry a trpělivosti nám
třeba v těchto dobách těžkých, a prot-o
stále mějme na mysli napomenutí sv.
Pavla:„Buďtevsouženítrpě
liví, na modlitbách usta—
v í č n í !“ (Řím. 12, 12.)

Co den volejme opět a opět: „Pa
ne, zachovej nás, hynemel“ (Mat. 8,
25.) Zdá-li se dosud Kristus Pánve
svatostánku (podobně jako kdysi v 10
dičce na rozbouřeném moři) spáíi,
však on se v praVou chvíli probudí.
Potom svým všemohoucím pokynem
poručí rozjitřeným. lidským vášním,
přestanou řváti děla, štěkat-i strojní
pušky, zastaví se potoky lidské krve,
a od města k městu, do dědin, do sa
mot zalétne radostná zpráva o míru,
zvony, jež nám ještě zůstanou na
věžích, se rozezvučí písní radostnou,
a lidé s úsměvem i pláčem si budou

zvěstoVati, ž e m i r, t e n d r a h ý
mír, již přece přišel. -———

Pomine vojna jako šeredný sen
— člověk by tomu málem již nevěřil.

Jak sladko bude nám v tu chvíli
pomyšlení: „I já js e m mo d 1i t
bou a dobrým životem se
o mír zasloužil(a,) !

srdce, vzchcp se, vytrvej!
Proste, předrahé děti, ustavičně,

každou myšlenkou za mír!

III. Naši nebešti pomocnicí.

Juda Makabejský měl před bojem
s mohutným vojskem vůdce Nika
nova pcdivný sen. Viděl zemřelého
velekněze Oniáše, jak ruce vzpínal
k modlitbě za národ židOVSký. Pak
se mu zjevil jiný muž, ozářený ve
lebou, a Oniáš pravil: „To ť jest
přítel bratří 3.lidu israel
ského, jenž se mnoho mo
dlí za národ i město svaté
--—Jeremiáš, prorok Boží.“
A Jeremiáš vztáhl ruku i podal Ju
dovi meč zlatý, řka: „Přijmi dar Páně,
svatý meč, jím prcrazíš nepřítele lidu
mého israelskéhol“ (2Mák. 15, 12—16.)

a) Máme orodovníky zamírvnebesích! '
Tam v svatém městě Božím, Jeru

salemě nebeském, přebývají v ulicích
ze zlata čistého statisíce oslavených
bojovriků. Padlí v konári nejtěžších
povinností, dali život za svoji domo
vinu. Jejich roucha jsou vyprána
v krvi Beránka, a nyní směle mohou
s prosbami předstoupiti přcd Boží
trůn. Znají děsy a útrapy válečné ——
vždyt přišli z nich, znají též lépe než
my cenu a blaho míru, žijíce nyní
v krajích pokOJe věčného. Zdaž neža
lují nyní ustavičně Pánu Bohu žaly
a útrapy svých sourodáků &.přátel ve
frontě i zápolí? Vždyť v jejich duších
láska k rodné zemi i bratřím neuhasla,
ba právě naopak, čistším, ale i moc
nějším šlehá plamenem. A je myslitel
ro, že by Bůh prosbami svých mi
láčků pohrdl? , .

b) Má v nebi dále- každý
národ řadu svých světců
d o m a c í 0 h. Uvádím po jednom jen
příkladu. S 1o v a n é sv. brat-ry so
luňské Cyrila a Metoděje,



00 189 00

Němci sv. císařeJindřicha,
Fran 001120 v e sv. krále Lud
víka, Italové sv.Františka
% Assissi, A n g 1í č a n. e sv. krá-le
E d u a r d a atd.

Tito jsou všichni, i jejich druhové
a družky nejen mocnými přimluvčími
a ochránci své rodné země a národa,
nýbrž s p o le č n ě pomocníky všech,
neznajíce zášti a nenávisti, jež nyní
dělí Evropu ve dva diVOceznepřáte
lené vojenské tábory... Svatí y nebi se
netříští na přívržence čtyřdohody a
čtyřspolku, nýbrž samí. jsouce jedno
srdce a jedna mysl v Bohu, prosí usta—
vičně, by podobně bylo i na zemi. Ne
o nadvládu jedněch a z líčení druhých
volají, nýbrž o mír poctivý, upřímný,
přijatelný pro všecky, mír utvořený
dle zásady křesťanské: „Milujte i ne
přátele svel“

Kéž prosba jejich brzy se splní
&skutkem stanou slova modlitby Páně:
Otče náš, přijď k r á l o v
ství tvé, bud vůle tvá jako
v nebitaki na zemi!

c) 0 totéž prosí i naše n e b e s k á
KráloVna m'íru. Na zlatém
obláčku stojí nad bojišti, v náručí
držie Synáčka Božského, Vidí tu bídu
dětí svých, slyší nářky, pláč a sténáni
milionů s krvácejícím-i dušemi a těly.
Jako hučení vln oceánu různými ja—
zyky, ale stejnou Vroucností zaznívá
odevšad k ní prosba vroucí: „K r á
lovn.o míru, oroduj za nás !“

Ona je„t naše nejmilejší, nejvlíd
rej 51a nejmocnější OrodoVnice u Boha.
Zakusila v pozemském životě tolik
hoře, že právem jako Matka bolestná
zobrazována bý'Váse sedmerým mečem
v srdci. Mohla by se zatVrditi nad
naším žalem., ti apením. A jak by
oslyšeti mohl proseb jejích Bůh Otec,
jenž od věčnosti ji ze všech žen vy
volil Matkou svému Synu, jak nevy
slyšel by jíkSyn v ná1učí jejím sladce
dřímající, jak dovedl by Duch svatý
nesplnit přání sVOjí Snoubenky? J e
ště nikdy, co svět světem
stoj í,nebylo slýcháno; aby
Maria Panna ko ho opu
stila, obrátil—li se k ní
s upřímnou důvěrou, ne
zklame ani ted' naděje

n.a š í. Jako kdysi Esther, bez bázně
předstoupí před Boha rozhněVaného,
a jistě vyprosí nám mír.

d) Však nade všecky svaté, Marie
Panny nevyjímaje, nevýslovně moc
nější, účinnější jsou prosby Prostřed
níka našeho, Bohačlověka, J e žíše
Kris t a! On jest naše hlava., náš
velekněz, pomazaný a posvěcenýs
mým Duchem svatým. Již na zemi
se modlil za nás v oné noci před
smrtí sVou: „Ot če s v a t ý, z a—
choVej je ve jménu svém,
ty, které jsi mi dal, aby
jedno byli, jako i my jedno
jsme !“ (Jan 17, ll.) Pak Vstoupil
na nebesa a sedí na pravici Boží, aby
dál za nás orodoval a Otce, jak do
svědčuje sv. PaVel: „Ž ij e u s t a

víčně, přimlouvaje se zanás“ (Žid. 7, 25,1) sv. Jan. „Zhře—
š11-li někdo, máme pří
mluv co u Boha, Ježíše Kri—
st a, spravedlivéhof“ (1 Jan
2, ].)

Ano, Ježíš Kristus se každodenně
opět a opět obětuje za nás na kato
lických oltářích při mši sv., a v nebi
ukaZUje u<„tavičně Otci svemu své
(;slavené rány, jež pio nás podstoupil.

Ježíš Kristus je naším Veleknčzem
i králem. Království jeho je kráIOVStví
spraVedlnosti a pok0je. V jeho ruce
všemocné jsou osudy celého světa,
jednotlivců i celých národů a států.

A proto nebije se ničeho, byt'
bylo sebe hůř, Ježíš Kristus svých
dětí, miláčků neopustí.

„Sdůvěrou předstupme
ke trůnu milosti, abychomdošli milosrdsen tví a sli
t o v án 1! (Žid. 4,16.)

„Ježíši, kníže p0k0j e,
smiluj 'se n ad námi !“ (Lit.)

IV. Naše mírová práce.

Pravil jsem„ že mír nutno si od
Pána Boha vyprositi (modlitbou), ano,
po lidsku pověděno, zrovna jakoby
vynutit-i (dobrým životem). O modlit
bě mírové “byla řeč v minulých úva
hách, ted' přicházíme k věci neméně
důležité: jak ž í t i, b y 0 h o m b yli míru hodni-? '

Svatý Jan v prvním svem listě
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krátce, ale velke jadrně naznačuje,
co je na světě příčinou Všeho zla, tedy
i nynější války: „Všecko, co jest na
světě, je žádost těla, žádost očí a pýcha
žiVOta, což není z Boha, nýbrž ze
světa.“ (1 Jan 2, ]6.)

Tot' jest ten tr01í jedovatý kořen
všeho lidského neštěstí: ž á d o s t
t č l a ——nečisté hříchy, touha po po
žitcích, 'zá dos t 0 či — touha po
cizím majetku a lačnosst peněz, pý
0 h a ž i v o t a — Vzdor proti Pánu
Bohu, touha po slávě. Máme-li od
Pána Boha brzy dostati mír, pak
musíme tu “brejížádostiVost zlou v sobě
dusiti, proti ní bejovati.

Začněme od konce!
Pýcha života! Nebvloto

před válkou bolestré, jak se mnozí
bohatí i chudí, chytříli hloupí zrovna
předstihovali v tupení Pána Boha?
Kdo ještě věřil V něho, prohlašován
za tmáře, zpátečníka, nevěra, rouhárí
bylo v módě. Přišla. vojna, jako učitel
s rákoskou, když Vrazí na nezbedné
děti. Mnozí se k Pánu Bohu vrátili,
naučili se modliti, zlíbeli dříve po
hozený růženec. Mnozí ovšem ve své

Kurděj ov : Kostel.

lhostejnosti, ba zatvrzelosti zůstali, ale
zdaž nepoznali i oni v neštěstí, jak
malý, bezmocný je člověk ve své pýše?

My tedy Vroucí, pokornou modlit
bou a dětinnou odevzdaností do Boží
vůle přemáhejme ten prvrí kořen zla:
pýchu života! Jaká má býti naše.
modlitba, to jsme si již pověděli.

Jak bude dále vyhlížeti náš boj
proti žádostem tělesným a hříšné
touze po majetku?

Milé dětičky! zas trochu vzpomí
nejme! Jaké bylo to žiVObytí' často
před Vojnc-u? L některých lidí jen
tuze málo lidské! Hodně a dobře se
najíst-i (maso i v pátek!), popít-i po
chuti i přes míru (lihoviny!), měkce
a dlouhé spáti, málo práce, hodně
peněz, divadla, zábavy taneční, vý
lety, šaty dle nejnovější módy —
zkrátka někteří svým způsobem žiVGta
a svými tužbami byli víc podobní ho
vádku, nežli člověku stv0řenému k ob—
razu Božímu! A což ty řeči a písně
hanebné, a. což ty noční toulky, ne—
mravné činy mladých i starých! ——
A hled'te, přineslo to vše lidem. štěf-tí?
Teď válka proudy slz &.krve smývá
s lidstva spoustu hríchů a přivádí je
k rozumu.

drahé děti, poznejme se alespoň
n1.ý!Na'uěmcse vážiti si da
1'ů B o ž i 0 h, toho chlebíěka, třebas
byl černý, když ho je tak málo! Na
učmese za pírati ve všem,
v e v š e m ! Teď máme tolik postů
nucených, mnohého ani nelze koupiti,
a obejdeme se bez toho — vezměme
si z toho poučení na celý život!Učme se střídmosti a
skromnosti v jídle, odvy—
kejme mlsan1,chraňme se
'0 i t i !

Musíte na poli a doma pomáhati,
chybí dospělých, pracujete za tatínka,
za br',atry () nereptcjte, ko
nejte ty práce rády! Zami
luj te si práci, a když vám ně
kdy bude nepříjemná, vzpomeňte si
na ty ubožáky, kteií přijdou z vojny
zmrzačení, rádi by pracovali, a ne
budou moci! Pamatujte, jak by vás
Pán Bůh za lenost mohl ztrestati tím,
že by na vás také dopustil nemoc,neštěstí
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Učte se přemáh ati :;
zaoírati ! ——

Neutrácejte zbytečně
a ni h al é ře. Šetřte, ale ne z lakety,
nýbrž proto, abyste později měli býti
z čeho živi a take abyste mohli z uše—
třeného udělovati (na misie, na sirotky,
chudým, nemocným).

S v' e t 1“a m p o t y (bídu, práci,
stesk po milých příbuzných na vojně,
smutné zprávy o rich) v š e n e s t e
t r p č l i v ě, o d d an ě, &kdyby vám
to někdy bylo těžko, vzpomeňte na
Pána Ježíše, který za nás nevinně
mnohem více trpěl!Nezneužívejte toho, že
t a t í n.e k n e n i d o m a a maminka
přetížené, starostmi a spoustou práce
nemůže stále vás míti na paměti!

al
kdysi klášter panenský, řádu cisterci—
áckého, založený roku 1225, jehož ře
holnice se uchýlily roku 1505 do Brna.
Nynější zámek V Oslavanech jest část-í
někdejšího kláštera. ——V Kurdějově
u Hustopeče jest loď kostelní z roku
1404, k tomu přistaveno kněžiště asi
roku 1465 a věž v letech 1511—47.
Kostel vystaven. jako tVrz.

Otázka odpolední mše sv. v záko
pech. Kardinál mnichovský šl. Bet
tinger požádal jako polní probošt ba—
vorské armády římské kongregace o
různé plné moci pro polní duchovní.
Prosil také, aby kuráti směli dle okol
ností sloužiti mši sv. odpoledne a když
je zapotřebí směli trinovati. jak od
poledni mše sv. tak trinace byly za
mítnuty, za to bylo dovoleno v případu
nutnosti celebrovati hodinu po IZ. ho
dine v poledne a binovati a dále dána
plná moc k dispensi od povinností „je
junii naturalis“.

Statistika v Čechách. V Čechách
je 12.719míst, 9172 katastrálních obcí,
215 zastupitelských okresů, .224 ber—
ních okresů, 102 okresní hejtmanství,
Izr školský okres a 4896 školních obci.
Dl'e posledního sčítání žilo v Čechách

NCfOUleJte se, nezane
dbáyejte bez důležité při
činy školy a. kostela a
hlaVně: n e s p u s tt e s e, ne 
z k a z t e ! Buďte jako bílé květy
ve spoustě bláta, svým čistým, zbož—
ným žiVotem usmiřujte rczhnčvméhe
Pána Boha!

Přemáhejte se, děti milé, pře
máhejte a zapírejte! Aby se vám to
těžké dílo lehčeji zdařilo, Vzpomeňte
často na Ježíška. položeného v chu
dých jesličkáeh —- x'e oblevě!

Buďte hodní, ne bot jen
lidem dobré vůle sli ho
valí andělé nad Betlémen).
pokoj!

6,769.548 obyvatelů, z nich 3507.69;
mužů a 3461835 žen. Dle nábožen
ství je 6,475.835katolíků, 177.832 pro
testantů, 85.826 židů, 18.851 jinověrců
a 11.204 bezkonfesijních. Dle obcovací
řeči je 4,24r.9r8 Čechů, 2467724.
Němců a 3302 příslušníků jiných ná
rodů. Dle povolání jest zaměstnáno
2,24r.or'6 osob v zemědělství a les-
nictví, 2,780.622 v řemesle a prů
myslu, 891.339 se zaměstnává obcho
dem a 911.260veřejnými a vojenskými
službami, svobodnými povoláními, neb
ničím. Měst s více než 110.000 obyva
teli jest 53. Největším městem jest
Praha, nejmenším SchónthaLu Marian-
ských Lázní, který má 574 obyvatelů
ve 105 domech.

Arcibratrstvo věč. klanění. Zemřelí
členové doporučují se modlitbám: Jan
Mikulka ze Strážnice, Věnceslav W'il
finger, farář ve Strážnici u P. Marie,
Rosalie Valach a Marie Hořáková, obě
že Strážnice, Kateřina Matyáš z Pet
rova.

(Zasláno)
Mír, krásný obraz od ]. Kóhlera,

přináší v reprodukci 4. číslo revue
„Archy'“ (Prostějov, ročně 7 K). —
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Obsah: Čís. 4. Z básní Františka
Kašpara. — Náboženský vývoj fran
couzských spisovatelů po rok 1870.
Píše Josef Hanák. — Daniel Alte
landt: PanenSký pěvec a Kroměříž. —
Příručka sv. Augustina. Píekládá Lud.
Fuček. ——Moderní náboženské umění.
Píše Václav Lankaš. — Moresy. ].
Kóhler. ——Mír, obraz ]. Kóhlera. —
Z básní, Fr. Zýbala. — M'. Herber—
tova: Usmčv Leonardův. Přel. Fr.
Dohnal. —- Erich Przyvora: Veni
creator spiritus. Přel. Fr. ]osafat. —
K reformě katechismu. K. D. L. —
Přehled moderní české poesie kato
lické. Skiza chronologické. od Viléma

pro inteligenci. — Weigner L.: Lidové
stavitelství a svéráz našeho venkova.
-—Slovenská. řeč v uherské sněmovně.
——Dramata, nábožensky podložená.. ——
Havlíčkova osobnost, její ovzduší a
kořeny. ——„Marnotratný syn. — Mi
chel de Montaigne: Essaye. ——Stručný
katechismus. — Kněz jako mystik. ——
O překládání uměleckém. — Jak pře
kládat básně z jazyků slovanských. -—
Nevím, kde zrozen jsem. Z České
akademie císaře Františka Josefa pro
vědy, slovesnost „a umění. — Ulička
odvahy. — Prostý lidový text?
Naše literatura pro mládež. ——Her
mann Bahr. ——F. V. Krejčí. — Z li

Bitnara. —Okna: Modlitební knihy teratury a umění.

. “"!

?“ . *.'..E

& Díkůvzdání božskému Srdci Páně. .?
| * J

Ze Zerkovic. Plníc svůj slib dě Kroměříž. Božskému Srdci Páně
kuji nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu,
Matce Boží sv.=hostýnské a sv. Anně
zauzclravení z těžké nemoci. A. P.

a sv. Františkovi za vyslyšení prosby
vřele děkujl. A. R.

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 Tobé celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho-_
slavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly &myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky í 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, z &
an i s sie v L e v an t é & na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento
měsíc a na tento den členům Apoštol. modlitby.

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

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

Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za násl (Odpustky
100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

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

Heslo apoštolské: Podporovat katolické missie.

Úmysl v srpnu: Stav dělnictva po válce.
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Úmyslv apoštolům modlitby.
Dekret o prvním sv. přijímáni dítek.

(Ustanoven & žehnán Jeho Svatosti papežem.)

Dne ' Na slavnost: Úmysly :

1 N Neděle V. po sv. Duchu. Předrahé krve P. — Diky bož. Srdci za obdrž.
mil., Za obr. 2 manž. Sv. země a kat. v ní. Armáda sv. kříže. Duch. cvič.

2 Navštívení P. Marie. Křest. úslužnost. Vyprošení rodinného míru. Uctív.
božského mateřství Marje P. Maria vzor kněží. Mar. druž. dívek. Mládež.

3 Sv. Heliodora, bisk. — Cekatelé stavu kněž. Za 'věrné manželství. Dej
míru Hospodine za dnů našich. Učitelé a vychovatelé nast. kněží. Umírající.

4 St Sv. Prokopa, opata (1053). — Řád bened. Obnovení ducha kněž. Příprava

5

6

7

na kněžství. Kněží jubilanti. Péče o mládež a mravnost její. Duše v očistci.
(: Sv. Cyrilla a Methoda, ap. si. (869 a 885). Velepast. naši. Novosvěcenci.

Apoštolát sv. C. a M. Věrnost všech Slovanů k dědic. sv. C. a M. 2 'i' kněží.
P Sv. Bohumila, m. kn. (1070). — Pobož. I pátku. Návrácení rozkol. k církvi

kat. Ucta b. Srdce P. v jisté farnosti. Zasvěc. se b. Srdci P. Srdce P. v rod.
S“ Sv. Vilibalda, bisk. (786).-—Věrné plnění povin. Pobožl. soboty kP. M.

Naše poutní místa marian. Pravá poutní pobož. Nastol. Srdce P. v rod.

i

i

i

i

i

i

i
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8 N. Neděle VI. po sv. Duchu. Sv. Alžběty, kr. portug. (1386) — Kř. dobroč.
Kněžské prvotiny. Zbožné obcování mši sv. Přesné zachov. církev. předpisů.

9 P Sv. mučeníků gorkum. (I5—72).—Katolíciv Gině a Japonsku. Přemáh. hl.
chyby. Poslání novokněží na místa půs. Brzky' a čestný mír. Podp. chudých.

10 Ú Sv. 7 bratři muč. (150). — Spolek šíření víry. Rozšíř. Apoštol. modlitby.
Boží požehnání žnim. Duch náboženský ve vojště. Ochr. nevinné mládeže.

11 'St Sv Benedikta slavná památka. — Duch řehol. Povol. k stavu duchovnímu.

12
Noviciaty duch. řádů Odvrácení všeho zlého. Dar trpěliv. a sebezáporu.

Sv. Jana Qualb. opata (1073). — Smíř. válčících národů. Nábož. a katolické
spolky. Šíření katol. tisku. Jednota a svornostv národě našem. Nemocní.

Č

13 ' P Sv. Markéty, p. m. (260) — Časté sv. přij. Sv. O. Benedikt XV. Snahyjeho

14 S
o mír. Spol. pro církev a sv. Otce. lIItí řád sv. Františka. Přemáh. sobectví.

Sv Bonaventury, ř. a u. círk. (1274). — Rozkvět lásky k Bohu. Vroucí láska
k umuč. Páně. Větší pozn. lásky Spas. našeho. Kat. bisk. v rozkol. zemích,

vW'wwwwW"WTVWWFWwaw

15 N Neděle V11.po sv. Duchu. Sv. jindřiCha, cís. (10240. — Císař náš a císařovna.
asté sv. přijímání. Duch. cviě. Bedlivy' dozor na dítky a mládež. + vojíni.
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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 menší částky nevyjímaje(íc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly & myšlenky, všcliké city a
žádosti, všeliké skutky i slova svá.. (Odpustky 100 dní jednou za. den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za mieste v Le
vunab & 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, řlši rakouskou, vlast naši a národ náš českoslovanský! 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 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 l'uO dní jednou

za den. Lev XIII. r. l891.)
Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujtc za nás!

Heslo apoštolské: Podporovat katolické rnissie.

Úmysl v srpnu: Stav dělnictva po válce.

Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
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1 16 Panny Marie Karmelské. — Bratrstvo Karmel; Raněni vojíni. Rád karmel. ;ve vlasti naší. Nový dorost pro stav kněžský. Slechelní dobrodinci chudiny. &
l 17 Ú Sv, Aleše, žebr. (411) — Péče o chudé a nemocné. Sjed. nár. u víře katol. ;
l Poznání praveho povolání. Odvrácení drahoty a hladu. Vítězství našich voj.
1 18 St Sv. Kamilla, zakl. ř. (1614) -—Ošetřovalelé nemoc. Ochr. studujících Pod

pora nemocných. Odvrácení nákaž. nemoci. Obrácení jistých osob. 1—rodiče.

1 19 “ Sv. Vincence z Paul , řeh. (1660). —-Ochr. a nápr. mládeže. Spol. sv. Vinc. i
1 Kongregace sester sv. Vincence. 1“příbušní a dobrod Smíř. manž. j'- Kněží. ;20 P Sv. arclíma Aemil , vyzn. (1587) — S ružení katol. oml. Ochrana úrody
l. zeilnske. Odvrácení živel. pohrom, nouze a hladu. Nezvěst. vojíni j—bratři. Ž
1 21 S Sv, Praxedy, p. (164) 5—Marianské druž. Vdovy a sirotci padlých vojínů. i
1 ' Odvrácení vlažnosti a netečnosti. Svěcení neděle asvátků Zemřelý bratr. _
1 22 N Neděle VIII. a sv. Duchu. Sv. Maří Magd (eg). __ Dar kajícnosti. Pod—

1 ora neznázrgnýchchudých. Horlivost v modlitbě. Duch lítosti a mírnosti. Ě
1 23 P Sv. Apollináře, bisk. m. (81). — Pomoc Boží v povolání. Neohrožené
J vyznání víry. Přemáháuí zlých náklonností & pokušení Duše v očistci. ;
' 24 Ú Sv. Kristiny, p. m. (300).— Odvrácení zlého. Věrnost vzachováváníkřesť. ;
l slibu. Úcta a následov. sv. patronů. i“otec a příbuzní. Křest. opatrnost. ;
1 25 St Sv. jakuba, ap. P. (M). _ Apoštolát modlitby. Dar pravé pokory. Ra- ;

1 „ nění a nemocní vojíni. SpolelIr<duší obětivých. .Horlivost o spásu duší. ;26 C Sv. Anny, matky P. Marie. — řesť. matky a vdovy. Ucta ke sv. Anně.

: Nábožné vychováni dilek. Zanedbaná mládež. Vdovy a sirotci jj vojínů. l27 P Sv. Pantaleona, lék. m. (305) — Dar zdraví duše i těla. Odstranění po- i

1 horšení v řeči a chování. Pevná důvěra v Boha. Lékaři ve voj. nemoc. i28 S Sv. Nazaria, Celsa a spolum'uč. (56) — Pokoj a mír mezi národy Duše ;
1 Bohu zaslíbené. Láska ke sv čistotě Rozšíření Apošt modlitby. 1' kněží.

l 29 N Neděle IX. po sv Duchu Sv. Magty, p. (84) — Křest rodiny a bázeň B. ;
Sv Otec a jeho snahy o mír. Ctení nábož knih a spisů Duše v očistci. ;

30 P Sv. Abdona a Senen , muč (250), — Vítězství sv. církve Odevzdání se do ;
, vůle Boží Duch skromnosti & stydlivosti Časté a denní sv přijímání. ,

31 U Sv. Ignáce z Loyoly, zakl. ř. (15536),— Vše pro čest a slávu Boží. Řád ;tov. Ježíšova. Velehrad a Hostýn. Zivía jčlen. bratr. B. 8. P. aApošt modl.
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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 menší částky jeho nevyjímaje(íc), za pří
kladem nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly & myšlenky, všeliké
city a. žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpnstky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
lndulg. l2. prosince 1885. Dicc. kurenda brn. 12:86. č. ll.) _ _

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za unii.“! v Le
vantě 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 československý! ó sladké Srdce mého Ježíše,
učiň, abych Tě miloval(a) víc o. více. Amen. (Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za.měsíc, modlíme-li
se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefe, vzore &.patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za. nás! (Odpustky 100 dní jednou

za den. Lev XIII. r. 1891.)
' Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methodc, orodujtc za nás!

Heslo apoštolské: Podporovat katolické missie.

Úmysl v srpnu: Stav dělnictva po válce. wwwwwwwwwwwwvvww
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i Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
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BOŽSKÉHO SRDCE PÁNÉ.

A&AAAAmAAA \A \AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ročník LI. T Vychánpočátkemkaždéhomesice. Srpen 1917.
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O můj Ježíši, ty jsi moje jediné slunce, mě světlo, jediný předmět, lásky mé, jediný obsah mě chvály,
icdiné středisko mého srdce. Ty .jsi má čest, útěcha, radost, mé bohatství, mé dědictví ! Kéž bych Tě

mohl zřítí ve světle Tvé lasky!NV\_/\/\NM JVM—MNWM/MNAN\N\/W_\/\/'vvv'W/VV W\./W\/VW
A. J!. Kadlča'ka'uá.

O žních v poli.
Proto tak veselo
o žních tu bývá,

Práci zde nalezne
starý i mladý,

Dozrálo obilí
na širém lánu.
rolník již otvírá.
u stodol bránu.

Vyváží povřísla,
hrábě a kosy,
a ženci radostně
zlatý klas kosí.

A žnečky vesele
pokládky kladou,
na pole volají

neb pole živí je
všechny dohromady.

Od rána do noci
ruchu tu plno,
každý chce uklidit
uzráté zrno.

Sklidití do stodol
před krupobitím,
neb chleba pro lidstvo

každý chléb vezdejší
si vydobývá.

A když již skončeno
všecko je v poli,
z úst- tichá. modlitba
všem zahlaholí.

Pane ty na nebi
přijmi dík vřelý,
za vše co na poli

i chasu mladou. celým je žít-ím. o žních jsme měli!

ooCooo

A. M. Kadlča'koua'.

MOJC písně.
Písně moje, písně lásky
proč mi v srdci zníte,
proč mým nitrem bez ustání
ve dne, v noci ohvíte?

Písně moje, písně žalu
proč “vy jen tak lkáte,
proč v mém srdci unaveném
nikdy nezmlkáte?

Písně moje, písně blaha
proč chvějete v hrudí.
když se zašlé štěstí, láš-ka
více neprobudí?

Písně moje, písně touhy
po všem již je veta,
jen vzpomínka na vás všecky
v bolné myslí vzkvétá! —
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Dělnický stav po válce.
(Hlavní úmysl)

Veliká nastane změna ve stavu
dělnickém po válce._Neboť-tato válka
jest zkouškou zralosti “stavu dělnické
ho, to ješt, že v 'naší..době, kdy děl
nictvo zárOVeňs ostatními stavy pro
sVobodu a velikost říše naší bojuje,
bude stav dělnický na“ rOVeň postav—ve.—
s ostatními Stavy. Před válkou ještě
mnozí shora pohlíželi na dělnictvo,
a propast mezi dělnictVem a vyššími
stavy se čím více piohlubov;ala ale
nyní naučili se znáti všichni cer.u
práce. Jako vojíni v zákopech a v poli
mají zásluhy veliké, tak i dělnictVO
v zápolí má nemenší zásluhy 0 po
třebnou práci v rozličných oborech.
Chce-li však stav dělnický i po válce
zachovati si získanou vážnost a uznání
je třeba, aby si do “srdce vštípilo na.
učení, které jemu nynější válka ná
rodů podává.

Prvním naučením jest: Dělníci.
nesvěřujte se falešným prorokům, kteří
vás o vašem štěSt-í klamou! Nenásle
dujte těch, kteří vás vědou na cesty
bludné. Neposlouchejte falešných he

sel, kterými vás balamutí a svádějí,
a držte se bezpečné vůdkyně, církve
svaté, která jak zaměstnavatelum tak
dělníkům na srdce klade lásku k Bohu
a k bližnímu, aby jedni jak druzí
plnili své povinnosti v duchu kře
sťanské lásky. Jestli se duch krestan
ský takto uplatní, pak spojí oboje
pravá, bratrská láska, obojí budou
vědět, že jsou stejně dítkami jednoho
Otce nebeského, že všichni jsou stejně
povoláni k věčné odplatě v nebi.

Druhým naučením jest: Dbejte
pramenů požehnání a štěstí národů
nebot- jsou stejně i vám prospěšný!
Je to peVná a živá .víra v jediného
Boha, jenž poslal Ježíše Krista. Ne
považujte víru za věc soukromou
nýbrž za potřebnou všem lidem. Dále
je to autorita moci státní-; neboť moc
světska jest od Boha ustanoVená plo
odměnu dobrých a k potrestání zlých
A bez řádné vrchnosti neobstOJí žádná
společnost, žádný národ. A" proto
modleme se tento měsíc, aby toto
přání všech dobrých lidí se vyplnilo.

oooooo

Hora Tabor. —
Jihozápadně od moře galilejského

dosti blízko leží hora Tabor; vznáší se , 
k nebesům jako přirozený oltář. Se tří
stran jest Tabor Volný a převyšuje
okolní kopce o 40 až 50 metrů. Vrchol
jeho jest obdélná rovinka, porostlá
travou a křovinami. Kostely, kláštery,
obydlí a opevnění, kteié zde bývaly,
vše je sbořeno. Přirozená krása hory
Tabor a vyhlídka na krásnou krajinu
galilejskou nedá se ani vyjádřiti. A
tuto krásnou horu zvolil si právě,Pán
Ježíš, aby se svým učeníkům ukázal
ve slávě své nebeské. Na této hoře
spojily se nebe a země, tisíciletá mi
nulost a přítomnost; tři apoštolé bu-_
doucí na Zemi a dva velcí apoštolé
Starého zákona v nebeském zjevení,
uprostřed Ježíš Kiistus ve slávě bož—
ské, snebe pak hlas Otce věčného. ——

Proměnění Páně.
Hora Tabor jest jednou z nejkrásněj
ších na zemi. Jako kapka rosy na růži
sto-jí tato hora na zelenající se rovině
Edrelon. „Za onoho času Pán Ježíš
pojal Petra, Jakoba a Jana, bratra
jeho a vedl je na horuývysokou sou—
kromí, a proměnil se předními. I za
stkvěla se tvář jeho jako slunce“ a.
roucho jeho učiněno jest bílé jako sníh.
A aj! ukázali se: jim Mojžíš a Eliáš,
rozmlouvaj íce s ním. I p'romluviv Petr,
řekl li.-Ježíšovi: Pane! dobře jest nám.
zde býti; chceš-li, udělejme tu tři
stánky: tobě jeden, Mojžíšovi jeden a.
Eliášovi jeden. A když on ještě mluvil,
hle! oblak světlý zastínil je. A aj! hlas
s oblaku řkoucí: Tentot'. jest Syn můj

„milý, v němž se mi dobře zalíbilo; toho
poslouchejte. I uslyševše učeníci, padli
na tvař svou a báli se velmi A při

'
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stoupiv Ježíš, dotekl se jich & řekl památku proměnění Páně. Podle staré,
jim: Vstaňte a.nebojte se. A pozdvihše křesťanské tradice, ležela. u paty hory
očí svých, žádného neviděli, než se.- Tabor osada. Daburieh, kde prý Spe

Proměnění Páně "na" hoře Tabor. (OdRafaela)

mého Ježíše.“ (Mast-.1-7.i1.——9.).Jako“ sitel, 'sestoúpiv s hory, Uviděl ostatní
utrpení a. smrt Páně udály se na„hoře, učeníky a'_Ve1ký.zástupllidu, jakož i
tak také i proměnění jeho. .Katolíci otce, který sem_přines)rsvéh-onáměsíč—
z Nazareta oslavují tu“ každoročně ního syna., aby jej Pán uzdravil.

OOOOOO



00 1.96“00

Nanebevzetí Panny Marie.
Napsal Ignát Zbáněl.

Ježíš navštívil dům sveho Piloun-;
Lazara, který bydlil nedaleko města
J erusalema v městečku, nazvaném. Be
the—nie.Lazar měl dvě sestry, Marii a
Martu. Marta se přičíňovala, aby Vzác
ného hosta důstojně pohostila, Maria

\ však usedla u jeho nohou a pozorně
naslouchala všemu, což mluvil božský
Mistr. Když pak Marta činila Maííí
výčitky, že jí přenechává všechnu
praci, poučil je Ježíš a piavil: „Ma1to,
jsi pečlivá, a znepokOjuješ se Ve mnoha
věcech, ale Jednoho Jest zapotřebí.
Maria nejlepší stranku vyV'olila, která,
nebude odňata od ní“. (Lud. 10, 41.).
Můžeme-li sí představítí útulnějšího
obrazu, jako t_uto vylíčenou udá-lost?
Pozastavme se u osob, které v ní vy
stupují.

Pracovitá Marta. „Marta zabírala
se hojnou obsluhou“. Marta byla-sobě
dobře povědoma, že mají v domě pře
vzacného hosta, proto vše vynaložila,
aby ho důstomě pohostíla, což ovšem
Vyžadovalo mnoho starostí a veliké
námahy. I nám všem jest úsiloVná.
prace údělem, i nás. všechny stVoříl
milomdný Bůh, abychom „v potu
tváře své jedlí svůj chléb &.pracovali
úsiIOVněaž do té chvíle, dokavadž se
nenavrátíme do země, ze které jsme
vzati“. (I. Mojž. 3. 19.) ZachOVejme
se podle rady moudrého „Kazatele“,
který napomíná.: „Cožkolív může uči
niti ruka tvá., přičinlivě dělej“ (9, 10.),
na jiném.místě poučuje týž „Kazatel“:
„Rano lozsívej sírně své a u večer at
nepřestává ruka tvá“ (11, 6.). Jeden
naš básník pobízí ku stálé praci těmito
verši : E \ '.Ě'.É
„Vstaň k práci, než ti hluchý koukol
nepřítel vseje v pole vůkol!
Vstaň, bratře; nejvyšší už čas, i
jak nevzejde ti' nikdy zas“.

„Li-Ni' IL. '

Piacuj proto každý z nas s chutí
úSÍlOVnOIIv povolaní, do kterého tě
postavil Pán Bůh. V každém stavu
na .kytuje se příležitostí mnoho, praco
va i a spolupůsobíti ku cti &.slávě
Boží. Jaký kiasný příklad dali nam
svatí a světice Boží! Tak na příklad

zemalní učenec svatý Tomáš Akvinský
napsal před šesti sty lety tolik učených
spisů, že přináleží k tomu celý život-,
abychom je mohli přečístí a promysliíi,
kdežto světec vše napsal, složil v ne
celých .25 letech usilovně a neúnavně
pracuje a spísuje. Současník tohoto
světce, této zářící hvězdy mezi učenci
naší svaté církve, svatý Bonaventura,
napsal tolik knih, pojednání (udava se
jich počet 115), že si této píle nedovo—
deme jinak vysvětliti, než zrovna zá.
zračným přispěním Božím. Dosáhl věku
pouze 53 let, měl důležité úřady ve
svém řádě (sv. Františka), se kterými
bylo spojeno Velmi mnoho prace ; jako
vrchní představeny svého řadu, tak
zvaný jeneral, měl na starosti příliš
četnou řeholní rodinu, přednášel na
universitě a přece vydal tolik spisů že
pouhý jejich výpočet naplní každého
opravdovým úžasem. Tak byli činní
v duševní praci tito a jiní světci i svě
tice Boží, dávajíce nam příklad vzorné,
neustálé, neúnavné prace.

Nikdo nemyslí, že by byla práce
duševní snadnou, že jest snad spojena
s malou námahou. Právě naopak, do
kazali věhlasní učenci, že duševní prace
vyžaduje mnohem více žíVOtnísíly než
prace tělesná.. Učen,ec professor Hough
ton v Dublíně, srovaával praci duševní
s tělesnou a přišel k důsledkům, že
dvě hodiny usilovné dušeVní prace
spotřebují u člóvěka tolik život-ní síly,
jako „celodenní tělesná prace. Nelze
tedy pohlížeti na praci dušeVní, jak jí
vykonavají na příklad učitelé, kněží,
úředníci a vůbec lidé, kteří, jak se
všeobecně říka, pracují hlavou, nějak
s opovržením, jakoby tato práce byla
méněcenneu než práce tělesná, neboť
jak onen učenec dokázal, jest place
duŠeVníprávě naopak mnohem. nama
havější a unavující než prace tělesná..

Velký lidumil a dobrodinec mla
deže, kněz Jan Bosco, který zemřel
ve stáří 73 let dne 31. ledna 1888,
pracoVal stále a nestyděl se za žád
nou praci. Na počátku jeho blaho
dárné činnosti, která ho postavila mezi
největší _lídumíly uplynulého století,
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hospodařila v jeho ústavě pro sirotky
jeho matka. Když stářím někdy po
někud. churavěla nebo nemohla post-"
čiti, tu opá-sal se sám Bosco bílou zá.
stčrou a pustil'se do kuchaření . Měla-li
matka mnoho prádlo popraviti, šil
často Bosco s ní a. opravoval, pokud.
se .dalo chatrný a chudý oděv svých
chovanců. Byl zpovědníkem, kazate
lem, knězem, spisovatelem četných a
krásných děl pro mládež i dospělé a
neměl se nijak za ponížena, zametal-li,
vařil-li nebo krejčoVal-li, když toho
bylo třeba. Nie nebylo mu dost-i níz
kého pro jeho skromnost-, nie dosti
vysokého jeho nadání.

Nestyďme' se te 6.3za žádnou práci!
Každá jest čest-ná. Nahoře jmenovaný
učenec Bonaventura byl jmenován pa
pežem ehcřem X. v, červnu r. 1273
kardinálem, byl tedy poctěn největší
hodností, kterou kromě papežství může
člověk zde na světě v církvi dosáh
nouti. Bonaventura zdržoval se tehdy
právě v Mugelii, malém klášteře Svého
řádu, ležícím v hlubokém lese, asi šest
hodin za městem Florencem. Když
k večeru došli vyslanci papežovi do
kláštera, kde byli právě po večeři,
svět-ec umýval, jak zvykem v klášte
řích, se svými spolubratry nádobí. ——
Když v kuchyni vyslechl poselství,
prosil prý pokorně, aby mohl napřed
dokončiti skutek pokory a mezitím aby
pověsili odznakynjeho nové hodnosti
na větev blízko stojícího stromu. Když
se divili přítomní jeho lhostejnosti,
s jakou přijal tuto velkou hodnost, tu
pravil; „Když jsme dokončili práci
„Menšího Brat-ra“ (tak se říká Minori
tům), chcemese podrobiti této mnohem
obtížnější. Věřte mi, meji bratří, ona
byla spasitelná a užitečná, ale tato
s vysokOu hedností'spojená bude ne
bezpečná a tížící“. Haluze, na níž od
znaky visely, byla useknuta a ucho
vává se až po dnešní den jako památka
na skutek, dokazující, že žádná i sebe
nepatrnější práCe není nečestná a ne—
hodná, v klášteře Minoritů ve Flo
rencii.

Svatý Pavel doslechl, že někteří
z vyznavačů “víry Kristovy žijí nepo
řádně, nic nepracují a vůbec všet-ečně
si počínají. Svatý apoštol s důrazem

je napomíná, řka: „Takovým, přikazu
jeme a napomíná-me v Ježíši Kristu—,
aby pokorně pracujíce, jedli“ chléb
svůj“ (II. k The-s. 3, 12.). Zachovejme
se rovněž podle napomenutí téhož
svatého Pavla, když píše: „Cokoliv či—
níte. slovem nebo skutkem., všecko
čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista,
děkujíce Bohu Otci skrze něho“ (ke
Kolos. 3, l.).

Zbožná. Marie. Mart-a zabývala se
pilně obsluhou Spasitele, který zavítal
do jejich domu v Bet-hanii; její sestra
Marie však „posadivši se k nohám
Páně, poslouchala slova jeho“ (Luk.
10, 39.). I my můžeme nasleuchati
slovům našeho milého Spasitele, bud'
navštěvujíce Ho ve svatostánku, neb
_poslouchajíce kázání v kostele anebo
čtouce a rozjímajíee dobré, spasitelné
knihy. ,

Ježíš Kristus řekl o sobě: „Já
jako svět-lo přišeljsem na svět, aby
žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve
tmě“ (Jan 12, 46.). Ježíš použil každé
příležitosti a rczséval símě svého bož
ského učení, proto také v domě, Jejž
navštívil v Bet-hanii, kdy-ž.. usedala
k jeho nohám Marie, otevřel jí poklady
své moudrosti, a Maria, zapomenouc
na všechny starosti, pozorně naslou
chala. Naslouchejme i my stejně po
zorně, když V. neděle a zašvěcené
svátky i při jiných příležitostech vhod
ných hlásá se nám slovo Boží. O kně
žích, jako—nás-tupcíchJežíšových., platí
slovo jeho: „Kdo vás slyší, mne slyší,
a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá; kdo
však mnou pohrdá, pohrdá tím, jenž
mne poslal“ (Luk. 10, 16,).

Nikdo si nemyslí, že bys slouže
věrně Bohu a vykonávaje podle može
nost-i jeho svatá přikázání, měl býti
snad nějak smutným, zasmušilým, ne
přívětivým, nelaskavým ku svým spo
lubližním, neboť „Veselého dárce mi—
luje Bůh“ (II. ke Kor. 9, 7.). Král
španělský Filip II. šel jednou pozdě
v noci chodbou, v níž byla královská
kuchyně. Zaslechl, že tam někdo ve
sele, z plného hrdla si prozpěvuje. Pln
podivu zastavil se král a poslal jed
noho ze svých průvodčích, aby se šel
podÍVat, komu přetéká srdce radostí
že si tak Vesele zpívá? Komoří zast—a,
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v kuchyni m'adého kuchtíka, kterýž
sedě na stolíčce, při laťnpě spraVoVal si
své šaty. Na dotaz, proč je tak veselý
a rozradostněný; odvětil: „Proč bych
se netěšil, když sloužím u dVora na
šeho krále Filipa? Služba tato mne těší,
pov.-ažujijí za své největší ště ;tí, proto
zpívám radostí“. — Hle, malý, ne—
patrný kuchtík radoval se, že může
sloužiti králi pozemekému, který ho
ani neznal, ani s. ním snad nikdy ne—
mluvil a Vůbec ani nevěděl, že jest
v jeho službách; považuje za Vrchol
Všehoštěetí, býti sluhou člověka, který
jest králem. A my neměli bychom do—
kazovati radostným je.-zemsvého obli
čeje, že si pokládáme za největší čest
sloužiti Pánu všech pánů, Králi všech
králů, Knížeti všech knížat?

At slyšíme cokoliv, což může býti
Ve pros ěch naší duše, at jest to ká—
zání, at rozjímání, jež čteme, at co
koliv jiného, z čehož se můžeme po

čít-i, zachovejme se Ve všech těchto
případech podle příkladu naš-í mile
Matky, Panny Marie, o níž čteme:
„Maria však zachovávala ta slova,
uvažujíc jev srdci svém“ (Luk. 2, 19).
Hleďme, aby vše, co Vnikne dobrého
v srdce naše, také tam zůetalo a při
13310 užitek stonásobný. ——Zbožný
kněz J osef C.)ttolengo, který založil
r. 1828 ú==tavse čtyřmi postelemi, jejž
nazval „úítavem Boží Prozřetelnosti“,
měl od Boha Vzácný dar, že uměl
učiniti pobožnost každému drahou &
milou. N.V/á'íěl. k ní—takovým způ3o—

'bem, že bylo každému pravou rozkoší,
konat-i ji. Coovance jeho únavu, lidi
Vesměs choré, nemocné, ovládala ja
káli posvátná Veselost a čilá radost;
až to byla nemocnice, dům bolestí,
přece nebyl-o tam ani smutno, ani za
dumživí). S;=ůjtuto malý příklad, jak
miloval Cottolengo veselost.

Po měatě Turíně, v němž žil tento
Vzácný muž, chodil žebrotou jakýsi
slepý, ode _Všech opuštěný stařec.
Cottoleng) ho přijal do své útulny.

„noopak chodíval ku starci, bavil se
s ním, rozmlouvaje o Bohu, o duši a
o podobných vážných pravdách. Slepec »
však nevěda, kdo s nim hovoří, ptal
se'ho, kdo jest? Tu zb )žný kněz, aby
se vyhnul jeho děkování a chválení,

žertovné odpověděl: „Jšzem. bratře,
chudý příštipkář, tuto'v ústavě-spra
vuji všeliké správky“, ——což vlastně
také konal. Když starce, který nebyl
dosud u svaté zpovědi, připravil, vy—
slovil slepec přání, že se nechce jinému
zpovídati, než řediteli ústaVu, o němž
vypraVují všichni tolik dobrého. Ne
zbýValo, než aby Cottolengo slepci vše
objamil. Sotva mu sdělil důvěrně, kdo.
jest, dal se slepý do smíchu a pravil :
„Ml'š, taškáři, snad nechceš, abych se
zpovídal příštipkáři2“ Byla s ním tuhá
'or'ce, než uvěřil. Všichni nemocní-a
jiné osoby mujili do něho mluviti a.
Cottolengo sám mu sdělil, že mu proto
řekl žert, aby se před ním nestyděl.
Pak pravil všecek'rozradostněn slepec:
„Nyní už rozumím, proč se mi tak lí
bily řeči toho příštipkáře, proč jsem
jimi byl vždy tak velice potěšen“.

Totéž vypravuje se v žiVOtopisu
našeho krajana svatého Klementa Hof
bauera, že jeho vlídná, veselá. tvář a
řeč m'théh) nevěrce i odpadlíka při
měla, že ho vyhledal, prosil o poučení
a stal se dobrým katolíkem. Miozí,
kteří našli u H.)fbauera pokoj pro svou
duši, byli- přesvědčeni, že udělil jim
část svého pokoje, že dokazoval svým
životem pravdivost výroku Písma :
„Veselého dárce -miluje Bůh“.

Jaké krásné příklady pravé zbož—
nosti dávají náfn čanto pohané, kteří
v miesiích byli uved ení ku pravé víře!
Mlesimář Rudolf Pieper vypraVuje o
stařeně V Číně, která jsouc zámožna,
vystavěla na svůj náklad mnoho pagod
——pohanský chrám ——a celé vozy ka-r
didla koupila a spálila. Konečně při
Vedlji Bůh na praVou cestu a jest nyní
stejně horlivou Vpravé víře, jako byla
dříve v modloslužbě. Jako Všechny
staré ženy VČíně ráda kouří z dýmky,
jenom že, aby ušetřila: kouří méně a
lacinější tabák. Kouří, jak Vstane, a
když. pak kleká k ranní modlitbě, tu
bedlivě vyplachuje ústa a říkává: „Jak
pak bych mohla“se modliti k velkému
Králi, kdybych zaváněla tabákem?
Ale ráno bylo hodně chladno, proto
jsem si zakouřila“. Nosí růženec V hed
vábném pouzdře; dříve než ho vezme
do ruky, pečlivě se umyje, „dotýkám
se svaté veci“, říkává. Její největší
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bolest jest, že dříve již před lety ne—
poznala pravého Boha, že.tolik oběto
vala pro modloslužbu. Darovalav obci
Sung-t-ja-t'an, kdež bydlí, místo pro
kostel a koná dobré, kde jenom může.
Jest- velkou dobroditelkou missií a
missionářův.

Svatý Petr Kanisius přišel jako
čtrnáctiletý mladík na universitu .do
porýnského města Kolína. Všechen
Volný čas.věnoval skutkům zbožnosti.
Každý den časně z rána šel do ko
stela na mši svatou, přijda domů četl
jednu hlavu ze svatého evandělia a
naučil se jí na paměť, pak četl v ži
votě svatých životopis světce připa
dajícího na onen den. Všechny peníze,
které obdržel po rodičích, věnoval na
koupi dobrých knih a na. almužnu. —

Ježíš učí. Když Marta žádala, aby
Ježíš pobídl Marii, aby jí pomohla při
její mnohé práci, tu pravil Mistr ?
„Mario, pečlivá jsi a znepokojuješ se
ve mnoha věcech, ale jednoho jest „za
potřebí. Marie nejlepší stránku vyvo
lila sobě, která. nebude odňata od ní“
(Luk. 10, 41). Při jine příležitosti pro

nesl Ježíš Kristus tutéž pravdu ji
nými slovy, když řekl: „Ca prospěje
člověku, byt celý svět získal, na duši
však škodu trpěl?“ (Mat.' 16, 26),

Jednoho jest zapotřebí, praví náš
božský Učitel, a tímto- „j e d ní m“
vyrozumívá .se starost a péče o duši,
která jediná, když zemřeme, věčně
bude živa. Kdo se stará o' toto „je
(linéíí, získá pak „vš3“. Již starověký
učenec Sakrates přál si,. kdyby mohl
ku každému svému krajanovi, obyva
teli města Athen, říci: „Nejlepší—zlidí,
obyvaceli města ; then, měst-a' tak
proslulého moudrosti a mocí, nestydíš
se, že stále se obírá-Ě _._snězi a neustále
přemýšliš, jak by:. získal co nejvíce
peněz, pocty, vážnosti, moci, při čemž
zanedbáváš studium moudrosti a pra.—
vdy a nemyslíš na svou duši, která
jest přece nejkrásnější dobrol“

Není možno vylíčit-i touhu Ježíše
Krista po spáse duší v „její šířce,délce,
výšce a hloubce, &poznati lásku Kri
stovu, převyšující Veškeré poznání““
(k Efes. 3, 18. 19.), ale destačí pouze
připomenout dva obrazy: tajemství
jesliček a. krvavý kříž na Golgot—ě.

Nasmímý počet oltářů &svatostánků
na celé zeměkouli jsou neustálým pro
jev'em lásky našeho Spasitele k duším.
Duchaplně pravil kdosi: Celé věčnosti
bylo by třeba, abychom to pochopili
a druhé věčnosti, bychom to důstojně
vyjádřili. .

Učiňme heslem svého žiVOtaslova
Písma: „Zachovej duši sVou“ (I. Mojž.
19, 17); „ostříhejte jpečliVěduši svou“
(V. M)jž. 4, 15.).. Svatý August-in po
bízí k této práci, která má cele kaž
dého z nás zaujati, .-těmito slovy :
„Všichni ostatní tverové jsou pouze
stopy nohou či slépěje Boha, pouze
“jediný člověk jest obrazem a podo
benstvím Božím“ (I'. Majž. 1, 26.).
Jistý missionář plavil Se parolodí do
zemí pohan;kých, aby tam získal ne
smrtelné duše pro Krista. Byl na lodi
mezi jinými take žid. Nastala obrov
ská bouře, loď byla zahnána na pís
činu & ztroskotala se. Missionář měl
štěstí, že se mohl zachytit-i za jakýsi
trám a plaval, drže se ho, po rozbou
řených vlnách. Žid., který neměl pří
ležitosti něčeho se chytnouti, plaval
nedaleko “missionářc a bojoval těžce
s: 'vlnami. Byl již všecek znaVen a
blízek smrti. Za několik málo minut
musil se státi obětí vody. Tu Volal na
něho missionář: ,aPřísahej, že se dáš
pokřtíti a spasiš svou nesmrtelnou
duši, pak ti přenechám záchranný
trám“. Když slíbil žid pod přísahou,
podal mu kněz trám a sám zahynul
ve vlnách, raduje se, že zachránil—.
jednu, jedinou duši. Obětoval tedy
svůj žiVOt-za spásu jediné, nesmrtelné
duše. '

Kéž i my voláme z celého, po Bohu
roztóuženého srdce: „Jako jelen dychtí
„postudnicích „vod:tak dychtí duše má
po Tobě, Bože! Zíznila duše má po
Bohu silném, živém“ (Žalm 41, 2. 3).
Chceme si umíniti, že se přičiníme ze
všech sil, starati se o spásu své ne—
smrtelné duše, chceme se přičiniti,
abychom byli věčně šťastni. Nechceme
zapomenout-ina napomenutí moudrého
„Kazatele“, řkoucíhog „Boha se boj a'
přikázaní jeho ostříhej; nebo to jest
všeliký člověk“ (Kaz. 12, 13;), to jest:
to dělá celého. člověka dokonalého,
když. pokud síly stačí bojí se Boha a
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zachováVá. svědomitě jeho. svatá při
kázání.

CísařiKarlu IV., kterému dáváme
čestný název „Ot-ec vlasů“, předložili
jednou jeho úředníci k podpisu listinu,
jíž se própůjčovaly kterési osobě velmi
velké výsady. Císař měl zvyk, že Vše,

0 svatém Filipu ž Neri se vypra
Vuje, že byl velkým přít-elem.mládeže.
Shromažďoval ji rád okolo sebe a.nijak
se nehcršil, když hodně křičeli a. do
váděli jeho svěřenci. Když mu do
mlouVaJi, aby jim nedoVoloval tolik
hluku, říkával: „Buďme veselí, raduj

4—

Nanebevzetí Panny Marlo.

co podepsal, dříVe přečetl ?. rc—zv'ážíl.
Když Viděl, že má podepsati něco ne
správného, Vzal listinu, roztrhal ji' s.
pronesl následující krásná, slova: „Ba.
ději papír, než quu duši“. Aťse stane
raději papír obětí ohně, než aby se
má. duše doýustila' hříchu, za nějž by
zasloužila. Věčnýoheň v pekle. Spása. mé
duše budiž mou nejhlavnější starostí!

me se,“jenom bez hříchu!“ Učiňme Í
my život-ním heslem tato slova. světěe,
opaku-ime si často slova.: „Žádný hřích
neposkvrniž naši dušil“ Tím si také
vymlíme „mjlepší“ stránku, jako si
ji vyvolile. Marie, bydlící s Mart-ou V
Bethanii, V domě, kamž zavítal Ježíš
Kristus, jako vůle Vítaný host.

OOOOOO
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A. _M._qulčálrovgí

České pisně.
. Ceské písně po světě

sladce. mile znějí,
mladí, staří. všichni je
& vroucím citem pějí.

Jak já ráda Zpívám je,.
neumím ni říci, .
ale když je zazpívám,
mám hned úsměv v líci.

„Srdce mé se zachvéje
při '.té české písní

a z duše hned etl-vane,
co mk holí. tísni. _

A až ret můj zemdlí kdys,
nedovede pěti.
_české písně sladký tón
v duši bude zněti!

OOOOOC

Obrázky z katolických misii.
PodávaMaxmilian

I.

Obrázek z misii čínských.
.,.chl oho (hre,“ píše misijní ses/(rar.

_.Apnuneieta V Čenotu, „pozorovaly
jsme V zástupu, ktelý se tlačil V naší
čekárně pro chudobné, děvče asi dva.
náctileté, které.,Vzhud.ilo náš zájem i'
neši “pozornost. Bylo hubené jako po
tulný ke;.tliVu' bledé__V obličeji a
zdálo se,“že .;e nás V'ehri bogí. My
jsme se však ještě Více ulekly ITC/.h
děvče sa.m_o, ovšem z příčin docela.
jiných. Bylo totiž panna, že je Všecko
vysíler o- a. nebude dlouho žíti'. Běželo
o to, zachrániti je 1310žiVot Věčný.
Avšak kterak jsme mohly upiostřed.
zVědaVého zástupu, samých to po—
hanů, mluviti s děvčetem o Bohu "
věčném žiVotě? Pohanští Číňané jsou
lstiVí & vykládají si každé sloVo ve
sVém smyslu a- ovšem. obyčejně V ne
'p10spěch křesťanů 'Nesměly jsme“tedy
ncrozumnou horlivostí nejdůležitější
zájmy misie vydíwati V nebezpečen
stVí. —

Jaký div, že jsme byly V rozpa
cích. K tomu ještě, nebyl nejdůstoj
nější pen biskup,. jenž mohl Věc rov/,
hodnouti, V ten den doma Plavily
jsme muži, jenž byl dítě přinesl, že
je nebezpečně remocro & potřebuje
pramdelp eho ošetřování, když pak od
cházel, radily jsme mu, aby V po
zejtří zase přišel. Již při této druhé
návštěvě bylo děVče přítuhiější. Tře
tího dne prosil muž, ,abychqm si děvče

pustí (len slíbil sVou navštěVu.

„Vždycky dobře )?.akládala.

W a i 11b e r ge :,

ponechaly V nemocnici, řku, že'ku'
sest-rám má- .důvěru a. o ničem. dome.
nemluví než o' nich „My'nemáme

_“d.oma._kdy,th'chom ae s rí zabýVali “_
(10107211, „moje matka. má, prodejnu
opla, a; my se musíme věnci/ati svým
hostům. “

Za nepřítcnuiosíi biskupoVy jsme
po laly posle. k jeho zásíupella. pm.—.ily
jsme, abychom mohly děvče přijati.
Dobrák misionář přinesl nám odpoV'čď
sí»m' osobně a. 6.3.1 mužem.. jenž byl
děvče při; .efl, podepsati listinu Nemá.

nás před Iepřcdvídunými repřvíjam
1..os_tmin\ěla chiániti V případě, že
by děVc-e, což bylo Velmi pravdě
podobno.žemře10.

Pri-'V11dm jsme s. dítkem o nábo
žerstVí iemluvilV. Oren muž byl. ne.

““ Obe.
valy jsme se, že by. děvče Ve sVé
j)ro„10my„lr,c-.,11mohlo jemu naše io'z- »
mluVy opakovati &.pohan že bV jich
m.oh1 1..esprzwedlixě proti nám Vij—
užitkoVeti

Noe byla Velmi špatná,. Byly jsme
Ve velkém strachu () dítě. Následují—
eího dle 11ám vypl'aVOVale., že její
otec umřel. Její m-atka lebyla; s to, .-_.
:ibj c_eírjou :10dinu uživila. Plodela
ted.) dčv'ce 2....i za. 1(celých šest kemp
ženě, ktc-rá nám byla. ze. jejímž—,thu.
poznečere &.u které už pět let slou
žila..P1*a,Vila r-Jqámže s1í její paní

„Avšak _cd'
1.ěkc-1„ika.n.čs1ců,. .d;ložeilam „byla.-jsem .



oo'" 20! 00

téměř opuštěna, ježto pro velký počet
kuřáků o ia nikdo neměl,kdy, aby ra
mne“ doh édlf“

Z odpovědí děvčete poznaly jsme,
že má bystrého ducha a dobré srdce.
Vypravovaly jsme jí o našem vše
mohoucím Bohu, jenž své tvory ne
skonalou láskou živí &.k sobě poutá.
Vyložily jsme jí, že nás stvořil, aby
chom ho poznali, jej milovali, jemu
sloužili & tak krásné nebo si zaslou
žili, kde nás čeká štěstí,“ jehož slovy
nelze vyjádřitif Vypravovaly jsme ji
o naší Matce v nebi, oné Velké krá
lovně, která nás něžněji nežli která
koliv matka póžemská miluje. Marie.,
matka Ježíšova, krále všech světů, že
miluje obzvláště dítky a přivádí --je
mateřskou péčí “na srdce svého bož
ského Syna. _ .

Děvče naslouchalo našim slovům
velmi“ pozorně:-„„ ale nepřij—avši ještě
milosti křtu sv.",nadpřírozen.ýchpravd
nechápalo. Nejednou přerušilo naši
řeč.otázkami o hmotných pozemských
veeech, na př. zdali tam nahoře bude
míti vždy v pravý čas své vajíčko
jako zde v ústavě, zdali jí tam koupí
také 'něco sladkého, zdali nejsvětější
Panna ji na nosítkách vezme ssebou
do nebe., zda nebeský palác je daleko,
zda jsou tam také naše sestry a po-.
dobně. Odpověděly jsme jí, aby v této 
příčině byla bez starosti; že již mnoho
sester je u-Krista Pána a Panny Marie,
mezi nimi i první matka všech sester,
která nás do Číny poslala, abychom
nešťastné ošetřo'Valy a dít-kám, jež
nemají rodičů, útulek a nový domov
poskytovaly. Uslyševši, že v nebi i
naše sestry jSou, prosila, aby, až
umře, jedna ze sester jí tam doprovo

dila a doporučila.,-ježto v onom vel
kém krásném paláci je docela neznáma.

Ponenáhlu. však rostla její chá
vost ve věcech náboženství se tý»

kajících; Později nestarala se více
o hmotné pozemské prospěchy a po
chopila, že láska k Bohu 'a Marií je,
nade! všecko. Když byla dostatečně
poučena a za. křest sv. prosila, sešly
se všecky sestry a sestra představená
ji pokřtila na jméno: Maria Helena
Annunciata. Od toho dne opakOVals.
si nová křesťanka vroucně slova: „Je

žíší, zachraň. mne! Maria, moje matko,
přived' mne k sobě!“ Na svátek Zvěsto
vání Panny Marie připravovala se ne.
smrt-, modlíc se a opět a opět líbajíc
křížek svého'růžence. Dne 26. března.
ráno o 6 hodinách usnula v Pánu po
krátkém zápasu smrtelném.

Její 'obličej' byl i po smrti tak
krásný a významný, že křesťané i po
ham' se divili. Oči jsme nechaly ote
vřeny, ježto pohanští Číňané věří
utrháčné pověsti, jakoby křesťané dít
kám zemřelým vylupovali oči, aby
z nich dělali zázračnou tekutinu za
účelem prodloužení života. Z očí naší
malé nebožky zářilo revýslovmé štěstí;
sladký úsměv spočíval na dětirmé
tváři.

_ Mohla bych —-—-dokládá sestra
Annunciata „—vypravovati ještě tak
mnohý podobný případ. Avšak starost
o nemocnici, nepřetržitá a, unávující
práce v lékárně chudobných zabírají
nám tolik času,. že často jen s bídou
můžeme vykonávat-i své náboženské a
řeholní povinnosti. Než Bůh ví všecko
a to dostáčí!“

Dvě čínské křestitelky. ,
Z Číny přichází útěchyplná zvěst,

že do Hestní knihy hlavního -měste.
Pekinku během minulého válečného
roku 1916 byla zapsána jména více
než 13.000 dospělých; v městě Tient
sinu roční počet dospělých . křtěnců
vysoké čislo 18.000 překročil. Zmíněná
zpráva klade zvláštní důraz na okol
nost, že se v_těchto tak četných pří
pádech křtu jedná o obrácení osob“
dospělých. Ačkoli je to zajisté Velmi
záslužné, jestliže tisícové umírajícíeh
dítek pohanských krátce před sVou
smrtí bývají pokřtěný, přece závisí
viditelný úspěch misijní předkem -a
nejprVe na křtech lidí dospělých, kteří
z přesvědčení křesťany se stávají.

Avšak jako křest a.vyučování lidí
dospělých a—dítek pokročilejšího stáří
bývají základem nových obcí křesťan
ských, a čím více takových nových
obcí přibývá, tím více království Boží
zde na zemi nabývá půdy, tak zase
i království Boží na nebi se rozmno
žuje, kdykoliv duše toho kterého dítka
pohanského křtem svatým pro krá
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lovstv'í nebeské býva zrozena. A obOJe
lu'áloVství Boží, pozemské i nebeské,
je konečně edno a totéž.

Křest zmíI'aJÍGÍCh dítek pohan
ských je tedy nepopiratelně jedním
?. nejutěšeně-ších plodů katolické čin
nosti mis-ijn Dle naší
křest pro tyto ubohé a přece tak
šťastné dít “y jediným, avšak také
úplně dostat čný'm prostředkem k do
sažení věčné f_blaženosti. Misionáři snaží
se proto všemožně, aby tyto dědičným
hříchemposkvměné bytosti křtem sva
tým omyli aío'čistili aje potom, ozdo
bené svatebním rouchem posvěcmící
milosti Boží, do nebe Vypravili Zde
na zemi se ovšem misionáři na tako
vých křtěncích žadné radosti nedožilí,
leč že snad v tiché hodině večerní,
srdce majíce plno těžkých starostí
pastýřskýoh, svůj růženec s pobožnosti
tim vroucnější modlíti se mohou, jest
liže mezi _řadamidětských hrobů stále

. a stále delšími kráčejí Tím více však
radují se rostoucí zástupy andělů v “ne'
besích.

Misionaře v této šlechetne činnosti
podporují rády. a ochotně nabožné
křesťanské ženy, mezi nimi i, Cíň'anky.
S jakou horlivostí tyto křestitelky,
zvláště v Číně, svůj úřad vykonávají,
vysvítá. z následujících řádků jistého
misionáře v Kiang-nanu; on píšez'

„V mém okresu napočítal jsem
během minulého roku 1128 křtů umíf
rajících dítek pohanských. Tento ne
obyčejný ' úspěch mam co „děkovati
hlavně našim dobrým rybářům, mezi
nimiž zvláště dvě ženy chvály zaslu
hují! Starší z obou jmenuje se' Marie
Ceuavese.Ačkoli jest již 76 roků stara,
chodí pořád ještě 3—4 hodiny daleko,
aby nemocné a umírající dítky vyhle-f
claVala. Jest'nejstarší našich křest—ite
lek. a pracum již v- tomto oboru víc '
než 35 .let.-Tato dobra stařena jist-ě
již na. osm tisíc dětských duši pro nebe.
zachránila. Před 15 lety ovdověla. Se
jměním, které jí její muž Zanechal,
mohla býti pohodlně živa; ale dobré
žena z las k Bohu a nevinným
dušičkam opuštěných dítek Volila ra
ději býti bezmála žebračkou. Sama
jsouc bezdětna, přijala několik sirotků
za- své, které živí,. vyc—hovava a ke

svaté víry -je 

sňatku příslušným věnem obmýšlí.
Mnohdy nema sama ani toho nej
potřebnějšího; je však vždycky“ spo
kojená„ veselé &.štastná, a. v myšlen—
kách dlí často u radujícího se zástupu
miláčků božského Sifdce, které.: byla
k-nebeskému Příteli 'dítek přivedla“

Druhá,křestitelka jmenuje se Anna
Ce—Vo—se.'Vposledních šesti letech po
křtila 1859. ___umirajícíchdíte'k pohan
ských. Ježto v dřívějších dvaceti le
tech své. apoštolské činnosti, jak mne
spolehliví svědkové ujišťují, ročně nej
méně 100 jich pokřtila, obnáší počet
andílků, které nebifdarovala, zajisté:
přes 'čtyry _tisíce. Ačkoli Anna byla.
sama matkOu pěti dítek, přijalafncj'
méně dvacet sirotků""za své a vyp—ho
vavala je. Posledního 19. července,.—
svatku to sv. Vincence z Pauly, vnuk-
nul mi Bůh-; myšlenku, abych jí. na
vštívil. “Zápasila právě se smrtí,. aniž
jsem dříve o tom měl tušeníjKdyíž;
jsem jí byl udělil poslední“ sv. poma:
zaní, „obír'aly se její “Žmyšlenky pořád.,
ještě velkým skutkem lásky, jemuž
byla věnovala dlouha“leta svého vdov—
ství; „Otče',“ pravila smutně, „,už ne)—.

“budu více (křtít-i.“ To byla poslední
její slova. Í'Mezi 68 katolíky, kteří
v den jejího pohřbu“ svaté přijímání
za Zemřelouobětovali, bylo také lóletér
děvče, kteié dít-ko pět měsíců "stat-é
neslo v náručí. Obě, děvče i\dítko,
náleží k velkému počtu sirotků, které
byla zbožné žena za své přijala-.“

Bouřlivá. noc zničila všecko.

