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Spása umirajících.

(Hlavní úmysl.)

Uloženo jest lidem jednou umřít
a pak bude soud, tak dí sv. apoštol
Pavel. A má pravdu. Všichni musíme
umříti, není nikdo vyjmut. Umřeli

námi žijící, umírají lidé
souvěeí s námi, i my umřeme,'i ti
po nás Žijící všichni pozumírají. Toť
pravda, které nikdo nepopře. A co
bude po smrti? Soud! Proto všecko
záleží na tom, jak umřeme: zdali
*: milosti Boží nebo ve hříchu; zda,
s kajíeností nebo nekajíeně. Právě
\: té chvíli, kdy duše od těla se od
lučuje, rozhoduje se celá věčnost

Hrozne to okamžení, od něhož
celá věčnost závisí! A právě v této
těžké chvíli deláží zlv pokušjtel nej
víee na, nemocného, umírajícího, abv
se zmocnil duše jeho.

Proto jest velmi důležito, aby
umírající byl dobře ozbrojen at při
praven k tomuto poslednímu boji.
Nejlepší přípravou jest ctnostný ži
vot a na konec přijmutí sv. svátostí
umírajících. Blaze těm, kteří se sv.
svátostmi posílí na cestu do věč—
nosti. Ale hůře je těm, kteří ani
o ctmstný život :se nestura-li 'a SV.

svátost-i ještě zanedbají! Bože, kolik
jich tak nešťastně denně umírá? Zdaž
nezasluhují naší útrpnosti?

Aby se tak nestalo ani nám ani
našim bližním, starejme se především
o spásu duše nesmrtelné. Modleme
se za, šťastnou hodinku smrti, připra—
vujme se na ni, dbejme, aby naši
příbuzní, prátelé a všichni, k nimž
máme přístup, se v těžké nemoci
připravili k hodnému přijmutí sv.
svátostí Pečujme o to, aby vcas
b_vli zaopatření sv. s_vátostnii, ab)
se mohli knězi vyzpovídat ze hříchu
Svých, aby hodně přijali Tělo Páně
jako posilující pokrm duše na, cestu
do věčnosti, aby sv. olejem pomazáni
byli posilnění k poslednímu boji
a k vítězství nad tělem & ďáblem,
aby milostí Boží ozdobení objevili
se před soudnou stolicí Boží. Mo
dleme se všichni za'umírající každo
denně, pamatujme na ně při oběti
mše sv., obětujme na, ten úmysl
sv. přijímání. Nebudiž nám nic těž—
kým v_vkonati to pro spásu duše, za
niž sám Ježíš Kristus Syn Boží,
neváhal na, kříži umříti, aby ji v_v
koupil a věčně spasil.
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'Ve jménu Páně V před.
Napsal Ignát Zbáněl.

Před nynější světovou íválkou
zřídila vláda japonská v 'hlavním
městě své říše v Tokiu novou uni
versitu, na niž' byli povoláni také
z Evropy někteří kněží z Tovaryš
stva Ježíšova. Mezi nimi vynikal
velkou odbornouučeností a podrob
nou znalostí všech poměrů dalekého
východu kněz Josef Dahlman. -Po—
byl totiž již dříve tři leta v oněch
krajinách, kam ho řád svým nákla—
dem vyslal, aby se zdokonalil ve
svém odboru. Vydal popis oné cesty,
pod názvem „Indické 'jízdy“. Tam
vypravuje: „Velký učenec a znalec
všech poměrů. ._v Číně, de Quincey
žertem říkával: „Kdykoliv potkám
někde Cíňana, tu se před ním hlu—
boce ukloním a pravím k sobě: Tu
kráčí člověk, třiě tisíce let starý.“
A jest v__těchto „slovech mnoho
pravdy. V Cíně započal, jak lze do
kázati doklady nade vši pochybnost
zajištěnými, již ve století desátém

před Kristem spořádaný život státní
a společenský, ,který se udržel až
po dnešní dny.-* Rody panovnické
odcházejí v Číně jeden po druhém,
ale Číňan se nemění,“zůstává, jakými
byli jeho praotcové, jest pevně za
kořeněn v mravech a zákonech své
vlasti.“ '

Ale co jest doba tří, čtyř tisíc
„let, srovnáme-li ji s věčnosti? Jest
nepatrné období časové, které uply—
nulo jako okamžik. Co jest tisíc let
oproti Bohu našemu, který o sobě
řekl: „Já jsem alfa a omega, počá
tek i konec.“ '(Zjev. 21, G.). Velký
sice duchem, ale postavou malý
Kornelius a Lapide, světoznámý vy

kladač Písma svatého, vysvětluje
věčnost takto: =„Věčnost jest. kruh,
jehož středem jest slůvko: Vždv' a
jehož okruhem jest slůvka: Nikdy.“
Jiní vykladači praví: „Vč-"rest jvest
ustavičně Dnes bez Včerejší-.a. a bez
Zítřka.“ Tyto a jiné výroky uwýuje,
praví svatý Bernard: „Kdo touží
po věčnosti, tomu se zhnusí přítomnost “ '

Všichni se pamatujeme na roz

. Jan

„k.ošnývýklad o Josefovi Egypt-ském.
Arciotec Jakub měl dvanáct synů,
z nichž byl nejhodnější co do stáří,
předposlední Josef. Dostal se za
otroka do Egypta, ale, proteže zůstal
vždy věren zákonu Božímu, smile-
val se Bůh nad ním a'stal se z něho
první hodnostář po králi. Zavolal
k sobě celou svou rodinu, i otce,
který byl ještě živ. Když jej předsta—
voval králi, otázal se ho Farao:
„Kolik jest let života tvéhoP“ Tu
odpověděl: „Dnův put-ování mého
je sto třicet let malých a zlýchf"
(I. Moi. 47, Q.)a mohl také dodati
„rychle uplynulých“

Ano, kdyby se někdo dočkal.
let Methusalemových, každý řekne:.
Dnové rychle plynou, čas utíká, jc
diný beze změny jest Bůh! Jediný
Bůh jest věčný. Když nastane nové
období časové, Nový rok, tu se až.
hrozíme pomyšlení, jak rychle uply—
nul rok starý! Utíká den po dni;
sotva si uvědomuješ, že jest ten.
onen den, již uplynul; sotva si vzpo
mínáš, že počíná prvý den v tehodni,
už máš poslední den, szbotu; sotva
uplynul prvý týden v měsíci, již
jest tu týden poslední a tak utíká
měsíc po měsíci. Utekl celý rok,.
stojíš opět na prahu roku nového.
Proto napomínal již ve starém zá
koně moudrý Sirach: „Pospěš v čas
a pomni na koncel“ (Sir. 36, 10.).
Pokud čas, užívej ho správně k do
brému a při všech prá-cích svých
pamatuj na konec, že tě Bůh od
volá z tohoto světa, abys „klad ?“
počet z vladařenísvého.“ (Luk. 16,2)

Nebožtík kardinál solnohradský
Haller měl za životní heslo

slova, která se také četla pod jeho
znakem: „Non revolat hora semel.
elapsa,“ (nepříletí zpět, nikdy více
se nenavrátí hodina již uplynula).
Proto p_oužívejme dobře každé chvíle,
které nám dopřeje nejvýš milosrdný
Bůh. Věčně pravdiva zůstanou slova

kdyžmoudrého a trpělivóho Joba, _
míjejípraví: neboť aj krátká léta
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a cestou, kterou se již nenavrá
tím, se ubíráin.“(Job16,2-3). Jest
tedy zajisté velmi dobrá myšlenka,
že chce svatá církev, abychom se
na počátku nového občanského.; roku
upamatovali na věčnost a přemýšleli,
zda se k ní dobře připravujeme.
Ano, vzpomínejme si v této době
na slova Písma, kde čteme.: „Ne—
inylte se, Bůh se nenechá posmívati,
noboť co kdo bude síti, to bude i
žíti. Kdo totiž rozsévá na svém těle,
z těla také bude sklízet záhubu,
kdo však rozsévá naduchu, z ducha
bude sklízet život věčný. Dobré čiňme
bez ustání, neboť časem svým bu—
deme sklízeti, neochabneme-li. Nuže,
pokud máme čas, čiňme dobré vůči
všem, zvláště vůči domácím víry.“
(Ke Gal. o, 7.—]o.).
_ Nežádá se od nás nějakých nade

vše vynikajících věcí, ale žádá se,
abychom v tom stavě, v těch po
měrech, do kterých nás postavil
Pán, věrně působili a pracovali,
jsouce věrni a správní v malém, aby
nám potom Pán mohl říci: ,.Dobře,
služebníka dobrý a věrný, že jsi nad
málem byl věrný, nad mnoha věcmi
ustanovím tebe, vejdi v radost Pána
mého“ (Mat. 25, 21.). Objasníme
tuto věc následujícím příkladem:

Když císař francouzský Napo
leon vodil své vítězné vojsko se
znakem pyšného orla od země k
zemi, sloužil „mezi jeho granátníký
mladý voják, který byl udatný až

'do opovážlivé smělosti. Jednou vydal
život v šanc při dobývání nepřátel
ské posice. Za vřavy válečné zastihl
ho zrak císařův, který zvolal: „Ka—
maráde, výborně, dostaneš kříž!“
Granátník přešťasten nad touto po
chvalou, bojoval jako lev. Byl vše
cek rozradostněn a chlubil se přede
všemi, co mu slíbeno; chodil pyšně,
jakoby se křížek již leskl na. jeho
prsou.

Ale přislíbení bylo zapomenuto,
vojevůdce. měl jiné starosti, jeho
oko nestihlo vojáka, kříže nedostal.
Ale voják se nestaral () kříž, vždyť
měl slovo svého císaře, který vždy,
co slíbil, splnil,a čekati mohl a uměl.
Tak táhl s vojskem rok po roku bez
pochybností ve svém srdci a konal

svědomitě, neúnavně, bez oinrzcni
stále všechny své povinnosti. Měl—li
býti na stráži, stálna stráži; měl-li
se bíti, bil se; měl—lijíti pochodem,
šel. Tak Se súčastnil všech bojů v
'Ttalir, v Německu, ve Španělsku a.
konečně i v Rusku, jak zněl rozkaz.
Ale ať doufal a staral se, jak chtěl,
oko císařovo ho, nezastihlo. _

Kamarádi často ho ponoukali,
vysmívali se mu a tázali se, kde má
kříž. Namlouvalí mu, aby nedou
fal, že jest vše dávno zapomenuto,
že kříže nikd)r nedostane. Ale tiše
odešel jim-s očí '——a konal dále svě
domitě všechny svoje povinnosti.
Znenáhla vžil sc'do té myšlenky a
pra-hl po příležitosti, aby se opět
před očima císařovýma vyznamenal:
ale darmo! Od něho nikdo nežádal
nic obzvláštního, nic vynikajícího.
Císař ho neuzřel, kříž nešel!

Až konečně po dlouhém utrpení
a čekání uzřelo ho oko nejvyššího
velitele neočekávaně, znenadání, ni
koli snad v ohnivé šarvátce, ale při
obyčejném, unavujícím pochodu ar
mády na stepích ruských. Císař sňal
svůj kříž s prsou, připjal mu ho přede
všemi kamarády a pravil: „Ejhle,
starý kamaráde! Tu máš kříž, který
jsem ti přislíbil, myslím, že čekáním
není ti nemilými“ —— —- _

I my všichni máme vůdce, který
jest „Pán Pánů“ (žalm 135. žl.) král
všech králů, císař všech císařů. Také
přislíbil čestný kříž všem, kteří se
Ho bojí a zachovávají všechna jeho
přikázání. Bojuj proto každý z nás.
snášej statečně všechny bolesti a
rány na těle i na duši, které tě stili—
nou v životě; nikdyr si nemysli, že
jest nejtěžší kříž, který právě neseš.

„Umět čekat a jíti' pochodem
' jako obyčejný voják,“ jest zkušební

kámen, kterým tě Bůh zkouší. zda.
jsi hoden, abys jednou obdržel od
něho záslužný kříž. Tiché, trpělivé
snášení malých, každodenních. usta
vičných, nepatrných bolestí v životě:
ochotné. věrné, svědomité plnění nc
ustále se vracejících a přece mrzn—
tých, obtížných, unavujících povin
ností, za něž ti nikdo nedčkuje, jichž
Si Zdánlivě nikdo nepovšimne: vlídné.
mírné smíšení a- přijímání všeiil-zých



00400
okoření a nelaskavostí od lidí., s

nimiž jest nám žíti; neurážeti bliž
ního. Tyto a podobné „maličkosti“
řádně konati, znamená „jíti pocho—
dem jako obyčejný voják.“

Jest zajisté tisíckráte těžší věcí
býti statečným v těchto „maličko
stech“, než vytrvati ve velkých bo—
jích, kde nás svět vidí & obdivuje.
Snáze se snášejí bez reptání viditelné,
tak říkajíc „do očí bijící“, těžké
kříže a útrapy, kde často 'sejmou
polovici nákladu a okrášlí vše oslavou
mučenictví spolubližní, kteří pro—
jevují soustrast a dokazují účast sl
zami i útrpnými slovy.

“' Přiěiňme se tedy, abychom byli
„nad málem“ věrni, aby nás pak
mohl Pán věčné slávy k sobě po
volati a mezi své přijati. Misionář
a první mučedník pro víru v Krista
na ostrovech v Okeanii Petr Chanel,
který stár teprve 38 let, byl umučen
ranami palic domorodcu, byl již jako
milý hoch. kzlyž pásával stáda svých
rodičů, vzorem „dobrého a v mále
věrného služebníka-.“ Posilu nachá
zel při svatostánku a, v modlitbě k
Marii. Kflvž se modlíval v kostele,
hleděl státi co možná nejblíže u
svatostánku. Jedné ženě, která byla
právě zároveň s ním v kostele &-po
zorovala, kterak se snažil býti co
mižno blízko u svatostánku a která
se ho tázala,'proě tak činí, odvětil:
„Miluji nade vše Ježíše a jest mi tak
slaiko býti po'cud možno poblízku
Něho!“ Marii také rovněž něžně mi—
loval. Klvž byl s dobytkem rodičů
na pastvě, sbírával květinky; v_v
bral z nich nejkrásiější. uvinul ve

věnec a zanesl ho k některému obrazu
anebo k sošce Panny Marie.

____..—_.___—._—.__.—__——___.

Umiňme si na počátku nového
roku občanského, že chceme bedlivě,
svědomitě pracovati o spáse své ne
smrtelné duše, že budeme „věrni
nad málem“; neboť vězme, že již
pro každého z nás jest hodina.
abychom ze sna povstali . . noc po
kročila, den pak se přiblížil. Odložme
tedy skutky temnosti a oblecme se
v odění světla. Juko ve dne počestně
ehoďme: ne v hodování a opilství.
ne v smilstvu a nestydatostech, ne
ve sváru a závisti, nýbrž oblecme se
v Pána Ježíše Krista a nemějme péče
o tělo tak, aby povstávalý chtíče.“
(K Rím. 13, ll.—M.).

"Použijme svědomitě každé chvíle,
vědouce, že „čas krátký jest“ (1.
ke Kor. 7, 29.) Dobře dokládá k te
muto výroku jeden z našich spiso
vatelů (Šmilovskýjz „Čas jest příliš
krátký a úlohy naše jsou veliké a.
těžké.“ Hlavně použijme svých mlad
ších let, protože když sestárneme,
jsou to léta, o nichž kdosi řekl, že
podobají se „koním, kteří vždy ry-l
ehleji běží. čím více se blíží stájí.“

Snášejme trpělivě kříže všeho
druhu, které nám pošle Bůh. Reeme
se svatým Pavlem: .,Ode mne však
daleko budiž, abych se honosil leč.
v kříži Pána našeho Ježíše Krista.“
(Ke Gal. 6, 14.) Učiňme svým heslem
heslo velikého učence ze století XII.
Alana ab Insulis, který napomínal
své žáky slovy: „Učte se, jako byste
měli věčně žíti a žijte,jako byste
měli zítra umřítif“

OOOOOO

Narodil se Kristus Pán.
M A. Kaďlčdkavá.

lavně zvony vyzvánějí
„Narodil se Kristus Pán !“
Pospěš duše ve chrám jeho
uchystej mu v s.rlci stan.

Klekni zbožně před jesličky
a vzdej Kristu dík & čest,
neb on Bůh & Vykupitel
všeho lidstva v světě jest.

Pros, by sílil duši tvoji
ve všech světa útrapách,
On Pán tvůj & před ním zbožně
skloň své čelo v země prach.

Nenech. aby duše tvoje
prázdný měla ten svůj stan,
když po celém světě zní to
„Narodil se Kristus Pán !“

» OOOOOO
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Zvěrokruh.
Třila'á10\'á_"úvahaod Jarolíma St. Po. \“líka..

Za času krále Her,odesa, kdvž
byl se Ježíš Klístus v Betlemě na
lodil, přišli mudlei od v_\"(hodu do
Ierusalema & tázalí se: Kde je ten
novezrozený lnál židovsský? \iděli

lonské. Oni mudrci znali všechny
hvězdné skupiny i „více-ky planety,
pokud jich lze piost\ m okem na, nebi
pozorovati Objevení se neobyčejně,
podivuhodné at \-elkó hvezdy při\ edlo

Vánoce.

jsme hvězdu jeho na. východě a, tři-šli
jsme pokloniti se'jemu. V Písmě sv.
jsou uvedeni jako m á g ov é, to jest
hvězdozpytci, kteří se hvězdářstvím
zabývali. Skutečně jest nám hledati
počátek inauky i_hvězdářské [nclzoli

astronomie na*\';\'"(-.hodě,v říši Baby
je k" poznání, že se musel narodili
člověk neobyčejný, člověk-Bůh. Oni
se rozpomenuli na proioctví B alá—
mo vo: Hvězda vyjde z Jakoba
& žezlo královské ——totiž krá-l _9'
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povstane v Israeli a zdrtí knížata
moabská. Měli za to. ačkoliv bludně,
že má každý člověk svoji hvězdu;
proto se mluví o. šťastné hvězdě.
Hvězda, kterou viděli mudrci, byla
skutečně šťastnou hvězdou. Pán Bůh
přizpůsobil se jejich víře ve hvězdy,
aby je přivedl k poznání prav dv.Jak podivuhodnou je
k rá s a n e b e hvězdami posetého!
Tento velkolepý ohňostroj stvořil
všemohoucí Bůh, aby zvěstoval jeho
slávu. Zdaž-li můžeš svázati, řekl
Pán Bůh k Jobovi, zářící souhvězdí
Plejád aneb uvolniti okruh Vozu?
Vyvádíš—li jitřenku ve svůj čas a na
řizuješ, aby večernice vzešla nad
syny zemské? A Job sá.n1dí o něm:
Rozprostírá nebesa-a kráčí po vlnách
moře; on stvořil Arktura a Oriona
a Hyádv a skryté hvězdy na jihu.

Ý' Kromě mnohých jiných je nanebidvanáct souhvězdíneb
hvězdných Obrazů, jež tvoří tak zv.
zvířecí klub (z vč r o k r 11h). Na
zývají se takto: Vodnář,ryby, skepec,
býk, dvojčata, rak, lev, panna, Váh),
škorpion, střelec, kozorožec. Každý
měsíc stojí ve znamení jednoho tako
vého souhvězdí;to jest slunce stojí
v dotyčném měsíci právě mezi zemí
a souhvězdím, jež právě panuje, ono
jako b\ je zakrývalo; proto se pra\í:
slunce vstoupi 0 do znamení lva- nebo
raka.

' Podíváme se jak stojí v_ ní
boženském ohledu souhvězdí Z\ělo
kruhu k jednotlivý-ni měsícům, jaky
pom r je mezi námi; ma to býti pro
čtenáře nábož msko—„astronomickou ů—
vahou.

! Měsíc lden stojí ve znamení
vodnáře Ovšem sype tento mnoho'
sněhu na nivu a les, z něhož je po
tom voda; mysleme však na onu
vodu, jež se světí na Tři krále a již
po 0111 kněz kropí lid věřící. Voda
se světí na Zjevení Páně na památku
K istova křtu jejž v onen den spolu
slavím?. Východní křesťané mnoho
si zakládají na svěcení vody. Uží
válí voly S\ěcené jak v kosteleftak
doma jest velmi užitečné; je to
svá ostina, jež nám zajišťuje ochranu
proti misi zlého nepřítele a získává
nočními a milost Bozí.

LO

Měsíc únor stojí ve znamení ryb.
V tomto měsíci počíná obyčejně
postní čas, o němž bychom podle
předpisů církevních žádného masa
7. teplokrevných zvířat, nýbrž jen
ryby jísti směli; teď je maso ve
čtvřicetidenní půst dovoleno, jenom
současné požívání masa a lyb je za
povězeno. Půst církví předepsaný,
abstinenci a újmu máme svědomitě
zachovávati; je to akt sebemrtvení,
sebezapření a poslušnosti; činíme tím
zadost za neposlušnost Adamovu,
jenž přestoupil půst v ráji přikázaný.
S jednoho stromu nejísti ovoce nebylo
nic jiného jak abstinence Zachová-.
vejme půst i z lásky k Pánu Ježíši,
jenž za nás tak velikou oběť přinesl;
proč bychomfnechtěli z.lásky kvněmu
aspoň malou oběť vzíti na sebe? ———
Ryba je i obr.ze.n Kristovým. V kata
kombách zřítí lze tento.-symbol na.
stěnách a náhrobcích dosti často;
jenom křesťané mu rozuměli, pohané
nikoliv l\=ařecky je rvba „ichthys“.
Toto slovo pozůstává ze začátečních
písmen nasledujicich slov: Jesus Chri
stos, Theu, Hios, Sotér, to jest: Ježíš
Kristus, Boží Syn, Spasitel.

Měsíc březen stojí ve znamení
skopce. Skapce obětoval Abraham na
hoře Moria místo syna svého Isáka.
Mladého skopce, mladého beránka
měli židé tento měsíc obětovati, be
ránka totiž velkonočního jako před
obraz Božího Beránka; jenž o velko
nocích židovských na hoře Kalvarské
krev svou prolil za naše hříchy. Ejhle.
Beránek Boží, jenž snímá hříchy
světa, dí kněz, an před podáváním
sV. přijímání svatou hostii ukazuje.
Žádný dobrý křesťan neopomene při—
jati velkonoční svátost; žádný hor
livý křesťan 'neSpokojí se s velkonoč—
ním přijímáním: 011bude často, po;
kud možná každý den užívati bož
ského léku proti každodenním hří
chům, chybám, slabotám a nedoko
nalostem a síliti se nebeskou mannou,
již Israelité měli sbírati každý den
pamětli\- prosby: Chléb naš vezdejší
dej nám dnes. '“

Měsíc duben stojí ve znamení“
býka, I býk byl ve Starém zákoně
zvířetem o.)čtním. Svatý Luká., má
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u sebe jako odznak býka. On patří
1,-oněm čtyřem živým bytostem, jež
u vidění viděli prorok Ezechiel a sv.
Jan evangelista. Zvíře to nám tedy
_,připomíná onu krvavou oběť, již
Kristus Pán na kříži přinesl, což
zavdý v dubnu slavíme. Býk jest
.oilznakem síly a moci; může nám
tedy představovati i vzkříšeného Je
žíše,. jenž z vlastní své moci z hrobu
vstal a brány pekelné potřel. Kato
lický křesťan má se silným ukázati
ve snášení křížů, v přemáhání poku
šení, v uskutečnění dobrých předse

vzetí, jež pojal při velkonoční zpo
vědi; on má rád nésti jho Kristovo,
jakž i dobýtče jho musí nésti. Kri
stovo jho je příjemné a břímě jeho
lehké, 'pakli ho> milujemetu —

! Měsíc květen stojí' vc znamení
"bliženců neboli dvojčat. Blíženci ti
jsou dva svatí'apoštolové, kteří máj
otevírají, Filip a Jakub. U velké
síle dávali apoštolé svědectví o vzkří
šení Kristovu. Mý křesťané známe
dvojí přikázání lásky: Milovati budeš
Pána Boha svého z celého srdce
svého, a bližního jako sebe sama.
Kdo zachovává toto dvojí přikázání,
plní celý zákon křesťanský; neboť
všechna ostatní přikázání jsou ob
sažena v oněch dvou přikázáních.
Duch svatý, jehož svátek v měsíci
květnu slavíme, nechť v nás roznítí
tuto dvojí lásku.

' Blíženci ve zvěrokruhu bývají
vypodobňováni jako děti. Dětství je
zvětuem života. Kéž by v tomto stáří
" ctnost kvetla, obzvláště bílý květ
čistoty a nevinnosti! Abyste ji za
chovali, vzývejtc' spanilou Královnu
máje, l,)lahoslaven 11 Pannu Marii!_

Měsíc červen stojí ve znamení
Talu. V červnu dostihne dcn své nej—
větší délky, slunce při východu svého
nejsevernějšího stanoviska; odtud jde
opět zpátky jako rak, den se stává
kratším. Tak je to i s člověkem.
Jakmile dorostl v silného muže, už
to s ním jzle pomalu nazpět. Už
v třicátých letech řídnou vlasy a šedi
vějí, dostavují se pomalu různé ne—
duhv, jež s pokračujícím věkem stá—
vají se chronickými a obtížnějšími:
napomenutí, aby člověk pomýšlel na
svůj konec a připravoval se na věč

nost, aby tedv bohabojně žil a v do
brém se vždy stával horlivějším,
k čemuž velmi přispěje pobožnost
k Božskému Srdci Páně v měsíci
červnu. Ale u mnohých jde to dozadu,
místo dopředu, stávají se vždy vlaž—
nějšími a lhostejnějšími, horlivost
u víře z časů dětských se ztrácí, jde
to račím pochodem. Snad je člověk
i nějaké náruživosti oddaný, něja
kému hříchu, jenž hlodá na jeho
duši' jako ona strašná nemoc, jíž ří
káme rak, a přivede jej do neštěstí.
Ne zpátky,ale vpřed! „—budižanaším
heslemf ' - *“

"Měsíc červenec stojí ve znameni
lva. Julius César, první římský císař,
k jehož poctě tento měsíc se nazývá
Julius, jako k poctě jeho nástupce
Augusta, nazývá sešrpcn lžugustem,
bvl udatný jako lev; nescctné pře
mohl nepřátele _“ bylť slavným
vojevůdcem. Tak u-datně je křesťanu
bojovati proti nepřátelům své Spásy;
při biřmování stál se zápasníkem
Božím. vojínem K'r'istovým. Potřeb
nou sílu a udatnost nechť si odnese
z domu Božího, od oltářního svato
stánku, z pokrmu nebeského, jenž
sílí slabé a choré v-životě i přismrti.

_Nech nás. 6 Pane, modleme se se sv.
Janem Zlatoústým, vrátiti se od
onoho stolu jako lvi oheň sršíeí,
strašní teď -i ďáblu. '

Měsíc srpen stojí ve znamení
panny. Zříme tento měsíc blaho—
slavenou Pannv, kterak láskou k Bo
hu jako svíce obětní strávená tiše
v Pán-i usíná 3 již po třech dnech
z mrtvých vzkříšena jest vzata do
nebe. Panna Maria, modlí se církev,
jest vzata. do nebeské dvorany, kde
Král králů na hvězdném sedí trůně—';“
Svatý Jan viděl ji v nebi oděnou
sluncem„kolem hlavvvěnec z dva
nácti hvězd. Onaiís'ima je spanilou
hvězdou jitřní, jež svítí smrtelným
lidem k útěše, jež jim ukazuje cestu
do nebe. Milujme Pannu Marii, ctě
me ji vším možným způsobem, vzý
vejme ji, zachovávejme panenskou
anebo aspoň onu čistotu, jež našemu
stavu přísluší.

Měsíc záři stojí ve znamení váh.
Svatý archanděl Michal, 29. září
slavíme jeho svátek, drží v rukou
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váhy Spravedlnosti; lidské skutky
bývají na ní vážcny. Kéž by miska
s dobrými skutky převažovala. tu
druhou! Jiňak by se nám vedlo jako
Baltazarovi, když hodoval v Baby
loně. Tajemná ruka objevila se na
stěně a psala:Mene, Thekel, Fares, se
čtený, svážený a lehkým shledaný,
tedy zatracený. ' '

Měsíc „říjen stojí ve znamení
škorpiona. Skorpion je hmyz ošklivý
a jedovatý, jenž se zdržuje v jižních
krajích. My si tu vzpomeneme na
slova Spasitelova v evanděliu na
prosebné dny:“ Kdo z vás prosí otce
svého o chléb, a obdrží od něho
kámen? anebo prosí—li0 vejce, zdažli
mu podá škorpiona? Škorpion budiž
nám odznakem smrtelného hříchu,
jenž zasazuje duši jedovatou ránu.
Proto třeba býti opatrným a vy
hnouti se každému nebezpečí. Nechť
nás chrání archanděl Rafael, jehož
svátek v říjnu slavíme, jako chránil
mládence Tobiáše. Nechť nás i Krá—
lovna sv. růžence skryje pod svým
pláštěm záchranným!

Měsíc listopad stojí ve znamení
střelce. Právě teď vycházejí myslivci
rádi na lov. l)ábel vychází na lov
lidských duší; ani _sv. Martinu, 11
listopadu jest jeho svátek, neda-l
pokoj, když se tento byl chystal
opustiti svět. Co tu hledáš, dravčc,
osopil se na něho; na mně nic ne
shledáš! Tisíce a miliony zbožných
lidí již uniklo jeho nástrahám; teď
jsou v nebi v úplném bezpečí a mohou
říci se žalmistou Páně: On nás vy
trhl od nástrah lovců; léčka se pře
trhla, a my jsme vysvobození. Slav
nost všcch svatých nechť nám to na

pamět uvede. Vysílejme často (lo—
nebe střelné modlitby; nechť vniknou
do srdce Ježíšova a otevrou nám
pramen milostí; pak jsme střelci"
(luehovnín'ri.

Měsíc prosínec stojí ve znamení.
kozor'ožce. Kozorožec obývá nejvyšší.
hory alpské. My máme jednou obý
vati nejvyšší kraje hvězdné; pře
krásná nebesa, jež viděl sv. Stěpán.
otevřena. Abychom se tam dostati
mohli, sestoupil k nám s nebo Syn
Boží a stal se o vánocích malým dí—
tětem, dítětem neposkvrněné Panny.
Jak velikým díkcm jsme mu povinni!
Jak velmi jest- se nám vynasnažiti,
abychom se hodnými ukázali jeho
vykupitelskě milosti. Svatí Tři krá—
lové uměli si jí vážiti; z dálných
krajin přišli k Božskěmu Dítěti, aby
se mu poklonili a je obdarovali. Nám
též nebudiž žádná cesta do chrámu
Páně dalekou! Zlato lásky, kadidlo
pobožnosti, myrrhn trpělivosti: tyto
tři dary obětujme Ježíškovi.

Tak ubíhá měsíc po měsíci, rok
po roce, až jednou konečně přijde
pro naší zemi poslední měsíc a po
slední rok. Potom se slunce zatmí
a uprostřed temnoty objeví se jine
znamení na nebi. Konec světa stojí.
ve znamení kříže. V tomto znaaní
zvítězíš! čelí Konstantin na nebi.
Opravdu, v tomto znamení spočívá.
naše vítězství a naše spása, naše
blaho. Blaho ve svatém kříži, blaho
všem lidem, to jest mým novoročníin,
přáním pro všechny laskavé čtenáře
aby platilo, co se církev o vánocích
modlí: Všechny končiny země viděly
spásu Boha našeho. "
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Msgr. Baunard. Z franc Boh. Kyselý.

Stáří, čili životem vzhůru.
(ČáSt další.)

Naše přátelství bude víc než
pouhý přátelský styk; bude to čino
rodé spojení, spolupůsobení při stej—
ných skutcích na prospěch země,
církve, k dobru všeobecnému. Země
dělci na venkově, státníci v mini
sterstvech a vládách, velkoprůmysl
nící v továrnách a dílnách, muži a
ženy horlivě působící u věcech kře
sťanské lásky a vlasti, a Spěchám
dodati: Spisovatelé téhož tisku, ad

Hové Město: sloup Panny Marie.

vokáti v rovných záležitostech, pro—
fesoři stejných nauk, básníci opěvu-.
jící tytéž ctnosti a veliké činy ná—
boženské nebo národní, my všichni,
nevzdalujme se těchto vznešených
podniků, neustanovujme, kdo a ve
kterém—věku smí se činně účastniti
těchto úkonů. Ba Spíše se vzájemně
povzbuzujme, abychom zůstali věrni
až do posledního dcehnutí společnému
úsilí. T_ak smýšlel Lacordaire, když
psal příteli: „Jedním z mých po

sledních pocitů štěstí by bylo, kdy—
bychom směli oba umříti na témž

' bojišti.“
Avšak cíl jest ještě další a lepší:

Naše přátelství bude nejprve spo
jením řevnivé horlivosti a vzájemné
pomoci, aby druh druha učinil lepším
a povzbudil k pokroku duchovnímu.
Jest nutno, můj příteli a bratře, aby—
chom závodili, kdo dovede líp a více.
Upozorňujme se, raďme si, napomí
nejme se. Máš k tomu právo a já ti
to činím povinností, neboť jsem jist,
že ji dobře vykonáš. Vše jest vítáno,
co přijde od tebe, a vše můžeš mi
říci, ježto ústa tvá poví, čím srdce
oplývá. Pohled tvůj, příteli, bude mi
svědomím, tvůj příklad zrcadlem,
tvé jednání mým vůdcem, za nímž
půjdu s radostí stoupaje do tvých
šlépějí. Pobloudím—li, ty mne uvedeš
na cestu pravou, zapotáicím-li se, ty
mne podepřcš, klesnu—li, ty mne po
zdvihneš. Ty mne také potěšíš, bu
du—linešťasten, a přijdeš ke mně, jak
učinili přátelé Jobovi v jeho neštěstí.
Ale psáno jest o třech přátelích to
hoto Idumejce, že čekali mlčky sedm
dní a sedm nocí sedíce u něho a
jsouce ohromeni velikou jeho bídou,
nežli jeden za druhým otevřeli ústa
svá, aby ho politovali a potěšili. Ty
nebudeš tak dlouho otáleti, milý
příteli, abys mne utěšil, ani ti ne
bude třeba vésti tak dlouhé rozho
vor yabvs mne přesvědčil.

A-ještě výše, příteli. Lacordaire
napsal: „Jakmile milujeme, chceme
spasiti duši milovanou, i kdyby to
bylo za cenu našeho života, t. j; po—
dati jí pravdu ve víře, ctnost v mi
losti, pokoj ve vykoupení._“ Tak milo
val Ozanam, znamenitý spisovatel Jea
na—Jacqucsa Ampérea, vědce a histo
rika, který bohužel nezdědil víry svého
proslulého otce, známého vynálezce v
oboru elektřiny. Ozanam napsal list
svému příteli, slavenému cestovateli,
když odjížděl na svou cestu tří tisíc
mil do Ameriky, jejíž výsledkem jest



jeho kniha „Proeházkaií Duše učen
ceva nesrovnávala se s pravidly pe
vinností křesťanských. Kdož b_v ne—
byl (lojat ohlasem bolu a obavy,
když viděl, že přítel chystá se k cestě
zámořské, r. 1851? Ozanam neměl se
dečka-ti návratu přítolnva, an r. 1833
umřel.“ Jsem přesvědčen, (píše mu),
že jste v nitru křesťanem. ba od važuji
se tvrditi, že jste jím už dle krve svého
nezapomenutelného otce. Plníte všecky
povinnosti křesťanské vůči lidem, ale
zda nemají se plniti i vůči Bohu? Ne—
máme mu sloužiti? Nenalezl byste
v této službě nekonečnou útěchu? Ne
našel bvste v ní i bezpečnost co do
věčnosti? Filosofie jistě Boha poznala.,
ale ona ho nemiluje: a prolila kdy je
dinkou slzu lásky. jejíž zřídlo nalézá
katolík v přijímání a j 'ííž nevvpsatel—
ná slast stála b_v za obět celeho ži
vota?“ z\ posléze tento výkřik po
plašný, tato výzva důtklivá: ,.,.-\ch,
kdybvste někdy v některém městě
ameri kem upadl do nemoci. nemaje
přítele u svého lože, vzpomeňte, že
není ve Spojených státech jediného
kouteěka sebe menší důležitosti, kam
by láska k Ježíši Kristu nebyla při
vedla kněze katolického. aby 'při
spěl katolickému cestovateli.“T

* *

*Neřekl jsem ještě slova o přátel—
ství kněží. Jc-li přátelství dvou inla—
dých kněží již darem Božím. čím více
u kněží starých. kteří nemají ani dí
tek ani již rodičů, které by milovali!
Starý kněz jest sám, stáří jeho jest
smutne. Za ním nie, před ním hrob;
kdož mu po boku pozi-í r—ku k po
chodu poslednímu? A t 1jsem vídal, jak
se spojovali dva vysloužilei vojska
Božího. !šydleli pod jednou střechou,
sedali jedněch kamen. sloužívali
mši u jednoho oltáře, čítali z jedněch
knih, modlívali se stejné modlitby,
vykládali si t_vtéž vzpomínky, proná—
šeli táž jména, eh-ulívali spolu na pro—
cházky, srlíleli si tytéž myšlenky, při
jímali návštěvou tytéž přátele, žili
touž nadějí. Byla- to naděje, že jim
přispěje a požehná v hodině poslední
ruka kněze, jež bude i rukou bratra
a byla. to naděje, že se shledají ne
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rozluěně v nebeské Společnosti oněch
kmetů, kteří podávají kadidlo Be
ránku vykupiteli a složili svou ke
runu před oltářem věčným. '

Je to podobné přátelství. jake
spojovalo za našich dnu svateho bi—
skupa ?. Anthedonu. Gaye a faráře ze
Saint-Étienne. l)(n'draua. Zbožný a
výmluvný biskup píše příteli takto:
„Žíti v Bohu drahý příteli, toť je
diný právý život. A my v něm ži
jeme spolu a budeme žíti na věky.
1;Vlá-li Bůh potřebí někoho. kdo by
dosvědčil, že člověk je šťasten a bla—.
žen v jeho službě. nepůjdeme-liž první,
vy a já, milý příteli, vydat toto svě—
dectví? Dvacet let kněžsfví a více než
sedm tisíc mší ——toť jako nebe po
seté hvězdami.“ '

A jindy: „Předrahý příteli, nec-hei
činiti křivdu O'restovi a Pyladovi, Ni
sovi a. Fluryalovi, ale přiznejme, že
po Ježíši Kri-tu pravé přátelství _ne
vznikne bez požehnaně síly Spasrte
lovy. — Můj dobrý bratře Josefe, má
drahá sestro Pauline, dítky Boží, zda
děsná zloba naší doby nedává. nám
příčinu, abychom povážili a pocítili,
že “náš podíl je výborný? Všichni tři
mánie jednu víru, jedny naděje a
lásky, a kráčíme za tímž cílem. A jak
mile k ně1nu_dospějeme, zasedncmo
spolu k jedné hostině a budeme se mit
lovati. jak člověk na zemi milovali
nedovedel“

Šťastný tedy člověk, jenž poznal
čest„ štěstí a rozkoš podobného přá.
telství. Jestiť to po vzpomínce-'na otce
a matku nejkrásnější a nejsvětější
vzpomínka našeho stáří. které jí bývá
ještě nadšeno a jí takořka omládne
ve tklivém vznícení.

“že nemohu i já vylíčiti vše tak,
jak jsem zakusil a uká-zati tu aspoň
něco z toho. co mi přátelství dalo ra
dostí a způsobilo dobrého! Proč bych
nemohl tu na té stránce uvésti aspoň
jako poslední důkaz úcty jména vždy
milá, která jsem kdvs 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 leě v modlitbě a před
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Bohem. Jsou to 'hlavně tři, jimž
duch \můj, svědomí i srdce s radostí
se osvědčují dlužníky za to, čím jsou.

Baríh'Í-lemy Aubert, Frédéric Bru
gér , Albert Hetsch, vědec, učenec,____
světec dokonalý, vy vůdcové. a-vzo
rové mého mládí, přátelé mého věku
zralého, bratři mého staří, kteří jste
mne všichni předešli do nesmrtelnosti.
Ale to poví tato tři jména těm, kdož
vas neznali?

'Poslednímu, který je přečkal, pra
vil jsem o slavnosti jeho padesátile
tého jubilea kněžského, 6. ledna 1895:
„D'ahý mistře a příteli, jnaše životy
byly příliš dlouho spojeny, než aby
se na vždy rozdělily, doufám, že se
kdysi shledají. Psal jste mi o svých
sedmdesátinách. 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 tam nahoře
byl dobře přijat jako váš následovník.
Vy se za mne přimluvíte, to bude mi
na místě zásluh. A tam nás ldobrý
Mistr již neodloučí, neboť „jak'dobrý
je náš dobrý Bůh,“ říkával náš přítel
Hetsch. A tak se mi bude ráj lépe
líbiti, když ho budu sdíleti s ním,
s Vámi!“ -—Aubert, někdejší studijní

prefekt menšího semináře v Orleansu,
umřel ve věku 84 let r. 1904. V po—
sledních svých dnech rad říkával:
„Zil jsem po celý svůj věk v okou—
zlení Božímff _

O, vy mrtví, tak drazí, tak želení,
píše Henri Lasserre, slavný obhájce
Lurd, žili jsme spolu několik prcha
vých hodin, jako mezi dvěma stani
eemi. Náhle jste mi zmizeli, zanechavše
mne sama a smutna na další cestě mé
a žel, s sebou vzali jste sesmutnělou
moji vzpomínku a kus mého srdce.
S Bohem, bolestné s Bohem! Vlak
pokračuje lhostejně ve své jízdě, letí
plnou parou a- já. vztahují marně ruce
své, volaje na 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 "vklín nekonečného svého
milosrdenství a nám je kdys vrátíš
ve svém ráji, o, Bože můj, ty chceš
nám býti věrným druhem, jenž nikdy
neopustí. Ať kdykoliv, ať kdekoliv
v každém okamžiku našeho putování
jsi s námi a v oblasti jtvé nekoneč:
nosti děje se pohyb, [jenž jnás unáší
Tvs byl s námi při východu, ty budeš
synů-mí ve chvíli příchodu!

000000

A. M. Kadlčáková.

Matce Boží.

Když u lesa kroky stavím
tam, kde bílá kaple jest,
tiše skloním na hruď hlavu
& vzdám Máti Boží čest.

Vroucí Zdrávas rety šeptnou
21pak tichý Otčenáš,
by Maria i Bůh dobrý
chránili nám chleba náš.

Chléb vezdejší. který v poli
roste ještě ve klasíeh
& který tak sladce voní
až ku kapli z žírných lích.

O Maria, nebes Mátl
sladce se jen usmívá,
když se_oko moje na ní
s vroucí prosbou zadívá.

Zdá se mi, že slyším hlasy :
požehnání vyprosím
tam u trůnu Boha — Syna
všem vám milým dětem svým.

000000
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ježíškův novoroční dan')
Jím obohacení jete byli ve všem.

(1. Kor., 1, 5.).

Jak podivné jest procitnutí ra
Nový rok!

Vc vážných myšlenkách &.ti
chém. stesku dobra duše v poslední
Večer uF-íná, s novými nadějemi se
probouzí. Ach, je to vzácný Boží
lidem dar, že i po největších ranách
to malé, nepokojné srdce zase doufá!
(lež, kdyby tak. možno bylo světem
jíti & viděli, jak se lidé prolouzejí;
zajíma-vý byl by to asi pohled!

Tu srdce procitat s radost ným
úsměvem &. onde v slzách vel mi
hořkých a palčivých. Jeden v bídě
a nouzi, druzí V blahobyt u, lTJ'Oh'ý
tu stojí jak vichry orážený &-rulo
mený št-ěp, co měl drahého, všecko
mu uloupila smrt ——a v sousedství
snad blízkém opět- rrladá, duše, vc—
selá., plna růžových nadějí, jež nikdy
dosud vážně nepoznala, pelyňkové
chuti tří malých slovíček: utrpení,
zklamaní, rozloučení. ——__ -——_

V malém domku se probouzí
štastná rodina. a. když se děti s jít
sotcm hrnou mamince k lůžku pc—
přát všeho dobra, otec s bla-ženým
úsměvem ve tváři jim brání a uka—
zuje na malounké, krásné děťátko,
spinkající v náruči matičky -—-——Ježíšek
jím je přinesl, o, co tu radosti &
veselí!

A zatím nedaleko v zámku vše
chodi jako omráčeno, skvostnýmí
komnatami jako hrana se nese bo
lestný pláč & nářek staré matky,
syn, dědic velikého bohatství, na,
dějc rodu slavného, jenž sta, let- již
vládl, šlechtic opravdový, ne pouze
krví a majetkem, nýbrž i v pravdě
ušlechtilou duší, je mrtev, ztracen
navždy.

Atak i na Nový rok, jako vždy
jde svět-em. radost s bolestí &zve-ny,
které jedněm zpívají o štěstí, mno—
hému, mnohé zazní umíráčkem.

A...—_.

') Dle Wilder-ov. „K:ippe n_.Altar-"u '

Věru, zajímaví, dojelítné jest
ráno nového roku!

Než pro všecky mám Spoltč
nou útěchu & slibnou hvězdu, pm
plačící i jásající. Vše-mchystá. Ježíšx k
přmzácný novoroční dal, jcr—žvšech
i nc—jubožejších dovede obšťastrítí.

A vzácný onen dar jcst Srdce
Pána Ježíše. Věru podává je dobu“,
božské Dítě nzlíultži, staícůn', lo
hatým i chudým, zdravým, 1'.("']l*(('
ným, veselým, zarrroueeným. Aprávě
chudým, slvlíčcným. a pln-čicín'. nj
vícc, boněvadž mai také aé-i Suki
Ježíškovu nejlépe porozumějí. —

Nuže, ochotně dar milostivý ];iif
1r.čn1c a se zájmem jej prohléch (.n u !

\
V l95=llčliá.(al1 l( zí _._..

v
Nový rok běží,

& co, co?
Dětátláo malý, \Z(l€j11".0mu rlnály

na zení!
Vy ho neznáte, jala-.ho pt_ižnáte, to

rohč?
Ne V aksamitě,

chudičké!

Ta-k Zpívají děti koledníčci lralí
na Nový rok. Než vlast-ně obrámk
není úplný. Na Nový rok vidím-„c
Ježíška víc než jen chudičkého ——
dnes je potřísněn svou vlastní mn
tou krví.

„A když Se naplnilo dní emu—,
obřezáro bylo dítě . . .“ (Lk. 2, 21.).
Dnes Ježíšek ponejplv krav swu
prolévá & pot-om, za několik let?

Hora Olivná, -_——Gc-lgcta!

Laeka, pravá, čistá. lína-kažije a
met-e obětí. Kdo nedovede pro
mlláčka s-trádati, t11:ěti, všeho .se.
zříci, ten snad miluje, ale. jen sebe.
A sobectví názvu lasky naar-louží.

ani v dykylvf —

Nuže a božská lámal-ia?

„T_ak Bůh miloval svět, že Syr &.
svého jednorozeného dal, aby'žádrý,
kdo v něho věří, nezahynul, nýbíž
nzěl život věcný.“ (Jan 3, m.). Ted)
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co nejdražšíhof'lrěl,'“da-1 nam Bůh,
Ježíšek v jesličkáeh, toť v ano č n í
dar nebes!

Než Ježíšek nám chvsta ještě
jiný, n o v o r o č n í dar. Vjesličká(h
sladce dříme a “přemýšlímyšlcrkalri
lásky 3. pokoje: ..Co dám těm lidem
k novému. roku? Čím dokáži jim Trej—
lépe svou lás'l—íu?Vše jim dám co
ssem a co mám, svou krev a s ní
svoje jméno i své srdce!“

I přijímá rámu lásky a zatím.
co horké krůpěje krve při ohřťzarí
DT'Ýští, c(lému svět u Se. rezlévá po
žehnání z roveročního .Težíšlrova'da—
ru, který jest-: svaté jrréro Ježíš a.
božská krev a nejsvětější Srdce.
__ Toť dar celému lidstvr. rám

všem, mánie-li .,dohrou vůli“. Jsi
chuda snad. milá. duše. a chudoha
je mnohdv těžké břímě! Tu na-Nový
rok rare Ježíšek přicháví, přívětivě
se usmívá &takto hovoří : „Zlo-ta a,
stříbra nemám —- (vždyť híó kralov—
ství neníz toho svět a) -—_a.leco mám.
to tobě dánil“ (Sk. ap. 3. G.). Své
jméno a své srdce ti nabízím! „Ve
jménu mém“, dnes na Nový rok
ráno „vstaň &chcďl“ A dále chutě
nes chudobu svou a neboj se! Mé
srdce jest tvým štítem a sladkou
odměnou. Nebo stojíš opuštěn jako
ta hruška v širém poli. co o ní zpívá,
níseň národní a nemáš nikoho a ža
luješ si slovy žalmist ovýmwinad hro
bem rodičů: „Otec a matka opustili
mne!“ (Žalm 26, 10.). Ježíšek z je—
sliček ti h_vne laskavě, ví co je o—
puštěnosti .— lcží ve stáji & kdysi i
od nebeského Otce. jsa opuštěn ——
umírat bude na kříži a těší tě: ,.U
hehv, bouří zlomený, sklířený!“ (Is.
54, II.) hle, .,notčším tě, jak. mat-Ira
vlast-ní dítě. Na prsou svých tě Po
nosu a na kolenou žkolébám“ (Is-..
66, 12.——13.).mrd, krví svou jsem
si tě zapsal (hus do srdce a vždyt (=
v teskrotě tvé potěším!

Či snad trvzní tě vvěit-ky svě—
domí, vzpomínka ra hříchy minulé
Pokoje nedá„ straší černým stínem?
Potěš se, upokoj! Je žíšelr.zakrvácený.
ješt-ě ode dnešního obřrzárí stojí u
tebe. a takto sladce hovoří: „Hle,
milá. duše, zraněn jsem pro nepra

vosti tvoje, zničen pro hříchy tvoje.
Trest ku pokoji tvému na mně“ spo
?ívá a mými ranami jsi uzd1aven.“
(Is. 53, 5.). Nuže, „jdi v pol'oji a
r-ehřeš více!“ (Jan 8, 21.)..A tak ať
cokoli tě svírá, trápí, na srdci Pára
Ježíše najdeš úlevu, potěchu, sílu,
vysvobození, odpuštění. Snad.s t ážeš,
kde hledatí máštento drahý poklad?
Odpovídám slovy vánoční- písrč:

Kde ho nalezneme? _——-V chrámě
v jeho stánku; '

zde se ozvi naše píse-ň o Beránku!
Vidímeť tu Krista, an ram hody

chystá,
duševními zraky, pod prostýmiznaky.
Laskavé se na nás, na své dítky diva,
ke stolu nás svému milostivě pozýva
Nuže, poslechněme, k stolu Páně

jděme
zkusit. oné slasti, již dá v nebes vlasti!

Ale- poněkud nesměle se táži:
co my dame Ježíškovi k Novému
roku za dar vzájemný?

Lásku za lásku ——srdce za
srdce -- obět za obět!

Obět za ohět!
Kdo se oběti lcká, pro Ježíše

ničeho se zříci, ničeho těžkého vy—
konat-i nechce, není hoden, aby slul
křesťanem.

Ob'fětaza obět!
Srad dlouhe, dlculzo již Pán

Bůh od. tebe právě určitou oběh
čeka. Dobře víš, kterou, svědomí,
zpovědrík ti to nejedrou řekl a-ty
se třeseš. lekáš ol,-tíží, se slzami
_vc-láš: „Snad zítra ——později -——
teď neníohu! Můj Bože, cokoli si
žádej, jen toho ne!“

A Bůh tě možná. nějaký čas
nechá zdánlivě na pelfoji & potom
znovu příjde Pán Ježíš, smutně se
vvčít-avč na tě dívá &teskrě hovoří:
„Mé dítě uheLé, tak jsem tě miloval,
krev, srdce, život- jsem ti dal, a ty
mi olizěti žáda-ró přinést-i neumíš?
Což málo jest t-i In,-je láska?“

Pan Ježíš, duše drahá, stojí před
tebou, své srdce planoucí láskou,
probodené, korunovaná tmím ti_u—



kezujc ——dovedeš tak se zatvrdit
(\ jemu prosby jeho odepřít ?
_ Kristovo srdce krvácí, vidouc tě
1111 \ne-zl zkažené kamarády a. ke
nmrádky — a ty se neZastavíš, ne
obrátíš'l

Kristovo srdce krvácí, že bereš
do lvl y č.a;o])i_:==,lšnilnl.,1101ft tl
z duše v_vlvo stud. & \'ííu -— (t ty se“
nezarážíš?

Kristovo srdce krvácí nad. taj
nými hříchy, jílriž „'\ó tělo mlade,
..cbí'an).Ducha svatého“
což pak se newehopr—

Klisí 119:í č snad chce míti výlučně
pro- svou službu, ať v kněžství 11011)
v klášteře„ 1).álf.1()l).17.(í-.F—1'm atou' toliě

dal, na Srdce své tč *-la(lcc vábí -——
jak. dlouho budeš odpílat (\ lolíz—ui
mezi.službou boží (\ službou světa?

Jest ] ÍLHk ít t v á, l:. vyvolené
družec. „k milému hochovi 'l<ř(“tzťa1í.
ská; čistá, Il'ůžtš Párfavd'ežíše lJtZ

znesvčeuješ.
\\.enapravíš? _

znesvčcuješ hříchem, slzy Í-l'plšé chy—
stáš sobě i Ježíši?

Křesťanští rodiče, jest srdce Pána
Ježíše ozdobou & vzorem vašeho
domu? Jsou vám dít-ky, miláčkové
Páně, drahým pokladem, či nepří
jemnou obtíží, ](teíé se .=; těžkým
hříchem zločinííč \'vhýbáte

Zeno, naučila ses od. p1(\l;((l(
ného sulce Páně s bohatí ov Matl .ou
pod krížem ])meov-at a t1pčt? _ _

A mužové, jste muži podle 311.100
Páně? Vroucnč zbožn , silní DPMB
p1'á.,ci nýb1ž i v boji ])1oti zl\'_vn1

návykum (])ití,l('a1banu, 10lomí
lnonuavnolcstl), silni. \'e \'yznítválrí
(\ hájení své \í1\?

O zamyslí to na (;hvíll\\ ajčríč
modcláš v(lilar.é (1\&(\(— lžou-! l\(—
neváhej, pure se lOlecdli, že (l.-(\
mu za SICICC jeho ucjs-\(>t(|s1 (—'>
Sulce plné ler-',ky <ol>(\tré ] ol č'tNP.

A heslem pro celý nový rok (i(ž
každý (1.01)čashjí :(\l( ]1i](n(1\).

uzardění pozvat ) a matku -jelo budiž tí uplíntný jm.—\zdulv ll( 111

snoubčenel v Káně, či pícháš přtd (].uše: Vše pro Tete, ltšflí :zdcením,sp1íp1evy na stav 1ak svatý Ježíšovo!

oooooo
M." Kadlčzíkova'

Komu .?

omu vzdává tvorstvo díky,
komu pěje písně' pták ?
Komu květy dýší- vůni,
kom-u, ptáš se také tak?

Komu svítí slunce, měsíc,
komu fouká .vítru van,
komu patří krása světa,
komu, když jsi všeho pán?

Tomu, který tam _nadhvězdy
tomu, jenž. se zove “Bůh,
tomu vzdává tvorstvo. díky

tomu, jenž nám šatí luh.

On vše stvořil mocnou rukou
nám-svým dětem na „zemi,

'a proto mydík mu vzdávat
jdouc s tvory-“se všemi!

_KamP

am se nese touha moje
když tak hledím v svět,
když kol ptactvo líbě pěje,
rozvíjí-se květ?

Kam se nese touha.moje
když vše vidím kvést,
když tu se všech stran mě volá
vše, co kolem jest?

Kam se nese touha moje
tak _se mnohdy ptám,

když tam vzhůru nad oblaky
výš se zadívám?

K Pánu Bohu, stvořileli
jenž vše v moci má,
a _svět láskou nehynoucí
i nás objímá!
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Z rozjímání sv. Ambrože.
Podává.Fr. Janovský.

T ř i

Dary tříkrálové! Zlato panovní
ku,_ kadidlo Bohu, myrh-u mrtvému.

_ U jeslí pobyli si Tři králové
jenom krátko, ale jinými a lepšími
lidmi vrátili se do své otčinv.

Nestačí Krista jenom jako malé
dítko si zamilovati. Musíš v něm
pravému & dokonalému Bohu, pra—
vému a dokonalému Bohočlověku se
klaněti.

králově.

*

V Nazaretě.
Jak by mohl býti Kristus učite

lem ctnosti:,i kdybjr vůči svým ro
dičům nebyl plnil synovských povin
ností?

=--'Jc'lj,;opoddanost nebyla slabotou,
nýbrž dětinnou láskou.

*

U Jordánu.
Bez nás sklonil se Ježíš do vody

Jordánu, aby nás všecky odtud s se
bou pozdvihl.

Bez nás—ani sestoupil, abychom
iny mohli vystoupiti.

Nikdo nebude míti prava za
mítnouti křestnou milost, kdyžtč se
Kristus neštítil přijlnouti křestpo
káni

*

N a p“ o u š t i.

Šel na poušt. aby tam vyplnil
„tajemný Boží úradek, aby přivedl
Adama z vyhnanství.

Tři střely drží ďábel v ruce.
jimiž obyčejně raní srdce lidské:

.požívavolst, schlubnost, ctižádost.
Začal na Krista dorážeti právě

vtou střelou, kterouž jednou již zví
tězil nad námi lidmi. Kde jsme
v Adamovi podlehli, tam začínáme
v Kristu vítěziti.

Moudře a opatrně učí nás Ježíš
Kristus, náš Pán, svým postem a pře
'býváním'na poušti, jak se máme
“opatřiti proti pokušením smyslné roz-,
koše. Ač Pánem všeho tvorstva, ne—
chává se pokonšeti, bychom my na
učili .se v něm vítěziti.

Krist-us dobrovolně na poušti za—

(Om daní.)

chovával půst, aby nikdo neměl za
minky postem pohrdati.

Jindy opět zasedl s hříšníky
k hostině, aby ukázal svou blaho
vůli a svou svobodnou moc. '

*

Volba apoš-tolu.
Dvanáct apoštolu vyvolil si Pán.

Měli přinésti pomoc pokolení lid
skému a 'po širých prostorách světa
rozsévati símě víry.

Podivuhodný úradek nebes! Ne
učence, ne boháče, nc urozence vy
bral si Pán ktomu účelu, nýbrž jen
rybáře a c_clníkv. Neměloť se zdáti,
jako by přemlouval lidi lidskou mou
drostí, jako by si je zakupova-l zla
tem, jako by je vábil leskem uroze
nosti. Síla pravdy měla zvítěziti, in
koliv umění osl ující výmluvnosti.

Také Jidáš byl od Pána. zvolen.
Ne z nedopatření. Nikoliv, nýbrž
s jasným &.úmyslným předpokladem.

Podivuhodné., pravda, \“ Kristově
životě & nauce! Nemohlať ani pro
radným učedníkem býti seslabena.

Podivuhodný příklad Páně! Bě
želoť mu více 0 pokoj našeho srdce
než o pochvalu našeho rozumu. Při
jalť nr).seb\ mdlobn lidstva, a proto
chtěl okusiti l hlubin lidské bídy.
Chtěl býti opuštěn a zrazen, chtěl od
vl'tstnfho učelníka býti prodán. aby
tvá. bolest nad zklamaným očeká
víním a nad nrokázaným dobre
dini'm.něťornn nehodnéniu byla. zmír
nčna, až zvíš, že tě druh opustil, že
tě přítel zradil.

1:

Šj) a. si t 'o |.
V tom se jeví mírnost našeho

Pána a, Spasitele: chole Zidů ni
kterak ho nerozčilila, jejich zloba ho
nesoužila., jejich .rlonebevolající bez
práví ho ncurazilo. Neopustil. ne
vděčné té země. Nedbaje utrpěného
bezpráví, pln dobroty a lásky učí,
vyhání zlé duchy a i.izdravuje ne
mocné. ' ,

V sobotu začíná řadu zázrač
ní'ch uzdravení, aby nové stvoření
ziičalo v den, ve kterýž staré bvlo
ukončeno. "
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Zároveň chtěl hned na začátku
svého působení ukázati, že,S_\=nBoží
umí pod zakonem, nýbrž nad zá.
kmem. a že skrze něj nenadešlo zru-
šeíí zákona, nýbrž jeho dokonalejší
naplnění. A tak owědčil se Stvořite
lcm, kterýž nové dílo ve starém dále
buloval.

Všude přináší Kristus pomoc
a uzdravení, na cestě, v chýších, na
poušti.

Kde Kristus léčí, není překážky.
Jenom musíš sám užíti prostředku,
jejž on skýtá.

Jakmile jeho slovo vysloveno,
vidí slepec. krá-čí Churavý, mluví
němý, slyší hluchý, zimnicí soužená
zdvihá se s lůžka a posluihuje, ná
mčsičník se uzdravuje. “"

'l' :: h y n ě P 0 t. r o v a.

Zda-'a zimnice, kterou byla sou
Žena t:_-l|_'nň Petrova, nepředstavo

vala naší lidské přirozenosti se všemi/
jejími herečkami a nedostatky? Jsouť
zajisté horečky náruživosti neméně
prudké &. nebezpečné než herečka
v krvi. 011_thpálí duši, tato krev.
Herečkou jest lakota a žádostivost.,
horečkou rozpustilost, horečkou eti
žádost, horečkou hněv.

Volaš polékaři. Neboj se, že by
se Kristus pokládal za příliš velikého
a že by pohrdl přijíti k nemocnému.

Jak často přichází k nám. s vý
šin nebeských! Navštěvuje chudé a
nepatrné, nejen boháče.

Tak přišel tentokrát ke tchyni
Petrově. Nebylo mu pod jeho dů
stojnost zavítati k chudým a opu
štěným vdovám a vstoupitido uzonn
ké světničky jejich nízké Chyšky.

Jest Bohem a jako Bůh pracuje
a porouř—í. Jest- člověkem, &.jak'0“člo—
věk nás navštěvuje.

(P. d.)

OOOOOO

Obrázky z katolických misii.
Podhi Maxmilian Weinberger.

Made., poutní místo na
ostrově Ceylonu.

Kdo zná důležitost poutních míst
Mariam—kýchv církvi katolické a ví,
jak hojné požehnárr-í pro křesťarský
lid z takových míst proudí, „bude
se divit, že katoličtí věrověstci tuto
vonnou kvěiinu.také do zemí pohan
skvch přesadit-i a pobožnost k Nej
světější Panně do srdcí r.ově obrá
cených křesťanů vštípiti se snaží.
Utulna ir.ariao9ka poutrí rrísta již
v mnohé missii zdomácněla. A jako
my putujome na sv. Hostýn, Vranov,
sv. Horu u Příbrami, do Tuřan,
Křtin, Sloupu a jinam, tak putují
i křesťané na ostrově Ceylonu k naší
milé Paní v Madu.

Poutní místo Madu leží v die
céai Džaffna, kam křesťanství nej
prve se dostalo a kam je dle pověst-i
Sam sv; František Xaverský přinesl.
Většina milost-ných míst leží mezi
lurani.a_.-,.iío \“ (; _Ěc'nlý.::húdolích.

Tak leží i Madu uprostřed hustého
pralesa 4.0 km od. nejbližšího města
vzdáleno. Nicméně dosvědčují zříce
niny chrámu, zbytky zdí, nalezeré
hrnčířské nade-lí atd., že zde stávalo
kdysi město značně veliké.

Milostný obraz pochází j( št č z té
doby, de Portugalci bylipary ost-m
va, a byl chovali ve chrámě Pannyr
Marie v pobřežním městě Martai.
Když potom. . protest-ar-tšt—í Hollan
d'ané katolickou nissii obr črn a Ire
če'm pronásledovali, utekli se věřící
dovnitř ostrova a milostný obraz
vzali s sebou. V lesích blízko ryrěj
šího Madu se usadili ano-vou svatyni
postavili. Později rozptýlily nakaž
livé nemoci mladou osadua zbyt ky
někdejší vzdělanosti zarostly pra
lesem. Avšak vaorrínka ra bývalé
milostné místo udržela se přese všech
ny bouře a pohromy, a když v 19.
století katolická missie pod vrchno
panstvím anglickým se zase obnovila
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a povzncsla, bylo třeba jenom st ar
vzpomínky obnovit-i a na ně nava
zati, což se také stalo.

R. 1872 položil apoštolský vikář
msgr. Bonjean základní kámen ku
dnešnímu poutnímu kostelu. Avšak
Stavba uprostřed pralesa pokračovala
jen pomalu a byla dokonána teprv
za jeho nástupce msgra Joulaina.
Od té doby st al se Madu oblíbeným
a mnoho navštěvovarým poutrím
místem Ceylonu, kostel zasvěcený
Růžoncové Panně Marii, důstojný to
pomník. štědrost-i domorodých kře
sťanů, je 60 m dlouhý, 25 m široký
a 28 m vysoký. Je to mohutná
stavba se třemi velkými branami
v průčelí. Milostný oltář atc-jí V po
zadí kostela a. vysoko r_a r.č—mtlůní
starý obraz milostný. Plašt ík z hlého
hedvábí zahaluje sochu Parry Marie,
velka koruna, nádherr éto dílo dona—
oího umění zlatrícl—tého,zdobí hlavu.
Vedlo svat yrrě st c—jíc-I—ydlínísaionařů
a an-k lik jedroduchých budov pro
pout níky.

V zimním období, od listopadu
do konce března, je poutrí nísto
opuštěno. Medvědi, lcvhardi, divocí
buvolí a sloni.,kttří k llízl (mu íyb
níku se prax—idtlrě chodí r:.apajetÍÁF-Oll
téměř jedinou Sp 1<čnatí :.11-a5.(.ů
svatyně. Toliko jtdrotliví poutí í(.i
přicházejí tam v tomto otdctí. Za
čátkem dubra však pc-uhí r 13.10
Oživne a ze všech stran, z Ceylonu,
ano i z jižní Indie putují t arr. lrc-ul“—
níni všech stavů a hodrrstí.

c Poutě poskytují crlkem textýž
obraz, jaký vídánie v ! ašich zor .íoh
katolických, ale raz j(ji(.h jest c-všfm
poněkud jinaký. Na zaprašných síl
nicích pohybují so pr-zvolra těžké
volské povozy najíoí obrovskou, ze
slámy plete-nou st řcchu. Vrítřek vc-zu
dělí se ve dvě poschodí. Dole mají
ženy uloženy své sváteční šat y a
šperky, zasoby rýže a sušenou rýhy..
Nahoře leží v r.at'a'7.€r.ých visutých
sítích nemocní, hledající ra posvat
ném. míst-ě uzdravení, a pou'fríci
dlouhou, obtížnou ccst-ou zerrdlerí.
Pod vozem jsou umíst čny koše, koí le,

kuchyňské náčiní a zásoba potravy

a

pro buvoly, pozůstávající z pekáču'
z kokosových ořechů.

Před a za povozy ubírají se pout
níci, muži a ženy v oddělený h sku
pirách; děti jriip j„jí se ll.té nl: (r..é
skupině. Tak putuje zástup pout) íku
celé dri žhavým ve<rem osar ělými_
děčir ani, 5-1ir rýrri hey. Na všech
cestách slyšetí jedrotvá-né, zasnušile
zpěřící písrě d.c-Irc1cd(ů. Pcd mohut—
ným vrcholem tatra irdy, ve stínu
stromové sku iny, možná,-lira Hízku
studrě nebo jezírl ?, po každých 21)
cnlé dni žhavým vedrem osan ělým
dědinami, Stirnýni lesy. Na všcch
cestách slyšeti cdr.otvárrí, zasnuřilo
znějící písrš- dcrroí'o ců. Pod mohut
ným vrcholem tamarindy, ve stínu
stromové skupir y, možná.-ti r a H zku
studrě uto jelika, Io každých20
nobo 22 kilomet-íuh píůvcd se za—
stav , aby si c-dpcči; ul. 131).1o; se ra
pš'jí, muži kc-upají .s-irclťy, žcry vaří
jedicduchý děd: rýži s onráčlfou;
jedfrkaždý dat arc sxcu raci I a la
nárovém listě. Praviddrě rocuje .se
pod širým nebem. _

Konečně blíží se píůvcd ENČDÍU
cíli. Nfdalfl'o joutx ilo ní:.ta jest
ještě jedra zastávka. U ccsty stcjí
Iralá, svatý! ě, laplc to zamě-(11151.
Spafih li. Uniti' jc f((řa Krista Pár a
odpcčívajícího v hrclě.

Tam konají poutníci lži-atleti jo
bcž' ( st-.

Konf črč cctli se pout I íci v Medu.
Na llízl'u svatytč čel bis-hj" asi 20
hl'tan“ lucatynýtiti. D(statcřlý stín
skýtají ]ftšaté stromy, které SChVálIě
za tím úřolorr tam byly ponechat y.
Tarr. vyrůst á. taltřl a. ze zeně v čas
poutí r ale r řas-tos ráněstíní a ulí
cerri. Kupci z rrjtlišších něst. staví
své stary a otcvííají 137a), t. j. trh
ra r né yhží, ]zdcnchcu pcutrící
nakoupiti \'Š(l“0, Č( ho rctře 1—ují. Mícto
odpt či!ku v(lí i pc-utrící rod licša
tými stron y po skupir ách.V(181:ýTůí
je střfdtm; (l:.(lo p(siatí sc z větu
a ra'c-kstí rlct, talit každá,rcčira
bydlí pro sebe. Brzy začít á.v t-áloře
okolo lIc-stc]ačilý '.ivc t, pC-dclrýtc 11.11,
jalývídánerapoutrích lTÍSÍGChVna
šich krajinách. .
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Jedna ataž víra shromáždilatam
lidi nejrůznějších stavů a povolání .
7edlebohatého občar az Džaffry bydlil

rybář z pobřeží anebo prostý IClrÍk
nebo nádeník. Ježto mezi mnohými
tisíci poutníků je také lTIC'l'BOIUI cc
ných aje nebezpečenství nákazy, pc
sílá tam anglický vrchní úřad každo
ročně pputního lékaře, jerž spravuje
nemocnlcl k tomu účelu zřízt r.ou.Vů
bec anglická. správa ostrova o tyto
poutní průvody velmi se zajímá. Sám
místodržitel a vojenský velitel, ač fro
test anté, pokládají si za čest, mohou-li
do Madu přijíti, a jejich úhledné bílé
stany na velkém táboře mezi pestrou
směsicí stanů domorodců pěkně se vy—
jí nají. Místodržltel dochází pravidelně
na slavné služby Boží a obcuje jim
pozorně a s patřičnou uctivostí a
všlchnl angličtí vysocí úředníci r avšt ě
vují denně biskupa a jeho missionáře,
aby se s nimi nenuceně a po přátelsku
pobavili,

Také i jiné návšt ěvríky vábí sem
toto tak neobyčejné divadlo; viděti
zde skoro denně i pohany, mohame
dány a Evropany. Dojem, který pů—
sobl upřímná, nehledanázliožncst Íěch
to indických křesťanů, je skuteěrě po
vzbuzující. Je třeba jenom viděti tyto
tmavobarevné dítky horkého podrobí,
jak na dlažbě velikého kostela klečí
s roszat-ýma rukamaa lTOdlíSC&„Ma
tave, matave,“ t. j.“„matko, matko,c
k Redičce Boží volají. Byťi Své ná—
boženSké city živě vyjadřovali> přece
není zde viděti oné křiklavé, divoké
a hlučné nevázanosti, která při obřa
dech pohanských tak trapně a pro—
t-lvně na diváka působí.

Každé ráno svolávají zvony lid na
měl svatou a všichni, mladí i ' ař
spěchají do kstela. Večer o %7. hod.
jsou nešpory, kázání a sv. požehnání
Při všech pobožnostech zaznívají za.
smušllé zpěvy domácí. Ostatně opa
kují se v Madu výjevy, jaké vídáme
na každém katolickém místě poutním,
ovšem přlbarveny hodně po způsobu
lndlckém. Jakmile na př. kněz zvedne
anSĚTancl, aby jí dal požehnání, za—
znl kostelem z úst tisíců pronikavý
výkřik: „Jesona, J esona“ (Jjzeš, Ježíš.

a opakuje se tak dlouho, až bylo po
žehnání? uděleno. —

Nadšení poutníků stupňuje se ve
svátky, které Spadají do poutrího ob—
dobí. Jasně znějí pak časně z rána
zvony pralesem. Ncsčctr é zástupy při
stupují "za ranní mše sv. k sv. při
jímání. Pohané, kterýcht u bývá vždy
hojně přítomno,čtou patně vritrrcu
povznešenou náladu ve tváři křesťanů
od oltáře se vracejících. Také cri by
si rádi od oltáře něcopřinesli a vmísí
se často nepozorovarě mezi křtsťzry.
Na štěstí jest sr adrc v zál'rsdlí jt od
věřícíchrozponati. Kde je rfjist eta,
stačí šeptmo otázka: „Byl jsi u sv.
zpovědi !“ Táž avýmzr'akem pohlíží pak
na kněve, nemajíce tušení, coznamená,
ona otázka. Následuje tichý pokyn,
3 místa se vzdáliti, a kněz jde dále.

NejvýZnamnější událostí těchto
dní jest průvod s milostným obrazem.
Před kostelem se pt st aví dřevěný
stupeň a na stupni stojí nosítka pěkně
ozdobená. Běžío to, jak obraz dest at :
ven, aby tlačícím se lidem nebyl po
škozen. Všichni by totiž radi nohu
líbili. Proto třeba ,id přísrě raporrí
nat-i, aby zůstsl klidně klcčcti. Krěo
bklíčen silnou stráži vynáší obraz.
Tisíce rukou rozpínaji se po něm,;zdá
se, jako by chtěly co nejvíce mllo
zachytit-i. Potom dotckre se každý
čela a rtů jako na poděkovár—íza ob—
držené požehrárí. Vůbec odívá Ind
své náboženské city silrýníi s.rrysl
nými výrazy, a co uvnitř v srdci cítí,
snaží se i zevně dáti na jevo. Jelikož
ntsrrí předmětu své úcty, t. j. milonst
ného obrazu se dotknouti, chce míti
&Spoň něco, co s ním přišlo do st vku.
Jakmile tedy kněz obraz Matky Boží
na nosítka postavil, spadne naň celý
déšt rýžových zrnek & jiných malič—
kostí, a to se také za průvodu stále
opakuje. Každé zrnko pak, každý
ústřižek se pečlivě se země zvedne,
domů donese a uschováf ,
V" Konečně se průvod pohnul. V čele
hra domácí hudba na plechovénástroje
radostné písně, za hudbou si vykra
ěuje četa mladých mužů s vlajícími
prapory. Následuje milost-nýobraz, ne
jen střídavě padesát-i varit-nými kře
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stlany (\ (:blš1C1)tD.(.\.V(jIá: ( I I \n_1(
t-ězem silných mužů. Potom ubírá. <e
klidněn esčíslré rr.r(ž<t\í 56111,pro—
vázejícího svou KráJn—ru ř.l\a\ýn\. \e—
drem <lu11ečrí1r..Nání<sezdá, ze jsno
se octli v r.čkterérr. ]—(ut ](u ( a'ší laic
lícké vlasti. Kdo viděl ]c-nxz (\(šlálivé
výjevy, jaké v Indii & ra 063710111
všecky pohanské plůvody, ra p(čest
bůžků konané, plováují, \Ídí zde
v Madu ihred ohromný rozdíl mezi
nimi & průvody křťSťZblslz_\=1r_i.Marč
namnapadanqlcwa jistého ar g]l'ď ('ho
Inženýra, jenž jsa SYědeID.p10—CCEÍ
křesťan?kého zve-Tal:„To už mrí ten—
týž národ!“ Je tentýž, ale zršhch—
těný & vytříbenv náboženstvím ]:ře—
Sťanskýrn. Kd(žto ra. př. při každo—
ročních slavnostuh p(bars]íých pelí
cie archká \'((š]:(1(\US\ou.noc u _fví
vynaložili, aby 1\o7.číl(ré(.o-bary alc
spoň poněkuddržďa ra uzdě, udržuje
zde 10—12 pc-1Í0(jríeh <..t1á7'.rílů ]e—
('řndekvelní snadro, ařhliv 1:(č(t
pout ml ů často I &31.0001 více sto-.á.up

Při PdTl&t11](“&V] se (1137 zase
na.dřevěnýstup 11před] (stehna Lid
padá, na kcleno, aky přijal IECŽCIHžn í
nebeské Matky. P( (om<eza1(se lycHo
do kostela :( zavrou. se vrata„ až je
zase unístěn na oltáři. P(t.(_n\.trprv
nahrne se lid do kostela„ aky \\ylzcral
závěrcčuí pobožnost Pohled. reg,tyto
výjevy mnohého ní\\štěvríLa již po
hnul k slzáwm; tak mohutně & plo
1\__ikavě působí tato 1z_i"esfars<1=á..<la\'
nos-t 1.p1\soti'ed plaksa ra, Bye-li (,ří—
ton\1\ých. Slovo: „Blahoslavití— lruc
budou v<z:iohni národové“ 1 zde se na—
phluje.

Po průvodu následuje obřad. v
pravdě pro-stonárodrí: žehnár—í bu—
volů. J(žto v tá.b(řo stcjí čas-to víc
než 800 povo7ů, je počet těchto zvířat

veliký. Poutníci .<t>\\ísvá Z\ířata po
Skupině1011 100—150 kusů do řady
&každ' \ s]:„1\pi.1\.-£Lse pak po(světí. Jscu
totiž buvolí rqeerrepnr (\ nejužiteč
110151111n\.a_,et1(.en\. Inddův & požehnání
kněze považuje 50 za, záíuku Boží
ochrany.

Celá, slavnost ukončí .<_=(\Speleo-rou
hostinou. (Talo Kris<tus Pá; stzual .<(—.
nejen. () duchovní, aloi () POZC'ITSlšý

pokrm zá<.tupu\',t.1k_ ((“-„fc.<(\i 700.Úprava (:b (\sLé hcsthy |o \ý<a(l(u
beářsle'řo (trhu 2 Džuffn 1:.1(3\
sem vy<í1á ICC—150](utbařů. Všhhi
poutríu' ((7. \\jínly, 1((la-tíi (hdi.
přispívají ra sphhxu listů v. .\_\"ií
& trafem, (» koza zálrcžle'lfo Irda
vaří se v toutéž hr_(ci jako lul—nó.
kuřátlo (lf11cža.](\o.Ta1 \v1(\r na
\šcclzy rozdíly ITC-fig(drc-Uin'ni la—
atarri, l:.tné .<o]Íral. sclě raw áj(n\
vyhýbají, hatíslá lásl (\ 1<ř(.<t'ax.<1_á.

Oh1*Í<1čn"je \=(]lz__í\jžn'a.'1'2n \\“—
tápí u_c-hutrý žár č(11é1(17_\ Mtží
(lol-á\\.šq'ídříví,7(r\f\\e (JŠ.Iín ((ř \((u
stali lidé a děti (řípmuží 7(](1Í11_|_
(Ltd.., \<š((1:o 7a(t(l_.-:'(1y ní:. <Í(IŠ-ř1„
O 3 hodirách (\(Tlnkdro (712111m
zvor-yzačáhk s]a\r(.<trí ((SW) 70
\š((=h<har ploudílíd k_(1_1fš,1i_.]íd(b;:
J\áčiríaipřirášílašťýs((Mr.—Měří;
117-_r:ozíd\,a aby i těm ](ttří Híč'aíí
pmc-zy, Jejich podíl ]třire<]Í. V<Í(1\rí
so pcsadí ra \\1\1e11(n\ trávíku.
V kostelrí<h (1\(ří(h (1!_(\'í <(-„< „\(\\)
:( ubí1á,<e k p(lrí ]1:(h\r_i, sty 1(
](rny <la_vr(\roož(hra,1. P(tom <e u<aoí
se svvni u'issionali a, v_vS-elzvlri ar
olíclzýni ]WF-ÍIYÍIřu? 1(<t(](n , (261((l
celou hcs<tíru 17.0].řGHčdlcuti.

V CbTCVE'líÝCh1((ší(h &, hrrckh
're'zráší .<;'elyže &n'aso 1'0 táhřn Je
to <:](ut(črí( h(fstivrm]áďy“ stan'd;
kře<13a1ůz dob anš tsď ]r\'(1\, a zčá <(
jalo by Kristus Pá1\._<sž\_1(7.0e stolová
jal-io kdysi v Kárí Gazihjslé, Ím
hostiry duhází často k. (!(jtírrým
\y'jn'ům. Tu šoupe se (\a př. ra ko
]enou \zrešcrý ]ř(st'-ar.<.]_\"h(hTín
v bohatém muchu od skupiíy 1(—
skuplro (»žch' !. o t-Jochu l_vže,aby ji
pak rczdčm 11671(kt..dé ,.\eu\ě1ít( \
uo, zvo1a1,vidatojedenz arglidq'ch
hodnostářů, „to jo věru indický e\ět
obrácen ra linky!“ Po hostilě \\
stoupí bÍ<'1(upra stupdí (»udělí Hé
čicím 7á<tu1ůn\ ](ště '((]1'(u ]:(ž(1\.
námi Táta se-pcu (nu 1(7.(h('\7í &\<(\
se chystá (a zpátcčrí ((<tu. P(\(7._\
již stojí připmvuy &brzy (bílají se.
jednotlivé karavauv k lodným Čič—
(linám. P0111j-(<t u louce.

00000
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Naše vyobrazení. V nynejsi vý
zdobě jest velehradský chrám Páně
nádhernou baroční stavbou Jeho
vnitřní úprava jest slohově nadmíru
krásná. Kostel & klášter byly po po
žáru roku 1718 vystaveny v letech
1721 až 1735. -— Mariánský sloup na
náměstí v Novém Městě jest vysoký
22 75 m. Byl pořízen v letech 1729
až 1743 mistry Severinem Tischle—
rem ze Svitav_ a Jiřím Heinzem z
Olomouce. Jest pěknou ozdobou města..

Lékař chu-plimilarúou resim.
V Lublani zanikla v listrysdu P ilo
srdná. sest-ra ctihodra Rafar la Mil
t-ová,v zemské nemocnici. Prín ář tét o
nemocnice dr. Frart . Ruger 0 '\"čluje
zesnulé jménem chirurgicl ého rd—
dělení této nerrocrice tato vděčra
slova: „Zemřela spolehlivá, (<p-lupa
covnice chirurgíclié čirrosfí, vrchní
sestra ctihodra Rafat laMirtova. Crlé
nóci probdčla při přejín'árí a (prra
cích raněných, celé noci věnovala
ošetřování a potčšovarí rerrc-crých,
zemřela uprostřed rcjtěžší san ar'—ítan
ské činnosti jako dc-hý ar děl, jalo
obět všeničivé války. Vděčrou ra.
mátku jí zachovají rarěrí i rcrrocr í,
občanstvo i lékaři.“

Zasvěcení rodiny nejsv. Srdci Páně
jako králi & vládri odpmídajírí r a—
sto-lení Srdce Páně na trůn v rodir ach.
Malý to spisek, ale velice příhodný
všem zbožným r0' inám, které chtějí
v nynější zlé době se zasvětiti Srdci
Páně atim účastnýrri sc státi hrjr ých
milostí. Spisek přináší kratičké dějiny
11as t o 1c ní Srdce Páně V rodir ách,
pak úkon zasvěcení, jiné rrodlitly a
povzdechy. Spisek lze dostati v Olo
mouci 11do. faráře v. v. Jana Blokšy.

Vyzvánění „Anděl Páně“ u An—
glikánů. ArglílráJr-la sprlrčrrií sv.
Petra a Pavla snaží se obnoviti ve
Velké Britarii staré katolické zvyky.
Tak na příklad vyzvarěrí „Anděl
Paně“. Provolaními a plakáty šíří v
lidu porozumění pro tento krásrý
zvyk a ne bez výsledku. 'U'nás však
již přemnozi tohot-o vyzvánění k mod
litbě „Anděl Páně“ ani si nevšímaj'l.

“Děkovně služby Boží. Za zachrá
nění J._Vcl. císaře para Karla, jrhcž
uchvátily vlny rozvodr ěr é řeky Scče
a, jenž byl velikým úsilím zachrár ěn,
konány téměř v celém mocnářství
rakouském děkovné služby Boží s
Te Deum.

Ochrana Boží. Mladý chorvatský
nadporučík vypravuje tyto přílřly
ze svého vojenského života: Po srí—
dar.1jduse svým majorem do kavárry
v Gc-rlcl. U st< lu čekám, al—ynajor
posadil se na první místo; 2“šak
hodrý ten pán vylZázrl 1rrt<lráte
rnrč první nie-to. Setra jenže 78HČlÍ,
nakloní se najc-r ke nrě se slovy:
„Jsem zasaženť“ Italslá. h-tlr za
sahla jej u stolu ra židli, litná Šírtk
bylani vyl ár ár a. — Přišrl in 17rek
do .llré krajiry, lfde jsrm vyllrc'al
vrlilíýldůrr., který “tyl pá,; 613g m šek
ne bez rálytliu. Se Svýrr.slthru vy
hral jsem si pi'íhc-drý rcdrla. Jsa \'e
lice uraver, uerul jurr. tvrdě. Než
odpočinek rrůj byl l:.rátlý. Dílcvá.
koule v.d.rřilado drnu a sln'řla ra
nás dvě poschodí. Celá, hudcva se
otřáila' 53le při rrudliém zenětře—
ser.-í. Náraz vzdvrhu vyhodil Hra
s pc-sírle &já rryslil si. ryr 5je rc-trlě.
A nebylo. V prachu a čmoudu jsem
zkouštl povstali &šlo to. D(stali jsne
se ven. Zpozorova-ljsem velíl'ý (tvor,
jejž Způsobil grarat 150 lg těžký,
který však revybuchl. Nadporučík
pevně doufal, že se vrátí ?. váll'y živ
a zdráv. A víte proč? Vytáhl z laps-y
růženec a pravil: „Toto svaté zra
není a ta, kterou každoderrě tírrto
růžencem uctíván., rrne drsud thrá
nila a bude mne i dále opatrovaíi.“
;— Modlete se za padlé voiíny. Z Vídně
píše časopisu „AVe Maria“ jistá. od
běratelka: Zbožné paní zemřel v říjnu
brat-r na následky těžkého poranění a
byl pochován v cizí zemi. O šech
Svatých se jí zdalo: Do svět-nicepřlšcl
roztomilý hošík &Vedl ji přede uvéře,
kde si přál s ní mluviti nějaký úplně
zanedbaný muž. Paní jejnepoznala a..
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muž naž-íkal úpěnlivě & prosil ji o 130- dv'éře se otevřely 3-\'—“'t-0uÍt3i1usmívajíci
moc: vždyť je její bratr. Na to pravila, se, statný Vojín, z brusu nově vystro—
sestra: „Jak to vypadáš a. odkud při— jený. sundal tlum ,k, který měl na
cházv'š?“ Zubožený muž od.—pověděl: zádech, a. podělil každou ze tří sest-01“
„Tam, odkud přicházím, všichni tak malým kouskem chleba, čtvrt-é však,
vypadají!“ A paní na to: „Mohu ti která se tolik modlila, POÚ-31krásný
něčím pomoci? Chceš jíst nebo pít-?.“ Veliký bochník chleba a. ještě lmé
Bratr však jen smutně zavrtěl hlavou, pokrmy. Pokorně & skromně táže se
sejpjal proseb *.č ruce, *pohledl Vzhůru 138-502„PI'OČ mi ČáVá'Šv milý bratře
&zmizel. Polckemá, paní druhého dne (neboť on t0 byl), více chleba než
navštívila. několik kostelů, dala na ostaním, které přece majítvolik dítek?
rlfujitých místech a v různou dobu slou— A bratr Od-POVěděl"Ty igi Si jej za
žltl devět mší svatých za spásu ze- sloužila; ostatní si jej ml)—Síteprve za
mřelého & modlila se čast-o a. vroucně zasloužiti. Budeš míti Vždy chleba).
růženec. Bylo o velikonocích. Opět se dOStiaCOživa. budeš &nepovede se “
zdálo pa'ií, že je se svými třemi pro— nikdy špatně.“
vdanýml sestrami V onom pokoji. Tu?
\\. Díkůvzdání božskému Srdci Páně.0.

l
o

u.,

.A.. \.

Ze_ Rtyně V Podkrkonoší. Plníce Live, 23- všecky zázračré daiy & nfl
\lVůJ sllb, děkugerre Božskému Srdci losti, Tw-jl mocnou prinluvu ram
Páně, nebeské Matlčce riaší Par ně neustále udílené, Hlášíč'la Vy?-1536111
M&řii, ŠV. 'TOS fu. & Tóhě. ŠVQÍ 1,7A11f0- “r,—dav v ;anv—ó v'rlil'n ' T'F'i TPS—"lí

' i -'o o.o.ov0.o.o:o::o|u

Obětování denního úmyslu.

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

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hldVU, za
sp á s u 11m í r aj ic i 0 h a 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
slovenský! Ú sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille & Methode, orodujte za nás!
Heslo apoštolské: Za spásu umírajících.

Úmysl v únoru 1918: Organisace statečných jíncchů
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Vychází počátkem každého měsíce. Úncr 1918.

Nebo jako v jednom těle mnohé údy máme, ale nemají všickni údové jedno
stejného díla:

údové, v Kristu Ježíši, Pánu našem. (KVWtak jsme mnozi jedno tělo v Kristu, všickni pak jeden druhého
Řím 12. 4, 5).HW.—wAfv—WWWVW

vynaložení všech sil katolíků ku rozluštění velkých
úkolů přítomné doby.

[gf-'' r(Hlavní úmysl.) .=“

Církev naše tak častobývá
zobrazována 10 d i č k o u. Kormi
delníkem je sv. Petr nebo jeho
nástupce, s v a t ý O te c. Lodníky
jsoubiskupové a kněží. Mo
řc m je s vět. A pluje lodička
církve svaté již staletími pod ochra—
nou Ducha svatého a pluje i dneš
ním rozbouřeným světem. Doléhá
válka se všemi svými hrůzami i na
ni. Netrpělivost, neSpokojenost, malo
my_slnost i reptání proti Bohu zmoc—
ňuje se tolika duší a hrozí jim zkázou,
zkázou věčnou. Božský zakladatel
církve slíbil jí trvání věčné slovy
„a brány pekelné jí nepřemohoul“,
ona potrvá a překoná i tuto bouři,
však jde o Spásu' tolika duší, které
tato tak vážná doba zastihla nepři
pravené, malé víry. I povstává sámkormidelník, papež Be
nedikt XV., a pro měsíc
unor vyzývá věřící ce
lého světa k účinné mo—dlitběkshluknutívšech

pro rozluštění vel—
h úkolů přítomné do—Kéž není nikoho, kdo
neporozuměl této vý

ě a nepřispěl dobrou
1 příkladným živo

tem, modlitbou a "po pří
padě _i hmotnou anebo
mravní podporou k je—
jímu vyplnění. -

Dnes mocně ozývá se p řá ní
a prosba o mír. Akují z této
všeobecné touhy nepřátelé církve
zbraň proti katolíkům, jakoby oni
ničeho pro mír nepodnikali. Jak je
tu potřebí opět a opět zdůrazniti
všechny ty lidumilné snahy, jimiž
naplněno srdce m í r o v é h o p a—
peže Benedikta XV.,k ujed
nání pokoje. Jeho se zdarem preve
dená výměna invalidů, jeho starost
o duchovní i tělesné blaho zajatců,
jeho výzvy a přímé listy k válčícím
vládám, v nichž zapřisáhání pro uza
vření míru spojeno i s podmínkami
vyjednávaní, vše to důkazem je
snahy dáti pokoj lidem dobré vůle.
Musí však katolíci i cítit s církví
a její nejvyšší hlavou a podporovati
všechny její snahy o d d a n o s t ia modlitbou účinnou.
f Za bcuře na jezeře Genesaret
ském byla to úpěnlivá prosba „Pane,
zachraň nás, hyneme!“ která došla
vyslyšení. 'Jak i stálá, upřímná, ze
srdce jdoucí modlitba, když i nedo
sáhne hnrd úplného vyslyšení dá
přecesílu, trpělivost, zmužilostk dal



šímzi yŽlVJlLl,jvš lyi ]; jotní je Ten,
který po slovech „CJ se bojíte, malo
věruí?'* vstal a přikázal větrů m
i moři a nastalo ticho veliká až se
“lidé divili. '

Ovšem iná-li modlitba naše míti
nějakou cenu před Pánem Bohem,
musí jí odpovídat i ž i v o t p 0 dlevíry. A tuje potřebí, bv
všichni katolíci své nál
'hoženské povinnosti ř '=d
nč plnili. „Tak _Sv'ěťsvět—
lo vaše před lidmi, ať
vidí skutky vaše dobré,
a velebí _Otceivašeho,jenž jest v nebesích.“
Když Israelité tísněui byli okolními
nepřáteli, které na ně poslal Hospo—
din Bůh pro nepravosti, kterých se
byli dopouštěli, pro opuštění Hospo
dina a pro přestoupení zákona Bo
žího, a když volali k HOSpOCllHua slí
bili, že zachovávati budou zákona
Božího, slitoval se nad nimi Bůh
a po mohl. Proč by nepomohl i nám?

koly, jež přítomná doba u
kládá, jsou v eli ké a všechny lz erozluštiti jen snažením
se v život uvésti všechny
zásady, jež lidstvu př-i
nesla věčná pravda, SynBoží.

Do popředí všech však tlačí se
úkol výchovy mládeže,
jíž odchodem otců schází přísnost
a vážnost otcova. Jaké to široké
pole k působení! Jak je tu potřebí
součinnosti všech lidí dobré vůle!
Co nebezpečí číhá na mládež, která
zvláště když matka odkázána jsouc
na výdělek “rukou svých. nemůže
často dohlížeti na děti tak, jak by
mohla či chtěla. Zlá Společnost, toul—
kv, divadla, zvláště kinematografy,
všelijaká laciná četba pro mládež se
nehodící, často i v roucho pohádek
z-aobilená, vše to zhoubné působí na
mvsl mládeže. Nestačí si jen stále
stěžovat na zdivočelou mládež, je
třiba 1 si vzpomenouti slov Spasite

.lových: „K do b y p 0 h o r š il
jedno z maličkých těch
to,.kteří ve mne věří,lépe
by mu bylo, kdyby žernov
osličí z vě n byl na
hrdle je o n pohrou

a še
h ao
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žen by! do hlubokosti
mo ř ské“ Mat. 18, 6. A platí
Slova ta všem, ať jsou to ro (! i če
či učitelé, ať mistři či ho
s p o d á ř i, všem lidem, kteří lho—
stejně jdou kol mládeže, ba dokonce
ji svádí, zní z evangelia: běda světu
pro pohoršení! V 1-a ť t e m lá d e
ži úctu a lásku k Bohu,
nebertejí víru, nezlehčujte
její zbožnost, vychová—
vejte jl, veďte ji do ma
riánskýchdružin,dOSpol'
ků dobrých, katolických,
učteji zachovávat den svá—teční, voďte jikusvátost
nému Spasiteli, a požehnání
Boží spočívati bude na Vás i na
rodinách Vaších, neboť pravil Kristus
Pán: „kdo příjme jedno p a c h o l e
takové ve jménu mém
m n e p ř i j í m á.“ (Mat. 18, 5.)

Dnes lze tolik dobrého vykonat!
Vždyť tolik bídy a nouze v různých
obdobách vztahuje svou prosebnou
ruku. Je to křesťanské, když člověk
této bídy využívá ve svůj prospěch?
Lichva je to spojená s neřestmi všeho
druhu, která bude kdysi těžce do—
léhat na pachatele, až bude míti vy
dati počet ze skutků svých! Vždyť
šla přece láska světem, láska —
S y n B o ží, který nám velí rado—
vati se s radujíeími a plakat s plačí—
cími. .. el světem všudy
dobře číně. Kéž možno i o
každém křesťanovi bez rozdílu totéž
říci! A o uskutečnění toho, by zase
byl soucit s bližním b'*z sobeckosti,
by účinnou láskou svět byl obrozen
může a má pracovat každý dle sil
svých. Láska k bližnímu, Spojená
a vytrysknutá z lásky k Bohu, vleje
trpělivost, Spokojenost a všechny
ostatní ctnosti potřebné, vždyť je
hlavou všech ctností. ,

pak & vychová vi 'hluboké náboženské
přesvědčení, na nčmižto
možno pak vybudovati
'peVnou hráz proti ne—ř8,protivšemnepřáte

m Ježíše Krista. Pravý
tolik rád má svoji víru a nedá ;

ě

|
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ji tupit a,“ochotně podporuje ať
hmotně či mravně všechny Spolky,
které nutnost vyvolala, by hájíly'
zásady křesťanské. „Nebojte se,“
pruví Kristus Pán, „j í js e m p ř e
mohl s v čt.“ (Jan 16, 33.) A opětdí „nebojte se těch, kteří
zabíjejí tělo, duše však
zabiti nemohou,ale bojte
sel'spíše toho, jenž můžeduši í tělo zatratiti do
p 0 k l it.“ Mat. 10, 28.
Í'TVšichni gtedy na, palubu, na své
místo! Tuk 'zní 1;povel 'nejvyššího
kormidelníka.. Kde můžeš pomoci,
pomoz, kde třeba, práce u námahy,
pracuj! Jde o čest Boží a. o Spásu
bližních. Rozšiřuj království Boží na.
zemi, bude ti kdys údělem věčně
v nebi. V [čem spočívá, tak krásně

vystihl náš básník-kněz Dostal-Lu—
tinov, když píše:

—„Ke skvostům\světa. své srdce ne
připiat, .

k Bohu se stulit, za.kámen chleba dát,
po trnech jít a, zpívat _Te Deum,
pro pravdu neuhnout lvicím m med

vědům,
přispívat z lásky k bližním v potřebě,
pro pravdu lačnět více než po chlebě,
pohledem dítěte _na svět se dívat,
na místo kleteb žehnat & zpívat,
vítězit skutkem nad mdlými frázemi,
ejhle! toť je Boží království na zemi.“

Ak rozšíření toho krá.
lovství tě volá. Bůhl

Bude hlas jeho oslyšen:
„Přijď království Tvé“?

Dr. A. Richter.

Když _duše
Když duše moje—hmutnšwje,
=pojď & podej svoji ruku,
:at zahojí se boly mé,
v tvé lásky písně zvuku.

_....

ó pojď & sepni svoji dlaň,
líc svou schyl ]: zemi níže,
a pros tu vroucně v modlitbě
.a líbej dřevo kříže.

oje smutna je.
";—I

Bůh hledí na tě s nebe hvězd
& vkročí v srdce brzy,
on uleví, kdo požádá,
on suší vřelé slzy.

Bůh dobrý uslyší tvůj vzdech
&. vinu tvoji myje _ . .
Nuž pojď, mé srdce, vždyť.ty víš,
že Boží láska žije! —

OOOOOO

Jasná noc.

.Za jasné noci ku hvězdám
se oko moje dívá
a v srdci, v duši znavené
vždy plno touhy mívá.

Chce letět duše do nebe,
chce zřít ty krásy ráje,
zde sám Bůh dobrý kraluje
& oko jeho plaje.

Za jasné noci mysl má
jen vzhůru k nebi pěje,
neb odtud láska Boží jen
klid do duše mé seje.

00000 0
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Jméno Ježíš.*)
Hospodine, Bože náš, jak po.
divno jest jméno tvé po ve
škeré zemí! (Žalm 8, z.)

Jsme teprve v půli ledna, na
prahu nového roku. V takový čas
bývá vždy člověk vážněji naladěn,
stísněn poněkud otázkou, co asi nám
přinese začínající nový rok. Zda ra
dost? Na to odpověď zní: „snad,
ale trampoty, hořkost: j is tě. Mož
ná po kušení -- všaktaké po
moc Boží, možná zdraví, možná
nemoc a možná ——možná smrt.
Kdož 'to ví?

Co bylo víme, co přijde čekáme.
Kdo nás povede, pomůže, potěší, po
zvedne?

Tu jak by hvězda jasná na ne
besku nám zářila a slibo Vala, že vše
to do vede, dobrou nám cestu celým
rokem ukáže a potřebné dá síly.
Jest to hvězdička vzešlá nad Betlé
mem a její název

sladké jméno Ježíš.
„Blahoslavený člověk,jemuž jest

jméno Hospodinovo nadějí jeho," dí
žalmista (Žalm 39, 5.), a má pravdu!
A církevní píseň o jménu Ježíš dí:

Jméno Ježíš, jméno svaté
z úst nebeských sborů vzaté
k bláze naší v světě
vroucně vítáme Tč-

Ano, tof. ono jméno zázračné, o
němž prohlásil sv. Petr, uzdraviv
prve “chromého od narození, že kro
mě Ježíše Krista „není jiného jména
pod nebem daného lidem, skrze které
bychom mohli Spaseni býti,“ (Skut
kové ap. 4, 12.)

A jaká jeho moc?
Zvuky tvé, o jméno mocné,
uzdravují malomocné,
od lože smrt pudí,
mrtvé z hrobu budí.
Uvažujme chvilku o tomto sv.

jménu, jež jako mocný štít nás ka
tolíky provází od kolébky až ke
hrobu!

") Dle Wohler-ové„Krippe u_Alm'n

Nejsladší jméno Ježíš!
Ach ano, to jest pravý jeho název:
ne j sla d ší : Čím jest čisté 137.011—
bence jméno žericho vo? Sladkc 1.hud
bou v duši, příčinou blahých “.:-nůa
milých nadějí_do budoucna, zí'-ukou
štěstí životního. Proč pláče si:-cte k,
když slyší jméno matky, co (l_ví se
v duši dobrého čloVěka, zašeptá.—-lisi
v dálné cizině slovíčko: vlast? Až
dáš si odpověď na tyto otázky, pak
vzpomeň, že to, však mnohem víc
než všecka tato jména jest zbožné
duši sladké jméno Ježíš. V něm ob—
sažen, jak jádro ve skořápce, tají se
celý život Pána Ježíše od jesliček až
na Kalvarii. Jeho přesvaté nauky,
milý příklad, laSkavé pohledy, žeh
nání, dobrodiní, utrpení i smrt nám
hvězdičkami září ze jrréna toho nej
světějšího.

A proto s důvěrou vzývárre
sv. jméno Ježíš ve všech potřebách,
jistotu majíce, že budeme vyslyšení
pOdIe slibu samého Krista Pána:
„Amen, amen pravím vám: Budete-li zač prositi Otce
ve jménu mém, dát vám.“
(Jan 16, 23.)

Kdož by tu nezazpíval radostně!
Zni nám stále, jméno sladké,
dokud trvá žití vratké,
af tvou mocí vnadnou
bol a hoře sládnou!

Jméno Ježíš Znamená \ životní
program řádného katolíka, a proto
nesmí zůstat pěkným mrtvým slo—
vem, nýbrž osvědčiti se vzpruhou
krásných Skutků! O starých VOJá—
cích z Napoleonovy gardy se vy
kládá, jak tělem duší viseli na svém
„generálovi“ a kterak pouhé vyslo
vení jeho jména je zrovna elektri
sovalo.

Působí jméno Bohočlověka po-
dobně?. Ano, a jak se tušiti dá již.
předem, mnohem účinněji. Ov_1_\Ta-»
poleonovi mluvi jen světové dejiny
a válečnictví, a to s obdivem nebo
Spíš ještě hrůzou -- nejsladšl jméno
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Jgž'š se podnes miliony úst vyslovuje
s l'skou. '

O Kristu Pánu říci možno slovy
velepísně: „Olej vyli'tý, jest jméno
tvé, proto panny zamilovaly si tebe.“
(Velepíseň I, z.)

Proč právě panny? Poněvadž
jenom čistá duše dovede vycítili
blaho i vroucnost skrytou v jméně
svatém. A které panny? .

Nejprve vzpomeň oné Královny
panen a Matky Boží, o níž pravil již
Isaiáš prorok: „Aj, Panna počne a
porodí Syna . . .“ JeSt myslitelno, že
by hlubiny Ježíšova jména byl ně—
kdo hloub pronikl, než jeho svatá
Mati? .

A pak přijdou všecky andělské,
Marii Panně podobné duše jinochůi
dívek, eo jich v podobně sněžných
liliji vykvetlo v B:)ží zahradě církvi
svaté ze všech zemí, národů, časů,
duše., o nichž lze říci slovy Zjevení
sv. Jana (14, I.), že „mají jméno
BaránkOVOa jméno Otce jeho napsa
né na čelech svých,“ ba nejen na
čelech, hlouběji, v srdci.

V Atn'*ríce prý mají tisíce členů
čítající svaz proti zneuctívání sv.
jména Ježíš a pro'íi špatným řečem.
O jak krásná to myšlenka! Kéž na
jde h')dnč následovníků, aby již u—
stalo ono sure vé, urážlivé vyslovo
vání jména tak drahého! I bez ligy
to možno provésti. Měj srdce citlivé,
ať zrovna, tějakobv píchne v. srdce,
když slyšíš neuctivě či snad rouhavč
vysloviti Boží jméno! Myšlenkou i
hned v duchu Pána Ježíš Krista
odpros za onu urážku a žádej za
odpuštění !

Však ještě víc! Híeďme sv. jmé
no Ježíš nejen urážek chrániti, nýbrž
i jeho úctu rozšířili!

Jak zahanbují nás v tom ohledu
židé již v Starém Zákoně. kteří z pří
lišné úcty ani vysloviti nedovolili
jména B)žího Jahveh, říkajíce místo
tOho Adonai, t. j. Pán. A vezměte
do ruky svaté píume, lis'tuj'te, b_vste
poznali, jak. vroucně tam na každém.
téměř listě, Hóspodinovo jméno vzý—
vám a velebeno!

„Bože, ve jménu svém mě Spas,
.a v moci své sud?mne!“ (Žalm 53, 3.)

„DJbrořeč, duše má, Hospodinu,

&všecko, co ve mně jest, jménu sva—
tému jehol“ (Žalm 102, I.)

„Budiž jméno H05podinovo ve—
lebeno od toho času až na věky! Od
východu slunce až na západ chvále
no buďjméno Božíť' (Žalm 112,2-3.)

O nedejme se zahanbiti, slovem
i skutkem jméno Ježíše Krista uctí
vejme!

Jak to učiniti, pěkně nám radí
sv. Pavel (Kol. 3, I7.):„Cokoli činíte
slovem nebo skutkom, všecko čiňte
ve jménu Pána Ježíše Krista, děku
jíce Bohu Otci skrze něho!“

Zařiď život svůj dle toho!
Den začni vzpomínkou na Pána

Ježíše, kříž budiž na úsvi'tě první
tvůj úkon!

SVaté Ježíšovo jméno vzývej v
duChu, když se oblékáš a jdeš za
svou prací! Bude snad těžká, nemilá,
ale pak-li jméno Ježíšovo ti ji ne
uSnadní (já však jsem jist, že ano),
pak nadávky a proklínání Sotva!
Vzpomínka na Pána Ježíše tě do
provázej do kostela! Divná Se nyní

„ujala praxe. Na kostel pomalu už
lidé ani v neděli nebudou mít času,
ve všední dni jim ani nenapadne.
Ty nebuď takovým, drž se jinakých
zásad! Zkrat chvile besed, po pří
padě i spánku si někdy utrhni, v
ranní popravě domácí čerstvěji si
pospěš, a uvidíš, že často najdeš
chvilku i ve všední den na mši sv.!
„Mše sv. nezabaví,“ říkávali si staří,
a práce jim šla od ruky, protože Pán
Bůh. pomáhal. Zvykni si všecko ko
nati v duchu Pána Ježíše. Píšeš-li,
jeho sv. jméno buď jak by pečetí,
kenáš-li cestu, zapros ho, by šel
s tebou! 1 ve spánku pros, ať je při
tobě, slovy milounké děťSké uko
]ébavky:

Spala bych, spala, ale ne Sama,
s Pánem Ježíšem, s anděličkama!

Měj pravidlem onu zásadu svět
ců: „Můj Ježíš, moje všeckol“

Pak jistě on ti v nemoci bude
lékařem i lékem, pokrmem v hladu,
v žízní občerstvujícím pramenem.
Tvou radost Ježíš povznese, očistí,
bol zmírní, kříž uleví a nésti pomůže.

Ve jménu Pána Ježíše jdi večer
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na lože, a tak-li celý život prožiješ,
pak se jménem tímto na rtech usneš,
bys probudil se v rajské radosti. A
na důkaz, že opravdu tak míníš, za—
mítni modní předsudky, nestyď se,
kde jen můžeš, doma, venku, zdrav
přívětivě i vlídně odpověz křesťan

ským pozdravem, by se udržel,_ kde
dosud se užívá, a rozšířil, mizí-h
někde!

Ano, to buď tvým heslem my
šky—„ek,srahi prací.: ,P 0 c h v a l e n
bud Ježíš Kristus, na vě
k _V A. rn e n !“

00000

_až—
Království boží na zemi.

XXIV.
Podobno jost- království ne
beské 7.1“1'11'.hořčičrén: 1......
podobno kvasu.

(Mat. 13, 31. as.)

Dvčn'a podobor-.f-tvínii vylíčil
Pán J 6žíš cclou. budoucnost církve
t ak, že toho lidé ani mohutnými
svazky dčlepisných děl nedovedou..
Opravdu: Božský Učitcl!

, Po dohno jest- králov
s t-Ví nebeské zrnv. hořčič
n é m u “

Svatá, Rodina V betlémszkóm chlé
vě a v domku. naz arctrlqém ——toť
ono zrnko hořčičné, začatek. z ně
hož za staletí se :'(-zví: ul (l'l(_-\“f-l—'.ýst rom Světo vé, katolické
c í r kv e. L't.rr.o si piipon'eňnze j o
j i 0 S u d y !

Nejprve hl o u č e k u č e n í ků
a z b () ž ných ž e 11kol Pana Je
žíše. Pak potupné. smrt zal-1.1adat o
lova na kříži, a s ní i zanik díla v za
čát cích? O nikoli, zrnéčko hořčičné
jen tiše zat ím dřímá,v zemi, jako za
set-é semínko pod sněhem! Však vy
jde slunko, Sníh st aje, piijdr D v.0 h
8 V at- ý, zničí bázeň v srdcích apo
štolů, ,vloží jim v ú ta slova plná
nadšení, svaí é pi avdy a láf-ky, zr
néčko vzlclíčí a bajcčně se zaňre roz
růst at. Již po prvním ká? a- i Pt trově
přibylo 3000 křesťanů (Sk. ap. 2, 41),
a potom zase po uzdravení chromého
velké množství, t alrže jen p(»č(t- mužů
byl na 5000 (Sk. ap. 4, 4.). A nyní
začíná. veliké dílo obrácení svět a.
A p o št o 1o v é jdou kazat všem o
Ježíši Kristu, ukřižovarem a vzkří

šovém Svr-11,Božím, a Pán. Bůh dílu.
i(xíich žok-rá. chl—ají ]Josn“.č:el“:_v._,ne—
lillaii obtíží, Teda-jí se zaaíi'ašlíl Vě—
zením ani 1)".uč€1“.i(l-'.OU.snil-tí. Unií
ra-Íí pro Krista (l:.roniř: sv. Jara
všichni umučení). však ltyhnls'a _nml
pěstčná. roste déle. Ve. všech hlav
nějšíeh městech Malé Asie, CRLClia,
It alie a Afriky jsou již v prvních do
bách dosti čft-ré lařcstarsl ó otce, a
voj aci i kupci roznášejí známost. o
Par-„u Jc-ř.íši i do vzdálených kolonlí
římských. až k Dunaji, Rýnu, dál
do nynější Francie a Anglie. Nasta
nov. brzy dlouhá„ krvavá, léta ]) 1“onásledování křes ťanů, už
sice, statisíce jich: dětí, dospělých 1
st arců za víru svoji unzíra (jen v
Římě dt*—Sudr_aluzt no 1'a 10.000 H.P.—
čen.icl<._\'rchnápisů a celkem-.se počet
mučeníků udává od některých do:
konce na několik n'_l.]l(_\1'_ů).leč anl
to nezničí rozvíjející se katolický víry
ba naopak „krev rnučenílc_ů_je se
menem křtSťar—.ů,“jakoby zallt pře
vz acuým nic—kont,stromek vyrostlý
z hořčičného zrnka sílí a n:.ohutní.
Kat olicka církev vidouc, kterak pod
nárazem valících se divokých na—
rodů (tak zv. stěhování národů) o
brovská, říše římská. se rozpadá v
trosky a na nich vyrůst.aji nové jare
St:at _v,ncleká. se (živých barbarů, po
sílá. k nim hlasatele víry, a než se
užaslý svě-tvaan'atuie z příst álých
hrůz. mění se divocí vlci v bcranky,
bývalí pohané odkojení sladkým nilé
kerr. evangclia ctí první světce. ze
své vlast ní krve. Základy dnt šr-í \'e
lebné kultury položila Girl?!v.

Když polař-catčra Evropa, oha
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Ivo
oejí se zraky nadšených misionaru na
východ do Asie, a později s ob
jeviteli „Amerikya Australie do n o
v é h o s Vět a. Vezmi do ruky dě
jiny kat olické církve (Že to čctha
velmi poučná a také zajímavá), čti
bedlivě a poznáš, co práce, pot-u,
krve, co nadějí a zklamání to stálo,
než ty dnes pochlubiti suornůžcš, že
v celém širém Božíín světě není vět
šího kraje, kde by alespoň hrstka
věřících ncctila Boha pravého. Ka
tolík :: radost-í patří na věky rninutó,
slovo Pána Ježíše nás n<zk]an"a]o,
ze zrnka hořčičného vy
rostl obrovský st rom, je
hož haluze sah aj í od končin věčného
ledu až přes rovník V horké kraÍO
Afriky, a olgcpír.ají všf ch 5 dílů
svět a, Strom, v jehož hatuzích dost
míSt-a Ina dncš na 300 “milionů. ka
tolíků ze všech zemí a národů. “Než
Ježíšův strom -—kat olicka církcv -—
ani teď ještě 1“esrní zakn ěti ve svém
vzrůstu, úkolem nás: všech i věků
budoucích jest neustati v prací, do
kud všichni, i. ti, co bez své viny,
i ti, kdož vědomě se vzdalují, se V
katolické církvi ncsjednctí, aby byl
„jeden ovčím-“c a jeden. pastýř.“
(Jan 10, 16.) O jak velké, sk.vo.==t.né
úkoly má katolické hnutí misijní !

Zbývá nám ještě zmíniti se o
druhém podobenství: o k Vas u.

Naznačuje-li podobenství o.zrru
hořčičnémvnější \zrůf-t kat clické cír
kve, na počet-, podle zemí, kvasem
chtěl znázorniti Pan Ježíš vnitřní
působení, převrat-, jaký učení jeho
způsobí ve smýšlení a životě jed
notlivců i celých národů.

Když křesťanství vítěznou c(fftu
nastoupilo světem, zdály se poměry
(po lidsku souzeno) nové víře krajně .
nepřátelsky. V cestu se mu stavěla
pýcha urozených a učeného svět-a,
nedůvěra nižších a ubohých. a hlav
ně všeobecná mravní zhahnělost. Ne
sporně těžké, vélni těžké to pře
kažky! Vždyť-katc-liclta víra nczra
smlouvání a vyt áčelf, um ác'a pyš
néniu rozumu pokorné podrobení,
zkažené, slabé vůli zachovárí pří
kazů Božích. a církevních. Zdaž ob
stojí? Mamka. odpovídá kladně-. Zá

bavarrí znuděná, římská pari, jež
di íve neváhala svou otrekyni zt rýz
nit a třcha na smrt vyda-ti hz pií
činy, dychtivě naslouchá slovům r.o
vého učerí od téže služky. Učenec,
který po dlouha léta zkoun'zal a
shledával výroky slavných mužů, a
znepokojen se od nich zase odvíatd,
nalézá. (“.-dnovčd'ra svoje záka dy ve
prostých flowech SV. cvar g(-h'a. Míř-to
pustých orgíí při pohar 5:1—ých slav
nOF-ffchtichá. křtstarská. h h služl'a
katakomb, nzífďo pitek jziísr é kře
Sťarslvé pc St-y a jiré szkutlay ]-ajíníé,
ní?-to rozvodů bez důvodu a n'ístq
hnusné znontravrčlcsfi \'ždy ČaE-Í'Č'Íl
vykvétá. sněhot 115,lilíje par (nf-tví,
vůbec Řím, jejž sv. Jan ve Zjeverí
(Zjov. 17, 5.) nazval „Babylonu—ir.
velikým, niatl—zou .en-„Hat\'í a ohav
noat í zc—nts-lcých“pro j cho 7.1'ažcrcárt,
n'ění Etev něsto světců a rnučeríků.
O vlivu ]č.ř(“5'-ťa-1'_$.ÝXÍ] a živct jirých
národů znít-čro již nahoře, a natur í—
ohšírrěji dějepis. chtópe si to přcd
Ftax'íš, když veznícš do ruky okčas
nějaký lTIÍE-F-Íj1'í list a tedtivě pročtcš
zprávy () “_půF-ohC-rímisionářů n'! 711
pohany. Zásluhou (írkve jcst, že člo
věku vraccra lidská. práva, z r u—
š e n o o t r o ct V i ve st arérn Římě,
znenožrěnv obchody otrokářů, jak
na oř-ích cdého svět a prováděny ješt ě
až do nedávna V Africe, zásluhou
křCSťanř-tvípoz v e d n ut a ž e n a
ze své porobý. vrácena dě
t 0 D".1 as k a r () di ě ů. Ovšem opět
a opět i V nejnovější dohě se ne
mravnost. a surovost \'Zjíré., hříchy
některé (na př. podvody., rranželská.
líc-věrnost, nevděk) směle se rozlé:
zají; leč, milý přítdi, třeka býtl
Spravedlivým! NGI'Í to vinou kato
lické wíry, nýbrž těch, kteř" jí ne
rávičí, proti rí štvou., ji chtějí znlčlt
a znovu zavést pohanattí. A věřící,
ale špatně žijítí jednotliví katolícl?
JFOU jenom dol-„lade-In oró smutné
kapitoly o slatě vůlí. Jf'cu s]aH,
protože nechtějí býti sildi, za rě rc
ntůžo jcjich víla. —— _

A nyrí, rnilý příteli, rcfžh 50
rozcjdcrne _ jest- kor£c doky 'vá
noční ——ještě prcska!

Otevřj' Pánu Ježíši dokcřá-n E-vé
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srdce, nech at jeho drahá nauka se
v něm zakoření, řídí a ovlada každou
tvou myšlenku, všeliké slovo i nej
menší Skutek! Prohlubuj
Stale své náboženské vědomosti mod
lltbou, četbou, přemýšlením! Prožij
ony vznešené pravdy, at přejdou ti,
abych tak řekl do krve, do kostí, a
potom dobrým příkladem, neboj ác
ným slovem, “modlitbou., almužnou
pomahej, aby katolická. víra se roz—
šířila a zakotvila širým světem! Da
Bič, Ž? čazern podaří se jí dokončit

Stale a

zdárně započaté dílo, prokvasit celé
národy učením. evangelia spravedl
nosti, zbožnosti a lásky, odstranit
hromadné krveprolit a v lůně svém
bez násilí a bez křivdy sjednotit
celý svět! My se toho ovšem nedo
čkáme, ale přece se rádi pomodlíne
a přičiníme podle sil o zdar díla tak
vznešeného podle slov básníkových:
„Konu však los méně skvoucí padl,
aspoň pro budouc poutí fcy a pout
nice urovnávej silnice!“ (Z Čelakov
ského „Růže stolisté“.)

000000

I přistoupil "pokušitel . . .
Postní úvaha. Napsal Ignát Z h 5.n č 1.

Pán Bůh vše stvořil, „Stu—Til
nebo i zemi.“ I. Moj. 1, 1. Ale i dále
se o vše stara. Stará se o věci na
pohled nepatrné. Proč jenom my
lidé čaSto zapomínáme na tuto péči
Boží, proč jsme úzkcstliví a příliš
Starostliví? Proč zapomínáme na zna- '
mé Flo-voPísma: „Zdaliž neprodávají
dvou vrabců za penízek? a nespadne
z nich ani jeden na zemi bez'VOtce
vašeho. Vaše však i vlasy na hlavě
jsou všecky sečteny. Nebojt o se tedy,
dražší jste nad mnoho vrabců“ Mat.
10, 29. 30. 31. Ve své neskonale mou.
drcsti st ara se Bůh také o celé země
a národy. Jsou na př. v mnohých
zemích jisté druhy rostlin, nerostů,
zvířat, která, se hodí jenom pro to
podnebí a jinde se nedaří.

V žalmu. 51. čteme, kterak král
David pravil o sobě: „J a pak budu
jako oliva plodná v domu Božím.,
doufal jsem v mile-SrdenP-tví Boží na
věkyi na věky včkům“ Žalm 51, 10.
Pro zemi, v níž žil David a kde
později v podobě lidské ztravil naš
milý Spasitel třiatřieet let, jest oliva
velmi důležitým stromem. Podle
počtu, kolik jich někdo má, lze ee—
.niti jeho majetek. Z olivy lze všeho
užíti. Snad připadne nám podivno,
ale když vše uvážíme, pochopíme, že
ve východních zemích je v některých
blskupstvích krádež a vůbec zlo
myslné p(škz-zení stromů olivových

tak těžkým; hříchem, že nemůže ho
odpustiti kněz, že jest jeho odpuštění
vyhrazeno pouze jedinému. biskupov-i
Všeho lze z olivy užítl, jako na př.
lisuje se z plodů olej, užívá,se olivy
Svěží i zadělavané, používá se pecek,
jader, dřeva, kůry, lupenů, prysky
řice, která z kůry teče; ratolestí rýží—
valo se dříve jako největší odměny
při hrách vítězů olympických a až
dosud je ratolest olivová, Znamením
pokoje.

David byl v mládí svém mnoho
pronásledován od Saula, a tu _ve
svých strastech doufal v Boží mllo
srdenství. Chtěl říci: Moji pronásle
dovatelé doufají ve své bohatství,
svou sílu, svou. moc,-svou slávu, ja
však doufam v jediného Boha, v Jeho
milosrdenství. Doufám, že odmční
mou. naději, že bude mi umožněno
vejíti do stánku Hospodinova, když
ne tělem, aspoň v mysli.

I my zakoušíme na Sobě tento
úděl všech lidí a snašínie pronásledo
vání všeho druhu.. Nejvíce však nas
trapi prona<=led.ování nepřátel naší
duše, kteří by rádi viděli, abychom
vzali zkázu. na duši. Ale doufejme
a nebnďme malomyslni, nebot píše
sv. apoštol Jakub: „Blahoslavený
člověk—,který Snaší pokušení, nebot
když bude zkušen, obdrží korunu
života. kt erou Bůh zaslíbil těm, kteří
ho milují. Nikdo, jsa pokoušen, ne
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říkej : „Od Boha jsem pokoušen'f,
neboť Bůh nemůže býti pokoušen
ke zlé-mu.,sám pak nepokouší nikoho.
Ale každý bývá. pokoušen, jsa látkám.
a vnaděn od své (vlastní) žádosti,
potom žádost povstavši, rodí hřích:
hřích pak byv dokonalí., plodí smrt .:

Diviš se, že se ďábel odvažuje
pokoušeti tě? Což zapomněls, že po
koušel i samého Syna Božího, Ježíše?
Pokoušel hned první lidi, kteří do
stali od Boha rozkaz: „Ze všelikého

Brno: Kazatelna v kostele sv. Jakuba.

dřeva rajského jtz: ze dřeva pak TČ"
dění dobrého a zlého at nejíš, neboť
V kterýkoliv den. bys % něho jedl,
smrtí v.mřcšf' I. M(-j. 2, 17. Eva
dala se sviští-i od. ďábla v podobě
hadově, jedla ze stromu a dala ji'—“ti
také Adamovi. Již ..Vráji os.včdčila
se tedy pravdivost výroku.: „Bojo
vaní jest život člověka.“ Jak. 7, 1.
Jest vyloučeno, potla-týka sv. Jero
nym, že by člověk nebyl pokoušeli,
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troufal si ďábel na Ježíše, tím více
troufá. Sobě na lidl.

Troufal sobě ďábel přistoupiti
k Ježíšovi, který byl „obraz Boha
neviditelného, prvorozenec “nade vše
oko tvorstvo“ '(ke Kol. 1, 15), „kněz
veliký nad. domem Božím“ (k Žid.,
10, 21). „jed.norozený. Syn“ (Jan 1,
1.8), „Pan slávy“ (I. ke Kor. 2, 8),
„Pod.ivný, Rádce, Silný, Otec bu—
doucího věku, kníže pokoje“ (IS?, 9
8), „na rouchu &to na bedru svém
má. napsano: Kral nad králi a pán
nad. pany“ (Zjev. 19, 16). Na tohot-o
nejvznršerějšího troufal Sobě ďábel,
a. my lidé, kteří pouze ]? „obrazu
&. r;(f-(l(>bfl!.+'—tvíBožímu“ (I. Moj. 1,
26) E-tvořvri jenže, ny se Dozařtnvu
jeme nad, tím, že nás ďábel polcmaší?

Přiblížil se k Jf žíšovi, HCl-ý byl
nejsvětější, jak (\ r_ěm čte—ne u sv.
Petra, kdtž FO jmenuje .,Bn-árek
neúhonr-Ý &-nopos-.kwnčný“ (I. ÍP<t ra.
1, 19). Již ve Starém žákově nazval
prorok David příšt íl—oVykupí'rtle
„Svatým Svat ýolW. Danííl 9, 24..
Sv. Pavel píše: „Talab-výzajisté pří
slušel nám velelfrěž. svatý, revírrý.
nepos-.kvrrěný, odděler—ýod. hříšnílú
&-Ýyvýšený nad 'ÍIrbrsaf' K Žid_ 7,
26. Ik němu přiblížil se ďábel .=.po
kušením a ne jednou, nýbrž třikrátc
sro () Nčho p()l<.O'-Š('l.'

' Svatý užita-l (církevní Jan. Zlato
ú>=týudává palm-o důvodů., proč Bůh
dopouští na lidi pokušt'rí. Praví:
„Ne proto club-žaljsi od.Bolmzlraýč,
abys: iicb V lon/sti rqr-ttžíl, 1Ýb1-ž
abvs ji i tx-joval. l).-Yto nt za“ laňuje
Bůh, aby tě pJ-koušel ďábťl. Předrě
máš býti povřvn, že jsi byl na křtu
posilnč-n &5-1“al to silnějším, za druhé,
abys žůF-t-al .c:iromným & lie-vynášel
se svými velikými dary, nolot po
kvševí jsou. s to, aby nfs pokořila.
za třetí; aby ďábd. kdyby Snad byl
V 1\.(ji.sztot-č-,7.0.21.jsi Skulečrě fie po
lepšil a VS,-Íal 2 II“-.I'ÍYÝCll (břichu),
].)okvřením, ktorého užívá jal-'o zku—
šebního kamene se plně přUf-Vědčil,
že se ho zcela odříkáš, za čtvrt é,
alwsí jako žcltyo vyštl 7. pokušení
silnější a :Jtvatnější, za páté, abys
měl plnou jist et u 0 velike-ati tobě
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Svěřených pokladů. Nebot' ďábel by
Se k tobě nepřibližc-val, kdyby ne—
věděl, že se ti dostalo větší cti.“

Ježíš nevyhledal ďábla, ale ďábel
vyhledal Ježíše, nebot čteme u sv.
Matouše: „Ježíš byl uveden od Ducha
na poušt, aby byl pokoušen od
ďábla“ Mat-. 4, 1., což jest pro nás
všechny poučením, aby nikdo Sobě
příllš nedůvěřoval a nevrhal se sám
v pokušení, důvěřuje své stat-nosti
a síle, že je přemůže, ale teprve když
dojdou, _musí se proti nim eo nej
Srdnat ějl opříti .Dobřese vyznal ďábel
ve všem. Nezavedl milého Spa-“itek
mezi lidi, do osad, do měst. na trh,
kde by bylo Shromáždění lidí, ale
vedl _ho na poušt, kde nikdo není,
kde jest pouze písek, kde nic ne
roste, kde se nikdo nezdržuje. Tak
také přiblížil se k Evě, kdvž byla
sama, když nebyl v její společnosti
Adam. Jest sice samota lékem pro
duse, ale jenom pro duše vytříbené,
zkušené; pro slabé jest velké poku
šcnl, jest něčím nesnesitelným. čeho
se mnohý nejvíce bojí. jest největší
ůtrapou. J 0813právě V'lkým neštěst ím
pro hdl, že nemohou býti sami a ne
snesou samoty. Dobře proto pravil
už před více než dvěma stv lety
kterýsi velký znatel lidí: „Všechno
naše neštěstí přichází odtud, že ne
můžeme býti 'sami. že nesneseme
samoty.“ Dobře řekl kterýsi novější
SD'Sovatel (Spielhagen, ron—.anoplsedt
„Samota jest nápojem, který nás
nadchne. rozobí a osvěží. ale také
opojí,“ Někdy lze se poučili i u spiso
vatelů, jichž spisů nijak nfs-chvalu
jeme: čtouce jo, řídíme se slovy sv.
apoštola Pavla-: “„Všechnozkoušeli“
co dobré jest. toho se držte“ (I.
k The“-. 5, 21.) Dočteme se u spiso
vatele nám katolíkům nejvýše nf“
přátelského, Jana Scherra, násleďOV'
nc o samotě: „Samota je totéž jako
nebezrečí: oboje zúžují malé duše,
kdežto velké rozšiřují. Sámo-tai re
bezpečí udušují duše sprosté, kdežto
šlechetné povznášejí, posilňují.

Lekáme se, jsme přestrašeni, že
doléhají na nás pokušení všeho druhu:
Nvení rnísta, kde bychom jich byh
ušetřen), není věku sebe vyššího,

není stavu Sebe světějšího, není
zkrátka nlkoho, na koho by nedo—'
léhala pokušení. Doléhají na nás
v našich domácnostech, ale neušetří
ani posvátného místa v kcstcle, do
staví se ve společnosti, ale také
když se modlíš, ba dostaví se, když
jdeš třeba od stolu Páně, přijav
právě 3).ejsvčtějšísvátost oltářní. Má
me velké starosti, že napadají nám
v myšlenkách věci a předměty tak
ohavné, jakoby vyšly z nejhlubšího
pekla. Ale jediný pohled.na Spasitele,
kterého pokouší ďábel, poučí nás,
abychom. zůstali klidni, neulekli se
a Statně bojovali. Vždyť neostýehal
SCďábel a ne jednou, nýbrž třikráte
přiblížil se k samému Spasiteli. Po—
nejp'rv žádal: „Rei, ať kamení toto
stane se chleby“ Podruhé chtěl:
„Spusť se dolů se střechy chrámové“
a po třetí se nec-Stýchal žádati po
milém Spasiteli, aby „padl na svá
kolena a-klanělse nečistému.duchu.“
Mat. 4, 3—10.