'- '„Byly tři hodiny zrána,“ vypra—
vuje misionář P. Finemann v Ta ' unu

na ostrovech Filipínských v Tichém
oceánu, „když jedním rázem, můj do
mek 'a. blízký kostel byly hroznou
vichřicí'fobraeeny v ssutiny. Jedině za
pomoci-a přispění Božího mohl jsem
sispóň Svůj žiVOt zachrániti. Zahalen
pouze hcuní' skočil jsem“ bos řítícími
se dveřmi ven. V noci jako smůla
černé a."děsně bouřlivě s bídou našel
jsem cestu do blízké. chatrče, kam se
bylo již sedm rodin uchýlilo.

Jakmile déšt k poledni trochu
ust—al, šel jsem ke .zbořeništi, které
cznaČOValo místo mého dřívějšího
obydlí. V kostele- i dómě bylo všecko
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'rozbito; jedině má žid-le zůstala cela.
Mé knihy byly úplně promočeny, mé
spisy změkly na kaši. Ještě s dvěma
iodinami našel jsem potom přístřeší
v chatrči známého dom01odce. Tam
sloužím mši sv. v plné důvěře, že
Božská prozřetelnost- -zasepomůže.

Jak bratr Bonifác zastřelil svého nej—
většího nepřítele.

Podle napisu domníval by se
laskavý čtenář, že se jedna o úklad
nou viaždu, spáchanou na člověku
nepříteli. Ale nic podobného není ob—
sahem. listu jmenovaného bratra, jenž
7. "africké pustiny nam píše:

„Před několika dny měl jsem
štěstí, zastřeliti svého nejhmšího re
přítele, nebezpečného to hada, který
po tři měsíce vždycky v noci okolo
naší stanice se plížil & mně mnoho
slepic a kuřat pohubil. At jsem chlév,
jenž ma jen slaměnou střechu, sebe
pevněji uzavřel, proklouzl had nic
méně doVnítř, zabil slepice uštlmuv
je a sežral kuřata a Vejce. Nalíčil
jsem naň—pastě a oka, byl jsem za
svitu měsíce na stráži, ale nadarmo.
Před několika dny přišel jsemzrana
zase do stáje, a. nejlepší slepice, ktera
seděla na vejcích, ležela mrtva na
zemi. Když jsem se pak podíval do
koše v bedně, kde byla seděla, zasyčel
na mne had 7 otevřené tlamy. Bles
kem skočil jsem zpět, donesl si mě
nici a piost-řelil jsem hadovi hlaVi).
Byl pravě čtyry pěkné vejce spolkl,
aniž je rozmačkal. Bozřízl jsem ha.,—
dovi břicho & podlóžil jsem Vejce jiné
slepici. Tak si musí člověk 7de v Africe
pomáhat'i. |: ' , , _._.J„_- _ __),

II.

Katolický život _na ostrově Tinos.

Východně nynějšího Řecka leží
skupina větších i menších ostrovů,
které se v zeměpisenazývají Kyklady'
leden 7 mennších těchto ostrovů jme
nuje se Tinos. Vzdorovitě zVeda své

. skalnaté břehy z moře Egejského,
věčně bouřlivého. Již zdaleka pozdia
vují plavce iozšt-ěpené hmske hroty
ostrova.. Upiostřed pyš tých 1101zvedá
se do výš.-) 600 metrů holý kužel žu
lový. Je to hora Exburgo, která na

. společnosti

svém hřebeni podnes nese zříceniny
staló benátské pevnosti

Tyto zříceniny na příkié skále ne
jsou však jedinou vzpomínkou na Be
nátčany, jizto kdysi na těchto ostro
vech panovali, až konečně i ostrov
Tinos, svůj-poslední majetek v řeckém
moři r. 1718 ve válce proti Turkům
ztiatili. Krásnější však pamatkou by
valé slávy jest- 4000 věmých katolíků,
potomků to ,)řistěhev'alýchBanatčanů,
kteří unpiostied pravoslavného obyva
telst,va cítajíeího asi 9000 duší, ne
ohroženěsVoukatolickou víru a kl afné
miavy svých otců si zachOVali

Krasný ostiov a jeho šťastní oby
v'ateléjsou skutečně perlou katolické
církve na Východě. Svou poctivostí,
7dv01ilosti a pohostincstí liší se „Fran
kové“ (katolíci) chvalně od,Řeků (pra
voslavných). To potvidil! ještě před
několika roky ve své piednéšce v učené

„Parnasso“ v Athenách
učenec Kamlopolo, jenž byl řecké
ostiovy za příčinou studií procestoval.
Jak sám vyznal, žasl nad věrností a
dobrotou katolíků &.plavil veřejn,ě .že
tento „neobyčejný stav“ ma svou
příčinu v blahodárné a požehnaně čin
nosti biskupa a missionéřů. Také mis
>.;íonářisami, Jesuité ze Sicilské prc
vincie, nemohou se dost vynachválit-i
zbožnost-i a jiných výt—eěných vlastf
ností Tiniotů.

ZivOt katolíků na Tinosu je Vfralž
také náboženstvím veslnz proniknut
Kostel, dům a pole jsou místa, kde je
jich skromný život se odehrava. Pro
stopašnosti a modernízabavy jsou tam
neznámv. Také spojení s vnějším svě
ten) jest nepatrné; obyvatelé zabývají
se orbou a polním hospodařstvím a'
zřídka .jen 7.ostrova se vzdalují. Kato-'
lické osady leží v úiodnější jihový
chodní časti osnova hlavně na sva-.

“zích heiy Exormburgo Čisté jednopa
thVé bílé domky vyčnívají z bujné
zeleně olivových hajů &osetých polí
Středem 25 osad, z nichž toliko tří,
mají více než 300 obyvatelů, jest
Lutra, kde mají Jesuité své ústřední
sídlo. Každa osada žije jako velká. io
dina; studně a pekárna jsou všem spo
tečny. Společny jsou také všem ra
dostné i smutné dni
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Hlavou “Velkérodiny je missionář.
Každý druhý rok se missionáři střídají.
Po slaxmémši sv. za mrtvé 3. listopadu
poVoláVá je biskup k sobě; vykazuje
každému nové působiště a příští- so
botu již přicházejí noví farníci a do—
praVují jednoduche domácí nářadí no
vého duchovního správce do jeho no
vého domoVa..Bez práce není missionář
nikdy,"neboť celý jeho život.náleží lidu.
Nejprve vyučuje chlapce latině. t. j.
učí je znáti latinské písmo čísti. Potom
\ičí jc latinským žalmům, jež Tinioté
Ve svých- kostelích tak rádi a ohnivě
zpívají. Ale jak dlouho a často je třeba
jednotlivé žalmy cvičiti, až text V ma
lych hlavách utkví v paměti, až vše
cky žalmy umí z paměti a. spráVně'je
doVedou zpívati jako jejich otcové!
Missionář bdí u nemocných, je rádcem
a. pomocníkem v každé záležitosti.
Zbožná horliVost věřících činí stálou
činnost v kostele nevyhnutelnou. ——
Každý den, každý týden má své po
božnosti. Téměř celá Ves obcuje denně
mši sv. modlíc se společně růženec.
Večer shromažďují se opět Všichni v
kostele, aby růžencem denní zaměst
nání dokončili. V sobotu a před kaž
dým svátkem zpívají se nešpory. Mis
sionář s několika chlapci na jedné a
muži na druhé straně zpívají Vesboru.
Jásavě zaznívají posvátné nápěVy-,tak
zřetelně a tak čistě, jako průhledné
vlnky jejich horských Vod. Při „Mag
nifikat“-připojí se ke zpívajícím také
ženy. To zní tak věřivě a cituplně, že
jistý posluchač vyznal: „Kdykoli jsem
to slyšel, vždy mí napadlo, že tak ani
nejsvětější Panna svůj chvalozpěv zpí
Vala“. SVatápřijímání jsou velmi čast-á.
Všichni mužové přijímají nejméně pět-—
krát do roka sVaté svátosti; kdyby ně—
kdo na Velké svátky sc neukázal u
stolu Páně, bylo by to ostatním velmi
nápadno. Zeny přijímají na všecky
svátky, Velmi mnohé přicházejí ke
stolu Páně i () pátcích post-ního času a
v prVní pátky každého měsíce.

Doby slavnostní Vplétají se do
věnce pravidelných pobožnosti nové
vonné květy. Včas svatopostní před
Velikonocemi zpívá se Večer komple
tář, t. j. závěrek denních hodinek.
Hošík sotva čtyř- “nebo pětiletý za

' notí: „J ube —Domino _benedicerc !“, t. j.
„račiž, Pane, blahořečiti !“ Zpívaje stojí
docela Vpředu Ve sboru. Rodičo'vé na—
pnutě poslouchají, jak se zhostí svého
úkolu. Hle, již zpívá, nejprvé poněkud
váhavě, potom srdnatě a jasným hla—
sem. Vítězoslavrrě Vrací se na své mí
sto. Každou středu je postní-kázání ;
po sv. požehnání je průVOds nástroji
umučení Páně a obrazem Bolest-né
Matky. Tak blíží se za zbožné přípravy
týden pašijový. V poslední tři dni, Ze
lený čtvrtek, Velký pátek a Bílou so
botu zpívají se „temné hodinky“, t. j .
žalmy a čtení z Písma sv., vztahující

_se na. umučení Páně. Večer na Velký
pátek .uctívá se svatý kříž, ležící na
stuprích oltáře. Po obou stranách stojí
Ve-llé kytky z květin. Každýr přichází
a líbá zbožně svaté rány. Dříve než
povstane, vezme si jedno kvítko a
položí za ně malý peníz na stupeň
oltáře. Tento obyčej znázorňuje Vel
kou pravdu, že se 'stromu kříže po
chází kvítko milost-i Boží a že kříži
povinným díkem jsme zavázáni. Na
Velkonoce koná se průVod na počest
Vzkříšeného Vykupitele, načež se zpí
vají církc-Vní hodinky. Vůbec zpěVen'.
žalmů oslavuje Tiniot všechny církevní
svátky. V květnu je denně májová po
božnost, pozůstávající z růžence, Lo
retánské litanie, krátké promluVy zr.
sv. požehnání. A všech těchto pobož
ností súčastňuje se celá obec. Kostel
je každému ostrovanu částí jeho vlast
ního domu. Běda missionářovi, kdyby
snad chtěl něco zde měniti!

Za všecky sVenámahy nemá mis
sionář žádného stálého platu. Jeho
mzdou je láska a neobmezená důvěra
jeho svěřenců. Avšak famíci nedají si
ujíti žádne příležitosti, aby se o své
kněze postarali. Má-li kdo něco dob
rého, octne se jistě nějaká toho část-ka
V kuchyni missionářevě. Dostaví-li se
na podzim a v zimě doba zabijaček,
dostává i missionář svůj podíl; také
z fíkové, olivm'é, melounová a-Vinné
žně dostane nějakou částku. 0- Váno—
cích posílají mu hospodyně po misce
své sladké „psarachia“, t. j. krmí,
kterou dělají z mouky ořechů„ mandlí
a medu a o Velikonocích několik svých
výtečných koláčů, „ti—roptides“ řeče
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ných. Každá obec dělá)si z toho čest.
když jednoho pěkného letního dne :()
žne obilí missonářovo. Sc srpy v 1110)
vychází “ne.polc mladí i staří, v něk).-
lika hodinách jest sklizeň na faře
j.-.k záři potom obličeje všech, když
)))—.).ionalsvé farníkys s.hromáždí u s;)eb
na malou hostinu! Rozumí se, že také
missionářnesmí při žádne rodinné sla)
).ostí s.cházeti.

Missionářům stojí k ruce tak ře:
čený „ka)).o“. Je to kostelní hospodář,
kostelník a služebník, t. j. sběratcl
almužny v jedné osobě. Je to úřad
velmi čestný._trvá však jenom jeden
rok, po roce Volí se hodnostář jiný.
Jeho iodine. pečuje také o výzdobu
kostela a jeho čistotu, není--l_iv místě
se.—tiyUršulky, která. tento úřad za
stává.. Uršulky zavedli na ostrově Je
suité za účelem výchovy ženské mlá—
deže. Je velkou zásluhou Uršulek, že
katolické ženy tinosské tolika ctnostmi,
jako na př. skromnosti, moudrostí,
zbožností apočestností se honosí.

Tinioté jsou zbožní, veškeren je
jich zivot je náboženstvím proniknmut
__ zušlechtěn. Katolické náboženství
nevychOValo iich však na potměšilc
()pokiytc; . Naopak církev skýtá lidu
hojnou příležitost k rozličným slavno
sten), kdy o zábavu a ol)Ve:ielc.)).íne.)fí
nouze. Při tom k vvstrednostem při
chází v(lmi zřídka. Jeho přirozen)
„my_l j))() slušnost, jeho vrozená dol)
rota a jeho živá _víra chrání '.l'inioiz.
',)řed poklesky.

Zavítejme v duchu svém do jedné
z Vesnic na slavnost sv. patrona chrá—
mu Páně čili posvícení. Nejprve), jesi-„
lanní mše sv., při které všichni pří
t..()n)))ípřis'.jtuoují ke stolu Páně. Po ní
.))á—i.leduje Velká, čili sla)V.)).á m):e sv.
\ popředí klečí muži, vzadu ženy. Ne'
jsrou to však ženy naší Vesnice, ale.
hosté ze sousedství; nebot dr.).esbyl-y
hospodyně ra nannívmší sv.. (. pak zů
.).taly doma, aby ust-rojily slamostní
oběd, na kte) y už dlouho se děly peč—
livé přípiavy. Jak dlouho děly ,zetaké _
porady, kam umístiti hosty přespolní:
kněze ze .ousedníeh obcí, řecké hodno
:.táře z lllc.vního ))).ěsta, _j)říbuzné a
přátele, „obzvláště ale kněze, jenž bude
míti ()(i.I)0l0(].l'l.Íslavnost-ní kázání! Po

službách Božích ubírá se kazatel-s mís 
ním duchovním do domu svého hosti
tele. Když vstoupí do světnice, všichni
))oVst-anou a líbají mu uctivě ruce. ——
Potom přiblíží1se domácí dcera a. po
dává mu na mise „přivítanou“ , jaká
od nepaměti na ostrově je zvykem
V předu stojí na miso talířek se zavg,
řovaným OVOcem,uprostřed tácek.
lžičkami; v praVo a v levo odtud. poháí
s vínem a šalek s káVOu, Vzadu ko
.))ečněsklenice Vody. Obyčéj káže, lžič
kou vzíti si něco ovoce. Potom vypije
se sklenička vína na zdraví okolost-ojí
cích &.všichni odpovídají: „Děkuj_i“.
Dívka postaví pak misu na stůl a.
lehce se uklonivši prosí kněze za po—.
žehnání. Sedě pije. host sv<>ukávu.
Podobně podává, se, ,přivítaná“ všem,
kdež do domu přicházejí. Již oznamuje
zv'on, že je poledne. Pomodlivše se
\nděl Páně zesedají ku stolu. Kněz
))),ačestné místo. Je sice v malých .jiz
bách _.poněkudtěsno, ale jinaak Vedou
i všichni domácí i hosté, důstojně a)
vážně. Jídelní náčiní je stříbrné, stůl
.)ěkně oklá šlen, obsluha d.on)ácími dce
lami výboma, četné pokrmy jsou vý
tečně ])řipíaveny. Mimo rozličné po
krmy masité a moučné vábí a dráždí

chuť hodujících šťevnaté ovoce Skvost
:).ýn).vínem domácím se nikterak ne
spoří a po stole udržuje káva a ne
zbytný doutník hosty v l'.3:(lOS_tI\.éná
ladě.

Odpoledne konají se slavné ne
špory. Po '\Ieymifikat je slavnostní kai-_
zaní, kteié mívá _nodlestarého obyčeje
vždy kněz cizí J)žto počet kn:v:ží na
ostiově je poměrně malý, stává se, že
každv z nich 0 jednoma t.on)téžsvětci
několikráte po sobe řečnívá. Po kázaní
je sv. _mžehnání, k eré se dává velel)
n.ou Svátosti a ostatky sv.'[)atron1.
chrámu Páně-. Po s.v požehnání $(
ostatky podávají k políbení. Po skon
čenéslavnosti církevní čeká již „kano“
t. j. kostelní hospodář na kněze a vede
je do svého domu na kávu. Mezitím
chodí cizí hosté od domu k domu. aby
.)).z).vštívilisvé známé, a všude bývají
ce.)továni kám/oua vínem. Tak se snad

no stává, že m.),).ohýv,jenž má přátel
mnoho, v náladě až příliš dobré na
zpáteční cestu .n.„:.t_ui)_ujea na- ne
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schůdných misty cestách nejednou
klopýtne. Večer se zpívá a tančí, ale
za nastávající noci umlkají písně a
host-é vrací se domů. Slavnost jest u
konce, obvyklý klid uhostil se opět
v dědině.

Tak žije malý nárůdek Tiniotů
spokojeně a vesele. Bohatý není, ale
má, čeho ke spokojenému žiVObyt-íje
třeba. Bůh požehnává jeho pole, která
většinou leží na svazích horských na
způsob terasů. Říká se skoro, že dobro
tivý Bůh obdělávání jich Tiniot—ůmaž
příliš usnadnil. Skutečně nevyžadují
ani pole ani réVa příliš Veliké námahy.
Také jest jisto, že by Tiniot získal více
peněz, kdyby své hospodářství roz—
umněji,'t. j. podle nových výzkumů a
zkušeností spravoval. Ale všecky rady
a pokyny v této příčinějsou nadarmo.
„Tak jsme se tomu naučili, tak se to
dělo vždycky“, pokaždé stejná odpo
věď. A ostatně nesmíse ani dobrému
lidu zazlívat-i, jestliže nechce býti bo

hatším, ale je spokojen s „m, co mit
Bůh tak snadno dává. Kdyby při vět
ším bohatství sxfornost- V rodinách,
staré dobré—mravy a zbožná víra
trpěly, byla by to věru smutná zá
měna. Již nyní stěžují si missionáři,
že starýchetností ubývá. Nedostatek
hotových peněz je příčinou, že mnohá.
děvčata si hledají a nalezají službu ve
hlavním městě tureckém Cařihradě.
Ano i' mladé ženy opouštějí z téže pří
činy své muže a děti na několik let. a
stěhují se do Cařihradu, Ovšem přináší
potom domůpeníze a krásné šaty a
šperky, ale často také špatné mravy,
domýšlivost a věci ještě horší. Kéž by
dobrý národ Tiniotů takové kultury
na věky zůstal ušetřen! Všecko své
štěstí, své radostné slavnosti, své
ušlechtilé chování, které ho vysoko
povznáší nad všelikou nízkou podloat
a ničemnost, děkuje své žlv'é Viře a
svým dobrým věrným pastýřům.

OOOOOO
A. M. Kadlča'kopa' .

Slavík.

Ve křoví slavík stlumeně vzdychá
když zmírá kolem života ruch,
modlitbou něžnou jest píseň tichá,vll
jí se vždy vzlmsr umdlený duch.

Ve křoví slavík píseň svou pěje,
akord zní dále stlumeně v les,
a v hrudi lidské srdce se chvěje,
zase se vrací jarý jí ples.

Ve křoví“ slavík pláče a vzdychá
a kolem ticho a prázdno tak...
Modlitbou těší duše se tichá,
naposled umlká- všecko pak . . .

Západ.
Krvavé červánky v dáli“ se šíří,
ve kraji umlkl všeliký ruch,
mušky a komáři vesele hýří,
vznáší se ku nebi -— můj kde je Bůh,

Zapadly červánky za hory temné,
všechen již umlkl života sten,
jen z vísky tichounce zní zvony jemné,
klekání Marii sladičký tón.

V temnota halí se les se svou písní,
ku spánku kloní se celičký kraj
a z duše prchá vše, co jí tak tísni
když západ dohoří— zapadne v háj.

OOOOOO

Klekání.
A. M Kadlčdkavd:

Na nebi jasném první hvězda vzplála
pod mezí píseň křepelička lkala,
& ve vsi zvony „Anděl Páně" hrají
v modlitbu vroucí duch se lidský tají.

A když již slední tóu- se zvonů tratí
to v duši mou se klid a mír zas vrátí
& srdce moje volně zase dýše
v sladkém spánku zaletí v nebes říše

ooooOo
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Msgr. Baunard.

Stáří
)

Z franc. Boh. Kyselý.

čili životem vzhůru.
(Část další.)

Stařec & dítě. — Dědoušci. "F1

Slavný kazatel řádu dominikán
skéh) Lacordaire napsal: „Po hledu
BJŽ-imna svět nic není krasšího nad
pohled starce na dítě, pohled 'tak
čistýý tak něžný, tak nezištný, jenž
značí také V našem žití vrchol doko
nalosti a nejvyšší podobnosti s Bohem,
naším Otcem nebeským“.

V dítěti svého syna nebo své dcery
zdravi děd zárov'eň Vzpomínku i na
ději. Jest to pokračování, oživnutí ro
du, v dítěti své krVe zří bytost, která
ho přežije, -která. nastoupí na jeho
místo, a to netoliko vzhledem k jeho
jménu, nýbrž i v části lepší, ve víře,
'V'C'Šmý'šlení, Ve cti. To vše do budouc—
nosti, jejíhož konce nedohlédá.. To _dě—
ťátko ho tedy znesmrtelní. Divíte se,
že má v něm celé své zalíbení? Není-liž
to poněkud on sám, co miluje v této
'ražolesti stromu, jehož jest kmenem?

Biskup Dupanloup vidí ještě dál
a výš, kdy/'. píše: „Připadá mi leckdy
otázka, proč asi mají dědeček a ba
bička tak zvláštní radost z dítěte?
Naomi-zíje nikdy patřit na ně, žehnat
mu, poslouchat je, obdivovat jeho stat
nost, mršcnost, sličnost, svěžest, rozto
milost v úsměVu, čistý lesk čela, jasné,
jiskrné oko. To vše jim nepochybně
připomíná, že stárneme, Vybledáme,
že dan ze dne umíráme, ale také, že
bychom neměli ani stárnouti, ani po
minouti, ani umříti, že se znova zro—
díma, znova rozkveteme. A to dítě,
jež předstaVuje obnova rodiny i lid
stva lv prvém rozpuku, jest zárOVeň
jakýmsi odleskem prv'otní nesmrtel
nosti, jež byla původní výsadou naší
přirozenosti, jíž později znova nabude
v dědictví Otce našeho nebeského“

Kromě toho, milujeme—lidítě, není
ani potřebí, abychom V něm hledali
ožití minulosti nebo předtuchy budouc
nosti, Jak je tu před sebou vidíme,
,dosti má svých předností, abychom si
je zamilovali. Týž biskup píše: „Dítě,
tot požehnání Boží a poklad s nebe . . .
Třeba děti milova'ti, abychom je lépe

poznali, \je s porozuměním a láskou
studovali. Ve hlubokém, půvabném je4
jich pohledu rozvíjí se celá jejich du
šinka. Za něžnou, usměvaVOutou tvá
řičkou, kdesi na dně hbitého stVOřeni
pozoruje člověk leckdy cosi, co zprVu
jímá úžasem, brzy však vábí a budí
úctu. HWoře o vzácném daru, jenž
sluje prostomyslnost, dokládá Fenelon,

,že jest to perla z evangelia, jež za
slouží býti hledána v nejzazších kon—.
činách, démant lesku tak průzračného,
že odráží vše, co se kde třpytí nejkras
šího. Břehy Ganga, které nám posílají
perly z Východu, prostoty nám ještě
neposlaly; tu jsem nalezl v srdci dí—
těte“. ——

O starci a o dítěti lze po pravdě
říci, že protivy se setkávají. Málo je
takových mezi námi, kteří se vymy
kají této přitažlivosti pochodící z te.
jemné příbuznosti mezi stv'ořeriíčkem
Vstoupivším teprv do žiVOta a mezi
člověkem, jenž chystá se ho již opu
stiti. —— _

Mám snad ještě dodati, že čím
jsou menší, tím více nás poutají? Je
to nemluvně, v pravém, doslovném

- smyslu, dítě, které ještě nemluví, dítě
v kolébce, které má pro mne takovou
přitažliVOst, košiláček, o němž dí bás
ník, že „svým úsměVem počíná po
znávati svou matku“. Je to pocit-,
který bych nazval božským, protože
jsou to právě dítky nej menší, ]) a r 
v uli, o nichž psáno v evangeliu, že
Pán bral je v náruč svou, on, jenž si
obliboval společnost svých andělů v
nebesích!

Když. jsem měl v duchovní správě
mluviti o dětech, bych je doporučil
křesťanskému milosrdenství, napadlo
mi nejednou, abych sv'ou výzvu pode
přel třemi důvody: dítě, tot nevinnost-,
dítě, toť nevědomost, dítě, totžbezmoc
nost, a se všech těchto hledisk potře.
buje nás, my pak máme k němusvé
povinnosti.

Ostatně podlehne člověk brzy mi
movolně nepovědomému a při tom ne
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odolalelnému kouzlu dětské roztomi
l)sti. Kmet zapomene na Všecko "oo—
blíž takového kvítka polního, kteié
se rozvíjí s vůní tak čistou, že dava
mu zapomenouti všech půvabů, jimiž
se srdce jeho snad až příliš druhdy
opajelo. Jemu, jenž se dnes již ze Všeho
vymanil, jest Vše jarem, Vše překvape—
ním ve zvonivém tom hlase, v beze—
lstném pohledu, V upřímném hoVoru,
roztomilé neobratnosti pohybů, V této
orostot-ě, jejíž přirozenbst nás alespoň
vybavuje a nás utěšuje nad všelikou
Všedností &strojeností světa a mody.
Člověk usedá. u tohoto plamene, těší
se z toho šV-itořeníptačího, vdechuje
čistý Vzduch tohoto jitra, stává. se
malým s malými, přeje jim tiše, aby
takovými ještě dlouho zůstali sobě i
nám k prospěchu.

Ale ne, žel, děti kráčejí dale, Vy
stupují Výše na cestě žiVota, a již
třísní se jejich prstíky inkoustem, již
nám nesou ze školy první napsanou
stranku, .již nam vykládají sVou prVní
básničku, již nam břinkají sVou prVní
škalu. Nesvěřily nam dokonce také již
své první žaly, nepřišly s prvním
pláčem?
Pláč dítěte, déšt přerozkošných tivpytů,
|ejž Vanek přižene & stíra V kmitu
jediný pocel, že bez stopy mizí:
vy slzy tehdejší, v nichž úsměv tkví,
jak často vzpominka stesk vynutí,
na dobu přeblahou, kdy plač byl ryzí!

*

Čaenář asi pozoroval, že v bibli
zaaujímá. dítě a stařec vedle sebe místo,
..mim--li tak říci, posvátné. Tak Sa—
muel poblíž archy spí nedaleko Vele
kněze H li, když svěřuje mu nebe
poselství spravedlivého trestu. Joas
stojí Ve chramě po boku Velekněze
Jojacly, z jehož ruky ma přijati ko
runu králoVskou. Dítě Vdovy V Sa—
reptě jest vzkříšeno starým prorokem
Eliášem, dítě ženy Sunamitky poVo
lano jest k novému životu dechem
kmeta Elise &Vraceno matce. A Ve
svatém evangeliu sedí mládeneček na
zaretský mezi učiteli ve chrámě po
slouchaje, odpovídaje, dotazuje se jich
a bude v nich úžas,inenadalým proje
'em m>udrosti tak předčasné, že ne
může nebýt-i božskou . . . Nebyl ten

či onen z těchto kmetů zaražen, ale
snad i dojat, otřesen, osvícen? A ne—
tazal se sama sebe v srdci rozehřátém:
„Kým asi bude kdys to dítě?“

Ale to již nejsou věci této země.
Vkročili jsme jimi do tajů kraIOVství
nebeského.

Líbí-li se di„ě všem, má-li—jekaždý
rad. kterak milují je teprv dědeček a
babička! Je 'to laska zcela zvláštní,
píše bystrý mravopisec. Je to jak
harmonický shluk tonů, v němž lze
zdaleka nalézti všecky ZVukydlouhého
žiVota. Milujíc vnoučata, přibližuje se
babička k jedinému krbu, který by
zase zahřál její zimomřivé srdce. Již
pohled na děti ji osVěžuje.Jejich mla
dost čerVené t'vařičky, slepá důvěři
vost, radost ze žiVOta,nezkušená; pro
stota, Všeckoto až po leckteré zděděné
chyby, Všecko jí podává. rozkošný ob
razek, proto hIaVně rozkošný, že budí
v ní Vzpomínky na vlastní uprchlý ži—
VOt, a že v dětech kouzlem nejvabněj—
šího snu naleza — sebe. Zdá. se jí,
jakoby z usměvavých rtíků zavanul
jarní dech, jenž odVíVá. její šedin'y,
jenž jak něžným dotekem vyhlazuje
na okamžik vrasky s čela. .MiloVat
děti a vnuky jest poslední, jest jediné
štěstí, k němuž se staří přimyka, je
dina poduška, na níž může blaze, s
úsměvem usnouti před svým odcho
dem k Bohu.

Je-li láska k dětem a vnukům po
sledním štěstím staré matky, tvoří
druhé a nemenší štěstí, býti od nich
milovanu. Mezi tolika hasnými pří
klady, které zanechal Veliký malíř kře
sťanský Hipolyt Flandrian (T 1864)
svým dětem, odkázal jim také úctu
k babičce. Psal jí jednou: „Děti mluví
o Vás, drahá. maminko a o Pavlovi.
Onehdy vyšel jsem po Večeři 's Augu
stem. Na terase postaVené před bra—
nou chrámoVou obdivoval jsem nebe,
které si po jedné stianě uchovalo stopy
krásného západu slunce, po druhé pak
ukazovalo ohniVou kouli měsíce. Tu
padl na kolena na schodechkechrámu
a spolehnut na dvéře,rucesloženy, jal
se modliti za Vas za všecky &za nas.
Od Flandrina máme na dVacet listů
podobné synoVské lásky a nábožen—
ského nadšení.



00 212 00

Dědeček je krakm, babička jest
klalovnou. Jako kialoVna matka ne
vládne již, avšak přece jí naleží Veš
kera pocta vladařs“,WÍpovinná. Vnuci
a vnučky t-Voříjejí dvůr a komorstVo.
„Provazeli mne dnes až na konec
parku jako Skutečná, dmobná tělemá
stráž (píše jedna babička V Jománu),
střežicesvou stařenku, ktera by ani
nebyla mohla bez nich \'yjíu, jak se
u sebe domnívali. Hech řídil mou hů
ločku a děVuškaodhazoVala chvilkami
kamének Veliký asi jako oříšek, který
by mne byl snad přiVedl ke klcpýt
nutí. A když jsme se blížili. k lavičce
dědečkové, -—to pravě byl cíl nsaš„.ebo

putování — děti zvažrěly jako poblížnějakého mís-at posvátného. Tím jest
nwiskutečně osamělý ten. koutek, kam
jsem dříVe Chodívala téměř každo
denně, když jsem ještě měla dobré
nohy a když on ještě žil“.

Ráda se lnálovra-rratka rczho
voří o zl'„1,tých statých časech, kdy
ještě měla tiun a kdy vše chcdívalo
až radost. Ale 1nyní ještě vládne s1d
cím kouzlem své dobroty. Nema sice
moci, jež přešla v 11108mladší, aV'šak
uchovala si vliv, jehož využíva s opat-1
ností, ktera je VÍCnež uměním, která.
rovná se moci. Nemá. sic Vrchního V'e—
lení, ale zůstala jí rada, prozářena zku
šeností, již stmi v oddané služby nové
Vlády nové rodiny: „Hle, synu, dcero,
jak se to za mých dob činívalo. Tak
jsem to dělaVala pro Vas . . .“ A otá
paVému tím napovídá: „Nejednali by“
jste k svému dobru podobně?“ ,

Ale chraňte se svěřiti dobré ba
bičce vzhledem k dětem ministertvo
.—:praVedlnosti:ena jest předevšín. n 

kou milosrdenství. A tím pravě otev
Vřele.si tato smírčí přímluvkyně srd.ce
..vých dětiček, tím zajišťuje si pouz
umění, tím otvírá, si brany, jimiž dá
vejíti tomu, co na tomto světě není
projití tomu, co na tomto světě cení
nejvýše; jest- to obraz a úcta k mínu
losti, lepší nežli jest přítomnost, jest
to Vzor krásnější budoucnosti, jehož
pozůstatky, ochranu a představu ctí
mladí lidé V ní.

Ona jest věštírnou domácnosti,
jejížto slov se sice vždy nedbá. 'kte

-_rým.však všichni naslouchají. I kd\ž
se jí na radu neptalí, chtějí Všichni

aspoň po činu její schválení Hlavrěvšak všichni picsí o její modlit:jby
to velika kněžka domu. .Ona učí
děti, jak se mají mhodliti,připomínajíc
jim, abV nezapomínali duši předků:
„Tak moje babička -—píše týž iomán
-——-volám—la mne V dětství každodenně
ke své lenošce, kázala mi'kleknout a
modlit se. A opakujíc, co mi předříká
vala, končila jsem vždy slovy: Lehké
odpočinutí dej, Bože, těm, kteří nám
umřeli !“

Dědeček pak zůstáva \ždycky
kralem domu, i když předal Vládu
svým dětem: „Nikdy jsem se necítil
Větším panem, jako tenkrat, když
jsem jim už býti přestal'í říkával
jeden Velkoobchodník V rašem městě,
když se byl vzdal obchodu. Ano, zu
stava pánem jednak přímým. zasaho
váním do věcí rodinných, jednak i pro
naprostou uctivc-st, s jakou se k němu
děti jeho chovají.K1al domacnosti
může odložit-i žezlo, kc1uny Však ni
lrdf“ ' (odkládá.

(Pokračování.)

OOOOOO

M A. Kadlčcílcovcí

Sen mládí.
Obzor již kolem celý vzplál
ve světel t-řpytném jase.
v lesíku slavík toužně lkal
roztesknil duši zase.

Čarovnou dětství pohádkou
ožije duše znoVa,
dobou tou drahou, přesladkou,
pro niž jsou slabá slova.

Byť si již dávno minul čas
s ním mládí zašlé děje,
duši tvou touha zas & zas
v snu sladkém rozechvéje

Obzor již kolem celý valál
usnula celá země,
v lesíku slavík toužně lkal
sen mládí spěje ke mně.
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Jiří Belanger.
Život napsaný P. Aniganem podává Jan Tagliafeiro. (Část další)

Úcta Panny Marie, Mat-ky dobré
“rady jest ve světě velmi rozšířena,
zvláště v posledních letech. Jest velmi
živa Vseverní Francii, zvláště v okresu
Pas-de-Calais. P. Belanger přispěl k
tomu, aby se vžila u lidu. Zpráva o
zázračném obrazu jej upoutala: ó
kouzlil ho pohled na vážnou; sladkou,
“pokornou tvář Matky Boží a bož—
ského Dítka, jež tak něžně vine ruce
kolem krku jejího. Zavěsil obraz Ve
své světnici a měl ho V úctě.

Kardinál Vanutelli, jenž mládí
“prožil v domě svých předků V Genna
zaně, kam andělé přinesli obraz svatý,
cestoVal před několika léty severem
Francie. Jednou slyšel vypravovat o
mladém knězi, jenž právě kázal Ve
farnosti, kde kardinál právě dlel, jenž
prý má neobyčejnou úctu k Matce
Boží z Gennazana. Byl to P. Belanger.
'Mluvil s ním, povzbudil ho, aby jen
dále uctíval Matku dobré rady a šířil
tuto úctu, dokládaje, že i papež Lev
XIII. ji uctívá. Zbožný sluha Boží
viděl v této okolnosti povzbuzení ne
beské a zdvojil svou lásku k sVatému
obrazu. Před ním se modlívali vojáci,
kteří ho vyhledávali V domě svatých
andělů, a od r. 1890 svítil dle slibu
svého před ním lampu ve dne V noci.

Miloval vroucně názvy Panny Ma
rie: Matka armády, Vítězná, lourdská,
'dle nejmilejší a nejdražší byl mu ná.—
zev: Matka dobré rady. Před jejím
obrazem modlil se a' pracoval a četné
i nápadné milosti nabyté její pří
mluvou zvýšovaly tuto úctu jeho až
'k smrti.

V kapli spolkového domu, právě
_jako ve světnici jeho měla Matka do
bré rady čestné místo. Mnohé osoby,
které znaly jeho zálibu, daly tento
obraz malovati V různých velikostech
na dřevě a porcelánu a věnovaly lmu
je. Jeden z nich postavil na římse
jpece, druhý na stole pracovním, v
noci ho stavěl vedle lůžka a konečně
ho nosil stále s sebou. Kázal rád o
Matce 'dobré rady a rozdáVal rád její
obrázek přátelům. Dopisoval augusti
niánům v Gennazaně, strážcům obra

zu anděly přeneseného. Ale v kapli
jeho dostalo se jí úcty největší. Zde
rozdávala štědře svoje dary. K ní
posílal skroušené hříšníky. Před jejím
obrazem modlívali se za hříšníky za
tvrzelé. Jednou řekl: „Kolik zázraků
vyprošeno Matkou dobré rady, pokud
jsem působil mezi vojákyl“

Její obraz, jejž nazýval svatým
obrazem, byl pokladem rodinného do—
mu vojáků, jeho ochranou a záštitou.
Byl zvláště průlivem, jímž se mu do
stalo divných milostí. Proto ho na
zývali vojáci též zázračným obrazem
a rádi brali s_imalý otisk jeho s sebou.

P. Belanger rád Vypravoval 0 ne
beských milostech, jichž vyprosil. Mla
dý voják byl propuštěn pro prsní ne
moc jako neschopný. Uzdraven byl
náhle na konci devítidenní pobožnosti
k Matce dobré rady a mohl opět ko
nati práce dávno zanechané. Po ně
kolika dnech poslal svému duchovnímu
správci 10 franků na desku mramo
rovou, jež by Vyjadřovala jeho dík.

Zvláště duchovní zázraky stávaly
se stále četněji u oltáře Matky milostné.
Jeden omilostněný napsal: „Matka do?
bré rady nejenom mne zpět přivedla
k Pánu Bohu, ale moje první svaté
přijímání vyvolalo V mé rodině dva
křty a tři jiná první sV. přijímání.
Děkuji ji tedy za šest zachráněných
duší. U oltáře bylo plno desek záslib
ných; na jedné napsáno: „Stál jsem
před propastí; moje Matička nebesk'á
mne zachránila.“ Na jiné: „Matko
dobré rady, můj syn chodil po blud
ných cestách; tys mi ho vrátila.“ Proto
.ji nazýval zbožný kněz Pannu obrácení
hříšníkův.

Po několik let byli nuceni konati
májOVOu pobožnost- ve spolkovém do
mě. Poněvadž kaple byla malá, takže
nepojala všecky vojáky, konány po
božnosti v dřívější kapli, kterou mu
seli proměniti v sál pro hry. V pozadí
zřízenoltář a ozdoben květinami, které
Vojáci sami přinášeli. Na dané zna
mení postavili se všichni do řady,
Zatím co kněz odešel, aby přinesl
obraz milostný. Voják kráčel před
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ním, aby otmral dvéře; když vešel,
všichni zazpívali hymnus Ave maris
stella.

Každý rok 0 svátku Panny Marie
Matky dobré rady, sloužíval P. Bel
langer mši sVatou u Klarisek, které
měly'privilej mše.svaté o Matce dobré
rady. Nebylo skutku lásky, jejž by
nebyl vykonal ke cti její..

O jeho kázáních o Matce Boží
dalo by se mnoho mluviti. Kdosi ho

. nazval specialistou Panny-Marie. Slo

Brno: Vnitřek kostela sv. Jakuba

v_o to jest velmi případné. Sám to
přiznal. Psalt později příteli: „Sku—
tečně, nemluvím-li o Panně Marii,
jsem jako ryba bez vody; mluvím-li
o ní, jde vše samo sebou; posluchači
poslouchají s větší pozorností a úspěchy
nadpřirozené jsou patrny.“ Proto též

_zaujímála Panna'Maria přední místo
“v-jeho kázaních v postě aneb při du
chovních cvičeních.

Na . začátku duchovních cvičení
v koleji'Saint-Bertin, kde byl'vycho
ván, označil cíl svůj slovy: „Jenom
jednu touhu mám v této doběmilostné,

vás dáti Panně Marii.“ Všecky pravdy
Veliképo pořádku pojednány, ale vždy
vůní P. Marie proniknuty. Tato du
chovní cvičení přinesla divné ovoce.
Po „několika dnech potkal profesor
tohoto ústaVu kněze známého a zvolal:
„Řekněte mi,9kdo jest tento P. Be
langer, o němž se tolik mluví? Kázal
v Saint-Bertin při duchovních cviče
ních, jakých jsme nikdy neměli. S
chovanci dělal, co chtěl. Nic mu ne
odepřeli. A- přece mluví tak jedno

duše. Jeho neobyčejný vliv
nelze připsati jeho výmluv
nosti.“ Ve skutečnosti byla
to ]eho láska k Marii, která
dodávala slovům jeho síly
a účinků.

Na konci jiných duchov
ních cvičení v sirotčinci, o
svátku sv. Josefa, patrona
ústavu, omlouv'al se, že ne
mluví o tomto velikém svět
ci: „Třebas jest dnes svátek
svatého Josefa, nemohu ji
nak, musím_ ještě promlu
viti o Panně Marii. Buďte
přesvědčeni, svatý Josef mi
to nevyčítá.“
:.- Mladým vojákům, kteří
opustili rodiny, nenalezl nic
lepšího, nic útěšnějšího říci,
nežli slova: „Moji přátelé,
Vypotřebujete matku v plu
ku. Vojín potřebuje srdce
mateřského více, než kdo
koliv jiný.“ Vzpomíná mat
ky tělesné a. předchází ná
mitku, že nelze matky na
hraditi. „Maria dovede vše
udělati způsobem nejdoko

nalejším, k čemuž na zemi nikdo
-nemá moci.“

Rozvádí myšlenku: „Jest-li Marii
milují, Ona lépe, jak pozemské matky,
bude bdíti nad zdravím těla i čisto
tou duše a zvláště v hodince smrti je
neopustí .“ ' :

Aby svoje vojáky posilní-l v hor
livosti, kázal ve výroční den zjevení

-lurdských a po osm následujících dní
o-neposkvrněném Početí, jejíž -sloVa
a napomenutí vysvětloval.

. V měsíci květnu-oznámil, že bude
každý den kázati o králomě máje.'
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Ukázal, čímjest Panna Maria pro Boha,
pro ubohé děti na zemí, pro zlého
ducha. Pak opět mluvil o Panně
Marii a Eucharistii aneb o růženci a
podobně rok po roku. Ale nejen pro
svoje vojaky čerpal z toho pramene
nevyvažného, nýbrž pro všecky, k
nimž mluvil příležitost-ně. Roku 1893
požádal superior Klarisek v Arrasu P.
Belangera, aby řeholnicím těmto ko
nal duchovní cvičení. Z. počátku se

-»toho pokorný kněz ulekl, neboť měl
se za nehodna tohoto úkolu. Ale ko
nečně povolil prosbám a svěřil se své
nebeské Paní. V srdci byl šťasten, že
může mluvit-i podle chuti a k tomu
ještě k duším, které mu porozumí.
Jako thema svých kázání po osm dní
zVolil si tajemství sv. růžence, jichž
případně a velmi dojemně použil pro
život klarisek. Řeholnice podává dojmy
takto: „Byly jsme hluboce dojatý.
Zdálo se, jakoby Panna Maria mezi nás
byla Vstoupila. Žily jsme osm dní v
ovzduší nebeském. Vycházeje ze Zdra
vasu, předvádělnam všecky povinnosti
žiVOta řeholního. Tato milá. modlitba
byla mu neVyčerpatelným zdrojem.
Jak krásné poučení dal nám o sIOVech:
„Pan s tebou“. Ukázal nám, jak úzce
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Naše Obrázky. Kapli v biskupské
residenci v Brně Vystavěl ve slohu
gotickém v_letech 1886 až 1888 bývalý
brněnský biskup, pozdější olomoucký
kardinál Dr. František Sal. Bauer. ——
Kostel sv. Jakuba v Brně je třílodní,
gotický, vystavený ve století pat
nactém.

C. a k. v pomocná vojenská ne—
mocnice Salesianum v Olomouci. Roz—
kazem c. a k. vojenského velitelství
v Krakově ze dne 20. ledna 1917 byla
vojenská. výpomocná. nemocnice Sale
sianum zrušena. C. a k. vojenské. ne
mocnice byla umístněna v nové bu
dově km.-arcib. semináře v Olomouci,
v Salesianu. Se svolením Jeho Emi
nence kardinála Fr. Sal. Bauera hostil
seminář nemocnici.bezp1atně. ;7. září

spojeny žíti mame s Ježíšem, jenž
přebývá.pod naší střechou. Pak o dal
ších slovech: „Požehnanás ty mezi že—
nami“. Když vysvětlil první a nej,
vyšší 'význam ohledně Panny Marie,
obrátil je na nás, aby tím vytknuÍ
vznešenost našeho krásného povolaní.
I tam, kde bychom toho hledati se.
neodvážily, odhalil smysl, jejž podivně
přizpůsobil životu řeholnímu; byly
jsme unešeny.“ Horlivýr sluha Panny
Marie nalézal všude příležitost, aby
nechal vladnouti svmi Matku a Paní.
U těchto duší, dobře připravených.
chtěl obnovit-i zvláštní úctu k Matce
dobré rady, jež dříve kvetla v této
řeholi. Píšeť tatáž řeholnice: „,Ke
konci duchovních cvičení daroval nam.
P. Belanger obraz Matky dobré rady,.
věrnou 'kopii obrazu uctív'aného v
kapli vojínův. Dal udělati krásný“
rámec a posvětil ho před námi. Po
věsily jsme obraz Ve vnitřním kůru
naší kaple. Později daroval ná-mdruhý
obraz pro Vnější kůr, jejž rovněž po
světil“ Všeckyřeholnicelitovaly, když
se kcnčilo těch osm dní, které byla
pro ně i pro zbožného kazatele raj
ským týdmm.

(Dokončení.)

1914 večer přišli do nemocnice první.
ranění. Několik měsíců byli ranění,
umístnění i ve staré budově seminární.
Připisem místního velitelství v Olo—
mouci ze dne 13. září 1914 nejd. km.-
arcib. ordinariatu byli z nařízení.0. a k.
vojenského velitelství v Krakově za
ošetřovatele raněných v nemocnici Sa-
lesianu povoláni bOhOSlOVCl,kteří byli
rok před tím v ošetřovatelské službě
vycvičeni. 34 bohoslovcú II., III. a
IV. ročníku destavilo se do semináře,
aby nastoupili službu ošetřovatelskou.
Napřed ošetřovali ve staré budově se—
minární. 23. září zastavily ošetřova-
telky službu, v nemocnici a bohoslovci
převzali službu v celé budově. Koncem
listopadu 1915- byli ošetřovatele vy-
měnění. Bohoslovci-III. a IV. ročníku.
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odsíoupili a nastoupili bohoslovci II.
ročníku, které ve službě ošetřovatelské
vxučil Dr. ]. Kux V kuchyni vařily
ctih. sestry sv. Kříže v semináři, po—
zději převzaly i prádlo. Potraviny pro
nemocnéobstarával bezplatně oekonom
„semináře.Duchovní správu nemocnice
vedli bezplatně dpp. superior a oeko
nom semináře. Nejvyššího počtu raně—
ných a nemocných dosáhla nemocnice
31. září 1914 číslem 399, 28. září 388,
1. listopadu 386, nejnižšího počtu dne
..2 října 1914 číslem 16, 8. a 9. října
_36a 22 a 26. listopadu 1914 číslem 40.
'Od začátku nemocnice až do konce
dne 30. ledna 1917 bylo v nemocnici
“podáno 176.904 denní porce. Nejvyš
šího počtu dosáhnul prosinec 1915
číslem 8485 denních porci a leden 1916
číslem 8252 porcí,n01n1žší počet byl
v lednu 1915: 3132 porcí. Průměrně
bylo v nemocnici ošetřováno denně
213 raněných a nemocných vojínů.
Celkem bylo v e. a k. voj. výpom. ne
mocnici Salesianu ošetřeno 5851 vo
jínů. Průměrně prodlel 1 Vojín v ne
mocnici 30 dní. V lednu 1917 bylo v ne
mocnici 144 nemocných a 101 raněný.
„Znich bylo odesláno uzdravených 62
nemocných a 43 raněných, do jiných

58 raněných, s návrhem na superarbi
traci odeslán 1 nemocný. —- Z boho
slovců ošetřovatelu zemřeli 3: Frant.
Seidler dne 28. června 1915 (24 hodin
po nákaze), Josef Jaška 1. srpna 1915
a Frant. Plachý 1. února 1916. _
Zvláště v prvních měsících nemocnice
provedeno v nemocnici mnoho těžkých
operací. — Nemocnice měla hojně
dobrodinců, kteří pomohli, aby ne
mocnice mohla býti zařízena a vyba—
vena a umožnili, že vojíni dostávali v
neděle a svátky doutníky a cigaretty
a o vánocích byli hojně obdarováni.
Z dobrodinců třeba zvláště jme-novat: :
]. E. zemřelého pana kardinála. Frant.
Sal. Bauera, ]. E. pana kardinála Lva
Skrbenského, ]. E. světícího biskupa
p. Dra Karla Wisnara a jiné.

Žena na cestě k rovnoprávnost-i.
Na německých universitách studuje
letos 1917 5757 žen, což znamená proti
mírovému roku 1914 přírůstek 0 1600,
čili o třetinu, ač velká řada cizinek,
k eré tvořily největší číslo, odpadla.
Tak studovalo na př. v Německu za
míru asi 300 Američanek, nyní jen asi
tucet; studující cizinky v Německu
skládají' se jen ze výcarek a'Raku
šanek. Procentní poměr žen k studen
tům jest nyní 95 proti 67 v míru.nemocnic odesláno 81 nemocných a

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 nevyjímajeůc), za příkladem nejsv. Srdce blaho—
:slavené aneposkvrněné Panny Marie, yšeliké 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, z a
stav dělnický po válce a na všechny úmysly, jež doporučenyjsou na tento
měsíc a na tento den členům Apoštol. modlitby.

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

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou!
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 & Methods, or0dujte za nás!
Heslo apoštolské: Podporovat katolické dělnictvo.

U-mysl v září: Náboženské zájmy v Mexiku.

(Pokaždé odp. 300 dní.
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Úmyslv apoštolům modlitby.
V srpnu modleme se za dělnický stav po válce.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti papežem.)LA—MLAAAAA
Dne Na slavnost: ' Úmysly :
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-1 St Sv. Petra v okov. (430) — Spol. pro sv. 0. Snahy sv. 0. o mír. Svob. círk.
Otázka dělnická v duchu církve. Poutě a schůze Velehradské. Vojíni v zaj.

Č Sv. Alfonse Lig., bisk. a uč. círk. (1748) — Shrom. nejsv. Vykup. Hojné
použití odpustků. Duchovní cvičení. Zanedbaná farnost. Opuštěné rod. voj.

Nalez. ostatků sv. Štěpána, prvomuč.(415). ——1pátek v měs. Pobož. k
boz'. Srd. Páně. Smíř. nár v říši naši. Rádcové panov. Zmař. zlych úmyslů.

S Sv. Dor-ninika, zakl. ř. (1221) — Vzn. panov. náš &jeho snahy o mír. Sv.
růženec proti nynějš. zlu. Jedn. v práci o spásu duší Jistí kněží. Hojné žně.

ALAAMMMMALMMA;na.

5 N “Neděle X. po sv. Duchu. P. M. Sněž. (366) — Pevná dův. k Matce B. Díkučin.
bož. Srdci P. Odprošení za nevděčnost. j—otec a příbuzní. Jistá domácnost.

' 6 P Proměnění Páně. — Lepší pozn. P. Ježíše. Horlivá návštěva nejsv. Svátosti.
, Odloučení od světa a touha po nebi. Pozná-ní hlavní chyby. Duchovní cvič.

7 U Sv. Kajetána, zakl. ř. (1517) — Sv. O. Pobož. k Duchu sv. Dar zdr. jr rodiče.
Smíření manželů. Smír v rodině. Vděčnost k Bohu za žně. ? manžel.

MAMALA-AA

8 St Sv. Cyriaka a spolumuč. (303) — Prosba za časté svaté přijímání u
„ mládeže a dítek. Duchovní. Duše v očistci. Zemřelí a padlí vojínové naši.

'9 _“ Sv. Romana, muč. — Za dary Ducha sv. Poznani marnivosti. Upřím
né svaté zpovědi. Dobré zpytování svědomí. Jistá farnost a duchovní.

10 P Sv„ Vavřince, muč. (258) — Oddan. ke sv. Otci. Zbož. slouž. a slyš. mše sv.
Ochrana dítek, ]“kněz V. 11. Obrácení jisté rodiny. Svěřené duše. 1-matka.

11 S Sv. Filomeny, p. a m. (300). — Odevzdání se do vůle Boží. Odvrácení všeho
zlého. Křest. manželky a vdovy v době války. Duch. správa ve vojště.

12 N Neděle XI. 270sv. Duc/ng Sv. Kláry, zakl. řeh. (1257) — Řád klarisek. Žen
_ ské řády a kongreg. Zbož. a nemravnost. Láska k čistotě. Pokoraa skromn.

13 P Bl. Gertrudy, abat. ř. prem. (1397) — Pamat. na přítomnost Boží. Přemáh.
, pokušení. Láska k panictví. Vzbuzování dobrého úmyslu. 1- spolubratří.

14- U Sv. Eusebia, kn. m (3 stol.) Navrácení rozkolníků do církve katol. Poutí na
místa mariánská. Zdar slavnosti na sv. Hosty'né. Kazat. a zpověd. poutní.

15 St Nanebevzeti Marie Panny. — Dětinná oddanost k Marii P. Družiny mar.
Touha po nebi. Vytrvalosť v dobrém. Ochrana P. M. pro naše voj. j- rodiče.

wwwvw-"www—W—W'wwwwwWWvvvvvv
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Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Krista! 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 nevyjímaje(íc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly & myšlenky, všeliké city a
žádostí, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Diec.kurenda, brn. l886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za stav dělnický
po válce a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům
Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce! Srdce Ježíše a Marie!
zachraň _církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš českoslovanský! O sladké Srdce mého Ježíše,
učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-lí
se to denně, odpustky 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. Cyrillc' a Methode, orodujte za nás!

Heslo apoštolskézPodporovati křest. dělnictvo.

Úmysl v září: Náboženské zájmy v Mexiku.

Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.www—www
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C Sv. Rocha, poust. (1327) — Od moru, hladu a války vyšvob. nás Pane! Kř.
duch v mateřských školách. Obrácení jiste rodiny. Vojíni v nemocnicích.

17 P Sv. Liberáta a spolumuč. (483). — Nastol. nejsv. Srdce P. v rodinách. Roz—
šiř. katol. spisů. Boží požehnání katol. podniku. Mládež o prázdninách.

S Sv. Agapite, muč. — ? císař pán František Josef. Zbožný duch ve vznešených
rodinách. Odstranění různic & svárů. Smíření národů. Duše v očistci. wwww
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19 N Neděle XII. po sv. Duchu. Sv. Ludvika, bisk. (1296). —-Velepast. naši Posíl.
říše naší. Upravení výživy v duchu křest. Zamezení lichvy. Vyproš. místa.

20 P Sv. Bernardanzakl. řeh. auč. círk. (1153) — Obnova ducha kněžského a
, řeholního. Rád cisterciácký. Jistý klášter. Nezvěstný bratr. Umírající.

21 U Svy Bernarda Ptolcmg — Duch zbož. u kř. matek. Bděl. rodičů nad dítkami.
Casté svaté přijímání. Několik rodin. Obrácení hříšníků. Pokoj a mír.

22 St Sv. Timothea, bisk. m. — Vytrvalosť v pobož. Střelné modlitby. Modlení se
Anděl Páně. Velepastýři naši. Ochrana mládeže. Sběr. úmyslů apošt. modl.

23 Č - Sv. Filipa B. řeh. 0285). _ Láska ke sv. kříži. Horlitelé a horlitelky apošto
látu modlitby. Příbuzní na vojně %otec a jeho pozůstalé. Pomoc a ochr.

24 P Sv. Bartcloměje, ap. P. (71). — Církev kat. v Rusku a na východě. Apoštol.
modlitby. Jistá farnost. Duch. správcové. Apoštolát sv. CyrillaaMethoda.

25 S Sv„ Ludvika, krále. (1270). — Církev katol. v nepřátelských zemích. Vytrvalá
modlitba za mír. Pomoc a útěcha všem nuzným a strádajícim. Dobrodinci.
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26 N .Nedele XIII. po sv. Duchu. SV,. Genesia, muč. (268) — Jistí svěř. Duch.
správcové vojenští. Obrácení hříšníků. Přemáhání zlé náklonosti. Mládež.

27. P Sv. Josefa Kal. zakl. r. (1649). ——Horlivá péče oýmládež mužskou. Dar
tichosti a mírnosti. Rád zbož. škol. Kř.,duch na školách. Obnova chrámu.

28 U Sv, Augustina, bisk. a uč. círk. (430). '— Ucta sv. Augustina. Křest. duch na
vysokých školách. Živí a T příbuzní Ostražitosť a skromnost oči. %bratr.

29 St Stětí sv. jana Křt. (31). ——Křest. statečnost. Poznání pravého povelání.
Překažení hříchů. Povolání ke stavu duchov. Varování se zlé příležitosti.

30 Č Sv. Růženy Lim. p. (1017). — Castá a vytrvalá modlitba za sv. čistotu. Ochr.
nevinné mládeže. Pěstování stydlivosti. Bedlivý dozor nad dítkami.

31 P .Sv. Raimunda, kard. (1240) —Všechny v tomto měsíci vzniklé potřeby.
Úmysly doporučené a dosud nevyslyšené. Živí a 1' ůdové Apošt. modl. vvvavvvvvvvvvvvww
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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 pří
kladem nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, vš'eliké úmysly & myšlenky, všeliké
city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, zu. stav dělnický
po válce a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům
Apoštolátn modlitby. '

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce! Srdce Ježíše a Marie!
zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši & národ náš československý! ó sladké Srdce mého Ježíše,
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! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefc, vzorc & 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: Podporovati křest. dělnictvo.

Úmysl v září: Náboženské zájmy v Mexiku. wwlwyvvvwwwwwwwwww

Odpustky 100 dní za. každý dobrý skutek vykonaný'na tyto úmysly.
vvvvvvvvvvvwvvvvwvvwvwwwwwwwvvvvwwwwwwwww
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BOŽSKÉHO SRDCE FÁNÉ.
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„Ročník Ll. Vycházípočátkemkaždéhoměsíce. Září 1917.&*!th WWvavvgcvvvvvvm—VWÝQ
O můj Ježíši, ty jsi moje jediné slunce, mé světlo, jediný předmět lásky mé, jediný obsah mé chvály,
jediné středisko mého srdce. Ty jsi má. čest, útěcha, radost, mě bohatství, mé dědictví! Kéž bych Tě

mohl zřítí ve světle Tvé lásky!M MAMMNMNV\A MMMW AFV—WWW
A. M. Kadlča'komí.

Padlým rekům.
(Roku 1911)

Krutá bitva na západě
celý den již trvala,
odpočinku Chrabrým rekům
ani v noci nepřála.

Na všech stranách bojováno
proti mocné přesile,
která k předu cestu razí
a bije se zběsile.

Prapor, který pluku patří,
na Vše strany hrdě vlá,
volá reky hlasem mocným,
že je nikdo nezdolá.

A vojíni hlas ten slyší
a bijí se jako lvi —
kolik reků v boji padlo,
to sám dobrý Pán Bůh Ví!

Padlí reci za vlast, krále
za národ a svobodu,
v písni prosté rekům slavným
slední poctu vzdáti jdu.

Spěte tiše na poli cti,
odpočiňte po boji,
pomník slávy vlast vám staví,
spěte sladce v pokoji!

OOOOOO

A. M Kadlčákavá.

Krásy přírody-.
Na pole když sobě vyjdeš
a zříš žita zlatý klas,
mimovolně z úst tvých vyjde
úžasu &.divu hlas.

Jak jsi krásná ve svém šatě,
máti naše, přírodo,
kdo tě mocnou rukou řídí,
bohatá. ty úroda?

Kdo tě řídí, kdo tě vede
a kdo šatí 'zelení,
kdo nad-tebou, máti naše,
nejvyšší má. velení?

Bůh! Zní slovo kolem tebe,
ze všech úst jak na povel,
vždyť i-jeho syn, Pán Ježíš
v úrodnou zem- žito sel.

A kde jeho oči vzhlédly,
všude bujel zlatý klas,
nyní mocnou rukou s nebo
žehná zemi, žehná nás.

Krásy plno ve přírodě,
neb ji žehná Pán Bůh sám,
co lahodí zrakům lidským
z jeho vůle dáno nám.

OOOOOO
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Msgr. Baunard. Z franc. Boh. Kyselý.

Stáří, čili Životem vzhůru.
(Část další.)

Stařec je“tedy králem. Mluvil jsem
o koruně otcovství, koruně to králov
ské, ale i koruně kněžské. Otec, děd,
jest vykonavatelem modlitby u krbu
domácího. Upozorňuji tu pouze na
obyčej doporučeníhodný, jenž povstal
ze zbožné inspirace, zděděné po sta—
rých křesťanských pokoleních. Jo to,
abych tak _řekl,litanie svatých rodin
ných. Dědeček a babička sami ji slo
žili z křestních jmen všech svých dětí
i vnuků, ani těch ncvyjímajíc, kteří již
byli povoláni z tohoto'světa. Řady
přibývá při každém novém narození
na Velikou radost starých rodičů. A
vše končí jako v knihách liturgických
krát-kou modlitbou, jež svolává na
všecky ty drahé hlavy požehnání Otce
nebeského.

Netřeba se zmiňovat-i, jak mohut
ným. dojmem působí taková rodinná
modlitba, konaná o samotě na kle
kátku, u lože, nebo večer společně,
kdy předříkává patriarcha malého po
kolení.

Stalo se obyčejem, ba téměř prá
vem, že dědeček a babička bývají vo
leni za kmotry prvorozenému dítěti
svých dětí a vnuků. Je to čest, která
jest jejich výsadou, a já v ní vidím
krásný a náboženský význam. Patří
jim skutečně úkol, aby obětOValiPánu
prVOtiny svého druhého či třetího po—
kolení. A rOVněžjim náleží osvědčiti
před církví, že noví ti příchozí na svět
zůstanou věrni víře svých otců.

Než kromě cti je to i zvláštní po
slání, které jest jim s hora svěřeno.
Berou na se závazek, že nedají této
pochodní víry uhasnouti, že budou
stále udržovati její světlo v dítěti,
které se stalo na křtu dvojnásob je—
jich, totiž po řádu- milosti, jako. bylo
již jejich řádem přirozeným. A až“na—
dejde den, kdy počne dítě chápati,
bude to divadlfo velebné, patřiti na
ctihodnou tu babičku a kmotru, jak
béře k sobě své vnouče, aby mu vští—
pila zákon SVaté povinnosti, při-pomí
najíc mu i sliby posvátné na křtu:

„Dítě, když jsi ještě nedovedlo mlu
viti, já jsem za tebe Pánu Bohu sli
bovalal“

Četli jste legendu o svatém Her
véovi, slepci bretonském &o jehoneti,
panně Kristině, která jest zároveň jeho
žačkou? Bydlí poblíž něho a poblíž
kostela v chaloupce ověnčené zlatým
kvít—ím.Denně připravuje a zdobí mu
oltář, naslouchá jeho svatým nauče
ním, sedíc mu u nohou, zpívá mu nej
krásnější své písně, které ho obvese
lují. A jednoho dne po rajském vidění
dá se starý bard do zpěvu. Je to píseň
na rozloučenou. Po třech dnech dí :
„Připrav mi ložc“. Kristina pochcpila
a dává se do pláče. Stařec dává jí
s Bohem za hojných slz a loučí se
s ní. Hervé vydechuje chvále Boha,
a je to jeho duchOVní dcera, která
mu zatlačila oči.

Otec rodiny jest ve Starém zákoně
knězem, a odtud vidíme, že patriar
chove a Veliké osobnosti biblické, Noe,
Izák, Jakub. David, Tobiáš, Raguel
skládají ruce na hlaVu klečících svých
"dětí&žehnají jim. V zákoně evangelia
jest také matka rodiny, povýšená v
Marii, přiúčastněna tohoto kněžství,
i ona žehná svým synům a dcerám,
jakmile žena, požehnaná mezi všemi
ženami, byla nalezena hodná státi se
Matkou Boží.

Dějiny oplývají příklady tohoto
požehnání otců a matek, jež splývalo
z ruky Velebných kmetů na mladé
hlavy, klonící se. před nimi v synov
ské uctiVOsti. U Francouzů je to sv'.
Ludvík, umírající na zříceninách Kar
thaga: „Drahý synu, dávám ti všecka
požehnání, která dobrý otec může dáti
svému dítěti“. ——--Je to. Jean Gerson,
potomní kancléř univěrsity pařížské,
jenž první ze šesti svých sourozenců
prosí otce a matku o požehnání. -—
Je to sv. František—Saleský, jenž po
kleká před svými rodiči, kteří potom
měli poklelmouti před svým synem
knězem ke zpovědi; -— Četl“—jsem o
slavném a sVatém mučeníka Tomáši
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Morovi, že ani když byl kancléřem
anglickým, nikdy neopomenul zajíti
každého Večera k svému starému otci
a pokorně prositi o jeho požehnání.
-— A četl jsem o biskupu de Léséleu
covi, posléze v Autunu, že kdykoliv
byl u své matky, třeba čítal již sám
přes padesát let, pokládal za SVOUpo—
vinnost pokleknouzi Večer před spa
ním před ní &prositi jí za odpuštění,
kdy se obáVal, že ji, třeba nevědomky,
zarmoutil Potom požádal on, biskup,
ctihodnou tu ženu o křížek na čelo.

Povím ještě, 00 jsem vídal V rol
nickým lidem obýVané části Flander,
kde kvete vláda otcOVSkéhopožehnání

“pod doškoVou střechou i v zámku, ve
městě i na Vsi. Ať z třídy bohate či
chudobné, měšťák či dělník, nikdo by
tam nevyšel ráno z domu, nikdo by
neulehl, aby si na čele neodnesl tento
druh ochranného talismanu. Mladým
mužům ani nenapadá, aby jednali jinak
než malé děti, mladé ženy nečiní vý
jimku a vedou si jako malá děvčátka,
rybář, který vyjíždí se SVOulodí k lovu,
činí podobně jako rolník jdoucí za
svým pluhem Cosi by jim Ve dne i
v noci scházelo, kdyby nebyli bývali
dříve posvěcení tímto posvátným úko—
nem domácí bohoslužby.

Leč nejvznešenější ze všech těchto
požehnání ono jest, které bývá od
patriarcha domácnosti udíleno den co
den podVečer každému dítěti a vnu—
kovi, kteří pořadem kloní čela před
starou lenoškou, mlčky prosíce o zna—
mení. kříže a potom líbajíce ruku již
tuhnoucí starobou. Bývá to, někdy i
hodinka důvěrných sdělení, doznání,
pokynů, výčitek & odpuštění, ba lec
kdy tekou i slzy, jež bývají setřeny

.se slovem útěchy. Vzpomínáš-li na ty
chvíle, milý bratře?

Kromě tohóto obvyklého každo
denního požehnání jest i žehnám' o
větších, významnějších slavnostech ži
vota. Je to první přijímání, větší ce

.sty & delší rozloučení, odchod k Voj
sku, za obchodem, na zemi i na moři,
.na lov ryb, do semináře, do kláštera,.
.na missie. Jest požehnání před sňat
kem, před prVotinami kněžskými, kdy

otec žehná.synu, kněz pak žehná sta
.;rému otci. Jest žehnání na loži

smrtelném, na rozloučenou. Jaké ob
razy daly by se tu nakresliti! Celé
nebe otvírá se tu před podobnými
výjevy !

A co z toho?. .Po takovém po
žehnání cítí čelo poznamenané rukou
předrahou i jakés posvěcení, tuší upo
zornění, že nesmí se za celý ten den
potřísniti či zahoditi. Otcové a matky
budou se dětem j'eviti, jakoby se vy—
znamenávali jakýmsi rodinným kněž—
stvím. Toto vkládání rukou, přijaté
koncem každého dne, jest částí oné
večerní oběti, o níž mluví Písmo sv.:
„Pozdvižcní rukou tvých ——obět ve
černí“.