Třikráte pokoušel ďábel Ježíše,
vysílaje, proti němu své „ohnivé
šípy“ (k Efcs. 6, 16), protože všechna
pokušení, která "nanás doléhají, po
cházejí odncsvatého trojlístku, kte
rýmž jest „žádost těla, žádeSt očí
a pýcha života“. I. Jana 2, 16.
Tuto jest obsaženo celéjádro nákazy,
ze které pučí všechny druhy a rody
hříchů. O pokušení Ježíšově čte-mo
u sv. evandělisty Lukáše, že „ďábel
dokonav všeliké pokušení, odstoupll
od něho až do č as u,“ .Luk. 4,
13., což- vysvěflují vykladačg, Písma,
že ďábel odešel pouze na neurčltou
dobu, že se opět drst avil, aby út oky
a klamy své obnovil, což činil potom
jednak skrze fariseje, zákoníky, jakr-ž
i Jidáš návodem tohoto nepřítflc
Kristova Jej zradilr'a prodal. —Ba
ponoukl i samého Petra, že Pctr
domlouval Ježíšovi, aby -nešel do
Jerusalema, kde ho očekávaly muky
a kříž. Ale Ježíš obrátiv se pravil
k-Petrovi: „Jdi mi s očí, satane!
Pohoršením jsi- mi,. nebot nemáš na
zřeteli věcí Božích, nýbrž věci lid
ské.“ Mat. 16, 23. Ježíše se již ne—
odvážil pokoušeli, byv od něho přO
možen a zahnán, .
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Svatý Augustin měl výklad o
tomto pokušení Ježíšově a pravil
svým posluchačům: ,;Dabel před
kládal v oněch třech pokušeních
Ježíšovi věci lahodné, Ježíš však
ukazal, jak pokušiteli odporovati,
Svět slibuje rozkoš tělcsrou. Od
pověz mu, že je ti milejším Bůh.
Slibuje ti čest, povýšení. Odpověz
mu, že je ti milejší, vyvýšenější říše
nebeská,. Slibuje ti bohatství, maje
tek, odpověz: Bohatší jcst Bůh,
vždyť od něho pocházejí všechna
bohatství světa.“
[vs_l'Aleještěpotřebíse zmíniti 0 pro
středcích, kterak mame odpírati to
muto nepříteli, který nás stale pro
následuje a všude rc—zepřádasvé sítě.
Je to především modlitba, práce
zaměstnání, nedbati volání zlého du
cha. Sv. Antonín poustevník udava
jako dobré prostředky ze své zkuše
nosti: „Lásku ke Kristu a radost
duchovní.“ Ježíš sám naznačil dobrý
prostředek, když pravil k Pttrovi:
„Bděte a modlete se, abyste nevešli
v pokušení“ Mat. 26, 41. Vždy
však berme útočiště ve všech po
třebách ku svému milému Spasiteli,
což krásně řekl sv. Pavelz- „Vždyť

nemáme velekněze, jenž by nen—.ohl
míti soucit s našimi slabostmi, nýbrž
takového, který byl podobně (jako
my) zkušen ve všem kromě hříchu.
Přlst upuj me-tedy s důvěrou ke trůnu
milosti, abychom došli milosrdenství
a nalezli milost ku pomoci příhodné“
K Žid. 4, 15. 16. Sv. Prosper píše:
„Není prospěšno, aby člověk sám
bojoval proti nepříteli a byl l)("Z
pomocníka. Nedůvčřuj nikdo pouze
svým silám, ale (1011ij ve vítěze-ní
pon'ocí Toho, který rebyl přemožení
a za všechny zvítězil.“

Když Ježíš přemohl ďál la, „při
stoupili andělé a sloužili jernu“. Mat.
4, II.“;Nepraví se, kterak Jemu slou
žili andělé, ale podobně se st alo také
později, když byl Ježíš, nastupuje
svou křížovou cestu, v zahradě G.tse
manské na úpatí hory Olivetské, kde
pokloknuv na kolena rrodlil se :
„Olče, chceš-li, odcjnzi kalich tento
ode mne, avšak. ne má., nýbrž tvá,
vůle se staň. I ukazal se anděl s nebe
a posiloval ho.“ Luk. 22, 42. Po
dobného přisluhovaní od. andělů se
může nadít'i, kdo vydrží v krušném
boji a přemůže pokušit elefčf

oooOoo

Zachovávání postu.
Postní úvaha od Jarolíma St. P aiv lí ]: 11.

Tři. hlavní dobré skutky jsou:
modlitba, půst a almužna. Ačkollv
je v každý čas konati ptáme, tak.
přece obzvlášt večtyřicetldenní půet,
.jenž ——na památku orÝéchčtyřlcetl
dní, co se Pan Ježíš na pouštl postíl
——tento měsíc začíná,. Ct yiicetr
denní půst zachovávali jlž mnozí
svatí mužové ve st arém zakoně., na
příklad Mojžíš a Eliáš. Israelité ra
)oušti byli nuceni se zrovna ětyřlcet
et postiti, ježto se museh zřícl chleba
a mnohých polních plodin. Semi tam
zastesklo se jim po hrncích masa v
Egyptě; Pán Bůh jejich laskominy
hned zas potrestal.

Moderní svět r_erád se postí;
on by rád viděl, kdyby všechny

per-ty 7. l—aleroáfrv vymizely. P r o l. ef
s t a n t- i zrušili všecky pošty; oni
přenechavají horlivosti jednoho kaž—
dého, v jakékoliv dny, hlavrěv drn
kající (BuBtag) půst si uložitl. Onl
však nepočítají s lidskou slabostí.
Zkušenost učí, že se člověk.jen velml
ztěžka odhodla, pOStiti se dobrovolně
.—stojí to velké sebezapření; že však
tim lehčeji vyplní postní přikazaní.
Je tedy zcela dobré, že mezl přlká—
zaními církevními je i třetí: Přiká—
zané posty zachovávati. ; '

I řecko-orient alní n e s j e d n o
c e n a c ír k e v, k níž náleží většlna
Rusů, zachovává půst, mnohem 'i'—ís—
něji než my; nejenom před ve Iko:
nocemi, nýbrž i před vánocemi mají
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schismatikové delší půst, i před Na
nebevzetím Panny Marie. Odříkají
se V pOStní dny nejenom masa, ale
i mléka, masla, sýra a vajec, protože
tyto potraviny pocházejí od zvířat.
Takým způP-obem se i u nás dříve
postilo; a vlastně platí ten půst i u
nas až doposmd; jenom že je dis pen
semi v jednotlivých diecésích více
méně zmírněn.

Pohlédněme do ží d o v s k e n o
kalendáře, tak tam co chvíle uzříme
nějaký půst. V postní dny nesměli
židé nic jíst-i a nic piti, celý den nie.
až do západu slunce ;to bylo skutečně
pravé jedno nasycení za den, a sice
až večer. Tento Zvyk přejala i kato
lická, církev. Podle práva bychom
v pOStní dny též měli jen jedenkrate
jisti, též až večer; V seminářích a
klášteřích, kde se při stole říkají
církevní modlitby k jídlu, jl má0 po
ledni a jiné večer, říká, se 1 proto"
V postní dny 0 poledni ne modlitba
k obědu, ale k večeři určena; večer
však jen ticha, krátká. modlitba.
Ježto by však takový půst, s ohle
dem na naše poměry, byl pro nas
těžký ——nynější pokolení není tak
silné a zdravé jako dřívější-a ne
snadno by bylo při takém přísném.
postě vyplniti povinnosti našeho 10—
volaní , ut vařil se zvyk se srozuměním
církve, kromě hlavního jídla ještě
dvakráte za den něco málo jisti,
rano, totiž a večer. Slabé osoby mohly
by požívat-i i něco o svačině. Kdo ma
těžkou práci, kdo kona unavující
cestu, kdo přestal nějakou nemoc a
ještě se zotavuje x(rekonvalcscert).
kdo se “duševně „mnoho namáha,
matky k vůli malým dít-kam před
porodem a po porodu mohou se dis
pensovati. Je však záhodno, aby ta
kové osoby jiným způsobem si ně
jakou újmu učinily, nebo půst Vjiné
dobré skutky, zvláště v almužnu
proměnily.

Abych zpět se vrátil k židům:
oni mají více postů do roka. Velký
půst před slavností stánků, de n
s míř e ní (dlouhý den), stoji už
v zákoně Mojžíšově. Čteme v knize
Levltlcus, to jest třetí kniha Mojží
šova (Kap. 23.): „Desátého dne v

měsíci sedmém je den smíření : veli—
kým svátkem bude pro vás a svatým
slouti bude; trápit-i budete V něj
duše své, aby milostiv vam byl Ho
spodin, Bůh vaš. Kdož by koliv se
V onen den netrýznil, ma vyhynouti
z lidu svého.“ Mluvil jsem jednou
s malým židovským děvčetem od
utečenců a pravím ,.u: Teď přijde
brzo dlouhý den, t Msebudeš museti
postiti! Děvče hneřodpovědělo: Pán
Bůh nám pomůže! Nebyla to pěkna
odpověď? Jiné děvče pravilo 8 před—
hůzkou, že se křeSťané nechtějí po
Stiti. Bohužel! I týden velkonoční
byl týdnem abstinence, protože židé
jenom nekvašené chleby jísti sntěll,
jež tak dobře nechutnají. Ostatní
posty byly později zavedeny, na
příklad v den, kdy chram byl zbořen..
I to byl ustavičný půst zdrželivcstl,
že židé nikdy nesměli jísti masa ve
přového, zaječího i jiného ještě.

Postní dny mají i m 0 h a m e
d ani. Každý rok zachovávají půst
celý měsíc podle židovského způsobu,
přes den nic nejedíce; mnozí se ovšem
za to odškodní hodováním nočním.
To je tak zvaný ramadzan; zakončen
býva velikou slavností. I pit-í Vína
je mohamedanům zapovězeno, oni
pijí ponejvíce kávu.

Půst shledáváme i u p o'h a n ů.
Ninivité byli pohané; hned ohlásili
půst, jakmile jim prorok Jonaš byl
pokání kázal; ani zvířatanedostala
píce;"A Pán Bůh byl jím milostiv.
Pohané v Indii postí se mnoho;
jsout ve svém ZpůSObuvelmi zbožní.
Škoda toho národu. Kdyby byl kře—
sťanským., mohl by Evropanům slou—
žiti za vzor. '
' ' 'Nenechejme se tedy zahanbit-i
od pravověrců (nesjednocených kře—
stanů), od židů, mohamedánů a po—
hanů; zachovavej me posty církví při—
kazané. V nastávajícím postním čase
chceme Sc postiti, abychom se vděč
nými ukázali za vše, co KrÍStus Pan
za nás utrpěl, abychom následovali
jeho příkladu, za své_hříchy zadost
učinill a odpuštění hříchů od Pana
Boha si vyprosili a jej usmířili; aby
chom i zpurné své tělo skrotili a 5in
si naShromáždili proti pokušením;
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abychom též ve ctnosti dále pokro—
čili &duši nad pozemský prach po
zvedli, vzhůru k nebi. kde není již
materielních potřeb. Chceme se po
stiti, abychom od Pána Boha od
vrácení čaSnýeh trestů vyprosili a
hodně milostí získali; konečrě aby
chom svou poslušnost ukázali k.niat
oe naší,_ církvi katolielaé.

Malý postní čas na památku
hořkého utrpení Páně máme vlast-ně
každý, týden; je to p at e k. Protože
náš Pán Ježíš Kristus za hříchy na
šeho těla na vlastním. těle tak hrozné
trpěl, odříkame se po 24 hodin_po
krmu z těla zvířecího. Zdaž to po
nás mnoho žádáno? Zajisté ne! Je
to jenom Zcela malá oběť, již si
mnozí už ze zdravotních ohledů obě
ukládají, kt-cří na náboženství ohied
nebereu. K čemu nás Valka donutila
(ne ani jeden, ale zrovna tři pálky

týdně), proč bychom dobrovolně 'a
z náboženských ohledů ntzaehc-va
vali? Týden bcz pátku připadá. níi
jaksi prázdng'rm, jak kdyby v rěm
něco chybělo, jak. by ani nebyl řád
ným týdnem, na příklad když při—
padne Svátek v pátek & abstinerce
nezavazuje. Kdož by nechtěl “vzít-ina
sebe malou oběť z lásky k Ježíši,
jenž t ak velkou. oběť za nás vzal na
sebe? Bohu. díky, ještě jsou kře
sťanské rodiny, jež pátek. svědomitě
zachovávají, ba i ve středu a v so
bot-v. s masitých pokrmů zdržují.
A to nejsou snad. jen obyčejní'iidé,
ale i \zrešení, z vrchních tříd spole
čenských.

Dr. L 11.(1v i k M til l e r, mi
nistr vyučování a kuit-u v Bavořích,
jenž zemřel v roku 1895; pet-kal je
denkráte na ulici jednoho poslance,
jenž náležel Stavu rolnickérru & se
ve velkoměst-ě Mnichově ještě dobře
nevyznal. Na otázku miniatrc-vu, co
hledá-, odpověděl rolník., že neví, kde
by dnes dostal jednoduché postní
jídlo, neboť je pátek. Inu, pravil nei
nistr, chcete-li býti spolurjen s jed
noduchým postním jídlem, t ak pojďte
se mnou.;já vám ukáží dům, kde take
jídlo dostanete. Jak se divil pcslancc,
když se naráz octl v příbytku mini

strově. Hned na místě chtěl odejít-,i=
ale ministr ho nepustil: U nás., řekl,
máme dnes jednoduchv oběd., jak se
sluší v pátek na kat oiiclcý dům. MV
v pátek nikdy mas-.anejírre, neboť
církevní přllřázání piatí i V (!(-ně
ministrově. Slouží rámq ke cti, když
dnes zůstanete u nás, Dovolte, aby ]
moje děti směly společně S námi
obědvati; já, je chci míti u sebe, když
jsem doma. jinak jsem beztoho celý
den od nich vzdálen. Před jídle—rra
po jídle se všeei modlili, děti 11tam-ly
předříkávatl. S velkým dílcem uz
louěil se. potom poslanec s rodiny“
minist-rovou.

Příklad ze škol _v: V ja
kési osadě na venkově přehiídal ín
spekt or školu. Nčjaký čas na:;hmchai
vyučování a zkoušce a potom sám.
se do toho vložil, aby se přesvědčil.
jak daleko jSouděti v počtech. „Jde-lí
vaše matka každý den k řezníkovi a
koupí pokaždé mas-.aza 15 feniků ——
mnoho by ho ovšem redost ala ——
kolik to nděiá. do týdne?“
Jeden mah" žáček hned se. hlásil.
„Nuže, maličký, kolik. to udčiá?“ ——
„90 feniků!“ zvoíal chlapec. ——Pan
inspekt or byl překvapen & Snažil .cze
chlapci 1'('-zložit-i,že se zmýlil. „Hled'.
týden má přece Sedm dní.- a Stedm
krát patnáct. není devadesát. T_vjr-i
jistě zapomněl neděli připočítat“ !“ —
„0 ne., neděli jsem 1'W-(V-ítai,aie pát ek
jsem nepočítal.“ Tablo. pravíme v
takém případě, to jest trapný oka
mžik, t.rapný tertokrát pro zkouše
jícího.

Kro mě m-F-tU.máme teď i m o d
1i t \) ě se pilně věťfovati: i ve všední
dny jíti do ke-Stcla, súča<zt1=itise kří
žové cest-y, doma říkati bolestný rů—
ženec. Nezapemeňtre i na postní ai
mužnu. Co ušetříme postem, máme
věnovati “chudým anebo na dobré
účely. Zanechme veřejných zábav;
nejenom tance, a1e i (vs.,tat.ních vyra—
žení, na přikiad divadla. Místo eetby
zábavné, belletristické a humorlstlc
ké pěst uj me více četbu v a ž n o u,
poučnou a zvláště nakažený—rov..
Ontfzn'e' pití liliových FálK—jů,1 včas
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míru; po čas války jich beztoho
není. Takovým-Způsobem prožijeme
čas postní v duchu církevním, of
pravdu. svat-ě, &připravíme se krásně

na slavnost velikonoční, Tím větší
bude potomnaše radost, člm vm.
jsme se umrtvova-ll.

OOOOOO

A. M. Xadlčákavá.

Zasviť!

asviť mi ty Slunko jasné,
teplem lásky hřej mou hruď,
a mé srdce k novým bolům
nikdy více neprobuď!

Svit v mou mysl u'navenou,
zahřej v prsou bolný cit,
abych mohla spokojeně
na tom světě dále žít.

Rozehřej mé srdce chabé,
novou sílu k práci dej,
svit mi slunce ohněm lásky
v duši, v srdce klid mi lej

Zasviť mi ty slunce jasné,
sviť mi dráhou života,
ať mé srdce i má duše

jak ten ptáček klokotá!
OOOOOO

Obrázky z katolických misií.
PodáváMaxmilian Weinberger.

Krvavá událost v Mongolsku..

Za velikou čínskou zdí, mezi
Čínou. a mongolskou pouští prostírá
se hornat-a a na sluje .a propastí bo
hatá země. Mohli bychom ji nazvati
zaslíbenou zemí vrahů a loupežníků.
Drsní jako Zeměa podnebí jsou i její
obyvatelé. Co křesťanství z nich pics.
to dovede učiniti. o tom nam vypra—
vují zprávy katolických n“.i.—.s.ior.ářů,
jižto tam už několik. let působí. Jak
SUJ'OVá.však. a nepodajna je. látka,
kterou jest jim propracovati, do
kazuje tato hrozná udalost, lctneu
“nam vypravuje litinaionař P. Albcrt
B_thy, jenž píše: —

„Malou lnieké, 1'('-(,l.l-1'.aVar gů by—
dlela v horském údrlí stranou mě:-ta
Kien—piengu. ByÍi to lzodní lidé, ktfří
svou pílí z tvrdé půdv aspoň tolik
dobývali, ŽO Se uživili, Avšak syn
nebyl s tímto skrovným pistavcním
spokojen. Jeho ctižadzst šla dale;
chtěl zbohatnouti a to co možná.
nejdříve. Opět a opět rozvinoval za
dlouhých večerů zimních své plány
a maloval si v duchu lepí budouc
nost. Jednohq dne však přešel od
nářků a plánů k (V'-i\nu,rozloučil se
s otcem a matkou, se svou manžel

kou a dít-kami & vydal se na cest-u '
do Mandžurska, aby tam zkusil své
Štětí-t Í.

Uplynula dvě léta, ale syn re
d ával o Sobě vědět. Otci, jemuž byly
plány synovy pomátly hlavu. a j( r-ž
se jich usl'<_v.teč1;=.ění1'._en".ohl dočkat,
napadlo, že by mohl sám věc urych—
liti a honbu. po štěstí vzíti do svých
rukou. Nechal tedy časem motyku
a sekyru ležeti a dal se na ln'pičStví.
Padným. kyjem ozbrojcn odcházel do
hor a na příhodném místě čekaval na
svou kořist. Běda pocestnému, jenž
šel tou. ces-tou. _Kyjetaróho Varga se
o to postaral, aby dále “ ('( Šel. Ng\ (:
řemeslo osvědčilo Se-Lýri rcthtč

;ným sice, ale výnosným. Časem za
olcrouhlili Vangové 'Svůj rrajctek ně
kolika měřicen'i pole, jež byli hote
vými penězi zaplatili. Tak. byli na
nejlepší cestě, Sati se bohatými.
\ Jednou odpoledne spatřil starý
Vang pocestného, jenž se blížil jeho
úlc.rytu..» Poceszt-ný měl Slušný oděv,
beranicí na hlavě, vysoké lic-ty ra
nohou a' ranec, z jehož zevrčjšlau
bylo. lze Soudítí na [cha-tý (Heh.
„To je pták pro mou. “]z..cč1z.u,“va
bručel Vang a*post avil' ee iza tl—Tfll'Í
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výběžek. Když se cizinec přiblížil,
srazily ho dvě dobře namířené rány
k zemi. V několika minutách byla
mrtvola oloupena, na kraj cesty za
vlečena a do propasti uvržena. Se
svou kořistí, která na několik set
korun se páčila &min*-.o'toiv mnohých
cenných věcech záležela, vrátil se
Vang domů. „Řemeslo se vyplácí,“
pravil k ženě a Snaže, které mu
k takovému úspěchu blahopřaly
„doufam, že brzy mně ještě více vy
nese.“ Až do pozdní noci bavil starý
hříšník své posluchače svými minu
lými i budoucími činy rekovný mi.

Následujícího rana, zat írn co
Vang prací předešlého dno unaven
ješt-ě Spal, jaly se žena a snacha
šaty zavražděného čistiti a zrádné
skvrny krvavé umývati. Najednou
zůstala snacha jako omráčena a jala
se úzkostlivě šat y na všechny satrary
obraccti. Náhle vykřikla pronikavě
a zvolala: „Já ho znam., já. ho znám.
Je to oděv mého muže. Je to můj
muž, jenž byl zavražděn.“ A uka
zujíc na ozdobné znamení na kabátě,
jaké na něm mívají lidé zámc-žnější,
pravila: „Pamatuji se určitě na toto
znamení, neboť jsem je byla přede
dvěma roky krátce před odchodem
svého muže sama do kabátu všila.“

„Co je?“ ozval se v tóm starý
Vang, jenž křikem ze spánku byl
probuzen. Ale snacha jal-o lita saň
dala se do něho: „Ty jsi zavraždil
svého syna, mého muže, zabij také
mne!“ A to řkouc Svolávala všecky
kletby předků na jeho hlavu. Vang
všccek omámen nenadálým út okem
ast rašným obviněním hleděl se vaa
matovati a pravil chlacholivě: „Ale
vždyť mohou býti v celé zemi dvě
znamení téhož druhu a mimoto jsou
tomu již dvě léta; možná, že se Iny
líš. O.T.tatně přesvědčím se sám, co
je na věci pravdy.“ To řka, vydal
se na hory. Tam prohlédl mrtvolu a
přesvědčil se, že domněnka snachy
je hroznou pravdou. Zavraždil sku
tečně svého vlastního, svého jedi.

, ného syna. Všecek bez sebe viděl je
dinou záchranu v rychlém. útěku.
Vydal se tedy ihned naxcestu do

města Sia-kin a schoval se v domě
jakéhosi vzdáleného příbuzného.

Mezitím pospíšila snacha plna
vzteku do sousedního údolí, aby
svým rodičům. a bratřím oznámila,
co se stalo. Cela rodina Kia uslyšcvši
neblahou zvěst se zhrozila a dva ze
tří dospělých synů odebrali se do
hor hledat mrtvolu, kdežto třetí po
spíšil rychle do nejbližšího města,
aby jménem své sestry u mandarina
podal žalobu. Mandarin vyslal ihned
své slídiče, aby starého Vanga vy
slídili. Po desíti dnech byl zatčen a
uvržen do vězení, aby tam očekával
Soudní rOZSudek, který ovšem podle
domácích zákonů mohl znít-i jenom
na trest, smrti. '- 'Í ' '

Tím však nebyla truchlohra ještě
skončena. Zprava, že mladší Vang z
1\-Iandžursk.a'nesl domů mnoho pe
něz, vzbudila lakot u staré švckruše
Peníze byly asi v nějaké bezpečné
t-ruhlici uřtehovany. Běželo o to, za
každou cenu se jich zmocniti. Stačilo
jenom jediné Slovo staré Kia, a její
tři synové vesměs odvážní to hoši,
byli ihned pro loupfržný plan.Získání.
Jeho provedení zdálo se býtivelmi
snadné, ježto v domě Vangově by
dlely pouze dvě ženy a tři malé děti.
Následující noci našel—nili si hoši
tváře saze-mi,. aby nebyli poznání a
dostali se až do dvora Vargova oby
dlí. Vtom-zaštěkal domací pcs. Rána
z revolveru ho skolila. Avšak štěkot
a rana obyvatele probudily. Ale
mongolské ženy nejsou bázlivy. Aby
lupiči se domnívali, že jsouv domě
také muži, vypustily několik vel
kých čínských raket, které byly pro
blízkou jakousi národní slavnost při
praveny a které vydávají rachot,
který se střelné raně podobá. Lupiči
dali se lomcízem zastrašiti a U.plC'hli.

? 'St aron Ki u. velmi rnrzclo, že se
lup nepodařil, alejfjí hamižnost byla
tím. větší. Následujícího rana přišla
nevinně Se tváříc ku své dc(“ři, ja
koby ji chtěla navštíviti, ve Skuteč
nosti však, aby všechno vyzvěděla.
Dověděla se ovšem dopodrobna vše
ho, co se vnoci přihodilo a jak byli
upiči obelStěni-. Nyní vědě-la st ara]
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čarodějnice víc než dosti. Vrátila se
rychle domů a sdělila se.svými syr-y,
co slyšela. Syni odhodlali ae ihr-íd
k novému pokusu.. Za nočního fe ]TJ"a
připlížili se zase k Vargovu st avení .
Na ramenou dvou starších bratří vy—
švihl 510nejmladší na '/.€ď ode dvora,
seskočil dolů a. vytáhl dřC-YČRCU.Zá—
voru u vrat do dvora vedoucích.
Daspčvše tak daleko pokládali všech
nu další opatrnost za zbytcčncnu. _

Na neštěstí či vlasu (: ra šiř-511
prosili na VCčCr čtyři lovci, l<1( Íí Mili
předešlého dne v lan—achzabloudili,
v domě Vargově za pohostinství a
nocleh, což oboje jim bylo pc.-Skyt
nuto. Ležcli Spídc v nt'aíízcsíi, ]aíuá
od rodinného obydlí jenom Síhí byh
0dděl er a .

Mezitím sí'aažilise braííi xy ačili
jedno z oken. Lmrxz probudil 10ch
a najednou %arachotily sovř afzrě Čt 31_v
střelné rány. Dva z braíří padli ]“a
smrt- jSouce porarč—nigířctí s :'(yíříš
těnou rukou utekl. Obě vyplašcré
ženy uvniíř 1'(žsvííily hun u a xy
šly ra dvůr. Kdo však popíše zdě
šení mladé vdovy Vargové, když- V
zabit-ých prvnala své bratry. Stará
Vangová však níěla v podezření, že
její snacha byla s lupiči dorc—zuměra
a jala se jí spílatí. Ctyii lovci však
uslyševše o zvláštní této spletité
udalosti, co nejrychleji se vytratili,
aby nemuseli svědčiti,

NáF-ledujícího dle bylo všechno
obyvaí-ck—tvo &lé krajiny vzrušenc.
Zpráva o truchlivé udaloP-ti šla od
úst k ústům. a čím dále tím více se
zvcličovala. Brzy vypravovalo se o
dvaceti i více mrtvých.

Dos-ta'vila se policie, ZjiStila, (0
se Stalo a zat Ida starou. Kiu přes to
že se dušovala býti nevinnou. Její
dceru měl stihnouíi týž eSud, z o
hledu však na své tři malé dtky
byla osvobozena. Po dvanácti dnech
vystavil soud svůj rozsudek, který
byl ihned vykonán. Stal-ý Vang byl
zaStřclcn a matka Kia zardeuscna.
Den na to občaila se mlada vdova
Vangova ze zoufalcsti. Hrczrá, tru
chlohra byla u kor-.cc.Mohla by míti
napis: „Šest mrtvol za rěhlik set
korun .' '

„BohužeL“ končí missionař svou—
zprávu., „nebyl straší-ý zločin a.s.lzcň
poněkud rape-ven ]:ajicrcmí a 149"
lepšením vlrvrílaů, lídr-ť \“šidiri 1;_vli
pohany a níikSIdIrf-tví Bržíko u"
znali &-put (»fr: ho ani dculáx aíi n
niohli. Zárc-wň však z cclé udáhsíi
viděli, jak. hrdá, a kann-ii š. že vi
nice Pá,!"č v krajinách tanpčjších a
jak Surový ]Íd, IT".(ZÍrín'ž jcst— ka
t cli claým niissyicróďům pra covat i.“

P c_d'ivrl( (ré- (bz f((I'J'.

„PCdríl—"J jm TP. n',i:=.ij1"-í vychá?
ku,“ píše misak-I á-ř ra (í-ÍIOX'Č-Javě
P. Groenevcgcr, „dc- laíajiry i(čfrě
Ra1i11—ava1'g,5 lzedin (df rd wda-Hr 6..
kde 200 kat Clíl\.ův rčlis-lil a km slajch
veSr-Íčl—ňáchžije. 1"ax'šíívil jf'tní iam
nemocné, pokřtil ]“člic-Íik díítlf, 1:0—
svčíil několik nwvých deníků a vy
hledal Staveniště plo rc-vc-u ]aaph'. &
školu.. Ur.—aver.dk ukcu c(f-inav f(—
smírném vedru vráííl jsc rn se vcčtr
deníů a chtě-1 jam a-i rcrčl—ítd __cd
pcčireuíi, lady'v. D".Í byla ohlášc 1“a
návštěva domorodce, jenž chtěl dáti
svého synka do raší školy.

Byl to stat ný nzuž, pevc-lárín'.
hollandslcý E-t-éňrí úřcdr—íl-í.dlhe sluš
né, \'zdčlar-e chovarí by7o ní ihred
napadne.

Brzy však vyšlo ra jcvo, že na
ještě něco jlrého na srdcl n(ž.]1 přl
jetí svého synka do školy.

„Jsem tal—rékatolík,“ jal se vy
pravovaíi, „r.(jsem sice ještě 13c
křt-ěn, ale věřím. Věřím vše chro jal—".o
katolíci a rád bych piij al lařcsicsv.“
To pravil .=:takovým přesvědčením,
že ji'-em byl až překvapen. „Jak jste.
kt-éío víře přiš(1?“tá„za.1 jscní se jej
s podivem. — „Je to dílo Ducha
svaí ého.“ — „Uniííe se nícdliíiť A
které n'.c-d.1ÍHy?“ -— „Are, \'šc (:]-xy.“
——„Pomodleíe se Otčenáš-,!“íé

Skutcčrč vědí.-1 \'šc 01-10. A. pře“co
ještě nikdy nebyl v L&ÍÚÍCl—ÉDÍl:..o
stele a s žádným karf-líhni reLyI
znam, nn'ci-li spřaíclen, A_.<_.ipřed
rokem, 'niilostí Bc ží pc br 11.1, .fal Čo
raše ho úaí av11 a vyžádal si ]íaíí
ohisn'us a nicdliíclrí Milx-u. Oleje
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potom studoval. Bydlel příliš dak ] o
nežli aby byl mohl sen—.do l—"rstela
choditi. Tehdy měl jako úředník (le
volenou jenom na dva dni; jeho,
obydlí bylo vzdáleno celý den ecsty;
chtěl tedy příštího dne. 2 1"á-1"_a,o 8
hodinách nastoupili na zpáíeční ee
St-u. Zkouška křeah'ví 1T.U.$.Íla, tedy
zač'ííi hned. Bylo s pcdivc IP.,jak dů
kladně na všecky ot ázky odpovídal,
0 stvoření světa;, dčdíčrťlrz lsříehu,
vykoupení at 6..

Na mou 011(taku, kdo l_TEU.všecko
tak dobře vysvětlil, ITČJi uf éž \ ždvcky
odpověď: „Je to dílo Ducha Božíllof“
Když mi potom řekl, že. četl i PÍSITO
svaté. domníval jsem se, že Spad ho
vyučlli prc-testart-é. Proto jal jsem
se jej vypt ávaíi o Mate-e Boží. pe
peži & Sváteéfci cltářr-í. Ale laí'tčěíee
věděl dobře., že Maria byla, pu eta.
dědičného hříchu a že. je vaší D“.OC
nou. příntluvkyní V nel:( f-ích. „A kdo
je hlavou cí1-kve?“ pt al jfieni se. ——
„Zprvu apoštolé, nyní pa.p(ž,“ od
pověděl. — ,.Kdo byl hlavou. ape—
štolů?“ Ot álel s odpovědí; patrně
jméno zanomněl. Když jsem však
jmenoval P(tra, ihned. (lela-žil:„Aro,
&jmenoval se později Šimon“

Došlo na. svátost oltářní. De
jalo mne velml, když fer-io rreha
medám, jenž nikdy VO své-nr. životě
pred oltářem neklečel, \ymiáml, že
přl sv. přJJÍH“.án.Í pod způsobení

chleba a Víra skuučré tělo Krist a—
Pára &jeho sval eu kuv přijín ŠIHM

Podobne-1.1.zralost jevil o všcch
ostatí'íeh člárcíeh Víly. Víťa tedy u
něho tak důkladré r.á.l30ž(1í.&liévě
dorrcsti & jeho Snaží—„eu((ul.-u po
přijetí lďes-ťarelé \:ííy, nzír-iljsur,
že mohu. směle říci. se sv. Petunf.:
„Co rás může. j(štč ždížovaii od
toho, abyehom liO pokřtili'Z“ II“,-red
bylo VšCcle-Iiopřipíay(r.c-. Předchá
zelo ještě l<.1-átl—:.é];(rvřcrí o sváicmi
pohár í, potom jsme se spolcčrč mod—
lili a téhož večera pokřtil jsem ho
na jméno Ender-11.61.Peu-na jse m 1:0
vodil l-loSÍClGnT& V3světlřl mu vý
znam oltářc, ZPC-Věde-CC,lgřížc-xé ce
sty & p. Jak se těšil, že lude rreei
příštího dre POPPjPl'V ve svém žl
yeíě (lícovmi n ší Mr.? A Ífpív sv.

I
' příjímá; íl Jahr-il (ž) č 1'a.:'-lc-1'.(l al kaž

déniu slovu! A.potom lu zdčl-y obla
ee-ly se opět & (Tč-1“ _':'(l.(- mal y ke.
Svaír-síál'Lu &.leskly 50 FšYaí011.Žár
(latí. Nil—ídy jcšič 1':(wťčel _?5-(111m1
lef-t-Boží tak ízápadrě působili jak
U.tohoto muže.

Né. ledují ího rána přijal Ema,-.
Duel ueíivě první svaté přijírráríi
Již o 5 hodinách byl pi'ítcnícn HŠ,
...v a zůstal pak ještě- ra šestou.
Přešťastcp. V1á,?il se pak denzů, pev
ně odhodlán, piičirrííi se, nl y i. j( lo
pří'tuzrí (o n'Cžr á. r_(j('i'í\e 1('l(ž.

J
ští,-Mí úč'as..m1'_\'ní se 51zdí.“

+040
A. M. Kadlča'kovd.

Jen dále!

Jen dále, ku předu
srdce mé spěj,
o lásce, o štěstí
píseň si pěj.

Jen dále, ku předu
vypni svou hruď,
ve všem svém konání
poctivým buď.

Jen dále, ku předu
zpátky ni krok,
třeba i slzíček
řinul se tok.

Jen dále. ku předm.
kde štěstí svit,
ať. srdce pokojně
dál může žít.

Jen dále, ku předu,
nikdy však zpět.
bez trnů růžičky
nenajdeš květ! —

OOOOOO
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Z rozjímání sv. Ambrože.
PodáváFr. Janovský.

Dnou sklíčený.
Zdeť vidíš lůžko bolesti, na němž

naše duše krutou bolestí se svíjela.
Kdo však učiní, co Kristus po

roučí, tenť brzy promění lůžko bo
lesti v místo občersrvení a pokoje.
Pak milosrdenstvím Páně stalo se
nám blahem, co nám před tím bylo
smrtí a zkázou.

U studně Jakubo vy.
Pán jest unaven. Unaven pro

tebe. Dlouho tebe hledal. Tvá ne
věra ho unavila. Avšak není na tebe
roztrpčen, jestliže alespoň nyní k ně
mu přijdeš.

Prosí tě o doušek, a chce tě
sám napojiti. '

Nechce se mu vody obyčejně,
jaka teče v potoce, nýbrž chce píti
tvou spásu, chce píti kalich svého
utrpení, aby tě skrze ne osvobodil
od tvých hříchů, a ty abys přijetím
jeho svaté krve uhasil v sobě palčivou
žízeň a chtivost tohoto světa.

Zdet studně, kde jest Kristus,
studně s proudící vodou pro všechny,
kteří po ní dychtí.

*

H ří š n i c e.
Jakožto Spasitel nechtěl ji Pan

odsouditi. Ze byl životem, chtěl ji
pro další život polepšiti. A že byl
pramenem, chtěl její duši umýti.
A že se Pan Ježíš hluboce schýiil
k zemi, aby tu hříšníci, na zemi
ležící, zdvihl.

Odpuštční hříchů zní mu z úst:
Ani ja tebe .neodsoudím. Jdi, a ne
hřeš více.

V tom vidíme tajemství Boží
a Kristovo šetrné milOSrdenství. Když
žena na sebe žalovala, sklo nil hlavu.
Vztyčil ji, když žaloba byla u kon-ce.
Nikoho nechce odsouditi, všem by
rád dal rczhřešení.

*

Magdalena.
Představ si duši, jež se k Bohu

blíží, duši, která není oddána ha
nebným hříchům a nečistým chtíčům,

(Část dam.)

která se všelikou oddaností slouží
slovu Božímu, spoléhajíc na svou ne
poskvrnčnou čistotu srdce.

Představ si takovouto duši, a
uvidíš, jak kráčí ke hlavě Kristově
a vylévá na ni vonnou mast svých
zásluh. Jsmet' dobrou vůní Kristovou
pro Boha.

Kdo se neodvažuje ke hlavě
Kristově, chop se jeho nohou.

Ach, dosud jsme se nezřekli
hříchu! Čikde pakjsou naše slzy,
kde naše vzdyChání, naš pláč?

Hříšník poklekni u nohou Kri
stových,.svčtec u hlavy Kristovy.

Pospěšme a klančjme se Pánu!
Vrhnčme se mu k nohám a plačme

"před očima našeho Pána, jenž nás
stvořil, abvchom tam na věčnosti
mohli se "dostati aleSpoň k jeho
nohám.

*

Bouře na moři.
Kristovo tělo odpočívá. Kristovo

božství jest činno a působí s ním
víra.

Učedníci právem jsou pokáráni
pro svou bázeň; vždyt Kristus byl
s nimi.

Kdo se Krista drží, nemůže za
hyne uti .

*

Na modlitbách.
Jak máš horliti o svou spásu.

kdyžtč Kristus celé noci pro tebe se
modlil! 

Jakožto ijvyšší propůjčuje mi
losti, jakožto člověk prosí o ně.

Jakožto s_vn člověka modlí se
a jakožto Syn Boží poroučí.

Poroučí-li, není sám; neboť vše,
co činí Otec, činí i Svn.

Modli-li se, není" sláb; neboť
i třebas pio hříchy naše slabým se
stal v těle, stalo se to pro náš pokol,
nebyla tím však seslabena jeho bož
ská velebnost.

Žena '12 let nemocná.
Veliké sumy peněz vynaložila

na lékaře, aniž mohla býti uzdra
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vena, nýbrž mnohem hůře se měla.
Jdouc nyní v zástupu za Kristem,
od zadu dotkla se pOdolka .foucha
jeho; neboť pravila u sebe: Dotknu-li
se jenom roucha jeho, uzdravena
budu

A hned pocítila, že uzdravena
jest od neduhu.

Jako tato žena celé své jmění
marně byla vynaložila na lékaře, tak
pohanští národové vesměs promarnili
dary přírody.

Svatá žena. Skromná a zbožná.
Puzená Věrou,zdržována studem. Ve
studě a víře poznává svou slabotu,
avšak nezoufá nad milostí. Skromné
dotkla se roucha Páně, plna víry při
stoupila, plna moudrosti poznala své
uzdravení.

Taki lid pohanSký. Uvěřil v Bo
ha, styděl se za své dřívější hříchy,

aby se jich zprostil. Nabídl svou
věrnost u víře, svou oddanost V mo
dlitbě, získal moudrost, uvědomil si
své vykoupení a uzdravení, vyznal
upřímně, že se mu dostalo, co mu
nikterak nenáleželo.

Také ty dostals drahocennou
hřivnou Syna Marie Panny a sto
násobné ovoce víry. Ano, také nám
svěřen Emanuel, svěřen kříž Páně,
svěřena jeho smrt, jeho vzkříšení.

Čím se odsloužíme? Láskou a
vděčností. Tenť miluje více, komu
více bylo odpuštěno.

*

Dcera ]airoVa,
„ Ujav Pán ruku dívky, zavolal.
rka: „Dlvko, vstaňl“ I navrátil se
duchu-jí a vstala hned. I kázal jí
dáti jísti.

Jídlo bylo znan'ením, že se jí
vrátil život. Ne přelud, nýbrž pravý
a skutečný život viděli lidé předsebou.

Blahoslaven, koho Kristus, nzou
drost Boží, ujal za ruku!

Kéž by jeho moudrost pojala;
do ruky i moje působení!

Kéž by Boží spravedlnost ve.
všem mne vedla a řídila!

Kéž by Boží Slovo ujalo mou;
ruku, kéž by mne uvedlo dO své
lásky, kéž by ode mne odvrátilo
ducha bludu a přiklonilo ke mně
ducha spásy, kéž by mně podalo
pokrm, chléb nebeský, slo vo života!

*

Maria a Marta.
Ctnost není u všech stejného

způsobu. Ježíš však jest ve všem
nade všecko bohatý. Nade všecko
jsou jeho dary. Proto velebí moudrost
Maří Magdaleny, jež si zvolila nej
lepší stránku. Avšak třebas něco jest
prvním, zůstává druhé přece po—
třebným.

Ve všem v pravdě moudrým jest
jen ten, jehož srdce i mysl jest
v Kristu, jehož dušemi zrak směřuje.
vzhůru. (P. d.)

000000

Jiří Belanger.
ZivotgnapsanýLPJ jAniganem| 'podává J an:;Tagliaferro.

V listopadu rapaden byl rie—
uralgiekými bolest rr.i, jež razýval
drobnými dary Panny Marie. Psalť.
nepřítextrému předst aver énu: „Tyto
bolesti hlavy jsou moji staří zrání.
Tentokráte rrěly tu_ přední—it, že
mne naučily, vážiti si velilié lásly
mých bratří.“

V lednu 1897 psal příteli, jerž
se stal jeho Spolubratícm v želťoli:
„Terto rek chci pacevati ra ten,
abych se st al svatým. Myšlérla, že
v nynější doltě světu vše chybí,

(Část další.)

plete-že. rr.u chybí sr ětci, n-rc dres.
více než kdy-lidi G_(ja-laa nele jsem
se pro vás- i 1:10nre o statut.“

Ale spr-lek vejerslý rutrě pc—»
třetoval svého představeréko. Pieto
představení jClÍOrrěli zato, že pro
jeho osobu se meho-u cdehýliti cd
pravidla, zvláště když s nilestí Bcří
alr l'T(llÍ\'č srelqůfekil, že již 1311

del-“.eralým řeh(lr-íl'c m. Okyčejr: čido
lca zkoušky v rovicíát ě, kterou plá
vem pu'ažmal ra nilcst a štěstí,
níělo pro I čte býti s.liáeer a»;i nátll'



se do svého spolku, odhodlán sku
tečně náležeti Bohu a žítl co nej
dokonaleji jako řeholník a apoštol.
Ale nyní již'nebyl sám, pracoval na
svém posvěcení spojen s bratřími,
které v pokoře své považoval za
své vůdce, třebas byli mladší než on.
Velikou oporu i půvab nalézal v
tomto novém životě. Psalť: „Tvo
říme skutečně rralou rodinu, v je
jímž lůně se až příliš dobře žije.
Myslím, že očistec, jenž nám tu aneb
na onom světě jest potřebný, ne
bude u krbu rodinného; ale cit-im
velmi dobře, že Panna Maria ho
jinam přeložiti rači“ Tytéž city
vyjadřuje za několik měsíců: „Ži
jeme vždy jako praví bratři. Naše
společnost jest jako malý ráj. Mraky
se neukazují na obzoru, a my jich
nehledáme, to nám věřtef'

Mezi tím nezapomínal ani na
vzdělání klášterní, v němž měl po
kračovati, ani na brat-ry, které za
nechal v noviciatě, ani na mistra,
"jenž ho vedl z daleka. Rovněž v té
době psal: „Mala rodina myslí tím
více na svého otce, když ptáci sotva
opeření z rodného hnízda jsou vzda
lovani. Co pravím., vztahuje se na
toho, jenž Vam piše. Račte Pannu
Marii prositi, aby doplnila můj no
viciát., činíc mne' nejvěrnějším ne
volníkem. Budu psati svému milému
mistrovi, jehož list mi připomíná
všecky dobré věci, které jsem ztratil
'vzdáliv se od něho a od bratří v no—vlelatě.“

Tito neméně litovali jeho od
-chodu; ale zanechal u nich do
jem, jenž'se měl ozývati ve všech
dušíeh, kterým měl kázat-i, Tato o
zvěna jeho ctností &.apoštolátu, jeho
vliv, jevící se bez ohledu na dobu
a místo, byly první odměnou a
prvním ovocem jeho velkomyslně
--obč-i-ovosti. '

Neméně cenný zisk byl pokrok
V dokonalosti a rostoucí plodnost
jeho apoštolát u. Ctnost, kterou nej
více pěst-oval, byla poslušnost, neboť
ta mu byla nejobtížnější v'jistých
chvílích. Bylť povahy neodvislé. Po
dlouhá léta, kdy byl nerušeně panem
;svým, všeobecně vážen, a nebem

požehf-ám tu se ponechával svým
dobrým vnuknutim, a nikdo „na
to nepomýšlcl, by mu istéblo, pres
cestu polcžll. Na nejvýš rodina jeho
si dovolila někdy poznamku O prí
lišných námaháeh, ale těch oby
čejně nedbal. Měl vůdce duchov
ního, ale ten byl tak zvyklýu něho
na zasahovár-í Prc,.zřetelrcst1,_že se
domníval, že by se prot-lvll vůli Boží,
kdvby krotil jeho horlivost. V ŽIVOLČ
řeholním musel se zřícl této neod—
vislosti a svoje vnuknutí a záměry
j'Odrohiti přísné prohlídce poslvs- _
nosti, což ovšem nikdy neopustil.
Mnohdy byl nucen zříci se p_raeípřívhš
namahavýeh aneb se podrohlf 1opat .ro-'
ním, o nichž dříve nechtěl slyšet.

Při jistých příležitostech chtěla
se prirozencst protivitl rolet kro
eenu býti v horlivosti, v horlivosti;
to nesnadno snášel. Jednou., kdyz
se musel zříci práce unavu_1íei,-kterou
si byl dávno uložil, rerrohl zadržet!
výraz bolesti. „Jcst konce_,_“.řekl
zarmoueen příteli, „rfsním již činiti,
co chci.“ Ale co přirozenosti tolik
odporovalo, činila mu etncst snesltel
ným. Pán Bůh popřál mu nule-st,
aby se zachytil poslušnost-l jako
desky záchranné.

Konečně nadesel vytoužený den
svaté professe. Srdce jeho přetékalo
blaženosti. Blažila ho zvléstě my
slenka, že již nenáleží sobě, že dle
vlastních slov, zbaven byl tíže nej
odvislosti. Cítil se puzena odevzdatl
se vedení představených, že pravil,
že je ochoten ihned jíti všude, kam
by ho poslali, s jedinou toliko .f-ta
rostí, by poslouchal. Jeho přátelš- v
Arrasu se povzbudili tímto smýsle
ním, ale nemohli potlačit.-i obavy,
že taková nal ada jest předzvěsti jeho
oddělení. '

Mezitím zachovával s největší
věrností svoji řeholi. Nebylo to bez
zvláštní zásluhy pro něho, když
místnost vojenského Spolku byla vzdá .
lena od řeholního domu., což-mělo za
následek nepříjemnosti a obtížné
chůze. Ale on opouštěl vše, aby vy
hověl svým pobožnost em. I pro nej
menší a nejnepatrnější věci s1 vy
žadoval dovolení svého představe
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ného, jenž byl věkem mladší než on.
Ale i tu shledal, že nejsou dosti
přísni k němu, nejvíce se obával že
není dosti dobrým řeholníkem.

„Nedaří se mi špatně od vaší
kano nické návštěvy,“ psal visitá
torovi, podávaje mu počet ze svého
žlvota, „zvláště jsem přísnější &
více oddán své pobočžno ti lůžcn
cové. Před obětí cítím někdy jaký—s

odpor a přece jsem pln přání, jež
mu nahánčjí strach, že jsou příliš“
veliká a mi dávají pociťovati mou
ubohost.“

Témuž psal: „Myšlenka o nártvení
právě čtena, nine překvapila. Pod
záminkou I'.U.Í]“.(.-Sí'lpovolujcrre při
rozenosti přes příliš. Nebylo ani
jedirého světce, jfrž lay nebyl drsně
zacházel s tělem. svým.

011 Kroměříže. NJj Vi'\)llc_-|cj$1 (il—
kv vzdávám touto cestou nej.cv. Srdc.
Pána Ježíše & nejčistšímu Srdci Pi
Miri? za vyslyšení a příz'lívé uspořá
dání jistě velmi těžké záležitosti.
Kéž jenom všichni ve svých potře—
bách obracejí se na ony dva nevy
čerpáielné 7droje milosrdenství a do
broty!

Z Kroměříže. B_vvši ve velké
starosti u vyřízení důl=žité záleži
tosti obrátila jsem se s důvěrou
k božskému Srdci Páně & vzýval'a
též Sedmibolestnou Pannu Marii, sv.

Díkůvzdání božskému Srdci Páně. “Š

_Iosefá a sv. Antonína za přímluvu.
Dík budiž n:jsv. Sidci Páně! Zá
ležitost má bylá příZnivě vyřízena.
Kéž tím i jiní “trpící k větší důvěře
k aejsvětéjšímu Sidci povzbuzen
jsou! S.

Z Nepomuku. Plníc svůj slib
vzdávám nej vřelejší díkv božskému
Srdci Páně, P. Márii Matce ustá
vičné pomocí, ježto při konání devíti
denní pobožností v duchovní tísni
vyslyšcna jsem b_vla. Kéž by všichni
lidé nejsvětější Srdce ežíšovo po
znali á ctili! Čtenářka „. k. B. Sr. P.“

Naše V Uherskémvyobrazeni.
Hradišti mají nyií jako obecni ma
jetek, kříž stříbrný, ozdobený kří
štálem, krásná práce z 16. století.
Dříve patřil kříž kostelu městskému
v témže městě. — Kamenná.kazatelna
v kostele sv. Jakuba v Brně jest
z roku 1577.

Náboženská 'opuštěnost válečných
zajatců v Rusku, Katoličtí váleční
zajatci v RuSku maji málo příleži
tosti nebo vůbec nemají žádné mož
nosti účastniti se katolických služeb
Bržích. V okresu Taškent u a vůbec
V Turkestánu byly pomřry ješt-ě
th'Ší. Správa dráhy ponechala. kato—
líků n dva vozy, v nichž zřídili kapli.

S tou jezdil kněz na jednotlivé sta
nice. Poněvadž však věřící nebyli
vyroZuměni, nebo jim bylo zakázáno
účastnit-i se služeb Božích, žili skoro
výlučně zajatci naši 'bcz kostela a bez
kněze. Zvláště na začátku umíralo
jich tisíce bez duchovní pomoci a
útěchy. Při tomto nedostatku kato
lických bohoslužeb účastnilo se mno
ho zajatců bohoslužeb v pravoslav
ném kostele. Velmi mnoho jich při
stoupilo na pravoslaví.
' Císařovna Zita u vánočního
stromku pro sirotky po padlých vo
jínech. C. k. střelecký pluk č. 1. ve
Vídni uspořádal 22. prosince 1917
odpoledne za protektorát-u a u pří
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tomnoSti císařovny Zity ve veliké
koncert-ní dvoraně vánoční nadíllau
500sirotků po padlých vojínecht éhc-ž
pluku. Ke slavnost-i dostavili se rr.in'.o
to arcivévodkyně Blanka a dvě dcery
ministra vojenství, ministr zenské
obrany, míSt-održitel, apcšt. polní
biskup Bjclík a mnoho jiných vzác
ných hostů. Když se císařovna Zita
dostavila, byla uvítána ministrem
zemské obrany a přípravným vý
borem a. doprovczena do dvorany,
kde byla pozdravena rakouSkou ná—
rodní hymnou a nadšeným voláním
dítek.

3001etá památka sester sv. Vin
cence. Sv. Otec Benedikt XV. zvlášt—
ním dOpisem přál štěstí kongregaci
miloSrdných SOSter sv. Vincenec z
Pauly, založené před 300 lety, a vy
znamenal jGjlch blahodárné působení
slovy nejvi'elejšího uznání. Kong—ie—
gace má. 3600 domů v celém světě;
sestry ošetřují nemocné a raněné
vojiny na válečném poli a v laza
retech. Jsou zářivým příkladem kře
sťanského milosrdenství oproti chlad
né lidumilnosti světské. Sv. Vincenc

z Pauly'byl t-aké zakladatclc m n isíj—
ních kněží lazaristů a dal p(drět—l'e
konfercrcím sv. Virccrce, které tak
bla-hodárrě působí hlavrě ve velkých
něs-tech-e &%! i? .in &

Republika kolumbijská pro vy—
hlášení dogmatu o Nanebevzetí Panny
Marie. Vláda jihoarr.cíické republiky
Kolumbie podala zcn'ské kc—rfcrerci
arcibiskupu a biskupů kolumbijských
žádost, aby ve spolku s ostatním
episkopátcm arreiickým požádali rej
vyšší hlavu církve papcže, aby pra
stará víra církve o rand—evzetíPanny
Marie byla prohlášcra za degrra, t. j.
za učení církve. Žádcst jest pode
psána všeníi ministry, předsedy se
nátu a sněmovny poslanecké, jakož
i nejvššími st-átníni úř: dr íl \ R( 1-u
příštího bude Se v Kolumbii _kcnati
národní sjezd Mariánský, pil němž
se vláda a celý národ zasvětí nej
SVčt-čjšírru Srdci Ježíšovu. Je to
první zasvěcení se celého národa nej =
svět ějšímu Srdci Páně ve smyslu
okružního listu sv. Otce Benedikta
patnáctého.

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 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 bm. 1886. č. 11.) .

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z 3
or ganisaci statečných katolíků a na všechnyúmysly,ježdopo
ručeny 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, “říširakouskou, vlast naši a národ náš česko
slovanský! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno—
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille & Methode, orodujte za nás!
Heslo apoštolské: Podporovati organisaci katolíků.

(Pokaždé odp. 300 dní.

v'v
Úmysl v březnu 1918: Poznání kuze.
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V kříži je spása našel Odstup pak to ode mne, abych se v něčem jiném chlubil,
leč ve kříži Pána našeho Ježíše Krista ! Sv Pavel.vNN,WVV\,V vw.</V\ý:; v;:; V\A/

Dr. A. Richter.

AA .(v 7 \? “<?—xf\,f \/“WV\„/ '\/“ _

Porozumění významu kříže.
(Hlavní úmysl)

Nastala doba Svaí'opcf-í'r-í. Více
než kdy jindy 1“anou věřícím katolí
kům na mysli obrazy z umučení Páně
a V kostelích vzt ýčen plapcxr Kůst ův,

lá, jas:-učkříže tajemství, jín'ž živct
smrt byl pod..—T-Ívupíla sní-tí živcf iy
koupil. Zas ehvalczpčv Vťr_alrzííaFor
tunat a (530—560) se Vš" svou nic-huť
ností, velebncstí a klásc-u se ozývá,
Zpívaný poprvé v Poitiers-, lrdyž ve
vítězoslavrém. plůvodu nesera byla
část]—iasv. kšíž'e do nově pc H a“ rčřo
chrámu. A právě jedna z 1"ěeh nad
šených elohtzajisté že přispěje lu 130
1'ozvn'ční významu kříže ; zní-': '

ó vítej kříži pc—čcstný,
ty naděje v čas holes-ný,
Smaž hříšným vinu neefrcstí
a zbožným přidej milosti!
Kříž ——naděje v čas bo

l e s t n ý.
Leží přede mnou Oblázek tak do

jemně krásný a smuťku plný, jako ta
celá. doba naše. Na kamenu/m trůnu
ozdobeném liliemi sedí v červený a
modrý pl'ášťzahalená, post ava belest-né
Matky Páně. Srdce dýkou probode'né,
tvář smutkem naplněná., složené ruce
sklesle na klín položené, jasně mluví
o velkém bolu té, o níž_ rávem se
užívajíslovm JeremiášovaP áče (l, 12):

„Pozc-mjíe a vízíe, jcsili hlcst jelo
lnx-16311níá“. Však b<lest Maury Pál—ě
není bc—lesíízc-ufalcu, l:(71 ačí-jrcu
I obrazek Sámto dokazuje, vždyť ke
runou zdolzc—ráhlz'va Kl'álr—vry n'u
čednílaů jest wi ýčfra! Arad ní v čov—
vených 1ůžieích ekklc-pfn lzíleu září
svěíla stkví se sva' ý kříž, s rápísem
známým z vidění císaře KOIT_5-l'al'lll"3a
Vdikc'ho: „Vlonito zranicrí zvít čzíš!“
A dcle na obrázku čel-vwýni, to l<1ví
psaným píF-niemúpěnliva pi'cslr'a dncs
těžce sklíčeíiého a trpícího lidstva :
..Kralovro 1T.Í].U,c-rcduj za mia!“ —
Ano, Malia Pam—'aprvní jde ve šlépě
jích Ukřižovar-óho, však první 1'éž je
příkladem, jak rr.ož1"..oldížcm v uh'
peních zvítězit !

Z Písma svatého nesou se _klid
st vu slova velikého Trpitele, Syna Bo
žího: ,.Chce-li kdo za mnou přijíti,
zapři sebe sám. a vezmi kříž svůja
následuj mne“ (Mat-. 16, 24). Aopět:
„Není služebník větší níž jeho pán.
Jestli mne pronásledovali, i vás budou
pronásledovatil“ (Jan 15, 20). Azase:
„Zdali nemus-ilto. Kristus trpěti &tak
vejíti do slávy své ?“ (Luk 24,26). —
Akaždý, kdo čte nebo slyší slovatato,
ví, že.chceo1i býti učední
kemanásledovatelemSp'a—
sitele ukřižovaného, jest
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mu vzí ti kříž denních po
vinnost íi ut rpení na sebe
"zenelze mu očekáv ati žl—
vot a bez ut rpení.' !|

Však v ton je rozdíl toho, kdo
jde po stopách Spas-ifelových a těch
':dož cesty také neznají, že bol jejich
wení tupý, bezvýznamný a beznaděj
-\.ý,jakou byla bolest pohanů a je
':loSudtěch, kteří nevěří. Výkřik J obův
..Vín, že Vykupitel můj živ jest-“ (Job
19, 25). není již ojedinělým od oné
:hvíle, kdy uža'lý svět slyšcíi rrohl
lova věčné Pravdy: „Sy-„1 člověka

'taji<-té přijde vc slávě O?ce svého s
»ldělysvý ni ate'da o lplatí jednomu
zaždénu podle sk ítků jeho“ (Mat.
16, 27) ,

Ta'to myšlenku vyf-ti'nl Svatopluk
Čach, když píše:

Kiyž slíou oko vlhne,
jen ji ktnout nech; ' '
kdy*- budou perly drahé '
z těch hořkých slzí všech.
Když srdce bolest svírá,
&slzou mluví bol,
je všechny anděl sbírá
na, liliový stvol. .
A budou doplakáiy
&.seu nrak bude dnem,
'a kiyš u rajské brány

*Íkvět najdeš s úsměvem. "
\

. ]

A Sílí-li člověka myšlenka na od
platu, čím více jej dají ná vědami, že

Kff-t 1“-“Pt 1, Syn. Boží, pracoval,
trldal, trpě', ba u'nřel za všechnv.
Atomu učí sv. kříž. '

_! Na ji tón vojenském. hřbitově,
': le oipčívaií vojí 10Véza války pro
[la-ta Plílí, je -t' nápis: „Větší 151.qu
lemá nikdo nad tu. aby k'lo položil
".ivot svůj za. své přá, ele“. Jsou to
.xlovatohe, jenž sám život svůj za lid
19.1&zmnanenána jsou 0:1 apoštola
'rásky sv. Jana v jeho evan.g“liu (15,
12). Ano, příklad bo žs kého

S p as it ele tak mwcněpůwobíi, že
našla se srdce taková, že sa'na vyhle
dávala utrpení a jich v míře hojné si

_přála., ba, že is radostí podstOupi-la,
n "',-sílu a útěchu nalézajíc v pouhém

..) )hleíu m. sv. kříž. Apoštol národů
=v.Pirel, k'erýtolik vytrpěl, dokonce

se chlubí v kříži, když v listě ku Ga
lafským (6, 14), krásně píše: „Ode
mne však daleko budiž, abych Se ho—
nosil, leč V kříži Pána našeho Ježíše
Kvitta, skrze něhož svět ukřižován
jest mně a já světu“.

A není to jen příklad, jenž tak
mocně působí, je i vě do m i, že
JežíšKrist ušs ámv ut rpe ní
p o m á h a. Pravívá se, že sděleny bol
polovičným je. Nuže! V každém. utr
P-oní jde S námi Krist-115-Pár-. a uleh
čuje né.-n nésíi kříž. Když božský náš
Spasitel plný ran ubíral se S těžkým
křížem ulicemi jerus a'crrskými , potkal
Šimona CyrcnSkého, kie—rýmu pomohl
nésti kříž na vrch hory kalvárské. —_—
Tohoto skutku lásky nrzapc-mene nl
kdy laSkavé Srdce Páně! A 'odmčňuje
tuto pomoc mu prokázanou. jedlným
člověkem celému lidstvu. Dnes On
kráčí světem, 0.1 jde cestou, po níž
lidstvo vleče kříž svých denních Sta
rosti a trampot, a co kdys Šimon ne
rad Jemu prokázal, činí On z čisté,
nezištně, pouhé lásky rád. bere jim
kříž s ramenou, pomáhá, by pod tíží
jeho neklesli. Blah, komu se na jeho
prc-sby přiblí'íil Krist us Pán, však
blažen i ten, jerž užívá seslaná utr
pení, by kál se za viny Spáchané,
jemuž pohled na svatý kříž vynucuje
prosbu: „S.znažhříšným vinu nectno
sti“. Tomukříž je nejenom
nadějí, nýbrž i znamením
S p áis y. „Syn člověka přiš'l hledat a.
Spa."lt, co bylo zahynulo“. (Luk. IQ.)
C -ú*čchy, posil , povzbuzení našel :.
nalézá dCSud č ověk hříšný v těchto
slovech Spasitelových! A Svatý kříž ?
T_nt důkazem pravdivosti t-ěchíoslov
a jich vyplněním! A až v poslední
sogadzazáří znamfní sv. kříže na nebi,
pak teprve poznáme a se dovíme, co
byl světu sv. kříž, kolik obmyl, sma
zal vin 'a hříchů! ! '.vf ] jen, : j ' ',

Známa jsou však islova sv. Augu—
stina: „Bůh, který tě stvořil bez tebe,
nemůže tě Spaf-ÍÍÍ b(z tebe“. Stvořil
tebe tedy bez Svého vědomí, osprave
dlňuje tě tvojí vůlí“. Krásně píše i
báf-iník D„st ál-Lu_íinov ;

Na skalách mrtvých, kde zoufá květ,
na kříži vidím Krista pnět,
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can ní 6 -ln p*ithknou" celý svět,
ja?—aby111 .-t L'TIlÍ ruae zpět.

A hřeby -—toť hříchy, zlá. vůle,
Wet—á.unií a ničí v člověku. zač Syn
B .h t li'c trpí-'.. Jak. tudíž potřebí
ča .t ) & čar/G_)vola'i: „Snaž vinu ne
anwtíl'S —-volati, ale t ž užívaíi
p'f.)'-tředků očist ných, zvláště sv. zpo
věl'l. P. Mlb'l'il'- “WI-Wernap-tal : „Ze
tšina-1 p-ýští veškeré tráp'šní &.žal.
J-„iiň ;.ořky-t pauze čarovná dřevo
svatéh) kříž-emění v sladkost asmáčí
těl) i duši olejem. síly a, trpělivost-i.“

. Leč i Spravedlivý, s Bohem smí
řený, Svátostnou koupelí pokání ob
mytý, musí obrátiti zríků Svých na
Sv. kříž a z hloubi duše vola/i nejen
„smaž-vínu nectností“, nýbrz i „př i
dej milost i !!“ Vždyť,od milosti
B >žízavisí také :*ytrvaloSt v dobrém,
jak píše sv. Petr ve svém I. listě (5,
10.): „Balli pak všeliké milosti, jenž
ní: p )v_;-lalk věčné slávě Své v Kristu
Jňíši, po krátkém utrpení Sám vás
zh'rf) malí,utvrdí a upevní“. 01 kříže
Kustova naučilo se lidstvo láSce, po

koře, pwslušnosti, mír-nosti,trpělivosti,
na. ;čilo ".evš emtolik poířebným ctno

"ste n. K! kříži, ku chudičkénu. ukři
ž \VL'íó'n—íng'i'eli muší se lidstvo
vrá'i i 3.Jeho slovem se řídit-, chce-li
bý'i štír-tnc. „S'ovo o kříži je totiž
bla'nmv .tvím pro ty, kteří hynou, pro
ty však. k'eří se zxc'íraříuíí, to jest

pro nás, jest mocí Bz-ží“ pí.—,esvatý
Pavel (I. Kor. 1, 10.).

Jistý báSník význam kříže složil
do básně ve formě kříže vepsané, jež
zní :

Když se kalí
míru nebo,
tisknou žaly
srdce tebe :
což pak není
ulf'hčcní?

Vzhůru slzavé jen povznes zraky
tam, kde kolem vlaje prapor kříže
a hned černé rozptýlí se mraky,
Spadnc dolů Srdce tvého tíže.

Proč pak matka
křížem značí čílko
sveho mile-ného
.nemluVňá/f- ka ?
A když vadne líce
kmcta, oko více
nezná Světa,
co to ti .kne
jeho ruka
v čelo vnuka?
Je to Svatý kříž!

Ku kří i jen prístup blíž. '“
Pevná., láskou utvrzcná. víra "]
'pudí vše, co srdce bolně svírá.

A když jednou zhoubný čas
" "" tělo tvé v prach změní zas,
' " "' vlož-í ho v země Stam.,

_' dokud nevzkříSí ho Pán:
Kdo t u zůSt al věren St-át \)lůžkatvéht ?
Ověnčený je to obraz Ukřižovaného !

f—1

000000
ll Tesařova.

Skrytý Bůh.

U stupňů oltářních dnes stavím svoje kroky
:: Lásce kořím se zde ztajené
zde Pokrm duše dlí — mé žízně sladké toky
: těcha duše moji stísněné.

Zde Srdce Ježíše se pro nás láskou ničí
chce s námi žít —nás blažit v každý čas
jcn naslouchej — tv'é duše touha křičí
chce vnořit se v té Jeho lásky jas.

ó, spěchej sem, zde lásky Boží taje
a mnozí ach, ji neváží si nic
víz lampy svit, ta stále před ním pluje
& andělé si zastírají líc.

Vždyť pro nás jen se tají v chleba znaku
chce, Vězněm být zde v stánku ukrytým
ó neoddej i ty se zlému mraku
buď poupětem Mu lásky rozvitým!

'oooooo
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mami.Wsef,
1 a svět'

Sv. ]0
uctívaný svatým'„WWWL..
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P. Rudolf Rozkošny'.

Srdce Ježíšovo smíření naše.

Klyž r. 1453 dobyli Turci Caři
hraiu, uprchti učenci a u'nělci řečtí
d) I'Z-alie & byli přija i od bohatých
vévodů. k'er; obeznanovalÍ s řečí,
s bííuictvían a vzdělanosti řeckou.
Zatím také v Itálii šířilo se nadšení
p:) slávu bývaléh) císařství římské
h), ovšem pohanského. Vše co připo
mínalo ony doby, bylo obnovováno.
Binnictví, malířství, stavitelství a vů
lnc vaškeršn :o iinný život starých
R =kůa Ř'nnů byl.na knížecích dvo
rbc'q nap-:hbm a dřívější prostý,
upřím lý, rodinný život z nizel. Staré
tvrze byly přestavovány v moderní
zán'cy. thléjqóne se po takovém
zí, 1'<u v 16 st _1. VJhíZím-e na dláž—
d'ný dvůr, kde se hemží mnoho slu
Ž'čblíků v pestrém oděvu, a kde stojí
m nh) klecí s pta? vem ze všech dílů
svý-a. Zt dvora'SE vchází po úzkých
:schódčch d') síně pro sl užebníky. Páže,
líto.-3 pravě m'a el .?bu. v,-dc vzneše
u') zo h >.t „Lř &lou skvost ně vyZd :be
'nýJ'I Sí \.í d) nřed-tíně kníře'e. Stropy
? košů ÍS )u kl „:iu" é, b ha'zě oz lobené
m i'- )mni a freskami, ve stěnách jsou
VŠEHO/“111"oz*na'1itě vyřezávaná a bo
h \,tě ;Zlamná tfimvví. Vrthní čá"-t
t iny býví také bi 1a"ěomalována a
paílí ie'vt ozdobena pozlacenými ča—
Ou ly, nfšb') zielona'ni ?. bílgických
krmie'c V silech stojí mnoho starých
n.» rých u n'rleckým předmětů: soch,

m\,lc'), s'cří'íí z_e')9nového dřeva, vy—
kl dauých zlatem, s'říbrem a draho
kamy, m1 )310maleb na mramoru a
k Vu, a m riha t L'Cévzácně vázaných
k lih. Níhytek je t zhe-t v_fntakéze
vz tcné'no die va, je nně vyř závaného,
vyklá lan'zh') a pozlacen. Ve spár-nách
tolí žilezn, taklét hohafě pozlacené

pis ele &neb sy, na nichž se lesknou
?.*:clo1 ' z had vábí, neb atlaSu S vy
SVŠ'Ýn echo n d )míaího pána.. Před po—
e'lí "“proitíráse koberec, na klekátku
piduiki, &nad ním visí s'říb ný kříž.
Km: ně 'est host uveden d- knížed
“the pokoje, kde se baví právě kníže
8 vysokou Sptlečností. Dámy sedí na.

bohatě Zlacených židlích p;tažených
kyětovaným hedvábím. Nebudeme po
plsovati nádheru a kroj jejich oděvu,
zlaté řetízky, perlové náhrdelníky,
drahokamy poiázené vějíře, rukavičky
&obuv zlatem vyšívanou. Někdy i Zá—
voje a zástěny se ířpyíily perlami a.
démanty. Vždyť kníže mnohdy i sta
tisíce zlatých dal klenotníkům za ta.
kové předměty, a kožcšníkům za her
melín a jiné vzácné kožešiny. V jí
delní na zvlášťním Stole kupí se stolňí
náčiní zeSíříbra neb i ze zlata, častoí
velmi u'nč'e :ky zpracované. Šlechta.
jídá jen ze stříbrných mis, a je-li pán
?inížotem,ob<luhuií šlechíická pážata
Víno vzácných druhů se nalévá ze
stříbrných džbánů a vypije se ho při
svatbách, kříinách a podobných slav—
noSiechi mnoho vědf'r; podobněi piva.
Při takových slavnostech mup-í býti
kuchař velice vynalézavým: vždyť,se
připravuje padesát- i více jíd€1 na ho
stinu; & pans-tvo je vybíravé. — Po
hostině se oddělá vrchní stolní dCSka.
a _fbjeví se nová, S vybranými cukro
vinkami, z nichž vychází omamující
\ ůně. Po hostině náslcdvj í zábavy,
hry, tance, divadla, hudba. Když jelo
panstvo na lov, musilo i r.;a Sta pod—
daných kc ňni, vozy a jinými nás—troji
vypomáhá4i. — Zkrátka boháči všeho
používali, čcho jim řecká i římská
vzdělanost pcskytov ala, aby Evitento
VGZd.€jŠíživot co nfjvíce zpříjemnili.
-—Snad v každém, kdo o tomto Způ
sobu života slyší, povstává tajná zá
vist-, a přání, aby mohl žííi podobně.
A přece žil šlechíický mládfnec, jenž
byl k takovému životu naváděn, ale
nemiloval ho. Místo skvostného po—
koje obýval zastrčenou malou svět
ničku, místo chutně ba la-bužnicky
připravených jídel pojídal chleba.. mí—
Sto silného sladkého víza pil vodu,
místo iemných peřin v pcateli měl .
tvrdé žíněnky, do nichž ještě kladl
kusy železa, „dřevanebo kamení, místo
aby tělu hověl, bičoval je až dokrve.

fRKaždý ví, koho myslím. Byl to s v.
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Alois. Někdo by řekl: Měl zdrawý
roz um? “Odpovídám:Měl ne jen zdIaWý,
ale velice od Páll a_Boha osvícer ý ICZ
um. A jak to? Pravilí jsme ra začát
ku, že se šířila řecká a římská vidě
lanost, která všemožným způíOme
hleděla hové'tii tělu & jako 1.áklcnc—
stem.\Budete-li “žití podle
t ěl a, z e r_nře t e, pravil sv. Pan
Římanům (8, 13), t:. j. dopouštíte se
těžkých hříchů a/kudete I &včlyřa'
vrženi. Ana konec 16. stol. povstalo
z této pohanské vzdělanosti nuLO
zločinů: strašný cdpad cd. sv. círln?
a __krvavávzpoura prcti trůru a oltář1
v"celéstřední Evropě, pusu ?ení chrán .ů
(oltářů, svatokrádt že, zncsvěccrí Ia
nictví a řeholních sliků, lehkcnysl'
nost a sesvětačeníi cíl—kurithluhů.
Toto vše viděl sv. Alois a preto 118"
psal do svých poznámek: „Sloupy
nebes padly a sřítily se; kdo "mislíbí,
že "vytrvám? Celý svět jest ! er' velice
špatný; kdo má,ůsmiřovati hr_ěvBoží?
Mnoho kněží i řeholnllů zap mír á ra
své „povolání. 'Jak může Pán. Bůh
t—rpětj_takové __zpuštění svého kl á
lovsfvl? Věřící olupují Boha, o čest
zvou 'vlažností. Kdo mu ji nahradí?
Běda světským lidem, kteří odkládají
: _pokáním až k_hodir_ce smrti! Běda
kněžím, kteří spí až do té hodiny!“

Sv. Alois 'usmiřoval Pára Bcřa za
hříchy oné doby, byl tedy smířením
žthřichy svých současníků. Sv. Alois
jest však jen nepat rnýnn odst ír em
božského Srdce Párě, ktere jest smí
řením za hříchy celého světa, tedy i
smířením za hříchy naše. Sv. Alois se
zřekl knížecího způsobu. života a žil
přísně; a čeho se zřeklo božské Srdce
Páně a jaký život si zvolilo?

Pán Ježíš se zřekl onoho způsohu
život a,jenž odpovídal jeho důstojnosti,
jakožto Syna Bcžího. Če ho o ko
nevidělo, ani ucho neslyšelo. ani na srdce lidské
nevstoupilo, Bůh připra
vll těm, kteří ho milují (l.
Kor._, 2, 9) praví Svatý Pavel 0 blaže
noStl nebeské. Jaké Slávy, blaženosti
požívá. druhá božSká (Sokel A když
tato se tak ponížila, že přijaa lids-lcu
přirozenost, jaleý ZPůHb žiuf a, jel á

blaženost, jalýlcsk &sláxac—dpcvídaly
jcjí tcžsl é C_ůsujrcsti? Všuh &líd
hna, Hainc—st,uklmft- \šuh (í
Saíů a králů ari zdalfl a ly rťcčp ví
dala jejímu p(stavcrí! Ale pit“ ly
aspcň pcrěkud rafzračuala ](Ji lcž
skc-u důstojrcst. A Pán. J(žíš \c né.
n€kcntčré láfce k lic'lrr \(lí si (1t.
dcu žeru za natku a přidáží 1&Met.
ve stáji! Kdo p((hpí teto )(fníne
pC-nížfni? Sv. Pavtl tulo l;lt.l(l ( !!
myšlenku. E-hučlě \yjadiuje slny:Jsa behat-, stal se pro vás
chudým (2. Kor. 8, 9.), a v listě
k Filipcrsljrr.: Js a ve z půs o b ě
Boží,sebesamazmařil (2,6).
Do třicáteho nku žil jako (lyůjlý
dělník v Nažautč, a tři léta (háji
rnzi lidt m, mna-je ar,-.i] BIF.ly hlaxu
rolcžil, žije z alrr.uš.(n, až se přimí
žíla dolca jeho utlpfrzí, l'dy se ně.-lo
státi jťlZOsrdce srrířtrím za híídy
naše. Byly to hun é níuly. D(lie
věděl, co ho čeká, věděl, že Pár Eth
chce,atybylatho spravcdlrcst u n í
řera, a přece, když se blížila kcčil &
utrpení, zhrczil se v 51ch. Jako c
hrcrr.n.ý balvan tíží jeho srdce úzkcst
a hrůza, odpor, který se vzpíxá náu—
kám, z ármutek až k srrrti, t ale.st rašr ý,
že hyi duše v nmeíI-r é kídč zhyr ula,
kdyby nebnyla nmel—tflná. Obličej Ue
dne, je zt rmulý a zsinalý jako on“-hají—
cího, cči zt ácčjÍlGS-k,tk Lidí! a \šul y
st1a1:.y.K1it us svíjí se lclmt ní a xy—
silcn klesá r_a zemi, jsa zemdlen až k
smrt i. A mc 7M,ím, _cotvak děsr ě Záp asi,
dere se mu ze srdce hlas ulůlu k rc
beskénzu Otci _Vždy<ky ho vyslyšel;
Zachrání ho tcdy talé i v této nj
větší t-íSni.„Je-li n'cžro“. Úzlutlirě
vzhlíží výš a uvažuje včuky n'u'ré
případy, zda by našel rěja-lé vydra
díště, aby uštl tcrruto r„(sr,.(č—1t(lrčntu
postavení. „Je-li n'cžro . ..“,A \řdí,
že není mc žno a znovu se c clý chr čie—
hlůZCu. í %

Dvč vůle cstře IT.(2i seku. 25.
pasí, a ctč r.ál( ží je dir (n 1'.Synu B(—
žímu. Lidská vůle věčr cho Slcv u—
hr-ára a poncřfra do 1.ij č-tší licly
1idSk.éslatcSti, 3 ms; á,\ůle xm ('řo
Slova, která. jcst ráuuň \ůlí P(lu
Otce & Duha Bv., ktná, usfa'rcvl'la,
že Pál Jvh'š n á Idun (1. : 1?111'Mii

__ . - wu— ! n.. ...,-...v“ *“
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vykoupiti. Poker-ně se sklál'í lidská
vůle před božskou.. „Ne na, ale na
vůle si aň se !“ '

A teprve nyní [.a-tiává- I.(jp1t.čší
boj, boj i:ak hrom y a děsí ý, že všťch
ny duševní boje &pokušfní všuh lidí
jsou proti němu jako děís—Láhříčlia.
llocrzěse v r.čm ozývalásla k živoí v.,
odpor před všemi útrapami, pitd r a
lllným koncem pozcIrského život a do
Bahuje nejvyššího Stuprě! Vše připadá
mudnesnesitelnýrv.Ale v tíýn ěré duši
povstává. nová síla, která jes-t silr ější
nežli smrt-, plamcry l'ásly B( ží jsc 11
to, které tak mocně šlehají vzkůiu,
že ani mrohé vc-dy jich r_euhasí. Pij
ohází ardčl s nebo a pcsiluje zápasníci
duši Boha člověka; V té chvíli jím
proniká. nová, Síla, jakou nepczraio
celé stvoření, síla, statečně“ picncci
vše, i to nejtěžší a Mimoně-jší. Tato
[vat—á,Síla a tato nchsl—rá.p(n'cc ve
dou urpuí ný boj s obrovským nepři
tclem, se Snahou zbaviíi se utrpení,
a. boj je tak. děsný, že Se ban—í of]é
ťělo &krvavý pot se říne všt ni Póly
& proudem stéká. na zemi. Jsou to
nejkrvavější slzy, ktué l'dy srdce

Jest po boji. Jako vítěz lnáči
lpasitel pevným krokcm k učedrí
kům. Nezlomrá, rc-zhcdubt n]uví z
jeho slov: „Vst- a ňt- e, poj ďn*.e“.
Vstříc všem muhám, vší kartě, vstříc
umrti na kříži. Jc-to tzv ěr a_slcv,kina

'miuvil, když se ubíral z jídthy ra
horu. oliveíshcut Ab y 8 vět po 
z 1131,že miluji, Ot ce a tak
činím, jak mi Otec přiká
z 11.1.Vs-t aňt- e., pojďme. (Jan
14, Bl.). Byla to ncsníuá ]áfl &lz I.C
bcshéncu Otci, kina v j(ho S-IČCÍlrc
řela, byla to laska, která. se chtěla
atáti smírnou obětí za hříchy lidí-tva.
&která. ho pobízda, al y st afcčrč 15.1a
čel do hanby, záhuby, do utxpcní a
lmrtiTato beroucí lág-hajej pcbístla,
aby nahradil Otci uloupcmu číst a
aby jej ze všech s..-ilna umi (ala-vil,
Toto láska jcj ustavičně r.u1liaie, ai y
bídné, ztracCré lidstvo vytlhl ze za
huby, ať, by to Stalo i jCho živ—cttak
vZácr-ý! Vždyť jak sám píavil, věíší
1ataky nemá. nikdo, ncž dáíi žívd Fa
vé přátele. Picto ve duch jcl;o vc

řcjr..ého působení zdá-70 ac- n'u všul o—
hICZIé utlperí, kífré nxu izaaíávaio,
k.iítm a mccrč ae v něm (iy-vala
touha, aly byl vyhnán. A ldyZ ae
přiblížila Inc-dix&, 1-dy něl (dtjííí ;. (o
hc-tosvěía a jíti L 01(i,\ší:í?(uso
v tho mdci opět uňaia ]áila l“ ?i
derr. LáfLafo tyTa, kina jej potí??
do fcho rijbhašlivějšíhc, (o čluila
může aiihrcuíi, do ujvěíší dtŠMJí
bídy a do ntjputdšíltc dušfu..íkc-hff.
Již jcj přehřčl & & (ukuu síhv
kiáčí Iaplcti a \zc'ává iC ulitý 1'('
mu zástupu, jsa hdtv \šC,i1c- uj
horší ÍIIZěÍÍ. .

an shučrě rám vyplaíují 5.1
votcpísci huavé udáiciíí při j<l'o
utrpfní. Ale každá, věta, hiucu la
ps-alí, rám 5.1aví pifd (či uuu p(
tvpu, nové tckni. Vše, i(l'c fc Ur
věk leká, hnzc se La'Ičho, a hlavui
tělo, S]ČLOi duši pícžílá ralčíuu kc
lcstí. S hiůzcujej vídínzc(cfcun'čio
k smrti jal—iozkč-íme, a hínalc, ač
jest vštnchcucí, však. 21aun. \hče
těžký kříž na poplavré místo, a htc
Iak jej, věčněvyhyskující pen (r vší
blažcrcsfi, ra lulcu i x(hcu kidy
piibíjfjí ra lůžlo “telu-ii, & Línak,
ač jcst věčná lrcudlcst, \"Jsíhz ísCy
abez p- moci, aun, jcrž 31.51(rc'tltu
a komncu 'š(lco wrďučlc. “„fn.
jest lu pcs-něthu. C(Íé 1ii h(dily
vísíVyL.v.pí1(lrakříži, I(S(Íý]811ni.
Každá chvilkaiéío híůi y, jal ac ná.,
velikcstí rruk ac šíří do Hladiš
věčncni. Kapla po lap“ SGi'iu z
ncSčtírých ian &laiťá zužujt fc
Nčnou pak-just &žíuň až h itn t
E-itťlluýmnul ám. Aie ]áfl &f(sí číhá
jako srrrt, n'.((-rý jest j<jí žár :
všechny vody uhpmí jí Lulasí.

A přcce se zda, jakoiy minci—.e
rější lásla, kina l'dy v sídci plá
pala'a, ně1a býti píclzcrár :: umír
nou bchaíí. Stín rfjhhlšílc záín uf
lw., nevýf"]cvré dtřtuí 1:'("ydělá 1'3
tvář \m ílajícího. Vysí'ťuif a hoz
ncu cpušfěrdí jtít if(.číí Ia riavc—
ných (čích.Vncři vr.?fi'líMm: v(ié
S kříže ('(.Tů,vdá-\: 1131111ravicu'n'u
nCH, vdá ra všuhy shaíy svěía:
volá sic-va. kině.. jsou výíaurr. i(h
opušíčnf-íi a (5912ČJUÍÍ: ,_,Bože
niůj, Bože niůj, proč jSI mno
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o pustil ?“ (Mat. 27, 46). ——Tedy
přece se roztrhl on.—'npevný Svazclc
látky, který spojoval Syna s Otcem?
S jakou láskou a jak často mluvíval
o svém Obci, a jak vroucně se k Ně
mu v modlitbách obracel, a nyní se
ani neodvažuje toto sladké jméno
„Obče“ z ú==tvypustiti! Již se necítí
Synem, již neví ničeho o Otci, jehož
lásku. dřívetak velebně, tak neunavně
r.)zhlašoval? Nyní visí ubožák bez
p')m)ci a nad ním v bezměrné dálce
trůní velký, mocný Bůh, jenž ho ne—
chává. v bídě a ani kapky útěchy ne
vlévá do jeho duše. ——Opravdu, ni
kdy nebylovysloveno st rašnějších slov
z úTt Vykupitelových! Jsou to nej
_hroznčjší slova, která možno čísti jen
v některé knize! -- Kdyby byla na
Světě nějaká laska, která, by i tento
najhroznější bol přemohla, vycházelo
by z ní jistě největší p(žehnání po
calén nebi i po celé zemi! A vskutku
jest ještě láska, která i onu bolest
převýšila. Již bledne tvář Spasitelova
na kříži. Nazdvihuje hlavy a volá hla
sítě: „Do ko n áno jest. (Jan 19,
3)). Otče, v ruce t vó porou
č ím d u (: 11as v é h o“ (Luk. 23, 46),
A ! \.ejvětší olevz danosti k svému
V'ouz'íě m?lwanénu O':ci, a. plný
v rou :í lásky k lidem s'c'iá—íípak hlavu
a u'nlra. "2

NapřáLOléchtěli ho zahuhiíi, zni
čiti, vyhladííi z knihy živých, a do
záhli cíle. A přece on — zničený —
s .rítě'zil. „D)konáno jest“, tak ne
mluví ten, jenž jest zt acen;tak mluví
mult'c, jenž po dlouhém. bádání ob
jevil nové pravdy; tak mluví umělec,

nO

jenž po nevýslovných nárrahách dc.
končil dílo, a nyní v plné kráse je vidí
před sebou, tak mluví vojevůdce, jfrž
po krvavém zápase vyhrál bltvu, fak
nemluví zničený, ztracený, nýbrž ví—
těZ, dobyvatel. -— „Otče'f, tak na.
posled zvolal v nevýslovné lásce &
vróucnosti, „v ruce tvé poroučím
ducha svého“. Tato Slova značí úzké
sblížení, objímání, Spojení v největší
lásce a nezměrné důvěře. _Není 1edy
opuštěn, není tedy zapuzen; je tedy
poSul Synem Boha Otce. Z nesmírné
lásky dal Syn svou čest, tělo, život,
jen aby marnotratné syny k Svému
a k jejich Obci přivedl, je 8 Otcem
smířil, by se O*ec na ně již nehněval,
ale za své dít-ky je přijal.

O jak bychom tedy měli my své
hříchy oplakáVát-i, je míti v oškliw Stí,
jich nenávidčíi, když tolik stály bož
ské Srdce Páně! Kdo by z nás byl
tak nevděčen, že by Srdci Páně hříchy
nové bolesti působil! Akdyž vidí'ne,
jak přísně trcsce Spravedlnc-St Boží na
své n vlaťt ním Synu hříchy, jak často
bychom měli prosívati za odpuštění,
aby všecky hříchy naše byly shlazony.
dříve než se ukážeme 'před soudnou.
stolicí Páně. Kéž by aspoň Sv. Alois
nán vyprosil větší lásky k Pánu Je
žíši a větší ošklivosíi a lítosti nad
vlaítními hříchy a milost, abychom. i
my za jeho příkladem ve spojení :
bož-ikým Srdcem uSmiřovali božskou
spravedlnost modlitbami, častým sv.
přijímánímatrpělivým snášením kříži

alkřížků, které na nás Pán B_ůhscsí á. .—

000000

Prosba.
Milé vy hvězdičky
nebeské ovčičky
svitte mi do očí,
ať se k vám zatočí.

Ty bledý meníčka
zasvit v mou dušičku,
by došla pokoje
bez bolu bez boje.

Krásné ty slunéčko
rozpal mé srdéčko,
by k Bohu toužilo 
věrně mu sloužilo.

OOOOOOO
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Vččnost Boží.
Úvaha na 5. neděli postní.
OdJuolhna_Sb. Pa \' lí k_a..

„„Ještě nejsi padesát let st ár, a.]lz
jsi viděl Abralm:na.?“ namítali židé
Kristu Pánu; & on jim odpověděl:
„Vpravdě pravím vám., dřívv nježli
Abraham. byl, jsem. já“. Kristus jest.
tely Starší nvž Aiwa—ham.,ovšem jako
Bůh za ni.“jako člověk. Bůh je starší
Vši-“chlidí, on je starší než Svět, stěn—ší
nirž andělé; Bůh je nekonečně stali-ý :),
zů tam: i „.o.—iuuwčnčata-zlým; iny pra-
vinic: ŽB ů h ]0 S 1" \' (*=ř“ " l- 3

Kazatelna v Dolních _Kounicích u Brna,

Každá, dokonalost- božská jest
podivuhodné & jde nad náš rozum;
ale nej podivuhodněj ši jest
Boží věčnost, jeho neskončené trvá-ní.
Bůh je věčný: on Vždy byl, jest 'do—
Pisud & vždy bude. Žc Bůh vždy
bude, můžeme si Spíše předat aviti,
prot ožc i my & andělé vždy budeme;
ale že Bůh Vždy byl a že nikdy ne
zafzal ;íeprv existovati, to je nám
v_ulněncpochopitelno; museli bychom

1v.iti_ božr-ký rozum, kdybychom to
chi ěll pochopím.

Bůh tedy vždy 'už z dc“ b yl.
Jdeme-li v minulých 'časech Zpět
přijdeme na takový stav, kdy po,
ina-tel'iulním Světě nebylo ani stopy;
světové hodiny,. obrazně řvč—cno,stály
na nule; nebylo ještě žádného pro—
storu. & žádného času. Ale Bůh už
tu byl. Jděme nazpět. s časem ve mě
font aF-Íi,jak daleko chceme, myslíme
si letopočet s tolika ciframi, že by
sahaly od naší země až k té nejvzdá
lenější hvězdě ——hlava se nám točí
když si na to jenom myslíme- ——nikdy
nepřipadncivo na čas, kdy by Erha
ncbylo. Žalmista praví (V Žalmu 89):
„Dřive než hory se. staly & utvořena
byla země a její obzor, jsi ty, 0 Bože,
od věků až do věků.“ O Boží Moud
rosti, již se druhá božská osoba vy—
rozumivá, čteme V Knize “přísloví
kap. 8.: „Hospodin měl mne u sebe
dříve nežli co učinil. Od věčnost-i 7ří
zena, jsem a, od starodávném, prvé než—
země byla učiněna. Ještě nebylo pro—
pastí, & já již počata- byla; st v.dnice.
vod ještě se ncvyprýštily, hory se
ještě nous-vály, pod Svou velikou tíží.
& před palubky já jsem se. zrodila.“

Bůh vždy byl; o n“ i v? d y
l.)11de. Myslemc si miliony let, to je.
málo; ve válce se-počítá s miliardami;
vezměme biliony (milion milionů), tri
liony, quodri'íony, quintiliony, Sexti—
líony. septiliony, oktiliony, nnniliony,
deciliony let (decilion má, 60 nul):
myslemc si čísla se šesti sty, šfsti ti
SícÍ, ba šesti miliony nul: i tento leto
počet v nezměrnosti se ztrácející Bůh
přežije. Nikdy nepřijdv 10k.. kdy by
Bůh přestal existovati. *

Všechny lťtopočt-y. i ty největší,
ztratí se- před věčnosti. Mojžíš praví
V žalmu 89., jehož je původcem :
„Tisíc let Před (čin:-a tvý—ira, () Bože,
jako den včerejší, jenž pominuL &
jako jedna hlídka nnční“. Svatý Pet 1“
praví v témž- smysluz Jeden den Jest
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11Hospodina jako tisíc let, a tisíc let.
jako jeden den. Kdyby ptáček nějaký
z nesmírneho oceánu upil každých
tisíc let- jen jednu kapku vody, trvalo
by to hrozně dlouho, než by jej vypil;
ale jedenkráte by přece přišel oka
mžik, kdy by mořebylo úplně prázdné.
A přece teno přehrczný čas je ničím
u piirovnaní s věčnosti. Sahala-li by
nějaká hora až k měsíci, a ptáček ně
jaký urýpl'by z ní každých tisíc let.
jenom jedno zrnko písku a odnesl
pryč: jedenkrate by přece hora zwi

'zela;_alc net ažte se, za jaký čas. Než
i po uplynutí toho časů ještě net“-tojí
me na hranici věčnosti; ba my jsme
ji sotva začli.

Jeden pouze je prost-ře
de k, aspoň častečně věčnost pocho
piti, ačkoliv i tu. padáme z jedné ob
tíže do druhé. My si muSíme minulost
a budoucnost odmysliti, takže zbude
jenom přítomnost. U nás lidít-rvá pří-_
tomnost jen okamžik: věčnost je ust a
vična přítomnost-. U Boha není ani
minulosti, ani budoucnosti, ale jen
přítomnost; u Boha se nepočít á s let y.
ani 5 měsíci, ani 5 dny, ani s hodina
mi, minutami a vteřinami: u Boha
panuje nehybné a stále trvající t e d.
Bůh nežije jako my lidé v čase; čas
začal teprv při stvoření světa; Bůh je
neodvislý od prostoru &časů. Bůh je
bez začátku a bez konce.

Ačkoliv si bytost bez začátku
nemůžeme představiti, je přece pojem,
že u Boha je pouze přítomný čas,
správný & v Písmě Svatém odůvod
něný. Bůh sám to st vrzaje. Mojžíš
tazal se Boha po jeho jménu, když
se mu byl v hořícím keři zjevil. Bůh
odpověděl: Já jsem, j e n ž j s e m !
Tot-o řekneš synům israelským: Ten,
který jest, poslal mne k vám. Žahni
sta se modlí: Dříve než hory byly a
utvářena byla země a její okršlek,
jsi t y, 6 Bože, od věků ('o věků.
Nem-avi: „B_vl jsi, ó Boží.-“, ale: „Jsi
() Bože“. V eva—ndčiiu páté neděle
paritní praví Krist us Pán: Dříve než
Abraham byl, js e m j a. V 2. žalmu.
čteme: Ty j-ňimůj Syn, d ne s zrodil
jsem tebe.

Písmo svaté líčí nám. Pána Boha
na pře—mnohých mílí—ch. jako .V če

ného Boha. Čteme-li, že jeho vlas—.t
nosti, jeho úradky trvají věčre, tak
je tím zárovrň řečeno; že. Bůh 'sám
jest věčný. Chvalte Hospodina yšlchnl
národové, chvalte Ho všichni lidé ;
nebot uterEno jest rad nán—iníiicsr
denství jeho, a věrnost jel—votrvá n a
v ě k v. Chvalte Hospodina-, nebot do
brý jest, neboť n a v_čk y trva milo—
Srdenství jeho; KJáiovsí ví tvé jest.
královstvím pro vše časy. HCSI)CdÍp
vládnouti bude na věky. Arebardčl
Gabriel pravil o Vykupiteii: Králov
ství jeho nebude konce. Moudrý po
tomek. Sirachův dí: Od něho jzalo
všechno svůj. počátek; ten, jenž věčně
žije, stvořil vesmír. Svatý Pavel r a—
zývá ho nesmrtelným K'élem věč
ných časů. Ve Zjevení sv. Jara praví
Bůh: Ja jsem alfa a ómega —-to jest.
p*vní a poslední písmeno v řecké
abecedě -—začatek a konec, HCSpedln,
který je a který by] a bude, všenio
houcí. Skrze Mojžíše dí Bůh k národu.
israelskému: Zdvibám ruku svou k
přísa7e a pravím: Žíti budu na věky.

Že je Bůh věčným, a že muSí
býti věčným, poznati 170i 2 av č r y
r o z 11m o v ý m i. Byl-li jednou čas,
kdy zhola nic nebylo. ení Boba ' e,
nebylo by nic povstalo; nel—etz ni—
čeho není nic. Bůh už tu mu“01 býti.
On sám svým původem nikomu není
zavázán; on má příčinu sveho bytí
sám v Sobě; patří to už k. jeho přl
rozenost—i,že existuje. Proto praví :
Ja jsem, který jsem. PřiNZFr-estjde
nemůže býti zničena, jinak by nel—yl
Bohem; není tedy možno, aby pyes' ai.

Odznakem věčnosti je kr u 11.On
tvoří dokonalou plochu; nema začát
ku ani kence. Svata Trojice se rěkd)
znázorňuje třemi kruhy, jež jsou do
sebe zaplete-ny. Každá božská (&'-oba
je věčnou. Syn není mladším Otce,
ačkoliv je jeho Syn; Duch Svatý též
není mladším než Otec a Syn, ačkoliv
rd obou vychází. Otec nebyl nikdy
bez Syna-_.a Syn. nikdy bw. Ducha sv.
Ve vyznání víry sv. Athanasia ntbd—
líme se: Vččným je Otce., věčným je
Syn, věčným Duch svatý; a přece-ne
ÍF'Outři věční. ale jen jedu). \ČČLÝ.
Církevní modlit.-by zavíráme slevy :
Skrze_Pána našeho Ježíše Krist &Syna
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& kral uje Vtvého, “jenžs tebou žije
po všechnyjednotě Ducha svatého

věky věků.
Je útěchou pro váš, že je Bůh

Věčný; neboť kdyby nn vzal konec,
všechno s ním. vzalo by 'kqncc, i my,
neboť bez Boha- ncntůže svět- trvati.
Bůh. však chce-, abychom “učni—mměli.
na jeho věčnořzti, ač nc v minulosti,
tnž V budoucnosti. V jeho nebi bude
m0 požívali věčných 1-11-(lc»slí;_nikdy
nezcmícmc, věčně budeme žít!. Pto—
žilí jsme V nebi bilion roků, pak to
začne znovu. Kdyby loho nebylo, tak
bychom nikdy neměli pmvó radosti ;
pon:yšh.ní na. korec by nám všecku .
radost ztrpčilo. Zde na. zemi jsme nu.
není vždy na snu-1"-pon*ýšlvli, ačkoliv
ona. „cznič'í duši, ale. jen. Tělo; 1r=yš—
lenka na. smrt je jako pelyněk. do ku

licha, radx stí . Když se „nám brána. věč—
nosti otevřela, nebude smrt-i „více, ale
jen život : věčný život: "Vč-črcvzkříšení,
věčváradost. Čím je život 1—áš pozem
ský u přiwvnání s věčnosti? Jenom
momentem. Kdož by byl '(ak zpozdilý.
avby'cla'lcolon věčncst na. pospas _lr\'ůli
okamžité hříšné lack-sti? A přece jsou
tací lidé, protože na věčnost 12.r1r._v.—7l,í.
Co nám taškodí, máme-li se zde ra.
světě zle? Každé utrpení pomine, kdy-
by se nám i nevím jak dlouhý m zdálo;
netrvá nic déle ncž oka-ničili, urovni"—
mc-lí je s věčným prlzlem. ;..- Prcto
šetrvcjmc v trpčlívcsti, když přijde
kříž & trápení; dcslnne se nám. %aň'
štěstí,jehc-ž žádný stln pelríjejícrgiti
nebude kalitir, jal—ždí Spasitrl: Radcst
vař-zinikdo. vám ncvszrre.

"&$-==

V duševní opuštěnosti.

Ty opustil's mne, Pane můj
& hynou cností květy
a bují hříchů byliny
od nepřítele osety.

Ty opustil's mne, Pane můj
& duše v poušti se mění,
v ní ani slunka paprsek
ni krůpěi rosy není.

Ty opustil's mne, Pane můj
& duše v tmu se hříží

& chmury skalnímfzbalvanem ;?
ji víc a více tíží. '

Ml.—:.

Ty opustil's mne, Pane můj
&*duše v bolu sténá.

& ve prach klesá zlomena,
v_ždyťžádné těchy nemá.

ó navraf. se již, Pane můj
& zvedni duši ]: Sobě,
ach bez Tebe jí nelze žít
již hyne, zmírá v mdlobě.

ó navrat se již, Pane můj,
necht slunkg Tvé mi září,
Ti srdce, duši za oběť,
hle, skládám na oltáři.

— »

ó "navrat se“?jižfPaneFmůj
& vzpučí cností kvítí
& milosti Tvé paprskem
se nový život vznítí.
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Odpusť nám'-'naše vinyl
Pro dobu poatnífpodává Ignát \Z h án č 1,

.! “fl v. 1-6—zvyk „ nicem-51.111 50
před jí.r1=:.mná, ,ledující modlit hu: „Oči
všech doufají v tebe, Hospodine, &ty
jim dáváš pokrm v čas příhodný;
otvír'fbš ruku Svou &. naplňujcš kaž—
dého živočicha požehnáním.“ (Za-lm
1.4.4,15. 16). Ano, náš Pán naplňuje
každého živočicha, t. j. Vše, co st vořil,
bohatým, požehnáním.. A všemohoucí
Bůh také se stará o vše, co stvořil;
B.“ží prozřetelnost- bdí nade vším..
' Protože my lidé Skládáme. .ve z

těla. a- z' nesmrtelné duše, obdařujc
HOP-podiu Svým. požehnáním tělo i.
duši naši. Proč jsme zrovna bez sebe,
nedaří-li se nám. vše dle naší vůlc?
Proč jsme plni zoufalých myšlenek,
sotva bída., hled na nás doléhá? Což
zapomínáme na slova Kristova, když
řekl: „Zdaliž neprodávají dvou vrabců
za peníze—';? A. nespadne z nich ani
jeden na. zem tez Otce vašeho. Vaše.
však i. vlasy na hlavě jSou všechny
sečteny“ (MM. 10, 29. 30.). _

Stara-li se Bůh o naše tělo, tím.
větší bude zajisté jeho péče o naši
duši. „Jest sice,. ».—jak pravil již
starý učenec Aristoteles -—prcspěšno
a nutno, aby duše vládla &panovala
nad tělem, jako pán nad služebnílcm
aby rozum poroučcl žádostem, jako
panovník. svým poddaným. Je st san-.c
zřcjmo, že. podle zákonů přírody jes-t
tělu s výhodou, je.-li řízeno duší; pro—
spívá žádostem, poslouchají-li uz
num.“ ——-_

Víme však. přede—břez vlastní Své
zkušenost-i, že nekonánie, co rozum.
uznává za dobré, že často jednáme
nikliv dle předpisů rczmru, ale dle
Své převrácené vůle, dle svých zlých,
žádostí, dle svých nezřízených chou—
tek. Proto napsal již dávno před Kri
F-tem Homér, proslavený básník, kte
;éhož až po dnešní dobu ctíme jako
velikána,prvétřídy, o člověku: „Není
bídnějšího tvora. na světě nad člo
věka mezi všemi tvory, co se hýbou
& dýší“ (Illias XVII., 446. 447.).

Málo jest však ozemčanů, kteří
by častěji vzpomínai na viny, jimiž

mjluzwkm-ějšího Otce Mého uráit jí a
kteří Ho pro?-í, aky se „sn ilcval a \ ir “_3:
jim odpustil. Modlírre se sice Srad i
vicekrále za den. modlit-lu, při ríž
říkáme slovu: „Odpueť-vám naše vín y,
jakož i my ocl.p<m.ští1r.cnašim vinni—
kúm“ (Mat. 6, 12.), ale činínie tak,
aniž mys-linie na to, co říkáme. Chce—
me &.dmjfáme, aby nám odpustil Bůh
naše viny, ale sami rejF-n'e nijak (,
chotní odpoušíěíi íč-n', kteří rás. 11.1zv
zili, rám rej-ak. ublížili.

Zaporr-íráme na pravdu, že jsm—
hříšníel. Zepomírárre, že řekl sám
Ježíš: „Kterou měrou n'ěříte, tou
bude vám odrněřeno“ (Luk.. 6, 38.).
A přece Sina-dnenajdeme ničeho, čeho
bychom od Boha více potřebovali,
jako právě odpuštění hříchů.

Každý národ má nějaké zvlášt
nosti, kterých bychom v jiných ze—
mích marně hledali. Tak na příklad
bývala v prvé polovici minulého de
vatenáctého stcle'rí v Arglíi snrutrč
prcslulou věcí „Věž dluhů“. Někteří
z anglických spisovatclů, hlavně však
DickfnS, nfsmríflr-ý sp'fsorztul & vy—
pravovatel, líčil velmi rád. a, vcln'i
názorně ve Svých roníánechtyfo „vě-že.
dluhů“ barvami co ucjčerrějšízrji.

Bývala to vězení, v. nichž ob_va
čejně bývá, věž, proto říkali lan? včze.
ním. vůbec jednoduše věž. Věřiícl n'č-l
v Anglii právo, že lrohl Svého dluž—
níka poslali do této „včžc“, lide. zů—
stal tak dlouho, až zaplatil, co byl
dlužen.. Považme: Kdyby p(jvýš51p1'a—
vedlivý Bůh nás lidi, r_ás hříšníl—ypro
každý přestupek. ITČl.dáfi do íalsovó
„Věže dluhů“, ani bychom z rí Snad
po celý živct- svůj nevyšlí, žili ly
chom st-ále v ní, st ala ly ee rán': Snad
uetmičným obydlím. Čtcne v epištc le
sv. Jana: ,;,Řeknemc-li, že hříchu LC—
rrúme, sami sebe klameme & pravdy
v nás není“ (I. Jan 1, S.). Jsme tedy
Všichni hříšníci, jeden zhřešil V tom,
jiný v jiném; jeden více, druhý lréně
urazil—nejdobrotivějšího Pána sveho.
Pravdivo jest, co čteme u.sv. Jakuba:
„Neboť namnoze beztak klesáme
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všichuí“ (3, 2.). Není tedy nikoho
mezi námi, kdo by ne'bvl hříšníkem,
& přece tak málo myslíme na odpu
štění svých hříchů. Sotva jest něco,
čeho by 115mltak bylo potřebí. jako
pgávě odpuštění všech našich pro
vlnění.

Mezi nejkrásnější a- dejvelebrější
hymny církevpí počítá, se proslulý
hymnus „Dles lrae -—deníen hrěvu“,
kde čteme mezi jiným následovně:
„Kniha bude přinesena, v níž vše díla
obqažena, jejich cena. posouzena“.
(Překlad. Jak-iba Pme1ky.) Říkává se.
totiž, "'0andělé strážní zapisují všecky
skuf'ky svých svě'v'fšmů do knih, z
nichž nak při posledním. soudž bude
1)"e'1.'“í"á.1)_oa, WWF-ed ufo, (We toho. co
k íihv o"s-\huší. Za dobr-$bude násle
dovafi v"čn_f'=.Sláv-\. za hříchy věčný
tr's* v pekle. Kolik listů níš/tre my
v té e knír/e, kfevé T'F-ouzawčerrělé, kde
jc't č'“ ň &níkrliv Hrva bílá. 711ámka
nevinnosti & dob)—ýchskutků? Tyto
začev ř-lé listy vic Weřiszfí. ric re
omyje. jediné Shy pravé lítosti, szlvy
m'aveho nekárí. '“) do wrřeckázej
lehkomv"-1ně přes fate slova ale 'za
st-av se &-Opakuj při sobě: Dvojí toliko
cesta vede do nebe: cesta nevinecsti
&cesta pokání ! Jiné cesty není, kferá
by nás dovedla do věčné spásy. Kdo
tedv hříchem ])ezbv1 nevínneSfÍ, re
může nic jiného kenaíi, než vast oupií-i
festu, m'avé lítosti, pravého pekáví.

Básníci lítají od Boh-4. dar, že
umějí puda-fi hrezvé pravdy Způsobem
méně odstrašujícím, vamlouvajícím se
lmžrl'fmu. 'B'ís —ík"_Gedeep von der
Heid— vvrra-vuie v "edné ze Svých
\)áf-Hí () strašné-m. vidění, které kdosi
zažil na, hřbiíově. Bylo 'm na venkově,
kde zemí se lidé veSpolek, kde nic
\\.(šžflt'ta—nezataženo, kde vše je- znáwo,
wr—kde koná. *'a'lcse kdo chevá. Šel
f-rd'v' jednou íedcn don'íác-í čhwěk v
“ oci; kdv měsíček ja?-ně Svítil. na je.
jich domácí n“alý hřbiíev. Kdvž “prv
rčzn *!t-odi'. všeccl: se dolekal. ÚviděÍ
ra hrobě. jedno?—osouseda. kíerý ne
dávno un'nře' &na vějž 'mu dali silný.
dosti Vy.—“okv.ze dřeva- zroberír kříž,
že kříž l'oxpnltil se ve dví. Obě ra
mena zůst ala u dřeva.-“pouze pro
střední írám se rozdělil ve dvě části,

(x,—žvypada-lo jako Skruťťčlvá &-plavá,
šibenice. Stálý tam dvě šibenice rc
d.a-Íekosebe. Jedna na hrobě zemře
lého & druhá., kterou mohl ponechatí
někomu, kdo by jí byl hoden. A 1110,
„DOdÍVníjsou. skutkové Božíl“ (Žalm
138, 114).

Sotva mřel divák íen'fo výjev,
ihned Si připomněl, že leží v onom
hrobě muž, kferý žil s kterí—msisouse
dem v nepřáfektví &nechtěl odpusíiti
mi na smí-felném loži, když .se přiHí
žil okamžik, kdy platilo pro. rěho
slovo: ,Vydeí počet z vladařství své
ho“ (Luk. 16, 2.). Na všechny do
m'uvy domácích, přátel, krčze, aby
odpustil, nic prdel & hale v tom
stavu. zemřel. Ejhle, nyní byla íta
jeho hrobě šibeníce. čímž se mě,—10ra
značiti, že zasloužil si ših( nice & ni—
koliv zna-meri kříže na svém hral—ě;
druhá. šibfnice byla, připravena pm
toho, který rovněž se s ním nesmířil
&nepřišel, aby ho prcsil za, edpušt ční.
neboť když umíral jeho nepřífel, n'ěl
z toho velkou radost, kterou Í slevy
ku svým vyjádřil. Pro něho byla Při
pravena druhá. šibeniee, jestli se 116
polepší &neobrátí na ]ep'í cesty.

Vidění toto bude skutečnosti 11.
všech, kfeří se. sice úst v &rí y vedli
vají: „Odpust- nám naše viny. jakož
i my odpouš'ríme našim vinpíkům'í
ale srdce jejich zůstává naplněno re
návist í, zlost í, nepřáďelfí vím pít ti HÍŽ
nímu. Když takoví zemí-cu. promění
se kříž-na jejich lfrekě v šibenici. ra
níž věčně budou vise-H; 1udru ods-eu
zeni ra mís-4.0.kde „brd-e pláč &skří
př-ní zubů“ (Luk. 13. 28).

Jaké krásné příklady ])“zwólásky
k bližnímu, opravdové smiřlivcsíi do
číeme se v žívoíč svatých. Síůjž zde
:*F-pcň _íed(n příH-ad ve živoía svaté
Františky ze 'Chantalů. Svčíicc nič-la
mnohw n' lí, lverá bvla- prope-%da. růz
ným nájemníkům. Jedrou přišel k ní,
když s'fála- v pokoji se svým zetěm.
jed.-'n. 7.nájemníkův &kdvž byl slušně
p žádám, aby můatil nářemnó, dal se
do l“1'(-Znéh()křiku, nrkíínárí: láícřii,
že jest ešixcn, že vše. zap atil, že není
vic dlužen., bn zapomněl se tak da
lece, že- pokřikoval na světici: „Vy
jste z úfc-hí k: ihy, ]de bylo zamra
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Nejsvětější Srdcé Ježíšovo.
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Neposkvrněná Panna Maria.
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menáno, že jsem vyrovnán., vytlhal
list, abyste mne mohla ještě jcdrou
upomír;ait .“

Zeť světice, n ladý muž, jménem
baron z Thorenaů, m n'.(hl fe zdržeti,
popadl IZCchl-"O Svt(jí(í Iů h ai, Se
po Surovém ihaři a cht ěl Ito hcií přc
táh—ncuti pro jeho iež a drzé Č(i0.
Ale Světice zanitziia jtko ráhicsti a
| andělskoutrpěiivcst í pl a\ 513:„B] 31ý
:yr u, co by z nás bylo, kdyby miiý
Pán Bůh nás chtěl tak tusta-ti-ra
naše denní provir. ěr-í, jichž se každého
dne dopouštíníe, jal'o ty se (.lf—ystáš
potrestati tohoto mického n uit ?“ -—
Pak.se obrátila k nájt rrci a sicvy jal o
cukr sladkými řekla tru: „Píítdi,
asp< ň trošinku Splavc d.in.(£1i!“ A toč-
lala mu na čele kříž. Muž “ryl rajtd
nou jako bleske m omráčen.

Vzparratov ai se, pckk ki Přt 6.5-1č—
tici, dal se do pláče, píízr al se, že ric
nezaplatil. Plcsil za cdpvštčrí \šeřo
&sliboval, že nikdy více se pcdobrě
nezachová..Svata Františka laskypirě
k němu pravila: „Nechci milého Pár a
Boha obeihavati, když se mediím :
Odpu—Sťnam naše viry, jak'cž i ny
odpoušt íme našim vinríl .ůrr..Jdi 5 Bc
hem, a buď hodný, dobrý, nemá-žej
více Boha Svého!“

„Jakdůiežité jest napcmcruíí Pís
ma: „Slunce nezapadcj nad. hrěwm
vašíml“ (k EffB. 4, 26). Obyvatelé
východních zemí bývají náhií ve sio;
vech i Skutcích. Životopisec cařihrad
lkého patriarchy Jar-a, jrrént rr. Lccn'
t-iuSvypravuje,že šel tcnt o arcipast ýř
jednou k tamnímu obyvateli, behat é
mu kupci Nicet ovi a vyi ýl.ai n t, že
dba pouze a jediné o zi$k a jak ty
co nejvíce peněz vyzís—kai,0 cl učé že
le nest araskoro nic, že Slauo lil-"(rru
nedává. almužny. Siovo daio &i(\o,
rovešlit se v nf'piáf ství. Kťyž 7am

daioslunce,wp nrěi iclě \(iqaffyř
na slova písna: „Siurce rizalit-(j
nad hněvem vašín.“, šel k (u n u lc—
háči, piip< nrěi n u, puč. lz..rčn uj<št ě
jedncujdť. Oka Lyii hirlccť C(jaii a
srríiiii fe. Žiutcp'uc I.((_r.ti1.£](Cc
týká ktcrruto piilčlu: „Arc—Ušžijí
ves-pciekvrtnšugn. ]iáhhhí. \ (c
ker.a]err.pc1.(jial—z'idu.Liče'H lešttíí
H(Zi seku, nxhu a n aji :( sn íiiti,
ale ďákiué Ec l.á(ají a vyinají \e
Sporuf' .

Ježíš Kristus rapníral j(€r(u
v delši řcčisvé p(iiud-ačt nui ji; 5m.
také lu smířiiua-ti. Tu chtě-iapštci
P(tr ukázati, Šf jut ((l.(t(r ((Inz
štěti svčn'u Uižrín'u a ichi: „Pale,
koiilnat zlítší p(ii nrě 1131: r ůj
a cdpuatím jun.? Zda do Norri
kratefr“ Dí jcnru Jtžíš: „th1a\ím„
tobě ,až do sedrrluatc', rýhž až do
SCdH'd(Sá,ÍÍ£€dH]šIáÍ “ (Mat. 18. 2,1. 22).
Z'akonnícižidcvští tctiž tudiii, i( je
dlužno cdpc větčti Cc-třttiu. Ait P(tr,
zraje Kristovu dchttÍHSt, čclřf cí
til, že tak rraiý p(čet L(stačí; n yéiil
však., že dcati bude, udá—ii1x čet \i(8
n'fž d\'(jr..á£chý. Pár Jtžíš \šal řtl-zi:
„Do sedrrdeSátiacdmhrat“ atak udal
pečet veliký, aty nanaiii, že n šne
býti cchotni vždy cdpcuštětiý _

Včaie pcetrím, Idy (atti-ji Ijxá
1119nav áděni uzjírr ati (. ui lp : " Išrě
mediíce ae v Otčcráši tina: „Oťpzft
nám raše vir y, jakž i niy cdpcuští
me našim virrílůnJ', uparrat ujn ( Ee
ra pravdu: Všichni jsrrc hříšríd, jc
dcn větší, druhý II'.(IĚÍ, \čidri, ptž;—
bujfme dcbdirceti Bcží. Dctfžn'e,
že Bůh bude duši naší n.l'ketív, p(to
clcene i nycchctrě cdpcrštčti ným
vim ílům, všem, kuří rás urazili. —-—
BU.d(lI.€-1iny niicsrdni, dcsáhunie
irry rri'ocrdrrshí Pršílcc.Arwu

Obrázky z katolických misií.
Podáválnx-ilin: Woln'bugu.

Jak sv. Josef dopomohl jistému Irčanu
ke šťastné hodíme :mrti.

»; _Vtomto měsíci slavíme sv atfk
lvatého pěstouna Páně, a sv. Joaf,
jest; nejenochrancem katolické církvc ;
ale i patronem šťastné hcdinky smrti

nejemm u náS, aie i — v: Afli(9
Ahych<rr. důrělu v jcho p<rn c v této.
příčirě (svě-žili a oh.cxiii, vyiíiín'e
zde krátce udáicf-t,httuu ržn \y
pr av ov ai irský H.J's-siorař, půl—Tok-ící u ( zi
_Zuiukafly v jižní Africe._ 'L
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„Za svého dvanáctilet ébe pobyt u
v jižní Africe,“ vyplavuje P. O'Haze,
„byl jsem několik roků jediným kato—
lickým krčzem a duchovním správ—
cem na území, které jest r_ejme'rč 6.1a
kráte tak velké jako Irsko; Casem
podnikal jsem okružní mis-síjní cest y,
čas-to celé měsíce trvající, abych své
st ádce daleko roztroukné navštívil.
Jednou ztlat il jsem ceí-tu. B7oudi1
jsem v pust-ekrajině, kde nebylo žádné
stopy po nějaké liitké by'fofíi. Bylo
to V době, kdy v oněch krajirách ne
prší,a moji koníci žízrí zen'dlení můj
lehký vozík Sot-vatáhli za sebou.

Korečrč přijel jsem do údolí mrě
neznámého atam jsem spatřil esan'č
lov. farmu. Okolní kíaíir a byla shm
oem vyprahlá., ale na blízku demu byl
rybníček. Vešel j em tedy do domu a
předat-evilse jeho majiteli. Byl to Iur
lký Sedlák..Vypravoval jrem mu ne
hodu &prosil jsem ho, afty mí dovolil
koně napojiti. Pet om dal jsem se mu
poznati řka, že jSem katolickým kně
zem; on byl protestant.

„To se velmi dobře shoduje,“
praxil bo krátkém přivítání, „tamhle
v onom zadním st aveni leží umírající
dělník. Běžte se tam pedívat-.“ Pespí
šil jsem tam a našel jsem irského
mladíka, jehož bledá, vpadla tvář
blízko Smrt věstila. Když erm mu
řekl, že jsem katolieliým missic-ráj'em,
pozvedl se na lůžku & zvolal s výra
zem. nejvřelejší vdř-čneeti \e tváíi :
,.;Í svatý Josefe, já jsem věděl, že
mi ještě před.smí-tí pe-š'eš lu čze, jenž
mi v pc-elední hodil-„ě přispěje 1m.po
moci ! '

Pot om mrě vyp- a'.oval umí: ající
krátce te,-to: ;Když jsem Iyl ještě v
Irsku u své dobré zhe-žně matky,
učila mne dfnrě mc-dliíi se tato slova-:
„ , sv. Josefe, pres za mne o štast
nc-u hodinku smrti?“ Ode dr ů svého
děí &.tvíjsem. akut ei'nč této me—dlítkíčky
ani jedneho večera nevyneelal Ku
prvnímu Sv. přijímání přist e-v.p"1jsem
když mi by'o deset let, až do Pair á
otého roku min.i:tre-va1 jsem denně při
mši svaté a v jederadv aeátém roce
Přijal jsem že-ld královny a vete-upil
do arglického vojska. Vá'l-"a s Kafr-y
Přivedla mne do Afriky.

Nežli jsem opustil Irsko, r avštívif
jsem ve ste jnokroji svou abc-houmat
ku, abych se s ní rezloučil. Když jsem
odcházel, pravila ještě: „Nezapemeň'
nikdy na modlithieku ]:.sv. Josefu!“

Válka s Kafry hy'a u koree, má
: lužební doba uplynul a, vys/toupil jsem
z vojska azůet al v osadě. Od r.č.-koli!&
roků již jsem na této burské farmě,
a nejvíce mne vždycky kole7o, že ši
ro1 0 dah ko jSem r_.emohl ralézti rč
jakého katolického krčze. T'm horli
věíi mcdlil jSem Eer.čl olikíáíc den č:
„ú, sv. Je-seíe, p es za mm o šťaet
nou hodipku smrtil“ Nedáxro jsem
slyšel, že v GuiS-he-nu, 150 mil ( df ud,
by]a založena ne.-vá n,is.s.ijr-.ístal ice,.
& ačkoliv chmav, \ ydal jsem se 1am
na ceS-tr, v naději, že bídu mecf 7ase
jedí“011se vyzpovídaíi &l:.e ste-lu Párě
přistoupiti. Když jsem s.lero \ysílen
na st aniei dela-vil, dm ščěl :'Fem ff, že
rnissic-nář se r_ale7á na (l?I'UŽnÍ ape
štolské cestě a mežrá, tepív za měsíc
se vrátí. Cel—alerm celý íýc'er. a pak
iFem nastoupil ra Zpáfečrí e(edv..
Včera jsem se vrátil na smrt r_emece n.
&vidíte, dnes pesilá mi m afý Jeitf
kněze.“

Zůstal jsem přes ne 0 u íčko, při
pravil jsem ho na přijetí e-váíetíí \ n í
rajícícb, slyšel jeho zpeviď, de užil
čaSr...ě z rřra vedle je I'o .T-ůžla 11či
svatou, pedal jsem mu ve?e' re u Svá
tost a udělil jsem mu peak díí u 316
pomazárí a ape štolsl'é pe šekelár í. _—
Zemřel ještě téh-ž dre a jeko pes-Jed.
ním vzdeche m by7a me dlitl & díl—ůLe
sv. Josefu“ ——

Prvni svaté přiiímání na Libanonu.
Bílá neděle!Klá reu janí pi'ííe'

dou. putují zástupy dítek 'tí7e ebTee'e
ných k prvnímu.sv. příjín ání, uhílají
se do chíánu BlavreSÍrč (zde-hrdo
a vetupují tam za slavnest ního vy; \ á.—
rě; í ( ' orare u kvíí ím. měrčere u. Je
to „velký den“ leafolieliefhe-.fvčfa dali-.
Skélro, den, který jako peSVá.f1á., I.C—
zapomenuíelrá, \zpomírlsa 7.ů11á\á. v
srdci až do pezdního st áří. Taio slav—
nost tak debře známá. ve sťaíýeh ze
mích křesťanských, r a-Te'sá ( zv (nv.
za mořem. na Hezíeh vell'e'řo jezem.
N;,ar.-.;.a*e eticdrí Af1iee v Heřta!—
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ských vesničkách na čínském velet oku
Jangtsekiangu, na pa mových ostro
vech Tichého oceánu ataké V_údolích,
'SluÍích & cedrových lesích Libanonu.

Tam žije hodný, pracovitý národ
Maronitů, jenž si svou víru za stale
tých bojů a pronásledování velkou
většinou zawhoval. Ovšem nejsou tam
“poměryduchovní správy jako vůbec
všuíe na Východě valně příznivy.
Tam, kde obyvatelstvo ve větších
osadách na blízku nějakého měst-a
anebo poblíž některého z čet-ných LÍ
bafíonSkých klášterů pohromadě bydlí,
kde missionáři a missijní sestry dít ky
ve školách a ústavech Shromažďovati
mohou, ide všecko dobře. Avšak jak
13\ vvpada v četných odlehlých, po
horách a horských slujích a úiolích
roztroušených vesničkách, kde široko
dal-eko není žádné školy, kde zřídka
vidč'i nějaký kostelíček, kde chlapci a
děvčata jako pastýři po (samělých
horských pa'tvináeh se pctulují? Kdo
vyučuje tyto maličké, které bfz školy
a ušitele vyrůstají &ve svých nezka—
ňených srdcích malý jenom poklad
náboženských vědomostí a modliteb
nosí, kterých jim rodina poskytuje?
lid) je vodí ke stolu Páně a'skýtá.
1113..štěstí velkého dne prvního sv.
přljímání?

Č wto přivádí drť-ná,zima celé za
st 113 7t 2331150 ubohých dětí past ýřských
d) úl'>lí, kde vyhladovělé a zimou
zkřehlé u brany missijního domu v
G 13:7.i1'uo kóuek chleba žebrají. Tam
vídal často. tyto zdivočilé dítkr hc—r
'miSšlanař br. Delore a pojal úmysl,
zvlá. tním způsobem jich se ujmouii.
N31prve jal se, jsa od několika svých
sp ulubra'ří podporován,. ubohé děti
nejbližších horských vesnic shromaž
ďova'i a vyučovati. Unínili jsme si
-—tak vypravuje —, všecky děti jed
noho ú-k-lí po skupina/wh Shromažďo
va'l, po někr.lik rněfííů je důkladně
vyučovafi a patra—nkažd' u skupinu
třídenním duchovním. cvičením na
první sv. přijímaní připravova'i._ „*_
fl'ento Způsob se dobře csvě 1čil a při
nesl hojné ovoce. První takový pr ku.—“1
stal se VE. yatě. Je to vcsnička jako.
by ztracená v hl !bokérokli ana třech

, stranach strnými skalisky obklíčená..

V létě, kdy nahorských straních kve
tou lilie, obrovské révy & mohutré
duby čerstvou ze'ení se odívají, jest
tam velmi krásně. Ale v zimě rozměl
ňují půdu do bezedné hloubky stálé
studené deště a cesty jsou pak plny
žlutého bahna.

Přišel jsem tam s jedním bratrem
pw Vánocích, aby h dít-ky připravil
na první sv. přijímaní. Zima, sníh a
déšť střídaly se s drsnými vichřicemi.
Přes to sestupovaly děti kařdodenně
po příkrých skalních s'ezkách dolů,
často ze vzdálenosti dvou hodin. -—
V kapcsním šat-ku si přinášely svůj
oběd: kousek chleba pečeného v po—
peli a cibuli. Večer vracely se domů
na hory. Tak vyda-".elyv kostele jako
lcd Studeném tři dni, bcsé studené
nohy maj íce v promočených kožených
trepkach mrzroucí tváře zahaleny
krčním šat-kem, a to všfcko, aby se
na příchod milého szulat-lfa do svých
ještě nezkažených srdcí připravily. Ke
sv. přijímaní sešlo se 80 chlapců a
děvyatn;ntscháreli ovšem ani rodičové,
ano celá, téměř V(S byla přítomna.
Nejzajímavější z dětí byli nalí pa
st vci kc-z,které jsme ve bcz ramahy
sehnali dohromady. Byli to bystří &
prostcsrdeční hoši, mczi nimi Jusscf,
který maje se zpovídati položil písty
nasvůj opasek apt al se: „Cotostojí : “
-- otazka to, která bohužel ra Vý
chodě hrai ve vážných věcech velkou
úlohu. Slavnost sama v malém ko
stele byla překrásná. Takového radost
ného dne dítky hor ješt-č nt zažily.
Přeštastny vracely. se na své vyšiny,
zpívajíce písně, kterým se byly na
učily a nesouce si s sebou památky
na první svaté přijímání : obrázek &.
růženec.

Na jaře opakovalo se totéž v (sa—
dě Ghiné, výše položrré. Ghiré leží
na širé vytoči- č-a je jakoby ovroubeno
moru-šení, dubc-víma vinnými révami.
Vinaření a hedvábnictví je hlavním
zamě-tna" ím Mer-nitů. Ghiné je stře
dem četných vrsnic a vesniček celého
okolí. a proto jsme je zvolili za shro
maždištěfřštara Mmia-ska kap'e ve
stínu obrz-vského dubu byla dos-tave—
níčkem. Nebylo ovšem tak snadno,
mládež ze všech roklí a údolí sbubne



vati dohromady. Domácí duchovní
správcové OZnámili sice v nc dčli při
mši sv. příchod missionáíův a v ust a
novený den zvonily ra všech stranách
zvony zvouce na slavnoat, ale jenom
pomalu se malý národ scházd. Na
št ě:tí n'čla jista delala duše v Lycrč
dobrý nápad a poslala mi plechovou
troubu. Chopřl jsem se tedy tohcío
náf.t1—oíera slunci .se ířpyí i(.ího a vy—
luzc-val jsem z r.čho t ahlé .*.-ilnézvuky,
k'-cré šilc—kodaleko ra horách i V údo
lích budily mohu?nou ozvěnu. Hlas
trouby vzhudil v Colea-nou pczorncst.
.,Co je to Co se děje- tam nahc-řc ':“
latě-la otazka od stravě ke Strani, z
údolí do údolí. „Je- slavncs-t prvního
Sv. přijímání,“ zněla Odpověď, ,.po
šlcíc rychlv dělí do Ghinó.“ A (ičíi
přišly, Lyťi ne všecky. Pro OPLZČČIĚČ
muF-Ílo l'uýti p(.Slál'.O.

Mizí op<zdě11cibyla dvě vět ší děv
čat a, pravé to hm?-ké divcšlzy, 11.711“—
hanó a špinavé. Jména však měla
kraSná; jedné 10le Radšun, t.
lovna, druhé Arya-m, t. j. Mario. -—
Avšak právě tyto dvě, kleré těžko
bylo od jejich stád vzdálili, staly se,
byvše jednou Zírkány, mjhcílivějšín'i
pomocníccníi rr.is...<.ic-r.ávřov_\f'nzi.Vííč—rcm
slavně .ch t-vařícc přihlaly nu celý
záf-tup opozděnců, takže konečně tó
ničř všichni pod v<lkýnt dubem byli
Shrc-níaždčrgi .

čti však mpžichanly rom bfz
Vš(lil(.ó přípravy. Nějaké vědolm s-íi
měly již z ntalé v<sni cké školy, r.ččeho
sc t-aké dovčdčly při n áímó ]fr ] ( Š.—
noSti a z modlit" y Svatého 1ůžerc.c.
Nyní konalo sc dfnrč křesťanské cvi
čcní. První sv. přljín'ámí k( ralo .sera
slavnost Nanobcvf-íoup(ní Párě. Plů
hč-hslavnosti byl velkclepý. Účastní..
ství bylo veliké. Průvc—dcm osadou se
slavnost skončila. Porčvadž nebylo

korouhví, byl uprcsí řed. píůvcdv. r..(
scn velký oblaz Panry Maííe Lc 11.16"
ské. Medle .sc ndzo zpívaje rl ííal ac
původ v dlouhé řaděpo úzkých suz
kách horských ve žhavé nádheře slu
neční. Zvuk cymkalů, slaví (5.1r-í zvt 
nění , pcvhled11.3obraz ncjsvěí čjšíPann _v
uprcf-třed děvčat bíle oděný (,h půf'olil
hlubokým dojmem ra příícnxí (5. Po
pzůvc-du rudavaly sc šlzapulíře, ]"Č
žnicc a Chlív/lvy a když s-ebyli všíclzí Í
zasvětili rr jsrči čjšín.v.S:C.<iJdišuu
a Marie, vrátili. se dcnů.

Pak jsnic pokračovali ra misak 
nářskó cesi ě a šli jsnpc po \ _vfcčirč 1.a
sevcr. Tam se (.-Í(Vílá zcjící hlul'cká
rokle řclcy Nahr-Ibíalínín. Byla to
ve 5.1mm člun i( 1„a M 1'& Ach r isc a jak
čcínó zříccniry cln ang-vé C(l air-jí,.
provczcvala se tam ITI dl<_f.l1=_').la r a
pcčcat 101110 lšJáElÍČlÍOlůfl &. R(u 
rvanými rokle 1r.i pícdr'ra se i(] a a
spěchá d.(lů ]:, nic—ii, j(l:(—ž lcs.1e.1__(ní
se s_aiva hladlra naífi y, 1160 se 11—137.
1'(,Z€S-Í11.1_'U.jí,]_]](l,l($l-1'.j0.IÝa'CLuri íc
panoránía !

Všude. \“tcn'ic nás.: (ír. lčln
údolí, ta si 1'1T.óSírárč jal o pří-lela r 3',
]cží čdré hsrd'm a v(n i() y, luku 
rým jencm ra krkclonírých sít 2'1-„ác-h
17.0 se dCi—Íati. Na-lTi'G, Moje ra cl—flaíí
Skály, zaílc-ulil P. D( lc1c- ra s-vcu
troubu. To bylo v.niluvťnť rAran.e-ní.
Brzy ra To zazrčly zvory na všech
st-lal ach jako v (6.ch (ď a zarášely
výzvu misí-Ím ávřcvu do l'.(jCCl.l€hlíj—
ších údolí. Po r.č1<.(lil-allCČ-ll'á(h 1le
na 206 dítck P(lť—JOIIBCČ.Tal é zdv
byl wll—ý 5.1mý dub 11.HŘÍEIÍJ:'1'0 lyra-(( -'
líčka shlon'aždiětčm dífcli. Byly to
chudcbr é, nevědc nlé děti, kine:—ly
byly v Evu-pě zl'.(-ušku z ] aícchls níu
špafně chaíály, ale lyly :a to plry
hc-rlÍch-íl & d.(lííé vůle. i

(Ostatc-k příští )

l(*1.<_
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Z rozjímání sv. Ambrože.
PadávťFr. Janovský.

Vy.:.1.i..1íPctrovo.

Tázal se Ježíš učedníků svých
'řka: Kým mne praví býti lidé?

A oni řekli: Někteří Janem Křti—
telem, jíní pak Eliášcm, jíní pak Je
remiášem aneb jedním z proroků.

Dí jim Ježíš: Vy pak kým mne
býti pravíte?

Odpověděv Šimon Petr řekl: Ty
_jsi Kristus, Syn Boha živého.

Odpovčděv pak Ježíš řekl jemu:
Blažen jsi, synu Jonášův, poněvadž
tělo a krev nezjevily tobě, nýbrž Otec
můj, kterýž jest v nebesích. I já, pra—
vím tobě, že ty jsi Petr (skála), a na
této skále vzdělam církev svou, a
brány pekelné jí nepřemohou. .. —

Věř, jak věřil Petr, aby i tebe
mohl Pan Ježíš blahoslaviti, aby i o
tobě, platilo: Tělo a krev nezjevily
“tobě nýbrž Otec můj, kterýž jest v
nebesích.

Tělo a-krev (t. j. pouhý lidský
rozum) mohou tě naučiti jenom po
zemským věcem. Ned0přávej tedy
sluchu jenom tělu a krvi, a_bys na
konec také sám nebyl jenom tělo a
_krev a nic více. .—

*

Na hoře Tábofře.
Ježíš pojal Petra a Jakuba a

.Jana, bratra jeho, a vedl je na horu
vysokou (Tábor) v soukromí, aby se
pomodlil. A an se modlil, přepodobnil
se před nimi a zaskvěla se tvář jeho
jako slunce, a roucho jeho stalo se
.bílé jako sníh. A aj, ukázali se jim
Mojžíš a Eliáš s ním rozmlouvajíce
-o vyjití (smrti) jeho, jež dokonati měl
v J_erusalemě . . . A oblak světlý ob—
:stín'l je, a aj, hlas s oblaku řkoucí:
'Tento. jest Syn můj milý, v němž 5%
.mi zalíbilo, toho poslouchejte! . . . —

Vedle Krista Mojžíš a Eliáš, Zá
kon a proroci. Neboť zakon jest ne
myslitelný bez Krista, Slova'; a není
proroka, jenž by nebyl o něm, 0 Synu
Božím mluvil.

Apoštolové viděli Mojžíše a Eliáš?
ve zřejm') velebnosti. Také my den ze

(Část další.)

dne vidíme Mojžíše se Synem B_ižínl..
V.dyť vidíme v evangeliu jeho zakony
kdykoliv čteme: Milovati budeš Pána,
Boha svého.

Také Eliáše a druhé proroky vi-i
díme u Krista při díle Božím, kdykoli
čteme: Aj, Panna počne!

Kristus spočívá, uprostřed světů
Starého i Nového Zákona a proroků.

Ejhle, nepřátelům Kristovým ne
líbí se Syn, jenž jest zalíbením Boha
Otce!

Největší přikázání.
Jeden z fariseů zákona učitel,

pokoušeje Ježíše řekl: Mistře, které
jest největší přikázání v zákoně?

Dí jemu Ježíš: Milovatí budeš
Pána. Boha svého z celého srdce svého.
a z celé duše své a ze vší mysli své,
Toť je to největší a první přiká
zání . . . . —

Nikomu zajisté neděje se křivda
dáváme-li Bohu přednost přede vším.

Ničím nemůžeme se Bohu dosti
vynaděkovati. Či jakou odplatu chtěli
bychom nabídnouti Synu božímu za
potupu, kterou pro nás za, své po
zemské pouti snášel? Za rány, jež mu
zasazeny při b'čování? za, kříž, smrt
a hrob jeho? Nemám—liza to za vše
cko lásky, běda mi!

...! ..

O tč 'e" “n á. š !

Tvá. modlitba musí především
Boha chváliti. Na druhém místě pro
jev svou poddanost. Jakožto třetí ná
sledujž prosba. Čtvrté budiž tvoje
díkůčinění.

To vše nalezneš v modlitbě Páně.
Otče náš, jenž jsi na nebesích. To jest
Boha chváliti, velebíme-li jej jako
Otce a prokazujeme-li mu dětinnou
lásku, úctu a chválu.Velebíme jej, že
nebydlí na zemi, nýbrž v nebesích.

Posvěť se jméno tvé.
Jméno Boží se posvěcuje v nás,

kdykoliv my lidé jsme nazýváni kře

Ílťany a jakožto kř sťané jsme chvá—em.



00 ?!

Přijď království tvé.
Prosíme, by v nás bylo království

Kristovo. Bůh-Ii v nás kraluje, nemá
duch zlý místa. Vina a. hřích jsou
smeteny s trůnu, a panují ctnost,
mravnost a zbožnost.

Buď vůle tvá. jako v nebi, tak i
na zemi. Chléb náš vezicjší dej nám
dnES. —- Tato prosba jest ze všech
největší. A denně pros za odpuštění
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Naše obrázky. 01 o rno uck ý
kostel OÍ), Dominikanů jest gotická.
staVba s renesanční vnitřní úpravou.
— Kazatelna v Dolních Kon
nicí c h u Brna ze slohu roman
ského ve zrušeném tamějším žen
ském klášteře pensionátek.

Statečný kněz. Za posledních bc-jů
v B na sku it alf-kéobyraíel tvo tam
nější uprchlo, kfležto t am*'-j'í Slovinci
zů .tali ve svých dom -vech, &to zá
sl fanu s vých k těží, k' eří set-rvali věr
ně při svých f a-fnícíah a půf-objli na ně,
aby se n“nechali zac-trašit hxczbarni
Italů. Také stařičký nemocný farář v
Š>n0'tru Antonín G'tjon nechtěl o
pu'ttit st adce sobě svěřeného a teprve
v prvních dnech rakoueké okupace Se
odebral do nemocnice v Č dadu, kdež
ná. lcdkem rozčilc-vaaííminulých dnův
&ú' rap válečných ze nřel. Z'-snulý byl
nej vblíbenějším knězem ve slovin.Sk.ém
Be ta' sku. Přes všechna příkoří a přo
káňky, jež mu bylo se Strany Vlachů
snáš ati, půcobil mezi Slovinci v B(
ná'sku v luahu vlaítenecké'n, uF-iluje
pwb )u-Te'i a za rhovati v nich vědomí
.sl ív'nfké. Jak st a*ečněsi pněínal vůči
it alSké'nu ná' laku,“vědčí ten*o případ,
jenž se udal za války: It al.—'.kývojen
ský v,1i el padal. svého peboční a. do
k ) “'t-ela,k lyž právě G Egonkázal, s roz
kaze n, aby se v Icaza—a_ipčkračovalo
ital-Sky. P. Giion pobočníkovi za po—
zicar—rpřívě'ivě p*děkoval, usmál se
a. lišt/7.2.1 ;dále ——dovím—ky, '
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hříchů: Oclpust nám naše viny, jakož
i my odpouštíme našim vínníkům, ale
zbav nás od zlého.

A kněz při mši svaté přidává:
Skrze Ježíše Krista, Pána našeho
v němž a s nímž jest tobě čest, chvála,
sláva, velebnost a moc s Duchem sv \
tým přezlevšemi časy, nyní a vždycky
od věků. na věky. Amen.

* (P. (I.)

VV\'\.íí.. .....lllli-lillllll
Zeppsm ——věřící nestali.. hí

spčvknm k splávrxén-u (_etnění čaato
s.lýcha=*éfráfc „J! 11hloupí jsou Zbož
ní“, jzst edic Hind(nbmga, Macken
s'ena, také hr. Z'.pp lin. Vinár, že před
prvním Vzlctem své vzducholodi se
všemi svými li lmi f-e modlil, aby ho
Bůh ochraň val. V pohřel'ní řeči pak
na slz,-va„Musím pracovati, dokud je
den“, pravil o hr. Zepptlínc-vi dvorní
ka."a4el D:. Hi ff mann ze Stuttgaltu:
„Dlouhí'm byl jeho den, často ar
ným, čast-o plným těžkých bouří. Ale
slunným byl až po hranici jeho 80
let. Byl to den bčze soumraku.. Z pro
střed své práce odešel mladistvý stařec
k B shu, a šel r_adostně. Při křtu svého
nejmladšího vnuka se zářícím obliče
jem prohláfil: „U.r.ru rád“. A v po
sledních dnech nčkflikráfe opakoval:
„U níram radostně Bůh mi mé hříchy
odpuští a rodinu i vlaE—t-mou chrá—
niti bude“. Kazatel také vyprávěl, že
hr. Zeppelin jako důF-tc—jníknctrpěl,
aby .se v kasárna h klrlo.

Školští bratří na. bojišti. Fr. Veuil
lot uveřejňuje v „Libre Parole“ člá
nek, dle něhož v roce 1917 konal
elužbu se zbraní 1250Školských brat ří
nehleděk těm, kteří konají dobrovol
ně službu v lazaretech. Více ncž ato
bratří již na bojišti padlo,

Zločinnost vzrůstá.. U brněnského
okresního Soudu odsouzeno bylo mla
distvých pmvinilců ve věku 11—13
let pro přečiny: v roce 1913 407, v
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roce 1914 433, V roce 1915 564, v roce
1916 700. —- U zemského trest-ního
fcoudu brněnského pro zločiny: v roce
1913 49, V roce 1914 61, V roce 1915
102 a. V roce 1916 198. Jak. z uvcde—
ného patrno, zločinnost; mláddc je
V roce 1916 čtyřikrátc větší milí V
1„oce 1913.

Kdo je zzkladatelem vědecké nu
mismatiky? Na Dodnčt kněze řádu
JCSuiíů dokíma filc—soie J(F.E(1 l;(]a
založila císařovna Marie Tum'e ] a.
universitě VÍdLň=zkéstolici r:.ungisn'a
iiky, a prc-fcssmremjnzcnován byl P.
Eakhel. Jím et ala sc r.un;is—.n.aíil.a,
dosud provozovaná pouze jako spr rt ,
pomocnou vědoudějepisu zvláště řin
$=kóho.Vídrň-iká, Společnost runíisn a
íická uspořádala na jeho uponírliu
slavnost, při ČGITŽbyla vydána pa
mětní ntcdaie, jež by a žhot oveipa z
dub et Vídcňí—JkýchSbírek hair.-cí.

Velikonoční dar Benedikta XV.
rakouským z li atcům. Papež BCE-061111t
XV. nařídil, aby na jeho ú'zraty byli
rakoulko-uhrršt í zajat ci V Ií alíí o \ €,
likonocích 1917 ])odarovíucí tabákem,

cigarttarrí, ovc-(cm, pcčiverr, n af'rm:
&vínem. Každýzajatcc d<si al ] alíčr I?,
na němž byl napsán pczdi av 1;apcžův.
Iílo lásky proveď-i biskupové, kí(ří
měli tal .ó řečí zralé klíč—zevyhh Cat „
aby se přfsvědčili o zdraví zajaígů a
aby posloužlh zafatxům svái (stín, --.
Rakouští zajatci jsou po Italii i(z
trOušc-ní V'(áborCch. ijvícc jich je V
AVC'LZar.-.n & Padule.

Vídeňské kostely. V pcs-lcdi-ích co
letech bylo ve Vídni vyft asrro 29 rc
Vých kostelů, a r.čkclik vcřejrýt'li
kaplí V kláštcřích. Povst al tc dy a ltyl
zbudován. každý diuhý rok r.ový l—ÉC—
stol ve Vídni, ccž jrst- jistě s.l-xčlé
svědectví o C-lrč-tanne-ti clyx a-í'cki'i &.
tohoto měst &,uvaří-Ti se, že pl'ífyačley
ku stavbám pos—];.yilyz le—ré vět šíiíy
dary lidí malých, jal—'oslužck & pc d..
Vídfň vzrcsila V této době V r.č
kterých předně-ít ích až příšer-ré rychle
-—což připomíná přímo poniěi ' urc
rické. Ponča-y mrax ní a náboženské
jsou tu. pak přesmuí né. ——Kostel,
který se ve Vídni bude r,.yrí Stavěíí,
bude chrám „míw“, pro 1ť.ě]řLyl
učiněn. a-lavnost-ní slib.

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Tysám na
zemi nejsv. Srdcem svym Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vši zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují 'í'obě cely' dnešní
den, ani'sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv, Srdce blaho—
slavené aneposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké Cltyažadosti,
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
porozu mění vyznamu kříže 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
slovansky'í () 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!
Pius IX. 1852.)

Sv. Josefa, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, orodui za nás! (Odpustky
100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.) '

Sv. Michaeli, archanděla, svatý Cyr-žílea Methode, or'odujte za nás!!
Heslo apolfolské: Porozumění významu“ kříže.

Úmysl v dubnu 1918: Úkoly mravní po válce.
.

(Pokaždé odp. 300 dní;.
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“V kříži je spása našel Odstup pak to ode mne, abych se v něčem jiném chlubil.
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Povznesení mravnosti po válce.
(Hic. \'iíl [1114in.)

Po válce čekají nás veliké úkol\,
nás všech, jimž na štěstí a blahu lidu
našeho opravdu záleží. Úkoly tv bu—
'.(l0ll rozličné podle toho, jak na koho
tato válka působí. Není známo žád
nému z nás, jaké po válce nastanou
poměrv, jak se utváří lodinný život,
jak náboženský život, jaký bude po
měr mezi jednotlivymi národy. Mnozí
posuzují \še huze než skutečně je;
vidí jen zpustlost mládeže, vzmáhání
se nemravnosti, hledí na lichvu do
nebe volající, mluví () nesvědomitýeh
lidech VOměstě i na venkově, vidí jen
samé sobectví :! úsudek jejich je, že
lidé se víc a více od Boha odvrací,
zt='á(í z očí věčný cíl a jen () pozemský
život se starají.

7 toho všeho, co smutného vi
díme, nesmíme ještě na nejhorší sou
dět. Pohleďme jen na zemědělshí.
7l21-1a je půda tvrdá jako .;ámen

ale pilný rolník ji pluhem r(>z1_\'|e,
rozmělní a do tak připlavenó půd\
zasejc símě. Při orání obje \í se všeli
jaká žoužcl, brouci, červi a (lověk bv
mvslel, že símě zaseté bude zničeno, že
ani stebýlko nevzejde. \ přece símě
klíč-í a úrodná země zvítězí nad všemi
plckážkamí. Žoužel zaleze do zeme,
a jakmile slunce zahleje zemí a déšť
ji ovlaží, obilí roste a slibuje hojnou
úrodu. Podobně je i mezi lidmi. Na

stanou bouře válečné a přivodí s sebou
časnou i duševní bídu: nemravnost,
nespravedlnost, Izezbožnost a nevěru;
duch lidu bývá hluboce ro'zrušen a
jakmile nastanou pokojné časy, víra
a mravnost zase se probouzejí k no
vému životu. Tak může i nyní po
bouři sc vyjasniti; po přísné zkoušce
přijde opět obnova lidstva. Lidé se
opět vzpamatují a budou opět plniti
své povinnosti k Bohu a bližnímu. Jak
mnozí nyní na přikázání Boží a (:ír
kevní zapomněli, tak opět bídou v_v
zkoušení vrátí se k zákonu Božímu.
Sámo sebou to ovšem se nestane-. Je
třeba práce duševní, je. třeba pomoci.

Takovou pomocí je bez odporu
pobožnost k nejsv. Srdci Páně, po
božnost, jakou nám církev sv. jako
prostředek proti zlému v této době do
ponoučí. Pobožnost tato je hlavně po—
božnosti srdce. Vidíme to umí, kam
vede lid \'nějš vzdelanost bez V\'-
chovy srdce. Co prospěje lidu všeliké
zkoumánítaj.n přírodních, jestliže všec
kv n ílez_\a výzkumy slouží k \ětšímn
a silnějšímu vyzblojení jedněch proti
dluhým? Více výchovy sndce! Po bu
diž budoucně heslem naším! Učiňme
Sidce podle Srdce ležíšova! Sv. Pavel
v listu k Římanům vyličuje všelikou
zkám tehdejšího světa a ukazuje \ě
řícím Krista Pána jako pramen vše
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liké spásy lidské a pravi: „Pohřbeni
jsme spolu s ním skrze křest v smrt,
abychom jako Kristus vstal z mrtvých
skrze slavu Otce, tak i my v novotě
života chodili“ (6, 4.) Bohu díky
pravdy sv. víry naší jsou tak vznešené,
tak povýšené, že se jich uetknou vlny
rozbouřeného moře. A kdyby brany
pekelné se otevřely a celé peklo se
proti nim postavilo v boj, neuškodí
jim ani církvi sv. podle přislíbeuí
Spasitele našeho. A brany pekelné ne
přemohou ji. Kristus vítězí, Kristus
panuje a bude panovati a jeho kra
lovství nebude konce! Stavalo se vždy,
že právě utrpení přiváděla lidi ke
Kristu a kteří školou utrpení prošli,
porozuměli vždy nejlépe úmyslům nej
světějšího Srdce Páně. Na poušti byli
Israelité navštívenijedovatými hady.
Mojžíš pak za rozkazem Božím po—
výšil na hůl hada měděného a kdož
koliv z uštknutých lidí pohlédl na
hada měděného, yl uzdraven. Tak
i nyní obraťme zraky své ke Kristu

na kříži, věřme v něho, doufejme \
něho, milujme jej a budeme uzde—
veni.

Právě v době naší je důležito,
aby jednotlivé rodiny slavně se za
světily božskému Srdci Ježíšovu. Zda
se, jakoby neviditelná moc křesťanské
rodiny vedla k Srdeš Ježíšovu, které
jako archa Noemova vznáší se nad
vodami nynějšího válečného světa.
Sv. Otec Benedikt XV. poznává, v tom
nejlepší prostředek lepší budoucnosti.
Zasvěcení se rodin nejsv. Srdci Pán
není nic jiného, než proniknutí rodin
ného života duchem Kristovým. V ta
kové rodině jest Kristus Pán středem
všeho jednání a myšlení, středem
modlitby a práce, středem pořádku a
kazně, jest středem křesťanské stříd
mosti v radostech a křesťanské trpě
livosti v utrpení; v takové rodině jest
Kristus Pan středem onoho štěstí a
pokoje, jehož svět dati nemůže, dle
slov Páně: Pokoj svůj davam vam„
ne jako svět dává„ já. dávám vam.%

Jarní touha.
M Tesařova.

S jarem všude život vstává,
všude krása, všude ples,
doba jarní, doba smavá,
písní plný luh i les.

Něžně kvítky v trávě voní,
ranní rosou skropené,
motýlkové se tam honí,
tančí mušky zlacené

Včelky bzučí jakous dumnou
broučkové jen čtveračí,
ševel stromů písní šumnou
přebluší hlas skřívánči.

A v mé duši dosud zima
dosud led a krutý mráz
srdce mé až úzko—t jímá
kdy již přijde jara čas.

Prolom ledy v duši mojí
slunce Boží milosti
at' se život jara strojí
v srdci mém jas uhostí.

Slunce skvoucí, Jezu milý,
ohřej srdce mého sad,
ať z něj prchne v malé chvílí
zima zlá a mrazný chlad!

Pak v něm kvésti budou květy
ctností. Ty dáš vláhy zas.
probuď,'prosim jara vzněty,
Jezu přijď a dopřej čas!

%.:
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Jsme dobrými ovečkami?
Napsal Ignát Zháněl.

Po celých třicet let, dříve než
započal Ježíš Kristus vykonávati svůj
úřad učitelský, žil až na krátký pobyt
v Egyptě skoro ustavičně v Nazaretě
a proto také říkalo se mu „nazaret
ský“. Když na příklad přišly záhy
z rána zbožné ženy ku hrobu Ježíšovu,
aby pomazaly jeho tělo, ulekly se,
když přijdouee k hrobu, uzřely, že
kámen jest odvalen. A uzřely tam mlá—
dence, oděného rouehem bílým, který
řekl jim: „Nebojte se: hledáte Ježíše
Nazarctského, ukřižovaného, vstalť
jest, není ho tuto.“ (Mar. 16, 1.—6.)
Zřejmě tedy jmenuje se božský Spa
sitel „nazaretským“. Ježíš sám _na
zýval se „nazaretským“.*'Čtcme o sv.
Pavlu, kterak se obrátil, kterak se
stal ze Šavla Pavlem. Když se totiž
přibližoval k městu Damašku, padl
s koně na zem, uslyšel hlas, jenž mu
pravil: „ avle, Šavle, proč mne pro—
následuješ?“ Když se pak Šavel tázal:
„Kdo jsi, PaneP“ slyšel odpověď: „Já
jsem Ježíš Nazaretský, jehož ty pro
následuješ.“ (Sk. ap. 22, 6. 7. &)

Ježíš dosáhnuv věku třiceti let,
uchýlil se k Janu Křtiteli; požádal ho,
aby ho pokřtil (Mat. 3, 13.), pak šel
na poušť, tam se postil čtyřicet dní
a. čtyřicet nocí a ;,ak přistoupil po
kušitel a třikrátc Ježíše pokoušel.
(Mat. 4, l..—ll.) Tím byla zahájena
činnost božského Mistra jako učitele
Všeho národa.

Mezi první výkony úřadu učitel
ského patří kázání Ježíšovo mezi svými
v Nazarctě. Byl tehdy zvyk, že mohl
v den sváteční, t. j. v sobotu, každý
poctivý, slušně oděný muž israclita
pod vedením představeného synagogy,
v ní promluviti, vysvětliti něco ze
Starého zákona. K tomu cíli stál tam
pult, u něhož se předmodlovali a od
něhož se kázalo. Přišel tedy i Ježíš
mezi své, chtěje jim dokázati, kdo
jest. Otevřev knihu proroctví, našel
řízením Božím v proroku Isaiáši (6,
1.—2.7',místo: „Duch Páně nade mnou;
proto pomazal mě, poslal mě kázat
evandělium chudým, uzdravovatzkrou

šené srdcem, ohlásit zajatým propu—
štění a slepým prohlédnutí, propustit
utisknuté na svobodu, hlásat milostivě
leto Hospodinovo a den odplaty“ --—
Když pak upřeny byly oči všech pří—
tomných na něho, když započal svou
řeč slovy: Dnes naplnilo se to písmo,
když dokazoval jim, že jest zaslíbený
Vykupitel, naplnění byli všichni v sy—
nagoze hněvem, vyvrhli jej ven z
města a dovedli ho až na okraj hory,
na níž jest město vystaveno, aby ho
srazili dolů. Ale on prostředkem jich
ubíral se odtud. (Luk. 4, 14.—-30.')

Divíme se, zdá se nám býti ne
možným, že zachovali se takto k mi—
lému Ježíšovi jeho vlastní krajané, že,
ač je vybízel slovy laskavými, aby
uznali ho za svého pastýře, aby byl
jeden ovčinec a jeden pastýř, odmítli
a usilovali o jeho bezžití. Jsme my,
synové a dcery Ježíšovy, který nás na
křtu sv. přijal do své rod-iny a učinil
nás účastnými věčné slávy, jsme lepší
než nazaretští? Pozastavme se u to—
hoto hrozného zjevu.

Ježíš přišel na svět, aby všechny
Spasil; chtěl, aby všichni v něho vě
řili, sám řekl zjevně: „Já jsem cesta,
pravda a život, nikdo nepřichází k
Otci, leč jen skrze mne.“ (Jan 14, G.)
Jak často však zapomínáme na svého
milého Spasitele, nectíme Jej jako
svého Otce, ale hůře se k němu cho
váme než ku svému otčímovi. Víra
naše není živá, nedokazujeme ji svý—
mi skutky. Zapomínáme, že zřejmě se
praví: „Kdo uvěří a pokřtěn bude,
spasen bude; kde však neuvěří. bude
zatracen.“ (Mar. 16, J.G.) Musíme se
přiznati, že neodpovídají všechny naše
činy, všechny naše skutky přikázáním
Božím a církevním; jsme nuceni bíti.
se v prsa a zkroušeně říci: „Má vina,
má největší vinal“ Urazili jsme Boha,
nejsme jeho dobrými a věrnými oveč
kami, nepatříme do jeho ovčince, Ježíš
není naším pastýřem, nejsme ochotni
k žádným obětem vzhledem ku své
víře-. ó, jak nás zahanbují hlavně
mnozi konvertité, kteří ničeho se ne
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lekali, vše podstoupili, aby mohli na—
stoupiti cestu, kterou uznali za je
diné Správnou.

Přede dvěma lety zemřela-v ty
rolském městě, ve Schwazu, zbožná
paní Kordula Sehmiedová-Wohlerová
konvertitka. Pocházela z krajiny a ro
diny naprosto protestantské; teprve
ve věku šestnácti let, vstoupila po
nejprv do katolického kostela a snažila
se poznati víru katolickou. Celých de—
vět let ještě uplynulo, než se stala ka
toličkou, což mohla k vůlí odporu ro
dičů učiniti teprve, až se stala plno—
letou a samostatnou. Měla vzácné
vzdělání, ovládala kromě mateřského
německého ještě jazyky francouzský
a anglický, ale ztrativši podporu v ro
dičích, byla nucena sama se živiti. Ne
věděvši nikde pomoci, vstoupila do
služby, pak se stala soukromou učitel
kou, nouze však často klepala na její
dveře. Ač tedy zle se jí vedlo, přece
nikdy neztratila důvěry v Boha a
jsouc nadanou básnířkou, pěla si:

Jsem tvor jen chudý, dobře vím,
a prostý též můj Zpěv;
však píseň má všem zjev
mou vlast, že Boha. zdravit smím.

Šťastnou byla, že mohla Boha
ctíti, vzývati, chváliti, zdraviti'a žít
v jeho ověinci. Všemu se podrobila,
aby mohla vyplniti slovo Ježíšovo:
„Bude jeden ovčinec a jeden pastýř.“
(Jan ].0, 16.73)Teprve 3'lletá došla lep
šího osudu a zaopatření. Jí, rozené
thlerové, nabídl svou ruku zámožný
měšťan ""z Bregcnce Josef Antonín
Schmicd, již také přijala, žijíc pak
spokojeně až zemřela právě ve svátek
Marie, již tolik v životě ctila, dne 2.
února 1916.

Ano, umiňme si, že dle slov sv.
Vincence z Pauly chceme se vynasna
žiti, abychom vůli Boží vždy a všude
plnili a ve všem se řídili podle vzoru,
jímž jest nám milý Spasitel. Praví
tentol světec dále“ "doslovně takto:
„Čím více se Ježíši připodobníme, tím
budeme šťastnější. Kristusjest knihou,
v níž máme stále čísti; jest zrcadlem,
do něhož musíme ustavičně nazírati,
přezi nímž bez ustání máme rozjímati,
chceme-li věděti, čeho jest se nám
vav-ovati a co činitif“

%“ co

Podivné jsou cesty Prozřetelnosti
Boží: Bůh používá často na pohled
nemožných cest a prostředků, aby
zbloudilou ovci přivedl do pravého
ovčince. Kdesi chodil.do školy velmi
hodný hoch, kterého měli v lásce učitel
i katecheta. Byl po prvém sv. přijí
mání; chodil podle návodu, který Slý
chával ve škole, každou neděli a svá—
tek do kostela, do něhož neměl da
leko, neboť bydlil se svými rodiči,
jejichž jediným synem byl, v městě.
Ale dítě s bolestí pozorovalo, že ani
0th ani matka nenavštěvují v tyto
dny kostela. Vykradl se ve všední
dny z rána z domu, přišel jak by se
nic nestalo v půl hodince zpět, pak
teprve posnídal a šel do školy. Matka
byla zvědava, kde se hoch potuluje,
stopovaláho a viděla, že šel do ko—
stela. Stála venku a čekala, až vyjde
ven. Kdyžahoch vyšel a uviděl matku
státi přede dveřmi, myslil, že asi
někde b=.la po práci. Ptal se: „Mami kde
jste byla?“ ——„Čekala jsem na tebe,
m " milé dítě a nevím, proč také ve
všední dny chodíš do kostela?“
„Ma-mi,“ zněla odpověď nevinného dí
těte, které se důvěrně vinulo k matce
a s očima radostí zářícími pravil:
„Vy jste nebyla v neděli v kostele,
byl jsem dnes za vás a zítra ještě
půjdu také za tatínka, který také
nebyl v neděli na mši svaté.“

Matka vyprávěla později otci, co
se stalo, a hle! Příští neděli kráčel Jc—
níček všechen šťasten s rodiči do
chrámu Páně. Vedli si dítě za ruku,
Jeníček šel uproštřed mezi nimi. Od
té doby plnili svou křesťanskou po—
vinnost, o níž praví třetí přikázání
Boží: „Pomni, abys den sváteční svě
til.“ Il. Mojž. 20, 8. Později obrátili
se docela a vedli život příkladně kře
sťanský.

Ve své nesmírné lásce k nám li
dem chtěl Ježíš Kristus zůstati mezi
námi jako dobrý pastýř po všechny
dny až do skonání světa. Ustanovil
velebnou Svátost oltářní, V níž jest
pod způsobou chleba a vína stále pří—
tomen jako pravý Bůh a pravý člověk.
Ježíš chtěl nám dáti touto svátostí
mezi jiným také posilu, abychom v
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dobrém setrvali a dosáhli svého cíle,
věčné slávy na nebi.

Dříve než božský Mistr tuto ve
lebneu Svatost při poslední večeři u
stanovil, mluvil o ní před zastupem a
poučoval, co míní učiniti. Promluvil
mezi jinými i tato věčně památná
slova: „Nebudete-li jísti těla Syna
člověka a píti jeho krve, nebudete
míti v sobě života. Kde ji má těle a
pije meu kr,e\ má, život věčný a ja
ho \'zkřísím v den poslední. Nebot?
tělo mé jest prayě pokrm a kíe\ ma
jest právě napoj. Kde jí mé tělo a

“pije mou krev, zůstáváa ve mně a já
v něm.“ Když pak Ježíš promlouval.
tato a jiná ještě slova, volali mnozí
z přítemnýuml) „'lVldá jest ta řeč, kde

ji může poslouchati?“__ (Jan 6,___-17_.a nn.) : i “
Nejsou- li mezi nami také mnohé

zbloudilé ovce, které nectí této sva
tosti, kteří ji nevyznavají svým ži
votem, jsou k ní docela neteěui? Jsou
sice mezi námi někteří, kteří se snaží
ctíti svatostného Ježíše &přijímají jej
se vší úctou každodenně do svého
srdce, žijí jenom a výlučně plo něho.
Ale zase jsou mnozí, kteří nevyplňují
zákona předpisujícího: „Alespoň jed
nou za rok zřízenému knězi se zpoví
dati a v čas velikonoční velebnou svá,
tost přijímali“ Mnozí mezi námi ne
přistupují ku stolu Páně ani jednou
za rok, nechají minouti třebai několik
let, než zase se smíří s Ježíšem, než
přistoupí ku\. zpovědnici, aby tam
uslyšeli útěchy plná. slova: „Odpou
štějí sc tobě hříchevé tvoji.“ Mnozí
nedbají na laskavé pozvaní Ježíšovo.,
když promluvil: „Pojďte ke mně všich

i, kteří se lopotíte a jste ebtížoni a
já. vás ebčerstvím.“ (Mat-. 11, 28.)
Kéž nikdy nezapomeneme na slova-,
že nejsme cizinci, ale domácí a spolu
občané. Ježíšovi, jak ěteme: .,Nuže
tedy nejste již cizinci a přistěhovalci,
nýbižzjste spoluobčany svatých a de
macími Božími, jsouce \'Zděláni na

zakladě apoštolu a ])lOlOků au (nej
hlubším) kamenem uhelním jest sám
Ježíš Kristus." (K El'es. ,19. 20.)

Kdem měla se konati slavnost
Božího Těla. Bylo to na frontě, v ny
nější vá-lce. Pruvod měl již vyjití
z kostela, ale někteří z přítomných
vyšších důstojníka dívali se s hrůzou
na nebo. které hrozilo, že brzy vyšle
rosu ve způsobě deště. Hlasitě namí
tali, že za deště není potřebí jíti ven
s pruvodem. Co do hodnosti mezi nimi
nejvyšší důstojník, zbožný muž, pra
vil však !( 111111..Panov,ě byla by ne
smazatelna hanba, kdyby nekdo z nás,
když se velí k utoku za hrozné dělo
střelby, l\(l\'ž padají koule oranát_\„
nechtěl jíti a vyhýbal by utoku, b\la
by to zbabělost. A nyní se bojíte jíti
a vzdáti slavu našemu nejvyššímu
Panu, našemu Bohu, bojíte se něko—
lika kapek vod\? Nikoliv. Prinod pu—
jde \011 z kostela, " což se také stalo.

Nahoře zmíněna Keidula \\ Othl
rová—Schmledova vydala mezi jiným,
básněmi též velmi rozšířenou kmhu
jíž dala název: „Co vypravuje věčne
světla?“ Tam také následující ver.—e:

Nuž ksvětlu chci tě véstí, sem pojď blíže jen,
kde Ježíš v smtostánku živ jest přítomen;
() pojď :) klekni! Slyš eo \ěčné světlo di.
lež k Němu, kdo Jej hledá temnem provodí!

věř, ten světla zákmit blikající v tmách
t-i více jasu dá, i\(ž zříš tam. na. hvězdách,
a chceš-li rozuměti. napni jenom sluch;
zde Pravda tobě svítí, mluví k tobě Bůh!
Pak ponoříš se v Nej a nezatoužíš zpět

& tuch svých smělý k nebi výše vzepneš leta. ničím neukojíš snivé dušes
leč tím. jenž věčným světlem ksobě \šecky Z\0,
Tak často bloudíš žitím, boly unaven, _
ze spleti té že, zdá. se, není cesty ven. k"i
Tu svatostánek kyne: Pojď jen směle blíž,
zde ten, s Nímž spojen, kámen z duše odvalíš!
th, bez Něho just radost lichý pouze lcsk
a. světlo tmou & život — po domově stesk.:
však s Ním se mění v rozkoš každý kol
a. v perlu slza, nouzevvdarů zlatodol.
ópejď, at kleknomspolu Vprach tam.předoltář,
ať v duši stmčlou bleskne světla Jeho zář!

O.) ruku štědrou dnes i jindy otevře,
vždyť. slib.

Přel.
„Tenikdo'áve___mněvěří, neumuI“

R. Dr. __(V, Našir_ci“22. Er.—oiawl—QlB)
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Baunard
Stáří čili životem vzhůru.

Lidé prosti. jich povzneuni.

Lidíni prOS-t ýnzi 11(1'(.-ZUIT'.Í113.iu
vlastně chudých, bídných a pctřtb
nýC-n. R.;le'llíiIL slovem tím. všecky
kteří jsou na .ejniZém stupni co do
po tavení, vzdělahmií, majetku. A tv.
táži se tě, bratře: nejsoui oni našimi
př at eli? A „'sou—li:;vou prost ot o u nízko ,
nechceš-li. či nemame-li pracovali k
jejich povznesení? A právě o tomto
povznesení v každém směru cht č-lbych
si s tebou upřímně dncs pohovořiíi.

Nejdříve ot azku: .co Soudí o těch
to davech, kt eré se nazývají po výtce
liden, co soudí o nich vy oka škola
m);lerní fila-sofie a které místo vy
kaz uje jim v povšeehném pojmu,. jaký
má. o lidstvu? Je zajíma-vo a velmi
poučno něco o tom zvčdčti.

Oh, dobře vím, co se ml v.ví o lidu
na veřejnosti, co se vykřikuje k jeho
slávě na střechách. Nikdy nebyl lid
tolik vyvyšoval), nikdy lnu neble t-o»
lik lichoceno, jako v době přítomné:
lid —-tot kral, suverenit a náleží lidu!
Vše pro lid a vše lidu: toť pravě defi
nice demokratické vlady. S tímto
oslavováním lidu. mají jeho dnešní
vládcové nejvíc na spěch, jako vidí
v nem. i SVůj 1').('jVčl-ŠÍzájem. Avšak, co
soudí o něm v teorii sami u sebe? A
jak jednají v praxi? Jaké. jsou přde
všín l'l3.'J.l-'._V,k ni rr/ se hlásí .=:ou.č'af'.1')._\"
pwsitivismuš ve škole, nebo lépe ře
čeno V tajná svatyni ZR—E—VČCCIICůná—
bože net vi bu donenositi ?

Je to humanismus, jak říkají.
„Náboženství budoucnosti bude čista
huma zita.“ pravil Redan: zbožnění
člověka, apftheosa silných, uřífných a
velikých, klanění se vědě, jež si osvo
jila moc, kterou zadržovalo a vykona
valo dop<Su-l několik p ivilegovanýeh
liv-jí,jichžto přepjatáý povýšenost ničí
všelikou představu a stopu rovnosti
s obyčejným lidem.. Učitelé huma
nismu radi by užili výroku, kter'r
klade Lucanus v ústa C sarovi, když
oslovil své vzbouřené legiezi „Pokolení
idské bytuje pouze pro několik lidí“

-—Human um paucis vi vit.
ge n ns. Prohlašnjí to oetatnč velmi
zřetelně: Účel lidstva — píše přimo
Ronan — jest výhradně ten, aby vy—
dalo velikanv. Každá. (ložnice
vytváří myšlenku, estetické či mravní
cítění. Galilei, DLbC'd-IÍLS,\1 Wlon byl
pořadím., cílem, nebo lépe _řečeno vy—
vrcholením život a na světě.“ Tot nad—
člověk! 

Ale což ostatní, prostí, nevědomí
lidé, celý zbytek, t. j. téměř celý svět,
co s ním jejich filosofie? Lide, slyš!
Lid není než subsrat či podklad ur
čený k tomu, aby nesl tyto vznešené
a vzácné bytosti, pro něž výhradně
lídst vo jest. učiněno. Což se doposud
nemyslilo, že vclcí lidé jsou nám dani,
aby pokolení lidskému pc.-sloužili?Tat o
zas ada má býti obrácena. Lidstvo (h 11
m a nit as) jako celek není než 1111
m us, půda, již je třeba ke zrodu aj
žití hrstky myslitelů ——„Cclý rozvo
lidSt—va— píše chan ——nemá vět
šího významu, než mech nebo lišej
ník, jímž se obklopí navlhlý povrch
rostliny . . . Je to odpadek špinavé
hmc-ty, z níž se dobývá pranepatrna
častka voňavky“ Tento vonný _vý
taže :. ', ob_včfjneho davu, toť genius.
Lis slouží jen k tomu; aby Svými
zbytky 'a odpadky podal živiny ko
řenům velikých dubů, jichž vrcholy
ostaí ní stron'oví osaměle a povzmšaiě
ovládají. „] i II": -| 7 l" ' _

A což ještě jiní, nejmenší ?. lidu,
slaboši, churavci, mdlí, jimžto anl
štěstí ani příroda nepřeje? Slyš, jenom
slyš a řekni nu, nepocítíš—llnáhlé'za
mrazení, které pře-pada člověka, jenž
dot-kl se hada? Uvádím. větu vyňatou
z díla Herberta Spencera: „The man
veísus st am“: „Chudoba neschopných,
bída bezmocnýeh, odstranění lenochů
&výboj silných, kteří odstrkují slabé,
tet nezbytný důsledek všeobecněplat
néhc, osvíceného & dobrodějného zá.
kona'f: At tedy platí!

Avšak co potom souditi o útrp
nosti, která, jich lituje, o laskave-sil,
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"která se jich ujímá., jim pomáhá, a je
udržuje? Toť omyl, toť chyba, téměř

--210č1n!Cituji dale: „S úžasem a bolesti
pozoruji, jak vůči nepodařeným by—
tostem plemene lidského chová, se
tato r_eprr-zřdelná.a slepá.láska„ v níž
naše éra křesťanská,vždy hledala ideál

'soc1alní morálky.“ Jak nelidské, jest,
bratře, jejich lidSkc-st.

A jak dlouho potrvá. její vláda?
Až. do chvíle., kdy zavládne positivní
věda, jejíž příchod se hlásá a chystá.
'Týž Rehau dí: „Jednoho dne jediná,
moc opanuje svět a moci tou bude
věda. A až tato věda stane se zin-ovoň
mocí, až tato moc shromáždí v ruce

“své všecky síly přírody, bude to moc
strašlivá“ BL.—nanneváhá, nazvati ji
„tyranskou“ v jejím působení ; nebu
de se stýkali s nižšími prvky než abv

_je vykořistila. Bude.to „hrůzovládďž
ani toho f'lova se neleka. „Jestiť do
voleno ——píše —být-i i tyranem, abv
se zjednal triumf ducha. Vše, co smě
řuje- ku předstihnutí Boha, jest do
voleno. tz či pokrok, aby vše bylo
oprávněnýmf“

Toť huvnaziisimu ve své podstatě-_.
teorie rozdrcení po teorii pohrdání!
Nemíti st _vku>“nižšími prvky. než abv
.se vykořistily! Tyto nižší prvky, urče
né kvykzořístční, pochopili jste. za
jisté dobře, bratři, tot lid., to jste vv!
Ale, což není to pouhý filosofický vý
vod. knižní formule? Nikoliv, je to
program. Ba více.ještě, je to historie,
bohužel historie naší zemi . naší dobv,
naše hi-.torie. Takové smýšlení pal-uje
v lóžf'eh, z tal—'Mého jrn'ogramu skládá
se politika jejich vlády. A nehledejme
jinde klíč k př mnohým věcem.. jichž
jsme svědky a žel i obětmi.

„Obávám se, pánové — Pravil
“Chailemxl-Laeour v Akademii fran
(:OUYP—líé.lfflvž. 'v ní právě zaujímal
kře—„lo po KČT-ELPOVÍ ——obávám se,

-'.'- j-rz'r- “ :'-'-—'.\11.1ěšené vyl'ilídky ne
:zadaly p.\n_čl<udtomuto náboženství
vědy. v očích naší demokracie.“ Ale
což to tuší t-ato demokracie rovně za
slepená jal.—'epehrdaná a vykořisťovan á.
hrdou '-ligarChií,jíž sama podala žezlo
despo ismu přímo orientálního, něko
lika lidem, kteří se vyšinu'i k moci;
*z ní pak. uěinilí podnož noh \u svých?

Než _odvratme se od těchto lidí,
nechme jich 11všeobecném vykořisť0_
vání lidu: jeho nevědomosti, v níž jej
obelhávají a klamou, vykořisťování
jeho slabosti a netečnosti, aby jej
utiskovali, vykořisťování jeho početní
moci, aby jej Zotročili, vykořisťování
jeho chudoby, aby jej podplatili, ba
i jeho chyb, aby jej zkazili a snížili,

My máme jinaký program a vyšší
cíle. Po rozrlrcu'í jes-t- úlrx-lem vaším
pov'mn $!.",.

Pozoruje -=spřed 60 let;r všeobec
né hnutí na světě za sjednocováním,
navrhl P. Gratry křesťanům směrnici,
již mělo býti právě povznešení těchto
„nízkých prvků“ k pravdě, Spravedl
nosti a všestranné lásce: „Třeba jest
— píše tento muž velikého srdce —
třeba jest semknutí všech lidí dobrých,
aby byl světu dávn rozhodný směr v
tomto ínryslu. . . !“Pokrok, jaký schva
luje Bůh, opravdové úsilí, popudy srd
ce, světlo pravých ideí, to vše může
pozvednouti svět tisíckrát spíše a
výše než kdy. Kdyby některé duše
měly skutečně onen posvátný oheň,
který Spasitel přišel donésti na svět,
mocný plamen by, zdá se mi, brzy
zaplapolal. Počniž některý Ve iký na
rod evropský s organisací služby chu
dýeh, těchto skutečných údů Ježíše
Krista. Kéž naleznou srdce dobrá. v
této péči 0 chudé štěstí života. Směšný
a zvířecí shon po penězích budiž za
staven studem, potlačen zakonem ve
svém zuření a svých šmejdech. Kéž
obrozené bohatství stane se prame
nem dobra a ne propastí zla, kéž vra
žedný přepych marnotratníků & fre
jířek i všech kdo jdou s nimi, pohne
konečně k účinnému povstání všech,
kdož nepozbvli citu,kéž vysilující smy
slnost jest mírněna nadšením pro prav
du a hlavně velikou láskou, kéž mír a
nikoli válka je ctí a slávou národů;
slovem, kéž lid křesťanský činí svou
povinnost a zřím, jak plamen vyšlehá.,
jak mohutný oheň zachvacuje a po
vznáší svět.“

Tento program povznesení a při
blížení národů pravdě, cti a štěstí ne
byl lastně jiný, než program evan
lelia, jak stale jej masa Církev, jež
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neustává otvírati jim obě mateřská
ramena svá: „Pojďte ke mně, vy pra
cující, vy zdeptaní, pojďte všichni!“

_ Než dnes obě ta ramena jsou při
blta na kříž. Ruce svaté Církve ne
mohou již rozdávati. Bylo jí uloupeno,
co byla obdržela a co uchovávala jen
k rozdávání. A právě tento nemohouc
ností dávati trpí Církev ve Francii
té chvíle nejkrutěji. Takové bylo
utrpení Tomáše Becketa, arcibiskupa
v Canterbery, když vyhnán jsa Jin dři
chem II., oloupen o své jmění a utí—
kaje do Francie viděl přicházeti k
sobě zástupy ubožáků, které před ne
dávnem živíval a s_ nimiž nyní ne
mohl sdíleti než slzy své. Tyran, jenž
mu chudáky ty poslal, nemohl vy—
myslcti krutější a poťouchlejší po

'msty nad tuto. Na štěstí měl psanec
ve Francii přátele, kteří se ujali
těch, jimž láska jeho platila. Ne
umřela hlady. “'

Církev ve Francii (a leckde jinde)
má bohudík rovněž přátele, kteří ji
zastoupí a spoléhá na ně. Spoléhá po—
předně na vás, bratři moji, kmetové
bílých hlav, kteří jste také hlavoua
srdcem všech našich počinů. Spoléhá
potom na vás, vy mladší, jejich sy
nové, dědici tradice apoštolátu lásky,
již chrániti zůstává vaší nepředepsa
telnou povinností, jako i naší poslední
nadějí.

A tato tradice katolická zá—
leží v rozumné šlechetné a neustá
vající péči () všecky potřeby lidu, ať
tělesné nebo duchovní, vzhledem k

jeho úplnému povznesení pro tento i
onen svět.

Tato tradice není vnuknuta te
prve snad zásadami revolučními. Vy
včrá z evangelia, kde zříme Ježíše
Krista, kterak přiSpívá tělesným i du
chovním potřebám zástupůbez rozdílu.

Slyšte he! Poroučí-li nám modlit
ba, jíž nás učí, abychom se obraceli
na Otce svého nebeského s prosbou
„posvěť se jméno tvé, přijď králov
ství tvé,“ hned žádá po něm táž mod—
litba, aby nám dal chléb náš vezdejší.
Toť otázka chleba, jež je pro tolik
našich chudých bratří otázkou života
či smrti.

Podobně zřím Lásku nekonečnou,
jak na oltáři poslední večeře světí pro
své apoštoly chléb nebeský, chléb an
dělský, Ale před tím jsem viděl, jak
na svahu horském žehná, rozmnožuje
a rozdílí chléb vezdejší davům, nad
nimiž se uslitovalo srdce jeho, protože
hladoví, nemajíce, co by jedli.

Rovněž tak vidím jej i po vzkří
šení, když se byl zjevil svým apo
štolům na břehu jezera Genezaretského.
Tam svěřil Ši menu Petrovi moc pa
stýřskou nad veškerým svým stád
cem duchovním, nad dušemi. Ale
právě tam na pobřeží slyšel jsem prve,
jak žádá vlídně, aby upekli někollk
ryb, které sdílí s nimi jako otec.
Pu eri, dítky, nemáte nie k jídlu?
Venite, prandete! Pojďte,
pojeztel —*

*
(P. d.)v

OOOOOOO

Prosba k Bohu o mír.
Fr. Kolbe:

Války konec brzký
každý chce dnes míti,
děsům, žalům hrozným
konec učiniti.

Co modliteb k nebi
lidé mnozí vznáší,
žalost převeliká
v srdcích jejich raší.

O vyslyš je, Pane,
kývni mocnou rukou;
nechť stichnou ty běsy,
jež zlou jsou nám mukou
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Duchovní jaro.
Velkonoční úvaha od Jarolíma St. P av ] i k a.

. Salve fest a die-S tota, ve
nerabilis aevo, qua Deus infernurn
vicit ot astla tor et. Tak. začína slav
nost-ní chvalozpěv, jejž druhdy kněz
Zzbnotil, dříve než před velkýn'xi služ.-':
bami ]?ožími na paniaí ku triumfu
Kristova konati se jal průvod kolem
kost ela, kterýžto zvyk až dosud se o
nedřlích čaíiu Velkonočního na Svátek
Nanebevstoupení Páně & ve Svai ý
Duch v mnohých dieccsích zachovává.
Salvo- fee-ta dies, víttj dni slavncst ní,
po všechny časy ctihodný, v nějž Bůh
nad peklem zvítězil a tcď nad hvěz
dami trůní. Radost,- zrevuzrczcného
světa dosvědčuje, že erze Pa na jemu
Všechno bylo vráceno. Kristu, vítězi
nad. hrobem temnýnnj asá, vstříc zeleň
lesů a květií'OVá.zdoba lučin.

Aje i pravda: celý Světjasá a ra
duje se nad vzkříšením Páně, i Sa m a
ne rozumná, příroda, která,se
ted' probouzí ze „zimního Spanku a
obléká, j arní ro uc ho. U nás se
sice jaro s příchodem Svým opozduje,
protože jsme blíže k .scvcrní tečně;
vliv zimy je však. přece zlonxcn, vcsna
je na cestě, a v jižních krajina h,
v Italii na příklad, počíná již _vúno-1u,
ta ;že o velké noci priroda SCV nfj'
k.)fafinčjsí jarní zdol':ě <t ];.ví.

XCVČřÍt-ÍSvět považuje velkem ce
jenom. za Svítíky jaí'uí, 0 nichž první
turisté lezou na hory, při črniž oby
čtjnč několik lidí přijde o život. My
křesťané ne-lavííre o velké neci pc
čaíek jara, my of:-lavujeme vzkříšcní
Páně a (10'=<.0nč(ní našeho vykoupcní;
můžeme si však připomněl-i d 11
chovní jaro, jež s Kris-temPá
nům na svět se debatavilo, & jež už
pro- Oz-i ]_)řed|_)ověděli,a chvalczpěvy o
ř-lavovali. Tak čteme na příklad u
|_n-oroka I.“-aiítše (ha-]). 35.): Tu se za
raduje poušť hola a bezccstna a ple
saíi bude samota a kvésti ]ilije; pc
roF—teajš Sltl bude od radosti zpívajíc;
dana jí bude velebnost „Libanonu,o
zao'm Karmelu a Šaron; tu zříti bu
dou ve'e'm.o=3tHotpodinovu a okrasu
Boha našeho.

lze pozorovati i horlivější

Zdaž-li se ne po do bula.
ve St arém z akoně země na.
še krajině zi mní? Silnýmraz
zničí život- květin ; tak zíiěil hřích
Adantův všechen život nadpřirozený;
jenom. naděje ve Vylmpitele mohla jej
opět- vzbuditi. Čím více se země od
slunce odvrací, tím je vět-šízin'a, tím
tlustší led, tím. hroznější nuáz. Po
hané odvrátili se od Pána Boha, ba
oni se od něho velmi daleko vzdálili;
proto i panovaly u nich nejsmutnější
poměry, největší bludy v uctívání
Boha, nejohavnčjší neřesti. Laska k
bližnímu klesla hluboko pod bod mra—
zu, pohan neměl žádného smyslu pro
blaho bližního. Tak je to i doSud, kde
se velkonoce dc—Sudneslaví, kde Se
ještě uctívají Brama, Konfucius &
všelijací fct-yši.

V chráněných polohách a při mír
ném povětří kvet ou ovšem i _v
zimě některé květiny atra
va se zelená,; je to však jen chudá. ve—
getace a dosti skromná. kvítlza, n—
př. chudobky. Ustarozakonn-ích židů

duchovní
život, už tenkráte čili lidé, v jejichž
Srdci mnohá. ctnost kvetla, ba i u
pohanů lépe smýšlejících; avšak ony
květy ctnosti nemohly se náležitě
rozvinouti, chybělo hře-jící euchari
stická slunce; světci starého zákona;
jsou daleko pozadu za světci nového
zákona, nebot ení byli jen zimními
květy v zahradě svatosti, tito však
přenadhernými jarními &let-ními kvě—
tinami. Lilií panenské čistoty bylo
tenkrat ješt-ě zima; nepěstovala se;
každý sespokojil s čístotou manželskou.

'Eepw s příchodem Pana. “Krista
zlomcno kouzlo .atarczakonní zimy &
křes tansk & Vesna slavilasvůp
3řícl'aodnatc—ntosvět. V březnu vstouíí

slunce do znamení skc-pce nebo ho—
ranl a. Vc-lkonočním Lerar kem před
obrazcný Beránek Boží byl obětován
na oltari kříže; kletba, jež Spočívala
na zemi od hříchuAdamova, bylas ní
sňata; lidstvo bylo vykoupeno, Spra
vedlnost Boží smířena, starý dluh
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vyrovnala, l:.u: pulsĚa Lulu v.. „au—(.
příjemné slunce jarní svítila ted' lidem
dobrota a láska nebeského Otce; lzed
jejím kouzlem rozt al led r.a s1dcích

"lidských; ona seslala vnímavými pro
' nauku křesťanskou sí1r.č evandčlia.

Krásně-, vzešlo a přineslo Slonáf'Obp-ý
plod; všechny ctnosti, čístot &, stříd
most-, pokora, štědrost, láSlaa k bliž

' nímu, tichost-, pracoviste-st a tak dále
rozvily se v'-k.včt-y nejvzácnější, jal—ž
to vidíme' u svět-ců.

Naj ařepřicházejí t ak zvar-e ekvi
nokíální bo uře; sluneční jas stžíd
se s deště-m, sněhovou vanicí a le de m.
Každý ví, jak si duben počíná. Bouře
t-y nemohou však zadržeti příchodu.

léta. Třeba by i mnohá, květina za—
hynula, mnohý květ na stronzech u
mrzl, lét-o příjde přece atisícc nec-vých

květů vypučí. Tyto jarní bouře při
vpomínají nam bouře za časů proná
SICdovaní křeSťar-y za prvních čaSů
křesťanských. Bylo to posledním! sil
napjeťím zmírajícího pohanstva, Izo—
slední námaha tisícileté ziniy k lídl'
žení se. Tu 'mnoho přišlo v žák-uhlí. eo

“křesťanství ' vypěst'o'valo, nenolťo tisíc.
ůží mučednických _leželo Zlílčfpých

na zemi; ale. k ev mučedníků byla. .se
meneni “nových křesťanů, jak Iraví
“Tertullian. Za časů Konstantina časy
se vybouřily %);-následovalpokoj ; svatý
kříž _zaleskl se na praporeích římských
legií a na nověvyst avených chrámech
křesťanství se slávou přijelo na svět.
Apóšt-olštlí Ymužiputovali do všech
Zemí a rozsévali símč slava Božího,
(ZČ—lénárody byly přijaty do církve
světě a vzdělany, celý svět povstal
k novému životu a sla-vil veliké svě-—
tové vzkříšení. .
'" ó kéžby'i v srdcích věří

c-í G_h zasviťlo krásné jaro! Na nínohé
dušíleží již léta ledovec hříynéhoná.
ívyku, Srdce“ je zmrzlé, zatvrzele, 111
báš Smrti duchovní je řilnývá. jal—o
pole 'škraloup ledový.— kéž by ro'z
tala takova srdce pod vlivem eu haa
rísti'ckéhoÍ slunce, kéž 'by se otevřela
nitil'oStÍBoží. V čas velkonoční kvete v.
Pet- 1'_klí'če. Kristus Pán Vložil dc
rukOu apoštolů klíče klálavst ví re
bcsk'ého; pravomoc, hříchy odpustiti
a 'branu Tnebcskou kajícímu hříšníku

)n
(l"

u

(-1(-\'ií'.l. Cal) „wi—.Liu 2a>1i.xai jali ll
nástupci svůj svatý úřad,1ij íce však
v čas velkonoční; V masopustě law“-e
pšenice pio ďábla, v čas vell—zereč'rí,
pro nebe. Kéž by se nikdo nestraríl
nikdo P. B. roční účet-nczůstaldlržt 1,!

Z jara vracejí se pt 3101
ke svým domácím hnízdům. Kéž byi
i všechny křesťanské duše našly cut u
k domovu Otce nebeského a rrehly
říci se žalmistou Páně: V1a-[ec 1Í.€l-jČ'.C
svůj domov a hrdlička hnízdo své,
kam by kladla svole mláďata; já,
jsem našel Tvoje oltáře, HeSpodirc
zastupů, Králi můj a Bože D".ůjlBla
žený člověk, jemuž dostalo se ponaui
od Tebe. Jak by se radovala církev
kdyby mohla říci: Všechny moje děti
jSou již opět: tu, aby vykonaly svatou
zpověď a přijaly vellxerečrí svátost.
Avšak kolik jich zanikre v n'cii nC
věry, a. upadne do zajet; ďábleva!

Zvednčte se vy“něž n é zv 0 n k y
a vymánčjte duchovnímu jaru Eu—
charist ické skal—„ee,j(-ž nine-kým dít kám
poprvé vzejde na bílou neděli, meltť
svítí do srdee, aby v něm roszetly
květ iny ]<.ř(5115211513'(] ctnost í. S]: asite 1
nás vyzývá. jako 1:.(\'č$-1u \'(l(]..Ífl'Č:
Vstaň, ];:e-s-jýčš,nie-jc příttlljí ě, neje
holubičko a pojď! Neboť zirra již
přt šla, déšť pominul, kvítí ul—áralo
se v zemi naší, fík vyhnal Svoje 1,17.—
penoe, kvetoucí vinice \ydá\'a-jí svou
vůni, hlas ]udličlay už jsrre slyšeli;
vstaň, prítCll'o na a pojď!

pojďme k Par.-.n.Ježíši, u Ne.-lie
jest život, mír, pavá útČ—(l'a,pmé
štěstí. Jak šťastnou l;.yla Majdakra
jak šťastnými alteštelové, když crit
mčli mezi sebou vzlcříšereho Pára
Zdaliž nepl apelale srdce naše, an mluvil
ř“-námi na cestě? řekli .sol'ě ves-pekl;
ó pojďme k Panu Ježíši, zůst aňníe u
Nam, žadný těžký hřích ať nás od
Nčho nedělí. PI'CSITCvšak Jej , aby
u nas zůst al: Zůf-Íaň S námi, Pane,
neboť se již stvmíva! Až příjde nec,
čas pokušení, čas zlovšlay, re ehť Spa—
sitel u nas zůst ar.-.c!A'ž příjde večer ži
vota, až se přiblíží snutelná, hc(linka,
nechť nas Ježíš nec-pustí! Necpustí
me-lí jej my, On nas neopustí; Va.-fa
neme s ním k novému život-u a bu
deme se radovati z věčného jara.Fw“ '
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Obrázky z katolických misii.
PodáváMaxmilian Weinberger.

(Dokončení)

První svaté přijímání na ÍiLibanonu.

Není nic jednoduššího nad „tuto
přípravu na první sv. přijímání na
Libanonu. Na větve obrovske-ho dubu
pověsí se pestré biblické obrazy, které
představují nejdůležitější události ze
Starého a Nového Zákona a mimo to
smrt, nebe, peklo atd. S dlouhou tyčkou
postaví se missionář před obraz a vy
kládá jej. Velké dětské oči jsou jako
u vytržení na obraz upřeny; na mlá—
distvých obličejíeh zrcadb se. patrně
všecky dojmy a pocity: radost, bázeň,
ošklivost. Při pohledu ná obraz Krista
Pána a Panny Marie hlavy se uctivě
sklání; Objcvi se ďábel a všichni vy—
plivnou opovržlivě na zem. Ani jedno
slovo nepřichází na zmar. Pozornost
dětí je na obraz a.výklad tak upřena,
že ani nepozoruji, jak voda v jejich
malých džbáneeh na slunci se otepluje.
Za dětským zástupem stojí rodi
čové & dOSpělí, jižto se od nrác,x
jesti doba- mláeení obilí --- odloučil:
mohli; etihodnístarci, kolemjdoucípo
hánčči mezkii atd. Malý pástoušek,
jenž svých kráv nechce opustit-i, při
žene je bez okolků k zástupu poslu
chačův á usadí se mezi svými druhý,
zrálcy brzy,T na učitele, brzy na své
stádo maje upřenv. V této malebně
společnosti dětí, žen, mužů, mezkařů
kráv, koz, drůbeže o' množství
blech ani nemluvě —- káže se zde v
nádherné horské krajině slovo Boží.

Vše se daří výborně. Nápadné u
zd tavení těžce nemocuěho Pannou Ma—
rií Lourdskou zvvšuje ještě všeobecně
nadšení. Starý farář z osady Gos
hí'aia., blízkého to místa poutního,
přišel nám dnes na. výpomoc a zpo
vídá děti až do pozdního večera. fo
poděkování daroval mu P. Delore
něco oltářního prádlo a několik arab
ských knih. ' '

K'lvž i zde „velký den“ náležitě
b_vl oslaven, ubírá se ruissiouář, dítek
dále do „zlatého údoli“, kde leží
blízko sebe pět vesniček. Tam jest.
ještě starobylá, nezkažená, veselá.mysl

á upřímná věrnost ve víře po předcích
zděděné ať tak dím doma. Je to ná
růdek pastýřů, který, tam bydlí. Po
dél závratných propastí, vysoko nu.
strmá horská skaliska vyhání malí
pastevci svá černákozí stáda. .Je věru
těžko zdejší mládež schnaíti dohro
mady a stojí to tak mnohý krok do
závratné výše, tak rnuohoukapku potu
ve žhavém párniíslunečním. Avšak
jde to přec a ve slavnostní den prvního
sv. přijímání sestupují dítky čistě
umytý, záříee radostí po skalnatých
stezkách ke kostelíěku kvítím a rato—
lestmi ozdobenému. Přinášejí ssebou.
malé dárky pro missionáře: jeden tři.
rájíěka, pečlivě v šátku zaobalená.

druhý několik čerstvých okurek., třetí
několik hrušek a.jablek. Ale což hlavní
jest, přinášejí ssebOu svou živou víru.
,Všecký ví, koho přijímají a milují ho.

Tak to jde z údolí do údolí, z hor_v
na horu, až všecky dít-ký toho kraje
velke milosti se staly účastnýmí. Ještě
žije v tomto prostém horském lidu
hluboká víra. Pokouší se sice i blud '-'
vniknouti do těchto odlehlých údolí,
aleje třeba jenom návštěvyr missioná
řovv., missií, duchovních eviěení anebo
slavnosti prvniho sv. přijímání, a lásku
ke starě po oí'cieh zděděně víře eživno
zase jako květina. svěží vodou zalitá.

Od břehů Otročího jezera.
Vysoko ze severozápadu, od bře

hů velkého ()tročího jezera v Severní
Americe, dochází nás tento dopis jistě
missijní sestry, která tam svůj život
a své sil)r výchově malých divoehíi
věnuje. Dopis je naÍpsán apoštolskěm u
vikáři P. lšroynatfo i a zní jak ná
sleduje: ;.

„Nejdůstojnější pane biskupe! Ló—
to uplynulo klidně gbezevšelikých roz
čilujícíeh událostír Jak obyčejně při
táhli sem naši mil—íIndiáni ze Svých
lesů a několik neděl u zdejší pevnůs tlyv
strávili.__*_í .r'\_jlo;.._Íj_,te"_ÍQtokráteprodloužil i

") Na. indiánském území stoji porůznu
pevnůstky, kam Indiáni přinášejí kožešiny &
za potraviny, nástroje a p. si je v3měňují.
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svuj ziejš pobyt &.očekávali příjezd
poštovního parníku v naději, Žeráčíte
s ním přijet. Po jejich odchodu byla
pevnůstka jako opuštěna; vidělyjsrne
jen prazdna místa, kde staly jejich
stany, a vyhasla ohniště, kde si vařili
nebo pekli potravu, a-na jezeře jejich
lod'kjr na všechny Strany s obzoru se
ztrácející.

Přála bych vám, jemnostpane,
kdybyste nyní Yiděl naše milé deti.
Od té doby, co ;]ís'teje viděl naposlml,
velmi se ve sVuj prospěch změnily.
Překvapilo by Vás zajisté, jak zn tak
krátký čas ve vzdělanosti jjíokročily.
Již začínají také mluvití naší řečí a
učí se jí velmi rychle. Již neříkr jí více
„dobrý den“ místo „dobrý večer“.
anebo „dobrý den, sestro,“ potkají-li
missionítře, což se na, počátku dost-i
zhusta stávalo. Ano, nyní se samy
diví, jestliže noví žací si jednotlivá
slova pletou, jakoby se jim to samým
nikdyr nebylo stávalo. .

Díistojny nan superior přichází
sem jen dvakrát v týdni, abv konal
křesťansko cvičení. Dva chlapci a
Íedno děvče bvli už u prvního sv._při—
jímání-, jiní tři se na ně připravulí.

Dvouleté výročí založení našeho
ústavu oslavily jeme malou slavností
školní. Deti znívalv, nřednášelybásnč
a provozovalv tělocvičné hrv. S pe
“f'ttku bvlv nesmelédežto veřelnó VY—
sto'mení bylo pro ně novotou.ale po
dvou ——třech výstupech nabyly smě
lo=ti & jistotv ve svych vvkenWh—
aní se pilně připravují na Sylve
strovskv večer v naději. že potem
vaříte už zde být-i a. na. jejich radosti
brát-i podílu.

Bohužel jest nam oznz'míítísmut
1M“ Z'H'ÉV'L že jeme několik z začřeb.
milých dítek, tři chlapec a, tři děv
čata s—nrtí ztratili. Jeden 7. chlape-ů
bvl tak šťasten, že mohl na smrt lném
lůžku Dřílati první šv. nřiiímaní. o
statní bvlv ještě příliš mlade, zemřely
však dobře připraveny a. Spokoieny
\rvi'nj, 'nalr'i. dívčítko. Toto IIB-Chtělo
o s n'ti a=1i slyšeti. Tři nedele před
“n'“ řekla jsem mu: „Jak pak, He
lenka bv nechtěla rada přijít do nebe
a tam bydleti s milým SnatitelernP“
—-„Ne, ne,“ kříčelo dítě, „já ho vůbec

nemám ráda„ protože všecky lidi za—
bíjí.“ Nebyla to řeč zavilé malé di—
vošky? Posléze se však přece uklid—
nila a usnula tiše na věčnost.

Při veškeré radosti, již nám pu—
sobí naše děti, nedostava se přece
něčeho, aby naše štěstí bylo úplně.
Jak račíte věděti, potřebujeme vet
šího domu. Prave, když divoši ze
svých lesu k nám přicházejí; aby lič
kolik týdnu u pevnílSIky pobyli, \'í
dáme tak mnohe jejich děti; HCH“
neumí ještě ani kříže dělali, ačkoli
mnohé z nich jsou tak stare, že by
mohly jíti k prvnímu Sv. přijímá-ni.
A když potom pro nedostatek míst—
ností tak mnohé z nich musíme od
mítuouti, tu cítíme teprve, jak malý
jest naš dům. Je na.Q tu nyní 32 a
jsme stlačeny jako slanečei v sudč,
takže se sotva můžeme otočili a jedna.
druhé vyhuonti. “Kdyžjste pří'tl rokem
u nás byl naposledy., nevyhlíželo to
u nás o nic lépe než v indiánskelii lo
žení. Natažene hounč nahražovaly stř
ny a dělily od sebe rozličné místností.
Od té doby byly postaveny steny, ale
jak uzounké a maličké jsou naše svet
ničky! Račte. pUVáŽlll, co to je, jestliže
jednafa tatáž místnost jest zároveň
kaplí a učírnou pro deti a lll_\'tamtéž
po denní praci prostírame své holeně
na zem a na nirli spáváme \iím dobře,
eo to znamena, zde na vysokém s.c
veru stavčti dům, vím, jak velkého
nákladu a vydání je na to třeba.
Když však považím, že se bez toho
obejití nemůžeme :: že se to děje jen
pro čeí—fta slávu Boží a Spasu duší
lid—'k-Í'eh. jsem přesvědčena, že nás
naš patron, sv. Josef., nenechá. na hf;
ličkách a nám pomůže, zdejší ubohé
divoehy Kristu Panu přivádčti.“

„Je těžko,“ dokládá. biSkupa je“
muž tento list byl poslán, „takovým
prosba-m nevyhovčti. Proto jsme hned
ruku p_řiložilí k dílu a já jsem Rám
před nřkolika dny s několika dělníky
šel do lesa porážet první stromy pro
novostavbn Avšak ačkoli vetší řact
prace stavební a tesařské my sami ke
name., bude přece stati stavba 13
až 20 tisíc koru n. Proto nezbývá. nám,
než mimo pomoc Boží a sv. Josefa
(loví-dávati se i pomocí našich dobro
dinců v Evropě a ostatním světe kře—
sťanském.
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Osufi' [ohansl ého ditka.

Pohané vyznamenavají se ob'—
čaje?. »“rašnou naružívost-í, které ří
ká,ii: ukru'nost nebo-li surovost. Za
ujati j—fone: nezměrnuu sobeekosrí,
snaží se a hledí, jak by mohli jenom
své vrtochy a ehoutky ukojiti bez
olilelu na důstojimst a práva bližního.
Dějiny lidSkýclí obětí, lidožroutství a
otroctví v nejrezmanitějšíeh podobách
odhalují celou tu dobu pohanSkcu.
Nejvíce trpěly a trpí podnes ženy,
nemocní a slabí -— a zvláště ubohe
dítky. Jim sehazí něžná matka, sta
rostlivý otec, kteří dítě jako dar Boží
ošetřují a o ně tak dlouho se starají,
až si samo může pomoci. l.)ítky po
hanské však jsou vydány v šane po
věře rodičů a zvláště ne-z'itelnosti u
zi=kuehtivosti svých „mí.

stmntnější však osud lnívadíí—
ke v (líně, kde je 400 milionu ob_v—
vatelu. Při jeho narození nestojí na
stráži anděl lasky, uni vlastní matka
nema nad ním moeí. .Je-li slabě-„. ne
(lllžlvč ;ll'íl., je osud jeho pravidelně
zpečetěn: musí z domu. Není-li missi
oníře, mí.—'sijníehsester. nebo ženy od
nich najmute na blízku. býva poho—
z'nio nebo utopeno. \" hlavním městě
Pekíuo'u na př. nařídila obe-vní sj_;1':í.va,
aby jako u nas lůvropř smetí před
flonijv', pohozene děti z rana b_vl_vnu
loženy na káru a za městem vhozenv
do jámy, kde se pak stzínmjí kořistí
hladových psu a prasat. .\ to nejsou
ještě ty nejnešťastnější. O jednom te.
kovéni ehei vypravovali podle zpravy
ji=tého míssionzíře.

V je.-dne ulici města Hmm-komu
našel policejní strážník p lonirtve pa
ehole a oznámil to v blízkém nalezinei
missijním. Dobre. missijní sestry při
jaly paehole s otevřeným n;.íruěím.
lrIlaflez-í'izmořeuéinu daly jísti. uuí_vl_v
a oblekly je a když se zotavilo, h_vlol
pokřtěno. Chlapec vyrůstal a proSpÍval
mezi ostatními dětmi a brzy připra
voval se na první sv. přijímaní. Ne
výslovná, byla pak jeho radost, když
v bílou neděli velkonoění ponejprv
přijal Tělo )aně.
„ Než po nějakém čase se malému
C.Íř1.:1upibyt v uztavě znechutil. Do
nl'ní pořálek zlal se mu býti příliš

přísným. Zatoužil po svobodě a do
mníval se, že se ve světě nějak pro
tluče. Jednoho dne oklamav domov
ního hlídače zmizel.

Brzy však nešťastný uprchlík po
znal, eo ztratil, oč se svým útěkem
připravil. V ústavě se několikrát za
den do Syta najedl, nyní si musil
stravu vyžebrati. Za několik dní octl
se v největší nouzi. ])o ústavu
vrátiti se bál a styděl. Hlad donutil
ho konečně, že se dal do služeb čín
ského 1'ybztře,pohana. Když se tento
dověděl, že malý hoch je křesťanem,
u'mínil si, že se ho zase nějak zbaví.
Po krátkém přemýšlení pojal hrozný
úmySl.

V tamějších vodach žije druh
pijavie, které jsou 20—30 em dlouhé
a přiměřeně tlusté. Tato oln'ov.<ka
žoužel jak je protivná evropskému
žaludku, v oněeli krajináath považuje
se za velikou lahůdku a dobře upra
vena zdobíva tabule mandarinu a bo
llitčů. LOV pijavie je pl'níu dobrým
obchodem. „lí tomu |:)etřeboval zíšku
chtivý, neeitelný r_vbař příhodneho
v nadidla . . .

Co bezbožník n\učinil? Na břehu,
kde se.domníval, že bude hodně'mnoho
pijavie, ehlapee vysvlekl. oníáníil jr
kýínsi naj.)ojení, aby nemohl volat
nebo se bránili, přivázal na kůl a
spustil do vody, ale tak, že hlava
z vody vyčnívala. Potom ezlvesloval
na své ln([ee () něeo dále a lovil r_vlvv.
Asi po hodině se vrátil. ne však., aby
ubožzi-ka vysvobodil. \Tyízihuuv kill z
vodv, viděl, že nové vnadidlo se o
svědřlle a dobře tahle. 'llvehtivě se
ln'ul krvežízniva zvířata s těla chlap
(J'ovaa vhodil do velké nadobi-'. Potom
spustil kůl zase do vody a oglvešloval.

Když po hodině podruhé sveu
příšernon udiei z vody vytáhl. b_vlo
tělo chlapcem pijrnieenii zrovna po
kryto .a elllapm- byl ---- mrtev. i\le
pohanskóma.i Číňann na smrti nboheho
dítěte nie nezaleželo. Lhostejně po
sbíral zase ošklivou žoužel, která byla
veskere. životní sílu ubohé oběti v_v
ssala, z mrtvého těla a hodil je do
řeky rybám na pospas Pln radostí
nad podařeným bohatým lovem vrátil
se domů.
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. „O, vy milé dítky v Evropě,“
končí missiouář svóu zprávu, „které
máte dobré laskavé rodiče, jižio vás
milují &o vás se starají, pamatujte na
své ubohé ucšťaštué bi'vířífÝ—lxyo se

střičky daleko tam za mořem a až
vám bude jednou možno, rády na
ich vykoupení z pohanské poroby
modlitbou i almužuou přispivejtef'

OOOOOO

Fr. Kolbe.
Prosba o mír k Marii.

O Maria, hvězdo moje,
jež vodíš mne ve žíti,_
k Tobě vznáším prosby svoje
nechť lásky zář zasvítí.

Pí-imluv se u Syna svého,
nechť nám k tomu přispěje
a odvrátí vše co zlého,
jasot ať se zaskvěje.

1

Bychom s če em vyjasněným
do světa zas patřili,
». nad přáním vyplněným,
moci Tvé se kořili.

OOOCCf-O

Z rozjímání sv. Ambrože.
Podáw<Fr Janovský.

l) o i) i' _\_"p o s i _" i.

V „\aln movi alfu-0:13., \" .ixÍi'í'rsu
nalezena, jest vzata. ubohá ovečka
ram-omi, KI"1$Í=L)'—.'21,na ro:/pici (,'-m Ici
nesena.

1217-3111:1.kříži small jsme má mí
mč hříchu. Tam, na iam—esun lil sto
\'ýíř-Ěl, M ziiřicelatiióm \Iřozč HMC—, mi
lezli jnno pokoj.

Kristin-s _j-ířšfšpravý _ HR.“
svě ovečky k životu. Kilo ST.“Emili 0:1
nebo pásli, toho bude pásti smrt.

. l'lll-l trpí šušíchiiý jich-Ž uopase
lŠi'istzlš. Pani, žlloloj nlíl'ř, já, toužím
po tobfg. Hi), dej u, nalezl,-11 mov.
Vanni ei H):; mm.

Přijď, Pane! Blouzlil jsem, avšak
pře-39jslan nezapomněl Ill tvá, přiká
zat-lí &, mal-loni jsem naději spí.-sy.
Přijď, Punč! Jo.-19:11ty mužeš blu;!51ou
v zavalití. Přijď! Učiň, bv se

spí—“J, štmll in zemi a_ Til-flofšll v Šiobí.
„\n-io, ptijať a. hledej své ovečky. lil-\
<hj na skrze“ sluhy; a míjemřlílw, n\f'i'bý.
hledej sim. Vezmi mne v tělo, jo'ž
Adamovi zhřešilo. Nes mne musvém,
lmm. i\ríž přinesl blouzlícím spásu,

(Část další).

jenom “al-“Lkříži si odpočinou unavení,
„onom \: kříži budou Živí, kdo již pn
třili smrti.

Milo &ro.-ný Samarít ím.
Nikdo není pro nás více bližním

než Kristinu, jenž zhojil naše rány.
Krista tedy milujme, milujnie “jako
':vého Páfniu, jako svého bližního. Což
pak se lýka úáiů na _ičle více než
hlava? .

Však i náhledovníl-zaf Kristá chci—“:
ne milu—vedi. Mílo-vali folio, jenž s
:aouzí druhých ma, útrjz.-n'_-E.tjako s
trpícím úílf'iT'.na vloupání tělo.

Ne příbuzgmiví & bujná; krev;
nýbrž soucit & milc-m-deizahí mělají
člověka naším blížraíl'r.. _

Býíui milosrái-.ýn'-. „lo.st-přílamnz
přirozci.o„-ti.' Neboť nic se tak 11c—
.—.ro.v1').á;vás naší... lidSŽc.(>11přírozcncetí,
Žako pomálmtí_tě11'-., kteří mají. touž
přírozeiíost .

[ v sebe nepatrně ším z vašich]
fu):L—lubhžnlchVážíme si či nevážíme s'
Krista.

No přemoci, ale pomoci! Koli
kmt srdce, s nímž žádná. moc, žádný
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rozum nemohly čeho pořídit-i, získáno
dobrotou a blahovůlí.

>?

Mal-not rat ný syn.
Kéž bys, Pane Ježíši, odstíanil od

nás mláto a' podatl nám chléb!
Ty jsi spravceinjv domě Oteově.

Ach, kéž bys nás milostivě přijal mgzi
svél nádeníky, třeba že již tak pozdě
k tobě přicházíme!

Marně“ bys zat aj Oval hříšníl—u
před ním svou vinu, jelikož nic není
před ním s_kryto. Bez nebezpečtmtx—í
můžeš muívyznati, co, jak víš, již
,dávno jest mu známo.

Vyznej tedy směle svou vinu, aby
se tebe zastal Kristus, jejž máme pro
středníkem u Otce.

Vypravuj směle svou vidinu, by
se církev za tebe modlila a lid s tebou
plakal. —

Neboj se, že bys nebyl vyslyšel).
Jakožto tvůj prostředník slibuje

ti Kristus milosrdenství,- ja-Lc tvůj
ochránce milost a jako Zpíestft-o'li—
vatel Své svobody osvobození., snzí
ření a lásku Ot covu. Důvěřuj n u
tedy; ont jest-"_pravda. Upohtj' u;
onť jest moc a síla.

Má; také proč; býti tvým, pro
středníkem, aly totiž irelj'la jeho
smrt- na tobě zmařena. Ataké Otec
má,proč poskytnouti tobě odpuštění;
nebot co chce Syn, chce i Otec.

Otec již čet-l v srdci tvém. Ch! át á
ti vstříc, nikdo tebe nezqrža-jef Ob
jímá. tě. Jeho spěch ti dokazuje-, že
ví o všem; objetí dokazuje, jak _;est
?askavý a jak hluboce jest VZI"11ŠCT.".'.
jeho otcovsiaa laska.

Vrha se příchozímu kolem luku.
zvedajcj ! jeho ponížmí, odpoustí-rvn
hříchy a Vrdf? j<j zpět do nebe." 17“

Kristus přijímá, tě do 1"án Čí
snímá, _ti se šíje jho Otrocké a místo
něho klade na tebe své lehké a sladké
břímě.. _

Otec dává přinésti roucho, prsten
a obuv.

Ro ucho přcdst av uje IT.C,-1".dlCSt,
oděv to ducha, roucho svatební.

'!rsten jest znamením upiímné
věrnosti a projev pravdy.

Obuv značí zvěstování eva pgelia.
Zabito také krmné tele & pří

prava-tna hostina-, což znamená, že
vracející se syn. požívá těla _Páně na
znamenité posílíš-ní a že ](st při—
puštěn k účasti svatých tajemství.

*

Boháč a chudý Laz ar.
Člověk jt (1111131 hltat, jtrž se

cbláčtlvřaílat alntít ; :uhiil 111
1—.aždý(?(n .clacauč.. A 131 j(d(n žc—
bíák jnčítm Iana), jn 9.10211u."flat
jtho, pln íztžítů, žáťaje 121131111se
?. dultů, j<ž ];adaly :e stclu [cl-.at:
cova, &nil ("oj( n u udával; ale i psi
lřřthánli alízali \ftCy j(1;o. Stalo to
pak, že tn ifl Žtlláli &nun 131sd.
aí'dčlů do lůí & A1161€n(\3. ['nícl
také i_Loháča IOIEÍIIIItyl vpthle.

ó, Šťatllíó &. blah dán é ]éi y
Lazaíovy! PIO Ctl(u \“ččrut zapcliy
bolest- a utípcrí. ó, hlzaté díobtyf
Zalmaly st álý hlad duše a_rasjtily
ubožálša IIClx'ln'lm )*.(pcníjqfcz'nn

Na,věčncsti jest nzezl Ia; alur a
hohačem nesmírná plc-past, jelilzt ž po
smrti ncdá se zasloužilcat ulo n„ai
notratrcst žíuta „na :'1.

Příliš .pczdě začal leháč býti
učitelem. Příliš pozdě, kdy již nebylo—

času ani na učení,___a_n_ina vyšěování..\
|

000000

Jiří Belanger.
Zivot napsaný P.;_Aniganem podává. Jan__Tagljafeno.

Právě tak výrok faráře iLI'SliÉliO:
„Ničeho se zlý duch tolik nechává,
jako újmy v jídle a spánku.“ A po—
něvadž věděl, že jeho představením
Znepokojují pro Špřílíšrou hajícrut
jeho, dodal: „Buďte bez stalcatí;

(Číst den;)

cituji tyto Čclíé njšlul-y, ale re
nrám odvahy je provádět. Co do
IHTIÍYU'Ínám \'ždy dclícu Iučit,
ale r-řc jirfšlzo už toto.“ _ _

Suďne sanii podle i(.znhn, jejž
či Sání Icátaxil & \'ěně zachováx al,.
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až mu přikázáro bylo, aby se min*“i
„V neděli půst.. (Bylo ]:oířehyo pro
vojenskou mši v chrámě Panny Merle
des Ardents, kterou mu nředsíaverí
pvz ději Zakáz ali). V pondělí disc-.ipÍina.
V úterý po dvě hodiny železné ře
tízky. Ve středu diSciplina. V pátek
řet íz ky. Vsobotu želczný páS. N("WIÍ-H
zvláštní únavy každou noc spálí na
holé Zemi & modliti se s rukama
skřížem'ma. Všecky posty církey'ní
'.Zachovávati. Při jídle si víc. nedo
volím, co není nut no. Ráno ani
cukru ani másla. (Ohojílmse v kraji
všeobecně užívá.) V poledne jenom

skleničku vína. a pokud možno je
nom jeden pokrm bez desel-tn. Ari
cukru ani kořalky v kávě. (Káva
všeobecně užívaná byla mu potřehra
pro četná noční bdění &rmhyčfjré
únavy.) Večer jediný pokrm. zele
ninu. Veliká přesnost- při vstávání.
Vždy 'a, ve všem hledati námahy.“

' S těmito tělc-Snýmí nmrtvenímí
spojoval duchovní. „Nikdy si ne
stěžovat a. Pánu Bohu děkovat za
všecko. Nemluvit nikdy o Sobě a rád
přijímat každou důtku i neodůvod—
ně rm. A.“lislwen náreptati prot-i
před.-tavenýrn & sobě rovným.. Sva.—
t-éh) B :nedikta Lahm budu prosit-Í,
by m 15 vyprosil život u'nrtvenýf'

Modlithě věnoval 510s horlíw stí
St ále vět ší. Zvláště modlitba apoštol
ská, zaujímala, důležité míS'to v jeho
živ>t-ě. Uzavíraí v ní celý svět &
-7.v1á.štějeí'tě francouzskou armádu.
První Zlí-furan; každého Anděl Páně
m'):llil se za. navěřící. druhé za blu
d—mře,třetí za hříšníky. A podobně
činil se všemi Svými lrvodlitbami.

Apoštol—cíluEucharistie oddal se.
až do nejmenších podrol'moSfí. Sám
uiržoval lampu před n“jsvět ější Svá.
tmtí &. rvč>val o světlo v kapli.
13161nad tím aby tam. byla. čistota.
největší. Aby sloužil bezvadně mši
vafou, četl každý rok nozorně před

pisy nbřadní- Kdykoliv še. kolem
“keštela. vP-tó'unil aspoň na chvíli
a.snažil se. by jeho pokleknutí vzbu
zovalo deje n kázání o skutečné pří
tomnostl Kristova í!

Hlavu evangelia. sv. Jana. 0 při

Slíhení ch1eha. Živoía. rezjín'al nj—
častěji, ('.híěl se tím vycvičit 31.3"
povzbudil k “:astějšíniusv. příjíniárí.
Rozmnožil noční klarění &ničí každý
večer čest non stráž v ]:.Lplí, ]:.1mě se
sám Súčasštňoval.. Říkal: „Zlý duch
nespí nikdy, musím bdíti s Ježíšem
ve sv. hostů.“ Byl přesvědčen, že
nejsvětější Svámí—'tzpůsobí nineho
dobrého mezi jeho vojáky, že roz
množí povolání duchovní a provede
Zázračná obrácení. N' měl by se na
zývati knězem Eucharistie právě tak
jako knězem Panny "Ma-Ile?Nemáme
tu nejlepší důkafl. že vroucí pobož
nost k Panně Marii jeSt nejlepší
cestou. abychom dospěli k lásce je—
jího hr'žského Syna? ' '

U P. Belangera vzmáhala se.
tato pohožnost, když Vmoupil do
řehole. Slib nevolníka-, učirčrý Parmě
BL'WÍÍ,neodporoval ani slibům řehol
ním.. ani duchu řeholnímu. Proto ho
zdokonalovaí každý den. Spoluhrat ru
psal: .,St anu-li se kdysi Svatým. po—
dčkuji zato Panně Marii jako všichni
OStetní & ještě více než všichni
ostatní.“

Známý. který znal jeho velikOu
úctu k blahoslavenému 7.MJntfortu,
navrhl mu pout k jeho hrobu.

To vyhovovalo jeho touze. Ihned
předložil věc svému předat avcnému :
„Byl bych šťasten. kdybych vykonal
“011.10cestu; vyprrSil bych nro Pannu
Marii tolik nevolníků, kolík čk'rů je
V naší kongregaci, &já sám bych to
učinil co nejdokonalcjif' Když vy?—10—
Vil prostě přání svoje, dodává hned
jako pravýřeholnílrz ,.DovelíÝe-li mi
(0. drahý otče, budiž to jen proto, že
opravdudohré z toho očekáváfe pro
mou duší. Předem se radují 7.Vašeho
rozhodfufí, a-ťlrne poškte k hlohu
hlahcelaveného anel'o “nine zadržíte v
Arrasu.“

Žádost i_jehohylo vyhověno. Nad
šcn píše svému předE-tm enémnze Saint 
Laurent-Sur Sévre: „Díwí WDP,že bla.
hoslavený sám nrza-ložil naší kongre
gace. Miloval tolik ubohý, opuštěný,
Svedený lid a tak výřomé prostředky
neužil, by ho přivedl zpět ku Bohu.
Lidovou modlit bu, růženec; lidmré po—



O

ušné písně. jako zpěvný Kčtí(řC|1iS'll“.IIF;;
lidovou p:)božn st, úrztu Panny Marie,
kter '—ubozí lidé tak dobře rozumí;
pak nádherné hory Kalvarie; ]idová
káZání o velikých pravdácl'í křesťan—
ských, o životě Pána Ježíše a. Panny
Marie. Díky, díky, že jste mi p0přál
veliké milosti této peut-i.“ ——Takovou
byla pro oddaného sluhu Panny Marie.
Tam. čerpal nová 03vícení pro Své po
volání a svůj úřad a upevnil se ve
své oblíbené pobožnosti. Píšeť: „Mc
dlím se vždy o Světce. St ále mne sle
duje myšlenka, že naše. kongregace
vydá jednou světce velil' kteří dle
prom ,t ví blahoslaveného B-Íenffert-u
.rozboří dílo zlého ducha.. Proto nři
každé příležitosti rozšiřují pojec'nárí
0 pravé pobožnoSti k Panně Marii;
modlím se a dávám se modlit na
tento úmysl. VypreSíe mi, aby z mého
života vymizelo všecko sobectví, bych
se každého rána odevzdal rukonm mé
Mat-kv nebeské, by se mnou činila, co
se jí líbí. bych přijímal osoby a věci,
které mi pošle, b_vch ve všem a ve
všech jenom ji viděl a zůstal s ní
Spojen. Nyní pracuji mnoho a snažím
Se, co jsem se naučil od blahoslaveného
z Montfortu, u-kntečnjti: kázati o co.—
lém náboženství, ale vše vztahovati
na Pannu Marii“. Po několika měsí—
cích píše, zmaíen nad neobyčejnými
úspěchy svého úřadu. jež však připi
suje své nebeské Paní: „Něm.—“vtroj se ne—
hódí, nedělá "pokroku. Jediné dobro,
jež nevolník Marie snad chová ve své
duši, jeď) nřrsvědčení. že se nechá
vézt-i a né?-ti jako Spící dítě v náruči
matky“. ' , ' ' !

Jaká divná obrácení Stala se před
obra1e .n Mít ky Dobré rady! Jeho dů
věra rostla den ze dne, takže nosil s
sebou vždy její obraz k duchovním
cvičení-.n a kázání-zn, jež tu a tam
konal. „Mít-ka D \bré rady b_vlavšude
ctě'wa &-vzvvá'ía'í řekl na kmei ká
zání před odchodem, „ubohé stísněné
duše jí vší svou starost svěřily a jak
často jsem sám pocit-il její pomoc!
Parma Mír—iaosobně by to lépe ne—
učinila.“ ' ' 'i " i !

N3Včíě1 ani, jak by své veliké,
nebBSképamomici svou vděčnou lásku

e
Z
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prokázal. U) ažoval, (,to by II".ěludě
lati. aby jí_z]ednal větší čest a zřejmě
jí projevů clty Svého srdce.

Na mnohých místech rozšířil úctu
Matky Dobré rady; rozdává její ob
razy, zřizuje oltáře k její poctě, po
řádá pouti. S výsledkem se zasadil o
to, aby dosáhl mšl Svafon a hodinky
Matky Dobré rady napřed pro diecesi
a pak nro svou kongregaci.

„Též dlouho uvažovaný záměr ku
cti Matičky nebeské chtěl nyní pro
vésti. Obraz, jejž vojáci z áz rač
n _x'm a P. Ballangí r s v at ý m na
zýval, vábil stále více ]:.sobě, et al se
pout-ním místem tak. pro kněze a vč
řící, jak pro vojíny. Největší přání
zbožného sluhy Panny Marie bylo,
zasadit ho do zlata a drahol-zamův
Í korunovat ho královským diadémem.
To mólo'býti záslibným darem jeho
lásky a vděnosti a zároveň ustavič
ným kázáním. Ale odkud vzítí draho
kamy a ostatní náklad.? Srdcem i roz—
umem (\ tom híoubal. Jako vždycky
vyprosil si napřed dovolení- svého
představeného: nebe-ť jsa vázán s]i
bem chudobv a pr-Shtšm-sfi, nesměl
bez dOvolení ničeho prijaii & ničím
vládnouti, co mv. osobně bylo daro
váno.

Pak promluvil s umělce-m O
svých právích a prosil he, aby mu
udelal nákres. A nyní začala výprava.
Sepal krátkou zprávu s výzvou k du
ším, které uctívaly Matku. d.bré rady
a k "n'-_).oh'írnbývalým vojákům. Když
byl promluvil o dějinám!h obrazu, a
úctě jeho a zjevných milc-F-tech,jichž
byl pramenem., popisuje zamýšlený
rá'nec nádherný, jenž měl upomínati
na přenesení zázračného obrazu an.
děly, a obrací se na šlechetné ctitele
Panny Marie 0 milodary. '

S'ayšmh, jak svůj plán. chtěl pro
vésti: „Celý rámec uskuteční trojí
myšlmku. Na vrchu koru-.la snad
zlatá., jestli nějací mudrci Panně Marii
a božské-am Dítku darují z pokladů
svých zlato a drahokaznv) hlásati bude
všem a zvláště Marii, že nebeská
krása obrazu ji “pro vždy zajistila
vládu nad srdci jako sladké a mocné
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její jméno Matky dobré radv ji pro
vždy člní královnou duchů: ,:Kl'áJOV
ství jejího nebude konce.“ Tento vý
rok Písma svatého bude vyryt. do
kovu a t akt-a vysvětlí význam koruny

Klíče a jiné slovoevangelia „By'a
tam. mat-ka Ježíšova“ pod líc-rumu
paví Panně Marii, že její dítky ji
_ustanovují za st rž žlqni duší svých
1_domů svých, jako byla strážkyrí
Ježíška a domku, v němž přebývz li
Jako dnes jest stražkyní ráje. PC,-d0
brazcm, tedy na našem mírtč, blde
krásné postříbřené srdce představí vat
všccka srdce dít-ok Mat ky dobré radv.
Do toho Srdce vlc-ží se listina s lrc-( li'ji
bou zas-líhnou a jmény všceh, kíeří
prispčli ktomuto projevu víry a jásky.
Slova v kově vyryt á: „Přijal ji učení:.
k sobě“ podávají třetí myšlenkvšš ',

Koíem obrazu ovinutého lili0.n|Í,
znamením neposkvrněné číst01y Panny
Mařle, a růžeml, znakem její lásky a
modlitby jí zvláště milé, sv. růžence,
budou slova pozdravení andělské-ho
na ema'ůu. Ě! fi &'

Dvě místa z Písma svat eho-_do
Plni klenot lásky věnovaný naší Matce.
Andělé nesoucí korunu, připomenou

nam zároveň slova evangelia, která
Jsou souhrnem každého obrácení: „Vi
dčh 183110hvězdu jeho i přišli jsme
pok'l'c-nltse jemu.“ Není-li Maria hvěz
dou nebeskou, která nás, vede k J ( žíšiř
Konečně dúe jako post-avy fam ast iclaé
s hlavami dračínii, jež nesou celý
l'álT-f'Q, ničíee kletbu pOzerr,sl;_éhoráje
protl 33,1ano-ví: ,-,\Tepřáte]síví polc-žím
mle tebou a ženou; or:.a potře hlavu
tvoufc

Dary docházdy četné v pCIÍČZÍC-h
a klene-tech, príspěvky jak chudých
pastýřů, tak behat ých mudrců. Mne—zí.
bývají vojáci zabijali u ůj slzu ITIý
dar, jiné zárrc-žr-čjší osoby, zvláště
z jeho rodiny, přimsli nu laku,—ty &
značné almužny. Více než 500 dárců
(ht ělo se Spo-jíti se 91111011.Panty
Marie k holdu, jejž připravoval Matce
dobré rady.

J al 0 přípravou na korunováni D".Od'
l'ůí se po osm dní růžence od 6. hodiny
l'leÍO ažldo do 9. hodiny večer. V ho—

idtnách, kdy Vojáci nemohli přijíti,
přicházeli k Svatost ánku \ěiící z nič—
sta a slušný počet- kněží. ASi 200 vo
jínů přistcuPilo k stclu Páně při této.
příležitosti. .. (P. d.)

Slunce

Na obloze jasné slunce
ozařuje doly, hory,
jim se dívá světa Tvůrce
na svá. díla ——na své tvory.

Paprsky své rozesílá.
do všech koutů do všech skrýší,
divotvorná jeho síla
budí život v rostlin říši.

oko Boží.

Také před Božím se okem
neukryješ — všude vidí
hlavu nekloň, pevným krokem
kráčej pestrým davem lidí.

Bůh vše vidí, všechno čítá
pozoruje tvoje činy
po noci zas jitro svítá,
proto chraň se podlé viny



Činnost uherské společnosti sv.
Štěpána za Války. Společnost sv. Ště—
pána je nejduležitějším literárním
ústavem katollckých Uher. Nedávno
zabývaly se. dvě řečl její činnosti
válečnou. l_VlcepreSident společnost-i
Prclát, dr.- Alex. Glesswein poukázal
na ta, že Sp010čn08t, aby podepřela
zemědělSkou zvýšenou produkci, vy
dala několik lidových knih. Gene
rální sekretář společnosti opat K.
Erdósi pak vylíčil válečnou dobro
činnost spolcčnosti, která zadarmo
rozdala od začá 'ku války do konce
r. 1916 vojákům v poli 766.000 modli—
tebních knih, raněným 870.000 knih
modlitebních & brožur, a to v řeči
maďarské a také německé, chorvat
ské, rumunské, polské a italské. (A
co slovenčina? P. „N.“) Celkem roz—
dala .Společnost vojákům 1,795.000
modlltcbních a jiných vzdělávacích
knlh v ceně 150.000 K.

Františkáni za požáru v Děnděši.
Ve zprávě o velké požární katastrofě
v Děnděšl sděluje nekatolický „Ma
gyar01'szág“: S velkým uznáním mlu
ví obyvatelstvo o záchranné práci
frantlškánů. Všichni mnichové klá
štera františkánského poskytovali hr
dlnsky pomoc všude tam, kde bylo
nebezpečcnství největší a kde bylo
nejvíce potřeba útěchy. Obzvláště
vzpomíná se s vděčností na P. Ve
nancla Virágha, který vynášel a za—
chraňoval z hořících domů lidem
majetek s nebeZpečím vlastního ži
vota. Dále sděluje zmíněný list: Cu
korská ulice stála v plamenech. Od
jejího nároží hnala prudká vichřice
plameny na vedlejší stavbu u klá
štera. Vody nebylo, a tak nebylo
možno chrániti střechu před blížícím
se nebezpečím.. Tu přišli mnichové
na šťastnou myšlenku. Řeholníci a
asi 2531—30theologů' vystoupilo 115?
střechu a svými těly zachycovah
déšť jisker na střechu padalÍCÍCh
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Mimo to měli každý mokrou houbu
nebo hadr, kterým hasili jiskry, pa
dající na jejich taláry. Tak starali
se o omezení požáru od pozdního
večera až do časného rána. Dle
zprávy jiných liištů zachránili františ'
káni tímto herolsmem přes 400 domů.
Císař vyslovil jim za svého pobytu
v Děnděši nejsrdečnější díky.

Opis evangelia ze století 12. po
dařilo se získajtidVOrní a státní kniž
nici v Mnichově. K desíti pokladům
toho druhu přibyl tam jedenáctý.
Rukopis psán jest na 167 pergame
nových listech, jež jsou eZdob_eny
malbami. Dle vzhledu je to dílo jiho
bavorské školy, připsané klášteru na
jezeře Tegernském. D G pc.—známek,
jež jsou k rukopisu připojený a sáhají
do roku 1652, bylo evangelium toto
majetkem kláštera ve Sv. Georgen—
bcrgu u Schwazu v Tyrolsku. Klá:
šter ten byl Založen r. 1138. Je tudiz
možno,že redaleký klášter Tegernský
dal toto evangelium darem svému
novému sousedu, nebo že bylo pro
něj v jeho písařské a malířské škole
objednáno. Vazba nynější jest ze
století 15.Nescházelo mnoho a draho
cenná památka tato byla by pro
dána do Ameriky. Na štěstí se tak
nestalo.

Úcta sv. divotvůrce Antonina Pa
ddvského v Bosně sahá skoro ač k sa
mým začátkům působení _řáduser-afin
ského na poloostrově balkánském, je
hož největší část zaujal řád františ
kánský a řict-a tato je dodnes _vše
obecně mezi-_lidem rozšířena, takže
sotva lze nalézti katolické rodiny, ba
ani křesťana, , aby neuměl správně.
modliti se růže-nec sv. Antonína. (Vru
nica sv. Ante). Mnozí skládají sliby
postiti se po dobu jednoho _rokunebo
1 po celý žiVot v úterý ku etl sv. Ant-o
nina, někteří jdou dokonce tak da
leko, že v takový den žijí jen o chlcbě
a vodě. Růženec zmíněný je
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krátká pobožnost, při níž se modlí
me 13 Otčenášů, Zdrávasů a Sláva
Otci, jedno „Věřím“ a při tom roz
jímáme o 13 hlavních divecb, jež jsou
známy ze života sv. Antonína.

Zasvěcení Srdci Páně Na podnět
katolické říšské organisace ženské
bylo provedeno 6. ledna t. r. ve
Vídni v kostele „Am Hof“ slavnost ní
zasvěcení katolických žOnSkýchspol
ků rakouských božskému Srdci Páně.
Slavnosti té bylo přítomno i ijí
Veličenstvo císařovna Zita.

Výročí v Čenstochové. Klášter
v Čenstochové, každéníu Poláků tak
drahý, slavil r. 1917 památku 200le
tého korunováni milostného obrazu
Panny Marie. Korunovace byla pro—
vedena za krále Augusta II. 8. září
1717 s velikou slávou. Papež Kle—
ment XI. dal zhotovit-i dvě koruny
a poslal je z Říma nunciovi Grimal
dimu do Polska. Tento ustanovil
biskupa chci-lmského, Krištofa Szom—
bcla, aby vykonal korunovaci. Sešlo
se tehdy na 150.000poutníků z Pol
ska, ze Slezska, z Uher & Moravy.
Také deatavili se biskupové vilenSký,
poznaňský,_ liolandský a vySOká pol
Ská šlechta. Slavnosti trvaly do 16.
Září a bylo slouženo v tom týdnu
V chrámě tamějším 3252 mší sv.
& 148.300 lidí přistoupilo ke stolu.
Páně. Před 100 lety byla rovněž
pořádána slavnosf—výročí korunovace
milostného obrazu Panny Marie čen;
st ocho vské.

Řím a Rusko. Evropské listy při
nášely dlouhé úvahy o smýšlení a
stanovisku Říma vůči ruské revoluci.
Byly to však vě*šinou jen dohady,
ač je jisto, že ve Vatikáně oživují
mnohoslibnénadějeLva III., protože
aspoň svoboda vyzná.-ff a samostat—
nost obřadu s Římem sjednocených
Ukrajinců a Bělorusů už byla uznána.
Stalo se tak na pdonět ústřední rady
ukrajinské, která. o tom pedala pro
zatímní vládě pamětní spis. Duší U

kraj ineů & předním průkopníkem církevního sjednocení s pra vos avím vůbec
byl už před válkou velehradský _uni
onistický pracovaík, jejich lVOVSký
metropolita hr. Šeptickyj' Když byl
LVOVna počátku války vyklizen před

Rusy, v_vtrval neohrožený velepa-stýř'
věrně při svý-chi ovečkách, ač mohl
snadno prchnouti. Za všeobecného a.
Velkého zmatku, který nastal, byl
klidným, Všude radil, těšil i zakroče
val svým vlh-“em. Věděl, co ho může
potkati od Rusů, kteří dobře znali
mocného odpůrce svých plánů mezi
obývat olstven: obsazeného území, ale
nebál se. A opravdu: sotva vtrhl ne
přítel do města, byl arcibiskup uvěz
něn a pak zavlečen do vnitřního Ruska,
kde žil ve vazbě až do vypuknutí rc
Voluee, která mu přinesla výra—Vobo—
zení. Hned po vyhlášení svobody vy
znání ujal se práce a horlivě .se při—
čiňoval, aby sjednocení zapustilo hlu
boko kořeny v začátcích nových ú—
tvarů státních a společenských na.
Rusi. Vysvětil a ustanovil několik sje
dnocenýeh kněží při nově založených,
církvích v Kijevě, Moskvě a Petro—
hradě a vzkřísil diecesi lucko-ostrož
skou, Vysvětiv pro ni nového biskupa
dra. Jos. Bocjana, řídit-ele lvovského
sjednoceného:semináře, rovněž zná
mého pracovníka -Zvelehradských sjo
zdů. Konečně, když mu to bylo do
voleno, vrátil se hr. Šeptickyj přes
Skandinavii domů, aby ujal se zase
horlivé činnosti pro svůj národ a své
věrné. Jeho šlechetné snahy & oběta—
vost nejlépe poznáme z jeho vlastních
slov, jež pronesl nedávno v rozmluvě
s redaktorem „Journalu de Genéve'í
kdy mimo jiné pravil: „ ol, jehož.
jsem se podjal bez jakéhokoliv cizího
podnětu, neomezuje se konečně na
náboženský problém Ukrajinců a Bělo—
rusů, nýbrž šíří se Značnědále, jakožto
myšlenka sjednocení všech křesťan—
ských vymiání, zvláště jako ideasblí
žení římskokatolické církve s pravo
slavnou. Moje výklady o církvi um
atské (sjednocenné), jež náleží stejně
církvi východní, jako západní, mají
ukáza'ti, že církev uniat-ská jest po
VOIána dokonati sblížení, jež jsem
vzpomněl. Není tajemstvím, že církev
pravoslavná. nyní prožívá. těžkou krlsl
a její členové hledají pomocného pro
středku. Církev pravoslavná není nc
přízniva' sjednocení. Překážkou—jsou.
jen Vzpomínky z časů car—ských.Proto
jsem přesvědčen, že církev unitářská,
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ac malá. i chudá., bude pravoslaví pro
btředkem slučov'acím & pomůže mu
k ozdravění z nynější krise. Proto jedu
do Říma, bude-li mi to možno, &na—
dějibe že křesťanské církve mnoho se
zaslouží o nově smíření ná?odů.“ _—
K. cestě do Říma, o níž tu metropolita

- mluví, bohužel nemohlo dojíti dle 110—
vinářských zpráv, pro překážky se
strany italské vlády.
"' PorIivnývýklad. o náboženských

povinnostech„rozhodl zajímavým Způ
sobem v t_čch10__dnechnejvyeší Soud
kasační. V'Chebu byl odsouzen 181etý
učeň k pětidennímu voz-(ní za to., že
nesmekl, když potkal knč e nesoucího
těžce nemocnému poslední pomazání.
Učeň seděl na voze a nezůstal ani

, s vozem stali, ani nesmekl, když na
něho zvonil koatchrík j<OuCÍ v plů
vodu kněze. Odsouzený učeň podal
proi odsouzení aj_tížnoaytza nejvyšší
soud v lednu 1918jako soud kasační
rozsudek zrušil a odsouzeného osvo
bodil. V odůvodnění rozsudku so. pla
VÍ, že dle státních základních zákonů
nemůže bý1i nikdo nucen k nálože)—
Ským úkonům nebo k úča-Stí na nich.
Jon _kde je povinnost, n;.usí &,epod—
řídltl všeobecnému zvyku, jde-li na
Př- dO kostela, musí- smeknomi. —
Vqtoupiti do kostela je čin dobrovolný,
1012 nemusí nikdo podniknouti, ne—
Chše-lí. V onom však případě učeň
duchovního nevyhledaval, nýbrž ná.—
hodou ho potkal. Toto náhodné po
tkaní neukládá. mu žádných nábožen
ských pOVinností, měl úplně __navůli
náboženského úkonu-„smeknutim se
súčasínií'i nebo ne. “Nesmeknutím nc
bylo zřízení církve nikterak znehod—
noceno.

_ Řád Jesuitů vRusku. Ruské vc
Jenské úřady vyvozly za ústupu Voj
žka ruského z Haliče asi 20 čjvnů
radu Jesuitů. V Rusku bylo vyveze
ným Jesuitům na to povoleno, vy
konávali bez překážky missie. Nyní
sdělují kyjevské listy, že povolení to
bylo rOzšířeno tak, že řad Jesui1ů
bude v Rusku požívati co největší
Svobody činnosti a volnosti organi

S ační.
Františkíni ve válce. D3 1. srpna

1917 sloužilo z řádu františkánského
ve vojsku německém 1417osob, z toho
1078laiků bra1ří ve zbrani. Za války
ve službách válečných zen—„řelo138,
raněno bylo _200, 12 zmizelo a 120“
Franíiškánů padlo do Zajdi. Z la—
ko'uských kláštmů franiirkárslxěho i á—
du do 1. ledna 1917sloužilo uvojska
408 členů a 27 jich padlo. Z Tyrolska.
slouží 100 laiků a kandidátů fra-r_íiě
kanských ve vojaku, 10 jich již padlo.

LÍKniha.Jonášova. Četl" jsem knihu
Jonášovu jistě s !-ok r at,“ píše p rotest antslfý biblický ba
datel C. H. Corni 11 „a chci ve
řejně vyznat , nekcť- nost ydím .se za
svoji Sabost: 1),'('1T.Chllani nyní ještě
zázračně krásnou tuto knihu číst a—
nebo .jen o ní mluvit-, a b y 0 h 11o z a
slzel a srdce mi prudčeji
n e t 1o ukl 0. Tato kniha zdan Gvě
tak prostá.,patří k nej hl ubšlím:
a ne j vel ko lepčj ším kni
h am, kto ré kdy byl y naps í:
n y.,Každému .kdo ji otvírá, pravím:
Zuj obuv sx'ou, nelzoť místo, na kte
rém sf-(iíš,'2( nzěsvaf 51-th . “-—K3Ždý
znalce pijoror-lre knihy Jonáše-"\ )“ Po—
chopí obdiv Cornillf v. Ol s—ahjfjí ÍGst
překráS-Iý a nábožensky_hlulcclaý. Pro
tuto SVC—ji'krásu a problémy, j cž
skýtá, působíla vždy na křesťanský
SVět přít ažlixč a dávala pc dnět ]:
přečastým výkladům. Také vídCňSlšý
professor St alého Zá.l:(ra-_J. Dčllcr
obral ji za studium. f '

EfÍ Basilika Srdce Ježíšova. Podle rřa
ní a hojnou ]ýodpomu 1“raslcdléíla
trůnu Františka Ferdirarda 7. Este.
byl roku 1914odevzdán krsáný kostel
V Hallu v Tynfolsku sestrám nejsv.
Srdce Ježíšova. Zakládací listir a T
šlechotného F1antišlza F(IdirarC—ara
nařizujo srosirám stak u úcíu „js-v
Svaíosíi Oltrařrí. Taft—11115115? 1(.lřf
se koná za všecky osobní i. polříiclzě.
nepřátele následníka hůr u a jcho
chol-i, aby Bůh všem, kdož jemu nclo.
jeho choti chtěli učini1i rčco zlčlzo
nebo mu přa'i něčeho zlého, zlé odo
měnil dol rým a přivedl je k věčnému
spasení. Tato krásná a velehr á. sva
tyně sluje nyní basilikou Srdce Je.
žíšova.
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201110111ij dobrý tisk. Časopis
„Italla“ se zmiňuje o výroku ercíl),
Z _Písy_,kardinála Maffiho: „Kdyby
všlchnl katolíci boykotovali noviny,
které veřejnými út.»ky nebo úskočnou
taktikou podrývají víru a mravnost,
neudržel by se v Italii žádný takovýr

lir—ttpři životě, a katolické li ty tvo
řily by naopak velikou většinu &též
zkvéíaly. Katolíci, kteří odbíráíe env
noviny, myslíte nato? Na vás spočívá
vína a s vinou Zodpovědnost. Na vás
Spadá též hanbal“

Fv IIIB-CI.. » |... \

f Díkůvzdání božskému Srdci Páně. „&
ď,!&.

Klatovec.DíkůvzdáuíPánu Bohu
a,b_ožSkémuSrdCIPáně a Panně Marii
za vyslyšení prosby.
.' _. M. B., čtenář „.s B s. P.“

_ . Z Kyjova. Plníc tímto svůj slib,
jejž Jsem v nemoci učini & za brzké
uzdravení, vzdávám nejvroucnější dí
ky božskému Srdci Páně, Panně Marii,

Matce „ustavičně pomoci, sv. Anně,
sv. Josefu & sv. Antonínu, zároveň
jsem učinila slib, že budu-li bmy
uzdravcna, že zašlu 4 K na _chléb SV.
Antonína, c_pžtaké zároveň „posílám.
Chváleno a, velebeno budiž '_božSké
srdce Pána Ježíše _a jeho milostné
Matičky Panny i arie.

K.

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým 'I'y sám na
zemi nejs'v. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával & nyní v nejsv. Svátosti oltářní
:po vší zemí bez přestání vzdávaš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem uejsv. Srdce blaho
slavené aneposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly &myšlenky, všeliké city ažádosti,
všeliké Skutky i Slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Tí je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
povznesení mravnosti po válce 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
slovanský! sladké Srdce mého Ježíše, učíň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme-lí se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní.
Pius 1x. 1852.)

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

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille & Methode, orodujte za nás!
Heslo apoštolské: Povžlíišeti mravnost

Úmysl v květnu 1918: lkznání lásky r_epos..vměného Srdce Marie Par ny
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V kříži je spása našel Odstup pak to ode mne, abych se v něčem jiném chlubil,
leč ve kříži Pána našeho Iežíše KristalVMWA Sv _ Pavel.*QM.

*\/_\f\/—

Poznání lásky neposkvrněného Srdce Marie Parmy.
(Hlavni úmysl.)

Čeho se v době na:“í lidem nedo
stává,? Jest to láska k Bohu.V době
zášti, nepřátelství a neslýchaného so
bectví září jako slunce láslga, Bcží
k nam! Jen aby ji lidé poznali a u ní
jako u výhně zahřali' srdce sva. Než
bohužel lidé této nezměrné laslay Bcží
znáti nechtějí a milují jfr “mět a ty
věci, které ve světě jsou. Vše c-lzojest
dle sv. Jana žádcst těla, žádost očí
a pýcha života. Než N<kdyžjiž se zda
láska k Bohu nedostižna, tcdy přece
snad poznají lidé aspcň lás-lzu té,
která. nás po Bohu nejvíce milovala
a dosud miluje svým srdcem mateř
ským. Je to laska ncpcskvrrčrého
Srdce Marie Parry! Z lásly k rám
obětovala ncjsvětější Parr a jalzo Mat—
ka Boží Syna svého, abychom neza
hynuli, ale rrčli živo-t věčný. J &jí Srdce
neposkvrněné bylo plro rt“vyčeíjzatcl
né útrpností k nam hříšným lidtm,
a jsouc plno las-layk nam, ncpřcst ava
za nás u trůnu Božího se přinlc-uvati.

Potřebujeme-li v duchovní bídě
své a ve hříšnézaslcpcrcsti své milosti
_Boží, nemáme lepší příntluwlnyrč u
Boha nad Marii, nejsvětější Par ru.
Žádné Srdce není tak bohato ra útrp—
nost s nami, žádné srdce není rrcc
nější u trůnu Božího nad nejčistější,
neposkvrněné Srdce Marie Parry.
Chcete se o tom přesvědčit? Zvlášt

ním znamením útrpnosti a milosrden
ství je pravá mateřská, laska. Bůh
sam poukazuje na to slovy: „Může-'líž
žena zapomenc—utidítlia svého, aty se
nad ním n.€slitovala?“ (Isaiaš' 49.)
Čím bídnější, čím pctřebrčjší jc dítlo,
tím více hodná matka o ně pečuje;
jako by měla oči jen pro toto dítlro,
jakoby měla sluch jen. pro jeho pláč.
A takovou láskyplrc-u natlzou jest
nejbl. Parra! Jcst naší Matkou, nás
všech lkajících a plačících v tomto
slzavém údolí. Matkou naší stala se
stojíc pod křížem, s r_ěhož umírající
Spasitel slavrč prohlásil svcu natlzu
za níatku naši. Je-li natlzou raší, rak
je zajisté rratlzou tou nejlepší. Jak
nevýslovrč milovala Bcba, tak; pro
Boha miluje nás, ato tin; více, čín více
potřcbujcne její ponc-ci.

Vdova jedra nrčla jedirého syra,
byl jedirýnt přednětcm její laslay a
péče. ch děla k tr n'u, aly jej (o nej
lépe vychovala. B(hužel v dcsrčlej
ším věku se zkazil, nía'tlausvou ola:adl,
potupil, aro i ulríutrě P(IGIil. Ba
chtěl ji nožem prolicdrcut. Byl za to
jat a do žaláře uvížu'.. Ječnl—o dre
přišla žera lz.“tržně a pícsila ředitele
žal áře, al y andělaravštívit r-r(lo zlo
čirce. Přcdstavíla se jal-'o jcřo natlfa.
„Ráda tych, parc, sc synnr Svým
promluvila“ „Co,“ pravil úředník,
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„chcete mluvit s takovým zločincem?
Zapomněla jste, co vám učini12“ „Nl
koliv, pane, ale je můj syn!“ „Vždyť
vás okradl, týral a chtěl zabiti !“ „Ano,
je to pravda, ale přece jest jen IPE"
dítko a já jsem jeho matka!“ Aj, toť
pravé srdce mateřské! aj, toť láslria
mateřská! A ještě více nás miluje nGJ
lepší všech matek, nejsvětější Panna
Maria! I její srdce slituje se i nad
nejbídnějším hříšníkem. Právě bída
duše hříšné pohne Srdce Marie Panny
klásee a útrpnosti. I ona řekne: Vždyť
jelmým dítkem a já jsem jeho matkou!

Jak mocná. jest přímluva nejsv.
Panny u trůnu Božího! Její prosba
pochází z nejčistějšiho pramene, z ne
poskvrněného Srdce jejího. Modlitba
vycházející ze srdce hříšného jest po
dobna páře vystupující z louže, bahna
a podobá se světélkujícím bludičkám,
není vonným kadidlem, nýbrž odpor
ným zápachem. Pravilť Hospodin o
lidu židovském, jenž bloudil po hříš
ných csstách: ,.Vztáhnete-li ruce své
ke mně, odvrátím oči své od vás. A
když roz nnožíte modlitby své, ne

vyslyšim Váši“ (SS. l.) „Daltko je
Hospodin od. bezbožných, modlitbu
pak spravedlivých vyslyší“ (Přísl. 15_)
Činí-li člověk pokání, tehdy slyší Bůh
volání jeho; srdcem skroušeným Bůh
nepohrdne! Ncži taková kajlcna mod
litba je nedokonalá. Čím _rcvlnrčjší
je člověk, čím Spravedhvější je, tím
dříve bývá. vyslyšen. „Mnoho _může
modlitba Spravedllvého ustavlčnál“
(Jak. 5.) Jak teprve mocná jest pří
mluva nejsv. Panny, když prýští ze
srdce nejčistšího, nepcskvrrčréhcl
Modlitba pokorného prc-ráži_nebesa
A kdo byl pokornější nad Mai-11Pannu!
Každá její prosba jest vyslyšenal Jaká
to pro nás útěcha! A proto poznej
jedenkaždý tuto lásku nflSV—Panny
k nám. hříšnýmlidem. Kéž by v tomto
měsíci celý křesťanský svět poznal tu
neSkonalou lásku Matky Boží k trpí
címu lidstvu. Kéž by všichni ctitele
nejsv. Panny v tomto měsíci utíkali
se k. lasky/plnému Srdci jejímu, by
se nás ubohých ujala a nám ký'že
ného pokoje vyprosila! Královno miru,
oroduj za nás!

Byl vyzdvižen před jejich zraky.
Napsal Ignát Zbúněl.

Jako starostlivý 'a, své milující
otec rozloučil se milý Spasitel při po—
slední večeři se svými apoštoly vrouc
nými, laskavými slovy.

Mezi jiným řekl jim: „Nermutiž se
srdce vaše. V domě Otce mého jest
příbytků mnoho: . . . neboť jdu, abych
vám připravil místo. .. a kam jdu,
víte _i cestu znáte.“ Jan 14, 1.——4
Ježíš Kristus čtyřicátého dne po svém
slavném zmrtvýchvstání šel se svými
apoštoly na horu Olivetskou, kde za—
počala jeho vlastní křížová. cesta a
tam „byl vyzd'vižen před jejich zraky
&.oblak vzal jej s očí jejich.“ Sk. srp.
05

1. Sv. Bernard měl jednou v den
Nanebevstoupení Páně ku svým po
sluchačům řeč a v ní mezi jiným takto
je napomínal: „Vytrvejte všichni, zvol
te sobě cestu ponížení, protože jinak
nelze dojíti ku slávě. Není jiné cesty
kromě této. Kdo zvolili jinou cestu,
místo aby se vyvýšil, padá hloubřji &
hlouběji. Jediné ponížení dopomůže
k povýšení, ponížení vede k životu.“
Ježíš dal nám i tuto příklad: Nic ji
ného nenašel, čím by byl povýšen, leč
že sestoupil s nebe. Přišel, aby vzal
na sebe tělo & podobu lidskou, aby
trpěl, umřel, abychom my neze mřeli
na věky. Proto ho Bůh povýšil, proto
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“vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa
a sedí na pravici Boží.

Podobně nemůže nikdo z nás lidí
jinak býti povýšen, leč se dříve po
nížil, jak napsáno již ve věčném záko
ně; „Kdo se povýší, bude ponížen a
kdo se poniží, bude povýšen.“ Že měl
Ježíš tuto právě uvedenou větu za
'velmi důležitou, vysvítá. kromě jiného
také z toho, že ji doslovně třikráte
opakoval, jak nám zaznamenali svatí
evangelisté: Mat. 23, 12.; Luk. 14.
11. a 18, 14. Zpozdilí lidé jednají
však často ve své zaslepenosti obrá
ceně. Nerádi sestupují dolů, lehko—
myslně Vystupují nahoru, jejich my
šlenky a touhy jsou stále obráceny
pouze nahoru a skoro nikdy dolů;
„jsou ochotni, jak píše týž Světec
Bernard, vyhledávati důstojnosti a
úřady, kterých se bojí i bedra samých
andělů; berou na sebe lehkomyslně
hroznou zodpovědnost, kterájest s ná.—
mi Spojena; těžko lze najíti někoho,
kdo by se těmto hodnost-em vyhýbal
a před nimi utíkal“

My, kteří hledáme Spásu své duše,
chceme vždy a pro všechny případy
svého života zvohti sobě_Ježíše za
svého vůdce, pamětlivi_ 18h0_810\'=
„Já jsem cesta a pravda a život.“
Jan 14, 6. Cestu ukázal nám milý
Ježíš svým příkladem, pravdu dal nám
svými přislíbeními a života se nám
dostane jako odměny, když SGFPVáme,
zachovávajíce věrně jeho přikázání.
Šimon Petr ujistil jednou Ježíše:
,Pane, _ke komi půjdeme? Ty máš
slova žlvota věčného a my jsme uvě—
řili a poznali, že ty jsi Kristus, Syn
Boží.“ Jan 6, 69. 70. Ano, i mijšichni
chceme vyznávati a pevně rěřiti, že
jsi ty Kristus, Syn živého Boha, jenž
jsi nade všecko, Bfih požehnaný na
věky věkův. Amen.“ K Řím. 9, 5.

2. V každé literatuře mají knihy,
v nichž. jsou sebrány zajímavé ná—
pisy, jako na příklad z různých křížů,
kostelů, hrobů, erbů a z podobných
předmětů. V jeíilé takové sbírce na—
šel jsem nasledující zajímavý nápis,
který býval často ve středověku u
místněn nad vraty opatství cisterci
áků a který se připisuje sv. Bernar—
dovi. Zní takto: „Zde jest dobře býti,

neboť člověk žije tn zbožuěji, hřeší
řídčeji, kráčí pozorněji, povstane ča—
stěji, odpočívá jistěji, umírá, šťast
něji, očišťuje se rychleji, bývá od
měněn hojnčji.“ Nam obyčejným smr—
telníkům nebývá dopřáno žíti v zá—
tiší klášterním, ve stínu chrámu a
pod ochranou Zdí, odlučujících: od
marnivého světa. Ale každý z nás
může upraviti sobě podobnou ko
můrku kdekoliv: kdo hleda, všude
najde Společnost milého Spnsitelegvšu-r
de může se jím obírati. '

3. Z lásky k nám lidem přišel
milý Spasitel na tento svět. Židé si
představovali budoucího Vykupitele
jako mocného krále, který přijde, aby
je zbavil nenáviděné nadvlády římské
a učiní je i co do postaveni politického
prvním národem všeho světa. Ale že
válka a boje přinášejí pouze a jedině
zkázu, zhoubu, neštěstí, trampoty vše
ho druhu, o tom přesvědčili jsme se
všichni v nynější světové válce. Těchto
útrap zajisté nechtěl pIinésri na svět
milý Ježíš, přišel jako kníže, jako
učitel pokoje, který výslovně pravil:.
„Pokoj svůj zůstavají vám,. pokoj
svůj dávám vám, ne jako svět dává,
já. vám dávám“ Jan 14, 27.

BožSkýSpasitel chtěl nám donésti
víru, abychom v něj pevně věřili.
„Tak Bůh miloval svět, že Syna svého
jednorozeného dal, aby nikdo, jenž
v něho věří, nezahynul, nýbrž měl
život věčný. Vždyť Bůh neposlal Syna
svého, aby soudil svět, nýbrž aby byl
spasen svět skrze něho.“ Jan 3, 16.
17. —

Věřme pevně, vše, co Ježíš věřiti
káže. Vzpomeňme si na jeho výrok:
„Amen, amen, pravím vám: Kdo Věří
ve mne, má. život věčným“ Jan 6, 47.
Jindy pak řekl Pán: „Kdo uvěří a.
pokřaěn bude, Spasen bude; kde však
neuvěří, bude Zatracenf Mar. i(š,
ili. Věřme pevně všemu, co Ježíš a
jím založená, církev hlásá. Ano, víra
mohla, a víra měla by nás síliti v co—
lém našem životě, který se často po—
dobá slžavému údolí, v němž mame
mnoho příčin slzy prolévati, nikoliv
však se radovati a jasati.. _

Máme ještě v paměti. život nc
bož'iíka papt že Lva XIII. Mnoho vy
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rpěl, ale Bůh také mu dopřál dočkati
o mnohého dobrého výsledku jeho

Prace. Tehdy pozorovali v Římě okno
Ve Vatikarě, kde hořívalo dlouho do
noci světlo; vědělo se, že tam pracuje
Velký Lev; často prý se povzbuzoval
ku praci heslem, které si zvolil na
počátku svého pontifikátu a které
znělo: „Nuže, Lve, pracuj! Statně se
chop i nejtěžšího, mužně Snašej i nej
obtížnější! Neboj se!“ A všechnu silu
čerpal tento papež z víry. Roku 1883
napsal pod svou podobiznu několik
veršů -- známo, že papež Lev “ryl
dobrým basníke rr.:- kde rrezi jirým
také čteme: „Maje víru neklesr—u;za
stádo jest sladce trpěti i v žaláři
sladce zemříti.“

Známo jest z dějin, že nám při—
buzný národ polský od dávných dob
se vyznamenaval Svou věrností a pev
ností v katolické víře. Od dob, kdy
přijali Pc—laci víru v Ježíše ukřižova
ného, až do nedávných dob dokazo
vali tuto svou lásku skutky a mohou
se chlubiti, že jádro jejich lidu zůstalo
přes všechna pronásledování, která,
ještě v nedávných dobách snášeti jim
bylo od Rusů, věrno své katolické
víře. Vypravuje se, že Poláci jsou toho
pevného přesvědčení, že není na světě
větší a vzácrější hodnosti, jako býti
polským šlechticerr.. Též ram všem
Známo, že není snad ve světě naroda,
kterému by bylo Snášeti tolik útrap
a kde by byl lid tak vyssavan od cizo
pasných přiživníků-židů, jako Poláci.
A ejhle! Poláci, kteří tak si vážili
Svého šlechtictví a kteří tolik trpěli
od židů, v jistých dobách svého sa
mostatného kralovstvi měli paragraf
zakona: „Stare-li se žid, laíelílen a,
dá. se pokřtíti, propůjčí se rtu šlech—
tictví!“ Snad se zda býti toto privi
legium. jednostranné, ale odpovídalo
velké horlivcsti, kterou byli Peláci
proniknutí, aby království Boží, ro
kud možno, nejvíce na světě rozšířili;
později byl \tento zal-.en zrušen. Ha
nčti ho bylo by jistě renístr é, l'a ra—
opak vzbuzuje u všech našinců podir t
k velkému národu našich pohatintů
Poláků, jako rel:ů pro víru v Krista.