A což otcové, matky samy? Budou
míti zajisté v úctě úkon, který přibli
žuje jejich osoby Nejvyššímu a v dů
sledku toho přiblíží se sami k němu
svatosti a příkladnou sp1áVou celého
svého života. Což nepraví jim dosti
pouhý pohled na ty hlavy skloněné
před nimi tak uctivě, že mají na sta
rosti i duše, a jako měli čest jím žeh
nati, že mají i povinnost jim předchá
zeti dobrým příkladem, je posvěco
vati? ——

Tu osvědčuje se ona vznešenost,
ono posvěcení, které přikládal sVatý
Pavel otcům. křesťanským své doby,
kdyžjenazývalpokolením sva—
tým, královským kněžst
ve m. 0, vy králové a kněží rodiny,
neskládejte své cti, vy pokolení svaté!
nestávejte se nevěrni starým zásadám.
Doslýchám, že i u nás upadá již v za—
pomenutí tento veliký úkon víly, že
rodičové neumějí již žehnati, jako prý,
žel, nedovedou již vládnouti a porou
četi. To kříž padá s vaší keruny, to
prohlašujcte, že rodina vaše upadá.
Ale co bude potom ze starého člověka,
z otce a děda, nechce-li již býti knězem?
A není—lidům již svatyní, kam se po
děje?

Ale, bohudík, jsou ještě domác
nosti hluboce nábožensky cítící, po
svěcované příkladem otců a matek,
kde zbožná rodina věrně k sobě 1110.
Chci tu uvésti nad jiné podivůhodný
vzor. Poukáži na Emila Kellera, veli
kého vlastence & poslance elsaského,
jenž umíral 20. února 1909 u věku
osmdesáti dvou let, obklopenjsa svými
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devíti dětmi, které mu ze čtrnácti po—
zůstaly, z nichž čtyry dcery byly ře—
holnicemi, pět synů pak důstojníky.
Když dne 9. června 1902 oslavil _se
svou výbornou chotí Mathildou, ro—
dem ,Humannovou, spolupracovnicí při
všech svých dobrých a velikých pod
nicích, jubileum padesátiletého man
želství, povstal nejstarší syn z této ro
diny, čítající přes padesát vnuků a
dětí, a promluvil takto:

„Milý otče &drahá matko! Když
naše nejstarší sestra Marie umírala,
bude tomu brzo dvacet čtyři léta, pra
vila vám na rozloučenou: „Děkuji vám
za vše, za vše, za vše!“ Dnes používám

těchto slov, která se nám hluboko
Vryla do srdce, a jménem všech svých
bratři a sester Volám k vám podobně:
„Díky za “vše,za vše, za vše!“ Díky
za vychování tak pevné a tak něžné,
které jste nám dali. Díky za to, že jste
v duše naše vštípili víru křesťanskou,
lásku k Bohu a ke stolu Páně, k ně
muž jsme dnes ráno všichni společně
přistoupili a jemuž vděčíme přeVZácné
radosti dnešního dne. Tam právě, u
Boží té hostiny, cítila naše srdce nej
užší spojení se srdcem vaším v nevy
pravitelných pocitech vděčnosti a na—
děje. Díky'za vše, za Vše, za všeckol“

(Pokračování.)

000000

A. M . Kadlčafkova'.

Již s Bohem buď...
Již s Bohem buď, ty kraji můj,
i rodná moje chatko,
buď s Bohem také otče můj,
buď s Bohem, drahá matko!

Již zase od vás odcházím,
tam v dálná ona města,
již od vás zase odcházím,
neb dál mne vede cesta.

Již prchly sladké chvíle snů,
v nich u vás jsem tu žila,
& srdce svoje umdlené
jsem jimi potěšila..

Již s Bohem buď, ty kraji můj,
mé oko slza vlaží,
již s Bohem budte, volám k vám,
jichž láska mne tu blaží.

K vám duše moje přikluše
vždy v vzpomínkách svých zpátky
a zlíbá retem ohnivým
ten čarný úsměv matky.

A zlíbá také hledem svým
ty žírné pole lány,
jež krásami & úrodou
jsou Bohem požehnány.

000000

Snadný prostředek
z lásky k Pánu Ježíši jiné před mnohými smrtelnými hříchy uchovati.

Je to něco znamenitého, z lásky
k Pánu Ježíši., který z lásky k nám
na kříži umřel, aspoň j e di né m uhříchu smrtelnému zabrá
n i t i. A přece je to tak snadno!
ó kéž bychom každé noci, dříve nežli
se ku spánku ukládáme, nejsvětější
a vždy neposkvrněnou Marii Pannu
prosili, aby Bohu Otci nebeskémudrahocennou krev svého
drahého Syna obětov'ala

na dosažení milostí, aby této noci
jednomu smrtelnému hříchu se za—
bránilo; a kdybychOm touže modlitbu
každého rána obnoVovali, aby i Vedne
jednomu smrtelnému hříchu se za
bránilo, —- taková. oběť Bohu, Otci

'věčnému přinesená, jistě by žádané
milosti dosáhla a tím způsobem by
mohl každý, z nás snadno stům hříchů
smrtelných zabrániti.

A kdyby tisícové z nás tyto mo
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dlitby denně Pánu Bohu přednášeli
& v pobožnosti té po 20 let setrv'ali
(což zajisté nikoho velkého namáhání
státi nebude), zabránilo by se tím
mnoho milionům těžkých
h ř i c h ů.

ó jak velice by tím způsobemúctak Pánu Ježíširostla! Kte
rak by tím láska k Pánu Bohu v lid
ských srdcích se zachovala, trestající
zrnkaspravedlnosti Boží zadržela a pra
men nebeských milostí hojněji lidem
.se otevřel!

A což my sami, jak šťastnými
bychom byli, kdybychom věrností a
horliv'ostí v malé této pobožnosti tak
mnohému a četnému zlu zabránili
a ke mnohému dobrému příčinu dalillj

Ještě více by získala úcta k Pánu
Ježíši a blahu celého člověčenstva,
kdybychom ráno a Večer dle náVodu
církVe sv. vždy neposkvrněnou Pannu
prosili, aby obětovala Otci nebeskému
drahocennou krcv'Ježíšc Krista za nás,
za duše v očistci, za potřeby církv'e
svaté, za obrácení hříšníků a za spásu
celého světa.

Způsob, jakým se má pcbožnost ta
_ _ vykcnávati.

Modlitba k Panně Marii
před spaním a při vstávání

O nejsvětější a neposkvrněná Pan—
no Maria, prosím Tě pokorně, abYS
nym' svému nebeskěmu Otci draho
cennou krev svého Syna obětevati rá.
čila, aby této noci (tohoto dne) něja
kému smrtelnému hříchu se někde

1) Z výtečného spisu P. Vil. Fabre.: Všecko
pro Ježíše, čili: »Snadné cesty ku lásce Božic.
(Něm. vyd. v Řezně u Maine.)

zabránilo. ubětuj tuto drahocennou
krev Otci nebeskému také za mou duši,
za duše v očistci, za potřeby a dobro
Církve svaté, za obrácení hříšníků a za
spásu celého světa. Amen.

Zdrávas Maria atd.
duše drahá, nejdražší krví Páně

vykoupená, která tyto řádky čteš
a nejsvětější Srdce, „pro
hříchy naše potřené“ vprav
dě miluješ, ty zajisté nebudeš “váhati,
abys se k tomu rozhodla, vykonávati
tento dobrý skutek, zabraňov'ati těž
kým hříchům, zachraňovati duše! A
jsouc naplněna pravým duchem Apo
štolátu modlitby, který horlí dle úmy—
slu nejsvětějšího Srdce Páně pro čest
a sláVu Boží a spásu nesmrtelných
duší a snaží se všude též jiné k do
brému va'zbuzovati, zajisté neopo
meneš též hojně jiných duší získati
pro tuto tak bohumilou pobožnost
k nejsvětější krvi Páně na odVrácení
hříchu a zachránění nesmrtelných duší.
Snadno toho docílíš, když na př. též
jiným dáš přečísti tuto kratičkou ú
vahu. Konej mc tuto pobožnost s vrouc
ností a vytrvale, rozšiřujmc ji horlivě
zvláště v této těžké době válečné;
takto nejlépe budeme napomáhati ku
vyprošení brzkého a trvalého pr a
v é h o míru; neboť takovým způ
sobem budeme velmi účinně k tomu
přispívat-i, aby Pán Bůh, tolika hříchy
nrážený & hněvaný, byl u š e t i"e n
aspoň nových a nových
u r až e k, jímž můžeme naší pobož
nosti k nejsv. krvi Páně Velmisnadno
a často zabránit-i; pak zajisté „důvěr
nými prcsbami našimi smířen jsa“ tím
spíše „odpověděti ráči navrácením po
koje a míru světu rozbouřenému“.

OOOOOO
A. M. Kadlčcíkova'.

Bů
Přírodou když večer kráčíš
& v rose své nohy smáčíš,
divná pojímá tě tucha
& v ňadru srdéčko buchá:
Bůh, Bůh, Bůh!

h.
Zdává. se ti, že kol tebe
jak nad hlavou, že je nebe,
že vše zpívá a vše jásá,
žití dává. i bol střásá
Bůh, Bůh, Bůh!

Že ty hvězdy, měsíc plane
v lásce Boha svrchované,
že vše, co tu oko vidí,
v přírodě" i v nebi řídí
Bůh, Bůh, Bůh!
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Svátek Narození Panny Marie.
Napsal Ignát Zháněl.

O svátku Narození Panny Marie
dává nám církev svatá předčítat-i
evandělium, v němž se podává rodo
kmen Ježíše Krista. Jsou to počáteční
věty evangelia, jak je napsal evange
lista sv. Matouš. Vypočítávají se tu
předkové Ježíšovi, aby se dokázalo,
že pochází skutečně Spasitel z po
tomků Abrahamových a z rodu Davi
dova,jakož mělvyjíti dle zaslíbení uči
něných Abrahamovi a Davidovi. Po
slední věta tohoto oddílu pak zní:
„Jakob zplodil Josefa, muže Marie,
z nížto se narodil Ježíš, jenž sloVe
Kristus.“ Mat. 1, 16.

Kdo cestoval po Francii, nelibě
nesl a byl jistě všecek zaražen, když
vidí i na kostelích &vůbec budovách
sloužících bohoslužbě nápis: „Liberté,
Egalité, Fraternité“, to jest Svoboda,
Rovnost, Bratrství. Slova tato jsou
heslem státu francouzského, ——které
bylo prohlášeno v dobách revoluce,
doby, která jest nejpohnutější ze
všech dob, o nichž světové dějiny nám
podávají zprávy. Patří k tomu sku
tečně nervy otrlé, aby někdo mohl
přečísti podrobnější popis této hrozné
doby. Neboť jak bývá při všech re
VOlUCÍCh,bylo i při revoluci fran
couzské, která Vznikla roku 1789, že
záštiplná a násilnická menšina vnu—
tila svou vůli většině, strhla vládu na
sebe a protože přidalo se tehdy k tomu
také náboženské hnutí, kdy chátra
celé země byla naplněna nenávisti
všeho Božského, byla doba ona nej
hroznějši nade všechny předešlé a
snad i budoucí.

Byla .sice tehdy prohlašována
„Svoboda, rOVnost, bratrství“, ale je
nom, jak se říká, na papíře. Byl sice
tenkrát-e podán docela vážně v zá
konodárném shromáždění v Paříži ná
vrh, aby všechny věže u kostelů,
zámků a kdekoliv jsou, byly snešeny
a srovnány s příslušnými budovami,
protože prý znešvařují „Rovnost“,
která má býti ve všem. Ale, ač byla
tehdy sice prohlášena „Rovnost“, ne
byla proVedena, protože jest nemožna.

Nedá se popříti, že různost stavů, po
volání, hodnoty lidí jest ode všech
uznávána, žádoucna, potřebná.

I když jsou v dějinách doby,
v nichž slaví vítězství zásady komu
nismu a socialismu, zásady, hlásající
„Rovnost, sVobodu a bratrství“, přece
nikdo neshladi a nevyvrátí ze srdce
lidského touhu a úsudek, že rozdíl
mezi lidmi jest a musí býti. Slabý
požaduje síly od silnějších, nevzdě
laný potřebuje vědomostí Vzdělaného,
chudý jest závislý od majetku bohat
šího, nešikovný hledá šikovného, hlou—
pý chytrého, starý potřebuje mla
dého a opačně mladý jest závislý od
zkušeností, které rriu sdělí starší. Roz
díl stavů na světě vždy byl a bude,
co bude lidstvo lidstVem. I Bůh stvořil
sám od počátku různé kůry andělů:
Cherubiny, Serafiny, Mocnosti, Trůny,
Archanděle. Lidem uložil, aby se sna
žili býti vždy více a více dokonalejšími,
což důkazem, že není jeden jako druhý.
Či nebyly dle rady Nejvyššího zřízeni
vrchnosti, králové, lměží, knížata?

Týž zákon pozorujeme i v pří
rodě. Kde najdeme větší rozmanitosti
jako ve _stvořeních, která vyšla z ru
kou Božích, když v šesti dnech Bůh
vše stvořil? Kdo jest s to, aby vypo
četl ty nesčetné druhy živočišstva,
rostlinstVa, ptactva? Pozoruj vysokou
jedli, nízoučkou travičku, vysoko do
nebe vyčnívající velehory a písek le
žící na silnici, srov'nej pyšného“ orla
a červa plazicího se po zemi. A po
dívej se sám na sebe! Na celém světě
nenajdeš mezi těmi miliony lidí ni
koho, kdo by byl zrovna takový, jako
jsi ty. Či nepoznají na příklad děti
drahého otce po chůzi, po řeči; vždyt
každý člověk má jinou chůzi, jiný
zv'uk řeči a jiné vlastnosti, vlastnosti,
jimiž se liší od ostatních.

Všichni lidé jsou z celého srdce
přesvědčeni, že jest mezi nimi rozdil
co do hodnoty vnitřní, proto hledi
sobě rozumný i nerozumný dodati
jakousi vyšší cenu, hodnotu než sku
tečně má. Rozumný snaží se vynikat-i.
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nade druhé ctnostmi, nerozumný ne—
ctnostmi, ješitnostmi. Jiní jinak snaží
se vyniknouti a předčiti druhé, jako
třeba. učený svou učeností, druhý SVou

na jehož větvích jsou jména. Doka
zuje se, od koho ten onen rod pochazi
a jak mnoho má. předků. Ale není
touha míti hodně mnoho předků _.vý

Narození Panny Marie.

pilností, třetí penězi, bohatstvím, čtvr
tý silou. Tak bylo a asi také dále bude.

Kdo byl v obiazárnach měl při
ležitost viděti obrazy, kterým se říká
„kmeny, rodokmenfy Buď bývají tu
vyobrazeny osoby anebo-pouze strom,

sadou pouze lidí vznešenych, šlech—
tických, nýbrž
neslyšeli jsme, že třeba. žebrak se od
VolaVa na své praVo, někde seděti a
prosit-i o almužnu, dokladaje, že tam
též sedával a modlíval se již jeho

kazdeho člověka. Či
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etec, děd a třeba. i praděd. Navypra
vuje rolník, obyvatel venkova s pý—
chou o svých předcích, jak tam ho
spodařili, kde on nyní sedlačí'.l Každý
by rád věděl hodně mnoho o svých
předcích a znal jejich dějiny zpět do
kolikátého kolena.

A jest zajisté pro každého Velká.
útěcha, posila v trápeních světa to
hoto, když může pravnuk poukazati
na příklady, snahy svých předků a
říci sobě: Tak jednali moji předkové,
chci podle nich se říditi. I kdyby byl
pouze hřbitov dokladem jeho rodo
kmene a mohl pouze buď čísti jména
na náhrobcích anebo pouze poukázati,
kde jest jejich hrob, jest přece Veliké
zadostučinění a útěcha, věděti něco o
svých. Proto jest pro nás jako kat-o
líky také útěchou, když zname rodo
kmen našeho milého Spasitele Ježíše
Krista, jak se čte 0 svátku Narození
naší milé Matky, Panny Marie..

Když se předčítá sv. evangelium,
v němž jest obsažen rodokmen Ježíše
Krista, připadá, nam příliš sucho
párné, slyšíme v „něm pouze samá.
jména, počínaje Abrahamem až k
Josefovi. pět-.tounovi Ježíše Kllřta a
snoubenci Marie, matky Ježíšovy. A
přece i tuto mnoho jest mnoho obsahu
a latky ku rozjímání.

Uvažujme, jaký jest rodokmen
náš všech katolických křesťanů! Bůh
jest- otcem nás všech. Čteme v Písmě:
,Řekl Buh: Uciňme člověkak obiazu
a podobenství svému; a ať-panuje nad
rybami mořskými a na6. ptactvem ne
beským i nad zvířaty i nade vší zemi,
i nad všelikým plazem, ktelýž se hýbe
na zemi. A stvořil Bůh člověka k o
brazu svému; k obrazu Božímu stvo
řil je. I požehnal jim Bůh a řekl:
Rosťtež &množte se a naplňte zemi.“
I. Mojž. ], 26. 27. Z Všeholidstva pak
vyvolil sobě Bůh naiod židOVSký, k
němuž posílal preloky, kteří před
povídali mnoho o budoucím Spasiteli,
Ježíši K1istu.Ježíš pOVOlalapoštoly,
kteří dle jeho rozkazu „jdouce učte
všechny národy, křtíce je ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého, učíce je
zachovávati všecko, co jsem přikázal
vám.“ Mat. 28, 19. 20.. rozešli se. po
všem svět-ě až také k nám do naší

vlasti Moravy, přišli roku 863 svatí
apoštolové a naši věrověstové Cyril a
Metoděj. J im vděčíme,ze i my všichni
vyznavame a věříme v Ježíše Krista.

Všemohoucí Bůh jest naším Otcem,
dovolil, abychom tak k němu vo
lali. Ježíš nam řekl: „Takto tedy bu
dete se modliti: Otče náš. “ Mat. 6,
9. Ježíš Kristus pak „sebe sama zma
řil přijav způsobu služebníka tím, že
podobným se stal lidem a ve vnějším
zjeVu svémbyl shledan jako člověk.“
K Fil. 2, 7. Ježíš vzal tedy na sebe
lidskou přirozenost, stal se pravým
člověkem, nepřijav lidských nedoko
nalostí; nestal se člověkem hříšným,
byl člověkem a Bohem v jedné osobě
a to v božské osobě. _

Jaka 1adost,_žemůžeme říci: Bůh
naš Otec, Ježíš naš brat-,r my všichni
jsme děti Boží, Marie jest naše matka;
nás všechny doporučil pod ochranu
Ma1ie umílající Ježíš, když řekl k J a
novi: „Hle, matka tvář“ Jan 19, 27.
My pak Všichni at jsme dosud na zemi,
at jsou to svatí v nebi, at duše trpící
v očistci, přináležíme k jedné společ—
nosti jako údové jedné církve; jsme
vespolek bratři a sestry v Kristu Je—
žíši, pamětlivi slov sv. Pavla, řkoucí

„Jako totiž v jednom těle mame
lhnnohoúdů, tak i my mnozí jsme jed
ním tělem V Kristu. “ Řím. 12, 4. 5.
Mame tedy my katoličtí křčstané
Vznešený rodokmen; Vede nás k sa
mému Bohu, který nás stvořil a ke
Kristu Ježíši, který nás svou krví vy
kmmil ,V nřm zaji té mame Vykou

pení skrze krevl jeho,“ praví svatýPaVel. K Efes. ], 7.
Mělpravdu naš básník Jablonský,

když napsal
„Půvabnčjší věci není,
na prostoře země celé,
nežli v plném rozvíjení
krásná. duše v krásném těle.“

Moudrost otcovské. č. 83.
Važme. si každý své duše, duše je

dina bude živa na věky. Nebe i země
pominou, ale nepomine naše -duše,
která. živa bude na věky. Jest tedy
pravda, jak napsal Jablonský, není
krasnější věci, jako je——liv krasném
těle lidském také krasna, Bohu se
libící duše. Proto také všichni sv'atí
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milovali Velice duši lidskou, k vůli
její záchraně vše učinili. Proslulý fran
couzský kazatel, kněz dominikán La
cordaire praví: , Ze všech lidských
skutků (dOVOleno-li tak '.u věc na—
zvat-i) jest nejkrásnější: duše zachra
ňovati. ' _

„Svatý náš krajan Klement- Hof
bauer procházel se jednou se sVou_
společností, kterou nejraději vyhle
dával mezi mladými lidmi, V nichž
viděl praVou naději. vlasti i církVe,
hleděl je proto získati, aby dopě še
k postaVení veřejntmu záslužné mohli
působiti pro. Vlast i církev. Sel tedy
jednou po břehu řeky Dunaje a po
tkal jakéhOsi muže, který vypadal
nějak podiVně. Klementovi se zdálo,
jak by byl nešťasten a apadlo mu,
zda nemá, dívaj ;e upřeně na širokou
řeku, samovražedných myšlenek. Od
loučil se tedy okamžitě od svých mla
dých přátel, následoval onoho člo—
věka a dohoniv ho, oslovil laskavě a
vyptával se na všelicos. Slovo dalo
SlOVOa skutečně byl onen muž ne
šťastníkem a opravdu zanášel se u
myslem, skočiti do řeky a skončiti
život samovraždou. Klement měl od
Boha dar že doVedl každého v bo
lestech a zármutku potěší-i; po* šil
také onoho muže a zachránil tak jeho
nesmrtelnou duši.

Buďme povždy povděčni své v'ře,
že nám dodává sílu, abychom věrně
Bohu sloužili a zachovávali jeho při
kázání. Neboť jak dobře řekl nahoře
již imenovan báscík Jablonský:

„Neb ne otrokem mé tělo,
nýbrž sluhou ducha být.

. ale ten jest rek, kdo tělo
duchem drží v souhlasu.“

Moudrost otcovské. č. 78.
Proto také v jediném křesťanství

najdeme i mezi nejchudšími lidmi, v
nejskromnější chatrči vznešené duše,
o jichž bytí svět nic neví a jichž zá
sluhy budou zjeveny v den nejposled
nější. Až bude toto zjeveno, každý se
podiví Velikosti u neznámých těchto
duší. Kolik krásných příkladů v tomto
oboru poskytla nám k naší útěše svě—
tová válka! Jistý Vojenský kněz vy
praVuje : Zpovídal jsem oddělení vo
jínů, což se dalo V' nedostatku jiné

místnosti v předsíni lékaře, v níž
jindy lékař úřadoval. Po zpovědi měl
jsem práci na nádraží a šel jsem tam.
Tu hlásí se ke mně příslušníci onoho
oddělení a stěžují si, že nemohou jíti
ku svaté zpovědi, protože jsou tuto na ..
stráži, ze které samozřejmě nesmějí
odejít-i. Lehká rada, pravím. Pojďme
do skladiště, tam Vás vyzpovídám.
Dali knězi bednu, na kterou usedl a
Vojáky, kteří chtěli příštího dne jíti
ku svatému přijímání, zpovídal. Když
byl hotov a šel za přítmí domů, uslyšel
z jedné postranní uličky, že ho někdo
volá. el za hlasem a tam vidí státi
na stráži Vojáka, který hlásí: „Důstoj—
nosti, zitra půjdou moji kamarádi ku
svatému přijímání, i já bych rád šel,
ale mám tuto službu, poraďte mi, co
mám udělati?“ Lehká pomoc, odvětil
Vojenský kněz, stoupnu si vedle vás,
a stoje odpravíme spolu svatou zpo
věď, což se i stalo k veliké radosti
onoho vojáka. Podobných vzácných
příkladů, kterak se naši stateční hr
dinové v nynější válce svědomitě sta—
rali o svou nesmrtelnou duši, dalo by
se zajisté velmi mnoho vypravovati,
ale stačiž tento jediný za mnohé.

Sv. Dionysius píše: „Nejšlechet—
nější prací, nejvznešenějším dobrým
skutkem jest pracovati o spáse duší
nesmrtelných“. BlahoslavenýPetr Ka
nisius jel jednou do Augšpurku a do
honil na cestě kočár s četným prů
vodem. Jeden z průvodčích oddělil se,
šel k Petrovi a prosil, aby šelkku,
že hraběnka by s nim ráda promluvila.
Představila se a pravila: „Jsem refor
mOVaného vyznání, ale slyšela jsem
mnoho o Vás, že umíte vysvětliti
pravé učení, zahnati pochybnosti; pro—
to uslyševši, že tuto jedete, slušně žá
dám, abyste se posadil do mého vozu
a promluvil k mé duši, která prahne
po pravdě. Petr znal podle jména
rodinu, k níž přináležela hraběnka a
Vzpomněl si, že slyšel, že celá její
rodina jest katolická, že pouze chot
jednoho z hrabat jest evangellčkou a
že všechny námitky jejich domácích
nic nepomohly, __že naopak říkává,
čím více jí domlouVají, tím jest její
Víra V Luthera více prohloubena. Petr
mínil, zda milost Boží nyní nepůsobí,
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když ho volá k sobě a žádá o vysvět
lení učení katolického. Mluvil k ní. a
když dojeli ku hradu, kde s rodinou
bydlila, zůstal na její přání u nich a
měl skutečně blahodárný výsledek.
_Obrátilase; přijala s celou rodinou sv.
svátosti & stále vyznáVala, jak jest
štastna, jak :e raduje z toho, že duši
sVou zachránila..

Kéž nám není žádná námaha do—
sti veliká, abychom se starali vše
možně o svou duši. Běda, kdybychom
měli zvolati, jak vypravuje náš ne
zapomenutelný povídkář Václav Kos
mák o dru Věžkovi, který se staral,
aby o Volbách do říšské rady byl zVo
len. Když propadl, vololz „Kdybych
byl pro králoVstVÍBoží tolik vykonal
a vytrpěl, jako při těchto volbách, byl
bych již dojíst-a na kraji v nebi!“
Baumberger, vážený spisovatel švý
carský píše takto 0 duš lidské: ó,
duše naše! Jak zázračná jsi bytost!
Jsi jako velkolepá symfonie, v níž
zaznívá tisíce hlasů, všechny naladěny
na jeden ZVuk;jsi jako obrovský les,
v němž se chvěje tisíce a tisíce líitečků,
všemi hýbe jeden vítr; jsi jako celá

země z níž prýští tisíce pramenů, na
sycujících tisíce potoků, tekoucích ve
směs do moře.“ Vzpomínejme často
na slova našeho milého Spasitele: „Co
prospěje člověku, byť celý svět získal,
na duši však škodutrpěl? Jakou dá
člověk výměnu za duši svou2“ Mar.
8. 35. 36. „Webojte se těch, kteří za.
bíjejí tělo, duše zabiti nemohou, ale
bojte se spíše toho, jenž může duši i
tělo zaťratiti do pekla.“ Mat. 10 28.
U ovoce není hlavní věcí skořápka,
nýbrž plod, podobně jest tělo. pouze
skořápkou, duše však plodem.

Jsme všichni synové a dcery Boží,
které vykoupil Ježíš sVou drahocen
nou krví a svým přehořkým—ut-rpením.
Přičiňme se ze všech sil, aby se k nám
všem při posledním soudu znal Ježíš
jako ku vým aby k nám všem mohl
řci: „Pojď'te, požehnání Otce mého,
vládněte kráIOVStvím připraVeným
vám od ustanovení světa.“ Mat. 25,
34. Připamatujme si častěji slova:
„Blahoslavení mrtví, kteří v Pánu
umírají .. ., ať odpočinou od svých
námah, neboť skutky jejich jdou _sni
mi.“ Zjev. 14, 13.

000000

A. M. Kadlča'kova'.

Zas přišel. . .
Zas přišel tichý večer k nám,
kdy sní má duše ráda,
ten neskonale ráda mám,
v něm bol mé duše zvadá.

Zde ráda. s hlavou skloněnou
na mezi tiše sedám
& duší mojí vzkazky jdou,
v nich štěstí svoje hledám.

A s novou silou v život dál
zas spěje duše moje, \
co vzal mi osud, krutý žal,
to dá mi láska tvoje.

To dá. mi láska Tvoje jen,
6 Matko Krista Pána,
neb šťasten v srdci bývá. ten,
Tvá láska komu dána.

Zas přišel tichý večer k nám,
s ním něžný cit se vrací,
& v duši svojí víru mám,
že vstanu zase k práci.
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Katolická církev v Mexiku.
(Hlavní úmysljg

Hrozná je nynější válka EVIopská,
jakéž svět dosud neviděl. Ale neméně
jest hrozné pronásledování církVe ka—
tolické v Mexiku. Trvá již po tři léta
a ner.í naděje dosud na příznivý obrat.
Biskupové jsou ze země vypuzeni a
st-ádce jejich jsou vydány na milost
i nemilost reVolucionářů. Kněží jsou
buď v žalářích nebo byli popraveni a
dosud žijící jsou v nezměrné bídě. Ko
stely jsou sbořeny a výplundrovány a
Všechen majetek církve stal se kořistí
zločinců. A kdo to zavinil? Nynější
president republiky Carranza a jeho
soudruzi zcdnářští. Noviny jsou Ves
měs v moci svobodných zednářův a
co Z'\íme o tomto p onásledování,
zvíme jen ze soukromých listů. A proč
nepomohou'ostatní katolíci v Americe
svým souvěrcům? Protože nemohou,
jsou od pronásledovaných katolíků v
Mexiku úplně odloučení. Toto kruté
pronásledování katolíků počalo již asi
roku 1856, kdy si republika přisvojila
všechen církevní majetek, a budovy
c'rkevní prohlásila za národní jmění.
Náboženství bylo ze škol vvpuzeno a
na veřejných ústavech nesměla se
konat žádná náboženská cvičení. Stát
dohlížel na shromáždění katolíkův &
mimo kostel bylo lměžím zakázáno
Vše náboženské působení. Od r. 1876

až do r. 1911 řídil mexickou republiku
Porfirío Diaz a to neobmezenou mocí.
Od něho, jako zednáře, nemohli kato—
líci nic dobrého čekati, ale z politiky
přece nevyhlásil církvi boj na nůž.
Pro zvelebení hospodářství učinil dosti,
ale pro “církev katolickou nic. V záií
1910 oslavoval stoletou památku me
xikánské neodvislosti a nenadál se, že
po osmi měsících ztratí všecku svou
moc a že bude musit ze země své utéci.
Nás'edoval general Madero, který byl
též úhlavním nepřítelem katolíků. -—
Roku 1913 byl Madero zaVražděn a
ke vládě dospěl Huerta.: Nebyl sice
vzorem katolíka, ale byl poctivého ka
rakteru, který měl aspoň trochu úcty
k náboženství a snažil se zjednati v
zemi pokoj. Než nelíbil se zednářům
a proto r. 1914 musil se vlády zříci
a nastoupil po mnohých bojích Car
ranza. Svatý Otec Benedikt XV. na
psal katolíkům v Mcxiku list, v němž
je těší, k trpělivosti &k důvěře v Boha.
rapomírá a ač sám má nedostatek,
“poslal přece slušný obnos k podpoře
strádajících kněží a řeholníků. My pak
chceme ubohým katolíkům mexickým
přispěti aspoň almužnou vroucí mod
litby, aby nejsvětější Srdce Páně se
nad nimi smilovalo a utrpením jejich
konec učinilo.v_-Á '( L. _|__ _
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Z rozjímání sv. Ambrože.
Podává Fr. J in 0 v sk ý.

„Můj předešlý život nebyl takový, aby mně ":
další život byl- k necti. Avšak smrti se nelekám; _
mámet přece dobrého Pána.“i ' ;

Jeden ze čtyř velikých sv. učitelů
církevních, latinských, jest s vaty
A m b r o ž, arcibiskup milánský. Na—
rodil se roku 340 jakožto syn císař
ského místodržitele v Trevíru. Po
smrti otcově odstěhoval se s matkou
do Říma, kdež se oddal právnickému
učení a prováděl svou výmlaností'
tak obratně soudní pře, že náměstek

císařův Probus ustanovil jej přísedícím
soudu v Miláně.

Na přímluVu Probovu jmenoval
císař Valentinian I. roku 370 Ambrože
místodržitelem krajů Insubrie, Emilie
a Ligurie se sídlem v Miláně, Ve kte
rémžto úřadě získal ši Velikou lásku
svých poddaných.

'n B. 374, po smrti milánského bi
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\ kostelem.
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Skupa Auxentia, náčelníka bludařské
sekty ariánské, shromáždil se lid a du
chovenstVo k Volběnoveho biskupa do
chrámu. Katolíci a ariani stáli tu
příkře proti sobě, a bylo se obávati
skutků násilných, Chystala se boure.
I přišel místodržitel Ambrož, aby
bouři utišil. Vešel do chrámu, mluvil
slova plná n'írnosti a moudrosti; při
pomínal, by povážili, co je to, Voliti
biskupa.

A hle, pojednou zv'clá dítě upro
střed zástupu: „Ambrož budiž bisku
peml“ A bylo po bouři. Veškero shro
máždění, katolíci i ariáni, volá po dí
těti: „Ambrož budiž biskupeml“

Marně se zdráhal milý místo
držitel; bylt tenkrát teprv katechu
menem, teprv se chystal přijmout-i sv.
křest. Císař Valentinian však potVrdil
Volbu. Přijal tedy Ambrož sv. křest,
přijal nižší i vyšší svěcení a dne 7. pro
since 374 posvěcen na biskupa.

Svatý ten úřad započal tím. že
veškero své jmění rozdal chudým
&církvi, což později učinil i s dědictvím
po svém bratru Satyrovi.

Aby vzdělání sVoje doplnil, jal se
bedlivě studovati Písmo sv. a spisy
předních spisovatelů církeVních, zvlá
ště řeckých. Stal se výtečným kazate
lem a přispěl svými kázáními zvláště
k obrácení sv. Augustina, jejž pokřtil
k nevýsloVné radostí jeho sV. matky
Moniky.

Neméně než na kazatelně pro
slavil se Ve zpovědnici. Zpovídalt Vele
horlivě, míval s hříšníky srdečnou
útrpnost, plakával nad nimi tak po
hnutlivě, že i sebe zat-Vrzelejší bývali
přivedeni k pravé lítosti a k upřím
nému pokání. '

PráV a kázně církVe - hájil sv.
Ambrož neohroženě proti vysokým
i nízkým.. Roku 385 nepřepust—il ari
anům jednoho kostela, mimo město
Milán stojícího, ačkoliv císařowra Ju
stina, choť Valentiana I., horlivá ari
anka, důrazně toho žádala a mladičký
syn její, císař-Valentian II., žádost
mat-činu podporoval.

Roku 390 se událo, že v městě
Soluni Vzbouřil se lid a zavraždí l císař
ského Velitele a několik důstojníků.
Císař Theodosius I. poručil na oby

vatelst-Vu Výkonati krutou pomstu.
Vojsko císařské vrazilo' do divadla &.
pobilo tam 7000 lidí,—většinou ne
vinných.

Ukrutný tento čin naplnil sv.
Ambrože nevýslovnou bolest-í. Odešel
z města, aby si o samotě poplakal
a Bohu požaloval. Napsal také císaři
list, v němž mu ncohrcžerzě vytkl
hříšnost onoho hromadného Vraždění
a napomenul jej, by upřímným po
káním učinil zadost uraženě spraVedl
nosti Boží. _

Když pak jednoho dne Theodosius
bez onoho pokání ubíral se do chrámu,
zastoupil mu Ambrož Vesvém biskup
ském orrátě cestu a nepustil ho tam.
Omlouval se císař \v'ece: „Všaktě král
David také zhřeših“ Sv. Ambrož na
to: „Ano, zhřešil, ale činil pokání.
Podobáš-li se hříšnému Davidovi, po—
dobe-j se mu i kajícímul“

A císař poslechl. Podrobil se ve
řejnému pokání a vy'byv si je, dost-al
rozhřešení, připuštěn do chrámu ke
službám Božím a k stolu Pár-ě. Vůči
patriarchovi cařihradskému Nektariovi
Vyjádřil se po čase upřímně: „Teprv
v Ambroži shledal jsem muže, který
mně pověděl pravdu. Na Ambroži po—
znal jsem rozdíl mezi biskupem a cí
sařem.“

K sobě byl 'sV. Ambrož Velice
přísný. Post-íVal se den co den až do
západu slunce. Odpočinku dopřával si
praskrovného. Do půlnoci psával neb
studoval. Každý měl k němu přístup,
zvláště chuďasové, jimž byl laskavým
otcem a štědrým almužníkem.

Za doby válečné ujímal se zajat ců
prodaných do otroctví. Na vykoupení
jejich obětoval Vše, co měl, a na konec
i zlaté a stříbrné nádoby chrámové.
Tito vykoupení otroci byli mu radostí
a chloubou; napsalt o nich: „Tot moje
zlato, které má cenu pravou a trvalou.
Tot zlato Kristovo, jež nás vysVobodí
od smrti!“

Rovněž přelaskavě ujímal se i
uprchlíků, kteří utíkajíce před ne
přátelským VOjskem visigct-ským hle
dali útočiště v severní Italii. Podpo
roval je, jak mohl, vyzýval i sousední
_biskupy, by se jich ujímali.
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Když těžkou nemoci v prVní _po
1ovici roku 397 nadcházel sv. Ambroži
konec žÍVOta, poslal k němu vc-liký
jeho ctitel, císařský Vojevůdce Stiliko,
několik mužů se vzkazem, aby prosil
Boha za prodloužení svého draho
cenného života. Světec odpověděl slo
vy, jež jsme postavili v čelo tohoto
pojednání: „Můj předešlý žÍVOtnebyl
takový, aby mně další žiifc-t byl
k necti. Avšak smrti se nelekám;
mámeť přec dobrého Pána.“

Tehdy přebýval v domě Ambro
žově svě-tec Honorat, nedávno posvě
cený na biskupa Vel—cellského.V noci
na Bílou sobotu, lne 4. dubna 397,

I spěchal k Ambrožovi a posloužil
mu naposled Tělem Páně. Zbožně se
modle vypustil pak sv. Ambrož svou
svatou duši., Pohřben v biskupském
chrámě milánském. Památka jeho jest
požehnaná na věky. Mluví nám usta
vičně svými vzácnými spisy, jichž po
sobě zůstavil bezmála 30, mimo četné
listy a zpěvy posvátné.

Z různých těchto spisů sv. Am
brože uvil R af a el M 0 l i t o r, opat
řádu sV. Benedikta Ve Sv. Josefu (ve
Vestfálsku), líbeznou kytičku vzác—
ných rozjímání, kterouž zde částečně
podáváme. Na konci přidáme rozjí
mání o sv. Ambrož-iz péra s v. J an a

uslyšel Honorat po třikrát volání: Kř t it ele de la S alle, zakla
„Vstaň, pospěš, brzv odejdel“ datcle Školních bratří.

(Příště dále.)oooooo
'Provolánl

„Máme opětně císařovnuf' Jako
výkřik útěchy a radosti zazněla tato
zpráva širými nivami naší mÍIOVané
vlasti, když v posledních listopado
vých dnech nad rakouskými zeměmi
tak bezejmenný hluboký smutek se
snesl. Jestliže každý z nás nesmírně
mnoho ztratil v dobrotivém stařičkém
mocnáři, kterého s pýchou a láskou
„naším císařem“ jsme zvali, pak ztra
tily jsme nejvíce my děti. Věděly'
jsme, že císař nás má rád, že se o nás
stará, že jest naším otcem! Nyní
však tento otec náš od. nás odešel,
zůstavil nás osamocené &osiřelé v do—
.bě, o kteréž nám dospělí tak mnoho
těžkého vyprávějí a které starosti
i naše dětská srdce tíží.

_Zde mohla potěšiti a Vzpřímiti
jen mateřská láska; odtud ona důvěra
a radost, se kterou naše srdce mladé
císařovně a matce vyšla Vstříc. Cítily
jsme, že nám porozumi a SVOjÍnáruč
že radostně nám rozevře ku pomoci -—
a nemýlily jsme se. Právě děti jsou
jejími zvláštními miláčky a chráněnci
od prvního dne, kdy po boku našeho
císaře Vstoupila na ctihodný rakouský
trůn. „Pomoc dítětil“ Heslo toto bylo
první drahocennou perlou v dlouhé
řadě průkazů Mestanske lásky, které
fzdobíkratičkou dobu její vlády. První

starostí naší milé císařovny bylo za—
svěcení matcřské lásky dětem monar
chie a pomoc a prokazování dobrodiní
plnýma rukama. Víme pak bezpečně,
že místo, které jsme si v mateřském
jejím srdci Vydobyly, navždy že opa
nujcme.

Pro—to spěcháme, abychom naší
dobrotivé matce země sVoji lásku a
vděčnost dětinnou skutkem projevily.
Jsme slabými dětmi a nemůžeme
mnoho; však vzdor tomu jest nám.
dána veliká. moc od Onoho, jenž nám
dětem sVou zvláštní lásku věnoval, _—
od Ježíše, Božského přítele dítek.

Dětská modlitba a dětská oběť
proniká oblaky až ke trůnu Božímu.
Takovou budiž naše odpověď na milu—
jící péči naší císařovny. Budeme se
za'ni modliti, však nejen za ni, ale
i za to, co nejdražšího na zemi má,
za její děti. Především však za našeho
korunního prince, miláčka 'vlasti, na
něhož jednou Boží Prozřetelnost vloží
tak velikou hodnost a břímě. Kéž
Bůh naší císařovně na jejich jasných
dětech odplatí, co jako matka země
prokázala všem dětem monarchie a co
dosud prokazuje.

Proio vybízíme všechny děti naší
milené vlasti _ku spolupůsobení při
tomto „diku“ naši císařovně. Naše
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provolání plat-í především kat<lickým
dívčím vychov'ávacím ústvaVům, jezto
my samy, které s chloubou a radostí
„dětmi nejsvětějšího Srdce“ se vazy"
váme, máme to štěstí v podobném
ústavě těšiti se hluboce křesťanské
a v pravdě vlastenecké výchově.

Návrh náš jest-následující: Každý
vychovávací ústav vyvolí podle níže
uvedeného pořadu jeden den v měsíci,
o kterémž chovanky pokud možno
v nejhojnějším počtu přistoupí ke
stolu Páně a pomocí dole připojené
krátké modlitby obětují všechny SVOje
skutky, práce &oběti, radosti a utrpení
dne za císařskou rodinu a zvláště za
korunního prince.

„Nejsvětější Srdce Ježíšovo, zá—
štito vlast-i naší a prameni všech mi
lostí, obětují Tobě všechny modlitby
a dobré skutky, všechny práce a oběti,
radosti a utrpení dnešního dne za
všechny členy naší císařské rodiny,
obzvlášt-ě však za korunního prince.
Opatruj, zachovej a chraň je, žehnej
jich nynějšímu i budoucímu působení
ku blahu naší miIOVanévlasti, ku slávě
jména Tvého &ku rozšíření říše Tvojí
na zemi. Amen.“

Modlitba obdržela „Imprimatur“
od nejdůs'r. pana generálního vikáře,
světícího biskupa Dra Pflugera.

Vídeň, 25. května 1917.

Aby umožněna byla nepřrfržitá
řada dnů zmíněné pobožnosti, mu-.í se
30 až 31 drů jednoho měsíce na růz.—é
země rozděliti, a ic:

Od l.——6. dne jednohokaždého
měsíce: Dolní a Horní Rakousy, Halil:
a Bukovina. — Přihlášky buďtež ří
zeny na klášter Nejsv. Srdce, Vídeň
111 Rennweg 31.

Od 7.——l2.:Solnohrady, Dalma
cie, Slavonsko, Bosn a-Hercegovina. ——
Přihlášky: Klášter Nejsv. Srdce, Press
baum u Vídně, Dolní Rakousy.

Od 13.—18.: Štýrsko, Korutany,
Kraňsko, Chorvatsko. — Přihlášky:
Klášter NejSV'.Srdce Ve Stýr. Hradci,
Petersgasse 1. 

Od19.—24.:Čechy,Mc-rava,
Slezsko.—Přihlášky:Klá
šter Nejsv. Srdce na Smí—
chově u Prahy, Karlova
tř. 36.

Od 25.—31.: Tyrolsko, Vorarlberk,
Terst a Istrie. — Přihlášky: Klášu r
Nejsv. Srdce, Riedenburg u Bregenze,
Vorarlberk, Uhersko a Sedmihradskc :
Přihlášky: Klášter Nejsv. Srdce, Buda
pešt- VII., Istvan utza 75.

Chovanky vychovávacích ústavů. Nejsv.
Srdce v Rakousko-Uhersku.

OOOOOO
A. M. Kadlčáková.

Na rozcestí.
Na rozcestí lesa nedaleko
vysoký kříž stojí,
kolem něho za dnů parných
hmyzu dav se rojí.

S kříže dolů hlava Krista
zsinalá a bledá, _
zrakem smutným kdo jde kolem
k rozhovoru hledá.

A když poutník kroky staví
& na kříž se dívá., '
před oči mu vystupuje
láska Krista živá.

Sepne ruce ku modlitbě,
prosí Pána Krista,
aby duše jeho v světě
zůstala vždy čistá.

Na rozcestí, lesa nedaleko
vysoký kříž stojí
»a z něho zrak Krista Pána
každou bolest zhojí.

OOOOOO
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Nastoupení Srdce Páně na trůn rodin.
Mnohou a hlubokou ránu již za

sadila válka přítomnosti i daleké bu
doucnosti. Zkušení sami doznáVají, že
dosah ani rozsah oněch ran nelze pře
hlédnouti; doba navštÍVení-není skon
čena. _
' Jedno však bez omylu lze říci:

nejpádnější rána zasazena r o di n ě.
Nejváž nější a nej bližší úlohou je znovu—
zrození, 'obrození rodiny. Vždyť není
snad rodiny, kde by nescházel ten či
onen orgán, ten či onen vážný činitel
spořádaného rodinného soužití: otec či
synové, zhusta otec i synové v poli,
jednotlivé součástky rodinného tělesa
postrádají dostatečného, žiVnéhooběhu
krve: děti nedostatkem potřebné“ vý—
živy zakrňují; ruce i nohy nedospělých
se napínají, kde dříve jen mužná ruka
prakticky se práce chápala. eny a
dívky pracují tam, kde dřÍVepřevážně
ne-li jedině muž pracovával. . . O
ostatních zjevech nebude mne nikdo
nutiti, abych se zmiňoval; známe je
všickni a oplakávají je dobří. Roz
vážní vojíni vracející se z dovolené '
na ně smutně žalují. Nestotožňuji-se
nijak s těmi, kteří říkají, že jedna,
nejbližší generace je ztracena. Ale
příznačný úsudek je to jistě!

Není tedy unáhlenou a tedy ne
spravédlivou věta: Nejvážnější a nej 
bližší úlohou jest znoVuzrození, ob
rození rodiny.

Rodina musí se Vrátiti až ke své
kolébce. Náboženství -\ a ne mrtvé,
papírové -;-\ ale náboženství, které
“proniká celý život, je chůVOu rodiny,
již stvořil moudrý a vševčdoucí Bůh.

„Co je náboženství?“ tázal se
jednou známý bohosloVec, a odpověděl
si i svým souvěkovcům: „Není ničím
jiným, než Kristem v celém našem
žití.“ Jak mnoho půdy zaujímá učení
Kristovo v myšlení, řeči a jednání
našem, tolik a jen tolik máme ná
boženství. .!

Kristus musí tedy zpět do rodin!
A Prozřetelnost sama přichází na

pomoc. Sv. Otec Benedikt celou duší
nadšenou pro Boha a- celou váhou
úřadu svěřeného Bohem doporoučí
„dosazení na trůn rodin nejsvětějšího

Srdce Ježíšova“. Srdce Ježíšovo má se
státi Králem domu!

Kristus musí býti Králem rodin!
„Království Srdce Ježíšova v ro

dině“ v posledních letech se značně
rozmohlo. Říší jeho stal se již celý
katolický svět. Správně pochopeno a
pIOVedeno přispívá k obnově křesťan
ského ducha a náboženské horlivosti
v. rodinách. K dosažení cíle nutno
dbáti dvojího:

1. Obraz nebo socha nejsv. Srdce
Ježíšova vystaví se na význačném
místě příbytku —\jako trůn na prv
ním místě —\ aby domácí stále byli
připomínáni na vlastního Pána domu.
Tím však není řečeno, že má z prVního
místa“zmizeti starobylý kříž, paládium
rodiny; pod nebo Vedle kříže má obraz
nejsv. Srdce vždy ještě místo. Spasitel
řekl jasně bl. Markétě Alacoque, že
, má zvláštní zálibu, když je uctíván
v obraze Sveho tělesného Srdce a že
to Jeho přímá vůle, aby obraz Srdce
Jeho byl veřejné úctě vystaVen.“ Dále'
slíbil Spasitel, že „tímto prostředkem
rodeojené rodiny opět sjednotí, a ty,
kteří jsou v nouzi, bude opatrOVati.“

2. Celá rodina zasvětí se před
tímto obrazem nejsv.. Srdci Ježíšovu.
Volí se k tomu obyčejně vhodný a vý
znamný den —-pravidelně první pátek
v měsíci. V den. ten přistoupí celá ro
dina ke sv. přijímání, před okrášleným
obrazem Srdce Páně shromáždí se
všichni členové rodiny, kde buď hlava
rodiny nebo nejmladší dítě, které do
vede číst-i, předčítá ve jménu všech
zásvětnou modlitbu. Na mnohých mí
stech činí tak kněz, což u nás při ny
nější rozsáhlosti farností, zvláště měst
ských, těžko se dá provésti. Obraz
však v každém případu budiž knězem
posvěcen. .

Nemá-li „králov'ství Srdce Ježíšova
v rodině“ zůstat—iprázdným úkonem,
jehož význam a působení brzy. z duše
vymizí, nutno starati se o to, aby
památka významného dne .„nastou
_pení na trůn Srdce Ježíšova“ trVala,
dále se předávala a působila.

V rodině, v níž Králem Srdce
Páně, nesmí pobožnost a úcta k to
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muto Srdci ani ochladnouti, tím méně
vymizeti. První pátek v měsíci jest
rodinnou slavností, která Vrcholí v'e
sv. přijímání; kde okolnosti nepři
pouštějí sv. přijímání na první pátek,
vykoná. se první neděli po prvním
pátku měsíce.Červen je zasvěcen Srdci
Páně, malá denní pobožnost rodinná
před ,trůnem Krále rodiny“ jest jen
pochopitelnou povinností. Před „trů
nem Krále“ přednáší všickni i jedno—
tliví své starosti, obavy, přání.

Doporcručí se ročně ——v den vý—
ročí — zasvěcení rodiny Srdci Páně
opakovat-i. Při narození nového člena
rodiny obětuje matka „Králi domu“
dítě své, před prvním sv. přijímáním
zasvěcuje se dítko nejsv. Srdci samo
u přítomnosti rodičů.

Z řečeného patrno, že způsob „na—
stoupení na trůn S. J. v rodině“ není
nijak citlivůstkářský, nepřirozený a
tedy proticírkeVní. Je to jen praktické
provedení zásady: „Kristus je pánem
rodin“.

PůVOd„nastoupení na trůn S. J .“
Vzalo v Čile, republice Jižní Ameriky.
„Sendbote d. góttlichen Herzens Jesu“
z r. 1914 napsal:

„V Rio de Janeiro před nedávnem
shromáždil vrchní apelační rada Bul
hoes Pedreira — potomek staré ro
diny, která se vždy vyznamenávala
šlechetncstí svého smýšlení a věrnou
příchylností k církvi katolické — členy
rodiny a přátele Ve svém domě k pa—
mátné slavnosti. Bylo to výročí jeho
narození a svatby. Na znamení, že
Vzácné dědictví předků věrně a nepo—
rušené dochovává dále, použil pří
ležitosti oné dlvojí slavnosti a na vý
značném místě domu vystavil obraz
nejsv. Srdce, před nímž se chtěl se
svými pro věčné časy Srdci Páně za
světiti a postaviti pod Jeho och-ranu.
Pronesl při tom následující oslovení:

„Pánové! Jednoduchá a přecetak
úchvatná slavnost, jejímiž svědky jste
se právě stali v našem přátelském
kroužku, je při vší své prostotě mimo
řádného hlubokého významu. Je to
zasvěcení rodiny nejsv. Srdci Páně.
Tím, že Jeho obrazu první místo
v domě se vykazuje, dosazuje na
trůn, chci slavnostně prohlásiti, že

Ježíš zde žije, má vládnouti a kralo
V?)bi.

Dosazujeme Ježíše na trůn za
sladkého v'zývání Jeho Božského Srdce.
At žije Ježíš v našem středu, v našich
srdcích! At jásá mezi námi Jeho Srdce
a lásku i protilásku v srdcích našich
rozplameňuje! At vládne mezi námi
svou láskou!

Jako srdce v těle člověka jest
ohniskem života, životem skoro s_a
mým, tak má Ježíš stále ve středu
našem zůstati srdcem našich srdcí, ži
VOtem naší rodiny.

Může pro nás býti většího štěstí,
když v Boha věříme, doufáme a Jej
milujeme, nad jisté Vědomí, že Ježíš.
bude žíti v lůně naší rodiny, z nej
bližší Vzdálenosti s námi pocitovati
naše starosti, že stane se naším dů
věrníkem, přítelem a ochráncem! Tato
jistota dodává především mně hluboký
pocit uklidnění. Těžká zodpovědnost,
která na mých bedrech spočívá, pře
chází na Ježíše, jemuž ji předávám.
Ode dneška má být-i pánem a hlav'ou
tohoto domu!

Písmě sv. čteme: „Nebude-li
Pán ost-říhati města, marná je snaha
strážců“ Odtud zříme také rozvino
vati se před zraky našimi smutný
obraz, který ukazuje nejhlubší rány
moderní společnosti naší: politickou,
hospodářskou, penčžní krisi, a co je
nejhorší, krisi v oboru morálky, mizení
šlechetných, čistých charakterů.

Bůh nestřeží již města. Proto
dnes více než jindy nutno, aby střežil
rodinu. Skrtá-li'se jméno Boží z ústa
vy, odstraňuje ze školy, nevyhovuje-li
obraz Jeho v soudních síních, nutno
Mu v náhradu v každém katolickém
domě stavět-i oltář, aby Ježíš, „Božský
Vypovězenec“ našel domácí krb a úto
čiště v každé katolické rodině.

Slova, jež jsem právě pronesl, at
zachovají v paměti zvláště synové
moji, tak je to vůle a přání mé, a at
předávají je od pokolení k pokolení.
Dnes a vždycky, i tehdy ještě, kdy již
ohlas mého hlasu dávno dozněl a jen
milá Vzpomínka mezi vámi bude ještě
žíti, vyslovujte ústy svými při pozoro
vání obrazu tohoto, jenž trůní v domě
našem, majíce srdce naplněné hlubo
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kou vírou, unášené dětinnou důvěrou
a proniknuté planoucí láskou, onu ve
lebnou prosbu z litanie o Božském
Srdci Páně: „Srdce Páně, Králi a
střede všech srdcí, smiluj se nad námi!“

Nový tento způsob úcty Srdce
Páně rozšířil se z Ameriky do Evropy
a ostatních zemědílů. Ve Španělsku
vykonáno „nastoupení na trůn Srdce
Páně“ u dvora a četných aristokratic
kých rodinách. V jedné továrně ma
jitel před posvátným úkonem nechal
sloužiti mši svatou, při níž 227 děl
níků přistoupilo ke sv. přijímání. -'—
V Holandsku žádáno více obrazů a
soch Srdce Páně, než bylo možno ve
všech skladech dostati.

Do května r. 1915 schválilo a do
poručilo 220 biskupů a kardinálů úkon
„nastoupení Srdce Páně na trůn ro
diny“. Přes 300 sekretariátů pracuje
na rozšíření díla. Přes tři miliony ro
din zasvětilo se již zmíněným způ
sobem nejsv. Srdci Páně.

“Poslední dva papežové věnovali
úkonu „nastoupení Srdce Páně na
trůn rodin“ plnou a zaslouženou .po
zornost. Pius X. již r. 1908 propůjčil
plnomocné odpustky pro rodiny Srdci
Páně se zasvěcující. Benedikt XV.
dne 27. dubna 1915 rozšířil odpustky
svého předchůdce pro Čile určené na
celý katolický svět a pOVOlilodpustky
7 let a tolik kvadragen členům rodiny,
kteří nejméně s kajícným srdcem jsou
přítomni ceremonii „nastoupení Srdce
Páně na trůn r'odiny“.

Když P. Mateo Crawley-Boevey,
chilenský kněz z kongregace nejsv.
Srdci Ježíšóva a Mariin_a,'hlavní šiřitel
úcty Srdce Páně „nastoupením na
trůn rodin“, byl přijat VprVní audienci
u papeže, přikázal mu sv. Otec, aby
v jeho jméně procestoval země EVrepy
a šířil zasvěcování se'rodin nejsvětěj
šímu Srdci Páně. V listě, jímž po
tvrzuje papež poslání P. Matea, psáno:
„V naší době není světějšího díla a ne
může světějšího stávati.“ Při druhé
audienci paterově mluvil papež ho
dinu o svých úmyslech a ku konci
pravil: „Jděte, otče, jděte do celého
světa &.kažte všude a bez přestání

toto křížové tažení lásky. Potkáte se
s obtížemi, jako jste se již potkal,
poněVadž to je značkou všech Velkých
podniků, ale řekněte důrazně, že je to
papežoVo přání, aby dílo to v celém
světě ku blahu nynější společnosti
bylo rozšířeno.“ '

Dne 25. září r. 1916 obdržel mi—
sionář od kardinála stát-ního sekretáře
list: „Jeho SVatost obdržel cizojazyčné
brožurky o „nastoupení Srdce Páně na
trůn rodin“ a shledává znova s radostí,
kterak se vynasnažujete úctu k Srdci
Páně v křesťanských rodinách šířiti.
Sv. Otec si přeje, aby toto šlechetné
a svaté počínání, tato tak zdatná po
božnost, jejímž apoštclem jste se stal,
nejbohatší přinesla ovoce nadpřiroze—
ného žiVOta v srdcích lidských a aby
v rodinách, kde „nastoupení Srdce
Ježíšova na trůn“ jako Krále rodin
se slaví, také duch božského Srdce
Vždy více v duších se množil a ovládal
a tak se vždy více k Bohu podeihoVal
a posvěcoval“

Tolik pro dnešek. Stačí k sezná
mení s novým, požehnaným způsobem.
staré úcty božského Srdce Páně. Ná
rod náš, jako ostatní, postaví jistě
v rodinách svých trůny Srdci Páně
— u hranic zemí, kde hlaholí zvůky
řeči SVatováclaVské, nebude hranic
úcty tak časovéLNárod náš jako ostat—
ní potřebuje živnou sílu pro své ro
diny, poněvadž chce ještě žíti, dále
žíti, nc živořiti.

Všickni, kteří se o způsob pobož
nosti zajímají, obrať-te se na první
český sekretariát „nastoupení Srdce
Páně na trůn rodin“: Klášter bosých
karmelitů v Praze, Žižkov, Slikova
ulice.

„Škola Bož. Srdce Páně“ přinese
vždy z říše Krále rodin zprávy, výzvy
a oznámení. Jistě se neklameme, ří
káme-li, že brzy v zemích našich vy
roste počet trůnů nejsv. Srdce ve
statisíci rodinách a že od jihu k se
veru, z Moravěnky družné do krá
lovství Karlova ponese se hlas i ze
země sv. Hedviky:

„Čest a sláva Srdci Ježíšovu, Jež,
nám spásu zjednalol“

Josef V o ň a v k a, polní kurát.000000
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Obrázky z katolických misií.
PodávaMaxmilian Woinborger.

Ranní návštěva v lékárně chudých.
V zemích mohamedánských ob

mezuje se misijní činnost hlavně &
“pravidelně na školu a skutky křesťan—
ské lásky. Tím se připraVují srdce
nevěřících na přijetí víry křesťanské.
Mezi katolickými dóbročinnými ústavy
zaujímají přední místo tak řečené „lé
kárny chudých“, kde se nemocní bez
platně ošetřují a kde se jim léky roz
dávají. Názorný obrázek, jak to v ta
kovém ústavě chodí, podává nám
dopis misijní sestry, jménem Deo
gratias. Zavítejme v duchu svém do
takové lékárny chudých v městečku
Mahalle v Egyptě.

Zmíněná sestra píše:
„Ranní rosa a ranní svěžest ustou

pila žhavému slunci. V městečku Ma
hallc začíná živOt. Lékárna chudých
leží v oné-čtvrti města, kde bydlí po
většině mohamedáni. Bije 1/28. hod..
a sestra lékárnice Volána sluhu: „Ali,
eff-el-hab' —\ Ali, otevři dvéře!“

"Zástup řítí se dovnitř. Lidé se
hádají, rozdávají štulce, trhají si gala
bias (šaty). Všechno napomínání nic
nepomáhá. Musím několikrát zakro
čiti, abych zjednala pokoj, „aledlouho
to trvá, než tlačenice trochu ustane.
Jsou „okamžiky, kdy nevím, kde mně
hlava stojí. Uvnitř křičí děti ze všech
sil, Venku zdá se, že je výroční trh.

Konečně přichází první ze zá
stupu na řadu. Patnáct, dvacet jich
tlačí se ke stolu. Raději bych viděla,
kdyby jich bylo méně,.ale zde je třeba
z nouze udělati ctnost. Tu přináší
jedna z těchto dobrých žen své ma
ličké na ramenou, druhé pod pažemi,
třetí se jí drží za sukně. Obsluha ne—
mocných začíná._ „Málek enti? —\ co
ty máš?“ ptám se Egypťanky nejblíže
stojící. Žena ukazuje na malou bytost,
jejížto nožky jsou jedna rána. „Kolik
máš dětí?“ ptám se jí. —\„Já nejsem
jeho matkou,“ vece žena. „Jeho matka
má dvanáct chlapců, toto je třináctý.
Všichni ostatní odešli na hřbitov.“ —\
„Dobře,“ pravím, „musíme zachránit
aspoň toto.“

Potom obracím se na jinou ženu:
„Una enti? —\a ty?“ Žena ukazuje mi
umírající dítě, dvouměsíční. Zdá se mi,
že má na dásních malou ránu. [Doteknu
se jich, a jeden zoubek vypadl. V tom
věku něco neobyčejného. Potom mi
ukazuje žena jeho ručky, jež jsou obě
plny vředů. Ubohé stvoření! Nepotře
buje již ošetřování. Brzy zamění ve
zdejší bídný živůtek za lepší!

Na to předstaVuje se mi muž.
Jeho hruď podobá se hrudi Jobově.
Samá rána. Strašný to pohled! Činím,
co jest mi možno. Blahořcěe sestrám
odchází. Zase jiný s ohromnými hnisa
vými boulemi na rukou a zádech.
Ubozí lidé! Co jest jim trpěti! Kdyby
jenom trpěli pro Boha, aby aspoň
měli zásluhy!

První skupina nemocných jest od
byta. „Ali, otevři! Pozor! Nerozmaě
kejtc dětí!“ volám na tlačící se zástup.
Za několik okamžiků místnost se na—
plnila znowfu. Představuje se malý
klučina. Slabotou sotva mluví. Prosí
za nějaký lék pro své zapálené oči
a zárověň žebra o milabcsse, _něco
sladkého, a slibuje, že potom nebude
plakat. Jiný prosí o bonna fino, kou
sek chleba. Pro něho je to lahůdka.

Oini neduhy vyskytují se v Egyp
tě velmi často a také do lékáren chu—
dých přicházejí denně lidé jimi po
stižení. Příčinou jich je horký písek
této písčité země, kde není skoro žád
ných dešťů, a blízkost pouště. K tomu
druží se nečistota domorodců. Pověra
jim nedovoluje, aby své děti umývali.
Často Vrhají se nám arabské ženy
k nohoum, jiné líbají nám ruce. Ztra
tily totiž zrak a domnívají se, že jim
ho můžeme Vrátit.

Chudá stařena mne prosí, abych
jí vytrhla zub, ale francouzskými a ne
anglickými kleštěmi. „Dobře, dobře,
matičko!“ Zub neseděl v dásních pev—
ně. V okamžiku byl venku. Jak si
chválila francouzské kleště!

Nyní se _blíži muž s bolestným
výrazem v obličeji. Vypravuje, že pa
daje s žebříku zarazil si Velkou třísku
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do lokte. Byl v lékařském ošetřování
a byla obava, že přijde o ruku. Ra
dila jsem mu, aby prosil Pannu Marii
za uzdravení. Ku podivu miluji totiž
i zdejší mohamedáni nejsvětější Pannu
a berou k ní své _útočiště. Mnohé ženy
na př. se postí před svátkem Nanebe
vzetí Panny Marie po čtrnácte dní.
Obyčej tento převzaly patrně od kře
sťanských žen koptických. Proti vše
mu očekávání byl muž brzy uzdraVen.
Jednoho dne přišel s dvěma Velkými
balíky svíček a prosil mne, abych je
před mariánským oltářem rozsvítila.

Nyní přichází na řadu chudobný
otec rodiny. Přišel se svou ženou, jež
drží V náručí pětiletou dcerušku. Ubo
hé dítě mělo na těle tři velké vředy.
Lékař je operoval. Za týden potom
utvořil se vřed čtvrtý a konečně byla
ubohá od hlavy k patám samá otek
lina. Malá mučednice, když spatřila
lékaře, Volala na mne: „Honem, ho
nem, dej mi obvazek, od lékaře nechci
nic!“ Všichni přítomní, ba i sám lékař
byli hluboce dojati vidouce, jak dítě
Ve Svých bolestech a smrti blízko
prosilo o několik pestrých cár-ů a něco
sladkého. Brzy pot-om oznámil mně
otec, že dítě umřelo. Dala jsem mu
květiny, aby je položil na rakev.
S pláčem dobrý muž děkoval.

Tak to chodí ode dne ke dni.
Mimo léky.žebrají také o prádlo, látky,
šaty, čepice a pod. Často jsem úplně
vydrancována a jenem abych měla
pokoj, říkám: „Tak už si vezměte
i můj oděv.“ —\ „Nikoliv, nikolivi“
Volají potom dobré ženy, „tvůj oděv
_ti nev'ezmeme. Kéž ti ho Bůh dlouho
zachová!“

Jak jistý misionář v Aň'ice obstál při
zkoušce z náboženství.

Jestliže pohan přirozený zákon,
jenž do jeho svědomí v'epsán jest,
podle možnosti plní'a zachovává, nedá
mu Bůh na věky zahynouti, ale při
Vede ho k poznání všech věcí ke spa
sení potřebných. S jak neskónalou
dobrotiVostí Božské milosrdenství se
stará o ty, kteří neznajíce pravého
Boha činí seč jsou, aby spasení došli,

.o tom mohou všichni misionáři z vlastní

zkušenosti nejdojemnější & nejpřípad—
nější důkazy podati.

„Přišli jsme do osady Ejamia—
jong,“ vypravuje jistý misionář na
dolním Kongo v Africe. „Mezitím co
jsme v otevřené chatrči snídali, Obklo
peni vtlkým zástupem domorodců, za
táhal mne malý černoch za kabát. „Bě—
lochu,“ pravil ke mně, „jsi opravdu
misionářemi“ Když jsem přívětivě“se
usmívaje přisvěděil, pravil chlapec cd
hodlaně a vážně: „Musím s tebou mlu
viti; pojďl“

Šel jsem za ním, a když jsme byli
sami, jal se živě vypravovati: „Hle,
otče,“ pravil s otevřenou důvěrnosti
starého žáka misijního, „nejsem ještě
křesťanem, nebot nejsem ještě po
křtěn; ale meškal jsem celý rok v misii
v Dongile a učiljsem se katechismu.
Avšak nevydržel jsem to dlouho; byli.
jsme ustavičně zavření a já jsem tou
žil po svobodě. Proto řekl mi otec
předstaVený: „Ty jsi neposeda a tvrdo
hlavec; vrať se raději do vaší dědiny,
později možná uvidíme, co se dá dě
lati.“ Byl jsem tomu Velice rád; mohl
jsem nyní jíti, kam jsem chtěl, mohl
jsem jisti, nač jsem měl chuť, nemusil
jsem se učit-i a pracovati, a to se mi.
více líbilo, jak přísný pořádek v misii“

„Mám však starého dědečka, vel
mi, velmi starého; přišel se mnou, a
hned ho uvidíš. Každého Večera Vy
ptával se mne na to, čemu jsem se
v misii byl učil; musel jsem mu všecko
vypravovati, a velice se mu to líbilo.
Začal jsem nyní litovati, že jsem ze
stanice utekl. Ale co dělat? V misii
mi řeklstarší jeden chovanec, odejdu-li,
že se už nemusím vrátit. Než o to
nyní neběží. Učil jsem tedy svého dě
dečka všemu, nač jsem si dovedl vzpo
menout-i: o. Spasiteli a nebi, o křtu
a pekle, všecko, všecko. A výsledek
byl, že -mně řekl: „Neučinil jSi dobře,
že jsi utekl a nestal se křesťanem.“
Styděl jsem se skutečně a pravil jsem:
„Vím to dobře, ale . . .“ —\ „PraVím
ti ještě jednou,“ pokračoval dědeček
všecek rozzloben pro mé špatné cho
vání, „že jsi neučinil dobře nedav se
pokřtíti. Já však, jenž jsem stár, 01101
přijíti do nebe.“ -—To tě tedy hned
pokřtím, dědečku!“ __ „Ne, ne,“ od
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větil stařec, „od tebe nechci býti po
křtěn. Ty nejsi ješt-ě sám pokřtěn;
mne musí pokřtít misionář“ ——,„Ale
já tě přece nemohu dovésti do misie,
dědečkul“ —-\„Tak počkám tedy, až
misionář přijde sem.“ —-\„A jestliže
nepřijdc?“ _, „Přijde jistě,“ pravil
na to dědeček klidně a určitě.