4. Sv. Ře hoř, papež, rrěljedrie-u
v ' Římě kaz ání o svátku Nanebe

vstoupení Paně a navazuje na potřebu
víry pravil: „Snad řekne někdo u
sebe: Věřím a proto budu spasen, ra
čež odpovida světec: Aro, ale jere-m
tehdy, když víra a skutky jsou pe-hro—
madě. Neboť pravá. vír-ajest ta, která.
p_epodvrátiskutky, co vírou tvrdila“
Proto také sv. Pavel varuje ]řed fa,
lešpými věřícírr—i, když praxí: „Vy—
znávají, že Beka zrají, slrflly však
ho zapírají. jsouce e-havri a repo
slušri a ke všelil-(.n uslr.1l.v.6<lu'n u
nezpůse-lilíf' K Titovi 1, 16. Svatý
ovargelista Jan rape nírá.: „Pel tem
pezr aváne, že jsne ho Iznah, ra
chovárre-li pilkaž á.:í jelet. Kec praví,
že ho zra a přikázarí jelte—reraekc
vavá., jest lhář av te rr. prave'y ncní;
kdo však zaelcovávásle-vo jel—e,v tem
jest pravda, lafla l:.Beltu de-lerala a
po te,-rr.pe-zr.áván.e, že jsne v črn.
Kdo praví, že v rěrr. zůst ava, n a též
sám žíti, jako žil Part.“ I. Jar 2,
3—6. Jerur. tehdy jsne tedy pra
výrri věřícíni, ladyž skutky dela-zu
jene svouvíruv Ježíše av jeleocírl ev.

'Pii kitu sva1énr.jsne všichni pi'í
slítili, že se „ed.i'íláne ďálla a. jeho
skutkůf' Zasta-vne se u telee-tovýuku
a otažnne se saní sele, zc'a jsne do
drželi te r.1e-slil '?Či n ll1“.j(n ( až (les-td
více falešr ý srět a jeho s.l.u11uyrež.
Be.-ha?Pak jsne však rededrželi o
neho slil u a perušili le. Kéž se vzpa
rratujene a ravr-áitíne se k nilě-n—u
nebesl—xénuOtci měnu. 0 sv. TCIU-ÍÍ
se vypravuje, že l:.dylae-livuplyr ula
hodira a slyšela ji edlcíti, iílaavala,
všecka rezrade strčr a: „Jse n'. Telě,
ó Pare nůj, (pět o kediru blíže.“
Sv. Igr át, niužerílr., čes'čji užíval r á
sledujícího vy'Te-ku: „Hr..usí se rri
Svět, když pehlížírr. k “li.“ Král
David stěžuje si. a r arvílaá.: „Bč—Čan 1 č,
nebe-ť přelývárí n é se predležuje
(přel,.lad dra Jar. Sedl áčl a). Žalm
119, 5.; piidáxá je šíč všeeel—zslxlíčen:
„Ma duše jest elleelzo pe h(stirru“ a
teuží, aly se hry ne lil (ljeviti
přede tváří Beží il—a: „Jal'o jelen
dyehtí pe str—C1i(.íel“ ved.; tal: d)“(htl
duše nzá, pe.-Telě, Be že. Žíririla ("vše
na po Beltu silrón., ži.\čn'.; _l-ie'jže
přijdu a ul—ážise pred '“ áii tve ui“
Žalm 41, 2. 3.
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Buďme podobně starostlivi o svůj
cíl, 0 nebe. Nebudiž nám pro tento
účel žadná. prace těžkou, nesnadnou.
At nikdo nebere za svá.slova: „Pojďtež
tedy a požívejme dobrých věcí, kteréž
tu jsou a užívejme tvorstva jako v
mladosti rychle. Drahým vínem a
drahými mastrni naplňme se; a ať
nemine nás květu času. Korunujme se
růžemi, prve nežli svadnou; nižadná.
nebuď louka, kteréž by nepřešla buj
nost naše . . . všude pozůstavme zna
mení veselosti; neto tent jest díl naš
a ten jest naš los.“ Kn. Moudr. 2,
6L—9.Vážně však uvažujme o slovech
sv. Pavla, když píše: ,'._Nemylte se:
ani smilníci, ani D“.Odláři,ari rrěkcí,
ani ti, kteří smilní se stejným pohla
vím, ani zloději, ani lakomci, ani o
pilci, ani utrhačiGani lupiči neobdrží

království nebeského.“
6, 9. 10.

5. Uchovejme si svou víru až do
smrti, kéž jest pak naš odchod z to—
hoto světa šťastný! Zbožný polský
šlechtic pan Severin Soplica pronesl
při smrti své manželky Magusie-Mag
daleny, se kterou žil Přes třicet let ve
vzorném manželství,- nasledující krás
ná slova: „Ať si mudrlanti mudrují
jak jim libo; není žádné pochybnosti,
že víra jest nejmohutnějším a nejvíce
tvořivým činitelem v našem životě.
Mnoho sice způsobily již na zemi
slava, moc, odhodlanost, rozum, sta—
tečnost, ale co nejvýše stojí, co "pře
čká.všechny časy, bylo dílem víry. . .
Vše, co u nás jest vpravdě trvalé, šle
chetné, mohutné, způsobila víra na
šich praotcůf'

1. ke Kor.

"W
Lásku za lásku.

Marie Tesařova.

duše drahé, duše milované,
vše co jsem měl, vše jsem vám daroval,
mé srdce touhou po vás, duše, plane,
ó rcete, kdo víc, než já miloval

Pro vás jsem sstoupil v slzavý váš údol,
vzav na se tělo Dítka malého
bych smířil Boba — jediný můj úkol
a smazal vinu světa celého.

Pro vás jsem snášel trpké ž'tí břímě,
žil v chudobě jsem, světem neuznán,
světem jsem chodil, rozsívaje símě
nauky spasné —láskou plaljsem k vám.

Po vás jsem toužil, neduh lidský hojil,
upřímný soucit s vámi vezdy měl.
bych žízeň lásky palčivou jen zkrotil,
já každou trýzeň světa snášet chtěl.

Pro vás jsem posléz umřel vbolné muce
na hrozném kříži těžce ukován,
() duše drahé, tehdy moje ruce
rozpjaty byly, bych vám požehnal.

A Srdce moje probodnuto bylo,
to pro vás duše, duše milené,
by v každé době milost na vás lilo
a požehnané Božské Srdce mé.

Však, než jsem život za vás v mukách vydal,
já největší váhu lásky důkaz dal,
když svět mne tupil, hanu na mne kydal
Své Tělo v pokrm, Krev svou v nápoj dal

Ve svatostánku stále skrytý sídlím
a zvu vás duše: Pojďte ke mně blíž,
chci pomoci všem nuzným, chorým, bídným
a ulehčit vám v bídách, souženícb.

ó duše drahé, duše milované,
nuž, splat'te láskou vaší lásku mou.
mé Srdce touhou po vás duše plane,
mou touhu zkojte opět láskou svou.

Já miloval vás, nešetřil jsem sebe,
a chci jen lásku vaši míti v dar,
ó milujte mne, dám vám jednou nebe,
kde sídlím já, co věčné lásky Král!
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V01ín1 Krlstov1.
_Úaaha ke svátku Nanebevstoupení Páně — Od Jarolíma St. Pa v líka.

Když se vracel David jal—.ovítěz
z boje s olrem __Goliášcm,přišly nu
vstříc .ženy a panny ze_všech něst,
jásajíce a tarcujícc přl zvuku tam
burin. N áš D avi d, Krituí Pán
zvítězil nad knížetem pekelným; t(ď
se --vrací do nebe, provázen zástupy
Spravedlivých, jež byl z předpeklí vy
svobodil; všichni ob) vatolé r:.adhvč-zd
né říše, všechny kůry andělské přišly
'mu naproti a vedly jej v“triumfu do
nebe, Zpívajíce: Zasloužil bc1“ár ( k, jcr ž
byl zabit, aby obdržel noc a božství,
moudrost a sílu, čcst, oslavu a Chválu
po vše věky. Bůh Otcc pak pozval Ico
k sobě slovy: Sedni si po pJa-víci 11“čl.
Tím chtěl naznačiti, že jej i jako
člověka chce vyvýšiti nade všechry
anděly a svaté a účast jemu dáti ra
moci 5, slávě božské své velebnc-sti.
Proto píše apoštol Pavel: Vzkřísil 17.0
z mrtvých a posadil v nebi na pravici
své a povýšil nad jakoukoliv moc
nost a panství nad každou. moc a dů,
stojnost, jakéhokoli jnaéra nejm. na
tomto světě, nýbrž i v budoucím.
Všechno podle-žil pc d. rc lay „kl-:c-a- v.
stanovil jej hlavou. nad svou. církví,
jež je jehotčlem. ?.

Když byl v Římě nějakému vojc
vůdci, jenž byl nad nepřátcly zví
tězil, při jeho náv1atu triumf po
volen, tu vjel na skvostném voze do
města; provázen nejvyššími l—(dro
stáři, vystoupil na Kapitol do chrámu
Jovišova, kdež mu byla slavobrára
přichystána a v obrazech jeho skutky
válečné zvěčněny. V ruce nesl vavří
novou ratolest, odznak vítězství; po
ložil ji na klín Jevišovi, dcsvčdčiti
chtěje, že on mu k vítězství dopomohl .
-—Náš milý Spasitel bojoval za svého
pozemského putování s peklEm tuhý
boj; byl to boj krvavý, s mnohými o
bětmi spojený! Pán Ježíš boj ten ví
tězně skončil; zahnal knížete temncsti
&nás osvobodil. Je tedy slušno a zá
hrudno, aby i on triumf slavil, aby se
slávou vjel do nebe jako vítěz nad
smrtí a peklem. Tfď mohou vyvolEni

říci: Nyní dokončena spása a 1:1;(v.
něno království Boha našclzo a nrc

.jeho Pomazarého, nel c-ťvykczcn jcst
žalobce bratří našich, jfrž'ra r.č-ža
loval dnem 1 nocí před Bc-hcm rašínr ;,
a 0111jej přemohli zkíze krcv Baar.
kovu; pmto se radujte vy nebua a
kteří v nich přebýváte.'(chv. 12.)Bojem jesti náš život
na zemi, jak praví Job. Máne se
co bránlti proti mcr-rrsk m pt 1..<lr._\'m,
pmtl satanovi, jenž obchází jal .o lcv
řvoucí, hledaje, koho by pohltil; má.
me co bojovati proti zkažuuti sxčta,
jenž nás hlcdí svýrrí špatrými záfa—
dami, svým špatným příklaúm r.
vésti v záhubu; máme co zápasili
proti zlým žádcstcm, j(ž (d lzíídm.
Adamova dělají pán-Lyra ČCnt \'slé
právo v našem srdci. Bojuj jal .odol íý
vojín Kristův! raponírá sv. Paul
žáka svého Tintothca. Totéž platí i
nám. Bojujmc jako dobří vojíni Kli
stovi! Buďme v boji Izdatrírrj, íc
položme hned zbraň, přijde-li íčjal ó
pokušení; vytrvtjn'e a stůjn'e 1x\'1'č!
Žádný den ať -"r.crr.ir„e hz nalťlc- \í
tězství! Z mnohých rralých vítězství
pozůstávati hide v(llié vítěnttí, fž
bude anděl tuuliti k (d'/Zl](-j(]'Í,
Iny potom se sv. Pavltm ř(]1v(n'<:
Dobrý boj jsem koje-val, a žít ot jum
drkcnal; nyrí je po n.l'e uscl'már a
koruna sprave dlrc stí . Tu l.11d(n'.( jal 0
Ježíš Kristus slaviti tíiínf a slaný
vjezd do ucte. =*

Počátke m váll- y je v _vp o v I,
zení vá„ky. -_Už při křtu natčm
jsme ďáblu. válku vy)—,cvvč-Cč-li.Od
říkáš se satarášx? Odíílem! A všuh
skutků jeho? Odříkánl A \'Ší p_ýcly
jeho? Odříkárnt To bylo vyrušení
války zlé-nu tíc-jsTt-llau.Jak jíní ;;.
chovali úmluvu. křtstní? Blaze- ršni
pakli jsnre dcdížcli, (o jsne slílil,
ústy Irro-nů při svatém ]rzítu a IIS;
ději sami při purím sva-těm přijí
mání a při jirých přílcšjtacstcch. Jc
nom ne žádréko přámmí fc zlým
duel-„em, žádné ko ( dpcčír ku 5.1]a'rzí n .u
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nepovolit, žádného míru s ním uza
vřítí!

if __Sotvaže válka vypovězena, ná.—
slevduje m o bil i s a c e, povolávání
bra né moci, dovažka střeliva a po
travin.. Tato neustane, dokud Válka
trvá,. Tak mus-ímei my proti nepř ate
lům spásy své neustále rr.obi1isc\'ati
všechny síly duše i těla do “roje vc
lati, rozum, vůli, srdce, víc-hy, Sny
sly, údy těla. Naše m u nice, to jsou
prot—ztředkyk dosažení. svatosti, otčť
mše svaté, svatosti, I'I'Ddlitl'fa, rezji
mání, slovo Boží, kříž, svěcená vc.-da.
Vzpomeňrre si tu na tak zvané střelné
modlitby. Obranné ty prostředky po
pisuje sv. Pavel ve svém listu k Efes
kým: Oblečte zbroj Boží, abyste mohli
obstáli proti nó,-“.trahám ďáblovým.
Stůj'te tedy, ledví sva majíce pravdou
opásaná, oblečeni v pancíř spravedl
nosti; uchopte štít víry a vezrrňte
přilbiei Spásy a Ufě ducha, což jest
slovo Boží. “_—Ná-š proviant je
svatá, eucharistie. Nechť-je raší že
leznou porcí! Ona nam dodava chuti
a'síly do boje proti zléniu. Praví se,
že mladí lidé rnají stále hlad. To je
_i pravda; potřebují mnoho stravy,
protože rostou. I v duchovním smyslu
potřebují mladí lidé více potravy; oni
mají častěji choditi k svatému přijí
maní. Potřebují toho, protože jscu
nejvíce vysazeni útokům ďáUa, světa
a zlé náruživcsti a rrají těžké posta
vení. Kde rrají nabrati potřcbné síly?
Ve svaté eucharistii.

Ve válce je vojín V ustavičrčm
nebezpečí býti porarěn. Sta a tisíce
odnesou si rány každý den. Ranč-ní
přijdou do 1 az a 1'e t u ; tam jsou ob
vazanÍ, opere-vari a vyhojeri. -—Náš
lazaret v toji duchovním je zpověď
nice. Ach, jak často musíme se do r_í
uchýliti. Tam sedí duchovní lél'a",
kněz, jemu třeba rány duševní uká
zati, hříchy své vyznati. Každý hřích
je ranou na srdci. Některé jsou lehčí
povahy, to jsou vscdní hříchy; jiné
jsou těžké, totiž smrtelné hříchy. J ako
ten milosrdný sarraritán v]óva krěz
do ran, jež jsrne si v boji s nepřáteíy
spásy své utržíli, (](j a víro varan—je
je; hojí rány rozhřešením, raučerám
a pokaním. Kdo zřídl a ž otčc'r ici r P.

vštěvujc, bude rníti' n'álo síly forme-f
vací; hned tomu prvnímu pekušerí
povolí. Kdo však se (““—astozpovídá,
tomu dál,—oltak snadro reuškcdí; en
je, jak bych řelJ, očkovanr' proti du—
chovní cholc-ře a ne štovieím.

Rat ěrré v nernccnici (šetřují
zvláštní ošetřovatelky, kláštení se
stry, nebo ses try od Červe 
né ho kříže. Ujímají se jich s ve
likou láskou a trpělivcstí. Můžeme je
r_azvati anděly milosrdenství. _- V
duchovní váJce marne ku pomoci pře
výbornou sestru červerého kříže; je
to Maria, panna přemílcstná, n'atl-za
milosrdenství, která stála pod křížem,
červeným od krve Syna jejít 0. Je
útočištěm hříšríků; ona jim pomáhá-,
aby zase na duši ozdravěli. Operací,
odstrarční hříchu, odstranění příležl
tosti k. hříchu, obstar áv a božský lékař
a jeho assistent, krčz; ale Parra
Mar-ia je při tom nápcniecr a. chž
te dy činí pokání nechť, vežrre úte
čiště k milé Matičce Boží, (ra Vám
bude rape rnccna při vyhojení dušev..
ních ran.

Při ]zřtusvatém byli jsne (dve
dení k vojsku Kristov 11;kdy" . se rezum
náš probudil, tyto rám rarukovatl &
od toho času v řemesle vátečrém se
pílrě cvičití; pii svatém biřmování
stali jsme se skutečnýrrí zápasníky
Krále rašeřo r_(hskéhcg jako tal-'oxí
jsrre po všechy věky k r(1(zrárí
130rťfrrazatdn'rr 7,1'3n(]í,(ž ná
tcst hiřrrovárí v duši. račí xtž'sh'jt;
je *Onaše duchovní uniforn &. Naším
plul—'.ovnímpraporem je svatý laříž,
naším vojevůdcem Ježíš Kristus. -—
Při přísare rel-rntů 12. listopadu 1905
řekl císař Vilém: Zde vidíte oltář a
na něm kříž, cdzrak všech křesťar ů.
Jako takoví jste (írIS k praprru při
Sáhali, a ja si přeji a doufám, že vždy
zůstanete této přísahy pančtlivi. V
tento oka-rržiku stojí ni. před (čína
pamětihcdna příhoda. Když lahve-ly
císař L(c-pcld pus—lulénu princ-i Ex že
novi vrchní v(lcní rad svojí arníáčc u
a rraršalské ž(z]o edewčáral, (1'(].i1
se princ Evžen kříže, a drže jej ulit
ru, pravil: Ten tu má týti ráš gene—
raíisinns! Takové snýšh'ní (čekárám
ed vas; chci rríti ve své am áčč zhž
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ně a udatné vojáky, a žádné posmě
vače. -- Kteří tenkrát císaři věrnost
přísahali, měli ve světové válce pří
ležitost, ji dokázati. Ukřižovanýnechť
je i naším vojevůdcem v boji proti ne
přátelům Spásy naší. Tcd' slaví ví
tězství nad knížetem temnosti a ra
duje se; radujme se i my s ním a bla
h0přejme mu. Následuj me však i ho,
kam nás vede. On dí: Já jsem cesta,

pravdai život; nikdo nepřijde k Otci,
leč skrze mne. Jděme za ním přes
hory a doly, tmím a bodláčím, c'čstoa
utrpení, hotovi každou oběť za něj
přinésti; pak budeme účastni jeho tri
umfu a budeme směti jej následovati,
když nám řekne: Pojďte, požehnaní
Otce mého, ujměte se království, jež
pro vás připraveno jest od založení
Světa.

“ 000000

M.T.
Matko lásky.

maria, Ty Matkolásky.zvedni k sobě světa dítky,
zažeň chmůry, uhlaď vrásky,
již vryl včela bol jim břítký!

Květem lásky dař svět celý,
z něhož dychá líbá vůně,
ať se ztiší povzdech chvělý,
ať se pozdraví. kdo stůně.

Něhyplné Tvoje tváře
září dobrotou & mírem.

Dejž, by míru jasná záře
zasvitla v tom světě širém!

,

')

Baunard.

Stáří cili životem vzhůru.
(Dokončení)

Církev to dobře ví. Celocelá, její
historie vypráví o vládě obojího
milosrdenstw ve světě, tělesného
i_ duchovního. L v KHL píše ve své
encyklice o „Postaveníj dělnictvaťí
„Ne/cht nikdo nemyslí, že Církev dá.
se na tolik vyčerpati starostí o duše,
aby zanedbala toho, co odnáší se
k životu pozemskému. a smrtelízěmu.
C) se týká zvláště dělnictva, snaží se
všemožně, aby je vyrvala bídě a za
jistila jim osud lepší.“

My katolíci nenáležíme tedy k
tě .n„kteří pro ,.lL'-jí, že není otázky
sociální. Ba. právě ona. jest otázkou
nejnalehavější a po otázce náboženf-ké
záleží nán nejvíce na jejím zrozřcšení.

Dokladem toho je skute črt-st, že
není jediné předlohy o zlepšení a re
formě poměrů sociálních, jež se do
stala na denní pořádek veřejného mí
nění, aby se jí nebyli chopili slovem
či skutkem katolíci našeho věku. Byla
vytčena takových předloh dlouhá řa
da, již zkracují: upravení & snížení
doby pracovní, odstranění práce noční,
zruícní tovární práce žen a dětí, po
radní a rozhodčí soudy, bezplatná
pomc-clékařská, úrazové pojištění, pé
če o starce, dělnické útulny, odpočinek
nedělní, |bytová otázka dělnická. atd.
do nichž naše dělnické spolky, naše
katolické sjezdy, naši poslanci v par
lamentě první vnesli fašířili pochodf ň
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světla, již se potom zmonili domněli
lratři &.přátelé lidu, jako smolnice,
aby všudy zapálili. , _

O'woň -'všudež\itakový'téměř ! br=z
skvtfjí _,mi o ličské teo—ie socialopfů
řez Boha. Je en muž našeho věku Dři—
pojil —ebla'e jméno své k st=afvliré
rnubavémuvýroku: B ů h je s t zlo!
Jakmile to vyřkl, mohl směle dodati:
Majetek je krádeží. Podvra—
tí-li se hlavv' í, božská. r-prra, shroutí
se celá. budova sociální. Což to ne—
vidíme? ' ' '

Ale věděl & věřil tento Smělec
tomu, co mluví? Poslyšme. "
“ V listu „Annales Franc-Comtoi
ses“ 1896 vypravuje C. Thuriet., že při
své poslední návštěvě Besanconu na
conu na podzim r. 1864, jenom ně
kolik neděl před smrtí, 'navštívil
Proudhon svého přítrle z mládí, měst
ského bibliotekaře Weissa. Tento se
s velikou uctivostí osmělil zeptati"'se
vědce, kterak vlastně vykládá pro—
slulou svou větu: Majetek je krádeží?
A když Rroudhon mlčel. pokračovrl
Weiss, pořad.jakoby hladil, neboť bylo
to u tohoto dravce nezbytno: „Rad
bych také věděl, když jste" 'uzrhl
všecky květy i plody se stromu 'vědy,í
zda-li jste si uchoval nějakou víru
v Boha, v nesmrtelnost duše a v od
platu věčnou v životě budoucím'š“
Místo odpovědi Proudhon prudfe no
vstal, stiskl na rozloučenou naposled
ruku starého druha a na prahu pro-,
nesl: „Příteli, pravdy, v niž věřím
ještě neznám. Hledám ji a tudu hle
dmti vždycky. . . Prosím Své přátele
aby mi, až umru. dali na hrob nápis:
Studebat philos'o phi'ae -—
studoval' filosofii.“
"7 Studoval, hledal, nevěděl tedy,
KdOž učinil ho potom tak odvážným.
v jeho popírání, tak drzým v rouhání?
Pamatujme si toto jeho přiznání. Je
to slovo před smrtí a tu se mluvívá
pravda. Za několik týdnů nebylo již
Proudhona mezi živými. _

Sociologové staví teorie, naši a
poštolové však jednají. Jaký to pří
kladně apoštol Bedřich Ozanam !
Mohu se tu zmíniti (\ vikomtu Ar
mandu_dc Mel'un. Jak blaze, jak
sladce__mi bylo, když jsem sledoval

v jeho Pamětech tohoto muže, jenž
zdědil jméno historií zaznamenaré a
zasvětil srdce i život svůj povznesení
prostých dělníků, učňů, vystěhovalců,
sirotků, rolníků, ochranoven a útu
len, nemocných, stydlivých chudáků,
vyhnanců a bezzemků, získávaje celou
čtvrt obývanou šlechtou organisovaré
službě ve prospěch všeliké bídy ať tě
lesné ať mravní. Pro chudáky řečnil
před císařem, ve sněmovnách, v salo
re'b aristol'rati.clz.ých, kde jfj tfi
zvali „svým svatým Vincencem“l " '

Raku 1870byly to katolické dru
žiny dělnické. Vidím ještě v Orlearsu,
v našem hudebním ústavu, plném
lidu, mladého kyrysnického důsh j
níka ve stejnokroji. jenž byl při vstup
pení pozdraven hlučným voláním v
ohromném, přeplnčném sále. Povst av
uklonil se nejprve před biskupem Du
penloupem. Potom se važrě předsta
vil celému shromáždění, které bylo
mu již nakloněno, již podrnaněro.
Byl to Albert de Mun, jenž nám
líčil založení družin, v nichž setl ávají
se dělník i zaměstnavatel v lratrslfé
lasce dle evangelia, ruku v ruceý Bylo
to zajisté povznešení lidí prostých.

130 skupin 5 18.000 člery. z richž
bvlo 15.000 dělníků. Později něl de
Mun vnésti i na tribunu politickou
tytéž sociální počiny, vlastenecké i
křesťanské nažory a to s touže vý
mluvností , spíše ještě stupňovarr u dů
ležitostí věci i neblaJ—fndolou. J (dir á.
věc však tehdy scházela: ěestrv st<j
Pokroj vojenský. který byl tolik prv-
slavil. MuSil se ho zříci., niusil ve tři.
catém čtvrtém roce svého věk *y
stoupiti 7. vojska se srdcem krváce
jícím: „Když mne došel (píšo) list (\(1
ministra, přijírrající né odstoupení
položil jsem jej na své klekatlfo a
s obětí, jež byla listern tím uřirčr a
neodvolatelrou, obětoval jsem znova
své sílv věci Boží-“

V Lille nalezl jsem řinr é. h(TliTě,
s láSkou i ctí sledované hr utí r áírdr
hospodářské, ktcré rovrěž směřovalo
k povznešení lidu."K rozkvětu přivedl
je jeden z mých přátel Bedřich Le,
Plla yf Měl jsem rád" toto sdužení.
k němuž náleželi m.užové'_'ctnostné
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je jeden z mých prátel Beuiich '_-Le
Pl ay. Měl jsem rád toto sdružení,
k němuž náleželi mužové ctnostní,
vzdělaní, duqha povzne šeného, Svě—
domí přímého, oddaní všemu dobré
mu, dalecí vší přemrštěnosti. Vychá
zejíc ze zásad, které nazývalo Věčným
dcsaterem, směřovalo Sdružení to 10
gicky i v praxi k e\alzgfliu a církvi,
k jejímuž vzdělávatflskénu a smír—
nému dílu přispívalo. S požehnáním
Lva XIII. vydechl Le Play naposled
ve středu svatého týdne 1882, V den
po Svém velke-ncčrím přijímání. Nám,
jeho věrným stoupencům n<zbylo, než
scházeti se a vzpomínati jeho naučení
i příkladů ve svatyňce, kde jsem za
několik dní potom, dne 6. května otč
toval zaň mši sv. u oltáře Onoho, jejž
prorok nazývá kní .ctem pokoje.

* **

A tuto školu, škulu katolicko
sociální, školu netoliko spravedlmsti
& míru Spclečenl—Ského, nýbrž i nábo—
ženské, vroucí lásky k prostým, chu
dým, dělníkům, v nichž vidíme Krista,
tuto právě škr lu viděli jsme po další
řadu let vzrůstá-ši 1—.rozkvětu a čin
n sti soucit-.).& dobrých skutků pod
názvem „Kau-lického sdružení kře
sťanských zaměstnavatdů“ v severní
Francii. Měla svého předchůdce, ba
lépe svůj vzor v Ltcnu Hrrmdovi,
kterého stačí pouze jmeno-vad v jeho
díle, jež vzniklo vcnkc-nccrr. ze žhe-uci
víry, která se chtěla prakticky uplat
niti. Směr trn ničl své zakladatele,
organisatcry a horlitcle \e vlil—ých
průmyslnících, kteří byli záu-uň ,
světci. Mohu zde uvésti jer. r.čltoé,
ale nikcliv n( jrrerří; Alfred.Dutíllerl,
Henri Bayart a oni dva bchr-nadšení
mužové, jichž jména bývají vždy po
Spclu: Filibert Vrau a Kamil Péron
Vrau, „dva bratři“.

| šNebyli to theoretikové ari náro
dohospodářští Spisovatelé, byli to ma—
jitelé závodů a to křesťanští majitelé.
Náležoli klidem, kteří si učidili zá
sadou větu: „Kdo zaměstnává někoho,
bere na se péči o něho a také za něho
odpovídá.“ Obrátili svou povzneše
nost v dobrotu, svou moc v lásku.
Nemluvili, ale nejprve činili a co ve

svých továrnách vykonali pro organi'
saci práce křesťanské vzhledem k té
lesnému i duchovnímu prospěchu
svých dělníků, dělnic a úředníků, o
tom bylo by třeba napsati celé svaz
ky knih. Tato přeměna, reforma v to
várnách počala vlastním posvěcením
továrníků a hlavně—dobrým jejich
příkladem, šlechetnou nezištncstí. V
rozjímání, v modlitbě a, zbožném cvi
čení vznikaly všecky ty akce své
pomocné, Střádatclské, podpůrné, na
zvýšení úrovně mravní, vzájemnosti
a bratrskosti, které z dělnické nebo
tovární korporace utvářejí kvetoucí,
sjednocenou, náboženSkou a šťastnou
rodinu. Po cclý Svůj život děkují
Bohu za to, že jsem se často při
účastnil jako pcfluchač, a nejcdrou i
jako přcdaeda těchto měsíčních shro—
máždění v Chateau-Blarc, později v
Haurr-rtu, kde padesát až šedesát
velkopíůnydníků z celého kraje na—
b lo přesvědčení o své povinnosti za
níčstravatclů, kdenacnpali milostí,
aby ji pldili a kde USkutečrí1i ideál
pracující spclečncSti, V níž by bylo
zákonem evar g(lium a královnou lá
Ska pokoje-, protože králem byl by
Bůh

Bylo to skutečně dílo Církve.
Jcho řízení i jeho vzr ik byl z dí. Když
r. 1887 de Mun. vedl 1500 dčlríků na
pout do Říma, náleželo z nich 170
svazu severnímu. Pouíi následující r
1889 účastríli se zan ě'str avatt lé i je
jich dělnictvo, a již několik tisíc slilá
nělo se pcspclu před osvěcujícím slo
ven. Lva XlII. A posléze v době no
vější mohl jim Pius “X.v ne aporre
r.-ut<lné audienci 8. února 1909 říci:
„Milí syrové, jste naší útěchou, po
II“-.yhlÍITf-li r—a vcllké dobré skutky,
které jste až potud vykonali a ra
jcště větší, které vykonáte v bud uc
nc-sti přípladem, ktfrý dáváte reto
liko křesťar ům, ale i těm, již se chlubí,
že zachrání Společncst v této bouři,
zapomínajíce na vichřici, jež hřnáínad
jejich hlavami, na zkázu, která hrc-Zí
jejich lodici.“

* * *

Všimněme si tohoto hlasu. Máme
Svou zkušenost. Dlouhý můj věk mne
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poučil, Odkud vane láska a co po
slouží lidu, ja,od kterého náboženství
smí čekati svého povzmšení. Nebude
to jistě od náboženství lidskosti, které
u nás již třicet let vychvaluje ve
řejné šla/lství. Dostalo se mi do ruky
doznání v řádcích časopisu „Le
Temps“, jenž není naším listem: „Člo
věk je bůh, jemuž přestává se věřiti,
jakmile jcj pci-zname, ač-li se r_cvy
Skytnou mimo něj důvody vyšší a
nestranné, které by nás přiměly ni
lovati jej vždy, i kdyby byl rrérč
milování hodným.“ — „Milovati Lliž—
ního — dí Maurice Mactcrlir (.lt —
znamená. milovati to, co v.jir ých jt st,
věčného, neboť bližrím po výtce jest
co blíží se nejvíc B(ku, t. j. co či—
stého, co dobrého jcst v lid(el'n“
Řekněme bez obalu: milovati v rich
Boha, Syna Božího, jenž v nich se
stal člověkem.

Až do těch mezi třeba bližního
milovati, třeba jej povznáš< ti. Láf-lta
&pOVZnešcníbližního jsou tu totožný,
PovzneSmc lid nejprve v jeho právech
Spravedlnc-Stí, ve svědomí mravním
řadem, v' rozumu vzděláním a, vý
chovem. Ale musí to býti vzdělání,
které osvěcuje, ale nezavadí na cesty
bludné, vý'chov, který vede k výši a
nesničuje. Povzneseme lid v jeho hod
notě učíce jej sebcúctě, Spravnému
pojímání lidské Svobody a rovnosíi
před Bohem. Povzneseme posléze i
jeho Statečnost v klopotném zapo,cní
životním Věrouv Boha, který jej Vidí,
a naději v blaženost, která především
jemu byla zaslíbena.

Vzpomínám tu alova Julesa Si—
mona: „Je to skutek srdnatcsti, jde-li
kdo pod střechu ubožaka, aby mu
přinesl vědy života, oživil jeho cd
hodlanost, daroval mu nástroj, pc
skytl práci, hrdosti, bupečncsti. Ale
kéž by mohl se odvážiti pron_luviti
k této udřímlé duši o pravdáeh věč—
ný0h, o pevné naději! Dobro učiněré
nebylo by potom jako kamen hozený
do propaasti, jenž Způsobí v<liký hluk
a chvilkový pohyb, na nějž nasleduje
věčná. nehybnost . . .! Obáváme se
jen, že už není apoštolů. “

lMy budeme takovými apoštoly
lidu. Mladí se chápou “toho 'díla, ale

»

jSou pravě naladí: nají činnost, ale
nGmají autority. Kdož jí deda i s
moudrosti a radou? Ať kmet postaví
se jim v čelo; jestiť přece dC—lýave
lebný zaroveň. Ať dává bez váhám.
ale otvíraje rty své k porad , nehcť
otevře i m šec Svůj a Slova jeho prc—
Vamj čin. Ať- jen vyjde, ať rrluví.
Zná sv. t, život, jeho cesty, vědyi boj.
Ať zahovoří k chudému, ktorého ni
luje opakem těch, kteří mu lichotí a
zároveň jím pohrdají. Ať se c-zve
proti špatným novinám, proti špatným
schůzkám v hoSpod'ach, proti špatré—
mu “měru ve šla.10. Není k tonzu třťlřa
tribuny řečnické,nerí nikt( rak třcta
dlouhých vět nebo "kvělých výkcnů.
Nechť mluví, jak se všcobccrě mluví
na v'i, v přcdnu “tí. Krr.(t rr zhe—voří
Scceštou, doma u krbu, ra prahu dílny
nebo kanccláře. Mluv u lože velrcc
ných, aby je upcz0r1i1 ra velikého
lékaře a ncbeLý lél'. i ! .h: l: nava—
děným brat í; , by je uf-r-.íiil; l-..roz
sevačůnt lži, aLy jim sti hl _šlaralccšlzu

, Třeba slabý hlas jtho již zaniká,
nebo se lame, ralrzro př(ce sluchu,
neboť jeho příklad, jfho nainulr-S't
mluvila již za něj. Nebudou mu vo
lati pochvalu, nebudou n'u tlcskati,
ale pochopí ho a slovo jc ho bude po—
važovano za slovo pravdy a dobra,
neboť pochází od něho, t. j. ze srdce
plného Boha, lásky k Bohu a Kristus
Sámvnuka rru je: Spirit US0 fi s\tui Christus!
% Z plnosti takového srdce věří—
'cího, soucitrého, znajícího veškeru
bídu lidSkcu, tělesnou i niravví, Hlu
vil k dčinictvu ctihC-drý Pavel La
niache. Kmet tento píše 27. dubra
1876: „Protože jsem ze zkušenosti
své nabyl hlubokého vědomí ubohostí
padlé lidské piirc Zerosligprctc že jsem
vděčen dobrému Paru ohu za pro
středky, kter-ých nam podává, by nás
povan-El nad vlastní r_aši zkaženost
tím, že nás vine k solcě, protože po:
ciťují nutnoSt a uvykl jsem udržovatl
i upevňovati v sobě všecky city tvo
řící důstojnost i radost duše lidské,
lásku manželskou i rodičů k dětfni.,
přátelství, nadšení vlasicnuié, svě
domitou horlivost v plnědí stavov
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ských povinností, pokouším se sdíleti
toto své přesvědčení našim dělníkům
ve sdruženích katolických. Jsem úplně
jist, že pracuji takto ke štěstí, i čas
né nu blahu, jednotlivce i “rodin)/g“

I já. bratře, volám tu s Augu
stinem Cochinem: „Můj Bože, jak
krásná jest pravda! , že nemám
víc pokdy a sil, abych ji zjevoval
lidem!“

000000

Obrázky z katolických misii.
MVI Maxmilian Wolnborgor.

Na otročim pobřeží.

V západní Africe nazývá se část
mořSkého pobřeží ležící Severně od.
ústí „řeky Nigeru „otročím“. Název
ten budí smutné vzpomínky. Bylo to
kdy?-i pobřeží, z něhož se do Ameriky
vyváželi afričtí černoši, aby tam jako
otroci v rozsáhlých. sadech, hlavně
španělSkých pracovali.

Název pobřeží se sice podnes ne.
z'něnil, ale neodpovídá již F-kutvčrcSti.
Tam., kde před dávnými lety byly od
otrokářů konány divoké honby na
černochy, žijí dnes národové více méně
svobodní a evropská vzdělanost na—
bývá vůčihledě půdy. To dlužno říci
Zvláště o národu, jemuž jest jméno
EgbaS. Království Egbů leží severně
zátokv řečené Lagos.
' ' Podle Zpráv missionářů je to
krásná země, kde jižní rostlinstvo bují
v nevídané u nás nádheře. Pahorky
daleko se táhnoucí připomínají nám
mnohé' kraie' naší vlasti. Podivné,
prudkými dešti vymleté, skalní sku
piny dodávají krajině pestrého pů
vabu., jaký bvchom na pobřeží samém
marně hledali.

Na úrodných vyšočinách a na
břehu řeky Ogunu žije statný ven
kOVSkýlid. Každá rodina obdělává
Svůj vlastní pozemek. 'Časté kdvF—i
války se souqedním královstvím Da
home donutily domorodce, že stavěli
své dědiny v blízkosti co možná nej
větší a za nedostupnými skalami.
Tak povstalo také nynější hlavní mě
Sto Egbův Abeokuta čili „město pod
Skálou“, které má 150.000—200.000
obyvatelů. '

Za vrchního panStví anglického
vnitřní boje i války se sousedy pře
staly. Pokojně obdělávají Egbové své

polnosti a prodávají jich plodiny: ba
vlnu, kokosové ořechy a pod. evrop
ským obchodníkům v Lagos. Za to
zaplavují domácí trhy evropské látky
a jine různé výrobky evropSkého prů—
myslu. Jako v celé tamější krajině,
tak uplatňuje se i v Abeokutě vliv
anglický. Pod záminkou anglické o
chrany proniká ponenáhlu, ale jistě
veškeren zdejší život angličina. A jak
by také mohli domorodci vymaniti se
z ovzduší přístavního města LagoS,
kde clekt *ickésvětlo. dráhy parní i e
lektrické, krásné ulice, velke mosty,
nádherný stoliční chrám, dílny a ne—
sčíslné obchody příchozího z vnitra
země domorodce překVapují a podi
vem naplňují? Jak by byl =možno, aby
celé houfy písařů a úředníků, kteří se
jako vznešené panStvo šatí, plynrč
anglicky mluví a bez velké námahy
mnoho peněz vydělávají, neničly žád
ných nohsledů?

Mladl Egbove nebyli skutečně s to,
aby pokušení odr-lali. Staré rrravy a
staré náboženství nedovedly je od no
vot odvrátiti. Kdežto staří pohlavá
l'OVérůzné spr-ry ve Svých chý žích roz
suzují, vyhledávajl mladí Eglrové soud
ce anglické, jižto úřaduji v novém
nádherném paláci. Staří černoši (zdo
bují nahá prsa perlovými šňůrami;
naladí páni však vykročují si v evrop
ském obleku a s vysokými nákrčníky
jako dokonali šviháci. Vyjrra pohan F-ké
nebo mohamedánské otrokáře smířil se
celý národ s tímto obratem. Za jedno
lichotí mu přízeň vzdělaných Evro
panů, za druhé přináší mu styk s nimi
velké výhody: obchod vzkvétá a při
náší peníze a blahobyt, četné školy
vzdělávají mládež a pohanská modlo—
služba mizí. ,i. i.; | .ti
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I mezi pohlaváry nalézá toto po—
krokové hnutí přívržence. V čele Stojí
Alakc, kral veškerého národa Eghův.
Dříve zakazoval mu .Wrmv.za dne u—
kazati se na veřejné silnici. Dnes do
chaZí do vesnic a povzbuzaje černochy
ku hrach navštěvuje nemocnicc, klade
zakladní kameny k veřejným ústa
vům, chodí, ač dosud poham do ko
stela a súš %tňujc .s.:se svým kralov
škvn lr.()m.or-Stvcm průvodu Božího
Těla. A“!O jcštč více! Když nynější
anglický král byl korunován., “mínil
:;i č'řrný vladcc Otročího ])rhřcží uči
niti mu Svou noi—1101111..„„Chci viděti
krale bělochů,“ pravil ,.a mnohému
dobré-nv. pro své děti se:přiučiti.“ A co.
si u.nínil. Sl—íutečnčprovodl. Byl lmhat;
obchodní cla nanlnila jvho pokladnu.

'dobrým anglickým zlatem. Mimo. to
měl schopného ministra, který mluvil
plynně avgiicky a za jeho 11.Pg.)ři\tonz
no.—itíS velkou. dodeností Správu zcwč
vedl. Po dva mě.“—icoseznamoval tvlc
g'af podané královy o ZlÍL1.š“n(“-Stf"(=h
jeho na cestě, 0 Í“ho Sotira-í s a"glic
157.111ministry, jaho návštěvě v. ]; 5119,
jeho výlotu.do Livernoolu a Maršcxtru.
kdf' S havlnfwvn'ni králi ol)(:]x>(l.l7.í
Smlouvy uzav'ral a kde oln"ov:<l=.čstrn
i" jeho úžas _vzhudilv. Jak ho to tě
šilo, když v botanicln'fch a zoologi—
l<ýchzahradách Spatřil sv': staré Zna
mé ?: pw.-Jiny: palmv a obrovské ka
pradí, onicc a pardaly! ' dc obdivoval
se uvnělému chovu. rvb, tam kanton
ným lomů n. a kdož ví. jaké nlámy
v jcho'čvriné hlavě u'f'zravaly při po—
hledu. na mě?-ta, hospodářské stroje
a D- A—ipoňdal F-vf'm poddaným"ozná
miti, žc jimnřivczc nemaloupluhy a
jiné nářadí. Pro !=(zvtířc'z'=íi(řCSťŽLIrS'ÍÍYÍ
a vzdělahost byla ces 'a Alalaova roz
hodně výhody-ov..

Katolický “. missiorařům je král
už. dávno nal—ílověn.Za jeho pomocí a
při-“mění povstal win-to obydlí “.“—isi
onařův a mi?-Sijních sester kráf'nv a
Drostrauný kostcl, chlapecka a dívčí
škola. dva sirotčince, útulna pro starce
a stařeny, nalezirec, nemocnice s ló
karoou &operačním 523le a úStav po
malomocnó. Skutečně pěkný to počet
dobročinných ústavů V jednom jedi
ném městě! Missionaři jsou však také

v celé Abeol—cutčvelmi oblíbeni, Zvlá
ště jest P. Coquard pode jménem Padi
dokita, t. j. otec doktor, v celé zemi
u bohatých i chudých, u katolíků i
DrOtCSiaPTů,pohanůi niohareram'l,
jako lékař a ranhojič ve velké važ
nosti. Od krále byl jmenován dvorním
a vládním lékařem. Když se byla, „_
niylcni rozšířila pověst, že je P. Co—
quart odvolán do Evropy, _Zniocnilo
sc domorodců všcohecvó l'cZčllení. Pro—
tcstantský list „The Lagfs Star.dar,.“
vyzýval doccla úřady, aby podalv ža
dost na prefekta Propagandy v Římě,
alrv neolupoval zemi o muže, jehož
služch nelze postrádati

Když P. chuard pojal úmysl
založiti novou nemocnici, přispěli lwa
stavhu i mnozí domorodci a také
vláda S'líhila svou pod-noru. Dre 14.
října položil zakladrí kamionke stavbě
sám arglicllý místodržitel v Lagos
Valter EgFrton za ])řítonmosti apo
štdskěho vikáře a ostatních missio—
nařů. Slavnosti súč .stnil se také A'
lake se všemi pohlavary lrmcne Eg—
hův a hodnostáři abeolmtskými. Dvě
hudební kanr ly zvyšovaly lesk. slav'
110.311svým! zdařilými výkony. Po
:rlyšmc. jak „očitý svědek průběh "lav—
pusti líčí.

Přfd královdcým palácem. shro
11'taždilise afričtí hcdncstáři, aby se
odtud vo slavném. průvodu na místo
slavnosti odeblali. Vpředu kračCli ne
zbytní bubeníci, tlul-íoucc na tam—
tamy jako o závod, za nimi nepřv
h_lcdný zástup lidu., muži, ženy, děti,
všichni v pestré sutě—ici. křičícc a
tlačice sxc,jedy—,ipolehaďí, jini'v evrop
szl—í'afv.úboru.. Zde vyl<.račuií si na př.
ale vztýčenov. hlavou. mladý pro-tt“
S'tant oděn pantalťwy, frakcnw, vy
$t<:—-1—'.ý1r.nalarčnílccm a červenými hod
váhí'výnti střc v—ícc-nii.\fcdle chudého
pohana, jenž svou nahotu zakrývaně
kc-lika Cary. Obyvatelé jednotlivých
měst.—:l—gýchčtvrtí shromáždili se okolo
svého pohlavara, jenž ve svém nár
rodrím ]<r,ji jede na koni. Jeho oděv
hraje- všcmi barvarri a je Platcm &
stříbrem lemován.. Bohaté přikrývky
zahalují koně; mušle skleněné perly,
zvonečky a amulety zdobí postroj.
KoňSkým ohonem jako _žczlem po
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zdravuje černý potentát své pod
dané. Na ochranu proti slunci drží
otrok nad svým panem obrOVSkýčer
vený slunečník.

Slavnostní průvod uzavíral dů
stojně „Jeho Veličenstvo“ Alake, král
Egbův, velký krásný to muž. Jel na
svém osobním nádherně ozdobeném
koni. Měl na sobě červenohedvábné
kalhoty. Modrý hedvábný plášť Splý
val s ramenou až na paty. Krk obe
jímal trojnásobný řetěz stříbrný. Na
prstech leskly se těžké stříbrné prste
ny a bohatá. koruna. stkvěla- se na
hlavě černého Veličenstva. Královský
slunečník lišil se od slunečníků jiných
pohlavárů svou neobyčejnou velikcstí.
Kde jel král kolem, vrhali se jeho černí
poddaní na znamení úcty na zem. P.
Coquard poukazoval jakožto předseda
stavebního komité jednotlivým Sku—
pinám místa.

Po té obracely se zraky Všech
v onu stranu, odkud přicházel místo
držitel. V čele jeho průvodu kráčelo
dvacet černochů ve „žlutýchkalhotach,
červených žlutě protkaných kabátcích,
majících na hlavě fez a opásaných
mečem. Byla to vojenská hudba z
Lagos. Když bylo mezi zástupcem
Anglie a P. C„_quardemproneseno ně
kolik pozdravných slov v řeči anglic
ké, přikročil P. Vogt k církevnímu
pJSvěcení základního kamene. S ote—
vřenými úíty dívali se černoši, jak
místodržitel základní kámen do země
kladl. „Hle, hlel“ pravili, „běloch
stal se ze„lníkemf' Zvláště král Alake
sledoval obřad s napnutou pozorností
Toliko jedné věci nemohl pochopiti,
proč totiž běloši do láhve, místo aby
ji vínem naplnili, Vložilistočený papír
a. mimo to ještě láhev do kamc ne za—
zdilí. Jeho tajemník dal mu příslušné
vysvětlení. „Tedy po dvou nebo třech
stech latechf“ opakoval si král sám u
sebe, „možná. že kámen otevrou a
buhu čísti jnéna na papíře a mezi
nirni i m )je. A naši potomci potom
řeknou: -,Vlzte, co 0.1i tehdy vykonali

& nyní nežijí již. Kde jsou nyní?“
A král se zamyslil a zaslzel.

Při hostině, která potom násle
vala, hrála vojenská hudba své nej
krásnější kousky. Slavnost učinila na
všechny přítomné, jmenovitě černo
chy a jejich krále Alake hluboký 'do
jem a vzbudila u všech náladu missi
onařům velmi příznivou. Jediní, jižto
úspěchu takového missionářům nB
přáli, byli evropští protestanté. Ze
záští nasadili všeckyljijpáky, aby do—
jem slavnosti seslabili. Za tím účelem
přivolali protestantského kazatele,
jenž byl pět let v Anglii studoval lé
kařství, a představili ho královi. „Hle
zde ti přivádíme velikého muže,“ pra.—
vili černí ministři královi. — „Vidím,
vidím, je velmi dlouhý,“ odpověděl
Alake. „Je znamenitým lékařem.“ -_—
„Nejsem nemocen“ „Avšak on 16

lékařem. zázračným; vzkřísil k životu
dítě, které bylo již dva dni mrtvé.“
— „To je tedy velkým svatýml“ -—
„Již dříve v Africe vykonal mnoho
dobrého. Potom odcestoval do Anglie
a získal si tam mnohé lékařské VědO'
mostif“ — „Velmi dobře! Avšak do
vede i to, co P. Čiquard'ě“ — „Proč
by ne?“ odpověděl zázračný doktor
sám. — „Budou však nemocní z La
gos a odjinud také k novému lékaři
choditi jako “k P. nguardovil“ —
„Beze vší pochybnosti,“ pravili prote
stantští ministři, „ale nemá ovšem
žadné nemocnice jako miSSionář.“ —
„Prve, nežli pán bude žadati „peníze,“
mínil král, jenž zpozoroval, oč běží,
„nechť pracuje.“ ——„Já. pracovati a
zadarmo?“ odpověděl kazatel hrdě. ——
„Dobře,“ odvětil Alake, „dělejte jen, _
aby s Vámi byli Spokojení. Co se mne
týče, mám svého osobního lékaře. Po
Smrti missionářově budu k vám mož
namíti důvěru. Dokud však bude .;'._na.
živě, zůstane on mým. oSobním léka—
řem.“ — Nový pan doktor věděl nyní,
na čem je, a s kyselou tváří seďvy
tratil. , i _ _i
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Z rozjímání sv. Ambrože.
PodávťFr. Janovský.

[__První května neděle.
*_*?Již se počíná. Pán odvraceti od
těch kdož prcň nemají, leč slepou
nenávist; již počíná Sobě voliti ty,
kdož jej budou milovati.

Stoupa na horu Olivetskou na
Znamení, že od nynějška chce zname
nitou Silou štípiti novou zahradu.

*

[IT!—T Slzy !:Páněaía
!' i Když se přiblížil, uzřev město,
zplakal nad ním řka: Kdybys bylo
poznalo i ty, a to v tento den tvůj,
co jest k obé k pokoji! Ale nyní skryto
jest před očimatvýrra .....

Dobrotivý Pane Ježíši! Umyj mne
svými slzami,

Mé oči jsou nehybné, beze slz,
neschopny Smýti mou velikou xinu.

Piijmš. tedy slzy své za mé a
budu zachráněn.. Pokládáš-li mne za
hodna tak vzácných slz, budu očistěn
ze všelikého kalu zlé viny.

*

El " Poslední
Tělo Kristovo jest určeno k oběti

a k podávání. ' l' :
Z pouhého Wilesrdenství a z lásky

k, svým přijal je.
Chtěl je vykoupiti ze zajetí, chtčl

je od všeliké víny očistiti, ze smrti
vzkřísiti.

Jako milého hostě přijal Pán
mdloby a slabosti naší přirozencsti ve
své Tělo, aby je zhojil a napravil.

Vydal své tělo blahodárnému u
trpení, by nám mohl podati chléb
života věčného.

večeře.

*

Umývání nohou.
Ježíš vstal od večeře a složil

vrchní roucho své a vzav šat, pře
pasal se. Potom nalil vody do mědě

nice a počal umýva'ti nohy učedníkům......
Jak velebnou ukazuje se nám

Boží velebnost!
Jako sluha umývaš, Pane, nohy

svým učedníkům. A jako Bůh sesílaš
s nebe rosu své milosti. 

(Cim dalií).

Nestačí ti, žes umyl nohy svým
učedníkům, zveš je, aby zasedli s
Tebou k hostině.

Tak i já. chci umýVati nohy svým
bratřím a plniti takto rozkaz Paně.
Nechci se stydčti za to, aniž pod svou
důstojnost pokládati to, co napřed
učinil KristuS.

Požehnané tajemství pokory! Dru
hým umývaje nohy, umývám sebe
sama.

Místo hádek. () vyšší přednosti,
horlivost v pokoře-. Tak. tomu učí
příklad Kristův.

My lidé jsme plni nedostatků a
nedokonalostí, Kristus jest jich prost;
& přece ukazuje se vzorem a původ
cem pokory a činí se služebníkem
Svých učedníků. řjli ;"

Také nam by umýval Pan nohy.
A nejen Petrovi, nýbrž všem věřícím
praví: Jestliže tebe neumyji, nebudeš
míti dílu se mnou. '

*

Utrpení a smrt.
NevyStihlé ch—u událcsti ?. utr

pení Parč, nevystihlé účinlay jeho.“
Zajisté že bylo V moci Kristově

neumi'íti. Avšak on chtčl dobroxolrč
vmříti,- aby jeho smrt se stala naší
spásou.

(5 v pravdč'. božský zan'ěr. jenž
se zračí v ponížcrosti Klif-tcvč!

Piavě neobyčejrtu h(řl—íc-stíu
trpčrého bezpráví jeví se Klith's
Bohem.

Kristova slabota jest ITC—“D.tilcu.
Kristus nechtěl se chlubiti, rýblž ne
patrným se ukazati, kříž ra sele
vzíti. A ty, nepatrný svým ranu 11'11',
chtěl bys se vypír ati?

Cestou, kterou kráčel Kíistrf, !: r.
síš i ty kI—ačeti.

.Eřl'i

!.Getsemane. "
Nevím, co by při srntelré úzlc

sti Páně na hoře Olivetslé v zal.-radě
Getsemane potřebovalo Horkého o
krašlování! ! _

Ba naopak., nikdy r..€j(ví se mi
'jeh-o blahCSklonrost a velel—rostla
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podivuhodnými, jako právě v této
smrtelné úzkosti.

A můj zisk z jeho utrpení byl by
mnohem menší, kdyby nebyl Kristus
přijal také mých lidských citů.

Takto tedy trpěl hrozné muky
— pro mne; neboť ze sebe a na Sobě
neměl, zač by se byl musil kati.

Blaženost věčného božství zatla
čil V sobě zpět a vydal se v. těžko—
myslnost mé slabosti. Mou Sklíčenost
vložil na, sebe, aby mně mohl sděliti
Svou radost. "

A v našich lidSkých šlépějí(.hlz.1'á.—
čeje, sestoupil až do nejhlubší noci
lidSké Smrtelné úzkosti, aby ná-q lidi
na S v ý 0 h stezkách zpět přidel do
života.

Smutným zjevil se Pan, Smutným
byl Pán, ne ze strachu před.nastáva
jícím utrpením, nýbrž z bolesti nad
naším neštěstím.

Jak neohroženě hlťděl smrti do
očí, ukazuje zprávu Písma svatého.
Šelť pochopům vstříc, pcsilnil zdč
šené apoštoly, pobízel váhající katany
a přijal pln blahovůle pc-líbcní Jidá
šovo.

Také pro Své nepřátele truchlil
Pan, předvídaje, jak hrozný trest je
stihne za jejich svatokrádežrý zlý čin.

Smutným byl Pan až k Smrti, ale
ne pro Smrt. Šelť dobrovolně ve smrt.
Proč by byl tedy nad Smrtí truchlil?
' A viděl ve své smrti radost pro
všecky, občerstvení pro všecky.

. *

' Éf Zrada Jidášova.
J idaš páchá čin nejpříštrrčjší , 1“a

bízeje Mistlu svému polib-dr., zavča
vek svého pokryteekého přátelství.
Pod. znamením míru plane zuřix a 11.6
navist. “

Projevem něžré las-ly vydává
Pána svého na Smrt. '

Jidaši, ty zrazuješ Pára, jehož
služebníkem jsi? Mistra, jenž tč při
jal za učedníka a vyvolil za apo
štola?

„_
|

! !FFF'F! Zajetm!
Pošetila, věrolorrná, zrado!

_ Tak chcete zajmouti Boží ITC-U.—
drost, tak Spoutati Boží Spravedlncst?

.Pana všeho světa mohly sice spou—
tati věčné úradky Boží, ne však
křehké zbraně lidské.

Nešťastníci netuší hrozného ta—
jemství, jež se vykonava jejich ru—
kama. Nemají citu pro dobrotu &
mírnost Páně, kterýž nedovoluje, abyr
kterému z jeho nepřátel bylo ublíženo.

Neboť uzřevše učedníci, co nastá—
va, řekli jemu: Pane, mame-li bítř
mečem? .

A Petr vytasiv meč, uťal služeb—
níku velekněZovu pravé ucho. Bylo
pak jméno služebníka toho Malchws.

Tehdy dí Petrovi Ježíš: SchoVej
meč svůj do pochvy. Či mníš, že bych
nemohl uproS-iti Otce svého, a dal by
mně více než dvanáct pluků ardělů?
Kterak by se však naplnila písma?
Což nemám. pití kalicha, který mi dal'
Otec?

A dotekl se ucha Malchova, u:
zdravil jej.

Tehdy sváZali jej služebníci ži—
dovští a strážníci; učedníci pak jeho
opustivše jej, všichni utekli.

Nevinnóho na smrt v]ekou a on
hojí rány svých pronásledovatelů.

*

Petrovo zapření.
Petr šel z pozdalcl a za zajatým

Mistrem.Jen z pczdaltl a. Aza krátko
jej zapřel. Avšak přcce snad vzbuzuje
náš podiv tím, že ncopustíl Pál-„a, ač
koliv se bál. ?

Tato báZCň byla slabotou přiro
zenosti, jeho však péče o Pána byla
znamením lásky.

Byl-11?pád jcko lidé-],.ým, bylo jeho
pokání důkazc m jeho víry a jeho věr—
nosti.

Nechci Peha káíati $a jcho za—
pření, nýbrž musím jej chváliti za
jeho kajicné slzy.

Petr truchlí a pláče, že zhřešil,
jako hře—šílidé.

Co Petr ve své bolesti mluvil,
nevíme, avšak víme, že plakal.

Vinu, pro niž není omluvy, mo“
hou Slzy Smazati. '

Třikrát zapřel Petr. Potom jpo—
hieděl naň I rozpomenul se Petr na
slovo Páně: Dř've než kohoutj dva——
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krát zapěje, třikrát mne zapřeš. A
vyšed ven, plakal hořce.

, Pane Ježíši, pohleďi na nás,
abychom i my se naučili, hříchy Své
Oplakávati a vinu svou slzami smý—
vati!

Viz, jak chyby světců přinášejí
nám užitek.

: Petrovo zapření mně neškodí, a
však velice mi prcSpívá jeho pokání.

, Petr pt—cléváv.l.ni hořké slzy, že
ho potkalo neštčf-tí a že slabota těla
“zlomlla Sílu jeho ducha.

Právem káral to Kristus, když

se Petr při pcSIední večeri chlubil
svou stálosti a nepovážil křehkosti
své přirozenosti.

Zatím však odpykal Petr svou
chybu pomoci milosti Boží. Jidáš
však zůstal zatvrzelým ve svém zlo
činu, zůstal v zoufalcstí. jTaké on byl
dobrým a Spravedlivým, když byl
pj'ijat do sboru apoštolského; Avšak
byl od ďábla poražen k zemi. &

A nyní? ;
Mezi zavrženci oplakává bezna—

dějným pláčem svůj pád S výšln
milosti do propasti kletby. (P. d.) ]]

000000
A. M . Kadlča'kova'.

Z ranní potulky.
Vyšla jsem si na procházku
za dědinu do polí,
odtud jsem si prohlížela
celé naše okolí.

Na paloučku zajíčci dva
hrají spolu vesele
& Skřivánek k nebi letí

.ze hnízdečka z jetele.

Ptáci pějí písně nové
Pánu Bohu na počest,
květy hřeje slunce zlaté,
jásá vše, co živé jest

A z_lesíka dětských hlásků
slyším milé zvonění,
zdá se ml, že celý svět se
u velký ráj promění

Navracím se domů zpátky
bez smutku & bez žele.
zpívám jako ten Skřivánek,
co vylétl z jetele! —

JŠ.
Jiří Belanger.

Zivot napsaný P. Aniganem podává Jan Taglinferro.

?.Í'gÍlDae 6. března 1898 o 2 hod.
odpoledne korunován obraz Panny
MHÍG v kapli a odevzdány odznaky
Srdce a klíčů. Před slavností, které
se jenom vojáci súčastnili, připomínal
zbožný kněz ještě jednou dobrodiní
Mttkv B>ž_íSpolku prokázaná a vy
světlil význam darů. „Raději bych
plakal, než mluvil,“ začal. „Po dva
náct l>t Panna Mtria jest pró' náš

.a-í))lek vří n. Po jdvaaáct lat rozšiřuje

(Část daní.)

v něm 8 neobyčejnou velkomyslnc-Stí
svoje dobrodiní. Po dvanáct let vlé
vala srdci mému částku své lásky k
opuštěným jejím dítkám a dnes Spo
jení S dvanácti pokoleními vojakův,
kteří v tomto domě přijati byli před 
broňvou Matkou Boží, jí odevzdáme
dar našeho srdce.“ Slavnost neměla
rázu oficialní korunovace církevní, jak
ukazují slova: „Ro din a se tu Spo
juje, aby Matce své připravila malou
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oslavu.“ Pak připomněl četné duše,
kterým vyprosili obrácení před obra
zem Panny Marie a ještě četnější,
jimž byla průlivem tisícerých dobro
diní, slovem všecky, kterým sv. obraz
byl missionářem, kteří v této chvíli
v duchu súčastňují se této rodinné
slavnosti. Jedni již vešli do věčnosti,
jiní jsou rozptýleni po celé Francii,
ano i v našich koloniích. Pak vypra—
voval dojemné podání, podle něhož
umělec, původce originálu, iBhožkopii
tu uctívají, představil Pannu Marii
ve chvílifjkdy svatý stařec Simeon jí
prorokoval, že meč bolťsti pronikne
její duši. Ježíšek ji těší a slibuje jí
náhradu za stare-sti, jež vytrpí, že vy
slyší všecky jeji prosby, zvláště za
hříšníky. Pak přistoupili dva prostí
vojínl, dva deSátníci a dva poddůstoj—
nícl k oltáři, aby podali klíče, Srdce
a korunu.

Královna nebGSkáodměnilaňtento
hold novými milostmi. Právě v den
korunovace byl volný den, kašárny
byly prázdny. Štastný duchovníspráv
ce poznal, že opět přišlo dvacet mla
dých lidí, kteří přjaký čas se vzdalo
vali spolkuýNěktcří 'z nich přiznali, že
již nějakou dobu ie poháněla my
šlenka, aby se vrátili k Pánu Bohu.
P. Belanger pravil: „Vidět, že Matka
dobré rady místo“ mne káže v ka
sárnách, protože já nesmím do nich
vkročit“ .

Svatý obraz v nádherném rámci
dal vyfotograiovat a poslal každému
dárci jeden obrázek se srdečným dí
kem; bylť mysle velmi vděčné. Dopis
jeden zněl: „Až k slzam jsem byl do
jat, můj milý strýci a milé sestřenice.,
když jsem dnes ráno dostal Vaše
dary pro naši dobrou Matku. Usmí
vala se radostí a vděčností. Víte, že
jest to nadpřirozená let-ť, své klenoty
takto darovati Panně Marii? Jest to
lik jako předeslat je do ráje; jsou to
deiné, které opět nalezneme po smrti.
Díky, díky, díky jménem naší Matky
nebesl<.é!“ '

Aby svým Spolupracovnicím na
díle Božím, klariskam; ukázal svou
vděčnost, byl tak něžně pozorným, ŽO
zarámovaný obraz hned jak došel z
nádraží, dal dopraviti do kláštera'

ablyprvní ho .v nové (:((lě (lčixova y a uctily.
Následujícího roku vyprosil před—

stavený na jeho přání v Římě dovo—
lení pro kongregaci, by mohli slaviti
svátek Panny Marie Matky dobré—
rady. Jakmile žádosti vyhověno,hned
OZnamoval radostnou zvěst svému při
teli & klarislzám, kterým napsal: „O'
znamte to celému klášteru, zvláště
ctihodné abatyši. Posvátná kongre—
gace ritů nám tuto velikou milost u—
dělila.. Magnificatl“

_Když P. Bclangcr stal se řehol
níkem, povolili jeho představení na
mnohé žádosti, aby dále působil u.
malých seminaristů, třebas to nená
leželo k účelu kongregace. Pro zbož—
ného kněze byla to radost veliká; ale
bývalí Spoluhratří patřili ra věc z ji
ného hlediska. Někteří však kladli si
otázku, je-li to vhcdno, aby duchovní.
vedení v malém semináři diecef—nímv
ponecháno bylo knězi, ktný nyní ná—
ležel k řeholi a měl vykonati zvláštní—
úkol. Někteří professoři projevili o—
chotu, že se věnují tomu úřadu, jenž
odpovídá jejich povolání lzrěžslzému,
jemuž by se nerádi cdcizili. Zl'ožrfý
a výborný superior malého semináře
nechtěl z počátku o'tom ani Slyšet.
P. Belargťr něl příliš \'(llKU c(nu pro
jeho děti, než aby se ho zbavil. Ale
opětovné domluvy a n'ámitky ho ko—
nečně'přesvědčily, že musí oběť při
nésti. Bylo třeba opatrně si počínat
zdrceným chovancům to nějak
omluvit,. proč jim odnímají vedení
milovaného kněze. Prcsili, aly ho
směli podržet aspcň za mimořádného
zpovědníka. Pro P. Belaífgcía lylo
toto nařízení těžkou rám-u, (pravdu.
bolestí srdccrvoucí . Miloval sxc-jeděti:
znal je dobře a cítil, že jejich duším'
prOSpěje. Pak to byl prví—íjclto úřad,.
přilnul k r.čmu a zdokonalil se v r.čm.
Přece zřekl se ho, ale rc lcz l(lffvii;
neb několikráte mu vylítlo slovo o
právněré bolcsti, tak žesai to vy
čítal. Alo ohětoval Páru Bohu tuto
bolest. Když vstupoval do řCho—lc,
věděl, že se \“šflio úplně zříká.

Zbavonr úřadu, jenž mu zabíral
mnoho času, nCčinilť r_ic pc-lcviřatťlm,
věnoval .se horlivě Svým milým T0—



00 118 00

Žákům a rozšířil svou činnost. Za—
čátkem roku 1897 píše: „Rád bych
upevnil vládu Panny Marie v celém
světě, Zvláště v duších našich tak
opuštěných francoqukých vojákův. V
nejbližší době začnu své veliké kří—
žové tažení modlitební a poprosím
každou řeholníci Francie, aby se stala
apoštolem a žádala o modlitbu za
naše vojáky.“ Modlili se několik tisíc
Zdrávas, aby se připravil na toto
křižácké tažení. Dne 4. března roze
slal skutečně výzvu vřelou na všecky
představené francouzských klášterů.
Pro vojáky právě začíná doba velko—
:nočni Zpovědi, pověsti o vojnč se
trouSí, dvě příčiny, aby roznítil hor
livost._ Píše: „Račte vyprošovat mod—
litby a oběti pro naše vojáky. Od
duší z okolí Vašeho, které vám roz—
n_1mí,]žádejterůžencovou novenu. Pe
čuite, prosím, abyste i na dále při
denních modlitbách pamatovali' na
vojáky. Nezapomínejte nechat se mo
dlit malé děti, tito pozemští andělé
zmohou všecko u srdce Matky nebeSké.
Nejraději bych každému vojáku při
dal druhého anděla strážée v osobě
dítka, které za něho se modlí k Panně
Marii.“ _

Roznícené a dojemné odpovědi
docházely ze všech stran velmi hojně.
Jak útčšno, ale zároveň jak tklivým
by bylo Slyšeti nyní, jaký ohlas vla—
stenecký nalezla WZva apoštola vo
jínův .u těch, kteří dnes jsou vypuzeni
1 lize rní Francie. Zaliti dlužno, že po
korný kněz před svou smrtí zničil
důkazy své horlivosti. Jenom náhodou
jsme se dovedčli, že jedna řehole mu
při této příležitostislíbila deset tisíc
Íerávas každý den za armádu. Jiný
dojemný rys. Poštou dostal P. Be
"langar list s 'ruk0pisem nevycvičeným.
Psala ho žačka z venkova. Dčkovala
vojenskému duchovnímu správci za
jeho prosby o modlitby, jež poslal
její sestře učitelce. Její přítelkyně
i_ona byly dojaty, že se odhodlaly
matt se vojáka, jehož jim určí Panna

Maria, a za něho občtovati mnohé
modlitby, umrtvení a skutky posluš—
nosti. P. Belanger byl až k slzám
pohnut touto Skvostnou myšlenkou,
která tak prostě a dOJemnč odpoví—
dala jeho úmyslům.

Pln úžasu a vděčnosti zvolal na
konci tohoto křižáckého tažení: „Jak
dobrá. jest Matka dobré rady, že mi
dala prostředky, bych se nechal modlit
celou Francii, nepohnuv se z křesla;
při takovém kázání bych nemohl před
stírati únavy.“ _

Když se blížily vánoce, prosil jak
obyčejně kněze diecése _ojednu ze tří
mší svatých. Dopsal představeným
desíti ústavů vychovávacích, a prosll
je, aby'dítky a mladíky vybízeli, by
o svátcích svaté přijímání obětovali
za naše vojáky a Otčenáš i Zdrávas
Maria i vzývání Panny Marie, Matky
armády, na konci mše svaté každý
den. ,

V březnu 1898 rozeslal s povole
ním představeného všem klášterům
fra'ncouZSkým i nejmenším, celkem na
15.000, novou výzvu v obálce ote—
vřené.

Pod heslem Ave Maria klade na.
první stránku prosbu „Panna Maria
prosí Vás, abyste četli lísteček tento,
jejž Vám posílá“ A vylíčiv nábo—
ženskou opuštěnost skoro všech po
sádek, pokračuje: „Buďte milcSrdný
mi sestrami duší našich vojákův a
žádejte od celého Svého okolí, dětí,
mladíků, starcův, nemocných <cokaž
dý můze dáti: od jednoho každý den
Zdrávas Maria, od druhého jeden nebo
více růženců! Od Vás samých nežádám
nic, protože vím, že dáte mnoho. Ale
bylo by možno, že byste při svém
pouze rozjímavém životč toliko S ma—
lým počtem duší o díle tomto mluvili.
Pro tento případ připomínám Vám
příklad svaté Teresie, která zachrá
nila milion duší, neopouštčjíc kláštera.
Otázka spásy naší armády dá se
Pannou Marií vyjednat za mřížemi
Vašeho kláštera.“ (P. d.)

+00:00
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Více lásky k papeži ! Jistý vážný

historik švýcarský mluvě o zrušení
kláštera svatohavelského a jiných
praví toto: „Zrušení jejich je vlastně
dílem katolíků, t. j. kdyby byli kato—
líci ukázali více lásky a oddanosti
k těmto ústavům., bylo by liberálům
bývalo zhola nemožno tyto kláštery
sekularisovati. A má,-li budoucí ve
liký světový kulturní boj platiti pa
pežství, nemam-e se obavati, že i dnes
tak mnOZí naši katolíci, především
státníci ukazují přílišmálo obětavosti,
málo lásky k Vatikánu? Měli bychom
ještě mnohem více důraňz vati ve
svém tisku; ve svých spolcích lásku
k Římu a papežství, aby nepřátelé
církve věděli, že budou muset jednou
bojovati nejenom proti vrchní hlavě
katolíků, ale že budou muset nam-zřítí
své útoky proti nám všem. Nebude
tomu po rníru jako kdysi, ale bude
muset býtl vybojován boj duchů,
jakého svět ještě nezažil. Rok 1918
budiž dobou horlivé prípravy k to—
muto boji." Katolické organisace vši—
mněte si dobře těchto slov! Rozviňte
své prapory, které téměř již 4 rokyi
ležely svinuty. -—P. L. _

] _Vliv katolíků v Číně roste. Vysvítá.
to 1 z toho, že čínská. vlada svěřila
Svounovou obrovskou nemocnici péči
katolických nemocničních sester.

Svatá. povinnost katolíků. Vrati
slavský kníže—biskupdr. A. Bertram
učinil ve svém letoším postním pa
stýřském listě ke svým diecssanům
několik praktických výzev. Především
doporučuje apc-lggštickou vyškolenost
pro boj duchů proti moderním úto—
kům na katolickou církev a její za
řízení._ K duchovním zbraním patří
také tisk. Kníže-biskup tažc se Svých
dlecesanů vc svědomí, zda také Všech
ny své povinnosti vůči katolickému
tisku splnili. Věrnost ke katolickému
tisku je vyznavačkou povinnosti v
nynější pohnuté a vážně době.

—
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Z válečné činnosti rytířů malt
ských. Na osmi vlacích, jež vyslali
maltští rytíři pro dopravu raněných,
bylo do konce července 1917 převe
zeno 248.973raněných neb jinak one
mocnělých vojínů. Vlaky ujely 811.583
km při 942 výpravách. Vnemocnicích
pod řadovou vlajkou bylo do téže
doby ošetřovano 13.329 cho'rých;_z
těch asi 6000 od chirurgických družln
blíže bojiště, jež včasnou chirurgickou
pomocí záhy po zranění mnohým za
chránily život a ukrátily bolestl.

Vojenští duchovní padli ve válce.
V lednu 1918padl na bojišti vojenský
kurat z Vorarlbcrgu P. HH.nmerle,
byv zasažen granátem právě, když
za bubnové palby mcškal u těžce ra—_
něných, které nebylo možno odnésti
z nebezpečného místa. Granatem, jenž
mu urval nohu až u kyčle, byl vy
mrštěn do výše, odkud padl mrtev na
zem. Dosud padlo na bojišti 31 kato—
lických polních kněží.

Na. vídeňské universitě mají ži
dovští posluchači většinu. „Rílchs —
post“ konstatuje, že v letním semestru
1916—17 studovalo na vídeňské unl—
versi'tč 1582 katolíků a 1588 Židů.
—-—Na právnické fakultě byl poměr:
462 :391, na medicínské 280 :“635,na
filosofické 670 : 544. Většina akade
mického dorostu ve Vídni je tedy Za
války židovská. Co to znamená, po
soudí každý sám.

Úbytek porodů ve Vídni je úžas
ný. Roku 1905bylo tam za rok 55. 716
narozených, prvý rok války klesl jlž
počet narození na 40.149, roku 1916
na 26.034 a roku 1917 na 21.561.
Předloni zemřelo tam 37.631 a loni
do konce listopadu 43.184 lidí. S ú—
mrtností lidí dOSpělých stoupá také
úmrtnost dětí, jcž za minula dvě léta
činí více než 17 z tisíce, až r. 1914
činila jen 13.9.z tisíce. Po šesti letech
budou vídeňské školy poloprázdny.Fm
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Z Brna.. Plníc tímto svůj slib,
vzdávám vroucí díky bož8kému Srdci
Páně a Panně Marii ustavičně pomoci
za vyslyšení prosby. Kéž všichni ve
svých potřebách se k nim utíkají,
budou zajisté Vyslyšeni. A. M.

Z Budějovic. V nejhlubší pokoře
vzdávám vroucí díky božskému Srdci
Páně, Panně Marii ustavičně pomoci,
sv. Josefu a sv. Antonínu za nalezení
ztracené věci a za úlevu v nemoci.

Duchovní osoba v Č. B.
Z Moravské Loděnice u Olomouce.

Plníc svůj slib, vzdávám nejvrouc—
nější díky: nejsvětějšímu Srdci Pána
Ježíše, Mátíčce B ží sv.—kopeckéa. sv.

Díkůvzdání božskému Srdci Páně. .

slyšení proseb v těchto úzkostc ch vá—
lečných, zvláště za šťastné shledání se
s manželem, jenž po mnohých útra
pách šťastně se zdráv navrátil, věren
svému katolickému přesvědčení z da—
lekého ruského zajetí po 3 letech
domů.

J. V.
P. v Čechách. Nejvroucnější díky

vzdávám božskému Srdci Páně, P.
Marii Lurdské, sv. Joscfu, sv. Anto
nínu Pad. za milost uzdravení rré ne
teře z těž ké duševní choroby. Chorol—a
těž-ká jako divem zmizela &zkoušky,
kterým. se brzy po svém uzdravení
podrobila, odbyty se skvělým vý

A. V.Antonínu Paduánskému rá troje vy— sledkem.

—ll.ll0ll.'l0íl0|l0ll

Obětování denního úmyslu.

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

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
poznání lásky neposkvrněného Srdce Marie P. a na všechny
úmysly, jež doporu ceny 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-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.)

(Pokaždé odp. 300 dní.

Sv. Michaeli, archanděle, svaty' Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Heslo apoštolské: Poznávati lásku Marie Parmy.

Umysl v červnu 1918: šírálwsf-„i Srdce jež šero v ro'ině a společncsí



ŠKOLE
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNÉ.
AAAAAAAAA AAI\A/\1\AAAAAAA_AAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAMAA AAAAAA

Ročník Lll. | Vycházípočátkemkaždéhoměsíce. Červen 1918.,?oh __ 3vvvv—fVVVvVvvvvx-vvvvvvvvv vvavvvvvvvvvv vvvvvv-WWVV
Srdce—Páně, budiž s námi, ctnostem svým nás vyučuj, ved nás země pustinami,
ve všech bíbách při nás stůj. V službu Tvou dnes odchováme, sebe i své rodiny,

Tobě věrnost přisaháme do poslední hodiny.V\A \_/\_/\\/mm“\/W \AW/"V'V\?V Nva—v

Království Srdce Ježíšova vrodině a lidské společnosti.
(Hlavní úmysl.)

Když se Pan Ježíš loučil s apo- nová., lepší a šťastné. budoucnost.
štoly na hoře Olivetské, pravil: „Dana
jest mi všelika moc na nebi 1na zemi;
protož jděte do celého světa a učte
všecky národy.. .“ A když vstoupil
na nebesa, sedí na pravici Boha Otce
všemohoucího, to jest: Pan Ježíš má.
všelikou moc nade vším co na nebi
i na zemijest ](st tedy Pan pánů,
Kral králů; jemu poddanc jest vše
na světě, všichni lidé a všechny jejich
společnosti. Jako Syn Boží má Pan
Ježíš přirozené právo a svým _utrpe
ním zasloužil si to pravo podruhé,
aby nám lidem panoval a to netoliko
nam jedincům, nýbrž i rodinám a
celjm národům, ano celému pokolení
lidskému. Ovšem, povinnost nám zů
stáva, abychom i my pečovali sami
-osvé blaho vezdejší, ale při tom na
království Boží nezapomínali. Pravil
Pan J ezis „Hledejtenejprve království
Božího a spravedlnosti jeho a ostatní
bude vám přidána“ Království Srdce
Ježíšova tedy jest mezinámi, jestliže
jedinci, rodiny & národové přikazaní
Boží plní, čili, když lidé jak v souv
homém životě, tak i u veřejném
jednání řídí se zákonem Božím, zá.
sadami křesťanskými. Celý život naš
soukromý i veřejný má. býti pro
niknut učením Kristovým. Bude toho
potiebí zejména po válce, aby zkvetla.

Kristus musí panovati, dokavadž Otec
nepcloží všecky jeho nepřátele k no—
houm “jeho.“ (1 Kor. 15). Válkou u
trpělo náboženscví velmi; smýšlení,
mravy &jednání utrpěly velikou škodu
a tu třeba po válce napraviti. Tato
náprava jest jen tehdy možna, když
se jak jednotlivci, tak rodiny i celí
národové opět vrátí k pravému kře
sťanství, když nechají srdce své o
vládati nejsv. Sřdcem Ježíšovým, čili,
když zasvětí se všecky rodiny a celí
národové nejsv. Srdci Ježíšovu. Toto
zasvěcení nemajinrého cíle, než aby
z každé rodiny stalo se malé kralovstvi
Srdce Ježíšova a tím království toto
rozšířilo se po veškerém světě. Nej
lepšího léku pro rány lidstvu způso
bené bude, když se rodiny a celí ná
rodové zasvětí nejsv. Srdci Ježíšovu,
aby Ježíš Kristus kraloval v srdcích
všech, aby všecky k Srdci svému u
chvátil, nejen veřící, ale i syny marno
tratné, i ty, jež bludná mínění onla
malo nebo rozkol odtrhl, aby se vrátili
do přístavu pravdy a k jednotě víry.
Než nesmíme zapomenout na ty mili
ony idí, kteří ve staré pověřepohanské
dlí, abyi oni z temnosti pohanstva
na svobodu světla a království Božího
přivedeni byli.

Nuže,tedyílidejkřesťarský, z a
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světte se rodiny láskyplnvému Srdci
Ježíšovu! Tážete se proč? Protože si
toho Pán Ježíš přeje; On jest naším
nejvyšším Pánem, Spasitelem &Bohem,
On má.právo na nás i naši lásku! Ro
diny potřebují obnovy. a ochrany
božského Srdce Páně; neboť manžel—
ství, rodina adítky maji četné ne—
přátele, kteří hledí je od Spasitele
odtrhnouti, kteří snaží se křesťan—
skému lidu největší dobro,- jeho víru,
urvat. A proto musí rodiny, otec,

matka s dítkami zasvětit se nejsvb
Srdci Páně, aby Ježíš Kristus nastolen
byl V každé rodině, v každé domac
nosti, v každé zemi, aby se naplnilo,
co pravil andi/l nejbl. Panně Marii,
že královati bude Syn Boží v domě
Jakobově &že království jeho nebude
konce. Králi věků, nesmrtelnému &
neviditelnému, Bohu samému budiž
čest a. sláva navěky věkův. Amen.
(l. Tim. I.)

Marie Tesařova:

Touha
Můj Ježíši, můj Ježíši,
slyš duše vroucí hlas,
přijď, prosím, již v mé duše skrýš,
mé touhy žízeň zhas!

Můj ukoj hlad, v své lásky sad
mou duši zaveď dnes,
tam plody Tvé & květy své
v klín Miláčku mi snes.

Jsem jelenem—nad pramenem
chci zhasit žízeň svou,
ve zi'írllecliTvých tak přeblahých
chci pití lásku Tvou.

Ach. uslyš jen mě touhy sten,
má Lásko nejsladší,
Ty blaho mé jsi jediné,
přijď, drahý Ježíši!

OOOOOO

P. V. Kubín.

Před svatostánkem.

J á na kolena před J ežišem kles',
chrám zdál se mi v tu chvíli šumný les,
v něm stlumen kmital věčné lampy jas,
a echem zavzněl smutný Kristův hlas,

»Mí rozkoší jest velkou s vámi dlít,
zde proto vyvolil jsem si svůj byt,
však zbývá mi teď lásky bolný sten.
že cizincem jsem __neznám .. opuštěn!

Ač zakouším jen stále nevděku,
já stejnou planu láskou k člověku,
své tělo jemu v sladkou manu dám
&obětí jestden ní svědkem tento chráml“

Hlas zmlkl Kristův. Ticho vůkol zas,.
& stlumen kmitá věčné lampy jas.
Mi krutá bolest srdcem projela:
I má nevděčnost Krista bolela!
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Obraz Srdce Páně.
Napsal Jarolím S... P a vl i k.

Před lety byly na návrh fran—
couzské vlády u Nového Hradu (Neu—
burg) na Dunaji vykopány pozůstatky
muže, jenž se jmenoval Latour d'
Auvergne, aby byly pohřbeny v Pan
theonu, chrámě slavných mužů fran—
couzských. Latour byl vojákem nej
udatnějším. Ačkoliv měl příležitost
postupovati v hodnosti, odmítl přece
každé povýšení a zůstal tím, čím byl,
totiž hejtmanem. Roku 1795 šel na
výslužbu, ale 1799 vstoupil zase do
vojska, ale jen jako náhradník za
syna svého přítele, aby jej zprostil
pov1nnosti vojenské; a teď prodělal
jako obyčejný voják pod prvním Na
poleonem válečné tažení do výcar
ska a na Rýn. Padl v bitvě u Nového
Hradu 27. června r. 1800, sotvaže
krátce před tím byl zvláštním pa
tentem jmenován prvním grenadýrem
francouzským. Celá francouzská ar—
máda uznala bez závidění, že ztratila
v Latouru nejudatnějšího z udatných.
Proto mu prokázala zcela zvláštní
poctu. Jeho srdce bylo balsamováno
a ve zlaté schránce odevzdáno pra
porečníku, aby je nosil na své hrudi.
Místo jeho v regimentu zůstalo ne—
obsazeno a jeho jméno v seznamu dále
vedeno, jako kdyby byl dosud žil.
Při vyvolání jeho jména odpověděla
celá setnina, u které sloužil: „Mrtev,
ale jeho srdce je mezi námi.“

Srdce jehojestmeziná—
m i! Milí čtenáři! My známe srdce, jež
zasloužilo ještě větší pocty — nej
světější Srdce Ježíšovo. Hleďte, toto
Srdce je ustavičně mezi námi! Náleží
našemu nejlepšímu příteli, jenž vy
plnil naše místo a místo nás podnikl
tu nejobtížnější vojenskou výpravu a
nejkrvavější boj podstoupil na horách
jerusalemských; jenž se zřeknuv ve
škeré cti pozemské, vzal na sebe
způsob služebníka, aby se nám ve
všem, kromě hříchu, stal podobným.
Umřel na kříži, ale není více mrtev;
<=,rdcejeho dlí mezi námi, k'naší obraně,
k naší posile, k naší potěše a zaslouží,

abychom mu největší poctu vzdá
vali!

“Zaslnhnje nejvyšší úcty. zaslu
huje, abychom se mu klaněli. Je sice
srdcem lidským, ale s Božstvím SpO—
jeným; náleží našemu Vykupiteli, na
šemu Pánu Ježíši Kristu. My si to
Srdce nepředstavujeme odloučené od
těla Ježíšova, ale uprostřed hrudi
jeho; ne v klidu, ale láskou tlukoucí:
ne prázdné, ale plné drahocenné krve.
Toto Srdce je mezi námi, neboť je
ve svaté hostii; to samé, jež tlouklo
v hrudi Spasitelově, když ještě jako
dítě ležel v jeslích a na klínu matčině,
když jako dvanáctiletý chlapec se
modlil v chrámě, když pracoval u
dělnické stolice v Nazaretě, když pro
cházel svatou zem, uče a uzdravuje;
když se modlil v zahradě getsemanskě
a když visel na kříži; totéž F'rdce, jež
přestalo bíti, když byl jeho majitel
duši vypustil; jež tři dny v hrobě
leželo a při vzkříšení opět tlouci za
čalo; jež tluče a tlouci bude na pravici
Boží po vše věky.

Srdce jeho je mezi námi. Věříme,
že je ve velebné Svátosti skutečně
přítomno: proto je zříme na mnohých
hostiích na způsob reliefu vytlačené.
Protože ho těles'nýma očimazříti ne
můžeme, rádi však bychom je měli
stále před očima, zdobíme jeho 0—
braz em, ať vyřezbovaným nebo
namalovaným, své kostely a příbytky
Zříme tu Pána Krista plného dobroty
a“lásky, kterak ukazuje na své Srdce
jako kdyby znovu mluvil, co kdysi
řekl blahoslavené Markétě: .,Viz toto
Srdce, jež lidi tak velice milovalo, že
se samo ztrávilo, aby jim dokázalo
svoji lásku.

Zříme,kterak plameny šle
hají ze Srdce Ježíšova. Co jsou to za
plameny? Jsou to plameny lásky.
Ohromný je žár plamenů, jež sálají
ze sluneční koule; nazýváme je pro
turberance; při okružném zatmění slun
ce můžeme je dalekohledem viděti.
Ale ještě“ větší "je žár lásky, jež sálá
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ze“ rdce Ježíšova, toho slunce Božího,
Jez nový Žlvot vzbuzuje, kamkoli svítí;
13“ l$l/0130“ctnosti a uzrávají předse'
vzetí v dobré skutky. Před plameny
Srdce Ježíšova shasínají plameny ná.
ružlvostl, zlých a nečistých žádostí.
Kde vychází Boží slunce, uniká tma
hrichu a satan utíká do plamenného
moře pekelného.

' Uprostřed plamenů, jež vyšle
hují_ze Srdce Ježíšova, zříme svatý
krí_ž.vPrávě na kříži ukázal PánJežíš
m?]Zretelněji, jak nás miloval a dosud
miluje. _Větší lásky, řekl jedenkráte,
nema nikdo jak tu, když život svůj
položí za přátcly své. To učinil Pán
JBZÍŠ, ba mnohem více; neboť umřel
za své nepřátely. ——Pravou lásku
poznáme na obětech, jež jeden za
druhého přinese. Kdo ocení onu ve
likou obět, již Kristus Pán za nás při
nesl? Zivot jeho “od jeslí až do hrobu
byl dlouhým 'řetězem obětí, strádání,
sebezapírání, tělesných—a duševních
útrap a bolestí, dlouhou cestou kří
žovou s tolika zastaveními, kolík dnů
počítal..

ó kdo by také nemiloval “Pána
Ježíše, našeho nejlepšího přítele, otce
a dobrodince? Kdo by mohl zůstati
necrtelným, an pozoruje tak “velkou
obětovnou lásku, kdo by nechtěl z
vděčnosti aspoň malé oběti vzíti na
sebe, aby potěšil Srdce Ježíšovo? Cír
kev katolická předpisuje nám v pátek
malou obět, zřeknutí se masitých po
krmů. Je to na památku smrti “Pána
Krista, jenž hříchy těla našeho na
svém vlastním těle trestal. Měla by
nám ta oběť býti *'těžkou? “Láska. ne
spočívá tak v pocitu, jako spíše ve
vůli. Je snadno říci: Já tě miluji!
Třeba to však teprve dokázati. Lásku
svou nejlépe dokážeme, když vypl—
níme přání milované osoby a rádi pro
n1_nějakou obět přineseme. Zacho
vejme tedy páteční půst z lásky k
Srdci Ježíšovu.

Neurážejme Srdce toho! Každá
urážka, každý hřích je trnem do'nej
světějšího Srdce. To ímá nám uvésti
na paměť trnoválkoruna, jež Srdce
ono oplétá. Tak trnitou cestou šel
pro nás Pán Ježíš, od kolébky až do
hrobu, aby trn hříchu “Adamova, jenž

124 00

nás tak velmi zranil, z našeho srdce
vytáhl a je zahojil; a my bychom
chtěli hříchy svými nové trny vrážet
do Srdce Božského a je poznovu zra—
ňovati? To by byl veliký nevděk. Jeden
zbožný poustevník vytáhl jakémusi
lvu trn, jejž si byl do tlapy zapíchl.
Lev ukázal se vděčným a zůstal u
svého dobrodince, krotký a věrný,
jako pes; a když poustevník zemřel,
lehl si lev na jeho hrob a pošel ze zá
rmutku. Měli bychom dáti se od
zvířete 'zahanbiti? To budiž daleko
od nás!

Zříme na Srdci Ježíšovu rán 11,
z níž se krev prýští. Rána ta je bra
nou naší Spásy. Na kříži tekla z ní
krev a ted' tekou z ní proudy milostí,
na všechno lidstvo, hlavně na všechny
ctitele Srdce Ježíšova. Božský Spa—
sitel zjevil blahoslavené Markétě Ala—
kok, kolik a jak velikých milostí chce
uděliti svým 'věrným, kteří uctívají
jeho Srdce, ,

Oněm, kteří po d e v ě t p r v
níc_h pátků v měsícipřijímají na
usmíření tělo Páně, slíbena je milost
setrvání v dobrém a šťastná hodinka
smrti po přijetí svatých svátostí. Po
božnost prvních devíti pátků je velmi
rozšířena a velký je počet těch, kteří
v ten den jdou k svatému přijímání.
Ten den se zvláště pro ty hodí, kdo
jednou za měsíc přijímají. _

Těm, kteří chovají obraz Pána
Ježíše ve svém příbytku, je slíben
pokoj a požehnání. Pohané rádi po—
užívají tak zvaných amuletů, malých
předmětů, jež jim, jak se domnívají?
mají “štěstí přinésti. Náš pravý a—
m ul e t je obraz Srdce Ježíšova. Nechť
je nám předmětem ustavičné úcty.
Jak chladno a nepřívětivo je v pří
bytku, v němž nevrsí žádného svatého
obrazu; jak přívětivě však v pokoji,
kde zříme svaté obrazy, obzvláště
obraz Srdce Páně, neboť ze šrdce toho
sálá teplo, pod nímž musí roztátl
srdce v náboženství chladné.

V jednom brazilíanském klášter
ním gymnasiu četl jsem kdysi v
„Sendbote des Heiligsten Herzens“
(německé Škole B. Srdce Pánět) uka—
zovala se většina žáků vzdornou a
v náboženství lhostejnou. Všechna ná
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maha učitelů zdála se býti rnarnou.
Přešel již celý dlouhý čas velikonoční,
jenž tam trvá. od neděle Septuagesirna
až do svátku Srdce Páně, a více jak
polovice žáků nebyla u svatého při
jímání; nechtěli jíti. Ba jeden z drzých
klučinů projevil bez okolků, že k při
jímáni nepůjde, i kdyby pro to do
pekla se měl dostati; jeho otec též
prý nechodí k přijímání a přišel by
tedy též do pekla, a že prý raději
chce býti s otcem v pekle, než jinde
bez něho. Bylo to ke konci června a
dobrá. rada vzácnou. Tu si zaopatřil
učitel ještě v týž den obraz Srdce
Páně a jakmile byl zarámován, hned
ho zavěsil ve třídě. A podivno! Aniž
by dříve slova byli sknězem promluvili,
přišli hned na druhý den'ti nejhorší
ke zpovědi a než uplynuly tři dni,
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celá, třída vykonala povinnost vc
likonoční.

Tolik různých pobožnosti je v
katolické církvi zavedeno, všechny
jsou krásné, povzbuzující, užitečné,
ale nejkrásnější, nejnutnější a nejvý
slednější jsou zajisté pobožnost k
velebné svátosti a Srdci' Páně. Násle
dují přímo po sobě a doplňují se na—
vzajem. Pěstujmc neunavně obojí po—
božnost! Učme ji děti! Už těm zcela
malým ukažme a vysvětleme obraz
Srdce Páně, ony budou:proň nadšcny a
budou lépe poslouchati. Pojďte ke
mně všichni útrapami skličeni a já.
vás občerstvím! Uposlcchněmc toho
vyzvání a hledajmc u )rcjsvětějšího
Srdce ochranu, blaho a spásu po
všechen čas.

000000

Každý z nás budiž Janem Křtitelem!
Napsal Ignát. Zháněl.

[ Drž-(“šního drei jest heslem nunc—
hých lidí: [cla.-(kl Jeví se růzrj'ni
způseh rn.

Je drou slavil kdesi farář padesat i
leté kněžské jvlileurn. Bylo to v niě—
síci ěe'rrrn. Čekal, že Iiijefeu riotíti
tento parratrý der" jelie l_ýralí la
plari &.\ůl-ec není a Iiátelé, Jez
licdl se, že hidf zár-(\'(ň rleršla z
nahe-žerství. DeEácí laarlar Iii r::i
zkoušel. P](1( že,)jal'. lýrá ra ven—
kově, bylo v (ré (sečě rn (hc etejrě
znějících redrých jmer., lyle rutro
děti ve ško-le vyrclát ati r_il=.(livjnzé
nem rcdrým, ale liestrin-, e(ž tale
zkoušející l:.rěz čirvil.

' Tu spravrě p(drtkl jeder z lý—
valých liaplarů: „Tete j—H'l'.n'-.i Ie—
divr'a jrréra-.Heši: farní Restiilev,
Jareslav,Vlae.1irr.il ; ťěr (at a f'iIl'É Kv ě—
tuška, Květoslava, Jiřir'a, Mireelara,
naše slavrá- jn.ér.a. která l_c'ysr' lý—
vala, Jar., Jeeef, Frartišel, Arterín
dccela vymizela.“ A jes-t jistě re čivr ý
úkaz, který můžemeryr í sl ( re \štde,

-nejcn v rr.č-e1ech,rýlrž tal-é r a ver..—
kově Iercrerati, že čára-“jí ee dětem

jrre'rare-xá, rre C_(rr-í, jejzelž vý
zr auru ril do Mírná-. Ba de'šlo tak ela—
lcl-.(=,že iíl-a'jí r a v(r'l'erč: ] mirnedáti
děte nr. „I ar s.l.á“ jnte'r a a r_enn ějí
jinii jnéra rte-ljče jr á, reelxjklá.
Ktž se tedy vrátí Marečárrý (elrý
vryl, aly ft“ e"čt(1r.6áxale 1sše er e:.á
Laže'e'rr'u Celic zr Lniá jrr'ér a, u ]“i(l ž
l—ažeý\.í, I.terý nil-tee _je ](yi resil.
Jal nák lití se r yrí (čti ra in (1o
Jar a Kit-itek !

Jar Křtitel lyl ]:(elec'rí ze starc
er ríeh ]Tl(TC]-.ů,1)'-lrrrár za št'art

č-e, že Tre—lilpaleni nyni rzlěfatr
a SI—aéitele , l.,.tt'rý ]"řišel za r ín'., ] (Éjž

] „li'tst, '
i
(

zál
r ] '

r“

lá.: a Tel árii ra ((Il-šita ]
: i(lů“ ('LrJ-z. 3_.) poblízl—u řeky

e'

ha

1 „111 a říci ( rirri: „Jí li'iÍn :“ —
1 “C(rwéfniíju \isl nurqší
"'žj.(rr.já,j(rrrž'rej:<n". leCer. rez
71
s.

1

: ai i(n'érly u clur'iijelro, ten
litíti' lriče D1(I(IT ira/njn: a

r' int.“ (lvl-'.. \,3, 16.) I nly \'Ěiel ní,
níůžerre ráfltťer ati Jar a Išitite'e
každý z rás n ůže ;jín; ljri.

Nikdo z ríás r'erjr'e, že riff) :' a
všeobecně Wirár a jen ]eíitl a 't
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]
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mací “semládeže. Její nezbednost jest
již větší než ta, o níž se nám vypra
vujv v: S;aré'.n Zákoně. Prorok Eli
seu; 451"p) práci do města, nazvaného
Bythlel. Když kráčel cestou, vyšly
právě z mě;ta malé děti. Protože měl
na hlavě pleš, uviděvš: ho, posmívaly
se mu, řkouce: „V.;tupuj, lysý, vstu—
puj lysýl“ Eli-:eus se ohlédl, uzře
nezdár nou mládež a :;lořeěilji ve jménu
HcJSpodinovu. Vyběhli z lesa dva med
vědi a roztrhali z nezdárnýeh dětí
dvaačtyřicet“ (IV. Král. 23. 24.)

Byla-li již ve S;arém Zákoně v
některých ob ích mládež tolik roz—
pustila, nepodivíme se zjevu, jehož
svědky jsme v ny ějších dobách, kdy
nám připadá, že jest někdy zrovna
zlým duchem p):šedlái. Nedávno došel
do naší osady sotva škole odrostlý
hoch; chodil. po domech a prosil o
službu. V jednom, domě právě oběd
vali, vyptávali se ho a podotkli:
„Právě jine mu .ili od"vzdati eráru
krávu, která dooř: d ijíla a přišla by
nám velmi vhod koza, hned bychom
ji koupim“

„Vian o ní,-' vmísil se cizí hoch
do řeči. ,.U nás je j“dna žena, padl jí
muž na Italsku, musí choditi do te
várny, nemůže se starati o dobytek,
chce ji prodati. Na otázku, jak se
jmenuje, řekl vše. Domácí plni ra
dosti, že bude možno zakoupiti nyní
tak vzáený dobytek, dali hochovi
jisti a pak obdarovavše ho ještě ji
nými potravinami, šli s ním do osady,
z níž přišel a k erá byla dobré dvě
hodiny vzdálená. Šli. Poblízku osady
byl les. Hoch se nějak vymluvil, zašel
do lesa a zmizel. Když pak přišli k oné
ženě, našli ji sice, ale sdělila, že sama
by ráda kozu a jiný dobytek zakou—
pila. Vše, co hoch řekl, byla lež; dělal
si tedyz cizích lidí, kteří mu prokázali
dobrodiní, blázny a zavedl je nadarmo
takový kus cesty.

Ano, časy se mění. Docela jinak
bylo ve středověku. Četl jsem v je—
dnom starém spisu následující udá
lost: V klášteře Ramsey byli na vy
chování hoši a mezi nimi několik
synů okolní, bohaté šlechty. Jednoho
odpoledne měli volnou chvíli, hráli si
na dvoře. Vylezli na věž. kam byly

(

právě dodány nové zvony. Hoši zvo_
nili, ale protože neuměli, zvony po—
kazili; pukly. Ale hned si uvědomili
co učinili; běželi kopatovi kláštera,
padali před ním na kolena a se sepja
týma rukama prosili: „Milosti! Račte
nám odpustiti, prosime snažně, ne
račte něco oznamovati našim rodi
čům—;až dorosteme, vše vašemu klá—
šteru vynahradíme desateronásobně“
Moudrý opat učinil podle jejich žá.»
dosti & v kronice onoho kláštera se
vypravuje, že hoši, jak dorostli &.
stali se pány svých statků, ne desatero,
ale stonásobně vše klášteru vyna—
hradili. Ejhle, tak jednala mládež ve
středověku! Přiznali se, co zlého uči
nili, neutekli, jak se jinde dělává a
nesvedli vše na druhé.

Když byl Jan malé dítě, ptali se
zvědavě lidé: „Čím medle bude toto
dítě?“ (Luk. 1, 66.) Dítě bude tím, co
z něho udělá. výchova, budiž tedy,
pokud možno nejlepší, nejsvědomi
tější a pak dočkáte se všichni na své
mládeži rados ti. Přičiňte se, jichž po
vinností jest, starati se o mládež, aby
z ní byl dobrý strom a pak přinese
ovoce dobré. Svatý Bonaventura na
pomínal vychovatele: „Mějte lásku
k dětem, buďte k nim laskavi, pova
žujte je za své vlastní, ukazujte jim
útloeit matč.'-na přísnost otcwuf'

Jako Jan, milujme i my pravou
láskou svého bližního. Jan byl „hla—
sem volajícího na poušti,“ (Is. 40, 3)
kde uvěřili, pokřtil je. Byl laskavý
k poslům, které vyslali k němu fa
riseové a zákonníci, aby se ptali
Jana: „Ty, kdo jsi?“ (Jan 1, 22.) Ano,
dříve bývala pravá láska k bližnímu
všeobecně rozšířenou, čehož, bohužel,
o nynější, o naší době tvrditi nemů
žeme.

Zesnulý oblíbený německý spí
sovatel,farář J indřiehHansjakob, vyu
pravuje ze svých pamětí ze čtyřicá
tých let minulého století: Z města
Frýburgu vycházelo v době, kdy se
na venkově klidila zemčata, každo
denně ráno mnoho chudých dětí. Nesli
v ruce koš anebo pytel. Šli ven do polí
a kde lidé vykopávali brambory, po—
klekli v brázdě, pomodlili se Otčenáš
a venkované dali každému dvě anebo



co 127 00

tři brambory. V nynější válečné době,
sotva by se kdo našel, kdo by byl
podobně dobročinný k chudině. Na—
opak, ani místním chudým zatvrzeli
nepomáhají a chudí jsou nuceni cho—
diti anebo jezditi daleko od měst ně—
kam do hor, aby si mohli nakoupiti
k živobytí nejnutnějších potřeb. Pravá
láska k bližnímu jakoby se byla od
stěhovala z našich dědin &osad.

Jaký vzácný příklad pravé, pro
tož-3činné lásky k bližnímu podávají
.nám v našich dobách všechny Milo—
srdné sestry, hlavně ve větších měv
stech. Kdosi nazval je případně mu
Jčennicemi 20. století. Znatel poměrů
píše, že mnohých bývá zneužito, hlavní
"které se věnují soukromému ošetřo
vání, k pracím, k nimž by nebyly po—
vinny. Též prý nemají mnohé před
stavené v klášteře pravého pocho

ení pro tyto oběti lásky k bližnímu
a O):luš-iosti a nedbají o jejich zdraví
Vž iyů jsou prý příklady, že mnoná
Milosrdná Sestra mívá hlídku každou
druhou noc; neměla by tu ani platiti
výmluva na nedostatek sil a mělo
by se jich šetřiti.

. Proč jenom zapomínáme často
na tak důležitou ctnost, jakou jest
láska k bližnímu? Svatý Augustin po
bízí k ní následujícími slovy: „Taž se
sami, sebe, jaké pokroky jsi učinil
v lá acek bližnímu a podle toho, jakou
olpověď dá tobě tvé nitro, můžeš
určití, jak blízko jsi došel k nebi.“
Protože jest tato ctnost tak důležitá,
praví“ učitel Církevní svatý Řehoř
Velký: „Test lastnějenom jedno je
diné přikázání, totiž přikázání lásky.
neboť všechny ostatní (jsou v něm.
obsiženy

j () svatéms4Františku z Assisi čteme,
že ] h) srice plálotak velikouláskou
k bližnímu. ža i když uviděl červa na
cestě, odstranil ho, aby ho nikdo
nezašlápl. Jistý starý církevní spiso
vatel vypravuje o opatovi Janovi,
který "trávil v klášteře plných osm.
desát let: srdce j3ho plálo tak velikou
láskou k bližnímu, žq ji rozšířil i na
nerozumná zv1rata k nimž byl milo
sr.dný.Kažiýdenráno obcházel všech
ny dv01y klášterní a krmil psy. Potom
šel k rybníkům a krmil vodní ptactvo,

doma pak sypal na střechy zrní, aby
:'ptactvo nebeské mohlo nasytiti.

Kéž bychom si všichni oblíbil
pravou lásku k bližnímu a varovali
se všeho, co by jí odporovalo. V městě
italském v Paduy žili v jedné vznešené
rodině, z níž pošlo i několik světců a
dva bratři, kteří se navzájem zavraž
dili a to nikoliv z nějaké zloby, nýbrž
pouze následkem nepatrného žcrtu.
Jednoho večera-procházeli se spolu
na prostranném dvoře paláce, v němž
s rodičemi bydlili. Na nebi svítilo
velmi mnoho hvězdiček, neboť byla
krásná, jasná letní noc. Tu pravil
žertem starší z bratří: „Kéž bych měl
tolik kusů dobytka, jako svítí nad
našimi hlavami hvězdiček.“ Druhy
mladší bratr si však přál, aby měl,
tak rozsáhlé statky, jako zří širokou
oblohu nebeskou. Na otázku mladšího,
kde by starší bratr tato svá nesčetná
stáda chtěl pásti, odvě'.il rozjařen:
„Na tvých pozemcích.“ „A neprosil
bys mne ani o dovolení!“ „Ba že ne,“
zněla odpověď. Aniž promluvili spolu
dal '.ího slova, sáhli oba po meči, zá
polili, až se tak zapomněli, že se oba
vespolek zavraždili. Ano, tak daleko
může to dojíti, když člověk zapomene
na léku k bližnímu.

Proč mají jenom mnozí srdce tolik
zatvrzelé ke svým spolubližním? .—
M10ZÍ podobají se bratrovrahu Kai
novi. Když zavraždil svého bratra
Abela, řekl k němu Hospodin: „Kde
jest Abel, bratr tvuj'Z“ Načež Kain
odpověděl: „Nevím, zdaliž jsem já
strážcem bratra svéhoí“ (I. Moj. 4, 9.)
Podobně se vymlouvají mnozí z nás,
e jim nic není po druhých, že se

chtějí starati pouze sami o sebe. Ně
kteří lidé jseou tak bezcitní, .že je
dnají, jako kdysi starozákonní prorok
J mas Hospodin poslal ho do města
Ninive, aby kázal: „Ještě čtyřicet
dní a Ninive bude vyvráceno.“ Ni—
nivetští činili však pokání a Bůh se
smiloval nad městem, z čehož se ne
těšil Jonáš, který by byl raději viděl,
aby město zahynulo. Ale Bůh chtěl
ho poučiti. Jonáš vyšel venz města,
vyšel na návrší a udělal tu sobě be
sídku z proutí a seděl tak ve stínu.
Chtěl čekati, až co se stane s městem?



001800

Bůh nechal růsti břečtan, který ryhcle
vyrestl nad hlavu Jonášovu, takže
byl stín nad ním a chránil ho, aby
nebyl obtížen, z čehož se radoval
Jonáš. Ale Bůh poslal červa aten
rozežral břečtan, tak-že uschl. Udeřilo
pak slunce na hlavu Jonášovu a bylo
mu horko. Reptal, raříkal a přál si
umříti. Hněval se pro břečtan, že
zhynul. Tu pravil k němu Hospodin:
„Ty máš žalost nad břečtanem, o
němž jsi nepracoval, aniž jsi učinil,
aby vzrostl, za jednu noc povstal,
za jednu noc zhynul a já.bych neměl
odpustiti Ninive, velikému městu, v
němž jest více než sto a dvacet tisíc
lidí?“ (Jonáš 4, 5—11)

Jak mnozí podobají se Jonášovi!
Rmoutí se, když se jim přihodila ně
jaká nepatrnáztráta, nepatrná nehoda
ale byl-li postižen bližní, nijak mu
nepomáhají, jeho neštěstí jimi nijak
nehne, jsou k němu zatvrzelého srdce.

3. Ať se ti daří dobře, ať zle,
nikdy nezapomínej na Boha, na mod
litbu a žij, jak hlásal svatý Jan:
„Každé údolí budiž vyplněno a každá
hora a každý pahorek budiž ponížen
a místa křivá buďtež přímými a místa
drsná rovnými.“ (Luk. 3, 5.) Jednou
byli dva chuďasi na žebro-tě. Ráno
dostali něco k jídlu a šli dále svou
cestou. O poledne žebrali ve stavení
o samotě. Všude bylo mnoho. sněhu a
selka, která jim dala chléb, varovala
je, aby nezbloudili. Ale beze strachu
šli dále, až se stmívalo a docela se
tmělo. StatečněíJkráčeli, ale najednou

pozorovali, že něco pod nimi praská,
a citili, že jim teče do botů voda.
Šli dále, ale rachotu přibývalo, vody
bylo též více, někde až po kolena.
Začali se hlasitě mcdliti a pilně se
dívali, zda někde neuvidí světla. Mod
dlíce se, kráčcli dále, až konečně uvi
děli světlo, pak druhé a třetí a dalších
celou řadu. Došli do osady, v níž.
téhož dne spali. Poblízku bylo jezere,
chodili po něm stále dokola-, až ke—
nečně je přešli na příčí Ejhle, me-dlitb u,
je sílila a zachránila.

Dokud byl svatý Jan Křtitel
malým dítětem, měli o něho starost
rodiče i známí a ptali se mezi sebou:
„kým asi bude toto dítě?“ Podobnou
starostlivost mějtež i za našich dnů.
o ráš dorost všichni praví přátelé
lidstva a ze všech sil se přičiňte, aby;
se dostalo mládeži dobré a řádné vý
chovy. Též jest nám sv. Jan Křtitel
vzorem pravé lásky k bližnímu. Užív
vej'me i my všichni každé chvíle„
kterou nám dopřává Bůh zde na světě
k blahu své, nesmrtelné duše. Dobře,
napcmíná jistý spisovatel, řka: „O,
jak rychle uplym náš život. Včera 1332
jsi dítětem, dr_es jsi mladíkem a ješt :=
dres budeš mužem, zítra jsi starcem n..
pozítří nevi svět již o tolě a přechází
pits tebe dále k dennímu pořádku.“
Nikdy nezapomínejme při všech svých
sta\ ovsleých starcste eh, že kr átký jee'i..
život ráš, jak čteme v Píemě: „parc—n..
jest, která se ra krátko ukazuje a.
potem mizí.“ (Jak. 4, 15.). _

OOOOOO

.P. V. Kubín.

Zdrávas Maria.

Ticho je kolem. V dálce pták zpívá,
u nohou zkvétá svěží květ-,
na rty se dere píseň mi tklivá,
na ni tak těžko zapoměla.

Píseň tu sladkou láska mi dala-,
láska, již nezná klamný svět,
láska, jež v eden duši mou zvala
křídla jí dala, srdci vznět.

Snad již se ptáte, přátele zlatí,
jaká to píseň lásky je,
pějte ji často, štěstí Vám vrátí,
Zdrávas, zní, Zdrávas Maria!

+++,
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Baunard.
Stáří čili životem vzhůru.

Chvile smutku, — Útěcha .
Poslední léta "života jsou'fiéta

smutku; je to cesta vroubená, hroby.
Naši otcové, naše matky odešli

první. Jejich odchodem počalo pro
nás staří. Človek není již mlád od
chvíle, kdy není doma už nikoho, kdo
by mu ještě řekl: Mé dítě! l 

Potom řadí se rov na rov. Jsou to
manželé-,kteří si davaji navždy 's Bo

. ..a\

g(Ča'st další.) N'

Nuže, nechť slzí, kteří pozůstalí.
Plačtež, synové a dcery, vdovci a.
vdovy, bratři a sestry! Plačtež, světci
a světice, vzpomínajíce na slzy Ježí—
šovy nad Lazarem! Tyto Boží slzy o
pravnily naše slzy Posvátné jsou slzy
Augustina nad Monikou, Ambrože nad
Satvmm, Řehoře nad Basiliem, Césa
rem a Gorgonií, Jarolíma _nad Nepo

Mojžíš se modlí za bojující lid israelský, podepírán
Hronem a Harem.

\'mč'ocká škola Beuronská.

hem. „Ach,“ zvolal jeden z nich,
„kterak pustit bez zoufalství ruku,
již jsme pokrývali polibky a již by
chom rádi na věky podrželi. na svém
srdcil“

Jsou to bratří a sestry, kteří bý
vají si vylváni z náručí. A\vulsa
sunt viscera mea, kus mého
srdce bylo mi ulváno, volal sv. Ber
nard, oplakávaje smrt svého bratra..
A vrchol zármutku, děti vydechující
naposled před očima svých rodičů!

tíem: „Můj Nepotius, i také tvůj,
Heliodme; náš, nebo lépe řečeno Kri—
stův a tím' více pak náš. Opustil nás
tedy, nás stalce. zanechavaje dýkusvé smrti v našem srdci!“

Než třeba, abychom opět počali
žíti: bude to zlý zivot, leč nutno žít.
Kdo nás tomu naučí? Kdo nám po“
může? Kdo přÍSpěje? Evan elium vy
pravuje, že když Maria pla ící Lazara
uslyšela hlas sestřin, že Mistr se blíží,
opustilamísto, kde plakala. Kdo nás
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pozvedne z našeho zármutku, z našich
slz? Kdo nám přinese útěchu snadněji ?
O .této ůtěše, ať lidské, ať božské,
chtěl. bych dnes, bratře, s tebou po
hovořiti.

Před věkem křesťanským ptavali
se veleduchové sklíěení smutkem filo
sofie, prosíce o radu. Četli jsme za
studií list Sulpiciův svědčící Cicero
novi. Veliký ten muž oplakával zbož
ňovanou dceru. Ani sláva, ni konsu
láty, ni láska Říma nedovedla jej 11
těšiti 'nad Tullií. Sulpicius mu odpo
vídá dojmem, jakého nebyl na svých
cestách: „Když jsem se plavil kol
břehů Řecka a když zrak můj bloudil
mezi Eginou a i\llegarem po ssutinach
dvaceti měst druhdy kvetoucích, dnes
pak beze jmen ve prachu ležících, po
myslil jsem u sebe: „Mám-liž se diviti,
že léta-, jež vyvrátila tolik slavných
budov, i naše křehké schranky obrátí
v ssut-iny?“ To byl tedy jediný balsam,
který nalezla výmluvná. filosofie na
úlevu nezléčitelného bolu! Zdaž byl
tím utěšen krasoduch, jakýmž byl
Cicero? Nevím. Alo což otec, otec?

A tu přichází sv. Pavel, který
rovněž navštívil Řecko a Italii. Nc
přináší jako jeho vrstevník Seneka
trpícím bolné útěchy „Listů Mart-ii“
nebo „Utěchy napsané Helvii“. So
luňským, kterým byl právě zvěstoval
evangelium, píše tyto věty vznešené,
určité- jistoty, jež třeba tu uvésti
úplně: (I. Soluň. 4, 12.—17.\. Nechci,
bratři, abyste nevěděli, co se tkne
drahých vašich zesnulých, že vám ne
třeba truchliti, jakož činí druzí, kteří
nemajínaděje,sicut ct cacteri,
qui spem non habent. Neboť
umřel—li, jakož věříme, Ježíš, bratr

_náš a byl—li vzkříšen, učiní Bůh po
dobně se všemi, kteříž v Ježíši umřeli
a zavolá. je rovněž ku sjednocení
s ním, aby s ním žili na věky. Utěšte
se tedy, vy otcové, matky, bratři,
sestry, snoubenci, přátelé; netrud'tež
se ro ty, kteří Spí pod zemi, 11e co 11
tristemini d__edormienti
b us, oni povstanou. Netažte se již,
co-se s nimi stalo. Totéž, co s Ježíšem
samým, neboť byli povoláni, aby šli
za ním. I vaše smrtelná těla kd s do
stihnou svých duši nesmrte ných,

OO

quia nos qui v_ivimus, quirclinquimur, simul rapie
m 111—cum íllis, et si_c semper
cum Domino erimus, i my
dosud žijící, tu zanechaní budeme i
i s nimi uchvácení vzhůru a tak vždy
s Pánem budeme. _ _

'ždy s Bohem a vždy _s nimi!
V těch řádcích je “řečeno vše, je to _ll—
stina naší naděje. Přál bych si ji zřítí
napsánu v čele každé závěti, vrytu
na každý náhrobek, vloženu do každé
rakve.

A zatím, hle: Svět proslulých ve
leduchů zamítl útěchu božskou. V
Athenach 1an Pavel posmívan“ od mu
drců Areopagu sotva se zmínil o o
tázce „těla vzkříšen1“. „DOStl- O tom
tě poslechneme podruhé.“ V Cesarer
Palestinské v síni Festově, před krá
lem Agrippou, zastavuje ho president
při prvním slovu. ]ez_o vecr te pro
nesl, křiěe hlasem velikým a jednaje
s ním jako s bláznem: In 8.8.1118
P a n l e, poblázněný 'Pavle,_kn1hy ti
Spletly hlavu! Ale všichni tr velmoži
byli šťastni. NaOpak tl, kdež př11ímají
a přijmou slovo S výše HGbBSké, Sy
nové útěchy, toť budou nešťastníci,
zarmoucení, otroci. vdovy, sirotci, Star
ci, všichni, kdož ptačí, jimž Ježíš slí
bil, že potěšeni budou.

Tak tomu bylo již od prvního
věku křesťanského. Byliť lidé, kteří
marně hledali útěchu u filosofů a
básníků nicoty a zapomění. Když
byli uložili popel svých mrtvých do
krásných mramorových náhrobků, ne
bo když byli sebrali a srovnali pozů
statky jejich do popelnic v tak řeče
ných kolumbariích, vryli do kamene
jména slavná, honosné nápisy, tituly,
pochvaly a žaly. Často lze tam Spa
třiti symbolickou podobu srdce, z ně
hož se dere vzdeeh, plamen —-toť dech
nutí poslední. Navštívil kdo příkladně
v Arles nejstarší hroby římské, které
vroubí pochmurné a tolik podmanivé
stromořadí starého tamního hřbitova
zvaného Aliscam s? A v Římě četné
náhrobky podle Silnice Appiovy? Kaž
dý nápis vyvolává vzpomínku na ně
koho nebo na něco z uprchlé minulosti.
Nic nepřipomíná nějakého života dal—
šího ani nevyvolává myšlenky na
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další Zbudoucnost: tito zesnulí, toť
dav oněch, kteří se z naděje vy—
loučili—_sicut et eaeteri,qui
lspemnonhabent.
' Několik mil odtud vyhloubeny
jsou katakomby. Ti, kdož do nich
sestupovali nesouce své mrtvé, nečetli
Ciceronových 'l'uskulan ani Mrave
uěných Spisů Senekových, Plutarcho
vých nebo Myšlenek císaře Marka
Aurelia. Ale četli evangelium a listy
sv. Pavla, v nichž poučoval předky
jejich, že přítomný život pozmění se
v jiný lepší, že toto tělo pozemské,
které svěřovali zemi, povstane a pro—
měněno bude v těle duchové a ne
smrtelné. Tuto naději plnou nesmrtel
nosti vyjad'řovali znaky života ob
noveného, palmou, iénixem atd., což
tvořilo výmluvné malby tam, kde
duše a myšlenka deplňovala, čeho se

nedostávalo na umění. Na tyto stěny
nebo do kamene kryjícího vyhloube
niny (loculi. psali své „S Bohem“,
„\la shledanou“, kteréž nápisy o
světlují temná ta místa jasem nebes
kým. Četli jste na hřbitově sv. Ka
lixta tento trojí napis, jenž budí tolik
myšlenek? Cituji z paměti a' přibližně:Sofronia mea, VIVAS in
D 0 o ! Má. Sofronie, žij v Bohu, toť
první rozloučení, přání. Druhé jinde
zní:Sofronia mea, Svofronia
dulcis, VIVES in D eo! Sofro
nie moje, Solronie sladká., žít b u—
d eš v Bohu —-toť naděje. A konečně
poslední maličko dale: S 0 t' r_o ni abona, Sofronia mea, VlVIS
in D eo! Sofronie dobra, Sofronie
moje, žiješ v Bohu —-toť jistota a
výkřik štěstí!

(P. d.!

OOOOOO

Obrázky z katolických misií
Pod'lvdMaxmilian Weinberger.

Vánoce v poli.
Svatá. noc! V bledém světle mě

síce leží' mohutný zámek, ve kterém
jsme ubytovani. Stromy v zámeckém
parku ohýbají se pod tíží sněhu.
Vzduch je studený, ale čistý. Jsou
dvě hodimr s půlnoci. Chodím před
branou zámeckou ve sněhu vzhůru a
dolů. Čekám na svého přítele poručíka.
Domluvili jsme se.,že půjdeme do osa-fly
kam měl přijet-i polní kněz, na jitřní.
Alt-\-pun poručík nechal dlouho na
sebe čekati: koueřně slyšet přidušené
kroky, snil: skřípa a očekávaní' je
tu. „Radostné Vánoce!“ přejeme si
navzájem a [:Oilču'šů si ruce: na při
vítanou. dáváme se na cestu. Naproti
v rusínské vesnici bude časně ?. rána
sloužena jitřní mše Sv. To byl naš cíl.
Domluvili jsme se, že se tam Společně
převezeme na člunu. Mezi zámkem
totiž a zmíněnou vesnicí prostírá, se.
velké jezero.

Mlčky kračíme po zasněžené lesní
stezce ke břehu. V' čí prsou nevzbu
__dilaby svatá noc vzpomínky na vlast

a dětství! Podivno, nešelestí borovice
Volynie tutéž píseň, jako jedle na—
šeho lesa doma, kterým jsme kdysi
kráčívali na jitřní? Nezmocňuje se
nás tataž slavnostní a radostná ná
lada, jako tehdy? Avšak, jaký to
rozdíl! Tehdy byli jsme dětmi a vedl
nas otec, nyní jsme vojáky v nepřátel
ské zemi!

Přišli jsme k jezeru; u břehu ko—
líbá. se člun. Vstoupili jsme do něho,
uvolnili řetěz a chopili se vesla. Po—
malu. velmi pomalu plujeme ku předu.
Zda se, jakobycliom si netroufali ru—
í—titihluboké „ticho, něžný klid, jež nad
vodou a zasněženými poli se prostí
raií. Tekutému stříbru podobna lesku
se vodní hladina, pod bílou přikrýv
kou odpočívají břehy, mlčky (lřímají
zasmužšilé lesy a shora osvěcuje nás
třpitír-í se obloha. Všecko tak bílé,
tak čisté, tak klidné, tak opravdu
vanoěnn

„Ostatně, víš jistotně, kde bu—
(louáslužby Boží?“ přerušuje mlčení
můj společník. — „Jistotně ne,“ od—
pověděl jsem, „jak se pravilo, na.
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mlatě nebo ve stodole některého statku
v dědiněl“ — „Pak si musíme při
spíšiti; měsíc brzy zajde a potmě
cesty nenalezneme“

Napnuli jsme všechny síly a “asi
za hodinu dorazili jsme ke břehu.
Zatím však setmělo se tak, že jsme
jakžtakž podle vozových kolejí ro
zeznali cestu podél břehu do osady
vedoucí. Pustih jsme se po ní; sotva
jsme však urazili asi padesát kroků,
ztratili jsme ji zase a brodili jsme se
sněhem nazdařbůh. Nikde žádných
kolejí, žádné stopy, jen sníh. Tápali
jsme v něm až po kotníky. Ukázalo
se jakési stavení. Jdeme k němu,
přeskočíme plot a již jsme po kolena
ve sněhu. Je to patrně jáma na smetí.
Pomáháme si z ní navzájem a sotva
jsme nahoře, zasvitne několik kroků
od nás světlo. Je to tlupa vojáků,
kteří se rovněž na služby Boží ubí
rají. Jeden z nich nese lucernu. Při
pojíme se k nim a ježto polohu dědiny
znají, jsme brzy u cíle.

Před stodolou, která. jest dnes
„náhražkou“ kaple, stojí jiné tlupy
vojáků, do nepoznání zakuklených.
Mnozí mají lucernu. Před vchodem
stojí brýčka, do níž jSou zapřažení
dva rusínští koni; je to povoz pol
ního “_kněze.

Zacinkalv v dáli rolničky a za
chvilku přijíždějí saně. Dva důstoj—
níci vystupují z nich a vstupují do
stodoly. Takě' my a všichni ostatní.
Chudičký je dům Boží. Stěny z prou
těného pletiva až do zvýší muže dvoj
násobné a prostora mezi stěnami v_v-
plněna smetím. Aspoň nepropouští
zimu a udržují uvnitř teplo. Střecha
je z otýpek z rákosí. „Jeskyně hetlem
ská“, šeptá mi můj Společník. Avšak
i tento bídný chlév má dnes roucho
vánoční, skrovnou okrasu. Uvnitř je
pološero. Přitlumená záře vychází od
vánočního stromku, jehož svíčičky vo
ják právě rozsvěcuje. Před stromkem
stojí oltář a na něm hoří dvě svíce.
Nedaleko odtud seděl duchovní na
obrácené bedně, na které byla na
malovaná slova: „Opatrně zacházetil“
Před duchovním klečel na kolenou
zpovídající se voják; jimi-čekali ně—
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kolik kroků odtud. Pokud světlo sta
čilo, bylo viděti na stěnách jedlové
větvičky, které tam pestrým papí
rem aneb fábory ovinuty byly !při—
pevněný. Zabalení ve své pláště a'ko'
žichy, stáli tu vojáci-, v předu důstoj—
nici, malebný to obraz. Docela v zadu
stála rodina Ukrajince, jemuž statek
náležel a dívala se zvědavě na boho—.
službu cizinců. V takových chalupách,
před takovými zdivočelými postava—
mi, jako tito válečníci, kázali kdysi
apoštolé slovanští jich předkům. Tak
to líčí dnes ještě jejich staré písně. r:;

Kněz “se oblekl v bohoslužebná
roucha a mše sv. začala. Dali jsme se
do Zpěvu. „Tichá noc, svatá noc,“
ozývalo se stodolou. Hlasy zněly drsně,
místy i falešně, ale co na tom? Drsný
zpěv posvěcovalo vnitrné pohnutí a
nadšení. Každý z nás byl si _toho
vědom, že jsou Vánoce a slavnostní
nálada ovládala všecky. Po mši sv.
následovalo kázání. Bylo krátké a
musilo býti krátké, neboť polního
kněze čekala toho dne ještě tuhá práce.
Obsah kázání byl: „Sláva na vý—
sostech Bohu a na zemi pokoj lidem.
Vánoce jsou slavností pokoje a míru,
přes to, že duní děla a řinčí zbraně.
Aby přestal válečný ryk, není v naší
moci. To může způsobiti jedině Bůh,
jenž kroky světských vládců může
přivésti na cestu míru. Avšak mír
vnitrný, mír mezi sebou můžeme dáti
sobě sami. Druh druhu pomáhati, ve
spolek se snášeti, vespolek si odpou
štěti, to jsou základy tohoto vnitrného
míru. Tento mír prohloubiti a upevnit-i,
je v naší moci a slavnost vánoční po
dává nám k tomu vhodnou příležitost.“

Takový byl asi obsah krátké pm—
mluvy. Posvátný úkon byl u konce.
Vystoupil jsem ze stodoly, ale byl jsem
nucen přimhouřiti oči. Všecko se le
sklo a llřpýiilo. V plamenné záři vý
nořilo se na východě slunce a svět
sněhem přikrytý jásal mu vstříc. „EX
oriente lux. z východu světlo!“ V_v
slovili jsme to slovo oba jako z jedněch
úst a ono se na oboje hodilo: na obraz
před našima zrakoma i na slavnost,
kterou jsme právě slavili. A dnes, po
roce, hodí se zase, neboť zdá.UDe, že
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od východu zazářily první paprsky
svetoveho míru rozvaděným -— ná.—
rodům. 

Povodeň a hladomor v se
v e r n i i n ě.

V přelidněné Číně, která i ve
šťastných letech spousty svého oby
vatelstva sotva může uživiti, dosta
vuje se hlad a mor s děsnou pravidel
ností. Příčiny jsou dvojího druhu:
malo deště a příliš mnoho deště,
sucho a povodeň. Nejposlednější však
příčina leží v povážlivém nedostatku
lesů následkem dřívějšího špatného
h08podářství. Jest-lilo obě příčiny ná.—
sledují brzy po sobě, vyrůstá, bída do
nekonečna. To se stalo v minulém roce
v severní Číně.
: li'aDlouho trvající sucho v prvních
měsících zničilo naději na žeň zimního
osení v červnu. „Od listopadu r. 1916“
— píše misijní biskup Henninghaus
v listě ze dne 25. května r. 1917 z
jižního Šantungu —-—„neSpadl žadný
dešť. Pšenice větším dílem uschla.
Letní osení nelze zasíti'a tak není ani
naděje na žeň podzimní. Lid volá, ke
svým bohům. Lomozíc průvody tah
nou ulicemi, ohlušující bubnování má.
olověným nebem otřásti. Nadarmo.
Obyvatelstvo asi 100 miionů s hrů
zou očekává, blížící se hladomor.“ ;

A jako" u Šantungu a sousedních
krajinách, tak bylo i v Mongolsku a
Mandžursku; ne tak smutně Éměly_:se
věci v Kiangnanu. '

Najednou v červenci jakoby se
byla otevřela všechna zřídla nebes.
Ve východním Mongolsku -— tak vy
pravuje jistý misionář — dostavil se
déšť toužebně očekávaný. Ale radost

-byla krátká.; brzy se proměnila v zou
falství. Nastala průtrž mračen, Spustil
se liják a trval 41 hodin bez přestávky.
Po krátké přestávce dalších 30 hodin.
Horské potoky vylévaly Spousty vody
do údolí, řeky Zaplavily pole, domy se
bořily, stromy a lidské příbytky řítily
se do vody. Rozběsněný proud ods
našel úrodnou prsť s klíčícím jarním

___osenímdlouhou cestou do moře. Tak
strašná byla moc živelní, že byl celý
jeden hřbitov i s rakvemi odplaven.
Za to vynášela voda na povrch jiné

mrtvoly, oběti to strašného “neštěst
Ještě osudnější byla Spousta. v
zemi jménem Čeli. Je to země bohatá,
a hustě obydlená. Hluboké bahnité
jezero přikrylo nivy & zničilo mladé
osení. Na, vyšších polohách rozbilo
vše děsné krupobití. Jak se zdá., za
chvátila povodeň celé ouvodí řeky
Hoangho. Tato potměšila řeka, zvaná.
„řekou žlutou“ má. ode dávna zlou
pověst ničitele úrody zemské. Železná.
dráha z Pekingu do Hankou byla na
šesti stech místech poškozena. Voda
stala v údolích celé týdny.

Jeden jediný neprozřetelný sku
tek měl pohromu ještě větší v zápětí.
Obyvatelé jednoho města na jižním
břehu, prolomili, aby se sami před
povodní zachránili, hráz na břehu
severním. Proud vyrazil otvorem, vnikl
do císařského kanálu a zaplavil celé
území až k městu Tientsiuu. V rozloze
více než 460 kilometrů proudilo ne-_
pokojné bahnité moře. Patnácte území
s obyvatelstvem jednoho milionu, bylo
vrženo do nezměrného neštěstí. Celé
dědiny a celé čtvrti velkých měst
jsou odplaveny, žeň smrti je nesmírná..
Větší část Tienstsinu, jmenovitě ev
ropska čtVl'ťstly pod vodou. V ně
kolika malo' hodinach musilo'ťvíce
než 30.000 rodin své příbytky vykli
diti. Byla dlouho obava, že si Hoangho
zvolí nové řečiště a nové ústí u Tient
Sinu.

Není ještě znamo, jakou škodu
utrpěly katolické misie. "Na štěstí
nalézají se více v krajinách horna
tějších a jest pravděpodobno, že tam
povodeň nebyla tak hrozné, jako na
rovinách. Nicméně “bude iNtam_bída
veliká. a tisíce křesťanů bude nuceno
se vystěhovati. Mnoho jiných tisíců
zahubí hladomor a nakažlivé nemoci.
A toto neštěstí dostavilo se právě
v čas války, kdy missie nemohou na
tenílčas očekávati žádné pomoci z
Evrópy!
Na návštěvě u Indiánů.

Poslušen. rozkazu biskupova —
vypravuje mladý misionář P. Morazí.
v Kanadě v Severní Americe — abych
navštívil indiánské ležení, dva'éf'dni
cesty od naší stanice sv. Josefa vzdá
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lené, vydal, jsem se s bratrem Lame
na cestu. Tato nás vedla přes zamrzlé
Velké jezero otročí. Pochod děl. se
dosti hladce, až na to. že mně nohy,
takové dlouhé chůzi nezvyklé, hodně
bolely. První den vykračoral jsem
ještě statně, druhý však musil jsem
častěji použíti našich saní. Dne :").
ledna večer došli jsme ležení. Zai-stihli
jsme tam velký počet divoehu, kteří
nás již očekávali. Po obvyklém stisk
nutí rukou zavedl nas pohlavar do
svého obydlí, velkého to srubu, kde

ro četnou rodinu je dosti místa.
trnacte dní žil'jsem zde jako divooli

mezi divoehy. Všichni hleděli mi zdejší
život učiniti pokud možno příjemným.

Hned z rana po mém příchodu
dali se divoši do práce, aby zbudovali
nějakou kapli a pro mne upravili
lůžko. Ženy umývaly a čistily prostor
pro kapli určený a místo kartáčem a
pometlem, drhly a cídily začerněnó
prkenné stěny hrubým, drsným me.
chem, aby jim aspoň poněkud do
daly přívětivějšího vzezření, což se
jim jakžtakž podařilo.

Muži zase sebrali veškeren svůj
um dohromady, aby dílem oltař, dí
lem pl'o mne lůžko postavili. Oltář
byl obstojný, ale ohledně lužka byli
méně šťastní. Byl to pravý Skřipec a
za několik hodin mne všecko tak ho
lelo. že na spanek nebylo pomyšlení.
Ovšem, ponena'svhluzvykne člověk na
všechno.

Nejlxl'ásnčjšíinkusem sfavitelského
umění byl. oltářf čtyry do země za
ražem5 kolky a čtyry desky. Může
býti něco jednoduššího? Nicméně po
dařilo se tyto nedostatky zastříti všeli—

jakými látkami a Ozdobamí. kde jaký
svatý obrazek byl nalezen, kde jaký
labor atd., všechno se hodilo za okrasu.
Čím byla věc starší, tím vzácnější.
Byla to skvostná, podívaná na sta
rého pohlavara, jak prohledaval vše,
skříně. bedny, sukně a šaty své „staré“
přehazoval. aby něco vhodného na
lezl. Spojenými silami byl konečně
oltář zbudovan. Sloužil jsem pak u
něho každý den mši sv., obklopen
těmito dobrými, srdečnými dítkami
pustiny, jichžto s upřímnou zbož—
nosti své písně zpívali. Blahý pocit
zmocnil se mne, když jsem slyšel
jejich zpěv, který vycházel opravdu
ze srdce a když sem viděl, jak četné
a s jakou zbožnosti ke stolu Paně při
stupovali. Bezděkv napadla mi slova
Paně: „Takové víry nenalezl jsem
v 'lsraelif:

Po snídani následovalo mluvnické
cvičení v nářečí tohoto indiánského
kmene. Starý pohlavar byl učitelem,
ja žákem. Vyptaval jsem se na jme-ua.
všech předmětů, které mi padly do očí.
Bohužel. musil stařec často učiniti
přestávku, ježto, jak pravil, trpěl,
srdečními záchvaty. Podezříval jsem
ho, že srdce omylem zaměňuje za
žaludek, neboť v noci přistihl jsem ho.
jak si na mase a čaji poclmtnával
)*[ožna však.„že to přece bylo srdce,
neboť brzy po mém návratu došla
zpráva, že. ze'nřel.

Když jsem byl v ležení divochu
dva týdny a je ve víře utvrdil, nastoupil
jsem zpáteční cestu na stanici svateho
Josefa, kamž jsem, všecek šťasten
nad svými prvními apoštolskými úspě
chy, ve dvou dnech dorazil.

00000

P V. Kubín.

Marianským písním.

©ísně mariánské, písně Matky svaté,
což vy srdce lidské těšit,hojít znáte.

Těšit, hojit znáte, když se v duši stmívá,
ve vás v utrpení útěcha se skrývá.

Nad kolébkou sladce slova vaše zvoní,
ba i ten je zpívá, co se ]: hrobu kloní.

Písně mariánské s vámi blaze mi je,
jistě ozvěnou jste rajské melodie.

00400
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Z rozjímání sv. Ambrože.
Podiv!Fr. J . aliji-j !.

Přeíd Pilátem.
Pán obžalován.
Mlčí.
Mlčí, jelikož nepotřebuje se ob

hajovati. Čeho se měl báti, kdyžtě
„leto-ožil po 'vém zachránění?

Spafztcl světa vydal Svou vlastní
..pásu, aby zjednal spásu pro všecky.

Pilát umyl si ruce. Avšak Svého
zločinu nemohl smýti. Jakožto Soudce
neměl ustoupití závisti & lu'ezbám.

*

Kříž.
Tajemsh ím kříže Kjistova dobře

rozuměti, jest korunou naší víry.
Na světě jest mnoho křížů, mno

ho utrpení, ta,-mi však nepřinesla u
žitku; jenom kříž Kristův může po
moci, v pravdě pomoci.

Nikoliv, nemůžeme si přáti, ne
můžeme chtíti,aby někdo zanás sňal po
tupu kříže Kristova.

Vždyť právě potupou kříže sma
zán náš hřích, smazán-.a naše hanba.

O, těch tajemných, božských, mi
lostivých účinků kříže Kristova, na,
němž visí bída & slabost, kde však
ctnost a, síla. zůstávájí nespoutáry,
naše hříchy &zločiny pribity, vítěvná
lr01ist, vítězné Znamení vztyčeno!

Dřevo kříže jest jako lcd', jcž
nám přináší spásu, nikoliv trest, Lez
pečný průvod & šťastné přeplavení

Není jiné Spásy, leč s tímto prů
vodem dosPěti přístavu věčné spásy.

V síle tohoto kříže toužím po
smrti &necítím. j í; pohrdání. její mu
kou, nožnám bázně přťd ní, neznám
úzkosti.

Jak budeme jednou prcirčrěni
účastenstvím Kristov y ne lgc: ] .é(,alavy
potupu, ke cti, _,

Komu jest kříž Klistův p(hc-r
šením, tertl jakclay tyl Žid.(1r. & ize
Synem církve. '

A kdo se kříži Kristovu posmívá,
tenť jakoby byl pc.-hamn;.

Syn církve vidí v kříž i. fan 6 T—
těžetví, raníou čcs—t.Hlafitč a rád v_v

(částna).

znává. kříž slavíělo Klima,
Vezn"čte kříž Krirtův Co Mých

rukou. i
Ve svých dílech p(„ZdVlll'Hij jej
Po úzko.—stechtéto země šlaptjte

nohama,.
Tak. se uhírejtc tímto štvčtt-"rnfm

Pán Ježíš nese kříž.
Již spočívá kříž na ramenou Páně„

jeho vítězné znamení.
Buďsi že Šimon pomáhá kříž“

nést-i, buďsi že Kristus sám jej nese,
vždycky nese Kristus kříž v nás lidech
a my lidé neseme jej v něm.

Kristus chtěl vítězné to znamení
sám vztýčiti & potom je odevzdati
mučedníkům, aby i oni je vztyčovali.

Ne jeho kříž, nýbrž náš jest
to kříž, jejž Kristus podstupuje.

Před soudnou stolicí Pilátovou
stál Kristus přímo jako vítěz..

Nyni, ve svém utrpení, objevuje
se, jakoby byl vinníkem, hluboce po
nížen.

== *.
QI

Ukřižovaný.
Hiozny, ležící na zemi, brzyflse

zkazí; vysoko přivázány dozrají. LM
Jako plný hrozen visel Kristus

na. kříži. Popatřme naň, vztáhneme
ruce po tomto vzácném ovoci, utrh
něme si tento ušlechtilý hrozen.

Tento jeden triumf Boží, kříž
Páně, přivedl již nesčetné lidi k ví
tězství.

Na kříži visí náš Pán Ježíš, a.
však tvůj kříž přezařuje královskou
velebnost.

O, jak jsou srdce židovská, tvrdá
všech kamenů!

Vzdorné skály se pukají, jejich
mysl, jejich srdce zůstávají tvrdými.
jako diamant.

Pod křížem.
Stály pak pod křížemj ženy_a pa.

třily na všecko.
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Stála tu Matka Páně.
Puzena mateřskou láskou nedbala

nižádnéhe nebezpečenství.
Avšak ani Pán na kříži nedbal

svých bolestí a v dětinné lásce učinil
pro ni poslední opatření.

Jediný Jan, kterýž do tajemství
Božích hlouběji vnikl než ostatní evan—
gelisté, zaznamenal., že to žádný jiný
nevypravuje, jak Ukřižovaný volal
svou Matku.

Patrně pokládal za něco většího,
když vítěz nad smrtí a utrpením a
ďáblem poukázal na mateřské a sy
novské povinnosti, než že království
nebeské propůjčoval. A bylo-li pro
jevem dobrotivé laskavosti, že Kristus
skytl odpuštění letrovi, bylo mnohem
více důkazem něžné oddanosti, kdyžtě
Matka od Synaětak byla poctěna. ši

Toť byla závěť Kristova s kříže.
Jan ji zapsal ve svém evangeliu a jako
svědek podepsal.

Závěť ne o penězích a statcích,
nýbrž závěť života. Napsaná. nikoliv
inkoustem, jenž brzy vybledne, nýbrž
v Duchu svatém.
? Právě, jak slušelo Matce Kristově,

vytrvale. Maria, když byli apoštolové
prchli, a zůstala stati pod křížem.
S něžnou mateřskou láskou patřila na
rány Synovy.

Před jejíma očima tanulo více
než smrt jediného jí svěřeného Dítěte
vykoupení všeho světa. Ve smrti Sy
nově viděla. ana se plní Spása světa.

Mohla si zajisté mysliti. že v celé
kráse její královské důstojnosti a moci
jest jí dopřáno. míti účast na veřejné
oběti Kristově a k této oběti 'něco
přidatí. %

*

K'ajjíeígllot r.l

S kajíeího lotra, jenž vise na
kříži uvěřil, sňal Ježíš vinu zločin
ného života a získal mu korunu ne
vinností.

Jaké to povzbuzení pro nás, by—
chom se snažili o obrácení srdce,
kdyžtč vidíme, jak rychle dostalo se
]otru odpuštění a jak poskytnutá. mi
lost převýšila jeho prosbu! &Š i; u“ šq'

Jak šťastnýšbyl lotr v,;této lou

peži: číhal na ďábla a vyrvall'mu
celou jeho kořist. vyrval mu sebe
sama! jDokonáno-jestfš'

Kristova Smrt jest životem světa.
Pečeť jeho smrtí nosíme ve své duši
skrze křestnou milost. Jeho smrt hlá
sají naše modlitby., naše mše svatá.
Jeho smrt jest rok co rok veleslav
ností světa.

Tím, že Kristus vytrpěl smrt, př.
nesl smrt smrti.

Kvítek zachová. svou vůni, i když
jest s květiny uříznut; a rozdrcen—li,
voní ještě více.

Jako kvítek byl Kristus na kříži
rozdrcen, a přece nezvadl. Byl u—
chváeen bouří utrpení, a přece neza—
hynul. Byl kepím probodnut, a roz—
kvetl ještě více v růžové kráse své
svaté krve.

Povýšen nad smrt, daroval
mrtvým život svým posledním dech
nutím.

*

'Rananaboku
Vyšla z ní krev a voda. Byltě

Pán již vydechl ducha svého. Vyšla
voda, aby nás obmyla. Vyšla krev.
aby nás napojila. Byl vyšel duch,
aby nás vzkřísil z hrobu.

Jeden a týž Kristus jest nám na—
dějí, věrou a láskou. Nadějí ve vzkří
šení, věrou ve vodě křestné, láskou
ve velebné svatosti.

* !

P 0 h řle b.
Orlové, křídly mocně mávajíee.

oblétají pohřební průvod Kristův, ský
tajíce stráž. Orlí duše jsou všichni:
Maria, Matka Páně, a zástup věrných
učedníků.

*

Vzkříšení.
Vítězství Krista vzkříšeného jest

vítězstvím svobody. Dle svého sve
bodného rozhodnutí narozen, svou svo
bodnou vůlí zemřelý, odpočívá dle
svého svobodného rozhodnutí v hrobě.

Všecko vykonal dle svobodné vol—
by své. Čí pomoci byl by tedy potře
hoval při svém zmrtvýchvstání? On,
a nikdo jiný, jest původcem svého
vzkříšení, jako jest pánem smrti.
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\IV
Kristovo vzkrisení jest životem

světa.
Jak by to nebylo pravé tělo Kri—

stovo, kdyžtě na něm viděti rámy a
Kristus je nabídl k ohmatání? Po—
tvrdil tak nejenom naši víru, n'ýbrž
roznítil i naši lásku, vzav raději rány
pro nás obdržené s sebou do nebes.
než aby mu byly odstraněny. V nebi
chtěl Šyn Boží svému Otci ukázati
výkupné naší svobody. „514 .

* ,j děj ňů
Nanebevstoupení. ?

Henoch vzat jest do nebe aby
zloba nezkazila srdce jeho. Kristus
však, jehož srdce nižádná zloba ne
mohla zmásti, vrátil se ve velebnosti
sve božské podstaty tam, odkud byl
přišel. iná ,už.. J „„ _., „.

Duch Kristův. ' l ' 'ÍÍ—Š;
Duch svatý jest balsám, jímž Kri—

stovo člověčenštví přijalo pomazání a
posvěcení; jest mu olejem radosti při
vůni jeho ctností.

Kde jest Kristus, tam jest Duch
svatý., a kde jest Duch svatý, tam
jest Kristus.

Kristus přišel, aby nám dal Ducha
svatého.

Duch slova
Božího.

Které Syn vykoupil,
Duch svatý k posvěcení.

Duch svatý jest proudem, který
stéká s trůnu Božího. Z něho pije.
kdo věří v Krista.

*

svatý jest mečem

ty přijímá.

Všem stal se vším.
Všem tedy stal se Kristus vším;

chudým stal se chuďasem, bohatým
boháčem, truchlíeím s truchlícími. S
hladovými lačněl.. se žíznícimi žíznil.

Neobyčejně štědrým byl k velkomyslným
S nešťastnými ležel v žaláři,s

Maří Magdalenou plakal u hrobu La.
zarova. S apoštoly občerstvoval se
na hostině, se Samaritánkou žíznil u
studně, a na pousti zlačněl.

Prišel pro všecky, trpěl za všecky
vstal z hrobu pro všecky.

Kristus jest první a poslední. Byl
první, a pro nas stal se posledním.
První, protože všecko skrze něho: po
slední, protože skrze něho vzkříšení.

Zůstaňme v Kristu, a zůstaneme
v pravdě, a obstojíme s ním a neza
hyneme. nýbrž vděčně vyznáme: Boží
požehnání nad námiř (l.). (l)

QQQOQ
A. M. Kadlčdkovd.

Ballada.
(Mtvému příteli věnO\'á.'.10.)

Po blankytu hvězda zlatá pluje
v nebe klín,

slzou rovy na zahrádce pláče
rozmarýn.

Vyjel hoch si na svém koni křepce
do boje,

v jeho srdci láskou vzňatém smutno
k smrti je.

Rachot děl a prach olova tÍslo
zavěje

v srdci mladém zapadají všechny
naděje.

Potemnělo nebeské už zlato,
přišel den,

'na bojišti hoch tam' tiše dřímá
věčný sen.

Na zahrádce jeho zvadl, uschl
rozmarýn-,

škoda jej, i škoda hocha vkládat
v země klín!

:“C' \ " I,1 'n \\im“
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Jiří Belanger.
Zivot nap-ny P.!Aniguerq podává.Jan Taglideno.

Mnohé pre dstave né cdpc-věděly ra
tuto výzvu, vypočítajíce rredhtby,
které vyžádaly na jeho úmysl. M€z1
jinými mu pSala jedna generální přfd
Stavená, že nasbírala ve všech svých
domech a některých křesťanských ro—
dinách 10.000 růženců, které každý
den v oktavě svátku Zvěstovani Pan ny
Marie budou se modlití.

V září zamýšlel vybídmuti na
prazdninach dlící velké semiraristy
k účasti na jeho zbožném díle.. Napřťd
Si vyžádal k tomu svolení osmdesáti
ředitelů seminářů. Někteří Lyli ra ce
stach, proto mu nepodali adres svých
Chovanců.Prosili však, aby jim v říjnu
připomněl svoje modlitební kříže,-vé
tažení, slibujíce, že se ho súčastní
s ústavy svými. Mnozí jiní poslali
jména a adresy, a P. Belanger rcze
slal oSobní výzvu na 3600 se n'.ir_a1—iE-tů.
Mluví jim o svém úřadě jako vojenský
duchovní Spravce, o svých zkušeno
Stffch, jež učinil, a končí slovy: „.Za
přlsahámVás,:roji pánové, vypít-ste
ode všech, kteří milují Pannu Marii,
růžencovou novcnnu pro svatek rů—
žencový! Proste tyto duše, aby S
zvykly každý den Se modliti za ar
mádu! Začněte hned, jakn'íle jste
přečetl nic-je Slova, a l;1.ďtc Irienčd
čen, že kněz, jenž Vam tuto pres-bu
královny Francie pc.-síla,ra Vás lude
pamatovat při oběti nejsvětějšíť“

Jiné dva oběžníky lac-refrr. i'íjra
jednaly o duchovních cvičeních před
odchodem. Jeden obrací se ke všem
zbožným duším, druhý ke kněžím. V
tomto uvádí slova z listův cdvfdfrců,
kteří mu děkovali za dobrodiní, jež
jlm přinesla tato duchovní cvičení, a
vybízí je, aby zjedr.ali stejná dobro—
diní odvedťncům svých farností.
? V prosinci píše důvěrně příteli:
„Od čtyř měsíců trávím čas tím, že
vybízím k modlitbě a rád si předsta
vuji, že v té chvíli celá Francie se
modlí za naše vojáky.“ Uvádí pak,
jaké kroky učinil a jaké odpovědi do
stal. „I vydavatel časopisu „La
Croix“ mi Slíbil, že v listu mém "vy

(t'm dam,

prosí n'še svaté a můžeme celé Fran—
cie. Zřejně nti Pan & Malia nul-.la,
tyto úniysly, ríhť ntoji plfoHax-ení
nine povzbuzoxali, alyh je ]í](Y(Čll,“

Aby niohl protéstitiskopisy, bylotři
sta. dělníků adělaríc ve dne v rice
zaměstnáno & Panra Maria převzala.
náklad. Skute'črě darovala mu při této
příležiteeti jista zh'žra (soka ti:—tie
frar:.l—.ůra tisk a výplatu těchto li
stův. _Tentoobros nestačil, ale jako
Vždy nescházelo petřebrých piestřed
kův, aby uskutečnil svcu horlivost.

V křižáckem tažení pokračcwal
1899. Ale akychem čtenáře neuravili
cpal—'.vjíceae, uvedeme toliko místo
z (Íůvěniého ele-pisu P. Belar gua.
„Cítžm, ge- lycb „vyhověl tilt-sti—
Parry Maiie, kdybych se nebyl dal
mrc 11.0medlit'- za lÍaŠC vojáky. Tímto
směle m dere uštím se lzlalťcvcatí, je-li
to mežrq2“

Třetas che-roka, jejíž první zá—
chvaty v té době pociťcval, opczďo
vala toto neobyčejré l—tií/žcx'étažení,
unie—lila to přece úplrě přeiušiti O
\“áTtZCÍdltčkež rcku real z lůžlra: „Za
raše vejávlaytridu! i letes tisíceié mše
svaté a etatisíce n:.ší statychcl čto
vá-ry, ve všech semiráííeh, v elu-
che-ních ústavech vyclxvavacích celé
Francie, jakcž i kněžími naší diecese.“

Zle'žrý krčz pravě zadlžen byli
V čir-„rzcsti, když začal 11.sl=.utečňovati
revý veliký zániěr. Začátlum bitzra
1899 psal důvěnzě příteli: „Právě mi
V hlavě loži YtlliClGISá n'yšlerl—a k o—
sla-tě Par ry Maiie a pro „spásuFran
cie. Jak rml,.u,korám rcvcrru tisíce
Zdrávas Malia. Až mi Parra Maria
(lá jatrě piehlčdretíi, clšíirěji k
vám o tem p1c1nli=.vím.“

V dubnu se myšlenka. jeko ro
někud vyjasnila, ale piesrě ještě ne—
pezráyal, tčeho Malia očekává ed
rčho. Jednak psal svému představe
nému, aby nepodnikal nic proti 110
slušrcsti: „Rád bych věděl, co o tom
scudíte, Matce Boží ra konci století
přinésti nejkrásnější čestnou korunn
Myslím stále ra to, všecky síly nav
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pjati, abychom nechali Pannu Marii
vladnouti nad Francií. Ne'zamítne-li
mého navrhu, poradím se s vámi, ,jak
ho provésti'í“ 

Třebaň; stonal uvaž>val o této
veliké myšlence. V předvečer Nanebe
vstoupení Páně napsal: „Zítra v po
ledne vstoupím do večeřadla, a až odpo
ledne budu konati jakés dut hovní cvi
čení, nevzlaluje se společného života.
Na konci Vam povím, jaké praktické
prostředky mi Panna Maria udala,
abych pro ni vzdělal nejkrásnější dia
dém. Nevidím-ještě jasně, ale světlo
jest v mé kapli. Moje mila Paní pro
mluví jistě, chce-li, abychom *jednalif“

Konečně myšlénka nabyla po
doby. Jednalo se o to, abyv posledním
roce století: celou Francii povzbudit
]: horlivé modlitbě, aby Panně Marii
poděkovat- za všecka dobrodiní v 19.
století Francii prokázaná & ji prosit,
aby své království tu ZVOIila. Na
přání představených se prezatím Spo
kojil tím,;že psal klášterům, vybízeje
“každý, aby se stal středem modlitby
zářícím na všecky strany. V srpnu
dal oběžník _tisknouti, jejž rozšSílal
na všecky strany. Na první nepoti
štěnou stránku připojil vlastnoručně
několik slov, aby doporučil provolání.
Na jednom napsal: „Předkladam Vam
myšlénku, kterou toliko Panna Maria
vnukla. Račte ji vlídně přijati a v
okolí svém šířiti. Znáte mnohé zbožné
duše, na příklad rodiny Vašich ře
holnic, které by ji uskutečnily. Panna
Maria na Vás počítá.“ Pak následoval
text tisknutý: „Jak smutně to vy
padá. ve Francii! Mnohem smutněji
bude to' vypadat, jestli božská, spra
vedlnost na nás sešle válku a revo
luci! Ol dvou měsíců sledují mne dvě
myšlenky. Jako kněz Mariin rad bych
této milované Matce před koncem sto
letí slavně poděkoval za nesčetné. do
brodiní, jež nám její mateřské srdce
za posledních sto let prokázalo a jí
dostiučinit za neřesti Francie, jimiž
splacela za tato dobrodiní. Jako
kněz vojakův a z rozkazu představe
ných, aby se dal všude modlit za tyto

opuštěné vojáky, rad bych pokračoval
v růžencovém křižáckém tažení, ktcrlé
mi již jednou připravilo milou příle
žitost Vam psati. Všecky dítky Panny
Marie se toho súčastní, všecky se vy
nasnaží, vyprositi od srdce jejího zá—
zrak, aby' se obrátila naše armáda,
aby se obrátila "Francie, věnujíoe jí
na konci století skvostný diadém u
tvořený z několika milliard „Zdrávas
Maria“!

-_| ,;Uskuteční-li se výstava roku
1900, nepodá nic. nebeské Královně
naší vlasti, —-poslední zločin Francie
v tomto století. Potěšme svou Matku!
Podejme jí náhradu! Kéž naše rů
žence budou znamením naší vděčnosti
za její dobrotu, prosbu a odpuštění za
naši nevěrnost, o milost pro naše
svedené vojáky! Kdyby vyhověly
všecky zbožné dušc přání naší Matky
nebeské, cela Francie, byť by byla
mrtva jak Lazar, vstala by jako on
brzy z mrtvých!“

Ze všech končin Francie dochá
zely odpovědi slibujíce miliony Zdra
vas Maria, ;Žel, horlivý sluha Panny
Marie nemohl šťastně začaté hnutí
sledovati, jak by si přál, protože ne
moc jeho se zhoršila, tak že musel
zachovati naprostý klid. Ale svého
úmyslu nespustil se zřetele, a začát
kem ledna psal představené Klarisek:
„Veliký rok korunovace Panny Marie
začal, k'olik díků dlužímc jejímu srdci
nejlaskavějšímu! Kolik náhrady mám
dáti,_jak veliké věci třeba vyprositi!
K dílu! Očisťme srdce! Buďme velmi
pokorní, velmi obětaví, a naše rů
žence způsobí zazraky v nebi i na
zemi!“

*“!Alenejen o modlitbu žádal pro
své “vojáky, získával jim při každé
příležitosti přátely a apoštoly. Jak
koliv mu nebylo milo, vystupovat
veřejně s dílem svým, přece na něko
lika sjezdech katolických spolků děl
nických mluvil o spolku vojenském.
Považuje se za vyslance Pana Boha,
Panny Marie a tolika duší opuštěných
a vyslovuje s vojenskou upřímností
svoje myšlénky.

600000
+



00 142 oo

ooooooooooooooooooooooooooooAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA___—___
vvvv—IVV\/vvvaVv—/vvvvvvvvvvvvvooooooooooooooooooooooooooooolillllš.:l!;éiiil:„;;i!::l:

Na prahu “věčnosti Jak „Cor—
respondent“ oznamuje, přestupujív
době od začátku války četní A1glikani
k církvi katolické. Ke kardinálu arci
biskupovi Westmirsterskému Bourne
mu přišel mladík a stniěrě prohlásil:
„Zítra jdu na francouzskou frontu —
protože padnu, přeji si, abych ihned
byl přijat do církve katolické.“ K vy
učování nebylo ovšem času, ale plo
tože znal dcstate'črě hlavní pravdy
víry katolické, bylo žádosti j( ho vy
hověno. Časté—jsou případy přmtupu
k víře katolické na frontě. Po té stran.
ce je zajímavý dopis, kttrý jistý ar..
glikanský polní kr ě'zzaslal ,Timesům .“
Anglikánský kněz plaví v něm, jak
nepoměrrě snadnější jest úkol krize
katolického při umírajícím vojínovi,
než-li úkol kněze vyznání nekatolic
kého. „Nevíme vlastně“ -—praví se
v listě tom -—„co vlastně v takovém
okamziku od nás .žáda vojak, jemuž
máme pomoci, jemuž máme poskyt
nouti útěchu -—avojak neví zase, co
ma žádati.“ Kněz katolický neváhá
ani okamžik: ihned pochopí svůj úkol
izpůsob, jak jej ma vykonati, a ka
tolický vojak, třeba byl doma ve vě
(cch náboženských sebe lhostejnější,
pochopí také úplně, co mu může
kně'z poskytnouti. Tomuto stavu věcí
konečně vláda ar glicka vyhověla. Při
vypuknutí války bylo ve vojsku an.
glickémjen 15 kněží katolických, u
loďstva pouze čtyři. Když muselo být
vojsko poslano do Francie, bylo zřejmě
patrno, že tento počet nedostačuje.
Lord Kitchener byl však k upczorr ění
kardinála Bournea úplně netečný.
Kardinal obrátil se pak přímo na
Arquitha, a nyní je v.ar glického vojska _
více katolických kněží.

V Čechách vzmáhá se katolický
tisk“ -- německý. V poslední době
vznikly v Čechách tři katolické deníky
německé: „Oesterr. Volk.szeitu'rg“ ve
Warnsdorfě, „Neueste Nachrichten“
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v Krnmlově a „Nordbóhmische r.lÍa
gcspost“ v Litoměřicích. Zde byl za
ložen.také obrázkový časopis rodin) ý,
který za prvý měsíc získal 12.000 ed 
bórutel. „Hausbláttei “ ve Wamsdorfě
.mají 42 000cdtěratd. „Immergriir.“,
ilustrovaný světový olízor, vzrostl
rovr ě'ž rrr—kyčejr ě.

Následky války pro Francii. Stu
dijní spr-k čr...ost pilu i,.ásltoky vall-y
v Kodani odhaduje pcčct obyvattl
stva ve Francii roku 1917 na 36 mili
onů oproti 39 milionům roku 1914
Pcěot obyvatelstva Francie klesl tedy“
níže než byl r. 1875. -— „American
Revi<ws“ z ledna 1918 píše: Francie
se zakrváccla. Trpěla válkou více nt ž
kterákoli jir a Z(mě. Ve'.Francii uhnalo
si ve válec 500.000 mladých lidí ser.
chotir.y. R.. 1917 zemřelo ve Fram ii
1,100.000 lidí a narodilo se pouze
130.000 dětí.

Věčnéměsto Řím. Řím je maj':
statním chrámem věčného Boha -
těšivé víry, radostné naděje, hřejivé
lásky a my můžeme se uchýlit v do
bách smutku, v bouřích nejistot a
epochy, v okamžicích zdrcujícího zor.—
ialství k zářícímu oltáři a dojít u nělzo
útěchy, ospravedlnění. Nuž i dějinnr u
tombou je ' ím, tombou gigantů.
tombou věků, která v průčelí ne.—e
zkamenělý zpěv Jeremiašův, zpěv pe
vstavání &zániku, hymnu rozkolu &
převratu ————a v tomto—Římě 313"
šíme signal výstrahy, když sestoupit
Chceme do antických sklepů starého
vína ——vášní,rozkoše -—-když chceme
se vžnésti na křídlech sobectví &pýchy
nad úroveň božských definic a lid—
ských mezí. Řím je sbírkou příruček.
všech duševních plodů, idejí, oborů a
my potřebujeme-jen sáhnout po ně—
kolikaz nich, po některé, abyChonj
póznali, co nám schází, čeho nám ijÍC
třeba. [Řím je živým, dějinné mluví
cím atelieurem, v němž umělec "
tvůrčí síla -—-nakupil své tvorby,
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když pasl se dříve na luzích přítomné
krásy, idejí aforem a na nás čeká.,
abychom si zvolili V'zorypro instinkt
tvoření, abychom pod vůdčí rukou
Ríma dospěli k originelní samostatno
sti, k oduševněnému vyjádření vrt-j—
šku nami promítnutého. Řím je p(
strou výstavou květů ——\zacíých,
prostých ——-příjemr„ěvonících i o
mamných —-a, . my libovolně můžt m
trhat a vonět ve chvílích Odpbčil..l\.u,
zotavení arozptýlení. Řím je upr
chopitelným deníkem, do něhož za
pisoval stařec Věk svoje radcsti i
touhy, své bolesti a stesky hledajícím
perem dní, roků, století, aby do něho
mohl nahlédnouti odváižný čaroděj,
jenž “zatoužil psát lidstva epopej.

Mír „darem dobroty Boži“. „.Dů
věřujv Boha a ne v lidi!“ To je krát
ký obsah listu zaslaného 1. ledna ',1918
sv. \Otcemkolínskému kardinálu Hart
mannovi. Sv. Otce těší vědomí, že
svými dosavadními snahami o zjed—
nání míru jednal správně; na celkovou
světovou situaci dívá se však velmi
vážně._Mír je ještě velmi daleko; ne
boťsv. Otec praví výslovně, „že ne
dosáhl ničeho svými napomenutími
pro ukončení nevýslovných útrapf“
Ovšem od nového roku projednávaly
již vlády veřejně jednotlivé body srp
nové mírové noty papežovy, i váločra
situace se do jisté míry podstatrě
změnila. Než ani zde nemůžeme býti
velikými optimisty, spíše dlužno si
častěji vzpomnět na slova sv. Otce,
když mluví ve zmíněném listě c. do
savadních zmařených mírových sna
hách: „Proto chceme v modlitt 60h se
obrátit na _Boha;mír není ani tak vý
sledkem lidské námahy, jako darem
dobrotyr Boží.“

Nové objevy v oblasti severního po
lárního kruhu. Výprava islandsko—ame
rického badatele Stefansona, umož
něná kanadSkou podporou, byla pro—
vázena střídavým štěstím a značnými
ztrátami lidských životů i lodí. Se
stávala ze dvou částí. Jedna část, ve
dená Stefansonem, podnikla na saních
výpravu severně od západního dílu.
arktického archipelu (souostroví) a ob
jevila v lárním mořivelkou pevninu,
“nakter konal Stefanson studia letos
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v létě. Dosud se nevrátil a patrně
ztráví tam i letošní zimu. Oddělení
Andersonovo přibylo do Ottawy a
podá kanadské vládě Zprávy o svých
výzkumech. Kanada, která v posled
ních letech jeví velký zájem o všechna
území ležící severně od ní, sleduje
svými polárními výpravami praktické—
cíle, “dávajic tam hledatí kovy. Také
Stefansonova výprava měla pokyny
v tomto směru. Jak se nyní ukázalo,
byly naděje Kanady oprávněny. Kra-
jiny ležící směrem,'kterým kdysi chtěl
Franklin proniknouti k Beringově úží—
ně, skrývají bohatství mědí. Ander
sonem objevená ložiska zdají se ne-_
smírně obsáhlá. Jeden Eskymák při
vlekl hroudu mědi, vážící 40 liber.
Ve starých proudech lávy byly nale
zeny žily ryzí mědi. Mimo to objevil
Anderson ložiska uhelná. Přístup k to
muto bohatství jest za nynějších okol-
ností ovšem velice nesnadný.

Velký dar chorvatským národním
účelům. Nástupce nejpopulárnějšího
slovanského církevního hodnostáře v
Rakousku dra J. Strossmayera, dr.
Ivan Krapac, biskup ďakovačský v
Chorvatsku, zemřel v neděli ve věku
73 let. Také dr. Krapac, jako jeho
veliký předchůdce, účastnil se národ
ního probuzení jižního SlovanStva v
Rakousko- Uhersku, třebas ovšem se
nemohl rovnatí veliké mu duchu Stross:
mayerovu. Své jmění, 635.831 K, od
kázal chorvatským národním a cír
kevním účelům. — Hle, opět jeden
z biskupů, jimž sami protivníci při
znávají zásluhy o národ -—po smrti,
kdyžtě za života...? Vzpomeňme
u nás na dra Kohna! -— Uznání toto
vyjímáme z „Lid. Novin“ 22.-7. 1916
na pamáíku
" Jak umíral Bismark. Poslední chvíle
Bismarka, kancléře německého, byla
hrozná. Viděl před svým duševním
zrakem všechno, čeho byl ůvodcem.
Před smrtí pravil“ k sv mu okolí:
„Těžko je mi v duši. Po celý život
svůj písem neučinil nikoho šťastným,
ani přátel, ani stoupenců svých, ani
své rodiny, ani sebe. Vykonal jsem
mnoho zlého, mnoho. .. Byl jsem
původcem tří velkých válek. K vůl i.
mně padlo na poli válečném 80 tisíc
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lidí. Vše toto stojí mezi mnou a Bohem.
Cítím se velmi nešťastným“ Go mohl
Bismark vykonati dobrého, čemu mohl
zabrániti, když měl takovou moc!
Jeho životopisec Briisch, z něhož tyto
věty vyjímáme a který byl přítomen

tomuto výjevu, dodává: „My všichni
seděli jsme jako němí, slyšíce tato
hrozná slova. Zřejmě js me pozorovali,
jak těžké sIZy kanou po tváři íumíra
jícího."_“ .

.?
&

Z Loděnice. i\lej\,1'ou(=i..t=j.—'ií e_n—__y
Pánu Bohu, božskému Srdci Pána
J cžíše, jehož láskyplné Srdce ve svate
stánku denně tisíce-ré milosti duším
rozdává, Duchu svatému, jenž cesty
života našeho dary svými k dobru
vede a. Matičco nebeské, Královně
iriájc, za vyslyšení v četných důleži
tých prosbách duše i těla, vzdává
z Vdččného srdce čtenářka S. B. S. P.

F.. K.
z Kroměříže.Plníc svůj slib vzdá

vám vroucně díky božskému Srdci

Díkůvzdání božskému Srdci Páně.
&%...0'44'

Z Caelčíc. kinu: svůj slib \zuá
vám touto cestou vroucí díky bož
skému Srdci Páně a. Panně Marii
ustavičně pomoci za četné milosti a,
zvláště za vyslyšení prosby V jisté
těžké záležitosti.

Od Něm. Brodu. Vzdávám íínrto
nejsrdečnější díky božskému Srdci
Páně, Panně Marii ustavičně pomoci
za vyslyšení prosby v nemocí své.

C. N.
7 e Smíchova. M. V. děkuj“ do—

brotivému B;)hu za vyslyšení prosby
T'ánč za uzdravení ruky. 0. K. své. ——

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svym Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do 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 &myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Díec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
Království Srdce Tvého v rodině a lidské společnosti

, a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům
Apoštol. modlitby.

Pane Ježíši, zastříž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce.
"Srdce Ježíše a Marie, zachraň církev, říši rakouskou, vlast naši &národ náš česko
slovansky'! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.

-%(Pokaždéodpustky 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
.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: Šířiti úctu nejsv. Srdce Ježíšova.

Úmysl v červenci 1918: Svornost mezi dělníky a práccdárcí.
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.Vycházl počátkem každého měsíce.
Červenec 1918.

!Q vvv
Srdce Páně, budiž s námi, ctnost em svým nás vyučuj, veď nás země pustinami,
ve všech bíbách při nás stůj. V službu Tvou dnes odchováme, sebe i své rodiny,

\MNV WTobě věrnost přisaháme do poslední hodiny.MAM/WM/'\

Svornost mezi praeedarci & dělníky.
(Hlavní úmysl)

lvl
Válka nepřinasl nic dobrého. Již

“všichni cítíme tíhu, starosti a nedo
statek této doby válečné.. Než, Bohu
porušeno. Trpělivě čekejme, až dozní
poslední výstřel, až se vznese anděl
míru a válčíci'narodové se zase smííí
a zase žíti budou vedle sebe v pokoji.
Než, něco dobrého přece má. nynější
valka, do sebe. Sblížily se dvě, dříve
stroze proti sobě stojící strany, strana,
třídy majetné &. dělnictva a velká.
část nepřátelství zmizela mezi nimi.
V zákopech, v kasárnách, v lazare
teeh, i v zázemí musí často rolnický
syn vedle továrního dělníka a obchod
níka, kupecký Syn vedle studenta a
“třeba i profesora žíti, bojovati, pra
covati a strádati. Všeobecná. 'nouze
postihla všechny stavy; jeden trpí, jako
druhý. Malá část lidí dovedla se Spro—
stiti těchto těžkostí, ale většina lidí
všech stavů cítí dobře tíhu této vá.
leřné doby. Z těchto důvodů můžeme
doufati, že po válce se zlepší poměry
mezi dělnictvem a jeho pracedarci,
“žese překlene propast, která. je dříve
od sebe dělila. Proto naší snahou musí
býti, aby tento krasný poměr, tato
Svornost mezi dělnictvem a. práce
dztrci spočívala na pevném základu,
ia křesťanské lasce! Ti, jež útrapy,
rálky učinily bratřími, majízůstat

takovýmitéž po válce. Jen Svorná.
vůle, svorná. práce může zaliojiti rány,.
které válka jak veřejnemu, tak Sou
kromému životu způsobila.

Jedním a to neocenitelným pro—
středkem k této Svornosti jest po
božnost k božskému Srdci Páně, jejíž
nejkráSnčjším ovocem jest právě sna
šelivost vzájemná. a jednota. Kolikrát
napomínal Pán učenníky své, aby
jedno byli! Jak prosil Pán Ježíš Otce
svého nebeského, když volal: „Otče
svatý, zacvhovej je, kteréž jsi mi dal,
ve jménu svém, aby byli jedno, jako
i my.“ (Jan 17.) A opět: „Neprosím
pak toliko za ně, ale i za ty, kteříž
skrze slovo jejich uvěří ve mne: aby
všichni jedno byli, jako ty Otče ve
mně a já. v tobě, aby oni byli jedno
v nás, aby uvěřil svět, že jsi mne
poslať“ (Jan 17.) Jednota a svornost
jest ovocem křesťanské lásky k bliž
nímu, jakéž se učíme při pobožnosti
k láskyplnému Srdci Ježíšovu. Bohužel,
tato láska k bližnímu strašně utrpěla
v této dlouhé a kruté válce. Kde Se
maří lidé učiti této lásce, ne—liv pů:
vodu jejím, v nejsv. Srdci Páně? Čl
nemiloval nas Pan až ke smrti kříže?
Či nevydal za nás všecky život svůj
dobrý pastýř naš? Právě z rá,n_v_Srdce
jeho prýští láska a pokoj, které jednou
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nebe a zemí Spojily a mohou tcdv
i lidi Sjednotiti. Dobře dí sv. Jan:
„Po tomť jsme poznali lásku Boží,
že on život svůj za nás položil; i my
máme za bratří život klásti.“ (_1Jan B.)

_ Tuto lásku k bližnímu posiluje a
utvrzuje nejsv. Svátost oltářní, kterou
nám Spasitel náš jako nejvzácnější
dar odkázal a při jejíž požívání pře
stává všeliký rozdíl lidí a stavů. Co
sjednocovalo první křesťany, že byli
jedno srdce, jedna duše? Byla to lá
mání chleba — požívání nejsv. Svá.
tosti oltářní.
:""Pobožnost k nejsv. Srdci Páně
učí také pokoře vznešené i prosté lidí.
A “právě z nedbalosti pokory povstá
vají největší'sváry a různice. Nemá
se tedy jeden povýšovat nad druhého.
Jest-li prácedárce se vynáší hodně
Vysoko nad dělníka a tento zase nechce
se tak ponížit, povstává ihned pro
pastlmezi nimi, která se těžko pře
klenouti dá. A proto je třeba pokory
všem stavům, aby jeden nepohrdal
druhým, ale aby si jeden druhého
vážil. Obou jest potřebí, jedněch, aby
práci zaměstnávali a druhých, aby

p:?íci za mzdu vykonávali. Rozdíl
stavů byl Vždy a bude vždy; ale láska,
ať pojí Všechny stavy. Krásný příklad
pokory zanechal nám Pán při poslední
večeři, když umýval apoštolům nohy
a, potom je napomenul; „Víte-li. že.
co jsem učinil vám? Vy mne nazývám
Mistrem & Pánem a dobře pl'avite;
jsemť zajisté! Poněvadž tedy já. Pán
& Mistr umyl jsem nohyr vaše, i \,.-v
máte jeden druhému nohy umývaf.
Příklad zajisté dal jsem vám, abyste
jakož sem já učinil vám, tak i vv
'ěinili. (Jan 13.). '

Krásným obrazem svornosti mezi
dělnictvem a'—práccdárci máme v za
svěcení se rodin nejsv. Srdci Ježíšova.
Kdyby se podařilo tuto pobožnost za
vésti v dílnách, továrnách a. v obcho
dech, jak se již V. mnohých zemích
skutečně stalo, bylo by hned pomoženo—
oběma stavům. Obraz nejsv. Srdce
Ježíšova hlásal by, jak práeedárcům,
tak : dělnictvu lásku, trpělivost je
dněch ke druhým a oběma tak po
třebnou pokoru. O to tedy prosme
nejsv. Srdce Páně, aby se toto přání
co nejdříve vyplnilo!

A. M . K adlčcíkova'.

Zaplálo slunce...

Zaplálo slunce v nebeské bání,
zapadlo za les, není ho víc,
hlava se níží ke hrudi sklání,
& tichým steskem halí se líc.

Na křídlech lásky mysl má letí
daleko letí v nadhvězdnou říš,
myšlenky steré láskou mi světí
a spěje tiše v neznámOu t'š.

Do oněch krajin, kde není bolu,
chtěla by duše nyní již vplout,
& tam být stále láska má spolu
zbavena všech těch bolestnýeh pout_

Na křídlech lásky dýšících mírem,
zalétá duše v neznámý svět,
nechtěje více jít světa virem,
ale chce zřítí štěstí svůj květ.

Zaplálo slunce v nebeské bání,
červánky slední zlatí hor lem,
hlava má níže na hruď se sklání, _
v spánek se klade duše i zem.

00000 0
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Pyšný fariSCUS,pokorný publikán.
Napsal Ignát Zbáněl.

P y š ný fa ri s cus. Mnoho-Ípy
šnýClt li dí chedí svčtcm. A nač jsou
pyšnl? 1\Í'a ('aiy, kterých nemají od
sebe, ale jejichž původcem jest sam
Bůh. Bylo by pro čestného člověka
nejvýše lzezcetným, kdyby se chlubil
včcmi, které nejsou jeho, které si
snad vypůjčil, jejichž jest pouze do—
časným majitelem. A hle, něčím, co
tobě propůjčil nejvýše. milcsrdný Bůh,
chlubíš se svou krásou, ušlechtilosti,
bohat_st\=ím, vědemostmi a jinými na
hodílými věcmi? Proto napomínal již
ve starém Zákoně prolok: „Nechlub
se moudrý v moudrosti své. aniž se
chlub silný v síle své, aniž se chlub
bohatý v bohatství svém, ale v tom
nechť se chlubí, kde se chlubí, že ví
a. zná. mne, že já, jsem Hospodin.“l
(Jer. ?, :!:->).Pyšný protiví se Bohu Í
lidem, neboť čteme: „V nenavisti jest
před Bohem-i lidmi pýcha“ (Sir. 10, 7).

Svatí otcové radi používali ku
okrášlení svých řečí obrazů, podoben
ství a vůbec zajímavých příkladů,
jež hrávali z každodenních zkušeností.
Nyní ve válce, naříkají lidé a hlavně
kuchařky, jak jest těžko uvařiti něco
chutněho k jídlu, není prý k tomu po
třebných věcí a částí, není hlavně
mastnoty 'e jiných a jiných věcí, na
pohled maličkostí, které však přece
učiní jídlo chutným a zaživným;
proto naříkají lidé na podvýživu a
říkají: To válcčné'jídlo jest jalové,
chybí mu kořen, jádro. Podobně po
čínají si všichni Spisovatelé n ab oženští,
aby učinili četbu záživnější, aby sebe
i své čtenáře více navnadili k násle
dování, používali příkladů. Mám tu
na. I aměti Svatého Otce ]Sidora, který
lednou poučuje o hříšnosti pýchy,
použil následujícího příkladu':

„Vůz pyšného táhne následovně
sestavené čtyřSpřeží: panovitost, Sebe
láska, opovrhovaní jinými a neposluš
nost. Kola tohoto vozu jsou: nadu
fcst, dcmýšlivcst, mnohomluvnost a
lehkcnyslncst. Kočím, který sedí na

kozlíku jcst- pyšná, mysl. Milovníci

světa sedí ve voze, koně nemají uzdy,
kola, jsou rychlá. jako šíp, kočí jest
zlomyslnýf'

Kdyby plula na moři „loď a ne
měla kormidelníka, jest ztracena, jest
naprosto vydana vlivu p0časí, jako
větrům a podobným pohromam po—
časí. Podobně si počíná. pyšný, ztráci
nad sebou nadvládu, vypadá, mu z
ruky uzd'a, neopírá. se větrům a pluje,
kam ho zaženou jeho náruživosti. Jako
u každé náruživosti, daří se i u pýchy.
Pýcha jest jako had, který se ovine
okolo celého člověka, podmaní si jeho
vůli; rozum, úsudek, všechny schop—
nosti a používá. jich ke svým účelům,
podmaní Si je. Jest velmi těžko, aby
se člověk osvobodil z poddanství a
objetí tohoto hada. Lze tak učiniti
jenom poznenáhlu, velmi pomalounku;
často upadneme zpět do dřívějších
chyb, ale přece přichází pak vůle ke
své dřívější síle a rozum dojde ke
světlu. Kdosi moudře pronesl: Slepice
snese vajíčko, hosPodyně jí je odnese?
podobně ztrácí všechny Své zásluhy
před Bohem pyšný a sehlubný člověk.

U kteréhosi naroda bylo zvykem,
že kdo znich byl nad ].iné dovedný,
chytrý, obezřelý, byl povolán k dů
stojnostem a hodnostem těm nej
vyšším, jak u vojska, tak i ve správě
státu a vůbec, kde se mohl osvědčiti.
Ale kdykoliv pak tento z obyčejného
stavu povýšený se veřejně ukazoval,
neli před n'm na vysoké týči odznaky
jeho dřívějšího postavení, byl-li dříve
rolníkem, nesli před ním srp, byl-li ko
vářem, kladivo, byl—líkrejčím, nůžkv,
byl-li stolařem, hoblík. Dělo se tak,
aby se povždy zabránilo, aby neza—
pomněl odkud přišel, jak se ke své
hodnosti dostal a proto nikdy nez
zpyšněl. Podobně máme 'my všichni
jednati. Nikdo z nás nezapomínej, co
říkáva'nad tebou kněz, když ti sype
na popeleční středu p0pe1 na čelo;
používá. při tom slov, která tě jistě
poučí, jak zbytečna jest všeliká pýcha.
Zn'čjí: „Pomni, člověče, že prach jsi
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a v prach-se obratíšl“ Nuže, prach jsi,
v prach se obrátíš a. pyšníš se? Čím?
Svatý Bernard jednou mluvil také o
pýše a pravil: „Proč se pyšníš, ty,
který. jsi prach &.popel? Slyš Slova
apoštolova: „Kdo tě vyznamenává?
A co máš, abys toho “nebyl dostal?
Jest-li však jsi také dostal, proč se
chlubíš, jakobys nebyl dostal?“. (I. ku
Kor. 4, V.). Bůh neušetřil pyšných
andělů & myslíš si, že tebe ušetří,
který jsi červ a hniloba?“

Pokorný publikan. Čím
jest stromu kořen, tím jest všem
ctziostem, které my lidé vykonavati
mámo, ctnost pokory. Strom, který
má. slabé, do malé hloubky v zemi
vniknuvší kořeny, když příjie vítr,
bývá. větrem zmítán se strany na
stranu, uvolní se, až šest docela,-vy
vracen a uvržen na zemi. Podobně
se daří nam lidem-, vzhledem k ctnosti
pokory. Kdo nemá. pokory, pevně za
kořeněné ve svém srdcl, tím poha
zuie osud Zeistmn'y na'stranu, lidská.
chvála se mu líbí a bouře životní vy
vrátí strom pokory Z jeho Srdce.

Pravou pokorou vyznamenávali
se přemnozí hrdinové středověcí. O
jednom z nich, tehdy znamenitém
vojevůdci a králi vypravuje kronika:
Vojsko křesťanské přiblížilo se, ve
deno jsouc králem Josseljnem k pev
nosti Olisson. Josselin byltěžce ne
mocen, nemohl ani pěšky jíti, ani seděti
na koni a proto nesli ho v nosítkách.
Oznámili mu, že nepřátelé, uslyševše
jeho jméno, že vede proti nim vojSko,
utekli a vzdali s_e.Tu rozkázal., aby ho
s nosítek vySadili ven na zemi., kde
poklekl, sepjal 'ruce k modlitbě a
modlil se řka: „Nejsladší Spasiteli,
Vykupiteli, Ježíši Kriste, bez něhož
nic dobrého nelze učiniti, děkuji Ti
pokerně za všechna dobrodiní a mi
losti, která. jsi mi přelaskavěndělil
ve válce i jinde. A i"nyní prokázaljsi
mi, bídnému 'ěervu, který se chystá.
opustiti tento svět, “milost, že utíká
přede mnou mocný k'níže, tureckír
sultán, nslyšev zprávu o mém pří
chodu, ulekl se se svým vojskem, jako
jehně utíká. před vlkem, což vše se
stalo z vyšší moci, nikoliv skrze mne
anebo skrze mé vojáky._A nyní nej

+5

vyšší Pane a „Bože můj, odporoučírn
Tobě svou duši, pokorně Tě prose,
aby se ti zalíbilo vzíti mne tam na—
hoře do ráje.“ A sotva dokončil tuto
modlitbu, vypustil duši a odevzdal ji
pokorně v ruce svého, Pána a Mistra.

Říkavalo se o mocném králi špa—
nělském Filipovi II, že v jeho říši
nezapadá, slunce, byl pánem nad mno
hými zeměmi v Evropěí v Americe.
Sestaral a cítil, že se blíží poslední jeho
hodinka. Připravil si hrobku skutečně
důstojnou sebe i svého rodu v Esko
rialc, nedaleko hlavního města Ma
dridu. Žádal, aby ho tam donesli, by
byl poblizku svého hrobu. Lékaři zra—
zovali, že musí býti nesen v nosítkách,
což mu způsobí mnoho bolesti. Ale
král odvětil: .„Odneste mne, ponesu
své kosti k hrobu.“ Byl tam tedy
donesen a když cítil, že se blíží po—
slední jeho hodinka, prosil, aby mu
donesli marianský obraz, který mi—
lov'ala jeho nebožka. matka a který po
ečlýeh padesát let sebou nosíval, pak
81přál, aby mu dali do ruky malý dře
věný křížek, který měl v ruce jeho
umírající otec. Pak se obrátil na. svého
Syna a nástupce,'řka mu: „Synu, viz,
tak se končí sláva tohoto světa! V
malo hodinách budu oblečen do rakve
v chudé roucho. “Koruna Spadne z mé
hlavy, vezme mně ji smrt a dá. jit
tobě—.A tak také jednoho dne Spadne
z tvé hlavy. Moje dny jsou sečteny,
ale i tv0je dny jsou určeny.“ Brzy
na to zemřel dne ]3. září 1598.

Učme se pravé pokoře z těchto
dvou příkladů mocných tohoto světa,
z příkladu kralů: Josselina a Filipa II.

Nezapomínejme: publikán byl hříš-'
nílrem, sám to vyznával, řka.: „Bože,
buď milostiv mně hříšnémul“ (Luk.
18, 13). 1 my jsme hříšníci, velcí,\
malí, podle toho, jak mnoho a jak
často jeme Pána urazili. Kdosi dobře
podotkl, žeza dřívějších dob, kdy víra
vladla a pa'novalaí lidé dopOuštěli s'e
malý0h hříchů a konali za. ně velké
pokání,. kdežto nyní za nynějších dob
dopouštějí se lidé velkých hříchů a
konají za ně nepatrné, pokání. Kéž
bychom i my epovrhovali hříchem 93.
vystříhali se ho, kéž js'me proniknutí
pravou ošklivostí k němu!
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Francuzský král Ludvík Svatý,
vypravil se s vojskem do svaté země,
aby ji pomohl vydobýti z moci. ne
věřících. Na cestě mezi přeplavbon rád
rozmlouvab se svými (,lVořcníny až
jednou otázal "semladého muže, jmé—
nem Joinvil'la: „Co byste, rozmilý pří
teli, raději si zvolil, co by se vám více
zamlouvalo: dostati malomoeenství, —
anebo míti ná; svědomí těžký hřích a
depustit se ho?“ Mladík dlouho se
norozmýšlel a ihned odpověděl: „Ra
ději chci “míti na sobě třeba třicet
hříchů, než dostati ošklivé malomo
eenstvíl“ Svědkové této rozmluvy vy
právěli, že nelze slovy vyjádřiti záď
mutek krale, když uslyšel tuto od
pověď. Poslal všechny přítomné ven
ze síně a když byl sám s lehkomysl
ným mladíkem, poručil mu, aby si
sedl na stoličku k jeho nohoum a
pravil mu: „Jak pak jste mohl, mladý
příteli vysloviti něco takového ze
svých úst? Jste velmi lehkomyslný,
mýlíte se! Což nevíte, že žádné malo
mocenství není tak ošklivé, jako člověk,
který má na sobě těžký hřích? A prosím
VáS, jako vím, že milujete Behai mne,
uchovejte toto slo\ro ve svém srdci a
řiďte se podle něho.“

Jako velký mudrc starého věku
jmenuje se vždy Sokrates. Měl jednou
žáka, který se jmenoval Alkibiadés a
byl nadmíru nadutý; zakládal si mnoho
na svém majetku a choval se, jakoby

mu přináležel celý svět. Aby ho na
učil pokoře, šel s ním Sokrates k mapě,
kde bylo vyobrazeno ve velkém mě—
řítku tehdejší Řecko. Sokrates bydlil
v městě Athénách, které byly ve
státě, pojmenovaném Attika. Sokrates
ukazoval Alkibiadoví na mapě Attiku
a žádal hn, aby mu ukázal na mapě
své statky. „Není jich tuto,“ řekl
Alkibiades, ',.jsou příliš malé, nemo
hou tu býti zaznamenány.“ 'l'u po
učil ho Sokrates: „Hleď, mladý muži,
chceš býti pyšným na tyto své Statky,
které úplně zmizí, podíváš-li se pouze
na naší zemi Attiku; a čím jest Attika
zase oproti našemu statu, proti Řecku,
a čím jest naše Řecko proti IierpěP'
A kdybychom chtěli dale pokračovali,
řekněme: a co jest Evropa proti celé
zemi; čím jest celá. země proti slunci,
jehož krychlový obsah jest 1,288.000
kráte větší než obSah “země, kteráž,
abychom jeji velikost ke slunci nějak
označili, jest tolik, jako obyčejný
OřC011proti sudu, do něhož by se večlj
180 hektolitrů vedy; čím jest slunm
zase v pro stoře světovém, v němž jest
S-Éamilionů takových Sluncí? Není ani
tím, čím jest prášek, mího-jící se v
paprsku slunečním v nějakém vele
chrámě“

Jak věru titěrní jest každá pých -.
a nadutost! Varujme se jí a buďm
v pravdě pokorní!

COC-CO

K lesu chodník.
M. A. Kc ďíťa'l 01a'.

Cestou bílou přes pole
vede chodník k lesu,
tam pláčkové každý den
pějí písně v plesu.

A v pasece nolýli
s muškami se snoubí,
k usednutí do mechu
volá stinné ]cubí.

Pryskyřice voni tam
& jahody zrají,
na vysokém javoru
veveřičky hrají.

A my když tam usednem
a tulíme se k sobě,
o lásce v svém životě

myslí duše obě.

A když v rety polibek
slétne jak med sladký,
obyčejně bývá to
konec naší hádky.

OOOOOO
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Pláč & smích.
Uvaha na 9. neděli po sv.. Duchu.

ili.. ;Od JarolímalShuP a.v li ka.

Evandělium neděle devá'.6 sou
visí s evanděliem neděle květné. Neboť
právě tedy, jak Pán Ježíš jako nějaký
král vjížděl do Jerusalema, ode všech
oslavován a vítán, plakal, místo,
aby se radoval; neboť viděl, že nad
šení lidu je jak plamen ze slámy; že
ti samí lidé za několik dnů místo Ho
sanna, budou volatí: Ukřižui- ho! 011
viděl obyvatelům města do srdcela.
plakal nad jejich nevěrou a ne-kajlc—
notí; viděl předem ten hrozný trest,
jenž měl Jerusalem stihnouti, oblé
hání, hladomor, dobyt-í a zřícení města
a smrt tak mnohých.

Tak mnohý d u 0 h o v n í správce
je vítán, s oslavou a jako v triumfu
přichází do své nové fary a_vehá-zí do
svého kostela a přijímá při své insta—
laci blahopřání ze všech stran. Kdyby
'mu bylo možno zříti do budoucnosti,
jako Spasiteli, kdyby věděl, že budou
o něm mnozí lidé, jakmllc s apoštol
skou horlivostí začne zastávat svůj
úřad, smýšlcti nepřátelský a budou
mu stavěti do cesty různé překážk_v
a mnohou trpkou hodinku“ mu způ
sobí, a že děti. jež ho v bílých šatech
Obklopují, špalír mu dělají a básně
edříkávají, brzy ho budou ve škole
zlobiti svou neposlušností, nezvedeností
&leností. Kdybyto a jiné předem věděl,
t_éž b_v slzel. Proto třeba z nestálost!
lllských pocitů již předem počítat!
a nešpolěhati se na lidi, nýbrž na
Pána“ Boha!

Jaká pocta děje se ženichovi &
nevěstě' v d e n _ s v a t e b n í! Jak
Vykrášlili nevěstu & jak jí blahopřeji!
Jak se jí lesknou oči radostí! Domnívá.
se, že je nejšťastnějším tvorem na
SVČtě, když se jenom mohla vdáti.
Ach, kdyby věděla, že se jí v manžel
ském stavu zcela jinak povegle a že
ten stav není žádným nebem, ale
oělsteem, ba mnohdy pravým peklem
na zemi; že týž ženlch, jenž má teď
na jazyku t_a nejsladší a nejliehoti
vější slova. a tak mile se k ní chová.,

jako ptáel, když se cukrují, že se ukáže
za nedlouhý čas v zcela. jlném světle,
Ona bude Slce plakatl, ale pozdě.
Proto,_křesťanská dívko, zkoušej prve,
uvažuj, dot-azuj se, raď se a modlí se,
dříve, než se někomu Zůsiíbíš!

Pán Ježíš plakal. Viděl jej kdo
smáti se? Nikde nečteme o něm, že by
se byl smal; ale vícekráte čteme, že
plakal. Tak plakal na hrobě Lazarově,
plakali v Getsemanské zahradě. Svatý
Pavel píše o něm (k židům kap. bj,
že za,dílů těla Svého s velikým křikem
a slzami obětoval modlitby a prosby
ponížené tomu, kterýž ho mohl v_v
svoboditi. Pláč mu svědčí; neboť je
veleknězem; () kněžích však prorekuje
prorok Joel: Plakati budou kněží,
službníei HoSpodinovi. Nad čím budou
plakati? Nad hříchy lidu; (3 je. to k
pláči, “když vidíme, kterak se svět od
Boha odvrací, kterak žije v rozkošeeh
jako lidé před potopou, kterak tisíce
děvčat obětují svou čest, kterak sta—
tisíce mužů nic nechtějí slyšeti 0
chrámu Páně, o mši a o zpovědi; kterak
tak mnozí řítí se do pekla, ač byli pro
nebe stvoření.; kterak tak mnozí se
oddávají nevěře & všem neřestcm,
ač byli dobře vychováni. Uěme se od
Pána Ježíše plakat ze soustrastl, aSpoň
uvnitř v srdci, nad bláhovým Světem,
jenž jako slepý vrh.-í.se do víru zábav
a rozkoší a bezstarostně běží po ee
stách, jež vedou k záhubě, jenž po
kojně spí, an se zatím zdvihá nad ním
bouře Božího hněvu.

Láska to jest, jež Pánu našemu
slzy do očí vhání. ()n miluje nárOd
svůj vyvolený, en miluje svaté město
Jerusalem; je mu lite, že právě t0t0
město odpírá ib)ŽSkČ milosti a proto
musí býti potrestáno. Římské VO]Sk0
vykoná ten trest. Jerusalem jest ob
razem mnohé křesťanské duše. I
ona je Bohu zasvěcena, od něho v_v
volená a Vyznamenána a. milostmi za,
sypána. A nyní přijdou nepřátelé, zle
žádosti, svůdníci, ďábel a. zmocní SB
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tduše; rozbousaií v ní chrám Ducha'
“Svatého, obrátí v ssutiny budovu
f'ctnosti, vyrvou, co Bůh & katolická
církev v ní zasadili. Kdo by sesmál,
táže se svatý Efrem, když pozeruie
veliký počet oněch, kteří přestupo

váním přikázání Boha zneuctívalí a
ve svých „křížích se smrtí do náruče
vrhají; místo nich mělibychom-plakali.
Svatá Teresie plakala ustavičně nad
záhubou lidí. i my máme z téže pří-.

_činy plakati a. Pána Boha uSmiřovati
' a'jcmu zadost činiti, že tak často bývá
_„ed lidí urážen. A “čím usmiřovati?
*Svatým přijímáním, skutky kaiícími,
.sebezapíráním, umrtvením a modlitbou.
, Tam je _srdce moudrých, kde ie

zármutek, praví písmo svaté. Je lépe
iíti do domu pláče, než do domu ra
dosti. Či so neSmíme nikdy smáti? Je
smích hříchem? Nepatřičný smích ie
opovržlivý. Když se děti smějív ko
stele, když se stále směií ve škole,
místo aby dávaly pozor, když se smějí
starým a neduživým lidem. iako oni

_rozpustili hoši s Bethelu proroku Eli
seovi anebo kata-ni Pánu Ježíši; když
se mladí lidé smějí při neslušnýeh řečeeh

,když se Spolem směji při nevázané
Společnosti a rozpustilé zábavě; když
se Světáci smějí zbožným lidem, prav—
dám náboženským, když se smějí z
biblických příběhů a z kněží a nad
peklem, když se v hostinci jenom
Smějí, vtipy dělaií, hrají, pijí, hodují,
jako kdyby život byl nějakou ko
medií a ne trag-edií, jež končí se smrtí
mnohdy věčnou Sm'rtí: to je nepa
tříčný, nepříslušný a hříšný smích.

-'Na takové Smíšky volá'Pán Ježíš
Běda vám, kteří teď se smějete, neboť
budete plakati. Kde? V pekle. Tam
bude totiž pláč a skřípění zubů; tam
budou plakati ze zoufalství _a zuři
vosti., jenom ďábli se budou škodo
líbě smáti, že dostali i lidi do pekla.

Pláč je prOSpěšnějŠí, než Smích,
ale ne vždy. Dítě pláče ze vzdoru, že

'dětí

se mu"neuděl_alo po vůli, že se musí
modliti, učiti, pracovati; takové slzy
nevedou k blaženosti. Dcera pláče, že
nesměla'jíti na zábavu, nebo že se
do nějakého mužského zbláznila a
rodiče jsou z dobrých důvodů proti
tomu; ona pláče a prolevá slzy po
daremně. Paní pláče, že jí muž nechěl
kOupiti nový klobouk; to jsou slzy
ješitnosti; jsou bez užitku, jako slzy
ze závisti. — Mnohá matka musí
plakati nad špatným chováním se děti,
nad jejich nevděkem. Jsou k matce
neuetiví a hrubí, předhazujíjí každé,
sousto, rodiče jim až tuze dlouho žijí,
matka je jenom pepelkou u SVýCh

Takové slz jsou matce pro
Spěšné, ale'děti udou se museti Z
nich odpovídati a to břímě, jímž jejich
svědomí obtížcno, bude velmi těžkým.
Běda těm dětem, k vůli nimž musejí
rodiče plakati. — Tu kráčí na příklad
vdova za rakvi svého muže. Pláče a
naříká a počíná si zrovna zoufale; do
hrobu chtěla by skočiti, upadá do
mdloby; ale to jsou jenon Slzy kroko—
dilovy, všechno přetvářka; neboť za
týden myslí již na vdavky a laškuje
s mužskými. Vizte tu falešné slzy,
jež neprOSpívaií k Spasení. Alei tehdy,
když jsou pravé, zasluhují opovržení,
když míru překračují a hraničí se
zoufalstvím, ]ako kdybychom nebyli
křesťané, ale pohané. \; "

Spasitel blahoslaví plačící: Bla
hoslavení plačící, neboť oni potěšeni
budou. To ]sou ti, co truchlí z dobrá
příčiny, zvláště ?. lítosti nad svými
hříchy, nebo ze soustrasti nad nouzl
Spolubližního, nad nevděkem lidstva.,
jež Pána Boha uráží. Budou potěšeni,
jako Spasitel v zahradě olivetské,
jako naimská vdova, jako sestry La—
zarovy_ již zde na zemi; a ne-li zde,
pak zcela jistě v království nebeském,
kde Bů'h setře všechny sIZy s očí
našich a žádného zármutku již ne“
bude.
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Baunarď :

('

. Od, těchto prvních věků nepo
změnilo se dvojí smýšlení lidstva vzhle
dem k ranám, které je ničí. Jsou dosud
jednak tí, kdož nedoufají, s p e m n o 11
ha bentes, jedak ti, které týž a
poštol'nazývá. s p eu a ud en t e s, na
dějí se těšící. Než čeho je třeba, aby
chom doufali? V'ny, že nepřítomní ještě
žijí. Rachel pláče synů s_vých (tak
psano jest) a nedává se utěšiti, protoze
jich není. Aby byla utěšena, třeba jí
víry, že žijí a, že je kdysi uhlídá.

Nepůjdeš tedy, Rachel, s bolem
Svým k našim vědcům nicoty, abys
po nich žádala útěchy; nebyla bys po
chopena a sama bys je nechápala.
l\evčříť, jako tv, v Boha Abrahama,
Izáka a Jakuba, v Boha živých i
mrtvých. U(í: náš skon není jinak_\"
než--li skon zvířat. A tu by se, o matka,
pláč tvůj ještě bolestněii ozýwl Y
Efratě se steny a vzlykotem

' U nás na výšinách moudrost-i líd
ké neumí celá,filosofie než jen žvvatlati
jakous útěchu. A bylo to přece péro
výmluvné a přímé, péro Juizotovo!
Čemu se on, sám muž bolesti, dvakrát
zasazený do s1dee jako choť a jako
otec, čemu se naučil z filosofie, aby
utěšil bolest jiných?, ,NeSpoléhej, leč
na. sebe,“ píše stoieky jednomu z ve
likých tipitelů, příteli Remusatmi v
říjnu 1825. „Úchvl se do svého srdce:
tam jest lana, ale tam i síla.“. Jaká, to
síla? Síla plchaní před sebou. „Učin
jako ja. lá. naležím celocele ze\nčvjšku,
jsem jako člověk, jOuž nema už do
mova a život svůj další protra\í na
ulici.“ Ale co tam nalezne? [apomnon 1?
Oh, nikoliv. Vola „Zapomenout je
člověka lic-hodno. \cjvíce mne ploti
lidem a celému světu pobuřule, že
mají potřebu zapomenutí a snadno
zapomínají. Skutečným měřítkem síly
duševní je mi tlvaní Splavcdlhó bo
lesti.“
?" L—hcetedy vzpon'uinati: „Učiňme
si ze vzpomínky jakýsi druh Skutečně
přítomnosti, která. by nahradila ne
přítomnou, ale nezničenou skutečnost,

Stáří čili životem vzhůru.
Chvíle smutTu — Útěcha (Cessnou)

[;

Je mi nutna Skutečná. přítomnes
těch, ktelé miluji.

'Je to potřebě „skutečné přítom
nosti“ vyhovuje církev katolická. v
pivní) řadě velmi zřetelnvm spojením
duší, kteié nazývá obcováním sva
tých. Ale Guizot je protestantem,
nezná. toho článku vírv 1 jest nucen
neurčito, pochj bovačně, žalně povzde( h
noutl: „Buh, tuším, nedovoluje, aby
chom jasně poznávali vztahy trvaaiící'
mezi nami a těmi, které jsme milovali.
Ale jsem jist, že pICS dělící nás tem
noty, (:lojímá naše drahé něžná. věr
nost srdce našeho.u Tyto temnoty,
na něž naiík', proniklo douma ka
tolické Svým jasem; tyto vztahy se
záhrobím udlžuje cíikev tajemním
spojením, ]ež počíná. tu na zemi ('(
těchou a zároven povzbuzuje touhu
a oživuje naději. Piotože toho všeho
Guizot nepoznal, zůstala mu plazd
nota, temno a chlad.

Jako filosofie, tak ani S\ět no
může nabídnouti útěchy naší zoulalé
bolesti. Z lidí plo svč-t žijících, z lidí
malí—víry pokládám nejupřímnějšími

.kteří se tohoto ukolu těšiti ani ne
podiímají, jsouce si vědomi S\é in
kompetence a bezmoci. 'lak píše zna
menitý Edmond Rousse z Akademie
francouzské: „Můj starý, milcný pří
teli, jsem dojat, zc'rccn smrtí tvého
brana. “\le(i(zlp_uSť,1|boh\' Íludřiehu,
měl |)_\"(il tí 1Í(Í nouze slmíčko: Moj
(d\ahii! . . . . \„ i\oncc nezbv\á. nám
oběma než vuitit se k obyčejným
utěchám a ke staié písničce, která, od
stah—tí ukolébává, bolesti lidstva. Po
my'sli na své děti, na, choť, na dobrého
bratra, ktelý ti zh_\',l na své přátele,
na mne, ného (lluhého bratra....
PIŽLVdu, ubohý p(ítcli, jsem špatný
těšitel a mam pl 11s těžkou ruku,
příliš měkké sulce k tacové operaci.
Trp a plně, příteli, já. trpím &.pláči
s tebou. Jsem se vsemi vami celým
sulcem, celou ([uší a chci vam to ří(i
ještě, ne;; drahý \,íš zesnulý Opustí
Vás navždy!“
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A to' o jest vše, co nalezlo Pi“ tell
st\-í v péře člověka citu plného & “velmi
duchaplného, jenž však neumí ještě
doufati & modliti se a proto v té věci
nerozhodně, vrtkavě kolísá.: „Ujísť
svou choť, že má. chudinka, matil
mnoho se modlila a denně se modlí
za vás i vaše drahé mrtvé, k oné ve—
liké B_vtost1,jcjíž všemohoucnost chová.
tak neproniknutelná tajemství!“

Za našich dnů věnoval \) ední
básník anglický Tennyson jednu z nej
známěíších básní svých „Tn memo
liam —- l\_a památku“ s_vému žalu

nad smrtí přítele d'Hallama, jejž o
p_ěvá.v několika tisících veršů. Tato
dlouhá. nenie počíná. invokací onoho,
jejž pozdravuje slovem: „Synu vše
mocný Boha, nesmrtelná, lásko! ——
Strong Son of God—,immortal Love!“
Ale zdaž je nesmrtelný těšitel, jejž
vzývá on an božský přítel, jenž plakal
nad hrobem Lazarovým? . . . . Mohl
b_vch to tvrditi, čta poslední verše
jiné jeho básně „Propast“ nadcpsané:
„Miloval- li jsem jej-, miluji ho navždy.
Ne, mrtví nejsou mrtvým , ale žijíl“

Deum, cui omnia vivunt. . . Bůh,
jemuž všc žije —- pěje církev nad
rakví svýchýMůžeme tu poukazati
na jiného básníka a'to francouzského,
v roce 1837. Vizme tu ducha nejhrděj—
šího a neméně skeptického z tehdej
ších básníků, ale také syna veliké
nčžiosti zdrcena bolestí u smrtelného
lože matčina. vaerme si tu několik
doznání a modliteb, které nás utěší
nad tolika 'jinými Slovy hrdosti a
vzpoury, která. \\\šla z téže ruky, z
téhož Děla.

Allrcd (le Vinný píše v „Donu íku
básníkově“ že zdrcen jsa bolestí před
mrtvou schránkou své matky, utekl
se nejdříve k ncjsladším vzpomínkám
dětským. „Leč marně“ píše a hned
dokládá. „() Bože můj dej mi ji
stotu, že ona mne slyší, že ví o má ho
lesti, že jest v přeblaženém odpočinutí
andělů a že její modlitbou mohu do
síci od Tebe Odpuštění svých pochy-
b oni!“

1\abý_vajepoojednouivětšípokonv,
“išvá. se kiidlzějšin ' „Odkud to, „\Bože

můj, že po této lab-;oké a vro rcí mod

_července 18c4:

litbě vracim se do pustého svého domu
klidnější, než kdy a s větší silou,
abych udusil slz\?“ Je to síla, již vděčí
živější víře, o niž lká. a tu dí: „Když
tihaš svazky t_\ navžd\, ó muj Bože,
pjoč náln nedáýáš Síly, bYChOITl\'erili,
že budou obn0\ eny abychom to vělilíl
bcz váhánÍP“

Ale už ne\aha a jest to zajisté
víra, naděje a důvěr,a již jsou ko
nečně prozářeny a prohřaty řádky
tvto: „Plakal jsem na kolenou před ní
plakal jsem hořce. A tu ]Seln cítil, že
bezhříšná, její duše jest vykoupena a
sklání se nade mnou krásná. její tuíř,
ozá,arena jasem panenským, jejíž oči
bylý mírně pootevřený, jako ve Spánku
blažených. Bože můj, jSou-li_ zkoušky
očistou v očích 'lvých, j)říj1ni_ji k
8)bě, ať plosí za svého S\na. za s_\na
ubohého, jehož umírajíc, volala“

*
:|:

Leč dosti. ;Yechme, bratře, hrdé
t\ mudrce svět-a, t_v polověřící lidi.
kteří se modlí den či hodln ku a pojdme
si načeípat útěchy do školy a z pří
kladů veliký-ch křesťanů, kteří jimi
byh vžd_\oky

Z\cchť přistoupí nejprve velmi,
\elmi znamenitý muž, aby přinesl
krutou obět svého s1dce na oltář vůle
Boží. André-Marie Ampére nalezl u
lože umírající svě drahé choti .víru a
zbožnost svých lepších dnů. Jako na
[oděkovaní za toto milosrdenství a na.
uSmíření svých přestupků sklání svou
učenou hlavupod ranou, jež má. do
nadnouti. Píše ve “svém denníku 1:6;

„Můj Bože, děkuji 'l'
že l$l mne stvoiil, \vkoupil a OSvítil
božsl ým světlem mým. kd_\ž jsi mi
dal zroriiti se v líně círk\e katolické.
Dekuji ti, že ]si mne pevo 1,1 k sobě po
mích poblonzeních, (lěkugi ti, že jsi

mi „ieplominul. Cítím, že chceš, ab_\ch
nežil nez(JHUtebe, abv každá chvilka
mít tobě byla posvěcena-. Ale, Bože
můj, odejmi mi vše-"ko štfe—tína zemi?
JSÍ ]ChO velitelem, 6 můj Bože. hříchy
mé zasloužílv tvého trestu. Ale snad
uslyšíš ještě hlas s\ého m\losnlcnst\-f?
hi,-ulta ílagellap (\ccato ris;
Sperantem au temi. ní,-omino
111_ÍSETÍ_CCr_d\__a.P\1'C11m_dabltl
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(Mnohé jsou metly hříšníka; ale dou
fajícího v Pána obejme milosrdenství).
Proto doufám v tebe, Pane, ale podro

'bím se tvému vyrčení, at 1081:]aké
koriv. Byl bych si přál raději vlastní
smrti. Ale nebe jsemnezasluhoval, ty
pak jSi mnc nechtěl pohřbíti v pekle.
Račiž mi příSpěti, aby. život ztrávený
v bolesti byl. mi zásluhou dobré smrti.
Bože milosrdenství, račiž mrte spojiti
v nebi s tou, již jsi mi dovolil milovati
na zemi!“

Nyní otcům, manželům, oloupe
ným již o milovanou choť a odsouze
ný'm patřiti, jak ve květu mládí a na
dčj' umírái dítě, které jim zanechala,
posvěcuji tuto modlitbu, tento vzne
šený h_vmnusvojína, jenž náležel kdysi
veliké armádě Napoleonově.

Dne 29. prosince 1829 bděl zbožný
plukovník Paqueron v slzách u mi
lého, šestiletého dítěte, které ho 0
pouštělo. Před křržem loučil se s ním
takto: „Ubohé dítě, i ty mne opmštíš
po své matce. Byls' příliš hodný lásky
a ja jsem byl příliš hrd na tebe. Nebyl
jsem hoden tě míti. .. Mohu již za
pčti hymnus smrti, aie pro *ebe je to
píseň života. Jak šťasten budeš na
věčnosti! Jakému štěstí budeš _Setěšit-i
u Boha, jejž budeš moci viděti očima
duše a milovatilz celého srdc'e svého!
0, drahé dítě, nezapomeň na mne u
něho a pros, aby mne potěšil a na'il
do rány mojí balsam své lásky.“

Po dvou dnech nezůstal nešťa —
nému otci než“obraz dítěte, které byl
právě pochoval. „Zdá se mi, že \iuím
ještě u sebe rusou jeho hlavinku, že
slyším s'adký jeho hlas, že \idím dítě
po svém boku, jak všeho se dotýká a
plní smutnou moji samotu svou pří
tomností, svým štěbetáním. 0, B že,
víc než půle mého rdee ie' už v_nebi,
Otče, dej, aby co tu ještě zbývá z mé
bytosti, brzy piíšlo tam!“ _. ,*

A posléze takto sebe sama obě
tuje eele, výhradně: „Můj Mistře nej
vyšší, zaujni nadále v životě mém
místo všech mých odešlýeh drahých.
Vezmi čas, vezmi síly, které bych jim
byl posvětil. Odevzdávám se__ti_bez

vý kr dy. Čím více jsi mi vzal, tím více
ehci__tidát,.abych sám obět svou do
konal 3 hlubokým svým podrobením
získal si práva, bych v tobě nalezl, co
jsem ztratil.“

Nyní ať promluví matka. Ve svém
„Rukopise“ vydaném slavným jejím
synemklíčí pí. Lamartineavá, jak večer
21. října 1829 o klokání procházela se
v modlitbách a rozjímání v alejích
své zahrady v Milly, vidí tam ve
vzpomínkách odcházeti ty, kdož ji
zanechali samotnu na prahu stáří, o
čemž píše: „Stíny se dlouží za mnolu,
jak dí Virgil. Ale poslední kroky jsou
ty, které vedou k nebi. . . Dnes večer
zdálo se mi, že celý můj život'znova
vyvstává, plyne pře:le mnou a před
Bohem, iným tvůrcem včera. a Soud
cem zítra! . . . . Patřila. jsem znova na.
celé své štěstí, své vychován1,“svůj
sňatek, narození sedmi svých'dítek,
na mládí svého syna, na-odchod svých
dvou andílkúíz tohoto světa, ve kte
rémž zármutku mne všichni ostatní
nemohli utěšiti. Byla to má Césarina,
moje chlouba pro neobyčejnou její
krásu & Zuzana,'tato světice, která.
již tu měla svatozář kol čela .....
Mrtví či ncpř tomni! . .. A dnes jsem
sama, jako tchdy, než jsem vydala své
plody, z niellž jedny Spadly na zem,
jiné byly urvány v dál vichřicemi ži
vota. Všemi těmito myšlenkami, které
mne v zahradě pronásledovaly, pře
kypdvalo mé srdce. Ach, toť asi také
má zmhrada ()livetská! Ale Bůh. tomu
chce: F i a t. _ Staň se, jemu se cele
odevzdávám. Kéž mne vede k nebi
abych se tam u něho shledala s těmi,
kteří tu budou po mně a kteří budou
vždy častí mého já.! . .. .“

V podobných myšlenkách i na
dejlch píse jina zena tyto verse: .
Mám —— tak ml připadá —— dnes

domov dvojí:
tu jeden, druhý v nebi, drazí, váš to byt
A cítím, tui tam jsem stejně milována,
tu laska drží mne, tam, láskou zas

— jsem zvána,
chce dht.

(P. d.).
a srdce tu i tam

00000
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Marie Tesařova:

Nejsvětějšímu Srdci.

ó Srdce mého Boha,
jen Tebe miluji
& všechny síly svoje
dnes Tobě věnuji.

Chci Tvojí, Pane, býti,
své srdce Tobě dám,
ó, Králi srdcí lidských,
v něm vezdy panuj sám.

Má láska chabá jesti,
přej'Íohněm Tvojím vzplát,
bych láskou stálou, svatou,
tě mohla milOvat—.

Své tělo. jeho údy
v Tvou službu ráda dám,
jest bídné, drahý Pane,
než Tys tak určil sám!

Svou duši také Pane,
Ti světím celičkou.
než, milovaný Jezu,
tak na ctnost chudičkou.

Tvá pokora a mírnost
ji obohatí hned,
Tě vroucně prosí o ně
můj chvějící se ret.

Své nejsvětější Srdce
dals pro mne otevřít,
bý celičký se vesmír
v tu ránu mohl skrýt.

Nuž v Srdce Tvého ránu
se skrývám blažena,
i v životě, i v smrti
dím: „Jezu já jsem Tvál“

000330

Obrázky z katolických misií,
PodáváMaxmilian Wolnborger.

Sen Kabylův v zákonech.

„Nedávno“ ——vypravuje misio
nář z řádu Bílých Otců, jenž ve fran
couzském zázemí slouží jako ošetřo
vatel nemocných —- „přivedl ke mně
polní kněz alžírského ostrostřelec, který
pl'išel z fronty na dovolenou. Muž ten
„yl rodem Kabyl a chtěje se státi
křesťanem, hledal kněze, který by
jeho řeči rozuměl. Když se polní
kněz vzdálil. vypravoval “ostrostřelec
svoje osudy:

„Pot-házim,“ pravil, „z krajiny
Roni-Ismail, moji rodič-ovéjsou mrtví
a já. jsem nyní asi 25 let star. Roku
1900 šel jsem do města a učil jsem se
kovářskómuřemesla; Večer a kolikrat
i v noci docházel jsem k Bílým Oteům
do Marsenu. Misionáři učili mne ka
techismu a rok na to přišel jsem do
Alžíru a cvi'čil jsem se dále ve víře
křesťanské. Avšak křest jsem zatím

'by'l poraněný“

nepřijal, ale dal jsem se r. 1911 k vo
jákům. Několik let sloužil jsem v Ma
roku a od _r. 1914 *sem ve Francii a.
prodělal jsem mnoho bitek, aniž jsem

. E..—'A

,_ Za svého volenského života za
pomněl mladý Kabyl skoro docela na
boženské pravdy, kterým se nauč-il.
Avšak Otčenáš a Zdrávas Maria znal
dosud a. mnohdy zalétaly jeho my
šlenky přes moře domů, do Alžíru a
ke Skalnatým horám jeho otčiny. lio
nečně přišla hodina milosti Boží.

, Seděli an10 v Zákopech u (Šmny,“
vypravoval dále, ,.hlízko Soissonu,
v nejprudším ohni a většina mých
druhu byla již mrtva neb raněna. "l'u
jsem sirvzpomínal na onu dobu, kdy
jseln'__hydlel v Michelem a od Bílých
otců byl vyučován ve víře křesťan
ské. Jednoho večera, unaven straš
nou celodenní námahou, tvrdě jsem
usnul. Bylo to v noci z 22. na 23
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prosinec. A tu.;jsem; měl zvláštní
sen.

Přede mnouíjtekla velmi široká.,
hluboká. a prudká. řeka. Přes ní vedl
mohutný most a na- druhém břehu
byly zahrady, stromy, domy a různé
pěkné věc. Najednou Spatřil jsem tři
velké průvody. První pozzýistaval ze
samých Arabu a v čele jel statný
jezdec. Jakmile se však octli na mostě
prclmřil se tento a Arabové Spadli do
vody a řeka je strhla s sebou. Potom
nabyl mest zaSe dřívější podolrv.

—Nasledovalzástup druhý. Byli to
mohamedanští Berbeři. Sotva byli na
mostě, pro hořil se zase a všichni utonuli.

Nyní přišla skialpina třetí. V čele
jel misionář, jenž mne v Marsenu vy
učoval. Za ním následovali misionáři,
které jsem znal, avšak Í mnozí jiní,
kterých jsem nikdy neviděl a za nimi
Velký počet.křesťanských Kabylú, mužů
a dětí. Misionář popohnal svého koně
z',\'jel na most, který se zatím zase po
stavil a všichni ostatní za ním učinili
totéž. Potom nasledovala velel.)ná.ma,
tka s Bílými sestrami, ženami Ka
bylů a dítkamÍ.

Když jsem Videl., že misionáři se
svým průvodem na most vjíždě'í,
eht.l jsem se připojili, ale velebná
matkajmenovala mne mým jménem
a pravila, mne odmítajíc; „T_v nena—
ležiš k našim“ Avšak já jsem na ni
nedal, zastal jSOma tak jsme všichni
šťastně pře-šli přes řeku. Jenom jeden
nikoliv. Byl to křesťan z našeho kmene.
Byv sezdan s katoličkou, zapudil však
svou první ženu a vzal si mohame
(lání-iu. Jak šel po mostě, špar'l do
vod:; a b_\jl proudem stržen dolů.

Na druhém břehu řekv hvlv pře
krásné zahrady,. Chtěl jsem" tam,
abych se na ně pOdÍval. — '.l'upadl ne
daleko mne granát jeho třeskot mne
l'll'obudll' Ale sen učinil na mne hlu
boký dojem. Nádherné zaruady, to
byl raj. To jsem viděl zřetelně &arab
Ský vůdce na svém koni byl Mohamed,
jenž v čele svých přívrženců byl po
hleen věčnou propastí. Od toho dne
modliljsem se ustavičně k Bohu, ahv

_ přílťžitůst býtl vyučOvánu \;(5mi (ta!
tire katolické a stati se katolíkem“

Až potud vypravování Kabylovo,
jejž Binh cestou tak mimořádnou ke
křesťanství přivedl. Možná., že Bůh
k srdci tak mnohého drsného vojína
na zdejší i protivné frontě mluvil po
dobně, jako k našemu Kabylovi. Ale
zÍa všichni jeho volani us yšeli u
prostřed hluku valečného 'a zda
všichni, ho tak věrni uposlechli a ná.
sleďovali, jako onen syn hor „kabyl
SkÝCh? _ ,“

Častější sv. přijímaní u černochů.

()voceu účinky ča'stého přijímaní
svatých svátostí poznává-mÍSíonář nč
kdy až nápadným způsol_:enr._;\'a_př.
domorodci vnitroairiekého vikariátu
Kivu, tak řečení Mulikira, ]S“ll od
přírody velice hmovni a krvežíznivi.
Vražda je věc-í cti, „'l'y jsi ještě děcko,
t)," Si .Oště nikoho nezabil,“ to jest
ta nejobávančiší předhůzka. Při každé
při začina žalobce: ,.Já jsem toho a
toho zabil, potom toho a toho; já.
jsem tomu nel) ononiu zapálil chatrč:
já jsem muž, poslyšte mne!“ a celé
shromáždění tleska na znamení sout
hlasu. “"—“l

Sílu, z těchto Surovýeh obyčejů
se vyprostiti, čerpají nové obrácení
křesťané z častého přijímaní svatých
svátostí. „Kdvž jsem byl u_stoiu Patiš.“
pravil jeden k misionářovl, „mam šily
na dva dn i' ale potemje zase konce,?
Již si ?.f_vklitaké. přinésti tu nejtěžš'
oliňt, t. j., vzdáti se krevnimstv. Z,
mnohýeh dokladů uvedeme zde aSpon
dva. --

„l,azaro, jeden z našich křest-'a“
nil,“ pÍÍe jistý misionář. , ležel na smrt
raněn ve své chatrči, ve 'le neho
mrtvola jeho br,-,tra. Několik nohan—
Skýeh spuluvesničanů je přepadl'u'Jc
den křesťan obrátil se na umiíl'aliťlllo—
řka: „Lazar—o, rei, že svým vrahům
odpouštrš.“ - „Ano, odpouštim llmafi
šeptal Illliíl'řtjíťí. „nechat je nee-halí
na pokoji: přeji si, abveh ieirl po-
rnstlnfi A po krátké přestávce vece:
„Přeji si, aby se stali křesťany“

Křténee, jenž pod'e domácího již
zvyku mel pomstíti vraždu svého při
liuzného.. vzdal se krevní pomsty
chtel však aSpOřr svým nevřáteiýun
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ukázati, že se na zm '.ilosti nikter k
nedostává, Šestkrýfte 'po Sobě přišel
\' noci dcccla sám daleko do vesnice,
nepřátel své rodiny; pokaždé založil
ohe u některé chatrče a probudil
pak-Spící, aby ji 11 dokázal, že ]eiích
život byl. v jel-io rukou.

Podo bně zdi vočelé, jako staří, byly
i děti Byly od svých rodičů plánovitě
peučovány, jak se živrti krádeží. „Pes
umí si potravu hledati sám,“ zní pří
sloví těchto černochů a neméně musí
i dítě tolik rozumu míti, jako zvíře.“
I- zde Způsobilo "čast-čiší s raté přijí
maní ponenahlou změnu mládeže. —
Když ustanoveni svatého Otce o sv.
přiiímání dítek vešlo ve známost, po
vídali si. křesťané „Hle, papež nás
zná.! On poznal že naše ě“i právě
jako my, bez duchovního pokrmu ne
mohou žíti.“ A děti si skutečně po
krmu nebeského—váží. Skoro všechny
dítky zdejší misijní stanice, chodívají

_-i vícekráte v týdnu ke stolu Páně.
ačkoliv mnohé bydlí dosti daleko na
horáCh.

Tato herlivest nese dobré ovoce.
Mezi dítkami byl chlapec ohnivé, ba
ukrutně, surové povahy, jenž své
druhy trýznil, jak a kde mohl. Na
pomenutí a přísně tresty rodičů ne
pomohly nic. Sotva však byl při
pnštěn k sv. přijímání, změnil se ná.
padně. Své náhlé, prudké povahy
si_ce nepozbyl, ale dovedl se přemít—
hati. „Byl-li jsem zlostný,“ řikával
často s_ám, „trýznil-li jsem několm,
nesmím pak milého Spasitele přijati.“

Malá, Lea, osmileté to děvčátko,
připravovala se na první svaté Dřljí
mani. Tři dní před slavností těžce o
nemocněla. Ačkoliv snažně prosila,
nechtěli rodiče těžce nemocnou pustil-.
do kostela. Když slavnost, nadešla,
použila nepřítomnosti rodičů a vy
dala se na cestu k misii. Ale nedošla
daleko, brzy omdlela na cestě slabo
tou. Někteří křesťané, kteří šli na mši
svatou. nalezli bezvědomé dítko a za
nesli je domů. Když to misionář u—
slyšel, přinesl jí co nejrychleji Toho
k lůžku, po Němž tak toužilaá

Jak potěšitelné je toto působení
milosti Boží proy'rnisionáře, jak spa

.rady. Konečně vzali útočiště

\

sitelný však také tento příkladpro
mnohé, kteří se obětmi sebe menšími
dávaií zastrašltil

Bývalý ničema misionářem.

Daleko za Australii, uprostřed Ti
chého oceánu, leží souostroví, řečené
MarqueSas a na těchto ostrovech hlásá.
víru křesťanskou mladistvý misionář.
Nedavno psal svým rodičům v Evropě
mimo jiné, že ho to pranic neboli,
jest-iiže besýma nohama narazí na
kámen; tak velice že je vedro sluneční
opálilo a jako rohovinou potahlo. To
však ic velkým dobrodiním Božím.
Tak uSpoří aSpoň_na obuvi, která. tam
pro nedostatek koží a obuvníků velmi
řídká, af'wácna jest a je-li jaká, ná
sledkem mnohého a častého běhání,
brzy se roztrhá.. Proto—že je Bohu za
to povděčen a z vděčnosti tím horli
věji ztracené ovečky vyhledává. a
za nimi běhá..

“„Kdo však tohoto horlivého věro
věsta znal ještě před několika roky,
byl by se domníval, _že bude vším
možným, jen ne misionářem. Dlouhá.

léta byl nezgíírn'ým synem hodných.zbožných ro lčů. Měl vlohy, ale za
kopal je; chodil do školy, ale neučil
se: dělal zkoušky. ale propadl. Při tom
byl hrd a měl nectnosti,které s pýchou
souvisí. Bude“ proto-zajisté laskavého
čtenáře zajímati, jak Bůh z vlka učinil
beránka a z ničem;r důkladného mi
sionáře.
" Při poslední zkoušce “propadl a
velmi se proto rozhněval. ne na sebe,
ale na profesory. Jim kladl za vinu, že
stále. při zkouškách propadá„ na sebe
a Svou lehkomyslnost a lenivost za
pomínaje. Aby se na profesorec'r za
jejich domnělé bezpráví pomstil, vy
tloukal jim, profesora náboženství ne
v_vjimaje, “s Jiodobnými sobě' Spolu
žaky, okna. Ac proto z trestů nevy
cházel, netřeba dokládat.:

Zbožným rodičům krvaeelo srdce,
ale nevěděli si s nezdarným synem

k Matce
Boží, která. v takových a podobných
případech již často pomohla. Otec vy
dal se na cestu do města Špíru, vzal
syna sebou a řekl: „Pojďme do sto
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ličního chrámu k oltáři Matky Boží;
tam tě Lízasvětím, aby se tě ujala“
Mlčky šel “Syn s otcem a u Zmínčného
oltáře klékl si vedle něho. Zda-li se
modlil, otec nevěděl; sám však se
modlil vroucně a nezdárné dítko Matce
Boží doporučil. Bylo to na tomtéž
místě, kde se sv. Bernard modlil ona
památná. slova: ,. milostivá., 0 při
větivá., o přesladká Panno Marja!“
Na tomto .místě podnes ještě Matka
Boží prosby svých dítek často vy
slyší. A tak vyslyšela i modlitbu
otcovu a své milosrdné oči na ztra
ceného syna obratila.

Mlčky odešli otec a syn od oltáře,
mlčky jeli domů: otec" bez výčitek,
syn bez lítosti. Ale sotva přišli domů,
stal se se synem „náhlý převrat. Když
se večer octl ve své světničce, pojala
ho jakási bázeň a úzkost duševní, do
stavila se i lítost a moci neodolatelnou

puzen, klekl na kolena,_pl_akala modlil
se. S lítostí však dostavilo se i dobré

předsevzetí, začiti život jiný. Hned
_druhého dne z rána prosil rodiče za,
odpuštění a slíbil polepšení. ROdiČe
sami byli tímto náhlým obratem ra
dostně překvapeni a úžas jejich by
ještě větší, když je syn prosil za do
volení, aby mohl vstoupiti do lila-_
štera.

Rodičové rádi svolili. Běželo jen
o to, jaké klášterní povolaní bylo by
pro syna nejvhodnějšr._Zatím co o
tom přemýšlell, ZVOlllsr syn své buí
doucí povolaní sám; odhodlal se stát!
se misionářem. Se svolením rodičů
vstoupil do mi3i_iního domu, studoval
bohosloví a dnes působí jako mismnař
v Tichém oceánu na souostroví Mar
qucsas a káže pohanům víru křesťan
skou. Divné a nevyzpytatelné jsou
cesty Boží!

00009

Z rozjímání sv. Ambrože.
PodáiáFr Janovský.

V.

Spasitel světa.

Vykoupení.
o Ježíši. díky, Tobě vzdáváme,

žes nas stvořil a. nas výše postavil nad
—.všecku divokou &. nčmou tvář.

Avšak větší než-li dary Tvého
stvoření, jsou dary Tvého navštívení.
Tvoje navštívení poetilo nás účasten
stvím Tvé vznešené velebnosti. Sám
pravíš: Chci svým bratřím oznámiti
jméno Tvó._

Přijetím lidského těla stal jsi se
naším bratrem, aniž jsi přestal býti
naším Pánem. '

Ještě větší však jest milost vy
koupení. Vždyť jsi nás, ohrožené, vy—
koupil svou vlastní smrtí, nás z hříchu
vzkříšené andělům připodobnil a naši
přirozenost povýšll na trůn až pravici
Otce svého

(Část další).

Z uzlu, jímž se naše neštěstí bylo
zadrhlo, Opět jest rozvazáno Kristem.
Týmiž šlepějemi, jimiž přivezena naše
zkáza, přivádí Kristus zpět Boží do
brodiní a milosti. 

Taktč Adam utvořen z panenské
země,Kristus narozen z nejčistší Panny.
Adam učiněn k obrazu a podobenství
Božímu, Kristus jest podstatným o—
bleskem Boha Otceý

Adam jest pánem všech zvířat.“
Kristus jest králemvšeho lidstva.
Pošetilost přinesla Eva, moudrost

přinesla Panna Maria.
Se stromu rajského ovoce smrti,

8 kříže pravý život.
Adam, zbaven darů duševních,

přikrývá. se listím fíkovým, jako o
chranným šatem; Kristus, prost statků
pozemSkých, umíiaje, vydává. Svou
tělesnou schránku.

Adam vyhnán z rád?, Kristus
na poušti. ,
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'Jak to m'usilo býti.
Neboť kde jinde byl by Pán na

lezl ubohého, zavrženého člověka, aby
jej znova přivedl do ztraceného ráje,
napraví)r jeho blud a hřích? “'“!

Nad moudrost, kterouž založil
nebesa a stvořil zemi, nad všeeku
krásu slunce a měsíce, nad všecku
ozdobu zářivých hvězd, miluje po
slušnost Páně v hořkém utrpení.

Větší dobrodiní přineslo mi vy
koupení, než stvoření.

(,'-0 by mně b_\vlo prospelo býti
stvořenu, kd\b_v mně neprOSpívalo
býti V\koupenu? _

Ne pro jednoho, nebo druheho
z nás a ne pio malý jen počet lidí,
nýbrž pro všechny napSal Ježiš S\ou
závěť. .

Všlchni jsme tam jmenová IÍ rlč
dici. Nedílně dostá\ají se dary Kri
stovy do našich rukou. Všlchni přijí
mají a žádný není zkrácen.

Proti všemu zlu jest Kristus lé—
kem. ]Ílilášbyl od Boha poslán k jedné
vdově a liliseus uzdravil jednoho
Naamana z malomocenství.

Ty však, Pane Ježíši, očistil jsi
již tisíce a tisíce lidí z nečistoty hříchu.

reg >>“= * 3

_< !— 1 „( ..\_\'kup1tel. „3,1%
Koho mohl Buh padlému lidstvu

(lati za bezpečného vůdce proti smy
siným \'ábidlům tohoto světa a proti
ošemetné a rozmanité lstivosti ďá
blově?

Kdo jiný byl s dostatek mocný,
vésti \-e Spole(ném průmdě muže i
ženu, Židy i Řeky, barbary a Skyty,
otroky a svobodné, ne--li Kristus, je—
diný Kristus, jenž jest všecko ve
\šem?

Žádný člověk nebyl tak silný,
aby b_\l dovedl sníti hříchy světa.

Kdo pak by byl také tak veliký
a vznešený býval, aby v jeho smrti
b\l\ Spolu zemřely hřích\*_\šech?

To dovedl jenom Kristus, Vy
kunitel světa.

Ani pohanští učitelé lidské mou—
drosti, ani představení žido\ské sy
11320"V nedovedli h_vnoucímu světu
přip1a\iti uelnného léku.

JedinýĚKristus sníná hřích_\rná—
rod \, jenom mají--li trpělivost k svému
\\vléčení. 'lakových, kteří nechtějí,
nepokládá za hod'né uzdravení.

_A r\c-hlc Opouští Pán nemocné,
kteiým jest jeho přítomnost obtížná.

"2Ixristm ou předností jest, státi po
boku Bohu Otci, jakožto prostředník
národů a smrt svou podávati jako
obět a duše, jimž hrozí zkáza, vy—
svobozovati ze zahynutí.

T_V,který jsi svět vykoupil, ne
odmítej ubohé duše ve mně!_

Tísní-h tě vlna hříchu, pomnl
Krista. Onť tvým Vykupitelem. A u
prer—zoladí: Já jsem to, jenom já,
l\ter\'ž zhlazuje tvou nespravedlnost.

*

kněžstvr.Kristovo
**“leistus nO\ý l'IIČZ a no\á obět.

\'e ze zákona \10j/1š0\a, nýbrž nad
ním.

Prostředuík světu, světlo v této
časnosti. Řekl: Ejhle, přicházím!

\ již přišel.
K němu chceme přistoupili v pl

nosti víry, v klaněnl a ve \roucích
prosbách.

(\'a něj Skládáme svou naději, ač
jej svým okem nevidíme, v srdci však
a Své lás\ee obiímžíme.

lemu \šeeka čest a sláva!
Kristus chtěl sám býti knězem,

\ eleknězem, ab_\ své kněze naučil, jak
mají lnouli k Bohu, bez pres'tání k
Bohu “se modliti, od Boha všecku
Spásu očekávati, paehtění světa se
vyhýbali a sebe za majetek Boží
pokládali. .

Pro J\něze stojí psáno: Pane,
tvými chceme býti!

Uelň nás svým majetkem a vlast—
nictvím! Bohatým a štastným ať se
pokládá, kdo vyznává plnou a doko
nalou velebnost Kristovu a ji jako na
rukách své víry klade jako obět na
nebeský oltář, vykupuje si takto od
puštění svých hříchů.

'l'en poznal pravého kněze, kdo
nalezl Krista knížete všech kněží.

A to jest pravý chrám Páně, o
němž praví Kristus teto slova. Zrušte
tento chrám, a ve třech dnech jej
Opět posta\ím. ,;
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Velebny chrám, z něhož vycházela
síla, jež linila všecky'

Podivuhodný oltář, na němž obět
jediného Beránka. strávila hříchy světa.

Neobyčejný kněz, jenž piišel, ne
aby pro sebe požadoval našich služeb,
nýbrž aby kněžskou službou svého
utrpení nám všem nabidl!

*

Obět Kristova..
Přijal, což mého jest, aby mi da—

ro)al což jeho jest.
Přijal od nás, aby to jakoby

svoje za. nás v obět přinesl
_A co nebylo naše, poskytl nam

sbožskOu štědrosti ze svého.
'lak tedy v naší přirozenosti v_)'_

dal se ) obět, aby nad síly naši při
mzcnosti působil.

Z našeho obět za nás.
odplata pro nas.

ze svého

Krev Vykupitelova.
Kristovo utrpení a krev jsou

čestnou cenou velikého boje, jejž za,
nás )')bojovaI, jsou svatebním darem
v den jeho zasnoubení s naší duši.

Krev Kristova purpurová..
Kristova nevěsta zdobí se jí jak-;

královna korunou.

Skrapi duše světců.
Leskne se —.těchto dušíc'n srou

barvou,'zaří svou mocí.
Svou mOcí;nebot světí je na krále,

na výtečné krále, a přenáší na ně
věčné království! ,

S našimi dzšemi koná. se jakýsi
trh. Nejrozmanitějším pokušením ob
klopeny, buď se prodávají hříchem
aneb se z něho vykupují. ĚÍ

Kristus nás vykoupil, naš arci
nepi'ítel nás prodal. Arcinepřítel pro
dává. na Smrt, Kristus vykupuje nás
Zpět k spáse. ,; ,; ; +35; _Ý„; &

Al'CanpřÍtfl prodává. nás jako u—
kořistěné otroky za ledabylou cenu,
Pan však,“íkterý nás stvořil k obrazu
a podobenství svému a doyede po
drobně oceniti cenu svých skutků,
kupuje nás zpět jako své služeb iíky
alavelikou sumn.
„-_._.i . * -: _?7'
- ' . _ .; „__, _:. .
_ - .Ž'r „q,

_ a': .,.l;._.' ...I

? ok oj a' u š c. Íšíj

NebOjte _se vlnobití Smysmýeh
naružlvostí: Já. jsem odpuštění hříchů.

Nebojte se tmy: Ja _IŠCHIsvětlo.
\ebojte se smrtí: Já. jsem život.

d.).

4009

Jiří Belanger.
Život,inapnny P.::Anizmnn 'palívů Ílanllragliataru

Na začátku řečipraví: „Předefším
musím na jisto posta)iti, že až na
malé výjimky ve Francii se nestará
nikdo o duše vojaků. Kdyby kdo na
mítl: Odkud to víte? Odpovím Sku—
tečnými událostmi. Každý rok konánn
pět anebo šest duchovních cvičení
pro odvedence a tím přijdu do styku
s někol'ka sty vojáků, kteří se roz—
ptýlí do všech končin Francie. Všichni
mi před odchodem slibují, že mi bu
dou psáti, jakmile dOšll ke svym po
sádkám a. ]navštívili vojenskéhndu
chovního Správce, jehož adresu ]im
dávám. Mnozí jsou slibu věrni._Mám

(Část další )

skoro všechny listy uschoványfkdy
bych vám je přečetl, souhlasili byste
se mnou, máme sice ve Francli seznam
vojenských duchovních Správcův, ale
skoro nikde kněze, jenž by se způso
bem nadpřiiozným ujímai va;:íkiiv.“
Příčiny toho uvadí d)ě: „Neni Lů
Věry v Boha, jenž mlluje vojaky:
není důvěry k duši vojáka, která lépe
iest připravena., než každa jiná., b)
milovala Svého Boha.“ Rozvíjí obě
tyto myšlenky a dokládá. i_i četnými
zázračnými'obráceními. „Kdybych směl
k'e slávě Panny Marie vypočítati křty,
první svatí přijímání a obrácení z
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okolí, kde se praví, že se nic nedá
dělat! Stačí ubeZpečit, že neoby
čejný počet jejich by duchovního
spravce v úžas uvedl, kdyby Panna
Maria a růženec mu neříkal, že jeho
osoba je vedlejší při těchto velikých
pracích Spasitelnýchf“ Když byl vy—
líčil řadu dojemných událoscí, podává,
těm, kteří se o to zajímají, prostředky,
jak by účinně spolek vojenský za“
ložili.

Na __iném sjezdč v Saint-Brieue
mluvil o nadpřirozených prostředcích
ve Spolku vojenském; jako nej _hlavnčjší
jmenuje: ictu k Panně Marii a lásku
k růženci. Tutéž otazku pojednával
v článku. věstníku "sdružení děl pod
názvem S ve tý rů ž on 0 c a v o
j a e 1. Ve dvou dalších člaucích téhož
časopisu pojednává. o knězi a vojáku
zdravém a nemocném. V g—rvvímpo
dává. přehled o jeho činnosti jako
zpovčdi'l'ka, v druhém o působnosti
v nemoenci vojenské. Ve čtvrtém
článku konečně: V o j a ci a 7.-o r á
v ? s M a. ri a, namítá. otazku: Co
třeba, aby založil a udržel spolek vo
jenSký a odevídó na to: Srdce a
růženec.

Všeeky t_vto přednašky a články
jsou oživeny tímtéž duchem, dokazují
třebas v různé podobě, tytéž pravdy:
apoštolát 11vojáků jest možný, ano
i snadný a útčšný, že nejlepší metho
dou, ho Zúl'OdnltÍ, jest užívati pro
středků nadpřirozených.

Nemůžeme si odepřít-i uvésti svým
vojákům, kteří ho neúnavné poslou
chají-. používá.- k tomu každé příle
žitosti, mluvi včas i nevčas, jak toho
žádá. svatý Pavel. (“tyr'naet dní pří
ležitostně jub'lea a čtyrnact dní jako
přípravu na velikonoční svátky. „Ko
nám s voj íkv jubilejn duchovní cvl
čení a v neděli budu slaviti slavnost
velikou, při čemž vyzpovídam mnoho
těchto dobrých dětí, dříve-než půjdou
na dovolenou.“

V posledn eh dnech roku 1897
píše: „Nikdy jsem nezažil ve svém
Spolku voienSkém tolik obracení, jako
v posledních čtrnácti dnech. () vano
cích jich bylo více než šedesát a to
mnozí po šesti, osmi i desíti letech.“
A tak to jde dale. Utlačí mne Spousta

smilovam, _;ehožnástrojem mne zvolila
Panna Maria. Něco mi stále praví, že
jsem bídnčjší, než jiní, že však mam
milost, že jsem nalezl pravý prostře—
dek: Zdrávas Maria.“ Pak se omlouvá
pro tento výron srdce. Podotyvkame
jednou pro vždy, že kdykoliv lic! ml—
losti dosažené, ať představenému, neb
příteli, vždy se pokořuje a mluví o Své
ubohosti. ' _ .

„Jak dobrá. jest Panna Mai-iai“
volá. v prosinci 1898, „jak pracuje ve
Spolku jejího dítka, které již_celé mě
síce cestuje. Tento týden ml poslala
dvanact marnotratných synů v.“ Cestv ,.
o nichž mluví, konal za účelem (lu
chovních cvičení na různých místech.
Obrácení přibývalo stale. V poslevdnrm
roce více než j“ set vojáků prijalo
ve vojenském Spolku Svaté svatosti.
Zpovídal jsem všecky a mohu po
tvrditi, že více než tři sta padesat
již dlouho zanedbávalo svoje nábožen
ské povinnosti a třicet poprve pri
stoupilo k svatému přijímači-lili“ „ _

Jiná událost z nen'íocnice.__Sest
ubohých na prsa chorých IVOJáuklí\Í
propuštěno. Horlivý ducheovni se.moch
a dává SP modlit, h_vpřed odchodem
nastoupili cestu k nebi. .A_ skutečne
žádá. všech šest. a ještě tři jíní s nimi
večer před odjezdem () svatou zpoved'
a obdarováni medailkou a růženeem,
vracejí se domů. , _ „

toku 1899 píše o Svém duver
nélu kroužku: „,'i'atovelikomvslná srdce
pOčtem dvanáct. si nmínila., že. _ se
úplně věnují službě Boží. Tři z rich
tráví svou novoroční dovolenou v
kartouzi,ah_v se posilnili a modlili se ,
by poznali svoje povolání.“ _

.Í kdvž se, Vl'ázlli do Svých rodln,
nepřestal'o né pečovafi. V únoru 1900—
píše: „Od vanoc pečují o mnohe ina-
notratné syny. Psal jsem _aSl CULT
stům l_i'ývalých vojáků, z nichž ne-I
kterí sešli s pravé cesty. V této rocn 1
dObčlze Snadno připopti s10vo o Panu
Bohu a připomenouti slib před od
chodem, každý večer modlili se k
Panně Marii. Letos jsemza měsíc. v_ve
konal, k čemu jsem jindy šest mesmu
potřeboval.“ Nezapomínejme, že. te
doby ležel nemocen. V tomtéž liste
psal: „Život Sv. Alfonse, jejž pravo
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čtu, mi velmi proSpívá. Světec měl
býi patronem nasíkongregace, protcže
lid tolik miloval. Sním o tom, státi se
maličkým svatým Alfonsem, ach, sním
toliko o tom.“

Ale nejen 11vojáků se více snažil,
ale i v mnohých farnostech konal
apoštolát slova., když uvolněn z ma.—
lého semináře, liškal více volného času.

V Bobegu kázal při svěcen i obraz
Matky dobré rady. Více než dvě tře
tiny obyvatelstva, tolik mužů, jako
žen, přišlo jej posloucham. Byli tak
dojati jeho nadšenými slovy, že všichni
ve vroucí modlitbě poklekli před sva.
tým obrazem a, různými věcmi se ho

(.totýkali, jako svatých ostatků.)(P. d. .

J. M. Dědínsky.

Taje mství lásky Boží.

kolébce květné, k níž se Panna sklání,
dlí ježíš, nad nímž hvězdném ve třpytu
sám Otec bdí a nesouc požehnání,
níž_Holubice letí s blankytu.

Fl Křtitel jordá-nský (: Josef svatý
ve zbožném vzruchu slyší s nebe hlas:
„Tot Syn můj milý, láskou k lidstvu jatý.
jenž vtělil se, by všecky spasil vás!“

0 tajemství, o Lásko nehynoucí,
jen Věrou lze Tvé taje—tušiti, _
jen modlitbou se vznésti k tobě vroucí
a v rozjímání zbožném kořiti.



Z legend velkopátečních. Německý
Sprsovatel Roscggel v_yplavu10:V noci,
která nastala po Velikém pátku, stála
Matka Kristova ještě stále na Golgotc,
nemohouc se odvrátiti od místa, kde
dokonal Syn její. A tu pojednou ob
klopila Jid'vná. záře. Matka Páně dí\ :(.
se, dívá avidí, kterak zkřížepojeiuou
vyrůstá překrásný strom, plný bí
lých a červcm' ch květů, kdežto okolí
mění se v ěarokrásnou zahradu, po
dobnou ráji. Do něho z propastí vedou
cesty, po nichž putují celé davy lidí.
V čelcjde Adam avede svou nešťastnou .
ale nyní blahem zářící Fvu, za nimi
Abel kráčí se svou rodinou, Noe.,
Abraham, ISák, Jakub, Josef, David,
po něm proroci, králové, rodiče Marie
Panny Joachim a Anna a naposled
sv. Josef, ]enž však neSpěchá. :) ohlédá.
se kolem. Uzřev pak Marii, bere ji
za ruku a Oba jdou v zahradu onu.
Blaho proehvívá. jejich srdcem, an
dělský hymnus zaznívá jim vstříc
Jsou opravdu v ráji, vykouperi ode
všech bolestí a strasti. Proto šťasten,
kdo trpěl jako ori. Jeho cesta. křížová
vede sice'také na Golgotu. ale odtud
branou v ži\ ot lepší, nesmrtelný.
I nám v Čechách bvlo mnoho trpěti
a snad právě proto i my máme své
tak četné Kalvarie. Než, kdy přijde
odměna, ktera by bolest změnila v
radost a ponížení ve slávu? _ '

Proč nynější válka tak dlouho
trvá. Vídenský kaldinal d'. Pif ll
praví ve svém postním pastýřském
listě: „Kdyby bylo lidstvo kráčelo
vždycky po cestach Božích, po cestě
Spravedlnosti, pravdy, sebezapírání a
lásky, nebyly by nená\ist a boj o
vládly a Otrávily lidstvo vzáienwnou
nedůvěrou. Ale tak se stala, válka
důsledným osudem lidstva, kte“é se
od Boha a od věčnosti odvrátilo a
pouze požitkářství se oddávalo. Svět
bez spravedlností, bez pravdy, bez
porozumění pro sebeobětování a smi

řující lasky nemuže žili v míru. Buh
ddpustil válku, aby žalostný úpadek
\ eškeré kultury, která, bez víry v Boha
a věčnost zvedala se chlubně do zá
vratné \ýše veškerámu lidstvu
jasně ukázal, že Spravedlnost :) laska.
jsou ]ediné Spolehlivé zaklad_\, na kte
rých může spočhati nerušeně pokOJ
všech národů. Proto hledí Bůh dl?
lidSkýeh pojmů nečinně na další t'
váni války, přes to. že tak dlouho
tna., opravdový nínrat lidstva, ke
mranrosti není pozormati, neboť po
lepšení, jaké b\lo \iděti tu a tam na
poěatku války, uhaslo ]alo nehle
hořící slámaf“

Některé domnělé památky utrpení
Kristova.- Kaicl IV. ve své zbožnosti
sbíral horlivě všecky možné ostatky
a to zvláště tv, které připomínaly
utrpení Páně. Dle Beckovského byl
prý v pokladnici chrániu svatovítl
ského uložen vedle d\ ou trnů z koruny
Páně i kus houby, jíž b\l Spasitel
napájen na kříži, kus ubruSu a kus
onoho ctolu, u něhož Kristus seděl
naposledy s apoštoly a ustanovil NP?]sv.
Svátost oltařní, kus šarlatového roucha.
a kus bílého, jímž byl oděn z .ozkazu
Herodova, kus krvavého roucha, j_ímž
b_\l na kříži opásán kus kamene, jenž
při umučení Páně se rozpukl, kus
provazu, jímž Spasitel byl při\á.zán
ke sloupu při bič0\'aní S\ém, značná
(ast prost( radla do něhož b_\-1k pehřbu
Zabalen a j Ostatky t\ to a51 v kri
tiřtčjší době byly odstraněny už před
více ],k sto lety, což jest důkazem,
tak dbáno bylo také u nas věrohodnosti
i po této stránce. “>

Trnová koruna Kristova, kterou
Lóžský Spasrtel byl korunován, byla
dle francouzské povesti ze hlohu. Také
Mazuři tvrdí, znajíce podobnou po
\'(st, že hloh v noci ze Yeleného čtvrtku
na Velky pátek hlasitě běduje. Ohlas
této víry lidové o hlohu lze čísti i ve
staročeskóm herbaři. Jak se tam do
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stalaš snadno lze. uhodnouti. Bylyt'
herbáře snůška rOzmanitýc-h výpisů
ze Spisovatelů i j!nojazyčných, pro
míšená. dohady středověkých učenců

_(Zíbrtz Staročeské ob. 77). Avšak ve
Skutečnosti ona koruna trnová, byla
asi původu jiného, ježto zbožné po
dání uvádí tak zvaný "rhamnus nabeca
(trn koruny Kristovy) — .Íedy keř,
j'cn'ž jest ohebný, má. mnoho bodců a
v údolí Cedronu dosti hojně se vy
skytuje. Místo, kde byl Spasitel trním
korurióván, ukazuje se v Jerusalcmě
posud naproti kapli bičování, na druhé
straně silnice Srlttl-Nlariam, kde stojí
malá mcšita as 5 metrů dlouhá. opatřena
kopulí. V mešitě té nachází se hrobka
již v 17. století pokládali za. hrob si
cilského krále Ludvíka, ač dle tvrzení
Turků jest tam pochován jakýsi derviš
jménem Derbas, jehož Mohamedáni
ctí jako světce. Také trnová koruna
se zachovala. Jeť nyní uložena v chrámu
Notre-damském v Paříži, ale bez trnů,
jimiž byly různé chrámy podělený.
Čast- trnu z této drahocenné památky
uložil též Karel lV. v křížku naší české
koruny svatováclavské, jak souditi lze
z nápisu na stranách tlouštky křížku
onoho, kde vyryto jest majuskulí v
řeči latinské: „Tuto jest trn ž koruny
Paví-“ s sss ? “as55“
& I' Pustnuti mládeže na mravech za

člná již, ,jak se říká„ hýbati světem.
Ncsetkávámc se snad s tímto nc

blahým Zjevcm jen—u nás, ale 19 to
Všudf', kam zasahuje válka svým vli
vem. Nedávno měl soudní rada Mil-
činski v Lublani řeč ve schůzi dobro
činných Spolků, ve které podal do
klady o pustnutí mládeže, jež přímo
zarážejí. Uvedl počet mladistvých pro
vinilců z let 1913 a 1916. V Lublani
u zemského soudu, tedyr odsouzených
pro zločiny: r. 1913 — 64, r. 1916 ——
101. U okr. soudu 85 — 190. V Meid
lingu 132 ——500. A tak dále.

Úmrtnost v českých městech. V
době od 2. do 29. září minulého roku
jcví se rozdíl mezi narozenými a ze
mřolýmiv našich mčstech takto (první,
číslice značí narozené, druhá zemřelé):
Aš 11, 36, České Budějovice 13, 85,
Cheb 21, 66, ChOmutov 16, 68, Ja.
blonné 18, 42, Karlovy Vary 10, 54,
Kladno 15, 40, Kolín 6, 26, Kutná
Hora 6, 25, Liberec 27, 90, Písek 9, 40,
Plzeň 80, 100, Teplice 18, 92, Trutnov
12, 24, Warnsdorl 14, 43. Z morav
ských měst ]SOu tato data: Brno 138,
219, Jihlava 31, 44, Olomouc 9, 14.
Mor. Ostrava 22, 75, Vitkovme 13, 313
Černé cifry, jež jsou tím hroznřjší
vc Svých důsledcích, čim déle trva
válka.

QQQÝOQ
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Čtenář Šk. Božského Srdce Páně
děkuje Sv. Antonínu Paduánskímu
za vysl fšcní prost-y a dOpOTuČIIječte
nářům k. B. S._P., aby tohoto světce.
ve všechřj svých potřebách“ vzývali.

J. G,
Z Prahy. Jditc k Josefovi všichni,

kteří v této strastiplné dOLč bolt-m a
Srrutkcm ob'tířeni jste! Jděte k Jo
sefcvi ve všech svých záležitostech,

Díkůvzdání božskému Srdci Páněď .

"u
“\

..........!

kdy lidé pomoci nechtějí a nemonm !
Na přímluvu sv. pěstouna ZáZlčlčlzě
obdržíte vždy od Boha žádané nri
losti, když s důvěrou a vytrvalostí
]01 vzýva'i budete. Mocnými pomoe

níky v přímluvě u Božského Srdce.
jest Matka ustavičně pomoci, svrtý
František Xaverský a sv. Antorín.
Uveřejňujeme toto slíbené dikůčinčuí
za nápadné vyslyšení zároveň s pro
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sbou o další mocnou ochranu a prosím
všechny„ trpící, by s důvčrou se k
těmto mocným a spolehlivým orodov
níkům u Všemohoucího ve všech zá.
ležitostech tělesných i duševních o

(zasláno).
RODIČE!

Chcete obětovatisvého
synka P á n n B 0 h u za kněze-mi
s1onáře? '

Na posvátném Velehradě založen
byl předloni „Mi s ij ní ú s t &.v's v.
“Cyrila a Methodčj e“ (čili
apoštolská škola,).

V něm vyehovávajj se hoši zbožní,
nadaní, nezkažen'ého srdce a. dobrého
zdraví za. tím účelem, aby S pomocí
Boží vyrostli v kn č z e, k t e ří b yvněkteré řeholi apoštol
sky neb misionářskyšířilí
sv. Víru po příkladu sv. ap.
Cyrila a Methoděie slo—
vem i skutkem.

Máte-li tudíž hocha, jenž po ta
kové službě Boží touží a souhlasíte-li

' “"-„___ev —"

braceli. ——-Dvě vroucí vděčné ctítelkv
sv. Josefa z Prahy. .,

Z Kreměřiže. Jistá. osoba děkuje
sv. Josefu za vyslyšení prosby a za
obdržené dary skrze jeho přímluvu._ .

s jeho přáním (anebo aspoň nebudete
mu v tom brániti), dopište si na. Vele—
hrad o bližší zprávy.
_ Roční příspěvek rodičů na vý

živu jest prozatím pouze 400 K. Při
tom Spoléháme na pomoc Boží a šlo
chetných dobrodinců.

Kromě toho rodiče zaopatří tyto
potřeby: oblek všední, sváteční a
zimní ——po 6 kusích prádla (ne méně
aspoň po + kusích) — (IVOí “obuv,
střevíce pro dům, ložní potřeby s dvo ím
povlakem, deštník, kartáč, mycí po
třeby.

Nopříhodněiší “,est, když požá—
dáte Své vldp. správce duchovní, by
Vašín jménem dopsali na adresu:
„Správa- ústavu sv. Cyrila a Methodčje
na Velehradě.“ (Morava).

Hoši buďtež ve stáří _lO—IZ let.

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

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemí bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky. jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádostí,
všeliké skutky i slova. svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda bm. 1886. č. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
obrác ení Japonců na víru katolickou 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 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 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: Modlíti se za obr'cení Japonska.

Umysl v září 1918: Křest dítek.

(Pokaždé odp. 300 dní.

A--- --
i“_ řro výrobní překážky se vydání ;SkoÍy _B. ŠÍP? jako-ž

i „Květů Maríanských“, „Našeho Domova“ & „Anděla stráž
ného“ neumím.—Vblízké době snad bude možno vše nahraditi!
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Ročník Lu. Vychmpučátiamhídího mísící. Srpen 1918. w
Srdce Páně, budiž s námi, ctnostem svým nás vyučuj, veď nás země pustinami,
ve všech bibách při nás stůj. V službu Tvou dnes odchováme, sebe i své rodiny,

Tobě věrnost přisaháme do poslední hodiny.

9vůvvvvvvvvvvvvvv

MM./v

Obrácení Japonců na víru katolickou.
("Hlavní úmysl.)