Když stařec dnes uslyšel, že do
dědiny přišli běloši, pravil Vnukovi:
„PodÍVej se, zda mezi nimi není ně
jaký misionář“ Chlapec učinil, jak
mu bylo nařízeno, a přivedl mne ku
svému dědečkovi. Byl skutečně Velmi
stár, sláb a smrti asi blízek. „Bě
lochu,“ oslovil mne, „řekli mi, že jsi
misionář. Je to pranaí“ —-\„Ovšem,“
ujistil jsem ho. _, „Přesvědčím se
hned; pomodlí se Otčenáš!“ pravil
stařec, kterému skutečně na jeho spa
sení záleželo.

V prvním okamžiku jsem se jaksi

zarazil; brzy však jsem se Vzpamato
Val a nezůstav trčet, odříkal jsem Esa
vaza (Otče náš) bez chyby. Staroch
naslouchal bez dechu a když jsem
skončil, pravil upokojen; „Vidím, že'
jsi pravým misionářem; ostatní běloši
neumějí se Esa vaza v naší řeči mo
dliti. Tak, a nyní mne pokřtil“ Můj
milý staroušku,“ odpověděl jsem, „to
nejde tak rychle. Nyní táži se zase
já: „Pomodli se nyní ty Esa vaza!“
Pomodlil se Otčenáš bez chyby. „Do
hře! a nyní ještě: Mashume ve, Maria
(Zdrávas Maria).“ Zase bez chyby.
„Dobře! a nyní katechismusl“ Staroch
byl skutečně dobře vyučen. Na všecky
otázky odpovídal rychle a jistě. Roz
umí se, „že byl ihned pokřtěn.

„Není to rozkošné,“ končí misio
nář své vypravování, „jak mne tento
starý černoch z Otčenášc zkoušen“

000000
A. Odrážka.

Missie v Palestině.

Kristus Pán nedlouho před sVou
smrtí hořce plakal nad Jerusalemem.
S nej čistšími, božskými íunysly při
cházel opět a opět, ale srdce krajanů
jeho byla zatvrzelá, hluchá. „Do vlast
ního přišel, a svoji ho nepřijali.“ (Jan
1, II.) Za lásku splatili mu nenávistí,
za nesčetná dobrodiní potupnou smrt-í
kříže.

A od té chvíle jakoby trest Boží
vznášel se nad nešťastnou zemí. Dě
jiny její jsou řetěz krveprolitía útisků.

Strašného rozboření a zničení J &ru
salema Římany (r. 70.) dožili se mnozí
z těch, kteří r. 33. byli svědky a snad
*'ispoluvinníky ukřižování Páně. Ten
krát volali jako šílení u Piláta: „Krev
jeho na nás a na naše děti!“ A Pán Bůh
je vzal za sloVo. Praví se, že za ob
léhání a dobytí Jerusalema nemocemi,
hladem & boj-i-přes milion židů přišlo
o život, a na sto tisíc- jich' odvlečeno
do zajetí. Ostatní- se rozprášili světem.
Tak žijí podnes, bez vlasti-, bez krále,
bez chrámu-, bez oběti, bohatnouce
z mozolů jiných, ale nenávidění jsouce

ode všech. Jsou živým Velkým po
mníkem přísných soudů Božích.

Zatím co křesťanství vítězně po
stupovalo světem, doma se mu ne
valně dařilo. Byla sice v Jerusalemě
kVetoucí obec křesťanská, zvláště za
správy slavného biskupa sv. Cyrila
jerusalemského (T 386), též o Samař
sku čteme, že ochotně přijalo kře
sťanství, jinak však židé i pohané se
k němu choVali odmítavě.

Mimo to pozdějšínáboženské spo
ry, jimiž byl Východ prudce zmítán,
v prvních stoletích křesťanských, ne
ušetřily ani věřících vc Sv. Zemi.

K nepřátelům Vnitřním se při—
družili neméně nebezpeční z venku.
Do země vpadli Peršané Ve spolku se
Židy, a tu prý při dobytí Jerusalema
(r. 615) na 90.000 křesťanů přišlo o
život.

Minulá tato pohroma, ztracený
kříž, na němž Pán'Ježíš- zemřel-,získal
řecký císařHeraklius zpět, však již se
blížil nový nepřítel.

Mohamedánští Arabové dobyli r.
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637 po krutých čtyřměsíčních bojích
.a denních útocích Jerusalema, a tím
byl osud Sv. Země zpečetěn.

SlaVný velechrám židovský pro
měněn v OmarOVu mešitu, míst-o .kříže
všude 'zavládl půlměsíc, Jerusalem se
stal vedle Medíny a Mekky "nejslav
nějším místem poutním mohamedánů.
Časem se dostalo sice křesťanům ně—
jakých úlev, ale když po Arabech
pány se stali roVněž mohamedánští
Turci, bylo ještě hůře.'

Marně podnikány s Velkým nad—
šením koncem.XI., ve XII. a XIII.
století z Evropy několikeré výpravy
křížové na osvobození Sv. Země z moci
nevěřících. R. 1099 dobyli sice křižáci
Jerusalema, i království jerusalemské
založili, ale svou klctou nesvorností
zavinili, že kus po kuse brzy zase
ztráceli, čeho dobyto tolikou krví. R.
1244 navždy pozbyli Jerusalema, r.
_1291 své poslední peVnosti ve Sv.
„Zemi, Akkonu.

Křestanům domácím začaly dlou
hé časy pronásledování a _ústrků. Co
peněz a životů to stálo, aby si alespoň
některá svatá místa uchovali, ví jenom
Bůh. Nejvíce zásluh o SV. zemi měli

františkáni, kteří jsou podnes strážci
Božího hrobu v Jerusalemě a také
jinde v Palestině mají své kostely a

školy. (Vedle nich tam zdatně pracují
četné jiné řády, zvláště karmelitáni a
lazaristé.)

. V nové době místo krVeprolití na—
staly katolíkům jiné, neméně těžké

“zápasy nekrvavé. Je to konkurence
“protestantů a praVoslav 
ných, kteří majíce peněz nazbyt,

snadnější mají práci, nežli naši chudí
misionáři a sestřičky. Zvláště z A m e
riky a z Ruska hrnula se do Pa

lestiny pravá. záplava hojných pod-por.
“Oba státy, jakož i Anglie a Francie
tam. pod pláštíkem náboženství sle

-doValy až do války své rozpínavé cíle
politické. Turecko nerádo to sice vi
-d.ělo, ale bylo téměř bezmocno. Byla"
.mu tedy nyní válka vhodnou zámin

kou, aby misionáře a pracovníky těch—
to zemí a Italie ze svých krajů vy
kázalo. Ovšem, že tím i katolické
misie nemálo utrpěly, poněvadž Velké
množství ústavů a škol, v nichž pů—
sobily ponejvíce síly francouzské a
italské, tím na čas osiřelo. Nastávají
tedy katolíkům čtyřspolku, zvláště z
Rakouska v Orientě V asijském Tu—
recku Veliké úkoly.

plně začátečníky ovšem nebu
deme. Zájem () Sv. Jemi i tu byl
již před válkou. Němci měli dva pa
lestinskéspelky, a také u nás kdysi
zkvétala (ale bohužel nyní jaksi za
nikla) t. zv. „armáda sv. kříže“.
ROVněž sbírka velkopáteční u Božího
hrobu mnohý groš misionářům pa
lestinským od nás odVedla. Zájem nás
Čechů rostl také zdařilými poutěmi,
jež se před válkou začaly pod protekto—
rátem J. EX. světícího biskupa Dra
Karla Wisnara konati. (Zprávy o nich
otištěny v dědictví cyrilometodějském
v Brně 11benediktinů, kde také vy
chází nyní zvláštní časopis „Poutník
jerusalemský“.) To jsou však teprve
začátky, za nimiž následovati musí
vytrValá, obětavá, nadšená práce další.
Šír-élány čekají ještě pracovníků hor
livých, nebot považme jen: dle misij—
ního spisovatele Schwagera je ve Sv.
Zemi mezi 700.000 obyvatel po uzc
25.000 k a t-o lí k ů ! Rozkolníků (t. j.
od katolické církve odštěpených) se
čítá přes 50.000, 1'0Vnčžasi tolik židů
(ponejvíc přistěhovaných), ostaíek mo
hamedáni. Bolestný povždech Krista,
že „žádný prorok není Vzácný VeVlasti
své“ (Luk. 4, 24.) dodnes je o Pale—
stině smutnou, přesmutnou pravdou.

Nuže modleme se vroucně, a na
ten úmysl obětujme též práce své, bo
lesti a a l m užn y misijní, aby země
posvěcena potem a krví Ježíše Krista,
místa jeho nejsv. Srdci zvláště milá
a drahá, brzy se rozhlaholila písní po—
koje a jeho sVatou, katolickou mod
litbou „Otčenáš“!

000000
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Od Uher. Hradiště. Ač později,

plním přece svůj &.své manželky slib
a vroucí díky vzdávám božsk. Srdci
Páně, P. Marii a sv. Antonínu Pad.
za Vyslyšení mých proseb. Na. vytr
valé moje prosby byl jsem. z Velké ne
snáze vysVobozen. A prosím každého
a doporučuji, by V každé potřebě k
božskému Srdci Páně se obracel a.

Díkůvzdání božskému Srdci Páně.

&..„ébk sV. Antonínu Pad. a. jistě vyslyšeli
bude. Čest a. chvála na Věky budiž
nejsv. Sidci P. J., P. M. asv. Anto
nínu Pad. ! A. L.

Od Uher. Brodu. Plníc svůj slib,
vzdávám ncjsrdečnčjší díky Božskému.
Sidci Páně, Panně Marii, s.v Antonínu
za.vyslyšení prosby V jisté záležitosti.
Čtenářka „Školy B. S P “

llllllllIllllllllllllllllllllIll!lllllllllllllllllllllll

lllllillllllllllllll
Naše vyobrazení. Faíní kostel V

Lednici jest přistáVen k zámku kníž.
Liechtensteina. Zámek i kos-tel jsou
ve slohu gotickém. St-aVba pochází z
lct 1845——1350.

„Archaí'. S. Bouškovi k Abraha
movinázn přináší pozdrav nové číslo

„Aíchyl, Z dalšího obsahu uvádíme:
Katechismus upíavený pio modlitbu
V'kostele, otázky cyrillo-methodčjské,
illustrace od Pelikána, Wellnera atd.
(Na „Archu“ předplácí se v“ Prostě-
joVě na rok 7 K.)

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 oltářn.
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 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. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou Církev a její nejvyšší hlavu, z a
katolíky v Mexiku a na všechny úmysly, jež doporučenyjsou na tento měsíc
a na tento den členům Apoštol. 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 milova1(a) víc &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!
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 katolíky v Mexiku.

Úmysl v říjnu: Apoštolát modlitby mezi mládeží.

(Pokaždé odp. 300 dní.
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Úmyslv apoštolům modlitby,
\Kzáří mnrllenre se za katolickou církev “v Mexiku.

(Ustánoven a žehnán Jeho Svatosti papežem.)MMM.MM MAAMAAM,MJLA-\MLM,M“ALMA—AAA““A

Dne Na slavnes Úmysly:
í" S _!žijí, op—ata(700)—l_l_)uvěra\ pr—ozřetB Pozn. praveho poml Binz

bhodnutí dle vůle B. Reholní dům. _Prave obrácení. Setr—vánív dobrém.

)

f=)

Neděle XIV. po 80. Duc/ru. Sv. Andělů strážců. —--ÚcLasv. And. str. Dar
číst. Návštěva služeb B. Duše v očistci. Bratři na vojně. Několik rodin.

Sv, Seralie &Sabiny, p. a m. (121). — Obráceníjísté rodiny. Jedna faru Dar
pokory. Padlí vojíni. Díkučínění za poznání Sebe. Murianská družina.

Sv. Rosalie, p. (1333) — Pokora a skromnost. Přemáhaní pokušení.
Dobré zpytování svědomí. Za brzky mír. Odvrácení hladu a drahoty.

Sv. Vavřince _Iu í bisk. (1155) — Laska ke sv kříží Pomocaútěcha všem
nuznym & strádajícím. Mar. družina dívek. Dar pevné víry a naděje

Sv, fagna, opata. (655) Láska &vděčnost k Bohu. Dobre sv zpovědi
a svaté přijímání Jistá sodalka. Missie mezi černochy. Padlí vojíni.

Sv. Reginy, p. am. (251) ——I.pátek v měsíci. Pobož. k nejsv. Srdci P.
_Sv. Otec a jeho snahv () mír. Svěřenci. Polepšení mládeže. Nemocní.

narození P. Marie ——Mar. družiny v_několika farnostech. Několik osob
Domácnost. Bratrstva růžencová. Marianske poutě Opuštěné rodiny.
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10 P Sv. Mikuláše Folet. řeh. (1309) —Úeta P. Mariem vojínů ()dvracení bídv.

1'1- Új Bl Karla Spinolyaspolumučl (1622) — Katol. missie na východě. Katol.

12 St, 5 Kvídešra, vvzn. (1012) Odvrácení pohoršení Ranění vojíni naši.

13 Č SV i-iotburgy, p. (1313) — Úcta k bož. Srdci l.) Zbožnost v rodinách.

14 P Pcvýšeri sv Kříže (629) — Dar pravé lítosti. Upřímně pokání. Zbloudilé

15 S Sv. N_ik0meda,muč_.—Odvrácení všeho zlého. Za dary Ducha sv. Vzbuzo

9 N' AiedéčeXV. po sv. Duchu. jména P arie —P0k0j a mír mezi národy
válčícími. Vroucí úcta k MatceB. Dary Ducha sv. Jistí kněží. , spo.'ubintři.

Apoštolát sv. Cyr. & Methoda. Duše v očistci. Uzavření čestného míru.

_Církev_v Mexiku. Obětavosl, pro nemocné, Pokoj a strnost_'-v rodinách.
vKřest panny. Horlivé slyšení slmaB. Zbožné a mravně vychmání dílek.

Za vyslyšení prosby. Duše v očistci. .'/emřelí rodiče. Skončení \álky.

duše. Příbuzní na'vojně Obrácení hříšníků; Péče () mládež ženskou

vání dobrého úmyslu. Dar trpělivostí.1_oíec._-_Duše v očistci. Bbiatří.

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Kristu! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým T'v sám na zemi nejsv. Srdcem

_svým B_ohuchvály jsi vzdávul a. nyní v nejsv. Svátosti oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až
do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní den, nni sebe menší částky nevyjímaje(íc), za příkladem
nejsv. _Srdce blahoslavené &.neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a
žádosti, všeliké skutky i slova _svá. (Odpustky 100 dní jednou za. den. _Lev ÝIll. S. Congr. _Indulg.
l,_3'.prosince 1885. Diee. kurenda hru. 886 č. il.) _

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za katol. církev _
v Mexiku a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a 'na tento den členum

_Apoštolátu modlitby _
Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce! Sida: Ježíše a Marie!

zachraň církev, hši rakouskou, vlast naší a národ náš československý! .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 plnom'ocné. Pius H[. -.'26—listopadu 1876)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefe, vzore & patrone ctitelů božského Srdce, orodu_j_za nás! (Odpustky l )“ dní jednouza den. Lev XIII. r. 5891) r—uj

_S_v__._._\I,í_ch_ael_i,_arch_anr_lěle,. svr Cyrille _a_Methode,_ r-orodujte za nás!

Heslo apoštolské: Modliti se _zakatolíky v ___Meiriku:

Úmysl v říjnu: Apoštolát modlitby mezi mládeží.
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Dne Na slavnost: Úmysly :

16 N NeděleXVI po sv Duchu. Sv. Ludmily,patr. české.(927) 455,5; s;
pro ml. školní &studující. Povolání pro stav duch. a řeh. Smíření manželů

17 P Sv. Hlldegardy,abat. (1179) —Úcta k 5 ranám Kr. P. H[. řád sv. Frant.
Vzbuzení dobrodinců. Úmysly pro tento měsíc ještě neodevzdané. , kněží.

18 Ú Sv. ]osefaz Kupat. vyzn. (1663) —-Pomoc B. ve velké nesnázi. Podp. chud.
studujících. Řeholní sestry. Jistý klášter. Odstranění zlých příležitosti-.

19 St Sv. Januaria a spolumuč. (303) Katolíci v Mexiku.Zmařenízlých úmy
slů. Obměkčení zatvrzelých srdcí. Odvrácení hladu a drahoty. T vojíni.

20 Č Sv. Eustachia a spolumuč. (120) — Dar živé viry. Nemocní vojínové.
Péče o vdovy a sirotky po vojínech. Účinná láska a obětavost k blížn.

MAMM.MMNLA4LAAMM“AMMM.—_

21 P Sv. Matouše, apošt. P. (90) — Láska ke sv. kříži. Zamezení zly'ch řečí a
nactiutrhání. Dětinná láska a pobožnost k P. Marii. Oddanost k sv. církvi.

22 .S Sv. Mořice a spolumuč. (330) — Pobožnost k nejsv. Svátosti. Jistá farnost.
Úcta a láska k domu B. Láska a svornost v domácnosti. Spolubratři.

23 N Neděle XVII. po sv. Duchu. Sv. Tekly, p. a m, (I. stol.) — Podp spol. šíření
víry. Ochrana čistých a nevinných duší. Láska k panictví. Bohoslovné úst.

24 P Sv. Jaromíra, bisk. m. (1046) — Velepastýři naši. Pobožnost při přijím. sv.
svatosti. Odvrácení od světa. Stav duchovní. Dar bázně Boží. ? rodiče.

25 Ú Sv. Pacifika, řeh (1721) ——RozmnoženíláskykPánu Ježíši. Horlivosť členů
Apoštolátu modlitby. Zbožnosť křest. matek. Duše toužící po dokonalosti.

26 St Sv. Cyprlana a justíny,p. am. (304), ——Darsíly a vytrv. v dobr. Nezv. bra
tři Navrácení rozkolníků k církvi katol. Naši vojínové v zaj. Jisty' kněz. '

wwwwwwwvvwvvw

27 Č Sv. Kosmy a Damiana, m. (303)..— Pobožnost k bol. P. Marii. Jistá farnost.
Obnova a zachování slibu křest. 1“rodiče. Příbuzní. Vítězství našeho vojska. ,

28 Sv. Václava, patr. z. české, m. (935), — Pobožnost k našim sv. patron. Jistá
diecese. Noví čekatelé stavu duch. Duchovní cvičení v semináři Tkněží.

29- Sv. Michaela,archand. — Císař a král náš Karel Bratrstvo sv. Mich.archand
. Podpora katolických missií. Představení aučitelé v bohosloví. Umírající.

30 N Neděle XVIII. po sv. Duchu Sv. jarolíma, uč. círk. (420) —Horl. kazat.
Živí a 1-členové bratrstva bož S. P. a Apoštolátu modl. armáda sv kříže

AAA—“MAMMA—AALALA4—“AM-4

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Kristal Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty stím na zemi uejsv. Srdcem

svím Bohu chvály jsi vzdival : nyní v nejsv. Svátosti oltál'ní po vší zemi bez přestání vzdáviš až
do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímsjeůe), za pří
kladem nejsv. Srdce blahoslavené & neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly & myilenky, všeliké
city a žádosti, vselikě skutky i slova své. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Disc. kurenda brn. 1886. č. 11.)

Obzvlástě Ti je obětují ze Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, zn katol. oil-hou
' „exilu a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům
Apoštolítu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce! Srdce Ježíůe : Marie!
nehrali církev, říši rakouskou, vlast unii a. národ náš československý! ó sladké Srdce něho Ježíše,
učili, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky 300 dní. ' jednou za měsíc, modlíme-li
tte te denně, odpustky plnomoene. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX 1852.)
Sv. Joleíe, vzore a. pntroue ctitelů božského Srdce, oroduj zn nás| (Odpustky 100 dní jedno

:: den. Lev XIII. !. IBM.)
' Sv. Michaeli, srchanděle, sv. Cyrille : Methods, orodujte za nás!

Heslo apoltolskě: Modliti se u. katolíky v Mexiku.

Úmysl v_fíjnu: Apoltolát modlitby mezi “mládeží.
41 ')»
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ŠKOLE
BOŽSKÉHO SRDCE FÁNÉ.
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Ročník Ll. ljthá1í počátkemkaždéhoměsíce. Říjen .1917.
01.0

O můj Ježíši, ty jsi moje jedině slunce, mé světlo, jediný předmět lásky mě, jediný obsah mé chvály,
jediné středisko mého srdce. Ty jsi má čest, útěcha, radost, mé bohatství, mé dědictví! Kéž bych Tě

_ mohl zřítí ve světle Tvé lásky!A/VWWVVWW
A, M. Kadlča'kovď.

Prosba.
Když parné slunko vletní čas A Pán Bůh slyší prosby hlas
tak na poli vše pálí, a obloha se kalí, _
vždy ozývá. se toužný hlas, z těch temných mraků voda zas
v němž lidé k Bohu lkali. již v zprahlou zem se valí.

Rač dobrý Bože deště dát A všecko v poli okřívá
& skrop ten prach co dusí, a všechno blahem dýše,
by tráva mohla zase vstat vždyt Pán Bůh zemi zalívá
a zalej, co žít musí. svou rukou s nebes výše.

At' občerství- se na poli A lidé jemu děkují
vše, co je tam kde seto, a čest mu v nebi vzdají,
tak prosba lidí hlaholí zas v poli šťastni pracují
když suché bývá léto. a radost z práce mají.

0 O O O O 0

A. M. Kadlča'kova'.

Našim zvonům.
Denně zněly zvony naše Ani jeden den neminul,
s milé vížky kostela, by nezněl ten milý hlas,
jejich píseň třikrát za den který srdce naše blažil
tichým krajem letěla. . za večera, z rána zas.

Matce Boží „Anděl Páně“ A teď zvony naše milé
lkalo srdce kovové, rozbili a děla z nich
ba i ve chrám na mši svatou dělají se kdes v“továrnách
v neděli hlas jejich zve. & hlas jejich na “vždy ztich!

Denně zněly zvouy naše
Pánu Bohu k oslavě —
nyní zase rány z děla
lidstva letí k popravě!

OOOOOO
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Posvěcení chrámu.
Napsal Ignát Zháněl.

Národ vyvolený, židovský, :ngěl
chrám v hlamím .městě své země
v Jerusalemě. Král David vše ku
stavbě potřebné připravil, ale teprve
jeho syn Šalomoun, ho vystavěl v
nádheře nevídané. III. .Král. 5.-—7.
Přičinil se ze všech sil, aby byl stánek
tento Bohu milý, dle slov Písma:
„Jak milí jsou stanové Tvoji, Hospo
dine.“ Žalm 83, 2. David Í Šalomoun
dobře věděli, komu staví příbytek,
proto napomínali své, aby ho ctili,
vážili sobě & nezapomínali, že „na
dům 'I—llospodinův přísluší svatost.“
Žalm 92, 5_.U nás bohužellmnozí za—
pomínají na tuto SVatost domu Bo
žího a může se jim vytýkati, že jest
jim, kostel totiž jako jiné světské
stavení. Ba mnohým jest pouhým
museem, pouhou obrazárnou, hlavně
v městech, kde _majív kostelích na—
hromaděno mnoho uměleckých před—
mětů, at z umění.-malířského, at so
chařského, ať z jiných odborův.

Kostely tyto bývají četně na
vštěvovány, ale bohužel nikoliv pro
pobožnost, nýbrž k vůli uměleckým
předmětům, které v nich jsou. Lidé
vstupují do nich a nemají na paměti,
že na oltáři přebývá Ježíš Kristus
v nejsvětější Svátosti oltářní; cho
vají se v nich neurvale, rozhlížejíce
se kolem, obcházejí od jednoho před
mětu ke druhému a podivujÍ se umění,
s jakým jest vše_p_rovedeno._Tito lidé
nežijís církví—„tění % „ Tat ?. is—;

Kdykoliv vstoupíme do kostela,
vzdejme především poctu svatost-án
ku a pak teprve, uvítavše Ježíše svá

'tostného, můžeme se'poohlédnout-i, co
jest v něm památného a zvláště
čím_vyniká nad jiné kostely. Král.
aragonský Jakub I. vyrval z rukou
Maurů _t-řikrálovství křesťanská a'
přičinil se, že bylo na jeho popud vy
stavěno. 2000 nových kostelů v těchto
pro víru znovu získaných zemích. Byl
šťasten., že se mohla v těchto kostelích
obnovovat-i oběť, kterou Ježíš na kříži
vykonal. Ano, jest mše svatá tak
důležitá &oběť tak vzácná, že i sám

odpadlík Luther pravil: „M,—fejest
skála, na níž jest založeno papež—
ství.“ '

Ve svátek „pcsvěcení chrámu“
nezapomínejme, že jest i kážáíí dů.
ležitou částí bohoslužby a stan jme se,
abychom sami a naši domácí byli mu
vždy v neděle a svátky přít<mni &
měli z. jeho zbožného a pokcrného
poslouchání užitek pro svou r..(smrtel—
nou duši. Sv. František Serafinský
měl takovou úctu ku kazatelům, že
říkával, kdyby potkal kněze &anděla,
který sestoupil s nebe, že by napřed
přistoupil ku knězi-kazateli a jemu
políbil ruku a pak teprve prokázal
úctu andělovi.

Waddirg vypravuje v dějinách
„Menších "Brat-ří“, že blah. Jakub
Picino, kněz Františkán, byl po 47
let horlivým kazatelem a že v této
době sotva bylo několik dni, kdy
lidu nekázal; ba někdy kázal za den
i na třech i čtyřech různých místech.
Dominikáni, kterýžto řád se nazývá.
pro svůj obzvláštní účel kázatfi, „ka—
zatelskrým“, čítá mezi své nejproslu
lejší kazatele sv. Vincence Ferrer
ského, kterýž také neopomenul ani
jednoho dne, aniž lidu hlásal slovo
Boží. Byl tak věhlasným kazatelem,
že když jednou kázal na Velký pátek
ve španělském městě Tortose, sešlo
se mnoho tisíc lidí a nchšli se do
žádného kost-ela; bylo potřebí kázati
venku na náměstí. Lidu bylo tolik,
že naplnil i nejenom náměstí, ale i
blízký most, z lodí sestavený a ve
doucí přes záliv mořský. Mcst byl
však tak obtěžkán,j ako nikdy předtím,
a prolomil se pod pozemými poslu—
chači. Bůh však odměnil jejich hor
livost, že ač padli všichni do vedy,
přece se nikdo neutc pil. Když cit-ii
tento světec, že se přiblížila jeho po
slední hodinka, byl právě v jižní
Francii v městě Vannes, kde kázal.
V noci těžce onemocněl a prosil své
soudruhy, aby se ještě za tmy s ním
vydali na cestu, aby ho lid, ráno pres
bami nedonut-il kázati; chtěl také
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umí-ití ve své vlasti, Ve Španělsku,
což se stalo.

Sv. Bernardín Sienský patřil v
první polovici patnáctého století mezi
nejproslulejšíkazatele v Italii a kázal
také každodenně, pouzo několik dní
před smrt-í přestal. Bůh odměnil tuto
jeho boh_tou činnost tím, že zemřel
v předveaěěrsvatku Nanebevstoupení
Páně, v den, kdy Ježíš rozkázal svým
apoštolům &jich nástupcům, aby „šli
do celého světa a učili všecky nárc dy“
Mat. 28, _19.,kázajíce jim Ile-uku'Kri
stovu. Kromě—toho ještě vyznamenal
Božský Mist-r svého věrného sluhu
Bernardina tím, že vypustil duši SVou
v onom okamžiku, ve kterém jeho
spolubratří se modlili společně v ko
stele kněžské hodinky a právě slav—
nostně ZpíVali antifonu při nešporách.
„Otče, zvěstoval jsem jméno Tvé
všemu lidu.“ Bylo to dne 20. května
1444 v městě Sieně v 'Italii.

Jiný podobně horlivý kazatel Ber
nardin z Monte Feltro, kázával denrě
i t-řikráte a hlavrě chodil do měst,
v nichž tehdy zuřil mor. Městské rady.
ho žádaly, aby u nich pro onu nemec
nekázal, že se shromáždí mnoho lidí
a nákaza rozšíří, načež odpovídal, že
uzdraví lidi spíše leVO Boží, než rest
liny a leky. Skutečně bylo pak do
kázáno, ,že lidé, kteří navštěvovali
jeho kázání, velmi zřídka, ba skoro
nikdy nezemřeli na mer. Když kázcl,
scházeli se lidé z okolí ve vzdálenosti
dvanácti mil čili 24 hcdin.. Když ká
zal r. 1494 v městě Mantově, káral
přísně nepořádky vlády vévcdy Frie
dricha a vytýkal mu jeho nedbalost,
otevřeně do očí, před shromážděným
lidem. Všichni obávali se, že vévoda
dle zvyku tehdejší doby přísně pc
trest-á kazatele; vévoda však pravil:
„Vykonal svou povinnost a přeje si,
aby ji pcdobrě svědomitě Vykorávali
všichni lidé.“ '

Bernardín prceestoval celeu Ita
lii, vždy pěšky, za každého počasí, za
sněhu, deště, chcdil přes hory, pu
stiny, močály, Když mu v městě
Trajadě po kázání, které se všeobecrě
líbilo, připravili slavnostní oběd, cd
mít-ljisti a poručil, aby se vše rozdalo
místními" chudým; sám pak šel za

město, sedl si pcd strom a pojedl
trochu ovoce s chlebem. Byl malé
postavy, proto mu říkali „Malý“; rád
vyprávěl, že pcchází z urczeré rcdin y
hrabat Piccelomini, z nichž také vy
šel papež Pius II. _

Když lidé v dřívějších dobách
tak rádi naslouchali kázáním i sebe
delším i když trvalo, třeba dvě i tři
hodiny, rcpcdivíme se, že dc cílili l-".€'.
zatelé pěkných výsledků. Nahcře jme
novaný kazalel Bernardín z Monte
Feltro kázal na poslední den v rece
na sv. Silvestra v Mantově ?. vévcda
rozkázal, že musejí přijíti do kostela
všichni tamější židé i se svými man
želkami. Bojíce se, aby nebyly velkou
výmluvností kazatelovou obráceny, za
cpali jim jejich mužové uši bavlncu,
což málo prospělo, protože se přece
několik z nich dalo v katolické víře
vyučovati a potom i pokřtíti. Velkých
výsledků dccílil jako kazatel v městě
Florer cii Savonarcla, kněz dcminikán.

Když dokončil postní kázání, pro
cházelo městem mne.-hodětí, bíle oble
žených, které byly rozděler y pc dle
jednotlivých městských okresů. Cho
díce dům od domu a pokorrě prosíce,
sbíraly yšechny předměty bcháprázd
né i ponoukající kc hříchum jako: ne
cudné knihy, obrazy, karty, kost-ky;
ba,ženy dávaly také těmto nevinným,
zbožným, maličkým kazatelům vše,
co vynalezl lidský důmysl, aby se
dalo kráse, falešné zdání. _Vden před
pgpeleční středou šly tyto děti ráno
na mši svatou.; měly na hlavách
větVe olivové, v ruce červený kříž &
zpÍVajíce kající žalmy ubiraly se v
precesi ra hlawmi náměstí, kam za
nesly všechny or.y pohoršení budící
předměty. Složily je na hromadu a
zafzpěvu szcžných, písní čtyry z nich
hromadu zapálily. Shroutila :e a sho
řela za hlaholu trub a za játetu oby
\'atelstva.

Světczr.ámý divotvůrce, sv. An
tonin Paduán ský, míval často i 30.000
posluchačů. Kázával venku, někdy i
na široké nivě polí, protože se lidé
nevešli na žádré ;ráměstí v městě.
Tu zavírali všichni řemeslnícii ebched
níci své krámy, soudy neúřadovaly,
byt bylo sebe více lidí pohromadě,
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nebylo u slyšeti při kázání ani nej men
šího šelestu. Lidé tak _ctili Antonína,
že musil míti okolo sebe stráž, slože
nou ze silných lidí jinak by byli po
sluchači, zbožňujíce jej, roztrhali mu
všechen jeho šat, aby měli něco na
památku. Kdekoliv kázal,- přestávaly
rozpory, pepřátelství, _různice všeho
druhu, dluhy byly vyroVnány, dává—
na "náhrada- &.nemohlo se ,najíti dosti
kněží, ,aby vyslyšeli zpovědiJkajícníků.

Takový účinek mívalo kdysi ká
zání u posluchačů. _Ajak _unás? Nc
chodíme _na ně, abychom pouze po
suzovali kazatele „a ne abychom se
řídili podle jeho slov? Dlouholetý _v'y
chov'atel kněžíýstarý, dobrý vlastenec
František Sušil i'íkáv'al kněžím:

„Velekněz buď pravdy, ctnosti, krásy,
Bůh ti heslo, znak bud' prapor spásy,
z hloubí duše perl)r vyhlubuj.“

Rádi a ochotně poslouchej me ká
zání, když kněží po pracné a namáhavé
přípravě skutečně vyhlubují perly z
hloubí vědomostí a zkušeností svých.
Z každého kázání můžeme,míti mnoho
násobný užitek, máme-li dobrou vůli
&nechodíme—li na, ně pouze jze světské
zvědavosti. Každé kázání může, nám
býti prav'ou „studnicí moudrosti“. Sir.
1, 5. Moudrost tato má nám pakdo
pomoci k životu věčnému.

Dionysius, král syrakuský, kráčel
jednou tržištěm, na kterémž se shro
máždilo mnoho prodavačů. Mezinimi
zastihl filosc a—učnce, kterého poznal
podle pláště, jaky tehdy nosili. Král,
všecek udÍVen, přistoupil ,k němu &
tázal se ,ho,_,zda-li,má zboží ,na, prodej?
„Ano,“ odvětil, „prodávám moudrost.“
Nad touto odpovědí se král ještě více

pozastavil a ptal se ho, jakou cenu
žádá za svou nabídku? Filosof udal
Velký obnos peněz, který král, jsa.
v dobré míře, slíbil zaplatiti. Prodá
vaje pak svou moudrost, všechnu ji
zahrnul v_„tatoslova: .,Quidquid agiS,
prudenter agas et respice finem,“ t. j.:
„Cokoliv děláš, dělej s rozumem &
pamatuj, na konec!“

Král [byl zpočátku všecek _roz
mrzelý, že mu filosof nabízel takov'ou
pgaobyčejnou pravdu za tak obrov
ské peníze, ale zaplatil, oč se s ním
smluvil 'a od té doby ,říkaLsám sobě
často hlasitě tato slova. Později upadl
Dionysius u poddaných “pro svou u
krutnost v hroznou nenávist. Spikli
se proti, jeho živOtu a získali králova
holiče. Holič slíbil, že podřeže královi
při nejbližší příležitosti krk. Osudný
den nadešel. Holič vešel do králova
pokoje, všecek/zabrán do svých Vra
žcdných myšlenek. Sotva _vkročil,král,
jako obyčejně hlasitě volal: „Cokoliv
děláš, dělej s rozumem a pamatuj na
konec!“ Holič domnívaje se, že platí
jemu tato slova a že spiknutí jest '
prozrazeno, zbledl, padl před králem
na kolena &.prose za milost, vyzradil
všecko panovníkovi. Moudrost filoso
fa tedy zachránila krále na živOtě.

I naší duši mohlo by často za
chrániti &.připraviti život věčný ká
zání, kdybychom je poslouchali se
srdcem otevřeným, pokorným a o—
chotným. Umiňme si, ,že,tak učiníme.
Pak dostane se nám—__posmrti nebe
v úděl a budeme velebiti [Boha spo
lečně s anděly zpívajíce: „Chvála &.
sláva a moudrost a dík a čest i moc a
síla. Bohu našemu na. věky věkův'.“
Amen. Zjev. 7, 12. '

000000

Kaplička.
A. M Kadlčáková.

Tam uprostřed vísky naší
kaplička je bílá, _
do ní Matka, se svým Synem
na oltář se skryla.

Kolem kvetou sedmikrásy
& růžičky rudé,
za kapličkou Matce Boží
písně "ptáček bude.

Pod kapličkou pramen vody
zvolna šumí, teče,
pocestný se rád zde staví
a napije kleče.

Žádný kolem kaple bílé
darmo nepřechází„
pohled Matky Boží milé
v dál jej doprovází.000000
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Srdce Ježíšovo až k smrti poslušné.
P. Rudolf Rozkoňný T. J.

“„Mezi listy, které psal sv. Pavel,
zaujímá list k Filíponským zvláštní
místo. Filipenští věrně se řídili na
ukou Pana Ježíše, kterou jim hlásal
sv. Pavel, a podporovali jej štědře.
Proto je také sv. Pavel miloval a rád
u nich dlíval. Když byl v Římě v ža—
laři uvězněn, opět mu poslali pod—
poru. SV. PaVel, chtěje se jim nějak
odvděčiti, napsal jim list, v němž
ukazuje srdce plné laskov'osti, vlíd
nosti a lghcdncsti. Protože věřící se
stálvali ze samýcu pohanů, nebylo
mezi nimi hádek o víru jako v jiných
církvích, a proto mu nebylo třeba
dokazovat-i některý článek víry, nýbrž
mohl přímo své otcovské srdce jim
vylévatin, Jen příležitostně Sezmiňuje
o Kristu Panu a radí jim, aby ho ná—
sledovali. Právě z tohoto místa jest
vzat do litanie k Srdci Páně přívlastek
až ksmrti poslušné. Sv.Pavel
píše takto; To zajisté smýšlení mějte
v sobě, které bylo i v Kristu Ježíši,
jenž jsa ve způsobě Boží, nepoložil si
za loupež toho, že jest rov'ný Bohu,
nýbrž sebe samého zmařil přijav zpu
sobu služebníka tjm, že podobným
se stal lidem..a ve Vnějším zjevu svém
byl shledán jako člověk. Ponížil sebe
sama stav se poslušným až k smrti,
a to smrt-i kříže. (Fil. 2, 5.—8.) V
těchto třech verších nám sv. Pavel
stručně sice, ale tak v'znešené pravdy
naznačuje, že snadno poznáme ne—
smírnou lásku božského Srdce Páně
k nam, když jen zkratka si vyložíme
tyto řádky, dřÍVenež pojedname zvla
ště o jeho poslušnosti.

Sv. Pavel praví: To zajisté smý
šlení mějte v sobě, které bylo l V
Kristu Ježíši, t. j. tak smýšlejte, neb
mohli bychom říci v duchu naší doby:
takový mějte názm' světový a dle
něho žijte, jaký měl Kristus Pan. Byl
Synem Božím ——sv. Pavel praví: jenž
jsa ve Způsobě Boží, t. j. ne dle Vnější
podoby, ale svou bytost-í, přirozeností,
vznešenosti byl roven Bohu — a po
kračuje: nepoložil si za loupež toho,
_žejest roven Bohu. Těmito slovy na

ráží na Adama v ráji, kterého ponou
kal ďábel, aby se stal rovným Bohu,
a uchvátil to, co bylo Božího, aby se
tedy dopustil loupeže. Pán Ježíš si
však nepoložil za loupCž, že jest rov
ným Bohu ani před vtělením, ani
vtěliv se. Přijav tělo lidské — po
kračuje sv. Pavel -— zmařll sebe sa
mého, t. j. zmařil svou božskou vzne
šenost, neboť i jako člověk se nemohl
zříci svého BožStví. Ovšem nemůžeme
si představiti, jak. byl vzncšený; jen
některé slabé paprsky své božské v'e—
lebnosti ukázal na hoře Siraji, když
daVal Židům desatero přikázarí, a na
hoře Horeb (2. Král. 19. II.), když se
zjevil Eliášovi v' prudkém viehru, nej
více však na hoře Taboru proměniv se
před třemi . apoštoly. Podle těchto
zjevů tušíme aspoň poněkud jeho
vznešenost-, věčnou krásu, \ěčné svět
lo. Této velebncst-i. se však. zbavil
stav se člověkem, aby ne polekal svět-,

_laskou. Přljav způsobu služt'bníka —-—
praví sv. Pavel — Tvůrce se stal
tvorem, a jako tvm' se choval ku své
mu Ot-ci nebeskému. Nepřijal ZpůSOlJll
anděla, ač i to by bylo nesmírným
ponížením, ani nepřijal způsobu čle
věka před hříchem prvopočátcčným,
ale po hříchu, ovšem vyjma hřích, ne
stal se i jako člověk panem, ale slu
hou a zůstal jím po celý život-. Ve
vnějším zjevu svém shledán byl jako
člověk — praví sv. Pavel: všichni,
kteří jej viděli, slyšeli, s ním mluvili,
jej pokládali za člověka, jen ti, kteří
byli jako sv. Pet-r osvícení Otcem ne
beským, za Boha. Ponížil sebe sama
stav se poslušným až k smrtl a to
smrti kříže. Nejen. že se stal člověkem
——a jako člověk mohl klidně ve stáří.
zemřít-i — zenřel z poslušnosti ve
květu života a to na kříži, na nastrojl
to největší potupy v největší opuště
nosti. Tato událost tak mocně půso
bila na sv. Pavla, že neznal nic jiného,
leč Krist-a' ukřižovaného.
_ Po tomto delším úVCdě pojedna
me _obšírněji o poslušnosti božského
Srdce Páně. Poslušnost vůle Boží jest
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nejvyšším zákonem mravného jednání
&neomylným měřítkem svatosti t vorů.
Jak je kdo poslušným,tak i astsvatým.
Poslušnost zabírá calého člověka pro
službu B )ží a.požaduje někdy od něho
těžké věci. A proto je také pro člověka.
ze všeho nejobtížnější. A tato obtíž
ani u Pá,.za Ježíše se nezmenšovala; ba.

vlv
přece Pán Jez1s překonal oboje &spojil
své vědomí jako od Boha poslaný
M>ssiáš s takovou poslušnosti k nebe
skému Otci, jaká ještě nikdy od žád—
ného tvora. mu nebyla prokázána.
Bvl úplně závislý na.vůli Boží ze všech
sil, bez únavy, bez jakékoliv podmín
ky. Vůle Boží byla., aby M assíáš záložil

Brtnice : křtitelnice.

rostla. tím více, čin více vy..úkal nad
obyčejné lidi. Védomí, že jest očeká
váním všech národů, že jest Synem
Božím & pravým Bohem —'- lidsky
řečeno ——mu velmi onu závislost &
poslušnost ztěžovalo. „Bůh člověk ——
Spasitel lidstva. ——a. z druhé strany
podrobitir se a. ponížiti se hluboce pod
Boha. jako tvor! J aká výška. na. jedné
straně a jaká propact na. druhé! A

a. rozšířil království nebeské. To byla.
životní úloha Pána Ježíše.. Proto si ji
Vyvolil Za svůj životní cíl; J ak ne
vhodne však byly cesty _—hledíme-li
obyčejným, lidským rozumem — po
kterých Otec nebeský Vedlsvého Syna.,
aby dosáhl onoho cíle! Proč musil žití
skoro celý život ve skryté samotě
V Nazaretě, když měl dopomoci krá.
IOVstvíBožímu ku světovládnému pan
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ství? Proč i svůj veřejný žij/ot z nej
větší části prožil v malé, opovržené
Galileji, a.ne aspoň v Jerusalémě, neb
v Athénách a v Římě, Ve střediskách
“to židovské, řecké a římské vzděla—
nosti? Proč si zVolil za své žáky a
vyslance království Božího lidi bez
významu, prosté rybáře a nenáviděné
výběrčí? Proč ne velmože a Vzdělance,
knížata a vůdce lidu, nebot ——jak se
zdálo ——zdar závisel na jejich vlivu.
Proč nedobývál s apoštoly škel učen.—
-ců, mocných kruhů a vysokých dvorů?
Proč při všem tak velkém úsilí měl
na konci svého života tak nepatrný
Výsledek? Proč je tolik záhadných otá—
zek při jeho životním úkolu? Pán Ježíš
neměl s těmito záhadami mnoho sta—
rostí. .Navšecky tyto otázky námdává
“př-1různých příležitostech jen jednu
odpověď : jest poslušen svého Otce,
člní vůli toho, jehž ho poslal. Když
mu u studnice Jakubovy učeníci na.—
bízeli pokrmu, a prosili ho řkouce:
Mistře, pojezi. pravil jim: Můj po—krm jest, abych činil vůli
t'oho, je-nž mne poslal, a do
konal dílo jeho. (Jan 4, 34.)
Konati vůli OtcoVu, která chce, aby
všichni lidi byli spad-ení, „jest mu nii
lejším, radostnšjším zaměstnáním, než
požívati všeho pokrmu. Pro sebe ne
hledá ničeho, nebot docela závisí na
vůli __Otcověacelý život svůj zasvětil
konat-i jeho vůli. Proč si zvolil cpu
:štěný kout v Palestině za jeviště
„svých zázraků a kázání? Na tuto o
tázku odpovědělsvým učeníkům, kteří
ho prosili, aby uzdravil dceru ženy
kananejské. N e j s e m 9 o s 1a n, l o čk zahynulým chím domu
“israelského. (M,—„t.15, 24.) Ač
všichni lí dé byli “pe-volánido králov

ství Božího, přece božský Spasitel
měl omeziti _svou činnost toliko na
židy, nebot jenom židům byl zvláště
přislíben, neboť se Siona mělo Vyjíti
slovo, a k němu teprve se měli hrnouti
ostatní národové. (Is. 2, 3.)

Neučené a nepatrné muže si zvo
lil za sloupykrálovství Božího, pro
tožc se tak nebeskému Otci zalíbilo.
Když se sedmdesát dva učeníci na
vrátili k němu z cesty po Galileji a
s radostí mu vypravovali o svých ú—
spěších zvolal: Velebím Tebe, Otče,
Pane nebe i_země, že skryl jsi tyto
věci před moudrými a opatrnými, a
zjevil jsi je maličkým; ano, Otče (vo—
lebím'Té), že tak zalíbilo se Tobě.
(Mat. 11, 25. 26.) Moudří a opatrní,
tohoto světa jsouce pyšní na své vě
demasti, pro svou pýchuodpírají mi
losti Boží a nechápají učení Kristova.
jeho poslání, a proto Pán Bůh skryl
je před nimi, t. j. nechává jich v je
jich zaslepenost-i, kdežto maličcí, t. j.
prostí a pokrokoví uznávajícc svou
nedostatečnost v příčině spasení, ne
kladou žá 1inýchpřekážek milosti Boží
a s radostí přijímají učení Kristovo.

Božský Spasitel se rád ujímá hříš
níků, publikálí-ů a všech opovržených,
neboť jeho Otec pečuje o jejich zá—
chranu a výslovně poroučí o ně péči:
„Kdyby měl někdo sto ovec a zablou
dila by jcdna z nich, zda nenechá
devadesáti devíti na horách a nejde
hledati té, která zabloudila? A poda—
ří-li se mu ji nalézt-i, amen pravím
vám, že se raduje nad ní více než
nad devadesáti devíti, které neza
bloudily. Tak také není vůle Otce
vašeho, jenž jest v nebesíéh, aby za-.
hynul jeden z těchto maličkých. (Mat.

8, l2.—14.) (Příště ostatek.)

-oooooo

Shledání.
(Z dob nynější války. — Píše A. M. Kadlčáková)

Nad nízkým svahem táhnoucím
se podél železniční tratě, pod níž roz
kládal se'malýrlesík borový, rozšuměly
se stromy a keře a zachvěly se v ru
dých červáncích zapadajícího slunce,
jež objevily se na obloze směrem zá.

padním Od východu vál teplý vítr &
vysuŠOValdeštěm nasáklou půdu, se
třásaje s listí &řas dešťové krůpěje, jež
před tím skvely se jak perly Vylovené
z moře.

V tom z houštin vynořila se po
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stava štíhlého důstojníka, který pod
píraje se o hůl blížil se úplně k pří
krému srázu, odkudž bylo viděti celý
malebný kraj a bílou okresní silnici,
jež místy vinula se jako Veliký had.

_ Důstojník stanul a díval se do
dáli-","Tjakobyněkoho čekal, a tu teprVe
bylo-“ho viděti celého, ježto podrostu
v těchto místech nebylo. Jeho post-ava
byla vysoká, tvář výrazná a prozrazo
vala ducha ušlechtilého; vlas černý,
dlouhý spývající až do týla, leskl se
jako aksamit a oko jeho plálo mla
distvou živostí. Na prsou třpytily se
mudvě stříbrně a jedna zlatá medaile,
které dostal za svou udatnost a ne—
ohroženost před nepřítelem. '

Na pusté silnici, tu a tam se ví
noucí, ukázal se hybný bod od neda
leké Vísky se blížící a rostl vůčihledě
v ŽÍVOUpostaVU. Již blížila se i k tomu
místu,-nad nímž stál mladý muž,
který Všecek při spatření její oživl.

Oko zaplálo, bledá tv'ář pokryla se
živým růměncem a kolem úst zahrál
sladký úsměv.

„Miluško!“ zv'olal radostně, a hlas
jeho chvěl se radostí Dívka stanula
rázem a ohlédla se bojácné zpět.

„Miluškol“ opětoVal tentýž hlas.
Slyšíš? Já jsem to, tvůj Zbyněka při
cházím tě navštívit! Což mne již ne
znáš?“ volal opětně a hlava jeho ob
jevila se při těchto slovech erVna
nad ní.

„Ty, Zbyňku, že jsi to? Či je to
jenom'duch' tvůj, který z hrobu mi
přišel vstříc?“ odvětila udivená dívka
a údiv jevil se v'-líci její.

.,Ano, já jsem to s tělem i krví a
nikoliv jen jako duch,“ zněla odpo
věď jeho. „Počkej jenmaličko, sejdu
stezkou k tobě. Vždyť již tak dlouho
jsme se neviděli!“ .

A již po malé chvíli stanul přední.
„Zbyňku můj miloVaný!“vykřikla

ona a spěchala v jeho náruč, v kterou
ji přivinul on a tiskl prudce na roz—
bouřené srdce své. „Ano, tys to, ty
celý a nc'změněnýl“ zaplesala ona,
„ale kdo'ti pověděl, že tudy půjdu?
Tys ..čekal mne . . .“

„Ano, čekal a to s jistotou, ani
v hodině jsem se nezmýlil,“ odpovidal
on, drže ji stále za ruku a radostně

hledě v krásnou její tvář. „Ale o tom
až později, nyní pojď nahoru, tam nad
stráň. Pojď, hnedle tě tam. dovedu.
Stezkou se nám pěkně půjde.“

„Ale kam to půjdeme?“ tázala se
a bojácně obracela se zpět-.

„Což nevíš, že zde spatřil jse-mtě
poprve a zde učil jsem se milovat
vše, co kolem je a tebe a tvou čistou,
nevinnou, šlechetnou duši,“ zahoroval
znovu a Vroucně pohlédl v. modrý její
zrak. „Pamatuješ se, před pěti léty
stáli jsme sde naposled v šeru večer
ním a hleděli tam k modrému nebi,
v němž hořely hvězdy a skvělý se
zlaté červánky- zapadajícího slunce
zrovna tak jako dnes?- Pamatuješ se
na to má drahá Miluško?“ něžně za—
šeptal Zbyněk a znovu přitiskl ji na.
své srdce.

„Pamatuji/" pravila ona a často-—
krátc v'pzomínala na tebe, leč žádných
zpráv o tobě za celý ten čas jsem ne
obdržela,“ s jemnou výčitkou zaše—
ptala. ' Í

„Odpusť mi, ale neúprosné okol—
nosti nedchlOValy, abych se hlásil
k té, kterou jsem chOValv srdci jako
drahý amulet. Víš přece, že byli jsme
ještě pouhými dětmi, víš, že dětská
naše přítulnost byla nerozlučným dru—
hem v našem bezstarostném žit-í, že
rostli jsme tu společně jako ty strom
ky zde na stráni. ŽiVOtnáš byl tak
krásný, tak Volný,jako žiVot těch ma
lých ptáčků, kteří si tu na stromech
vesele prozpěvují, nestarajíce se o to,
co jim zit-řek přinese.-“ _

„Ach, ano,“ zahorovala ona, „by»
10_totak, jak to pravíš, ale ty jsi přece
zapoměl.“

„Já že zapoměli“ a podíval sena
ni tak smutně, že okamžitě litovala
slov svých.

„Ne, Miluško, já nezapoměl! Na
opak, já denně, ba stále vzpomínal
na tebe a duše moje snila jen o tobě.
Vzpomínal jsem přes den při učení
v kadetní škole a vzpomínal za noci,
když na bojišti jsem se nacházel,
vzpomínal i s ranním úsvitem, pro
bouzeje se ze sladkých snů v nemec
nici, jež skolébaly duši mouanaplnily
srdce blahou nadějí, že nezhyne přá—
telství naše tam daleko, kde rozešli
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jsme se, ale že poroste a roste v srdci
1 dále.

dny ze sladkých svých snů, zahleděl
jsem se k nebi, na němž již shasly

kde neměl kolem sebe nikoho, kdo by
\ jej potěšil!

A probouzeje se před několikaš Při jeho slovech, jimiž líčil bolsvého srdce, přestal šuměti i háj, pře
stal bublati i potůček, kolem něhož

všecky hvězdy a obloha zbělela. Na 'Itse ubírali a ustali i ptáci Ve svém zpě
východě ukázal se slabý“ svit a rostl -vu . . . .
co chvíli stále víc a
probouzeli ptáci a začali sv'eholit-i,
jakoby volal druh druha, že nastává
již den po uplynulé noci plné vůně a
sladkých snů. A na východě, tam nad
mlhou zarosenými vrchy a horami
pomalu vycházelo slunce, ukazujíc čím
dále tím více svou jasnou usmívající
se tvář, tak že obláčky plující po 0
bloze proměnily se v ranní červánky.
Než co to? Slunce neVycházelo samo.
Spatřil jsem ještě jinou, jasnější zář,
která rozlévala se tam po nivách, tak
že zachvíval se každý květ a jeho
rosné krůpěje měnily se v démanty.
Nad tím podivným zjeVemtrnula celá
příroda a také i zpěVnéchóry opeřenců
zmlklý na chvíli. Žasla země, žaslo
i slunce samo, nebot poznaly Boha
svého, Lásku to nejčistší a nejkrás
nější a za ním uzřel jsem krásnou paní
vznášející se jako lehký obláček, a
kolem hlavy zřel jsem zlatou gloriolu,
v níž tkvěl nápis: „Já jsem láska nc
umírající.“

Zjev ten zanechal v duši mé ne
popsatelný cit a připomínal mi v srdci
všecky ty slasti svaté a čisté lásky,
jež nedávno založena na citech přá—
telství zkvétá a přináší užitek sto
násobný všem, kdož k ní se přivinuli
celou svoji duší . . .

V sladkých citech tohoto podiv
ného jitra tonul celý obzor a duše má
letěla daleko od místa toho tam da
leko za tebou, kde žila jsi'živ'ot bez
starost-ný a radostný. Viděl jsem též
vynořiti se v mysli své tu druhou
chatu, v níž já byl vychován. A z mo—
dravé mlhy vynořila se všecka ta
místa, na nichž jsme si spolu hráli a
dováděli. ó, nevíš, drahá Miluško,
jaká touha po tobě zachvátila mé
srdce! Hlas jeho zachvěl se a slova jeho
nesla se jak šepot vánku, tak že ztichlo
všecko kolem, aby slyšelo zpověď tuto,
kterou odhaloval svoje nitro ten, jenž
láskou umíral tam v dálných krajích,

, l '.vlce. A hned se .
Š

!
u'tt

n

A ustav na chvíli Ve svém vypra—
vování, povzdechl si z hluboka a pln
smutku a bolesti otázal se svým jem
ným hlasem: „Věříš nyní, drahá Mi
luško, že jsem na tebe Celýten dlouhý
čas Vzpomínal? Věříš nyní, že v mysli

' své choval jsem obraz tvůj a chodil
".\.

ř;

\,

lt-ěmito cestičkami, posvětil je sladkou
vzpomínkou a svlažil často vřelými
slzami'l“

A sotva pronesl tato slova, bo
hatá slza skanula s oka jeho a' padla
na bílou její ruku. Věříš ještě nyní, že
jsem na tě zapoměli“ znovu se ptal a
smutně díval se na ni.

„Ne, nezapomněl jsil“ OZValo se
tiché šumění stromů, jež skláněly se
korunami svými nad jejich hlavy. Tak
odpovídaly i květné luhy, po nichž
kráčeli a tak volalo vše, co kolerr nich
se nalézalo. Vůně pryskyřice a dech
kvítků lesních naplnil vzduch a po
slední červánky rozesmály se, že v zá
plavě jejich tonul celý svět.
__, A Miluška se zraky zaslzenými
zírá v tvář svého nejdražšího přítele
a šeptá sotva slyšitelně: „Věřím, vě
řím ti ráda, nebot kdyby to nebylo
pravda, ani dnes by jsi sem nepřišel.“

A tichý vzlykot zazníval ztich
lým krajem.

Miluška i Zbyněk oba byli sirotci.
A siroba sblížila srdce jejich v útlém
dětství a rostla láska & mohutněla
v nich den ode dne více a více.

A kdyz Zbyněk odešel odtud do
škol a ze školy na Vojnu, vzpomínala
Miluška a těšila se, že se vrátí, že jed
nou k ní při-jde, až bude sám pánem
své situace.

A vrátil se, vrátil zroVna v tu
chvíli, kdy srdce její toužilo nejvíce,
kdy v něm rozhořela se láska, tento
květ oslnivých barev a opojné vůně
mystické. V rátil se její miláček, její
bratr z dob dětství, nepostradatelný
druh, bez něhož ani chvíli o samotě
nemohla skotačiti &dováděti. Nevěděli'
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CDV Šídcích se Vznití, ved ěli pouze, ze
jsou si nenehlutllttlpyml & že jediné

olečně dařilo se jim Vše, co podnikli.
Nevěděli, že přátelství jejich V7klíčí
V něžný květ lásky, jež jako magnet
koV'oVé piliny tak SId.CCjejich pxita.
hoyati bude Nevěděli že Sídce jegich
rozezvučí se “ryzím 2. moucím citem
lásky, opěv'ujíce nejčastěji píávě srdce
toho, který je nám milým. &drahým.

'O kdyby bylo možno ukázati srdce
lidské, snad čast-o čet-li bychom V něm
tato slova.: „Miluji tě &.Vzpomínáml“ '

A “tak to bylo i V srdcích těchto
dvou mladých lidiček. A oni Veěříce
V sladký cit své lásky, stulili se je
den k druhému a.rty jejich setkaly se
V dlouhém _políbení. A nad hlavou za.
šuměl jim. les sladkou píseň lásky a.
s modré oblohy požehnání na. hlavy
jejich hazelo tisíce a tisíce dlo.bných
hVč-7diček & celá. příloda kolem ta.—
jemně šeptezla „Buďte požehnaní vy,
kteří sešli jste se "po dlouhč době
svého odloučení, byste se již n..ikdy
od sebe ncodlouěili _ __ __

oooooó
"A; M. .Kaa'lčdková.

Tdchý večen
Tichý večer již se sklání
do kraje
a to Slunko naposledy
zaplaje.

A pak zajde tam za hory,
jde tam spnt,

' zíby mohlo brzy ráno
zase vstat.

Ptáci v hnízda znletěli
znaveni$
vyzpívall všechny písně
'a ted' sní.

--Květy hlavy uklánějí
v_záhonech.
naposledy vydeclmou tu
sladký dech.

Všude ticho, _mrtvo, pusto

Hlahol zvonů něžně letí
krajinou,
Matce Boží pějí píseň
jedinou.

Pějí Zvony Matce Boží
s večera,
příroda když spát se chystá.
voskem.

Zvony zvoní na vše strany
klekání.
v modlitbě se hlava moje
uklání '

A když slední úder zvonu
utichá,
naposledy duše moje
zavzdychá :

Matko Boží, Matko moje
po kraji, při mně stůj,
jen kdes zvony „Anděl—Páně“ v sladkém spánku duši mojí,
šeptají.— ochraňuj.

O O O O O ')

.-A. M. Kadlčákova'. _

Vzponnnky.
Když večer V kraj se naklání
& měsíc jasně v nebi stkví,

:kam duše moje zalétá,
to sám dobrý Bůh ví!

Má duše v tichých vzpomínkách
tam v domov milý zalétá
a v Vzpomínkách těch sladičkých

__ten drahý koutek oplétá.

Kde otec, drahá matička,
kde bratři,. milé sestřičky,
tam vzpomínky mé povždy jdou
pro blaha sen svůj sladičký.

ó vzpomínky, vy drahé jste
mě duši srdci, v světě tu,
z vás povždy něžný věneček
své zašlé lásce upletu.

O'OOOOO
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Z rozjímání sv. Ambrože.
Podává.Fr. Janovský.

I.
Známost Kristova.

Nejhorší nevědomost jest, ne\'ě-'
děti () Kristu. Po celý život zůstává.
malýn) člověkem, kdo se nepm zn
ke Kristu. _

Nejhlubší temnotou kráčí, kde
žije bez Krista. Známost KristoVa.
jest zdravím duše.

*

Vyšed z lůna. panenského naplňuje
IQistus svým světlem e(lý svět. Všem
má.toto světlo svítiti; avšak jenom ti
je mpochopí, kdož touží po jasnost-í
světla. věcného, která. již nebude ze.
stíněna. nižádnou _iycí.*

Kristus tvým sluncem. Hleď, by
ti nikdy nezapadlo.

Den jest v duši, \“níž Kristus dlí;
noc, tmavá. noc, kde Krista. není

Kde jest pravá víra, tam ]))avého
S\ětla. všecek půvab ?. radost.

Kde jest věrně zachovana nevin
nost a. osvědčená horlivé. snaha po
ctnostech &jasnost čistého s\ědomí,
tan) jest zárivé poledne duše, tam se

sedí s Kristem )) __hostiny.

Jenom věrou uchopíš Krista. K1i—
stu se nechce tvých peněz, on l)..leda
tvé víry. Více než peníze platí u něho
tvá. víra.

*

Na. křídlech duše zalet vzhůru.
vzhůru nad hřích ?. hříšnou ".áflO-St,
chceš-li se dostati ke Kristu.

Jak máš hledati Klistel.
Ne těka\ě () ledabyle nýbrž se

sveďý'mnásilím, jak to učinila n.e\ěsta
ve Velepísni , jež pravila.: „Nalezla jsem
toho, jejž miluje duše má; uchopila.
jsem ho, anižho pustím“
nalezla.. Ve vnitrné modlitbě, \ ti
chém rozjímání &.patření držela. ho z).
nepustila.

Kristus jest milost, život a.\zl )í
šení. Kdo se zd\ihne a povstane, ne.
lezne jeho přítomnost.

Kristovy očl hledají nás &.spo
čívají na. nás. Všecky chce přijmouti

U \'íře jej '

(Část—dalla

mezi S\é, \šccky, jež st\oři1 a;.fí
\'otu pmolal. Ach, kéž bys andy"
před ním ))eplchal, nikdy se nechtěl._
před ním sk1ý_t-.i .,

O) sen), že i j).p1cl)9.jící.cl)hledá„ i ty )—
chce vachtanltl kdož se před ním“
skrýw .jí. Volá, jim: Adame, kde jsi?
ČloVeče, „kde jsi? Ve světle jsem tě
st), 01il, 2.ty jsi se přiklonil“k temnotě? _

Nuže, jdi i ty ke Kristu. Pozdě
nebo \' neci nebo \ kteroukoli hodinu,
vždjcky na)\le/„neš Klista. ochotna. tebe
přijn).outi. Ve své dobrotě nezkracuje'
mzdy _.pozdč(nich)/glam Také o
šesté. devnáié(,.jedenácté hodině přišli
dělníci 2. obdlželi celou. denní mzdu.
Ba Nil<íode1n'pííšel v noci. "

Přišel jsem oh) ěn), _bj))chtč omítil,
tlní tvých hříchů spálil ()svou milost
ti osvědčil.

II.
Kristus nade všecko.

KIlSl'uS jest ze \'šcch dober dobro
1)(_-:j\yšší.Kolik dober jest \“ tomto je
diném dobru obsaženo?

Zdaž možno 1')_2..léztívětší štěstí„
ncž býti s Kristem? Jemu. náležet),
jako úd náleží tělu? _

Nechceme býti poddání věcem
pozemským., jež nám přece jen vžd-y
cky_ zůstávají cizími, nýbrž chceme
míti jenom jednoho pána., Krista..

*
Kde jest pokoj, tan). jest Kůstuf.,

Kristus jest _polrc-j:Kde jest splavc
dlnc-st, tan), jest Kristan: Kristus jest
spre.\eclrest

Kristus jest naším cdpečínuíím.
Vžd\t řekl: Ještě d)).csbudes se mnou
v 1á.ji. Pímého odpočinutí není na)
zemi, nýbrž \ nebi.

Velikým lékem pro nás: přijímati
útěchu od Krista. _

Kristus jest pravou. radostí ?.roz

koší duše. Ont jest samá radost, samejlozkoš
Pevné kořeny má. naše radost z.

\eselí, _uctujeme -li se v Kíistu. Re_—
dost světa zmizí, se světem. Věčnou
radest má., kdo se v Bohu r'eduje.

Hostinou plnou radostí 3. pokoje
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jest spočívati v' Kristu a jeho radosti
požívati.

Jest zproštěn námah, kdo se do-.
;tal ke Kristu,

Nikdo _ti nemůže Krista vzít-i,
sam-li se ho nevzdaš.

*

Kdo—by byl tak bohat jako Kri
stus? K Krista nalezneš vždycky nad
bytek, nikdy nedostatku. _

Chud přišel na svět, a pro všecky
měl bohatství darů..

Jak jest neskonale bohat, jenž
nás svou chudobou obohatil!

Již Kazatel ve Starém Zákoně to
věděl! Bohatství a spokojenosti ne
nalezneš pod sluncem.

Kdo však je „přece chce získati,
buď bohat a spokojen v Kristu. "E:

*

Jediný Kristus jest všeckoflrl
Kde jest Kristus, tam jest všecko:

000000
A. M. Kadlča'kovd.

jeho prana; odpuštění hříchů.,milost,
rozhraní mezi životem a smrtí.

Kdo Krista získal, všecko získal.
Abych i ničeho neměl, patří mně

všecko, mam-li Krista. ,
Kristus nebem mé duše, mým

kralowtvím.
*

Í'Vl Mým podílem jest Pán.
_H Nemůže tak každý říci.. Přede
vším nemůže tak říci lakomec. Hned
by se ozvala proti němu laketa a řekla
by _mu: Nejsi _můj? Účinila. jsem tě
svým otrokem. Zaprodal jsi se mi za
kus zlata. „

Ani hýřil nemůže říci: Mým jpo
dilem jest Pan. Neboť ihned zdvihá.
se proti němu hýřivost & praví: Nejsi
můj! Tenkrát za nestřídmého hodo
vání učinila jsem tě svým nev'clníkem.
Můj jsi, mně zůstaneš zapsan. Tak
nertímá, požívačnc st svědčí proti tobě..

(P. d.)

Boží Muka.
U lesa tam na pahorku
v křižovatce cest.
stojí tiše Boží Muka
o níž pověst jest.

Jednou kdys tu poutník kráčel
zemdlen únavou.
na pahrhku k odpočinku
složil hlavu svou.

Z lesa přišel zbojník krutý
;] jnk poutník spal,
do srdce mu dýku vrazil
& vše, co měl, vzal.

Druhého dne našli jej zde
lidé z dědiny -—
v rukou držel křížek malý
poklad jediný.

A pod tělem kaluž krve
z níž se týčll květ
a který mrtvému vůni
dýchal v stydlý ret

Na památku na tom vršku
Boží Muka jsou,
za mrtvého at se modlí,
kteří kolem jdoul“

OOOOOO

Msgr. Ba u || |: rd. Z franc. Boh. 11y a el ý.

Stáří,- “čili životem vzhůru.
(Část další.)

0 přátelství. Staří přátelé.
Po nabytých zkušenostech do

mnívám se, že stará přátelství jsou
dobrá: přátelství a staří přátelé jsou
nejlepší._ Jsou to pevná a dobrá. přá
telství stmelena v ohni zkoušky, se
stavena z" dlouholetých vzpomínek,
casto namah, nebezpe'tíž, 'utvrzená, u

trpením., jsou to _*přálelství starých
druhů z Vojny, Vysloužilců ze mno
hého tažení válečného, je to přátelství
starých druhů z cest, které spolu pod
nikali bezpočet-nými bouřemi, pod stej
nou plachtou lodní, když putovali n_e
kolem světa, ale tímto vezdejšim žl
votem.
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Není mi neznámo, že proslulá.
Stará přátelství, která slavila bible a
poesie, jsou přátelství mladých reků
ve květ-u života: David a Jonathas,
Achilles a Patroklos, Nisus a. Eury—
alus. Pomlčme o nich s úctou, nebot
mluvím tu o lidech starých.