V pátém roce kruté nynějš války
vystupuj' též Japonci do p0předí a
sice velmi opatrně. Se zajatci zachá
zejí lépe než Angličané a Francouzi.
Též misie katolické mohou dále pů
SObltl v Japonsku. Synové východu
nechtějí si rozlíti ocet s ústředními
mocnostmi, doufajíce, že vyjdou ví
tězně z této války. Možno, že jsou
též nástrojem Prozřetelnosti Boží, aby
i národům ve východní Asii zasvitlo
slunce pravdy Boží. Jest to velmi
čilý národ„ který sice krutě proná
sledoval křesťany, ale od roku 18)8
otevřel brány kultuře západu a loku
1873 zrušil přísné zákony pioti kře
sťanům. Hlozí však katolíkům jiné
nebezpečí _ protestantismus, který si
vyhlédl Taponsko za pole Sie činnosti.
Katolické misie měly 1.1911 dolno
mady 1109 misionářů. kdežto plote
stantské misie měly roku 1909 již
1034 ponejvíce amerických hlasafelů
& 2140 domácích pomocníků. Tak jest
to i se školama, se sirotčinci a tiskem.
A proč? Protože jsou plotestanti dobře
podporováni od protestantských Spol—
ků. V roce 1916 bylo 75.807 katolíků
s ročním přírůstkem 3000. V Tokio,
hlavním městě samém je 20.000 pro
testantů a v celé diecesi Tokio jest
pouze 9863 katolíků. Co máme tedy

činit? Jak ku povznesení katolických
misií přispěti? Předně je nevyhnutelně
třeba, aby řady misionářů našich a
] ch pomocníků byly rozmnoženy. Čím
více bude dělníků na. vinici Páně, tím
více práce vykonají pro Spásu duší.
Jest to ale těžká věc nyní v čas války,
protože i mnoho misionářů našich a
jich pomocníků bylo povoláno ke
zbrani. Všude je nedostatek kněží i
v takových ústavech. kde byli misio
náři vychováváni Kolik nadějnýCh
mladíků již padlo jako oběť války!
Tím více mají země, které nejsou
válkou postiženy, postarati se 0 do
lost 1nl<lonárskv To jest ale více věc
Boží! Proto je naší povinnoStí modliti
se abv Buh se shtoval a povolal hodné
dělníkv na vimci svou. Býti misio
nářem jest povolaní Boží! Zároveň
musíme své domácí ústavy misionář
ské podpoiovati dle možnosti.J1ž
rodiče at hledí synky své tak vycho
vati, aby s1 víry oni sami vážili a
měli chuť ke stavu duchovnímu a po
případě k povolání misionářskému.
Velmi mnoho záleží na domácí zbožné
výchově dítek. S radostí vítáme ta
kový ústav na našem posv. Velehradě,
kde se přijímají hoš ze zbožných ro
din, aby byli vycvičeni ve škole a
vychováni pro budoucí kněžské nebo
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misionářské povolání. Úhrada za vše
cko zaopatření. jest nepatrná, jen 400
korun. Přijímají se však faké dary
k tomu účelu. Proto podporujme ta.
kový náš bohumilý podnik! Dále třeba
je, abychom byli štědřejší při obětech
na misie.' Nyní, kdy lidéítolik utrží
za zboží, kdy jsou za práci tolik pla
ceni, mohli by snadno též k takovému
účelu více darů obětovati. Jest třeba
odepřšti tu neb onu zábavu a co by
při ní utratil, dáti na katol. misie.
Jest to skutek dobrý a záslužný!
Nenechejme se zahanbit obětavostí
protestantů !Podporuj me misionářenaše
ve stavbě kostelů, škol, chudobinců.
nemocnic a jiných potřebách!

Z „Věstníku katol. misii“ doči
táme se radostných i žalostných Zpráv
ze všech dílů světa! Nezůstávejme jen
při čtení zpráv, ale hleďme též mo

dlitbou a oběti přÍSpívatl k rozš-řenf
království B)žího na zemi. 'l'ím' způ—
sobem budeme podporovati hlasatele
slova Božího dle příkazu Ježíše Krista:
„Jděte do celého světa a kažte evan
gelium všemu stvoření.“

Zdá se,_ že církev sv. po válce
bude v těchže okolnostech, jako byla
v prvních stoletích křesťanství, kdy
byla. sama na. _sebe poukázána. bez
podpory států, _ano pronásledována.
jsouc vlastní moci se šířda a. stala se
učltelkou národů, vedoue je ke kře
sťanské kultuře. Ale nebojme se bu
doucností! Budeme—li míti jen j_iskérku__
apoštolského smýšlení, pak pravda.
Boží přes všechny překážky a._bludy
zvítězí a získá lidstvo pro Krista ——
a jeho sv. církev. Proto se modleme
na tento úmysl!

++++
Marie Tesařova:

Pokoj vám!

gdyž bol ti krutý skalí,v tvém srdci mír a klid,
když mrak tvé štěstí halí,
kde najdeš jeho svit?

A rány duše tvojí,
opět kdo zabojí,
kdo dá ti\síly k boji,
kdo touhy ukojí?

\ Na světě marně hledáš
mír duše ztracený,
ke tvorům marně zvedáš,
zrak slzou zkalený.

Znám jedno místo krásné,
tam najdeš opět klid,
hleď : chrám to místo s'pasné,
tam lampy září svit.

Tam Ježíš skrytý žije,
má duše k Němu spčš,
to srdce láskou bije,
tam štěstí nilezneš,

Sděl svoje bídy Jemu,
On statků všech jest Pán,
i v kříži volej k Němu, '
On visel na něm sám,

On zléčí duše rány,
vždyt pro nás dlí tu sám;
nás zve do Srdce sebrány,
& volá: Pokoj vám—!
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Přišel k němu & spatřiv ho pohnul se milosrdenstvím.
Napsal Ignát Zháněl.

Mezi národy starých věků. jimiž
se obirá zevrubně dějepis, přináležejí
Římané a mezi jejich. nejznamenitějš'
muže počítáme Julia Caesara. Vynikl
jako vojevůdce, ale i jako spisovatel.
Když psal jednou svým představeným.,
senátu do íina a oznamoval jim, že
dobyl nad nepřátely u Zely dne 2.
srpna roku 17 před Kr stem velikého
vítězství, učinil tak následujícími slovy
„Veni. vidi, vici't t. j. přišel jsem,
uviděl jsem a zvítězil jsem.

Ka=dý, kdo činí nárok na vzdě
lance. dobře zná tato siova; považují
se od pradávných dob, jako vzor
slohu stručného; jsou vzorem, kterak
několika málo slovy lze říci mnoho
dobnou myšlenku. Napsal tato slova.
svatý evandělista Lukáš, když v_v—
pravuje o podobenství našeho milého
Spasitele o mi.osrdném Samaritánovi
Píše rovněž stručně a zároveň ob
sažně. Když upadl čhVěk. příslušník
národa vyvoleného mezi lotry &. ti
.obravše ho, nechali jej polomrtvého
ležetiŽ šel“ koleni “nejprve židovský
kněz, pak levíta & konečně nepřítel
jejich, příslušník národa samaritán
ského; uviděv ležeti člověka stranou
cesty, nic se neptal, kdo jest, ale, jak
píše svatý Lukáš: Samaritán, konaje
cestu, přišel k němu & Spatřiv ho,
pohnul se milosrdenstvím. (Luk. 10
33.) Není-li tato věta podobně stručná
jako 'na nahoře uvedená, kterou o
známil řmský vojevůdce J uÉlusCaesar
své vítězství u Zely? A podivno. onu
větu zná kde kdo, ale věta svatého
evandělia. není povědoma Snad ani
těm, kteří rádi se obírají naší svatou
vírou; řekněme přímo: nikdo z nás

& .

nepovšiml si blíže této stručné a přece
tolik v sobě obsahu mající věty. Po-l'
všimněme si ji.

I. Přišel _k němu. Krajina
mezi Jerusalemem & Jer'ichem jest
hrozná pustina, plna všelikých skalisk,

roklin, v nichž se vhodně mdflí'ouskrý
vaíi loipcžníc'. A skutečně, jtk vy
právěl milý Ježíš, jednou tam pře

padli člověka, jdoucího po své práci.
\'-,.0.;_,-„ -r., u,- 11-71 373 _,—'-1 '. will,

těžce jej zranili a polomrtvého za
nn '“ ““"-i Č“ * . va

příslušníci téhož ná'oda a ještě k
tomu nejp vnější co do veřejného
postavení, jejichž, řekli bychom úřední
povinností bylo, ujímati se Opuště
ných a pomoci potřebným. byli to
židovský kněz a levita; ale uviděvš;
vyl upeného, „pominuli ho. Až 'bral
se cestou Samaritán, který, jak tehdy
byly poměry, byl nepřítelem židov
ského národa. Nic se neptal, nic ne
prohlížel, ale skočil se svého oslíka,
na němž jel, šel k poraněnému a vy
konal dobrý skutek.

Podivujemese Prozřetelno
sti Boží, která řídila cestu obou,
toho, který upadl mezi lotry i onoho
který přišel k němu. Mezi největší
lidumily všech věků lze počítati ka
tolick'ho kněze Josefa Benedikta Cot
tolc gw. Svěřil se všecek Prozřetelnosti
Boží. Jako mladý kněz byl povolán
v 'uríně, kde působil v září 1827 k
nemocné. Patřila k rodině, která byla
na cestě do Francie, kde chtěli hledatí
práci. ZaOpatřiv ji, chtěl ji umístniti
v některé nemocnici, ale nebyla, jako
cizí, nikde přijata. Tu pojal úmysl,
založiti ústav pro podobné případy
a započal 27. ledna 1828, najav pokoj,
do něhož umístnil 2% postelí. Pevně
dou al v Boha & nazýval také svůj
ústav „Ústavem Prozřetelnosti Boží,„
Jí se všecek věnoval, od 11 vše žádal
i doufal a také obdržel. Byl o ní tak
pevně přesvědčen, že, ač z počátku
vedl účetní knihy velmi přesně, pak
od nich ustal a říkal že je to zbytečná
věc a maření času. Svěřuje se docela
se všemi svými chudými &nemocným
Prozřetelnosti Boží. která jest vše.
mohoucí a věrná. Ústav jeho tak byl
požehnán, že se dočkal, že měli pře;
tisíc chovanců.

Cottelengo býval často u jejich
krále Karla Alberta. Jednou rozpředla
se mezi nimi následující rozmluva:

v v ,_ ,' “ .'\_ \\1-0 n__\-\\ ,
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král položil knězi důvěrně ruku na
rameno a zadívav se mu do očí, tiše
se ptal: „Milý átere, jest-li ak jste
již také pomys 'l na svého z stu ce?
Kdybyste zemřel, co bude z „Ma ého
Domu“? Oči knězovy těkaly po ní
městí, na něž měli z oken vyhlídku.
Zahlédl, kterak se právě dole u vchodu
střídala-stráž vojenská. Živé pohnutí
se zračilo v jeho obličeji a zvolala
„Veličenstvo, pochybujete snad o Pso
zřetelnosti BožÍPáPohleďte jen dolů.
jak se stráž střídá! Tak bude také !
„Malým Domem“. Co jsem já? Pranío
— až to bude vůle Boží Prozřetelnosti,
pošeptá několik slov druhému, jen!
přijde po mně, tak, jako to učinili
dole vojáci — a budu vystřídán.“ž
Král byl zřejmě touto odpovčdí hlu
boce dojat. Jindy zřejmě mu řekl král:
„Vězíte prý až po krk v dluzíchí'i
Král věděl totiž, že Cottolengo ne—
vede žádných účtů, „což kdybyste
umřel, chraň Pán Bůh, vaše dom
sej-rozpadnou.“ Cottolengo odpovědš
prostě, jak byla jeho přirozenost:
„Račte mi říci, Vaše'Veličenstvo, kolik
asi let spravuje Prozřetelnost Boží
tento svět?“ „Snad asi šest tisíc let,“!
řekl král. „Nuže,“ pokračoval kněz.
„kde jsou její účty, za tak dlouhou
dobu? A nedostal vzdor tomu každý,
co mu patří? Nebylo ostaráno o
každého červíčka? Udělaa někdy ú
padek? Též „Malý Dům“ nálexí ji'
po Smrti mě a dá zajisté každému.
což jeho jesti“ Uvedl králi ještě jiné
důvody a dokladv, prýštící z jeho
neobmezené důvěry v Boha, takže
Karel Albert uSpokojen zvolal: „Pro
zietelnost Boží začala, nuže, ať po
kračuje! Nemáte-li účetních knih,
bud'si'tod :“

Když byl svatý Pavel v Troadč;
ukázalo se muv noci viděnf: „Jakýsi
mužtmacedonský stál a prosil ho, řka:
„Přejdi do Macedonie a pomoz náml'
(Sk ap. ;6, 9.3 a Pavel šel a pomohl
kázaje evandělium. .1před naším du
chem stál již a stojí často mnohý po
moci potřebný, ať nemocný, al“ chudý.
nebo vůbec nešťastn a též volá k
nám: „Pojď a pomoz! * Uposlechněmo
tohoto hlasu volajícího a- pomožme.
seč síly naše stačí.“ Blahoslavení, kteří

chodí v zákoně Hospodinovč.“ (Žalm
* , 1..

II. Spatřil“ ho. Samaritán
spatřil poraněného a uviděl, že při
náleží národu, s ním znepřátelené—ho,
Vidí jeho krev, 1.ozoruje jeho aranění
spatřil, že je všecek bledý & bez sebe.
Byl _dojat a seč síly stačily, pomohl.
_- Kéž i my podobně jednáme, ipa
mětnví slov risma: „Neodvracuj tvaře
své od žádného chudého: nebo tak
bude, že ani od tebe nebude odvrá
cena tvář Páně.“ (Tob. 4, “l.).Dr. Fr.
Novákpíšetaktoolásce k bliž
n.mu: „První velmocílidskcho ži
vota jest rozhodně láska. V lásce jest
obět, pokrok, zásluha, život, poesie,
pravda.“ Znalci středověku kladou
tuto dobu za vzor pravé lásky ku
bližnímu. '

Stůjtež tuto dva příklady ze stře
dověku, kterak bývali tehdy mocnáři
ke svým poddaným laskavi a pro
každého přístupní. Zakladatel našeho
nyní panujícího rodu, císař Rudolf"
Habsburgský často říkával ke svým
lidem: „Nejsem císařem, abych byl
v kleci zavřen“ a proto poroučel,vaby
dvéře jeho domu byly stále otevreny
a přístup k němu byl pro všechny
vždy volný. Totéž se vypravuje o
španělském králi Ferdinandov1 svatem:
I nejchudší mohl k němu kdykoliv
přijíti a přednésti svou žádost. __va

'. Čím jsou nám příslušníkům ná
roda českého svatí věrověstové= Cyril
a Methoděj, tim jest našim sousedum
Němcům svatý Bonifác. Jeden z jeho
žáků a jeho nástupce na prestolu mo—
hučském, jménem Lullus, byl velkym
milovníkem lásky k bližnímu: Jednou
předložil mu kdosiÍnásledujíci otázkýí
„Komu patříš? Odkud jsi? vKam ]d/ecJ
Kdo tě sem přivedIP“ „Patrlm lasce,
odpověděl. „Jsem z lásky. Jdu k
lásce. Láska. mne sem poslala.“_

' Vždy a ve všem důvěřujme V
Boha, pamětlivi slov ctihodného Va
vřince Skupoliho, který napsal vvtéto
příčině: „Nic není Bohu nemozného,
jelikož jeho moc jest nekonečná. N10
není Bohu těžkého. jestiť moudrost
Jeho nevystihlá. Touhou nezměrnou..
žádá Bůh naše blaho, neboť Jeho do.

\
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brota jest bezmezně.. i\'ic nemůže více
v naší duši utvrditi důvěru v Boha-,
jako láska.

—_-III. Pohnul se milosr
denstvím. Každý z nás měl by
býti milosrdným ke svým blíž
ním, k čemuž nás pobízí mroho vý
roků Písma svatého. Dříve než odešel
mladýr Tobiáš do daleké země pro pe
níze, napomínal ho otec a mezi jiným
ttké mu řekl: „Budeš-li míti mnoho,
dávej mnoho; jest-liže budeš míti
málo, také z mála rád udělovati hleď.“
(Tob. 4, 9.). Sám Božský Mistr na

omínal nás: „Buďte milosrdrí, jakož
\ Otec vaš milosrdný'jestf“ (Luk. 6, 36).

T_Doporouěeli-li milosrdenství vý
roký starého i nového zákona, ne
bude'nám s podivením, že najdeme
také o něm mnoho krásných výroků
u všech Spiso'vatelů církevních. Svatý
Jan Zlatoústý pravil: „Milosrdný ne
může býti potrestán pe'kelným ohněm*_'
Svatý Bernardín Sienský řekl přl

\.

jednom zesvých četných kázání. cht ěje
své četné posluchače povzbu'liti k
milosrdenství: „Milosrdným jest za.—
jištěna trojí odměna: rozmnožení mi
loiti, odpuštění hříchů a věčná.Spása.c

O svatém opatu Deikelovi se vy
pravuje, že se stále usmíval. Když se
ho ptali známí po příčině stálého ú
směvu, odpověděl: „Jsem vesel 2 t
příčiny, že mi nikde nemůže vziti méh“
“Krista. Pána.“ Kéž _iest i naši k llhOllA
naším zrccadlem Božský Spasitel! —
Tažme se Ho 0 radu ve všech pří
padnostech našeho života, otažme se
HO, co bychom dle jeho svaté vůle
měli činiti a čeho se varovati. Kéž
jsou všechny Jeho činy pravidlem &
vzorem činů našich. Kéž nám doořeje
milosh abychom bvli milosrdnvni,
kdykoliv se ukáže potřeba. „Bázeň
Boží a milosrdenství“ jsou dle svatého
Ambrože jednomu každému z n'\— ia—
nejvýš potřeby.

+090
A. M. Kadíědkovd.

Lidský život

Jak stín mraků na pustině,lidský život v světě pluje. =
v neštěstí i ve radosti
smrt nás všude obkličuje.

A smrt, odvážlivý střelec
vystoupí tak nenadále.
a tak tiše, beze hluku
vyhledává oběť stále.

V celém světě moc má svoji,
vezme vše, co chce kdy míti,
král i žebrák, boháč, mrzák,
vše, co živo, musí jíti.

Kam se vrtneš, kam se otočíš,
tam smrt oči svoje stáčí
. ní jít musí, at se modlí
at se smějí nebo pláči.

Nezná. ona smilování,
proto buďte připraveni,
život váš má ona v moci,
los ten _nikdo nepozmění.

Chvějte se ať- není pozdě,
smrt nás všude obkličuje,
jak stín mraků na pustině
pryč ten lidský život pluje!

&%
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Bounvard :

Než pokračujme. Tu jiný hlas,
hlas výborného Syna, jemuž víra a
zbožnost ustavičně zpřítomňuje matku,
která jej navštěvuje, u něho dlí, jemu
pomáhá, již nalézá v Bohu. Je to
Ozanam, jenž píše příteli z dětství
„Po této ráně smrti, kdy v návalu
bolesti zdálo se mi všeliké pomyšlení
na útěchu nemožným, ba křivdou na
její památce, nadešly dny jiné a já
jsem počal tušiti, že nejsem sám a po
cítil_jsem v hloubi své bytosti cos ne—
konečně blahého. Bylo to jako uji
štfní, že jsem nebyl zhola opuštěn.
Byla “to jakás blaživá přítomnost
třeba neviditelná. Bylo mi, jakoby
drahá duše beroucí se kol, byla mne
pohladila svými perutěmi. A právě
jako druhdy poznával jsem krok, hlas,
dech matčin a tak, když hřejivé dech
nut osvěžovalo mé Síly, když nějaká
šlechetná myšlenka/ozvala se mi v
duši, nemohl jsem Se ubr niti víře,
že to byla vždy ona — matka. I dnes
ještě stále zakouším téhož. Jsou chvilky
náhlého rozechvění, jakoby ona byla
tu, po mém boku. Jsou hodiny a to
hlavně kdy mně jich nejvíce třeba,
hodiny hovorů matky a syna; a tehdy

"pláči snad vÍc než v prvních měsí
c'ch po jejím odchodu. ale s trudem
tím mísí se nevýslovný klid. Jsem-li
dobrý, učiním-li něco pro chudé, které
tolik milovala, jsem-li smíře s Bohem,
jemuž tak dokonale sloužila, zřím, jak
se na mne usmívá. Někdy za modlitby
zdá se mi, že slyším, jak jej modlitba
provází mou, jako jsme Spolu čin vali
večer před křížem. A posléze — ne
pověděl bych to nikomu, ale tobě
mohu to říci ——často, když dostan:
se mi štěstí sv. přijímání, když Spa
sitel mne navštíví, zdá se mi. že ona
přichází za ním v bídné mé srdce,
jak tolikráte jej následovala ('o nuz
ných domů při zaOpatřování nemoc
ných. A tehdy mám j asné přesvědčení
o skutečné přítomnosti své matky
u sebe.“

Překrásný ten list končí předtu
chou slávy a štěstí zbožné a svaté
matky. „Ale mají liž tu matky jinou

Stáří čili životem vzhůru. (Část další).

slávu, než své d tky, j'né št"stí, než,
naše? A nebe samo čím jest j'm,
nejsme-li tam my? Jsem tedy úplně
přesvědčen, že je stále zaměstnáváme,
že žij pro nás tam jako zde, že se ne.
měnily, jedině tak. že nabyly větší

moci a větší lásky.“
Posléze píše zbožný těšitel v ji—

ném listě, jenž svědčí otci, kterému
byly vzaty po sobě choť a dcera:
,Příteli, uchvacuje-Fi vás tak Bůh
všemi pouty, která dal srdci lidskému,
není jinak, !ež že chce vás tak připou—
tati k sobě. Není vám již možno za.
pomenouti vlasti, kam jste předeslal
tak drahá rukojmí. Obrát tc—li svůj
hled k nebi, utě i se nad bědami po
zemskými a př bytek nebeský stane
se vytouženějším, ježto se stal lbez
nějším. Vaše choť a vaše dcera uohovají
vám tam =ezi sebou místečko. A
pozdá-li se Vám, že přííiš dlouho bude
vám čekati, než se s nimi shledáte,
považte, že třicet let brzy uplyne;
nyní já víme i vy, na čem jsme.“

A ještě několik vět z téhož svatého
péra. Jsou adresovány hraběti z Cham
pagny, dějepisci, dne 14. února 1851:

„.... ťastné domy, které mají
polovici svých tam nahoře, aby bylo
spoj ení, 1 aby ti, kdož odešli, mohli
podati ruku těm, kdož zůstali. Ano
příteli, plačte, neboť Bůh to dovoluje
a přátelé chápou vaši bolest. Ale mějte
i důvěru: odplácí-li Bůh sklenici vo y
studené podané ve m nu jeho, kterak
by neodměnil číši slz prolitých s ode
vzdaností. uctivost a láskou pro jeho
svatou vůliP“

Božský Přítel “_ Láska nejvyšší.

Přiznávám, aniž jsem pesimistou,
že ogustm tento svět tak, že pře
mnoho věcí pozbylo pro mne kouzla,
přemnoho lidí přitažlivosti. A opakem
prohlašuji, že Ježíš Kristus vždy více
mne okouzluje a vábí.

K yž jsem při douhém sv m
putování pracně kráčel stezkami du
cha, pátraje po pravdě v dějinách,
ve vědách, ve filLsofii, kdože to byl,
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jenž se mi na konci těchto cest plných
temna objevil a rozjasnil obzor širo
širý, rozlévaje nad mou hlavou světlo
své tváře?

Hledal jsem št stí po cestác'i
svaté lásky a čistého přátelství. Byly
to cesty plné kvítí. Ale když nadešla.
doba, kdy květy opadávají, když přišel
ohyb cesty, kde jsem osamněl a kde
jsem už neviděl než t ní v křovinách
a sníh na stezkách, kdo se tu namanul
aby zahřál mé srdce a vrátil mé zimě
drobet milého slunka z dob mého
jara?

Hledal jsem upřímně dobro; a
abych je nalezl, domníval jsem se
že netřeba, než kráčeti přímo ku předu.
Ale když leckdy noha má. narazila na
pohoršení světa a když cesty se vůkol
mne zm tly a nadobro zablatily, kdož
se dostavil, a y mi podal ruku, aby
mne udržel nad iahnem, vyrval z
nebezpe í poblouzení &.pádu, ulázal
vysok—st'zky, které sam přej mm
krokem uvolnil?

Tys to, Pane Ježíši, který jsi mi
dal poznati sebe již za prvn ch mých '
kroků a kterého nalézám opět jako
přítele věrného na kom-i tohoto sv- ho
putován . volam k tobě s prorokem
tvím: --— „Neopouštěj mne, Pane,
nenechávej mne samotna v mém stáří
a dnes, kdy mé síly .chabnou, nezříkej
se mne, prosím, nebo 11mám, než
Tebe.“

Nemam vůdce, než 'ebe. Učiteíů
mého mládí již není a jejich nauky
nepřežily jejich slov. Nyní (pravil
kněz Vignotš, kdy nauky ty, utOpeny
proudem nových myšlenek nebo let
jsou dnes překonány nebo zapomenuty,
neustavá Ježíš hlásati hrdé své slovo
se sladk m pozváním: „Unus magistrr est Christus —-Jeden
jest uěitel
všech duší, je také každé jednotlivé
duši učitelem každodenním. Jak dobře
námřekl, bychom ne8poléhali než na
něho" Všichni ostatní odešli, aby se
nikdy nevrátili. On je však tu každého
jitra, tak ivý, tak omládlý- jako
den, kdy v zoři svého vzkříšení zjevil
se Magdaleně v houštině zahrady.
Když byl tak zářil nad svět m, zatím

Kristus. Jsa učitelem “

co světy trnuly, že ochladne jejich
ohnisko světla, on, Slunce chvalozpěvů
Zachariášova, 0 r i e n s e x al t 0, Vy
chází nad naším obzorem, jako nad
obzorem každého víl u a bere se vždy
výše k zenitu, kde září pro všeliké
pokolení bez za mění, bez západu.

Najmě dnes koluje ubohý ten
svět jenom za svitu tisícerých bludi
ček, matoucích krok. Je to doba fan
tomů, přeludů systl-mů, vidin štěstí,
vidin tužeb bloudících v ".emnotě
nás obklo ující. Ježíš rozptyluje jich
noc a zap ašuje vidiny, neboť, jak děl
básník: „Pythagoras, Epikur, Sokra
tes, Plato jsou jen pochodně, Kristus
je deni“ A za tohoto božského dne
vše se _rozjas uje. Chápu lépe svět,
rozumím lépe vědě, lépe dějinám.
Pro mne dnes vše jest obsaženo v
Kristu, jak děl sv. Pavel. (“hápu líp
i sama sebe, neboť ten, jenž je klíčem
k historii světa, jest i klíčem k mé
drobné historii. Onť je paprsek oza
řující a zároveň vůdce skromného mého
ž tí, jako vůbec všeho života. Ba zdá.
se-mi, že i jeho samého chápu líp
než kdy jindy, jeho srdce, jeho dílo
jeho působení v duších, v církvi, ve
světě. A přece po tolika. letech pro io
tých tak blízko něho, zdá se mi chví.
lemi, že teprv poěínám jej poznávat
a že se mi teprv zjevuje v blesku své
krásy a vznešenosti svých ctností
jakoby již nadcházela zoře velikého
dne, kdy „uzříme ho jak jest a to
tváří v tvář!“

Ale nadhodí se mi otazka: Což
před ním nebylo lidskosti? A starověk
žil bez pravd a bez ctností? A pouka—
zují mne na Platona., Plutarcha, Se
neku. Nic nového, usuzují z toho; nic
ra světě se..;remění. u ma odpověď:
Dítě: žádná. Zm na, nic nového? Ano,
zajisté: jsou na révě hrozny v červnu,
jsou i v říjnu. Nic nového, leě to, že
v červnu hrozny jsou zelené, v říjnu
;ralé -—zapůsobilo slunce!

Nic na světě se nem-'n', pravíte?
Oh, uhlídali byste ihned, co by se
dělo, kdyby nám toto božské Slunce
kdy odepřelosvých paprsků. „Smažte“,
(piše Arnošt Legouvé), smažte všecky
stopy, které na zemi zanechala krev



00 176“00

Onoho, kterého leckdy slyším zvát
„šibcničníkem“. A když d 10 dokonáte _

"ohlédněte se. Obemkněte dlouhým .po
_hledem osmnáct set let nakupených

před vámi a pot m pozorujte, můžete-l ,
bez hrůzy prázdnotu, která by zela.
ze všech věků kdyby nebylo tohoto
jediného kříže na světě.“ (P. d.)

+++++
Homilie na 12. neděli po sv. Duchu.

Od Jarolíma 5t._P a.v li ka.

Nic se námv evangeliu na srdce
vícefneklade, jako láska: láska k
Bohu a láska ktbližnímu. Obě

souvisí dohromady. Kdo miluje o

Mnich' Nestor píše dějiny ruské.
Obraz » katedrály sv. Vladimíra v Kyjově.

pravdu Pána Boha., bude i bližního
milovati &.naopak. To jsou ty dvě
koleje nebeské dráhy; kdo po ní
jede, dOSpěje jistě svého cíle. Dům;
v němž S amson byl vězněn, Spo

číval na dvou mocných sloupech;
Samson j'e strhl a. budova se s'řítila
a pohřbila. všechny. Na dvou přiká—
záních lásky'spočívá budova.nábožen
ství; neboť Spasitel řekl: Na těch
dvou přikázáních závisí celý zákon
a proroci. Před vchodem do chrámu
Šalamounova. stály d'va mohutné u“
mělecké sloupy-; před vchodem do
nebe stojí též dva sloupy, láska k
Bohu a k bližnímu. Kdo Pána Boha
a. bližního miluje, přijde do nebe.

Fi'ifMilujme tedy Pána Boha.! U
k až m e—svou lásku k Němu tím„řžc
svou vůli jeho vůli podrobíme, jeho
přikázání zachováme, horlivě se mod
liti, často velebnou svátost navště
vovati & přijímati budeme. Ukažme,
že bližního milujeme; buďme k němu
přívětiví, upřímní, obětaví, hotovi m_n
pomoci; prokazujme mu Skutky m1
loardenství za příkladem dobrého Sa
maritána, jenž se i nepřítele svého
ujal. Mnozí lidé mají láSlkI' j'en_na
jazyku; litují bližního, když jej stihlo
neštěstí, ale nepomohou mu; gratulují
mu a. přejí všechno dobré; ale v Srdci
mu je závidí a. mají škodolibou ra.
dost, když se ho štěstí vzdaluje. '

Jeden člověk cestoval z Jerusa
léma do Jericha a upadl mezi lotry;
ti ho obrali-, do naha. svlékli a zbili,
náčež ho raněného, bez“ pomoci le
žeti nechali. Cestování ve východních
krajinách je vždycky“ s nebezpečím
spojeno; sam tam nikdo se neodva—
žuje cestovati, ale jen ve Společnosti.
U nás je cestování mnohem jistější;
není však člověk jistý, když sám ce
stuje, před těmi, co' pasou po nevin
nosti, přeď zlými lidmi, kteří mohou
učiniti násilí. Proto třeba si vzíti
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anděla. sti'žce za. společníka, jeho
ochlaně se odpmučiti, cestou se me—
dliti a míti se na pozoru.

V židu, jenž upadl mezi lotry,
vidíme obra7 lidského pokolení. Lou—
pežníkem je ďábel. On
první lidi, oklamal je llchotivou řečí
a přivedl je tak daleko, \že zhřešili.
Uloupil jim milost posvěcujíeí, dětství
Boží, dědictví nebeské, ráj, nGSnntel
nost, pokoj svědomí radost ze ži
vota. Způsobil jim hluboké rány, od
nichž potomci jejich churavěli čtyry
tisíce let.- Lidstvo bylo bez pomoci a
šlo vstříc Smutnému osudu, pak--li se
nikdo nad ním nesmiloval. Kdo ee
měl nad ním smilovati? Kněz a levita
je pominuli: staiý zákon, starozá
konní bohoslužba, oběti zvířecí ne
mohly mu pomoci. Musel přijíti mi
losrdný samaritán, Pán Ježíš Syn
nebeského Otec. Olejem svatých svá
tostí zahojil rány člověka ubohého,
i posílil jej vínem eucharistická krve,
tétež krve, již plolil na dřevě “svatého
kříže. On jej uvedl do hOSpody své
svaté církve a přikázal hespodáři,
totiž knězi, aby pečoval a se staral o
jeho duši. Co k tomu potřebuje, to
mu dal, duchovní plavomoc, plnost
požehnání, milosti Ducha Svatého. Cír
kev má, se starati o člověka, až on
přijde, odměnit dobié a potrestat zlé
Tisíceiý dík budiž Tobě nebesky lže
kaři, že jsi se lidstvu blahosklonně
ujal! Co by se bvlo z nás stalo, kdybvs
se nebvl nás ujal? B_vlib_vehom upadli
do věčné záhubý, nového Jerusaléma
bychom nikdv neviděli.

'/ivot naš je také putovaním 7.
Jeiicha do. Telusalénia, z tohoto sl
žavého údolí do nebeského. měs-ta.
Kdo číhá.na nás na cestě do nebeského
.Teiusaléma? Nikdo jiný, jako ďábeh
ten nejhOiší loupežník: obchází jako
řvoucí lev. hledaíe, koho by pohltil.
Kolik poutníku již přepadl, an je Po“
koušel a kolik jich přivedl k pádu!
Kolik jich olotmll Omilost posvěcuiící
a o noklaď 7asluhv kolik jich těžce

_zramil! ó ubohý hříšníku, jemuž Se
něco takového přihodilo, nezoufej! Ob—
hlídáš- li se po někom, kdo by ti po—

už Číhal na,.

mohl, ejhle, milošrdný Samaritán —
Kristus Pán ,'-ti pomůže a.tebe uzdraví,
tentýž Ježíš, jenž řekljed-nóu: Pojďte
ke mně všichni, kdo jste obtíženi &
sklíčeni &.já. vás občerstvím! On tě
vyhojí olejem svátostné milosti, po
sílí tě' vínem svaté euchaiistie, tebe
potěší a zmužilosti tobě doda, kdjž
jenom upřímně hříchu svých budeš li
tovati, když slíbíš polepšení, z hříchů
svých Se vyznáš, rány" Své duše du
chovnímu lékaři ukážeš a. konečně
pokání činiti budeš. Nikdo ať nezu
stane v hříchu ležeti, nechť se co nej
spíše obrátí o pomoc na nebeského
lékaře

Vladimír v katedrále
sv.)Vladimíra v Kyjevě.

Sv.

Evangelium dvanácté neděle u
kládá nám ještě na srdce, příkladu
milos1dného Samalitána následovat-i
a skutky milosrdenství hmlivě vyko
návati. Milosrdný Samaiitán nakrmil
vvsíleného poutníka a dal hostinSkému
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dva denáry, aby ho dobře zaopatřil;
kdyby ho to více stálo, on že všechno,
zaplatí! On uhasil vínem jeho žízeň,
daroval obnaženému šat anebo po
ručil mu jej v heSpodč dáti; on se mu
postaral o nocleh a ošetřoval ho' v
nemoci. On jej těšil a napomínal, aby
nepřátelům svým odpustil a zůstal
trpělivým, on jej uzavřel do svých
modliteb. Tak máme jednati, tělesné
a duchovní skutky"milosrdenství hor
livě konati z lásky k Bohu, jenž řekl:
"Buďte milosrdní, jakož i Otce náš ne
beský milosrdný jest; z lásky k bliž
nímu, neboť je naším bratrem; a z

od věčné totiž a nešťastné smrti a
působí, že u Boha milosrdenství do
jdeme a že nám budou hříchy od
puštěny; neboť v horském kázání
stojízBlahoslavení milosrdní, neboť oni.
milosrdenství dojdou. Kdo bližnímu
službu samaritní prokazuje, zvláště
kde nemocného ošetřuje, dojde ve
liké odměny; v soudný den bude státi
mezi těmi, k nimž nebeský Král řekne:
Pojdte, požehnaní Otce mého a vlád—
něte královstvím vám od založení
světa připraveným; neboť byl jsem
lačným a žíznivým, nahým & cestují
cím, nemocným a uvězněným & vy

ohledu na svou duši, neboť tělesná a jste mi posloužili. \
duchovní almužna osvobozuje od smrti,

+ + + + +

Mam Tesařova.

Hvězdám.

Uy jasné hvězdičky,
k vám když se zadívám,
tak smutno, teskno mi
a vždy si myslívám:

Hledíte dolů k nám,
tak jasně vesele
neznáte boly ty,
jež osud nastele

Kdybyste věděly,
co v světě bolesti,
tu byste slzely
s dítkami neštěstí.

Než máme Hvězdičku,
jež svítí jasněji,
tam v nebi přebývá,
k nám hledí na zemi.

Ta jasem přeskvoucím,
nám zmírní každou strast,
a svítí v cestu nám,
kde pravá, naše vlast

\
ua—

_' _ .A.
*: “9“

Zasvěcení rodin božskému Srdci Páně.
Sestavili OO. Tovaryšstva Ježíšova na. Velehradě.

zasvětiti „rodinu

Když Kristus Pán blahosla
vené Markétě Marii Alaeoque v 17.
stdletí se zjevil a Srdce sve uctívati
ji učil, prohlásí! také, že požehná
zvláště domům a_rodinám, ve kterých
vystavena etěn bude obraz nejsv.
Srdce jeho, že si přeje zvláště v ro

1. Co znamená dináeh panovati; že rodinám svornost
a pokoj udělí, budou-li jeho Srdce
uctívati.

Již tehdy se zasvěcovaly rodiny
B. S. P., avšak byla to jen pobožnost
dosti řídká. Zdá se, že teprve v na—
šem století má se _státi všeobecnou.

Podnět k tomu dail 'peruánský
knězP. Matouš Kravley-Boe
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V 9 “XZkongregace Srdce Páně a Panny
Marie. Jako mladý kněz smrtelně o
nemocněl, avšak náhle, jako" zázrakem
byl uzdraven roku 1906 v Paraly le
Monial, kde se Kristus Pán blaho Sia
vime Markétě Zjevil. Od té doby za
počal působením milosti šířitimyšlenku
—- by rodiny jednotlivě obraz neb
sochu B. S. P. na čestném nebo před
ním místě svého příbytku umístily,
před tímto obrazem od kněze posvě
ceným Srdci Ježíšovu, jako Králi
svému slavnostně se zasvětily a .k
němu pak vevšech potřebách se utíkaly.

Tato myšlenka zalíbila se věří
cím nejprve v Americe, pak i VEvropě
a P; Mateo, jak obyčejně se nazývá,
dosahl neobyčejných úspěchů v rodi—
nách přemnohých.

Také papežové přáli této my
šlence. Vždyť již ch XIII, vyzval
rodiny roku 1892, aby se zasvětily
sv. Rodině & sám zasvětil roku 1900
celý svět B. S. P. Pius X. však ještě
více Benedikt XV. nejen schvalovali
činnost P. Matea, ale přímo vyzývají
biskupy, kněze a věřící, aby dle_j cho
úmyslu toto nastolení Srdce Ježíšova
v rodinách šířilo se po celém světě.

Zajisté mají rodiny křesťanské
vážné důvody B. Srdci Páně se za
světiti. Především, že si toho přejí
nejen sv. Otec, ale i Kristus Pán.
Je naším Stvořitelem & svrchovaným
Pánem, je naším Vykupitelcm a ne
smírným Dobrodinccm a má plné právo,
abychOm ho milovali a jemu sloužili.

Než i hojné požehnání Boží při
náší toto zaslíbení do rodin, Požehnání
ovšem především nebeské, ne tak po
zemské. Požehnání, které Spočívá v
milostech a nadpřirozených cla-'recli
a jeví Se brzy a snad i nápadně Vej...
svornosti, věrnosti a lásce rodinné, ».
důvěře a oddanosti k Pánu Bo-hu, v
trpělivosti a statečnosti, když třeba
trpěti a kříže s'nášcti, v útěše a spo
kojenosti při všelikém navštívení, ve
zdaru při výchově dítek a ve zvláštní
ochraně,.kterou Kristus Pán členům
takové 'redlny poskytuje, by šťastně
blaženosti věčné dosáhli, což jedině
jest cilem života. našeho.—Zajisté, že
i pozemské &časné požehnání není vy

loučeno, neboť Srdce Ježíšovo má sou—
cit i s bídou naší vezdejší, není však
nutně zahrnuto a docela ne na místě
prvním míněno, neboť živ'ot pozemský
je pouze p-ípravou a zkouškou 'pro
život věčný, nebeský.

Že rodiny naše, zvláště v nynějšíneobyčejně těžkédobětoho
nebeského požehnání ze Srdce Ježí
šova potřebují, aby Společnost lidská
se neshroutila, je každému,. kdo-po-_
někud hlouběji na život se,dívá, jasno
a zřejmo. Proto tato snaha v církvi
svaté, uVéSti Srdce Ježíšovo do rodin
křesťanských. Jsou ohrožené, proto
potřebují zvláštní pomoci. '

2. Jak se koná toto zasvěcení?

Především ne povrchně, nýbrž po
dobré přípravě "a s velikou vážností,
jako důležitá záležitost, 1113,které zá
visí blaho rodiny. .

Téhož dne ráno přistoupí celá ro—
dina (rodiče, dítky a čeleď) ke svaté
zpovědi a sv. přijímáni. _

Když se navrátí domů, shromáždí
se příhodné chvíle v pokoji před
obraz nebo sochu B. Srd'ce Páně, mezi
květinami a svícemi, jako na něja—
kém oltáři umístněnou. Obraz nebo
sochu _dají si buď předem v kostele
pos'větiti, anebo pozvou kněze do
příbytku, aby tak v domě učinll_.
Sluha Páně zastupuje zároveň při
tomto slavném l'iíkonu církev sv., což
sv. Otec Benedikt XV. zvláště c'0po—
ručuje. Když je obraz posvěcen, zaj
číná zasvěcení. Tu pokleknou vš10hnl
&pomodlí se společně „Věřím v Boha.“
Přítomný kněz, anebo snad ještě lépe
hlavarodiny (otec nebo matka) před
říkává zásvětnou modlitbu dole uve

z.'_?»-denoua všichni přítomní modlí se jí.
“zároveň. Po vykonané modhtbe po—

věsí se obraz, nebo postaví socha. na
čestné místo (na př. pod kříž), jako
na. trůn, kde navždy má zůstati„jako
znamení, že od nynějška Ježíš Kristus
svou láskou v rodině bude panovati.

Na památku napíše se vykonaný
záslib na zvláštní arch papíru, všichni
členové ji podepíší a drahá. tato listina
usehová se jako vzácný poklad. s_„
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Sláva Danny Marie 'na nebi.
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Někde je též __zvykem, jména
rodin B. Srdci takto slavně zaslíbených,
vložiti v kovovém srdci na oltáři B.

_Srdce Páně v kostele, do kterého ro
diny tyto chodívají, 00ž závisí na du
chovním Správci toho kostela.)

3 Jak má býti toto zasvěcení i
dále pěstováno ?

V rodině B. Srdce Páně má
Kristus "Pán svou láskou pano—
vatl. Proto láska k němu se must
rodině pěstovati. Nestačí jednou se
mu slavně zasvětiti, na to se zase
zapomene, i když to bylo dojemné.
Nutno tedy toto zasvěcení před 0—
brazem B. Srdce Páně občas zase spo
lečně obnoviti. Tak především každo
ročně ve výroční den zasvěcení, jak
si to i sv. Otec přeje, jenž na. tuto
výroční Slavnostní obnovu udělil od
p ustky 1)ln om o e n ě. Ale záhodno
jindy zaslíbení obnoviti, zvláště při
událostech— pro celou rodinu důleži
tých, např. když má v rodině někdo
svátek, zvláště otec nebo matka.; když
se slaví v rodině křest, nebo první sv.
přijímání, nebo sňatek; když někdo
z rodiny odchází, nebo když někdo
zemřel ai'pozilstalí se vrátili z pohřbu.
'l'arkrodina stále se spoj uje s B. Srdcem
Páně, ve štěstí i v neštěstí, v radosti
v žalu.

Radno též před obrazem B. Srdce
Páně denní modlit-by společně vy
konávati a v trampotáeh k témuž
milostivému obrazu se utíkati. A aby
pravá oddanost ke Kristu Pánu v
celé rodině se zachovávala a vzmá—
hala, měli by členové rodiny, jak to
v záslihně modlitbě také slibují, často
ke stolu Páně přistupovati a dle moží
nosti těž měsíční pobožnost k B. Srd'cl
Páně navštěvovati. Četba zbožných
knih a časopisů rovněž mocně k tomu
napomáhá, aby se pravý duch v. ro
dině udržel, zvláště je-li zvykem něco
takového doma předčítati.

4. Jak vypadá rodina B. Srdci
Páně zasvěcená?

Rodina Božského Srdce Páně zao
svěcená a oddaná působením mocných
milostí, které B. Srdce Páně ve své

neobyčejné štědrosti takovým rodi,
nám uděluje, znenáhla vypadá. takto:

V takové omilostněné rodině pa—
nuje duch Krista Pána, nikoliv out-h
nynějšího znemravnělého světa,.

V takové rodině zachmává se
manželství věrné a čisté a nepřipra
vuje se o_požehnání ditek.

V takové rodině dítky v duchu
křesťanském se vychovávají a ke zbož—
nósti a skutkům milosrdenství se ve
dou. Učí se záhy sebe zapírati a ne.—
zřízeným náklonnostem odporovati.

V takové rodině panuje trpěli
vost, svornost a láska a proto štěstí
a Boží požehnání. _

V takové rodině netrpí se novrny
a spisy víře nebo dobrým mravům
odporující. Rovněž se netrpí hříšně
poměry a špatné řeči. Na to dohlíží
svědomitě hlava rodiny.

Za to však přikázání Boží a. cíl'
kevní, zvláště nedělní a postní v tomto
malém rodinném království Srdce Je.
žíšova věrně a svědomitě se zacho
vávají, což rovněž množí štěstí a
Boží požehnání.

V takové rodině trati se bázeň
lidská a nejen doma, ale i venku před
lidmi brzy poznáš, že tato rodina se
hlásí k Ježíši Kristu a že na ni Spočívá
zvláštní l'iožehnání jeho Srdce.

V takové rodině dobře se umírá
a členové její budou kdysi velebiti
Srdce Ježíšovo na nebi, jak je věrně
ctili v obrazu rodinném na zemi. Za
jistí si věčnou Spásu vroucí úctou
Srdce Ježíšova v kruhu rodinném.

5. Zásvětnd modlitba.
Tuto modlitbu schválil sv. Otec Pius X. &

obdařil ji dne Ig. května 1908 těmito odpustky:

Kdokoli z věřících po sv. zpovědi a sv. při
jímání touto modlitbou sebe a svou rodinu nějak
slavnostně (třeba jak bylo trochu řečeno) B,
Srdci Páně zasvětí, získá téhož dne odpuštění
všech časných trestů. Rovněž, když rodina. v den
výroční svého zasvěcení, tuto modlitbu slavnostně
obnovuje.

Kdykoliv jindy věřící tuto modlitbu konají,
mohou získati pokaždé 300 dní odpustků.

Modlitba. zní takto:

Nejsvětější Srdce Ježíšovo! Tys
projevilo blahoslavené Markétě Marii
přání, kralovati v křesťanských rodi
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nách. Přicházíme tedy dnes, abychom
zřejmě prohlásili tvou neobmezenou
vládu nad naši rodinou. Od této chvíle
chceme žití životem tvým. Chceme v
srdci svém pěstovati ctnosti, kterým
jsi přislíbílo pokoj již zde na zemi.
Chceme daleko od sebe zapuditi ducha
světského, nad nímž jsi vyslovilo
kletbu. '

Kraluj tedy rozumu našemu pro
stotou naší viry. Kraluj našim srdcím
láskou bez výhrady. Touto láskou srdce
naše pro tebe budou planouti a žár
této lásky budeme udržovati častým
přijímáním nejsvětější Svátosti.

Račiž, bJŽSké Srdce, předsedati
nám, kdykoliv se sejdeme. Račiž žehnati
naš im záležitostem duchovním i čas
ným. Račiž zaplašovati naše starosti,
posvěcovati naše radosti, mírniti naše
útrapy.

Kdyby někdo z nás byl tak ne
št'asten a tebe zarmoutil, připomeň mu.
o, Srdce Ježíšovo, že jsi dobrotivo a
milosrdno ke kajícímu hřišniku.

A až odbije hodina loučení, až
přijde smrt a smutek se mezi námi
rozhosti, podrobíme se ochotně všichni,
jak umírající, tak pozůstalí. tvým
úradkům. Budeme se těšiti myšlenkou,
že přijde den, kdy celá naše rodina
jsouc v nebi opět spojena, na věky
bude moci chváliti tvou slávu a tva
dobrodiní.

Neposkvrněné Srdce Panny Marie
a slavný patriarcha sv. Josef, ať tobě
přednesou toto naše zasvěcení a nám
je připomínají po všechny dny našeho
života!

Velebeno budiž Srdce Ježíšovo,
Srdce našeho Krále a našeho Otce!
Amen.

Bernarda.

„Zesnulé

šak když průvan náhle svíci zhasne,tak rychle zhasl život Tvůj,
dokonáno žití Tvoje časné,
Pán povolal Tě před trůn svůj.

matičko !

Jako blesk se anděl smrti snesl
& dotekl se hlavy Tvé;
bolest krutou v srdce naše vncsl,
když zavřela jsi oči své.

matičko! '

matičce.

Ruka tvoje klesla nenadále,
než's křížkem požehnala nás;
s bolem v duši marně toužím stále,
jen okamžik kéž zřím tě zas.
() matičko!

Naposledy líbám ruce drahé
a křížkem žehnám čelo tvé,
s Bohem buď & spočinutí blahé
dej ti Ježíš v říši své.

matičko!

Prosbu vroucí před trůn Boží kladu:
„Buď milostiv matičce mé“!
Nám dej milost smýtí hříchu vadu
at jednou zas se sejdeme.
0 matičko !
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Obrázky z katolických misií
Pouva Maxmilian Wainbergor.

Stavba kostela v Ugandě.

Velké úZemí ve východní Africe,
jménem Ueanda, bylo již před lety
jevištěm neobyčejné horlivosti taměj
ších křesťan'. Ano, má Uganda i své
mučedníky, kteří za víru svůj život
položili. A “pud-.cs mohou ugandští
křesťané býti vzorem všem křesťa
ským národům a jejich život připomíná
život prvních křesťanů v dobách a
poštolských.

Když před několika rok nastala
nutnost, aby v hlavním městě Ugan dy,
Rubaqa jménem, postaven byl nový
kostl na. místě starého, sešl'eho, byl
tento úmysl přijat ode všech 5 nad
šení . Nebylo sice ž':-dného kostelního
fondu, ani velkých peně níků mezi
ěeráýnii křest-lnx ale nu jednu věc
bylo moi—“ios jistotou počítati, na

obrou jejich vůli a pr „co:ité jejich
ruce. No os'avba něla být. z cih'čl.
Za tím účelem smíchala se hlina s
kravským hnojem a vyrobené z toho
cihly sušily se na Slunci.

Při stavbě pomáhali všichni? bez
rozdílu stavu a povolání. Ano i jeden
z ministrů, statfěný Stanislav Mu
guanga, předcházel dobrým příkla
d'm a se svou chotí písek a maltu na
hlavě přinášel. Jeho příkladu bylo
radostně následováno. Celi rodiny, od
nejmenšího do největšího, konaly p race
nádenieké a snášely stavivo. Tak rostla.
r_vehle obrovská. strvlr., jaka dosud
v celé :emi nebyla. Spoěívala na šest
nácti iilířích. Skrovnou mzdu dosta—
valipou estálí dělníci, (.“-statnívšchni
pracovali zadarmo.

Když dosáhly zdi určité výše,
byla na. ně položena- vazba. Mezitim
chodily ženy do okolních údolí, kde
v močálech roste rákosí a snášely je
ve velkých otýpkach ke staveništi,
otýpkara pak pokryla se vazba a
Střecha byla, hotova. Nad hlavním
oltářem byl zhotoven zvláštn' st op
z 'ennéha pletiva. Ve výrobě umělých
pletiv Tzproutí nebo rákosí jsou. vůbce

tamější černoši pravými mistry. Po—
ton byla upěshovana podlaha a po
kryta přírodním kobercem, jaký Skýlá
85, U j. jemnou travou, kterou byl;;

rovně ženy nasbíraly 'a po podla-zc
rozložily.

Tak byla stavba a vnitřní úprava
s láskou a nadšením dokonána. a svě—
cení kostela s 'velikou slavností a za
všeobecného jaSotu vykonáno. S ja
kou pýchou pohlíželi potom dobří
černoši na svůj pěkný, nový chrám,
s jakou radostí a zbožnosti docházel.
na služby Boží, aby Panu nebes a
země povinnou úctu vzdávalif může
si laskavý čtenář snadno domyshtl.

Avšak brzy po dostavbě kostela
bylo nebezpečenstvi, že budova sotva
postavená, propadne záhubě. Na střeše
vypukl oheň a v okamžiku stala čast
jeli V plamenech. Vody tu nebylo,
studně vzdálena, hasičské nářadí ne
znamou věcí. Co nyní? Před kostelem
stalo asi dvacet- žen. Dlouho se ne
rozmýšlciíce, vrhly se všechny do ho
řícího kostela a trpěly tam, Spínajíce
ruce k Mani Panně, s dětinnou' dů
věrou o pornoc: „O, Maria-,naše Matko,
hle, dům Tvého Syna. hoří! Náš nový
dům Boží, který jsme s takovou ná
mahou postavili, je v plamenech!
Pomoz nam! Uhas oheň! 'l'y musíš
pomoci! Rychle, vyslyš nasl“ Tak
volalv tak dlouho, až konečně oheň
Sim vod sebe uhasl. Modlitba jejich
byla vyslyšena. _'

Jako za takových mimořádných
okolností, tak jeví se zbožný duch
našich křesťanů i v denním životě.

Je to dojímavý pohled,.když ti:
sícové obcujíce v kostele mši sv., při
pozdvihováni sv. hostle všichni jako
jedněmi ústy volají: „Mnkama, vange
na. katonda- vanbe ——Můj Pane a
můj Božel“ Je to výraz živé Viry _a
dětinné lásky. A ve svatopostní ča!
Všielnn, bez výjimky, sta—ří,mladi
poSpíchají do kostela. na popelec.
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Avšak nedomnívej se nikdo, že
se tito černí křesťané s tímto zname
ním pokání Spokojují. Naopak, zacho
vávají postní přikázání dobrovolně
ještě přísněj1, nežii je přikázáno. 'Jak
na př. zdržují se v postě masitých po
krmů i v neděli. Ve všecky postní dny
přerušuií půst pouze v poledne, jedíec
několik syrových banánů—;vlastní oběd
je teprve večer, záleží však také jen
v pokrmu z uvařených banánů. ře
čenem „matohe“. Je to jejich jídla
národní. Když sv. Otec Lev XIII. o
tomto přísnémzachovávání postu svých
černých dítek se dověděl, nařídil apo'
štolskému vikáři, aby hleděl černochy
*pohnouti, aby si sami svůj půst zmír
nili a aSpoň v neděll masitých pokrmů
požívali. Apoštolský vikář přání sv.
Otce vyhověl. Ale hned na to přichá
zely deputace katolíků ze všech kon
čin k biskupovi a ohražovalysejkouce:
„Nejdůstojnější otče! Jsmje chudí čer
noši a nejsme dosud s to, abychom
velké ctnosti konali, ale postiti se _
to můžeme. Nech nás tedy postitise,
jak jsme to dosud činilil“ A při tom
zůstalo; Ostatně z řečeného viděti, že
mi pokora jim nebyla neznáma.

ze 1 jednotlivci postní přikázání
svědomitě plní, vysvítá z popisu cesty,
kterou někteří pohlaváři ještě před
válkou po Evropě vykonali. Přes to,
že bylo nepříznivé počasí,podnebí stu
denější nežli v Africe &strava nezvyklá,
zachovávali cestující na své .cestě po
Italii, Francii a Anšlii nejpřísnější
půst a popřáli si mimo šálek čaje v
poledne jediné večeře,neboť bylprávě
svatOpostní čas.

Než, vraťme se zase do temného
dílu světa, jak Africe říkají. Na květ
nou neděli přicházejí všichni, i ti,
nejmenší na zádech matčiných s ra.
tolestmi palmovými do kostela, Vždyť
se jedná o to, krále míru přivítati a
pozdr iviti Jakmilejeho zástupce, kněz,
vystoupí ze sakristie a k oltáři se blíží,
zašelesti kostelem šum, jakoby vítr
zadul v palmovém háji. Ruce všech

řítomný-ch pozdvihují zelené rato
esti a kynou a pozdravuji s takovým

nadšením, že kněz přílišnou horlivost

svých farníků musí někdy mírniti.
Při evangeliu se výjev ten opakuje.

A když na konci duchovních cvi.
čení v pašiový týden se obnovuje slib
křestni a misionář z kazatelny lidu se
táže: „Věříte v Boha Otce.... Od
iíkáte se satanáše . . .“ tu zvedají
všichni ruce ku přísaze a kostelem zní
odpověď: „Včříme. . . odříkáme se!

A jest-liže černi křesťané nechá
pou, prOč jejich křesťanští souvěrci
v Evropě v litém bratrovražedné-rn
boii navzájem se potírají, zachovali si
nicméně i za války svou věrnost ve
víře a svou náklonnost k misionářům.
Všichni katechisté uvollli' se misionáře
kteří od nepřátelských mocností byli
budto odvedeni do zajetí anebo po
voláni k vojsku, zastávati a své krai any,—
zvláště pak mládež, ve víře utvrzo
vati. Věřící lid pak dobrovolně o
všecky potřeby kostelů se stará a po
máhá ochotně zbylým misionářům
na. OHa v zahradě, aby jim starost
o vezdejší chléb ulehčil.

Z řečeného vidíme, jak skvostné
ovoce přineslo v Ugandě símě mu
čedníkůl

Misionář jako letec.

(Obrázek budoucnosti.)

Jel jsme drahou podél Rýna na
horu Vedle mne'seděl můj mladý
přítel Pavel, letec ze západniho bo—
j.šbě. Naproti nám seděli dva kněží
v dlouhém černém rouohu řeholním.
Byli to misionáři, kteří byli již tak
mnohý rok v zámořských misií ;h pra
covali a bvvše za. války od Angličanů
zajati. konečně po dlouhém strádání
v zajetí, do své vlasti se vrátili. S pa.
trnou bilestí naříkali na všecku tu
bídu, kterou válka na misie uvalila.

„Jak pak bude lze vše zase na
praviti? ptal se Pavel, „čeho bude
mlSlÍm po válce nejvíce zapotřebíP“

„Nedostává se nám lidí,“ pravil
starší misionář, „to je nářek všech
misimářů, nářek, který tak brzy ne
umlkne.“ To řka, uvedl několik př:
kladů o nedostatku pracovníki v mi—
siích.



oo 156 00

„Nebude možno,“ ptal jsem se
misionáře, „věc zaříditi tak, aby onen
nedostatek pracovníků nebyl tak ci
telný, když už ho nelze odstraniti do
cela? Vždyť misionáři využitkovali
dosud všech vymožeností novověké
vzdělanosti a techniky, elektřiny a
páry, pošty, telegrafu, železnice, by
ciklu, automobilu a tisku ve prospěch
misií. Na další takovou moderní vy
moženost, zdá se, že sama válka po
ukazuje. Je to letadlo. Zkrátka. mi
sionář musí se státi letcem“

„Je to smřlá m\šlenka!“
„Ovšem, ale zajisté jedna z těch,

kterou bude lze uskutečniti. Létadlo
se za války tak zdokonalilo, že má
bez odporu velkou budoucnost. My
vidíme letce, “kterak za každého po
časí se vznáší do vzduchu, jako od
vážní orlové tam krouží a navzájem
se pronásledují. Zároveň řídí své lé
tadlo podle mapy, fotOgrafují, uhý
bají útokům protivníkovým, obslu
hují svou vlastní pušku strojní, spou
štějí pumy a co všechno více!“

„Ovšem, pokrok v létací technice
je velkolepýíl mínil misionář. „Pa—
matuji se ještě dobře, jak jsem na své
tehdejší misijní stanici ponejprv usly—
šel, že Bleri-t přeletěl průplav mezi
Francií a Anglií. Naši křeSťané po
třásali nedůvěřivě hlavou, když jsem
jim o tom velkém lidském ptáku vy
pravoval.“

„To byl tehdy velký čin jednot
livce,“ pckračoval jsem. „dnes lítají
celá hejna letců přes kanál a zpět v
dešti nepřátelských střel a pro ásle
dována tolikéž četnými nepřátelskými
ptáky ocelovými. O tom by nám mohl
můj přítel Pavel zde všelicos vypra
vovati.“

„Mohl bych,“ pravil Pavel, my
slím však, že spolehlivost našich lé
tadel nade vši pochybnost je jista.
Za obyčejných ol;olností je jistě tak
velká, jako bez=_ečnost jízdy rychlí
kem, nebo automobilem. Opravdu, pro
misionáře nelze myshti lepšího do—
pravního prostředku nad létadlo. —
Vždyť víte z vlastní zkušenosti, jak
špatné jsou cesty v nehostinných zá
mořských krajinách, jak pracně se
mně misionář nmdíratí pra-lesem a

močály, přes řeky a jezera, přes hory
a doly, ohrožen dravou zvěří, zmořen
úpalem slunečním. Létadlo přeneslo
by jej svěžím vzduchem přes všechny
nerovnosti a všechna nebez ečenství,
ve výši, kde slunce září, a e nepálí.
Jeho pcmocí mohl by své ovečky v
mnohem větším obvodu a mnohem
častěji navštěvovati, než nyní. Také
styk s jeho Spolubratry byl by snad
nější. Zkrátka, cestování ztratilo by
skoro všechny svoje hrůzy, ano jako
jízda čerstvým, prachuprázdným vzdu
chem s jřekrásným rozhledem na
všecky strany, bylo by spíše zotave
ním,. než—linámahou. *

„Vy tu ro;vi_nujete skutečně roz
košný výhled do budoucna,“ pravil
starší kněz, „nísto na rozvrklan'ch
vozech volských anebo na hřbetě
vrtohlavého mezka, Vidím, kterak naši
misionáři se zavazadly, přenosným
oltářem, cestovní knihovnou atd., letí
povětřím, cíle svého doletí.- POd stín—
nými křídly svého létadla se usadí a.
z lodičky víru křesťanskou divochům
hlásají. Je to bezmála kázání Spa
sitelovo z lodičky na jezeře ?Geneza—
retském přeneseno do naší moderní
doby a jejími divy technickými! Tu
bychom ovšem mohli počet svých
pracovníků na polovici, ba i více sní:
žiti & nlcméně svou činnost zdvoj- 1
ztrojnásobiti. Avšak pamatoval jste
také na. náklad? My misionáři jsme
úzkostliví očtáři, my musíme počí—
tati i 9 ha. éři.“

„To ovšem není žádná maličkosti
Nicméně je naděje, že budou letadla.
později lacinější. Možná, že po válce
na tisíce létadci bude laci 10 prodáno.
ježto válečný jejich účel odpadne"

„Přes to mám je'tě jednu po
(hybnostg čiisionář-letec! emyslíte,
že by se to s důstojnosti kněžskou ne
srovnávalo? Obávám se, že tato nová
myšlenka má do sebe cosi dobro—
družného, směšného. Co tomu říkáte-?“

„lnu, má se to zde podobně, jako
se vše 1 novými myšlenkami. Byla
doba, kdy kněz nebyl rád viděn ani
na železnici, an: v automob-lu A hle,
nyní se nad tím nikdo nehorší. aniž
se to pokládá za dobrodružné a Směšné.
Ostatně je již značný počet k .ěží a
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misionářů, kteří skutečně lítají. Vc
Francie, kde všeobecná branná po
vinnost i na diuchovensivo se vzte
huje, stává se nezřídka, "že v četách
vá'enýeh letců bojují i kněží & misio—
nářl Bylo by si jen přáti, aby z vra
žedého zápolení vyvázli & nabytého
výviku ve svém vzneězném povolání
využiti mohli. Ostatně vštípl možná
Bůh do srdce mnohého mladistvého
hrdiny, jenž mezi letci bojoval, milost

misionářského povolání, takže z letce
válečného stane se letec-misionáři"

Pavel se významně usmíval. Byli
ismo u elle své cesty, srdečně se a mi
sionlři rozloučivše, vystoupili jsme
Naše rozmluva. s nimi dlouho mi ležela
v mysli a.dnes více než kdy jindy jsem
přesvědčen, že, o čem jsme tehd ' jako
o smělé, odVážlívé věci rozmlouvali,
dřív neb později se zcela. jistě usku
teční.

+099
P. V. Kubín.

Boží láska.

Disko, boží lásko,
kde tě lidé berou?
Na horách nerostcš,
v pole tě nesejou

V srdce zasévají

V pole tě nesejou,
přece tebe mají,
to tě andělové,
v srdce zlsévají.

: v_nich pilně pěstí.
Květem tvým jest radost,
ovocem tvým štěstí,

0094

Z rozjímání sv. Ambrože.
PodáváFr. Janovský.

VI.
Uprostřednás.

Velebná svátost.
Tento pokrm jest zcela. nedpři

rozený. Z podstaty Božího Slova. skýtá.
tr nehynourí sílu pro srdce 1 duši.

Požívaje těla Kristova., živíš se
jeho božskou přirozeností.

Již jsem připuštěn k nebeské
čestné hostině

Kristus jest mým pokrmem, Kf
srus mým nápojem. K svému nasy—
cení nemusím čekat? teprve na. žně.
Kristus podává mi denně chléb ne
beský.

Kristus sám rozděluje pokrm. -—
Všem chce dáti, nikoho nevylučuje.

V tomto chlebě není hořkosti. Vše
příjemné a' sladké. Radost & veselí
jest v něm. "'

(Pokračování. )

Když'ě krev Klistova den ze une
se obětuje na odpuštění hříchů, mám
tuto svátost denně přijímali, aby moje
hříchy den ze dne se ničily.

Denně-li hřeším., potřebuji denně
.léku

Podivuhodné tajemství, plné Bož !
moudrosti! Unikli jsme svému katana
přemohli jSme svého mocného arci—
nepřítele.Kdedříve nás trápil smrtelný
hlad, tu se nám nyní skýtá. chléb ži
vota.. K našemu dobru proměnilo se
všecko nebezpečenstv' v bezpečnost,
všecka: trpkost ve sladkost. Z nemi
losti vzešla nám milost, ze slabostí
síla, ze smrti život.

Kristus jest bohatou zásobárnou.
Jeho chléb jest silný &živný. Kdo ho.
požívá., nebude hla-dověti. gi

Tento chléb podal apoštolům, aby
jej rozdělovali zástupům věřících..
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A dnes nám dává chléb, jejž kněz
denně jeho slovy proměňuje. _Tento
chléb iest pokrmem světců. “š.-„_»j

* “S**“:“?
gm rk ev. '

Církev jest Kristovo tělu.
Církev jest Boží město.
Proti nebi se pohřešuje, kdo se

dotýká práv tohoto nebeského města.
V Kristu Spočívá všec'ía naděje

církve. Tak krásná. jest církev, v níž
se stkví krev Kristova, že Duch svatý
-o ní volá: Jak kráSna a půvabná jsi,
má. milá., ve svých radostech!

Krásnáj est církev, ozdobouctnosti
Půvabná jest církev půvabem mi

dosti, odpuštěním hříchů a že žádná
“trpká vina. ji netrápí.

Sama stala se láskou. Milujíc
Boha, došla jména Božího, neboť
Bůh jest láska.

Církev'stala se v Kristu životem,
utvořena jest z boku jeho, jest Evou
v Kristu vzkřršenou.

Evě ztracené stala se spása skrze
církev, totiž dítkami, jež cí.-kcv zplo
'dila. ' '

Církev miluje Krista, a nikdy ne
změní tohoto smýšlení. .

Jako Kristus pln lásky nutil tuto
svou :]evěstu, by s ním slavila duchovní
'svatbu, tak Spěchala církev k tomuto
:sňatku, uchvácena krásou božského
Slova.

Milostivě povolal Kristus všecky
vnárody k jednotě těla církve.

Radost a veseh po celé zemi, že
Kristus, náš Pán, z osPravedlněných
hříšníků shromáždil svou církev.

Kristus pro sebe nepotřebuje po
moci; avšak my hledíme a. toužíme
gpomccí církve ke Kristu se dostati.

Kristus miluje svou církev, mi
:iuje ji jakožto slavnou nevěstu, jež
jest svatá., bez poskvrny, bez chyby.

A to jest naděje církve. že se
vznese ke Kristu, že bude vzata do
nebe. Jako druhdy Eliáš na voze
ohnivém, tak bude, církev jednou
aunesena do nebe.

Tak učí také Pavel a Kristus v
vněm: „V oblacích budeme zaneseni

...í,

Kristu vstříc a pak navždy u něho
zůstaneme“ ' _ .

Kristus nese čestnou korunu. kte
:'ouž jej ozdobila církev. V této ko.
runě jsou obsaženy všecky koruny.

Nepřítel církve, nepřítel Krista,.
Pronásledován a napaden byl Kristus
jednou ve svém těle, jež přijal z Marie
Panny, přečasto v těle, jímž jest jeho
církev. My jsme Kristovo tělo a lidové
Pronásledován a napadán bývá.Kristus
v každém jednotlivém ze svých sva—
tých a nevinných, kteříž se věnují
službě Boží.

“Kněžství.
V Kristu, Slově Božím, jest vele

kněžství. Ne Damasus, n_e Petr, ne
Ambrož, ne Řehoř očistiii svět od
hříchu.

Naše působení jest jenom slou
žití; od Krista pocházejí svátosti a.
milosti.

Od té chvíle, co Kristus sestoupil
na zemi a učinil sebe sama obětí za
pasu světa, začali i kněží sebe samy
v oběť přinášeti. _

Kde máme Krista hledati?
V srdci rozšafného kněze. _
Jak dobrotivý jest Pán, že i 11

dem propůjčil mor-.,duším dávati život!
Ježíš Kristus, náš Pán, budiž

naším kázáním. Onť jest moudrost,
onť Slovo, Slovo Boží.

Proto stojí psano: Otevři ůsta svá
Slovu Božímu. _

Krista slýchá, kdo slovo Kristovo
zvěStuje, & jeho slovo rozjímá. & uve
žuje.

O Kristu chceme tedy vždycky
mluviti. (.hceš mluviti o moudrosti?
On jest moudrost.

O ctnosti? Onť jest veliká ctnost.
O spravedlnosti? Ouť jest spra—

vedlnost.
O pokoji? Onť jest pokoj.
0 pravdě, o životě, o vykoupení?

Onť jest to všecko.
Otevři tedy ústa svá. Slovu Bo

žímu, jakož psáno jest: i'y otevř
rasta svá, on ať mluví.

" (P. d.).

+009
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Jiří Bel; nger.
[ aivot nap-ny P.i_Anlgmem“divů an| Taglisíorro.

Kdy Lev XIII. vydal encikliku
() spolku svaté rodiny. stal se apošto
l_mteto pobožnosti. Na koncinovenny,
o 'niž bude ještě řeč, vyložil svoje
myšlenky o 'Lé_.0věci s_vému předsta
venému: ,Naěítal jsem více než tlSÍC
zpovědí & sv. přijímání; mnozí změ
n.!1 svůj život úpině. Jencm o dvou _
věcech jsem kázni , o růženci a S'PÉ'
1(.č.„é modlitbě, o. s_vaté rcdlne, ;ej'ó
úctu Svatý Otec tolik doporučuje.
ASpoň pět set otců rodin m1 Ve.zpo
vědnici slíbilo, že ještě večer začnou
Spole-ně 'se .mcdliti. Z kazatelný oci-_
pověděl jsem na všecky námitky rr:
přednesené a na posledníden neverim
jsem aspoň před čtyřhru tisíci cs_ol
vvslovil úpěnlivou prosbu, by Pán:
Ěoha nechali zavítati opět do rodu
Společnou večerní modlitbou.“ .

V jeho očích ]es_t_t'o_znamemtýn.
prostředkem, aby posilnily se marže-,
ské ctnosti a vymýtěno bylo vsemu;
sobectví z rodiny. děti upout ány byl)
k rodinnému krbu, zabráněno byh
vystěhovalectví do měst, konečně b),
opět vytvořena byla kr€v kresťansk;
a usnadněno bylo poznání povoláni,.
Kam př cház', hlásá. pravé k.r_1žácl=.(
tažení v tom smyslu &všude_s_úspěch)
největšími. Pak opět kor.-á v malén'.
seminář. iv Boulcugne ——su_r-—Ma1r.e du
chovní cvičení svými účlnky nezapo
menutelné, rovněž v laolleji Saint
Bertin, pak řcliolnílaům své kcrgze
gace, v Blegny—sul'-Ternoise, v_Hu
miért—s a v mnohých jiných fal'ncstfch.

VSaint-Bu—tin bylo ovoce těch“
druhých duchovních cvičení oplad'dl.
zázračné. Nčlulik dní na to psal su
perior svému kazateli: Opyavdu P.
Maria a růženec stačí aby proměnil
duše a domy-.“Dodal, že v jehokollejí
nikdy m tolik nemodlili jak po těchto
cvičeních. Proto prosil P. Belangcra
aby—v lednu a o včlikcrccí'h na 48
hodin opět přišel, aby oživil dobré-_
které způsóbil. '

V Blargy, rodišti svaté Berty
koral rclu 1898novennu ke cti této

(Ča-t mm)

světice & psal v těchto druh svému
příteli: Kážu o Panně Malii při
slavnosti svaté Berty; opakuji stálý;
že svatá Berta jest v nebi protože
milovala tclik Panru Mal-iia pzdm
vcní andělské. Doufám že nimz-hodo
brého se vykoná v duších.. Mr.C-zípři
chám'ii ]! 911-1057f11'ř'fJi.. -'

Po smrti P. Belagera řekl horlivý
duchovní Správce z Blangy: „tisic
tato zanechala v mé obci dojem„ že
po devět dní mezi námi dlel světec
Když p0prvé “elna kazatelnu, kulhaje.
v pokorné postavě, s tváří bledou &
vychudlou, byli věřící poněkud zkla
máni. Ale sotva promluvil několik
slov, otevřela se mu všecka srdce;
každým dnem rostla. všeobecná láska._
Jeho památka zůstala u nás nesh'a
ditclna Velmi chudá osoba, které dal'í
obraz na památku jeho smrti, zvolala
jeitě za čtyři léta později: „Kdyby
mi dali dvacet franků, netěšila. bych
se z toho tolik“ a. některé dcpisy
jeho schovávají se ve farnosti jako
nějaké ostatky.

V Humiércs, kde je nápodobena
jeskyně massabielská, kam mnoho pout-
níků přichází, kázal apoštol Panny
Marie, při novenně ke etl Panny Marie
Lurdské. První řeč učinila na všecky“
mocný dojem. , A tento dojem,“ psal
ctihodný farář, ,rostl v devíti neza—
pomenutelných dnech. které ztrávil.
v mé farnosti. Mužové a mládenci
byli tak dojati, že. nad očekávání
horlivě řijímali růžence z rukou ka
zatele, s ibujíce,_ že ho budou 11sit u
sebe a modlit se. I nejzatvrzelejší bvli
dojati. Velkou útěchu nám poskytio,
že skoro všichni mládenci z farnosti a
třicet ženatých mu ů přijalo svaté
svátosti, cos ncslýchaného od nepa—
měti. Získal zvláště srdce mladých
lidí tak, že všeci odvedenci toho roku
chtěli konatiu něho duc“ ovní cvičení
před odchodem v Arrasu.“

Všude, kde vystoupil na kazatelně.
a. bylo to na mnohých místech; za
nechal tentýž dojem. „Po dva.měsíce,“
psal sám, ,kázal jsem mnoho a cítil,
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že zahradník, který pohybuje ubohým
rýčem jímžj “in já, jest dobrým za
hradníkem. Duše jsou proměněný s a
sitelnou pobožnosti k Panně Marii.“
Pak mluví o svých duchovních cvi
čeních, o něž byl požádán, a obávaje
se, že by mu odepřeli dovolení k nim,
dodává: „Nic mne neunavuje, jsem
z ocele.“
_ Zmíněná duchovní cvičení pro
odvedence byla jeho nejmilejší a nej
užitečnější, ale zároveň velmi nama
havou prací; byla velmi dobrou pří
pravou na nebeZpečnou dobu služby
vojenské; znamenala v jeho očích
též závěr doby životní a náhradu za
chyby minulosti. „V ten den, kdy k
těmto cvičením nemáme záminky od
chodu do kasárny, musíme jinou hle
dat; neboťnutná jejich potřeba trvá,“
tak říkal.

Dne 29. října 1893 začal toto
veliké dílo v Longuenesse, vzdáleného
tři kilometry od Saint-Omer. Napřed
navštívil faráře okolní a svolal od
vedence na fary. Mnozí mládenci sl 
bili, žef'příjdou, ale mnozí nestáli ve
slově. Jenom třicet jich přišlo, třináct
z jedné farnosti, kde farář se horlivě
o to zasadil. Vše se zdálo nepříznivým
podniku zbo ného, kněze. Místnost
'Longuenesse byla ohromný sál, 'ejž.
bylo třeba rozdělit na ka li, jíde iu,
kuchyň a světnici pro vo ný čas. Na

_ nův.

noc bylo třeba chodit do Saint,-Omen.
Ale statečný kněz se nedal o strašit,
ale horlivě se chepil díla. Den začal
modlitbou a. rozjímáním. Každý den
byly tři přednášky, dvě konference,
zpytování svědomí před polednem,
krátká doba na zotavenou mlčky,
pak růženec, křížová cesta a po ve
čeři dlouhý volný čas, v němž se zo
tavil duch i tělo. Při jídle čten Mar
quise de Segura — Památník voj 

Konference jednaly o podrob
nostech vojenského života a přednášky
poučovaly o zvláštních nebezpečen—
stvích v něm a o prostředcích, jak
jim čeliti. Aniž by je byl zvláště vy
bízel, chtěli všichni účastníci cvičení
po dobré zpovědi přistoupiti ke stolu
Páně na Všech Svatých i na konci
cv1čeni. , .

Tato první duchovní cvičení při
nesla ovoce hojné. Přešťastní a úplně
proměnění nevěděli mladí lidé, jak
děkovat těm, kteří jim dcpomohli k
míru a k radosti vnitřní. „Rád bych
Vám pověděl vše, co srdcem mým
hýbe,“ psal mladý horník. P. Belan—
gerovi večer, kdy se vrátil k rodině,
„ale mě srdce zůstává němé, jest pře
plněno. Díky, tisíceré díky za všecko
dobré, co jste mi prokázali těmito
cvičeními. Jsem a s milostí Boží též
zůstanu Váš oddaný vojín, jenž Vás
vroucně miluje: (P. d)
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Benedlkt XV. mužům péra. óoleté
výročí založení „Societé bibliographí—
que“ v Paříži pohnulo papeže k do
pisu Společnosti. List znovu ukazuje,
že Benedikt XV. stoj' na výši svého
apoštolského úřadu jako zástupce Je
žíše Krista. Poukázav na válečný po
žár, jenž Evr0pu Zpustošil & nesčetné
lid.i uvrhl do neštěstí, jež nelze zhojiti
pozemskými prostředky, praví: „Zla
(papež je vypočítává) jsou však jen

' | | | | | III |"l—llllllll .l111111.11.1.111._1u;1...111||Hmm 1AAAAAmAt—AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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časná: ale jest ještě řada zel jiného
druhu a velmi vážného rázu. Upro
střed těchto zel zmizela. z četných
srdcí vzájemná láska, nové přikázání
evangelia, zavazující nás milovati i
nepřátele, jest v srdcích smvto k ne
poznání. Mnozí dospěli na této cestě
tak daleko, že lásku povinnou Otci,
odměřují dle nenávisti těch, s nimiž
vlast bojuje. Za těchto okolností prá
vem jest se obávati schladnutí lásky
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u velmi mnohých. Ale dobývaěnost
a. anovačnost, které válku vywlalv,
učinily vztek, nenávist a pomsty—
chtivost bezmcznvmi Této bezmez
ností musí každýr dobře smýšlející
člověk litovati, zejména však t , kdož
pracují pérem, musejí činiti, co jest
v jejich moc1, aby uklídňovali a. usmí
řovalí, aby pomáhá-1 zapomínatí na.
to, co zášť podněcovalo, slovem, aby
s příměřím zbraní nastal i klid zášti.
Nemohou náboženství a své vlasti
lepších služeb prokázatí, než kdvž
poučováním, přemlouváním & nano:
mínáním budou k tomu působlti, ab .?
lldé mohli požívati dobrodiní budou
cího míru jSouce jedno srdce a jedna
duše.“

Jsme v k “atolíckémRakousku? Ce
s'aobudějovsírý „Hlas Lídu“ sděluje:
„V srpnu roku loňíkěho vypověděly
Službu varhany v kostele budětiekém
na Suš cku. Bez varhan je ty v kostele
smutn, jako na osadě bez zvonů.
Zayolal si proto tamní farář varhi
nare,_ který prohlásil, že varhany vy
žadují důkladné opravy. Rád tak
110ml., peníze však nechce, jen potra—
me Pan faráři hodní os zdníci b_jrli
Oghotni dáti ze svého (nikomu te—ly
nlC neukradli, nikoho neolichvařili),
ale pan okresní hejtman v Sušící je
přísný pán. Ten to netrpí: vše musí

bvti živo na. lístkv — —- -—jako on.
Oíadníci si myslili: Z toho, co nám
úředně přiděleno, můžeme dáti komu
co chceme: se soustem, od úst utrže
ným, pětce mížemc diaponovati dle
své vůle. Rozmyšlení, ujednáno &
vvkonáno. Z přídělů křiklavě nedo—
statečných dal každý, co mohl. Málo
del, protože jen málo dáti m hl! Ze
čtyř obcí sebráno 5í) kg obi'.í. I s tím
Spokojil se varhanář, varhany opravu,
hraji znovu, hrají, ale trpkost a. různé
myšlenky vlévají svými zvríky v srdce
věřícího občanstva. Pan okr. hejtman
v Sušici má jilý rozum a jiný náhled
než obíčejní smrtelníci. Když se do
zvěděl, jak varhany opět k hl—tsusvému
přišly, rozhněval se náramně. Což je
ještě na Sušlcku člověk, který může
někomu almuž u podati'r' Ten budiž
trestán! A tak lidé, kteří si sousto od
úst u'rhlí, kteří špetka ObllÍ (50 kg__
obilí všichni občané čtyř obcí do
hromwdyl) seb'ali, postavení na pra—
nýř a p. hejtmanem odsouzeni: (dne
8. března'1918 dle g 2. min. nařízení
ze 26. května 1917, č. 235): Pan farář,
že dal sbíratí, odsouzen na 10 neděl
do vězení, jedna osoba, která se při
znala, že také něco na opravu varhan
dala, na, 5 neděl do vězení a varhanář
ke svému hubeněmu honoráří dostal
2 týdny vězení

04040

&.
Z Petrovic. Plníc svůj slib, vzdá

vám nejvroucnější díky BožskémuSrdei
Páně,nej bl. Panně Marii a sv. Antonínu
za vyslyšení pyoseb. Kéž by každý
ve svých potřebách a křížích s dě
tinnou důvěrou se utíkal k Matičce
nebeské a Skrze Její mockou přímluvu
k nejsv. Srdci“ Páně, pak by vždy a.
jistě došel vyslyšení a ulehčení. Ke
cti nejsv. Srdce Páně a P. Marie vy
znávám, že jsem lásk'y Ježíšovy a

Díkůvzdání božskému Srdci Páně. i.
přímluvy P. Marie ve svém životě
nesčíslněkráte zakusila, zvláště v této
hrozné válce. V srpnu r. 1914 odešel
můj manžel do války, abychho již ne
Spatříla až v červnu letošího roku,
neb byl v ruském zajetí. Odevzdáva
jíc ho i sebe do nejsvětější vůle Boží,
doporučuji ho lásce nejsv. Srdce Páně
a ochraně nej bl. Panny Marie Přiby
slavic'ké, s dětinnou důvěrou jsem
očekávala jeho šťastného návratu. Dů—
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věra má nebyla sklamána, neb se vrátí
šťastně po mnohých a mnohých sví
zelích & útrapách, zdráv a věren
svému katolickému přesvědčení. Též
ve své nemo ci jsem se důvěrně utíkala
k 'nejsv. Srdci Páně, blah. Panně
Marli & byla jsem vlyslyšena.

T. J., terciářka.
Od Strážnice. Rodina G. děku e

srdečně božskému Srdci Páně, Panně
Marii Filípsdorfské a sv. Antonínu
Paduánskému za vyslyšení prosby.

Z Brna. Vroucné díkůvzdání bož
skému Srdci, Panně Marii, sv. Josefu
& sv. Antonínu za vyslyšení prosby
o důležité záležitosti. F. A.

Od Prahy. Panna. Maria pomáhá.
stále! Duševní prací přetížena, trpěla
jsem velikou nervosou, která mne
trápila hlavně nespavostí.
jsem ulehla, spaní mne přešlo a já
probděla. celou noc, ne jednu, ale
celou řadu noci po sobě. Ve dne jsem
se vlekla jako potáka, zmalátnělá,
k ráci neschopná. Takto znavena,
mě a. jsem soustřediti mysl k vyučo
vání žákyň. K povolání učitelskému
je potřebí zdraví, síly a. osyěžení těla

Jakmile

spánkem. Někdy byla jsem již téměř
zoufalou, s hrůzou očekávala jsem
novou 1100; jen víra. mne sílila.. Sta.
rostlivá matička moje, která. také na
přímluvu Matky Boží se uzdravíla,
doporučila mně vykonati devítidenní
pobožnost k Panně Marii Filipsdorfské.
Posilněna svatým přijímáním, začala
jsem vzývati „Uzdravení nemocných“.
Skončilajsem první pobožnost k Panně
Marii, pak druhou, třetí, vytrvale jsem
se modlila a cele j sem se Jí odevzdala.
A hle, Maria. mne'vyslyšela. Odměnila
meu důvěru k Ní. Na přímluvu Její
vrátil se mi dřívější klid & poSilující
pravidelný spánek. Jak vděčna jsem
za tu milost nebeské Matičcel Nikdo
z lékařů nepomohl, ačkoliv jsem u
několika pomoci hledala. Co živa.budu;
spláceti chci dluh svůj nebes _Královne.
dětinnou úctou a láskou, dobrým z1—
votem a vedením dětí mně svěřených
k Bohu. D0p0roučím všem důvěru k
Matce boží, pevnou, nezdolnou a ona
vždy, i když všecka lidská pomoc ]0—
marná, pomůže. „Nebylo slýohánzo
že by byla koho Opustila, kdo h prosil. .—

Sodálka marianska.

Obětování denního úmyslu.

„ Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty_sá1nna:
zemi nejsv. Srdcem svym Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejs'v. Svátosti oltařm
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě cely' dnešm
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. _Srdceblaho
slavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké Citya žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congro
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
obrácení Japonců na víru katolickou a navšechnyúmwlY,jez
doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštol. modlitby.

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

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou!
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 obr'cení Japonska..

Umysl v září 1918: Křest dítek.

(Pokaždé odp. 300 dní.
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Srdce Páně, budiž s námi, ctnostem svým nás vyučuj, veď nás země pustinami,
=ve všech bídách při nás stůj. V službu Tvou dnes odchováme, sebe i své rodiny,

Tobě věrnost přisaháme do poslední hodiny.'\/\/\fw v.f"\_,' _.
./\/\_/\/\AN \-KMAA

Křest

(Hlavní

'Křest jest nejpotřebnější svátost
dle slov Páná Krista. k Nikodémovi:
„Nenárodí-li se kdo z vody á Ducha.
sv., nevejde do království Božího“
Bez křtu nikdo ani dítko Spásení
„dojít nemuže. A přece mnozí rodiče
se křtem dítká odkládájí. Jest známo,
:že v protestantských krajích ve včt
ších městech jest čím dáie více „bí
fijích pohanů“ A proč! Protestantis
.mus rozpadává se víc á více v pouhou
nevěru. Ale i mnozr katoličtí rodiče
dávají dítky novorozené pokřtiti te
prve po delší době, třeba. až po týd
nech, ano i po měsících. Děje se tak
více z jakési mody a. pák z nevědo
rmost o- bláhýeh účincích svátosti
křtu. Táké mnozí odkládají dítko
nést-i do kostela pokřtíti, bojíce se,
že by se mu mohlo něco zlého státi.
třeba onemocněti. Ale to je zbytečná
starost! Kolik dítek i slabých přineě
aseno bývá ke křtu sv. hned na. druhý
nebo třetí den &.neuškodí mu to. Jest
Opravdu litovati, že se křtem sv. se
mnohdy odkládá, protože úmrtnost
dítek stoupá, takže ze 1000 dítek jen
asi čtvrtinu dočká se:.stáříjednoho
roku; ostatní umírají—dříve nebo :po—
;zděj1. A proto neodkládejte rodičové
se křtem sv.!

/ “17"17\? Š?“x?\/'\/—\/—\/\/—\/V\/“\/ v v VWWN W“\

dítek.

ůmysl.)

Dokud není dítko pokřtěno, ne
mohou pořádní rodiče mít] z něho
radost. Jest hříchem dědičným po
skvrněno & tudiž dítkem hněvu Bo
žího. (Efes. 2.). Ovšem, dítko za. to
nemůže, ale, bohužel, hřích Adamův
přechází. na. všecky, kteříž od něho
pochází vyjma nejbl. Pannu Maru.
Dítko nemá milosti Boží a v tom zá
leží právě vina. hříchu. Buh nemůže
míti zalíbení v takovém dítku, dokud
není očistěno od hříchu křtem sv..
vodou a. slovem Božím. Proto my ne
siávíme tak den narození svého jako
více den jmenin světce jehož jsme
při křtu sv. za.patrona. obdrželi, Ijokud
je dítko ve hříchu dědičném, netěší
se zvláštní ochráněBoží, ale podléhá
více moci zlého ducha., jenž snaží se
o to, aby dítko nebylo tak brzo po
křtěno, aby zůstalo dělo v moci jeho.
A umře-ii takové nekřtěné dítko, jest
zbaveno pátření na Boha. v nebi &
celé blážen0s+i nebeské. Dítko takové
nepříjde sice do pekla„ nýbrž ná místo,
kde netrpí bolesti, které je přiměřeno
jeho stavu, ale do nebe přijíti nemůže,

Dítky nekřtěné nejsou dítkáml
Božígni, nejsou dědici věčného Spásení
á tím jsou oloupeny o zvláštní čest;
jsou zbaveny ráje, který první rodl
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' v nai hříchem ztiatili; jsou zba
.nj přítomnostiBoži nejsou chiam)
Příloha. sv. My to očima svýma sice
:..:vidíme, ale víra. sv. nás tomu uči,
1 =.'_'duče naše křtem sv. bývá očis. .ěna..

laláři z Alsu přišlo jednou dítko
.p_řinesio mu ke jmeninám kiásnou
-.tici.Fa.1á,ř vděčně kytici přijal a.
avil dítěti: „\Iílé dítko, daleko klas
jšínež tvto květinv, jest duše txál
( ásnějším bude jednou jen nebe a.
n nře-li pokitěné (lítko příjde jist-o

jistě do nebo, jako že (haki t dxf
j.ou (t_x'iy. W:.

Též pio rodiče jest křtené (íitk
pokladem \eilkým. \11107íiodlče m:.
netuši,kte1ak piáxč p..o to dit-kojejic.
Pán Bůh od nich odwátí mnohé ne.
štěstí, tak jako odviátll záhubu e(i.
města Ninive se „1.20.0"0obyvatel pro
několik nevmných díiek. Každé po.
křtěné (lítko jest gustavičnou, věrnou.
prosbou a. požehnání Boží.

Marie Tesařova.

Budiž zdrávo.

budiž zdráva, Panno nejčistější,
Tvá láska svatá. blaží celý svět,
Tys potěchou nám v době nejsmutnější,
jak hvězda jasná Tvůj nám září hled.

() budiž zdráva, Matko naší spásy,
Ty převznešená Boží Rodičko,
kdo ukryje se v plášti Tvého řasy,
ten nezabloudí, milá Matička;

() budiž zdráva Studánko mé žízně,
z Tvých čistých zřlrídel duši mou nech pít,.
u Tebe prchnon všecky moje trýzně,
jen Tobě Mátl, Tobě budu žít.

() budiž zdráva, Lilie Ty čistá,
svým sličným květem zdobíš nebes stan
nám milosrdným učíň soudce Krista,
a pomoc nám též do nebeských bran.
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Sebeláska .— láska k duši.
Píše Ignát, Z h á n ě I.

Se belás ka. Ježíš, uáš milý
Spasitel, mluvil o trojí lásce. Přišel
k němu učitel zákona a tázal se. které
přikázání v zákoně jest veliké? Ježiš
pak poukázal na lásku k Bohu, na
láSku k bližnímu, kterého máme milo
vati, jako sebe samého. (Mat. 22, 34.),
ž 46). Pobizetí někoho k sebelásce,
r-ení zajisté potřebí, vždyt první ne
ctnost, která se jeví již u malého dítěte
jest sebeláska; dítě chce vše pro sebe,
má býti po své vůli všude první ;
pcdle něho mají se všichni říditi;
O této nezřízené sebelásce mluví sv.
Augustin řka: „Největší dobro člo
věka záleží V tom, aby miloval Boha.
největší zlo pak jest, miluje-li nezří—
zeně Sám sebe." Blahoslavená Anděla
z Foligna iíkávala: „Nen'1 nic ve Světě
&v pekle, čeho bvch se více bála, jako
sebelásky Vniká do srdce, jako ostrý
meč, oddělí je od Boha a naplní ti
Síceiým zlem.'

_Test tedy záhodno, potírati ne
zřízenou sebelásku a starati s,e aby
pravá láska byla v našem srdci.
Potřebí již malé děti naváděti, aby
-falešná sebeláska byla potlačována.
Starost vychovatele jest, aby ze sebe
lásky, která se jeví u každého dítěte,
nevyvinulo se sobectví euoismug ale
aby byla vypěsstěna pravá sebeláska,
která se jeví ušlechtilosti všeho je
dnání, vykonáváním & staráním se,
by člověk pokračoval ve ctnostech,
čili pravá sebeláska má se jeviti láskou
ke své duší, starati se, aby duše byla
věčně živa. Bojujme proti nezřízené
sebelásce a proti sobectví všemi sí
lami ; hledme. abychom vládli sami nad
sebou. Naše vzaešená ciSařOVna Zita
byla požádána, když byla mladou div
kou, aby napsala pro debn,-činný Spis
nějaké heslo. Napsala: „Více pro VáS,
než pro se .

Bohužel často tu chybujeme. Po
zorujeme-li lidi, jak žijí _ase chovají
uvidi me, že spíše stará se každý 0 celý
svět, že spíše pozná kde koho, Snad

všechny známě, než Sama sebe. Znáti
sama sebe, zdá se býti mnohým na
prosto zbytečno a jest přece tak důle
žito! Odtihněme se každý od zbyteč
rých sstarotí zajmáti se o své spolu
blžní. starati se o jejich životní zájmj ,
odvrhnčme od ;ebe každou nemímou
a. zbytečnou ..;ebelásku ?. pak budou
nás zajímati věci šlechetré, užitečné,
rádi se dáme do práce. abychom si jich
vvdobili a žili podle přikázaní Boží<h
i cíikevních.

Ve středověku hleděli ctnostmi
lidé všemožně potírati sebelásku; tehdy
bylo všeobecně rozšířené mínění, že
ctnost záleží v tom, aby za všech okol—
rostí a při všech případnostech dala
se přednost právu před beZprávím,
et“ to stojí, co chce, mě, jak samo
zřejmo, není možno bez velkých obětí ,
když se člověk sám obětuje. Svatá
Kateiina SiensKá.iikávala: „jako jest
láska dilši a podnětem všech ctností,
pOdobně jest sebeláska hrobem láskj,
pramenem všeho zla, který jest kletby
hodný.“ Vždyť "pocházejí z tohoto
otráveného pramene všechna pohor
šení, všechny ukrutností, všechna ne
návst, všechna lidská bida. Tate —
ošklivá. sebeláska zraňuje celý svět a
př'vodí mu smrtelné rány, ba podává
nákazu celému mystickému tělu svaté
Církve, jejiž všechny ctnosti pocházejí
z i\áSky.

Když se snažíme přemáhati v sobě
sebela' sku a všechny myšlenky povzbu
zující nás ku sobectvi, nedbejme, že
svět tomuto počínání nerozumí, hle
daje ve všem pouze a jediné podněty
pozemské. Nesmí nás másti, že lidé,
kteří pohlížeji na svět pouze okem
pozemským, hledaji ve všem slávu
lidskou, a kdykolivse dozvědí o něčem
šlechetném, vždy mají na jazyku otáz—
ku, kterou jz předkládali ve Starém
Zákoně Jobovi, když viděli jeho blaho
byt a kterak poctivě miloval Boha.
Tázali se totiž veSpolek, říkajíce'.
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„ „daliž se Job darmo bojí Boha?"
]ob I, 9.

Ve století XV. žil ve Španělsku
kupec Jan Bonvifia, rodák z italského
města Luky. Byl ještě mladým mužem,
měl však daleko rozvětvený obchod,
který z něho učinil velkého boháče a
mnoho přispěl k rozkvětu své. rodiny.
A hle, ač měl takové skvělé postavení
ve světě, přece vše opustil, vstoupil
ku Františkánum, stal se knězem a
]0 třech letech Vrátil se do vlasti, kde
mnoho působil ku spáse svých spolu
bližních. Ukázal, jak se má bojovati
jroti sebelásce, proti sobectví. Neni-liž
]0diVno, že uznávali tuto pravdu
již dávno před Kristem lidé rozumní ?
Tak pravil Plato: „Ze všech vítězství
iest rejprvnějši a nejlepší, sama sebe
přemoci;nejbídnějši, nejhanebnější po
rážkeu jest, když někdo se dal přemoci
sama sebou. kdxž uposlechl svých
námživostíf'

Láska k duši. Nemáme přílišné
milovati svého těla a jeho nakloní.esti,
láska nale má se vztalovati k naší
dusi. 'lělo své máme milovati, pokud
toho vyžaduje jeho zdraví —-vic ne.
Považme: Duše naše jest Pánu Bohu
jodobna. Když chtěl Pán Bůh stvořiti
člověka, řekl:—„Učiňmečlověka kobra
711 a podobenství svému: at panuj-3
nad rybami mořskými :) nad ptactvem
nebeským i nad zvířaty a nade vší
zemi i nad všelikým plazem, kterýž
se hýbe na zemi." l. Moj. I, 26. Duše
iidskánení tedy zrovna taková jako
jest Bůh, vždyť by pak musila býti
vševědoucí, všemohoucí, musila by
míti všechny jiné vlastnosti. které
má Bůh, ale jest pouze Bohu podobna.
Na našich penězích vidime obraz na
šeho rmocnáře,který jest mu podoben,
rovněž podobna jest duše lidská Pánu
Bohu, nosí v sobě jeho obraz. Proto
zajisté máme se přičiniti, aby si naše
duše uchovala tento obraz vždy ne
torůšený, neposkvrněr.ý.

Ale nutno ještě něčeho si po—
všimnouti, na neco nczapomrěti! P'še
Svatý Petr: „Nebyli jste vykoupení
vporušitelnými věcmi, zlatem a stříb
lem, nýbrž drahou krví Krista ,jakožt \
Beránka neúhennéhe a nerorkwr-ě—
rého.",1._Petr 1, 18. 19. A_muže býti

OO

něco cennějšiho nad krev našeho mi
leho Spasitele? Nic nejsou všechny
poklady Světa tohcto, srovnáme—li je
s jedinou kapkou kive našeho milého
Ježíše Krista. A touto nevýslovně
velkou cenou byl člověk vykoupen!
Jakou oenu má tedv duše lidská!
Proto pobízí svatý Eucherius, řka;
„Nevěříš-li svému Stvořitelí, jak jsi
mu cenný, otaž se svého Vykupitelel“
A svatý Hilarius píše: „Naše spása
byla uskutečněna za tak bohaté a
skvostné výkupné, že se zdá, jakcby
člověk měl tutéž cenu jako Bůh.“

Všichni jsme slabí lidé, podrobeni
různým slabostem a křehkostem, proto
často, bohužel příliš často, madame
do hříchu. O mnohém z nás lze užit
slov“ Písma: „Porušení jsou lidé &
zohavení ve snažení svém: není, kde
by činil dobré, není ani jednoho . ..
všickni se odchýlili, spolu neužitečni
učinění jsou “ Žalm 13, 2, 3 i\no,
mnozí z nás „popouzeli Hospodina“
Žalm 5, II. Svatý Pavel piše: „Ne
mylte se: ani smilniei, ani modláři?
ani cizoložníci, anj měkcí, ani ti,
kteří smilní se stejným pohlavím, ani
zloději, ani lakomci, ani opilci, ani
utrhači, ani lupiči neobdrží království
nebeského. Ale takovými jste někteří
byli: ale dali jste se obmýti, ale byli
jste posvěcení, ale byli jste (spra
vedlněni ve jménu Pána Ježíše našeho
Krista v Duchu Boha našeho.“1. k
ku Kor. 6. IO. II. Milost získaná nám
krví Ježíše Krista byla udělena ve
svatém křtu a v jiných- svátostech
naší duši, čímž shlazen hřích, duše
“očištěna a jakoby byla znovu ozdo
bena čistým pláštěm a zářící korunou
a byla uschopněna opět dojíti k nej
vyšší hodností, ku slávě věčné.

Má tedy duše lidská velkou cenu,
proto krásně a případně píše Písmo:
„Což jest člověk, že jsi naň pamětliv?

U.čini1's ho málo menším andělů,
slávou a ctí korunoval jsi jej a usta
novil jsi jej nad dilem rukou svých.
Všechno jsi položil pod nohy jeho,
ovce i.voly vše<ky, nad to i zvěř polní.
Ptactvo nebeské i ryby moř ké, jež
procházejí stezky mořské! Hospodine,
Pane náš, jak předivné jest jméno tvé
po vší zemi Žalm 8, 5—10. Protože
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jest tedy duše naše tak vyvýšena nade
všechny tvory, máme si “jí vážiti, ji
milovati a snažiti se, aby dosáhla
svého cíle, slávy věčné.

Jak duši milovati? Milujeme ji,
když ji 1.1(h0VámCčistou a neposkvr
něnou ode všeho, co by jí mohlo býti
k záhubě, to jest ode všeho hříchu
Neboť „kdo miluje nepravost, nená
vidí duše své.“ Žalm IO, 6. Když
rozmlouval otec Tobiáš se svým synem,
dávaje mu mnchá krásná napomenutí,
pravil také mezi jiným: ,',Ti, jenž
činí hřích a nepravost, nepřátelé jsou
duše své“ 'lob. 12, IO. Svatý Augu
stin naiíkal: „Člověk jest tmavá, há—
danková hlubina; máš Pane, všechny
jeho vlasy sečteny a bez Tvé vůle
nezmenší se jejich počet, a přece lze
vlasy jeho Snáze scčisti než jeho náru—
živosti a náklonnosti jeho srdce.“
(Reklamovo vydání str, 94.) Nikdo
se neklam! Někdy se podobá, jakoby
se hřišnikům dobře dařilo; vše., co
vezmou do ruky, dobře dopadne. Sv.
Nilus napomíná: , Hříšníka, jemuž se
vše daří, oplakávej: nebot hrozí mu
meč spravedlnosti.“

Svatá Zita., která byla ve svém
pozemském životě pouze služkou a
ztrávila v rodině Fatinneliho, u níž
sloužila. skoro celý svůj věk, 48 let,
byla jako dítě přítomna vyučováni
náboženství ve škole. Kněz vykládal
učení církve o hříchu a jak uměl,
líčil jeho škodlivost i ošklivost. Když
_bvlo po škole, čekala dívka na kněze
& ptala se, zdali lidé ještě nyní hieši?
Když ji odpověděl kněz, že ano, pc
jednou zbledla a Skácela se v bezvě
domí na zemi

Vaiujme se všech hříchů, jak
napommá svatý Pavel, řka: „Nekráluj
hřích ve smrtelném těle vašem. Řím
6, 12. Když ošetřovala svatá Fran—
tiška Chantalská člověka malomoc
ného, napomínali ji,„.aby si počínala
cpatrně, protože se může snadno na
kaziti. Tu odpověděla: „Nebojím se
žádného malomocenství, to 1 i k o
hříchu'! '

Onemocníme-li, hledáme lékaře &
svěříme se mu důvěrně se“vším, dou— ,život sebezapíral,

láme od něho pomoc.. Podobně máme
činiti. v neduzích své duše, vyhledat
zpovědníka a vykonati dobrou sva—
tou zpověď.

Varujme se i malých hříchů, ne—
bof. i malé hříchy škodí duši a upra
vují cestu ku velkým. Dagmai,
diera českého krále Přemysla Ota
kaia ]. pre-vdala se. dospěvši, za
krále dánského Valdenara I. a žila
velmi ctnostně ipřikladně. V ději
nách dánských mluví se o ní s neo
byčejnou uctivostí. Jest tam také,
zaznamenána následující pověst, která
se o ní rozšířila a nejlépe. svědčí o jejím
ctnostném a příkladném životě: b_\l
prý jediný hřích, kterého se dopustila
že jednou v neděli vroubila své hed
vábné roucho. Podivno, jak mnozi
Staří, pohanští spisovatelé mluvili
někdy zrovna jako naši církevní Ot
cové. Tak na příklad píše známý
římský básník Hoiác o hříchu: lak
spěcháš a máš velmi pilno, spadlo 411
ti neco do oka; a když neco ti užírá
na duši, cdkládáš ozdravení na celý
rok“ ,

Vamjme se každé příležitosti'ku
hříchu, nikdy ji nevyhledávejme; kdo
ji dobrovolně hledá, již tim hřeši,
jak čteme v Písmě: „Kdo se dotýká
smolv, zamaže se od ní.“ Sir. 13,1 .
fýž Sirach píše na jiném místě:
„Kdo miluje nebezpečenství, zahyne
v něm." Sir. <:, 27. Moucha, která.
létá večer kolem plamene, upálí si
křídla a zhyne. ,.Může—ližčlověk skrýt
oheň do klina svého, aby roucho jeho
uchořelo? Aneb může—li choditi po
řeřavém uhlí, aby nohy jeho se ne—
spálily?" Přísl. 6, 7—28. V.;

V kronice itaISkého kláštera Monte
Cassino vypravuje se: „Když umíral
mnich Randiš a bratři u jeho postele
shromáždění se modlili modlitby Z'.L
umírající, tu najednou zvolal: „Tišet.
Tiše! Neslyšíte zpěvu ve vzduchu?
Nevidíte mladistých zpěváků, a tak
krásných a bílých jako sníh? Pro
Bůh., budte tiše, prosím vás. nechte.
mne naslouchati skvostnému zpěvu.“
Tak blaze umíral muž, který po celý

žije v klášteře a
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konaje svědomitě povinnosti svého
stavu. Podobné blažené smrti doč
kame se, bu eme--li poslušni slov sva
tého Petía, který nafomíná. „násslovy

498 OJ

„Bratři, v_vnasnažte se, abyste dob—
rými skutkv upevnili své povolán"
a vyvolení “ II Petr I, IO

+000
Marie Tesařova.

]ak jsi dobrý !

ak jsi dobrý ke svým tvorům,
všemohoucí Pane náš,
Ty, jenž vládneš nebes dvorům,
k pozemským se dítkám znáš.

Tvoje láska obejímá.
syny, dcery Eviny,
Tvoje péče tíže snímá,
blahem daří pustiny.

I těm broučkům pokrm dáváš,
šatíš polní lilie,
nás i ve svou náruč vkládáš,
tvář kdy smutek přikryje.

Dětmi Tvými býti chceme,
Ty buď Otcem v každý čas,
k Tobě Bože nyní jdeme:
zachovej & zachraň nás!

Bounvara :

“ Ježíš F_ÚOZGÍUÍCtoliko naše stáří,
on je i zahřívá Zahřívá je právě ve
chvílí, kdy srdce, tento nenasytný
žebrak lásky, dostává jí méně ze
svého přirozeného ohniska/, pravda-li,
že v rodině láska sestupuje, ale ne
vrací se jí tolik těm, kteří ji dávali,

Zbývá přátelství Pojedpal jsem
jeho kouzlu, ale zároven měl jsem
:rci doznati i jeho bezmoc a chu
dobu: dává—li človek mnohe, ba pc
(lá-li všecko tomu, koho miluje, dal
přece ještě tak málo! Co může proto
přítel, nejlepší přítel učinit v naší
starobč při nevyhnutelném poklesu
s'l, při našich nezhojitelných nedu
zích? Polituje nás, přispěje nám,
1"í'oje\rí rám blažící soucit. Ale zda
vyléčí nás z toho, co nevyléčitelne'ho?
A kdež je přítel, který jec'šír-ý může
mluvit o zmlazení, o vzkříšení, 0 ne
am'rtelnosti, a to s úplnou jistotou,
jsko s nekonečnou mocí?

Stáří Čili životem vzhůru. (Část další).

je to Přítel večrý, jak sám sebe
nazval: „'„Miloval jsem tě láskou usta—
vičr.ou' le to ()nen, který hrde pro—
hlásil, že nížádná láska n předčí, ne
v;rovná scjeho lásce: „Nikdo nemi
luje tak, aby život Svůj dal za toho,
koho miluje. A co řekl, to i vykonal.
Kdo tě kdy, bratře, miloval, jako
on? A paklí milovati znamená. dáti a
dáti sebe sama, kdo ti daroval jako
on své srdce, svůj kříž, svou matku,
své tělo, svou krev, své nebe? O vy,
kdož jste řekli: Nyni mohu umříti,
protože jsem byl milován, mysleli
jste. jistě na lásku nějakého velko—
dušného člověka! Vystupte výš, po
patřte na Krista a utčšte se slávou
mne-hem větší: Nebyli jste milování
pouhým člověkem, nýbrž Bohem! ej

Takový byl nadšený výkřik sv.
Pavla, když děl: „Miloval mne a sebe
Sama vydal za mne!“ za mne zvláště
za mou osobu. Není mezi námi nikoho,



00 199 oo

'kdož by mohl říci podobně o sobě:Dilexit me,ettradidit se
mel ipsum pro me. Vydal se
za mne, za mne padlého, za mne
hříšného, ale za hříšníka litujícího.
za poutníka zbloudilé-ho, jenž volal
k němu. Byl jsem pobloudilcem, ztra
cený, plující s proudem, strhovaný
davem, když jako nemocná žena,
.) niž mluví evangelium, duše má
umrllóvající, sklíčená, skleslá, přiblí
iaila se k němu. Kráčel blízko ní,
Una dotkla se jen podolku roucha
jeho a tu vyřinula se na ni síla, ona.
'moc uzdravující a posilující, která
"!mie ráze m pozvedla a dala mi
.-hodit).. -'';—

Dilexit me. Výrokten, tato
:“.vč slova chtěl bych napsati, jako
božskou značku, na každý vybraný
dar, jichž tato láska ráčila tolik nasítí
gřed každým krokem života pěta
-;,smdesátilet. Můj křest: dilexit
——miloval. Mé první přijímání: di—
lexit. Mé povolání:díle it. Mé
posvěcení na kněze: dile.x-,it. A
aotom, potom jeho Světlo, jeho po
sila, jeho milosti, proudy jeho milostí,
jeho odpuštění., hlaVně jeho odpu
štění. '

Než třeba ustati. P. Lacordaire
dospěl kdys při Svých konferenčních
žifčeeh ve velcchrámě P. Marie v Paříži
k pojednání o božské. osobě Ježíše
Krista, a tu pocítil, jak celý jeho život.
(tl'lé jeho srdce visí na tomto jméně,
i rezpřáhnul ramena směrem k Ukři
žovanému proti sobě, jako k objetí
;a zvolal u vytržení: „l)ospěl jsem
tedy dnes k tobě, Pane Ježíši, mám
mluvit o božské tváři, která je denně
předmětem mého rozjímání, o tvých
r'vatých nohách, které jsem tolikrát
líbal, o tvých úctyhodných rukách
které mne tolikrát žehnaly, o tvé
hlavě korunovaná slávou a trnim
o životě, jehož čarovůni jsem od
svého narození vdechoval, o žití, které
mě jinošství zneuznalo, jehož má mla—

dost znova si vydobyla, které můj
zralý věk zbožňuje a hlásá všemu
stvoření. ó, můj otče, ó mistře, ó
příteli, 6 Ježíši., jehož svaté jméno

.mne bouří v nejhlubších útrobách &

rve z nich tento __lvýkřik, že sebou
nevládnu.“

Christus venit se]nper:
Kristus přichází vždycky, děl Th, —
massin. Přichází V naší mladosti. aby
jí dal vzrůst, přichází u věku d05pč.-<
lem, aby dal zralosti, přichází v našem.
stáří, aby je naučil umříti. Slyším
ho už dnes, jak stojí u dveří a tluče,
Jde k nám, k našemu chladnému
krbu, na poslední přátelský V8ČÍ1€l—',
nežli nás odvede do domu Otce Svého.
Otevřme, bratře, otevřme mu a za—
vřeme se s ním! „

* * g ar. ==!

Ale jak jej přivítáme, t. j.“jšk
mnoho a kterak budeme jej milovat ?
Jenom jediným způsobem učiníme to
hodně a já odpovídám: Nade všecko.
Láska k Ježíši svrchované lásky hod—
nému bude a nemůže býti jinou než
láskou svrchovanou. '

Jeden z přátel jeho, člověk ze
světa a ve světě žijící, zamítá ohnivě
všelikou jinou lásku kromě lásky _
k Ježíši. Slyšme: „Vy, filosofové, ne—
můžete pochopiti, jak velice ho milu—
jeme a čím nám jest. Je tu, vždv tu
s námi, před našima očím-.a.,jakob'
kladl ruku na naše rameno při práci
i za odpočinku, na řečništi i v kance
láři, u stolu i u leže našeho.. Každý
křesťan, jenž ví, co věří, žije u př—f
tomnosti a ve společnosti Ježíše Krista.
Mezi ním a námi jest styk, který _Písmo
důvodně přirovnává ke sňatku. On
je snoubencem duše. Tomu-li tak,
odejděte, “odejděte kouzelné vidiny
básníků, zbožňcvané stíny, božstva
vnukajícv myšlenky, musy umění, —
dámy rytířů, krásky čarovníce ži
vota, odejděte! Ba i vy zmizte, svaté
lásky, drahé ženy, milované děti,
vzpomínky mateřsrcó, rozkoše ducha,
poklady srdce. Ani poesie/,ani vášnivá
láska, ani přeludy nikdy se nevy
rovnaji slmtečné a něžné lásce, již
nám vnuká osoba Ježíše Kristal“
(A u g. (2o c h i n: Naděje __křesťan
ské.) wi ;q. !

Kde že tohle napSal? Nějaký
mystik, nadšenec u vytržení, mnich
ve své cee', řeholnice pod závojem?
Nikoliv, Pařížan, vysoko postavená
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osobnost politická, Spisovatel, řeč
ník, jemuž byla zaslíbena všeliká
sláva, muž, jenž umíraje v březnu
1874 u věku 48 let, vysílal k Ježíši
tyto poslední vzdechy vroucí své zbož
nosti: „Netoužím žít, než abych sloužil
Bohu, netoužím umřít, než abych se
S ním shledal... Toť chvíle, v níž
mohu zvolati se sv. Terezií: „O,
Ježíši, čas jest, abychom se uzřelil“

A my staří lidé, kteří jsme s ním
u činili dlouhou zkušenost, my budeme
jej milovat nejenom nade všecko

ostatní, nýbrž víc.než jiní lidé. A naše
vyznání lásky bude rovno hrdému
osvědčení velikého kmeta z II. století
Polykarpa, biskupa ve Smyrně, jenž
odpovídá soudcům, usilujícím ho po
hnouti k zapření Pána Ježíše: „Šest
a osmdesát let mu sloužím a nikdy
mi neublizí] Proč bych se tedy rouhal
svému Spasite11?“ A v amiitheatru
vůči pohanům, kteří'divoce řvali své
Tolle atheos —pryčsbežbožci,
žůStal klidný, oči upřeny k nebi,
ruce vztaženy až příliš k opravdovým
neznabohům, mod_Je se: „Ano, tole
atheos. A v modlitbě své žádal, aby
skutečně vymizeli bezbožci, ale změ
něni jsouce v křesťany!

Milovat jej víc než druzí, toť
právě požadoval Ježíš po Petrovi po
svém zmrtvýchvstání: Miluješ mne
víc než tito? ——p_rotože Petrovi ze
všech apoštolů nejvíc bvl daroval.
A což nám staicům ní daroval týž
Mistr víc než jiným za našich (lou—
hých let ? A počtem těchto let, ba
'co dím, počtem jejich dnů, hodin,
vteřin třeba nám znásobiti počet jeho
milosrdenství a darů. Nám nebyl náš
Ježíš Spasitelem, jenž jde kolem —
pertransiit — nýbržježíšem
jenž zůstává, bytuje 5 nám. Přes
osmdesát let tomu, co přišel bydlet
ve mně sv. křtem; přes šedesát, co
mne ráčil učinit svým důvěrníkem,
důvěrníkem večeřadla, oltáře; _,athe
nyní stojím před oslavou této dieman
tové svatby, jejíž jméno mi už při
pomíná., že je to svazek silnější, ne
rozpojenější než kov, než zlato samo.
Tuto silu našeho spojení tvoří naše

láska. Zak—usi!jsem, co je Bůh, co
jeho krasa, jeho dobrota, již jsem
vídal po celé to půlstoletí našeho
sjednocení tryskati v sobě a všude
kolem sebe. A zkušenost ta je mi také!
svědectvím mého štěstí s ním, tak
že dnes nemohu a už ani neche: mii—
lovot než “jeho.

A my budeme jej netoliko milo
vat víc než jiní, jako jeho důvěrní
přátelé, nýbrž my, svědci a druhové—
jeho v při'c'tomnm utrpení, budeme
jej milovat víc než kdy v minulosti .
Což neřekla. sv. Terezie, že v době„
kdy ježíš Kristus měl tolik nepřátel,
a. tak málo přátel, měli jej aspoň tito
jeho přátelé tím více milovati?

Tak v_vžnívalo osvědčení Char—
leSa de Montalemberta, kdvž dne
13. února 1%r napsal „Kdyby nám
bylo bývalo piáno žít V době, kdy
]ežíš dlel na zemi a vidět ho jen je:—
dinou chvili, byli bychom volili onu
chvíli, kdy kráčel s trnovou korunou
a klesal únavou směrem ke Kalvarií,
Nuže děkujme Bohu, že krátká chv le
nařeho smrte ného života ona jest
kdy za pronás'celováni jeho církve
je nám přáno přidružit se k jejim,
bolestem, milovat ji v jejím ponížení
ještě víc než v její slávě, být i na
útěchu větši láskou a zasvětit se její
obraně. 'lroskv kříže,. který v našich
chrámech skáceli, s láskou sbíráme, .
bychom potupnou urážku naplavili;
kříž ten postavíme zbožně ve svatyni
našich duší a odtud IÍC jej nemal—
straní!"

Evangelium ' vykládá, když bvl
Ježíš řekl svým apoštolům, sedieím
kol něho u stolu poslední večeře:
Jeden-z vás mne zradí, že celé veře—
řadlo zmlklo a Jan,. učedník milovaný“
že spočinul hlavou na prsou svého
Mistra. fot“ úkon lásky, který se ohla—
žuje a usmířuje, jakobv tak chtel za
celíti ránu zasazenou trýzněnému srdei
přítele. A není už odpadlíků, zrádvu,
nezakouší Vykupítel světa podnes ran
do srdce, polibků.. _Iidášových? A kde
že jsou učenníei kteří ej potěš a
dovedou jej následovat až pod jeho..
kříž ? (Pokrati) __

+++++
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Poslední 'místo.

Rozjímání na 16. neděli po sv. Duchu.

(Jarolím St. P__av ] ík'.)

Jsi-li pozván na svatbu, nesedej
na první místo, nýbrž posaď se na
poslední! Toto napomenutí našeho Spa
sitele plati-lo hlavně íariseům, kteří
všude chtěli hráti první úlohu. Byli
pyšní, mnoho si na sobě zakládali,
toužíce po lidské chvále, po poctách
a důstojnostech; oni měli sebe za lepší,
než diuhé. Napomenutí Spasitelovo
platí však i rám všem. Máme býti
hodně Skaní a pokomí. Nezávidme
těm, kteří první místa v lidské spo
le ěnosti zaujímají a k vyšším stavům
náležejí; budme spokojeni s menšími
místy, ba s místem posledním. Nechť
každý jen dobře místo toto vyplní,
necht hodně svědomitě vykonává po
vinnosti stavu svého a bude zrovna
tak dobře, ba snad i lépe od Pána
Boha odměněn, jak ten, kdo zaujímá
místo předni.

Všichni nemohou býti na prvních
místech. Nemohou všichni býti kně
žími, učiteli, úředníky, důstojníky;
je putřebí i rolníků, řemeslníků, děl
níků, nádeniků a služebných; neboť
kdo by potom měl pracovati? Každý
nemůže hlavou pracovati, nemá k
tomu vloh. 'lěleSná práce není žád
nou hanbou. Každýstavjest potřebný,
tak jako i na těle našem každý orgán,
každý úd potřebný jest, třebas i jeho
íunkce byla nižšího druhu.

Poslední místo, nízký stav, není
nikomu k hanbě. Pacholek a děvečka,
kteří věrně službu svou zastávají, stojí
u Pána Boha zrovna tak vysoko ve
cti, jako král, jenž sedí na trůně. Pán
Bůh s námi nenaloží podle toho, co
jsme byli, ale jací jsme byli; On ne
hledí na osobu, On jcst nestranným.

Pán Bůh sám dal přednost po
slednímu místu. Syn Božípotvrdil svým
příkladem, čemu ústně učil. Chudob
nou Pannu vyvolil za svou' matku
ne princeznu, tesaře za svého pěstouna,
stáj za svou domovinu, rybáře a cel
níky za své apoštoly, řemesla tesař

ské za své zaměstnání, dokud neučil,
kříž za své lože smrtelné, dva lotry
za své SIYJÍUÍI'jšltelC. Zdnž-li to i_eb
byla sama poslední mista?

Chcete-li Bůh něco velkého vy
kcna't1,volí k tomu jako uástroj osobv,
jež ve společnosti mnoho neplatí. Čí
byl Mojžíš? Jen pastýřem, bez ma—
jetku; pásl ovce svého tchána; a hle,
on se stal vudcem l_idu israelského,
vysvoboditelem jeho z otroctví CLsypt
ského. Udatný Gedeon Qškl: Já jsem
ten nejmenší ve svém kmeni. Kdo
zavda'l piíčinu k zavedení svátku Bo
žího 'lěla a pobožnosti k Srdci Páně?
K1 štemí panny, 0 nichž svět nic
nevěděl.Komu děkuje lujdské poutní
místo svůj vznik a rozkvět? Chudob
nému děvčeti, jež šlo sbírat proutíf
A tak by se mohlo mnoho příkladů
u);ésti na důkaz, že Pán Bůh má zá
libu v posledních místech.

Poslední místo ušetří nám mnoho
starostí a těžkou zodpovědnost. Vy
soké věže a stromy jsou bouři a blesku
nejvíce vystaveny, ne tak nízké křoví.
Vysoké hory skrývají v sobě nebezpe
čenství od lavin, ne však nízké pa—
hrbky. Čím větší hodnost, tím větší
břímě a zodpovědnost.
_ Kdo by chtěl vzíti na sebe sta
rosti, jaké má papež, nebo císař?
Kdo zodpovědnost ve válce, v níž ti
síce a statisíce,.lidu musí umříti? Zod
povědni jsou i ministři„ ještě více než
vladaři. Mnozí kuěží se slayli, když
slyšeli, že mají býti zvoleni za biskupy;
měli strach před tou vysokou hodnosti.
bvatý „František Serafinský nechtěl se
dáti vysvětiti na lměze, on zůstai
jáhnem. Papež“ Celestýn — byl pro—
hlášen za svatého — složil papežský
úřad a vrátil se Zpět do své cely klá
šterní. Německý císař Karel V. složil
korunu“ a uchýlil se do klášterní Sa
moty. Komu jde nejvíce o život?
Králům a knížatuml Žádný dennejsou
jistí životem, ani ženy ne. Každý. kdo
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F'mií na Vl'Cholu,bude Skládatl přísný “Napoleonova? Vzpomeňme si na Ale
počet, když bude souzen; do 7,3.
u jímá poslední místo,'-kdo patří k níz
kému stavu, musí se sice starati o
každodenní ch'lébp ale těch velkých
starostí jest ušetřen & nemá žádné
zodpovědnosti kromě Sám za sebe
za svou rodinu. ' “

Kdo Zaujímá poslední'místo, tomu
nikdo neZáVidí, nikdo ho nekritisuje,
r_ehaní; nemá soka, nemá nepřítele.
Kdo sedí na prvním místě„ je jako
město na návrší ležící; všechny oči
obracejí se _k tomu městu. Kdo—stojí
VYSOkO,je,.=P<>'20r0Ván,posuzován, ha
něn; má co dělati se závistníky a lie-_
přátely, jako Pán Kristus ,s__farizev.
Neni mu možno, aby všem'.,_vvhověl.
Kdo se však stará o chudobného slu—
Žťbníka nebo nádeníka? Nikdo. Zá
vidí mu kdo? Nikoliv! Žije pěkně 'po
tichu a. nestará se 0 svět, jež nad ním
přechází k dennímu pořádku; jest
spokojen s tím, co druhému nestačí;
potřeby jeho jsou skrovné; dost málo
dostačí, aby ho učinilo šťastným.

Poslední místo chrání nás před
hlubokým pádem. Kdo stojí vysoko,
spadne hluboko; kdo sedí na zemi,
nikoliv. Vznešený stav, bohatství, hod
nost a moc svádějí k pýše, rOZpusti
losti, hýřivosti, tyranství a utiskowíní,
Pamatujme na Lucifcra, jeanho z
nejvyšších andělů; jak hluboko se pro:
padl! Jak se musel král David styděti
pro své cizoložství; on ZnCužllkrálovské
hodnosti. Jak hluboce klesl Šalamoun,
král nejbohatší a nejmoudřejší. V
nízkém stavu je člověk mnohých po—
kušení ušetřen.

Svadební host, jenž si sedne na
první místo, musí často toto místo
druhým popus'titi a k svojí hanbě na
nižším místě seděti, praví Spamtel.
Štěstí je křehkéjako sklo. Dnes pIanrn
& zítra posledním. Jak mnohým ]1Ž
se tak vedlo! Kolik velikánů ]1Ž Se
světa zmizelo! Jak dlouho trvala sláva

xandra Velikého, Antiocha, Herodcsa;
jakmile dosáhli vrcholu moci a slávy,
museli tento svět Opustiti. Ach, jak
bolestně loučili se se světem! jak
dlouho jsou ministři v úřadě? V mno
hém státě střídají se'každý rok. Někdy
trvá jejich mOc a _Sláva jen několik
týdnů. A konečně, i když všecko dobře
jde a člověku slunce štěstí zazáří, jak
dlouho to trvá? Jen několik roků a
potom příjde smrt a_pobere vše., jako
nějaký loupežník, úřadv, hodnosti,
řády, vyznamenání, diplomy a statkv.
Kdo nic nemá,_'nic neztratí. Kdo _málo
platí,"nic nepohřeší: nikdo nečeká na
jeho smrt, aby místo jeho vyplnil,lcož
Zajisté jest ne příjemné. _Onlehce umírá.
a může doufati, že se mu na ondm
světě lépe povede. '
' Na posledním místě může _si člo
věk ještě lépe a jistěji nebe zasloužiti.
jehlou, metlou, lopatou, sekyrou lze
si často větší odměny pro věčnost zí
skati, než pérem nebo žezlem maršál
ským. První budou posledními a po—
slední prvními. Chudého Lazara za
nesli andělé do lůna Abrahamova, ne
střídmý bohatec byl v pekle pohřben.
Apoštol Jidáš, na svícen postavený,
byl zavržen, kající lotr, jenž stál —
vskutku na posledním místě, byl vzat
do ráje. Království Boží, řekl Kristus
Pán k farizeům, bude vám odňato
a dáno celníkům a hříšníkům.

Ale 'i poslední místo nedává ještě
zámky, že by musel býti člověk spa
sen. Í/římev nebi mnoho králů a hrabat,
v pekle pak mnoho luzy. Příjde na to,
j ak člověk žije. Zijme tedy bohabojně,
varuj me se hříchu, buďme spokojeni
se svým staVem, nezáviďme nikomu,

-konejme však, co nám stav náš ukládá
velmi svědomitě a horlivě z lásky k
Pánu Bohu; pak On nám ielqie' „Pří
teli, teď posedni Výše, na to vysoké
místo tam nad hvězdami v nebeské
síni Smýkal -_. v... _- .'——v
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Narození“ P. Marie.
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Marie Tesařova:

Tobě se daruji.

můj drahýJežíši,
Tebe jen miluji,
duši i tělo své,
Tobě jen daruji.

Buď Tvoje všecko jen,
Pane můj jediný,
Tys za mne v oběť- dal,
život svůj nevinný.

Za srdce chudičké,
jež Tobě ráda dám,
ať ve Tvém, Ježíši,
svůj jistý úkryt mám.

Za duši, kterou Ti,
celičkou daruji,
milost tu, Jezu, dej,"
ať vždy Tě miluji.

Za tělo přebídné,
které Ti zasvětím,
daruj mi perutě,
ať V nebo doletím.

Můj drahý Ježíši,
chci 'Tobě žití jen
a Tvojí lásky dar,
mít jednou údělem.

-Obrázky z katolických misií.
Pall—válosnilion Weinlich—Ju.

„Cokoll jste učinili jednomuznejmon
ších bratři mých, _mně jste učinili.

Obrázek z missií amerických.
Ve sv. Antonínu, OSaděto na hra

nicích mezi Texasem a Louisianou,
bylo právě po nedělních službách
Božích. Posledni mráčký kouře z ka
didla ztrácely se pomalu otevřenými
okny kostelními. Pěkný, Panně Marii
zasvěcený kostel se vyprázdnil. Jenom
jeden tam ještě prodléval. Byl to
missionář P. Ambrož, ctihodný to
stařec, jenž již bezmála padesát let
tam působil a kostel postavil. Kleče
před oltářem, konal svou pobožnost
po mši svaté.

Do slavnostního ticha kostelního
dral se z blízké uzavřené sakristie

slabý šumot. Tam ukládal Tommy,
dvanáctiletý kostelník a sluha P,
Ambrožův, mešní roucha a oltářní
nářadí do skříní a všecko pěkně čistil
a uklizcl. Příznivá náhoda tomu chtěla,
že chudobný, osiřclý hoch nalezl na
faře u sv. Antonína bezpečný domov
a ve starém missionáři laskavého otce
a ochránce. Jaký div, že Tommy
k svému dobrodinci přilnul láskou
dětínrcu a věně jemu sloužil!

Najednou slyší mladý kostelník
„že se náhle otevřely kostelní dveře a
někdo rychlými kroky běží k oltáři.
Vzal rychle klíče a otevřel sakristií,
První jeho pohled padl na kněze,
jenz se byl již zvedl a na jehož holou
hlavu dopadly oknem paprsky slu
rcčni. Před ním 1a zemi ležel zavalitý
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cr I'J'.()(lla ůIPLllVě cbjilllai jeho nohy_
Pot, řinoucí se těžkými krůpějcmii
s čela a zajíkající se dech prozrazo
valy, že člověk ten prudce byl utíkal.
Ve vyvalených očích bylo viděti —
smrtelnou hrůzu. „Pane, pane," úpěl
hlasitě, „zachraň mnel Pronásledo
vatelé jsou mi V patách; pomoz mi,
sice jsem ztracen."

Soustrastně sklonil se missonář
k uprchlíku a pravil s otcovskou mír—
nosti, sobě vlastní: „Co se stalo, můj
synu ? Rci mi to rychle, abych věděl,
co pro tebe mohu učiniti."
Hsi Krátkými, zhusta přerývarými
větami vypravoval Sam, tak se čer—.
noch jmenoval, co se stalo. V osadě
několik hodin odtud vzdálené byla
spáchána vražda. Podezření padlo na
“Sama,jedině proto, že nedaleko odtud
na poli pracoval. Marně se zapřísahal,
že je nevinen. Bylo to V oné době,
kdy rozhořčení proti černochům, z
nichž skutečně někteří různých zlo—
činů-se dopustili, bylo veliké a kdy
„lynchováni“, t. j. věšení černochů
bez vyšetřování a soudu bylo na den
ním pořádku. Každý skoro týden při—
nášel zprávy o výtržnostech proti
černochům.

Tak chtěli běloši i v tomto pří
padě ubohého Sama oběsiti bez soud
ního vyšetřování. Již byl provaz omo
tán okolo větve a smečka hotova.
Ale silnému černochu podařilo se z
z rukou zuřivců se vymknouti a do
blízkého lesa prchnouti. Tři dni se
tam ukrýval, živě se kořínky a divo
kými jahodami. Avšak psi k tomu
zúmyslně vycvičení, byli posláni po
jeho stopě a dnes ráno ji našli. Ve
smrtelných úzkostech dal se Znovu
na útěk a utíkal, až sem bez oddechu
a zástavky. „Moji pronásledOVatelé
a psi,“ skončil Sam své vypravování,
„jsou mi v patách a mohou každou
chvíli zde býti. Ach. otče, otče, za
chraň mne [“

Oko missi01ářovo, jindy tak —
klidné, vzplanulo svatým hněvem. Jak
často již byl takovýchsmutrzých štVanic
očitým svědkm, avšak jak často také
se mu bylo podařilo svou kněžskou
vážnosti, svýmf-klidným pohledem di—
Vokou vražd)chtith surových lidí

zkrotiti! Nepodařilo by se mu to i
tentokráte? Nemeškaje, pozvedl třea
soucího se černocha a zavedl jej k ma
lým, železem pobitým dveřím v zad
ním koutě postranní lodi chrámové,
vedoucím na točité schody. „To je
chodba na věž,“ vysvětloval uprchlíků,
„vylcz honem nahoru a chovej se tam
tiše, až tě zavolám“ Černoch upo
slechl a zmizel nahoře. P. Ambrož
zavřel za ním dveře a schoval klíč
u sebe. „Tommy“, nařídil mladému
kostelníku, jenž celého výjevu byl
němým svědkem, „černoch má hlad.
At ti dají V kuchyni něco k jídlu a
zanes mu to nahoru.“ Než Tommy
odešel, podíval se ještě jednou na
ctíhodnou tvář starcovu, která bí
lýmí kadeřemi obroubena zdála se
mu býti krásnější a ctihodnější než
kdy jindy. Tommy netušil, že tyto
milé rysy naposled vidí živé.

Když P. Ambrož byl zase sám,
klekl před oltářem Znovu, aby své
díkůčinění dokončil. Avšak uplynulo
jenom několik minut, když z venčí
se blížil hlasitý křik ke kostelu. Ozý
val se i štěkot psa a brzy na to st,l
povykujícr, zástup přededveřmi kostel
ními. Asi patnácte ozbrojených mužů
9 hrozivou tváří vrazilo dovnitř. Slav
nostní ticho domu Božího a možná
i pohled na velký oltářní kříž, jenž
vise s klenby, zraky vcházejících bez
děky na sebe poutal, působil i na su
rovou tlupu chlácholivě. Ohlušující
křik oněměl a jen potichu mluvíce,
kráčoli pronásledovatelé jako stádo
tlačících se ovcí k oltáři. P. Ambrož
se zvedl a šel jím klidně a pevným
krokem naproti.

,„Otče,“ oslovil jej jeden z mužů,
jenž, ač protestant, před stářím 'a
důstojnosti missionářovou měl jakousi
úctu, „hledáme černocha, který nám
uprchl a zde v kostele se ukryl; ne
viděl jsi ho ?“ „_ „Ano,“ odpověděl
P. Ambrož klidně, „viděl jsem ho.
3——„Pak nám ho vydejl" zvolal muž
„my ho stíháme již víc než desrt
hodin: nesmí ujíti zaslouženému tre—
stu. Kde je?; -—-„Milýň synu,“ od
pověděl kněz klidné a pevně zároveň,
„máte důkazy, že je vinnen, vyšetří,
tu věc soud a vyslovil se_proti němu ?0-.
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Hlasité I'Cpiálií bylo odpovědí. „Co
soudní vyšetřování k vůli takovému
černému ďáblu ? To by ještě “'cházelo,“
soptil jeden ze zástupu. „Viseti musí,"
křičeli ostatní, „ven s ním!“

Zatim byly kostelní dvéře ná
silně otevřeny dokořán, tak že i venku
stojící rozmluvu slyšelil tam ozývalo .
se již reptání . 'l'lupa pronáSl'iždovníků.
stávala se již .retrpělivou a nebezpe
čenstvi bylo stále větší.. P. Ambrož
viděl a slyšel vše. Ale znaje svou po
vinnost, vzdoroval bouři. „Mužovó,“
pravil a z jeho hlasu vyznívala pevná.
odhodlanost, „muž, kterého jste své
volně o zákonitou ochranu oloupili,
a jako divokou zvěř.;si štvali, utekl
se sem a nalezl zde útulek. Před Bo—
hem dovolával se své neviny a mne
prosil o pomoc. Poskytl jsem mu
bezpečného úkrytu a tam necht zů—
stane, až ho odcvždám sudímu, aby
podle práva a Spravedlnosti o jeho
osudu rozhodl.“ Hrozivé a ještě hla
sitější reptání
na tato slova! Lidé stojící venku byli
rovněž vnikli do kostela a obklopili
kněze příšerně se tváříce. P. Ambrož
stál tu jako oSamělá skála V.rozbou
řeném moři. Přede dveřmi drželi ně
kteří štěkající psy, kteří větříce stopu,
mermomocí chtěli do Vnitř.

Najednou povstal venku jakýsi
ruch a bylo slyšeti křik: „Dolů s ním!
Sestřelte ho! Roztrhejte ho na kusy!“
Neopatrrý Čemoch totiž tuzen zvě—
davostí, vystrčil na okamžik hlavu
z okna věže, a byl hned zpozorován
a poznán. Rázemvrazilo několik mužů
do sakristie a nahoru po schodech,
které vedly do obydlí missionářova.
ZpozorOVavše však, že jsou na re
pravé cestě, vrátili se! Zatím použil
P. Ambrož těchto několik okamžiků
a'postavil se před dvířka na věž ve—
doucí. Za nedlouho byl zuřivým zá
stupem obklopen -a postavení jeho
bylo na vysost nebezpečné. B_vlo pa
trno, že jeho námaha bude marná
a že přesila zvítězí. Ale šlechetný
stařec nedbaje vlastniho nebezpečen
ství, klidným, pevným pohledem měřil
zuřivce, kteří stáli okolo.

' „Pane,“ zvolal naň- kostnatý '--—L

bylo opět odpovědí 

Američan , „r.ecdstotlpíte—li stranou
si nás nepropustít'e, použijeme násilí.“
——„Ctihodný muži,“ řekl jiný, jenž
se trochu více ovládal., „proč se ují—
máte takového lotra ?“ O jednoho
černocha na Světě více nebo méně,
co na tom ?“ Na tato slova vzpřímil
missionář svou stářím shrbenou hlavu,
jeho zraky zaevítily jako bleskem a
jeho hluboký, zvučný hlas chvčl se,
když odpověděl: „Vidíte ten velký
kříž nad oltářem? Vidíte, kdo na
něm visí? Umřel snad jen pro bělo—
cha, ne však také pro černocha., se
kterým opovržlivě' nakládáte? — .—
„Cokoli činíte nejmenšímu z bratří
mých, mně jste “učinili.“ Toto SlOVO
vyšlo z jeho úst a bylo řečeno nám
všem."

Muž v předu stojící na tato slova
se zarazil a poněkud ustoupil. Mezi
surovými pronásledovníky byli možná
mnozí, kteří. už mnoho let kostela
neviděli; ale nebylo pochybnosti., že
všichni tato Giova Páně znali a dobře
porozuměli, co jimi kněz míní.! „Vy
mně pravíte,“ pokračoval tez-..to, „že
je černoch vinen. Dobře, viděl někdo
z vás, že se zločinu dopustiIP“ —
„Ne,“ ——„Kdo může přísahou ro
tvrditi, že on to byl ?““— „Vy mlčíte,
iikdo tedy. neodvažuje se to odpří
Fáhati ?“ '— 'Ale on byl blízko místa
kde se zločin stal “ namítal jeden
z mužů. „byl to tedy jistě on. Žádného
jineho černocha nebylo na blízku,
ačkoli jsme krajinu na míle daleko
prohledali“ — „Tak,f odpověděl P.
Ambrož, „a protože jste žádného ji
ného nenašli, vrhátc se na tohoto člo—
věka? Vy mu chcete ulcuriti život,
který mudal Bůh. Vy ho chcete zpro
vodití na věčnost, aniž jste mu dali
aspoň několik okamžiků, aby se na
odchod z tohoto světa mchl připra
viti, a to všecko bez toho hejmenšiho
důkazu jeho viny. Kde zůstává cit
pro spravedlnost ? ' Jste divoši nebo
lidé vzdělaní ?

Jak suroví a bezcitní mužové ti
byli, Slovo a ušlechtilé jednání missi
onářovo nezůstalo na ně bez jistého
dojmu. Někteří studem Sklopili hlavy,
jirým se patrně celá věc zom'rzela a
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zdálo se, že dalších kroků neučiní.
Avšak za takových okamžiků kolísání
a nejstoty je třeba, aby pouze jeden
člověk vystoupil a věci se ujal a roz
hodnuti hned se dostaví. Tak bylo
izde. Byl to otec děvčete, které bylo
na silnici nalezeno, oloupeno a za
vražděno, jenž nejistotě a kolísání —
učinil konec. Joe Blacksmith, kovář
onoho okresu, obrovský to muž, byl
pro svou náhlou povahu znám a
ebáván v celém okolí. Stál právě
vzadu za zástupem. Slova mi:—sio—
nářova vzbudila jeho hněv. Svými
mohutnými lokty si cestu raze, křičel
chraptivým hlasem: „Stali jste se
ženami,_že se necháváte od pošetilého
starce zastrašiti ?" A obrátiv se k P.
Ambrožovi, křičel: „Poiniš si, sta
rochu,_a otevři dvéře, anebo tě srazím
k zemi, jakože se joe Blacksmith
jmýnujil“ Missionář'vystoupil o stu—
pen výše na schodech, které vedly
na věž a odpověděl: „Zde stojím,
a ž1v z tohoto místa neustoupí'm;
znám svou povinnost.“

_ Zaraženi stáli mužové okolo kněze
a nehnuli se 5 místa, tak že se kovář
nemohl až k němu protlačiti. Soptě
Vztekem, zvedl tedy své svalnaté,

začerní-rné rámč a mrštil těžké ko—
vářské kladivo po hlavě P. Ambro—
žově, Hlasité, bolestné: „O můj jc
žíšil“ zaznělo kostelem.; vysoká pem
stava missionářova zakolísala a sřítila
se střemhlav se schodů. Pádné kla—
divo dopadlo právě na jeho'čelo:
zbrocen krví ležel stařec na zem-'.,
ještě ve smrti rozpínaje ruce jako.
k obraně!

Hrozný čin působil jako ranou
hromovou. Mužové zbledlia zděšeitc
ustoupili zpět. Kteří byli v zástupu
nejzadnější, vytráceli se jeden- jr,
druhém, kteří stáli v předu, tlačili
se za nimi. Byl to pravý útěk před
posvátným místem, jež byli násilím
a vraždou znes'větili. Žádný z nich.
neopevážil se, volné nyní dvéíe 1.5.
věž přes mrtvolu jejiho strážce pix-.
kročiti. V několika minutách byl kosti,-l
prázdný. Klidně třepolalo se rudé
světlo věčné lampy ve svatyni, venku
okolo kostela švitořily vlaštovky '—
v koutě však u věžnich Schodu řinuga
se červená krev ve dlouhých tenkých
potůčkách přes kamennou dlažbu, _—
krev to dobrého pastýře, jenž svůj
život dal za svou ovečku: ubohého,_,
pronásledovaného černocha.

0000
A. M. Kadlča'kovd.

Vzhůru, srdce.

Uzhům, srdce, nes se výše
tam, kde blaha. tvého květ,
nad oblohu nes se tiše
a chtěj Bohu vždy tam pět.

Vzhůru srdce, zapuď trudy,
jež tě v žití sužují,
zraky od té zemské hrudy
ku nebi at směřují.

Vzhůru srdce, nikdy zpátky,
odvahu jen stálou měj,
život v světě jest tak krátký,.
na věrnost si vzpomínej.

Vzhůru srdce, zjasni líce,
v boji nikdy neupadneš,
nepřikročí k tobě více
hřích, s nímž stále bojuješ..

Vzhůru srdce, nes se výše,
nad obloha ku Bohu,
hlas jeho k nám volá tiše,
pojďte, všem vám pomohu!0000
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Z rozjímání sv. Ambrože.
PodáváFr. Janovský.

yu..' ". j?. !

Ve službách
Koho Krt-tus seeutá, ten jest

svoboden. A k<ho k ';,obč přimkne,
toho o*vobodí. Pfoto (.hiubii se Pavel
touty, jež není. Pouta jimiž lidó
poutají. zntuctiv'iji' \ositi pouta Kri
<toxa je.:t naše sláva.

\'ejiéje prospívá býti pod Kri
item. loť volební služba toť slavná
Svoboda. Binhoslaven kdo F-euznává
služebn .kem Kristtovým. Má bezpeč
nou aužbu a jiftou svobodu.

.lnoz: nazývají e. křesťany
osobují. '.i toto jméno. A jies to ne
dosah ou všichni odměny Krktovy.

Heiší nepřítele zevnějšlho jet
nepřítel vnitřní, a nejhůře., když se
proti Kristu zneužívá jména Kristova.

Kristus nemůže tam uznati Svého
jména, kde nenalezne s-vého učení.
Nemůže uznutí svého jména, kde
nenalezne Svého ducha.

Dobrovolníkv vol.? si Krr'tUS'lza
své vojíny. Dobrovolníky uchva-sjue
dz'-„bel za SVL'\ Cíl-DIG

Kristových.

E\)

*

Vezbroji Krištovč
Pán Ježíš přišel na zemi! Jako

služby válečné podjal se konání sva
tých ctností, v našem těle, jež bylo
poddáno hříchu.

Od té doby stali Áse údové na
šeho těla zbrojí a zbraní, ne však
pro l'iříšnou rozkoš, nýbrž pro svaté
ctností.

i tam, kde dříve plái oheň tajne,'
necudné žádostivosti, nalezla čistotci
milý stanek. *

Kristovi.
_-.'. D ě ] n i. e i

Kdo dobře pracuje, jest rukou
Kristovou. Nesty'l'me se za žácmon'
giužbu, přispívá-li ke cti Kristově.

V Knstu chceme pi'inašeti owce,
bychom i my :.i zasloužili býti achy-“'
noucími. '_

*

(Pokračování.;

sebezapřenl. g
Napřed murí člověk v Kristu

zkrotiti svou přirozenost, v Kristu
státi se vítězem, vítězem nad svým
vlastním já.

Potom bude žíti pro sebe, bude- li
žíti p:o Boha, bude žití Knistfiv věčný
ži..=..

Krírtova klidu dojde, kdo ná
sledoval Kristovy pokory.

*

Ces'ta kříže.
.*.ni když tipkó & těžké zkoušky

na nás dolehnou: nikterak nequmc
K_ifta ee spustiti.

Proč bychom proň nesnášeli i
těžkostí a hořkktí, kdyžtě ..,n po
rá; vytrpěl tolik potupy a zneuctění ?

' Musí v naa býti přece tolik lásky,
bychom nižádným protivens—tvím od
Kvíc—ta s—encodšoučiíi.

V protťvenství a bídě se osvěd
čujeme. V nich nalézáme život piný
štěstí a blaženosti, buď si nebCZpe—
čenství sebe více. .

Co by to bylo zvláštního, kdybys
jen ve štěstí a blahobytu byl Panu
Vděčně oddán ?

.—

*

Cesta pokání.
Kriatus učitelem pokání.
Pravým lékem jest poká1_.1í
Pokání prohlášeno nám flavně

zakonem, když „,nebe sestoupil lékai,
jenž chtěi naše rány vyhojiti.

Pán jest dobrým lékařem! Učí
nár., jak si máme na zemi hledati
léčivých prostředků. Všaktě v něm
samém rozkvetl nejlepší léčivý kvítek.

V Kristu stalo se tělo pretijedcm
hříchu kch žtě naj řed v nás —-lidech
bylo jedem, lákadlem ke hříchu.

Kdo pro Krista truchlí, ten ho
vlastně potěšuje a .)ude Sám od něho
potěšen. _ _

Nesmíme jen tak ledabyle dosti.
činiti za své hříchy! Pokořujeme se
až do konce, obětujme Kristu nejenom
svou víru, nýbrž i vytrvalost v našich
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&peních, radujíee se, že můžeme
pro Pána »včhc trpěti, jakož i on. se

radoval, trpěl za. ním.
Svědkové Kris tovi.
Den. ze dne můžeš Krietu vv—

dávati svědecví! Pol-Jušeje, blíží .se
k tobě duch nečistoty. ly však,
loje se příštího soudu, zaehováš ri
l'iotu duše i těla, a stal se; svědkem
„hristevým.

šli. 00

se k tobě duch
pýchy. Ty však, spatřiv lásku chu
daf-ovu, cítíš v srdci eoustfast. a tvá.
láska pehrdne pýchou a skloní“ se
k pokoře; a opět stal '.CJ svědkem
Kristovým.

Koiiktotakovýeh'krytýchsvědků
a mučenviku, kteří Slavné vyzná
vají Pána našeho ležíše Kris—ta!

Po koušeje , blíží

10 4? 4>-0

Jiří Belang er.
Život napsaný P. Aniganem podavá Jan;.Tagliafen-o

leden z těchto hodnych mladíkův
*nhl se po nav1atu do 11ruče matky,
“\olaje: „Maminko, jsem Opět jako \
den prvního svatého přijímaní!“ A
matka jiného účastníka řekla po ně
kolika dnech: .,Jsem velmi chudá., ale
kdyby mi kdo daroval 200 franků, ne
byla bych šťastnější — S\n není k
poznání."

Za měsíc poslal P. Belanoeí zpíavu
()těchto prvních duch0\ ních e\iěeních
pro odvedence v dieeesi Arraské sjezdu

katolíků na severu Francie a zakončil
slovy. „Davejme armádě naší zvláštní
duchovní cvičení a stane se opět kře
sťanskou.“ Shromáždění byli dojati
zplávou a biskup z Cambrais v_\hm ěl
přání všech, když slíbil, že nařídí,
by v jeho biskupst\í plavidelně ko
n na byla duchovní cvičení pro od
vedence.

Sám žasnuv nad výsledky, snažil
se l). Belanger rozvíjeti veliké dílo
\ letech následujících. Abv co nejvíce
účastníků Shlomaždil, obrátil se napřed
na kněze, pak na otce a matk\, jakož
i na \\vchovatele mladíků povolaný ch
k službe vojenské. Ale to mu nesta
čilo.

„\'apadlo mu, by seminaristý,
dlící na prazdninach, požádal o a(hes_\
odvedencův.Pak psal těmto osobně
a dodělal se úspěchu. Jako obyčejně,
tak i při této příležitosti__yyprošoval
si modlitby věřících i řeholníkův.
Těmto připisoval většinu ; svých ú

(Gatduu)

spěchu. Svoje vlastní obětavě namah\r
zbožný kněz měl za nic.

Většina těchto (luchovní(h (zvi
cení byla za poměrů velmi nesnad
ných.

Místnosti, zařízení i lidé
mocní, vše bylo imp1()visováno.Nej
nutnější material,])_\rlo třeba dopr<uiti
8 místa na místo. Jak bylo možno
rozložili se _nasýpkách, v stodoláeh,
v místnostech úplně ,1'1e\fh()(ln\'rch.
Nedostavalo se mnohého; někdy bvlo
třeba se utíkat )( duším milos1(ln\ m,
které pak pomáhaly shánět \ěci nej
nutnější.

Pro sebe volil P.
nejhorší |_)_vt, lůžko
jiným dal, sobě odnímal a po
nechával si námahy nej\-ětší. lš_\l_\'
to dn\ strastiplné, bez odde(hu. Stale
nechaval si námah\ největší. B\ly
to dny strastiplné., bez oddechu. Stále
musel míti na zřeteli zajmy účast
níků, peěovati o jejich duchovní i
tělesné potřeby. Musel podporovat.
povzbuzovat, kázat, zpovídat, čelit
čet-ným nepředvídaným nehodam 'a
vecer, l\d\ž všichni ulehLLpři bídném
světle ještě se modliti svůj brevíř.
Pak teprve \rhl se oblečen na svou
matraci, ale sotva se odvážil usnouti,

Belanger
nej tvrdší . Ab\

obávaje se, aby se něco neslušného
nepřihodilo

Jeho spolupracmníei V\čerpali
svoje síly, že si museli přívl od—

l)()- '

vždv'

/
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dechu; on sám
při práci.

Kdyby jeho představení byli znali
aSpoň část jeho únavných prací, byli
by jistě zakročili;'ale ve své žízni po
spáse duší“a při své lásce k “umrtvení

vytrval statečně

dovedl zbožný kněz sám si dělati
illuse a jiných do nich uvádět. Kdo
ho slyšel, myslel by, že se pranic ne—
namáhal, že konal jenom práce nej
snadnější, že jiní se trápili.

Abychom si představili, kolik do
brého P. Belanger působil při těchto
cvičeních odvedenců, bylo by třeba
čísti četné listy děkovné, jež dostal
od bývalých účastníkův. Pokorný kněz
si přál, aby je spálili před jeho smrtí.
Několik se jich zachovalo, ale vedlo by
nás daleko,kdybychom se o tomšířili.

Ukázali jsme, že jeho vstup do
řehole zvýšil jeho zbožnost, horlivost
a úřední působnost..

On sám psal brzy? po této době:
„Cítím, že jsem dospěl k oddílu ži
vota, kdy více než jindy působítí
mohu pro duše. Panna Maria chce tak,
já. se snažímbýtí věrným nástroj-em
v její rukou.“ Když Se Zasvětil Bohu,
učinil tak celým. plným srdce-m. Ze
zbožného seminaristy, zbožného kněze
stal se vzorný řeholník._V nejěinněl
ším, pracovitém životě nezanedbaval
žádného předpisu řeh01e, žil ve velké
chudobě, vyprošoval Si ke všemu do
volení předStaveného, odpíral si úlevy,
konal dokonalé Sebeza ření.

Jeho touha po cti a slávě Boží
rozněcovala se víc a více, kdežto
jeho pokora Stále větší se Stávala.
Čím zjevnější byly úspěchy jeho práce,
tím více cítil potřebu, utíkati se k
Bohu a proniknouti se duchem ře

_holním. Psalť představenému: „Po
>v1m Vám vše. vyznam všecko. Vidím,

že jeSt nejvyšš čas, čelit1 mnohým
řeěím pohoršujícím, jakoby byi kněží,
jako blahOSIavený z Montfortu, kteří
obracejí svatOStí života zástupy...
Dovolte mi, po odchodu mých voj aků
na nianevry několik dní pobýti v La
Trappe aneb v kartouzi, abych sebral
mysl “a otázal .se Pána Boha, co mám
činiti, abych sestal svatým azachrá—
níl mnohé duše.“

!JCO

Tato touha po SvatOSti a o spa—“'e
duší ho vábila k životu řeho nímu &
neopuStila ho již více. Jest to věrně,
co Lev XIII. v encyklice ze dne :3.
prosince 1900 vyřk: „Úěel Slibů ře
holních jeSt dvojí: předně eScby, které..
je skládají, povznésti k vyššímu stupni
_dokonaíosti; pak je očiStěním a po—
sílněním (uší připraviti na vnější úkol__
jenž se koná pro věčnou spásu bližního
a k úlevě velkých běd, jimiž navští-
veno ješt ělověěenstvo.“

Žijeme .v době, kdy zhoubným—
vlivem naturaliSmu ztrácejí všecky nad-
přirozené věcí v očích mnohých lidí
cenu i velikost svou. Kolik předSudků
Stavái mezi křesťany mezi těmi, kteří
je mají véSti, zvláště o životě řeholním!

" Jedněm _j'Sou řady zaStaralými.
zařízeními, je'ž přežily svou dobu a ne
mají míSta v naší moderní SpoločnoStí.
Jiní ponechávají zbožné kongregace—
nanejvýš ještě pro slabé duše, které;
Se cit-í Slabými, by dobře užily své
svobody a tudíž chtějí podpírat Svou
chvějnou ctnost. Jiní Opět mají za to.
že tento středovělý způsob života,
nesouhlasí s nynějšími potřebami duše:
v jejich očích jeSt apoštolát budouc
nosti přenechan těm, kteří nejvíce.
Sesvětačí. __

Čtete zmíněnou skvostnou ency
kliku. v níž Svatý Otec zapřísTahá..
biskupy, by rozptylovali. tyto zhoubné
předsudky: , Řady náboženSké od
vádějí svůj původ a oprávněnoSť ži—
votní z _vznešenýchrad evangelických,
jež božSký SpaSitel pro všecky věky
udělil těm, kteří chtějí dospěti k do
konalosfi křesťanSké: silným a velko
myslným duším, jež modlitbou a roz
jímáním, Svatou přísnosti, konáním
určitých pravidel se Snaží vystoupiti
až k nejvyšším vrcholům životu dn—
chovního .“

Tak pojímal P. Belangei' život.
dokonalý a neuStavai velebiti svoje—
štěStí, že úplně náleží Bohu. V ho--
dínce smrtí mu to poskytlo největší
útěchu. Jedno z posledních jeho slov,.
jež vyřkl s velikou rozhodností, kdy
byl dobrovolně obnovil Sliby řehol1n__
znělo: „Umírám jako řeholník. jaka
dítko Své kongregace.“

+:.f+++
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(eloveeký knčzský seminář bude

'museti býti letos 1918 asi zavřen
poněvadž v nižších ročnících není
“žádného boho'šlovce. Ve IV. ročníku
bylo leto.=ještě 18 kandidátů, z nichž
2 Slovinci (Al. Kuhar a Jiří Orel),
9 Němců komtanských, .4z ostatního
"Rakouska a 3 z říše.

Saint Gervais Francouzští kardi
_rnalevé a kardinál novovcrský arci
bifzkup Farley uveřejňují v „La
“Li-01x“ m dne 3. dubna 1018 při
lplSYo svatokrádežné německá. pumč
která na Velký pátek způsobila. ne:
štěstí ve chrámě Saint Gervais! Oproti
1či'n1c projevům ker-reta'tuje „Kóln.
Volkeztgf', že francouzský letec házel
pumy na procef-í a Božim Tčle v Karl—3!
„Tube,při čemž bylo 150 oběti úte ku,
že při bombardování (\;stencle Angli
čany bylo ve chrámě několil. věřících
zabito, že Francouzi zničili
katedrály v St. Quentinu a Laonu a ].
Llst vyslovuje názor, že kardinálové
uveřejpivší v „La Croix“ přípiry,
patrně o těchto událcn"tech se ničeho
nedověděli.

_ .Utok „Times“ na pape že. Arci
biskup uvestminsterský, kardinál —
Bournen vydal pac—týřskýlist, v němž
Sopravr, že dělné třídy V Anglii obě
tují ee za zájmy kapitali-“tické oli
garchie. Northcliffův ti=k v odpověď
na- tíšnto pastýřský list 'Vrhl se na
PilPGZe Benedikta XV., který prý
Vsude1pracuje proti Anglii jak je to
Š _lrsxu, Kanadě, “Spojených Státech,
_,„paněhkunebo v Amtralíi! A to Prý
proto, že'centrální velmoci slíbily
“mu obnovení světského panství. —
Angličtí miliardáři mají totiž zato;
že 1_papežství “musí stát k disposici
anglickým světovým firmám.

a Protest kardinála Mercier-a proti
„Želrvisici zvonů a varh'alln'f'ÝCh P šťal.
““Výcarake liv—ty podávají zpráva 0
llsmčlém'prctesťu“ kardinála Merciera

palbou

proti rekvisici zvonů a varhanových
píšťal v Belgii. Listy německé ne:/„mi
ňuj'. se o tomto novém kroku primasa
belgického, nekorunovaného _ jak
je_nazýván — krále Belgie.

' Art'ibislrup dr. Faullmber pro uni—
versitní- studium žen. V bavorské suť-
mOVnčujal se Slova za debaty o roz
počtu kultu a vyučování též arci—
biskup dr. Faulhaberl _jenž ve své
řeči vyvracel obavy: které pronefl
jeden z řečníků vzhledem na stoupa
jící pečct posluchaček na univerCitách.
jsou—lidívky mravné, zdravé, vážné
_ pravil arcibiskup m. j. — a dosti
nadané a mají-li pevnou vůli zjednati
si samy postavení, jednali bychom hůře
než v Turecku, kdybychom jim za
braňovali vstup na universitu. Jak
rádi bychom byli bývali, kdybycho
byli měli při vypukmití války mnoho
žen vzdělaných právnický a národo—
hospodáieky.

Úbytek porodů na Moravě. iílolm
Igrrenarodilo se na Moravě 86.918
dětifó 29.151 více než tu obyvatelstva
zemřelo; r. 1915 narodilo se již jen
57.796 dětí„ pouze o 3376 více než
lidí Zemřelo; .r. 1916 narodilo se do—
konce jenom 41.072 dětí a zemřelo
o 8985 lidí více. '

Nezná'm'- traktáty sv. Augustina.
Francouzský benediktin Germain Mo.
rin objevil' ve wolfenbiittlers kém ruko
pise z 9. století 33 neznámých trak
tátů sv. Augustina. Don Morin, který
pocházl z belgicxeno opatství Mared
sousu u Namuru, věnoval dílo bar.
Hertlingovi, který ho, _dliciho v Mni
chově, zachránil na začátku války
od internace.

Nedostatek kněží v Rakousku.
Na valné hromad!É Kanisiova díla ve
Vídni mluvili kardinál dr. Piffl, prelát
Hauqer, P. Andlau T. ]. a poslanec
Kunschak. Konstatovali, že válka také
řady duchovenstva decimuje a ničí
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veškerý dOrost! Vídeňská arcicliecésze
ročně potřebovala aspoň 30 novokněží,
aby vyplnila mezery. Za příští tři leta
však místo 90 kněží sežene nejvýše
20, tak že asi 70 míst zůstare ne
obsazeno. Zejména duchovní správa
ve Vídni a v centrech 171'1“_1111_v=lových
trpí a je skoro nemožná.

Pětkrát více lidí v "fráze zemřelo
než st narodiloi Citiy porodů a umrtí
za týden od 21. do 27. dubna ve Velké.
Praze —dle uiedni statistiky —_iou
.hroffne..Kc1c<to se narodilo jenom 42
dětí, zemřelo 2.07 lidí. licclv pětkrát
více zemřelo, než se narodilo. A to
ještě! za 19 porodů vděčí staizistila
zemské ct,.odmci' Populace ve \elké
Praze ned)VCdC k.ýti ani srlndki,
způsobené samotreu "tuberkulmou 7—
plic. Kdežto se narodilo jen 42 dětí,
zemřelo na tuto pi'íšernou nemoc 57
lidí, tedy o 50% více než se narodilo
děti

| ';ancoutští katolía-i .! \ il.;a. Skun
pina fr:arceu»ký<.h katolíků zahájila
agitaci v k!uzí c.) gene:álů :) ftátnikň=
aby na flancouzské ].)1„ivory vyšít
byl obraz Božského Srdce Páně, ježto
prý jen tak Francie válku vyhraje.
Proti této agitaci vyslovil se známý
jesuitský dogmatik, kardinál Billot,
prohlásiv že tím se žádá, aby Bůh
učinil Zázrak, jakého do.“šudv dějinách
nebylo a aby změnil úradkv -voií
Prozřetelnosti jistě také \čmci mohli
by učiniti totéž. Kromě toho obraz
Božského Srdce nepatří na prapor
válečný, nýbrž jen na prapor míru,
ježto Božské Srdce Páně objímá _
všecky národy s touže láskou Kardinál
připojil, že počínání řečené skupiny
katelíkn připomíná starozákonních —
ducha židovské mstivosti

Katolirké hnutí v Anglii l prote
stantské anglické listv dOZnávají,
že počet biitských vojáků, kteří pře
stouili ve Francii do katolické církve,
dosáhl 40 ooo 7. toho vysvítá, že
v anglickém národě zahájeno bvlo
nové přestupové hnutí, které teprve
po válce se náležitě rozvine. Kardinál
Bourne také v letočím postnim svém
pastýřském list-':potí-ebu katolické pro
pagandy zdůrazňuje.

Pronásledování katolíků \' Mexiku,
Po uznání vlády (Larranzovy, pověst-
ného to bandity a uchvatitele moci.,
Spojeiýmí. státy, propuklo pronásle—
dování katolíků plnou silou. Cai
ranza Se totiž nebojí, že se ZOdfnái'
Wilson katolíků zastane.. Pronáslr—
dování, začrla vláda mexická. tím, že
všechny katol. kněze, kteří se v zemi.
nenarodili, vypověděla. Tak byli italští,
španělští a francouzstí kněží dopravea'i
do Vera Cruzu a odtud \yvežcni za
hranice. Katolická církev mexická, má
býti úplně tak ubita.-Za to podporuj-;
vláda protestantskou propagaiidu.

Katolická církev ve Spojených
stfteeh. Official catholic direktory na
r. 1918 udává, že ve Spoj. státech
je 17,416.3o3 katolíků, o 393.425 více
než loni. Ve skutečnosti je ve Spoj
státech katolíků přes 19.ooo.ooo, jCŽÍ(
všude není sčítání pohyblivého katol.
obyvatelstva možno. Též není připo
čítáváno katolické obyvatelstvo Al
jašky, pásma kanálového, Virgin ls
landF—u,(uamu, kolonií na Samoe,
HaVajských a Flipinských otrovcch
a na Porto Rico, s nímž bylo by kato—
líků pod hvězdnatou vlajkou na —
27,ooo.ooo. Kněží je ve Spojerýcli
státech 20 477 (14.922světských), arci
biskupů 13 biskupů 93 kostelů se
stálými kněžími 10.369, mi.sií s kostely
5448. seminářů roo. seminaristů 7238
farních škol 5848. dětí ve farních ško—
lách 1593407. kolegií pro hochy 217.
akademií pro dívky 677. sirotčinci;
297 útulků pro starce 109. vojenských,
& námořních kněží je 309! Za minulý
rok zemřeli 3 arcibiskupové, 6 biskupů
a 352 kněží.

Osm—milionů na katolický tisk
V létě 1917 vyslovena v orgánu ma—
ďarských katolických publicistů ——
„Magyar Kultura“ myšlewnka zříditi
velkou tiskovou katolickou koncen
traci v Uhrách. Konstatováne, vý
slovně, že nesmí se jednati o politický
podnik, poněvadž — jak ze zkuše
nosti bylo známo — takové podniky
záhy vyvolají nesvornost ?. škorpeni
mezi katolíky. O tiskový podnik mělo
jíti. který především k zdůraznění
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stěžejních zásad křesťanského světc—
vého názoru, katolické včro—a mravo
ukv, pilířů společnosti: rodiny a státu
zvýšenou péči věnoval. Aloe uvedena
na řízení uherského episkopatu do
proudu a vydáno provolání k upiso
vání akcií po 26 korunách (z čehož
I K na zařizovací výdaje). Žádalo
se upsání 3 milionů korun. A výsledek?
UpSáno bylo místo žádaných tří " -—»
osm milionů korun! A ustavující valná.
hromada projednávala již návrh na
zvýšení kapitálu toho na 12 milionů
korun. To dovedli katolíci v Uhrách'

Kněžský dorost zmizí.. „Car—"siův
spolek pro vzdělání kněží“ sděluje
ve své zprávě () hrozícím nedostatku
kněží toto: V roce 1008 bylo ve 14
seminářích (alpských a_českých zem?
— Brno a Vidnava vyncclianv) 1113
svěřenců, roku 1918 bylo jich jen.
507. Ani polovička ne, úbytek činí
54%. A hrozí příští leta ještě větší,
jelikož v nižších ročnících je od 1 do
óbohoslovců. Ve čtrnácti zmíněných
diecesich jesi dnes 1232 míst neobsa
zeno. Připadá. jeden kněz: ve svato
liyjtotitské diecesi'na 1080 katolíků,
V lublaňské na 1200, ve štýrsko
hradecké na 1366, v mariborské na
1400, v brněnské, asi tolikóž, ve ví
deňské na 1500, vhbudějovskéasi 1541,
v olomúcké na 157>, v litoměřické. na
2000,v kra kovsk; na 2185,vpražské na
2500 a terstské na 2600 duší. — Také
v Uhrách "těřují si na podobné po
měry. Letoší (1918) ročník svěřenců
a posledníg silnější, nyní přicházejí
samé slabé ročníky, takže mnohá sn
mínáře mají ve všech prvních třech
ročnících sotva “deset bohoslovců.
Mnozí biskupové rozpouštějí sborv
učitelské, posílají
chovní správy, slučují semináře sou
sedn=ch díecesí v jeden, aby drahým
nákladem neplýtvali na tak malý
počet chovanců.

Uznání kléru. Málokterý z našich
kněží všimnul si vynikajícího uznání,
jež vyslovil 0 dokonalých představi
telích jejich úřadu v Paříži za války

profesory do díl——

1870—71 ve :vóm „Životě diploma——
tově“ sir Eduard Malet, člen anglické
„hagh church“. Napsali „Pozoroval
jsem lidskou krácu v ruzných tvarech
a vždy mně bylo napadne, že nejdo—

.k0r.alejší výraz její jeví se v těch
římsko—katolíckých kněžích a jeptisn
kach, tei'i oddali se zcela svému..
zbožnému povolaní. U nich jeví se
krasa, před ..lž v úctě. se skliznímc,
poněvadž cítíme, ŽC:přichází. od Boha.
Je to splnění buddhistického učení.
„Komu podaří. se býti z<ela dobrým
rozplyne se v Božství.“ Nebeský výraz,
který vfělí se :v obličej osob jez.
svou nízkou j'šírodu umrtvilv a jen
Službě Boží se oddaly, tento Výraz
rovná se "lávč, která okolo trůnu Bo
žího se prostírá a čistá. jest jako
Duch sv.“

Hymny a sekvence. Jak veliké je
bohatství křesťanské poesie h_vmnieké,
o tom představy nabude ten, kdy by
prohlédl dosavadních 45 svazků mo
numentální hymnické sbírky Analeeta
hymnina medii aevi, jež vydávali slo
vutní hymnografová Dreves a Blume
v Lipsku v l. 1886—19i5. Francouzský
bibliogral a hkmnolog Ulysse Chevalier
ve svém Repert rium hymnologicum,
vydan'm ve 4 svazcích v Lovani
1892—191212, uvádí duchovních básní
p 'es 42.0'0. Jest to bohatstv' nejenom
quanittativně, nýbrž i kvalitatiVně ve—
liké. Z toho všeho množství poměrně
málo obahuje nynějšíBreiarium Ro
manum; 149 hymnů, ale šťastně vo—-
lenýeh.

Urážlivá neslušnošt. O neuvěří-
telné téměř spustlosti mládeže a ne
vážnosti k náboženství došla nás Zpráva
že za. dopoledních služeb iiožích v
chrámu P. sv. Štěpána vešel tam vý
rostek a ,využítkovav nepřítomnosti
ženy u hořících svíček za. duše zemře
lých, zapálil si o jednu z nich cigaretu
žy enu hořících svíček za. duše zemře
lých, zapálil si o jednu z nich cigaretu
a odešel dříve, než pozorují í ho ženy
mohly zakročítí. Dorůstá nám to pl kná.
naděje vlasti.

++++
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Z Turnova. 8—7letáodběratelka &

čtenářka Školy Božského Srdce Páně
z Turnova, děkuje přesvaté Rodičce
Boží, Matce dobré rady a sv. Anto
nínu za vyslyšeli. prosby v jisté ro
dinné záležitosti a znova veřejně pro
hlašuje, že pravdou je, co o sv. Anto
nínu pravil veliký papež Leo XIII.:
.„Sv. Antonín není světcem toliko
Paduánským, nýbrž světcem celého
světa.“ A. K.

Z Plzně. Ocitnuv se v jisté zále
žitosti u veliké nesnází a úzkosti,
vzýval jrem :o pomoc Božské Srdce
Páně a nejbl. Pannu Marii se sv,
Josefem o přímluvu u Něho, slíbiv

zároveň v pádu vyslyšent ve Škole
Božského Srdce Páně díkůvzdání, —
i stalo se tak, a proto s radostí podle
svého slibu vroucí díky tímto vzdávám
Vždy slitovnému Srdci Ježíšova, jakož
i nejblahosl. Mati Páně, sv. Josefu
“a dušičkám v očista. F1. H.

Díkůvzdání božskému Srdci Páně.
\J

.A

Z Rajhradu. Dle učiněnčho slibu
vzdávám veřejné díky Božskému Srdci
Páně a sv. apoštolu _Iudovi Tadeáši
žn očividné přispění a pomoc v těžké
záležitostí. - _ F. M.

Z Luk'ovan. Plni: svůj slib, vzdá
vam nejsrdečnějš' díky Božskému
Srdci Páně, blahoslavené Panně Marii,
ustavičně pomoci a svatému Klementu
za uzdravení z mé těžké nemoci. A. L.

Z Kladna. Školské Sestry vzdávají
vrouc< díky Nejsv'tějšímu Srdm Páně,
Panně Maru Lurdské, sv. Josefu a
sv. “Antonínu Paduanskému za uzdra—
vení své Spolusestrv z těžké nemoci.

Z Hradce Králové. Rod'na Hao
vrdova z Čáslavek u Josefova, plníe
shb svůj, vzdává vroucí díky Božskému
Srdcr Páně, Matce Ustavrčné Pomoc:
a sv. Antonínovr za. uzdravení své
dcerušky z těžkénemoei, v níž o jejím
uzdravení se pochybovalo!00000

'.—

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

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
“b rzký k ř e s t díte k a 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! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
"(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za' měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno.
mocné. Pius IX, 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní.
LPi-us 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: Dbátí o brzký křest dítek. ,

Úmysl v řšlau: 1918: Prosba za hojné a horlivé kněze,
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Srdce Páně, budiž s námi, ctnostem svým nás vyučuj, veď nás země pustinamí,
ve všech bídách při nás stůj. V službu Tvou dnes odchováme, sebe i své rodiny,

Tobě věrnOst přisaháme do poslední hodiny.\AAAAMA -MMV\
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Četní a svatí kněží.

(Hlavní úmysl)

Již před nynější válkou bylo ve U vojska je těž kněží velmí třeba a
mnohych diecesích pozorovatí vzrůstající
nedostatek kněží. Nejen ve Francii, ve
Spanělsku, ale též v Německu a v byva
lém Rakousko Uhersku je čím dále měně
kandidátů kněžství. Žeň sice je velká,
ale dělníků málo. Naši studující nemaji
jaksi chutí věnovati se duchovnímu stavu.
Co toho je příčinou? Hlavně již výchova
v rodině je nedostatečná a pak poměry
nynější doby, kdy zmáhá se úžasně hmo
tařství a zbožnost mizí Víc a vice. Tento
nedostatek kněží škodí duchovní správě
v našich zemich, ale trpí tím velice
i missie v zemích pohanských. A přece
by bylo nad míru potřebí četnych ale
také svaty'ch kněží ku šíření království
Božího na tomto světě. Na celém světě
je asi 370.000 kněží, z nichž asi 300.000
připadají na Evropu. Než jaká práce je
čeká! Jest nyní asi 1000 milionů ne
křesťanů (800 milionů pohanů a 200
milionů mohamedánů). Kdyby se čítalo
na 20.000 jeden missionář, bylo by pro
missie na světě potřebí 50.000 missio—
nářů. Jest jich ale jen 13.000. Než by
tak velký počet nekřesťanů byl obrácen
na víru, uplynulo by 4000 let. A válka
tato. těž uškodila a zřídnul velmi počet
kněží. Katolicky'ch kněží v poli a v ne
mocnicích vojensky'ch jest asi 63.000.

mají kněží dosti práce s vojíny, vždyť
i o ně třeba se starali o jich duchovní
pttřeby. Ve Francii bylo 25.000 kněží
a řeholníků povoláno do zbraně; z těch
padlo asi 3500. V Italii bylo asi 18.000
kněží a řeholníků vřaděno do fronty.
Z těch bylo 16.000 povoláno do zbraně
a zázemí a jen 1700 bylo pověřeno du—
chovní správou vojenskou. V Německu
nosi z 3352 kandidátů kněžství 2426
vojensky kabát a do 1. října 1916 padlo
jich 458. A u nás to neni lépe. Mnozí
z těchto mladých mužů ztratí úplně své
kněžské povoláni uprostřed tě válečné
"vřavy. Co tedy máme činiti, aby počet
kněží byl rozmnožen, aby hodní a svatí
kněží byli dělníky na vinici Páně '? Velmi
krásná slova promluvil v pastýřském
listu ku svému kleru biskup zc Sv. Hy
politu: »Věřtcí musí býti poučeni-, že
nedostatek kněží také jim velmi škodí,
nebot žádný jiný stav není s věřícími
v radosti i žalosti tak za jedno, jako
stav kněžský. Duchovní správce má rány
hojíti, o kterých lékař neví; má v mno—
hy'ch právních věcech rozhodovati, které
nepatří do “akt advokátů. Jak veliky' a
důležity úkol připadá knězi ve, svátosti
pokání! Kněz ve jménu Božím snímá
břímě hříchů s diiše sklíčené a zjednává
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jí pokojně svědomí; kněz zbloudilou
mládež uvádí na pravou cestu ctnosti;
kněz vštěpuje rodičům lásku k dítkám
a těmto zase úctu k rodičům; kněz.
zdůrazňuje manželům jich věrnost a
vzájemnou lásku, kněz hledí zjednati
poškozenou čest toho neb onoho! Po
válce bude teprve dvojnásobná práce
pro kněze, napravovati, co válka poško
dila v duchovním ohledu. Proto máme
věřící napomínati, aby se hodně a horlivě
modlili o rozmožení hodných a apoštol
ských kněží, aby při výchově svých dítek
pamatovali na povolání aspoň jednoho
syna ku stavu kněžskémux

Jest tedy třeba mnoho nových kněží,
ale dobrých a svatých, protože jeden
svatý kněz je často nástrojem vyvolení
mnohých lidí. Takovým knězem byl sv.
Klement Maria Hofbauer. Ač nevynikal
učeností; byl přece apoštolem pro celé
říšské město Vídeň, ano pro celé bývalé
mocnářství. Čím ctnostnější, světější jsou
kněží, tím více požívají úcty a důvěry
u věřících. „Svatí kněží,“ pravil papež
Pius X., „činí lid dobrým“ Proto církev
sv. žádá od kandidátů kněžství, aby dá—
vali dobrý příklad lidu. Kněz má býti

jako zrcadlo, v němž se věřící shlížejí.
„Svatí kněží,“ říkával sv. Klement Hof
bauer, „jsou největším dobrodiním lidu.“
Jak tedy lze docíliti svatých kněží?
Předně domácí výchovou. Pozoruji—li
rodiče na synku svém chuť k duchov
nímu stavu, mají tuto chuť jeho udržo
vati a v bázní Boží jej vésti, na studie
dáti a tak přispějí jemu ku štěstí, sobě
ku cti a lidu ku spáse. V tomto ohledu
Opět nelze podceňovati pobožnost a za
svěcení se rodin nejsvětěj. Srdci Páně.
Z takových rodin jistě vyjdou hodní
kandidáti kněžství, neboť duch kněžský
není leč duch Srdce Ježíšova: duch hor
livosti po spáse duší, duch obětavosti,
duch lásky k Bohu a k bližnímu. Jiný
prostředek k vychování svatých kněží
jest časté“ sv. přijímání u mládeže. Nejsv.
Svátost jest a zůstane nejlepší hradbou
duše proti_nákaze světa._ Velmi mnoho
by v tomto ohledu mohly působit ma—
riánské družiny jinochů a hlavně studu
jících. Z těch by snad přece se mnohý
odhodlal státi se knězem podle Srdce
Ježíšova. A proto modleme se, aby Bůh
dobrotivý poslal hodně a svaté dělníky
na vinici svou !

'Dltě marianské.

535 Maria, jsi Matkou mou,
já dítě Tvoje jsem,
6, veď mne světa dálavou,
svým mocným ramenem

Tvůj úsměv vždy mne zachrání,
když bolestí se chvím,
já vždy v svém žití — skonání,
chci býti dítkem Tvým.

Chci vroucně Tebe milovat
a dětinně Tě ctít,
Tvým pod praporem bojovat—,
& Tobě jen chci žít!

Buď Hvězdičkou mi za noci,
kdy V temnu Všechen kraj
a svojí přispěj pomoci,
při smrti veď mne v ráj!
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Blahoslavení chudí duchem.
Rozjímání ku svátku Všech Svatých. Píše I g n á t Z h á n č l.

V severní části země zaslíbené, kterou
apožehnal božský Vykupitel _svou třiatři
cetilelou přítomností, jest jezero gene
-zaretské; na jeho břehu rád a často
.Ježíš pobýval. Tam také nedaleko jest
nepatrný pahrbek, jemuž se říká až po

dnešní den »Hora osmera blahoslaven—
stvíc. Tam totiž promluvil Ježíš Kristus
dlouhou řeč ku přečetnému zástupu &
mezi jiným vyřkl oněch osm vět, v nichž
některé blahoslaví. Těchto osmero bla
hoslavenství předčiíá se nám o svatku
'Všech Svatých. Pozastavme se hned u
prvního, kteréž zní: »Blahoslavení chudí
duchem, neboť jejich jest království ne
.beské.< (Mat. 5, 3.)

Krátká jest tato věta, ale má v sobě
velmi mnoho obsahu, zasluhuje, abychom
.se u ní déle zdrželi a ji obšírněji roz
jímali. Na první pohled zdá se nám, že
zní jaksi podivně toto“rčeni, vždyt jako
.za nynějších dnů, tak i za dob, v nichž
živ- byl milý Spasitel, jmenovali blaho—
slavenými lidi, kteří oplývají bohatstvím
.a o chudobě nic nevědí, jimž jest chu
doba docela cizím a neznámým pojmem.
Blahoslaveným jmenovali, kdo mělmnoho
peněz, mohl se šatiti jak se mu líbilo
a zaříditi si nádherně svou domácnost.
Tuto však praví Kristus: »Blahoslavení
chudí duchem.<< Nepraví »chudí na

' duchu,<< nýbrž »chudí duche1n,<< t. j. ti,
kteří nelnou ku pozemským věcem, trpě
livě snášejí všechny strasti tohoto ži
vota a pokorně uznávají svou nedosta
tečnost ve věcech spásy, užívají pro
středků od Boha ustanovených. „Jejich
jest království nebeské,“ t. j. již zde na
světě nosí v sobě nebo bohumilého
smýšlení a dostanou též nebe na onom
světě.

Ve středověku, t. j. v době od"čtvr
tého do šestnáctého století patřil mezi

nejrozšířenější knihy svazek, který měl
velmi případný název: „Universale
bonum,“ t. j. všeobecné dobro. Byly to
následování hodné případy ze života
svatých. Kéž ponoříme se i my _často
a se sebraným duchem do četby životů
svatých. I když dočteme se tu věcí nám
známých již odjinud, nikdy neškodí

dobrou &užitečnou věc čísti několikráte..
jak již starý učenec Plato ujištoval své
žáky, uče je: »Krásné a dobré dvakráte
ba i třikráte.: A jakých vzácných při
kladů dočitáme se v této nejvřelejšiho
doporučení hodné knize »životů svatýchc.

Mnoho bylo a jest pravých učedníků
Krista Ježíše, kteří kráčejíce cestou po
dokonalosti křesťanské, opustili vše, co
měli, vlast. rodiče, příbuzné, pohodlí ži
vota a odebrali se do neznámých, ne
bezpečných, dalekých krajin hlásati ,slovo

_Boží & získati Ježíši nesmrtelné duše.
Jiní z lásky ku Spasiteli svému bydlili
skromně, neznámí, ba i Opovrhováni,
zneuznáni v rozsáhlých, nepřístupných
lesích, hlubokých slujích &živili se pouze
kořínky a jinými věcmi, jež u lidí vzbu
zují skoro cpovržení a to vše z lásky
k Bohu, aby plnili jeho svatou vůli.
Snažili se doslovně vyplniti výrok Kristův:
„Každý, kdo opusti dům neb bratry neb
sestry neb- otce neb matku neb man
želku neb dítky neb pole pro jméno mé,
stokrát více vezme a život věčný v dě
dictví dostane.“ (Mat. 19, 29.)

Doslovně vyplnil tento výrok Ježíšův
kněz kapucín .P. Angelus, který zemřel
putuje pěšky z Říma do své vtasti do
Francie, 4. října 1608 v malé osadě Ri
voli, nedaleko Aurinu. Ve světě se jme
noval vévoda Jindřich z Joyouse. Po
cházel z jižní Francie a byl v mladém
\'ěku svém vrchním hofmistrem u krále
Jindřicha IV. Byl později místodržitelem
a proslulým vojevůdcem proti Hugeno
tům. Když mu zemřela choť, s níž žil
v nejšťastnějším manželství, vstoupil ve
věku 24 let v Paříži ku Kapucinům, jež
vždy ctil a miloval. Všichni jej pře
mlouvali, aby tak nečinil, matka však
ho napominala, aby vytrval. Mnoho
zkoušel. Nemohl na příklad. nijak na—
vyknouti na jednoduchou stravu, již
měli v klášteře; tři měsíce příliš vážně
z ní churavěl. Matka mu posílala potom
po tři měsíce svůj chléb, jímž se živil,
pije k němu něco málo vína, pak již
zvykl. Když zemřel jeho nejstarší bratr.
slavný vojevůdce i nejmladší, vystoupil
s povolením svaté Stolice a na žádost
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krále z řádu a byl po sedm let místo
držitelem provincie Languedocské, kdež
prokázal lidstvu neskonale velká dobro
diní. Konečně bylo mu na jeho stálé
prosby dovoleno vrátiti se do řádu.
Dvakráte byl pěšky v Římě a papež
chtěl ho učiniti kardinálem, k čemuž
nesvolil. Smířit v Benátkách, kde meškal
krátkou dobu, jsa na cestě do Ríma,
tamější kapucíny s vládou, čímž si zí
skal u obojí strany velkou pochvalu a
spokojenost. Ano, tento muž a neskonale
velký počet jiných stali se z lásky ku
Kristu chudými duchem, t. j. pokornými,
aby neztratili své duše, ale získali jí
pro věčnost.

Veliký znalec středověku, Digby, píse:
„Kdybych chtěl vyjmenovati jenom nej
znamenitější ctitele, kteří se poctivě sna
žili, aby byli v pravém slova smyslu
,chudí duchem*, vyplnila by jména tato
doslovně nekonečně dlouhou řadu.“ Vy
pravuje na příklad o jednoduchém rol
níku z Montmerancy, jménem Jean Au
mont, který tak se vyznal ve vědě, že
napsal pojednání o modlitbě tak vzácné
a vědecké, že je schválili doktoři na
universitě Sorbonně v Paříži.
pověsti světce v polovici 16. století.
Jaká v pravdě křesťanská pokora byla,
když čteme v životopisu svatého Martina,
že jda k vojsku, měl sebou sluhu, kte
rého mu dal otec, jako osvědčeného a
spolehlivého muže, ale Martin nezachá—
zel s ním jako se sluhou sobě podří
zeným, nýbrž ctil jej jako svého spo
lečníka, i oděv mu čistil a posluhoval
při jídle —— byl skutečně ted—ytento
světec »chudy duchema. '

Kdo by se nepodivoval pokoře veli
kého a slavného spisovatele Ludvíka
Blois, který v jedné ze svých zname
nitých knih počíná takto: „Napsal jsem
nepatrné pojednání, kterak se nutno
připravovati ku šťastné smrtí, také jsem
napsal něco o naší nebeské vlasti, jakož
i o Bohu a rozumných tvorech. “ Jiný
proslulý středověký spisovatel Rabanus
Maurus píše o svych knihách: »Raději
volil jsem svatou neohrabanost, než
hříšnou výmluvnost.c Ano, tito a jiní
velikáni duševní snažili se býti »chu
dými duchem: a dosáhli toho. Právem
stěžuje si velký učenec Melchior Canus.
Pohanští spisovatelé, jako Díogenes,

Zemřel v

Laertius &Suetonius napsali dopodrobné
zprávy o pohanských filosofech a císa
řích, kdežto o našich velikánech, které
jsme měli v naší církvi, a svatých mu—
čednících, pannách. vyznavačích víme
poměrně velmí málo.—<A skutečně do
kládá k tomu učený Digny, neskončeně
velký počet zbožných &moudrých mužů
jest docela zapomenut a kolik bláznů &
bidáků jest zvěčněno! Kolik podlých po
mlouvačů pravdy a dobra viděli jsme
vystupovati ve světě! Jejich knihy ucho
valy se do pozdějších dob a čtou se od
slepého světa s velikou pochvalou,
mezitím, co by spravedlnost. kdyby
mohla, volala' s básníkem »Vyloučeni.
z nebe, ze svatých památek. měli by
nepoznání a nejmenovaní, zastření býti
rouškou věčného zapomenutí.“

»Lépe jest málo s bázní Boží Hospo
dinovou, než mnoho pokladů. ale bez
nasycení (s nepokojem),c čteme v knize
Přísloví (15, 16). Ano, blahoslaveníjsou
chudí, kteří mají síce pramálo pozem
ských statků, ale starají se, by byli
tím bohatší na statky duševní, moudrosti
a ctností. Ano, \ pravdě moudrým jest,
kdo se nedá omámiti zevnějškem, leskem,
oslavou a' dovede se spokojiti i vyjití
s malem. Povšimněme si vzácného pří—
kladu Tobiáše. Byl vážený, bohatý muž,
nemohl si usednouti za stůl a pojísti,
až učinil něco dobrého, každý den udě—
loval dary bratřím, kteří spolu s nim
byli v zajetí, ba mnohdy i jídla zane
chal a šel pochovávati mrtvé. Čteme
o něm: »Chodil každý den, těšil, udě
loval jednomu každému, pokud mohl ze
statku SVéhO' lačné krmit a nahým oděv
dával a mrtvým i zabitým s pilností
pohřeb činíl “ (Tob. l., 19, 20.) A hle,
tento dobročinný muž oslepl, zchudl &
byl odkázán na práci rukou své man
želky. Jak mnohý z nás proklel by v
tomhle případě chudobu i slepotu svou!
Považoval by se za nejneštastnějšího
člověka na světě a naříkal by na ne
spravedlnost Boží, vzpomínal by na své
děti, plakal a litoval, jak se budou
bídně nyní ve světě protloukati! Ale
Tobiáš napomínal takto svého jediného
syna;" »Neboj se, synu můj: chudý sice
život vedeme, ale mnoho dobrého míti
budeme, jestliže se báti budeme Boha a
jestliže odstoupíme od všelikého hříchu.
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:a budeme-li dobře činiti.<< ('l'ob. 11',23)
„Nejsou-li to zlatá slova, hodna, abychom
si je hluboce vštipili ve svou paměť
a řídili se dle nich po celý život svůj?

Nenaříkcj nikde na chudobu, která se
'ti stala dle úradků Božích údělem ži
votním! Považ: Největším světcům ne
'vedlo se lépe! Vzpomeň si: Nejsvětější
Panna přenocovala ve chlévě, tam se
zrodilo božské dítě Ježíš, Maria ovinula
ího plenkami a položila do jesli, protože
neměli místa v hospodě. (Luk. 2, 7.)
Apoštolové, přátelé Ježíšovi, měli takový
hlad, že jsouce mezi obilím, trhali klasy
a vymínajícc je rukama, jedli, což bylo
v den sváteční židovský. v sobotu, kdy
:seděli všichni při hojnějším stole než
v obyěcjný všední den. (Luk. 6, 1) A
sám Syn Boží, Ježíš Kristus, smutně
pravil: »Lišky mají doupata & ptáci
nebeští hnizda, ale Syn člověka nemá,
kde by položil hlavu.a (Luk. 9, 59.) A
svatý Pavel, kterého žáci i posluchači
itak ctili, praví o sobě: »Až do té ho
diny lačníme a žizníme a jsme nazí a
býváme poličkováni a bez stálého obydlí:
alopotíme se, pracujíce rukama svýma:
jsouce tupeni, žehnáme, jsouce proná—
sledování, snášíme to, jsouce pomlou—
“vání, prosíme; jako smetí tohoto světa
jsme se stali, povrhelem u všech až
dosavad.: (I. KOI. 4, 1l—13.) Nejsou-li
toto vzácné příklady pravě „chudoby
l_duchema? A nejvíce podobných vzác
ných příkladů dočítáme se v životě sva
tých. Učiňme tedy tuto knihu ku své
zamilované četbě, jak to činili přemnozi
íhorlivi našinci, kteří v ni každodenně &'
kdykoliv měli pokdy rádi a pilně čítávali.

Kéž navrátí se časy. kdy inaši zbožní
předkové aspoň v neděli odpoledne před
čítali svým domácím něco ze zbožných
..knih. Vypravuje se v životopisu zbož—
ného bratra Jana Křtitele Stógera z kon
'gregacLx Redemptoristů, že jako selský '
]ioch, jsa u svých rodičů v Enzersfeldě
u Vídně, byl velkým přítelem dobré
četby. Měl knih plné šuple ve skříní a
četl, kde se jenom dalo. Tak často četl
sedě na voze. když jel na pole, k jídlu
wždy přišel s knihou v ruce a v neděli

0

časněji vstal, aby jenom mohl se vě
novati svým knižním miláčkům, když.
matka pekla chléb a v noci vstala, aby
ho mísila, prosil snažně, aby ho vzbu
dila, aby mohl čísti. A jeho zamilova
nou knihou byly životy svatých, () nichž
měl krásnou knihu s četnými obrázky,
zakoupil si ji ve Vídni za několik zla—
tých. Ale znal se s obecním pastýřem
z Enzersdorfu, který měl také podobnou
knihu, byly v ní však na každý den
u životopisu světce kratičké, ale význačné
modlitby, což se StOgerovi tak zalíbilo,
že nabidl svou knihu pastýřovi a prosil,
aby ji vyměnil za jeho, což se stalo a
Slůger, jak uměl, slepil její vypadaně
listy, opravil vazbu a rád dal svou
vzácně svázanou knihu za starou, roz
padající se již. A potom v ni každo
denně četl. Ač pocházel ze zámožného
domu. vstoupil ku Redemptoristům a
zemřel v p0věsti světce, o jehož blaho
řečení se jedná. Zemřel 3. listopadu
1883 v Eggenburgu v Dol. Rakousích.

Jsou chudí lidé, kteří nařikají na svůj
stav a říkají : »Boháči mají na světě
nebe a chudáci peklol< Není tomu tak,
i kdybys byl bohat, jako Salomoun a
nuzný jako Lazar, máš-li čisté svědomí.
máš tu na světě nebe; kdo _se nestará
o Boha a jeho spravedlnost, vede život
v pravdě nešťastný tu i na věčnosti

Snažme se býti chudými duchem!
Používejme statků tohoto světa, abychom
si získali statků, »které ani rez ani mel
nekazí a kterých ani zloději nevýkopají
a nekradouc. (Mat. 6, 20) Nikdo nevěš
se na statky tohoto světa a neměj jich
za jediný cíl svého života, nikdo se
nepodobej červu, který stále se vrtá
v zemi a nikdy nepozvedne 'hlavv své
vzhůru k nebesům. k našemu věčnému
obydlí. Rceme se svatým Pavlem: »Jsem
zajisté přesvědčen, že ani smrt ani život,
ani andělé ani knížactva, ani mocnosti,
ani věci přítomné ani budouci. ani sila,
ani výška ani hloubka, ani které stvo
ření jiné nebude nás moci odloučiti od
lásky Boží, která „jest v Kristu Ježíši,
Pánu našem.<< (K Rím. 8, 38.)

C'ó—řóó
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Marie Tesařova.

C—O

Kaplička.

Já kapličku si postavím,v ní často budu dlívat
a Matičce své Marii
v ní písně budu zpívat.

Zdi čistouuce si vybílím,
a ozdobím je kvítím,
a. před obrazem Matičky
i lampu porozsvítím.

A oltář bude z mramoru
a skvít se bude zlatem,
před ním pak často pokleknu,.
si v zanícení svatém.

A na oltáři zavěsím
si obraz Srdce Páně.
a v každé strasti nehodě
se Skryjí v jeho ráně.

A místem, kde ji postavím,
tím srdce moje bude,
a kapličku tu budu vždy
si nosit s sebou všude.

Brána nebeská.
Úvaha o posvěcení chrámu Páně. — Od Jarolíma St. P a. v l ík a.

„Když byl Jakub na útěku před Esauem,
bylo mu venku pod širým nebem pře
nocovati. Vyhledal si velký kámen, pod
ložil jej pod hlavu a usnul. V té noci
měl velmi krásný sen: Vidělpřed sebou
žebřík, jenž sahal až do nebe, na něm
mnoho andělů: jedni stoupali po. jedné
straně vzhůru, druzí po druhé straně
dolů; nahoře byl sám' Pán Bůh. Když
se Jakub ráno probudil, řekl pln úzkosti
a hrůzy: 'Opravdu, místo toto je svaté,
a já jsem nevěděl; 'zde jest dům Boží
a brána nebeská. Tu postavil kámen,
na němž byl spal, vzhůru, pomazal jej
olejem & posvětil jej a nazval ono misto:
Betel, t. j. dům Boží.

Takovým místem pro nás, milí čte
nářově »Skolya, je chrám Páně, jehož
posvěcení památka se obyčejně v říjnu
slavi; on je v pravdě domemBožím

_a bránou nebeskou. DomemBožím;
neboť v něm přebývá Pán Bůh nejenom
duchovně jako ve svatostánku židovském
a v chrámě Šalomounově, ale i tělesně,

“se i o duši;

jako Bůh svátostný. On je bránou ne-
beskou, protože nám zprostředkuje při
stup do, nebe; cesta do nebe vede chrá
mem Páně.

Kostel katolický je bránou nebeskou;
proto mnohé věci, jež v kostele
vidíme, připomínají nám nebe.
Zdaž-li není věž velkým prstem, jenž
ukazuje do nebe? Zajisté. On volá
k nám: Bratří, hledejte, co je svrchu,
kde Kristus sedí na pravici Otcel ;Kol. B.)
Nezaduste se v prachu pozemském, ne
starejte se stále jenom o tělo; starejte

hledejte království Boží a
jeho spravedlnost. Klenutí kostelní je
modře vymalováno a zlatými hvězdami
poseto: to má nás upamatovati na vzá
jemný vztah chrámu a nebe. Ta četná
světla, květiny, drahocenná roucha mají
nám upřítomniti slávu nebeskou. Lidé
i řlkávají o svátcích: Dnes bylo v ko—
stele jak v 'nebi! Zpěv a libezná hudba
upomínají nás živě na chvalozpěvy an
dělů a svatých, obzvláště když slyšíme
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Gloria a Sanktus. Mnohý chrám je vy
stavěn v gotickém slohu. V tomto slohu
touží a pne se všechno do výšky, všechno
je vzdušné a průhledné. —-- obraz ne
beských oblastí.

_Chrám Páně je branou nebeskou již
pro malé děti, skrze svátost svatého
křtu. V chrámu l'áně stojí křtitelnice
s křestní vodou. Jako nad Kristem Pá
nem, když stál v Jordáně, otvírá. se
nebe nad ditkem, když je kněz křtí. Ze
mřé-li po křtu, přijde hned do nebe;
beze křtu nikoliv. „Nebude-li kdo znovu
zrozen z vody a Ducha svatého, nemůže
vejíti do království Božího,“ pravil Kristus
Pán k Nikodemovi.

Chrám Páně je bránou nebeskou i
dospělým skrze svátost pokání. Ne
beská brána je beztoho těsnou a nízkou,
jenom pokorní vejdou do ní; dopustí-li
se však člověk těžkého hříchu, .pak je
mu vůbec zavřena. Nic nečistého do
nebe nevejde. Pakli se však člověk po
koří, hříchů svých upřímně lituje a ve
svátosti pokání se z nich skroušeně
vyzná, pak mu otevře svatý Petr, ne
beský klíčník a vrátný, bránu nebeskou
a sice skrze svého zástupce; skrze kněze,
jenž udílí kajícníku svaté rozhřešení.
Kde? Obyčejně v kostele, ve zpovědnici.
Kéž by jí lidé nenechali prázdné státi!
Ona nemá jenom stěnu _zdobiti, ale má
býti všem k užitku.

Chrám Páně je bránou nebeskou
skrze slovo Boží, jež se v něm na
kazatelně zvěstuje. Kněz tu vykládá, co
je konati a čeho 'nechati, abychom se
dostali do nebe; opět a opět napomíná
jíti onou cestou, která vede k spasení.
Blahoslavení, kteří poslouchají slovo Boží
a zachovávajíje. Dejme se poučiti, dejme
se napomínati, slyšme pilně slovo Boží.

Chrám Páně je bránou nebeskou skrze
svatou oběť, která se v něm na 01
táři slaví ; oltář je střediskem domu Bo—
žího v duchovním totiž smyslu. Mše
svatá je pokračováním oběti křížové.
Tenkrát roztrhla se opona chrámová na
znamení, že vchod do nebe je teď kaž—
dému otevřen. Skrze svou krvavou oběť
otevřel Pán Kristus veškerému lidstvu
bránu nebeskou. Totéž činí pro jednoho
každého zvlášť, kolikrátkoli svou oběť
krvavou způsobem nekrvaVým ve mši

svaté obnovuje. „Tebou je všem, kdož
věří, nebes brána otevřena,“ zpíváme
v Te Deum laudamus, Obětuje-li se mše
svatá za zemřelé, pak se mírní jejich
muky, a dříve, „než by směli, vejdou
do krajin věčného pokoje.

Chrám Páně je bránou nebeskou skrze
nejsvětějšíSvátost oltářní, kteráž se
ve svatostánku přechovává a od věřících
požívá. Otevrou-li věřící křesťané Pánu
Ježíši bránu srdce svého, otevře jim
Spasitel bránu nebeskou; neboť praví:
Kde jí mé tělo a pije mou krev, ten má
život věčný! Svatá Eucharistie je zá
rukou budoucí slávy. Chod'me tedy hor
livě na mši svatou a k svatému přijí
mání; to je nejlepší známkou dobrého
křesťana, po níž lze ho poznati.

Chrám Páně je bránou nebeskou,
protože je domem modlitby. Zde
přednášíme Bohu své prosby. Zebrácí
zůstanou státi \) dveří a prosí o milo
dary, u dveří, 11brány, žádosti jejich
se vyhoví. U Pána Boha jsme vlastně
všichni žebráky. Chléb náš vezdejší dej
nám dnes, žebráme každý den a pro—
síme nebeského Otce, aby nám Všechno
dal, čeho k živobytí potřebujeme. Pod
nebeskou bránou, v kostele totiž, bývají
prosby naše vyslyšeny. Můžeme se sice
všude modliti, ale nejraději máme se
modliti ve chrámu Páně; zde jest mod

.litba naše nejúčinnější.
Skrze kostel vchází křesťan do nebe

jako skrz nějakou bránu, nejenom do
kud je živ, ale i po smrti, nejenom
podle duše, ale i podle těla. Neboť
zemřel-li v pokoji jako věřící křesťan
& vyznavač Kristův, přijde jeho smrtelná
schrána naposledy do chrámu Božího,
a potom brzo do hrobu, kde očekává
blaženého vzkříšení. Toť jest brána
Hospodinova, spravedliví do ní vejdou,
volám s Davidem.

V klášteřích je obyčejně u brány
světnice pohostinská a uvítací, kde cizí
lidé s obyvately kláštera mohou mluviti.
Náš milý Pán Bůh má svůj pokoj uví
tací v kostele, jenž je bránou nebeskou.
() kéž bychom ho často navštěvovali a
s ním rozprávělil Brána kostelní je celý
den otevřena — aspoň má býti ote—
vřena! — a vyzývá nás, vejít do kostela.
Vejděte do bran ieho s plesáním, do



GO 224 OC)

předsíně jeho 5 chvalozpěvem! volá
žalmista Páně. Mnozí se úzkostlivě vy
hýbají chrámovým dveřím, ačkoliv jsou
otevřeny. Možná že budou kdysi 5 po
šetilými pannami tlouci na bránu ne
beskou: Pane, Pane, otevři nám! Ona
však zůstane zavřenou & Pán odpoví:
Já vás neznám! — Ale dobrý křesťan,

jemuž byl kostel jeho zamilovaným mi—
stečkem, bude hned vpuštěn: nebot
čteme v Pismě svatém: Blahoslavený
člověk, kdo mne slyší a u mých dveří
bdí“ dnem i nocí, kdo mne najde, najde
život a bude čerpati život od Hospodina.
(Přísl. (J.)

Bez přítele.

Genk smutno, teskno mi,
věru až ku pláči,
než oko palčivým
slzám už nestačí.

Jsem jako v poli pláň,
zmítaná vichřicí,
když v duši severák,
studený zafičí.

Poslední lísteček.
útěchy odnese,
srdce mi krvácí,
duše má chvěje se.

Nikdo mne netěší,
vždyt nemám přítele,
ach. kdo mně zachrání,
ve chvíli setmělé?

Vím, kam se obrátím!
Do chrámu, k Ježíši,
Ten srdce raněné,
svou láskou utiší!
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Očistec a osmero blahoslavenství.
Jarolím St. P a v ] i k.

Úvaha na 24. ned. po sv. Duchu.

Hospodář, o němž ve svatém evan
geliu na 5. neděli po Zjevení Páně —
letos 24. po sv. Duchu — je řeč, nechal
státi koukol mezi pšenici; až 0 žních
se sbírala a vhodila do pece. Obraz
zlých a bezbožných lidí, jež trpí Pán
Bůh mezi spravedlivými, dokud nepřijde
den žní, den soudný; potom budou
uvrženi do výhně pekelné. Pšenice přijde
do stodoly. Ale tak, jak jest, nemohli
bychom ji potřebovati; napřed musí býti
vymlácena, plev zbavena a očištěna. Tak
je to ponejvíce s lidmi, kteří jsou pro
nebe určeni. Tak, jak umřeli nemůže
jich Pán Bůh v _nebi potřebovati; do
nebe nesmí vejíti nic nečistého; napřed
nutno, aby byli očištěni od svých chyb,
slabostí, nedokonalostí a všedních hříchů ;
musí se napřed v očistci bolestné pro
ceduře podrobiti._ Pán Bůh s nimi naloží
podle proroctví Malachiášova — stojí
v epištole na slavnost Hromnic: Kdo
obstojí před jeho pohledem? Neboť on
jest jako roztavujicí oheň a jako bylina
valchářů; očišťuje syny Levi & čistí je
jako zlato a stříbro.

Na nebeské svatbě smíme se jenom
ve svatebním šatě- posvěcujíci
milosti a nevinnosti ukázati. U ma—
lých děti je ten šat ještě nový, čistý,
prostý všelikých skvrn; svatí andělé za
nesou je zrovna do nebe. Ale u dospě
lých lidí není ten šat již zcela čistý.
Byl 'sice v slzavě koupeli svatosti po
káni často vyprán, ale ne náležitě, a oby
čejně dlouho-nevydrží. Proto musí du
šička- do parní koupele očistcové.

Ona by se sama zdráhala, ukázati se
před Pánem Bohem. anděly a světci,
dokud není úplně čistou; proto ochotně
jde do očistce, aby tam smyla všecky
skvrny; neboť ona by se jinak styděla,
jako se stydí člověk, jenž nemá toalety
v pořádku, když náhle přijde nějaká
návštěva a schová se na tak dlouho, až
se byl umyl a lepší šat oblékl. '

Za každý hřích zasloužíme nějaký
trest. Bývá-li věčný trest při zpovědi
odpuštěn, zamění jej Pán Bůh za trest

časný. Pomyslime-li, kolika hříchů vel
kých a ještě více malých v šedesáti nebo
sedmdesáti letech svého života člověk
se dopustí, kterak tu musí vzrůsti dluh
jeho v knize života! Není v stavu za
živobytí svého celý ten dluh splatiti; on
ho musí dohoniti na věčnosti.

Za SVOUvynášivost &marnivost
je teď ponížen. V životě platil třeba

i více než druzí a patřil k představeným;
teď je poddaným svým na roveň po—
staven. Ať král nebo biskup nebo hrabě
nebo prelát, obdrží svoje místo vedle
dělníka, sluhy a žebráka. Za to, že se
přílišdržel časných statků, je teď
veškerého majetku zbaven; teď náleží
k ubohým dušičkám; statky nebeské
jsou mu prozatim nepřístupný. — Za
svou smyslnost a nestydlivost je
teď trápen ohněm. Protože nehasil ohně
smyslných žádostí, třeba mu teď trpěli
bolesti očišťujícího ohně. --—Dříve zá
viděl bližnímu jeho štěstí; teď se dívá,
kterak druzí již se v nebi radují, a on
dosud trpí! — Za zálibu na jídle a pití
trápen je teď hladem po rozkošech ne
beských & žízní v horku očistcovém. —
Za svou zlobivost cítí teď důtky
Božího hněvu a za svou netrpělivost
musí trpělivě na vysvobození své čekati,
až se mu otevřou brány nebeské, což
může trvati dosli dlouho.

Duše v očistci trpí však rády; ony
ví, že trest svůj zasloužily, a proto jsou
s nim spokojeny; jsou rády, že nejsou
zatraceny; jsou jisty, že budou jednou
spaseny. Jest však jejich přáním, aby se
to hodně brzy stalo. Žel však, že ne
mohou trestu svého ukrátiti; to mohou
jenom druzí, svatí v nebi a lidé, co
jsou ještě na živu: svatí svojí přimluvou,
a my svými modlitbami a posty, almuž
nami, odpustky &hlavně obětí mše svaté.

Spěšme ku pomoci duším v očistci,
aby brzy staly se účastnými oné od
měny, již slíbil Sbasitel v osmeru blaho
slavenstvích. Blahoslavení chudí du
chem! Duchové zemřelýchjsou opravdu
chudí; všecko, co jim kdysi náleželo,
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nechali na zemi a odkázali v závěti
druhym; modleme se. aby jim království
nebeské a všechno jeho bohatství brzo
patřilo. Blahoslavení tiší! Zatracenci
zuří, klnou a proklínají se navzájem;
duše v očistci jsou tiché, pokojné, do
vůle Boží odevzdané; modleme se, aby
brzy vládly zemí nebeského ráje.
Blahoslavenítru chlící! Duše očist
cové truchlí, že nejsou dosud v nebi a
my s nimi; černá barva je odznakem
našeho zármutku. Konají pokání za své
hříchy. Modleme se, aby brzo byly po
těšeny. Blahoslavení, kteří l a č n i
a žízní po spravedlnosti.
Ubohé dušičky ještě nejsou zcela čisté
a spravedlivě; mají velkou touhu po
dokonale bezhříšnosti a spravedlnosti;
lační a žízní po radosti nebeské jako
jelen po zřídlu vod. Modleme se, aby
brzo byly nasyceny statky nebeskymi. ---—
Blahoslavení m i l o s rd n i! Mějme smí
lování s dušičkami a prosme za ně, aby
jich spravedlnost Boží déle netrestala,
milosrdenství však Boží jejich trápení jim

;, 9
M. T.

srdce!

ukrátilo. Volají na nás s Jobem: Smi—
lujte se, slitujte se nade mnou aspoň;
vy, přátelé moji, neboť ruka Páně dotkla
se mne. Blahoslavení č i st é h o

Dušičky očistcové jsou čisté,
ale ne úplně. Modleme se, aby z lázně
očistcové brzy vyšly bílé jako sníh a
mohly patřiti na Pána Boha. - Blaho—'
slavení pok oj ní. V pekle vládne
věčný nepokoj, hádka a svar; v očistci
vládne pokoj, ale ještě ne nebesky pokoj,
ale jen, jak bych řekl, předpokoj, pro
zatímní mír. Prosme za dušičky, aby
v nebi náležely k blaženym dítkám
Božím, aby byly brzo ve svém pravém
domově. — Blahoslavení, kteří proti
v e n ství tr pí.- Spravedlnost Božská
pronásleduje duše očistcové a trestá je,
ne z pomsty, ale z lásky. Ony snášejí
všecko trpělivě. Modleme se za ně, aby
brzo byly ze svého žaláře vysvobozeny
a do nebe připuštěny. Odpočinutí věčně
dej jim, Pane, a světlo věčné aťjim
svítí; nechat odpočívají v pokoji!

\.

Při pozdvihování.

Již ztichly varhan tony,a z věže znějí zvony,
a v kostele se děje divů div.
to Ježíš sstoupá s nebe,
v znak chleba tají sebe
a milost padá na lid s nebes niv.

A lid se nice kloní,
vždyt srdce blaho plní
a duše cítí blízkost Ježíše,
z ní spadly všechny tíže,
vždyť. Srdce Páně blíže
ji vine k Sobě v rány do skrýše.

V té ráně poklad pravý,
z ní čerpá chorý, zdravý,
a Ježíš sladce jen se usmívá,
z ní chorý zdraví béře
a zdravému zas' dveře,
ten dobrý Pastýř k ráji otvírá,

() svatá, šťastná chvíle,
kdy Ježíš stoupá mile
a v Hostii se sněžné ukrývá,
již varhany zas znějí
& lidé chvály pějí,
vždyť v duši chorál nebes zaznívá,
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Obrázky z katolických misií.
PodáváMaxmilian Wolnborgor.

,.Co (jste nejmenšímu z mých bratři
učinili mně jste učinilíit.

Kd\ž byl Tommy posiední ro7kaz
P. Ambrožův vyřídil a černochovi na
věži nčce k snědku přinesl, chtěl
ihned vrátiti se do kostela, ale v ku
chyni. zadržela'jej stará hospodyně a
uložila mu práci nějakOI Avšak brzy
ni. to znepokojen křikem, jenž až do
vnitrz; domu se odiial a neméně
dlouhou neprítomností míssionáiovcu,
pospišíl Tommy, sotva že jej hospo
dyně propustila, rovnou cestou do
kostela. Ale jaká byla jeho bolest,
když—spatřil svého otcovského dobro
dince v kaluži krve ležeti na zemi!
S hlasitým výkřikem vrhl se na
mrtvolu. „Ach, otče, otče,“ volal, „rei
jen jedro slovo, ty nemůžeš, ty ne
smíš býti mrtevl“ Ale zsínalé rty
zůstaly zavřeny a zející rána na čele
“byla neklamným znamením, že P.
Ambrož dotrpěl.

Bolesti všecek rozechvěn pádil
_ubohý hoch do blízké vesnice a zvě
stoval tam, co se stalo. Ježto kostel
a fara stály o samotě a lidé v onu
dobu před samým polednem byli
doma, stalo se, že celá událost ne
byla vůbec od nikoho zpozorována.
Zaimuteka nevole nad ohavnou _vraž—
dou byly bezme"ny a nabyly vrcholu,
když lidé přišli do kostela a strašnou
pravdu viděli před očima. „O náš
otče, náš dobrý P. Ambroži “ volaly
děti a ženy, :=tojíceokolo mrtvoly a
lomídž rukama. Avšak i-mnohěmu
tvrdému muži stekla nejedna slza
dolů po tváři. Uctiv'ě byla mrtvola
vyzdvižena a položena na máry.
Chlapci a děvčata přinesli nejkrás
nější'kvítí a oz-dobíli jím rakev, ve
které ctihodná postava starcova le
žela,'iještě ve spánku smrti vlídná a
milá. Třetího dne pochovali farníci
svého milovaného pastýře ve stínu
kostela, který byl sám postavil a je
hož strážcem po dlouhá léta byl.
Z celého okolí přišli lidé na pohřeb

aby svému duchOVnímu otci proká
zali poslední netu a na jeho hrobě
se pomodlili.

. * v
A co se stalo se Saml m černochem?

Byl nejprve dopraven na bezpečné
míso, a tam zůstal tak dlouho, až
jeho pie byla skončena. Ukázalo se,
že je nevinen, neboť nedlouho na to
byl pra vý Zločinec, potulný to běloch,
chycen a Ze zločinu usvědčen. Sim
dostal pak s dostatek peněz a jiných
potřebných věcí, aby z krajiny odejíti
a jinde se u aditi mohl.

Mnohómu by se zdálo, že to byla
špatná záměna: na jedné straně smrt
šlechetného starce kriěze. na druhé
straně život neznámého černocha! Ale
obět P. Ambrožova nebyla nadarmo.
Hrob šlechetného správce duchovního
působil jako hlasité. úchvatné kázání,
které nikdy neumlklo. ale od té doby
bez ustání a všem slova Páně připo
mínalo, která. na jeho. náhrobku byla
vyryta, slova: „Co jste učinili nej
menšímu z mých bratří, mrě jste
učinili.“ Na šlechetný skutek P. Am
brožův se nikdy nezapomněla a od

- té doby nebylo slýcháro, že by v onom
kraji byl nějaký černoch lynchován,
t. j. bez soudního přelíčení usmrcen.

Utrpení mlsstí mongolských.

Tížce spočívá válečná bída na celé
politicky rozervané Číně Avšak ze.
všech zemí čínských ne,-_\í žádné tak
trpce zkoušené jako širé území mon
golské! Mimo útrapy. válečné je to
trojnásobné.svízel která na mongolský
lid doléhá: !oupežnictví mor a hlad.

Již po tři roky řádí tam lupičSké
roty. Vydčračství, žhářství a vraždy
byly dlouho na denním pořádku. Oby
vatelé nemohli se odvážiti z domu
neozbrojeni. Nejprve napočítáno na
10.000 žhářů, později potulovalo se
na horách na 20 000 dobře ozbroje
ných lupíčů. Čínská vláda vySIala



-- 229 _

proti nim vojsko, ale vojáci nebvli
o mnoho lepší. Obě vojska, vládní i
povstalecká, vyhýbala se boji. Aby
tomuto nesnesitelnému stavu byl uči
něn konec, vyzval vůdce lupičů mis
sionáře, aby zprostředkovali mír, jinak
že jejich missijní stanice zpustoší.
Biskup pověřil dva kněze, aby mezi
protivníky vyjednávali. Vyjednávání
trvalo čtyři měsíce. Podmínky, na
kterých se konečně obě strany usnesly,
vrhají křiklavé světlo na poměry
v okrajních zemích říše čínské. Náčel
ník lupičů dostal titul plukovníka a
vstoupil se 1400 svých soudruhů do
čínského vojska. Mimo. to obdržel
210.000 dolarů na výplatu ostatním
lotrům. Ano tito dostali ještě úřední
listinu průvodní, aby se mohli domů
vrátiti. A co se stalo? Oněch 1400
„vojáků“ provozovalo své lupičské
řemeslo dále, ostatní. pak vzali peníze
a průvodní li—rtínua spojili se v nové
tlupy lupíčské.

V roce 1917, jak se zdá, lupičství
ubylo. Aspoň nebylo slyšet tolik stíž
ností. Za to dostavila se_v prosinci
téhož roku 'nová útrapa: mor. Byl
dovlečen bezpochyby 7, landžurska
a řádí zvláště v západním ongolrku.
Křesťanské wsnice jsou prázdny; ob_v
vatelé budto pomřelí nebo utekli.
Také tři missionáři již nákaze pod
lehli. Úřady nařídily aby nakažené
osady od ostatních byly odloučeny a
uzavřeny. háSledkem toho nemohou
se míssioráři volně pohybovati, jak
by toho duchovní péče o nemocné
vyžadovala, ale přes to šíří se mor
dále.

Nicméně je to hlavně strašidlo
hladomoru, které missionáře velkou
starostí o svěřené sobě věřící napl—
ňuje. Velké povodně v červenci mi
nulého roku ) zničily všecko osení a
tak se stalo, co se již tehdy předví
d-alo: dostavil se hladomor obrovských
rozměrů, a to uprostřed mongolské
zimj. Neni' zatím známo, jak daleko
se rozšířil, avšak tam, kde zuří, je
bída bezměrná. Missionář P. Albert

' Bothy ve své zprávě z 29. ledna 1918
líčí bídu, jak-rásleduje.

') Viz ..Školu“ či 6, str. 135.

„již od někol'ka měsíců táhnou
tlupy vystěhOValců za ostrého zim
ního severáku na sever do Mandžur
ska. Tu vidíme na. př. zástup mužů,
kteří s uzlem na zádech, v němž je
všechen jejich majetek se Sklopenou
hlavou a lhostejným pohledem, pod
tíží bídy sténajíce, namáhavě se vle
kou. Kdysi měli Svůj vlastní dům,.
ale červencové bouře jej zbořily. Měli
rodinu, ale ženu prodali a děti za
hnali rebo zabili! Lidé jinak hovorní
nemluví ani slovíčka. A o čem by také
měli mluvíti? Hlad jim vzal všecko.
Mrzutě podrobují se osudu a táhnou
dále. Chtějí u Rusů vseverním sland
žursku hledatí práci. V zimě doufají
jako nádeníci a tová ní dělníci na
jaře jako lednici na nákladních lodích
na řece Amuru vezdejší chléb si vy
dělatí. Na sta mil mají ještě urazití,
ale hlad pohání je vpřed. Všichni kojí
se nadějí, že se vrátí s nějakými
úsporami, že si koupí zase několik
polí a znovu začnou spokojeně žítí.
Avšak naleznou práci všichni? To je
vyloučeno, neboť na všech cestách,
které vedou na sever, pohybují se
nové a nové zástupy za tímtéž cílem
a jenom malč části ubohých podaří
se v cizině života uhájiti.

Vízme tamhle cnu rodinu vystě
hovalců. Otec nese.chudobný majetek
a nčjalié potraviny. Matka nese nej
mladší dítě a táhne ostatní za sebou.
Stařec, opíraje se o hůl, uzavírá
smutný průvod Tam dole pod pa
_horkem stálo jejich obydlí uprostřed
ovocných stromů. Tvrdcu praci sice
dobývalo si vezdejšího chleba, ale žili
spokojeně. Červencová bouře zbořila
jejich dům a jejich pole zpustošila.
Potom přišel věřitel. Aby mu ne
upláchli, vzal jim všecko, ce jim zů
stalo, jejich osla. jejich polní nářadí,
jejich zimní oděv. A tak vlekou se
dále, proti kruté zimě pouze chatr—
ným oděvem chráněni. Málokteříz nich
uzří jestě svůj domov . . .

jinde vidíme mladé manžele. Matka
nese kojence u prsou. Když přišli na
most, pod nímž dravá řeka proudí,
odložil n\už svůj ranec, aby si po—
oddechl. Dítě rláěe hladem a zimou,
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pláče již kolik dní bez přestání. Ro—
diče promlouvají několik slov mezi
sebou. Matka podává holčičku otci a
otec vrhá dítě do studených vln.
Několik okamžiků posedí na mostě,
aby dítě oplakali, potom táhnou dále.
0 jednoho trpícího tvora méně na
světě!

Křtitelé a ki'titelky,+ „. .domorodí
křesťané, kteří pohozené ]děti vyhle
dávají a křtí, snaží se co možná nej
více, aby i v tomto případ-ě takové
ubohé tvory zachránili. Nemine dne,
kde by několik takových nešťastných
tvorů, které vlastní rodina za břímě
považuje, nebylo nalezeno, pokřtěno
a na nejbližší missijní stanici done
sene.“ =.

„Nedávno,“ píšejistá missíjní sestra,
„přišel'do našeho sirotčince vystěho
valec, jenž též na sever se ubíral.
l\.'ěl 9 sebou tři děti: čtrnáctiletou

„dce—ru, pětiletého chlapce a čtyřleté
(lěvča1ko Nabídl nám obě nejmladší
děti, řka: „O nejstarší dceru se již
postaiám, s dvěma ostatními dělejte,
co chcete, to je mi lhostejno. Ale
jedno je jisto: jestliže se do západu
slunce obou křiklounú nezbavím, ho
dím je do vody, já je více s sebou
nepovf'leku Plijaly jsme nabídku a
obě děti jsme si ponechaly. Nežli
slunce zapadlo za hory, bylo děvče
čistě umyto a teplými šaty oděno,
chlapec pak u hodné .křesťanSké r 
diny brzy na hlad a zimu zapomněl.
Následujícího dne byla v křestní mat—
ricezzapsána nová dvě jména: Josefa
a leiezie. A co se stalo se čt.rnácti
letou dcerou? Pohan ji zašantročil
asi za sto korun v nejbližším městě
obchodníku s děvčaty.

Jednou z rána za počasí jako led
studeného objevila se u dveří sirot
čince mladá pohanka se svým dítě
tem. II měsíců starým.

„Můj muž,“ vyprávěla, „mminul
se rozumem. .?xy hladovíme a mrz—
neme. Ujednali jsme spolu, že dítě
hodíme do vody. Avšak jistá kře
sťanka mi pravila, že mi za ně dáte
piaster (3 koruny). Zde je !“ Sestra
vratná ji vybídla, aby se u kamen
ohiála. _„Na to nemám kdy,“ pra

vila, „dnes ráno opustila jsem svého
slabomyslného muže a musím se na
strojiti pro jiného, který mne již
očekává. “ Odešla, nejevic žádného
zármutku, naopak bylo viděti, že je
v debré náladě.

Následujícího rána dověděly jsme
se,že předešlého dne na blízku čtyiy
malá děvčata byla utopená. To jest
ostatně nyní na denním pořádku,
Včera ještě, když náš missionář se
ubíral dp sirotčince, viděl dvě děti
ve stáří 5—7 roků, které v koutku
u dveří byly skrčeny a jej úpěnlivě
prosily: „Vezmite si nás, ubohé,
Opuštěné Je nám velmi zima a ne
máme co jistí.“

Je otázka, proč usmrcují pohané
své děti tak ulautným způsobem,
místo aby je přinesli do sirotčince,
kde nad to i malou odměnu za to
dostanou? Odpověd je jednoduchá.
Země hladem stížená obsahuje ně—
Žkolikvelkých území, za to však má
jen čtyry sirotčince. Pohan však
nedá si práci, aby dalekou cestu vy
konal jenom proto, aby život dítka
zachránil. Mimo to nevvmřely ještě
staré pomluvy. Pověst, že dětem vy—
trhujeme oči a srdce, abychom 7.nich
dělaly léky, pořád ještě koluje mezi
lidem.

Od prosince r. 1917 nouze přibývá
a hlad Vyžaduje si oběti vždy vět
ších. Mnozí vystěhovalci na severu
práce nenalézají. Vysíleni přestálými
útrapami, léhají si mnozí večer do
příkopu u cesty a do rána zmizají.
Jiným podaří se vrátiti se domů, ale.
ve stavu, možná-li, ještě bídněj!ím.
Prosily jsme úřady za rychlou pomoc,
ale mandariri nedávají se vyrušiti ze
své nečinnosti.

Není dne, kde by několik hladovců
nezahj,nulo zimou nebo hladem Kdy—
koli míssionář obchází vnější stanice,
potkává na silnici tlupy pohanů ] kře
stanů, většinou starce, kteří pro sla
bC-tu ani mbiati nemohou a suché
listí vrbové pojídají, aby aspoň něčím
žaludek naplnili Pro.Cí úpěnlivěo při
jetí do některé útulny, ale bohužel
marně, nebot“od měsíců jsou všechna
místa obsazena. Naše hlavní stanice
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„Naší milé Paní" přijala 332 hlado—
vícich do své útulny, což vyžaduje
většího vydáni denně 0 200 korun.
Mimo to- vydržujeme dvě nemocnice
a sirotčinec a dáváme denně almužnu
schudlým křesťanským rodinám. Bu
dovy missiiní jsou plny. Musily jsme
najmouti šest nových domů. abychom
hladovící umístiti mohly. Ostatnísta—
nice-zápasí s těmitéž obtížemi.

\et řeba dokládati, že tito ubožáci
rádi přijímají náboženství, které jim
takové dobrodiní skýtá. ?ía dlouhých
měsíců mongolské zimy bývaji ve
víře křesťanské vyučování a když
bx li uprostřed křesťana“ký ch obci zkou
šeni dobře přestali, bývaji pokřtěni
Tak je hladomorprostredkem, jehož
Prozřetelnost používá, aby nám na
tisíce nových křesťanů přiváděla. A
hladomoru nebude tak brzy konec.
Země je tak ochuzena, že bude za
potřebí několika dobrých žní, aby se
zotavila. Pole, dobytek, nábytek,
kuchyňské náčiní, všecko lid prodá.—
val, aby hlad ukojil. Všecko to nelze
ve dvou, třech letech si Znovu epa
třiti A dokud toho všeho není, _není
ani naděje, že by nouze a bída pře
stalo.“

Až potud missijni sestra.
7. její zp-ávy viděti, že strašná

útrapa V WIonsrolsku srdce mnohých
pohanů obměkčila. A jakkoli dlužno
litovati, že tamější lid tolik trpí a
vraždy nevinných dítek se vzmáhají,
zbývá přece aspoň těcha, že se cír
kev sv. stale rozšiřuje a že pro nebo
tolik nových “občanů bylo 11“kane,
kolik umirajících dítckibyloipokřtěno.

Pohřeb_ na moři.

Píše missionář P.. 1 h 1 e.

Čirá tma byla vůkol. Nad námi
přívětivé hvězdy, pod nami černé,
rozbouřené moře. Silný vítr severo
zapadni vál píoti našemu parníku,
jem iž jméno bylo „Eleonora“. Zjeho
sklipání a otřesů bylo lze souditi, že
jenom stěží se prodírá. ku předu. Nic
méně pracoval nepřetržitě, aby Své
oby vately', které byl převzal v Kame
runu, Togo a jiných přístavech afric

' bouří odneseny,

kých, ještě v ustanovený čas vylodil
v Hamburku: To byl jeho a našcíl.

Je právě po večeři. Cestujícítd
chází v nejlepší náladě z jídelny jasně
osvětlené. Někteří uchylují se do ku
řárny, aby se před spaním hrou v
karty, šach a pod pobavili, jiní vv
stupuji na palubu, aby na bezvčtrné
straně parníku na čerstvém vzduchu
pookřáli.

Za dne ještě dověděli se cestující,
že na lodi někdo zemřel a že večer
do chladného, mokrého hrobu bude
spuštěn Není divu, že všichni bjli
zvědaví na neobyčejný tento pohřeb.
Tu a tam bylo v1det1dělníky, jak
elektrické lampy připravují, jiní lodní
zřízenci běhali sem a tam ve sváteč
ním úboru. Čas pohřbu blížil se víc
a více.

Konečně oznamvvaly lodní hodiny,
že je půl osmé. Skoro všithni cestu—
jiCÍ poSpíšili na palubu, aby noob
vyklému smutněmu úkonu byli při
tomni. Někteří možná byli takový
pohřeb na širém moří již viděli, pro
většinu byl to výjev nevídaný. Parník
rychlou plavbu poněkud zmírnil, přes
to však rozbouřené vlny nemilosrdn'
bily do jeho boků. Když se byli
všichni Shromáždilí, přišli čtyři staří
námořníci s inrtx'olou již v pytli za
šitou a na prkno položencu a posta
vili ji do plostřed vážných diváků.
Na dané znamení zahrála lodní ka
pela dojímavou píseň smuteční, což
všechny hluboce dojalo

SotVa byly poslední zvuk) písnč
přistoupil kněz ]:

nutvole :) promluvil několik slov k
(101atemu Shromáždění. Poukázal na
vážnost přítomného okamžiku, pří—
pomenul rozhodnou hodinu, kdy
i všem přítomným bude učiniti
osudný krok na věčnost. Dodal, že
tato hodina není tak strašná., jestliže
člověk ze svého života na Boha
a jeho přikázání nezapomněl. Vzpo
mínka na .Boha a zachovávání
jeho přiklání že odnímá smrti
její hrůzy Ku konci pak vy—
zval všechny přítomré, aby ne za po

koj duše zemřelého pomodlili. „M_vami však,“ doložil „buďme vždycky
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pamětlivi slov Pána.:
víte dne ani hodiny.“

Po těchto slovech zahrála hudba
opět jinou píseň smuteční. Sotva pak
dozněly poslední akkordy, chepili se
onino čtyři muži prkna, zvedli je na
dané znamení poněkud u hlavy a
mrtvola svezla se rychle a bez hluku
do temné hlubiny! Těžký pád, a moře
pohltilo svou oběť; vlny však bily
jako prVe prudce do boků lodních a
Spínaly se nahoru až kzábradlí, jak by
se tázafy: „Přijde ještě nějaké.oběť?"
Kapitán přistoupil potom k duchov
nímu, stiskl mu přede všemi na po
děkování ruku a dal nejbližšímu dů
stojníkovi krátký rozkaz, načež parník
opět s plnou 'silou hnal Se v před,
jakoby chtěl dohoniti, co zamoškal.
Zástup rozešel se mlčky, ale bez hlu—
bOkého dojmu událost ta jistě ne—
zůstala.
_Mil—ýč't'e'n'áí—i'j'tážošse zajisté, kdo
asi byl onen ubohý muž, jenž v
chladném moři našel svůj hrob? To
bylo tak. Když parník,.Eleonore" v
anglickém přístavu Schondi se zastavil,
vstoupilo na palubu několikitalskýeh
dělníků, kteří v tamějších zlatých
dolech pracovali. jeden z nich byl na
pOhled vážně nemocen. Jeanho dne
přišel jeden z těchto mužů ke mně,
jenž se
domů vracel a ptal se mne. jsem-li
knězem. jestliže ano, abych přišel
ihned k muži těžce nemocnému.
Vousy, které my missionářivmissiích
nosíme, níožná že v něm vzbudily
pochybnost o mém stavu. Bez odkladu
jsem ho následoval. Přišed knemoc
nému, poznal jsem ho ihned. Byl to
onen dělník chorobného vzezření.Tázal
se mně rovněž, jsem-li katolickým
knězem, a když jsem přisvědčil, prosil
mne, abych ho vyzpovídal. Tušil totiž,
že' smrti neujde. Přijal též svátost
posledního pomazání a mohl tak, dobře
jsa připraven, pokojně konec svého
života očekávatij '

B_Vťi zpráva o jeho smrti pro jeho
manželku, která s pěti malými dětmi
jeho příchod očekávala, byla krutá &
bolestná, bylo to zajisté pro ni velkou
útěchou, když slyšela, že “její muž,

Bděte , neb ne

právě z afrických missií ;

posilněn svatýnti svátostmi, šťastncu
smrtí zemřel.

Z černošského státu Liberie.

Na západním pobřeží africkém leží
svobodný černošský stát Liberia.. Je
to stát neodvislý, kde vládne domo
rodý král z tamějšího kmene černo
chů, pod protektorátem Anglie. Ota
mějšíc'h katolických missiich podává
nám zprávu apoštolský prefekt Jan
Ogé ve_ dvou dopisech, ze kterých
toto vyjímáme: 

„Před čtrnácti dny -—píše -—přišel
jsem do hlavního města Grand Cess
ajsem zde podnes. Do naší školyjest
již zapsáno 250 dětí, z nichž 70 je
pokřtěno. Také dospělí k nám chodí
& za nedlouho přijme 5 snoubenců
křest svatý.

Starý král, který nám daroval sta
vební místo pro naše budovy, v květnu
zemřel. Praví se, že ho v posteli
uštknul had. je však více pravdě
podobno. že mu jeho žena do nápoje
namíchala jedu. Aby však ti, jižto
ji k tomu pohnuli, nebyli prozrazeni,
zabil ji a jeji dítě jakýsi bůžek. Tak
se totiž lehkověrnému lidu namlouvá.
Běží nyní 0 Volbu nového krále, a to
není žádnou maličkostí. Již bylo
jedno dítě bůžkům obětována—Missi
onáři, kteří se otom dověděli, za
bránili dalším takovým hnusným
obětem & černoši také slíbili, žese
příště podobných hanebností dopou
štěti nebudou.

Asi 12 km odtud leží v pralese
velká dědina, jménem Fosso. Již
dlouho prosí tamější pohlaváři o školu.
Onehdy jsem tam zašel sám ashledal
jsem, že obyvatelé jsou dobrého smý
šlení. Slíbil jsem, že jim pošlu kate
chistu. Vrchní pohlavár domníval se,
že nám prokáže velkou čest, předsta
ví-li nám svých šest žen. z nichž nej
mladší je sotva 12 let. Spatřím kdysi
tuto dívčici v osadě SastOVnu_ dom
níval jsem -se, že odtud pochází a
tázal jsem se pohlavára, jak k ní
přišel. „Zcela jednoduše,“ řekl čer
noch. „jistý člověk V SaStovnu byl

"mi dlužen peníze a poněvadž nemohl



Stařec u hrobu.
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zaplatiti, dal mi toto děvče výměnou
za dvě krávy.“ Naši černoši nevidi
v tom obchod s lidmi, ale považují
takovou výměnu za obyčejnou přá
telskou službu. Dva měsíce před tím
byli obyvatelé Sastovnu od vlády od
souzeni, aby sousednímu kmeni dali
šest krav v náhradu, za spáchanou
krádež.

Chtějíce však svého dobytka
šetřiti, poslali tam jednu krávu a
jednu ženu, která dle jejich odhadu
měla cenu šesti krav! Dověděv se
o tom, překazil jsem tento obchod
na výměnu & pohnul jsem onen sou
sední kmen k tomu, aby ženu do
Sastovan vrátili,., Černoši uposlechli
mé rady a vzkázali svým sousedům,
že chtějí krávy a ne ženy.

Vůbec mají ženy v Liberii posta
veni podnes n zké a málo příjemné.
Vliv vlády na domorodce je totiž
malý, a tak zůstáVají staré zlořády
nedotknuty. Přes tyto obtíže je stav
zdejších missií celkem příznivý. Tento
rok (1917) měli jsme 214 křtů, a tím
stoupl počet našich křesťanů letos na
800. Naše školy navštěvuje 750 dětí.
Doufáme, že po válce stav nasi missie
bude ještě příznivější. Okolní kmeny
černochů mají vesměs dobré smýšlení.
Čeho se zatím nedostává, jsou peníze
.a schopní katechisté.

Ze 250 dítek v jedné osadě, Grand
Ces jmenem, které se na křest svatý
připravují, umi většina jich kate
chismus z paměti & rozumí mu dosti
dobře. Katechismus byl hned 3 po
čátku přeložen do řeči černochů, _ale
překlad nebyl žádnou maličkostí. Feč
ta je velmi chudá a pro mnohé věci
nemá žádného výrazu. Při překladu
je třeba mnohý Výraz široce Opiso
vati a vykládati, aby mu čtenář nebo
posluchač rozuměl. V našem kate
chismu stojí na př. otázka: „Co je
hřích ?“ a 'odpověd' zni: „Hřích ie
přestoupení zákona Božiho.“ Kdyby
chom to černochům přeložili doslovně,
nikdo by tomu nerozuměl. Celou větu
musíme Vyložiti takto: Otázka: „Kdy—
činíš něco špatného?" Odpověď: ,Ci
ním něco špatného,kd_vkoli něco činím,
co nám Bůh činiti zakaZuje (ještěpo
drobněji: o čem Bůh praví, že to ne

máme činiti) anebo: kdykoli něco ne
čmíme, co nám Bůh činiti pii—
“kazujef'

Z řečeného je vidno, jak se musí“
na př. kazatel namáhati, aby mu
bylo rozuměno. Kazatel nebo kate
cheta řekne jednu větu zcela jedno—
duše a užívá výrazů co možna nej.
srozumitelnějších, tlunzočník pak pit,—»
loži ji do řeči černochů; Nejednou s:
však Stává, že tlumočník Sám řečcm
nému nerozumí a dvakrát i vícekrát“
žádá vysvětlení, prve ncž větu sdělí-..
černochům.

Jedncho dne začal P. Higgins, jenž
byl teprv nedávno do Liberie přišel,
své kázání takto: „V čas nouze po—
znávárre své pravé přátele.“ „Tomu
nerozumim ,“ řekl tlumočník. Missionář
opakoval onu větu, ale bez výsledku.
Náhodou byl-kázání přítomen P. Mur-
fay, který již delší čas v Liberii pů
sobil. '

Zpozorovav ihned, kde byla
chyba, napověděl zmatenému tlumoč
níkovi, řka: „Hleď, mášrli mnoho pc
něz a rýže, přichází mnoho lidí k
tobě na návštěvu a všichni tě ujišťují.
že jsou tvými přátely. Jakmile však

_penize utratiš a tvá rýže je všechna
snězera, myslíš, že tvoji přátelé tě.
budou i potom navštěvovati anebo
dokonce ti něco kjidlu přinesou? Za—
jisté nikoliv. Možná, že ze sta přá*el
pouze dva se budou k tobě hlásiti a
něco ti přineSOU.Tak vidíš nyniztito
dva jsou praví přátelé ati ostatni
falešní přátelé.“

Tomu tlumočník rozuměl a přeložil
to černochům a černoši tomu také
rozuměli.

Za dva dni bude svátek Všech sva
tých a tu bude třeba kázati o blaže
nosti svatých v nebi. Ovšem neni to
tak snadno černochům tak pravdu
učiniti srozumitelnou a blaženost ne
beskou jim náležitě vysvětliti a proč ?
_Protože v nebi nejí se rýže, nepije se
borovička & neslaví se žádná. Svatka.
Bez těchto tří věc. nemůže si černcch
žádnou blaženost představiti.“

Je samozřejmo, že jazykové obtíže
svrchu vylíčené vyskytují se u mis--—
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sionářů, jižto řeči domorodců ještě
dobře neznají & vyučujícečcrrochy,
tlumočníků používají. Mission-ár do
mácí řeči znalý isebc větří obtíže při

vyučování nábcženskčm sneťně ]ře
korán—áa černochům i méně scroprým
svaté pravdy srczrmitelně dcvede \“y
lcžiti.

+909
.A. M. Kadlčdlcolvd.

Podzim v srdci.

li“%ežloutlo listí na stromech,
lí_ ' upadlo na zem vlhkou,

znaveně kolem pohlížím,
s výčitkou v duši trpkou.

Ba i ty květy v zahradách,
sklonily k spánku hlavy,
a v duši bolné zavíří,
nesčetných myšlenek davy.

Podzimek urval něžný květ,
se stromů listí str-hal,
b_v duši v hrudi umdlené,
pod nohy smrt jich vrhal

A zima přijde v krátkosti,
vše pojme v náruč smrti,
ba i to srdce umdlené
v bolestech krutých zdrli.

Vydechne krátce, naposled,
když bouře se v něm shlukne,
a než se toho naděje,
tu bolem krutým -— pukne! —

Mame Tesařova.

V den dušiček.

Eben dušiček, den vzpomínek
na mnohá srdce zlatá,“
jež smrt nám krutá skosila
& mysl bolem jatá..

Na hřbitov mnohý pospíchá,
ty rovy zdobí kvítím.
Mně zda.se, duše drahých mých,
že z chladných hrobů cítím.

Dnes každý k hrobům spěje sem
& šeptá v tichém bolu:
až naše srdce dotluče,
zas shledáme se spolu!

Jen spěte klidně, sladičce
svit věčný nechť vám plane!
V ta srdce bolem sevřena,
pak sladká naděj" vane.
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P. Rudolf Rozkošný.

Srdce Ježíšovo

Mnohokráte jsme již slyšeli ve sv.
náboženství o obětech: vždyť máme
nej vznešenějšíobět, Pána Ježíše Krista,

. který se za nás obětoval na kříži, a
který tuto obět každodenně nesčíslně.
kráte na oltářích v celé katolické
c;rkvi při mši sv. opakuje. Vnáší
litanii se božské Srdce Páně nazývá
touto obětí: nesmírná láska b0žského
Srdce Páně způsobila. že Pán Ježíš
se stal obětí za náš. Chceme-li tedy
vykládati o této prosbě, musíme jed
nati o oběti; &abychom pJněkud po
Phopili vznešenost oběti, kterou božské
Srdce přineslo na kříži, a posud při
náší na oltáři, budeme uvažovati o
obětech pohanských a židovských.
Srovnáme-li je pak s naší obětí, po
chapíme nesmírný rozdíl a budeme
Si naší oběti více vážiti.

Z biblické dějepraVy víme. že již
SVnové našich prarodičů, Adama a
Evy, obětovali; ba, jak někteříboho
Flovci učí, již také Adam a Eva v
ráji činili: že to iž ony kožené zástěry,
které měí, když švycházeli z ráje,
byly ze zvířat, jež Pánu Bohu byli
obětova'i Víme také, že nejen Noe,
Abraham, l_l/Iojžíš'„a Eliáš přinášeli
oběti, ale i 450 kněží baalových s
Eliášem obětovalo, jen že obět Eli
ášova byla s nebe zapálena, oběť
oněch kněží ne ; víme, že devadesáti
letv stařec jEleazar byl nucen jisti
vepřové maso šbohům obětované a
často se dočítámé v životech svatých,
že i mučeníci měli bohům obětovati.
Nebyli tedy pohané nev' ci, ale vě
řili, ne jako mv, vjednoho Boha, ale
v množství bohů, a cítili se na nich
býti závislými. Věřili, že jim bohové
uděluí dobrodiní, a proto jim děko
valí, a když něčeho potřebovali,
obraceli se knim s prosbou o pomoc,
a když je rozhněvali, hleděli si jich
usmířiriÁTyto úkiny nejlépe vyja
dřovali obětí krvavou, obyčejně zví—
řecí, někly_ i lidskou. Když se celý
knaa. neb národ něčím těžkým pro

oběti hříšníků.

vinil, byli “staří Rekové přesvědčeni,
že božstvo musí býti usmířeno lid
skou krví. V samých Athenách bylo
od státu živcno několik lidí, kteří
byli zabiti ,;za oběť kdykoliv bylo
město stiženo (neštěstím, jako morem
a pod., aby božstvo bylo usmířeno.
Než vytáhli do boje, neb před Samou .
bitvou, zabili člověka a obětovali jej
bohu války, aby dobyli vítězství.
Když táhl athenský král Kodrus do
války, tázal se vůdců, co má činiti,
aby zvítězil. Tito odpověděli, že do
bude vítězství, bude-li sám od ne
přátel zabit. O této odpovědí se do.
věděl nepřátelský vůdce; proto přísně
rozkázal, aby žádný vojín Kodra ne
zabil. Kodrus se chtěl obětovati za
svůj lid;sv1ékl královské roucho,
oblékl se za obyčejného vojína, vnikl
do nepřátelského tábora byl tam
chycen a zabit. Když nepřátelé přece
poznali, koho zabili, ulekli se a dali
se na útěk a Athenští dobyli vitěz
ství. Také i Rímané, třebas ne často,
přece někdy přinášeli l,“bohůmiílidské
obět Roku 95 před Kr. byly sice
zakázány, ale přes záka7 při zvlášt
ních příležitostech konány, zvláště
když státu hrozilo nebezpečenstvi.
buď povstání, neb byla říše obléhána
od nepřátel. Ještě při pádu Marky
manů r. 270 po Kr. nabídl cířař
Aurelián senátu, že dodá k obětem
na smíření zajatce ze všech národů.

Také 1 v Písmě sv je řeč o lid
Ských obětech. Národové Kananejští
kteří bydleli .v Palestině dříve než
tam přišli Židé z Egypta, uctívali
boha Molocha neb Bála. Pokládali ho
za boha ničícího přírodu buď slunečc
ním žárem, neb suchem, neb žhavým
větrem Aby jej usmířili, obětovali
mu rodiče, jakožto nejmilejší dar,
své vlastní dítky. Socha Bálova byla
dutá. z kovu, měla podobu lidskou,
s hlavou býčí a s roztaženýma ru
ka'ma. Uvnitř byl rozdělán oheňa
nemluvňata byla kladena do náruči
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& padala do vnitř do ohně, v němž
byla Spálena. Aby byla oběť platná,
musili rodiče dobrovolně dítky obě
tovati, tak že ani matka neměla při
oběti prolévati slz. Ani dítko nesmělo
plakati; proto je rodiče libali, k sobě
tiskli, aby udusili pláč. A aby nebyl
slyšán pláč dítka, které bylo již na
oheň vhozeno, hudebníci hráli na
harfy a bubnovali na bubny. Pán
Bůh ústy proroka Jeremiáše vytýká
i Židům tuto ohavnost, pravě: Vzdě
lali Výsosti Bálům, aby pálili
syny své ohněm v zápalnou obět
Bálům, čehož jsem nepřikázal, aniž
jsem o tom mluvil. (]er. 19, 5)

Lidské oběti byly také iu jiných
národů. Když byla objevena Amerika,
dověděli se Evropané, že mexickým
kněžím musilo býti každoročně do
dáváno na 20.000 lidí kobětem. Když
se jich nedostávalo mezi domácím
obyvatelstvem_ byla vyhlášena válka
okolním národům. Nejvyšší kněz roz
řezal oběti prsa, ' rychle-“vyňal srdce
a teplou krví, která stékala ze srdce„
pokrepil pysky sochy, předstaVující
boha aostatní kněžíjedli lidské maso.
Také v Afcice byly a snad posud jsou
konány lidské oběti. ještě r. 1860 a
1861 obětoval král v Dahomeji na.
hrobě otcově mnoho tisíc poddaných.

Peha né tedy přinášeli božstvu lidské
oběti. protože věřili, že jsou ra něm
závislí a že dorfali jimi nejsnadněji
božstvo usmířiti. Byli však také pře
svědčeni, že bohové se spokojí s obětí
zvířat_ která by člověka zastupovala.
Tato zvířata musila býti lidem uži
tečna, jakogvce. kozy, býci, vepři
a nesměla miti žádné vady tělesné.
Šlo li zvíře dobrovolně k oltáři, bylo
to dobrým Známe—ním.Když bylo zví
řeti prokláno hrdlo, byla krev chy
cena do nádoby a vylita okolo vy
výšeného místa, které bylo oltářem.
Toto vylití krve bylo hlavní části
oběti. Po-kládali totiž krev za sídlo
života, za něco, co jest vcelé přírodě
nejlepší. I my v obecné mluvě. pra
víme o člověku, že mázdravou. bujnou
krev a naznačujeme tím, že jest plný
žlvota. Proto pohané; vylévajíce na
oltář krev, dávali božstvu co měli
nejvzácnějšího a domnívali se, že tím

.

nejlépe božstvo uctí, jemu podčkují,
je usmíří neb od něho dosáhnou p.
moci. “Potom bylo zvíře buď celé spá
leno, neb jen kosti a tuk k nimž se
přidávala mouka se solí. Oheň poklá
dali totiž za nejzpůsobilejší ústrojí,
jimž božstvo oběť přijímalo, plarren
byl jakoby ústa božstva a kouř, jerž
z oběti vystupoval, jakoby občt při
nášel vzhůru ksamému božstvu. Toto
byla nejdokonalejší —zápalná obět,
celopalu při které bylo celé zvíře spá
leno. Castěji však, jak řečeno, byly
Spálený kosti a tuk a'pak [rohledá
vali vnitřnosti, a podle nich usuzovali,
zda jsou s božstvem smířeni. jestliže
na nich viděti špatné znamení, mu

_síla se obět opakovati, a to tak dlouho
až se poznalo z vnitřností, že se
božstvu obětlíbí. Caesar, slavný voje
vůdce římský, jednoho dre stokrát
po Sobě opakovat obět, jprotože r_e
mohl pOZnati z vnitřností, zda je
božstvo usmířero. Když poznali obit
níci, že jsou s božstvem smířeni,
upekli ostatni maso a pojídeli pečlň
na znamení, že ses božstvem Spojují.
Casto u Řeků a někdy u ímai'ů
byly obětovány tak zvaré hekatomby,
t. j. oběti sta kusů dobytka; bylo
postaveno sto oltářů z drnu &na ni<h
občtováno sto ovci, veplů, býl &. Taf
kové oběti pořádal stát a platil vý
lohy. Když r. 37 p'. K. zemřel císař
Tiberius a nastoupil císař Kalígula,
bylo na znamení všeobecré radosti
v říši římské zabito 160.cco obětních
zvířat, ponejvíce voŽů a telat. : Když
se eísařo\'é Aigustus, Markus Aurelius
vreceliz vítězné výpra vy, bylo zabito
tolik zvířat, že jak“ ř'mský spiso vatel
s posměchem tvrdí všichni voli a te
lata si přejí, aby Řirraré již nevítě
zili, sice vyhyre všechen dobytek.

Nejen na poděkování, zvláště ra
usmíření božstva Římané přinášeli
mnoho obětí. Když učinili špatný
krok r&b se opozdili, neb se depustili
jiné chyby, musili usmířiti božstvo;
proto při cestování vozili živá zvířata.
ovce, býky, kočky, psy a krví jejich
sebe domy, chrámy, statky ba i ves
nice a města kropili a očisťovali. Za
zvláště ůčinrou pokládali teplou krev,.
která přírro 7, obětního zvířete se
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řinula. Proto vykopalil'jámu, pokryli
ji tlustými deskami; na ně přivedli
obětní zvíře a zabili je. Kdo chtěl
býti očištěn, vstoupil do jámy právě
na ono místo, kam nejvice stékala
krev, tak aby měl obličej, uši, pysky,
oči, nos_ jazyk krví zbarveny. Když
vyšel z jámy celý zakrvácený, Pozdra
vovali jej lidé jakožto úplně očistě
ného & skláněli se před ním. Šity
krví prosáklé nosil tak dlouho, až se
na něm potrhaly. Takový byl na
dvacet let ačistý. Také i háje' byly,
bohůn zasvěceny; nesměly se tedy
ani sekerou ani železem znesvětiti.
Kdykoliv tedy byla Suchá větev se
kerou uťata, musilo se božstvo oběti
sanířiti. Balkíyž kterýsi ŘÍman v po
svátném háji _rydlemdlabal v kameni
a zaznamenával náboženskou událost,
pokaždé, kolikrát bylo rydlo z kamene
vytaženo a zase do něho vtloukáno,
musila býti obětována obět na "smí
řenou. _ '

Rím all-llmaaé byli přesvědčeni, že
k.io chce od bohů něco obdržeti. musi
jim nějakou obět přinésti. Řlmský
spisovatel Lucián píše: Bohové nečiní
ničeho zdarml. Statky, které dávají
lidem, jsou zbožím. které chtějí míti
dobře zaplaceno. Vše možno od nich
za pevnou cenu obdržeti: zdraví za
býčko., bohatství za čtyry voly, krá—
lovství za sta kusů dobytka; jiné
věci dají za kohouta neb za věnec_
neb dokonce i za několik zrnek ka
didla.

Když si dále. připomeneme, že po
hmé, zvláště Ř:kové a Římané, uctí—
vali mooho bohů, jimž musili vurčité
dny obětOVati, neboť to byli ochránci
státu; l_když díle uvážíme, že i jed.
notlivci měli rodinné bůžky neb mrtvé
své předky, které lprohlásili za bohy
a jimž také přinášeli oběti. Konečně
když přidáme, “že Římané uctívali i
bohy těch národů, které si podmanili_
aspoň poněkud seznáme, jak velice
bzfl pohmský život římský proniknut
myšlenkou o potřebě oběti.

Obětní zvířata nebyla lzabíjenařve
chrámech, ale před nimi na ověnče
nýeh oltářích. O těchto později právem
praví křesťané, že nejsou ničím jiným

pochopitifkterak kouř a zápach koží,
kosti, štětin, vlny, peří, které bylo
páleno, se může bohům líbiti, když
ani obětujíCí ho nemohou snésti. Sochy
bohů, které stály venku, bývaly od
kouře celé začazené.

Kro-mě krvavých obětí byly také
nekrvavé, t-. j. věci cenné, které si
člověk osvojil praci a námahou. Po
úsodě byly božstvu obětovány prvo
tiny ovoce neb o'bilí, které bylo po
loženo buď na cesty neb do volné
přírody; víno, med, mléko, olej se
buď spojovaly s oběti zvířat a byly
na ně vylévány a s nimi s_palovány,
neb se vylévaly na misky před sochu
boha. Také před sochami bohů ibý
valo Dáleno vonné dřevo neb se Sy.
palo kadidlo na uhlí.

Mimochodem podotýkám, že Římané
dovolovali všem národům uctívati'své
bohyi v Římě, ovšem pod podmín
kou, žei cizi národové budou“jejich
bohy uctÍVati; neboť dle jejich pře—
svědčení dopomohli římští bohové
Římanům k světovládě. Podmanění
národové, třebas někdy i z přinuceni
se rozukali ii. zopodvljnak tomu bylo
u křesťanů; tito se nesměli účastniti
obětí pohanských, zvláště když. byla
prokazována božská úcta žijícím cí
sařům- římským. Také i římští kněží,
pozorujíce vzrůst náboženství kře
sťanského, předpovídali z vnitřností
zvířat neb z jiných znameni císařům,
že prý je budou římští bohové tre
stati, nezakáží-li křesťanského nábo
ženství. Proto bývali všichni poddaní
bez rozdílu nuceni císařům oběto vati
neb aspoň před jejich sochou na oheň
kadidlo sypati. Kdo neuposlechl, byl
pokládán za zrádce římského státu a
mučen.

Třeba však, abychom promluvili
o obětech židovských. Také o
nich musíme obšírněji pojednati, pro
tože mají úzký vztah k naší oběti.
Bylyť oběti Starého Zákona před
obrazem oběti, kterou božské Srdce
za nás přineslo. Proto byly oběti Sta
rého Zákona dopodrobna předepsány
od Pána Boha'na hoře Sinaji, a měly
Židům ustavičně připomínati, že mají
na duši hříchy, které mají býti od

než _spáleništěm zvířat a že nemohou Ěpuštěnv, a za něž třeba přinášeti
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oběť na smířenou, a proto bylo'žna
.vrženo mnoho obětí na znamení, že
hříchy nejsou nikdy úplně usmířeny,
a že obětní zvíře, které zastupuje
člověka, nemů-Zenikdy za hříchy do
stiučinitl. Oběti lze-“měly.býti kde
koliv, jako u pohanů, konány, nýbrž
jen u oltáře, který byl u svatostánku,
.a později, když byl postaven chrám,
v chrámě. Byly krvavě a nekrvavé.
Nekrvavou obětí byly posvátné chleby,
„které lměží každé Soboty kladli na
.zlatý oltář gve SVatyni; dále kadidlo,
. které Fe sypalo do kaditelnice, stoj ící
najiném oltáři, tak zvaném kadidlo
vém, pak nové klasy a mouka. Toto
byly oběti samy o Sobě. Jindy se
.otěti nekrvavé: kadidlo, olej, víno,
sůl přidávaly k obětem krvavým. Ke
.krvavým'obětem, bylo dovoleno bráti
dobytekhwězí, ovčí a kozí ;z ptactva
_jenljhrdličky a holoubátka. Zvířata
určena k oběti neměla míti žádné
vady a musila míti určité stáří. Podle
účelu, k jakému se obět kmala, zda
na smíření neb poděkování, bylo i
určeno svířeďkteré se má obětovati

.a zároveň způíob oběti: zda se celé
Zvíře Spálí, neb jen část, a zda část,
která zů-tala se upekla, smějí požití
jenlkněží neb také i obětní „i. Kdo
chtěl ídáti oběf, umyl se a točistil;
vzal obětné dobytče čili žertvu a při—
vedljje na nádvoří a postavil před
zápalný oltář._ Ruce vložil na hlavu
;žertvy;jtím naznačoval, že žertva
zastupuje člověka. který jí dal za
oběť. Potom zabil sám dobytče na
témž místě, kde na ně ruce vložil.
Krev zachytil kněz do měděného kotlí
ku a natřel krví rohy oltáře a někdy
také kropil rev ve svatyni. Obětu—
jící stáhl s obětí kůži a rozsekal ji.
Tuk a některé jiné části byly páleny
na oltáři, a ostatní maso bylo buď
všechno s kostmi a vnitřnostmí spá
leno vně stanu a města. neb dáno
kněžím, neb i obětujšcí mohl si z něho
“vzíti, podle toho jaká byla oběť.