Lacerdaire napsal: „Dlouho jsem
se domníval, že mládí jest věkem
přátelských styků a že přátelství samo
jest jakousi vábÍVOupředpraVou všech
našich citů lásky: mýlil jsem se. Mla
dost je příliš vrtkavá pro přátelství
neníť ještě ustálena ani V myšlenkách
ani v tužbách a_oddává-li se, nemůže
poskytnouti než naději. Na druhé
straně jest zralý věk příliš chladný
pro tento velký cit. Měli bychom tedy
přátelství započítati jen mezi sny po
tomstVa Adamova? Nikoliv, moje
vlastní zkušenost staví tu můj krok
a D.CVělfitiv přátelství bylo bymi
rovně nesnadno jako nevěřiti V nábo
ženství. Věřím v přilnutí lidí jako
věřím v Boží dobrotu a odVažuji _so
tvrditi, že Vyjma první věk dětský
není věku, jenž by byl cizí přátelským
pocitům. Přináší-li mladost více ocho
ty ve svých sympatiích, skýtá věk
zralý více stálosti, stáří pak přináší
více Oddanosti a hloubky. “Přátelství
je tedy vzáCná, božská věc, jistá
známka veliké duše, a jedna z nej—
vyšších viditelných odměn scpjatých
se ctnosti.“

Je to kmet, biskup Fénelon, který
po mém názoru nejlépe napsal o přá
telství a o přátelích. Právě jsem znova
dočetl poslední listy, které napsal ze
VZdálenéhosvého města Cambrai svým
věrným přátelům, kteří s ním sesta
rali, vévodovi z Beauvilliers, Vévo
dovi z Chevreuse, knězi Langeronovi
atd. Kdo miloval jako on? „Zdá se
mi, můj dobrý vév'odo, že srdce vaše
je mé, tak jsem s ním za jedno. Ziv
jsem již pouze přátelstvím a ono způ
sobí také mou smrt . . . Velící přátelé
jsou naši největší útěchou, pokud “se
nestanou naší n.ejvětš1'__bolestí.“ —\
A kdo oplakával své ptátele jako on?
„Doznáxrám, že oplakávaje přítele,
jenž byl slasti mého života, plakal jsem
skutečně. Člověk by byl pokoušen za.
toužit, aby všichni praví přátelé se

umluvili umřít zároveň, téhož dne“
atd. —-\

" U nás nemá sobě rovíiapřát-elství
státníka Montalemberta & proslulého
kazatele Lacordairea sVOu Velikostí a
“krásou. Životopisec onoho právem na
psal: „Zda nelze tu tvrditi, že toto
přátelství bylo netoliko útěchou a ctí
jejich živďca, ale že poct-ívái celé lid
stvo, a' že svou povznešeností, nežno
stí, sVOutrvalou a nezištnou věrností
může býti vzorem všem věkům “bu
doucím?“

Leč jakkoliv bylo krásné ve svém
úsvitě plném líbeznosti, o polednáCh
kdy zářilo leskem plným, nevím, by
lo-li ještě spanilejší při svem západu.
V posledních letech žÍVOta LaCOrdai
rova byly napsány listy jako tento:
„Přátelství, které nás pojí 'víc než
třicet- let, bylo mi, jak jsem ti často
říkával, velikou cti 'a jednou z říd
kých potěch mého žiVota . . . Ne'píši
ti ničeho, co by mi nebylo diktováno
láskou k tvé slávě a láskou k tvé
duši, ale především hlubokou vděč
ností k muži, jenž mi dal tolikrát o
kusit—Ínejhlubších a nejčistších Ta'
dosti, jakých může lidská duše po
cítití.“ Byli to dva bratři a tak je
shledáváme až do posledního dechu.

Kdosi řekl, že láska je často již
stará po třech nedělích, kdežto přá
telství čtyřiceti let je ještě mladé.
A tuto nezdolnost přátelství zobrazil
Chateaubriand v podobenství, pře
vzatém sice zantiky, které vepsal do
alba pí. Bémusatové. Poslyšme: '

„Sláva, Láska a "Přátelství sc
stoupily kdysi s Olympu navštívit ná
rody země. Božstva Sl umínila napsati
historii svého putování a jména lidí,
kteří r je pohostinnu přijali. Sláva
vzala za tím účelem kus mramoru,
Láska „desky voskové, Přátelství či:
stou knihu. Jednou večer stanuli" třl
cestovatelé 'u mých dveří. Chvátal
jsem je uvítat-i s uctíVostí bohům
povinnou. Na. zítří ráno před odchoi
dem nepodařilo se Slávě vrýtl mé
jméno do mramoru. Láska je načrtala
do Vosku, ale brzy je se smíchem v_y
mazala. Pouze přátelství mi slíbilo
uChOVat-imé jméno Ve své knize.“

axe*
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Zdá se 'mi, jako bych viděl sply
vai-i v jednu starověké knihy DE
.AMICITIA a DE SENECTUTE 0
přátelství.a o stáří. Byla to kniha. o
přátelství v šedinách. Každý z nás
mohl by k ní přispěti svými vzpomín
kami a poznámkamLPokusme se o to
bratře! ,

Nejprve třeba se smířiti s touto
okolností: od jistého věku neuzavírají
se nová přátelství. Právem zváno bylo
přátelství stromem, který třeba záhy
Vsadit-i, chce-li člověk trhati jeho 0
voce. které dobře vyzrálé skýtá jen
pozdě, v jeseni.

Však žel, kolik to v mládí štípe
nýeh přátelství- nedospěje až k tomu
věku, ježto je vyrvou bouře, nebo
spálí mráz nebo uschnou! Kolik nám
zbylo přátel z druhů děství, z kama
rádů ze školy, ze studií nebo z vojny
dnes, ano, dnes, Ve mrazivé chvíli,
kdy je nám nadobro urvána- všeliká
láska rodinná a kdy by nám' hřejivé
přátelství tak bylo vhod!

_ -Kde je najíti? U mladých? Je
jich náklonnost tíhne jinam. Cit, který
by dobří lidé věnOVali našemu věku,
není přátelství Ve-vlastním smyslu,
nýbrž spíše uctívá oddanost, která je
bude udržovati pozdálí. A nad to,
měli.-li jsme nehodu, že jsme se něčím
stali, snad i pochlebenství se .přimísí.
Avšak lichotnici nejsou přátelé.Amicitia pares invenit
a u t f a c i t, přátelství předpokládá
stejnost nebo ji vytvoří. A není-liž
přední stejností rovnost věku? A bra
tře, příteli, právě mezi starými nej
lépe se miluje. .

Není-liž pravda, co pravil Lacor
daire ve své velebné výmluv'nósti:
„Jest to podithodná výsada; že čas
přátelství utvrzuje. Jak události v ži
votě dy'ou přátel postupně se vyvíjejí,
tak tuží se jejich věrnost zkouškami.
Jednotnost svých citů pozorují lépe
při nárazu, jenž mohl ji snad zničili
nebo -jí otřásti. Jako dva neochvějně
skalní útesy v těchže vlnách. patří,
jak příboj let marně napadá nezdolný
soulad jejich srdcí. Treba žíti,'abychom
se ujistili, že jsme .milováni.“_ '

'Je-t_o snad. rovííost životního po
staVení & statků, jež utuží tento sva—

zek? Byl by „to “svazek příliš slabý,
jako jmění samo. Při nastoupení cesty
kráčejí “přátelé _spolu ruku v ruce.
Cestou se situace'mění, úhel rozchodu
se šíří. Jeden jjest příliš vysoko, druhý
zůstal příliš nízko a mizí: S Bohem,
bratře, s Bohem . . . !

Kdo sblíží dálky? Ani' dobrodi
ním, ani prokázaným službám samým
_osobě se to nezdaří. V té příčině zná
přátelství nízkých stud, hrdOSt, ne—
důtklivost, kteréž vlastnosti lze na
druhé straně přemoci jen ohledy, _o
chotou, prostou a upřímnou skrom
nosti, což je arci při takovém styku
věc nejchoulostivější. Aby to člověk
dobře chápal a konal, je mu zapotřebí
rovné povznešcnosti ducha jako do
broty srdce: „V čistém přátelství jest
cosi, čehož neokusí lidé prostřední,
dí La Bruyére.

Je snad rozdílnost povahy a ná
lady nepřekonatelnou překážkou přá
telství? Naprosto nikoliv; Jsou přá—
telství, jiehžto prvky se doplňuji roz
dílnosti sloučených povah. Vazba přá.
telství jest u korábů: články Vyvstá
vající a vhloubené, vypukliny a ní
žiny si navázjeyn odpovídají. Ostatně
není nikterak třeba, aby rex-“nostduší
zacházela až k potlačení osobitostl.
Nebylo kdys řečeno, že ideálem přá
telstvíjest učinit-ize dvou jeden celek,
při ale tak,aby se každý cítil svým?

Různost názorů, a to hlaVně ná
zorů politických .to byla, která za
našich dnů snad nejhlubší a nejpří—
křejší propast utvořila mezl duchy,
,kteříse jinak stýkali srdcem. Polltlka,
která trhá a strhá vše, byla by málem
na chvíli rozdvojila i dva přátele již
zmíněné Montalembert-a _a Lacordai
rea. Bylo to roku 1860: „Divím se —\
stěžuje si jeden —-\že se stále nemů
žeme dohodnouti, majíce přecestejnou
víru a_stejné zásady.“ —\„A já —\od
povídá přítel —\já, žasnu, jak jsme se
při povahách tak různých a v posta
vení tolik rozdílném vždycky v zá

_sadních bodech sroVnali a proti spo—
lečným nepřátelům bránili . . . _Když
jsme byli mladí a ohniví, tys mne m1
loval více nežli já tebe. Nyní Seúlohy

' změnily a nenaříkánú“ —-—Na to La
cordaire odpovědl s nár-učí otevřenou:
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„Až k poslednímu dechnutí, až do
hrobu bude mou. nejsladší vzpomín
kou, že přátelství naše bylo vždy bez
mraku, bez roztržky. Nebyli jsme dva;,
a to vysvětlí vše. S Bohem, objímám
tě a jsem pro tě stále tím, čím jsem
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byl r. 1830.“ Za dva roky na to La,-
cordaire umíral &.blízek Vydechnutí
neustáVal osvědČOVati Montalember
tovi, který jej se slzami líbal: „Miluji,
miluji tě!“ A to bylo jejich poslední
rozloučení. (P. d.)

000000

Apoštolát modlitby mezi mládeží.
(Hlavní úmysl)

Mluví a píše se mnoho o organi
saci mládeže školou povinné a dospí
vaj ící. Organisace tyto vzt ahuj í se
však více na výchov těla, na výcvik
a otužení těla, na vštípení vlast-cneo
kého smýšlení a podoré užitečné věci
pro mládež. Vše to zajisté dobré jest,
ale tím lepší to bude, bude-li to spo
čívat-í na křesťanském základě; re—
opomene-li se při výcviku těla též zu
šlechtění srdce. K tomuto poslednímu
směřuje Apcštclát modlitby. Jest-it
Apoštolát modlitby jedním z nejúčin
nějších prostředků dobré výchovy a
prot-o jest pro mládež jako stvořen.
Mládcž je hned pro VšeVelkolepé nad
šena a miluje pořádek, zejména nyní
v době válečné. Jak rádi si hoši za
hrají na vojáky! Obé jak. velkolepost,
tak organisaci spojuje v sobě Apo—
štolát modlitby. Či není to .v'elkolepé
náležeti ke spolku, čít-ajícímu asi 30
milionů členů.? Jest to již hezká ar
máda modlitby! Jejím nejvyšším vůd
cem je sv. Otec, který všem členům
ustanov'uje hlavní úmysl. Se stolce
svého přehlédne sv. Otec celý svět a
kde naj de nějakou důležitou záleži
tost, kde třeba zvláštního požehnání
nejsv. Srdce Páně, kde pekelné brány

nejvíce zuří proti království Božímu.,
tam obrátí mysl všech členů armády
modlitby a vyzývá ke zbrani mod—
litby, aby se dobré věci Božípomáhalo
k vítězství. _

Tak bojovat mohou všichni i
dítky to dovedou. Nadšením nzůže
naplnit dítky vědomí, že i v jejich.
mládí mohou pomáhat k velikým vě
cem. Právě modlitba dítek. nevinných
je Pánu Bohu milá, právě dítky
mohou mnoho na božském Srdci Páně
Vyprcsit. Píšet sv. Pavel v I. listu ke
Kor. I. 27.: Co jest u sVěta bláznivé,
vyv'olil Bůh, aby zahanbil moudré, a
co jest u světa mdlé, vyVolil Bůh,
aby zahanbil silné.“ A proto ruce
k dílu! Rodiče, katecheti, chopte se
tohoto prostředku ke zbožné výchově
dítek, zaveďte doma v rodinách, ve
školách Apoštolát modlitby. Vysvět-
lete dítkám krátkými, ale srozumitel
nými slovy účel Apoštolátu modlitby,
ukažte jim, jak mají ráno obětOVat
své modlitby a práce nejsv. Srdci
Páně na udaný úmysl sv. Otce a dítky
budou míti též účast. a zásluhu na.
Velkých záležitost-ech církevních a na.
zájmech nejsv. Srdce Ježíšova!

000000

Obrázky z katolických misií.
PodávaMaxmilian Weinberger.

Mé nejmilejší obydlí.
Má-li missionář v Indii — píše

P. Theodor Dieekann ——'konati du
choVní správu v nesčetných osadách,
má.-li křesťany široko daleko rozptý
lené navštěvovati &. vyučovati, roz—

umí se samo sebou, že nemůže vždycky
bydleti v příbytku pěkném &slušném,
kde by se cítil doma a měl všechno
pohodlí. 'Řídě se mravy a obyčeji'a
způsobem života těch, mezi nimiž žije,
musí vzíti za vděk s tím, co se mu
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právě naskytá anebo co vůbec lze
dostati. Spí-li dnes vposteli, Spí zítra
rovně tak rád a spokojen pod širým
nebem a dívá. se tak dlouho na ble
dou plochu měsíce a třpytající se
hvězdy, až mu spánek zavře oči. Příští
večer lehne si třebas na svém Vozíku
k nočnímu odpočinku anebo v nějaké
bídné chatrči; za šťastného může se
pokládati, je—liv dědině nějaká, byť
i sebe chudobnější kaplička. Avšak
přede všemi noclehárna-ni dávám před
nost kravskému chlévu, lze-li vůbec
jaký dostat-i. Tarn sloužívám pak mši
svatou a udílím sv. svátosti. Příčina
je, že zde kravské chléVy jsou zpra
vidla mnohem čistější nežli domy &.
“příbytky domorodců. Takový chlév
bývá atpoň na jedné, ne-li dvou stra—
nách otevřen,. tak že může světlo a
čerstvý vzduch s dostatek doVnitř
vniknouti. '

Prvc, nežli se v takovém krav
ském hotelu první třídy ubytují, vy
metu důkladně podlahu a kravským
hnojem natru. Není třeba, aby se
laskavý čtenář nad tímto výrazem
poza—,tavOVal,neboť kr vský hnůj ne
nepokládá se v Indii za něco neči—
stého. Potom vyzvednou se dvéře ně—
kterého domu ze s'těžej'í a pověsí se
za provaz na strop chléva. Tohoto
visutého stolu užívá se jako oltáře.
Nad oltářem rozprostře se plachta na
:;působ baldachýnu, aby špína a hmyz
nepadaly na oltář. Poněvadž totiž ve
::.larněné střeše a na trámoví se pro—
hánějí potkání, ještěrky, štíři, neto'
j.)ýři,veverky, ptáci a p. a v hustých
pa'f'učinách se Vrtají, stává se ne-._
zřídka, že celá,spousta špíny a neřádu
padá dolů.
' _ Má. však kravský chlév jako o—

bydlí také sVOjestinné stránky. Za
jedno není člověk nikdy volný a sám.
Každý chce bílého muže viděti; Celé
hodiny stojí lidé přede dveřmi, jakoby
byli pohřízeni v rozjímání a' pozorují
co nejdůkladněji každý můj pohyb,
právě tak, jak pozorujeme lvy aimed—
vědy ve zvěřinci. I když otVOr do
chléva z stru. nějakou záclonou, po—
zvédají ji Zvědavci _a nahlížejí po
kradmo doVnitř. Když při takové pří
l>žitosti mluvím o Bohu a sv. nábo

ženství, poslouchají napnutě a na
všechno přisvědčují. To však ještě
neznamená, že by se chtěli obrátiti.
Mimo to vyrušují mne Ve chlévě u
stavičně volci &krávy odtud zahnaní,
kteří opět a opět se pokoušejí na svá
místa se vrátiti. Důvěrně strkají pře
žvykující tlamu do chléva a dívají se
na mne svýma velkýma očima zvě
daVě anebo prosebné, jakoby se chtěli
tázati: „No, bude to brzo, smíme,
prosím, Vstoupit-N“

Ca toto píši, napadá mi právě,
jak jsem jedenkrát-e v takovém chlévě
sedě na nízké stoličce, zpovídal. Na
jednou slyším za sebou podezřelý
šramot. Sáhnu rukou na záda a cítím
teplou, lepkaVOuhmotu. Devtípil jsem
se, 00 se stalo. Jakmile jsem byl s ka
jícníkem hotov, povstal jsem a do—
mlouvám okolo stojícím: „Což pak
jste nemohli na krávu _dáti pozor,
mezitím co jsem Zpoví'dal?“ Na _tato
slova vystoupila ze zástupu ati 30
až 40 na zemi dřepících kajícn'íků
jedna žena a odhánějíc krávu pravila:
„Ano, muži Boží, kráva sem právě
Vstoupila a pak jsem ji chtěla rychle
odehnat a ona se obrátila., “stalo se to
neštěstí a já jsem přišla, pozdě, abych
je zabránila.“

Mlě ovšem nezbývalo, než od
dati se svému osudu a šaty zaměniti.

Dále stává se nejednou, že silný
vítr žhavý písek a prach rozvíří a
jako lavinu do chlév'a žene. A když
takové prachové mraky jemný písek
do očí, šňupavý tabák do nosu a skří—
pavý prášek na zuby do úst sypou
anebo když nekonečná hejna komárů
za divokého tance válečného a pekel
ného šumotu před nosem škádlivě
bzučí; tak že člověk při každém dech
nutí celé množství takových tryz—
nitelů polýká a ustavičně plivati musí,
anebo když žhavé tropické vedro tak
strašně pálí, že se dělají mžitky před
očima, jest na bíledni, že to všeecko
není žádnou sla—stí,ale velkou útrapou.

Jiné soužení v kravském *chlévě,
zvláště'však v příbytcích domorodců
připravuje člověku onen hmyz, který
se zvláštní zálibou Ve vlasech na
hlavě se zdržuje. Proto není radno
přijati vlídné pozvání domorodců a
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přenocovati u nich na lůžku. Neméně
zlopověstný je hmyz, který svými kři—
v'ýml nožkami tak dovedně skáče a
člověku hned tu, hned tam krev ěe—
pujc. Myslím, že tato zvířátka měla
býti také mezi desíti egyptskými ra—
nami. Sotva člověk usnul, sotva sen.
Se počal rozvíjeti a své čarovné nitky
splétati _—tu to štípe a kouše hned
'tu, hned tam a posléze všude. Je po
spánku a krásných snech. A usne-li
člověk k ránu po mnohahodinovém
boji přece, sní o obrovském hmyzu,
který ze všech stran. naň doráží, a
Spánek není pokojný.

Nyní chci ještě vypravovati, jak
jedenkráte byla na štípavém a kou—
savém hmyzu Vykonána poprava u
pálením na hranici. Jednoho dne při
šel jsem neohlášen do polokřest'anské
Vesnice, o které jsem věděl, že tam
pro mne bývá jistý kravský chlév
vždycky pohotově. Při mém příchodu
byli všichni dospělí lidé na poli, to—
liko děti a starci byli doma. Bez o
kolků vstoupil jsem do chléva nic
zlého netuše. Byl prázdný a v prvnim
okamžiku nezpozoroval jsem nic po
dezřelého. Můj sluha s mými zava
zadly mne následoval. a postavil je
do kouta. SotVa však se břemene
zbavil, dal se do křiku a jal se ru

' kama po obnažených prsou a zádech
sc oháněti. Domníval jsem se v prv
ním okamžiku, že snad stoupl na
štíra a byl kousnut a ptám se: „Co
je ti, Pet-řc'š“ Ale na odpověď jsem
nečekal, neboť v tomtéž okamžiku
cítil jsem i já., ač oblečen, na nohou
palčivé lchtání a svědění a když jsem
se obrátil ke světlu, viděl jsem, že
můj oděv všecek se černá. Byly to
blechy.

To.nezbývalo než dáti se na útěk.
Dal jsem tedy svoje zavazadla vy
nésti ze chléva a pospíšil jsem k jeho
majiteli, hodnému to křesťanů. Ne
bylo však nikoho doma mimo starou
slepou babičku, která spala na zá
praží. Uslyševši mé kroky a poznavši
můj hlas prosila mne za požehnání.
„Jak, pak, stařenko,“ pravím žertem,
„odkud jsou všichni ti hosté, které
přechováváte ve svém chlévě2“ _s—
_.Ach,otče, jsem slepá, žádného jsem

neviděla & o žádném jsem neslyšela.—“
„To rád věřím, ale odkud to, že ve
vašem chléVČje tolik blech, jakoby se
tam z celé dědiny byly sešly?“
„Ach. otce, vy jste byl v našem chlé

.vě?“ pravila stařena zděšeně, „nyní
teprv rozumim, co míníte. Ve chlévě
nelze ovšem bydleti. Před třemi tý
hodny vypukl zde dol-ytčí mor, také
my jsme několik kusů pozbyli. Chléva
se nyní nepoužívá. nebot dobytek zů—
stává na poli. Můj syn chtěl však
právě dnes chlév vyčistitif“ Nabídky
starochy, abych se zatím u nich 11
bytoval, jsem nepřijal. Byl by to bý—
val skok z bláta do louže, nebot v lid
ských příbytcích hemží se zase všecko
štěnicemi. Řekl jsem stařeně, že se
u nich převleěu a pak venku na dvoře,
lsdc stál košatý akát, se usadím.

Když mi v čerstvém prá-dle lylo
zase volno a příjemno, s'edl jsem si do
stínu stromu a naslouchal jsem bzu
kotu divokých včel ve květech a švi
toření ptactv'a Ve větvích, až konečně
majitel domku se svou ženou &.čtyrmi
pacholky přišel z pole. Po obvyklých
pozdraverh radil sen dobrému muži
žertem, aby všecky blechy ve svém
chlévě pochytal, pečlivě do velkých
beden naložil a příští rok na výstavu"
do Paříže poslal, že jistě obdrží velkou
prérrii a n'imo to zna'nenitým mužem
se stane. Poněvadž však můj hostitel
o nějaké výstavě neměl,.ani ponětí a
tím méně něco o Paříži věděl, díval
se na n.ne udiveně nevěda, kam “mí
řím Vysvěí-lil jsem mu, co minim.
Dobrácky se usnívaje odpověděl:
„Bl<--chysice pochytám, ale ncpošlu
jich r' aříže, ale na hranici.“

('t—„'don ácí pán bl ;chám pohro
zil, doslova provedl. Ngjprve byl z
celé dědiny sehnán všechen čerstvý
kravský hnůj, ve velkých hliněných
hrncích smíchán s vodou &touto smě
sicí se, stěny. a podlaha chléva po
třely. V lepkavé této hmotě všechen
hmyz" uvázl a nemohl ven. Dělníci,
kteří tuto práci konali, obnažili se až
po pás a sami napřed nejprve ruce a
nohy a potom celou svrchní část těla
toutéž mastí si natřeli. Ozbrojeni po
metly jali se celý chlev důkladně vy
metati, prVe než by se blechy Vzpa
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matoValy a z lepkavé hmotyr vyvázly.
S'metí bylo jedna blccha. Našla se- v
koutě take kozí kůže silně již zapá—
chající a blechami jen se hemžící,
kterou tam byl domácífpán zapomněl.
To. prý byla příčina, že se tam hmyz
tak rozmnožil. Mezitím postavil se
dlák před chlévem hranici a zapálil a
dělníci vhodili všechno smetí i s kozí
kůži do ohně. Plameny vesele praskaly
3 Ve květech stromů bzučely včelky
blechám na smrt odsouzeným pochod
smuteční. 'Potom ' jsem byl pozván.
abych se ve chlévě uhostil, ale já jsem
raději spokojil se zatím Vzdušným
bytem pod zmíněnýln akátem. Po
dvou dnech jsem odcestoval do nej
bližší vesnice. '

Z missie Dominikánů na Shikoku.

Shikoku jest jeden ze čtyr vel
kých ostrovů Japonských. Jako Ja—
ponsko vůbec je velmi hornatý a
uvnitř jen řídko' obydlen. Za to tím
hustěři je obydleno krásné a úrodné
pobřeží.

Počet křesťanů jest velmi nepa
trný a nepřesahuje ani 300 duši. Byly
zde totiž missie teprv nedávno za
loženy. Za to možno říci, že křesťané
jsou velmi horliví a jména toho vším
právem zasluhují. Nerozhoduje zde
počet, ale jakost, t. j. dobré vlast
nosti. Sv. Otec Pius X. vyloučil ostrov
z biskupství v Osace a povýšil ostrov
na Samostatnou diccési a odevzdal
tamější missie španělským Domini
kánům. K půVOdnim třem stanicím
v městech Koši, Tokushině a Matsu—
ymě přibyly v posledních letech tři
nové, z nichž čtyry největší mají svého
kněze, kdežto do dVOu menších ně
který z missionářů pravidelně dochází

„Je zpočátku Velmi těžké,“ píše
missionář P. Alvarez, „bez důkladné
znalosti řeči domorodců, získati jejich
srdce, a to tím méně, ježto často jim
kněz musí říci všelico, co smyslům a
náruživostem jejich málo lichotí. Evan
gelium, které jim káže, jest evange
liem“ Krista Ukřižovaného, jenž byl
„židům pohoršením, pohanům poše
tilostí.“. Stává se však nicméně, že

má. Bůh své vyV'olené duše, které u
přímně touží, přaVou cestu ke spása
poznat-i. Radost, jestliže takOVOuduši
nalezne, skytá missionáři náhradu ze
mnohá zklamání a mnohé hořkosti,
kterých ve svém pov'olání__za_kouší.

_ Mezi našimi nově obrácenými kře
sťany je také bývalý pohanský kněz.
Dlouhá léta přičiňoval se, aby“starou
víru pohanskou, _která v Japonsku
Vždy více půdy ztrácí, zase povznesl.
Než p_obádánjakousi nejasnou touhou
po něčem lepším, zhostil se konečně
starého náboženství sám, odložil rou
cho kněží pohanských a přešel k evan
dělíkům, v naději, že u nich kýženého
klidu dojde. Ale co tam viděl a slyšel;
se mu nezamlouvalo, a tak. přišel ko—
nečně ke katolickému missionáři. Za"—
čal se současně se svou manželkou
učit-i katechismu a r-ašel v něm na
uku, která jak ducha, tak. i jeho srdce
uSÚOOkOjOValaPo důkladné přípravě
dal se se ženou a dětmi pokřtít. Jeho
horlivost je od té doby ještě větší a
já doufám, že nám jako katechetista
velmi platné služby prokáže.

Podobných případů zvláštního pů
sobení milosti Boží mohl bvch uvésti
mnoho. Minulý rok postavili jsme Ve
městě. Tokushině, které se svými.
67.000 obyvateli je na ostrově nej
lidnatější, pěknou kapli v evropském
slohu a zasvětili jsme ji domorodému
světci sv. Pavlu Michi z tov'aryšstva
Ježíšova, jenž z řečeného města po
cházel a dne 5. února r. 1597 byv
v městě Nagasaki ukřižován zemřel.
smrtí mučednickou. Abychom sv. mu
čedníka a jeho krajanů ve větší zná
most .uVedli, dali jsme krátký “popis
jeho žÍVOtaa mučednictví vytisknouti
a v 10.000 exemplářích mezi lidem
rozšířiti. Jeho socha „je v naší kapli

vystaVena k uctívání. Doufáme, že on
i ostatní sv. mučcdníci z řádu Domi
nikánů v Japonsku nám své ochrany
a přímluvy neodeprou; my máme této
pomoci s hůry tak zapotřebí, ježto za—
čátek missie v této "zemijest, zvláště
když se peněz a jiných pomůcek ne—
dostává„ Velmi těžký.“

000000
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Jiří Belanger.
Zivot napsaný P. Aniganem podává Jan Tagliaferro.

Téhož roku 1893 putoval P. Be
langer poprvé do Lurd. Vrátil senadšen.
'Pět dní a můžeme dodati i čtyři aneb
pět nocí věnoval skoro nepřetržitě
modlitbě před jeskyní. Musel přiznati,
že za celého pobytu v Lurdech nespal
více jak tři hodiny a ty na kamenné
lavici v rohu sloupořadí před kostelem
růžencovým. Bývalý Voják z Arrasu
vypravoval to a generální vikář téhož
města to potvrdil: „Slyšel jsem, že P.
Bclanger o pouti lurdské neulehl d')
lůžka, nýbrž všecky noci (tuším pět),
ztrávil v modlitbě.“ Po návratu ne
unavně vypraVOVQJ svým vojínům,
co tam zažil. Zvláště ho dojal zázrak,
jehož byl svědkem; čtrnáctileté slepé
děvče náhle uzdraVeno. Nadšen a po
sílen V lásce k nebeské Matce, konal
opět svoje všední povinnosti.

Blahoslavený z Montfortu píše
v zmíněne již knížce o pravé pobož—
nosti k Marii: „Chce-li kdo bez bázně,
že zbloudí, kráčeti po dráze dokona
losti a bezpečně naleznouti Ježíše,
ať se oddá z celeho srdce této pobož
nosti k Panně Marii, to jest krátká,
jistá a dokonalá cesta.“ Toto slovo
blahoslaveného splnilo se na P. Be
langerovi. Záhy jevil velikou snahu
po dokonalosti. Již v malém semináři
měli ho zaasvětce. Věrně spolupůsobě
s milostnými velikého semináře a
kněžství, pokročil v ctnosti, ale jeho
neobyčejná úcta Panny Marie byla
pro něho pravou cestou k dokonalosti.
Jeho duch víry stále rostl., Nikdo ne
chápal jako on práva Boží, jeho ve
likost, sláVu a vládu nade vším.

Milostí dotknut, rozhodl se vy
soký důstojník opustit-i svou hodnost
a vstoupiti do velikého semináře v
Arrasu. Každý chválil jeho odvahu
a Velkomyslnosta mluvilo cti, kterou

“prokázal Bohu a církvi. Jednou při
putoval k Matce dobré rady v kapličce
P. Belangera, jenž mu pravil: „Chválí
vás mnoho, ze Pánu Bohu prokazujete
čest, že se mu zasvěcujete; já. však
"vám přeji štěstí ke cti, kterou vám
.Pán Bůh prokazuje, že vás pOVOlává.
_ke své službě.“ Toto věrné sloVo,

(Část dam.)

vyřknuté s upřímnosti vojenskou, lí
bilo se starému vojínů; odvětil: „Dě
kuji vám, velebný pane, vy jste první,
který mi praví pravdu.“

Jednou mluvil s ním kdosi o
útčchách Jeho úřadu. On přiznal, že
vedle růží jsou též trny, narážeje na
duše, které odporují milosti Boží aneb
nesetrvávají v dobrém. Dodalt bo
lestně: „Ach, kdyby trní bylo jen
pro nás, nic nedělalo, ale žel jest často
pro Pána Boha.“

Záleželo mu na tom, aby se do—
konale modlil hodinky a sloužil mši
svatou. Aby k tomu dospěl, ponořil
se do některého tajemství ze života
Pána Ježíše aneb Panny Marie a po
nějaky čas, pokud možno bylo, zpo—
vídal se každý den, dřÍVc než při
stoupil k oltáři.

Bolelo ho, když viděl, jak nutura
lismus se zmocňuje duší a všemožně
pracoval proti tomu; psalt': „Duše
hynou nedostatkem nadpřirOZena, i
knězi mají málo ovoce, protože se.
štítí nadpřirozenéhof“ Pojal úmysl,
že složí sVOu důvěru zvláště na pro—
středkjr nadpřirozené, na modlitbu,
skutky kající a apoštolát. Dodalť:
„DřÍVe než krok učiním, vykonám
povinnosť svého úřadu, dříve než
list napíši aneb k zábavě půjdu,
pomodlím se růženec, jedná-li se o
věc důležitou a mám-li čas k tomu ——
aneb aspoň Zdrávas Maria se po
modlím, když více nemohu učinit
aneb věc jest nepatrná.“

Duchovní cvičení 11 Kartuziánů
miloVal zvláště, tu byl v ovzduší nad
přirozeném. Zvláště byl nadšen ži—
votem modlitby a že nedbáno pohodlí.
V těchto dVOuvěcech rád by byl spojil
život kartouzy s životem apoštolským.
Nějaký čas to dělal skutečně. Po du
chovních cvičeních roku 1890 spojil se
se zbožným a milým spolubratrem,
jenž s ním sdílel přání a touhy. Po
způsobu kartouzy chtěli hodinky noční
se modlití před nejsvětější Svátosti.
Hlídač, jenž v noci obcházel malý se
minář, budíval oba přát.ele Modlívali
se pomalu jitřní a chvály, přidali část
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malých hedirek Panny Marie, ovšem
i růženec. Mnozí kárali, co nazýváno
blaznovstvím, ale nebylo to bláznov
ství svatých? I představený mu to
vytýkal, ale marně.

Vojín, jenž vstoupil do přísného
řadu, říkal: „Parma Maria ho použila,
aby z něho udělala nástroj mého po
VOlaní. Naučil mne modliti se a u
mrtvovat sebe.“

Zrak jeho vznášel se nad obzor
tohoto světa; říkávalť: „Od té' doby,
co zemřela matka moje &bratr Artur,
patřím mnohem častěji vzhůru. V naší
křesťanské rodině jest smrt ukrutným
rozloučením, ale též spojením. Jsouť
někteří členové naší rodiny v nebi,
a ti ruce vztahují k těm, kteří zemi
opouštějí. Za několik let budeme tam
všichni.“ Zatím se dále modlil, u
mrtvoval a posvěcoval. Cítil potřebu
každý den zakončiti růžencem. Mod
lil se ho ve své kapli, pokud možno
s Vojínem, který zůstal, když ostatní
odešli. Někdy ubohý, unavený kněz
musel bojovati proti ospalosti. První
růženec ještě šel plynně, druhý stál
již více n'amahy, při třetím vstával a
chodil, aby zůstal bdělým. Přece ho
přemahala někdy osPalost tak, že
zavadil o stolky. Ale neustal, až do
končil. Pak roztahl své ubohé, slabé
tělo oblečené, jen do pokrývky zaba
lené na několik hodin na zemi. Bývalý
vojak psal: „DOVOllljsem si jednou,
mu umírněnost doporučovati. Odpo—
věděl mi: „Jsou tak mnozí, kteří se
neumrtvují; nemam to dělat místo
nich?“

Jednak na rozkaz zpovědníka byl
přinucen, spáti aspoň na Slamníku.
Ale po pouti do La Salette dostal do
volení, Vrátit se zpět k dřívějšímu
szku. Jina osoba, která. ho dobře
znala, řekla o něm: „Život jeho byl

žiVOtem přísnosti, postu, umrtvení ?.
zapomínaní na sebe.“ Podobně se vy
jádřila stara posluhovačka, která byla
svědkem jeho všedního života: „Chu
dobu miloval tak, že připomínal sva
tého faráře arského.“ ' *

P. Belanger mohl míti všeho hoj
nost, ale právě láska k chudobě ho
nutkala zbaviti se všeho, co nebylo
nutně potřebno. Prodal mnohé věci
užitečné, jednak aby se jich zbavil,
jednak aby vměl prostředky pro po
třeby svého díla. Biskup jmenoval ho
beneficiantem první třídy, aby mu
před celou diecésí-dal důkaz uznání a
vděčnosti. Známa osoba darovala mu
odznaky, ale nenosil jich, měl se za
nehodna. Vše, co dělal, bylo bez ceny
v jeho očích. Jednou chválili Ve vo
jenském spolku obětavou činnost ře—
dítele sirotčince v Calais. Tu zVOlal:
„Ano, ten jest opravdu obětavý. Mlu—
ví-li mi kdo o mojí obětaVOsti, pomy
slím-li na toho pana, tu nad sebou
útrpně pokrčím rameny.“ Nepopř'aVal
si oddechu, rodinu navštěvoval zřídka,
odpíral si odpočinku, zkratka nepoVo-_
lOval své přirozenosti.

Lze však říci, že sobě úplně odu
mřel? Nikoliv. Byly chvíle, kdy cítil
osten pokušení, a když se bavil s ně
kolika blízkými vojaky o prostředcích,
potřebných, aby přemoženy byly vaš
ně, řekl hlasem pokorným: „Co se
mne týka, kdybych byl jen přiroze
ných prostředkův uŽÍVal,stal bych se
největším hříšníkem, jakého kdy země
nosila“ Jistě sebe pomlouVal těmito
slovy, ale dokazují, že ctnost jeho
byla vítězstvím.

Ostatně se tu a tam ukazovaly
Ve chvílích nestřeže'ných neodvislost
jeho povahy, i nesnadnost, se kterou
snášel odpor aneb se podroboval do
poručeným pravidlům opatrnosti.

d.)

a—vr "..Š! Díkůvzdání božskému Srdci Páně. .

Z Kroměříže. dako precet-ní jiní
tak i já. zkusila jsem, že nejsv. Srdce
Páně jest milosrdenství hojného a bó—
haté ke všem, kdož jej vzývají. Bylo

],
to asi před čtyřmi roky, co jsem přišla
“kjedné rodině a.zpozorovala jsem, jak
jistá osoba kazí blaho své rodiny a
poserňuje duši svou. Také já. jsem
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byla často donucena, abych spolupůso—
bila na této vině. S milostí Boží jsem
poznala, že je to nebezpečné i pro duši
mou. Umínila jsem si, že budu _napo—
máhati modlitbou, pokud mněto bude
možné. Dva roky minuly a já nebyla
vyslyšena. A tu Vevelke duchovní tísni
svěřila jsem se duchoVnímu otci a na
radu jeho jsem učinila slib božskému
Srdci Páně, Marii Panně & sv. Fran—
tiškovi z Asissi, že dojdu-li vyslyšení,
veřejně poděkuji. Uplynulo od mého
slibu asi čtvrt roku, kdy počaly se
zjevně jeviti účinky této pobožnosti.
Pocítila jsem nesmírnou radost a jest-ě
větší důvěru v dobrotu Boží. Pak při
šel měsíc červen, zasvěcený nejsvětěj
šímu Srdci Páně. A právě tento měsíc

AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA
—_

i vvvvvvvvv
ooooooooooooooooooo.o.... oooooooooooooooooooooooo

_ Naše vyobrazení. Zámek v Led
nlci patří mezi nejkrásnější co do
stavby na Moravě. V minulém čísle
přinesli jsme jeho pohled na straně,
kde je kostel, nyní přinášíme jeho
pohled se zadní strany, z parku. -—
V Brtnici jest památná křtitelnice,
měděná, pozlacená, spOČÍVající na
stromě, obklíčeném hadem. Na víku
jest zrak Hynka Brtnického z WVald
šteina, r. 1570.

Atheistevo vyznání víry. Ve své
knize „Odkud? Kam?“ Vypravuje Sc
„estián Brunner příběh ze života ar..
glického neznahcha Davida Hume-a,
který je pozoruhcdný. Hume bydlil
v Edinburghu v novém městě, které
se starým městem spojeno bylo pěk—
ným mostem. Jednou chtěl si nablížiti
a šel po umělém chodníku, upraveném
z prken, které byly položeny přes
močál. Některá prkna však se prolo
mila &.filosof zapadl do bahna &křičel
ze všech sil o pomoc. Slyšela ho stará
paní, přispěchala na pomoc, ale
vidouc Humea, nechtěla mu pomoci
a volala: „Cože, vy jste přece Hume
ten co zapírá Boha?“ ——„Ne, ne, ne,“
křičel filosof, „já nejsem žádný ne
znaboh,Š_vy se mýlíte, dobrá paní,

0000000000 .
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božské Srdce Páně vyslyšelo prosbu;
mou, dalo duším pokoj a mír. Prosím,-'
aby toto poděkování uveřejněno bylo
k větší cti a slávě Božského Srdce
Páně, Marie Panny a sv. Františka.
za vyslyšení prosby v jisté záležitosti
a ku ponbuzení vytrvalosti v mod—
litbě, kdož později prositi budou ve
svých potřebách a soužení. — K. A.

Od Vťdňan. Plnic SVůj slib. vzdá—„
vám Vroucidíky božskému Srdci Páně,
Panně Marii, Matce ust avičné pomoci
a _sv. Antonínu za vyslyšení dejí.
prosby. Kdo s důvěrou se k božskému
Srdci a Matičce Boží utíká, nikdy
sklamán nebývá

A- H , čtenářka S. B. S. P..

ooooooooooooooooo:

......
'CGjako že je Bůh na nebi, mýlíte se

'-——„To uvidíme,“ povídá žena, „jestli
umíte říkat Věřím. v Boha.“ —--V
úzkostech, smrti. blízek, začal Hume:
„Věřím v Boha Otce“ atd. a Ldl'íkřl
celé vyznání víry bezvadně až do
Amen. Na tr. jej stará paní vytáhla..

Jakého patrona má to které za
městnáni? Dobrým Vodítkem nám tu
mohou býti sochy, jež zdobí severní
portál kolínského dómu (nad Rýnem).
Je jich 58 a představují světce z roz
manitých životních pOVOlání, jež o
chraňují. Ve Vnitřní řadě-jsou to 1.
Sv. Hubert-: ochránce myslÍVců, 2.
Isidor: rolníků, 3. Vavřinec kuchařů,
4. Leonard: kováiů a zámečníků, 5.
Marta: hospodářů, 6. Onesimus: slu
hů, 7. Kassian: učitelů, 8. Voršila:
učitelek, 9. Veronika: pláteníků, 10.
Vincenc Ferrerský: pokrývač-ů, 11. Lu
káš: malíiů a sochařů., 12. Kryštof:
valcháiů a nosičů. ——Druhá řada:
1. Ludvík, král francouzský: knihai ů
a výrobců pouzder, 2. Gear: host-in
ských a hrnčířů, 3. Werner Ober
weselský: vinařů, 4. Medard.: v'ozků,
5 Dorota: zahradníků, 6 Vendelín:
ovčáků, 7 Mikuláš: plavců, bednáiů
&lékárníků, 8 Petr Milánský: sládků,
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9. SeVerus: tkalců, 10. Anna: hospo
_dyní, švadlen a truhlářů, 11. Bar
bora: horníků, dělostřelců a stavitelů,
12 Cecilie: hudebníků, 13. Klement
papež: námořníků, 14. Frůmentius:
kupců. ——Třetí řada: 1. Eleglus: zlat
níků, 2 Brigitta Svédská: jehlařů, 3
Maria Magdalena: kadeřníků a hřebe
nářů, 4 Alžběta Durynska: pekařů,
5 Erasmus: soustružníků, 6. Eustach:
platnéřů, 7. Kryšpín: obuvníků, 8.
Antonín Poustevník: košarů, kartáč
níků a řezrríků, 9. Florian: kominíků,
10 Agatha: zvonařů, ll.. Afra: vý
rob ců rolniček, 12, Mauritius: zbrojíř—ů,
13 Bonifác: ap. Německa: pilníkařů,
14 Rainold: zedníků. 15. Kyliám.: na
'těračů, 16. Rochus: dlaždičů _ Řada.,
vnější: 1. Albert Veliký: bohoslovců,
2 Raymund Pennafortský: kanonistů
“3 Ivo: práv'níků, 4. Pantaleon.: lékařů
5. Kosmas: chirurgů, 6. Kateřina: filo
sofů, 7. Řehoř: vojínů, 8. Josef: te
sařů, 9. Jan Křtitel: kožešníků, bec
vářů (mezi lidem; krejčích), 10. Petr:
hodinářů, 11. Pavel: v ýrobců koberců,
12. Elifius: rybářů,“13. Servatius: ko-.
želuhů, 14. Stěpan: kameníků, 15.
„Martin Tourský: krejčích (víz nahoře
Jan Křt.), 16. EVergiI: malířů na skle.

Několik výroků bl. Pavla Molla,
„Svobodomyslní“ jsou černokněžnícl
ďáblovi: ti se však zašklebí, až přljdou
na onen svět.'— Židé mají svůj ráj
zde na zemi. — Chtíti proniknout!
tajemství víry je pošetilé snažení, jež
má svůj kořen v lidské pýše. To do
kazuje vzpoura andělů, kteří tak da
leko se zapomněli, že řekli: „Chceme
se roVnati Bohu.“ _

Bohatství ruských klášterů. Ruské
foravoslaVné kláštery „mají nesmírné
bohatství. Jmění jejich tvoří budovy,
rozsáhlá úrodná pole, lesy, rybníky,
jezera, bohatství na hotovostI a nád—
herné chrámy. Všech klášterů bylo na
počteno 528 &hotové jmění jejich oce
něno bylo na 8 miliard rublů, takže
průměrně na každý přijde 13 milionů
rublů. Mnichů a klášterníc je 21.577,
jiných příslušníků 44.633. Nejbohatší
hotovost je oceněna na Troickosergě
jeVSké lavře (3 miliardy), v KijeVSké
(5 miliard) a v Alexandra Něvškého
lavře u Petrohradu 3 miliardy. Pro
válku jsou málo činny & obětavy.
V porovííání k těmto v jaké apoštol—
ské chudobě žíjí naš kláštery, které
se vydržují většinou jen z dobrovol
ných darů věřících!

Ave Maria“.l

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 zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě cely' dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc),—za příkladem nejsv. Srdce blaho

slavené &neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly &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. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z &
apoštolát modlitby mezi mládeží a na všechnyúmysly,jež doporu
čeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštol. modlitby.

" Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce.
Srdce Ježíše a Marie, zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš česko
slovenský! 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!
"Bina 1x. 1852.) _

Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpuetky
100 dní jednou za. den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, svaty' Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Heslo apoltolské: Šířiti apoštolát modlitby mezi mládeží.

Úmysl v listopadu: Obrácení činy na katol. víru.

(Pokaždé odp. 300 dní.



Příloha oŠkoly B. 3. P.( čís. 10, 1917.

Úmysly apoštolům modlitby.
V říjnu mudleme se za apoštolát modlitby mezi mládeži.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti papežem.)MANLA—AALMALAM “»MAMMA
Dne \ Na slavnost: . Úmysly:

P Sv Remigia, bisk. (531-5)— Sv. OtecB.XV ajeho mír.sn. Dar živéapevně
, víry Vyslyšení úmyslů dosud uveřejn. Jednota a svornost v zemi naší.

U Sv. Andělů stráž. -—Úcta sv. and. Ochr. našich vojínů v poli av zaj Zacho—
vání cti a dobrého jména. 7a nevinnou mládež. Přemáhání pokušení.

St Sv. D više, b. m (273) —BázeňB. ve šk. Pokoření našich nepřátel. Odstra—
nění drahoty a hladu Katol. missie po všem světě Kněžské semináře.

Sv. Františka Ser (1226) —Tcísař pán Frant. Josef. III. řad sv. Františka
Láska k chudobě. Cirkevní smýšlení. Pohrdání světem a jeho radostmi.

Sv. Placida a Splum. ř. sv. B. (541) — I. pátek v měs. Pobožnost k bož. S. P.
Požehnání kat. podniku. + P Bl. M. Horlitelé v šíření časopisu našeho.

Sv Brunena, bisk. (1102) — I. sobota v měs. Pob. k P. Marii. Dar trpělivosti.
Pevná důvěra v Boha. Obrácení hříšníků. Naše omladiny. '( spolubratří.

Neděle XIX. ;uosv. Duchu. Sv. R'ůž vbl. P. M. — Sv. O. a jeho snahy pro mír.
Bratr. růž. Naši vojínově v poli. Stastny návrat ze zajetí. Duše v očistci.

Sv. Brigity, \d. (1373)— -Opušlěné vdovy a sirotci. Dobročinně ústavy.
Péče o chudinu. Katolická církev ve Švédsku. Nezvěstní vojínově naši.

Bl. Gunthera, p. (1045) — Kláštery ben. ve vlasti naší. 1-opat G. K Vítěz
ství našeho vojska. Vsichni ranění nemocní a umírající vojínově naši

10 St Sv. Frant ška B. řeh. (1572) — VroucnáláskakP. Ježíši Úcta nejsv. Sv.
Obrácenípobloudily'ch Tovaryšstvo Ježíšovo. Řeholny' dům. Pomoc Boží.

11 Č Sv Germana, bisk. m. (407) —Velep. naši. Časté sv. přijím Napravení ško—
dy válkou způsobené. Katol. církev v říši naší. otastny návrat z války.

12 P Sv. Maxi,/niliana, bisk. m. (283) — Duchovní Správa u voj. Bázeň před hřích.
Zjednání míru v rodinách. Dar pravé kajicnosti. Za věrně služebně. 1-kněží.

13 S Sv. Eduarda, kr. (1006) — Císař a král náš Karel. Rozkvět naší říše. Láska
k čistotě srdce. Trpělivost mnohym Vojenské nemocníce. Dobročinná spol.

14: N Neděle XX. po sv. Duc/zu. Sv. Kalista, p. m. (222) _SV. 0. ajeho mír snahy.
Smíř. válčících států. Potlavčenínevěr. a nemravného tisku. Duše v očistci.

15 P Sv. Terezia, p. ř. (1585) — Rád karm. Bratrstvo sv. škapulíře. Obnova duch.
života. Láska k rozjímavému životu Mnoho nemocných. Dar zdrženlivosti.

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 nevyjímajeUc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všclíké city a
žádostí, všelike skutky i slova svá.. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Diec. kurcnda brn. l886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev.a její nejvyšší hlavu, za apoštolát mod
litby mezi inludeil a_na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento
den členům Apoštolálu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce! Srdce Ježíše a Marie!
zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš českoslovanský! ó sladké Srdce mého Ježíše,
učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-Ii
se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp; 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefe, vzore & patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou

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

Heslo apoštolské: Šítiti apoštolát modlitby mezi mládeží.

Úmysl v listopadu: Obrácení Číny na katol. víru.

Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
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Dne I Na slavnost: Úmysy; ;
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; Sv. Havla, op. (624). — Apoštolát modlitby. Bohoslovné ústavy. Studující.Pravé sebepoznání Denní zpytování svědomí. Brzký ačestny mír.
1 Sv. Hedviky, vev. (1243) —Bl. Markéty Al. (1690) _ Úcta nejsv. srdce;

; P. Povznesení mravnosti. Zbožná dobrodiíelka. 2 nemocní. Umírající

í-ní-A \IGD g_gc:

Sv. Lukšštuev. P. — Záliba v duch. čtení. Katol. spisovatel'éf'Zbožné vy- i
chování dítek. Příbuzní ve válce. Spolek kněží za církev a sv. Otce. 2 kněží.

Sv. Petra z Al., řeh. (1562) — Odvrácení mnohých pohoršení; Nevínnost
mládeže. Seti-vání v dobrém. Chléb svatého Antonína. Dar “pokory.

Sv jana z K.,vyzn. (1172). — Odvrácení hladu a nemocí. Apoštolát mod—
litby u mládeže. Vítězství v pokušení. Obětavost pro ozdobu chrámu P.
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21 N 'Neděle XXI. po sv. Duchu. — Posvěcení chrámu P. Úcta k domu Bož. Horlivá
návštěva služeb B. Stav dělnictva po válce. Obnova ducha kněžského.

22 P Sv. Kcrduly, p. a m. (238). ——Družiny mariánské. Kalol. missie v Palestině.
Katolická církev v Mexiku. Vroucí ctitel Panny Marie. Duše v očistci.

23 U Sv. Jana Kapisír. ř.(1/1-55).—I-lorlivostv poslouchání slova B. Marianske
kongregace. Vroucí ctitel Srdce P. Stálost v dobrém předsevzetí. j- bratři

24 St Sv. Rafaela, arch. — Následování dobrého příkladu. Naši vojíni v"zajetí.
Křest láska ve válce. Bratr a sestra. Statečné vyznání víry. j- vojíni.

25 Č Sv. Krišpina, m. (III. stol.) — Apoštolát sv C. a M. Vážení si požehnání dítek
v rodinách. j dobrodinci. Tři rodiny. Horlivost pro spásu duší. Jr—rodiče.

26 P SV. Evnista, pap. m. (112). ——Podpora kat. míssií. Vítězství církve nad ne
přátely této doby. 1- rodiče a přízeň. Vážení si oběti mše sv. 1“ kněží

27 S Sv. Frumencia, b (IV. stol ) — Ovládání sebe sama. Denní sv. přijímání. Za
obrácení 2 manželů. Za rodinný mír. Věrné manželství. Vytrvání v dobrém.

Neděle XXII. po sv. Duchu. Sv. Šimona a Judy,ap. P. (1. st.) — Ochr. pro—
násl. Sjednocení rozkolníků v s církví kat Nemocní a jich ošetřovatele.

.
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29 Sv. Narcissa, bísk. jer. (213), — Křesťané na východě. Vytrvalost ve snaze
, po ctnosti. Srdce kněží podle Srdce P. Povolání k duch. stavu. T vojíni.

30 U Sv.Alf0nse R. T. ..I (1617). — Řád tovaryšstva Ježíšova. Podpora .a šíře
ní katol. tisku. Šíření dobré četby u vojínů v poli Nemocní a raněn1v0j

31 St Sv Wolfganga,b (QQ/k).— Svornost v národě našem Vděčnostza dobro

?wwwvwfw“'w*wwwáfwvwfvwdiní ŽivíaT údové Apoštolátu modlitbyabratr 1).S. P. Nevyslyš.prosby.

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. Svátoati oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až j

do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za pří- t
kladem nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všelíké úmysl'y a myšlenky, všelíké &
city a. žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpuslky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr. '
Indulg.12.prosinee 1885. Diee.kurenda bin. 11:86.č.11.)

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za apoštolát mod
"Eby mezi mladqií a na všechny úmysly, jež doporučeny jrou na tento měsíc a na tento
den clenum 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 českoslovanský! ó sladké Srdce mého Ježíše, j
uciň, abych Tě míloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za. mě:—íc,modlíme- li
se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokažde odp. 300 dní.-Pius IX. 1852)
Sv. Joseíe, vzore & patrone ctitelů božskébo'Srdee, oroduj za násl (Odpustky 100 dní jednou

za den. Lev XIII. r. 189l.)
Sv. Michaeli, arehanděle, sv. Cyrillc a Methode, orodujtc za nás!

i

i

i
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Heslo apoštolské: Šířili apoštolát modlitby mezi mládeží.
MMA.AA.ALA“.“—“.A““AA.J— Úmysl v listopadu: Obrácení Číny na katol. víru.

Odpustky IOO dní.za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly."www vv" vv'wwvv'wwwwvv'wwPAP vvv—WWW

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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BOŽSKÉHO SRDCE PÁNÉ
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Ročník Ll. T Vychází„počátkemiaidtha música. Listopad 1917.
%WVv—ng'v—v_x7'v ?r—v'Wrvv v vvWF šf'Š'i'šr(FV—7.VVG'ÚQFWWVWWW'Q
O můj Ježíši, ty_jsi moje jediné slunce, mé světlo, jediný předmět lásky m6, jediný obsah me chvíly,
jediné středisko mého srdce. Ty jsi má čest, útěcha, radost, mé bohatství, mé dědictví! Kód bych Tě

mohl zřítí ve světle Tvé lásky!\AAA./\/\M,/\/\/\A/\_/\_/\AMMA MJWWW VvvWWA/ foWV—v—VW
A. ll . Xadlčdková.

Kříž.

Kříž vetchý stojí u cesty, Tam ]: Otci svému pohlíží
jež na tři strany vede, a učí nás jej znáti,
& Kristus sblíží s něho kol by duše lidí jako on
a rty jeho jsou bledé. jej chtěla milovati.

A hlava trním věnčena A kde jde kolem cesty tě
a v rukou, nohou hřeby, & vidí Syna. Boha.,
leč oko jeho milostné tu rázem z duše uprchne
tam vzhůru hledí k nebi. tak těžká vina mnohá.

A člověk na kříž upře zrak
a prosí Krista. Pina,
by milost rajská po smrti
mu byla v nebi přáno..

oooooo
A. M Kadlčákowd.

Pod hvězdami.
Když se ve kraj večer snese S nebes výšin miliony
& v zem padne rosy chlad, hledí na tě hvězdiček,
pod hvězdy si sednout chv' ll a uprostřed jasnou tváří“
pospíchá duch z města rád. usmívá se měsíček.

Tam je klid a tam je volno, Zdá, se ti, že duše tvoje
kolem voní vzduch : květ, pod hvězdami ohřeje,
na své holy, jež duch souží když se na tě : nebes výše
rázem možno zapomnčt. jejich záře usměje.

Že ti srdce sladce buší
& hřeje tě lásky cit,
pod hvězdami v letní večer
mladým lidem mile snít!

000000
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Návštěva hřbitova.
_. Napsal _Ignúb Zhiněl.

Ku císaři Karlu V. přišel jednou
jeneralf kterého sipro jeho rozšafnost
velmi vážil &.přednesl “muprcsbu, aby
ho “propustil ze svých služeb. Protože
císař služby jeneralovy vždy nejskvě
leji odměňoval a vůbec, jak mohl
vděčnost mu dokaZOVal, náramně se
divil, a zdálo se mu naprosto nepo
chopitelno, .proč jeneral chce z jeho
dvoru. odejíti? Císař se tazal, jakou
má. příčinu děkovati se ze služby?.
Jenerál pak nadmíru vážně odpově
děl: „Mám za to, že jest potřebí. aby
mezi pozemSkými pracemi a smrtí
uplynula nějaká doba “ Chtěl říci:
„Myslím že potřebí se kv, smrti dobře
připraviti, k čemuž se nejlépe hodí
samota a nemíti nic pozemského
na starosti“ Císař pochopil důležitost
tohoto kroku a udělil jeneralovi vy—
žádanou výslužbu. Tehdysnad si ani
nepomyslil, že jednou podobně seza—
chová., neboťi Karel V. dosjpěv k—usta.
robě opustil svět a odešel do kláštera
sv. Justa a tam se jako pravý křesťan.
připraVOval na smrt.

Neškodilo by každému z nás.
kdybychom se mohli podobně uchýli'šzi
ve svém staří někam do zátiší a při—
praVovati se životem pravě křesťan—
ským na nejdůležitější hodinku svého
života. K tomu vybízí nás svatá.
církev, ustanovivši pamatku všech věr
ných dušiček.

Dobře řekl-někdo, že by byla
nejprospěšnější a nejužitečnější četba
knihy, v níž by byly vylíčeny po
slední okamžiky lidí, v níž by se vy
právělo, jak kdo umíral. Bohužel se
málo o tuto stránku života lidského
starame. Známe na př. všichni, kteří
činírríe nároky na vzdělance. „jméno
proslulého italského básníka Torquata
Tassa, ale nikdo z nás neví, že byl
dobrý křesťan a že se vážně při—pra—
voval, na smrt. Psal kterémusi příteli
nedlouho před smrtí: „Vystavěl jsem
si zde na euganejských pahorcích,
nedaleko Paduy, poblízku kts'tela dům,
na Veliký, ale skromný a příjemný.
Mám při něm zahradu s olivovými

stromy i vinohrad, což dostačí pro ne
patrné "potřeby mé domacnosti. Ač
jsem tělesně churav, jsem přece ve
selé “mysli, stale čtv. a píši a děkuji
Bohu za vše dobré i nepříjemné, kteréž
jpoVažujispíše za zkoušku, než Zatrest.
Tak prosím Ježíše, aby přivedl mé dny
ku šťast'nému konci a ve svém ne
skončené'm "milosrdenství mi dopřál od
puštění a nesplácel provinění mého
mládí!“

Štastni jsou, kdo mají hřbitov v.
koste a. Jest to zajisté nejpříhodnější,
jest myšlenka pravě křesťanská, ale
rovněž důmyslná. a plná, zdravé poesie,
když. odpočívají mrtví ve stínu domu
Božího, když _živí mají mrtvé fpo
blízku a mohou na ně modlitbou
vzpomínati, kdykoliv jdou do a'vebo
z kostela. Tímto zpusobem nezapo
míná, se tak brzy na drahé zesnulé a
živí připomenou. si.častěji svou vlastní
poslední hodinku. i pomíjejít—elnostvše
ho pozemského. Šťastni jsou proto na
Venkovč, kde jest hřbitov hned “podle
kostela anebo aspoň nedaleko osady,
kdežto v “městech, aby ušli časté a
mnohým nemilé vzpomínce na smrt,
vymyslili si směšnou výmlwu, že
jsou hřbitovy škodlivy zdraví lid
skému a umístili je .co nejdéle za
"město, domníVajíce se _ve své _jpoše
tilosti, že když jich nebudou viděti,
bude jim umožněno déle užívati ra-_
dovanek a. rozkoší světa tohoto.
zpozdilosti lidské! Jak pobloudí rož
um, když se spustí Boha a jeho při
kázání! , ' .

Jak docela jinak a správně smý
šleli o smrti lměží při kostele sv.
Vitala v B—enatkach!_Kdovstoupí do
sakristie tohoto kostela, jest překva
pen, že jsou zdi _i podlaha pokryty
starožitný'n'zi deskami, na nichž . na
první pohled lze poznati, že PřF-PQ“
mínají smrt. Kněží, jpřisluhující totiž
při tomto kostele měli od nejstarších
dob až"do roku 1810 pravo, že mohli
být-i pochovávaui v sakristii svélzo
kostela, proto jest cela sakristie, kde
jest místečko, poseta náhrobniml
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kameny. takže kněží , kteří přijdou do
ni, chodí skutečně po hlavách svých
předchůdců, Což jest jistě dobré při
pomenutí slov Písma: „Ve všech skut
cích svých pa'mótliv buď na poslední
věci své „a na věky nezhřešíšf“ Sir.
7, 40.

Sám Ježíš Kristus, věčná pravda,
ujistil nás, že jest věčný žÍVot, že
v'zkříšeno bude naše tělo, že spojí duši
opěs s tělem, když řekl, popisuje po
slední soud: „Přichází hodina, ve
které všichni, kteří v hrobech jsou, u
slyší hlas jeho a půjdou ti, kteříž
„dobře činili, na vzkříšení života, ti
však, kteří zlé páchali, na Vzkříšení
soudu. Jan 5, 28. 29. Jak jsou k po—
litování nevěrci, kteří nechtějí uznati
života věčného! Ale nedivme se tomu
smutnému zjevu. vždyť řekl již dávno
před 'Kristem slaVný pohan Cicero:
„Není nauky tak nesmyslné, aby jí
neučil některý filosof (t:čenec). Proto
také nás nepřekvapí, když čteme, že
žil ve starověku muž, kterého jpoVažo
vali za Velikého ducha, kterýž“ dal
igiapsati na hrob napis: „V pochyb
nostech jsem žil, v nejistotě umíram,
kam idu, nevím.“

Nikdo z nás smrti neujde; na
nás Všech vyplní se sloVo: „uloženo
jest lidem jednou umřít-i a potom
soud.“ K Žid. 9, 2. Toto učení naší
sVaté víry potvrzuje naš rozum, po
tvrzuje "také každodenní zkušenost;
nezbývá. nam než připravovat se na
smrt. Na „dušičky“ navštěvujíce hřbi
tov, vidíme hrob vedle hrobu navštěv
níků jest tolik, že jim sotva stačí celý
i sebe prostrannější hřbitov.. Každý se
tu zajisté zamyslí a vzpomíná. na
mnohého ze svých milých &známých,
že již dávno se odebral na věčnost.
O mnohém z těch, se kterými jsme se
dobře znali, kteří byli naši dobří
přátelé, užíváme slov: „Umřel“. L.
Mojž. 5, 5. „Umřel“, zní poslední
vzpomínka o každém člověku a zníti
bude také o nás, A co nám hlásají
mrtví? Zda jasně nenapo'mínají řkou—
ce: „I my byli jsme, ale více nejsme,
ty žiješ, ale také brzy tuto nebudeš
i my byli jsme, co ty nyní jsi; brzy
budeš, čím.my nyní jsme: prach, popel
hniloba.“ Vzpomínejme často na zna—

ma slova, která, pmncsl Buhjiž v ráji,
když řekl k Adamovi po hříchu spa
cha-némmezi jiným: „V potu tváře své
jíst-i budeš chléb, dokavad-ž se nena
vrátíš do země, ze kteréž vzat jsi:
nebo prach jsi a v prach se navrát'íšf“
I. Mojž. 3, 19. Pravdu měl David,
když řekl: „Kde jest člověk, jenž by
živ "by. a neuzřel smrti.“ „Žalm 38

Jak rychle plyne život, jak rychle
utíká čas! Ani se nenadame & již
uplynul týden, jest sobota.. 'U lyne
týden po týdnu, uplynul měsíc. síc
po měsíci utíká, uplyne rok. Utíká
rok po roku a dříve než se nadame,
šedne hlava a jsme starci & stařeny.
Nic nepomůže braniti se proti tomuto
záJmnu přírody.; , jak směšně se
vyiímá. starý muž, o němž kdosi vy—
právěl, že mu vnuci nesměli říkati:
dědečku! Nechtěl býti, upamatovan,
že ,sestaral & že__ho očekává; smrt!

Život „lidský podobá se trávě,
přijdou s kosami a sežnou ji, podobně
zhyne každý člověk. Proto napomínal
už ve Starém Zákoně Bůh proroka
Isaiáše řka: „Volej: všeliké tělo, jako
tráva jest.“ 15. 40, 6, Zapomíname
často na slovo Joba, který učil, že
jest živOt krátký, řka: „Člověk naro
zený ze ženy, hatký čas živ jsa, na
plněn bývá. mnohými bídami. Kte
rýžto vychází jako kVět, který setřín
býva (bývá. pošlaPán), utíká jako
stín.“ Job. 14, 1. _2.Život náš podobá,
se „mlze, která. na krátko jest a
potom mizí.“ Jak. ,4, 15.

_ Za dřívějších dob, dokud nebylo
pošty, užívalo se ku zaslání zpráy
běhounů, poslů; měli povinnost, co
nejrychleji jíti, aby zpráva có nej—
spíše dosahla určeného cíle. Job srov—
nával život s takovým běhounem řka:
„Dnové moji rychlejší byli nežli po
sel: utekli a neviděli nic dobrého, po
minuli jako lcdě, jablka nesoucí; rych
le plOVOucí), jako orlice letící ku “po
krmuf“ Job. 9, 25. 26._Každým kro
kem, každým vydechnutím blížilne se
k smrti. Mezitím co píši, pravi svatý
Jeroným, opět jsem se dále přiblížil
ku smrti. Ano, „všichni mřeme a jako
vody tra-time se do země, kteréž se
nenavracujíf“ II. Kral. 14, 14. I



kdyby sebe pomaleji. tel—zlavoda v
potoku, přece teče blíže la: řece a k.
moři a nikdy již se nenavrátí. Přejde
všechra sláva svět-Ska,zmizí všechny
radosti pozemské, chvála, pochlebni—
ctví, pochvala, a „toliko mi hrob
požil—stává.“ Job 17, 1.

Mnohého přepadne smrt- právě v
největší činnost-i, když se chystal ve
liké plány provésti a uskutečnit-i, k.
čemu se připravoval mnoho let. Velké
tajemství obsahuje v sobě smrt! Při
svitu hromničky, kterou“ rozsvěcují,
když někdo, v“ domě umírá, jeví se
všechny pozemské věci v docela jiném
světle, vše, nač svět mnoho dá, jako
slavné jméno, vysoké postavení, bo—
hatství, vše ztrácí lesk. ?. potvrdí se
pravda, jak. ji pronesl již dávno před
Kristem král Ezechiaš, řka: „Pře
střižen jest jako nit cd tkalce, život
můj.“ Is. 38, 12. Svatý Alfors Ligu—
ori praví: „V tomto okamžiku, až
budeš se dívati smrti do očí., prcmění
se všechny tv'é představy o domnělém
ve zlost-, “poznáš sVou vlastní zpozdi—
lost. Hrozný, černý st ín smrti pokryje
a zatemní Vše, 1 královskou hodnost.“

Je-li žiVot lidský nadmíru vážný,
jest jistě také stejně vážná smrt. Je—
nom cynický, šibeniční humor 'pře—
syceného národa francouzského doVedl
si činiti výsměch ze smrti slovy: On
entre, on. crie, — et c'est la vie, on
baile, on sort, — et c'est la mort-.
„Přijde se a křičí, toť život: udělá se
poslední vůle, odejde se, tot smrt.“
Jak docela jinak pohlíží se na tento
důležitý okamžik života v nápisech,
které čteme na hrobech středověku.
Spisovatel Digby čítá mezi nejslav
nější nápisy, které jsou na hrobech,
latinský nápis, uchovaný V klášteře
sv. Viktora v Paříži, na hrobě mnicha
Adama. V “překladu zní takto: „Dě
dicem hříchu, dítě-tem hněVu jest člo
věkjiž od přirozenosti, narozením od
souzený do vyhnanství. Člověče, čím
se chlubíš? V hříších jsi počat, zrozen
jsi v bolestech, žiješ i umíráš v tram—
potě. arnost jest lidské zdraví i
krása, vše je marnost, ba největší
marnost mezi marnostmi jest člověk..
Mezitím co rozkvétá život- kv. krás
ějšímu květu, pomíjí, utíká, ba ještě
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více, řítí se do propasti.. Po člověku
červ a _počel'VlLpopel. Běda! Tak. roz
padne se v popel všechna, naše vzne
šenost. Který zde ležím, já nešťa-itný,
bídný Adam, prosím jenom o jedno:
modlete se, modlete se za mne. Čím
jsem se provinil, přiznávám se a pro
sím za odpuštění, Odpusťte mi. Otče,
odpust, odpustíte, bratří, odpust mi,
6 Panel“

Volejme: „Pane Bože můj, jpo
volal jsi mne k životu a do dnešní
chvíle udržuješ "mnena životě, “'e-inou
mi ho vezmeš. Padám na kolena před
tvou svatou vůlí! Buď vůle “tvál'
Mat. 6, 10. „Ty, Pane včech věcí,“
II. Mak. 14, 35, ty, Pane, také mého
života, od něhož sem zá..-islý v čase
i „na věžnosti, tobě se cele odevzdá
vám. Poroučíš—li, odevzdán do tvé
svaté vůle. přijímám z ruky tvó i
smrt-, „staniž mi se podle slova tvého“
Luk.. 1, 38. Jsa všemohoucí, stvořil
si mne, máš tedy také moc promě

nit-i mne v prach a já nemohu nic jí.
ného říci, než opakovati: „Buď Vůle
tvý—,!“

Nebožtík Zeyer, náš proslulý bás
nik, říkával: „Život jest trpky, sladká
však je smrt.“ Ve Vodňanech, kde
bydlíl řanu let, Chodíval na každý
pohřeb. každého i sebe chudšího vy—
provodil na hřbitov.