Oběti Starého Zákona byly, jak
ji ž řečeno, předobrazy oné oběti. které
.přineslo za nás božské Srdce Páně na
kříži. Ukažme si to na některých pří
kladech. Pátého dne před slavností
;Stánků slavili Židé den smíru, který

Židé nazývají dlouhým dnem, v němž
byl nařízen příSný půst. Toho. dne
velekněz zabil býka za své hříchy a
s krví jeho vešel do velesvatyně; tam
omočil ruku v krvi a kropil jí jeden
krát nahoru na'slitovnici a sedmkrát
dolů ku arše úmluvy. Toto byl před
obraz pravého smíření lidstva s Bohem
v onen den, v němž náš Svatý, ne
vinný, ne poskvrněný (Žid. 7, 26) Vele
kněz vešel do věčného svatoStánku
neučiněného lidskýma rukama ——do
slávy nebeské totiž — a svýma pro
raženýma rukama vlastní krev vyléval
vzhůru k nebeskému Otci na smíření,
a sedmi svátostnými prameny ku po
svěcení hiišníků. Téhož dnc'obětoval
vele kněz také, dva kozly. Jeden z

' nich byl zatlt a krvi jeho byla rovněž
velesvatyně pokropena. Druhého k021a
přivedl před zápalný oltář, vložil obň
ruce na jeho hlavu a Vyznal, že lid
israelský zhíešil. Na to byl pokryt
kozel kusem šarlatu a vyhnán na
poušt. Židé bývali na kozla tak roz
zuřeni. plili na něho, kopali jej a
křičeli „pryč s ním“, že bylo třeba
od chrámu postaviti můstek přes pc
tok Cedron a kozla pošněm vés'i až
ku ská'e, odkudž byl vhozen do pro
pasti. Cás“ šarlatu zůstala v trní a_
část mezi rohy. Tu máme opět před—
obraz požehnaného Beránka za nás
odsouzeného a umučeného. Nejen že
se nechal odít šarlatovým pláštěm
na znamení, "Fe jest ochoten dobýti
si nového království Božího, aby celý
od paty až do hlavy, která byla zbo-'
dána trním. byl pokryt, ba zalit šar—
latovou krví. „Pryč s ním, na kříž
s ním,“ křičel rozzuřený dav na ne
vinného beránka, poplil a ztýmal jej.
až nesa hříchy lidu v poušti opuště
nosti a smrtelné úzkosti ducha vy—
pustil. Posléze býk a k0ze1, jejichž
krev velekněz nesl do svatyně, ne
směli býti spáleni u svatostánku neb
u chrámu, ale za stany a za městem.
Tak i tělo Spasitelovo i s jeho nej
světějším Srdcem bylo mimo město
na Golgotě spáleno v plamenech nej
h'oznějších bolestí. _

Často se modlívají zbožní křesťané
žalm 50.. a v něm slova, jimiž prosí
David za odpuštění hříchů: Pokropíš
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mne yzopem a očistěn budu: obmyješ
mne a nad sníh zbílen budu. Těmito
slovy poukazoval David na očistění,
které taktéž předobrazovalo obět bož
ského Srdce Páně.

Když Mojžíš sestoupil s hory Sinai
a ohlásil lidu všecka slova, která mu
mluvil Hospodin a napsal je do knihy
zákona, vzdělal oltář a okolo něho
postavil dvanáct kamenů na znamení
dvanáctera pokolení israelského. Vůkol
něho stáli p vorození z celého národa
israelského. Obětoval oběť. Krev vylil
z pclovice na oltář a druhou polovici
do koilíkůasmísil ]l s vodcu. Potom
přečetlustanovení zákona, vzal kytku
yz0pu ——rostliny to podobné roz
marýnu — která byla svázaná šarla
tOVOuvlnou a kropil krví z koílíků
lid a knihu zákona na potvrzení jed
noty a smlouvy s Bohem a řekl:
Toto je krev úmluvy, kterou učinil
HOSpodin &Vámi o všech řečech těchto.

(& Moj. 24, &) Potcm vyšel Mojžíš
s Aronem a s jeho dvěma syny a se
sedmdesáti starci r_a horu Sinai, kde
potvrdil Hospodin úmluvu, kterou
s ním Židé učinili. Viděli totiž všichni
z daleka slávu HOSpodinoxu, podcbr.ě
jako viděli tři apoštcloxé slávu Krista
Pána na hoře Táboru. A přece úmluva
na hoře Sinai byla jen stínem oné,
která byla ujedI-ára 11a oltáři sv.
kříže, a která se každodenně obnovuje
na tisících oltářích v katolických chrá
mech, jež neobkloPuje dvanáct po
kcleni israelských, ale nesčetlé zá
stupy lidstva Ze všech r_árodů Nej
světější Srdce ]ežíšovo jest onou obětí .
Krví, která. z tchoto Srdce ustavfčxě
vytéká, bývají ktorej-ly Všechry ná
rody celého stě'a daleko íčinr_ějinež
israelité kxví a yzopem. Na tcnto
yzop, na tuto krev, která vytéká
z-jeho Srdce, vzllíží David, prose:
Pokrop mne yzopem a cčístčn tudu.
' Ještě jiné kropení měl na mysli
královský pěwc, modle se tato SicVa,
a Sice kropení vcdou, do níž bjl na
míchán popel z ryšax-é krávy. Jalo
vice ryšavé ba1Vy, bez vady, která
neměla r_a sotě jha, zbyla vyvedena
Za tábor a tam zabita, Velekněz
omcčil v krvi prst, kropil sedmkrát
stranou ku svatcstánku, načež byla

jalovice celá spálená. Do plamene
vhcdil kněz kousek cedrového dřeva,
yzoP a červenou stuhu. Popel z krávy
byl sebrán a dán do vody. Když Se
r_ěkte1ýžid dotekl mrtvoly, neb kostí
zemřelých. neb hrobu. a tím se stal
zákonitě nečistým, vzal ji;-_ýmuž sno.
peček yzopu, namočil jej do onoho
louhu, _pokro pil jim znečistěného, jenž.
takovým způsobem byl prohlášen za
člstého. Tímž'e obřadem byly očisto
vány stany, domy, r_ářadíznečistěná 
úmrtím člověka. -—-Pán Ježíš jest“
neposkvrnčný, bezvadný, plný života
i dálce života, při umučení celý krVí
zalitý, a nenesl nikdyjha hříchů Vně
ležení přináší své vlastní srdce v občt
Za Smíření, přivazuje Se dobrovclně
pouty lásky ku kříži a žárem bolestí
se na něm stravuje. Do tohoto ohně
vzal neporušitelnost, t.j.cno cedrové

dřevo, které bylo vrženo do ohně —
a šarlat jest barva krve, která zna-
mená život ——a yzop značí lék. N 
porušitelnost, život a lék přinesl
lidstvu Smířením. Všecko, cokoliv je
nečisto, vše, co páchne hnilobCu inC
pcčátečného hříchu, neb čeho se dotkla
smrt těžkého hříthu, musí býti skro
peno trojrásobným ychem, t. j. ve
jménu Nej$.-VětějšíTrojice, a musí
býti ponoieno do krvavého lcuhu
beránčího, který za rás na kříži byl
v největších bolestech upálen. Na
tuto vcdu, „vytryskující do života
věčného“ (Jan 4. 14) vzhlíží David
a s důvěmu vola: Pokropiž mne yzc
Pem a očistěn budu, obmyješ mne a
nád Sníh zbilen budu.

T'm způsobem“ bychom mohli i
ostatn oběti probírati a ve všem by
(hom našli podobnost s obětí Kristovou.
Vzpomeňme si jen na velikonočnílo
beránka, jen-už nesměla lýti zlomena
žádná kost a jehož krvi byly natřeny
veřeje, aby byli obyvatelé domu za
chráněni. Sv. ]an evangelista, jenž
vypravuje, že vojáci, kteří zlámeli
nohy lotrřm „když přišli k Ježíšovi
a 112ř(li ho již mrtvého, nezlomili mu
nohou, ale jeden z vojínů todl jej
kopím v bok. . .“ poznamenává: Stalo
se to zaji té, aby se naplnilo písmo:
Kosti mu nezlorríte (Jan 19, 32—37).
Ačkoliv se tato slova týkají teránka.
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velkonočního, přecezje; vztahuje sv.
Jan: na. Pána ježíše.

ještě dlužno krátce se zmíniti o
oběti, kterou přineslMelchisedech když
se vracel Abraham z vítězné výpravy.
Písmo sv. pravi (Moj. 14, 18): „Mel
chisedech, král Salemu, pcdal v cbět
chléb a víno ——byl totiž knězem
Nejvyššího Boha a požehnal mu.“ Vy
Stcupení MelchisedechoVo je tu ta
jemné. Jest vyšším než Abraham, ač
tento jest vchlcn od Hospodina za
otce věřících, neboť přináší za Atra
hama nekrvavou oběť,zcela ve Staíém
Zákoně, a uděluje Abrahamovi po
žehnárí a Abraham rr.u dává. desátek.
MchhiSedech přcce nepcdával chleba
a vína jemu a ilužebníkům k občer
stvení, kterého síce potřebovali když
se vraceli z boje — nebot rrělí hojncst
kořisti — nýbrž obětoval skutečnou
oběť, neboť se přidávají slova. byl
knězem Nejvyššího Boha 'a v Žalnu
109, 4. se výslovně [oukaz uje na toto
místo, kde se praví o Messíášovi: Ty
jsi knězem ra \ěky pcdle íádu Mel
chiscdechova.

MelchisedeCh bjl předobrzzem
božského Vykupítelc & jeho Nejsvě—
tějšího Srd(e. Melchisedech 'byl krá.
lem: Božský Spasitel o sobě také vy
znal před Pilátcm, že jest králem; a
v litanii naZýVáme Srdce ]ežíšovo
králem všeChsrdcí. Slovo Melchíscdech
Znamená král Spravedlmsti, i Srdce
Páně je schránkou spravec'lnosti; Mel—
chíscdech byl král Salemský, snad Je
.rtsalemský,'_král pokoje, i Srdce Páně
jest pokojem naším a smířenín; Mel
Chisedech bjl lqálcm i knězem jako
božské Srdce Páně. Mclchisedech obě
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toval. Božský Spasitel přišel proto na
svět, aby se obětoval, aby jeho Srdce
bylo obětí hříšníků. Vše ostatní, co
mluvil, co čiril SILĚÍOVaIijen ktéto
oběti. Melchisedech obětoval chléb 'a
víno. Pán Ježíš se svým nejsvětějš m
Srdcem obětoval scbe sama při po
slední večeři a obětuje se pcaud na
tisících oltářích pod z; ůsobami chleba
a vína nebeskému Otci v občt pii
jemncu a plní, co Otec orěm ve St.
Zákoně předpověděl: Ty jsi knězem
na věky dle íádu Melchifedcchcva.

Nám se dostalo resnírného štěstí,
že můžeme často býti přítcmni této
oběti. Vzpomeňme si jen, jak důkžité
místo zaujímala v celém žívotč Řeků,
Římanů i Židů cbět. Jak obětí uka
zovali svou závislost na B(hu, jak
Boha Smiřoveli, mu dčkcvali, jej pro
silil Jak se pokládali za šťastné,
mohli-li jisti z obětnílo masa! A my
katoličtí křesťané máme nejvzneše
nější Obět. Srdce ježíšovo, v(lebnctti
neSkoralé, ohnisko lásk<u planoucí,
plné dobroty a lásky, občt hříšníků,
ktercu tedy mohou hříšníci Pár a Bcha
anléj'C chváliíi, jemu dikoxat, jcj
uSmířmati, jej prcsiti! A jak často
jscu zváni ka oličtí křečfar-é k obětní“
hcstínč, aby požívalitělo a larevtclzr to
nepcskvn ěrc'ho B(rárl-a! chž" tedy“
může s dcstatek vypsati důstojrcst
katolick<ho křesfana, jerž má tekový'
poklad! Jak trestuhcdr á jest nfdla—
lcst v této jříčz'ně! Proto aspcň
ctitel bcžského Srdce Pál'ě brdc si
Vážiti oběti mie svaté, bí'c'e ra ni
pilrě chodííati a bude také často
přistupoxati k obětní lostinč, ku
:Valému přijímání

Kostel — dům útěchy.
NapsalIgnácháně—l.

Starozákonní prorok David zamiloval
si dům Boží, praví: »Jak milí jsou sta
nové tvoji, Hospodíne mocností. Touží
& omdlévá duše má po síních Hospo
dínových. Srdce mé a tělo mé plesají
k Bohu živému. Nebo vrabec nalezl
sobě dům &hrdlička hnízdo sobě, kdežbv
složila mladé své. Já nacházím oltáře
tvé, Hospodina mocností; králi můj a
Bože můj! Blahoslavení jsou, kteří pře

bývají v domu tvém, Hos odine, na věky“
chváliti budou tebe.: (' 1m 83, 2—5.)
Velkou radostí bylo tedy rozníceno srdce
krále Davida, když vzpomínal na dům
Hospodinův !

Každý člověk dorostlý rád vzpomíná
na svůj mladý věk, a_čím starší, tím
větší jest tato touha. Sťasten, kdo při
této vzpomínce může Bohu děkOVati,
že měl vzorný dům otcovský, kde za,—
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chovávala se víra a pěstoval dobrý mrav.
Byl tak šťastným pozdější biskup v Aug
.špurgu Jan Michal Saiier. Pocházel sice
z rodiny velmi chudé, ale bohabojné.
Vyprávěl, jak byl šťasten, když sedával
u stolu mezi otcem a matkou, jako nej
mladší ze sourozenců. Modlitby konaly
se u nich hlasitě, vážně jako v kostele.
Otec, jsa obuvníkem, sedal na verpánku
a mluvil slovy lahodnými o Boží pro
zřetelnosti, již velebil a pozorně naslou—
chajícího Jana Michala napomínal ku
bázni Boží; matka sedávala u kolovratu
a vyprávěla o milém Ježíškovi a na
bádala k životu, aby se všichni mohli
shledati v nebi. Slovem i životem byli
rodiče malému hochu již od nejútlejšího
mládí vzorem pro celý budoucí život.

Stasten, kdo ve svém pochybeněm
r_nládí našel duši. která se ho ujala!
:Slechetný přítel mládeže Jan Bosco měl
zvláštní dar od Boha, že rozpoznal
ihned, co v někom vězí. Jednou šel po
ulici v městě Turíně a pozoroval ulič
níky, kterak si s hrozným křikem hráli
a jak se podobalo, poslouchali jednoho
,ze svých soudruhů; byl náčelníkem jejich
her. Boscova methoda byla: vláda pří
větivé mírnosti, které použil i u tohoto
hocha. Když se kluci rozprášili do všech
ulic a náčelník jediný zůstal, přiblížil
se Bosco k němu a dal mu několik
otázek, na něž obdržel uspokojivé od
povědi. Dal si slibiti, že se zítra opět
na témže místě shledají. Hoch se jme
noval Michal Magone, neměl otce a byl
pro mnohá darebáctví vyhnán ze školy.
Když se podruhé setkali, pravil mu
Bosco: »Jsem odhodlán přijati tě do
své školy, ale jenom pod tou podmínkou.
že budeš docela jiný než dosud.: Hoch
slíbil, že se polepší, vždyt již dva z jeho
soudruhů byli v žaláři.

Když přijal Bosco do svého ústavu
hocha, o jehož mravech byly pochyb
nosti, měl Z\yk že mu dal soudruha,
který u něho zastával úřad anděla stráž—
ného. Byl k tomu vybrán jinoch nej
.osvědčenější, jenž ho nespouštěl s očí,
ani při práci ani při hře. Michal Magone
--seosvědčil, stal se vzorem pro všechny
soudruhy a chtěl býti knězem; bohužel
však brzy zemřel, nedosáhnuv svého
.cíle. Zemřel smrtí příkladnou jako světec.

Přemnozí z nás ztratili již své drahé

_město Mociin a slavili
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rodiče, nemají žádného otcovského do
mu, v němž by se mohli potěšiti se
svými drahými rodiči a sourozenci,
všichni pomřeli. Nuže, kam máme jíti,
kde své srdce v trampotách tohoto světa
občerstviti? Považme:

Ježíš Kristus byl tak milostivý ku cel
níku Zacheovi, že vkročil do jeho domu
a dal se pohostiti, doial jeho srdce, že
se obrátil a stal se docela jiný z něho
člověk, který uznal svou nepravost. Týž
Spasitel přebývá ve všech našich, chrá
mech s touže laskavostí, přívětivostí=;
stále taktéž nás tu vyučuje, pobádá,
napomíná, vede k dobrému, obměkčuj'e
srdce a ukazuje cestu ku věčné spáse.
Jak mnohý, kde vzdálen od své rodné
chce. od kostela, do něhož po léta cho
díval, vzpomíná a přeje si, kdyby zase
dopřál mu Bůh, aby opět tam mohl
chodití a svou pobožnost vykonávati.
Ano, mnozí z nás mají pobytu ve chrámu
Páně k poděkování za mnohé milosti,
za mnohá dobrá předsevzetí, která tu
pojali a s pomocí Boží také skutečně
provedli ku spáse své duše. Mnohý ze
zesnulých, kdyby mohl dáti pravdě svě
dectví, s radostí by doznal, že v kostele
pojal úmysl věnovati se ctnostnému ži
votu, žehoal by hodinu, která ho při
vedla do chrámu Páně, kde byl poučen,
kterak kráčeti na cestě, vedoucí do nebe.
Mnohý byl v domě Božím v den posví—
cení, kdy slyšel čísti slova evandělia,
která pronesl rozradostněný Zacheus,
když zavital Pán do jeho domu: »Aj,
polovici majetku svého, Pane, dávám
chudým a oklamal-li jsem koho v čem,
navrátím čtvernásobně.<< (Luk. 19, 8)
Také umíní si podobně učiniti; chce
zivot špatný proměniti v dobrý, v pří
kladny.

Za středověku uměli lidé od častých
návštěv kostela na paměť všechny žalmy,
které se kněží modlívají po latinsku
v kostele. Dojemný příklad této zna
losti uchoval se v dějinách Španělska.
Armáda katolických panovníků Ferdi
nanda & Isabelly dobývala od Maurů
jedno město po druhém. Když dobyli

do něho slav
nostní vjezd, při němž byl v čele prů—
vodu nesen skvostný prapor, na němž
byl vyšít kříž. V průvodu šli také mnozí
kněží, kteří zpívali za doprovodu hudby
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královského dvora chvalozpěv »Bože,
chválíme Tebea. Když se ubíralo pro
cessí ulicemi města a právě sbor zpíva—
jících učinil přestávku, zavzněl z nena
dání mohutný sbor hlasů; zdálo se, že
vychází z útrob země. Prozpěvoval slova:
»Požehnaný, jenž se béře ve- jménu
Páněx (Jan 12, 13.) Jako vyjeveni
všichni v průvodu naslouchali; byly to
hlasy zajatých křesťanů, kteří úpěli v pod
zemních žalářích &nyní uslyševše zpěv,
také radostně dojati, vpadli do něho.

Isabela i Ferdinand byli hluboce do—
jati, poručili, aby byli zajatci okamžitě
vypuštění ze žalářů a. když vyšli, spat
řili hladem vychrtlé postavy, polonahé,
s řetězy na nohou a rukou, mnohé z nich
znali osobně jako rytíře dříve prosla
vené, kteří vynikli v bojích, ale byli
zajati.

Při vchodu do kathedrály v Bari jest
vhodný nápis, čteme tam: „Nevypínej
se, kde kráěíš vzhůru do chrámu; buď
pokorným. Nikdo nemůže kráčeti po
vysokých schodech, nutno, aby byly
nízké. pak se po nich dojde do výše.
Zanech pýchy, chceš—livýše postoupiti,
„přímá mysl a modlitba dovedou v po
koře k cíli.“ — Chápeme lásku lidu
.k chrámu Páně, že může každý, jak
může, pomáhá k jeho vystavení. V kro
nice kláštera Monte Cassino se vypra—
vuje: Když opat Desiderius'- v jede
náctém století -— chtěl od ne )řátel roz
bořený kostel opět znovu vystavěti a
potřeboval k tomu mnoho mramorových
balvánů, které byly objednány ve vzdá
leném městě Rímč, bylo takové nadšení
lidu, že prvý sloup, který byl dovezen
na úpatí hory, ňa níž stál nahoře ve
značné výši kLášter, lidé sami vzali na
ramena a vynesli nahoru na příkrý kopec.
Cteme v dějinách biskupství solnohrad
ského, kterak ve stoletíjedenáctém matka
tehdejšího biskupa, svatého Eberharda,
bosky nosila dvě hodiny daleko kameny
ku stavbě kostela na svém panství v
Allerstorfě. .

Ano, jest vždy svědectvím pravé víry,
“kde najdeme nádherné a úpravné ko
stely. Zůstane po všechny věky dokla
dem velké obětavosti, kde vystavěli sobě
věřící kostely ze obrovské obnosy, které
hlásají i pozdějsam věkům, že milovali
okrasu domu Páně dle slov žalmisty,

řkouciho: „Miloval jsem, Hospodine,
okrasu domu tvého a místo přebývání
slávy tvé.“ (Žalm 25, &) Máme zajisté
v naší církvi nádherné kostely, jejichž
zřízení stálo mnoho milionů. Tak na
příklad byl pořízen pouze ze sbírek na
návrh arcivévody Maximiliána votivní
kostel ve Vídni na památku, že byl“
zachráněn na životě nebožtík náš císař
František Josef. když na něho spáchán
byl atentát, nákladem čtyřmilionů korun.

Je tedy každý kostel útulkem všech,
kteří potřebují útěchu ve strastech to
hoto žiVOta. Tu dosáhne každý pokoj
ve svém svědomí, onen pokoj, o němž
řekl Ježíš: „Pokoj svůj dávám vám: ne
jako svět dává.“ (Jan 14, 27.) Tu v ko—
stele vyplňuje se slovo svatého Pavla,
když nadšen zvolal: „Kdo tedy odloučí
nás od lásky Kristovy? Soužení-li aneb-li
úzkost neb hlad neb nahota neb nebez
pečenství neb pronásledování neb meč?
Jsem zajisté přesvědčen, že ani smrt ani
život ani andělé ani knížatstva ani mo
cnosti ani věci přítomné ani budoucí ani
síla. ani výška ani hloubka ani které
stvoření jiné nebude nás moci odloučiti
od lásky Páně, která jest v Kristu Je
žíši, Pánu našem.“ (K Rím. 8, 35. 38.)

Umiňme si, že budemeiěasto a rádi
choditi do kostela a tam vždy uctivě
se chovati, pamětlivi slov, která volal
sám Bůh k Mojžíšovi. když prodlévaje
na poušti, šel se ze zvědavosti podívati,
jako podivný keř hořel a nezhořel. Když
se přiblížil blíže, uslyšel hlas samého
Hmpodina, který volal: „Nepřibližuj se
sem, zezuj obuv z noh svých nebo místo,
na kterémžto stojíš, země svatá jest.“
(II. Moj. 3, 5.) I my, prodlévajíce v
kostele, nezapomínejme, že jest místo
toto svaté. Jednejme podle slov jistého
svatého muže, který vstupuje do kostela
říkával k sobě: „Moje světské myšlenky
zůstaňte tuto venku, nevyrušujte mne;
až vyjdu z tohoto posvátného místa, opět
si vás vezmu sebou, tu mám důležitější
záležitost na pořízenou.“ Bedlivě si po
všimněme slov krále Davida, který si
sám předkládá otázku a hned ji také
zodpovídá, řka: „Hospodine, kdož bude
přebývati ve stánku tvém? Aneb kdo
bude odpočívat na hoře svaté tvé? Kdo
chodí bez poskvrny a. činí spravedlnost;
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kdo mluví pravdu v srdci svém, kdo
nečiní lsti jazykem svým: aniž činí zlého
bližnímu svému a pohanění nepřijímá
proti bližním svým.“ (Zalm 14, 1—3)

V dějinách Polsky vypravuje se
tato událost: Starosta města. Winniki,

.pan Kalinowski, byl na ulici pohaněn
starostou z Trechtimorova, panem Po
tockýin; potkav se totiž s ním, kázal
sluhům, aby ho vytáhli z povozu a sám

.jej bičem vypráskal. Pan Kalinowski,
pravý katolík, nevyzval Potockého na
souboj, ale obrátil se na. příslušný soud
& žaloval. Potocký byl odsouzen na
dvanáct neděl*do vězení a k obrovské
pokutě. Pan Kalinowski měl všeho dost,
tedy nečekal na toto obohacení a věnoval

obnos ku cti a slávě Boží. Vystavěl ?,
něho pěkný kostel a prostranný klášter,“
v němž až dosud bydlí Otcové Kapucíni.
— Jeden Otec církevní říkával: „Za
prvních dob křesťanských byli zlatí vě!
řící v kostelích dřevěných, ale nyní jsou
dřevění věřící ve zlatých kostelích.“
Dej Bůh, aby nikdo z nás nepatřil mezi
dřevěné, t. j. chatrné, slabé, vlažné:
křesťany. Kéž každý z nás v kostele se
vzpamatuje a povstane z hříchu a. líbí
se Bohu. „Jestliže jste povstali s Kristem,.
těch věcí hledejte, které jsou svrchu,
kde jest Kristus, sedě na pravici Boží,
o to pečujte, co svrchu jest, ne o to,
co jest na zemi.“ (Kol. l, 1. 2.)

Maru Íl'fsařova.

Můj Ježíši.

můj Ježíši,jen Tvojejsem,
jen Tobě náležím,
slyš duše mojí bolný sten
a spoj se s tvorem svým.

Můj Ježíši, jak šťaštna jsem,
že Tvoje býti smím,
svým ochraňuj mne ramenem,.
když pro Tě zápasím.

Můj Ježíši, chci Tvoje byt',
jen Tvoje. Pane můj,
tam (lopřej mi též jednou vejit,
kde věčný stánek Tvůj!
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Z rozjímání sv. Ambrože.
\ PodáváFr. Janovský.

VIII.

Ho s t (1u š e.
jenom když ti svět odumře, bude

Kristus pro tebe nehynoucím &
věčným. —

Chceš-li piti, jdi ke Kristu.- On
jest vinným kmenem.

Jdi ke Kristu. On je skalou na
.poušti, z níž se vyřinula voda.

Pij Krista. On jest pramenem
života, který svým Šuměnímjobvese
tuje město Boží!

Pij Krista. On jest pokojem.
Pij Krista, a občerstvíš se krVi,

kterou jsi vykoupen. 
Pij Krista, a budeš píti

slova. —
Pij rychle z tohoto zřídla, a vzejde

ti velké Světlo. Ne obyčejné nějaké
světlo, ne přirozené denní světlo, ne
světlo slunce nebo měsíce, nýbrž Světlo,
jež zapuzuje stíny smrti. _

V srdci rád by byl Kristus.
Kristus kráčí v srdcích svých

věrných.
Hleď, by tvé svědomí bylo čisto,

'by's neznečistil nohou Páně.
Hleď, by noha jeho neSÍOupla na,

žádný trn zlé vůle, by se pata jeho
.nepo anila. — '

V Srdci člověka moudrého a míru
milovného kráčí Kristu-. Tam chce
lásku lidskou zasvětiti Sobě jako
svatyni.

A tak máme i v sobě '"chrám
Páně s předsíní _a branami a pro
storami. .

Hleď, by tyto brány srdce se
otevřely slovu Božímu! ——
_ Jakožto své království nebeské
musíme Krista s násilím uchvátiti.

Za žádné peníze Světa nebyl
Kristus kdy koupen nebo získán

-Hle:lte'. by vaše obcování bylo
důštoiné. Kristus stojí uprostřed vás,“

Kristovým přítelem, kdo jej
miluje.

Kristovým, sluhou, kdo se ho jen
bojí! — Kdo se bojí Krista svatou
lbázní, Sloužíšmu ne 5 báZní a tře

jeho

' Chovné zroditi, nc-li

(Dokončení)

sením, nýbrž s láSkou a důvěrou. Jeho
bázeň není slabostí, nýbrž dětinnou
oddaností. —

Býti od nás milován, toť Kristu
radostí. Touží po tom, bychom jej
milovali, jej, kterýž jest láska sama.

Flaždá duše, každá bez rozdílů
přistoupiž ke Kristu: hříchem a smy;
Slnou rozkoší nemocuá, pohodlnostl
jako hřeby na svět přibita, nedoko
nalá i horlivá, dokonalá, všelikou
ctností odebená. ,

Každá duše jest v ruce Božl, a
Kristus musí —nám všem býti vším.

Snad potřebuješ vyléčení ze s vých
palčivých ran? On je tvým lékařcm.

Snad jsisoužen palčivou horečkou?
On je chladicím pramenem.

Snad tě tisní hříšnost svého svě
domí? On je svatost & Spravedlnost.

Snad hledáš Zpomoci pro Svou
slabota? On je “silou a moci.

Lekáš se smrtí? On je žiVOt.
Toužíš po blaženOSti nebeské?

Onť je tam cestou.
Rád by's unikl temnotě bludu?

On je světlo
Tvá duše lační? On jest chléb.
Pojďte a. vizte, jak líbeZný jest

Pán! Blahoslevený člověk, kdo V něj
Skládá. svou důvěru. _

Co jinak jest tvrdé a drsné, stává
se u Ježíše příjemným & lehkým;
jestit on dobrota sama. ——

Snad ještě v _četných lidech jest
dnes Kristus žíznícim, lačnícím, Chu
dým a nahým, jelikož se tito lidé
neřídí slovem Páněa neoblékají se
v Krista, jenž jest duševním oděvem
věř cích, ozdobou a okrasou svých
'věrných. —

Ve vlažných odpočíVá Pán nečinně,
?akoby spal. V horlivých a dokona
lých bdí a působí. -—

Kde jinde měl by se Kristus du
v tvém srdci,

V tvé mysli?
AČ dle těla Matka Kristova jest

jenom jedna, Věrou rodí se Kristus
ve Všech.
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Každáítotiž duše přijímá Slovo Boží,
jen když není poskvrršna. jen když
nemá hříchu, jen když r_eporušer_0u
mravností zachovává si svou čistctu.

Co dobrého v nás, samé dary z ruky
Kristovy; dary přirozenosti, dary
milosti.

I když jeho darů svýma očima; ne
vidíme, jsou nám přece dány, Kristus
nám je daruje a působí v nás. Avšak
jenom málo lidí dovede daly '\y po
držeti, žádného z nich r_eztiatiti.' —

'Prvni ranní pozdrav platiž Kristu
a začátek dne mu obětuj.

Vroucí modlitbou zdob nitro duše
Své, zdvihaje se 5 lůžka, abys z níz
kosti a slaboty přizozenosti, reprcd
leně se vrátil k něčemu__vyššín.u a
duševnímu.

Pak otevři dokořán bránu duše
své! -—Ve dne v noci vzývej jméno
Ježíš! Tvá pobožnost k němu nene
chejž ani jedné hodiny minouti "bez
mOdlitby. _—

Nikdy nezapomínej na. Krista! Drž
se ho ve dne V noci a Vyznáxej mu
důvěrně vinu“ svoulj _

Ve svém myšlení, ve svém konání
prodlévej vždycky u Krista. V jeho
příchod doufej, jej očekávej V každou
chvíli. '

Váhá—li, rychle se vzchop jemu
vstříc. ——

Kristus jest u nás; hledajícím ne
bude nikdy chyběti.

Jak by bylo možná, by__se nedal
nalézti hledajícím, kdyžtě se dal na
lézti i takovým. kteří ho nehledali!

Mnozí hledali Krista. za klidu &
vclné chvíle, a nenalezli ho. A lile
dali ho Ve. SVém Soužení a bídě, a
nenalezli ho, renalezli ho r_vchle. —

Blahoslavená duše, na jejíž dvéře
Kristus tluče! Dvcřmi naší duše jest
víra.

Jest-li víra zdravá a silná, jest
pevný všecek dům. Těmito dveřmi
přichází Kristus.

, IX.

Rozjímánífjo sv. Ambroži.
Jak jsme na počátku slíbili, podá

váme zde na konec roz1ímání o sv.

Ambroži z péra sv. jana Kí—tia.
tele de la Salle,.zakladatele
školních bratří (1651—1719).

Světec tento, kunOVhIk remešský_
založil svůj řád na beZplatné Vvtčc—
vání a vychováni mládeže, zŠlástě
dělnických vrstev. Bratří měli se spc
kojiti, čcho jim poskytne dobrá vile;
láSka a trprlivost dopomčeřy jim
nejdůležitějšími a nejlepšími vlfst
nostmi.

Když sv. Jan skonával — dne 7.
dubna 1719, ve Svém r0dišti,-' staro
slavné kcm(Ši ve Francii ——měl již
27 řeholních domů, 274 bratří, 122
tríd a 9885 ChOVancu. Dnes čítá bt:
Skolskych bratří ve všech dilcch
světa se 14.000a žáků jejich 400.000.
U nás jscu v PraZe.

Těmto svým milým duchovním
synům nap5al Sv. Jan krásná rezji
mání na celý církevní rck. Na den
sv. Ambrože, 7. prosince, čteme tcto;

„Nakloň ucha svého a slyš slova
moudrých, & přilož srdce !: učení
mému, kteréž pěkně bude tobě,
když je chovati budeš v srdci svém:,
& rozhojní se ve rtech tvých“

(Přísl. 22, i.. 18.:

1. Sv. Ambrož, místodržitel plo-—
vincie Milánské, zázrakem a v1_ukcl
nutím Božím zvolen biskupem tohoto
města. "———ž- —————

Že se mu nepodařilo vyhnouti Fc
této důstojnosti, přičinil se, aby zna
měrům Boží prozřetelnosti Výhověl.
Aby se všecek vyprostilz ducha &čia,
zřekl Se světských úřadů a všeláo,
co měl, &rozdal všecek svůj majetek

' chudině a chrámům. V tom následoval .
apoštolů, kteří všecko Opustili,_ by
následovali Krista a zvěstOVali jeho
evangelium. Tento duch choroby, jimž
sv. Ambrož od své volby za biskupa
byl naplněn, vštípil mu takovou lásku
k Chud'asům, že za veřejných pchrom
všeckb prodal v jejich prosPěch, ba
i svaté nádoby chrámové.

By člověk všecek Bohu náležel,
musí se učiniti chudým. Ba musíme
právě tolik lásky míti k chudobě,
kclik lásky mají světáci k bohatství.
Toť první krok, jenž dle vůle Ježíše
Krista jest učiniti, by člověk kráčel
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cestou dokoíialosli.\íi1uješ skutečr—ě
chudobu? Dokazuješ to svou spoko
jenosti, když ti něco chybí, bud si
to i něco potřebného? Zkourrej se
často v této přičirě.

2. EV. Ambrož měl od přirozenosti
dar výmluvrosti. Tato stala se přímo

na beskcu a božskou, a byl zvolen
biskupem. Znamenitě slouzila mu na
obrácení duší, tak že nikdo nemohl
jí oddolati. llfIěla v solě silu, 5 po
moci Božímilosti olrátiti i Augustina
jenž; pak ze zarputilcho bludaře ma
nichejského stal se jedním z nejxět
šich otců církevních.

Výmluvnost ta způsobila též, že
Se bludaři báli SV. Ambrože a reod—
vážilise naň útočiti; uschopň0valaťjej,
že je rázně usvědčoval z bludu, tím
Spíše a jistěji, že byl tak pevr-,ý r. 
ohrožený & nezištný.

Ty nepotřebuješ takové výmluv
nosti, jakou Slynulsv. Ambrož. avšak
máš míti účast na jeho apoštolSké
horlivosti, aby' s ve svém úřadě s pro—
Spěchem pracovalo spáse duši Pros
Boha Za miIOSt, by's dovedl lehce
hnouti Srdci svých žáků, jak to do
vedl tento veliký světec.

Toťmilost, která je tvému stavu
nezbytna; neboť málo by prospělo
tVým žákům, kdyby's je jenom hor
livě vyučo Val,aoni kdyby po tolikerém

'nencchej

vyučování zůstali zatlerenými (1 1-5-
tvrzelými, jak to i-jčítal sv. Pau?
Ždům.

3. Sv. Ambrož pramVal s podiu-.,
hodrým úspěchem o nápravě cirka—uni
káZně & odStranil kolik ZlOZVyků,jez
se byly Vpližily do jeho ClTk€V11pio

vincle. Za tím účelem dovedl jakobiskup býti tak přímý, že se prsi vil
na odpor 1 císařům, kteří se piotixi i;
jeho spasítelným záměrům

Aby tvá. horlivost u jirých pH,
spěla, musíš ji především na sole
samém provozovati a ve' své řeholní
obci. Proto bdí nad Sebou samým,
neodpust si ani Sebe inenší chyby &

ničehož, „čím jsi se Bohu
znelíbil, minouti bez pokání. Musíš
také svou horlixostí k tonu píísIěti
by v domě panovala řeholní kázeň, b_\
tam bylo takřka nebe, kce jen látka
a pokoj přebývají

O vo ce. Zbaviti se předmětů
jež se zdají rřiliš hledanými a zb =
tečnými

Ducho vní kytička. „Prava
a dokonalá horlivcst o spáSu duší jo.—'t,
která. o Spáse té pracuje svatým ro;.
jímáním slzami, postem, vyučováním
a jinými dobrými skutky." (Svar
Albert Veliký.)

Benedikt XV. a mír. Až se otevrou
archivy, dozví se svět 0 mírovém usí
lování papeže Benedikta XV. ještě více.
Výsvíta to i z poznámky, kterou v řeči
své na říšském sněmu německém v
říjnu 1918 učinil, neodvislý socialista
posl. Haase. Kdýž se zmiňoval o růz
rných mírových pokusech, vládou ně

„Býlo býmeckou zmařených, podotkl:
velmi cenným, kdýbý nový státní pod
sekretář zahraničního úřadu dr. David
chtěl otevříti archiVý a učiniti sdělení
o mírovém snažení papežové v r. 1917.“
Co tedý z té doby veřejnost o mírovém
usilování papeže Benedikta XV. zvěděla,
bylo jen částí skutečně podniknutého
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Rozvoj katolicismu v Australii na.
plňuje doopravdy úžasem. Roku 1820
bylo tam katolíků 1500. Letos čítají
katolíci tamní l,130.000 duší. Zajímavo

_jest, že katolíci australští se horlivě za
sazovali 0 volební právo žen. A když
uzákoněno, konaly se volební schůze
i v klášteřich ženských, neboť řeholnice
mají tam volební právo jako ženy

světské. Australie má 6 arcibiskupů,
17 biskupů 5 apoštolských vikářů.

„Zavolejte knězei“ Na návrh Ko
lumbových rytířů v Americe nařídilo
americké ministerstvo vojenství, aby
každý americký vojín na. své zjišťo
vací známce měl připsanou poznám
ku: „Zavolejte kněze !“ Každý jiný

iojín, který_nalezne vojína s toutO'
poznámkou, je povinen předati přání
to dále, aby co nejdříve bylo splněno.
Spojené státy uznávají právo katolíků
projeviti svou poslední vůli.

Národní irancouzaká pouť do Lurd
roku 1918 byla navštívena 25.000 ka.
tolíků. Světelného průvodu se súčast
nilo mnoho důstojníků & vojáků ze
všech zemí dohody. Za Nejsvětějším
kráčel francouzský generál s hořící
svící. Baldachyn nesli belgičtí vojáci.
Přod sochOu Panny Marie v jeskyni
byly depisy 6000 francouzských kněží,
kteří slíbili v den lurdský sloužiti
mši sv. a na. tutéž intencí jako lurdskýf

&
]. u Velkého Meziříčí. Plníe tímto

svůj slib, vzdávám nejvroucnější díky
božskému Srdci Páně, Panně Marii, sv.
Anně, sv. Josefu, jakož i našemu mi
lému ochránci sv. Antonínu Pad. za
vyslyšení prosby. . F

biskup msgre Schoepfer.

Díkůvzdání božskému Srdci Páně. ÍJ ,
z \ýchodních Čech. Tisíceré díky

vzdává za vyslyšení v jisté záležitosti
božské Rodičce Boží a. sv. Antonínu
Paduanskému, jemuž ke cti poslal jsem
na chléb chudých pro obětní den.

J. S.

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 ne'vyjímaje(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. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
č e t n ě a s v a t é k n ě z c a 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, v státu našem, vlast naši a národ náš česko
slovenský! Ú sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.

(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno.
mocné. Pius IX.-26. listopadu 1876.)

Sladké- Srdce Marie,
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. Michaelijarchanděle, svatý Cyrille\a Methode, orodujte za nás!
' Heslo apoštolské: Pane, pošli hodné kněze na vinici svou!
Umysl v prosinci 1918: Prozba za hOji.é a lorlivé kněze

budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní.
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Vychází počátkem každého měsíce.
Prosinec 1918.

vvvvvvvvvvvvvvvavvvvvvvvv .!rvvvvvvvvvvaVVVVVVVVvVVvvvvvv
Srdce Páně, budiž s námi, ctnostem svým nás vyučuj, veď nás země pustinami,
ve všech bídách při nás stůj. Vslužbu Tvou dnes odchováme, sebe i své rodiny,

Tobě věrnost přisaháme do poslední hodiny;\_/\_/\_/\_/\_/\MMM/\,A A_/\/\ NNWM/ V\fV\/Vv v \/“\/\/v \/'\/'“\/—_\/“\/WV v—\

Apoštolát modlitby — jeho šíření a organisace.
(Hlavní úmvsl.)

Smutná zkušenost nás učí, že zlo se
šíří samo sebou, kdežto dobro musí si
doby'vat své platnosti mezi lidmi. A
proto je třeba obnovovat ustavičně zbož
né spolky a bratrstva, podpěry to ctno
stí a dobrých skutků, křesťanského života
vůbec, abychom se ubránili vlažnosti
a ospalosti v náboženském ohledu. Mezi
zbožny'mi spolky zaujímá jedno z před
ních míst Apoštolát modlitby, který pod—
poruje a šíří opět čest a slávu božské
ho Srdce Páně. Není třeba vykládati, v
čem Apoštolát modlitby záleží, to naši
čtenáři vědí; ale třeba je vážili si jej,
konati povinnosti jeho a šířiti tam, kde
ještě nazapustil kořeny. Vážiti si má
me Apoštolátu modlitby, protože pěstuje
modlitbu a pobožnosť výhradně & ua
pomáhá velmi k posvěcení duší naších.
Máme-li si modlitby velmi vážiti, jako
mocného prostředku k dosažení milosti
Boží a jiných darů Božích, musíme si
vážiti též spolku, jehož účelem je prá
Věmodlitba. K onati máme povinnosti,
které nám Apoštolát ukládá; jest to
především každodenní naše modlitba a
obětování denního úmyslu, posvěcování

práce a utrpení našeho modlitbou a
spojení našich dobrych umyslů s úmys
lem, s jakým se Spasitel náš za nás
ustavičně obětuje Otci svému nebeské
mu. Sem náleži též časté přijímáni sv.
svátostí a smířující sv. přijímáni; jakož
i veliká úcta k nejsv. Svátosti. Síři ti
máme Apoštolát modlitby, zaváděti tam,
kde ještě není stanoven, doporučovati
jej máme všem, kteří jsou dobré vůle.
Začněme hned u dítek školních. Vylož
me jim krátce, co Apoštolát modlitby
je, jak mnoho dobrého působí, jaké po
vinnosti ukládá, jež i dítky konati mo—
hou. Doporučujeme Apoštolát. modlithv
jinochům a děvám našim v mariánských
družinách, ve spolcích naší omladiny.
Doporučujme Apoštolát rodičům. mu
žům i ženám, nebot přináší hojné po
žehnání Boží všem rodinám, které plní
povinnosti jeho a uctívají tak nejsv. Srdce
Páně. V novém našem státě českoslo
venském at zkvétá víc a více též Apo
štolát modlitby k časnémn i duchov
nímu blahu národa našeho českoslo
venskéhol

$$$—4—
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[. M. Kadlěíkova'.

Osvobozené vlasti.

y Popelkou Tě nazývali po staletí
a-úzkostně se báli promluvit,
když zmírala jsi, vlasti, krutém ve zajetí,
kde cizák šlapal Tvojí slávy štít-,
a bil nás, ničil těla naše žízní, hladem,
neb těžkou ranou když jsme volali
po Tvém právu, jež dues nám vzkvétlo v srdci mladém,
v nějž tři sta roků jsme tu doufali.

Dnes vstává naděj naše dávno vytoužená,
' ta naděje, jež sílí duši nám,

dnes vstává. sláva Cechů, pýcha uražená,
jež vydobyl si drahý národ sám,
ten národ, který čekal s myslí rozechvělou,
až nadejde vítězství slavný den '
a zaplaví červánkem štěstí jim celou,
& uskuteční její dávný sen.

A sen ten splněn . . . konec všemu ponížení
& otroctví — již prosti jsme všech pout. —
Již slyš, jak krajem letí jasné zvěsti znění
a druh druha pospíchá obejmout,
že nadešla ta chvíle Tvého obrození,
že staré slávyvstane život zas "

.a zajde navždy všechno Tvoje utrpení
& sypat budeš kolem květ a jas! —
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Účel příchodu Vykupitelova.
Adventní úvaha od Jarolíma St. P a v 1H: a.

Tento měsíc začíná cirkeVní rok
"E)JZnOVusvůj oběh. Za jeho trvání
máme se rozpomonouti na Všechno,co
Pán Bůh pro nasi Spásu podnikl, jemu
za to děkovati, milostí, jichž nám
Kristus Pán svou smrtí szloužil. po
užíti a horlivě praco vati o našem
spasení. Církev.ií rok začíná ad ve n

“t em. AdVent j: řasem kaj ícím
ir a do s t ný m. Čas kající je vyzna
čen fialovou barvOu, v_vnechávárim
_.gloria,zákrzem sliviti hlučné sVatby
„a veřejné radovánkx a dvěma posty
každéh) týliod ie. Radost viděti zas
na tom, že modlitby azpěvy adventní
jsou plny naděje a ples-i nad naším
'Vykmpením. a že alleluja nepřestáVá,
:Spíše ještě častěji zaznívá než jindy.

Slovo adVent znamená. příchod, pří
'Chod Kristův. PrVní jeh) příchod
udál Se před 4000 lety Tenkrát přišel

;na, svět. aby lidstvo pravdě učl
.a je vykoupil. Kromě národa
.židowkého niznali lidé prav:ho Boha;
-ctil_i tvory místo &% itele, tělesa
nebeská, síly přírodní, zvířata,obrazy

.a sochy, byli oddáii povržlívé mo
d1051užbě, u :tivali božskou bytost
Způsobem nedůatojným. ba hříšným,
.vraž iou a smilstvím. Byli oddáni všem
'neřestem, byli zcela zkaženi. Vzior
vší řecké a římské filosofii p_movala
“Vevěcech nabo enský-h úplní nevě
domost a strašná. nemravnost, Bůh
zdopnstil, aby všichni ná'odové hluboce
.“klesli. aby tím více to .lŽllÍ ro Spasitel
.a s tím větší radostí ho přijali. Lidé
sami to nahlédli, že to tak dále "íti

;nemůře a že se svět musí změniti. Kdo
mohl tu změ iu provésti? Vyk'ipitel.
7Po něm toužili všichni, komu ze ten
Svět ošklivil. Po 'něm toužili žid é a
Vzdychali s [saiášem prorokem: Roste
nebesa spravedlivého a oblaky ho pršte;

(otevři se země a vypuč Sp isitele!
Přjď o Pane a neotá'ej, osviť oči

»svých služebníků! Vyšli Beránka o
"*HOSpodim,panovníka světa, na horu
dcery Sion—„ké'.'kaž nám své mílo

iSrdenství u uděl r_árn svou Spásu!

I p ohané t0užili po Vykupiteli
a volali oň. Sokrates věhlasný mudrc,
měl naději. že s nebe přijde jednou
prostředník & neomylně nás poučí o
povinnostech k Bohu _abližnímu. Řím
ský báaník Horác stěžuje si v jedné
básni na občanské války a volal: Přijď
konzčně Synu vznešené Panny, zů taň
dlouho mezi svým lidem, vrať se až
po dlouhém času do nebe; nechť se ti
libí' nazýván bý;i otcem a knížetem.

Jako touží zvadlá. rostlina po ob—
čerstvuící rose, nemocný po lékaři,
vězeň po pro puštění, v dolech zavřený
po zázhraně, vyhnanec nebo zajatec
po návratu do vlasti, tak toužili lidé
po vykupiteli A jejich touha byla
vyslyšena, jejich naděje dtšla Splnění,
jejich modlitby a prosby nebyli na
darmo; Vykupitel přišel a učil lidstvo
znáti pravého Boha a jej bohulibým
způ zobem uctívati; učil je srr vně
rozeznávati zlé a dobré a ctnostné žíti.

Zdaž-linejsounyněj ši časové
po rn ěr y pod )bné tehdejším? ZíjÍS él
Mizí náboženská vědomost, bludy a
sekty množí se jak) houby a hyzdí
nauku _Težíšovu'r.ové pohanské poko
lení dorů tá, r.e swtá Trojice v nebi,
ale přfroda je za Boha považována
od monistů, Racionalisté (rozumáři)
popírají všechno nadpřirozeré a tvrdí,
že Boha není,člověkavd€g'adovali na
opic anebo naopak povýšili jej na
bOhl.. Kam dOSpějeme, pakli se svět
nezměii? Tak to nejůide dále.
Kde je učitel, jenž lidstvu pravdu dále
zvěstuje? To je i ještě dnes Ježíš
Kristas,tcuha všech národů Nepotře
bijemo čekati na jeho příchod jako
židé; onť už přišel a učí nás dOSud
ústy své neomylně církve. „Kdo vás
slyší, mne slyšíl' pravil. „Jděte a
učte všecky národyl“ Třeba se "tedy
obrátiti na církev. Kéž by se všichni
dlli od ní poučíti. Kéž by Všichni
g xkorně věřili pravdám svatého evan
pelía a řídili se podle jeho napomenutí,
kéž by za tím účelempilně poslomhali
slovo Boží, četli nábožné Spisy! Nikoliv
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světové zásady od Hackla, nikoliv
romány Zolovy, nikoliv nauky mc
tistú,5piritistu, materialistů a svo
nodomyslníků, rýbrž katethis'mus a
bible obsahují pravdu. Co je pravda?
bázal se Pilát. On to nevěděl, jako to
mnozí dnešního času neví rtbo \'ědřt
nechtějí. Jeden universitní rektor řekl
ve své inauguarční řečí: Ignozamts
et ignorabimus_ to jest: My to nevíme
a ani se to nedozvíme, co je za lrao
uicemi světa. Avšak my křesfaré to
vírre. Pravdou je Ježiš K istus a jeho
nauka v katolické církvi. ulcžená.
».Já. jsem cesta, pravda a život", řekl:
„Kdo věříve mne., nechodí ve tmách,
ale má světlo života."

Pán ]ežíš přišel na svět, aby lid
stvo vy koupil od hříchu a věč
ného zatracení. Už Adam spáchal
první hřích; tím hrozně uškodil
sobě i svým potomkům Byl by týval
najisto ztracen a ra věky leoučen cd
patření na Boha, a. my s ním, „kdyby
se nebyl Bůh nad námi slitova1,=kdyby
nebyl seslal svého Syna na svět, aby
nás svou srrrtí na kříži vykoupil. Do
hříchu rokleslý člověk nebyl v staVu,
dřívější Spravedlnost a svatost a stat
ky s ni Spojené získati. Mrtvý člověk
nevzbndi se sám z mrtvých; tak
i duševně mrtvý člověk ren ůže sám
sebe vzkřísiti kživotu nadpřirozerému
a věčně blaženému., Lidstvo propadlo
smrti čásnéi \ěčné; Jen Bůh sám
mohl je zachrániti. A on to skutečně
učinil. Jako se milosrdný sameritán
ujal toho, jenž byl padl mezi lot—y,
tak se ujal Syn Boží zraněnéh lid
tva, zhojil jelzo duševní rány, vytihl

je od smrti a otevřcl mu bráru věč
ného života; prcčež se jmenůje naším
Spasitelem a Vykupitelem. Buďtež mu
za to tisíceré díky.

Nejenom Adam zhřešil, i_my j 5 me
2 h ře šili, snad i těžce. Duše naše
dosud citi uštknutí pekelného hada,
dCSud chorá je a strádá. je slabá v
dobrém a náchylná k zlému, Soužená
výčitkami Svědomí, plna úzkosti před
Soudema trestem Božím. Kde.je lékař,
jenž by jí pomohl? To je dosud ]ežíš
Kristus, náš přemilý Vvkupitel. On
hojí všechny rány, on je hojí skrze

své zástupte kněze církve katolické
ve svaté zroxědi. Třeba jen mu uká
zati Jány daševxí. Prave “teď je čas,
kdy tak mroho křesťerů jde ke zpo
vědi. Ne<hťnikdo nezůstfne zj'átky,_
ne<hť každý použije adventního času,
aby své S\ěccmí očistil a Kristu Pánu“
čistý a krásný příbytek připlavil v
srdci tvém. Hleď, milý čtenáii teď
přichází k rám Ježíš po dr uh é, ve
svátostních způs(bácl;to je jeho črt->
hé příští, c'rulý ídXFÍnt. Ted'přiclázi
k nám, aby nám přitlastrjl výlody
své smrti vylupitelské, nás milostmi
(bdaiil, nás potěšil a. posilril v tmm-—
[otách a zkorškách tohoto po:em-—
ského života a dal nám záruku života
věčréko.

Radujme se nrd jeho c'rulým pří->
Chodema buďme při pra ve ní na
jeho třetí příchod k soudu,
za<hovovávaj ce své srdce čisté a žijíce
nálrožně a bohulibé. Dosti často nás
Spasitel rapomíná, připraveru býti
na gel—.otřetí příchod. „.Bdč'te, r_eřof
neVite, v kterou hodiru Pán jiijde,
Kdo je věrrým a opatrným služební.
kem, jejž Pán jeho ustancvil nad
svou čeledí, aby jim dal pokim v čas
patřičný?Blařoslavený služetníkcnen, ,
jehož Pán, když piijde, nalezne tak.;
činícilo; amen: pravím vám, on jej
ustanoví nad všemi svými statky, '
Kdyby však oren SiUŽthik byl zlý ;
a řekl sám k solě: Můj Pán prodlěxá jf
s příthodcm a kdyby začal biti své j
Spok-služebníky a bodoval, pil s pijany: ,?
tu přijde Pán Onohoslužebníka v den„í
kdy ho reočekává; a v hodinu, jež
rru neznámou, a odlorčí ho od ostat.
nich a vykáže mu místo u pokryta,
kde bude nářek a skřípěni zubů..
(luk. 12, 40.)

Tak se povede synům tolfoto světa,
kteří nic nechtějí slyšeti o příchcdu.
Kristovu. Co se nás týče, _rarratujme
vděčně na první příchcd Ježíšův ra
na konci starého zákona, radujme se
nad jeho druhým příchodem při sva-—
těm př,jírnání, jelož neopomeňme v
častento adventní a budme totovi
na jeho třetí příchd k SOtdl'; pak
i na nás bude čekati příctod do nebe,
poslední pro nás advent.W



c o 253 00

A. M. Kadlčákovd.

Z poroby vstává . . .

& poroby vstává vlasť česká zase, Vlast česká žije jak kdysi žila.jež tři sta roků dřímala jen. svobody dýchá lahodný vzduch,
ze sna se budí v celé své kráse, národ svůj dechem tím okouzlila,
vítězství slaví svobody den. v radostí objímá druha druh.

Vzepřel se český lev v divém boji, Ku práci nové volá nás Čechy
porazil rázem cizinců šik, jí starou slávu zas budovat,
který jen úklady vlasti strojí, by z hrudi každé unikly vzdechy
radostný slyšte po vlasti ryk. a slunce lásky by mohlo vzplát.

Vzplanout nad vlastí, je'ž krvácela
pro práva svoje již odvěká.
radostí skveje se duše celá,
každého českého člověka.

.A, M. Kadlčdlcova'.

číše snížek poletuje, Z Betléma ji zapudili,
kolem všude tuně, , nechtěli ji znáti,
chladný vítr smutně duje, proto musí v noční chvíli
chví se celá země. ku chlévu se bráti.

Do Betléma. Matka kráčí A tam zrozen Kristus milý,
o noclech tu prosí, v chudých jeslích leží,
ale nazPět v t.chém pláči, pastuškové co tu byli,
cestu slzou rosí. s dary k Němu běží.

I my, k jeslím pospícháme,
rádi v tuto chvíli,
Kristu Pánu zazpíváme:
„K svému veď nás Cllll“
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Jesle — kazatelna.
NapsalIgnát Zháněl.

Na lučinách nedaleko města Betléma
objevil se v noci anděl a z rozkazu
Božího oslovil pastýře, kteří měli u
svých stád noční stráž, tákto: >Neb0jle
se, neboť zvěstuji vám radost velikou,
která bude všemu světu a lidu.c Luk.
2, 10. Ve Starém Zákoně dočteme se
o mocném králi Madianitů, který zle
trýznil lid vyvolený. Vzbudil v něm Bůh
statečného vůdce Gedeona, který pora
zil Madíanity & osvobodil lid od jha,
těžce je svírajícího. Proto vyzýval tehdy
prorok lsaíáš: »Veseliti se budou před
tebou, jako kteří se veselí ve žni, jako
plesají vítězitelé uchvátivše loupež, když
dělí kořisti, nebot jho břemene jeho a
berlu nutitele jeho přemohl jsi, jako ve
dni Madiana. Is. 9, 3. 4. Velká radost
panuje, když lídu dosud žijícímu v po
robě zasvitla hvězda svobody, když od
straněna jest metla, kterou byl mrskán,
když vyhnán jest nutitel, který bez mí
losrdenství vybíral daně, poplatky nes

..-pravedlivé a neměl nikdy slitování, když
přišel si pro úroky prastarých dluhů.

Podobnou radostí má plesati srdce
i mysl naše v den, kdy oslavujeme
narození milého Spasitele Ježíše. Nevě'
domky pomáhali tehdy Rímané kteří
dobyli skoro celý tehdy známý svět,
aby evandělíum, - které přišel hlásatí
Kristus, mohlo býti rozšířováno beze
všech překážek po celém tehdejším světě
a aby se vyplnilo starozákonní proroctví.
»Stalo se pak v oněch dnech, vyšel
rozkaz od císaře Augusta, aby popsán
byl veškeren světa. Luk. 2, 1. Bezděky
posloužil císař Augustus prozřetelnosti
Boží a jejím úradkům, když rozkázal,
aby popsán byl všechen svět. Neboť
protože jíti musil každý do svého města,
odešel Josef z Galileje z města Nazareta
do Judska do města Davidova, jež 'slove
Betlém, poněvadž byl z domu & kmene
Davidova, aby se přihlásil s Marií. Sli
do Betléma, což znamená v naší řeči
„dům chleba“ protože porodila Maria
toho, který řtkl o sobě: „Neboť tělo mé
právě jest pokrm & krev má právě,.jest
nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev,

má život věčný a já ho vzkřísím v dem
poslední“. Jan (5. 56, 55.

„S jakou toužebností očekávali všichní,
kdy se vyplní proroctví, která propo—
věděna byla o příštím Vykupiteli! Svatý'
Jan Zlatoůslý píše: »Líbezný jest dopis,
ale pouze do té chvíle než příjde, kdo
ho poslal. Potřebný jest dlužní'úpis,
ale jenom do zaplacení dluhu. Pctěše
nim jest květ, ale jenom do doby, kdy
přinese ovoce. Zaplacení zničí cenu
dlužního úpisu a květy ztráví ovoce,.
z nich vyrostléa. Milejší jest zajisté
příchod věrného přítele než dopis, kte
rým oznámil svůj příchod. Vítanější jest,.
když se zaplatí dluh než míti v ruce
úpis, oblíbenější jsou plody ducha než
mrtvá písmena; jsme tedy i my šťast—
nější a máme býti veselejší než otcové, \
kteří pouze doufali a čekali, ale nedoč
kali se. Neboť již vyvěrá pramen vody,.
která očistí hříšníka a všechny, kteří..
jsou hříchem poskvrněni. Velký syn ná
roda španělského, Ludvík z Granady
praví: »Již se vracejí vlny milosti zpět
ku svému původci, aby pak znovu a
tím hojněji proudilyc. Děkujeme celé
nejsvětější Trojicí, že nám poskytla den
tento, o němž říci můžeme: »Veselte se
nebesa & raduj se zeměc. I. Par. 16, 31.
Svatý Leo papež praví: »Milosrdensvi
celé nejsxětější Trojice se rozdělílo, aby
spasení se nám stalo, aby Otec byl
s námi usmířen, Syn nás smířil, Duch
svatý však roznítil srdce naše ohněm
svaté láskyc. Máme tedy zajisté mnoho
příčin a důvodů radovati se v den vá
noční. Ano »jest to den, který učinil
Pán, radujme se, veselme sele

Ve chlévě bellemském vyplnilo se
očekávaní lidstva, tam se narodil Ježíš,
náš přemilý Spasitel, protože neměli
místa-v hospodě. Položili dítě do jeslí.
0 viz tuto nejhlubší pokoru, volá Lud
vík z Granady, obdivuj se nejpodivuhod
nější chudobě našeho Bohal Která slu
žebná dívka byla kdy tak opovržena, tak
potřebná, že by byla ve své největší
chudobě tak dalece došla, že by musila
dáti své novorozeně do jeslí, do koryta,
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ze kterého jinak dobytčata brala svou
potravu! Kdo jest vznešenější než Bůh?
Co jest na světě nepatrnějšiho nad jesle?
Kdo tedy Spojil tyto dvě tak daleko od
sebe stojíci věci? Trůn Boží-, který jest
v nebesích, byl přeložen na svět a umist
něn ve chlévě, v jeslích. Chlév není
přece místo, v němž obývají lidé, ale
jest přibytkem pro zvířata, pro dobytek.
Když tedy sestoupil Syn Boží do chléva
& ubytoval se v něm, neučinil se men-
ším nad lidí? A kdo přivedl Ježíše do
takového ponížení? Kdo ho donutil k ta
kovým strastem? Kdo tě svrhl náš milý
Spasiteli s vrcholu tak vyvýšené veleb
nosti do propasti takové pokory? Byla
to, dle svědectví Ludvika z Granady
nesmírná laskavost, nejohnivější láska
ku tvé církvi, kterou povýšil jsi touto
svou velikou chudobou, posílil svou pře
velikou slabosti, provedl slzami a utr
pením ku slastem nebekého života.
Ano, tak jsi byl duchovní krásou své
církve dojat, uchvácen, že jsi neváhal
položili se do jesli, ale i dát se přibiti
na křížt'.

Kterýsi mudrc proslovil, že prý pravá
láska vylučuje moudrost, chtěl říci: »Kdo
miluje, vyvádí často mnoho hloupých
koúsků. Protože Ježiš z pravé lásky
k nám lidem vše podnikl, zdá se mno
hým až po dnes jeho počínání na
prosto nepochopitelným. Že vše vykonal
z pouhé lásky milý Spasitel, potvrdilo
Písmo slovy: »Neboť tak Bůh miloval
svět, že Syna svého jednorozeného dal,
aby nikdo, jenž v něho věří nezahynul,
nýbrž měl život věčnýa. Jan 3, 16. Po—
divujeme se slunci, které v letě tak mile
nás ohřívá a všemu tvorstvu dodává
nový život i vzrůst. Kdyby toto slunce
sestoupilo na zemi, oblažilo by všech—
ny ještě větším jasem, teplem, životem.
Když tedy Kristus, jemuž dáváme čest
ný název »slunce spravedlnosti: sestou
pil na svět a když dávno před svým
příchodem rozohnil srdce mnohých spra
vedlivých, kteří ho s netrpělivosti oče
kávali, neměl by rozohniti srdce všech
lidí, když v Betlémě přijal tělo lidské
na sebe a jenom pro to, aby nám byl
bližším? Sám řekl o svém působení
»Oheň na zem pustit jsem přišel a co
chci (jiného) než aby se vznítiIPa Luk.

,

Neni liž tedy Ježíš, ležící v jesličkách
nám všem nedostižným příkladem pravé
pokory, dobrovolně přijaté chudoby a
vůbec vší křesťanské dokonalosti? .lsou
věru jesle vznešenou kazatelnou, v níž
učí Syn Boží všecku moudrost aniž něco
mluví, již předem káže příkladem. což
teprve později bude hlásati slovem.
Učme se od Ježíška, ležícího v jeslích,
pokoře, mírnosti, lásce, trpělivosti, pra
covitosti, opovržení rozkošmi tohoto světa,
vším, co svět tak miluje a čeho s tak
váži, jmění, majetku. Či hledaji synové
světa tohoto něco jiného než bohatství
marnost, pocty, požitek? Ano, co chválí
Kristus, to odsuzuje svět a co haní, to
svět velebí. Jesličky jsou pravou kaza
telnou, nasloucháme-li bedlivě slovům.
která k nám z ni zaznívají. Ježíš sám
řekl učenikům svým. „Chce-li kdo za
mnou přijiti, zapři sebe sám & vezmi
kříž svůj' a následuj mně“. Mat. 16, 24.

Po celý život svůj potřebujeme všich
ni vůdce, potřebujeme ho v mládí. kdy
jsmeodkázáni na pomocnou ruku svých
rodičů, ale potřebujeme ho také ještě,
když jsme dospěli. Vždyť jak často vede
naše cesta přes srázné skaly, přes věčný
snih, přes lesy, v nichž není cesty, t. j.—
často bloudíme, nejsme věrnými oveč
kami Spasitele svého, Opouštíme ho,
vykročili jsme z kolejí od něho nám
určených, jsme v nebezpečí, že budeme
svržení „do propasti, kde ztratíme život.
Všichni jsme tuto na světě poutníci, ne
máme tu stálé vlasti, hledáme ji a do
stane se nám ji po smrti na věčnosti.
Naše životní cesta jest strmá, příkrá,
obtížná; mnozí, kteří po ní kráčeli, ji
opustili & stali se na věky nešťastnými,
Nespouštějme se svého vůdce, kterým
jest nám všem po celý naš život Ježíš
Kristus, který řekl o sobě: »Já jsem
cesta, pravda a živote. Jan 14, (5. Ano,
chceme Ježíše následovati, pamětlivi
slov: »Totí jest cesta, chodtež po ní &
neuchylujte se ani na pravo ani na lev0a.
Is 30, 21.

Mnoho let žil svaty' Jeroným poblizku
místa, kde se zrodil Ježíš Kristus v Bet
lémě & vedl tam život přísný; byl štas
ten, že mohl býti živ nedaleko místa,
v němž „Slovo tělem učiněno jest a
přebývalo mezi námi“. Jan 1, 14. __Napo
minal lidi, kteří k němu docházeli a
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prosili, aby je poučil: »Jesličky, v nichž
pláče božské Dítě, uctívejme více mlče
ním než slavnou řečíe. Ježíš až dosud
pláče nad našimi hříchy, kterými Jej
urážíme.

Nikdy se nespouštějme Boha, vždy
se odevzdávejme do jeho ochrany a
prosme, aby nás nikdy neopouštěl. Ano
neopouští svých věrných, čehož vidíme
důkazy, díváme-li se na svět otevřenýma
očima. Mezi své největší syny čítá země
španělská velkého kazatele Ludvíka
z Granady, jehož spisy, ač velkou vět
šinou náboženské, jsou napsány slohem
a řeči právě klassickou t. j. vzornou.
Literatura španělská čítá ho mezi- své
klassiky. Byl zrozen v Granadě r. 1504
jako syn chudičkých rodičů, ale Bůh se
nad ním smíloval, měl příležitost dostati
se do škol, v nichž prospíval s prospě
chem výborným. Ujal se ho totiž hrabě
Tendilla a ustanovil ho za vychovatele
svých synů. Událost, kterak se to stalo.
jest poučnou a dokazuje nám starou
pravdu, že Bůh svých milých dítek neo
pustí. Ludvík měl jakýsi spor na ulici
5 hochy, s nimiž si hrál a jak již na
jihu bývá, ze sporu se strhla rvačka,
při níž hoši křičeli, co hrdlo stačilo.
Hrabě byl náhodou svědkem tohoto spo
ru, který počal slovy, ale skončil skut
ky a násilnostmi. Vmísil sc mezi dětí,
odtrhl je od sebe a vyptával se, co se
vlastně stalo? Předstoupil před něho
Ludvík, hájil svou věc s takovou jas
ností, živou výřečností, silnými, dovedně
sestavenými důvody, že hrabě byl vše

cek překvapen, ujal se hocha přijal do
svého domu a když povyrostl, udělal
ho vychovatelem svých dětí, věda, že je
nemůže nikomu lepšímu svěříti.

Oslavujme všichni Boží hod vánoční
“srdcem radostným, děkujíce Spasiteli
svemu, že přišel mezi nás, vzav na se—
be lidskou postavu. Neveselme se radostí
pouze světskou, ale radostí duchovní
tim, že si uminíme žíii, jak Ježíš “si

' přeje a jaký příklad nám dal Kéž ne—
platí o nás slova: Citera a loutna &bu
ben a píšťalka a víno jest na hodech
vaších: a na dilo Hospodinovo nehledíte
aniž skutků rukOu jeho spatřujete<<.
Is. 5, 12. Pomněme, čím větší dobrodi—
ní, čím větší tajemstvi, tím větší nepo
slušnost, tím černější nevděčnost, když

“se nechováme, jak toho zasluhuje po—
kora, poslušnost, která se nám jeví v jest
lích betlémských, z nichž dává nám mi—
lé Dítě Božské příklad všech cností.
Mnozí, kteří dobře rozjlmali toto ta
jemství Božího zrození a ponížení, vzali
již v_nebesích věčnou odplatu. My kte
ří jsme dosud liknavi. nerozhodnuti, má
me příčinu nikoliv k radosti. ale ku
pláči & nářku. Proto přičiňme se, aby
chom svátek tento slavili s myslí se
branou, srdcem skroušeným i vděčným
a s prosbou, aby Ježíš ráčil posilniti
srdce naše rozum náš osvítiti, abychom
byli hodnými jeho následníky, které by
jodnou přijal mezi své vyvolené, aby
chom Jej mohli pak chváliti ve slávě
věčné na věky věkův. Amen.

0000
A .. M. K adlc'aflcova'.

Volání.

Uolám k Tobě, Bože můj,
od zlého mne ochraňuj,
ochraňuj mne mocí svou,
na světě v tu chvíli zlou

Volám k Tobě každý den,
hned když prchne noci sen,
nedej v hříchu utonout,
zbav mne jeho těžkých pout.

Volám k Tobě za noci,
spěj mi Bože k pomoci,
drž nade mnou ruku svou,
v ochranu vem duši mou.

Volám k Tobě v každý čas,
Bože, Otče, slyš můj hlas
a v té slední hodině
k své mne přičti rodině.

00000
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P. Rudolf Rozkošný.

Srdce Ježíšovo, 'oběti slitování za hříchy naše.

Miláček Páně sv. jan napSav evan
')llum připojil k němu list, v němž
nap)míná věřící, aby se snažili státi
dítkami Božími Proto jim klade na
srdce, aby se varovali -.hříchuKdyby
Snad někdo namítal, že nemá hříchu,
tomu praví: kneme- li že hříchu
nemáme, sami se klame me
a pravdy v nás není. (: ]. z, 8)
Vytýká těmi slovy blud kacířů tehdejší
doby, tak zvaných gnostiků kteří
tvrdili že jenom nevěra jest hříchem
& klo věří že se nedopouští žádného
hříchu i kdyby některé přikázání Boží
přestupoval. Věřící křesťané se do
mnívají, že aspoň všední hřích spá—
chali a každý den se modl-íVají: Odpusť
nám naše vinv' jakož 1my odpouštíme
našim vinníků'n. Sv. Jan opět praví:
Dítky moje toto vám píši, abyste
nezhřešili. (, ]. z' |) A jakoby řekl:
ačkoli jsem tvrdil že každý člověk
se dopouští buď v pohanství těžkých
neb jako křesťan aspoň lehkých, nyní
vás všecky napomínám, abyste se
těžkých. hříhů doce'a vystříhali a
všedních pokud je možno. Opět od
povídá na otázku, _comá činiti ten
jenž ví, že se má hříchu varovati,
a přece z lidské křehkosti do něho
upadne, takto: AZhřeší li někdo, máme
přlmluvce u Otce, totiž Ježíše Krista,
spravedlivého, a on jest obětí smírnou
za hříchy naše, ale nejen Za hříchy

naše, nýbrž i za hříchy celého světa.(1,Jan2 2)
Těchto sllov užívá církev sv. 0 Srdci

Páně. Latinsky Znějí:Cor Jesu prOpiti.
atio pro peccatis nostris V diecesi
pražské'jsou přeložena Srdce Ježíšovo,
_obětislitování za hříchy naše v die
cesi olomoucké: obětismírná za hříchy
naše, v diecesi brněnské: smíření pro
hřihhy naše. Názvy jsou sice růzré,
ale smysl je tentýž a v něm budeme
v této úvaze projednávati.

Smíření předpokládáaSpoň dvě 050
by, které jsou ve Sporu,-které chtějí

;nepřátelství zanechati a se vyrQVnati.
V našem případěse jedná o Pána Boha

a. o člověka. Pán Bůh jest Stvořitel,
člověk tvor. Jakožto tvor úplně na
Pánu Bohu závisí a Správný poměr
toho vyžaduje, aby Pána Boha jakožto
Stvořitele nad sebou uznal a jemu
sloužil. Hned prVní člověk v ráji se
se od Pána Boha odvrátil, redbal
na něho Za to zasluhoval, aby i Pán
Bůh se od něho odvrátil a nedovolil
mu na sebe patřití, a jej od sebe za
pudil. Toto jest největším r_ešfěsíím
pro hříšníka ztratiti Boha. jenž jediný
může po celou věčnost člověka oblažiti.
Tak toho žádá spravedlnost. Kdyby
byl Pán Bůh lhostejným proti hříchu
byl by lhos ejnýrn i proti mravnímu
řádu, jenž žádá, aby tvorbyl podřízen
THT'CÍ, který jest jeho posledním
cílem Pán Bůh tedy nemáradosti nad
trápením svých tvorů, jakoby v mu
kách jejich špatřoval něco sobě mi
lého; nepase s na mukách hříšníků
Aresty jsou jen prostředkem, aby
oslavena bylajeho spravedlnost, proti
níž se hříšník vzbOuřil Chceli ujíti
trestu, měl by činiti pokání za spá

_chané hříchy. Jako hř ch jest odvrá—
cením od Boha, tak jest pokání návrat
k thu. Chce-11tedy hříšník se Smířiti,
třeba, aby odVolal urážk,u kterou mu
učinil, aby litOVal, že se odvrátil od
své-ho nejvyššího Pára a posledního
Svého cíle, aby pokorně se mu podrobil
aslíbil mu, že bude v budoucnosti
plniti jeho vůli a zachvávat jeho sv
přikázání. Kromě této lítost Pán
Bůh nepotřebuje od hříšníka žádného
jiného zadost'učinění. Vždyť jest nej
vyšším Pánem a proto může dělati
co chce. Vždyť i člověk mnohdy od
pouští bezpráví mu učiněné a nežá
dá kromě lítosti ničeho ]i ého. Tak
by tedy i Pán Bůh mohl hříšníku
z povhého milosrdenství uděliti milost
obrácení a bez dalšího dostiučinění
mu celou vinu ihned odpustiti. Ve
skutečnosti se však tak nestalo. Pán
Bůh žá'dal dosťiučinění a to tak vel

_ké, jako jest zlo'ba Ve hříchu; proto
_že tato zloba je nekonečná -—vždyť



00 258 00

je uražen nekonečný Bůh—bylo třeba
dostiučinění také nekonečrého, které
však nemohl žádný člověk vykonati.
Tento úkol vzalo na sebe božské
Srdce Páně, které z nekonečné lásky
Za naše hříchy trpělo a takto se stalo
smírnou obětí za naše hříchy. Kaž
dé odpuštění hříchů se děje pro zá.
sluhy- &smrt Krista Pána. Proto se
také Pán Ježíš jmenuje Spasitelem
nebo Vykupitelem, nebo nás od hří
chu a věčného zatracení vykoupil.
Tak jako za starých dob byli lidé
zavlečení do otroctví. a z něho byl
leckterý od svých pruzných vykou
pen za drahé peníze, tak také my
hříchem jsme se dostali pod moc ďá
blovu_ a smrtí Kristovou jsme byli
z ní vykoupení. Ovšem Výkupné se
platilo pánu otroků; avšak my nerrů
žeme a nesmíme říci, že Kristus Pán
zaplatil ďáblu, nýbrž Si to musíme
představiti pod jiným obrazem, jenž
jest v píSmě sv. ve Moj. 21. 30. Tam
se určuje trest majetníku zvířete,
které by nějakou škodu učinilo Kdy
by nedbalosti majitelovou zabil něko
ho vůlJ má býti h05podář odsouzen
k mrti. Protože se však přímo vraž
dv nedopustil, nýbrž jen nedbalosti,
může Svůj život vykoupiti, když za
platí určitý obnos peněz. Proto se
tam praví: Bude-li mu uloženo
výkupné, ať dá za 5vůj živo t
tolik,kolik budeodněho žá
d áno. Tento smysl mají slova bož
ského Spasitele, jenž pravil: Syn
člověka“ nepřišel, aby mu
bylo slouže no, nýbrž abv
slou'žil a"dal život svůj
na vvkoupení za mno h é.
(Mat. 20, 28). Aby lidé nemusili býti
usmrcení, aby nemusili býti za hřích
věčně trestáni, dal Pán Ježíš svůj
život mí to nich.

'Poohlédněme se však po sv. evanl
geliu. co nám vypravuje o těchto
pravdách? Co nám praví o hříchu a
o vvkoupení? Božské Srdce Páně,
jež jest podle slov litanie ohniskem
láskou planoucím, jest plné dobroty
a lásky, přece nepřestává nám při
pomínati hrozný osud hříšníka a va
IOVati ho před peklem, Ne boj te
"se těch, kteří zabíjejí tě

lo, duše l_však za bíti nemo
hou, ale bojte se & íše
togho, jenž může duši 1 tě
lo zatratiti do pekla (Mat.
10, 28). V pekle jsou ti, kte-ří js0u
od Boha zlořečeni (Mat 25 41). kteří
přijdou do trápení vččného (Mat. 25,
46). A proč musí tolik trpěti? Proto—
žejsou „činitelé nepravo s ti“
(Luk. 13, 27) jirnž při soudu bude
odplaceno podle skutků jejich.
(Mat. 16, 27.) Příčinou tres-tu jest
hněv. Boží, který spočívá na hříšníku:
„Kdo nevěří v Syna, neuzří
života, nýbrž hněv Boží zů
st áv á v n ěm." (Tan 3, 36) Proto
nazývá Pavel hříšníkv na doba mi
hn ěvu, na nich ukazuje Pán Bůh
hněv a rroc Svou. (Řím 9, 2, z.)
„Zjevuje se zajisté s nebe
hněv B oží proti každé be z
božnosti a neSpravedlno
sti.“ (Řím 1, 18.) Hromadíš
sobě hněv Boží ku dni hněvu
a zjeve ní spravedlivého
Soudu Božího. (Rím z, 5.) Za
urážku se Pán Bůh mstí nad hříšníky.
Mně(patří) nom sta jáodpla
tím, praví Hos podin im12.
IQ.)Mstite lemjest Pán Bůh
toho vfše ho. (! Thess 1, 6,) abv
potrestal ty, kteří neznají
Boha, kteří neposlo uchají
evangelia Pánanašeho ]e
žíše Krista. (: Thess!, 8)

Hlavním cílem činnosti bož5kého
Srdce bylo bojovati proti hříchu a
smířiti hříšníky s Bohem. Vždyť již
jeho jméno, Ježíš to znamenalo. Jako
Adam nazval svou manželku Evou.
t. i. matka Všechživých. “(lMoi. 3,20)
a také i ostatní zvířata nazval podle
jejich přirozenosti a povahy“ a úkolu
jaký měla (1 Moj. z, 19), tak také
i Syn Boží ještě před narozením
obdržel jméno, které značilo jeho po
volání na. tento svět; smířiti lidi s
Bohem. Když se totiž zjevil anděl sv.
Josefovi a zvěstoval mu,že jeho man
Žťlk'é. Panna Maria, porodí syra,
pravil: Naz veš jméno _jeho
Ježíš, ne bot o n s pasí li d
Svůj o d hříc hů jejich. (Mat.
!, Zl.) _Tižsice množí mužové před
Pánem Ježíšem měli toto jméno, ale



00 259 00

žádný?nevyplnil skutkem jeho vý
znamu, žádný z nich nebyl osvobo
ditelem, Spasitelem lidu. U jediného
Ježíše se toto jméno shoduje se skut
kem. On spasí lid svůj a nikdo jiný.
On vysvobodí lid, který se mu poddá
a uzná jej „a Spasitele, za Osvobo
ditele od hříchu.

Proto také ve veřejném pivotě
všechno směřOValok tomuto cíli: celé
jeho učení, všechny jeho zázraky měly
za účel, aby lidem byly hříchy od
puštěny. Neboť proto činil božský
Spasitel zázraky, aby lidé jej poklá—
dali za Syna Božího a uvěřili jeho
učení, které je poučovalo jak se mají
hříchu 'vaIOVati a ctnosti konati.
Když uzdraVOVal člověka třicetosm
let nemocného,řeklmu:ch u činěn
jsi zdráv, již více nehřeš.
(Jan 5, 14.) Slitoval se nad ženou
(izobznou a osvobodil ji od těch,
kteří ji chtěligkamenOVati_ ale napo
menul jizjdiž a už nehřeš. (Jan
6, u.) Ujal se ženy hříšnice v domě
fariseově a ujistil ji: 0 dpo ušt ěj í
se_t obě hříchy. (Luk.7, 48) a
fariseovi, který ji podezříval, pravil:
OudpouštčiíSe jí hříchové
mnozg'í,neboť milo vala mn 0
h o. (v. 47.) Dříve než u z d r a vil
ochrnutého, pravil mu: Od po uš t čj i
se tobě hřic hové tvoji.
(Luk. 5, 20)

Odpuštění, hř;chů a smíření Boha
s lidmi musil získati svým umučením
a smrti. Byl si toho dobře “vědom ve
svém působení a několikráte to zře
telně vyslovil. Hned na počátku svého
veřejného života upozornil na svou
smtt Nikodema, jenž přišel v noci
hledat u. něh) poučení. Pravil mu:
Ja ko Mojžíš po'výšil had a
na poušti, tak musí býti
pov ýše n Syn člověka. aby
nikdo, j eznž v n ěho věří ne
zahYnul, nýLbrž měl .ži vot
v ě č n ý (Jan 3, 14.) “Židé se vzbouřili
na poušti protipMojžíšovi a proti Bohu
samému. Hospodin za pokutu poslal
na ně _ohnivéhady, jichž uštknutím
se nakazili, Když volali o pomoc,
kázal Bůh vztyčiti hada měděného,
a_kdo na vztyčeného hada pohledčl,
byl vyléčen. Těmito slovy poukazoval

Pan Ježíš na svou'jsmrt na kříži, na
její blahé účinky. Jako lidé od hada
uštknutí již již měli zemř ti, tak lidé
kteří byli ve hřiších pohroužtmi, měli
zahynouti. Proto byl Syn Boží povýšen
aby nikdo, kdo v něho Věřil nezahy
nul, nýbrž měl život věčný. Život
věčný, blaženost nebeská jest cilem
smrti Páně, kdo ji chce dosíci, musí
v Pána Ježíše a v jeho učení věřiti
a dle něho žíti, a takový nezahyne
smrtí věčnou. A aby onu smírnou
smrt lépe objasnil, přidává božský
Spasitel; ne bo t a k B ůh milo
val s vět, že Syna s vého
jednorozené ho dal,aby nik
do, je nž v něho věří nezahy—
nul, nýbrž měl život \ ěčný.
F*ant. Sušilvykládaje tuto větuůvolá:
Jak milostné to pravdy, jak přesladká
tajemství se nám těmi slovy nasky
tují! Potřeba jest více než pouhé
víry ku pochopení jich, potřeba více
než jednoho srdce ku přijetí jich,
potřeba více než lásky, která se jimi
vyjadřuje. Každé slovo věty té svě
tové má velkou váhu. Tak, vece,
takovou láskou, takovou svrchovanou
láskou! Bůh, Pán světa Všeho,
všemohoucí, jenž mohl dobře a spra
vedlivě svět zatratiti; neučinilale toho
nýbrž si zamiloval svet, světské, hříšné,
sobě nepřátelské lidi', kteří po něm
netoužili, ani se po něm neptali, rýtrž
se od něho k modlám obrátili, a jemu
se všrlijak rcuhali. A přece je miloval
a strojil jim po čtyry tisíce let příští
svrchované lásky své. A dal jim ne
anděla, ne serafa z nejvyššího řádu
duchů svých, nýbrž Syna svého, a
sice jednorozeného a ovšem dal, ne
aby panOVal,nýbrž aby lidem sloužil,
je vyuČOVal a za ně umřel. Dal jej
za tím účelem,aby nikdo kdo
v něho věřínezahynul,nýbrž
měl život Věčný. Nikdo,(ani
israelita ani pohan nemá zahynouti,
ovšem podmínkou jest sv. víra. Bůh
Syna svého nedal, jak se domnívali
Židé, strašil pohany,jakožto nepřátele
lidu Božího, nýbrž aby svět t. j.
všichni lidé spasení byli. Kdo v Syna
Božího věří a věří vírou účinnou,!ten
ač byl pohanem, ač byl z nízkého
rodu, ač jest otrokem, přece spásy

,
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dOjítí má..jaké to lahodné, oblažující,
slastné pravdy — musime opět zvo
lati — se. nam objevují! První z darů
Božích jest'láska jeho knám; první
výsledek lásky jest vydání Syna
Božího za hřišníky; první dar Syna
Božího jest víra, a blahý plod viry
té jest spása. A Pán Ježíš opakuje a
potvrzuje co předepsal pravězVždyť
Bůh ne p'oslal Syna s vého
na svět, aby soudil s vět, ný
brž, aby sp asen byl svět
skrze něho. (jan 3,17)

Na začátku rozjímání jsme pozna
menali, že Pán Bůh mohl hříšníki
litujieímu hřích odpustiti, a nežadati
žadné náhrady za urážku jemu“ uči
něnou. On tak neučinil, ale žádal
náhradu ne konečnou! Tím Spůsobem
však ukazal nesmírnou lásku k nám,
neboť nám dal jednorozeného svého
Syna.

A jak přijímá Pán ježiš ono pc
slání od svého nebeského Otce, aby
spasil svět? To nám vysvětluje sám
vlastními slovy v podobenství 0 do
brémpastýři, v němž vypravuje,\jak
dobrý pastýř miluje své ovečky a po
kračule: Dobrý pastýř dáva
žiVOt svůj za ovce své (Jan
10, u) Božský Spasitel má tak peč—
livé srdce o své ovce, že jest hotov
každé chvíle brániti jich proti vra
hům, a krev SVOuza ně Vyliti a všec
ky těžké muky na se vzíti, aby jim
zajistil věčnou spásu. Proto mi
luje mne Otec, že d ávám
život svůj, abych jej za—
se ujal.;žhNikdo neo dhíma
ho ode mne, nýbrž já jej
dávám sám od sebe. Mám
moc jej dáti a mám moc
jej zase ujmouti. Jan lo, 17,
18 . O'fec miluje sice Syna, protože
jest stejnéjs ním bytnosti, ale také
jej podle člověčenství miluje, protože
Syn za nás dobrovolně chtěl zemříti.
Pán Ježíši jako člověknemusil zem.
řiti; vždyť jest bez hříchu, jest světlo
bez stínu, pravda bez bludu, svatost
bez hříchu, čistota bez _vady, proto
neměla smrt na něho žádného práVa.
„Nikdo neo dnímá život a
ode mne, .riýbrž já jej dá
vám sám od sebe. Ani židé,

"kdyby nebyl chtěl dobrovolně, nebyli
by ho zmohli. Mohl prositi nebeského
Otce,- a dal by mu více než dvanáct
pluků andělských na pomoc. (Mat. 26,
53) a při umučení mohl svým božst
Vim tak tělo posiliti, že by se nene
chalo zraniti ranami, t_rním a hřeby.
Proto také na kříži hlasem velikým
zvolal: Bože můj, Bože můj, proč
jsi mne opustil \Mat. 26, 46). Tím
ukázal, že dobrovolně umiial, ač mohl
déle žíti. Neboť kdo před smrtí má
silný hlas, má. také sílu k životu.
Proto praví Spasitel v podobenství
o dobrém pastýři; Mám moc jej (ži
vot) dáti, a mám moc jej zase ujmouti.
Adodává:Příkaz tento jsem
dostal od Otce svého. (Jan
ul, 18) Byl to průkaz, těžký rozkaz,
který dostal od svého Otce, že musí
trpčti a zemřlti na kříži. Proto pravi
sv. Pavel v listě k Filipenským 2, 8:Ponižil se be sam a stav'
se poslušným až“ k smrti,
a to k smrti kříže. Posíuš.
nost předpokládá rczkzz_ a jak sám
Spasitel o sobě pravi, dostal jej od
Otce svého. Ale za to, že byl pisluš
ný praví: Proto miluje mne
Otec, že dávám život svůj.
Jaká. útěcha jest v těchto slovech pro
nás! Jakou slasií muSi nás naplniti
toto slovc ! Tedy nebyl by tak velice
Otec Syna miloval, kdyby se nebyl
Syn za nás obětoval? Zda nás neceril
výše, než svého vlastního, jednoro
zeného Syna? Zda jej proto více ne
miloval, že Syn za nás zemřel? To
jest láska Baži, která nás ustavičně
tak vroucně miluje! Kdo by nebyl
touto mýšlénkou pohnut v hlubokosti
srdce Svého? Kdo by nevyznal, že na
tomto svěiě nemůže býti větší radosti
než o této nesmírné lásce Boha Otce
i Pána Ježíše rozjímati? (Sušil).

čím více se “ukazovala láska
božského Srdce Páně k lidu vyvole—
nému, a čím více jej k sobě vábila
zázraky a určením. tím více rostla
nenávist farisců. Když pak dakonce
i LaZar, jenž čtyry dni byl v hrolě,
byl vzkříšen, ajmnozí ze židů v Krista
uvěřili,dostoupila zášt fariseůvrtholu,
Tu Vele kněží a, f_ariseovéshromáždili veleradu a
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ře kli: CoEuděláme. DFI'ČVCOŽe
te nt 0 člověk činí mno ho
divů? Nechámc- lijho tak,Všichni uvěří V "něho; i
přídeu Řím ané a vezmou
místo i národ t. j. až v něho
všichni uvěří, prohláwf se za očeká—
vaného krále židovského, za Messiášm
roznítí Válku po celéi'vlasti, vzb0uří
se proti ímanům. bude však rd ních
poražen &národ židovský bude za
vlečen do otroctví, Snad někteří z fa
riseů'namítali že to není pravda; že
ždé sice již jej chtěli prohlásiti 7a
Messiáše, ale on se skryl, že vede ži
vot opovržený, že nemá ani kam by
hlavy položil. Když se ne mohli na
ničem ustaroviti K ai f á š, js a ne j
vvšším knězem toho roku
řekl jim: Vy nic nevíte,
ani "na t'o'j nemyslíte," že
jest v'ám pros pěšno, abyjeden! člověk zemřel za
lid,!a'ne abv celý národ
z a by nul. Z pýf'hV a z nenávisti
k Pánuiježíši pravil:: MuSí býti od
straněn a“zabit již nebude jitření
mezi židV“nepřijdou Římané a bude
pokoj.Odit oho času se ur a'
dilji,"laby jej usmrtili. To
byl však také onen veledůležitý oka
m ik který nebeský Otec od věčnosti
ustanovil, aby jeho jednorozený Syn
položil život za ovce své, ahyťvypl
nil příkaz který dostal od svého
Otce. Neboť sv. Jan dodává, že Kaifaš,
když se rozhodl'Pána Ježše'zabíti,
prorokoval"'že Ježíš“ měl
umříti za náro d a nejen
zanárod, nýbrž aby shro
máždil v jedno ty dítky
Boží, které byly rozptý
le _n_v (Jan 11 47—52). Jak podiv
né jsou cesty Boží! Židé se rozhodnou,
aby Pán Ježíš byl zabit, by nikdo
v něho nevěřil, a'nebeský' Otec usta
novil, aby Syn " Boží touto smrti
lidstvo 'smířil, aby ne jeden ale mno
ho narodů v něho uvěřilo, a aby bylo
v jednotu synů Božích shromážděno
Pán Ježíš sám totiž před svou smrtí
jasně vyslovil: A me n, a me n pravím'vám: Nezemře-li zrno
pšeničné gpadší' do“ země,
z úst ávájgsam'otnoů zemře

li !l'však přináší mno ho
u ž it ku (Jan 12 24. 25l Smrt jeho
bila podmínkbu, od n'z Pán Bůh
učinil závislým královs'ví Kristovo
nad svě'em, a ZáI'OVeň ůrodným
zrnem, z 1'ěhož se mělo vyvinouti
celé velké království Boží. Smrť tedy
Boha člověka není dle.věčného úradku
B<žího něčím vedlejším co by mohlo
v z1vrtě Kristmě chybě i, ale má
rozhodující V\znam. jen ze smrti
povs'ává nehynoucí žin t. "Takový
jest zákon po pádu našich prarodičů.
Zdaliž nemusil to Kristus trpěti a
tak vejíti do s]ávv své? (Luk. 24. 26l.

A při poslední večeři proměnív clléb
“v tělo své, slovy; Vezměte a jezte:
toto jest těTo mé podával apoštolům
kalichpraxětPiite ztoho všich—ni ne bot 'toto jest kre V
má Nového Zákona, která
se vylévá za mnohé na od
pušt č ní hříchů. (Mat.26, 26.
27, 28). Dle sv. Lukáše řekl Pán Ježíš:
Tot o jest tělo mé které
se za Vás vydava (Luk, 22, 19).

Tedv Pán Ježíš při poslední večeři
se obětoval pod způsobem chleba a
vína Bolu Otci, jakož dal najevo
slovy: toto jest tělo lí'mékteré se Za vás vydává,
toto jest krev má která se
vylévá za mnohé na o d
puštění hříchů Slovytěmi
totižťprchlásil že to tělo které rrá
před sebou a ta kr V, kterou pod
způsobou Vína má V kalichu v_vdává
neb vylévá se k tomu konci, aby se
lidem dostalo odpuštění hříchů a spá
sy. Ale hříchy se neodpoučtějí a spása
Se neuděluje, leč pro krev která
v obětí se prolila a pro tělo, které
v obět bylo vydáno. Byla tedy obětní
krev ta, ktercu Pán _Težíšna od
puštění hříchů vylil, a obětí celý ten
výkon který vykonal. Ukázala se te
dV při poslední večeři nesmírná láska
božskéko Srdce Páně, při níž Se sku
tečně toto Srdce stalo obětí smíření,
čili slitování za'hříchv naše. Také to
plvne ze slov: Toto jest krev Nového
Zákona či nové úmluVy; slova ta
znamenají: Krev. která jest pod Zpu
sobem vína v kalichu, prolévá se na
potvrzení Nového Zákona. či nové
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úmluvy, oné totiž, kterou činil 5 veš
kerým lidstvem, 7aslibuje "jim milost
a spásu věčnou. budou-Ii zachováx ati
jeho vůli. A\š -k úmluvy se potvrzo
valy krví obětní. Byla tedv obětní i
ona krev, kterou potvrzoval Pán Je
žíš úmluvu.

Na konec si zopakujme. o čem jsme
rozjlrrali. “Ačkoliv Pán Bůh byv hří
chem uražen, mrhl se rec-hatí usmířiti
lítosti a 'opravdovým předsevzetím a
dostiučíhěním přece žádal za nek ,.
nečncu urážku l_ekonečnou náhradu.
Tím ukázal, _žejes* nekonečně Spra
vedlivý. Žádal náhradu na svém
vlastním Synu, jehož nám z lásky
daroval—tím ukázal svou nekonečnou
lásku k nám. Jeho Syn z nekonečné
lásky k rám dal jako dobrý pastýř
dobrovolně svůj živct za na?e hříchy,
ačkoliv byl od . tarifeu odsouzen

k Smrti; ba ani to mu nestačilo; před
Svým 'umučením ustanovil obět No—
vého Zákona, v níž každodenně ta
jemným ZIůsotem vydáS/á.své tělo a
vylévá svou krev na odpuštění našich
hříchů. Zdaž poch0píme kdy tuto
lásku? Zda máme v největší oškli
vosti hřích, když vidíme, co Srdce
Páně činilo a doposud čin „aky spra
vedlnost Boží usmířilo? Varujme se
tedy hřích-“', lituj rr.e iich, a dovolá.
vejme e často božského Srdce Párě
slovy Zrámé modlitby: VšemohOLcí,
věčný Bože, shlédní ra Srdce ne'mí
lejšího Svna svého a na chvály i do
stiučinění, které vydává Tobě jménem
hříšníkův, a usmířen jsa, uděl jím
odpuštění, když žádají milosrdenství
Tvého ve jménu tehož Ježíše Krista,
který s Tebou živ ieft 'a kraluje
v jednotě Ducha svatého Bůh na věc
ky věků Amen.

María Tesařova.

Kam Skryjí se?

šerm skryji se, můj Ježíši,když rozpomenu sobě,
jak mnohou bolest zármutek,
jsem připravila Tobě?

Jak nevděčné jsem splácela
tu velkou Tvoji lásku,
tu bolest, úzkost nesmírná,
mé duše jímá částku?

,

Kam _skryji se, když jasný den
v noc tmavou se mi zamění,
kdy trnírn jen a pustinou,
se deru v rozechvění? '

Kdy zdá se. mi, že nezáří,
již pro mne slunko spásy,
žejTebe, Pane nejdražší,
Tvé marně hledám krasy.

Kam skryji se, když ukrutná
mé srdce bolest svírá,
když všude samý bol a žal,
a stezkem srdce zmítá?

Tu oko slzou zrosené,
teď zvedám vzhůru maně
ach vím již, kde se ukryjí:
v Tvém Srdci, drahý Pane!
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Královna
Jarolím St.

Každý roční čás. každý posvátný čas,
oblažuje nás nějakým svátkem marian—
ským. I obojí přísný čas kajtcí není
bez vnady S\'á'ku mariánského: v ad
ventě je to svátek neposkvrněného po
četí Panny Marie, v postě svátek zvě
stování Panny Marie. Cas adventní při
pomíná nám čas staroz'tkonní. Jméno
Maria bylo sice již tenkrát známo,
nebot mnohé osoby se tak jmenovaly;
ale blahoslavená Panna Maria, matka
Boží bez poskvrny počatá, nebyla ještě
na světě; bylo však známo. že jednou
má na svět přijíti. V duchu viděli ji už
patriarchové & proroci a toužili po ní.
Očekávali Vykupitele; protože však Vy
kupitel nemohl býti bez matky, očeká
vali napřed jeho matku llitaníe lore
tanská-nazývá Pannu Marii královnou
patriarchů a proroků. V tomto článku
chci ji čtenářům předvésti jako král0\ nu
proroků.

Jakým právem nazýváme blahosla—
venou Pannu královnou proroků? Tímto
právem: Na ní vyplnilo se, co proro
kováno v Starém zákoně o matce Vy
kupitelově; ona sama byla prorokyní
v plném slova smyslu.

Středem všech proroctví starozákon
ních byl ovšem Kristus Pán. Jak by
však byli mohli proroci, vzpomínajíce
na Krista, zapomenouti na jeho matku?
Počet proroctví, jež bezprostředně na
Marii Faunu se vztahují, není sice
velký; proroctví ta však dostačila, udě
lali si pojem o velikosti & hodnosti
budoucího Mesiáše.

Nejstarší proroctví o blahoslavené
Panně pochází z ráje. Bůh sám vý
stoupil zde jako prorok a řekl: Ne—
přátelství položím mezi tebJu a ženou,
mezi tvým a jejím potomstvem; ona
potře hlavu tvou, a ty úklady strojiti
budeš patě její Na Marii došla prc
rocká ta slova splnění; potřela hadovi
hlavu jak svým neposkvrněným početim,
tak skrze Syna svého Ježíše Krista.

Za času krále Achaza, hrozilo říši
judské velké nebezpečí; neboť králové
syršti. a israelští spojili se proti králi

proroků.
Pavlík!

judskému. Tu se ukázal před Achazem
z rozkazu Božího prorok lsaíáš a vy
zval krále. aby si vyžádal nějaké zna
mení, buď ve hloubi dole nebo na
výsosti vzhůru, na důkaz, že chce Pán
Bůh říši judské k vítězství dopomoci.
Al: král se přetvařoval, že nechce Boha
pokoušeli a nežádá žádného znamení.
Ve spravedlivém hněvu nad zamítnutím
nabízené milosti odpověděl nyní píorok:
Hospodin sám dá znamení! Ejhle, panna
počne a porodí syna, a dáno mu bude
jmeno Emanuel, to jest Bůh s námi.
Těmi slovy je Maria předpověděna jako
panna ijnko matka Boží. Bož' mateřství
a neporušené panenství jsou kromě ne
poskvrněného početí nejvznešenější před
nosti Marie. I tato nejpamátnější před
pověd došla, jak vime, Splnění.

Méně známo u lidu je mariánské pro—
roctví Jeremiášovo. Zní takto: Vrať se
zpět, panno israelská, vrať se zpět! Jak
dlouho budeš váleti se v rozkoších,
dcero toulavá? Hospodin stvořil něco
nového na zemi: žena tbklíČí muže.
Kdo je ta žena? Požehnaná mezi že
nami, blahoslavená Panna Maria, jež
nosila Vykupitele v klíně svém.

Kromě toho celé kapitoly písma sva—
tého vztahuje církev na Marii Pannu,
ku příkladu celou velepíseň, která líčí
lásku Božského ženicha a jeho nevěsty
vyvolené. křesťanské duše. Nejvyvole—
nější, nejčistší a nejkrásnější nevěstou
je nevěsta Ducha svatého. Potom ka
pitola 8. z přísloví Salomounových:
Hospodin vládl mnou na“ počátku cest
svých prvé než byl co činil od po
čátku. Od věčnosti zřízena jsem atd.,
jak to stojí ve čtení na narození Panny
Marie i v den jejího' početí. Míněná
jest tu sice Boží Moudrost; ale kato
lická církev vztahuje líčení to i na
Pannu Marii. Taktéž i kapitola 24.
knihy Sirachovy: Já jsem matka krás
ného milování atd. Vyrostla jsem jako
cedr Dll Libánu & jako cypřiš na hoře
Sionu; vyrostla jsem jako palma v
Kádes a jako růžový keř v Jerichu;
vyrostla jsem jako krásná oliva na poli
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a jako javor u vody; vydala jsem vůni
ze sebe jako skořice a vonný balsám,
vydala jsem libou vůni jako nejvybra
nější myrha.

Nejenom mezi židy, ale i mezi po—
hany byli proroci & prorokyně, ku pií
kladu Balám, známý z písma svatého.
Prorokyně nazývaly se sibylly. Nejpo
věstnější byla kumejská sibylla. Jsou
však, kteří existenci sibyll popírají, a
dotyčné předpovědi připisují středověku,
v němž měly povstati. Nechť je tomu
jak chce, jisto jest, že i mezi pohany
byli ctitelé pravého Boha, a že mezi
pohany Pán Bůh naději na Vykupitele
vzbuzoval. Vykupitel měl přijal,-nejen
aby židy, ale i pohany vykoupil a
k světlu pravdy přivedl. O sibyllo je
řeč v církevní sekvenci mše za zemřelé:
Dies irae_dies illa . . . teste David cum
Sibylla. Ze pohané nejenom Messiáše,
ale i jeho matku očekávali, dá se tak
předpokládati jako u židů.

Panna Maria je královnou proroků,
protože se na ní všechno vyplnilo, co
bylo o ní ve Starém zákoně proroko
váno. Panna Maria byla však ve 'Sta
rem zákoně nejen předpověděna, ale
i předobrazena. Rozeznáváme osobní a
věcná předobrazení. Pannu Marii před—
obrazovaly následující osoby: Eva, Sara,
Rebeka, Lia, Rachel, Maria, sestra
Mojžíšova, prorokyně Debora, silná
Tahel; dcera Jeftova, jež jako panna
zemřela, jméno její je neznámé; zbožná
Anna, matka Samuelova. milosrdná
Abigail, Betsabě, matka Šalomounova,
královna ze Sáby, žena z Tekny, žena
sunamštská, vdova v Sareptě, Anna,
matka Tobiášova, udatná .ludit, krásna
Ester, Susanna v Babyloně, matka ma
kabejská, Alžběta, matka Jana Křtitele.
Věcná předobrazení Panny Marie byla
ku příkladu: rajská zahrada, archa
Noemova. holubice v arše, duha po
potopě, hořící keř, archa úmluvy, prut
Aronův, rouno Gedeonovo, trůn Šala
mounův, věž Davidova, zapečetěná
studnice, růže v Jerichu, holubice v
skalních rozsedlinách, mráček Eliášův,
sluneční hodiny Achazovy. I tato věcná
předobrazení splnila se na Panně Marii.

Panna Maria je tedy královnou pro
roků, protože o ní prorokováno ve

Starém zákoně, ona je však jejich krá
lovnou i proto, že sama je prorokyní.
Je sice málo slov, jež víme z úst Panny
Marie; mezi těmi je však toto pro
roctVí, jež pronesla u Alžběty: Hle, od
té chvíle blahoslaviti mne budou všechna
pokolení. Toto proroctví vidíme velko
lepým způsobem splněné. Od prvních
křesťanských časů až. do nynějších je
Panna Maria od milionů lidí uctívána
a velebená. Neni země, není národa,
není pokolení, není času, kde bý ne
byla oslavována. /ádný svatý nemá
tolik svátků jako ona. V prosinci tři:
neposkvrněné—ho početí, s oktávou pře
nesení domu nazaretskěho neboli Panny
Marie loretánskě (IQ.), očekávání po
rodu Panny Marie (18.), v lednu za
snoubení P. Marie; v únoru očišťování
P. Marie a zjevení nepOSkvrněne Panny
v Lurdech (lt); v březnu zvěstování
P. Marie, sedmi bolesti (v pátek po
smrtně neděli); v dubnu (ale ne všude)
Matky dobré rady (26); v květnu
spomocnice křesťanů (24.,) a vůbec
celý květen Panně Marii zasvěcen, v
červnu nejsladšího Srdce Panny Marie
(v neděli před Janem Křtitelem, ale ne
všude); v červenci navštívení P. Marie,
slavnost škapulířská (P. Marie karm lské;
v srpnu P. Marie Sněžné, nanebevretí
P. M. s oktávou; v záři narození P. M.
s oklávou, jména P. M., bolestně P. M.,
Panny Marie od mzdy (za vysvobození
zajatých, 24), v říjnu slavnost růžencová,
mateřství P. M. v 2. neděli), panenské
čistoty P. M. (V 3. neděli), a vůbec celý
měsíc jí zasvěcen; v listopadu ochrany
P. Marie (1. neb 2. neděli) a obětováni
P. Marie. Kromě toho je dosti marian
ských svátků měně známých,jež se jen
v jistých diecesích slaví.

K žádnému světci nevznáší se tolik
modliteb a nezpívá se tolik písní jako
k Matce Boží. Jí je zasvěceno nejvíce
kostelů, kapli a oltářů; většina
poutních míst jsou místa mariánská;
obrázky 11cest a na stromech ukazují
nám obyčejně líbeznou tvář Matky Boží.
Můžeme procestovali SVět od severu k
jihu od východu k západu, všude se s
Marií potkáme. I protestantští křesťané
uctívají Mariiv praktickém životě, ačkoliv
učení jejich mariánskou úctu zavrhuje,
zvláště v Norvéžsku. Je známo, že se
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protestanté rádi súčastňují pobožnosti
májových.

Chceme tedy i my k tomu přispčti,
aby se vyplnila slova Královny proroků:
Od té chvíle blahoslaviti mne budou
všechna pokolení. Kdo Marii Pannu
blahoslaví, bude sám blažen a oslaven
už zde na zemi'vědomím, že je ditkem
Mariiným, hlavně však na věčnosti.
Bernardetě v Lurdech slíbila svatá Panna,
že ji šťastnou učiní, ne sice na tomto,
ale na onom světě. Svěťme tedy marian
ské svátky, jděme v mariánské dny
rádi na mši sv., modleme se 'pilně rů
ženec, čtěme časopisy mariánské. ko
nejme poutě na místa mariánská, ale
skutečné poutě, ne _pouhé výlety. Kře—
sťanští muži videnšti putují každý rok
do Mariacelly a jdou tam i ke zpovědí,
což je pěkné od nich. Nechme přes

sobotu hořeti lampičku před mariánským:
obrazem. Je tolik příležitosti, prokázati
Matce Boží lásku a úctu, již k ní cho
váme: není možno všechno na ráz
vypočítati.

Proroci starozákonní napomínali lid
k pokání & učili jej; byli to misionáři
Starého zákona.'Zajisté působila v tomto
smyslui blahoslavená Panna v Nazaretě
& Egyptě. Učinila tak ipři svadbě v
Káni. řkouc služebníkům: Všecko, co
vám- řekne, učiňte! Tak praví i k nám;
Vykonejte všechno, co vám můj Božský
Syn praví, poslouchejte jeho slov, jeho
evangelia, zachovávejle jeho přikázání:
tím se mu zavděčíte. I Ježíš bude vás—
milovati, jako mne miloval, neboť byl
řekl: Kdo koná vůli Otce mého, ten je
mi bratrem, sestrou a matkou.

00000
Mame Tesařova.

Píseň siroty.

ach, Bože, milý Božeztiš žalné vzdechy mé
& utiš moji touhu,
po době blažené.

Jak šťastná kdys jsem byla;
v klínu své matičky,
kdy na čelo mi tiskla,
pocel tak sladičký.

A tatiček náš drahý,
měl prací ztvrdlou dlaň,
& hlavinku měl bílou,
jak v poli zkvetlá pláň.

O nás se vezdy staral,
máti hladila nám líc!
Teď smutně sobě vzdychá:
ach, už jich nemám víc!

Však Bůh, můj Otec dobrý,
i Matičku též mám.
K Bohu & Matce Boží,
se láskou ditka znám!

00000
Obrázky z katolických misií.

PodáváMaxmilian Weinbergor.

Zima & Vánoce v Jižním Šantungu
Od P Ant.“ V o 1 p er ta, missionáře tamtéž.

Za nejkrásnějšího zimního počasí
slavili jsme minulého _roku svátky
Vánoční. Za dne usmívalo se mímé
slunce na jasném nebi a za hvězd—
natýc11:nocí_d0stavil se obyčejně lehký

'mrazík. Naše lidové pořekadlo: „Ze'—
lené Vánoce, bílé Velikonoce,“ nemá.
zde platnosti. Většinou máme o Vá
nocích ještě mírné počasí bez sněhu.
K Vclkonocím však zelená. se již,
mladá pšenice na polích. Teprv ke
konci ledna přikrývá snih pšenici
na _,několik dní a okolo čínského
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nového roku, na začátku únorafmáme
největší zimu. Jestliže nás však zlý
severák některý rok ušetří, míváme
pak Zlmu mírnou a bez sněhu. OJšem
rolníkům taková zima není vhod,
ježto zimní oseni usýchá a hyne.

Zima je ostatně pro čínského rolníka
obdobím příjemným. Shromáždil-lí
dostatečné zásoby dc špýcharu, ne.
musi se ve svém zimním oděvu s
teplou podšívkou zimy báti. Nemá
nyni žádného vážného zaměstnání
.a může si jx>hodlně odpočinoutí po
námaze minulého a léta podzimu. Ve
skupinách sedávají potom rolníci,
'kouříce a hovoříce a sluní se na
místech, před větrem chráněných.
Ve světnicích topí se v Číně velmi
zrídka a kamna v našem slova smy
slu jsou aspoň na venkově věcí ne.
známou Většinu času tráví Číňané
pod širým nebem. Jenom nepříznivé
počasí vhání je do jejich příbytků,
kde potom všechny otvory ucpávají
a za větší zimy okolo hrnce se žha—
vým uhlím anebo malého ohně na
podlaze se usazují. Toliko !idé chu—
dobní a četní žebráci mají se zimy
co báti. ] za nejkrutší zimy viděti
tyto _ubožáky tbyčejně polonahé,
p11ž_1t_1se kolem stavení a pozdě večer
krčiti se na Schodech u domů boháčů
nebo ve srudených pagodách, kde k
sobe schoulení nocují. Nezřídka umírají
mnozí hladem a nebo na veřejných
cestách zmrzají.

Pro křesťany je zima dobou milosti
Boží. A v zimě mají dosti času, aby
se naučili modlitbám a katechismu.
a misionáři užívají právě měsíců Zi
mních, aby spěchajíce od dědiny k
.dedlně všude konali roční misie. Ka
techlsté vyučují zase ve školách, do
nichž pak docházejí nejen dítky, ale
jdospělí. Potom dostavuje se milá
slavnost Vánoční,nejšťastnější to doba
pro mis'onáře i křcs'anv. Novokře
sťané dávají tu na jevo h0rlivc-st
ktere se věru musime divití. Za prvních
dob missie, když byl počet misionářů-_
Ještě malý, bylo křeSťanům konati
dlouhé _Cesty; aby slavnost Vánoční
Avnejbllžším kostele mohli oslaviti.
.Zrel Jsem hodné křesťany, kteří se

ani cesty 150 Kll'l nelekau, aby slav—
nosti Vánoční mohli obcovati. Dnes
je v každém větším obvodu aspoň
jeden missionář a křesťané chodívají
pouze několik km cesty, aby na
slavnost přišli. Ovšem někteří Ejsou
podnes ještě nuceni 50—80 km
uraziti, aby k missionářům segdostali.

Čínští novokřesťané rádi se modlí
a pilně přijímají svaté svátosti. Již
v předvečer vánoční slavnosti shro
máždí se ve hlavní stanici. Obydlí
se snadno najde; nějaké příštřeší, pod
nímž je nastláno slámy, dostaěí. Kdo
má houni, nese jistočenou na zádech
ssebou; mnozí však nemají žádného
jiného obranného prostředku proti
zimě mimo oděv, který mají na těle.

Misionář je v takové dni nepřetržitě
"zaměstnán. Již v předvečer má ve
zpovědnici dl :uho do noci co činiti;
kromě toho připravuje větší nebo
menší počet křesťanů na křest svatý.
Také musí svým hostům dáti příle
žitost, aby si s ním mohli promluviti.
Představení jednotlivých obcí vodí
své křesťany zvlášť k „duchovnímu
otci“, jenž ke všem musí přívětivě
pohovořiti. „leden koupí si nějakou
nábožnou kníhu, jiný prosí oobrázek
nebo růženec, atd. Vracejíce se domů
přichází všichni s misiovářem se roz
loučit a prosí jej za požehnání na
cestu.

Teprv když byli všichni Slavnostní
hosté odešli, může si missionář od—
dechnouti. Přes to cítí se nad f_míru
šťastným a spokojeným, když vidí
tyto zbožné zástupy, jimžto žádné
počasí není tak špatné, žádná zcesta
tak daleká, žádná noclehárna tak
bídná, aby je od návštěvy služeb Bo
žích odvrátila. Nad to jest mnohým
křesťanům při službách Božích státi
pod širým nebem, neboť 0 velkých
slavnostech jsou nejenom prozatimní
nouzové kostelíčky, alei větší kostely
evropského slohu přiliš šmale,

Minul'ého roku měl jsem příležitost
na naší velké stanicí Dát-je súčast
nití se ta kové čínské slavnosti vánoční.
Tato stanice má rozsáhlé hospodářství,
velký chlapecký sirotčinec, školu asi
pro 100 křesťanských hochů & du
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chovní správu několika obcí-'v'rejbliž
ším okolí. Několik dní před slavností
konalo se čuchcvní cvičení pro mládež
i dosrělé a v rcslední den šli vši<hni
ke sv. zrovčdí. Když rotcm o růlnoci
zazr.ě]y hlasy zvorů, srěchali všichni
s radcstrým srdcem k chudobrěrru,
ale [řkrě vyzdcbenčrru a jasně
osvětlcrerru kostelíčku, aby první mši
sv. a slavmstnínu kázání byli při
tclrni. O j'ozdvihováni rarhotil venku
chňostroj, jenž v Čírě jři žádné
slavrosti re.smí scházeti. O šesti
hodirách ráno byla rrše sv. se SVatým
rřijírráním, o 9. hodinách zase kázání
& drthá slavrá rrše sv. Také rři
odrolcční slavnosti nescházel nikdo.
Kostel byl zase rřeplněn a mnozí
stáli rebo klečeli venku. ,“

Večer ro srolečné večerní modlitbě
bylo rro sirotky a dělníky rřirraveno
radostné píckvarení_ t. j. malé slo
sování, rři kter(m Ježíšek každého
nějakou maličkostí cbdařil. Tak
učinila slavmst rarczení Páně všecky
obyvatele Džtje šťastrými a veselými.
Kéž ]: ' jencm všem obyvatelům velké
ííše inské hodně brzo dostalo se
rožehnání a štěstí milcho Ježíška, jenž
právě Iroto piišel na svět, aby rokoj
přinesl všem, kteří jsou 'dobré_ vůle!

Soud Boží a lidský;
(Skutečná událost.) .

„Vtzmi s :(.LL'Ulake můj kabátt',
rravila stará tchyně svému zeti
Li-ovi, „ncbcť co mně pomůže kabát,
jedrá-li se o živobytíř“ Li složiltaké
kabát ich; min a strčil ho rod raždě,
kde už rrěl svůj oděv zastrčerý, &
Vydal se na cestu do zastavárny. Tam
rrínil eba kabáty zastaviti a za str
žené peníze zakoupiti trochu obilí.
Již kolik dní hladověli a jediná
útěcha záležela v tcm, žo.,vřděli, že
že na sta tisíc jiných hlad trpí s
rirri, neboť ]etcs byly šratné žně.
Poslední oděv, bez ktereho se mohli
ještě obejití, a který měl nějakou
cenu, měl na několik dní hlad ukojití.
&tará tchyně měla svou vlastní
domácnost, avšak ani ona reměla
ničeho nazbyt a hladověla s ostatními.

Na poloviční čestě zpozoroval Li,
že mu kabát tchynin vyradl. Za

svůj dostal v zastavárně právě tolik.
že si rrohl koupiti obilí na několik
dní. Doma vyfravoval ženě se zar
moucerým srdcem, jak jeden z kabátů
ztratil. „Pakmusíme hlad trpěti dále“,
řekla žena cdhodlaně „neboť tchyni
nemůžeme nechat bez pomoci.“ Muž
souhlasil a tak měli zase vařenou
vodu, do níž bylo přimícháno něoo
kůry jilmové, ' k večeři.

Když se setm-ělo, vyšel Li ještě
jednou z domu. Pod paždí měl opět
něco ukryto. Vytratil se z domu v
okamžiku, kdy to jeho žena nepozo
rovala. Asi čtvrt hodiny od jeho
obydlí stála o samctě vrba a okolo
ní několik náhrobků. Tam rozepjal
kabát a vyňal znárrsní kapsy provaz.
Chtěl se oběsit. Již chtěl provaz uvá
zati na nejsrodršjší větev, když
slyšel zvonek. V tomtéž okamžiku
vynořil se z nočního šera mezek, na
němž seděl jezdec. L\ skrčíl se za
nejbližší náhrobek domnívaje se, že
jezdec rojede dále. Ale jezdec přiblíživ
se k vrbě sestrupil s mezka a uvázal
jej ke strorru. Tam sdělal s ního
cestovní vak, vyňal dýmku, zapálil
a sedl rod strom. Podle všeho mínil
si zde odročincuti. Když však Li
za náhrobkem sebou pohnul. ulekl
se mezek a dal se na útěk. Cizinec
nechal vak ležeti a pustil se za mez
kem. Po chvilce nebylo__o obou ani
vidu ani slechu. %;

Když se dlouho revracelí, vystoupil
Li za svého úkrytu a ohmatal vak,
který ležel na zemi. Až ho zamrazilo
po celém těle. Co nahmatal; bylo
tvrdé a hranaté; on věděl, co to je.
Stříbro, a docela čtyry kusy! Jaké
to bohatství! Roztodivné myšlenky
vířily mu hlavou. Mezitím se docela
setmělo a hrobové ticho bylo vůkol.
Jen slabý vánek tře'petal vrbovím
listím a chladil rozrálené jeho čelo.
Čekal ještě nějaký čas; když však
ani mezek anijezdec se nevracel,vzal
těžký vak na ramena a vlekl domů.

V jízbě bylo tma, rreboťjiž od mě
síců nebylo čím svítiti. Lena ležela
na tvrdém loži z hlíny, ale spáti ne—
mchla, neboť hlad jako nějaká nemoc
ji trýznil. „Co pak to nesešř" tá
zala se Li-ho, když vešel a vak na
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;zem hodil. — Muž vyznal, že se
mínil oběsiti a vypravoval svou pří
hodu. „Vak musíme zase vrátiti“
pravila žena bez dlouhého rozmýšlení,
„ty jsi se chtěl pro několik halířů
oběsiti ; ztráta tolika stříbra byla by
s to. aby do největší bídy uvrhla
celou rodinu.“

Následujícího rána vydal se Li,
než ještě“ svítalo, na cestu a fpo
spíšil k vrbě. Sedl si za jednu z ná
hrobků; nebyl již rozčilen jako včera,
ale s klidnou myslí čekal, co dále
bude. Nescděl dlouho. V málo minu
tách přichvátal jezdec na mezku;
byl to týž jako včera. Zvíře bylo
Všecko spoceno a jezdec oddychoval
těžce. Vida seděti na náhrobku cizého
muže, zalekl se; když mu však Li
sdělil; že vak je u něho v bezpeč
nosti„ vyjasnil se ihned jeho obličej.
“S radosti následoval Li-ho do jeho
příbytku, kde právě žena zametala
světnici. S podivem díval se na. oba
manžely hladem zmořené; ale najed—
nou vznikla v duši jeho černá my
šlenka, a zmocnil se ho místo pocitu
vděčnosti pocit ďábelské zloby. „Zde
je ztracený vak", pravil Li a vyndal
ho ze zakoutí, „odevzdávám ho vám
v tomtéž stavu, ve kterém jsem ho

.našel“. Cestující otevřel vak a vyňal
stříbro. „Ale zde jsou pouze čtyry
kusyf', pravil chladně „& já jsem měl
přece osm kusů v něm. Byl bych
vám beztoho dal slušnou odměnu,
.-ale že jste hned polovici dali stranou,
není správne a jestliže scházejících
čtyr kusů ihned nevydáte. obžaluji
“Vásu mandarina“.

Ff-Jak Li tak i jeho žena zapřísahali
Se, že vaku ani neotevřeli a tím mé
ně stříbro z něho vyňali. Když však
cizinec na svém obvinění trval, dali
.se oba do pláče. Ale Cizinec nedbaie

\

toho, nechal vak v jízbě ležeti &
odešel. Také Li se chystal odejíti,
„Nač vésti život“, myslil Qi, „který
ze života nemá nic než jméno?“ a
vyšel ze dveří. Tentokráte však nešel
k vrbě, ale zamířil přimo k soudní
budově. Tam chopil se bez okolků
palice a. několika pádnými ranami
na soudní buben oznámil soudu, že
se jedná o „vyřízení věci velmi důle—
žité. Brzy na to objevil se mandarin,
ale jeho pohled nebyl příliš blaho
sklonný, naopak bylo patrno,_ že je
dohněván, Ale Li—mubylo vše jedno.
„Nemám beztoho mimo život a dobré
jméno co ztratiti“ myslil si, klidně
poklekl a vypravoval úředníkovi svou
příhodu. Zpočátku mandarin Li-mu
nevěřil, ale brzy z celého jeho cho—
vání poznal, že nelže. a jal se jej
těšiti. Sotva však několik slov pro—
mluvil, ozval se buben znovu. „Sem
se žalobceml“ zvolal nevrle.

Na prahu jobjevíl se pěkněošaoený
pán, kterého mimo Li nikdo neznal.
]al se žalovati, že měl ve vaku osm
kusů stříbra, nyní však že jSou tam
pouze čtyry. Nikdo že jich nemohl
ukrásti jako Li, který stříbro našel.
„To je zcela jednoduché“, rozhodl
mandarin „ty jsi ztratil vak s osmi
kusy stříbra, Li však našel vak se
čtyrmi kusy; není to tedy tvůj vak
a tvé stříbro. Tu nezbývá než čekati
až někdo-přijde, jenž našel vak s osmi
kusy stříbra/*. A obrativ se k Li pra
vil: „Co jsi nalezl, můžeš si podržeti.
Bohové ti to položili na cestu,. po
něvadž jsi chudákem“. Rozsudek byl
vynesen a při tom zůstalo. „Nebe
jest přece jenom spravedlivo“_ opa
koval si Li cestou domu a nescházelo
mnoho, že by byl přílišnou radosti
náhle zemřel.

Šín“
07“
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Všehochuť. Přitloustlý velebuíček
“el v rijnu [918 ve vlaku kdesi ve

ijrtembersku. Přítomni spolucestu
jící dělali si' o něm úsměšky a různé
poznámky. Kněz trpělivě mlčel a
četl ve své. knize. Když však kdosi
pohrdlívě se ozval: „Takhle do fronty
s ním, to by mu svědčilo“, tu ve
lebníček vyndal klidně z kapsy pou
zdro a z něho si na prsa navěsil
železný kříž, bavorský válečný řád,
a medaili za poranění. Posměváčci
ztichli, kněz sňal řády, schoval je
do Pouzdra a žetl dále.

Milíonovásbirka deckých kapucínů.
. BenidlkUu S.ulVd.lLU U. . Vc LÍJUCC

provedl na stavbu nového kapucín
ského kostela nx Rjece sb*rku, která.
vynesla 4 miliony korun. Částítěchto
peněz založili dosud kapucíni dva
kláštery,dva 3.5nya tiskárnu. Oitat ku
použili na kostel, který jest již skoro
hotov a bude opravdovou monumen
tální stavbou

Obnova Haliče, Úřad pro obnovu
HžillČe vydal pobrobné statistické
výsledky šetření, jak byla Halič zni
čena. Dovídáme se z nich, že na
vesnicích bylo Zničeno 203.540 ob_vt
ných domů a 79.000 hOSpodářských
stavení. V městech a městýsech ha
ličských bylo zničeno 73.000 domů
obytných a 10.430 vedlejších stavení,
dále 1205 kostelů, far a jiných kul
turních budov, 1702 škol, 13.000
hospodářských budov a bytů velko
statkář-ských

Kněžský dorost. Sděluje se: Zvláště
těžce dolehá válka na katolické du.
chovenstvo, nejen z té příčiny, že
mnoho kněží musí obětovati krev za
vlast, ale předevšírn proto, že se
nedcstává kněžskéhodorostu. Duchov
ní Seminář v Linci měl za dobrých
let mírových “ přes 100 theologů.
L6tošího podzimu (1918jjest ve všech
čtyřech ročnících lineckého semináře
3.51jen 18 posluchačů. Cetnélkandi

OO
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dátv theologického studia z diecese
linecké kryje již hrob hrdin. Stejnč
neb ještě hůře je také jinde. V Ce
lovci uzavřel seminář zvnedostatku
pOSluch'ačů své brány, Příklad z
Německa-, V Rottenburce, kde jindy

-.odchází 26—28 mladých kněží do
duchovní správy, byl letos vysivěcen
pouze jediný kněz, a to ještě invalida!
lake roku příštího možno očekávati,

že bude sotva jedno vysvěcení na
kněze. V Tubínkách nekonaly se pro
nedostatek kandidátů zkoušky do
semináře. Polovice kandidátů kněžství
za posledních čtvř let padla.

Biskup Procházka pro práva žen.
Sociálně misionářská Společnost ma
ďarská konala v Pešti výroční sjezd.
Známý biskup Otakar Procházka. pro
slovil na něm řeč, v níž se zastával
žen, a. prohlásil, že snahy žen po rov-.
ním právu na. poli práce a zákona ne.
proíňví se katolické morálce. Je pro
volební právo žen a. žádá v každém
směru roz 'ířenijejich politických práv.
HOSpodářskývýznam řenkó práce roste
den ode dne a proto bvlo bv nesmy
slno v_i-'lučovatiženyjako méněcmné.
složky z politického a veřejného ži
vota. Ale proti tak zv. feminismm
který ohrožuje manželství a plození
dětí, se vyslovil biskup energicky.
Feminismus ohrožuje pohlavní mrav
nost a holduje moderní panské mo
rálce. Přes to všechno je ro7hodně
pro všeobecné volební právo žen a.
prosí sjezd, aby v tomto SmySIu se
vyslovil.

Nejstarší zvon v Německu je prý
zvon sv. Lulla v Hersfeldu. Klášter
tamní hodlal vystavěti pomocník sv.
Bonifacia. Sturm. ale sv. Bonifacius
obával se, že by Opatství „toto nebylo
dosti bezpečno před nepřátelskými
Sasy. Teprve Lullus uskutečnil úmysl
Sturmův a v Herolfesfeldu zbudoval
klášter zvaný Hersield. Stalo se tak
r. 769 a r. 850 jej biskup Bruno do
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budoval. Roku 1716 Francouzi ustu
pujicď'z Němec, klášter vypálili, ale
zvonice,“ vedle stojící, málo utrpěla
a. byla obnovena. Mezi jejími třemi
zvony je také zvon Lullův. Zvon tento,
je-li původn!, je nejstarší vt Německu.

Polri tisku o-e angšičt a am “čt.
V Anglii dosud byl kardinál Bourne,
arcibiskup weslmínstersky, zároveň pol
ním biskupem, nyní jmenoval sv. Otec
seniora polního duchovenstva Williama
Keantingea polním biskupem; nejen z
Anglie, nýbrž zvláště z kolonií Australie,
Nového Zélandu a zvláště z Kanady
jest mnoho katolíků mezi vojáky v (Ka
nadě jest na 40 proc. katolíků). Na
počátku války bylo v Anglii pouze
1.5 katol. kněží u vojska a 3 u loď
stva; když vojsko posláno do Franéie,
prosadil kardinál Bourne u Asquííha,
že počet zvýšen na 455 a u loďstva na
31; je to třetina všech polních du
chovních vůbec. — Také Amerika má
svého polního biskupa dra Patrika
Hayese, jenž byl od r. 1914- světícím
biskupem nowyorskym (největší ame
rické diecése); dle švýcarských novin
jest na 40 proc. katolíků? ano i více v

americkém vojsku, proto ustanoveno
mnoho katol. kněží a na tisíce milo
srdnych sester. Dosud obyčejně se čí
távalo 16—20 proc. katolíků ve Spo—'
jen'y'ch státech, ač znalci ujišťovaíi, že
jest katolíků více, ale nedalo se to do
kázali, neb nebylo úředního soupisu a
katolíci vlažní vůbec se nečítali; nyní
se úředně konstatuje náboženské vy
znání a tu počet ihned značně vzrostl.
Církev americká nyní asi přijde; k ná
zoru, že třeba církevní organisaci dále
vybudovati, rozšíříti duchovní. správu a
zříditinová biskupství. (Z října 1918).

Dal příklad svým studcn'ům. Ve
Varšavě vyvolala velkou pozornost
kcnverse rektora polytechnikv, pro
tostanta dr. St. Paškeho. Několik
dní před svou smrtí v lednu 1918
projevil přání, aby přijat byl do
církve katolické. Pravil; „Musím dáti
svým studentům příklad, jak se má
umíratí“. VyZnal katolickou víru a
přijalls velkou nábožností sv. svá
tosti.. Pohřeb jeho byl neobyčejně
slavný. Kondukt vedl svět. biskup
Ruszkicwicz.

00000
Pane Ježíši Kris'te! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým 'I'y sám na

zemi nejsv. Srdcem svym Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdávaš až do skonání světa, obětují Tobě cely' dnešní
.len, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly &myšlenky, všeliké city a žádosti,
»fšeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr
.lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda bm. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
Apoštolát modlitby a jeho šíření a 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 Otcel
“—<rdceJežíše. a Marie, zachraň církev, naši vlast a národ náš československý!

0 sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě míloval(a) víc a více. Amen.
(Pókaždé 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 a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za násl (Odpustky
100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

(Pokaždé odp. 300 dní.