Kněz kl ' štera benediktinského na
pomíral krále anglického Jindřicha
následovně: „Prosím, žij, ale žij Bohu:
neboť žití světu jest smrt. žití Bohu
jest však pravý žiVot.“\Ži.jme i my
pro Boha a Bohu, všechno nase
jednání budiž uspořádáno podle při
kázání Božích. Kéž by se mohlo říci
i o nás, co pravil S\. CYpIÍáTlo svých
souVrsteVnících: „Neumělí sice rozklá
dat-i (disput-ovati) mnoho, ale uměli
umírati.“

Podivvjeme se velikému “počtu
dětí a mladých lidí, kteří zemřeli v
prvních dobách církve jako mučedníci.
Ale i později opakoval se týž zjev.
Tak. na "příklad,“když dobyl sultán
Soliman roku. 1566 ostrovu Chios,
vybrali jeho lidé z příbuzenstva ro
diny Justiniani 21 hochů; a zavezli je
do t_aumského Chers'onesu. Tam vys
volili z nich deset nejschopnějších &
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určili, že budou posláni do Cařihradu
n.vychováni ze. pážeťc?, sult ánova'. Byli
též vybídnuti, aby odpadli od víry
& přijali islam, což však. jednohlasně
odepřeli. Jednornu z nich, který pro
svou nápadnou krásu líbil se všem,
radili, když již při mučení umíral,
aby na, znamení, že jest ochoten od
padnouti od víry, vyzdvihl prst; právě
naopak. tak. pevně zaťal jpčstě, že mu,
je nemohli ani po smrti otevřít-i.

Karel flanderský, syn svatého krá.
le- IQmuta., byl muž skrz ne. skrz spra
vedlivý &. řádný, hlavně ujímal se
chudých a nikdy nedoVolíl, aby byli
nějalt.vtiskovánLčímž si však přivodil
nenávist všech špatných a,zlých. Byla.

tehdy Velká drahota a. Karel se při
činil, aby cene. obilí nebyla příliš _vy—
seká., aby si je i chudí mohli zakou
piti, Šlechtic flanderský, jménem Ber
toul najal vrahy, kteří Karla. roku
1124 zavraždili, právě když byl v ko
stele v městě Brugges modlil se kající
žalmy.

Chceme si umíniti, že chceme žít-i
žřV'ot právě křesťanský, který záleží
však v boji. Chceme bojovati po zfpů
sobu pravých Vojínů Ježíše Krista„
chceme krotiti své nezřízené žádosti &.
bojovati proti úhlavnímu trojímu ne,
příteli, „prot-í žádostiVosti těla, očí a
proti pýše. života.“

I. Jan 2, 16.
000000

A. M. KcMoví.

Kristu."
Když tak Vidím kříž u cesty
o samotě stát,
musí srdce v hrudi mojí
žalem zaplakat.

A když spatřím tělo Krista
i pět jeho ran,
v hloubi duše ptám se sebe
proč byl utýrán?

Proč jej na kříž přibíjelí
když je miloval.
když i slední sousto svoje
pro chudinu dal?

Proč jen zášti k němu měli
když tak dobrý byl,
proč jej k smrti uty'rali
když na zemi žil?

Proto, šepce hlas mi v duši
,by nás učil znát,
že se lidé, již do žijí
mají milovat!

OOOOOO

Srdce Ježíšovo až k smrti poslušné.
P. Rudolf Rozkošný T. J.

Vůbec \! celém jeho životě se
neděje ani kroku, ani slovo z úst jeho
nevychází bez vůle Otcovy: „Nemohu
já sam od sebe činiti ničeho; jak sly
ším, tek soudím &soud'můj jest spre.
vedlivý, neboť nehledá-m' Vůle své,
nýbrž vůli toho, jenž mne posled.“
(Jan 5, 30 ) Těmito slevy se hájil proti
sidům, kteří mu vytýkali, že rušil
žo'botu, uzdravív člověka. 38 let ne
mocného. Protože jest s Otcem “pod
statné spojen &,,že od věčnosti od něho
vychází, nemůže, jak praví, činiti

(Catania)

sám od sebe niceho, ale jo.; blyai, tak,
soudí . Slovo slyšeti znamená. ono věčné
vycházení od Otce; nesoudí tedy také
odloučené od Otce, ale vynáší soud
v jednotě s ním, a “tedy jeho soud jest
neomylný &'nejvýš spravedlivý. "Ale
i jako člověk.soudí spravedlivě, nebot
praví: „A soud můj jest spravedlivý,
nebot nehledám vůle své, nýbrž vůli
toho, jenž mne posled.“ _Kristus Pán
jako člověk má. také "lidskou vůli.
Protože tato jest"bežhříšná., nepodléhá,
žádným nezřízeným náklonnostem, ne
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dá:se lidskými ohledy odvésti od pravé
cesty, nehledá, své vlastní vůle, ale
vůli toho, jenž“ ho poslal.

A jindy ve chrámě o slaVnosti
stánků, jsa obklopen farisey, svými
nepřátely, opět dokazoval své božství
a že vychází od věčnosti od Otce
slov'y: „Sám od sebe nic nečiním,
nýbrž jak mě naučil Otec, to mluvím.“
Vytýkal židům, že si malo všímají jeho
nauky, ač od Boha. pochází — a _ 
kračov'al: „A ten, jenž mne pos al,
jest se mnou; On nechal mě Samotne.,
neboť je vždycky činím to, co mu jest
milé.“ (Jan 8, 29.) Když pozerrslrfj'r
otec syna někam posílá., loučí se s ním
a dělí se od něho. Kristus Pan byl
také poslán na tento svět, ale přece
se od svého Otce neodloučil, neboť
s ním jest téže bytnosti, nebyl tedy
Spasitel na-tomto světě osamocen, ač
byl obklopen nepřátely. Slovy-: je
vždycky činím to, co mu jest milé,
udává. Pan Ježíš druhý důvod, proč ho
Otec chrání; totiž že lidská. jeho vůle
jest vždycky úplně sjednocená. s vůlí
OtcOVou. Ač měl tedy Spasitel jako
Bůh "právo na. ochranu svého. Otce,
přece svou poslušnosti měl jako člo
věk nový důvod k. téže ochraně.
' Jindy opět -.——-totiž v synagoze
v Rafarnaumu _.—-—-výsledek. celého
svého působení přičítal Vůli svého
Otce. Když totiž nasytil pěti chleby
a dvěma rybami pět tisíc lidí a židé
jej proto chtěli prohlásit-i za. svého
krále, dokazoval jim Pan Ježíš, že
údy svého kralovstvi bude sytiti svým
tělem a svou krví &sliboval, že usta
noví nejsvětější Svatost oltářní. Židé,
kteří viděli jeho zazraky, slyšeli jeho
učení, byli svědky jeho svatého ob—
cování, ba někteří z nich sami od něho
obdrželi dobrodiní, přece jeho slovům
nevěřili. Pán Ježíš zůstal klidný, pravě :
„Všecko co mi dá, Otec, při-jde ke
mně, a toho, jenž přichází ke mně,
nevyvrhnu ven.“ _(Jan 6, 37.) Spasitel
žádal totiž od svých posluchačů víru,
mnozí však pro svou pýchu a jiné na
ťL'ĚÍVOSÍ—Ív_něho nevěřili." Nebyli tedy
hodni, aby dostali čar pravé víry,
nebot víra je darem'Božím, nebyli
tedy z těch, které—dá.nebeský Otec
„Pánu Ježíš—i.Ede však nemá před

sudků oproti Kristu Panu, ani nemá,
srdce nepravostmi zkažené, tomu dava
nebeský Otec touhu po něm a také i
příležitost, aby Krista Pána a víry
v něho našel a udělí mu dosti síly,
aby mohl pěstovati víru a zbožným
životem zdokonalovati; &takový při
chází ke Kristu Pánu &.Spasitel po—
kračuje: toho, jenž přichází ke mně,
nevyvrhnu ven -——t. j. do temností
zevnitřních, kde bude pláč a skřípění
zubů., ale přijmu jej k věčné'hostině.
Takový obdrží poklady viry, naděje
a lásky a ostatních ctností, bývá, 0
svieovan, aby víc a více pozná-val
božská, tajemství a v křížíeh posile—
vžm. a vytrvá-li, bude vzkříšen k ži
votu věčnému. A na otázku, proč
Spasitel takového člověka k sobě při
jme, odpovídá: „Neboť jsem sestoupil
s nebe, nikoliv abych činil vůli svou,
nýbrž vůli toho, jenž mne poslal.
Toto pak jest vůle toho, jenž _mne
poslal (Otce), abych. neztratil nlc z
toho, 0.0mi dal, nýbrž—abychto vzkřísil
v den poslední.“ (Jan 6, 38. 39.) Z
těchto slov poznáváme, že výsledek.
všech svých píací, vůbec celé své pů
sobení připisuje svému Otci, jsa úplně
odevzdán do vůle jeho.

Nikde v celém jeho životě ne
pozorujeme prot-iVu, neb aspoň ně—
jasé napjetí mezi jeho ?. Otcovou
vůlí. Onen souzvuk je tak čistý, shoda
tak dokonalá„ že ani čárka ze všeho,
co mu tec nařídil a o něm skrze pro—
roky předpověděl, nezůstane nevy
plněná.. Když mu Jan. Křtitel bránil,
aby se nedal pokřtít-i, odpověděl mu:
„Nech nyni, nebot tak sluší nam vy
plniti veškeru spravedlnost.“ (Mat.
3, 15.) t. j. vše, co Pán Bůh ustanovil,
aby lidstvo bylo vykoupeno. „Aj,
vstupujeme do Jerusalema &_dokoná.
se tam všecko, co psáno jest skrze
proroky o Synu člověka.“ (Luk. 18, 31.)
A vůbec často se odvolával ve svých
řečech na proroky, že tak činí, aby
se naplnilo písmo. (Jan. 15, 18. 17,
12. 19, 24.). A ona poslušnost jde až
k úplnému sebeobětování, až k smrti.
__Přijati úřad Messiaše z ruky nebeského
Otce znamenalo pro něho život plný
obětí, život .v Chudobě, poníženostl,
v opovržení, v bolestech a nejhroz



On 271 00

něj.“í smrt "pro vykoupení lidstva.
Krve—ným pérem Vepsal Bůh do Zje
vení Starého zákona osudy budoucího
M—essiá-še:'„Vidčli jsme :ho pohrdavyóho,
nejposlednějšíhof _z mužů, muže.—.bo
lest-í ja znajícího nemoc ; V pravdě -1.\..e

-r—
',duhy 1'23597'011nesl, bolesti_ naše on

snášel: ofmy počet-li jsme?-_lho jako
malomocného & ubitého od Boha ;;
sníženého“ .(Is._ 353, 2-__—4.).'A, Pán
Ježíš bystrýn'. zrakem & s třesoucín:
s_rdcemfje _čc-vtl?. podvolil se jim. J asnč

()?—“%$čmhzivlpémxh

.Brno: Kostel'sv. Jakuba zvenku.

jako Slut-,co mu svítily ú,»ta-',\-'ic_í:.óv
myšlenkách. Často předpovídal svým
učeníkům, že bude vydán. “velelrnčžím
&odsouzen na. smrt a od “pohanů bude
bičován & ukřižován.. (l.-25115.17, 21.
22. 20, 18. Mar. 9; 30. 10333, Luk.
9, 44. 12, 50. 18, 31.). A=fkčyž»měl

býk-j.'ja'; “na hore Olivova—tká"?. Potir'jcj
chtěl mečem bránit-i, napomenul ho:
gV'tas' svůj meč 313 jeho “místo. Či.
myslíš, že nemohu prosi'ii Otce svého,
?. dá. mi nyní více než d'vcmáct-pluků.,
andělů? Kterak tedy napln-í se písmo,
že muší tak býti? (Mat. 26, 52. 53)
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A již dříve, když take mluví o svém
utrpení a. Petr mu »počal domlouvsti,
řka.: „Odstup to od tebe Pane to se
ti nestane,“ pravil mu Pán Ježíš:
„Jdi mi s očí, satane _(protivníku)!
Pohoršením jsi mi, neboť nemáš na.
zřeteli věcí Božích, nýbrž věci lidské.“
(Mat. 16, et.—23.

; A když se blížil hrozný konec
jeho života„ jak lidsky pravdivý &
božsky velkolepý souboj Vířil v jeho
nitru! Krev v tepnách se jen pro
háněla., spánky 'Sv'írale nesmírná. hor—
kost, ze všech porů—se řinulo krev,
duše byla smutná. až k smrti a. z jeho
stísněného srdeev'ycházelo trojnásobné
dojemné volání: „Otče, je-li možno,
at odejde kalich tento ode mne; ale
ne jak já. chci, nýbrž jak ty. (Mat.
26, 39.). Otče můj, nemůže-lí kalich
tento minouti mne, leč bych jej pil,
staň se vůle tvář“ (v. 42). Nebyl to
boj mezi vlastní &.Otcovou vůlí. Neboť
již dříve na. sebe vzal utrpení ustano
vené od Otce. „Proto miluje mne
Otec, že dávám život svůj, abych jej
zase ujal. Nikdo ,neodnímás ho ode
mne, nýbrž jájej dávám sám od sebe.“
(Jan 10, 17. IS.). A když vstupovali
do Jerusaléma, Pán Ježíš tak. spěchal,
že je předcházel, takže se di
vili & jdouoe za. ním, báli se.“ (Mar.
10, 32.). Onen zápas na. hoře Olivetské
byl mezi nižším člověkem, jenž při
rozeně se leká. utrpení á. vyšším, jenž
jest ochoten vědomě & rozhodně jíti
na smrt. A byv posilněn od anděla,
vyprazdňuje kalich až do poslední
kapky. Ani slovíčkem si nestěžoval
trpítel na. kříži. Jen bylo pro něho ne
snesitelně těžké, když se musil zříci
citu, který vyplývallse spojení s Otcem :
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mne
opustil.“ (Met. 27, 46.). Avšak když
přemohl i tuto nejhroznější a. nej
těžěi opuštěnost, vzpomněl si ještě na
vůli Otcovu. Sv. Jan" praví: „Potom
Ježíš,_ vida., že jest_.__“jižvšecko" doko

nána, aby se naplnilo písmo, pravil:
Žízním. Měl sice božský Spasitel pal—
čivoužízeň, protože ztratil mnoho krve
a. měl tělo celé zanícené ranami; ale
zvolal žízním, aby se naplnilo písmo,
neboť ve St. zákoně v žalmu 68, 22.
byla. předpověděna i jeho žízeň i
jeho napojení octem. „Byla. pak po
stavena. nádoba. plná. octa. I nasadili
na. yzop houbu plnou octa. &podali ji
k ústům jeho. A když Ježíš ocet při
jaul, řekl: Dokonáno jest.“ (Jan 19,
28.———30.).Těmi slovy potvrdil svou,
největší & nejúplnější poslušnost a
před celým nebem i zemí dosvědčil,
že vůli Otcovu docela. vyplnil. Jeho
poslušnost již dále jíti nemůže.

Byl poslušen až k smrti, 3. to
k smrti kříže. Tím také dokázal Pán
Ježíš, že jest stejné přirozenosti s
Otcem, když tak dokonale, tak. těžký
úkol od Otce mu uložený vyplnil.

' Z tohoto pojednání se každý ctitel
božského Srdce Páně Povzbudí k
poslušnosti vůči Bohu a. všem, kteří
jsou na místě Božím ustanoveni. Čím
je poslušnější, tím se stává podob
nějším božskému Srdci Páně až k
smrti poslušnému, tím'víee si získává.
pro věčnost zásluh, tím více se ři
bližuje k Pánu Bohu samému. gi
je kdo samostatnějším, volnějším, SVO
bodnějším, tím více se od Krist-a Pána.
?.od Pána Boha vzdaluje &odevzdává.
se moci zlého ducha.. Proto si ještě
jedenkrátc zopakujeme slova. svatého
Pavla & řiďme se _vždy dle nich: To
zajisté smýšlení mějte v sobě, které
bylo i v Kristu Ježíši, jenž jsa. Ve
způsobě Boží, nepoložil si za. loupež
toho, že jest rOVný Bohu, nýbrž sebe
samého zmařil přijev způsobu slu
žebníka. tím, že podobným se stal
lidem 'a. ve vnějším zjevu svém byl
shledán jako člověk. Ponížil sebe samo
stav se poslušným až k smrti, a. to
smrtiýkříže. ]
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Kláštery. *)
„Nebude-li hojnější spravedlnost vaše nežli zákonhíků
a. fariseů, nevejdete do království. neboského“. (Mat. 5.. 20.)

Zdá se, jako by Pán Ježíš býval
rozeznával dvojí cestu k nebi.: dobíou
a lepší. Tu prvnl'poručil všem, druhou
\šak, obtížnější ještě, ladil jen v'yVo—
leným duším. Vzpomeňte si, jak kdysi
bohatý mládenec stál před Pánem
s otázkou: „Co cině žÍVOt-věčný ob
držím? '(Mar. 19, 16. násl.) Odpověď
zněla: „Zachovávej přikázáníl“ To
porušeno bez lozdílu všem. Když však
mládenec dosvědčil, to že již vsecko
zachovává, co mu tedy ještě schází,
Pán Ježíš milostrěemu p.oh.ledldo očí,
jak by sldce jeho chtěl pohledem tím
otevříti vyšší pí avdě, &.pot-om děl:
,..Chceš-li dokonalým býti,p10dej všec
ko, co máš a dej chudým. Potom
přijď & následuj mne.“ Však toho ji
noch nedokázal, odešel smutně, neboť
měl mnoho statků. (Mm.- 19., 16—22.)

Podobně jako tuto dob10v'oln.ou
chudobu a poslušn-ost, naa jiném zase
místě velebil Krist-us Pán a jako Vzne

šenější dop01ucoval ustaviěn ou čistotu(Mat.19,12..)
Bot tedy ony.tři památné e v a n

gelické 1ad v: chudoba, či
stota a poslušnost, evange
lickými proto zvané, že je Spasitel
v evangeliu dopolučil Nejsou však
samy o sobě dokonalostí, jak někteří
se mylně domnívají. Dokonalost kře—
sťanská záleží v tom, že člověk Boha
vroucně miluje, z lásky k němu nejen
těžkých, nýbrž co možná i lehkých
hříchů se chrání, své modlitby a po
vinnosti svědomitě plní, hojně dob1ých
“skutků koná, křivdu a bolest trpělivě '
snáší! Dokonalost-, tot vlehol a k01una
křesťanského života, eVangelické rady
Velice dobrým k tomu plostředkem.
Zachováv'ati je m o ž n o: kdekoli,
i ve světě, p o vi n n.o. ' v klášteře.

() k lá š t e ř i 0 h m-ív'ajílidé div
né ponětí, ne Snad jen. nepřátelé, kteří
mnichy a sestřičky úmyslně pomlou—
vají a tupí, 1 lidé jinak hodní

O kapucínech vědí, že se k nim
chodí s hodně velkými hříchy, z nichž
se člověk doma zpovídat-í stydí, a že
šňupají i nosí vousy, o-1edemptori
'st-ech, že umějí nahřměti při misiích
do duše, o dominikánech, že mají
přísné posty a světí- růžence, o .je—
zuitech, že brali lidem knihy kacířské
a- že jsou tuze. přísní. Ostatně jsou
přesvědčeni,že v kláštelech je hodně
modlení, ale 1.vína plné sklepy a hod-y

každý. den. V sestřiěkách-zase vidí buď
zchudlé šlechtičny, neb ubožáky zakru
šené nešťastnou “láskou, jak to přec
stojí psáno. v .„dojemnýc'h“—románech!

A tak má celkem Věřícílidi'o klá
šterním životě místo správného ob—
íazu v mysli zkresleninu, a následek
je, že řeholím katolickým zůstává
cizí, chladný, a mnohý hech i mnohá
dívka, ač zřejmě od Boha jsou—-povo

'láni plo klášter a tam by našli svoje
štěsti,vzůstan0u venku, světemrjsouce
nepochopení, zklamáni _—_—

A přece katolické řehole mužské
i ženskéJsouv minulosti1nyní květem
zbožnosti, chloubou cílkve, oporou
v bojích nejtěžších. Vizme nádhernéjejich dějiny!

Kořeny svymi život kláštémí šahá
až do dob pronásledování křesťanů,
kdy v pouštích vznikly první peu
'stevny a z nich- pak kláštery-. Prvmím
však zakl „dat-elem řádů po našem
způsobu je na "západěsv. Bene
dikt (T-543), na východě sv.- Ba
silij (T 379). Je můžeme nazvati
právem pí aotci žÍVOt-amnišského, a;je—
jich řády Zachovaly se podnes; B-e'n e
diktini jsou v dějinách-církve“a
také vlasti nuší zapsáni- zlatým pís

'mem. Usazovali se v pustinách les
ních, jež obrat-em p1omenoval1 v po
zemský láj. Jejich štěpnice 1-po-lní
hospodářství bylo vzorné, k nim z okolí
posílali své synky do “slavnýchškol
i“na řemesla, poněVadzpodle jejich

\. .
*) Z knihy úvah Pro kat omladinu- „Božír cestou č. 49... __.-š.-.;„-::"i' '. “iš-*..“"“-f=“
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řehole každý mnich byl povinen vedle
modlitby i, prací nějakou (též ruční)
se zaměstnávati. _V klášteřích _bene
'diktinských horlivě pěstovány “vědy
i uměny, “jejich knihovny _a kostely
mnohé __jsou světoznámy. Řád časem
se Velmi utěšeně .rozvinul, vszetl,
i nové vydal haluze (z nich Vyšli na
př. cisterciáci .a trapisté). Celkem'pak
vzešlo z. benediktinského řádu: 30 pa
pežů, 2000kardinálů, 2600arcibiskupů
a přes 50.000 světců. Činnosti misijní
na obrácení pohanů se od čátku
velmi horlivě súčastnili (zvláště ve
středověku pokřesťanění Anglie, ně
meckých kmenů &._Svýcar) & zdárně
působí i' dnes v misiích za mořem.
“Také jejich činnost školská je známe
nitá. Spravují přes deset seminářů
bohosloveckých a Vedou na 50 gym
nasii s několika tisíci studentů.

V naší vlasti druhdy kVetli velmi,
dnes mají nejznamenitější. kláštery
V Praze na Slovanech (vydávají časo—
pisy na obranu víry, tam vychází
český „Sv. Vojtěch“) & na Moravě
v Rajhradě. V Brně“ ve své knih
tiskárně, -„benediktinské“, vydáVají

lmé katolické časopisy a knihy pro
id.. (Tam se také tiskne „Naše Omla

dina“ a „Anděl Strážný“.)
Než vedle tohoto prvního velkého

řádu postupem času a potřeb „roz
kvétaly opět a opět nové řehole.

Tak Vznikly v době křížových
výprav t. zv. r yt íř ské řád y,
význačné tím, že Vedle kněží a slu
žebných bratří na obsluhu poutníků
do Sv. země měli mezi sebou též ry
tíře,_.jichž úkolem bylo v čas potřeby
těž mečem hájiti posvátných míst a
poutníků. Nejznamenitější rytířské řá
dy byly: jo—hanité,templáři a němečtí

iytířl. V téže době založil sv. Petrolaskus (r. 1218) řád Mercenariů,
jimž úkolem stanovil, aby sbírali v ze
mích křesťanských peněžité dary a jimi
vykupovali v Africe křesťanskéotroky.

Podobně i sv._Do-minik &sv.
Fr antiše k, každý po svém způ
způsobu, hleděli čeliti nebezpečím do—
by. Náboženský život za jejich časů
upadal, bludy s'e Vzmáhaly. Sv. Do
mlnlk_(j 1221) vida, že mnoho oby
vatel. jižní Francie do bludů jen proto

upadlo, že nebyli srUZumitelně ve víře
vyučení, uložil svému řádu (dominl
kánům neboli řádu kazatelskému) za
hlaVní povinnost- pečlivé studium a
horlivé lidové kázání slova Božího,
při tom pak živ'otchudý, přísný. Sv.
František (T1226)zase v Italii výtkám
kacířů, namnoze oprávněným, že cír
kev' velkým bohatstvím sesvětačila,
hleděl hrot .ulomiti tím, že bratřím
svým, zvaným bratří menší (minorité)
nebo františkáni, uložil velmi přísnou
chudobu.

Než nelze mi se dále zdržovati,
nebot jenom na stručné popsání jed
notlivých řádů by bylo třeba celých
stran. Pouze nejdůležitější ještě zmí
ním. Milosrdné bratry a
milosrdné sestry znáte my
slím všichni, nebo jste aspoň o, nich
slyšeli. Těm ani nejzavilejší odpůrci
nemohou odepřiti uzná-ní, protože jlní
svět-ští ošetřovatelé a ošetřovatelky se
jim laskaVostí a obětaVostí nevyrov
nají. Milosrdní bratři založeni byli od
sv. Jana z Boha (T '1550), milosrdné
(neb šedé) sestry od sv. Vincence
z Pauly (")“1660). Šířícímu se prote
stantství hráz postavili a také v mi
sijní činnosti zámořské znamenitě se
proslavili j e z ui t é (založeni sv. Ig
nácem z Loyoly ___—f)"1556), kteří sly
nou jak Velikou učeností Ve vědách
církeVních i světských, tak zdárným
působením mezi lidem (misie, marian
ské družiny). V misiích lldoVých Ve
lice u nás vynikají r e d e m pt o
r i s t é.

Vyučování mužské mládeže se
mimo benediktiny a jezuity věnují
hlavně pi a r is t é (měli slavná gym
nasia)a školští bratří (obecné
a odborné školy i učitelské ústavy),
výchově dívek nejvíce u r š u li n k y,
fr antiškánky a domini
k á n k y. Životu více rozjímavému
se Věnuji hlavně přísné řády cis t e rciáků, kartusiá-nů, karme
litánů, trapistů, euchari
s t i a n 13. (ustavičně klanění nejsvě
tější Svátosti) & obdobné jim řehole
ženské. V misiích zámořských se zda
rem závodí členové starodávných řádů
s novými, právě na ten účel založe
nými družinami, jako jsou na př.



oe 275 00

bílí otcové, otcové Bož
ského Slov a. aj. Takésestřičky,
domorodé i z Evřopy přišlé, z růz—
ných řádů &družin vydatně podporují
misionáře v jejich působení, a. pře
krásné úspěchy pohanských misií v no
vější době dlužno z velké části přičísti
jim zásluhou, poněvadž proniknou i
tam, kam. misionáři je přístup za.
mezen (do rodin) a. působíce mocně
svou obětavostí na srdce žen i dívek
připraVují půdu kázání misionářovu.

Myslím, že uvedené dost-aci, bys,
milá mládeži, si sama odpověděla.,
kdo jsou &nač jsou řehol
níci a. sestřičky? Ne každý
hodí se pro život klášterní, však také
žádný není tam nucen. Ale tupit-i,
čeho nechápe, nebo pro jednoho kles
lého zavrhoVát-i “celý klášter a. vůbec
všecek žiVOt řeholní (jako jsme viděli
při czsstochowském skandálu), to do
Vede jen člověk zaújátý &.surový.

Když by kdo cit zil milých čte
nářů a. čtenářek v sobě vážnou (ne

chvilkoVou, nýbrž snad již dlouhou,
za léta.) touhu po'tiché službě Boží
klášterními 'zdmi, necht poradí se
kněze zkušeného, pebo dopíše sobě
o radu de redakce „Naší omladiny“
a.udázároveň svůj věk, poměry, vzdě
lání, pro _comá zvláštní náklonnost
(snad služba. nemocným, . ošetřování
dětí, domácí _práce, studium, určitý
řádě). Jestit našemu Velikému “_hnut—í
omladinskému třeba. i lidí takových..
kteří by obětí svého života, kajícími
skutky, velkými modlitbami svolávali
Boží požehnání zase na ty, co stojí
v práci a, boji uprostřed vřavy. ' ,

Ostatné pák všichni dle sil svých
podporujte naše české kláštery v je
jich blahodárné práci tím, že usnad
níte jejich sbírky, doporučíte 11 při
buzných & známých dětem jejich Vy
chovávací ústavy, &.pomodlíte se za
jejich vzrůst &rozkvět-, aby z klášterů
našich českých se po celé vlasti roz
lévsly hojné prameny zbožnosti, umění
a vzdělanosti!

000000
Msgr. Baunard. Z lung. Bok. Kyp o'lfý.

Stáří, čili životem vzhůru.
(Část další.)

Naše přátelství bude víc než pouhý
přátelský styk; bude to činorodé spo—
jení, spolupůsobení při stejných skut—
cích na prospěch země, církve, k
dobru všeobecnému. Zemědělci na ven
kové, státníci v ministerstvech &vlá
dách, velkoprůmyslníci v továrnách
& dílnách, muži a ženy horlivě půso
bící u věcech křesťanské lásky a.
vlasti & spěchám dodati: spisovatelé
téhož tisku, advokáti v rovných zá
ležitostech, professoři stejných nauk.,
básníci opěvující tytéž ctnosti & ve
liké . činy náboženské nebo národní,
my všichni, nevzdalujeme se těchto
vznešených podniků, neustánovulmew
kdo'a. ve kterém věku smí 'se činně
účastnit-i těchto úkonů. Ba. spíše se
vzájemně povzbuzujme, abychom zů
stali věrni až do posledního dechnutí
společnému _úsilí. Tak smýšlel Lacor
daire, když psal příteli: „Jedním Z
mých posledních pociteů'št-čtíby bylo,

kdybychom směli obc. umříti na. témž
bojišti.“ . .

_: Avšak cíl jest'ještě další a lepší:
Naše přátelství bude nejprv Spojením
řevnivé horlivosti &vzájemné pomoci,

aby druh druha. učinil lepším gap—o'—vzbudil k pokroku duchovnímu. est
nutno, můj příteli &.brat-ře, abychom
závodili, kdo dovede líp &více. Upo
zorňujeme se, raďme si, napomínejme
se. Máš k tomu “právo a'.já ti to činím
povinnností, neboť jsem jist, _že ji
dobře “vkanáš. Vše jest vítáno, co
přijde od tebe a. vše můžeš mi říci,
ježto ústa. tvá poví, čím srdce oplývá .
Pohled tvůj, příteli, bude mi svědo
mím, tvůj příklad zrcadlem, tvé je—
dnání mým vůdcem„ za nímž ůjdu
s radostí stoupáje „dotvých š épéjí.
Pobloudím-li, ty mne uvedeš na. cestu
praVou, zapotácím-li se,-ty mne-po
depřeš, klesne.—li,ty mne pozdvilmeš.
Ty mne také potěšíš, budu-li nešťa
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stenía. .přijdeš ke mně, jak. učinili přá
telé Jobovi V'jeho neštěstí. Ale psano
jest o třch přátelích tohoto Idunzejce,
že čekali mlčky sedm dní a. sedm nocí
sedíce u něho a jsouce ohromeni..Ve—
likou. jeho bídou., nežli jeden za (ll-u
hýin otevřeli ústa. svá, aby ho' polito

valifa, potěšili.. Ty nebudeš tak dlouho
otáleti, milý příteli, abys mne utěšil“
ani ti nebude. třeba vésti-tak dlouhé
rozhovory, .abys mne přesvědčil. “izi

;—'A ještě výše, příteli. Lacordaire
napsal: „Jakmile milujeme, chceme
spasiti. duší. milovanou., „'i' kdyby to

Brno: Vnitřek „kostela sv Jakuba s bývalým (nyní již odstraněným)
_,hlavním

bylo za. cenu. našeho života, t. “j. po
_3.atijí pravdu ve víře, ctnostiv mi
losti, pokoj ve vykoupen'í.'_' Tak mi
loval _Ozanam, „znamenitý spisovatel
Jeana-Jacquesa Amperea, vědce a hi
storika, který bohužel ne'zdědil víry
svého proslulého otce, známého vy

oltářem.

nálezce v Ob'ulU.elektřiny. Ozanam
napsal 'list svému příteli, slaV'enému.
cestovateli, když odjížděl na- svou
cestu tří tisíc mil do Ameriky, jejíž
výsledkemjest jeho kniha „Procházka“
Duše učencova nesrovnavalar se s pra.

ividly povinnost-í křesťanských—.Kdož
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by nebyl dojat ohlasem bolu a.obavy,
když viděl, že přítel chystá se k cestě
zámořské, r. 1851? Ozanam neměl se
dočkat-i navratu, přítelova, an r. 1853
umřel. „Jsem přesvědčen,“ píše mu,
„že jste V nitru křesťanem, ba odva
žujl se tvrdit-i, že jste jím už dle krve
svého nezapomenutelného otce. Plníte
všecky povinnosti křesťanské vůči li
dem, ale zda nemají se plniti i_vůči
Bohu? Nemáme mu sloužiti? Nena
lezl byste v této službě nekonečnou
útěchu? Nenašel byste v ní i bezpeč
nost co do věčnosti? . . . Filosofie jistě
Boha poznala, ale ona „h'o nemiluje;
a prolila kdy jedinkou slzu lásky, jej íž
zřídlo nalézá. katolík v přijímání, a
jejíž nevypsatelná slast stala by za
obět celého života?“ A posléze tento
vykř ili—poplašný,tato Výzva.důtkliváz“
„Ach, kdybyste někdy v některém
městě americkém upadl do nemoci,
nemaje přítele u svého .lože, vzpo
meňte, že není Ve Spojených státech
jediného místečka sebe menší důle
žitosti, kam by láska k Ježíši Kristu
nebyla přivedla kněze katolického,
aby přispěl katolickému cestovateli.“

-— **
Neřekl jsem ještě slova o přátel

ství kněží. Je-li přátelství dvou mla
dých kněží již darem Božím, čím více
u kněží starých, kteří nemají ani dítek,
ani již rodičů, které by milovali!
Starý kněz jest sam, staří jeho jest
smutné. Za ním nic, před „ním “lirob;
kdož mu, po boku podá, ruku k po
chodu poslednímu? A tu jsem vídal,
jak se -<=')ojovalidva vy'a'loužilc'i vojska
Božího: Bydleli pod jednou střechou,
seděli u jedněch kamen, sloužívali mši
u.jednoho oltáře, čítali z jedněch knih,
modlívali se stejné modlitby, vyklá
dali si tytéž vzpomínky, pronášeli táž
jména, chodívali spolu na procházky,
sdíleli si tytéž myšlenky, přijímali na
vštěvou tytéž přátele, žili touž nadějí.
Byla to naděje, že jim přispěje _apo
žehná v hodině poslední ruka kněze,
jež bude i rukou bratra, a byla to na
děje, že se shledají nerozlučně v nc
beské společnosti oněch kmetů, kteří
podávají kadidlo Beránku-Vykupiteli
a složili sw'ou korunu před oltářem
věčným.

Jo to podobné přátelství, jaké
spojovalo za našich dnů. svatého bi
skupa z Anthcdonu, Gaye &.faráře ze
Saint-Etienne, Perdraua. Zbožn) a
výmluvný biskup píše příteli takt-o:
„Žíti v Bohu, drahýr příteli, tot je“
diný pravý život. A my v něm žijeme
spolu a žíti budeme na věky. Ma—li
Bůh potřebí někoho, kdo by dosvědčil,
že člověk je šťasten & blažen v jeho
službě, nepůjdeme-liž První, vy a, já„
milý příteli, vydat toto svědectví?
Dv'acet let kněžství &.víc než sedm
tisíc mší _— toť jako nebe poseté
hvězdami.“

A,jindy: „Předrahý příteli, nechci
činiti křivdu Orestovi a; Pyladovi,
Nisovi agEuryalot—i, ale přiznejme, že
po Ježíši Kristu pravé přátelství ne
vznikne bez požehnané slzy _S':asite
lovy. Můj dobrý bratře Jose e„ ma
draha sestro Pauline, dítky: Boží, zda
děsná. zloba naší deby “nedava nám
příčinu, ?lby'chom' povážili & pocítili,
že náš podíl je výborný? Všichni tři
máme jednu víru, jedny naděje a
láSky a_k'raěíme za tímž cílem. A
jakmile k němu dospějeme, zasedneme
Spolu k jedné hostině a budeme se
milovati jak člověk na zemi milovati
nedovede !“

Šťastný tedy člověk, jenž po—
znal čest, štěstí _a rozkoš podobného
přátelství. Jestit to po Vzpomíncena
otce a matku nejkrásnější a nejsvě—
tější vzpomínka našeho stáří, které jí
bývá. ještě nadšeno &.jí takořka o
mládne Ve tklivém vznícení.

'Že nemohu i já vylíčit-i vše tak,
jak jsem zakusil & ukazati tu aspoň
něco z toho, co mi přátelství dalo rar
dostí & způsobilo dobrého! Proč bych
nemohl tu na té stránce uvésti aspoň
jako poslední důkaz úcty jména vždy
mila, která, jsem kdys tolikrát četl na
konci tolika listů! Jsou to posvátné
pozůstatky, které mne aspoň dnes
trochu potěší tímto 'rozhovorem tu
vážným, tu veselým, jakého s nimi
již míti nemohu leč v modlitbě &.před
Bohem. Jsou to hlavně tři, "jimž duch
můj-, svědomí i srdce s radostí se o
svědčují dlužníky“ za to, či jsou..

Barthélemy Aubert-,Frédéric Bru
gore, Albert Het-sch, vědec, učenec
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světec dokonalý, vy vůdcové a vzo
rové mého mládí přátelé mého věku
zralého, brat-ři mého stáří, kteří jste
mne všichni předešli do nesmrtelnosti.
Ale co poví tato tři jména těm, kdož
Vas neznalí?

Poslednímu, který je přečkal, pra
vil jsem o slavnosti jeho padesátile
tého jubilea kněžského, 6. ledna- 1895:
„Drahý mistře & příteli, naše životy
byly příliš dlouho spojeny, než aby se
na vždy rozdělily, doufam, že se kdysi
shledají. Psal jste mi o svých sedm—
desátinách, že váš vstup do světa
byl nesnadný. Lehčí jest z něho vy
jíti, aby člověk vešel v lepší svět.
My půjdeme brzy za sebou. Ale vy
mne předejdete, abych t-a'm nahoře
byl dobře přijat jako váš následOVník.
Vy se za. mne přímluvíte, to bude mi
na místě zásluh. A tam nás dobrý
Mist-r již neodloučí, neboť „jak dobrý
je náš dobrý Bůh“, říkával naš dobrý
přítel Hetseh. A tak se _mibude ráj
lépe líbiti, když ho budu sdílet-i s ním,
s Vámi!“ ——Aubert, někdejší studijní
prefekt menšího semináře v Orleansu
zemřel ve věku 84 let r. 1904. V po
sledních svých dnech rad říkával:

„Žil jsem po celý svůj „věkv okouzlení
BOŽjhl-u |.

O, vy mrtví, tak drazí, tak že
lení, píše Henri Lasserre, slavný ob—
hájce Lurd, Žili jsme spolu několik
prchavých hodin, jako mezi dvěma
stanicemi. Náhle jste mi zmizeli, za
nechavše mne sama a Smutna na. další
mé cestě & žel, s sebou vzali “jste se
smutněilou moji vzpomínku & kus
mého srdce. S Bohem, s Bohem, bo
lestné s Bohem! Vlak pokračuje lho
st-ejně Ve své jízdě, letí plnou parou
a já. vztahují marně ruce své, volaje
vás. Vaše smrtelné ucho přestalo mne
slyšeti, vaše smrtelné oči nemohou
mne již viděti.

Ale ty, Pane, jenž jsi nám je dal
a zase vzal, ty, jenž jsi je jakož dou
fame, přijal v klín nekonečného svého
milosrdenství a nám je kdys vrátíš
ve svém ráji, o Bože můj, ty chceš
nam býti věrným druhem, jenž nikdy
neopouští. At kdykoliv, at kdekoliv,
v každém okamžiku našeho putování
jsi s námi a v oblasti tvé nekonečnosti
děje se pohyb, jenž nás unáší. Tys byl

s námi ]přivýchodu, ty budeš s namive chvíi příchodul“
000000

Jak je krásná. . .
A. M. Kadlčdková.

Jak je krásná země naše,
země česká, domov můj,
širé lány slunce líbá,
líbá je i pohled tvůj.

Všude blaho lásky svítí
kam se upře pohled tvůj,
z retů sladce sleti píseň
pozdravem buď domov můj.

V srdci lásku pro vlast cítíš
její národ miluješ,
obranu-li potřebuje
vlast svou bránit z lásky jdeš.

000000

Z rozjímání sv. Ambrože.
Podává Fr. J anov sk ý.

III.
Vůdce a cesta.

Jakožto Bůh je Kristus začátkem
všeho -—ničeho není, co by před ním
bylo '-— a. koncem všeho ——ničeho
není, co by nad něj bylo, jak pravil
Šalomoun: Jest začátkem cest Hospo

(bestseller.)

dinových ku všem skutkům, skrze něj
mame my lidé se učiti cest Páně ná.—
sledovaíi & skutky Páně konati. »

Všem věřícím jest Kristus cestou.
Všecky své řeči, všecky své skutky
nesme ke Krist-u, jenž ze smrti křísi
žÍVOt, z temnoty tvoří světlo

*
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Kdo bude bez hříchu?

Ne, kde po té či oné cestě kráčí,
jak by se mu chtělo. ' nýbrž- jehož
cestou jest Kristus. Řekl: J a jsem
cesta.

Kdo touto cestou kráčí, nechybí,
pokud Sám s té cesty nesejde. Ne
odbočuj na tu neb Onu. stranu„ ne
Vzpírej se & 'nečekej, nýbrž kráčej
vpřed, nehledě, co leží za tebou, nýbrž
dychtě po tom, co předxtebou, jinem
po cíli touže. Tak kráčej vstříc vítězné
odměně, a nepolevuj, až dojdeš konce.

Dvě cesty vinou se tímto životem:
za"bídou a zkázou, za štěstím a blaže
ností ; ona je cestou hříšníků, vede do
hradu Herodesova; tato jest Kristus,
vede do domu Ot-cova..

Kristus jest jedinou cestou k.Otci.
Co víme o Otci, co nám povědomo
o jeho včkovité' věčnosti, víme skrze
Syna. A nižádného člověka srdce ne
pronikne k Otcí,'leč skrze Syna.

*

.Krist-us jest cestou dokonalosti.
Jak by mohl, kde žije v Kristu, míti
zálibu v marnostech tohoto světa? Či
nepřibily tyto marnosti n'a kříž s tě
lem Kristovým?

Mnozí chtějí touto cestou, avšak
nesetrvají až do konce.

Musíme-li pro jméno Páně trpěti
křivdu, pomněme, že Pan pro naši
spásu prvně trpěl.

*

Jakožto dobrý a pečlivý vůdce
dopřál Hospodin uprostřed pouště ma
ny lačnému lidu, vyvodil laskavě
z tvrdé skály občerstv'ující Vodu, aby
utišil palčiVOu žízeň národa vyvole
ného. Potom dal “mu svatý zakon;
dopřál bojujícím vítězství a cti. Ký
div, že za takovýchto projevů milosti
zapomněli putující davy na délku
a obtíže svých pochodů?

Kristus jest naše cesta, naše mou
drost a. spravedlnost, pastýř našich
duší, a jak dobrý pastýř!

vk

Kristus jest znamením na našem
čele, na našem srdci, na našem rameni.
Na našem čele, bychom jej vždy vy
znávali; na našem srdci, bychom jej

vždy milovali; na. našem rameni, by
chom proň vždy pracovali.

Obraz Kristův zařiž'tedy v našem
vyznání, zařiž v naší lasce, zářiž'v na
šem konání a jednání tak, by pokud
možno celá. jeho postaVa námi se pro—
jevila. - '

Kristus budiž naší hlavOu.
Kristus budiž naším okem, jímž

bychom na tee hleděli. "
_ Kristus budiž naším, hlasem, jímž

bychom s Otcem mluvili. '
Kristus budiž naší pravicí, již

bychom svou oběť Otci přinášeli.
*.

Kristus jde před námi, my ná.
sledujmei Následovník Kristův není
tak-slíbenou mzdou váben k posvě
cení, jako právě posvěcením stává, se
schopným a hodným odměny.

Následovníci Kristovi jsou ctnost
nými &.dobrými nejen k vůli odměně,

(nýbrž z lásky ke ctnosti.
Kristus sám se podjal utrpení,

jelikož mu bylo'radostí nam dobře či
niti, a ne že by tím byl chtěl roz
množiti svoji slávu. '

Kdo tedy Krista následuje, ne
koná. především, _zčeho sam “má uži
tek, nýbrž eo prospěje druhým-. Pro
sebe jest malým a slabým, aby pro
druhé ve své ctnosti byl Velikým
a silným.

Možná, že se na své cestě setkáš
s mnohou hořkostí, že na'razíš na
trpkou, zkoušku, že svou slabotou
zemdlíš.- Neklesej na mysli.! Kristus
je tvým Vůdcem. On ti hořkost osladí,
trpkou zkoušku, ulehčí a slabot-u tvou
posilní.

Kolik pádů musí strpět-i, kdo se
od Pana odvrátil!

, IV.
Ze života Páně.

Z lůna Marie Panny vyšel Krist us,
služebník. a pán zaroveň. Služebník

aby pro Boha zřídil panství srdcílld
ských.'.Vždy týž. Ne jiný z Otce a ne
jiný z Marie Panny. Ten, jenž přede
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všemi čar-xyz Otce jest zplozen, přijal
potom tělo z Marie Panny .

_ Tedy služebník :? pán zároveň,
Služebník pro nás. Ale ve stejnosti
Božské přirozenosri Bůh z Boha. Kní
že, protože syn. knížete.

*

Dávno než kráčel Pán po zemi
v těle, zjevil se v obraze. '

Přišel k Abrahamovi, k Mojžíšovi,
k Márii: Ve znamení, v zákoně, v těle.

Způsobil napřed očištění, notom
posvěcení, konečně ospravedlnění.

Očiš'tění -— obřízkou, posvěcení
zákonem, ospravedlnění milostí.

' Vždycky však jest jeden & tvž
Ve všem, ?. všecko v jednom. "

*

Obrovskými kroky kráčí Krist us,
přes Adama „aSyiiagogu starozákonní,
překročuje pohanstvo & židovvtvo.

S výši-n,nebeských sestupuje do
lůna Marie Panny, odtud do jeslí, do
Jordánu, ne. kříž, do hrobu; 7. hlubin
hrobu vstupuje na. nebesa.

00

Jako obr ehvátá sVou cestmť
s jednoho konce nebo ne. druhý.

Nikdo se nemůže skrýti před
světlem jeho slunce, před jeho žárem,

A až podnes probíhá touto cestou,
ze srdce Otce nebeského do srdcí svých
světců, od východu slunce až k žá
;pe.du, od severu. až k jihu.

*

Tělo Kristovo jest v pravdě chrá
mem Božím, v němž než:-ehříchy „jsou
zničeny; chrámem Božím, do něhož
skvrna hříchu neměli-*.příbtupu; chrá
mem Božím, v němž září obraz Boží
?. plnost Boží tělesně přebývá. V něm
jest napsáno: Přijeli jsme milosrden—
ství, ó Bože, uprostřed chrámu tvého!

Tělo Kristovo jest chrámem Bo
žím, plným Ducha svatého.

S'ui'nný Chládek ?. osvěžení při
neslo nám vtělení Kristm'o, že udusilo
žár našich zlých žádostí, že j.)řemohlo
oheň našich nepořádných náklonností
& she—„siloplameny lakoty ?. ostatních
vášní. (P. d.)

000000

Obrázky z katolických misií.
PodáváMaxmilian Weinberger.

Missijní parník ,bBaIvadoríí.
()d několika roků má miss-ie Je

suitů na řece Zambezi. v jižní Africe
svůj vlastní parník. Ze příčinou vol—
kých obtíží při dopravě zboží a po
travin. b\rlo takového parníku nevy
hnutelně třeba, 3. že koná missii vý
borné služby, dosVědčuje missionaář
bratr Petr Bóhmer_,__jemuž doprava
parníku byla. svěřena.. On píše:

„Snad vás bude zajímati, zvíte-li
něco o našem missijním parníku, je
muž jméno „Salva-dor“, &o službách,
které missii už prokázal ?. ještě pro
kazuje. Každoročně dojíždí čtyři—až
pětkrát do pobřežního města. Chinde
&Vozínáklad 15—16tun. Kdybychom
najímali parník cizí, byla. by doprava
o dobré dvě třetiny dražší. Že máme

' tedy sVůj vlastní parník, je to “pronás
missionáře, jej ichžto tobolka jest oby
čejně málo naplněna, Velká výhoda..

Mimo to přiváží náš parník stavivo,
vozí nás na, missijních cestách atd.

Náš „Salvador“ je mezi zdejšími
říčními parníky nejmenší. Byl stavěn
v Drážďanech. Zboží se nakládá na
dva. vlečné čluny, které po straně pár
níku jsou připevněny. Na Perník sám
nakládá se zboží lehčí a.hlavně palivo

Vykonejme v duchu svém na. na
šem parníku aspoň jednu cestu, aby.
chom Z\f'ňděli, jak se na řece Zambez
cestuje. i

Když byl bratr Longe, jenž jest
kapitánem, strojníkem, správcem i děl
níkem v jedné osobě, PGÍÍLbLČopravy
na. stroji vykonal, pluje parník čtyry
hodiny 0 řece nahoru, aby naložil
palivo. erní lodníci, topič, lodívoda- ?:
pomocník při stroji postaví se na své
místo. Strojník zná již stroj, umís ním
zacházeti, malé opravy provádí sám a.
je velmi svědomitý, tak že bratr Longa.
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nemusí ?.\\i () .\iroj mnoho se sim-ati.
NeVí-lí F—lVŠ?,r. 'přc ce rady, ?,\_)_(>bosly
šší-li, že stroj š.)?,t)_=_čjde, ohlásí to
ihned br?,*„'):()\fi.Když b\l topič jestě
notně přiložil, dá, b1?,\t1 Ilonge 7.1\_„,n\,e)).í
k odjezdu ?,plnou parou razí si parník.
cestu ku. předu..

Ve třech nebo (“ftyřec-l! l\.()("'-.í)\.-.-£\,Cl\.
dojeli j5111e113ís„?-.kde dříVíj(\.\-lož(.\1\_o.
Patrik blíží se“ ponmlu ke břehu
zeJcotVi se, načež se dříví nakládá.
Za) tím účelem přišlo sem z ol:;(:ll\ícl\.
osad mnoho cccnzochu. \e čtyřecb pčzi
l\.<)(—.\1\_ž,\,ch jsou ne).-ník ?, \lečné člun)

)\?,lož(\1\..\-'. (,\))\)\r\\\. )))1\.'1.1,C_l\l<._90i?. žt
“„V &'$-\W).He (:() řady ;, \\3'1)l.?,.?, začíná,.
Mnohý nebo much-á, prosí 7.?-, lm1ř',1-\l—.
mydla, ?,b_\' \) x?,<(\. jednou \=-_\'p\??,l :(.-„,

stěn) ?,)\.ebo umvl obličej. .-\_.leběd'ň'.
Černá, ]ůže les-l„ve se 3,)(con) ,š,tč \íc,
ol)ZVlš\,.;„čjestliže její majitel r_teVÍe
ú:ta, ?, své bělostné zuby 11k.á,".\).li)\„\'-'
přeje si zápalky, aby si mohl před
svými druhy okázale dol-(t))íl'. ze,-)?,
liíi. Také pi*i jehly ?, _ji)\.é10(0b(\e
maličkosti se )ozd-„'\,V?.,jí.

27%“dež je po V'f.ý.)l?,*(č\?,bran-í muj
Studený obě\d ()db\li jede se plenu
p?.rou domů po řece dolů. SotV?\ s ,l(.
jedeme f,)ůl ]\.od.\.1)__\\_.Z?,znícd stroje z-,\?,

mení: „Pon\,?.lu já!“ Co se. \:-telo? R?,:_.?1,je přece Vchá-F, také na sííoji se )).!
\l)\__-;,l_ Př.- (- t lfHupc-?,) o. s o rel)?1-\c.cst

_.-.)1?aby zmen.—i i. neboť má,) ,-3 zlého
)).e_._)ří-tvelepřed sebou. Blížíme se k
Víru. je)-ž l)\'\\V,? \'3almi D(žPOlřZOjný,tak
že tic—b') _,)ž\..1í\.do ce?,l uza\'ří+i, ?,by.
lcd _)1cs )r\l)e7“)„cné ))ii,-() lehce ple
šíínula IŠflVb) se jelo '.-_)h).,01\palm). Ví).
bj lcd' (\„cl\.'í,\+-i1?.vrl\l ??, skály, tak.
ze by ." lidmi i.1\_,á,kl?lenut01).1\.l?,.\, A)).i
)))r'í-Výclz nebylo by n\,ožluo pohřbíti..
A kdyby i ))člcdo 7, Víru. se dost-al Ven.,
stal by se nicméně kořist-í lou" sžné
roty, které nelze V\'l\..\\l)iti. ..Vfccbuo
\'z1)í1\á,_\.\íse ?, volání () pomoc ))...c b_V

ne,)omohlo. Chřup, ?,v.ž.bV l)\1V půlí.
As j?,lcov,rozkoší bV jej lupiči. poží
)?,li, ?,by “potom F?, žhavém (Jisl—111od—
_počí\ajice jímžif'01).lahudjnt klid) _e.<.-t1á.
Vili! Myslím, že má? e “(W0 lupiče; jsou
to klolcodili. Jsou to pra,Ví dravci;
sotva, jsov z Vejce Ve=)).,už otvírají ))?,
člměka zubatov tlenmi.

K(',\.'ž_,.'me b'\'li\'í1šť?,<t)\_č n\,íuvli
„:(“_\(lune ,)h o)), jo?,(ov dále ?, brzy jsme
dom?.. \“) žn,1((11mm dvi dějí se při-.
_,.r?,\_\- n;, (;t-yí- „“.-f.))(\<f-i.1_\'(".e)))).íceste
(',-) j)říní?._V-()_íl'\.f) měst-?, (Jl\.i)).(íe. „Te-lí
\-',-—':'ecl\.\.o l\.,(to\'o. odebere se posádka
14 ))\)\\7,1\.silpá, ))?m)?,l„1,_;bu ',)„, ))íls. 7l)?,Ví

.\1().\\\'-cl\._ pout. fliroí Z“.f'no 511_;)ě+i,lcd

.—-.e_.)(.\1))?,l)1 ob1?,( . zl.?,7_\,\._í\\.čl.ol1].e).e 7.. 

:.)íslx'ínlťri (", ):()7.lo1\.čc1\.o(\. ?, Vz'c-ýčí se

(E\-?. 3_).):?.'.)?,.,)_\. \\-'.)ř'„\du jí)_1?.j_„\_o1\Srdce
Ječ'íxf)v'ů_,ul'0ft0 3131301:))\J\.s1)(\1 \"/.?,(v.
)\.á):.()(l))í Vl?,jl-í-\, po1r+\1\,g?.-l.\=lf.á.

Z.:-',půl druhé l\.0(Íi'r._\-'dojeli jsme

nó,—'A;?, Tie. Nové (do n\č.,1,o _V7.:n\,ž\,l)á
::e \--1'?\.i]\.l(1.č-. K jeho W,).oat- \.j,_.\.ř.\'..—-.__„).í.

_ ' '/.l?,:é, 1\“\(l(\>\ „, uhef))lré
(".-:;ly, )\_.C((M\o .*./..?.l(_ff.-“].é. Byl (mf-\. tal. .ó
j.;est?,\-e)-. ).\.o\ý úlů-':dný kostelík. Kč)/,

":)_\'j(_\.1)_o))\,o'nyva'ťelé _\lužbjy Boží ]:)ilrójí
)\:\,-,„(.\o\\ .li! Bohužel +Ol\.l'.-'.“',jejich ze
ne:-:()je)_()t\\. pr) zlatě? ?, zábavách. A
Všol—tn\mcmí se už V této příčině Velmi
zkla?f,??...11'Při '()itlcácl).1)cníze snadno
))?,')_\-'„ó lebce zase pozbý V?.jí. M\mo to
nemají V.\i(31\..nízlat kopí. ěLěSt-í,n\) (,'/1
celý dlouhý čas ?,\.\.ipilla-)].v. zhi-\, \\e

\.—?,léz?,jí ?. _jf'Ou. b1z_y ()?, n\,izinc. ])o
s;?,\-í-li se ktomu \e.Ítč tr.-)])iclcá,zin)
viee, umí \“), (??,sto takový ))(\t„..„1.-1l'.
\“ 1\_(-j\='č-£šííbí(.č ?, ode VSCClI op1\.š-\čt').
Jiní jsou \\.uce\\:i žebra“+i ?, jsou _\'-„'(š'i
nohou.- li .\.-(\.\1'áž'iil i (o E\llc j)). Tal—:
\.i.\ili.js1)\.e V Bor mec '?Jf. Nš)))ce i:,lcz
\pglv—f—vjy ?, Por ucalce czlé 1\'( '?_\'
.\.:„)(\(,h je \“ remoci „.]onečněVzali

:: .\:(—)l)(\,u.bezplauno do (,'l\.11_de. 3j.r.\.(,7,í

ukázali se býti \-'(lččt\.ý1)\i_..'í\)í 17.2)
opak. Ji tý .\Pglíčm) )).-=,])i'. pomluVil
.\.—mi1)-i.\sii slo)en\. ). písmen). Ale jeho
\le-ství l(;\?.\?, lpcnc-mf ili ho na J.)-(?,\\_\')
?, Vjvráili jel\.() lži.

J ?,lmzile byly nutné list-113.3“Vy
l\.(-troVe-py,jede se dále. 1 (\ osmil'zodinné
plavbě jedeme okolo jed?nc ?, peVrcs'cí
\,)ortugalskýcl) na řece Z?,mbezi. Po
sádla) pozust- žn ?, z r.č.-kolik?, čet por;
iugalslňýcl). vojáky.. Před lety řádili
zde polocerní lupiči, utlacoV?,li okolní

lmyvg 1-(lstVo, p\1\to?1l1 šimlzzo d?,lekosousední kr?.\i-ny,zabíjeli lidi jako zví
řeže ?. (gdyágčšlí chlapce, deVčata ?,
mladé ženy do otroctví. Starší muži
', žen_\ byli často strašným způsoben)
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zabíjení; umohdy byli terčem tyra—
nům a jejich synům ve střelbě se evi
čícím. Podobné ukrutností viděl jsem
sám ještě na vlastní oči. Bohudíky,
učinila.portugalská vláda v posledních
letech zběsilé-muřádění surovců konec.
Mnozí byli postříleni, jiní pykají dosud
V žaláři. za své zločiny.

Mohl bych o této věci ještě lo
daco vypravovati, ale budu raději V
popisu své cesty pokračovati: Brzy
přicházíme k soutěsce, kde se vodní
spousty vztekle vysokými skalami pro
dírají. Dolů po řece jedeme půl druhé
hodiny, nahoru sedm až osm hodin,
zvláště za povodně, kdy parník silným
proudem nazpět bývá tlačen.. Za sou
těskou se řeka znenáhla 2330 rozši—
řuje; Po obou stranách viděti dvě
peVnosti, které nám podobné smutné
události připomínají, o jakých shora
bylo vypravováno.

_Pomalunastává Večer.Pamík při
stane ke břehu., kde se připevní, neboť
v noci nelze v plavbě pokračovati.
Z rána jedeme dále. Ře <<,se stál-:: š'ří,
zaplavuje krajinu na tisíce metrů a
hemží se malými i Velkými. ostrovy,
z nichž mnohé jsou obydleny. Ze. su
chého počasí, když voda stojí nízko,
je Velmi těžko mezi. ostrovy ici cestu
raziti. Běloch, i kdyby byl c.:—;a do
v'ednčjš'., ztěžka by bez úrazu tudy
projel. Čern-mch za to dovede svým
byetrým zrakem hloubku vedy skoro
piresnč_vyměřiti. Přes to stává-se dosti.
často, že parník vjem na mělčinu.
Potom nezbývá než vlečné čluny od
parníku odvázati. Když se ta'-\“.malo,
seskáčou černoši do vody ?. křičíce a
lomozíee tánají, tlač-í a pošjinují tak
dlouho, až je parník Volný. Totéž děje
se s vlečnými čluny. Ježto náš ')arník
je poměrně lehký, nezůstává obyčejně
dlouho včzeti. Větší parníky leží ča
sto celé hodiny, ano i celé dni v písku.
Mnohdy vzbouří se zase vlny, je těžko
rozeznati hloubku vody a parník musí
přerušit-i plavbu a vyčkati, až se vítr
utiší. Přistane-li parník večeru něja
ké dědiny, přináší černoši kuřata, vej
ce, bohy a jiné potraviny na prode'.
Je-li na lodi nějaký kněz, slouží z rána
mši sv. a příležitostně uděluje i křest
svatý. S obyvateli. podél řeky žijícími

nelze pro jejiel'r. prostopášný život
mnoho začíti, neboť jsou víře a do
brým mravům nepřístupný.. Bohužel
zavinil mnoho v této příčirě špatný
příklad l_yčloehů. _ _

Jedeme dále. Brzy přijíždíme k
ostrovu, kde před lety naší spolu
lwatří P. Vollers a P. Platzer od do“
mercdeů byli zajati a úplně vydran
cováni. Potom Imzdravujeme jedouce
'okolo naší první missijní stanici na
řece Zambesi, vidíme podel břehu
pěkné sady kokosové a několik cukro—
varů. Břehy řeky vždy více se splo
štují, moře zatlačuje vedu řeky zpět,.
blíž íme se k přist av'nímu městu. Chinde.
Malý „\ almdor“ povážlivě se kolísá.
Přes to rozrývá statné vlny. Vpředu
vlaje prapor srdce Ježíšova; ponled r—aň
v mnohém bčzlechu probouzí výčitky
svědomí, že zapomíná na své kře
sťanské pot'hrzceti. Jinovč-rci dept á
va'jí se, co je to za prapor; dáváme jin:
potřebné vysv ;tlení, jemuž však přece
umozí mzrezumí. Z přístav'u ubíráme
se k našemu jednateli., aby rám vydal
evropské zásilky. Canto jsou 1mží, ní.-mi
bedny od naiíich dobrodinců z říše
.akouské. Kéž jim Bůh všecko 5.110

násobnou měrou (,.—platí!
Přídmmí město Chirde vůčihlcdč

vzkvétá. Ježto úrtí řeky 'lambcsi je
tanesmro pískem, Vede od r-zcředo prí
stavu jen úzký průplav :. mohou proto
jen inc-určí. lcd-") d'.,\'l'\.lll." prorikncufi.
V paslcdních pěti letech i'elc'aněkolik
set mem.—ůpůdy edplm'ila. Avšak také
moře pohlcuje kaž (Žoročnčznačnou (část
pobřeží. \\f'š-z-zehny::ehrannó .atavby v
přístavu jeou marný a svým čar—„'em
zmizí .i Chinde s povrchu zemského.
Všecky domy z.< dřeva nebo vlnitého
plechu, které stojí poblíž řeky nebo
přístavu, bude třeba za několik let
přeložit-i dále do Vnitro pevné zemř.
Čilý obchod provozují zde Angličané
a Portugalci, avšak také Němci a In
doVé. Od několika. let má. Chinde
pěkný kostelík a stálého (ĚuChOVního
správce.

Když bylo Zboží a- lilmfr-„čzásilky
% Evropy přijaty, celní listiny vypl
něny a podepsány &.stroj prohlédnut
a opraVen, nastupuje „Salvador“ zaso
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zpáteční Cestu, která. osm. až deset
dní trvá-.“

Bratr B'óhmer zmiňuje se ve své
zprávě také o poměru missie k portu
galské vládě.

„Port ugalska vláda,“ píše, „je nám.
velmi nakloněna a uznává, poctivě
služby miss—ie. Předeslého roku na—
vštívil její místodržitel se sVou 'chotí
naši missii v Boromě a pochválil Velmi
elé její zarízení, kostel, školu atd. Ta

kova návštěva osob vysoce postave
ných, jmenovitě jsOu-li samy dobrými
katolíky, působí vel ni blahodárně na
domorodce.“

První úspěchy. ...,... =.
Obrazek z miss'í východoafrických.

V nově založené missii ve Shire
Ve východní Africe měly býti první
dítky pokřtěný. To byl “první úspěch
několikaměsíčního vyučování. Ze
všech stran "přinášely ženy své malé
na stanici Panny Marie. Missijní se
stry zhotovily pro křtěnce bílé ša
tečky. “Na důkaz„ že se křtem sou
hlasí, musili otcové dáti své písemné
svolení._Ž3 to byla. pro černochy těžká,
práce, netřeba dokládat-i, &.stálo to
mnoho potu a námahy, než to svedli
dohromady.

' Potom začal křest. Když knčz
kladl zrnka soli do úst křtěnců, pře
stal hlučný koncert malých křiklounů,
jak by uťal. Sůl je totiž pro jazyk čer
nocha tolik, co pro náš jazyk cukr.
Při každém pomazání svatými oleji,
při každém pokřižovaní otvíraly i\so
ústa a Velké černé oči hleděly na
kněze, jakoby chtěly říci: „Dej nám
ještě trošku'Jsoli!“._._Některé z větších

dětí, které již častěji okusily tuto la.—
hlídku, vztahovaly knězi, když se
k nim „ posvěcenou Soli, blížil, obě
ručkv vstříc. Ježto však jen několik
zrnek na jazyk dostaly, zdálo se, jar
koby chtěly říci.: „Je ten missio
nář dnes skoupýl'“ Zvláště dávajl
křtčnci pozor na lití křestní vody_na
hlavu, vědouce, že v tomto okamžlku
křest se uděluje. „Je to přece jenom
podivuhodna Voda,“ říkají černoši 0
vodě křestní. Několik dní před křtem
nechali miizsíonaři náhodou státi na
UVořelahev s vodou. Ihned shromáž
dilo se u lahví) několik černochů, ale
jak říkáme, V' uCíiVé vzdálenosti. 0
obsahu láhve na:.tala mezi nimi sporná,
rozprava. Konečně domníval se nej
chystřejší z nich, že pravdu uhodla
pravil: „Není-liž pravda, otčc, v této
láhvi je křestní voda!“

Ode dne sx. křtu přináší rodiče
každou neděli malékřestany na. mši
sv. Onehdy tázala se černoška missi
onaře: „Není-liž pra-Vda, od té doby,
co ma Eulalie — dítě to sotva dvou—
leté -— je křestankou, nesmím jí v
patek dávati více masať“ Masem roz
uměla.starostllvá máteř myš nebo pot
.lCá-nŽ'Al

, Do roka bude bezpochyby přes
100 dospělých křesťanů, kteří byli
čtyřletou dobu zkoušky dobře pře
st ali, ke sv. křtu přlpuštěno. Dobrý
začátek je tedy učiněn &tamější mis
sionař míní, „že je to přece jencm pro
katolického missionářc potěšitelným
vědomím, že- nepřišel do oné země,
aby jenom cihly dělal a domy stavěl,
ale také nesmrtelné duše na. cestu
spásy 'přivádělf“

000000

Jiří Belanger.
Zivot napsanýL'Plenígamm podává Jan Tagliaferro.

\'e ;.t.'e(“l11pochovvu pridali Pru
fesorům malého semináře pokrm, který
neschvaloval v takový den, proto ode
šel, aby ukázal sVou nespokojenost.
Taktéž učinil při jiné příležiícsii jcště
nápadněji. Rovněž mu někdy uklouzlo
slovo prudké, když mu vytýkali ne
obyčejné námahy a.kající skutky. Ale

(cm dalsi.)

to “»Cobylygclíko (.ícb.,.é lidské nc
dokonalosti, jichž u obyčejných smrtel
níků. so nedbá., které však u něho byly
nápadny. Dle „pravdy třeba dodat-i,
že to byly jen Vyjímky. Jsou jednak
důkazem, jak těžké boje musel pod.
stupoVati.

Zvláště dobyl si stálým bojem t
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chost a stejnoměrnost povahy, jež se
zdály na první "oohled Vrozeny. Známý
důstojník pravil: „Slyšel jsem, že (byl
dítkem hněvivým; jistě se sv. Fran
tišek Saleskv neproměnil dokona'fji
než on.“ A důvěrník jeden dodal: „Měl
nesroVnatelnou trpělivost a tichost,
zvláště když obcoval s vojáky.“ Sku
tečně čteme v pozná-moe 7. duchoVních
cvičení: „U vojáků nesmírná dobrota,
je srdcem hledět připouta'fif“ A. jinde:
„Musím býti dobrým, velmi dobrým
k mým ubohým vojákům.“

Jeho něžné srdce se ukázalo zvlášť
když byli trestáni. Jednou psal Voja—
kovi velmi citlivému, který měl vě
zení kasární: „Můj milý bratře! Bolí
mne nesmírně, že jsem Vás dnes večer
neviděl. Vaš představený mne jpo
trestal, když Vám trest uložil. Ale
chvalte Pána Boha, který Vás zkouší;
jest právě tak lasky hoden v kasárni,
jako v našem spolku, právě tak chvály
hoden v tento den vězení, jako při
návštěvě příjemné, kterou Vám do
VOluje u mne každý dennT'Daes jsme
odloučení od sebe, tím větší bude naše
radost, když se zítra opět uvidíme.
Váš bratr útrpný.“

Se stejnou láskou a horlivostí 'pe
čoval o sv'oje chráněnce v malém semi
náři. Jeho starost o jejich duše na
sledovala je i na prázdniny. Znepo
kojoval se nad osidly, číhajícími ,na.
jejich ctnost a zbožnost v těchto ,ne
bezpečných měsících, a smutné zkuše
nosti, pozorované nejednou. po na
Vrat—u,nerozptýlily jeho obav. Proto
chtěl chlapců. co nejvíce sVolat upro
střed 'prázdnin do malého semináře,
aby jim konal třídenní ducthní cvi
čení. To by bylo pro ně spasitelno. Ale
proti provedení záměru stavěly se
četné překážky: cestovné, velké vy
rušovaní personálu v malém semináři,
obtíže rodičů, odpor chlapců., kteří
nechtěli přerušit zotavení, aby se uza
vřeli na tři dny a podrobili se přísnému
řediteli. Ale kde se jednalo o spásu
duší, tu neznal překážek P. Belanger.
Přemohl všecky a zjednal „svým ho
chům po několik let toto dobrodirí
neobyčejné. Přicházeli četné, napravili
škody duše ?. nabrali nových sil. Ně—
kteří chudáci vneměli na cestu,__P._.Be

Tanger-“proně žebral, aby podporoval
jejich dobrou vůli. Nevidímc-li tu
horlivosti. která Se ničeho nebojí, a
zřejmý důkaz moci jeho dobroty &sva
tosti?

Žák jeden. ne právě nejlepší, jerž
vyšel ze světnice zbožného krěze. kde
u dveří mnoho kamarádů čekal-o. r-e
moha potlačitl obdivu, zvolal: „Jaký
muž =é tento P. Belanger!“

Tento obdiv sdíleli. všichni, a sám
biskun arraský zw'olal jednou. 11adšev:
„P. Belanger jest nejzbožnější kněz
mé diecésel“

Ale opakujeme, pramenem jeho
sVatosti byla, jeho láske. k Panně Marii,
která stale rostla. Události tohoto
světa. i nejbolestnější, neoslabily nikdy
jeho úcty k ní. I při smrti své vroucně
milované matky nezměnil své mešrí
intence. „Matka ma zemřela,“ obrá'il
se slze k Panně Marii,_ než přistoupil
k oltáři, ..ale přece chci jako -vž
svatou obět' přinésti na tvůj úmysl

Byl to z jeho strany vznešený č'-\
lásky k Panně Marii, aletéž hrdin' ,'
důkaz jeho neobmezené důvěry v ) 3.
SVOie myšlenky o té věci vysvě1 ii!
takto: „Dejme tomu, že nezamož
osoba vše, co m",.daruje mocné k
lovně, aby jí ukázala S\foulásku a cd
danost. Přijde-li do bídy otec „nebo
matka oné osoby, a tato se obrátí
na. královnu a řekne: „Nemají kouska
chleba, nemám jim co dáti, protože
vše, co jsem měla, tobě naležíf“ my
slíte, že mocná, královna odepře své
“pomoci? Co si tedy mame mysliti o
Panně Marii, ktera je tak nekonečně
dobrá?-“ _ '

Panně Marii obětoval napřed mše
svaté, které za něho po smrti budou
slouženy. Napsalt jednou: „Přeji si
aby mi moje prostředky dovolily, bych
všecky mše svaté celého mého života
sloužil ku větší slávě mé Matičky nc
beské a na její úmysly, jako bych
z jejich rukou dostával za to stipen
dium. Chci, aby všecky mše sv., které
za mne 'po smrti budou slouženy, obě
továny byly, abych takto mohl po
děkovat nejsvětější Trojici za vši slávu
Panny Marie a dostiučinit za pohanu,
jakou trpí Panna Maria v naší dobe,
pak za obracení hříšníkův, které chce
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ona. obrat-iii. za W'ysxfolíození Sluší
z očisí co, které chce ona vysvobodit—i.“

Když takto vše rozdal, zůstal je
nom sám. Jeho psaný projev vůle
zní: „Chci, by všecky moje skutky
byly vykonány v úmyslech P. Marie.
by celý můj život byl ustavičnou její
chvalou. K této chvále použiji zvláště
růži-moe. Anděl Páně, Zdrávas Maria
a Magnifikat . Chcivždy kázati o Marii,
příkladem, slovem. rozdávaje její olz
razky. medailky, škapulíře ?. růžence.
Chci ji jnoslouchati při všech. příleži
1ostech.. když jsem se jí ta'/,al o radu.
Chci při každé křehkosti, zvláště Večer
svou Matku prosit-i za odpuštění a jí
k usmíření za moje viny obětovati
Srdce jejího božského Syna. Chci si
přivlastnit-i Marii a její neposkvrněné
Srdce při sv. obětí, při SV. přijímání
a před svatostánkem. Chci ji konečně
ve všem nalézati v osobách, věcech,
událostech, ji ve všem pozdravovati.
ve všem milovati, skrze ni Boha Ve
všem milovati a jemu se klanětif'

Jiná. poznámka rovněž „dovoluje
nahlédnoutí do srdce jeho: „Maria
bude mým rájem, kde naleznu krásy
nevýelovné, kde zazpívá-m písně ne
beské a očekávat-i budu patření na
Boha. Bude mým pokladem, v němž
spočine mé srdce. ana;_—-.nažím?Íse,v

bych jeji krásu a. slávu Velebil na
zemi, jako lakomec se snaží rozmnožltl
svůj poklad. Bude mým útočištčm.“

A shrnuje vše sloVy,která mu tak
draha byla: „Miláček vzal ji do domu
svého.“

Ale srdci jeho láskou hořícímu
nezdálo se to dostl. „Když své nebeské
Paní věnoval vše, co měl. vše, čím“
byl, psal své příbuzné: „Modli se za
mne, abych celý svět mohl dáti Panně
Marii! Pak by zůstala. jenom ona
sama.“ A posledním výkřikem lásky
volá-: „Maria sama pro Bohal“

Blahoslavený z Montfortu ohla
šuje, že Pán Bůh na konci čaeů Vzbudí
dokonalé apoštoly, kteří by byli sluhy,
nev'olníky a dít-kami Panny Marlo, a
častěji () tom mluví. Kdo by četl tato
slova, nemysle na našeho zbožného
al,)oštola jenž tak dokonale, tak vrouc
nč oddanbyl Panně Marii?

At tomu jest jakkoliv, zavěreční
sloVo pojed'1ani o dokonalé pobožnosti
k Panně Marii doslovně lze použíti
0 P. Balangerovi: „Kdo 1r.ůže cha—
pati, chapejf“ On pochopil toto vzácné
tajemství. Více než pochopil, okusil
&.prožil ho a s plnou pravdou mohl
svoje listy & spisy podpisovati: „Jiří.
Belanger, nevolník Marie.“ (P. d.)

Naše vyobrazení. Kostel svatého
Jakuba v Brně jest mohutná gotická
stavba 7. 15. století. Nynější hlavní
oltář byl postaven roku 1896.

_ Výroky sv. Klementa M. Hof
bauera, O ceně chudoby: Chudoba je
začátkem blaženosti posmrtné-, neboť
povznaší nad všeliké pozemské sna
žení. — K ji;—„téřeholníci: Co řeholnice
má, to má jen půjčeno. Ježíš san je
jej'm pokladem. Býti povolánu ke
stavu řeholnímu, je obzvláště vzácnou
milobtí ?.kdo jednou s jistotou poznal
v té včci vůli Boží, musí jí uposlech
nouti bez ohledu na rodiče a příbuzné.

——O sobě samém: en co den děkuji
Bohu., za to, že mi ponechal mou
popudlch-Sf a vznč—tliv'oet,nebot mě to
udržuje v pokoře a chrání před pýchou.

Životní moudrost. Každého rána
jakmile procitnu, zřím státi před se—
bou anděla, který mi podává. darem
ještě- jcden den mého života a praví:
„Nezarnmcuj svého anděla ai neznc
své :uj tohoto dai-ul“ Ale, jak mu chci
pln vděčnosti podat-i ruku, anděl zmizí
a zůetavá mi jen pocit, jak blažený
je člověk, když hospodaří :s každým
dnem svého života tak., jakoby byl
jeho posledním. (Biskup Sai.ler.)
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Karmelský škapulíř. Při slyšení,
kterého se dostalo terciářům řádu kar
melitskéhov poukazoval sv. Otec Bene
dikt XV. ve- své promluvě na význam
škapulíře ?. Marie s ho y Karmel, čímž
si zajišťujeme ochranu Matky Boží
v tomto životě i po smrti, nebot' jest
přímluv—kyni všem i duším v očistci,
těch, kteří za života nosili čestná
roucha Královny nebes. Sv. Otec na
pomínal zvláště křesťanské matky, aby
nosily tento škapulíř a vštěpovaly dě.
tem svým lásku k němu.

Horlívost naších missionářů P.
Desqueyrous, generalni prokurator řádu
sv. Dominika, píše „V listu ze dne
27. dubna 1917 z Ríma družině sv.
Petra Klavera: P. Caleon v roce 1916
v kongské missii ve 13 kaplích,'l<teré
sám spravoval, pokřtil 122 katechu
menů, požehnal 36 sňatkům, pohřbil
24 křesťanů, slyšel 3636 zpovědí a
19.537krát podal sv. přijímání. Zřídil
6 nových kaplí. Tyto číslice jsou dosti
výmluvným svědectvím horlivosti našich
missionářů.
Ě Blahořečení. Na schůzi 3. srpna
kongregace obřadů v Římě bylo též
jednáno o prohlášení mladistvých mu
čeníků z Ugandy ve střední Africe za
blahoslavené. Bylo to 22 pážat krále
Muangy, kteří vytrpěli hrozné muče
nictví roku 1886 za víru křesťanskou.
Byli to většinou 18ti a 19tiletí mladíci.
Jejich vůdcem byl 20tiletý Karel Luonga.

Navrácenívkastalů církvi katolické
v Rusku. Dle »Cechac oznamuje „Echou
Na popud obyvatelstva bylo u zatímní
vlády ruske zakročeno, aby řada ka
tolických kostelů, budov církevních a
klášterů, před léty carskou vládou za
braných, byla opět církvi katolické vrá
cena. Ministerstvo vnitra učinilo již roz
hodnuti, zatím pokud jde o klášter kar
melitský v Bardyčově, a nařídilo. aby
budova kláštera toho byla církvi kato
lické vrácena, a vyžádalo si jen, aby
úřady, v budově se nacházející, byly
tam ponechány až budou pro ně nale
zeny jiné místnosti._ nejdéle do 1. ledna
roku příštího. Očekává se dle spolehli
vých zpráv, že také v ostatních přípa—
dech rozhodne vláda příznivě. Kéž by
to Bůh dall

Náradní svaz proti klení v Utrechtu

v Holandsku. Předsedou jeho je posla
nec Dr. Schener a čítá již přes tisíc
členů. Clánek 2. stanov jeho zní: Svaz
staví se na základ Božího slova a proto
se usnáší, že všecko klení bezmyšlen
kovité stejně jako zjevně výsměšné a
rouhavé zneužívání jména Božího příčí
se zákonu Božímu a velikým jest hří;
chem. Nebylo by též u nás takového
svazu potřeba? Zajisté, protože se
mnoho kleje!

USpěChy papeže ve prn'pěch vá'
čiciC'f'. Kardinal Bourne. arcibiskup
vestminsterský poukazoval při jedné
rozmluvě na úplně nestranné chování
papežské Stolice v této kruté válce.
Přichází vstříc všem se stejnou láskou,
kteří jsou postiženi touto válkou a je
jími bolestnými následky. Jako společný
Otec neodmítá ani toho ani onoho syna,
nýbrž podává oběma ruce. Dále pravil
tentýž kardinal: »Papež neopomenul
žádné příležitosti, aby zastavil válku a
zmírnil hrůzy válečné, zlepšil osud vá
lečných zajatců a zjednal ulehčení ob
sazeným územím. Opatření Belgie po
travinami jest vc ledkem důležitého
jednání, k nimž sv. Otec dal popud.
Obtíže skoro nepřekonatelné, které se
stavěly v cestu tomuto dílu na začátku,
byly rozřešeny jen na zakročení sv.
Otce, který se nedal zastrašit překáž
kami. Je známo, co papež Benedikt XV.
učinil, aby vyjednal převezení nemoc
ných zajatců válečných do Švýcarska.
To je začátkem osvobozovacího pod
niku, aby otcové rodin vůbec byli pro
puštěni a vrácení svým rodinám. Podnět
k výměně válečných zajatců, zastavení
deportací sv. Otce, rovněž opatření
potravin pro Libavu a Syrii, zlepšení
stavu Arménů a tak mnoho jiného.c
Také o rakouské zajaté vojíny v Italii
se sv. Otec všemožně stará, aby osud
jejich se zlepšil.

Obrácenci v Kanadě. Katolické
noviny v Kanadě přinesly zprávu, podle
níž v Kanadě r. 1915 asi 1900 osob
přijalo katolickou víru. Též L. Game
vell, protestantský pastor v Texasu ve
Spojených státech severoamerických
přestoupil ke katolické církvi a vstoupil
do redakce katolického listu.

líatpličti missionáři ve světové
válce. Casopis o missiích katolické
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církve podal v červencovém sešitě sta
tistiku o katolických missíonářích ve
světové válce. Podle toho počet missij_
ních kněží bílého plemene před válkou
činil asi 900 , domorodců pak asi 6600.
Bratří u kleriků bylo 5300, missijních
sester 21.000. O missíjních kněžích jsou
zevrubnější data stran jejich osudu ve
světové válce : Ze svého působiště bylo
vypuzeno 200 Rakušanů a Němců (100
z Indie a Ceylonu, 40 z Kamerunu
12 z jižního moře) 600 francouzských:
italských a belgických kněží z východu.
Do služby ve zbrani musila jíti třetina
všech francouzských missíjních kn ží
asi 1500 až 1700. Ve vyhnanství jest
držáno 50 německých missionářů. Z ře
holníků nekněží jest ve službě válečné
nebo v zajetí 1500 řeholních bratří a
1000 missíjních sester. Katolické missie
utrpěly tedy světovou touto válkou
ujmu" aspon 5000 osob činných v
missíjní službě. bkoda pro missie
veliká.

Pro rodiče. Nechval svých dětí
přes příliš, zvláště ne pro zevně-jší
přednost-1. ——I v hněv'v, ukaž, že je
miluješ. —-Nemluv před. svými dětmi

() jiných ničeho zlého. ——--Varuj xe,
aby neopatrným :lovem neporušil
jich dětské nevinnosti. .-— Vyhýbcj
se v jejích přítomnost, vůbec kaž
dému hrubému a nepěkněmu výrazu..
-— Nebij j“'ch, ani ncplísni před cl—
zími. — Nedofpnsť, aby bylo svěd
kem (k,-mácíchsporů. Už k vůli tomu
jpečnj () pokoj v domě, pamatuj, že
jen z dobrého manželství vyrůstají
hodné dítky.

Zrnka. Uvnitř hranic, jež radosti
a požitku udává, povinnost, přikázání
a poslušnost, jež naznačují tělesné
i duchoVní střídmost, láska k Bohu. a
bližnímu, prýští včřicínzu&podle víry
žijícímu křesťanu všechny přirozené
prameny radosti čístěji a bohatěji

než-li člověku světskému. Uvnitř těch—
tn hraníc platí Svobodu hlásající Ps.—
vlovo: Vaše je všecko! — Kdy 17.0
nečrč zmou.(".římetak., že nahlédneme:
Povinnost, přikázání & poslušnost no
jsou škůdci &překážkami, nýbrž strážci
a zarnkami pravé svobody, darct pravé
radosti! (Biskup z Kep'plerů, V' „Ra
dost-i více.“)

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, všeliké úmysly &myšlenky, všeliké city ažádostí,
všeliké skulky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda'brn. 1886. č. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
obrácení Giny na víru katolickou a na všechnyúmysly,ježdoporu—
čeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštol. 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! 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!
Pius IX. 1852.)

- Sv. Josefe, vzore a patrona ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky
190 dní jednou za den. Lev xm. r. 1891.) '

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Heslo apoštolské: Podporovati missie.

Úmysl v prosinci: Dekret () denním sv. přijímáni.

(Pokaždé odp. 300 dní.
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Úmyslyapoštolům modlitby.
V lístopadě modlenie se za obrácení Giny na katolickou víru.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti papežem.)

Dne I Na slavnost: Úmysly ;.
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obrácení. Dar pravé kajícnosti. Pobožnost za duše v očistci. j—kněží.
Všzch věrných zemřelých. (Dušiček.) Pobožnost I. pátku v měs. eRozšíření

bratrstva B. S. P. Apoštolát modlitby v naší vlasti. Duše v oč. Padlí voj.
3 S Sv. Valentina, kn. (3040.— Pobož. I. soboty v měs. sz'vání P. M za duše

v očistci. Kněz a jeho svěřenci. j duchov. Láska k utrpení. Umírající.

[\D

1 Č Vše—chMSVatých.Úcta-a nasledovam SvatýchT—Čtení životů Sv. Opranchě—
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N NeděleXXIII. po sv Duchu. Sv. Karla B. — Náš císař a král. Panovnická
rodina. Rozšíření Apoštolátu modlitby u naší mládeže. Kř. láska k bližn.

Sv. juty, hr.a p. — Naše živé a 1- duchovenstvo. Duše zapomínané.
Dobrá kázeň v ústavech Dary Ducha sv. Křest. statečnost. j—rodiče.

Sv. Leonarda, op. (559). — Církev sv. po válce. Svorn. v nár. našem na kř.
základu. Živí & + dobrodinci. Za brzký mír. Rodiče a přízeň. + bratři.

7 St Sv. Engelberta, b. m. (1225) — Naši velepast. Dar pevné a živé víry.
Sv. Otec a jeho'mírové snahy. Řád sv. Bened. Dar sebemrtvení. j- vojíni.

8 C Sv. Bohumira,ř. (1118). — Domácnost. Soudruzi. Dar zdraví. Marianske
družiny. Tři rodiny. Jistí kněží. Křesťanský duch ve vojsku našem.

9 P Sv. Theodora, voj. (306). — Naši vojíni v poli v zaj. 1-manžel a jeho rod. Ně
- kolik osob. 1-arcibiskup. Dar pevné a živé víry. Kř. duch ve vojsku našem.

10 S Sv; Ondřeje A. řeh. (1608). — Duch posluš. Vítězství našeho vojska Rád
benediktinů. Duchovní správa u vojska. Jistí kněží. Dar modlitby.

03014!—
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11 N Neděle XXIV. po ev. Duchu. Sv. Martina, b. (400) Vděč. za obdržené zdraví.
Stastná hodinka smrti. Nemocní a ranění vojínové. Odvrácení pohoršení.

12 P Sv. Kristína a Spolum (1005). — Úcta a násl. našich sv. patr: Několik
_ rodin. Odevzdanost do vůle B. Dar lásky Boží. Odstranění špatné četby.

13 U Všech Sv. řádu bened. : prem. — Zach. nevinnosti naší mládeže. Studující.
Dar stálosti a síly. Vítězství nad tělem, světem a ďáblem. 1- rodiče.

14 St Sv. Josaiata, b. m. (1628) — Sjedn. rozkol. s církví kat. Dobrá vých. dítek.
Smíření manželů. Katolické missie. Katolická církev na Rusi. Missionáři.

15 Č Sv. Leopolda, markr. (1197). Vítězství našeho vojska. Ženské ř. a jejich duch.
správa. Dobročinnost k chudým. Dobré sv. zpovědí. Naše omladiny.

_M4—44.--AAA—AA““AMA—AA**AA*“

Obětování denního úmyslu.
SŠ“- ' Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na zemi nejsv. Srdcem
svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v uejsv. Svátosti oltářní po vší zemi bez přestání vzdává! až
do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani sebe menší částky nevyjímaje(íc), za příkladem
nejev. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a. myšlenky, všeliké city a
žádostí, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, na obrácení Číny
na víru katolickou a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento
den členům Apoštolští: modlitby.

Pan. Ježíši, zastřiž ochranou svéhobožského Srdce našeho svatého Otce! Srdce Ježíše a Marie!
zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši & národ náš československý! ó sladké Srdce mého Ježíše,
učili., 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!

Hesllovapoštolskě: Podporovati katol. missie.

Úmysl v prosinci: Papežský dekret o denním sv. přijímání.
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%Odplstky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
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i 16 P Sv. Otmara opata(829)._ .— __ovo__láníke stavu,„řehol. Katol. missie meziWl
:. ,. pohany..... myslv..doporučenaa. dosud. nevxslršené- Nemocní a raněníivoj.. .)
1“17 S Sv..vGertrudy,abat. (1292). — Úcta nejsv. SrdceP, Ženské ř. a jich ůělQ—YY.'
' ' Vdovy & sirotci. Dobročinné ústavy. Čašt'é'va "přijímání Duše v očistci. £

; '13“=*Nj| NeděleXXI/Efesu. DMM—„sv.Od'oná; Ia.—ev; ozfegehu'snený o mír.;Smíř. :
.: ' _f“' __ “národůq'Všicmi,;kteří'ls 'velíkoújžbdpovědností;Spojená-"místa zastávají. t
': 13 P ' Sv: Alžběty, vd.j(l'2___34):"-LDobročinnošť keht'ídýní: Opu'štěně'ivddvy &Sirotci. ,;
i * , Novenáieti—pátkůLivměsíeí:vážení—signifiíostrBoží.“ romeo duším v na. ,
=„“20“ U _ 'Sv. Felixe/z v:; (—1212).;_-=Horíivé pěstování du'ch. *_žlvotáiíspolek sv. dětství. ,
; __' „ ' 'f'Dobífy' „nábožg-jduchžve-vznešených 'rod =Vytrválo'st v dobrém." Naše mládež, ,'
1121“. Sit .robémvánícraýwteqíeNáslédóýátíí'lřěm„,-„jím but; sePomoeatěchavšemí
j _, Í. -nuzným.,aj.strádají„cím._Náhožné slyšení mše sv_,._'Gaste'a,.derinísv. přijímání. 3
1 22 ,.Č. J Sv Cecílie,p_„ ,.m.__f(.230);_—'__Stateč_nostjpjanenstlví.:_Dobráíjvólbajtavu; Cír-k. Í;
; _ , _zpév__-Poznani; vůle Boží- Úcta sv. anděla strážce. Našeo'rnladiny. Jfvojíní. ij

? 23 ,. P.:, S__v. Klementa, pap..,m, (1.00)-„—_—„___Sv.OteC—Bened,2(Ý„'$poleš pro církev a _sv.;í .. Í ' .' D. “Apoštolát sv, ,C..a-M..ÍLáskaaposlušnost k církvisvglgojíni naši v zaj. :;
1 2-4- 8 Sv. jana z' K. (159I).'—Láska k duch. životu. Správné vedení v duch. živótě. l
: Katol. tisk a šíření jeho. Bratrstvo karmel. Obnova křesťanského života. ;

25 N Neděle XXVI. a posl. po sv. DzoclzuýSv. Kateřiny, p m. (307) —Věrné plnění
vůle B Přem'áhání nemravnosti Věrné zachování slibu číst. Zbož. mládež.

26 P Sv. Silvestra, op. (1261). — Smíření národů válčících v lásce a spravedlno- j
sti. Důvěra v prozřetelnost Boží. Přemáhání zlých vášní. Dar pokory. '

27 Ú Sv. Virgilia,bisk. C784).— Naši velepastýři. Dar moudrostí. Naši zajatci v
v zemích nepřátel. Pobožnost za umírající. Odvrácení neštěstí hladu.

96 St Sv. Štěpána, op. (768). — Víra v život věčný. Vděčnost k Bohu za dobrodiní.
Obnova křest. života. Armáda sv. kříže. Vojenské nemocnice. 1- bratří.

29 Č Sv. Saturnina,b. m. (65) ——Duch pokory a skromnosti Pomoc B. k nále
žitému plnění úřadu. Čekatelé stavu duch. na bojišti. Odvrácení drahoty.

30 P Sv. Ondřeje, ap. P. (62). — Duch apoštolský. Příprava pro dobu adventní.
Živí a + členové bratrstva B. S. P. &Apoštolátu modlitby Duše v očistci.

AAA—MAAMAA“AAAAA..“MWM_M»MMMMQAAAMMMAAM

Obětování denniho úmyslu.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, ža kterým Ty sám na zemi nejsv. Srdcem

svým Bohu chvály jsi vzdával & nyní v nejev. 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 pří
kladem nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všelikě úmysly & myšlenky, všelikě ;
city a. žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za obrácení Číny
na víru katolickou a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na. tento
den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, z'astřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce! Srdce Ježíše a.Marie!
inehraň církev, říši rakouskou, vlast naši & národ náš československý! ó sladké Srdce meho Ježíše,
ušiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-I
se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1802)
Sv. Josefe, vzore & patrona ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 1% dní jednou

na den. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille & Methods, orodujte za na!

Heslo apoštolské: Podporovati katol. mis-ie.

Úmysl v prosinci: Pepehký dekret 0 denní- sv. přijímání.
vvvvvvvvvvvgvv'vvvv-vvvvwwvvvvw

-AA

fwvwOdpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. ,
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vWhill počátkemkaždéhoměsíce. Prosinec 1917.
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0 můj Ježíši, ty jsi moje jedině slunce, mé světlo, jediný předmět lasky m6, jediný obsah mě chvály,
jediné středisko mého srdce. T

A. M. Kadlčcíková.

VVN./MAy jsi má čest, útěcha, radost, mé bohatství, mé dědictví! Kéž bych Tě
mohl zřítí ve světle Tvé lásky!

;Váno čm.
V té tiché svaté noci vánoční, Kanis v dálku upírá se kalný zrak
všem lidem mizí z! duše žal, a tichá. slova šepce ret,
když o půl noci jasně zvony zní — na nebi šedavý se kmitá mrak
jen duch můj tady bolně lkalí a touhy navrací se zpět! . . .

1. II. Iaňčdcood.

Tam v dálce, kdesi strmou za horou,
tam štěstí m6 jest pohřbeno,
tam neustále myšlenky mě zvou
leč běda, vše je ztraceno.. .

%

Vzpomínky moje.
Vzpomínky moje, v_vzkazky milé, Tak ráda s vami duše má hraje
plny iste touhy a plny bolu, o zašlém štěstí si rozmlouvaje,
na vás si duše každičké chvíle cit lásky v srdci mém jasně plaje
vzpomíná ráda sedíc u stolu. a s vámi letí v daleké kraje.

00 blaha vzkvétí v mé hlavě snivé Mé srdce cítí tu vaši lásku
vzpomínky drahé, miláčci moji, která. mi zbyla ve světa víru,
vidím vás dobře tak jako živé do duše stele každou tu zkazku
_a s vámi bolest moje se zhojí. a vede jistě k cíli a míru.

Vzpomínky moje, miláčci drazí,
plny jste touhy a plny štěstí,
s vámi si v světě cestu dál razí
srdce mé chvějné, v němž budou kvésti.

000000
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Srdce Ježíšovo, ohnisko láskou planoucí.
r
l'-__.l._.' __. _. l_„n

Učitel církevní, sv. Leo, papež,
praví v řeči o narození Páně, že díla
božská jsou tak velká a vznešená, že
není možno jich vy=tihnouti lidskou
řeči. Kdybychom je jak vychvalovali,
nikdy nepovíme, co V sobě obsahují.
Proto praví: „Radujme se, že nemů
žeme taie „nxt-vítak Velkého slitování
vyjádřiti, a rádi uznávej me svojl sla
bost. Neboťtírn více se blížíme prav—
dě, čím více js ne přesvědčeni, že
kdybychom jak daleko ve věcech bož
ských pokročilí, přecenám ještě mno
ho Zbývá, čeho bychom měli hledati.“
Tato slova se týkají také ctností BJŽ'
ského Srdce Páně: nebot každáz nich
jest tak vznešená, že ji ani zdaleka
nevystihneme; ale na prvním místě
platí o jeho lásce k nebeskému 0th.,
o níž v tomto rozjímání se rozhovo
řírne. ení snadno vypsati lásku vel
kých světců, jako sv. Pavla„ „Augu—
stina, Aloisa, Františka XaverSkého
k B)hu! Jak tedy můžeme vylíčiti
lásku B)žského Srdce Páně k nebes
kénu Otci? Máme proto mlčet-i? NÍ
koliv! Aspoň zdaleka hrubými rysy se
pokuiírne naitínit-i plameny oné lás—
ky, které vyšlehovaly z výhně jeho
nejsvětějšího Srdce. Vizme jen nepa
trný odraz této lásky v srdci SV
Františka Assisského, jenž pro svou
lásku k B)hu se nazývá serafínským.

Sv. Bmaventura píše o sv. Fran—
tišku tal to: Láska jej úplně ztravo—
vala. Jakmile jen uslyšel jméno Boha,
ihned byl roznícen láskou. Jeho srdce
zaznívalo láskou jako smyčcový nár
stroj, jehož strun se dotkla lídSká
ruka. Jako miluj íci myslí jen na před
mět, lásky atakéivšecky věci mu jel
připomínají, tak sv. František myslil
uštaVlčně na Boha a všecky věci mu
jej uváděly na pamět. Viděl-li “někde
něco krásného, vaomínal na Nejkrás
šíh'o ze všech. Chodil za svým milým
po všech stoPách, které vtiskl do
tvorů. ZJ všech věcí si učinil žebřík,.
po němž vystupoval k tomu, jenž
les"t Vši láSky nejhodnější. Prodchnut
Jsa nevyslovitelnou zbožností, ssá1 Ze

P. Rud. Rozkošný T. S.

všechtvorů jako tekoucích praménků
dobrot u Stvořitele, a jakoby slyšel ne
beský soulad všechtvorů, zval je jako
královský pěvec David ku chvále
Boží. Krása a vůně květů mu přivá—
děla na pamět onu nedostižnou kvě—
tinu, která vyšla z kořene Jesse, a
naplňovala nesčetné smrtelníky vůní
svých ctností. Spatřil-lí někde mnoho
květin, dal se s nimi do řeči jako.
s rozumnými “hry a pobízel je všech
ny ku chvále Boží. Rovněž pevzbu
zoval osení, vinohrady, lesy, kamení,
půvab niv, chlad studnic, zeleň za—
hrad, zemi, oheň, vzduch, vět ry, bouři,
aby Boha chválily. Vše mu bylo brat
rem a sestrou, vše mu musilo pomá
hat-i oslavaati svého Pána a Boha,
jehož tak vroucně miloval.“ Zvláště
jest známa jeho píseň na slunce,
v níž takto chválí Pána Bohaz-,

' nejvyšší a všemohoucí dobrý
Pane! ——Tvou chvála, sláva, čest a.
vše jest oslavení, — ty Tobě pouze
sluší -—»a jmenovat Tě nikdo hoden
není. -—-Buď- chválen, Bože, Pane
můj, vším tvorstvem, -—zvlášť ale
pánem sluncem, bratrem naším, -—
neb ono ve dny života nám svítí, --—
tak jasné, krásné, velkým leskem
plane, — Tvé moci, Pane, nesouo
oslavení. -—Buď chválen, Pane, hvěz
dami a lunou sestrou, —jež srovnal-'s
v nebi na směs zářící a pestrou.

Buď chválen, Pane můj, i bratří
větrů sbory, —-i oblaky a vzduchem,
-—'i jasným počasím i každým, —
jímž udržuješ na živu vše tvory. —
Buď chválen, Pane můj, i sestrou
vodou, —-jež sprostná a skvostná,
vzácná & cudná. — Buď chválen,
Pane můj i bratrem ohněm, — neb
noc jím rozsvěcuješ, -—jenž krásný
jest _a jarý, čilý a pln síly.

Buď chválen, Pane můj, i_naši
matkou zemí, — která nás lidi žlví
& řídí, -— i rodí plody různé -— G_
traviny a pestré kVěty luzné. _

Buď chválen, Pane můj, itěmi
pro Tvou lásku, -—již'mnoho ztratlll
a nesli trud a mdlobu: — s blažení
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v běd víru, že vytrvali V míru ——
jímž Najvyšší Ty podaš korunu svou
ve zdobu. '

Buď chválen, Pane můj, i sestrou
smrtí těla, -—již z obětí se nikdo
nevyv1ne; —- ach. běda tomu, ve
smrtelném kdo hříchu zhyne! ——()
šťastni, kteří ve Tvou vůli jsou vždy
odevzdání, ——že druhá. smrt ji zlého
nic už neu-děla. —- chvalte Pana,
dobrořečte s díky, —- a velkou po
korou mu služte bez ustání.

: Tak velice miloval Pána Boha
sv. František, věrný následovník Pána
Ježíše! CJ máme říci o samé lasce
B)žského Srdce Páně? Sv. evangelia
prostými sice slovy, ale přece výraz—
nými nám ji vyličují. Všechny věci
v přírodě připomínají Pánu Ježíši
lásku k Bohu. Vidí, kterak rozsévač
vzdělává pole, a používá. símě i zrnko
hořčičnéza obraz pro království Boží.
Podobno je království nebeské člo
věku, který nlasel dobrého semene na
poli svém; a když lidé Spali, přišel
nepřítel jeho & nasel kOukole mezi
pšenlci a odešel. (Mat. 13, 24, 25.*).
Podobno jest království nebeské zrnu
hořčičnému, které vzav člověk jeden
zašel na poli svém, (Mat. 13, 31._).
Božské Srdce Páně pozoruje ptáky ve
vzduchu akvětiny na. poli a rozši
řuje se vděčnou, láskou k nebeskému
o všecko pečujícímu Obci: Pohled'te na
ptactvo nebeské, že neseje a i nežne,
ani nesh-romažďuje do stodo1 a_Otec
váš, nebeský živí je. Zda—livy nejste
dražší nežli ono? Pozorujte kvítí polní,
kterak roste, nepracuje, aniž přede;
pravím vám pak, že ani alomoun
ve vší slávě své nebyl tak odčn, jako
jedno z nich. Jestli tedy trávu polní,
která'dnes jest a zítra do peci vržena
bývá., Bůh tak odívá, čím spíše vás,
malověrní'é (Mat. 6, 26—30.). Zdaliž
neprodávají pět vrabců za dva pe
nízky? A ani jeden z nich není v za
pomenutí před Bohem. Vždyti vlasy
na hlavě vaší jsou sečteny. Nebojte
setedy: dražšíjste nad mnohovrabců.
(Luk, 12, 6—71). Pán Ježíš obdiuje
světlo sluneční, které probouzí pří
rodu k životu a déšt, který napájí
zemi, a ukazuje na nich, jak Pán Bůh
pečuje 0 svět, tím že slunci svému

velí vycházeti na dobré i na zlé, a
déšť dává na spravedlivé i_ na ne
spravedlivé. (Mat. 5, 45.). Ba Božský
Spasitel všechny tvory, které Bohu
slouží a “jej 'milují, pokládá. za své
bratry, sestry a matku. Kdokoli činí
vůli Otce mého v nebesích, ten jest
mi bratrem i sestroui matkou. (Mar.
12, 50.). Vůbec veškeré obcování s ne
rozumnými tvory jest ova;1uto a pro
syceno láskou k Bohu. Sotvaže po
zvedne oko na krásy přírodní, ihned
se vznášejí jeho myšlenky k nebes
kému Otci, a jeho srdce se ozývá
nejsladším souzvukem lásky. Nejmenší
a nejobyčejnější předměty vybavují
mu. něžné city obdivu o “prozijetel
nosti nebeského Otce a st'áva]í_ se
hlasateli důvěry Boží a oddanostl k
němu. Co máme teprve říci o lásce
Božského Srdce k lidem? Pán Ježíš
miluje lidi z lásky k svému nQbGS
kému Otci. Miluje je, nebot Bůh, Jenž
jest v nebesích, je miluje jako SVé
dítky tím, že slunci svému velí Vy
chazeti na dobré i zlé, & déšť dává:
na spravedlivé i na nespravedllve.
(Mat. 5, 45.). A proč působí na lide/jih
zázraky? Když se ho tázali učednicl,
vidouce slepého od narození, kdo zhře
šil, tento-li či rodiče jeho, odpověděl:
Ani tento nezhřešil, ani jeho rodiče,_
nýbrž aby se zjevily na něm skutky
Boží. (Jan 9, 3;). A0 nemoci Lazarová
praví: Nemoc ta není k smrti, nýbrž
k slávě Boží. (Jan 11, 4.). Proto tedy
pomáhá.lidem, aby se na nich zjevily
skutky Boží,aby byl jimi Bůhoslaven,
Pán Ježíš miluje tedy lidi v Bohu,
ba možno říci, miluje Boha v lidech.
Jeho láska k lidem jest čistou láskou
Boží. V tom je nejvyšší vznešenost a
ojedinělost lásky Ježíšovy k lidem,

Jen tím, že Kristus Pán povznesl
lásku k lidem na výšiny lásky Boží,
bylo možno postavit-i druhé přikázání
lasky hned vedle prvého, takže obě
do sebe zasahují. Milovati budeš Pána
Boha svého z celého srdce svého a
z celé duše své a ze vší mysli své.
To jest největší a první přikázání.
Druhé pak jest podobné jenyuzfMilo
vati budeš bližního svého jako sebe
samého. (Mat. 22, 37—39). Jen proto,
že lidem pro Boha dobře činil, mohl
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tvrditi: Všecko tedy, cokoliv chcete,
aby vám lidé činili, i vy čiňte jim;
toť zajisté jest zákoni proroci. (Mat.
7, 12.-) Praví tak 'povzbudiv poslu—
chače slovy: Prost-e a bude vám. dáno,
tlucte a bude vám otevřeno. Nepraví :
Všecko, co chcete, aby vám lidé"činili,
nýbrž všecko t-e d y co chcete, aby
vám lidé činili, i vy čiňt e'j'irn.Chcete-li,
abyste něčeho obdrželi od Otce ne—
beského, i vy čiňte lidem něco dob—
rého; kdo chce býti od Boha-vyslyšen,
musí sám vyslýchati, kdo chce míti
Boha milosrdného, at jest sám" pro
Boha k lidem milosrdným. Všecko
tedy, cokoliv chcete, aby vám. lidé
činili, i vy čiňte jim; toť zajisté jest
zákon i proroci. '

! Jen proto, že službu lidskou po
vznáší k službě Boží, může lásku
k bližnímu klásti nad svěcení soboty.
Proto také v soboty často uzdravoval
nemocné, ač se farizeové horšili. Proto
také vytýkal farizeům a zákoníkům,
kteří schvalovali bráti rodičům věci
potřebné k živobytí a darovati je
chrámu, žezrušili přikázání Boží,které
poroučí ctít rodiče. (Mat. 15, 2—11.)

Božské Srdce Páně Spojuje, co
se tak často v životě rozchází —lásku
k Bohu s láskou k lidem. Jeho ne
konečné slitování s lidmi, jeho dobro—
diní, které nezná míry a omezení,
jeho celý život plný nejobsáhlejší, nej—
něžnější &.nejobětavější lásky k bliž—
nímu, jeho celé obcování s lidmi stává
se takto velkolepým., celému světu
vidit elným pomníkemlásky SrdcePáně

A také ve veřejném životě bylo
jeho ust avičnou snahou vznítiti chlad-—
ná srdce lidská láskou k Bohu. Oheň
na zem pustit jsem přišel„ a co chci
]lného, než aby se vznítvil? praví u
sv. Lukáše 29, 40.Ajakého prostředku .
užíval k tomu? Poučoval posluchače
o Pánu Bohu, a ukazovali dokazoval,
že Bůh lidi miluje, že jest jejich nej—
laskavějším Ot ce m. Do té doby si
toho lidé nebyli dobře vědomi. Na
zývá se sice již ve Starém zákoně
H05podin otcem Izraele, protože si ho
vyvolil a vychoval, ale takových míst
jest málo, a jsou-to vlastně výjimky.
Tak Mojžíš vytýkaje Židům, že mu
byli nevěrní, praví: Zdaliž on není

otec tvůj, který Vládnetebou a učinil
a stvořil tebe? (5. Moj. 32, G.) Po
dobně se i Sirach modlí k Bohu:
Pane, Otče &panovmče život-a mého,
neopouštěj mne! (23, 1. 4.) V knize
Moudrostl se naZývá Otcem, že bdí
nad osudy lidskými: Tvá pak, Otče,
prozřetelnost Spravuje je. (14, 3.)
Žalmy, které jsou vlastně prc-jevcm
židovské zbožnosti, a v'nichž se shrnuj í.
všecky modlitby ctlého Starého zá
kona, dávají Bohu název krále:
Pozoruj hlasu modlitby náé, králi můj
a Bože můj. (Žalm 5, $.) Hospodin
nad vodami bydlí, a scděti bude
HoSpodin král na věky. (Žalm 28,
10_.)_Amodlící se nejmenuje dít kur,
ale služebníkem. Kralove-l:.á vláda Hcs
podinova a služebná oddanost Židů
se nejčastěji ozývají v modlitbám
židovských, a k nim se také připojv.jí
ozvuky důvěry, odevzdáno-sti, lásky;
Posvátná bázeň před velebností, [I.CCÍ,
vznešenosti, Spravedlnosti Boží byla
tak velká, že zapcmínali na Bcží
smilování, dobrotu a lásku. Proto
prorok Jeremiáš přináší radostnou
Zprávu, že Bůh se bude v království
mesiášském nazývati Otcem: Otcem
nazývati mne budeš, a za mnou cho
diti nepřest-ancš. (Jer. 3, 19.)'Ačkoliv
byl jen zřídka ve Starém zákorě Bůh
nazýván Otcem, přece pczdější Židé
nepochopili významuslova Otce. Evan
gelium sice praví, že farlzeové se na
zývali syny Božími a Boha svým
Otcem, ale jen proto, aby se mohli
chlubiti, že jsou vyvoleným národem;
smysl však jim byl zahalen. Také
i jim byla hlavní vlastnost Boží vzne—
šenost nad světem. Věřili, že Bůh je
docela rozdílný od světa, a že tedy
není možno jej k něčemu st vořenému,
omezenému přirovnat'i. Aby se co nej
více líšili od“ pohanské modloslužby,
učili po návratu ze zajetí, že Bůh
nesmí míti ničeho Společného 3 po—
mijejícím světem; a toto učení se ve
škole farizejské tak přiostřovalo, až
tvrdiíi, že nejvyšší bytost nemá žád
ného přímého spojení s konečnými
tvory. Přichácí prý s nimi do styku
jen při stvoření a při posledním 'soudu;
jinak jest od nich docela odloučena.
Ba veíebnost Boží vzbuzovala tako
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vou hrůzu, že vysloviti jméno Jahve
bylo p')klá.dá.noza urážku Boží. Mimo
bohoslužbu mohl hýti Bůh jmenován
jmény: nejvyšší, živý, věčný, vše
mohouei, svatý, vznešený, Pan nebe,
král králů, Pan pánů, a raději užívali
odtažitých jmen: výška, vznešenost,
velebnost, trůn. Zákoníci židovští za
časů Krista Pana postavili nepřekro
čitelnou hranici mezi Bohem a svě
tem. Každé obcovaní s Bohem je na
plňWalo bazní a bylo stiženo upjatými
obřady, bez citu. Bylto důsledekjejich
znetvořené nauky o Bohu, jenž k nim
stal jen v právním poměru, a ne
u poměru lasky. Jako dozorce nad
dělníky zapisuje hodiny a dny prace,
a půle toho od kusu neb od hodiny
vyplácí, tak i Bůh, ,'ÍGTŽdal lidem
zakon,. uttavičnč dohlíží, kterak jej
tito plní, Ba sám Bůh je “stvazan dle
učení farizeů zíkoníků'oním zákonem
a nemůže si ji lak počínati, než jak
san v z'tkoně přelepsal. Jako tu na
Světě, tak p_rýi v nebi jest celý sbor
Žldovských,z'a'conílszů, s nimiž se HOS—
podán radí o výklad. Denně tři ho
diny, s>botu přece i v nebi svět-í,
chodí do své synagogy, obléká _si
plášt podob.).ý, jako mají míti židé
při modlitbě, dava si řeménky k mod—
lit bě okolo ruky a kolem čela. A jako
sám nejsvčdomítěji plní zakon Moj
žíšův s oněmi nosč'alnými přídavky,
které dali k němu zakoníci, tak také
blí, jak každý žid jej zachovává.. ——
V takové převrácené nauce není'ovšem
možno, aby Bůh byl otcem a lidé
dít kami. V tomto ovzduší farizejského
učení vystupuje Pan. Ježíš, jehož frice
hoří láskou k Bohu a chce celý svět
rozfiůiti k lásce svého nebeského Otce
a proto ohlašuje úplnc nov'ou nauku
.o Bohu, totiž že jest Ot c e m, a to
nade všemi věcmi světa, a přede
vše rniost atní znibožskými vlast nost mi,
na prvním. místě je Otcem. Nepopírá.,
že 'est ':povýšcný nad nebem a zemí.
(Velebím tebe, Otče, Pane nebe i
země, že jsi skryl _tyto věci před
moudrými. _(Mat. 11, 25.) Tvrdí, že
mu máme sloužiti, na př. v podo
enství o člověku'krali, který chtěl

počet vésti se služebníky svými. .(Mat.
18, 23.)_;Neb v podobenství o desíti

hřivnach, z nichž vymáhá. pan účet
od svých služebniků, tvrdi dále, že
máme vůli Boží plniti jako jediný
zakon životní (ne každý, kdo mi
říká: Pane, Pane! vejde do království
nebeského, nýbrž kdo činí vůli Otce
mého, Mat. 7, 21), a že jeho jméno
nesmíme zneuctívati, ale oslavovati
(Posvět se jméno tvé, Mat. 6, 9, tak
svět světlo vaše před lidmi, at vidí
skutky vaše dobré a velebí Otce va
šeho, jenž jest v nebesích, Mat-. '5, 16'):
ale marně bychom hledali vjeho učení,
že nazývá Boha neomezeným králem
a vládcem nad lidmi, jak tomu bylo
ve Starém zákoně. Svatost, vzneše
nost, velebnost Boží jest v evar geliu
vždy Spojena s otcovskou péčí. Jméno
Otec jest oním čestným názve rr., jímž
nazývá. Božský Spasitel Pana Boha;
tím také vyjadřuje hlavní myšlenku,
jakou mame míti o něm. Víme, že
Pana Boha jmenuje svým vlastním„
přirozeným Ot (em-. Pán Bůh mgluje
otcovskou láaSkousvého vlastního Sy
na; ale nezůst ava jen při tom: touže
láskou milujet aké ostatní tvory, takže
jest Otcem všech a Otcem každého
zvláště. Jestliže "tedy vy, jsouce zlí,
umíte dobré dary dávati dít kam svým,
čím spíše Otec vaš nebeský da ducha
dobrého těm, kteří ho pros-í. (Luk.
11, 13.) Jako rodiče dávají dobré
dary dít-kam, tak Otec nebcský da
dobrého ducha svým dítkám. I ten
nejmenší, nc—jchudobnčjšíjest dítkem
Božím: V podobenství o ztracené a
nalezené ovci praví: Tak také není
vůle Otce vašeho, jenž jest v nebesíeh,
aby zahynul jeden z těchto malič
kých. (Mat-. 18, 14.) I hříšníkům a
největším zločincům jest Bůh mllo
srdným Otcem. (Mat. 5, 45.) „Váš
Otec“, „naš Otec“ se tak často ozývá.
v řečích, v nichž nám zjevuje Božské
Srdce Páně lasku Boží k nam. A proto
také naše obcování s Bohem, naše
bohoslužba, naše modlitby mají být!
provanuty vědomím, že jest naším
nejlaskavějším Otcem a my jeho dít
kami. Aťse modlíva žid každodenně:
Budiž voleben, Hospodine, Bože na
šich otců, Bože Abrahamův, Bože
Isakův, Bože Jakubův, Velký, mocný,

strašný Bože, nejvyšší Bcže . . . Pán
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Ježíš učí své učedníky: Takto tedy
budete vy se modliti: Otče náš, jenž
jsi na nebesích . . . (Mat. 6, 9.) A
jméno Otec tak přísluší Bohu, tak
pevně jest s božskou přirozenost í spo—
jeno, že nemůže tak plně platiti O
lidech: A otcem nenazývejte sobě ni
koho na zemi, nebot jeden jest Otec
vaš, jenž jest Vnebesích. (Mat. 23, 9.)
Tato nauka o nebeském Otei má tak
velkou vahu V očích Pána Ježíše, že
s vděčností propuká, Vmodlitbu: Otče,
oznámil jsem jméno tvé lidem, které
jsi mi dal ze světa. . . Otče svatý,
zachovej je ve svém jménu, které jsi
mi dal, aby byli jedno, jake-ž i my- . . .
Otče Spravedlivý, svět tě nepoznal,
ale ja jsem tě poznal; i tito poznali,
že jsi ty mne poslal. A v známost
uvedl jsem jim jméno tvé, a V zná
most uvedu, aby ta laska, kterou jsi
mne miloval, byla v nich a já. v nich.
(Jan 17.) A u sv. Lukáše praví:
Všechno jest mi dáno 'ed Otce mého
anikdo neví, kým jest Syn, leč“jedině
Otec, a kým jest Otec, leč jedině
Syn„ a komu by chtěl Syn zjeviti.
A obrátiv še k učedníkům svým pra
Vil: Blahoslavené oči, které vidí, co
vy vidíte. Neboť pravím vám, že
mnozí proroci a králové přáli si vi
děti, co vy vidíte a neviděti a slyšeti,
co vy slyšíte a neslyšeti. (Luk. 10,
22—24., - k ' ' ,

. A je-li Pán Bůh svo'u bytností a
svým jménem naším nebeským ot cem,
bude „onás ot covsky smýšleti &k nám
se ot covsky chovati. Nikdo není dob
rým, leč jediný Bůh '(Luk. 18, 19),
t. j. Bůh jediný jest neskončena
dobrota, s níž se žádná stvořena
dobrota měř'iti nemůže. Bůh je láska
(1 Jan 4, 16), která s člověkem nej—
lépe smýšlí. Otec sám miluje váS.
(Jan 16, 27.) Laska, smilování, blaho
vůle, milost, odpuštění: to jsou city,
které chova k nám nebeský Otec. '

A tato otcovské. láska se vzta
huje na naše tělo, duši, na naše časné
1 věčné zaležltost—l, na největší 1 na
nejnepat'rnější Věci. Nemůže nám ani -.
dosti hluboko Vštípiti slova: Ví za
jisté _Otecváš, čeho jest vam potřebí,
prve než __'ho___prosíte._ (Mat. 6, 83)

.

Proste a bude vám dano; hledejte &
naleznete, tlucte a bude vám otevře
no . . . Jestliže tedy vy, jsouce zlí,
umíte dobré dary dávati dít l;ání svým,
čím spíše Otec váš, jenž jest v rebe
sích, da dobré věci těm, kteří ho
prosí. (Mat. 7, 7—11.) ',Zdaliž ne
prodávají dvou vrabců za penízek?
A nespadne z nich ari jf dfn r_aZtm
bez Otce našeho. Vaše však i vlasy
na hlavě jsou všecky Spočtery. Ne—
bojte se tedy; dražší jste nad mnoho
vrabců. (Matý '10, 29—31.)

Důvě'rněji, něžněji, srdečněji již
ani nelze mysliti a líčiti cvteovsliou
lásku a péči Boží. Vrcholem víry
V tuto otcovskou lásku jest- pure
přesvědčení. že jest Bůh blízlzo rás
i v nás, jest radostná jistota, že rés
nekonečně miluje a stará se o nás
jako o zřítelnici oka, a že máme být;
s největší dětinnou důvěrou a láskou
přesvědčeni, že spočíváme na srdci
nebeského Otce. ' ;

Tímto způsobem místo ust rnu-,
lého, právního poměru mezi Bchem.
jakožto nejvyšším Pánem a člově—
kem jako jeho služebníkem nastupuje
poměr dítka k \Otci, jenž o nás ot
eovsky smýšlí, všestranně o nás pe
čuje, nás se ujímá., nás miluje. Celé
náboženství Ježíšovo jest vlastně na
boženstvím dětinné oddanosti k ne
beskému Otci. '

Tím se také zjasnil celý životní,
světový názor. _Jak smutně hleděli
židé na svět a na celý lidský život !'
Jak radostně patří Božské Srdce na
svět, v němž nebeský Otec dává
slunci vychazeti na spravedlivé a ne
spravedlivé, jenž má út rprost 'i s nej 
větším hříšníkem, a obrátí-li se, ra
raduje se nad ním více než nad de
vadesáti devíti spravedlivými, v němž
šatí lilie polní, živí ptáčky ve vzduchu.
Jak radostně a vesele stojí ve světě
dítko nebeského Otce, jemuž se bez
starostně odevzdává a svěřuje, od
něhož vše doufá, pcd jehož ochranou
žije ustavičně, na tomdo světě i na
věčnostijf' i

Tento ohromný rozdíl nové"víry
o Bohu Otci oproti víře v Boha,
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jakožto nejvyššího Pára, nejlépe vy
cítili učedníci, kteří sami prciili ži
dOVSkénáboženství. Boha nil:do nik dy
neviděl; jednorozerý Syn, jenž jest;
v lůně Otce-vč, ten to zjevil. (Jan
1, 18.) Vizte, jakou lásku Otcc rám
prokázal, abychom dítkanii Bcšlírri
sluli; a. my jsme jimi . . . Miláčlrcvé,
nyní jsnic dítkanzi Božíníi, &ještě se
neukázalo, co budeme. Víme však,
že když se to ukáže, budeme podcbr.i
]cmu, neboť budeme ho viděti tak,
jak jest. (1. Jan 3, 1—2.)

.Kéž bychom si uvědomili &často
měli na paměti tuto tak vznešerČ-u
a nás tak potěšující pravdu, kterou
nám zvěstovalo Srdce Jďířn'o rc

smírnC-u láskou k nebcslzčnu Otci
planoucí,_ alychcmi ny Pár-.a Beha
p(kládah za něho rejlaslexčjšíh
Otce, častokráte za dcr. situío pandí
v Oíčeráčiljiíjzcnírali: Oíčt 18,311 ž
fei ra rdesích, jtho lásku k rám w
vikch věcech p(návali & jej rade
všfcl-o n;"lcxali! '.Fusíujn'e telé (
tuto lásl-"uncdliílcv, l—ícuu$( n'cdlí.
církev sv. ra páícu rfčělí _rcnaíťnr
Duchu & kíclá, zrí íal—íc: '.Bcže, ju').
jsi tebe níilujídm uvidite-he daily
připravil, vlfj c'o srdci rašidi vicu
rest lítal—y.své, alydzcm ide ve
*.'šuh \'čcuh &radt \šulo ntilujíu
zaalíhríhých,1<_1(-1é.všclilcušéč(st
převyšují, dosáhli. Arren.

000000
A. ll. Kaďlča'ková.

Ukolébavka.
Hajej malé Jezulátko,
spinkej Synu Boží.
cukruje ti holoubátko
píseň u podnoží.

Hajej, spinkej Dítě Boží
v klíně svaté Matky,
za chvíli ti trn a hloží
ovije lid vratký.

Hajej, spinkej pacholíčku,
hajej, Kriste milý,
ať ti čarný úsměv v líčku
vzplane v malé chvíli,

Hajej, spinkej Jezulátko
hajej svaté robě,
u Matičky spinkej sladko
a odpočiň sobě!

000000

Po adventě vánoce.
_. Napsal Ignát Zháněl.

Po čtyři neděle připravuje nás
svatá. církev na příchod Ježíše Krista-,
který-oslavujemc o Božím hodě vá
nočním.. V evangeliích, krerá, se nám
předčítají V tyío neděle, jsme napo—
mín'žmi ku bdělosti, ostražitost-i. Cír
kev svat á.připomíná.nám onenjjirozný
den, kdy sestoupí andělé s nebo jako
ženci, aby oddělili plevel od pšenice,
aby svázali plevel ve snopy &vhodili
je do ohně. Slyšíme o vzpomínce na.
dny souže'ní, „úzkosti, kdy budou zna,
mení na. slunci, kdy uzří Syna člo
věka., an přichází v oblace s mocí
velikou &velebností. Luk. 21. 25—27.

Sám božský Spasitel vyex (',-m],
kterak niárre čekati, vyhlčdaíi,.i,l &:
„Pohleďte vzhůiu &p(szÍhrěie hlav
svých.“ Luk. 21, 28. Máme býii stáleo
na stráži, čekali na, první zavolání,
napínati zrak a. sluch do dáli, alfy
chomzachyiili první záblcsk, pivrí
zazáření jeho přítcn'i'osíí, když se
objeví v oblace, pcdc-brč jako ladí &
očekává po celou r.oc celé n'ěsío ai-(lo
celá země, když dle výpočtu hvěz
dářů má se objeviti na, nebi nějaký
zvláštní úkaz, jako ra příklad zal rrěr.&
Slunce či nějaká cřídka vídaríá hvězdu
či Vlasatice-. Pán Ježíš vyzýval lie
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bdělosti slovy následujícími: „Bděte
tedy, nebot nevíte, kdy Pán domu
přijde, zdali večer čili o půlnzocl neb
o kuropění neb ráno, aby přIJda nc
nadále nenalecl vás Spících. 00 pak
pravím vám, všechněm pravím: Bdě
te.“ Mar. 13, 25—27.

Několik století před tím, než
přišel zaslíbený Vykupitel, chodll pro
rok po proroku na vysokou věž.
Badlivě vyhlíželi do tmavé noc1 &
radostně pozdravovali každý záblesk
ranných červánků. Habakuk podává:
následující zpráVu o sobě: „Na stráž1
státi budu a postavím se na ohradě;
a patřiti budu, abych viděl, co by m1
bylo mluVono a co bych odpověděl
ku trestajícím mne. I odpověděl Hoš
podjn: Napiš vidění... protože vl
dění ještě opodál &ukáže se ku konci
a nezklame. Pomešká-li se, čektj ho,
nebot přijde a_nebude meškatif' Ha
bakuk 2, 1. 3. Zbožný král David
volal: „Bože, Bože můj! K tobě
% jitra bdím. Žíznila po tobě duše
má, jak mnohonásobně po tobě tělo
mé. V zemi této pusté, necestné a
beZVOdné.“ Žalm 62, 2. 3. A na jiném
místě volá z hloubi srdce SvéhO:
„K tolgě jsem pozdvíhl očí' Svých,
kterýž přebýváš na nebesích. Aj hle,
jako oči služebníků obráceny jsou
k-rukám pánů jejich, jako oči děvky
k rukám paní její; tak jsou obráceny
oči naše k, HoSpodinu Bohu našemu,
až by se smiloval nad námi._ Smiluj
se nad. návni, HQSpodÍnO, smiluj se
nad námi.“ Žalm 122, 1. 2. 3. Prorok
Isaiáš se ozval, řka: \,;ó bys protrhl
nebesa a sestoupil; od tváři tvé by
Se hory rozplynuly,— jako vypálení
ohně zchřadly by, vody ohněm by
hořely . . . Oi věků neslýchali, ani
ušima pochoPili: oko nevidělo, Bože,
krom tebe, co jsi připravil čekajícím
tebe.“ Is. 64, 1. 2. 4. Tak, a podobně
vzlychali proroci ve Starém zákoně.
I kdyby se k vůli Jeho příchodu měl,
změniti všechen pořádek v přírodě,
kdyby se měla země,prolomiti anebo
nebe roztrhnouti, anebo živly'se roz
taviti a vše se obrátiti na ruby, ra
ději chtěli viděti vše v sutinách a
zničeno, než aby byli bez Něho, oče
kávaného Vykupitele.

Podobně máme i my čekati, vzdy—
chati po Spasitell, aby, až se o váno
cích opět ukáže, byla naše radost
tim upřímnější, tím vřelejší. Vždy
jak vkročímc do kostela v době vát
noční a uzříme 'tu na některém ol
táři třeba i sebe menší Betlem, za
plesá celé nitro naše, radostně voláme:
„Spasitel žije!“ ' J

V Medlíku (Melk), čarokrásně po
loženém klášteře na skále, vyčnívající
podle širokého toku Dunaje, mají
v kostele náhrobek, na němž čteme
následující nápis: „Svatá noc odňala
nám Mikuláše, ctihodného opata, který
ve jménu Kristově v tomro klášteře
založil ct-nosíný řádový život. Ale,
co tu nikdy ještě, nebylo! Táž noc
a tatáž hodina vzalai jeho otce. Oba
stejnocenné drahokamy ukrývá tento
kámen.“ Tento nápis jest poněkud
nejasný, prot-o P-c-třcbího vysvětliti.

V žádném městě za Alpami nc
vidělí krásnějších církevních slavnost-í,
bohatšího, slavnějšího, skvělcjšího ži
vota církevního, jako v Kostnici při
jezeře bodamském v letech 1414 až
1418. Byly tehdy obráceny oči celého
křesťanského Světa na toto město;
zasedal tam sněm církevní. Od shro
máždění, které se odbývalo v jeho
zdech, mnoho očekávali všichni dobří
údové svaté církve. Dleli tam z krěž
ských hodnostářů: tři patriarchové,
25 kardinálů, 33 arcibiskupů, na 150
biskupů. Tu objevil se v této vzácné
společnosti jednoduchý mnich bene
dikt-in a když Se jednalo o volbu no
vého papeže, byl jmenován mezi kan
didáty této nejvyšší hodnosti, které
může dosáhnouti kněz. Byl to Mikuláš
Seyringer, obyčejně jmenovaný podle
svého rodného místa Matzen, polo
ženém na'sevcrním konci Moravského
Pole, Mikuláš z Matzenu.

, Proslul jako učenec a stár 41lct
byl rektorem videňské university. Ale
nestál o slávu světskou, toužil po.
zátiší klášterním; cdfltral 5.0do It a-líe;
kde vstOupil do klášttra lzrrcdiktir
ského v Subiakq. Byl jist ě vynikajícím
mužem, vždyt ZVOlili si ho, ač cl
zince, již po sedmi letcch jeho pobytu
za převora a dvě leta na t 0 za opat-a
Ale pro politické zápletky mczl pape



op moe
dým: přijímám, jako bys je byl mně
dal.“ ' '

eroným: „Rád tak učiním, milý
Ježíši, ale rád bych něco dal Tvé
();—:obě,jinak bolestí zemím.“

Ježíš: „Když jsi tolik dobročinný,
chci Ti Sdlěliti, co bys mi mohl dáti.
Dej mi své hříchy, „své špatné “gvš.
domí &;svázatraconíf'

' Jfšroným: „Co s tím uděláš?
Ježíš: „Chci vše toto vzíti na.

svá. ramena; mým skutkem. má býti,
že chci nésti tvé hříchý, obveeeliti
tvé šnatné svědomí, odvyátiti tve
Věčnézatracenáf

Tu dal se ubohý Jeroným do
přehořkého pláče &pre/víl: „Ach, 'pře
dobré Děťátko! Jak jsi dojalo mé
srdce! Myslil jsem si, že chceš něco
dobrého, & Ty chceš míti Vše, co
jest ve mně zlého. Nuže, vezmi si
to, co mě iest, &prosím, dejmi, co
iest. Tvé! Tak mi zpomůžeš ku věčně
šťastnému Ži\7<')t'l'c.“

*
* o .

Používejrrge čtyřl týdny trvající
do bv adveí'xtní. abychom se přípremlí

ne skutečná nanešení našeho »milého
Spasitele tím, že "se nerodí _vnašiel;
srdcích, “eož učínfme, kdyžjs. mílcSÍ!
boží bedlivě _a.svědomitě budeme že.,
chovávati vše, co Ježíš &jím založená
církev 'pc-roučeií _e kdýž následovat-i
budeme" Jeho. příkladuevým' “c_tíncétf
ným život-eno..Kéž každý 2 ne;-: může
pak o sobě říci e'epc-štoIem Peykm: .
„Žiji pak nikolíy více já, nýbrž žije
ve mně Krist-us.“ Gal,- 2, _20. ' '

Když se pak. přiblíží TPO'edVFntě
toužebně očekávaná, dobáý ýanoč'ní,
“poklvkněme pokorně před jesličky á.
modleme se: „_Klením'se Tobě v nád-'
plni časů ó Slovotělem učiněné, pravý
Synu boží od věčnosti a,;pjíeýý'Synu
Panny Marie., Kleněje se-Tvé- božské
osobě &Spojenému s ní člověče-není,
cítím. se pobádáznšyabych uctil-i bídné
jesle., které Tě jeko dítko přijaly'a
vpravdě byly prvním "trůnem Tvé
lásky. ó kéž bych mohl .vírhnouti se
před tyto jesle &prostotou pastýřů,
s vňy'ousvatého Josefa, s láskou rej
blahaslavenější Panny Marie!Nejsladší
dítě Ježíši, smiluj se nadnámil“ Anic13..

923 9.9.0.

Obraz rodičů
A. M.: Rad/lakem.

Medailonek zlatý
na svém krku nosím.
rodičů *! něm obraz
často slzou rosím

Ale dnes jen bolest
v srdci mém se budí,
bez rodičů drahých
život *: světě studi.

Slzy vřelé kanou
v tahy jejich tváří,
z nichž mi láska čistá
v smutný život září.

Na ně vzpopínáyýn
ial: jeem šťastni: bylo,
když jsem,vrednémdonl
s nimi ještě žíla. .

Medailonek „zlatý
š jejich milou tváří,
ten mi zůstal. pouze
a mé srdce blaží.

000000

Sv. zpověď adventní')
-—ab-—:

Vitěc'h dnech pak přišel Jan Křtitel
""“afkázal na. poušti judské řka: Čiňte

pokání. neboť se přiblížilo království
_ nobaké. (Matouš 3, 1—2).

, Snad. patříš také k oněm, kteří
sv. zpověď magi asl tak rádl Jako stu
denou koupel, „a proto, ač vědouce.
v v
7“ -!---b'e (1fínknfe, pvef'f-n— již při

'" .? Dle wóklepové' „_Krippež Alim-.“

pouhé vzpomínce drkot aj_ízuby „apd.-“
kládaji co?nejdéle.? _

A teď najednou čteš takový ná—
pis! (ačli ve strachu, abych po tobě
kdo ví 'co nechtěl, rychle neobrátíš o
několik stran dále bez čte—ní?).Jak-c
zas novota _—adve nt ní „zpo
věď! Nuže & není, či raději nemá.
býti každá tvá zpověď advent-ní?zen
znamená „aw-"cnw“ Po l_etiíislíutelik
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žein a jinými hnoenařiii'musil odejíti
ze _Subiaka a odebral se“do kláštera
svaté ;Anriyv Recoa di Mondragone
11,Kapr'“ Ý—Neapolsku. Odtud byv
vyzván; aby "reformoval kláštery v
_Pelskutiódebral "se do Kostnice. 'Ale
když setem Sešel s bývalým “kolego'n
na pnivegsitě vídeňské, který tam dlel
jako;zastupce. vévody rakouského Alb
g—ečhta;upozornil svého pána na to
hoto vynikajícího muže. Vévoda poslal
klpapežioslavné vyslanectví a žádal,
abyMíkulaš nebyl jinam poslan, ale
aby byl ..uchovan své vlasti, což se
také„stalo. Mikuláši Matženu přišel
do., Medlíkn a tam. se stal. opat-em,
Když 'se „loučil V'._Kost=nici.s papežem
Martinem V..,"qs pláčem ho objínial

privilegií, že hluboce dojat zvolal Mi
kuláš:_,-,Syatý Otče, jest toho mnoho,
ponechej něco také sobě!“ Ale. papež
odvětil :_'' „Neponechám, svěřují vše .

' ůtlóstijtfvého svědomí, své Svědomí
'v_klá._dá._n_1_._,ve.tvé, jsem přesvědčen, že
vše „dobře.;-učiníšf' Ve Vídni byl Mi
kula'šfpřijít s velkou slávou a srdeč

' nostír" "

Zastal ještě na živě svého otce,
který se k němu odstěhoval do Med—
líku. A zvláštní milostí boží zemřeli
oba v jedné noci a v jedné hodině,
totiž dné '251'=-"'"“1—osi'nce,ve svaté noci
roku '1425; „Qtec—?Konrad dočkal se
věkuť'děvaděsatiflet a syn jeho, opat
Mikuláš zemřel “stár 65 roků. Opat
Mikuláš měl prací ve Vídni, kde zem
řel-,v domě, patřícím'kl'éšteru. Jeho
mrtvola byla převezena do Medlíku.
Otec a syn byli pochováni vedle sebe
v jednom hrobě, aby, jak se praví
ve Zprávě o jejich úmrtí, „když se
vroucně milovali za živa, nebyli od
děleni ani po smrti a aby dohromady
byl.-išiúčastněni modliteb šbraítřeňýóh
masem-fa; “5m0'hli„společně dojíti ku
věčné.-spása“ ' ' '

-_._" Jaká. krásná. to bylasmrt! Otec
a syn.',zemřeli ve svaté noci, o' "Božím
ňofdň-vánočním! :;

.n--'.Íl'Kdoz nas neradoval Íby lwa-“iw
vánoční době? ,Vzpominámé, že stal
se:;dítětóni naš, _milý Ježiš, aby. nás
“dřímá-1 nňiniti dětmi božími. Svatý

JanĚŠ'iZlaioústý píše takto o tomto
věčně památném dni: „Po čem již
leuho toužili patriarchové, cozvěsto
vali proroci, co si přáli viděti spra
vedlíví, stalo se v dnešní den .“ Pravdu
měl svatý Efrenz, když všecek rczra
dostněn volal: „Buď nam vítán, ty
přeradostný dni, vždyt co do veli
kosti podobá, se tobě, ó Bože! Jest
přít-elem všech lidí. Po všechna leta
našeho, života vrací se každoročně;
stárne se starcem a omladne v ne
vinných radovánkéch dětských. Kaž
dého roku nas navštíví a přijde vždy
*=—novým půvabem. Dobře jest mu
známo, že lidé nemohou býti živi bez
vánoc; nelze si mysliti PřírFzenosti
lidské, že by obstála bez „tohoto _dne.
celá příroda žízní po tobě, ó Pane,
po tvém narození. Kéž by se tento
milovaný den podobal tobě azpůsobil
mír mezi nebem a zemí. Budiž po
žehnan, nebot přinesl nám po tmavé
noci slunce, daroval nam Snop bOž'
ského nadbytku.. V lůně zimy vzklíčí
silně; pod vládou zimy zazelenal se
prut z kořene Jesse—„“Isaiaš 11, 1.
(Jesse jest totéž jako David.)'
-.'.7; Svatý Jeroným ztravil třicet čtyř
rokůsv'éli'oživota poblízku místa, kde
se narodil milý Ježíšek; chtěl dlíti
poblízku věčně památného místa Bet 
lema. 0 velké lasce ku Spasiteli svědčí
nasledující jeho sdělení: „Kdykoliv se.
dívám na Betlem, rozmlouva mé srdce
sladkou rozmluvu s božským dětšt
kem, které leželo v jesličkáchf' Ja
dím: „Ach, “milýJežíši, jak setřeseš
o mou spásu, jak se ti mém odp a
titi'ť' Tu mi připadá: jakoby mi
Dě'tatko odpovědělo: „Nežádej, Jero
nýme, nic jiného, než aby byla slava
Bohu na Výsosti! Spokoj se, že 'chci
býti ještě menším než byl DaVid,
když poskakoval a plesal, doprovázeje
archu: úmluvy a když. se mu proto
vysmívala Michol, dcera Saulova. (II.
Král. 6, 16:)ÍChci býti- ještě menším
než na hořeĚlOlivetské" a na kříži.“

'-'"Ja pravími'dále: „Rád bych-.Ti
něco daroval, rozmilé .Děťatko, chci
Ti dáti všechno své zlato.“ Dítě od
povídá: „Vždyť mi'naležínebe i %$měF
nepotřebuji ničeho, rozdej zlat0;|ehu
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jeho „přídi-cd? Nužea kdyzwykonáš (Rím. 13,ike-milé.)Hpišioia tato byla., .
dobrou xv. Zpověď, nebyla. to pěkna“ začiathvmi“převratu ze hříšníka" Auf"
příplava na sv. přijímaní ——příchod
Pana Ježíše do srdce'.!

Zda—lipak napadlo tí někdy, proč
asi nedělní evangelia v adventu mluví
o sv. Janu Křtiteli? Poněvadž on jako
předchůdce Páně Bohem poslaný, nej—
lépe. vystihl, čeho lidem třeba, má,-li
jim příchod Pana Ježíše býti ku spa
sení. A hlavní, st ale se opakující my
šlenka.Janova kazaní? „Čiňte pokání,
neboňse přiblížilokralovstvínebeskél“
(Mat. 3, 2.) Míníš, že takové napon'zí
naní je pouze výronem VelikéJanovy
reformami—ské přísnosti? Ne myl se, věci.,
že sám Krist uš Pan hned ze začátku „
veřejného půaobení kažení jeho schvá
lil, nazvav jej „větším proroků, nej
větším ze synů lidských, andělem pc—
slaným před tváří jeho.“ (Mat-. 11,
$).—ll.) A že také právě tak smýšlí,
ukazal výrokem, jejž se zvláštním dů—
razem pronesl a' Opakovai, když zyc
stovali mu brudnou smrt některých
krajanů: „Nebudete-li pokání činiti-,.
všichni podobně zahyne-te.“ (Lk. 13, 3.)

A proto slyš a splň slova Isaiá—
šova, jenž lid svůj takto vybízí k pří
pravě na Vykupitele: „Připravte ce
rctu Hospodi novu, přímé čiňt-e na pu
stině stezky Boha našeho! Všeliké
údolí budiž vyvýšeno, všeliká hora,
palubek budiž snížen, buďtež kiivá
místa v přímá a kostrhatá V cest-y
rovné!“ (]:—J.40, 3.—4.) Ano, připrav
cost u Hospodinovu, na to je advent,
& rychle ubíh'a, proto nekň!

* Vyplň údolí, t. j. zanech hří
chů, které jako děsivá propast. dělí tě
od Boha, svěť neděli, nech smilstva,
opilství! Pamat uješ se ješt-ě,jak mocně
působila na tě slova epištoly V první
neděli adventní, kde sy. Pavel Římany
mírně, laskavě napomína: „Brat-ří!
Vězte, že hodina- jest-, abychom již
povstali ze sna (totiž hříchů).
Odvrzmc tedy skutky temnosti a . . .

jako ve dne poctivě chcďme, ne V hodování a opi ství, ne ve smilstvích a
nestydatostech, ne Vesvaru a závisti,
ale oblecte se v Pána Ježíše'vKrist-ať'f

_gust ina ve svět ce..Snad přcdgár dny.,. '1i tebe mocně dojala —-'—''ob'r ÍPSÍT'SFÍ).:
Vzpamatuj, vzchop se.,dokud-čas!

Pryč dále 'ze srdce s pa h;;—b ky,
jimiž se rozumí pýcha a “mal—nivcstd
r Í 'Napřim z lat o čin y „(místa křív
vá,), odlož úskočnc-st, lest, hepa.-ii
vost, ctižádost ! _- * . _ _

Srovnej konečně m.íst.a-h.1-.=15-o
lat á., nedopustí, aby Pán'Ježíš_„při—f.
cházejo :do tvé. duše, klopýf a_lvj'ohněv,
lakot u, necitelnoet! ;,
_ Jako nat-mit émšípkurcste yc-niá

růže, tak 'v "duši tvé "jižní ehdy zkvet e—
čista radost vánoční, buckĚ-li se v
aiventě horlivě šn'ažítí: bys duši zba—
vil hříchů a chyb. Jen pokáním je
možno znovu dojít-iodpuštění a štěstí.
Akvete mt-vého upřímného
pokání bude dobré, sv. Zpo
v ěd' -—opravdu a (3v e nt ní.

Pohlednií na čeretvě napadly sníh
kol sebe! Když září“ po celém kraji
jako bělostné '\přikrývka, když drob—
nými diamant ky se? třpytí V světle.
slunečním, nem-ye se ti v srdci jakási
ieskná touha, aby byla tvá, duše bě
lostna, čista jak "onensníh? Však.byla
kdysi, bývala, _po'křtu „syatem, v 'do
bách'nezkaženého dětství. O ráji zt ra
cený, Zda možno-tě kd nalézti? -——
Ba možno, a dost :le'hlce! _idíšty hvěz
dičky na nebeské bání? Kdys jedna
vedla k Panu Ježí—ši'mudrce ——dnes
ukazují cestu tobě. Tam v kostelíčhu,
ve Zpovědniói čeká, na tebe iékař
choré duše, který na rány hříchcm __
způsobc né nalije oleje'la vína, jmém “m\
božím napomene, odpustí, potěší.

Pak teprv na rorátech v nepocí
těném dosud “štěstí 's druhýml dvoj
násob chutě budeš prosívaíi:

„Pospěš, spáso naše přežádoucí,
pos pěš, naše .pot ěš_en-í,
zbavit duše zat r'acen í!
Přijď, o Jez u'laskavý,
Messiašipravýi“ __

(Církevní píseň „Rosu dejte nohou."
53.:

s:

oooooo &
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. Ádýčntní 'sv; příjímání.
nim—e, árii €%J_1$řich£ž»íškšáha: (Zich. 9, 9).

“JJ-kthelw se asi blahem & ruz
lgoší duše proroka Zachariáše, když
f/„L'evaúknutí Bňího "viděl v dáli pří.
ohod'al malování Vykupitele! Však
také bylo tenkrát židům útěchy třeba.
Město Jerusalem szOlňa„_jen'zvedalo 'se
% 'žroz'velin, Éclhrám ;nov'ý a.ni_ stínem
nebyl nádhery. onoho, jejž zbudoval
Šalomoun',"1id B)ží podroben králům.
ciziny národújýohanskému —_-———

“(av 5.011. jak 523.53_I)
Už sv.. prorok. kdyby vstoupil [(h-
katolického _chrántu ? advenič: i \'"í—
děl, kterak lid Zbožný kleka u 011á-ív
& Ježíš Krist-us do srdcí jejich při
chází? Co by as začal?-chspíše H(kI.
též & vroucím chvalozpěvem Pán—.a
velebil. _

„Ejhle,králtvůj přicházíkidy“
Viz, milá duše, r._cpochopií 6?er t &

jemství láskyíší Za. 1c—,_š'.cjsi laik-rů

.-a—“j. 1-3. (a'

.„.\.“..\"—?-'.—\\\3išx\\\'

“\„\\..\\„\\._\\\.“\„\„\

\

Buchlov: Kostel sv. Barbory“

"" w .! 7/4-"z v 1 1/1:z,?

ve sv. Zpovódi přišla L.;uPánu Juíei,
on 'r'splácí tvoj-i ochotu pře-vzácnou
svojí návštěvou. 0 viz, &keř se, chvěj
posvátnou úctou, vroucně děkuj a.
úpěnlivě pres! Ach, nebeský můj
Králi, i_est možna větší pokora, 'do
'brota,7lá.ska, nežli tatioje, když' při
oházíš ke mně? Ubohé lidské dítě věru
neví, zda iáset vděčností, či zaslzeti.
soucitem?

„Ejhle, králtvůj přicházíktoběl“
Jak pak jej uvít ášja,přijmeš? Nej

: „ : lávu/,. a,.,

igi-„L...„ii máš PŘ íkl &G. 1. a P an
n ěeMar'ii ! Víš, kdy ona měla ad
vcní ní sv. přijímání? Tenkrát, když
uvěřivši poselst VÍ andělskému půso
bením Ducha, SV.počala. Syna Božího.
Kéž aspoň poněkud se jí pc-dc-bášpřl
pravou i dC-stiučiněním! Zda“ možna
lepší příprava než zbožné, číst é srdcc?
Proto, jak víš,'zachova1 duši sv. Pan
ny Bůh Otec číst-u každé pos-kvrr-y,
takže ani nákaza hříchu dědičného se
jí neďobklaa.Jen Panna neposkvrněnó
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sněhu. se utati Boží Maíeří. My ovšem
míváme na sobě hříchy, proto chodíme
ke sv. zpovědi, abychom. znesvěccným
srdcem nebyli u sv. přijím.á.1...í1“.6l“(alle
Matce sVojína hanbu. Synu jcjíniu ku
zármutku. A třebas zbožnosti se také
Marií Panně nevyrovnánze, dobrou
.s'v'Ullvůli dokazujeme tím, že často
vídá. na:—;v kostele na'roráatc'ch: — _—

O, jak je laskav, pln dobrot y
k svým dit-kann nebeský naš Pan!
Kdyby si žádal od nás přípravy ta
kové, jaké opravdu zasluhuje, pak
věru nikdo z nás by se odvážiti nc
směl “k němu přijít-i. Vždyť's úžasem
říci 'musíme všichni se žalmistcu: „Co
jcst'člověk, že jsi ho panzětliv, amb
syn člověka, že jej navštěvuješ? Učinila
ho málem menšího andělůwslavou &
ct-í korunoval jsi jej.“ (Žalm 8, ES.—"G.)

Aue., dobrý náš Ježíšku, málem.
menšími andělů jsi nás stvořil, však
sv. přijímáním i nad nejvyšší HCbCSlK':
kůry povýšil, o, jak jsi dobrot-iv!

Bolí mě, bolí opravdu, když tak
máličko od nás žádaš, — jen duš1
člstou těžkých hříchů (lehké od—
Douštíš) a dobrý úmysl, — že přece
lidé zůstavají k sv. přijímání netečni!
O při/veď je k sobě v hojných zas-tu
pech, od tohoto adventu rač způso
biti obrat k lepšímu —-— -—!

' Milá. duše, co máš před sv. přijí
nu'mím činiti, jaka má býti příprava
tvoje, už víš, nuže, jak pak poněm se zachovaš?

Zajisté opět podle. příkladu sv.
Panny. .

„María pak povstavši v těch
dnech odešla s chvátáním na hory
do města Judova, a vešedši do domu
Zachariašova, pozdravila Alžbětu.“
(Lk. 1, sg,-404

Co činila asi cestou? Vroucně dě

kovala., &.Ly; ěiň po sv. přijímáni po
dobně. _Aže to míníš upřímně, dc-kaž
skut ky křesťanské lasky! Neboť Maria
Panna nešla k “Alžbětěna výlet, nýbrž
přispět jí ku pomoci, když ve stáji
měla porn-(lití zaslíbeného syna. Víš
jak Pán Ježíš veliký kladl vžc'yokydůraznalásku blížensko u, že
i za malou pomoc druhým ochotně
udělenoutak jest vděčen,jakoby jemu
byla proká'zana? Vzpelrčň, jak sám.
řekl, že co kdo nejmenšímu bratru.
jeho (člověku) učinil, jemu učinil!
(Mat. 25, 34._—40.)A proto jdi a jed.
nej podle toho! Příležitosti najdeš víc
než dosti. Jest- zima, není výdělku..
v mnohé rodině se neodbytně hlásí
hlad a bída. Tam zase děti jsou bez
teplého hávu, onde neříká opušt ěnýne
mocný. Ach, Bože, co je na světě trá
pení a bídy všelijaké. Máš-li V'solzě
ducha opravdu Křesťanského, jdi, po
mahej podle příkladu Panny Marie!
To bude nejkrásnější dík za sv. při
jímání, kdežto zas tobě prosté slovo
nešťastných, vděčný úsměv, upřímná
slža díků bude odměnou za všecko
dostatečnou a tak sladkOu, že penězi
by. se nedala zaplatiti! _
. A ještě slovíčko! Hledáváš v kníž

kách pěkné modlit-by, jimiž bys, duše
mila, co nejlépe po sv. přijímání své
cit-y vyslovila. Víš, ktera je nejkrás
nější? *Chvalozpěv „Vele b i d uš e
m á. Hos po din a,“ který zapěla
sv. Panna, byvši pozdravena od Alž
běty. Tomu se nauč, a jej ne pouze
v adventě, též jindy zbožně říkavej
po sv. přijímání!

Pronikneš, osvojíš-l'i sobě, pokud
to možno hříšnému člověku, myšlenky
Matky Boží. pak jirtě podle hesla
„Skrze Marii k Ježíšil'f i Vykupitell
porozumíš a se zalíbíš -— -—

000000

Z rozjímání sv. Ambrože.
PodáváFr. Janovský.

Ten, jenž přišl spa,.ít všech,
touha. všeho světa., i pro mne tedy se
narodil, 1 pro mne vydal se na kříž,
i pro mne vytrpěl smrt, i_pro mne
slavně z hrobu vstal. ' * "

(m mn.)
Váza, co to znamená: Přijal způ—

sobu služebníka..
Přijal celou & plnou lidskou při—

rozenost, „celou, nezmenšenou lidSkou
.poslušnoéť. ' '.'

Že Pán Ježíš přijal lidskou přl



„spím
vázanost-, učinil" sám. sobe. zajatcem—“ pisuj'e nižádné zásluhy při svém vy
svázaným pouty své lásky.
; : Anestačilo mu jenom pouta nosit;
chtěl být i přibit na kříži.

“Tak spoutáno jest slov'o Boží ve
svém Vtělení! Kristus stal se chudým,
ač byl bohatým, abychom my jeho
chudobou zbohatli. Kristus, ač mocný,
' dal se v pohrdání, takže se mu

erodes posmíval & jej' potupil.
Ač způsobil, že se země třásla,

visel na kříži. Ač způsobil, že se za
tmělo slunce a chvěla se země, byl
ukřižován. “Umíraje, naklonil hlavy,
a přes to zvolal hlasem Velikým. ';

Bůh tedy sestoupil. s „nebo na
zemi, aby člověk mohl Vstoupiti do
nebe. ,
fl ,Slo'm tělem učiněno jest a. tělo
dobýlo si trůnu po pravici Otce vše—_
mohoueího. Jeho rány staly se bal
sěďnem pro nebe a zemi.

*

Kristus jest má sláw..
_ :: V Kristu chci se chlubiti, ne že

jsem spravedliv, nýbrž že jsem vy
koupen; ne že jsem bez hříchu, nýbrž
že jsem hříchu zproštěn; ne že jsem
mnohým prospěl anebo že druzí mně
pomohli, nýbrž že Kristus jest u Otce
mým prostředníkem "a;“že Kristova
krev pro mne vylita. "' '

' =! Š— '2 l$l

Jméno*“Ježíš jest vítězným'fzna
mením v tuhém boji. Jméno Ježíš
jest blahodárné jako olej vylitý.

. p ,

FE!

Kristus, Spasitel světa, začal své
dílo v Marii. Skrze Marii st ale se spása.
všem.

*

Zvěstování Panny Marie.
Tak veliké tajemství a tak vzne

šené poselství nesmělo býti zvěsto
Váno ústy lidskými; k tomu byl vy
Volen anděl.

Maria neodpírá. víry, neodříká. se
spolupůsobení. Otevřela své srdce, na
bídla svou lásku, slíbila věrnou *po—
slušnost.

Maria nazývá. se dívkou, ač po
výšena na důstojnost Matky Páně.
Nenadálým investováním nezpyšněla.
Nazývá. se dívkou, jelikož si nepři

volení.
Tím hlouběji se pokořila, zvě

děvši, že jest od Boha vyhlédnuta
.k tak veliké důstojnosti.

. *

Navštívení Panny Mario.
Radujíc se, že jest vyslyšens.,

Věrna v poslušnosti i v i'leužnosti, ne
sena vnitřním plesáním odešla Marie.
s chvátáním na hory. Bylat právě po
čala Syna Božího. Co měla jiného ci
niti, než se zvýšenou horlivostí vzhůru,
výše a výše stoupati? Neboť “milost
Ducha svatého nezná námahy, nezná,
váhání. _,

Nikterak nemíníc sebe povyšo
vati, nikterak nehodlajíc na zásluhu
sVou spoléhat-i, má. Panna Maria j e
d e n úmysl: chce druhým pomoci,
Chce se druhým se svou službou pro—
půjčiti a. je potěšiti.

Kéž i v nás všech žije duše Ma
riina, by i v nás velebila Hospodina..
Kéž i v' nás všech žije duCh její,
bychom i my zplesali v Bohu!

. *

Matka Boží.
Maria plná. Boha, pohřížená do

plnosti Boží. Maria prut-em, Kristus
kvítkem na něm. Roste-li v nás ctnost,
jest i na nás Kristus květem a plo
dem, a zvláště nmfou krásou rozkvete,
až 'naše tělo Vstane ?. mrtvých.
5 z.,—Josef Božího Slova pěstounem,

_FLÉ-"Maria ' Božího Slova Matko u.
>!

? €? Betlem.
:_ĚŽÍChudičké, zapomenuté jesle!

_Zde leží Pán v plenkách zavinutý.
Avšak jeho hvězda září na obloze
nebeské.

Nenalezl přijetí v domě, aby .tobň
v nebi jednou byla připravena otčina
& dům otcovský.

Učinil 'se malým, učinil se ne'
mluvňatkem, abys ty došel věku do
spělého. Zavinut v plenky, abys ty
byl rozvázán z osidel smrti. Dal Sc
položiti v'bídné jesle, abys ty mohl ,
přijmouti chléb nebeský s oltáře. S ne
be ,na zemi.“sestoupil, aby _ti_Lupra.v*-l
cestngclogjvýšininebeskýchgj _„_
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'““ Slzy ma'-tvářích sténajioiho Bitka
omyly hřích s duše mé.

V našich duších Kristus duchovně
se znova rodí. ,

Betlemem jest každá duše, která.
věří. Dosti jest bohatým, kdo si zxfolil
svým podílem- jcsle Páně. \

Viz, jak pastýři pospíchají k jes
lím! Proč-.?Protože nikdo lonivě nemá.
Krista hledat-i.

Každý Věk přinášř Kristu oběti..:
a dary. Jej vyznaly nevinné dítky
sténa'jíce &ulnírajíce. Jej vyznal'Jan
Křtitel v lůně matčině, prVe než spa
třil světlo světa.

Hvězda. _ _
Zajisté, kde. Kristus, tam také

jeho hvězda. Ont sam jest hvězdou,
pln—n svě..—tla& jasnosti. (P. d.)

000000

Obrázky z katolických misii.
Podáválaxnillhn Wolabor-gon'

Zkouška věrného Manuela.

U_lalost ze Života sv. Františka
Xavera'kého.

Ve vesnici Aiive na jednom z Ma
lajských ostrovů v Indickém oceánu,
je Mamoel, jenž byl“ od samého sv.
Františka. _Xaverského, tohoto veli
kého missionáře oněch krajin, pokřt ěn
předt aveným obce čili st arostou. Časy
jsou pro mladou obec křesťanskou zlé.
Na protějším ostrově I—Iitubydlí zu
řiví mohamedani, zapřísáhlí nepřátelé
křesťanství. Od roku 1558 pomáhá,
jim v boji proti křesťanům ukrutný
vůdce zrádného Sultíárr._az ostrova,
Ternate, jménem' Beliato, jenž velí
velké moci válečné.. Bíla posádka
ostrova, pozůstávající z několika čet
Portugalců, je slabá.a zoufale se brání
za náspy pevnosti A\nboina proti
přesile. _
"1- Za takových okolností nezbývalo

ostrovanům ve víře ještě slabý-'n, než
odpadnutí od víry nebo ot rocí ví, muka
a S'nrt. A mnozí odpadli, ne však
snímat-ý Manoel. Nebyl ještě diouho
křesťanem. Před 12 lety přišel na
ostrovy kněz z nedaleké Ind-ie. Jme
noval se František a Portugalci na
zývali jej „svatým otcei'n“. Světec
ujal se ubohých, opuštěných malaj—
ských of-xtrovanů s velkou láskou a
vyučoval je ve víře křesťanské. Mal
noel oblíbil si cizího bílého kněze,
nabídl se mu za. vůdce- a průvodce na.
cestách. A když na vet ché lodičce jeli
spolu na rozbouřeném mc,-řianebo v
lesnatých kraji-nách hcuštím si cestu

ra:;ili, vídal Manoel tvá-ř svět covu
zbráností až planoucí ; a když po laclo
pot-.né denní prací se setmělo a bledé
světl'ó' měsíce ozařilo krajinu, vidla.
světce dlouho ještě klečeti před (;
brazem ukřižovaného Spar—itele a e.
pláčem se niodliti. Jak těžko mu bylo
tedy u srdce, když velký mistr se.
opět od něho odloučil, aby ještě ji
ným narodům na Východě víru při
nesl, Ale Svaté nauky, které byl Ma
noel v oněch několika měsících od
svého mistra přijal, žádná. bouře ne
mohla,z jeho srdce vyrvati.

Tak stal se Manoel, když nadešlo
prcnásledOVáJIÍ, zářícím příkladojn &,
oporou křesťanů v pevnosti, Ambiorč
obklíčených. Jeho nitě, jeho jnění,
jeho slovo, jeho příklad udržoval kře.
sťany při dobré mysli, když už cht čli
zoufati. Surový Bellato Vzkázal kie
smpům, kteří se na vysokou horu
uchýlili a tam proil nepřátelské pře-'
síle Se bránili, že žádný z bílých kře-'
stanů V Amboině (Portugalců) není
na živu a vyzval je, aby od Krista
odpadli. ,.Nikdy“_,znělaodpovčďvšech
„dokud Manoel z Alive křesťamm'
zůstane!“

Beliaío přítáhl. tedy. 'se svým"
vojskem k Ative. Mauoelovi nastala
těžká zkouška-. Venku nepří?el, uvnii ř_
zrádce. Anitino, jeho novia-iní brat 15-
ukládal mu o život. Podařilo se. „mu
najinouii dva spust lé portugaioké \fo
j aky, aby Mazmela zabili. Jednoho"
dne číhali naň -a na jedoucího klidně 
svou cestou, namířili. svými ruční-"f
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<a>-ni..Tu objal Manoel kříž u cesty
stojící oběna rukama a zvolal: „Náš
oetc František pravil, že křesťanmusí
unříti na kříži. Nyní můžete střílet-i,“
Vidouce to vojáci, Zastyděli Se a ne
střelili a prosíce statečného obhájce
za odpuštění, odešli.

Tři mís-íce trvalo již obležení.
Konečně objevily se na širém moři
před zátokou velké lodní plachty —
toužebně očekávaná pomoc se blí
žila; byly to lodi portugalSkéa jeliChž
posádka spěchala obleženým. na po
moc. Čzyrletá, hrůzovláda islamu, na
Amboině byla u konce. , /

Canto potom byl rekovný Ma
noel tázán, odkud čerpal sílu, že vy
trval, kiv všechno se k>lísalo. Jeho
odpwěi' zašla vždycky stejně: „Jsem
ehuiobný muž, narozen a vychován
V 150, jenž sotva správně chápe, 00
to Je, býti křesťanem; a co je Bůh a
co mu přísluší, také nemohu dosta
tečně vysloviti. Jenom jedno vím, co
mne naučil otec František, že totiž
dobre jest, za Krista a víru umříti.
A ze nejsem mohamedánem, mám co
děkovat-i svatým slovům otce Fran
tlška.“\

Olmvěd' byla Manoela důstojná
avšak 1 sv. Františku byla ke cti.

Obláčka.

_Není to již nic neobyčejného.
ieitllže domorodé dívky v zámoř
ských krajinách v.tup_ují do katoli
c'gírsh ř vh-lí. Nmí snad. dnešního dne
na s rštč niroda, jehož dcery by ne—
býlybděny rouchem řeholním a jenž
by'si na tom nezakládal. Na př. v
Indll je dnes na 20 ženských klášterů
s vím než 2000 domorodý-ni sextrami.

" Pro nás v Ewropětakové přijetí
nových řeholnic do kláštera čili o
bláěka neznamená nic' zvláštního, ne
obyčejného. C) častěji vídáme, časem
sevšední. V Indii však, kde žena za
ujímá v životě jinačí postavení a kde
řeholní stav dpsud ještě jako něžná
květina na osamnělé poušti kvete, je
obláěka podnes velkou událostí fc
p?) d—inirodee dalekosáhlého význa—
mu. P>slvšm3, jak ap>štol=ký vikář,
P. 'Bossillon takovou obláčku líčí:
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„Bylo jich devět a jejich čas
zkoušky byl u konce. Přišel jsem. do
kláštera., abych byl svědkem neob
vyklé avzácné této slavnost Za tímtéž
účelem “ešlo se v předvečer ze Všech
částí missijního obvodu na 4000 kře
sťanů. Usadili se kolem kostela a
ztrávili noc pod nádhernou klenbou
krásného nebe letního. Pod kmitají
cími se hvězdami zaznívaly dlouhé
modlitby večerní a písně zpívané dle
taktu tam-tamu. Jestliže totiž je
vzduch slunečním žárem rozpálen a
miliony hmyzu bzučí vzduchem, Spí
se zde na jihu málo.

_ Když ráno slunce „vyšlo, naskytl
sezrakům neobyčejnýmalebnýpohled.
Ve Svých _est-rých krojích vypadaly
skupiny táboříeíeh křesťanů jako o
hromně snopy divokého máku a chrpy,
jejichžto světlé barvy—“"vpaprscích
slunečních krásně Se vyjímaly. Když
se dvéře chrámové otevřely, proudil
lid ze svšech stran ke kostelu a velké
skuuiny kajíeníkůshromáždily seokolo
misi )n'ářů. Až do 9 hodin trvala tato
tichá, práce dílem v kostele, dílem na
šírézn poli pod stromy.

Konečně zazněl jasným hlasem
zvonek na znamení, že slavnost po
číná. Brzy seřadilo se v kostele na
4000 křesťanů, aby se přlpoj'ilí k prů
vodu, který měl přivésti'arc-iliskup
a '19 kněží jej provázejících. Zároveň
totiž s obláčkou konalo se 25leté ju
bileum založení, kláštera. Stěží mohli
missionáři udržeti pc.-řádek. ,

Najednou nastalo mezi lidem živé
pohnutí. Všichni tlačili se ku předu,
aby lépe viděli. „Tu jsou, tu jsou,“
voláno j ake jedněmi úst y. A skutečně,
blížil se již zástup malých, snědých
nevěst Kristových. Diváci mohli oči
na nich ne'ehati, jak byly krásné,
nebot byly oděny rouehem, jakým se
odívají světské nevěsty. „Jak jsou
krásné, jak mladičké a 13th znělo c-d
úst k ústům. Jako bohatí Indové své
dcery v den svatby, tak ozdobily
křesťanské matky své miláčky v den
jich zasnoubení s ženichem nebes
ským. Závoje jako sníh bílé, znak_to
čistých duší, zahalovaly Zpola jejlch
sličné tváře; vlasy zlatými květin
kami protkané skrývaly se pod věn-=
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cem z jasmínu a ru7.1.Zlaté prsteny
zdobily ruce, šíji, rámě a kotníky obe
jímaly mlaténáramky.ret izky a krouž
ky. Kolem kyčlí vinuly se skvoucí ko
Vové pásky ato všechno hodilo se vý
borně k tmavé jejich pleti, která se
podobá barvě zralé rýže a u Indů se
pokládá, za, nejušlechtilejší. „O, jak
jsou krásné, o.. jak jsou krásné!“
znělo šepotem ze všech stran. '

Jako lesklé mráčky často po zá
řivé obloze táhnou, tak pohyboval se
zást up nast ávajíoích řeholnic středem
shromážděného lidu kc kostelu, Vfden
duchovenstvem a provázeniřicetí ba—
revnými řeholnicemi, kícré od toho
dne staly se jejich spolusest rami. Hne(1
za nimi tlačil se lid, aby jen z obřadů
nic nezmcškal. A v kostele byla tlače
nice, že by nebylo jablko propadlo a
ticho nastalo teprve tehdy, až si každý
našel místečko, kde se mohl posaditi.
Ve všech prostorách velkého chámu
nebylo viděti, než ,barevné turbany
a diváku se zdálo, jakoby před sebou
viděl pestroulouku nebo mákové pole.

Nyní vystoupí před shromáždě
nou obec křesťanskou ctihodný starý
domorodý kněz a líčí měkkou řečí
domácí, vznešenost stavu řeholního.
Potom zvedlo se jedenáct závojem
zabalených postav, předstoupily po
pořádku před arcibiskupa a prohlá
sily jasným, srozumitelným “hlasem,
že jejichjedinou žádostí jest, věnovat
se Bohu a službě bližního.

Potom nastala _přestávkaf Dívky
zmizely za oltářem a objevily se zase
teprve po delším čase. Ale jaká změna
se s nimi stala! V zástupu 4000 kře
sťanů nastává velké pohnutí, všech
zmocnilo se neobyčejné "rozčileni A
jak by rr ohlitito snědí Indové zůstati
klidni, vidouce své dcery, sestry, pří
buzné, které se právě „svatýrr-i pan.—
nami“ staly. „Jak se změnily,“ še
pt-ají si navzájem.

A skutečně změna je velká, větší
nežli dobří domorodci chápati mohou.
Nepřichází již dívky ozdobené růžemi
a jasmínem, lesk zlata a stříbra na
jejich rukou uha'sl, zvuk něžných ře
tízků na jejich kotnících umlkl, bílý
závoj odletěl, dlouhévlasy, jejich to
chlouba a okrasa, ukrutným nůžkám

padly za oběť. Pre-sté čerré roucho
řeholní všechen lesk zaunnilo. Před
hodinou nosily jcšt ě svá sf alá liclcí r á
jména: Perla-, Hvězda, chrct, Kvě
tinka, Moudra, Líbczrá atd. Nyní
nejsou více než: Scan-a Fik n u a.
sestra Lucie, Ecstra Alwil-'a, 31131 1'&.
Rosalie, Agata aid. Kvě-Hra jílu se
stala květin-u. Krisícuu, a ja] C-H —
beské květ iny pokvcí c-ucd tc-hcío dite
v širé poušti pc-líars-lé a vydají \ůr-l
ctnc—stílřcsťal 5.1jd), Fc ] 13Le eli alu
Spas-e.svého národa. "

Mše sv. jest u kor ce, svafé pífrě
dozrěly, pc.-slední ural-y kadidla fc
rozptýlily. Nasiává rczlcuúrí. Po.
malu vyprazdňuje se kcstcl, lid vratí
se do svých dědil). a domů, čerrč cděr. é
nevěsty Kristovy se ubírají se sklope
ným'izraky do svéhonového dcnova-,
mezi zdí kl'ášín'rif'

xAndíělka, malá trpítelk &.

Ardčllfa byla níalé ir didé děv
čát ko. Bylasotva 12rcků 5.1ará atrp1v
přOdčtvrt rokcm byla pckřfčr a. Buy
na to onemocněla a churavěla již celé
dva měsíce. Koncčrě ra kcst huhr-á
nemohla se bez pomoci ari xe Strary
na stranu obrátiti. L(ŠJ'cusi awičrě ! a
tvrdé hliněné podlaze h(z všclil'é p (1.
ložky ——její matka je chudá vdcva,
mající pět nedcspělých díuk ——lyla
konečně samá rar-.a. Ale žádr ý r ái( k
nevyšel jí z 135.1;1rlJ'1-o časté Šlrl ěl í
Vobličeji a mrc-háíichá slza prczraíc—
valy, jaké bolesti ubohé dítě trpí.
Jak rád by byl missicrář jí zjcdral
nějaké ulehčení; hhužcl lyl již xšqel'o
rozdal a neměl ani rchcžck ari kcur í.
To jediné, co zbylo, tyl slzný, nn—
draný koberce z kaple. ' %

Když děvče uslyšďo, že l—rrďrě
dostane r.čjalrou pcdlcžku, zarado
valo se velmi a dě—l—zcvalose slzen'i
v očích svému dobrcdir ci. Jal ncile
však Spaiiilo lic-hu c fc-lč-pcvčďc ný,
dalo se do pláče a pax-ilo: „Nil—(liv,
nikoliv, tohoto dam rcfnínf. přijati
vždyť je to kokcrfc, kíný' l(ží přfd
olt ářfm. Nefn'íni ra rčm leždi . . .
Nechte Inne raději ra lidé zari u
mřítif' Tcprv po dlouhém dcnilcuvárí '
a když jí byl missicréř ujiuil, i( _itjí
pokorrá trpělivost je Páru B(lu II.l—
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lejší než nejkrásnější koberec, jenž
kdy zdobil stupně oltářní, nechala se
Andělka na koberce pole-žití. Při tem
slíbila, že své bolestí obětuje Bchu,
aby některé dobré křesťan-ké duši
Vnukl myšlenku darovati kaplí ko
berec nový, pěkrější.

Když Andělka pczději viděla., že
na uzdravení nelze již lec-níýšleti,pla
vila misionáři; „Vím, že uníl'u ——
,umírám ráda -—vždyt jdu k Páru
Bohu do nebe, jenž sám také jalco
Spasitel světa zemřel. Mám však ra
Vás ješt ě prosbu,“ &sepnouc ruce pc
kračovala hlasem přerývaným pláčem

& vzlylšárírr.: „Pcstarejte se o nm
nail—„unevdevcu. Pcstarcjte se né
čtyíynalésts1i3č1-3;1t_(neíí (1(( “

Kerr črč rdciilalx (Fir&135Wte
zení. Všechry l;:ŽesťaiSl-„édítlay nissie
shrcnáždily fe u jejílo snííícll eho
lůžka a ntedlily se za ni. Dle tltc- jf št ě
pc.—tom,když byla Arděll—a C(hrělá,
vypravovali si všichrie pi'íl'le (LJ_(fjejí
smrti, „"ejížje lyli svědky. AVšNlTr1 l;)li
přesvědčení, že její duše lzezrn gti? 6; č
z těla ke trůnu B(žskéke 81:an ( le to
byla vznesla, by přijala (o'n'čr 11za
svou trpělivesat &lásku dětlnreu.

OOOOOO

Jiří Belanger..
Život napsaný P. Aniganem podává Jan Tagliaferro.

vm; 'Stabvdokonalými
Když P. Belan'ger se (ilo návodu

blahoslaveného z Montfortu Panně
Marii slibem Věnoval jako nevolník
učinil Výminku: „Pokud se toto da.
rování neocitne v odporu se závazky
stavu dokonalejšího, k němuž by mne
Pán Éůh povclalf“

'límto stavem dokonalejším mínil
stav řeholní. Podle svědectví toho,
jenž ho znal nejdéle a. nejlépe, trápila.
jej stále touha po životě řeholnínq,
nenabývajíc však nikdy určitého tva
ru. Cítil, že jest sthžen pro život
u_nný. _Pán Bůh sám \roznítil v srdci
jeho pravou .náružimst pro spásu
duší.. _Pak měl zvláštní lásku pro
chudé a opuštěné. I k mládeži ho
vábilo. V odporu s tím cítil Velkou
touhu po sebezapření, po, úplně od
danesti z lásky k Bohu, jemuž chtěl
náležet-i, pektd jest to možno na.
zemi. A pak, to bylo jisté a cítil, že
to nezmění, byl knězem &chOlníkem
Panny Marie, & knězem i neVOIníkem
Panny Marie chtěl zůstati. '

Která řehole by úplně vyhovovala
jeho různým nárokům & přáním-,'!Ne
Znal žádné. Nebylo možno zaležit'i
Spolek kněží, jenž by spojoval vše, co
si přál: cinnost &rozjímání, apoštolát
u chudých, opuštěných. mladíků &
vojáků; pokeru„ sebezapření,_úplnou

(Část další.)

oddancst, umrtvení, zvláštní lásku k
Panně Marii a. pak tři sliby řeholní?
Zbožný kněz uvažoval věc před Bo
hem. Měl na zřeteli jisté pobožnosti
které doplňovaly ideál jeho srdce.
V té době v'ábila ho milcgt k úctě,
sedmibolestné Panny Marie. K její
cti složil modlitbu na způsob „Anděl
Pár..ě“, ktemu se mcdlil kazdou ho
dinu. Knězí zamýšleného spolku mod-'
lili by se každý den Stabat mater &
růženec sedmibolestný. Ale jeho du"
ehu opat mému. představily se tisíceré
obtíže. Nebyla to cd něho opová „.li
vost, zakládati něco takového? Ne
jednalo se o pcdnik, jenž přesahoval
jeho síly; neměl napřed zkoumati vůli
Bo í, ne'v se. mu eddával? Kdyby
stávala taková kongregace, s jakou
echotou_ by vše opustil, a k. ní při
stoupil. Stokráte přešel v duchu všecký
mu známé řehole, ale žádná. neuspo—
kojovala jeho přání.

Jenom jedna vzpomínka. se občas
vynořovala v jeho duchu, vzpomínka.
na P. Lukáše Chan'.pieniéra, apoštola.
chudých &.Vojáků, jehož sleva jej tak
dojala Ve“ Velkém semináři. Ce na
stoupil svůj úřad v.vejálďw, depisoval
si s ním. Věděl, že byl členem kon
“gnegace, ale neznal pcdrobnest i. Tázal
pe ho o účelu, pravidlech, zvláštních
nobožnosfech, z 'ů.obu živo-a, ději
nách jejich, &by překvapen, naleznuv
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tam Vše, co “i přál. „vlaště ho těšila
zpráva, že třebas jméno ústava ne—
poukazovalo na jeho patronku, přece
úcta jeji přední místo zaujímala. Maria
b la všude v založení, v náZVu mno—
hých děl, i v účelu, jejž sledovali, jenž
odpovídal přáním, které Panna Maria
projevila, naposled se zjev'ujíc. Zakla
datel chtěl přijati skromné jméno kap—

lana Panny Marie sedmibolestné z La
Salettu, a bylo pravidlem říkati pla—
číce některé modlitby ku cti Panny
Marie. '

S velikou pomrností četl pravidla.
zmíněné kongregace, a nalezl v nich
mnohé nové podrobnosti, jež ho po
těšily: ducha víry, prostoty a lásky
zvláště lásky, jež jako první a nejz
vyšší přikázání se označuje, zákaz
skvělých úřadů, úplná oddaťiost ma.—
Iičkým, opuštěným, vojákům i všem
těm, jichž nedosáhne horlivost far

ního duchovenstva, jehož pomocníky
a spolupracovníky býti, si za čest
pokládají, a pak láska k církvi a

papeži, úcta před vrchností du—
chovní a konečně rozhodné používání
nadpřirozených prostředkův při všech
skutcích.
_ Více nebylo třeba, aby získat P.
Balangera. Zvláště jedno pravidlo do
jalo jeho srdce, píšct zakladatel na
konci pravidel: „V chudých Spatří
„obraz Vykupitele mezi lidmi žijícího.
.S účastí se ujmou jejich utrpení a
s milosrdnou láskou povzbudí jejich
duše otřesené.“ P. Balanger cítil se
neodolatelně váben k této řeholi, ale
přece chtěl úmysl nechat uzráti. Pak
_poVstaly nejedny překážky jak oby
čejně při takových příležitostech.

Konečně učinil v únoru“ 1894 s
.úChvalou svých rádců první krok u
představených kongregace, když byl
vyhledal P Lukáše Championiera Psal
_mu později: „Jak šťasten & uklidněn
vrátil jsem se z cesty, a jak děkuji
Srdci naší, Matky nebeské, že mne
k vám zavedla. Býti řeholníkem a
věnovati se opuštěným, zvláště ubo
hým, milým vojákům, jiných přání
jsem pro sebe neměl. Pán Bůh je
ráčil vyslyšeti. Budiž za to Věčně
chválen! Chvála 'i—Vám,jenž jste mi
zprostředkoval vůli Boží. Nikdy bych

nebyl _pomyslíl na vaši" řeholi, __kdy
bych nebyl Vás_pozn_ala Vaše krásné
skutky nebyl mlloval. Abych za to „se
odvděčil, po celý život svůj nepřestanu
se za. Váš modliti.“ _

Téhož dne psal generálnímu před
stavenému: „Jak vzácné vzpomínky,
jaký klid'zanechala ve mne má návště:
va! Cítím, že Vám náležím, až do te
duše, že u Vás uspokojím dvojí nej
větší přání svého života._Račte se za
mne mnoho modliti, abych nenastu
poval příliš nehodný krásné povoláni,
jež mi Pán Bůh ustanm 11Ve sVe lásce
a svém milosrdenstvíf' _ ., ,

oa té doby neváhal již Zbožný
kněz. Zbývalo vyžádati „dovolení bls
kupovo. Nejdťntojnější pan blskup
Věděl, jaký poklad měl V' P._ Balan
geru, ale nechtěl protahovatl prove
dení jeho záměrů, neporadlv se se
svou konsistoří. Rozhodnutl vypadlo
nepříznivě. Třebas P._.Balanger zdu:
razňoval, že to je jeho dlouholete
přání a úmysl, jejž pojal povmnohych
modlitbách a zralé úvaze pred svatoí
stánkem, biskup mu tollko navrhovali
aby prozatím se řeholí a srdcem Spojll
s kongregací, jejímž členem chtěl se
státi, zatím že nemá, ]lné moznost1_

Velkomyslný apoštol neztratil cd
vahy. Vyprosil si a dostal přijetí do
kongregace, za jejíž dítko se již po
važoval; dopisoval si stále se svým
předstaVenými _aočekával v modlitba
hodinu Boží. _

Tato hodina dala na sebe dlouho
čekati. Dvě léta minula a toužené
dovolení nebylo uděleno. Pln nepor
koje o budoucnost, trápen žádostí,
Bohu úplně náležeti a jsa přesvědčen
že oproti hlasu Božímu nemůže déle
se chovati trpným, umínil si obrátit
_se na svou nebeskou Matku a oro
dovnici. Na začátku února 1896 zašel
ke Klariskám'a řekl, že má vyprositi
velikou milost, na které mu velice
záleží a prosil je, aby horlivě se mod—
lívaly Zdrávas Maria. Slíbil, že na
konci měsíce v jejich kapli odslouží
mši svatou na úmysl kláštera. Dobré
řeholnice začaly se modliti. On sám
neustával modliti se. Koncem února
projevil svou vděčnost za 36.000 Zdrá
vasů slíbenou mši svatou.
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Ale milost nebyla ještě dosažena.
i prosil, aby se dále modlily a znovu
slíbil mši svatou na konci března.
Mezitím šlechetný měšťan arraský po
jal úmysl skutku dobročinného, jehož
provedení pro zvláštní okolnosti zá.
viselo od vstupu P. Belangera do
kláštera. Bez jeho vědomí zprávu po—
dal biskupu arraskému, jenž jediný
mohl překážku odstraniti; oi kupovi
se dílo líbilo. Beztoho bolelo ho, že
ne mohl vyhov čti žádosti zbožného kně—
ze, jehož přání byla tak vznešená a
nadpřirozené.. Rozvažoval Chvíli, a P.
Maria., která tak vrouCněvzývaná
vše řídila, vnukla mu, že nakázal
žadateli, ať jde k P. Belangerovi &
řekne mu, že mu dává žádané dovo—
ení, nezměnil-li svého úmyslu. Zbož—
ný kněz přijal tuto zpráVujako zázrak
Boží. Hned šel do kláštera Klarisek,
kde mu řekli, že ještě „40.000 Zdrá—
vasů obětovaly králomě nebeské. Sl;—
bená mše sv. sloužena & biskup po
tvrdil dovolení, vymínil si však, že
požádá představené, aby horl ivého
kněze aspoň nějaký čas ještě pone—
chali v čele d'uchomí správy vojenské,
v níž tolik dobrého vykonal, která se
hodí k účelu kongregace, vyjma ovšem
požadavky noviciátu a klášterní po
slušnosti. f__. ,

T_řebas náhle dosažené povolení
vyplnilovšecka přání zbožného lměze,
znepokojovala ho poněkud právě tato
náhlost. Promluvil o tom se svým
zpovědníkem a mnichem kartusián
širým, jenž prokázal tolik dobrého
duši jeho; a tento poslední mu řekl:
„Následujete-li povdání toto, není po
chybnosti, že plníte "vůli Boží, a to
jest jediné, čehož se třeba držet. Tedy
neváhejte! Jděte statečně ku předul“
Jeho zpovědník se rovněž tak vyslo—
VÍl a uklidněn o všech pochybnostech,
oddal _senyní radosti srdce a vděč
nosti k nebeské své orodovnici. Dne
4. května vstoupil do noviciátu. Po
věst jeho zbožnosti ho předcházela,
proto považovali příchod jeho jako
zvláštní požehnání nebeské a přijali
skromného kněze jako anděla. Dne
7. května psal generálnímu předsta
venému: „Již dlouho byl jsem synem

vaším, ale od pondělka večera. jsem
u krbu“ otcovského. Díky za to, že
jste mne přijal do počtu svých dítek.
Mám vám říci, že jsem šťasten? Jsem
v té míře, že nemohu pochopiti jiného,
povolání apoštolského, jedině naše.
Nepřijal-li ho náš Pán, ujímaje se
zvlášt ě opuší čných?“

Netřeba se zmiňovat-i, že od první
chvíle byl novicem dokonalým. .,Úče»
lem každého noviciátu jest, čekatele
vésti k dokonalosti a proměnit-i v
ideál, jejž božským osvícením spatřil,
Nestačí míti nejasný názor na vznev
šený cíl, jejž třeba dosíci, aby dospěti.
se mohlo k úmyslu, že ho chceme
sledovati. Jestli věčné nebe jest kon—
cem nerovné, obtížné, překážkami po—
seté cesty, jestli tam dojdeme jenom
nesouce kIÍŽ, pak nebe na zemi, jak
náš Sp sitel nazval dokonalý stav,.
dokonalost, lze rovněž dosíci enom
námahou a obětí. Proto směřu í všecky
cvičby noviciátu k tomu, vésti _če
katele po této cestě královské. Přís
ným rozdělením času má býti vůle
zlomena-; četné, nízké práce mají po
kořiti pýchu, a cesta jest poseta
zkouškami, aby mohl vychovat ducha
obětavého. I společný žÍVOtmá býti
prostředkem proměny. Proto jsou hlav
ní požadavky nov1c1átu: naprostá po
slušnost, zapomínání na sebe, pokora
a láska.

Když P. Belanger vstoupil do
noviciátu, tu, jeho věk, post avení'
ano i ctnosti jeho yykazoval mu,
zvláštní místo mezi bratřími. Ale od
začátku hledal a vyprošov'al si po—
slední. S prostotou a povolností dít ka.
ponechal se rukoum noví cmist ra. Ten-
to však, stejně pokorný jako jeho
žák, rád se tázal o jeho rady, o jeho
mínění. Skromný novic žasl nad tím a.
považoval to za něžnou pozornost, kte
rá mu usnadniti měla již příjemnou
dobu zkoušky. Prosil, aby ho bez
ohledu kárali; ale jak ho měli kárnti,
když nebylo ktomu příčiny?Jednoho
dne řekl: „Co mne znepokojuje, jest,
že ti, kteří mají pečovati o duši mou,
mají příliš příznivé mínění o mně, a
že nejednají se mnou tak přísně, jak
zasluhuji.“ Sám-byl k sobě přísným..
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Žádný n'ezachovával řehole s větší
přesností jako on. Třebas měl bola
vou nohu,-chtěl se podrobovati všem
pracím tělesným, jako poSlCdníbratr,
a prosbami naléhavými dosáhl toho,
že s ním nedělali výjimky.

Ve chvílích zotavení snižoval se
velmi laskavě ku svým bratřím. Byl
tak vesel jako nejmladší z nich. Zdálo
by se, že jest s nimi stejného věku al
má.tytéž libůstky jako oni. Zacha'ze
s nimi s tak srdečnou a zároveň ucti
voulasku, že bylitímzmateni, a přcee
byl tak prostý a upřímný. S úctou po
hlíželi bratři k němu, a když již bez
tak byli všichni dobré vůle, stačila
jeho přítomnost mezi nimi, povznést
výše zbožnost, obětavost a lásku.

Překvapující byla u něho ctnost
skromnosti. Znali jeho lásku. k Panně
Marii, třšili se již předem, že uvidí,
jak přetékají srdce i rty jeho, a le nár
padně o tom úplně mlčel. Nezdrahal
.se sice nikdy mluviti o Panně Marii.—
ale varoval se'i zábavu obracet nil
toto them oblíbené. Jak rad mluva
o své Mbbc3 nebeské tu, kde působil
jako učitel a apoštol, tak skromně se
choval tam, kde byl toliko žákem.
Ovšem bral do ruky každé volné
chvíle růženec, ale to bylo jediné vi
ditelné znamení jeho vnitřních citů.

Po dvou měsícíchčekatelst va stal
se “dne 2. čerVenee, na svátek Navští
vení Panny Marie, vlastním novic
mistrem. List, jejž psal za týden po
tom, začína: „Před osmi dny daroval
jsem se Panu Panu Bohu v naší milé
kongregaci. Byl jsem klidný, ale ne
smírně, řekl bych, važně šťasten. Jak
dobře Panna Maria zvolila svůj den!“

Když nadešel den jmenin novic
mistra, musel jako nej mladší novlc
tlumočiti přání všech. Vši svou pro—
stotu, celé své srdce vložil v přání
toto: „První. novicmistr byl naš Pán.
Apoštolové byli jeho novici. Jak dO
brý Mis'CI'!Ale jak ubozí novicové,
aspoň v začátku noviciátu! To jest
pro nás potěšitelné . ._. Čteme-li v e
vangeliu dějiny prvního noviclátu v
církvi, divíme se nad, laskavostí, ti
chosti a něžností Vykupitele k ubo
hým rybářůmz jezera Genezaretského ;
rozjímajíc, klaníme se neskončené las
ce, jež ho pohnula, že obdařil své apo—
štoly dary velikými svého Srdce, jme—
novitě Eucharistii, svou Mat koui svou
krvi.“ Tyto myšlenky obrací nat ho,
k němuž mluvr, i na ty, za které
mluví, sebe však staví do pozadí,
vyjma lásku a vděčnost.

(P. d.)

Naše vyobrazeni. Kostel minorit
ský v Brně má. skvostné fresky na
stropě, které maloval roku 1732 malíř
J. G. Etgans. — Kostel sv. Barbory
u Buchlova jest v nynější podobě z
roku 1673 a vystavěl ho Jan Petrs
Valdský.

Matka a eucharistická výchova
dítek. Dle P. Cwaly podává. P, Petr
Lička, kooperator v Cnolíně'u Litovle.
——Naříká. se dnes všeobecně, že mlá
dež pustne. Bohužel, každý vycho
vatel, kněz, učitel, muí to doznati.
Kia hledati příčiny? Ne vždy ve zlém
okolí, které tak zhoubně působí zvla

ště na srdce mladé, nezkušené, ale
velika vina spočívá v p o 0 h y b r-n é
výc ho vě ro di nné. Výchovaro
dinná musí býti postavena na pevný
zaklad, musí býti opravdová, d ít k y
musí se naučiti žíti živo-_
t e m Ježíše Krist a, osvojitlsl
ducha Srdce J ežíšova. Výchova musí
senéstidurhem e uchari stic
k ý m. A mladé srdce si zamiluje brzy
svého nejlepšího Přítele, který mlá
deži daval tak něžné důkazy lasky,
je-ii jen k tomu nabádano avedeno.
Jak si ma zde matka počínati, o tom
ji poučuje jmenovaný Spisek. Mělaby
jej _míti “po-ruce každá křesťanská
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matka. Přinese jí též a celé rodině
hojného požehnání a naučí mat ku vy
chovavati nové, lepší'pokolení, lepší
mládež. A na mladeži založí budouc
nost. Ctitelé Božského Srdce Ježíšova
přičiňte se o největší rozřířenítohoto
spiSku mezi křesťanskými matkami.
Vykonate tím dílo nanejvýš záslužné,
které přinese brzy hojné ovoce. Stojí
1 kus 15 h, 10 kuSů 1.30 K, 25 kusů
3.20 K, 50 kusů 6 K, 100 kusů 11 K.

Návštěva universit rakouských v
zimním semestru 1916-17. Na všech
universitách rakouských, vyjma čer
novickou, bylo v zignním semestru
zapsáno celkem 11.711studujících. Žán
bylo zapsané 3391, to jest 28.961/2'.
Posluchačď ubylo o 644, posluchaček
přibylo o 642. Nejčetnější návštěvu
měli. IIIÍVGI'Jita vídeňská, po ní na
sledovaly čeSka universita v Praze,
jag :llonska v Krakově a polska uni
veraita ve Lvově. Návštěva theolo—
gických a právnických fakult se zmen
šila (o 230, po př. 0 613),fakult medi
cínských a filosofických pak stoupla
(o 530, po př. 0 311).

Vnynějších trudných dobách bude
vám k útěše, když si zaparratujcte,
když si často budete opakovaii a
s porozuměním rozjímati veršíčky SV.
Teresie, které se zachovaly jakožto
nápis světice ve starém španělském
breviaři:

Ničím se netruď,
ničeho neboj,
všecko to přejde.
Z trpělivosti
blaho ti vzejde.
K Bohukdo přilnul,
Bůh sam mu stačí,
o nic mu nejde.

3001etéjubileum řádu Piaristů při
padlo na 25. března 1917, den dat-a,
kdy Pavel V. apoštolským brevem r.
1617 zřídil kongregaci zbožných škol
s jednoduchými sliby; T_ýžden byl
kardinalem Giustinlanim jménem pa
pežovým. oblečen v řádový oděv za
kladatel řadu Josef Kalasancký. Po
výšení kongregace na opravdový řad
se slavnými sliby stalo se r. 1622.

“)%
Zasláno.

V době, kdy Apoštolská, Stelice
hcdlá. založiti v srdci křestanstva
Akademii, která, má pracovati ve služ
bě velikých ideí encykliky „Grande
munus“, jest svrchované žádoucno,
by mVšlenka misijní a unionistické
(bšlai u nás hlubšího porozumění a
byla co nejúčinněji podporována.

Význačným projevem těchto .apo
štolských snah je novězaložený Ústav
sv. Cyrila a Metoděje na posv. Vele—
hradě. Účelem jeho je vychovavati
in_chy,plné víry a nezkaženého srdce,
přiměřenéhonadání a pevného zdraví,
by po ukončení obvyklých st udíí s po
moci Boží vyrostli v muže-misionáře,
kteří by po příkladu sv. Cyrila, a Meto—
děie_vněkteré apoštolsky činné řeholi
šířili sv. víru buď u nás nebo jinde,
zvláště v zemích slovanských.

Kéž národ náš, jemuž dostalo se
neocenitelného štěstí, výzrarrrmým
způsobem spejenu býti s Velehrad( m,
kolébkou to víry, s věčným ímcm
hrobkou Metodovou a hrobem Cyri
levým, osvědčí se v této vážné době
věrným a oddaným synem náměstka
Kristova a přispěje bohatou hřlvrcu,
by Ústav velehradský si al se zrnem
hořčičným, které jest sice nejmcrší
mezi všemi semeny, ale když vzroste,
větší jest než všecky byliny a st ava
se stromem„ takže ptáci nebcští při
létají a bydlí na ratolestech jeho.
Mat. 13, 32.

Jako Akademií římskou dlouho
leté snahy Apoštolatu sv. Cyrila a
Metoděje docházejí patřičného oce
nění a zákonité sankce od nejvyšší
autority, církevní, tak Úsiavcm vele
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hradským Splněná jedna z nejvřelej
ších tužeb Matice Velehradské &.Druž—
stva „Velehrad“, a činnost strážců
velehradských postavena na širší a
pevnější podklad.
, Aby hoch mohl býti přijat do

Ustavu, žádá se kromě uvedených
vlastností a manželského původu, by
pocházel z rodiny, mající v pravdě
pevný a zdravý kořen náboženský
Jenom tak bude se lze zajisté řádně
nadíti, že ruka Páně dotkne se srdce
mladého šlechetného žadatele, by si
ho vyVolila k své zcela svláštní služlcě
a on se stal jednou po zralé úvaze
schoPným, důstojným způsobem, za
stávati práce misionářské a přinášeti
velkomyslně a blahodárně oběti s nimi
Spojené. : ' ' .

,Snahou a ideálem správy Ústavu
je, by hmotné prostředky, jichž žádá

.výchova hochova, byly jeho rodičům
neb jejich zástupcům co nejvíce uleh
čeny. (Prozatím obnáší stravné 400K.)

To děje se ovšem v důvěře, že Bůh
vševědoucí, ktfrý vidí, kterak Správa
neleká se obětí sebe větších, dotkne
se srdcí štědrýeh dobrodirců, ktcří za
ložením stipendií arc bo jinak přispějí
k dílu, převyšujíeírru síly lidské.

Žádáme tudíž snažně zvlášťěvdpp.
duchovní správce, by ráčili velkc ny
slně a obětavě zájmy Ústavu podpo
rovati, lid náš vždy víc a více s ten
dencemi jcho scznamujíce a schopné
hochy jen-lu dcpcručujíce. Bude" to
povinný dík naším sv. věrczvěstům
a současně pramen přehcjného po—
žehnání Božího pro čas a věčrcst.

Ústav sv. Cyrila a Mctcděje ra
posv. Velehradě rtcbť je zárcnň da
rem, jejž prosebnou rukou přinášírre
vtěžkých dobách, vycházejícímuz vý—
sosti, aby posvítil těm, kteří sedí ve
tmách a stínu smrti, aby řídil kroky
naše na cestu pokoje. Lk. 1, 78, 79.

Na Velehradě, v dcn sv. Jc-safata
1917. Správa Ústavu.

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 skonáni světa, obětuji Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(ic), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city 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, z a

provádění dekretu sv.0.0 den.sv.přijímání a navšechnyúmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštol. 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
slovanskýl O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě míloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou .za. měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno-
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou!
Pius IX. 1852.)

Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nást (Odpustkyf
100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

(Pokaždé odp. 300 dní.-.

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Heslo apoštolské: Denní sv. přijímání lířití. .

Úmysl v lednu 1918: Spása umiralicích.
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Příloha »Školy B. S. P.! čis. 12, 1917.

Úmyslv apoštolům modlitby.
V prosinci mndleme se za provedení dekretu o denním sv. přijímaní.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti papežem.)JLA—NLA—M—AAMMMA ..

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille & Methods, orodujte za nás!
Heslo apoštolské: Denní sv. přijímání šil-ití.

Úmysl v lednu 1918: Spása umírajících.
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1 Dne ' Na slavnost: Umysly.' ;
l 1 8 sv Ěl. gia, b (665.) — Za dar kajícnosti. Láska k utrpení. Ohroženýmladlk l

Odvrácení drahoty a lichvy Dar statečnosti Apoštolat modlitby v rodinách. E
2 N name ]. adventní Sv. B biany, p. am. (363) -—Horlívá účast na rorátech. '

_ Kř. láska k bližnímu Vítěz. našeho vojska a mír Odvrácení hladu &nem. ;l 3 P Sv. Františka X (1522) — Katol. missie. Obr. Číňanů na víru kat. Dílo
l , šíření vííy. Tovaryšstvo Ježíšovo. Podpora missií hmotná. /iví aj dobrod. )

4 U Sv Barborj, p. am. (236)——Naši vojínove ve válce. Vojíni sod na boj. *
Šťastná hodina smrti. Návrat lidstva k Bohu. Ženské kláštery. Umírající. ;

1 5 St Sv. Petra Chfys b. a uč. chk. (450) —Horliví kazatelé. Dokonalá lítost;
v hod. smrti. Obnova círk.zájmů v zemích našich Dar pevné a živé víry. ;l 6 C Svv. " lšulášš, bisk. (327) ——Štedřídobrodinci chudiny. Služba křest. milo

l srdenství. Chléb sv. Antonína. Raněnívojíni. Osiřelé rodiny. Tspolubratři.
1 7 P Sv, Ambrože, b a uč. círk. (397) — 1. pátek v měs. Pob. k bož S P. Oddan.
( k duch. vrchnostem. Důvěra v pomoc Boží. Mar. družiny. Naši v zajetí.
1 8 S ř-Íepoz—lwrněnc'hopoč—tí P. * arie. — I. sobota v měs. Pob. k P. Marii. Mar. )
1 družiny jinochů & mužů. Bratrstva růžencová. Apoštolát sv. C. a M. Dítky. !

1 9 N Neděle 11. advent/ví Ev. Pára Kon. kn. (1570) — Zbož. vychování mládeže. ;
1 Sťastné navrácení našich vojínů. Dar sebemrtvení. Tři rodiny Jisti kněží. )
1 10 P Sv Etzlalíe, p. a m (340) ——Družiny Mariánské. Pokoj a svorn. v rodinách. l
4 , Naši vojíni v zajetí. Křest. duch ve vojsku našem. Dar modlitby. Mravnost..
\ 11 U Sv Damasa,p. (384) -—Sv. Otec ajeho snahy o mír Oddánost ke sv Otci. l
l Obětavá láska k vlasti. Odvrácení pohoršení. Pokoření nepřátel církve.
: 12 St Sv. Otílie, abat (720) ——Ústavyslepců. Kněží v armádě. Ošetřování nemoc
1' _ nych vojínů. Dar lásky Boží. Smíření válčících národů Duše v očistci. l
1 13 C Sv Lucie, p. a m. (304) 7 Odevzdanost do vůle Boží. Odstr. špatné četby. '

Trpělivost v souzení. Utěcha zarmoucenych. Odvrácení hladu a drahoty. Ěl 14 P Sv. Dominika de Silos, op. (1074) — Představení řeholí. Duchovní cvičení.
1 Vánoční sv. zpověď. Láska k chudobě. Dobročinná ústavy, Vdovy & sirotci. )
1 15 S Sv. Irenea, b. m. (201) — Velepastyřové naši. Trpělivé snášení protivenství. )
1 Apoštolát kněžstva. Opuštěné rodiny. Podpora strádajících. 1- vojíni. )
1 l

1 Obětování denního úmyslu. )
1 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
1 do skonání světa, obětuji Tobě celý dnešní den, ani sebe menší částky nevyjímaje(íc), za příkladem l

( nejsv. Srdce blahoslavené 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.)

j Obzvláště Ti je obětují za Tvou „svatou církev a. její nejvyšší hlavu, za provádění de- )hrotu sv. Otce o denním sv. prijímůn' a na všechny úmysly,jež doporučenyjsou na
1 tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby. l

1 Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce! Srdce Ježíše a Marie! '
) zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš československý! 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.) t
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

1 za den. Lev XIII. r. l891.) &

Odnustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.



Dne Na slavnost: Úmysly: ;

6 N, Neděle Ill. adventní. Sv. Adléty, vd. (999). Císař pán a jeho rouina. Navr.
rozkolu. k církvi katolické. Vytrva'tosu v povolání. Setrvání v dobrém.

7 Sv. Lazara, bísk (75). — Denní svaté přijímání. Láska bratrská. Pro
spívání ve ctnostech. Vítězství nad pokušenim. Umvsly doporučené.

3 “Očekávani porodu bl P. lvfaríe. — Všichni, kteří s velkou zodpovědností
spojená místa zastávají. Naši bohoslovci. Zachov. čistoty. Křest. matky.

3 St Sv. i\omesša,m. (250) —Všímání si vnuknutí Božích. Přemáhání hříchů.
Vážení si milosti Boží. Vítězství církve nad nepřátely této doby.?vojíni.

) C Sv. Petra Kiev m. (1654) ——Duchovní„čtení. Missie v Africe. Přemáhání
ctižádosti. Pomoc & útěcha všem nuzným. Obnova círk. ducha. Tkněží.

[ P Sv. Tomáše, ap. P. (73) Pevná a neochvějná víra. Obr. sv. víry naší

LV

Obrácení nevěrců. Vojíni v lazaretech. Nábožné slyš. mše sv. 1'-bratří.
Sv. Servula, žebr. (570) —-Dobrý příklad Podpora chudých., Horlivost v

duchov. životě. Láska k povinnosti. Opuštěné rodiny. Odvrácení hladu.

'. St Sv. Štěpána, prvomuč. — Hrdinná stálost sjednocených u víře. Rozjímá—
vá modlitba. Smíření válčících národů. Odpouštějme. Záchrana duší.

Sv. Jam,- apošt. P. (101). Povolání k řeholnímu stavu. Čistota srdce.
Porozumění sv. evangeliu.- Ošklivost před hříchem. Dar lásky křest.

P Sv. Mláďátek. — Opuštěné dítky a sirotci. Nevínná mládež. Ochrana

N Neděle IV. adventní. Sv. Viktorie, p. a m. (253). Příprava k Vánoc. Duch
vzděláni. 'i' matka. Hojní kajícníci. Za brzkýr mír. Posvěcování rodin.

Adama a Evy, prarodičů našich Síědrý večer. - Dar pravé kajícností. Bázeň
před hř. Dobrodinci chudých. Voj. v poli. Mír a pokoj národům J(kněží.

Ú Narození P. fi. ježíše Kr — Příchod Páně do našich srdcí. Duch. znovuzro
zení. Denní sv. příjímání. Ucta k nejsv. Svátosti. Spolek sv. Dětství Jež.

před pohoršením. Dar pokoryr a skromnosti. Zbožné vychování dítek.
S Sv. Tomáše, bisk. m. (1,170)._Katol. církev v Anglii. Svornost. Statečné

hájení zájmů círk. Utěcha opuštěných rodin. Otcové rodin na bojišti.

N Neděle po Naroz. Páně. Sv. Davida, kr. — Vytrvalosť v dobrém. Díky P. B.
za vše dobré. Odvr. zlého. V tomto roce T voj. Smíření různých stran.

Sv. Sylvestra, pap. (335) —-Dar vděčností k Bohu. Za živéí "rčleny Apo
štolátu modlitby a bratrstva nejsv._Srdce Páně. Umysly dosud nevyslyšeně.

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

ým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až
. skonáuí světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za pří
adem nejsv. Srdce blahoslavené & neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly & myšlenky, všeliké
;y a, žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
dulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. 6. II.) *

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za provádění de
setu sv. Otce o denním sv. přitimuni a na všechny úmysly, jež doporučenyjsou na
íto měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce! Srdce Ježíše a Marie!
:hraň církev, říši rakouskou, vlast naši a národ náš československý! sladké Srdce mého Ježíše,
iň, abych Tě milovalta) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li
to denně, odpustky plnomocné. Pins IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefe, vzore a patrona ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou

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

Heslo apoštolské: Denní sv. přijímání šíříti.

Úmysl v lednu 1918: Spása umírajících.
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Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
VV

Tiskem & nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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